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 لشرح كتاب التوحيد  خريةواأل ةتاسعاملدارسة ال

 شرح شيخنا الوقور رزيق بن حامد القرشي

 - حفظه هللا تعاىل -

 

 

 ؟الدليل على أنه شرك أكرب يعد شرًكا أكربًا ملاذا وما ربَك بشجرٍة أو حجٍر أو حنوهاالت-1س
لكونه تَعلَق قلبه بغري هللا يف حصول الربكة من هذا  يعد شرًكا أكربًا ربَك بشجرٍة أو حجٍر أو حنوهاالت اجلواب :

َت بقول هللا تعاىل :  على هذا -رمحه هللا  - حممد بن عبدالوهاب  ، واستدل اإلمام تربَّك بهاملم  ﴿ َأفَ َرَأيْ تممم الَّلَّ

بقول و  ِضيَزٰى ﴾ تِْلَك ِإًذا ِقْسَمة  ﴾ ٢١كممم الذََّكرم َوَلهم اأْلمنَثٰى ﴿﴾ َألَ ٢٠﴾ َوَمَناَة الثَّالِثََة اأْلمْخَرٰى ﴿١٩َواْلعمزَّٰى ﴿

ِإىَل  َواِقٍد اللَّْيِثيِ  ، قَاَل : َخَرْجَنا َمَع َرسموِل هللِا  يف احلديث :  ) َعْن َأِب  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -النيب 

، وِلْلممْشرِِكَْي ِسْدرَة  يَ ْعكمفموَن ِعْنَدَها ، ويَ نموطموَن ِِبَا َأْسِلَحتَ همْم ي مَقالم ََلَا :  -َوحَنْنم حمَدََثءم َعْهٍد ِبكمْفٍر  -حمَنْْيٍ 
 ِِبلسِ ْدرَِة ، فَ قمْلَنا : ََي َرسموَل هللِا ، اْجَعْل لََنا َذاَت َأنْ َواٍط َكَما ََلمْم َذاتم َأنْ َواٍط ، فَ َقاَل َذاتم َأنْ َواٍط ، قَاَل : َفَمَرْرنَ 

َا السَُّننم ، ق مْلتمْم َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َكَما قَاَلْت بَ نمو ِإْسَرائِيَل ِلمموَسى: :  َرسمولم هللِا  اْجَعل لََّنا  ﴿ هللام َأْكرَبم ، ِإَّنَّ

َلكمْم (  1﴾ ﴾١٣٨ۚ  قَاَل ِإنَّكمْم قَ ْوم  ََتَْهلموَن ﴿ ِإلَٰ ًها َكَما ََلمْم آَِلَة   رواه الَتمذي  2َلََتَْكُبمَّ َسَنَن َمْن َكاَن قَ ب ْ

 وصححه .

 
َت َواْلُعزاى  ما الفرق بني  -2س  ؟ َوَمَناةَ  الَّلا

  اجلواب :
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َت ﴾ : ِبلتخفيف مأخوذ  من اسم اإلله ، وبتشديد التاء اسم  لرجٍل صاحل يَ لمت  السويق للحجاج ، فلمَّا  ﴿ الَّلَّ

 مات عكفوا على قربه وبَ َنوا عليه أستارًا ، يعبده ثقيف ومن حوَلم .

: مأخوذ  من اسم العزيز ؛ وهي شجرة  يف واد خنلة بْي مكة والطائف عليها بناء  وله أستار  وَسَدنَة  ﴾ اْلعمزَّىٰ  ﴿
 يعبدها قريش وبَ نمو ِكنانة .

: مأخوذ  من اسم املَنَّان ؛ وهي بناء ِبملمَشلَّل عند قمَدْيٍد بْي مكة واملدينة ، كانت خزاعة واألوس  ﴾ ﴿ َوَمَناةَ  
 لحج .واخلزرج يعبدوَّنا ويمِهلُّون منها ل

 
َت َواْلُعزاى  ﴿قال  -3س ﴾ أََلُكُم الذاَكُر َوَلُه اْْلُنَثى  ٢٠﴾ َوَمَناَة الثاالِثََة اْْلُْخَرى  ﴿١٩هللا تعاىل : ﴿ أَفَ رَأَيْ ُتُم الَّلا
  إنكار على على قسمة جائرة وقعت وضح هذا  ه اآلايتيف هذ ًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى  ﴾﴾ تِْلَك إِ ٢١﴿

َت َواْلعمزَّٰى ﴿قال  اجلواب : ﴾ َأَلكممم الذََّكرم َوَلهم ٢٠﴾ َوَمَناَة الثَّالِثََة اأْلمْخَرٰى ﴿١٩هللا تعاىل : ﴿ َأفَ َرَأيْ تممم الَّلَّ
أي قسمة   تِْلَك ِإًذا ِقْسَمة  ِضيَزٰى ﴾﴿قد ذكر يف قوله جل يف عَّله ﴾ تِْلَك ِإًذا ِقْسَمة  ِضيَزٰى ﴾٢١ٰى ﴿اأْلمنثَ 

 ويف مقدمتها تلك األوَثن الثَّلثة وهي :املشركْي عبادة األوَثن عامة  أنكر على -جل عز و  - جائرة ؛ فاهلل
ت : يف الطائف والعمزَّى : يف واد خنلة ومناة :  وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة يف املمَشلَّل عند القمَدْيد الَّلَّ

وما حيبون  - عز وجل -ة هلل اجلائرة لو وقعت بْي خملوٍق وخملوق ؛ وهي جعلهم ما يكرهون من اإلنث الضعيف
تعاىل هللا عمَّا يقولون علوَّا  -عز وجل  -فكيف جيعلوَّنا هلل فإَذا كانت ظملًما بْي املَخلموَقْْي  من الذكور ألنفسهم

 كبريا وتَنزَّه عن البنْي والبنات .
 
َت َواْلُعزاى  ﴿قد استفدان من قول  -4س ﴾ أََلُكُم الذاَكُر ٢٠اْْلُْخَرى  ﴿ ﴾ َوَمَناَة الثاالَِثةَ ١٩هللا تعاىل : ﴿ أَفَ رَأَيْ ُتُم الَّلا

  فوائد عدة منها كيفية إنكار املنكر وضح ذلك ﴾ تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى  ﴾٢١َوَلُه اْْلُنَثى  ﴿
َت َواْلعمزَّٰى ﴿هللا تعاىل : ﴿ َأفَ َرأَ اجلواب : قد استفدن من قول  ﴾ َأَلكممم ٢٠﴾ َوَمَناَة الثَّالِثََة اأْلمْخَرٰى ﴿١٩يْ تممم الَّلَّ

إنكار فوائد عدة منها كيفية إنكار املنكر وذلك بوجوب  ﴾ تِْلَك ِإًذا ِقْسَمة  ِضيَزٰى ﴾٢١الذََّكرم َوَلهم اأْلمنَثٰى ﴿
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 املنكر على الطريقة السنيَّة النبويَّة السلفيَّة ال على طريقة اجلماعات يف إنكار املنكر .
 
إَّلا  -لتوحيد ، ونسي كثرٌي من الناس التوحيد اأتخر بنا الزمن إىل اليوم وطال العهد بيننا وبني دراسة  ملاذا - -5س

  ؟وما هو الواجب علينا القيام به  –من رحم هللا 
إالَّ  -لتوحيد ، ونسي كثري  من الناس التوحيد اأتخر بنا الزمن إىل اليوم وطال العهد بيننا وبْي دراسة  اجلواب :

ى من الناس وأنتم أن الشرك قد انقض ل حيث صوروا للناسبسبب ما يدور من دعاة الباط هذا -من رحم هللا 
صلى هللا  -النيب تمدرِ سمون التوحيد  وكأنَّ الناس مشركْي ؛ وهذه من الشبه ، ولذلك عندما تنظر يف دعوة ملاذا 

إىل أن انتقل إىل الرفيق األعلى وهو يتكلم يف التوحيد ليل  -عز وجل  -منذ أن بعثه هللا  -عليه وآله وسلم 
َذموا ق مبموَر َّنار ، حىت وهو على فراش املوت كلما أفاق من سكراته قال :  ) َلَعَن هللام اليَ هموَد َوالنََّصاَرى ؛ اَّتَّ

ر ما َصنَ عموا " . -رضي هللا عنها  -ئشة أم املؤمنْي ؛ تقول عا  3َأنِْبَيائِِهْم َمَساِجَد ( ذِ   " حيم
من سورة الفاحتة إىل سورة الناس وهو يمكر ر  -عز وجل  -أن هذا القرآن الذي أنزله هللا جيب علينا أن نعرف و  

؛ ، حىت ميوت وهو يتعلم التوحيد ؛ وهذا دليل  على أن  العبد ال بد أن يمكر ر التوحيد ، ويتعلم التوحيد ليل َّنار 
عز  -منذ أن بعثه هللا   -صلى هللا عليه وٱله وسلم  -ودعوة النيب  -عز وجل  -أسوتنا يف ذلك كتاب هللا 

 الرفيق األعلى وهو يمرد د التوحيد ؛ فهذا الذي ال بد أن نكون عليه .إىل أن انتقل إىل  -وجل 
 
ِإىَل ُحَننْيٍ  ) َعْن َأِب َواِقٍد اللاْيِثيِ  ، قَاَل : َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللِا :   -صلى هللا عليه وآله وسلم  -ل النيب اق -6س
رٌَة يَ ْعُكُفوَن ِعْنَدَها ، ويَ ُنوطُوَن ِِبَا َأْسِلَحتَ ُهْم يُ َقاُل ََلَا : َذاُت أَنْ َواٍط ، ، ولِْلُمْشرِِكنَي ِسدْ  -َوحَنُْن ُحَدََثُء َعْهٍد ِبُكْفٍر  -

 هللاُ  :   ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا قَاَل : َفَمَرْراَن ِِبلسِ ْدرَِة ، فَ ُقْلَنا : اَي َرُسوَل هللِا ، اْجَعْل لََنا َذاَت أَنْ َواٍط َكَما ََلُْم َذاُت أَنْ َواطٍ 
َا السَُّنُن ، قُ ْلُتْم َوالاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َكَما قَاَلْت بَ ُنو ِإْسرَائِيَل ِلُموَسى: ۚ  قَاَل  ﴿ اْجَعل لاَنا إِلَ  ًها َكَما ََلُْم آَِلَةٌ  َأْكرَبُ ، ِإَّنا

َلُكْم (  4﴾ ﴾١٣٨ِإناُكْم قَ ْوٌم ََتَْهُلوَن ﴿ يف هذا احلديث فوائد رواه الَتمذي وصححه  5َلََتَْكُُبا َسَنَن َمْن َكاَن قَ ب ْ

                                                           
ي بكٍر وعمر، ومسلٌم )« الجنائز»( كتاب ٣٣٣ / ١أخرجه البخاريُّ ) (  3  وأبر

ِّ
ي ي قتر النبر

 
 ما جاء ف

ُ
، «المساجد ومواضع الصالة»( كتاب ٢٣٩ / ١باب

 ح
ْ
ي هللا عنها   - ديِث عائشةِمن

 .  - رض 
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 متنوعة وكثرية أذكر بعضا منها .
  اجلواب :

اب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال : ) َوحَنْنم حمَدََثءم َعْهٍد ِبكمْفٍر ( ) َوحَنْنم حمَدََثءم َعْهٍد ِبكمْفٍر ( ؛  أي استحب -1
 . أن نا مل نتعلم طلبنا طلب من النيب 

ألن  صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر ، انتزاع العادات من نفوس البشر أمر حيتاج إىل دعوة جاد ة ؛  -2
األنفس إذا تعو دت على شيء كما قيل : " من شبَّ على شيٍء شاَب عليه " ؛ فلذلك نزع العادات ونزع 

 الَتوج هات إىل غري هللا أمر ال بد أن يتعلمه طمَّلب العلم .
َها ( ، وهذا  -3 َها ( ، ) َكاَن ََلمم َشَجَرة  يَ ْعكمفموَن َعَلي ْ أن االعتكاف من أنواع العبادة ؛ فقال : ) يَ ْعكمفموَن َعَلي ْ

 -وشرعه هللا  دليل على أن االعتكاف نوع  من أنواع العبادة ، فَّل جيوز هذا االعتكاف إالَّ فيما أمر به النيب 
 ، أمَّا ما عدا ذلك فَّل جيوز . -عز وجل 

يمعَذر اجلاهل جبهله إذا ارتدع بعد العلم ، ويف هذا ردٌّ على أولئك الذين َيشتطُّون على اجلهلة وخيرجوَّنم من  -4
اإلسَّلم قبل أن يعلموهم ، ويَرون أنه ال يمعَذر أحد ويطلقون ذلك ، بل إن هذه من البَّلَي اليت بمليت ِبا األمة 

 يف هذا الزمن .
أَّنم سيفعلون مثل فعل املشركْي َّناهم  حترمي التشبه أبهل اجلاهلية من مشركْي وغريهم ؛ َلمَّا رأى النيب  -5
 كربَّ يف هذا .  بل إن النيب  - النيب  -
قل :  جأك ا أزعجك أو فاالسنة إذا رأيَت شيء هالك أو رأيت أمرً ؛ فجواز قول " هللا أكرب " عند التعجب  -6

 ." هللا أكرب" 
 ِبلتشبه ِبلكفار . وجوب سد الذرائع ، حىت ال يبقى ألحٍد ذريعة يتذرع ِبا ، فلذلك َّناهم النيب  -7

 أخرب يف القرآن :  -عز وجل  -ة ، وهللا أن الشرك سيقع يف هذه األم -8
 ( 6﴿ َوَما ي مْؤِمنم َأْكثَ رمهمم ِِبَّللَِّ ِإالَّ َوهمم مُّْشرِكموَن ﴾ )

                                                           
 106( سورة يوسف اآلية :  6
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إذا كنت تعلم أن ؛  : ) َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيده ( ؛ هذا حلف جواز احللف على الفمتية ولذلك قال النيب   -9
 ، فلك أن حتلف على الفمتية . -عليه الصَّلة والسَّلم  -ه وأمر به النيب الفمتية صحيحة وأَّنا من ما أمر هللا ب

وإمنا حلف َلم ألن يف  تحلفوا النيب جواز احللف بدون استحَّلف ملصلحة ، ولذلك الصحابة مل يس -10
 ذلك مصلحة .

 . -َّلمة نسأل هللا العافية والس -أن هذه األمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى  -11

أن ما ذمَمت به اليهود والنصارى حتذير  لنا ؛ كلَّ َما جاء من ذم لليهود والنصارى واملشركْي وغريهم يف   -12
؛ فهو يؤخذ منه حتذير  لنا على أن ال نقع فيما وقعوا فيه ، فلذلك من هنا ال بد  ة النيب كتاب هللا ويف سن

 من الدراسة اجلادة للتوحيد .
 
من اْلدلة يف ِبب ما جاء يف الذبح لغري هللا  -رمحه هللا تعاىل  –اذكر ما أورده اإلمام حممد بن عبدالوهاب  -7س

 تعاىل .
أدلة  يف ِبب ما جاء يف الذبح لغري هللا تعاىل –رمحه هللا تعاىل  –د بن عبدالوهاب قد أورد اإلمام حمم اجلواب :

 من الكتاب والسنة وهي :
ِلَك ١٦٢َياَي َوََمَاِت لِلَّ ِه َربِ  اْلَعاَلِمَْي ﴿: ﴿ قمْل ِإنَّ َصََّلِت َونمسمِكي َوحمَْ  -تعاىل  -قول هللا  ﴾ اَل َشرِيَك َلهمۖ  َوِبذَٰ

، فأورد حديث علي  (8)﴾٢: ﴿ َفَصلِ  ِلَربِ َك َواحْنَْر ﴿ -جل وعَّل  -، وقوله  (7)أمِمْرتم َوَأَن َأوَّلم اْلممْسِلِمَْي ﴾
َثِِن َرسمولم هللِا قال : )  -رضي هللا عنه  -بن أب طالب  أبَِْرَبِع َكِلَماٍت : َلَعَن هللام  -َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم  -َحدَّ

رواه مسلم   َمَناَر اأْلَْرِض (َمْن َذَبَح ِلَغرْيِ هللِا ، َلَعَن هللام َمْن َلَعَن َواِلَدْيِه ، َلَعَن هللام َمْن آَوى حممِْدًَث ، َلَعَن هللام َمْن َغريََّ 
قال : من دخل اجلنة ، حديث  -صلى هللا عليه وسلم  -وكذلك أورد حديث طارق بن َشَهٍب أن رسول هللا ، 

َدَخَل اجْلَنََّة رَجمل  يف ذمَِبٍب َوَدَخَل النَّاَر رَجمل  يف ذمَِبٍب ، قَالموا وََكْيَف : )  –صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
ًئا ، َذِلَك ََي َرسموَل هللِا ؟ قَاَل َمرَّ رَجمََّلِن َعَلى قَ ْوٍم ََلمْم َصَنم  اَل جَيموزمهم َأَحد  َحىتَّ ي مَقرِ َب َلهم ، َحىتَّ   ي مَقرِ َب َلهم َشي ْ

                                                           
 .  162( سورة األنعام ، اآلية :   7
 .  2( سورة الكوثر ، اآلية :   8
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ذمَِبًِب َفَخلَّْوا َسِبيَلهم الموا أِلََحِدِِهَا قَ رِ ْب ، فَ َقاَل لَْيَس ِل ِعْنِدي َشْيء  أمقَ ر ِبمهم ، قَالموا َلهم قَ رِ ْب َوَلْو ذمَِبًِب فَ َقرََّب فَ قَ 
ًئا دمو  َفَضَربموا عمن مَقهم  -َعزَّ َوَجلَّ  -َن هللِا َفَدَخَل النَّاَر ، َوقَالموا ِلْْلَخَر قَ رِ ْب ، فَ َقاَل َما كمْنتم أِلمقَ رِ َب أِلََحٍد َشي ْ

 َفَدَخَل اجْلَنََّة ( رواه أمحد .
 
ُقْل ِإنا َصََّلِت َوُنُسِكي  : ﴿ -تعاىل  -يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم-نبيه حممًدا  -عز وجل-مبا أمر هللا  -8س

ِلَك أُِمْرُت َوَأاَن أَواُل اْلُمْسِلِمنَي ﴿١٦٢َوحَمَْياَي َوََمَاِت لِلا ِه َربِ  اْلَعاَلِمنَي ﴿  ؟ (9) ﴾ ﴾١٦٣﴾ ََّل َشرِيَك َلُه َوِبذَ 
قمْل ِإنَّ َصََّلِت  : ﴿ -تعاىل  - يف قوله -صلى هللا عليه وسلم-نبيه حممًدا  -عز وجل-أمر هللا  اجلواب :

ِلَك أمِمْرتم َوَأَن َأوَّلم اْلممْسِلِمَْي ﴿١٦٢َونمسمِكي َوحَمَْياَي َوََمَاِت ِللَّ ِه َربِ  اْلَعاَلِمَْي ﴿  ﴾ ﴾١٦٣﴾ اَل َشرِيَك َلهم َوِبذَٰ
عليه له يف احلياة من األعمال وما ميوت أبن خيرب املشركْي الذين يعبدون غري هللا أن صلواتَه وذحبه وما يفع(10)

 -من اإلميان واألعمال الصاحلة مجيع ذلك خالًصا هلل دون من سواه ، وأنه أول من انقاد واستسلم لطاعة هللا 
 يف هذه األمة . -عز وجل 

 
 هات معاين الكلمات اآلتية : -9س
ِلَك أُِمْرُت  –4 َصََّلِت  –3 ذبَح لغرِي هللاِ  -2اللعن  -1 أَواُل  -9والَدْيِه  -8 ُنُسِكي-7حُمِْدًَث  -6أَفَ َرأَيْ ُتُم  -5َوِبذَ 

 . َمَناُر اْلرضْ  -13 حَمَْيايَ  -12 اْْلُْخَرى    –11 َفَصلِ  ِلَربِ كَ -10 اْلُمْسِلِمنيَ 
  اجلواب :

 الطرد واإلبعاد من رمحة هللا من املخلوق الداعي والسب وغري ذلك  اللعن : -1
 . أراق الدم متقرًِب به إىل غري هللا سواًء ذكَر اسم هللا عليه أم مل يذكرهم : ذبَح لغرِي هللِا  -2
 َصََّلِت  : املراد ِبا الصلوات اخلمس والنوافل . -3 
ِلَك أمِمْرتم  : أي ِبإلخَّلص لكل أمٍر أقوم به أن يكون هلل ال ألحٍد سواه  -4 َأيْ تممم : أي َأفَ رَ  -5        َوِبذَٰ

 .أخربوين 
                                                           

 [ .  163-162سورة األنعام ] اآليتان :  (  9
 . [  163-162سورة األنعام ] اآليتان :  (  10

http://tanzil.net/#6:162
http://tanzil.net/#6:163
http://tanzil.net/#6:162
http://tanzil.net/#6:163
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َتِدًعا يف الدين:  حممِْدَثً -6  بكسِر الَداِل : َجانًِيا بفتَح الَداِل ممب ْ
 نمسمِكي : أي ذحبي ؛ وهذا دليل  على أن الذبح عبادة ال جيوز إال هلل . -7
 املراد ِبم األم واألب وإن علْوا . : والَدْيهِ  -8 
 : أي من هذه األمة . َأوَّلم اْلممْسِلِمْيَ  -9

 الصلوات خالصة لوجه هلل . : َفَصلِ  ِلَربِ كَ   -10
 : أي املمتأخِ رة . اأْلمْخَرىٰ  -11
 -عز وجل  -أي ما آتيه يف حياِت من األعمال هلل  : حَمَْيايَ  -12 

 .املراِسيْم اليت ت مَفِرقم بينهم وبَْي جريانهم :  َمَنارم األرضْ  -13
  
أبربع كلمات : لعَن –صلى هللا عليه وآله وسلم  -دثين رسول هللا قال : ) ح -رضي هللا عنه  -عن علي  -10س

رِض ( رواه مسلم هللاُ َمن ذبَح لغرِي هللِا ، لعَن هللاُ َمن لعَن والَدْيِه ، لعَن هللاُ َمن آَوى حُمِْدًَث ، لَعَن هللاُ َمن غرياَ مناَر اْل
 يف هذا احلديث فوائد قيمة أذكرها كاملة .

 : قيمة وهي وائديف احلديث هذا ف اجلواب :
 حترمي الذبح لغري هللا .   -
 حترمي لعن الوالدين مباشرة أو تسبًبا . -2
 . -نسأل هللا العافية والسَّلمة  -حترمي مناصرة اجملرمْي والرضا ِبلبدع  -3
 حترمي تغيري املراسيم الغتصاب أراضي الغري .  -4
 جواز لعن الفمسَّاق على سبيل العموم . -5
 
أن رجلني لعلهما من بين إسرائيل مر ا أبانس َلم صنم فطلبوا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا رسول الخرب أ -11س

 أذكر احلديث الذي يدل على هذا كامًَّل . منهما أن يقرِب لذلك الصنم ولو شيًئا قليَّل ، فقدم أحدمها ذِبِبً 
 إسرائيل مر ا أبنس َلم صنم أن رجلْي لعلهما من بِن -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا الخرب أ اجلواب :
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طارق بن َما يدل على هذا حديث  فطلبوا منهما أن يقرِب لذلك الصنم ولو شيًئا قليَّل ، فقدم أحدِها ذِبِبً 
 قال :  -صلى هللا عليه وسلم  –شهاب أن رسول هللا 

، قَالموا : وََكْيَف َذِلَك ََي َرسموَل اَّللَّ ؟ قَاَل : ) َمرَّ ) َدَخَل اجْلَنََّة َرجمل  يف ذمَِبٍب ، َوَدَخَل النَّاَر َرجمل  يف ذمَِبٍب ( 
ًئا ، فَ َقالموا أِلََحِدِِهَا : قَ رِ ْب ، قَاَل : لَْيَس ِعْنِدي َشْيء   رَجمََّلِن َعَلى قَ ْوٍم ََلمْم َصَنم  اَل جَيموزمهم َأَحد  َحىتَّ ي مَقرِ َب َلهم َشي ْ

َوَلْو ذمَِبًِب ، فَ َقرََّب ذمَِبًِب ، َفَخلَّْوا َسِبيَلهم َفَدَخَل النَّاَر، َوقَالموا ِلْْلَخِر : قَ رِ ْب ، فَقاَل : َما أمقَ رِ بم ، قَالموا َلهم : قَ رِ ْب 
ًئا دموَن اَّللَِّ   َفَضَربموا عمن مَقهم َفَدَخَل اجْلَنََّة ( َرَواهم َأمْحَدم . -َعزَّ َوَجلَّ  -كمْنتم أِلمقَ رِ َب أِلََحٍد َشي ْ

 
: )  -صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا ال الذي قال فيهطارق بن شهاب  ماذا استفدان من دراسة حديث -12س

؟ قَاَل : ) َمرا َرُجََّلِن َدَخَل اجْلَناَة َرُجٌل يف ُذَِبٍب ، َوَدَخَل النااَر َرُجٌل يف ُذَِبٍب ( ، قَاُلوا : وََكْيَف َذِلَك اَي َرُسوَل اَّللا 
ًئا ، فَ َقاُلوا ِْلََحِدمِهَا : قَ رِ ْب ، قَاَل : لَْيَس عِ َعَلى ق َ  ْنِدي َشْيٌء أُقَ رِ ُب ، قَاُلوا ْوٍم ََلُْم َصَنٌم ََّل ََيُوزُُه َأَحٌد َحَّتا يُ َقرِ َب َلُه َشي ْ

اُلوا ِلْْلَخِر : قَ رِ ْب ، فَقاَل : َما ُكْنُت ِْلُقَ رِ َب ِْلََحٍد َلُه : قَ رِ ْب َوَلْو ُذَِبًِب ، فَ َقراَب ُذَِبًِب ، َفَخلاْوا َسِبيَلُه َفَدَخَل النااَر، َوقَ 
ًئا ُدوَن اَّللِا   . ؟َفَضَربُوا ُعنُ َقُه َفَدَخَل اجْلَناَة (  -َعزا َوَجلا  -َشي ْ

: ) -صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا الذي قال فيه الطارق بن شهاب  استفدن من دراسة حديث اجلواب :
َل : ) َمرَّ  اجْلَنََّة رَجمل  يف ذمَِبٍب ، َوَدَخَل النَّاَر رَجمل  يف ذمَِبٍب ( ، قَالموا : وََكْيَف َذِلَك ََي َرسموَل اَّللَّ ؟ قَاَدَخلَ 

ًئا ، فَ َقالموا أِلََحِدِِهَا : ق َ  رِ ْب ، قَاَل : لَْيَس ِعْنِدي َشْيء  رَجمََّلِن َعَلى قَ ْوٍم ََلمْم َصَنم  اَل جَيموزمهم َأَحد  َحىتَّ ي مَقرِ َب َلهم َشي ْ
ْْلَخِر : قَ رِ ْب ، فَقاَل : َما أمقَ رِ بم ، قَالموا َلهم : قَ رِ ْب َوَلْو ذمَِبًِب ، فَ َقرََّب ذمَِبًِب ، َفَخلَّْوا َسِبيَلهم َفَدَخَل النَّاَر، َوقَالموا لِ 

ًئا دموَن اَّللَِّ   فوائدة عظيمة وهي  َفَضَربموا عمن مَقهم َفَدَخَل اجْلَنََّة ( -َجلَّ َعزَّ وَ  -كمْنتم أِلمقَ رِ َب أِلََحٍد َشي ْ

 عظم الشرك وإن كان قليًَّل .-1

 أن اجلنة والنار موجوداتن . -2
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املقصود منها عمل القلب حىت عند -شوف  -أن املقصود األعظم عمل القلب حىت عند عبدة األوَثن  -3
هو األمر الذي يقرونه عليه ، فلذلك حقيق تقريب الذِبب ، ولكن يرون أن عمل القلب  -ها  -عبدة األوَثن 

 ينظرون ملا يف قلبه أنه رضي ِبلتقريب .
 قرب اجلنة والنار من اإلنسان . -4
 التحذير من الذنوب وإن كانت صغرية يف احلسبان . -5
 بيان سعة مغفرة هللا وشدة عقوبته . -6
 أن األعمال ِبخلواتيم . -7
 
 
 

 
 

 

 

 

 


