
 

ٕ  تعًُٕٛاألحب١، ٌٖ  أٜٗا ٌ  اهلل بأن ٘  جأ  إال خًكٓأا  َأا  جاليأ
ٛ  أيأٝ   ؟ يعبادت٘ ٌ  ٖأ كاَسخ َّ َخظ: ايكا٥أ اَوخَوجسَّ َّ ِت خج ا ا َؾؼت ََ َوَما خ

ونَّخ ادا با ٚيكأأأ أَأأ  اهلل تعأأاه ا أأٛي٘  ،! ؟[65:ايأأرااٜا ] غلََّقعت
خظبنٕ ٜعبأٙ ٜٚهٔ َأٔ ايصأان ٜٔ اكأاٍ:    ◘احلبٝب  ََ خج َِّ َبا

خَوكاخ بادت نوَخَف عت خجلَشا كَّرَّ وت  طفأالا   نيت يٛ يرا ،[ 55] ايزَ :غ وخمِّ
َأأٔ خًكأأو؟  أأٝكٍٛ بأأايفو ٠ اهلل، ٚإ ا  أأني ٘  أأا   اصأأ ًر

خ♂:◘خًكو؟  ٝكٍٛ يعبادت٘، يريو قاٍ ايٓيب  ال   لا خَملت اوت َما خمَّ

خناَؿ ِّخ ََوت بخ ََّ كَّ ااج َ ـَنِّ خنا ََوت خ ََّ َ جكَّاا َلِّ ِا خ ها ااَرأَّبخَفاااَلهََلج ةت خَعااَلخجلػَّ ََّخ ََّ خنالَلاادا   ▬َسااا كَّ
اْ هسأت اوأ تِٗ    ٔيأل أ  ٖٓأاى َأ    ٚيهٔ، (َ فل عًٝ٘)

اطًٛا ايو ٜأل َأأ إٔ عٝأأ ا   أً  َأا باعإالأٛا إال  ا أا٤        
خظ:تعاهقاٍ  ،قٛاعأ اي ٛحٝأ ََنَّ ال ِخ ًا خَو َماَّ  َا خ ِِّ ا ـَا خكخكا ْت خَبَع َوَلَؼادت

لَتخ تخجلَة غا بالج
َتـَّ خَوججت ََ خج وجت بادا  . [65]ايٓحٌ: غجعت

 ك عند اهلل تعاىل عظه الشر

كأاٍ  ،  اايصأ ى  ايرْٛب أعظِ اهلل تعاه جعٌ أخٞ احلبٝب،
خظ:تعاه ََوت خ ا خجلَةارت َا َةػا خَفَتخت

َّ
َوخجلَسََمء َرخمَّ ََ خَفَؽَلنَََمخ

َّ
خبَّ هلل كت َّ خناْشت َوَموت

خ قق  حَّ ًَ خ
خَمَؽ ن  خكَّ نحا خجلرِّ ََّ يخبَّ ظ  ، ٚقاٍ تعأاه: [63:احلخ] غََتتلَّ

خ اااارا ػَّ ََخ خَنغت خَنَشاااا ءاخ ََّنخج ااااوت َ
َّ
لَّااااَ خ  ََ وَنخ خَماااا خ ا اااارا ػَّ خَوَنغت ََّ ااااَكخبَّاااا َ خناْشت  غََنت

خظ:، ٚقاٍ تعأاه  [84:ايٓسا٤] َا اَرَمخج ََ خ خَفَؼادت
َّ
خبَّا هلل اكت َّ خناْشت خَماوت َا  ََّكا

نتَاا و خ ََ خ اوت خمَّ ََ
َّ َّ
خَوَم خلَّؾَظا   خجلـَ وا َـَََّخَوَملتَوجها ِت خج ََّ ، [27:ا ا٥أأ٠ ] غَعَؾقت

ََََْٔ ََسعاٛد  عََ  ِٔ ََاْب َّ  َََنْيتا: َقا ْنِب َأْعَظُم ِعنَْد : ◘ ايَّبإ َأيُّ الذَّ

َعَل  ♂ ؟ َقاَل:هللِا ا َوُهَو َخَلَقَك  هللَِأْن ََتْ   .( َ فل عًٝ٘)  ▬ىِدًّ
 أحوال مشركي قريش 

 ا  ف ديكأ نإ نفاا ق ٜض َؤَٓ  بنٕ اهلل ٖٛ أحبيت يف اهلل، 
خَوَلاا َّخظ:تعأأاه قأأاٍ ايأأ ؛م اي أأأبر ٚٚ بأأاخلًل مخَمااوت َتفا ااَلتت ًَ وخ

َاخ َوخج اللا خَلَقؼا امت َؾَؼفا َسَيْلَتُهم  َوَلا َّوظ:، ٚقاٍ[42] ايزخ ف :  غََ

 ْن ــَمّ 
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َوتخ خَوج ت َؾااَقخجلَسااََمَوجتَّ َاخََ َوخج االلا  ٚقأأاٍ ،[76] يكُأأإ :غ َضخَلَقؼا
َعخظ: تعاه خجلَسؿت ؾَّ ا َََموخَنؿت خ ضَّ خَوج َوت

َّ
َوخجلَسََمء مخمِّ قاؽا زا خَموخَنرت ِت قا

خَوَمو َيِّ َوخجْلت َقَ خمَّ َ خج ت جا ترَّ خَوُيا قِّ َّ َ َوخج ت ََيخمَّ خجْلت جا ترَّ  وج َهتَا َوخَوَموخُيا

َاخ للالَنخج َرخَفَسَقؼا خج َمت را َدبِّ ، ٖٚرا ٜس٢ُ ب ٛحٝأ [63]ْٜٛ  : غنا
اي بٛبٝأأ١، اًكأأأ نأأإ ا صأأ نٕٛ َأأؤَٓ  ب ٛحٝأأأ اي بٛبٝأأ١، 

ِ ٚيهِٓٗ ناْٛا َص ن  ب ٛحٝأ األيٖٛٝأ١، يأريو  أا      دعأاٖ
خظبصأأٗاد٠ أال إيأأ٘ إال اهلل قأأايٛا: ا ميأأإ إه ◘ايأأٓيب  َِ َََجَعاا

خ َ اا  ب خعا ااءب ااَذجخَلَمت ََ ااِدجخ ََّنخ ََّ خَوج ِ َ َاََّخهَّ ِلَّ ٚيكأأأ نأأإ ، [6:ص]غجْلت
ا صأأ نٕٛ ٜارََأأ  إٛ أْأأٛاا ايعبأأادا  ا ت ًفأأ١   أأ ِٗ:      

ِ  ٚايربح، ٚايٓرا، بِٗ ناال   اث١ ٚاي ًبٝأ١، ٚريرٖأا،   ،  أ
، اهلل إه تكأأ بِٗ أْٗأأا الع كأأادِٖ إال  يأأو ٜفعًأأٛا مل ٖٚأأِ

لََّقا ءخظ، قاٍ تعاه:يأٜ٘  ِ ٚتصفأ ََوت خ ََّ وكَّا اوخ ا وجخمَّ اذا نَوخجَخَ َوجَلاذَّ

َػىَم خَكعتخ لت خزا
َّ
بالَك خ َََّلخجَ قاَؼرِّ

خ ََّ خلَّ مت َا   .[6] ايزَ :غبادا
 من صور الشرك عند املسمنني يف عصرنا

 ايرِٓ عباد٠ ٖٛ اًٝ  َ عأد٠، صٛا يًص ى، إخٛتٞ يف اهلل
٘  ح أ٢ اْص ٌ بص٤ٞ  ُٔا اكط،ٚ ٚايٛثٔ ٚاحلح   عًأ٢  قأَأ

 اكأأ  ،٘أجًأ  َٔإأ  ٣ادََٚعََأ  ٘،أجًأ  َٔإأ  اهَََا تعاه، اهلل حاب 
٘  باهلل تعاه، أش ى خظ:تعأاه  يكٛيأ ها اَلج ََ خ َا ا اَذخ ََّهَ خجَخَ يتاَ خَماوَّ َ َفَرَ ََ

خ ااهَّ خَعااَلخَبَنَّ َِ خَوَجَعا ََّ بَّاا خَوَقؾت ََّ عَّ اؿت ًَ ااَتَمخَعااَلخ ََ خَو ام  ؾت خَعااَلخعَّ َا خج َا َََضاَؾ َو

َش َوأِخ   َٔ صٛا ايص ى َا ًٜٞ :ٚ ،[76:اجلاث١ٝ] غغَّ
 عبادة األضرحة -1

 ٜاسأ٢ُ  َٚأا  األضأ ح١،  عبأاد٠   جأا٤ عر ْا احلأايٞ   افٞ 
ٔ  ع٢ً ٜزٜأ َا بً ت ح ٢ ٚايراحل ، باألٚيٝا٤  أيأ   عصأ ٜ

ٔ  أبََأ ْعتا ٚنًأٗا ! ض ٜح بعأع    أا  ٚحيأخ  تعأاه،  اهلل دٕٚ َأ
 ،ايأربا٥ح  حٛ أا  ٜٚرحبٕٛ ،نٌ َهإ َٔا سًُ  عٔ جٌٗ 

 ٚخيصعٕٛ   ٕٛأٜٚ ط ع ٜسحإٜٔٚ نعٕٛ ٚ ،حٛ ا ٜٚوٛإٛ
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خ♂حراْا اكاٍ: ◘باي ريِ َٔ إٔ ايٓيب   ا، مت خَك َنخَقبتَؾؽا َو ََّنخَموت

وجخ ذا َََ خَفََلخَتَتخَّ َدبخ خَمَس جَّ مت قفَّ َّ خَوَص ْلَّ مت نتبََّق ئَّفَّ ََ بالَوخ وَنخقا ذا خَنَتخَّ َك كالج

لََّ خ ََ خ خَعوت مت َ كا ََْنت خ َدبخ َِّّنِّ بالَوخَمَس جَّ ؼا  )أخ ج٘ َسًِ(. ▬جلت
را ٜعأ ش ى يف تٛحٝأ األي١ٖٝٛ، بأٌ إٕ بعأع ا سأًُ      ٖٚ

ٚأٚتأادا  ٜصو يف إٔ اي ا؛م ٖٛ اهلل ٜٚظأٔ إٔ يًهإٔٛ أقوابأا    
٘ ٜٚسأرٕٚ   ْظاَٜ٘أب ٕٚ  َٔ ٖؤال٤ ا كبٛأٜ ٜ ؛قإٔٛ   شأ٦ْٛ

 ٜٚصفٕٛ ٜٚكطٕٛ احلاجا  ٖٚرا ش ى يف تٛحٝأ اي بٛب١ٝ . 
 تعليق التنائه واحلروز    -2

 األاأأان ، ٚايأأأجَّاي  با صأأعٛ ٜٔ ااأأ ن َأأٔا سأأًُ   َأأٔ
 ◘اٝرٖب إيِٝٗ ٜٚرأقِْٛٗ اُٝا ٜكٛيٕٛ، باي ريِ إٔ ايٓيب 

خَكَػَرخ♂حرا َٔ  يو ٚقاٍ: بخَفَؼدت للا خبَََّمخَنؼا َا ـِ بخَفَاَدَق ََّ ََوَىخَك  خ َموت

َؿاد خ َ َلخَعَلخُما نتزَّ َا ، (أخ ج٘ ابٔ َاجأ٘ ٚصأحح٘ األيبأاْٞ    ) ▬بَََّمخ
ِِايٚقأ ٜر  ا صعٛ  يً جٌ  ٘  ٝعًكٗأا ا ٚاحلأ ٚ؛،   ُا٥  عًٝأ

 ٚجتًب ايع ، ٚترٖب ايص  تأاأ أْٗا بأع٣ٛ عٝاي٘، ٚع٢ً
اَ خظ:ٜكٍٛ تعاه ٚاهلل اخلر، ََّ خَفاََلخَك  ا خبَّرا  َا اَ خج َسست َو َّنخَنؿت

لَخ َا خ َّ َخ َا خ♂:◘ ايٓيب قاٍٚ ،[32:األْعاّ] غَل َّقَؿاَِّخَفَؼادت َِ خَعَؾاَقخ َماوت

كَخ َ    .(يباْٞ أخ ج٘ أمحأ ٚصحح٘ األ) ▬ََْشت
 عبادة املال والوجاهة.. -3 

ٚال ٜبأايٞ َأٔ: اي بأا    ٟ ط ٜل َٔ ايٓاس َٔ جيُأ ا اٍ َٔ أ
ًٗأا ًٜأب  أحسأٔ     أٚ ايس ق١ أٚ ايٓٗب..يٝهٓزٙ ٚيٝهٕٛ ٚجٝ

ايرٟ ٜٛايٞ ٜٚعأادٟ  ٖرا  ايالٝاب ٜٚ نب أات  ايسٝااا  ..
خ ♂:حيراْا َأٔ  يأو اٝكأٍٛ     ◘ٚايٓيب َٔ أجً٘،  ادا اَسخَعبت َتعَّ

ن قَااااََّّخجلااادِّ خج َؿَّ ااادا بخَوَعبت مَّ ََ وت خجلااادِّ ااادا بخَوَعبت خ -ثٝأأأاب أٟ:  -ـَ وَّ بخ َّنت

َتَؽَسخ َطبخَتعََّسخَوجكت خَّ ًَ َطخ خََلتخناعت بخَو َّنت َ
ةََّيخَوِضَّ  .) َ فل عًٝ٘(▬َاعت

 عبادة اهلوى -4

 عز ٛهأأأا  َٓ٘ ّراْاأأأح ايرَٟٚٔ ا سًُ  َٔ اتبأ ٖٛاٙ 
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 بل اهلل فأعبد

 

 

 

ًُِكُه اللَُّه َجَعَل ِإٌ َأَزَأِيُتِه ُقِلظقال تعاىل :  ًَِل َعَل  َيِىِو ِإَلى َسِسَمدّا اللَّ

ًَاَمِة ًِ اِلِق ًُِس ِإَلٌه َم ًَاء َيِأِتًُكه اللَِّه َغ ٌَ َأَفَلا ِبِض  77القصصغ َتِشَنُعى

 ِمً َيُندُُّه َواِلَبِخُس َأِقَلاٌو َشَجَسٍة ِمً اِلَأِزِض ِفٌ ىََّناَأ َوَلِىظوقال تعاىل : 
َّ اللَِّه َكِلَناُت َىِفَدِت مَّا َأِبُخٍس َسِبَعُة َبِعِدِه  77لقناٌغ َحِكًٌه َعِزيٌز اللََّه ِإ

 

 ◘اد، ٖٚرا َٔ ايص ى األصأ  ، ايأرٟ قأاٍ ايأٓيب     ََأْ٘ جََ 
خ ♂عٓأأ٘ يف احلأأأٜق ايكأ أأٞ:  َِ اا خَعؿَّ اايخخَمااوت خَمعَّ ََّ َكخفَّقاا َ ََْشت َعَؿااَِلخ

َاخ َكا ت
خَوْشَّ َا ا تا يبخَتَركت َّ َٚأٔ ا سأًُ  َأٔ     ،أخ ج٘ َسأًِ( ) ▬َغرت

حيً  ب أر اهلل اٝكأٍٛ َالًاأا :ٚامحأ١ أَأٞ، أٚ ٜكأٍٛ ٚحٝأا٠        
َؾاَ خ♂:◘أٚالدٟ ٖٚرا َٔ ايص ى األص   يكٍٛ ايٓيب  ََ خ َماوت

كَخ َ ََْشت خ خَفَؼدت
َّ
خجهلَل َّ  . (األيباْٞأبٛ داٚد ٚصحح٘ أخ ج٘ ) ▬بََّغرت

 من مثار التوحيد 

 للتوحود ثامر كثرة ىذكر منها عذ سبول ادثال ٓ احلرص:

تخَوََلتخظ:تعأأاه قأأاٍ :واآلخععسة الععدىًا يف الشعععا ة -7 نَوخءجَمـااالج جَلااذَّ

ونَخ َتااااااادا فت خم  ااااااامت َا خَو اااااااوا خج تمت َّاااااااَ خَِلااااااااما ََ َاوت خ ااااااام  ؾت خبَّظا خ َّنََمَْناااااااامت ت ااااااالج بَّسا  غَنؾت
ِِ ٚا كرٛد. [47:األْعاّ]  .  ايص ى ا ١ٜ يف بايظً
 ◘يكٍٛ ايٓيب   :الشًئات به ويكفس الرىىب بالتىحًد اهلل يغفس ع 7

خ♂يف احلأأأأٜق ايكأ أأأٞ:    اااَرج َّ َتـَّااايخبَّؼا وَقت ََ خ اااَوخإَ َمخ ََّكاااَ خَلااالت َنااا خجبت

ضَّخ ااااقتِ  خخ -أٟ: ًَؤٖأأأأا -ج َوت ََ خ خ َّ ااااكا َّ قَتـَّاااايخَ ختاْشت ااااَمخَلؼَّ َة َناااا خ ا ََ

َخ
بَّ َرج َرأِخَ َوَقتتاَ خبَّؼا ػَّ   ِ) أخ ج٘ ايرتَرٟ ٚصحح٘ األيباْٞ(. ▬ خَمغت

َمتَّايخ ♂: ◘ يكٍٛ ايٓيب  :اجلية به اهلل يدخل - 3 َا خ اوت خَما َتخمَّ َماوت

خجَِـَََّخ َِ ََ قتِ  خَ  ََ خ
َّ
خبَّ هلل كا َّ  ) َ فل عًٝ٘(.▬ َخناْشت

: ◘ يكأٍٛ ايأٓيب   :القلع   يف كنعل  إذا بالكلًعة  الياز  خىل مييع -4
رَخ♂ ََ خ خَقدت ََ بخَنبتَتغَّيخبََّذلََّ خَفنََّنخج َا خ ََّ خج خَق َل:خ َخ َََّلَ خَموت َمخَعَلخجلـَ وَّ

خ
َّ
خجَ ََ  ) َ فل عًٝ٘(.▬َوجت

:  ◘ يكأٍٛ ايأٓيب  : ◘ حمنعد  بشفاعةسب  للشعا ة  التىحًد -5
بخ♂ َا خ ََّ خج خَقاااا َلخ َخ َََّلَ بخَمااااوت َق َمااااََّّ َمخجلؼَّ خبََّشااااَػ َعتَّيخَناااالت ََّ اااا  خجلـَ ااااَعدا ًت ََ

وتخ
ََّخخََ لَِّا خمَّ سَّ خَكػت ََوت بخ ََّ بَّ   )أخ ج٘ ايبتااٟ(.▬َقؾت

يكٍٛ  :بعيايته وحيىطه وييصسه حيفظه العبِد مع يكىٌ اهلل أٌ -6
ََخ:ظاهلل تعاه  َّ ـ مَّ امت ََخَمَعخج ت  . [31] األْفاٍ :  غَََنخج

 اليومي من العله الشرعي : زاد املسله للنسيد ارجع لكتاب
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يتاَ خَماوَّخظٚجٌ اكاٍ: َ َفَرَ خخََ ام  ؾت خَعاَلخعَّ َا خج َا َََضاَؾ خَو ها اَلج ََ خ َا ا اَذخ ََّهَ جَخَ

اوخ خمَّ ََّ نا تدَّ َِ َشا َوِأخَفَؿاوخ خغَّ هَّ خَعَلخَبَنَّ َِ خَوَجَع ََّ بَّ خَوَقؾت ََّ عَّ ؿت ًَ َتَمخَعَلخ ََ َو

ونَخ َفََلخَتَذَكرا ََ خ
َّ
خجَ دَّ  َص عاا ٖٛاٙ جعٌ ألْ٘  [76اجلاث١ٝ : ]غ  َبعت

عأٔ ٖأرا    ◘ٍ ايأٓيب  ، قأا ٜ ٜأ َا ي٘ ٜٚكبح ٜ ٜأ َا ي٘ ٜص ا
بخ ََّ خَما خ♂ايٓاس: ايرٓ  َٔ ـتَؽاِرج خما ارا ـتؽَّ وِفا بخَوَ خنا را خَمعت ُا ارَّ َ خَنعت

هاخ اَلج ََ خ اوت َ خمَّ َّ   ٛاٙ ا  بأ ا سًِ ٜٚربح،  ) أخ ج٘ َسًِ( ▬َاْشت
 أشأ ب  َأا  إال قبأٝح  أٚ حسٔ ب  ٚال ش  أٚ خر ب  ميٝز ال

 صٛاٙ:  َا ٜرٝب ا سًِ َٚٔ أخو  َٔ ا ٣ٛا ،ٖٛاٙ َٔ
 َٓرأب  بسأبب   : ييه يبًع عيدما العله وطال  هاِلالَع سقىط - أ

ٌ  ايأْٝا َ اا َٔ ش٤ٞ اتباا بسبب أٚ ٚظٝف١ أٚ  ٚايعٝأا   ايزا٥أ
ـتَفا خظقاٍ تعاه: باهلل خإَن تَّـَ خَف كَسَؾَخخمَّ َيخإَتقتـَ ها

خَكَبَلخجَلذَّ مت خَعَؾقتفَّ ِا َوجتت

َوخجلتخ خَفَؽ َنخمَّ َاخجلَشقتَة نا نَوخ)َفَلوتبََع   . [326] األع اف:  غ(571َغ وَّ
ناَزَلخظ: تعأاه قاٍ  :بهعىاه   املشله  حيكه أٌ-ب ََ امخبَّاََمخ َوَماوخََلتخَحتؽا

ونَخ را
َؽ فَّ خجلت ما َا َ خ

َلا َّ خَفلاوت ا ، اإٕ قًت  ا إٔ اهلل [88: ]ا ا٥أ٠ غ جهلل 
ٌا حََظِّ األْالٝ  يف ا راث قايأت: ٖأرا جأٛا،     ن ب يًرنِ  َال

 ا  أ٠ بًب  احلحاب قايت: احلحأاب عأاد٠   ٚإٕ قًت أَ  اهلل
جا١ًٖٝ، ٚإٕ قًت شٗاد٠ اَ أت  نصٗاد٠ اجأٌ قايأت: ٖأٌ    

 شٗاد٠ عا    نصٗاد٠ بٛاب ايعُاا٠؟ اال ت ض٢ حبهِ اهلل.
 حاٍ بًغ اكأ ، ايه ٠ ٖرٙ :بعض اهلىايات ككسة القدوعبا ة  -ج

 ايرال٠ ٚأخ أ ايرال٠ ارتى اهلل، دٕٚ َٔ عبأٖا إٔ ايبعع
 !احلب؟ ٖرا بعأ حب انٟ..أجًٗا، َٔأٚ عأ ايرًٛا  

عباد٠ ايزٚج١ أٚ  َالٌ :٣ٛيعباد٠ ا خم ًف١ ٛا أٖٓاى صٚ
 اع ٓا٤ ا حأ ،.. ٓربأٚ ا يٛظٝف١أٚ ا يسٝاا٠األٚالد أٚ ا

   ..،.برالت٘ اع ٓا٥٘ َٔ أنال  ٚ ٝاات٘ بصترٝ ٘اي جٌ 
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   يٝكاٍ عٓ٘ ايٓاس اُالًاا جتأٙ ٜ رأمأُ ا سًُ  َٔ ٜ ا٥ٞ 
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