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 .اهلل حفظه الزُّعكري احلجوري عبد احلميد حممد أيب للشيخ️▪

 .األخالق ومساوئ حماسن من مجل ببيان اخلالق فتح��

 *والشرك.  التوحيد* _4 الفائدة ️♻

 كرشي ال وحده اهلل إله إله ال أن وأشهد اهلل، رسول عىل والسالم والصالة هلل، احلمد

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له،

 :بعد أما

 .١٤٤١ لعام/  رمضان من/  ٥ اليوم هذا يف

 .واآلخرة الدنيا يف العبد سعادة مدار أحدمها عىل أمرين نذكر

 .واآلخرة الدنيا يف العبد شقاوة مدار اآلخر وعىل

 .والرشك التوحيد ومها أال

ن   َخَلْقت   َوَما*﴿ : وجل عز اهلل قال اخلليقه، اهلل خلق أجله من الذي التوحيد  اْْلِ

ْنَس  ونِ  إاِل   َواْْلِ مْ  أ ِريد   َما( ٥٥) لَِيْعب د  ونِ  َأنْ  أ ِريد   َوَما ِرْزق   ِمنْ  ِمنْه  ْطِعم   اهلل َ إِن  ( ٥٥) ي 
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وَ  اق   ه  ز  و الر  ةِ  ذ  و   أنزلت الرسل، أرسلت أجله من الذي التوحيد*. ﴾ (٥٥) اْلَْتِي   اْلق 

ل   يِف  َبَعْثنَا َوَلَقدْ *﴿ : وجل عز اهلل قال الكتب، ة   ك  واًل  أ م  س  وا َأنِ  ر   ب واَواْجَتنِ  اهللَ اْعب د 

وَت    الط اغ 
 
ۖ ﴾ * 

ول   ِمن َقبْلَِك  ِمن َأْرَسْلنَا َوَما*﴿ : وجل عز اهلل وقال س  هَ  اَل  َأن ه   إَِليْهِ  ن وِحي إاِل   ر   اَأنَ  إاِل   إَِلَٰ

ونِ   عز اهلل قال اْلهاد، وجل عز اهلل رشع أجله من الذي التوحيد*. ﴾( ٥٥) َفاْعب د 

ِذينَ  َقاتِل وا*﴿ : وجل ْؤِمن ونَ  اَل  ال  ونَ  َواَل  اآْلِخرِ  بِاْلَيْومِ  اَل وَ  بِاهللِ ي  م  َر  مَ  َما ُي   اهلل  َحر 

ه   ول  ِذينَ  ِمنَ  احْلَق   ِدينَ  َيِدين ونَ  َواَل  َوَرس  ْعط وا َحت ىَٰ  اْلكَِتاَب  أ وت وا ال  ْزَيةَ  ي  مْ  د  يَ  َعن اْْلِ  َوه 

ونَ   أيب حديث يف كام ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال الفضائل، رأس هو الذي التوحيد*. ﴾( ٥٢) َصاِغر 

ْعب وستون بضع   أو وسبعون بضع   اْليامن» * مسلم عند عنه اهلل ريض هريرة  ة،ش 

ْعبة واحلياء الطريق، عن األذى إماطة وأدناها اهلل، إال إله ال: قول   فأفضل ها  من ش 

 َفاْعَلمْ *﴿  وجل عز اهلل قال اْلنة، دخل يعله وهو مات من الذي التوحيد. *« اْليامن

هَ  اَل  َأن ه   ْؤِمنِيَ  لَِذنبَِك  َواْستَْغِفرْ  اهلل  إاِل   إَِلَٰ   َواْلْ ْؤِمنَاِت  َولِْلم 
 
ْثاَمنَ  وعنْ * ﴾ ۖ  عنه هللا ريض ع 

ول   َقاَل : َقاَل  وَ  َماَت  َمنْ » * ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل َرس  هَ  الَ  َأن ه   َيْعَلم   َوه   أخرجه. *« اْْلَن ةَ  َدَخَل  اهلل إاِل   إِلَٰ

 العبد، يف وسلم عليه اهلل صىل النبي شفاعة إىل يؤدي ما أعظم هو الذي التوحيد. مسلم

ونَ  َواَل *﴿ : وجل عز اهلل قال موحد، لغري شفاعة ال بل م اْرَتَضَٰ  ْلَِنِ  إاِل   َيْشَفع   نْ م   َوه 

ونَ  َخْشَيتِهِ  ْشِفق  : َل َقا "البخاري" عند عنه اهلل ريض هريرة أيب: حديث ويف*. ﴾( ٥٥) م 
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 َظنَنْت   دْ لقَ »: *ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِ َرسول   قاَل  الِقَياَمِة؟ َيومَ  بَشَفاَعتَِك  الن اسِ  أْسَعد   َمن اهللِ َرسوَل  يا

َرْيَرةَ  أَبا يا نِي ال أنْ  ه  ل   أَحد   احلَديِث  هذا عن َيْسَأل   عىَل  ِحْرِصَك  ِمن َرَأْيت   ْلِا ِمنَْك  أو 

 أوْ  ْلبِِه،قَ  ِمن َخالًِصا اهلل ، إال   إَلهَ  ال قاَل  َمن الِقَياَمِة، َيومَ  بَشَفاَعتي الن اسِ  أْسَعد   احلَديِث 

 . * «َنْفِسهِ 

 هللا ريض هريرة أيب عن "مسلم صحيح" يف أهله، إال اْلنة يدخل ال الذي التوحيد

ي*»: النبي قال عنه، ل   اَل  بَِيِده َنْفِس  َوالذ  ْسلَِمة   َنْفس   إاِل   اْْلَن ةَ  َيْدخ   لدعوةا مبدأ. *« م 

 قبائل عىل نفسه يعرض اْلجاز ذي األسواق يف يسريملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول كان حيد،التو إىل

ول   َقاَل . *« تفلحوا اهلل إال إله ال قولوا الناس أهيا يا»: *يقول العرب : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رس 

ول وا حت ى الن اَس  أ قاتِل َأنْ  أ ِمرت  »*  ه  َمالَ  ِمني َعَصمَ  فَقدْ  َقاهلَا، َفَمنْ  اهلل إاِل   إِلهَ  الَ  َيق 

ه، إاِل   َوَنْفَسه   ه   بَِحق    .عنه اهلل ريض عمر ابن عن عليه متفق *« اهلل َعىل َوِحَساب 

ْعَبد   بام َوَكَفرَ  اهلل ، إاِل   إَِلهَ  ال: قاَل  َمن»: *ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال مَ  اهللِ، د ونِ  َمن ي  ه   َحر  ،وَ  َمال  ه   َدم 

ه    .* «اهللِ عىَل  َوِحَساب 

 ْبنَ  اهللِ ْبدَ عَ  حديث يف كام حسنة، أعظم فهو وإال بالرشك، إال حتبط ال حسنته التوحيد

ول   اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ول   َقاَل : َيق  اًل  َيْسَتْخلِص   َوَجل   َعز   اهللَ إِن  *»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرس   ِمنْ  َرج 

تِي ؤوسِ  َعىَل  أ م  ، َوتِْسِعيَ  تِْسَعةً  َعَلْيهِ  َفَينرْش    اْلِقَياَمِة، َيْومَ  اخْلاََلِئِق  ر   َمد   ِسِجل   ل  ك   ِسِجالا

، ول   ث م   اْلبَََصِ ، َيا ،اَل : َقاَل  احْلَافِظ وَن؟ َكَتَبتِي َأَظَلَمْتَك  َشيًْئا؟ َهَذا ِمنْ  َأت نْكِر  : َله   َيق   َرب 
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ول   ، َأَلَك : َفَيق  ْذر  ؟ َفي ْبَهت   َأوْ  ع  ، َحَسنَة  ل  ج  ول   الر  ، َيا اَل،: َفَيق  ول   َرب   َلَك  ن  إِ  َبىَل،: َفَيق 

، َله   َفت ْخَرج   َعَلْيَك، اْلَيْومَ  ظ ْلمَ  اَل  َواِحَدًة، َحَسنَةً  ِعنَْدَنا  ال  إِ  إَِلهَ  اَل  َأنْ  َأْشَهد  : فِيَها بَِطاَقة 

ًدا َوَأن   اهلل ، َم  ه   حم  ، َعْبد  ه  ول  ول   َوَرس  ،: َفَيق  وه  ول   َأْحِِض   عَ مَ  اْلبَِطاَقة   َهِذهِ  َما ،َرب   َيا: َفَيق 

ِت؟ َهِذهِ  ِجال  ، اَل  إِن َك : َفي َقال   الس  ت   َفت وَضع  : َقاَل  ت ْظَلم  ِجال  ، يِف  الس  ة   َطاَشِت فَ : َقال كِف 

،ال ت  ِجال  َلِت  س  ، َوَثق  ل   واَل  اْلبَِطاَقة  ء   َيْثق   *« اهللِ اْسمِ  معَ  ََشْ

مْ  إِن  *﴿  الكرام، هم أصحابه التوحيد ْم  اهلل ِ ِعندَ  َأْكَرَمك   أولياء هم أصحابه*. ﴾َأْتَقاك 

مْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   اَل  اهلل ِ َأْولَِياءَ  إِن   َأاَل *﴿  اهلل،  هم أصحابه*. ﴾ (٥٥) َُيَْزن ونَ  ه 

 َوََنَر   ت  َجن ا يِف  اْلْ ت ِقيَ  إِن   *﴿ النعيم، بجنة اْلوعودون وهم العاْلي رب من اْلقربون

ت ِقيَ  إِن  *﴿  ،*﴾( ٥٤)  دخل اهلل إال إله ال كالمه آخر كان من*. ﴾( ١١) َمَفاًزا لِْلم 

بَاَدة   حديث ويف. اْلنة اِمِت  ْبن   ع  ول   َقاَل : َقاَل  عنه اهلل ريض الص   نْ مَ *»: ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرس 

هَ  الَ  َأن   َأْشَهد  : َقاَل  يَك  الَ  َوْحَده   اهلل إاِل   إِلَٰ ، رَشِ دا َوَأن   َله  َم  ه   حم  ، َعبْد  ه  ول   ِعيَسىَٰ  َوَأن   َوَرس 

َمت ه   َأَمتِهِ  َواْبن   اهللِ َعْبد  
وح   َمْرَيمَ  إىَِل  َأْلَقاَها َوَكلِ ، َور  ، اْْلَن ةَ  َوَأن   ِمنْه   ،َحقٌّ  الن ارَ  َوَأن   َحقٌّ

 . * «َشاءَ  ةِ الث اَمنِيَ  اْْلَن ةِ  َأْبَواِب  َأي   ِمنْ  اهلل َأْدَخَله  

َعاذِ  حديث يف كام اْلعظم، وحقه اْلقدم اهلل حق فهو عظيمة وفضائله  يضَجَبل  ر ْبنِ  م 

نْت  : َقاَل  عنه اهلل ولِ  ِرْدَف  ك  َقال   ِِحَار   َعىَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرس  َفرْي   َله   ي  ! َعاذ  م   َيا*»: َفَقاَل : َقاَل . ع 

ه   اهلل: ق ْلت   َقاَل  *« ؟اهلل َعىَل  العبادِ  حق   وما اْلِعَبادِ  َعىَل  اهللِ َحق   َما َأَتْدِري ول  . ْعَلم  أَ  َوَرس 
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وا َأنْ  اْلِعَبادِ  َعىَل  اهللهِ َحق   َفإِن  : *»َقاَل  وا َوالَ  اهللِ َيْعب د  ك   اهللِ َعىَل  ادِ اْلِعبَ  َوَحق  . َشْيئاً  بِهِ  ي رْشِ

َب  الَ  َأنْ  َوَجل   َعز   َعذ  ك   الَ  َمنْ  ي  رْشِ وَل  َيا: ق ْلت   َقاَل  * «َشيْئاً  بِهِ  ي   أ َبرش    َأَفالَ ! اهللهِ َرس 

مْ  الَ *»: َقاَل  الن اَس؟ ه  ْ  .*« َفَيت كِل وا. ت بَرش 

ك   ال ماَت  َمن*»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال عظيم، التوحيد فشأن نعم،  اْلَن َة، َل َدَخ  شيًئا باهللِ ي رْشِ

ك   ماَت  وَمن  .*« الن ارَ  َدَخَل  شيًئا باهللِ ي رْشِ

 بقلبه، هلل موحدا يكون وأن. التوحيد باب: العظيم الباب هذا يتعلم أن اْلنسان فعىل

وا َوَما*﴿  هبذا أمر وجل عز اهلل فإن شأنه، وبجميع وبجوارحه، وبقوله،  إاِل   أ ِمر 

وا ْلِِصيَ  اهلل َ لَِيْعب د  ينَ  َله   ُم  نََفاءَ  الد  ْلًِص  اهللَ َفاْعب دِ *﴿  ،*﴾ ح  ه   اُم  ينَ  ل   هللِِ َأاَل ( ٥) الد 

ين   َرْيَرَة، َأيِب  وَعنْ * ﴾ ۖ   اخْلَالِص   الد  ول   َقاَل : َقاَل  ه   َتَباَركَ  اهلل  َقاَل : *»ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرس 

  َأْغنَى َأَنا: َوَتَعاىَل 
ِ
َكاء َ ِك، َعنِ  الرش  ْ كَ  َعَماًل  َعِمَل  َمنْ  الرش  ي َمِعي فِيهِ  َأرْشَ  فاهلل. *« َغرْيِ

وَ  ق ْل *﴿  وحده، له كان ما إال األعامل من يقبل ال وجل عز َمد   اهلل  ( ١) َأَحد   اهلل  ه   الص 

(٥ ) ْ ْ  َيلِدْ  َل ْ ( ١) ي وَلدْ  َوَل ن َوَل ه   َيك  ًوا ل  ف   تتكلم ربام أقوالك، راقب*. ﴾( ٤) َأَحد   ك 

 شاء ما: يقولون سمعهم وسلم عليه اهلل صىل النبي. تدري ال وأنت التوحيد خالفةبم

 الناس من كثري. ذلك يرتكوا أن وأمرهم ونصحهم عليهم فغضب. حممد وشاء اهلل

 اودد أبو رواه. *« ِمن ا َفَليَْس  بِاأْلََماَنةِ  َحَلَف  َمنْ *»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص والنبي "واألمانة" يقول

 ."سننه" يف
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 رغبتكو اهلل، يف ورجاءك اهلل، عىل وتوكلك اهلل، عىل اعتامدك ليكن اعتقاداتك راجع

كِي َصاَلِت  إِن   ق ْل *﴿ . هلل عليك يتعي ما ومجيع اهلل، يف  َرب   هللِ ِ َوََمَاِت  َوحَمَْياَي  َون س 

 .* (١٥٥) اْلَعاْلَِيَ 

 وجل عز هلل كلها تكون أن جيب. ونذر وذبح وطواف وحج صالة من أفعالك راجع

 .مرسال نبيا وال مقربا ملكا ال غريه معه يرشك أن جيوز ال

كْ  َمن إِن ه  : *﴿وجل عز اهلل قال عظيم، فشأنه الرشك وأما مَ  َفَقدْ  بِاهللِ ي رْشِ  َليْهِ عَ  اهلل  َحر 

  الن ار   َوَمْأَواه   اْْلَن ةَ 
 
 الن ارِ  َأْصَحاب   َوَناَدىَٰ *﴿ ،﴾*(٥٥) َأنَصار   ِمنْ  لِلظ اْلِِيَ  َوَما ۖ

وا َأنْ  اْْلَن ةِ  َأْصَحاَب   ا ِمنَ  َعَلْينَا َأفِيض 
ِ
م   َِم ا َأوْ  ْلَْاء وا ۖ   اهلل   َرَزَقك  اَم  اهللَ إِن   َقال  َمه   َعىَل  َحر 

وا: *﴿وجل عز اهلل قال ،﴾*(٥٥) اْلَكافِِرينَ  وا َواَل  اهللَ َواْعب د  ك    َشْيًئا بِهِ  ت رْشِ
 
ۖ ﴾*، 

مَ  َما َأْتل   َتَعاَلْوا ق ْل : *﴿وجل عز اهلل قال مْ  َحر  مْ  َرب ك    َعَلْيك 
 
وا َأال   ۖ ك    َشْيًئا بِهِ  ت رْشِ

 
ۖ﴾*، 

كَ  إِن  : *﴿وجل عز اهلل وقال ْ  ﴾*. (١١) َعظِيم   َلظ ْلم   الرش 

 إال أهله عن يتجاوز وال يغفره ال ولذلك به، وجل عز اهلل عيص ذنب أعظم فالرشك

كْ  َمن إِن ه   *﴿: وجل عز اهلل قال. موهتم قبل نصوحا، بتوبة مَ  َفَقدْ  بِاهللِ ي رْشِ  َعَليْهِ  هلل ا َحر 

  الن ار   َوَمْأَواه   اْْلَن ةَ 
 
 *. ﴾( ٥٥) َأنَصار   ِمنْ  لِلظ اْلِِيَ  َوَما ۖ
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 أن»* قال: أعظم   الذنِب  أي  ! اهلل رسول يا: مسعود ابن حديث يف كام ملسو هيلع هللا ىلص النبي وسئل

ا هللِ جتعَل  َعل وا َفاَل *﴿ : وجل عز اهلل قال. *« خلقَك  وهو نِدا  َوَأنت مْ  َأنَداًدا هللِِ جَتْ

ونَ   *. ﴾ (٥٥) َتْعَلم 

 .واآلخرة الدنيا يف أهله، أردى فالرشك

ِذينَ  إِن  *﴿  الربية، رش فهم الدنيا يف أما وا ال  كِيَ  اْلكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفر   ارِ  نَ  يِف  َواْلْ رْشِ

ِئَك  ۖ   فِيَها َخالِِدينَ  َجَهن مَ  مْ  أ وَلَٰ ةِ  رَش   ه  ي  نَ  َكثرًِيا ِْلََهن مَ  َذَرْأَنا َوَلَقدْ *﴿  ،*﴾( ٥) اْلرَبِ  م 

ن   نسِ  اْْلِ   َواْْلِ
 
ونَ  ال   ق ل وب   هَل مْ  ۖ ونَ  ال   َأْعي    َوهَل مْ  هِبَا َيْفَقه  ْبَِص   ال   آَذان   َوهَل مْ  هِبَا ي 

ونَ    هِبَا َيْسَمع 
 ۖ
ِئَك   مْ  َبْل  َكاأْلَْنَعامِ  أ وَلَٰ ِئَك  ۖ   َأَضل   ه  م   أ وَلَٰ *. ﴾( ١٥٢) َغافِل ونَ الْ  ه 

 لسائبةا كاألنعام الدنيا يف فهم. هلم مثوا والنار األنعام تأكلوا كام ويتمتعون يأكلون

 نعم.. وتتنعم وترشب تأكل أن إال هيمها وال مِضه وال مصلحة لنفسها تعرف ال التي

  َيْصَلْوََنَا*﴿  النار يف اآلخرة يف وهم
 
وا*﴿  ،*﴾( ٥٢) اْلَقَرار   َوبِئَْس  ۖ تِي الن ارَ  َوات ق   ال 

ْت  كَ *﴿ : وجل عز اهلل قال ،*﴾( ١١١) لِْلَكافِِرينَ  أ ِعد  ى َون َيِّس   رْ ( ٥) لِْلي ِّْسَ  إِن َفَذك 

ْكَرى ن َفَعِت  ر  ( ٢) الذ  ك   الن ارَ  َيْصىَل  ال ِذي( ١١) األَْشَقى َوَيتََجن ب َها( ١٥) ََيَْشى َمن َسَيذ 

ى رْبَ وت   ال ث م  ( ١٥) اْلك   *.﴾( ١١) َُيَْيى َوال فِيَها َيم 

 اَل *﴿  ُييى، وال فيها يموت ال ثم العظيمة النار الكربة يصىل الكافر هو فاألشقى

ْقَضَٰ  وت وا َعَلْيِهمْ  ي  َف ف   َواَل  َفَيم  م َي  نْ  َعنْه  لَِك  ۖ   َعَذاهِبَا م  ل   َنْجِزي َكَذَٰ ور   ك  ( ١٥) َكف 
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مْ  ونَ  َوه  نَا يَهافِ  َيْصَطِرخ  ن ا ال ِذي َغرْيَ  َصاحِلًا َنْعَمْل  َأْخِرْجنَا َرب  ْ  ۖ   َنْعَمل   ك  م َأَوَل ْرك   ام   ن َعم 

ر   رَ  َمن فِيهِ  َيَتَذك  م   َتَذك    الن ِذير   َوَجاَءك 
 
وق وا ۖ  *. ﴾( ١٥) ن ِصري   ِمن لِلظ اْلِِيَ  َفاَم  َفذ 

 يمكن الو النار صاحبه يستوجب وأصغر النار، يف صاحبه َيلد أكرب: قسامن والرشك

 ماأ. األصغر حق يف هذا ارتكبه الذي وخطئه رشكه عىل يعذب حتى اْلنة يدخل أن

 . رضورة الدين من معلوم وهو وجل، عز اهلل أخرب كام. النار يف َيلد صابحه األكرب

هَ  اَل  هَل مْ  ِقيَل  إَِذا َكان وا إَِن  مْ *﴿  اهلل إال إله ال قول عن الكفار استكرب وقد  اهلل  إاِل   إَِلَٰ

ونَ   .العباد هبا يظن الرشك إىل طرقا جعل الشيطان أن واْلشكلة*. ﴾ (١٥) َيْسَتْكرِب 

 ا،هب والطواف القباب، وزيارة القباب، تشهيد وجعل الصاحلي، شأن هلم فعظم

 رصُية ُمالفة إال هو وما األولياء تعظيم ومن التوحيد، من هلا والنذر هلا، والدعاء

: عنه اهلل ريض طالب أيب بن لعيل يقول إذ ملسو هيلع هللا ىلص اْلرسلي سيد وألمر العاْلي رب لدين

ا َواَل  َطَمْسَته   إال   ِِتَْثااًل  َتَدعَ  ال*» ًفا َقرْبً رْشِ ْيَته   إال   م   اهلل ريض هريرة أيب وعن ،*« َسو 

م فإن   عيل   وصل وا عيًدا، َقربي جتعلوا ال*»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال عنه، نيتب صالَتك   لغ 

 *« كنت مْ  َحيث  

ول   َقاَل : َقاَلْت  عنها، اهلل ريض عائشة وعن ْ  ال ِذي َمَرِضهِ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِ َرس  مْ  َل  :ِمنْه   َيق 

ودَ  اهلل   َلَعنَ »* وا َوالن َصاَرى اْلَيه  َذ  ب ورَ  اَّت   ذاه صنعوا، ما ُيذر. *« َمَساِجدَ  َأْنبَِياِئِهمْ  ق 

 فكيف ْللعوني،ا هبؤالء متشبه فأنت هلل وتنذر هلل وتذبح هلل القرب عند يلتص كنت إذا
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 نذرهو القرب، من خوفه للقرب، دعائه للقرب، نذره للقرب، حجه للقرب، صالته بمن

 .اْللة نم ُمرج أكرب رشك مرشك هذا للقرب، وذبيحته للقرب، إليه اْلحبوبة ألمواله

 وأن لتوحيد،ا يتعلموا أن للمسلمي فينبغي اْلسلمي، بالد يف البالء هذا انترش وقد

 تعظيمب إال سعادة وال األمة هلذه رفعة ال واهلل فإنه والتنديد، والكفر، الرشك، ُيذروا

 .اْلستعان واهلل الشياطي، طرق عن والبعد العاْلي، رب حق

 .والسداد التوفيق ولكم لنا اهلل ونسأل

 .العاْلي رب هلل احلمد


