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مدخل تمهيدي

كنت مع ابن عمك خالد في إحدى الوالئم، وبمجرد قيام الناس لصالة العشاء، قام معهم وصلى بدون وضوء، فلما نبهنه بضرورة احترام

حق ا� تعالى، أكد الوضوء بالقسم بالقبلة. .

ما موقفك من سلوك خالد؟

ما هي أهم حقوق ا� على عباده؟ وكيف نفي بها؟

كيف نحقق التوحيد واإلخالص � تعالى؟

النصوص المؤطرة للدرس

َحٌد ﴾. َمُد ۩ لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد ۩ َولَْم َيكُن ل�ُه كُُفًوا ا� ُ الص� َحٌد ۩ ا�� ُ ا� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: ﴿ ُقْل ُهَو ا�� َقاَل ا��

[سورة اإلخالص، اآليات: 1 - 2 - 3 - 4]

َمِة ﴾. كَاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقي� الَة َوُيْؤُتوا الز� يَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الص� َ ُمْخِلِصيَن لَُه الد� ال� ِلَيْعُبُدوا ا�� ِمُروا ا� ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى : ﴿ َوَما ا� َقاَل ا��

[سورة البينة، اآلية: 5]

َتْدِري َما َحق� اّ�ِ َعلَى َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اُ� َعْنُه، كُْنُت ِرْدَف َرُسولِ اّ�ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعلَى ِحَماٍر ُيَقاُل لَُه ُعَفْيٌر. َقاَل: َفَقاَل: «َيا ُمَعاُذ! ا�

ْن َيْعُبُدوا اّ�ِ َوالَ ُيْشِركُوا ِبِه َشْيئًا. ن� َحق� اّ�ِ َعلَى اْلِعَباِد ا� ْعلَُم. َقاَل: «َفا� اْلِعَباِد وما حق� العباِد َعلَى ا�؟». َقاَل ُقْلُت: ا� َوَرُسوُلُه ا�

ْرُهْم. اَس؟ َقاَل: «الَ ُتَبش� ُر الن� َبش� َفَال ا� ! ا� َب َمْن الَ ُيْشِرُك ِبِه َشْيئًا» َقاَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل اّ�ِ ْن الَ ُيَعذ� َوَحق� اْلِعَباِد َعلَى اّ�ِ َعز� َوَجل� ا�

ِكُلوا». َفَيت�

[صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بسورة اإلخالص

سورة اإلخالص: مكية، عدد آياتها 4 آيات، ترتيبها الثانية عشرة بعد المائة في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة “المرسالت”، ُسميت

ْسَماُء يَماُن،   َولَها  َغْيُر  َذِلَك  ا� ْوِحيدُ  ،  َواال� َحدٌ  ،  َوالت� ْيَضًا  ُسوَرُة  اال�َساِس ،  َوُقْل  ُهَو  اُ�  ا� ْوِحيِد،  َوِلَذا  ُسميت  ا� ْخَالِص،  لَما  ِفيَها  ِمَن  الت�  ُسوَرُة  اال�

َواِم، الَغِني� َعْن كُل� َما ِ َجل� َوَعَال الَواِحِد اال�َحِد، الَجاِمِع ِلِصَفاِت الكََمالِ، الَمْقُصوِد َعلَى الد� وَرِة َحْوَل ِصَفاِت ا��  كَِثيَرٌة، َيُدوُر ِمْحَوُر الس�

ِ ْثِليِث، َوَعلَى الُمْشِرِكيَن ال�ِذيَن َجَعُلوا ِ�� َصاَرى الَقاِئِليَن بالت� ْت َعلَى الن� ْقِص، َوَعنِ الُمَجاَنَسِة َوالُمَماَثلَِة َوَرد� ِه َعْن ِصَفاِت الن� ِسَواُه، الُمَتَنز�

َة َوالَبِنيَن. ـ� ي ر� الذ�

التعريف بمعاذ بن جبل

معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل، صحابي جليل، أحد السبعين رجال الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية من األنصار، وقد

أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، وقد تفقه في دين ا�، فوصفه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأنه أعلم الناس بالحالل والحرام، بعثه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى

اليمن ليعلم الناس ويفقهم ويكون قاضيا في المنازعات التي تقع بينهم، توفي رضي ا� عنه سنة 18هـ على األصح وعمره 38 سنة.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-iadadi#section-2963
https://www.alloschool.com/element/32057


التعريف بسورة البينة

وَرِة سورة البينة: مدنية، عدد آياتها 8 آيات، ترتيبها الثامنة والتسعون في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة “الطالق”، َيُدوُر ِمْحَوُر الس�

َعَداِء َواال�ْشِقَياِء في اآلِخَرِة. ِ َجل� َوَعَال، وَمِصيُر كُل� ِمَن الس� ٍدملسو هيلع هللا ىلص، وَمْوُضوُع ا�ْخَالِص الِعَباِد ِ�� ْهلِ الِكَتاِب ِمن ْ ِرَسالَِة ُمَحم� َحْوَل َمْوِقُف ا�

نشاط الفهم وشرح المفردات

مدلوالت األلفاظ والعبارات

ا� الّصمد: هو َوْحَده المقصود في الَحوائج.

كُُفًوا: ُمكاِفـئا وُمَماِثًال.

كفؤا أحد: ال نظير وال شبيه له سبحانه.

مخلصين له الدين: مائلين عن األديان كلها إلى دين اإلسالم

حنفاء: أي مسلمين.

دين القيمة: دين التوحيد واإلخالص.

حق ا�: ما أوجب ا� من تكاليف على الناس.

المضامين األساسية للنصوص

التوحيد من صفات ا� تعالى التي انفرد بها سبحانه.

أمر ا� تعالى عباده بعبادته، واإلخالص الدين له سبحانه.

بيانه ملسو هيلع هللا ىلص أن التوحيد والعبادة من حقوق ا� على عباده.

مفهوم التوحيد وحكمه وأهميته وأنواعه وطرق تحقيقه

مفهوم التوحيد

التوحيد: هو االعتقاد الجازم بأن ا� سبحانه واحد أحد، ولم يكن له شريك في العبادة والصفات واألفعال.

حكم التوحيد

ا ُيْشِركُوَن ﴾. ال� ُهَو ُسْبَحاَنُه َعم� لََه ا� لًَها َواِحًدا ال� ا� ال� ِلَيْعُبُدوْا ا� ِمُروْا ا� واجب على كل مسلم، قال تعالى: ﴿ َوَما ا�

أهمية التوحيد

من أعظم حقوق ا� على عباده.

أول ما يجب على المسلم أن يعلمه.

التوحيد غاية بعثة الرسل.

التوحيد من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار.

أنواع التوحيد

أنواع التوحيد ثالثة، وهي:

توحيد الربوبية: وهو إفراد ا� سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير.

توحيد األلوهية: وهو إفراد ا� سبحانه وتعالى بالعبادة.

توحيد األسماء والصفات: وهو إفراد ا� تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أو استأثر به

في علم الغيب عنده.

طرق تحقيق التوحيد

اإليمان بأن ا� واحد ال شريك له.

ترك الشرك بجميع أنواعه.



اإلخالص � في العبادة.

االنقياد ألوامر ا� تعالى وتجنب نواهيه.

مفهوم اإلخالص وأهميته

مفهوم اإلخالص

اإلخالص: لغة:َخلََص يخلص خلوصا وإخالصا، صفا وزال عن شوبه، يقال أخلصت الشيء يعني صفيته ونقيته. واصطالحا: يعني

يَن ﴾. ويعد اإلخالص من َ ُمْخِلِصيَن لَُه الد� ال� ِلَيْعُبُدوا ا�� ِمُروا ا� صدق العبد في توجهه إلى ا� اعتقادا وقوال وعمال. قال تعالى: ﴿ َوَما ا�

أعمال القلوب التي ال يطلع عليها إال ا�.

أهمية اإلخالص

قبول األعمال.

نيل شفاعة الرسول صلى ا� عليه وسلم.

نيل رضى ا� ودخول الجنة.

إخالص النية في األعمال تستوجب قبول ا� لها. قال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم: «إنما األعمال بالنيات».

القيم المستفادة من الدرس

السعادة مقترنة بتوحيد ا� واإلخالص له في العبادة، فالسعيد من قبله ا� ولو رفضه الناس، والشقي من قربه الناس وأبعده ا�.


