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المقدمة

ـه والصالة والسالم على رسول الّلـه وعلى آله وصحبه  إلى يوم الدين، أما بعد: احلمُد للَّ
ُسل، وُأنزلت الكتب، وُجِعل قبول األعمال مبنًيا عليه. ـه تعالى هو الذي  ألجله ُبعثت الرُّ فإن توحيد اللَّ

وقد حرصنا في هذا الكتاب على التعريف بالتوحيد وأنواعه والعبادة وشروطها. ومتَّ تأليف هذا الكتاب بأسلوٍب 
ـه تعالى، وذلك على النحو اآلتي: ة بعون اللَّ يناسب مستوى الطالب والطالبـة، لكي تتحقق الفائدة املرجوَّ

ن الكتاب من وحدتني: يتكوَّ
1 الوحدة األولى: وحدة التوحيد.

2 الوحدة الثانية: وحدة العبادة.
 عدد الدروس ثمانية دروس، وقد متَّ شرح كلِّ درٍس على النحو اآلتي:

أ.     يبدأ كلُّ درٍس بتمهيد يستطيع الطالب والطالبات أن يفهموا من خالله موضوع الدرس.
رة متَّ من خاللها شرح مفردات الدرس. ب. ُوِضعت عناصر ميسَّ

ج.   ُوِضعت أنشطُةُ داخل كلِّ درٍس يقوم الطالب والطالبات بتنفيذها كل مبفرِدِه أو بالتعاون مع أقرانه.
ًعا وشاماًل. د.   ُروعي في التقومي أن يكون منوَّ

هـ.  وضع صور مشوقة مرتبطة مبوضوع الدرس.
و.    ترك بعض الفراغات من أجل أن يكملها الطالب والطالبات بإشراف املعلم أو املعلمة.

ة منه، وأن ينفع به ويسدد اخلطا ويبارك في اجلهود  ـه الكرمي أن يحقق الكتاب الفائدة املرجوَّ هذا، ونسأل اللَّ
ويرزقكم العلم النافع والعمل الصالح.
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الـتَّـوِحيُد

الـِعَباَدُة





الِوْحَدُة	الأُوىل

ــوِحــيــُد الـتَّ
أهداف الوحدة:

في نهاية الوحدة ُأحقق األهداف اآلتية:

• ُأعّرف التَّوحيَد َوَأنَواَعه.
. • أعتقد أن اإِلنساَن ُيوَلُد على ِفطرِة التوحيِدِ

ِة وداللة املَخُلوقاِت َعليِه. ُبوِبيَّ • َأعِرف َتوحيَد الرُّ
ِة وأمِثَلَتُه. • َأعِرف َتوحيَد اأُلُلوِهيَّ

ِة. ة َتوحيِد اأُلُلوِهيَّ يَّ • ُأدرك َأَهمِّ
ِة. ِة َواأُلُلوِهيَّ ُبوِبيَّ • ُأمّيز َبنَي َموِقف املُْشِرُكنَي من َتوحيِد الرُّ

ـِه، مع الدليل. • َأْعِرف ُحكَم َصرِف الِعبادِة لغير اللَّ
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ىل 
الوحدة الأو

َتعريُف التوِحيِد

اأنواُع التوِحيِد

ــوِحــيــُد الـتَّ الدر�س
االأول

متهيد

التَّْوحيُد ُهَو األساُس لجميِع األعماِل 
ـُه َأيَّ َعَمٍل ِبُدوِنه، َوَأْهُل  فال َيْقَبُل اللَّ
عادِة في الدنيا  التَّْوحيِد هم أهُل السَّ

واآلخرِة، فما التوحيُد؟

ته وَأْسَماِئِه َوِصَفاِتِه. ِته وأُلوِهيَّ إفراُد اهلِل في ُرُبوِبيَّ

َأْنواُع التَّوِحيد

ِة ُبوِبيَّ َتوِحيُد الرُّ

ِمْثُل:
1. اعِتقادنا َأْن ال خالَق إاّل الـّلُه.

2. ال مالَك إال الـّلُه.
3. ال راِزَق إاّل الـّلُه.

ِمْثُل:
ـِه. 1. أاّل ُنَصلِّي إالَّ للَّ
ـَه. 2. أاّل ندعَو إالَّ اللَّ
ـِه. 3. أاّل َنْسُجَد إالَّ للَّ

اأَلْسماء 
ِمْثُل:

1. السميع.
2. البصير.

3. الحكيم.

فات الصِّ
ِمْثُل:

مع. 1. السَّ
2. الَبَصر.

3. الِحْكَمة.

فاِت َتوِحيُد اأَلْسماِء َوالصِّ ِة َتوِحيُد اأُلُلوِهيَّ
123
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

االإن�ص�ُن ُيوَلُد َعلى الِفطرِة
ُكلُّ إْنساٍن ُيوَلُد َعلى الِفْطرِة، والفطرة: هي التوحيد. َفَلو ُتِرَك الَموُلوُد ِبُدوِن تأثيٍر من 

ِليُل َعلى ذلك: ، َوالدَّ يِن الَحقِّ َه إلى الدِّ َأَبَوْيِه َلَتَوجَّ
أو  راِنه،  ُيَنصِّ أو  داِنه،  ُيَهوِّ َفَأَبواُه  الِفْطرة،  َعلى  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  »ُكلُّ   :� ُسوِل  الرَّ َقْوُل 

سانه«)1(.أي يجعالِنه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ُيَمجِّ

دا. َهذِه اأَلْنواُع ُمَتراِبطُةُ، َفمْن آَمَن ِبواِحٍد ِمْنها ُدوَن اآلَخِر َلْم َيُكْن ُمَوحِّ

( ِفي احَلقِل املُناِسِب: َأْقَرُأ َوُأَصنُِّف اآلياِت اآلِتيَة ِبَوضِع َعالمِة )

1نشاط  

َتْوِحيُد اآلية
الرُبوِبيِة 

َتْوِحيُد 
اأُلُلوِهيِة

َتْوِحيُد اأِلْسماِء 
فاِت َوالصِّ

¼«º¹¸¶﴿
)2(﴾...¿¾½

vutsrqponm﴿ 
)3(﴾}zyxw
)4(﴾VUTSR﴿

)2( سورة الروم: آية 40. )1( أخرجه  البخاري: برقم )1319( واللفظ له، ومسلم برقم )2658(.  
)4( سورة الحجر: آية 99. )3( سورة الحشر: آية 22.      
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ىل 
بالتعاُوِن مَع َمْجُموعِتي، َأذُكر أمثلًة ُأخرى َعلى َأْنواِع التَّوِحيد الثَّالثِة.الوحدة الأو

2نشاط  

ُبوِبيِة  َتوِحيُد اأُلُلوِهيةَتْوِحيُد الرُّ
َتْوِحيُد اأَلسماِء والّصفات

الصفاتاألسماء
................  .1................  .1................  .1................  .1

................  .2................  .2................  .2................  .2

................  .3................  .3................  .3................  .3

................  .4................  .4................  .4................  .4

ْوِحيِد ِجُه ِللتَّ ْرِكَيتَّ ِجُه ِللشِّ َيتَّ

3نشاط  

أضع خًطا حتت اإلجابة الصحيحة:
ْفُل لو ُتِرَك بُدوِن َتْأِثيٍر ِمْن َأَبَوْيِه َأْو َغْيِرِهما َفإنَُّه: الطِّ
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

ْوِحيَد. ُأعّرف التَّ

ُأعّدد َأْنواَع التَّوِحيِد.

َأضع َأماَم الَعُمود )ب( ما ُيناِسُبُه ِمَن الَعُموِد )أ(:

1

2

3

التقومي

1 ال خاِلَق إالَّ الـّلُه. 

2 ال َنْذَبُح إالَّ لـّلِه.

3 الـّلُه ُهو الَكِرمُي.

ِة. )   (  ِمثاُلُ ِلَتوِحيِد اأُلُلوِهيَّ

فاِت. )   (  ِمَثاُلُ ِلَتوِحيِد اأَلْسماِء َوالصِّ

ِة. ُبوِبيَّ )   (  ِمثاُلُ ِلَتوِحيِد الرُّ

)ب()أ(
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ىل 
الوحدة الأو

ِة ُبوِبيَّ َتعريُف َتوِحيِد الرُّ

ِة ُبوِبيَّ َتوِحيُد الرُّ الدر�س
الث�ين

متهيد

ماواِت َواأَلْرَض َوالِجباَل والِبحاَر؟ َمِن الَِّذي َخَلَق السَّ

راَب؟ عاَم َوالشَّ َمِن الَِّذي َيْرُزُقنا الطَّ

ُهَو اإلْقراُر ِبَأّن اهلَل َتعالى َربُّ ُكلِّ َشيٍء َوماِلُكُه َوخاِلُقُه َوراِزُقُه َوُمَدبُِّرُه.
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

املَخُلوق�ُت َتُدلُّ َعلى خ�ِلِقه�

ِة ُبوِبيَّ �ر ِبَتوِحيِد الرُّ اإقراُر الُكفَّ

َهذا الَكوُن الَبديُع الواِسُع، َوما ِفيه ِمَن الَمْخُلوقاِت، 
َيُدلُّ  ُجوِم  َوالنُّ َوالَقَمِر  ْمِس  َوالشَّ َوالنَّهاِر  يِل  َكاللَّ
َعلى َأنَّ َلُه خاِلًقا َيْسَتِحقُّ الِعباَدَة وهو اهلُل سبحانه 

وتعالى.

ِة،  ُبوِبيَّ ُسوِل � ِبَتْوِحيِد الرُّ اُر َعلى َعْهِد الرَّ َأَقرَّ الُكفَّ
اإلْسالِم؛  ِفي  اإلْقــراُر  َهذا  ُيْدِخْلُهْم  َلْم  َذِلَك  َوَمَع 
نَُّهم َيْعُبُدون َمَع اهلل َغْيَره، َفَقْد كاُنوا  إذا ُسِئُلوا:  أِلَ
ُهَو  اهلَل  ِبَأنَّ  ُيِجيُبوَن  َوَرَزَقُهْم؟  َخَلَقُهْم  الَِّذي  َمن 
الَخاِلُق الراِزُق، ومع ذلك لم يدخلهم هذا اإلقرار 

في اإلسالم ألنهم يعبدون مع اهلل غيره.
ِليُل: َقْوُلُه ُسْبحاَنُه َوَتعالى: والدَّ

.)1( ﴾ ﴿ 

)1( سورة الزخرف: آية 87.
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ار اإلماَم َأبا َحِنيَفة َرِحَمه اهللا َعْن وُجُوِد اِهللا َتعالى: َسَأل َبْعُض الُكفَّ
ُر ِفي َأْمٍر َقْد ُأْخِبْرُت َعْنُه، َفَقْد َذَكُروا َأنَّ  ْم: َدُعوِني، َفإنِّي ُأَفكِّ َفقاَل َلـَهُ
َيْحُرُسها َوال  َأَحُدُ  ِبها  َوَلْيَس  الَبضاِئِع،  ِمَن  َأْنواٌع  ِفيها  الَبْحِر  َسِفيَنًة ِفي 
َيُقوُدها، َوِهَي َمَع َذِلَك َتْذَهُب َوَجتِيُء َوتِسيُر ِبَنْفِسها ِفي اَألْمَواِج الِعَظاِم 
َحتَّى َتْخُلَص ِمْنها، َوَتِسيُر َحْيُث شاَءْت ِبَنْفِسها ِمْن َغْيِر َأْن َيُسوَقها َأَحُدُ.
املَْخُلوقاُت  َهِذِه  َفَ َوْيَلُكْم،  َفقاَل:  عاِقٌل.  َيُقوُلُه  ال    ُ َشْيُءُ َهذا  َلُه:  َفَقالوا 
 ، اَحلقِّ إلى  َوَرَجُعوا  القوُم،  ُفُبِهت  ؟  ُ َلها صاِنُعُ َليَس  اإلْعجاِز  ِمَن  ِفيها  ِمبا 

وَأْسَلُموا َعلى َيَدْيِه.

٢نشاط  

َوِر: ْوِحيِد َيْجَمُع َبْنيَ الصُّ ِبالتَّعاِوِن َمَع َمْجُموَعِتي َنْسَتْخِرُج َأيَّ َأْنواِع التَّ
١ نشاط  
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا























نشاط  3

ِة: ُبوِبيَّ ِريِق ِمْن ِخاَلِل َأْمِثَلِة َتْوِحيِد الرُّ ِريَق الَِّذي ُيوِصُلِني ِلِنهايِة الطَّ َأْسُلُك الطَّ

ِة َأِبي َحِنيفَة ( أْذُكُر َفواِئَد اْسَتَفْدُتها ِمَن الِقصِة: ِة ) ِقصَّ ِمْن َهِذِه الِقصَّ

............................................................................... .1

............................................................................... .2

............................................................................... .3
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ىل 
الوحدة الأو

ُأكِمل الَفراَغ:
ـَه َتعالى: ُبوِبيِة ُهَو: اإلْقراُر ِبَأنَّ اللَّ َتوِحيُد الرُّ

َربُّ ُكلِّ َشيٍء و.................... َوخاِلُقُه و.....................

َأضع َأماَم الَعُمود )ب( ما ُيناِسُبُه ِمَن الَعُموِد )أ(:

1

التقومي

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  1 كاَن الناُس ِفي َعْهِد النَّ

ِة.  ُبوِبيَّ وَن ِبَتْوِحيِد الرُّ        ُيِقرُّ

ـُه ُهَو اخلاِلُق. 2 اللَّ

ـُه ُهَو املاِلُك. 3 اللَّ

)ب()أ(

2

ِليُل َقْوُله َتعالى:﴿ )   ( الدَّ

.)1(﴾
ِليُل َقْوُله َتعالـى: )   ( الدَّ

ِليُل َقْوُله َتعالى: )   ( الدَّ

)1( سورة العنكبوت: اآلية: 61.        )2( سورة آل عمران: اآلية:26.               )3( سورة الزمر: اآلية:62.
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

َتوِحيُد اأُلُلوِهية
الدر�س
الث�لث

متهيد

َمِن الَِّذي ُنَصلِّي َلُه َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه؟

َمِن الَِّذي َنْدُعوُه َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه؟

َتْوِحيُد اأُلُلوِهية ُهَو: إْفَراُد اهلِل ِبالِعبادِة.
﴿ َوَتعالــى:  ُســْبَحاَنُه  َقوُلــُه  ِليــُل:  َوالدَّ

.)1(﴾
اُغوُت ُهَو: ُكلُّ ما ُعِبَد ِمْن ُدوِن اهلِل َوُهو راٍض. َوالطَّ

ى: َتْوِحيَد الِعبادِة. َتْوِحيُد األلوِهيِة  ُيَسمَّ

َتعريُف َتوِحيِد االأُُلوِهية

)1( سورة النحل: اآلية 36.
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ىل 
الوحدة الأو

اأَمِثَلٌة ِلَتوِحيِد االأُُلوِهية

1 اَل َنْسَتِعيُن إالَّ ِباهلِل.

2 اَل َنْسَتِعيُذ إالَّ ِباهلِل.

3 اَل َنُحجُّ إالَّ هلِلِ.

4 اَل َنْسُجُد إالَّ هلِلِ.

اأُِحبُّ اأُِحبُّ 
التَّوِحيَدالتَّوِحيَد

ُصوِص  ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي، َأْذُكُر َأْمِثلًة ِلَتوِحيِد اأُلُلوِهية، ُمْسَتْرِشًدا ِبالنُّ
اآلتيِة:

• قاَل اهللُ َتعالى:﴿ی  ی  ی  جئ  حئ مئ﴾)1(.

ُل إالَّ َعلى اهلِل.       الِمثاُل: ال َنَتوكَّ
ِبيُّ �:»إنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبها َوْجَه اهلِل إال ُأِجرَت َعَلْيها« )2(. • قاَل النَّ

     	الِمثاُل: .............................................................. .

نشاط  

)1( سورة المائدة: اآلية: 23.       )2( أخرجه البخاري برقم )56( .
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

ُأكِمل الَفراَغ:
ـِه ِبــ ........................................... َتْوِحيُد اأُلُلوِهية ُهو: إْفراُد اللَّ
ى: َتوِحيَد ............................................. َتْوِحيُد اأُلُلوِهية ُيَسمَّ

َأَضُع َأماَم الَعُمود )ب( َما ُيناِسُبُه ِمَن الَعُموِد )أ(:

1

التقومي

ُب بها إالَّ  1 احَلـجُّ ِعباَدُةُ ال َنَتَقرَّ

ـِه.        ِللَّ

ُب ِبها  الُة ِعباَدُةُ ال َنَتَقرَّ 2 الصَّ

ـه.       إالَّ ِللَّ

َعُلها إالَّ  عاُء ِعبادُةُ  ال َنْ 3 الدُّ

ـه.       ِللَّ

2

ِليُل َقْوُله َتعالى:﴿ )   ( الدَّ

.)1(﴾

ِليُل َقْوُله َتعالـى:﴿ )   ( الدَّ

.)2(﴾                                           

ِليُل َقْوُله َتَعالى: ﴿ )   ( الدَّ

.)3(﴾                                                                    

)1( سورة غافر: اآلية: 60.          )2( سورة آل عمران: اآلية: 97.           )3( سورة البقرة: اآلية: 238.

)ب()أ(
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ىل 
الوحدة الأو

ُة َتوِحيِد االأُُلوِهيِة يَّ اأََهمِّ

ُة َتوِحيِد اأُلُلوِهيِة  يَّ َأَهمِّ
الدر�س
الرابع

متهيد

َة َثالَث َعْشرَة  ِه � ِفي َمكَّ َمَكَث َرُسوُل الـلَّ
َسَنًة َيْدُعو إلى التَّوِحيِد َقْبَل َفْرِض َكِثيٍر ِمَن 

الواِجباِت.
َفَعلى َأيِّ َشيٍء َيُدلُّ َذلَك؟

ُص ِفيما َيْأِتي: ُةُ َعِظيَمُةُ َوَمْنِزَلُةُ َكِبيَرُةُ َتَتَلخَّ يَّ ِة َلُه َأَهمِّ َتْوِحيُد اأُلُلوِهيَّ

1 َخَلَق اهللُ الَخْلَق أَلْجِل التَّوِحيِد

َأْي:  ليعبدوِن   ،)1(﴾ َتـعـالـى:﴿ اهلِل  َقْوُل  ِليُل  والدَّ  
ُدوِني ِبالِعبادِة. ِلُيَوحِّ

ُسَل َوَأْنَزَل َعَلِيِهم الُكُتَب ألْجل التَّوِحيِد 2 َأْرَسَل اهللُ الرُّ

ِليُل َقْوُل اهلِل َتَعاَلى:﴿  والدَّ  
.)2(﴾

اأْحِر�ُس على 
َتْوِحيدي

ُك به �سَّ َواأََتَ

)1(  سورة الذاريات: اآلية: 56.         )2( سورة األنبياء: اآلية: 25.
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

3 َجِميُع اأَلْعماِل ال ُتْقَبُل إال ِبالتوِحيِد 

﴿ َتعالى:  اهلِل  َقْوُل  ِليُل  والدَّ  
.)1(﴾

َخَلَق اهللُ الَخْلَق أَلْجِل التَّوِحيِد
ُسَل َوَأْنَزَل َعَليِهم  َأْرَسَل اهللُ الرُّ

الُكُتَب ألْجِل التَّوِحيِد

َجِميُع اأَلْعماِل ال ُتْقَبُل
إالَّ ِبالتوِحيِد 

ِة ُة	َتوِحيِد	الأُُلوِهيَّ يَّ اأََهمِّ

ُصوِص  ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُمْوَعِتي، َأْذُكُر َأْمِثلًة ِلَتوِحيِد اأُلُلوِهية، ُمْسَتْرِشًدا ِبالنُّ
اآلتيِة:

• قاَل اهللُ َتعالى:﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾)2(.

      الِمثاُل: ..............................................................
• قاَل اهللُ َتعالى:﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾)3(.
      الِمثاُل: ..............................................................

نشاط  

)1( سورة الزمر: اآلية: 65.                )2( سورة األنعام اآليتان: 162 - 163.                )3( سورة البقرة اآلية: 186.
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ىل 
الوحدة الأو

َأْسَتِدلُّ ِبَدِليٍل واِحٍد ِلُكلٍّ ِمما يأِتي:
ـَهََ َخَلَق الَخْلَق أَلْجِلِه ِة التَّوِحيِد: َأنَّ اللَّ يَّ    أ. ِمْن َأَهمِّ

................................................................................  
ُسَل -      - أَلْجِلِه ـَهََ َأْرَسل الرُّ ة التَّوِحيِد: َأنَّ اللَّ يَّ ب. ِمْن َأَهمِّ

................................................................................ 

َأَضُع َأماَم الَعُمود )ب( ما يناِسُبُه ِمَن الَعُموِد )أ(:

1

التقومي

ُسِل ِمن َأْجِل     1 َدِليُل ِإْرساِل الرُّ

ْوِحْيِد َوِعبادِة اهلِل َوْحَدُه.        التَّ

2 جميع األعمال ال تقبل إال     

      بالتوحيد.

2

ِليُل َقْوُله َتعالـى:﴿ )   ( الدَّ

.)1(﴾

ِليُل َقْوُله َتعالى:﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  )   ( الدَّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾)2(.

)ب()أ(

 )1( سورة األنعام: اآلية: 88.        )2(  سورة النحل: اآلية: 36.         
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

َموِقُف الُمْشِرُكيَن ِمن َتوِحيِد اأُلُلوِهيِة
الدر�س
اخل�م�س

متهيد

َه َربُُّهم َوخاِلُقُهْم َوراِزُقُهْم. ِة قبل اإلسالم ِبَأنَّ الـلَّ    َأَقرَّ ُسّكاُن الَجِزيرِة الَعَرِبيَّ
وا ُمْسِلِمين. َفِلَماَذا؟ ِة َلْم ُيَعدُّ ُبوِبيَّ َوَمَع  إْقَراِرِهْم ِبَتْوِحيِد الرُّ

َموِقُف املـُ�ْصِرِكني ِمن َتوِحيِد االأُُلوِهّيِة

ُدوَن اهلَل ِبالِعبادِة،  ُهم ال ُيَوحِّ كاَن الُمْشِرُكوَن َيْعَتِرُفوَن بَأنَّ اهلَل َربُّ ُكلِّ َشيٍء َوماِلُكُه، َوَلِكنَّ
ْمَس والَقَمَر وَغيَرَها ِمَن الَمْعُبوداِت. َبْل ُيْشِرُكون َمَعَه َغْيَرُه، َفَيْعُبُدوَن اأَلْصناَم والشَّ

ْرِك، َفـقاَل اهلُل ُسْبَحاَنـُه:﴿ ُهُم اهللُ َعلى َهَذا الشِّ َوِلـَهـذا َذمَّ
.)1(﴾

َمْعَنى اآلَيِة: أَيُّها الُمْشِرُكوَن ما ُدْمُتْم َتْعَتِرُفوَن ِبَأنَّ اهلَل َربُّ ُكلِّ َشيٍء، َفَكيَف َتْعُبُدوَن َغْيَرُه؟!

............................................................................... .1

............................................................................... .2

............................................................................... .3

ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َأْذُكُر َمْعُبوداٍت باِطلًة ُأْخرى:

1نشاط  

)1( سورة لقمان: اآلية 25.
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ىل 
الوحدة الأو

كيف يكون ال�صرُك يف االألوهية؟ وم�ُحْكُم ف�عِله؟

رِك، وَذِلَك ِمْثُل: أَْن َيْدُعَو َغْيَر اهلل، أَو  َمْن َصَرَف َشْيًئا من الِعباَدِة ِلَغْيِر اهلل، َفَقد َوَقَع ِفي الشِّ
َيْذَبَح ِلَغيِر اهلل، َوُحْكُمُه َكما يأتي:

ِة اإلْسالِم أَلنَُّه َصَرَف الِعبادَة ِلَغيِر اهلل. ْرِك اأَلْكَبِر الُمْخِرِج من ِملَّ ْنَيا: َوَقَع ِفي الشِّ ل: ِفي الدُّ اأَوَّ
ثاِنًيا: ِفي اآلِخرة: ُحْكُمُه ِفي اآلِخرة أنه إذا مات على ذلك ولم َيُتْب فهو من أصحاب النار 

خالداً فيها والدليُل على ذلك َقوُل اهلل َتعالـــى:﴿  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
.)1(﴾ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

اأَحَذُر
رك ال�سِّ

)1(  سورة المائدة: اآلية: 72.
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

َأْكُتُب ِفي الَفراِغ اجُلْملَة الـُمناِسبَة ُمْسَتِفيًدا ِمَن اجَلْدَوِل:

2نشاط  

اَل َأْدُعو ِإالَّ اهللالـُمْسِلُم

 DJ َيُقوُل َتعالى: ﴿
.)1(﴾ HGFE  ڃ

...................................

...................................الـُمْشِرُك

َيُقوُل َتعالى: ﴿  چ چ چ چ ڇ 
.)2(﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 

اِر ُدُخوُل النَّ

ِة( ِة، اأْلُُلوِهيَّ ُبوِبيَّ ا يأتي ِفي َمكاِنها الُمناِسِب )الرُّ مَّ  أَضع ُكلَّ َكِلمٍة ِمِ

وَن ِبَتْوِحيِد ............. كان المشركون ُيْنِكُروَن َتْوِحيَد ..............، َوُيِقرُّ

ْنيا َواآلِخَرة؟ ـِه َتعالى ِفي الدُّ َما ُحْكُم َمْن َصَرَف الِعبادَة ِلَغْيِر اللَّ

1

التقومي

2

)1(  سورة الذاريات: اآلية: 56.           )2(  سورة المائدة: اآلية: 72.
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ىل 
الوحدة الأو
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يد
حــــ
ـــو
لتــ
ا

الِوْحدُة	الثانية

الـِعـب�دُة
أهداف الوحدة:

في نهاية الوحدة ُأحقق األهداف اآلتية:

• َأْعِرُف الِعبادَة ومن يستحقها.
ُز بني أنواع الِعبادِة َوأمثلتها. • ُأَميِّ

روط َقُبوِل الِعبادِة َوَدِليلها. • َأْعِرُف ُشُ
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الوحدة الثانية 

الِعبادُة
الدر�س
االأول

متهيد

.)1(﴾ ـُه َتَعاَلى:﴿ !"#$%&' ()*+,-./10 َقاَل اللَّ
ِلَنْسَتِعيَن ِبها َعلى  راِب؛  عاِم والشَّ ْمِع والَبَصِر والطَّ ِبِنَعٍم َكَثيرٍة َكالسَّ َأْنَعَم َعَلينا  ـُه  اللَّ

ِعباَدِة اهلِل َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه.
َفما تعريف الِعبادِة؟

اأ�سرتي العزيزة

ُم ِفيها الِعبادَة َوَمْن َيْسَتِحُقها وَأَنواَع  َأْبَدُأ الَيوَم ِدراسَة الِوْحدِة الثاِنيِة، َوَأَتَعلَّ
الِعباداِت، وَهذا َنشاٌط َأْسَعُد ِبَتنِفيِذِه َمَعُكْم ِبإْذِن اهلل.

َمع واِفِر احُلب: اْبُنُكم/اْبَنُتُكم.

)1( سورة لقمان: اآلية: 20.
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دة
ــــا
ــبـ
عـــ
ــــــ
ال

َتعِريُف الِعب�دِة

اأَرك�ُن الِعب�دِة

اِهرة والباِطنِة. ه اهللُ َوَيْرضاُه ِمَن اأَلْقواِل واأَلْعماِل، الظَّ الِعَباَدُة ِهَي: ُكلُّ ما ُيِحبُّ

ِللِعبادِة َأْركاُنُ َثالثُةُ ِهَي:

......................................................................................................

ُه َوَنْرُجو َثواَبه وَنخاُف ِمْن ِعقاِبِه. َنْعُبُد اهلَل َوَنْحُن ُنِحبُّ
ih﴿:َتعالى اهللُ  قاَل  َشْيًئا.  ِبِه  ُنْشِرَك  َوال  يَن  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصيَن  اهلَل  َنْعُبَد  َأْن  َعَلْيَنا   َيِجُب 

.)1(﴾xwvutsrqponmlkj

ُة اهلل. 1 َمَحبَّ

2 الَخْوُف من اهلل.

3 َرجاُء اهلل.

َنَتساَبُق ِلَنَتَعلَّم بالتعاون َمَع َمْجُموَعِتي، ُكلُّ َفْرٍد َيْذُكُر ِعبادًة اَل ُتْصَرُف ِإالَّ هلل ُثمَّ 
ر  الَِّذي َبْعَدُه َيْذُكُر ما َذَكَرُه َصِديُقُه َوُيِضيُف ِإَلْيها ِعبادًة َجِديدًة، َوالفاِئُز َمْن َيَتَذكَّ

َأْكَثَر الِعباداِت الَِّتي َذَكَرها ُزَمالؤه.

1نشاط  

)1( سورة البينة: اآلية: 5.

ْسِبيح التوّكلالصاَلةالتَّ
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جاَء َوالَخْوَف ( بأنها كالطائِر َلُه َرْأٌس َوَجناحاِن:الوحدة الثانية  َة َوالرَّ َوَصَف َأَحُد الُعَلماِء َأْركاَن الِعباَدِة ) الَمَحبَّ
ُل الَجناَحيِن ؟ ْأَس َوَأيُّها ُيَمثِّ ُل الرَّ ْرَكاِن ُيَمثِّ         أ. َفما َرْأُيَك؟ َأيُّ اأْلَ

اِئِر ِعْنَدما َيْضُعُف َأَحُد اأَلْرَكاِن ؟ ..................................      ب. ماذا َيْحُصُل ِللطَّ

..................................

..................................

..................................

نشاط  

نشاط  

2

3

ِبالتَّعاُوِن ِمَع َمْجُموَعِتي َنْكُتُب كل َكِلمة ِمْن َكِلماِت َتْعِريِف الِعبادِة ِفي َوَرقة، 
ثم تقوم املْجُموعُة اأُلْخرى ِبَتْرِكيِبها َتْرِكيًبا َصِحيًحا:

ُكلُّ

ُه ُيِحبُّ

َما

ِمَن

والباِطَنِة

اأَلْقواِل

اهلل

اِهرِة الظَّ

َواأَلْعماِل

َوَيْرضاُه
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دة
ــــا
ــبـ
عـــ
ــــــ
ال

اأ�سرتي العزيزة

اأ�سرتي العزيزة

ُأكِمل الَفراَغ:
الِعبادُة ِهَي: .....................................................................

َأضع َأماَم الَعُمود )ب( ما ُيناِسُبُه ِمَن الَعُموِد )أ(:

1

التقومي

ِة 1 َدِليُل امَلَبَّ

2 َدِليُل اخَلوِف

جاء 3 َدِليُل الرَّ

2

.)1(﴾CBA@?﴿ :ِليُل َقْوُله َتعالى )   ( الدَّ

.)2(
ِليُل َقْوُله َتعالـى: ﴿                                                              ﴾ )   ( الدَّ

çæå äã â ﴿ :ِليُل َقْوُله َتعالى )   ( الدَّ

.)3(﴾îíìëêéè                                              

)ب()أ(

)2( سورة البقرة: اآلية: 165.        )3( سورة الكهف: اآلية: 110.  )1( سورة الرحمن: اآلية: 46. 

َد َأْنواًعا ِمَن الِعباداِت. اْطُلْب ِمن اْبِنك/اْبَنِتك أْن ُيَعدِّ

َأَتَشارُك َمَع ُأْسَرِتي ِفي ِذْكِر َمْجُموعٍة ِمَن الِعباداِت الَظاِهرِة َوالَباِطنةِ.

نشاط  

نشاط  

4

٥
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الوحدة الثانية 

َأنواُع الِعبادِة
الدر�س
الث�ين

متهيد

ـُه لنا أنواًعا كثيرًة من الِعبادِة لنعبده بها. • َشَرَع اللَّ
• َأكتُب ما أعرفه ِمن أنواع الِعبادة الَِّتي أراها أو أسمعها.

الزكاة
..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

كر الذِّ
..................................

اأَنواُع الِعب�دِة 
ُ َوباِطنُةُ. الِعبادُةُ َنْوعاِن: ظاِهرُةُ

اأول: الِعبادات الظاِهرُة: َوِهَي الَّتي َتُكوُن ظاِهـرًة َلنا، َبَأْن َنراها َأْو َنْسَمَعَها، مثل:  
. الِة، َوِقراءِة الُقرآِن، َوِذْكِر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ          الصَّ

ِة اهلِل َتعالى، والَخْوِف  َها الَقْلُب، مثل: َمَحبَّ ثاِنيا:الِعباداُت الباِطنُة: َوِهَي الَِّتي َمَحلُّ
ِة. تَّ ِل َعَلْيِه، واإليماِن َبَأْركاِن اإليماِن السِّ           ِمْنُه، َوَرجاِء َثوابِه، والتوكُّ



33

دة
ــــا
ــبـ
عـــ
ــــــ
ال

نشاط  

نشاط  

1

2

ٌة  ِبالتَّعاُوِن ِمَع َمْجُموَعِتي نْسَتْخِرُج ِمَن الُقْرآِن الكرمي آياٍت ِفيها ِعباداٌت ظاِهرٌة َقْوِليَّ
ة، َوُكلُّ َمْجُموعٍة َتْقَرُأ  آيًة َوالـَمْجُموَعُة  اأُلْخرى ُتيُب، َكالـِمثاِل اآلتي:  َوُأْخَرى ِفْعِليَّ
مِّل: ﴿/   43210﴾ ما الِعبادُة ِفي َهِذِه اآليِة؟  َيُقوُل َتعالى ِفي ُسورِة الُمزَّ

ة. ة ؟ الِعبادُة: َتْرِتيُل الُقْرآن َوِهَي ِعبادٌة َقْوِليَّ ٌة َأْم ِفْعِليَّ َوَهْل ِهَي َقْوِليَّ

ِبالتَّعاُوِن َمَع 
َمْجُمْوَعِتي؛ 
َأْكُتُب ِلُكلِّ 

َنوٍع ِمْن َأْنواِع 
الِعبادِة َأْمثلًة 

ُأخرى.

َأْنواُع الِعبادِة

ُِعباداُتُ ظاِهرُةُ  ِعباداُتُ باِطنُة

َُأْقواُلُ ظاِهَرُةُ  َأْعماُلُ ظاِهرُة
ِمْثُل: 

هلِل  اإلْخــــــــــــــالِص 
اهلِل  ــــــة  َوَمــــــَحــــــبَّ

و....................
......................

ِمْثُل: 
ِقراءِة الُقْرآِن 

و....................
.....................

ِمْثُل: 
ــجِّ  ــَحـ ــالِة َوالـ ــ ــصَّ ــ ال

و....................
.....................



٣٤



٣نشاط  

ُث ِبَسعادٍة، فَقْد َحِفَظْت  ابنتهم َمْرَيُم  َجَلَسِت الَعاِئلُة َيْوَم الُجُمعِة َبْعَد الصالِة َتَتَحدَّ
ُجْزَء َعمَّ َوَتباَرَك، َوَحِفَظ ابنهم يحيى ُسورَة الَبَقرِة.

ْمُتُم الُقْرآَن َوَفِهْمُتُموُه؟  َرى َهْل َتَعلَّ َفقاَل َلُهُم اَألُب: َسَأْسَأُلُكْم ُسؤاًال ِألَ
َما َمْعَنى َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا ؟

َقاَلْت َمْرَيُم: َأنا َأُقوُل َمْعناها: َال َمْعُبوَد ِبَحٍق ِإالَّ اهللا، َقاَل َتَعاَلى:﴿£¤¥
.(١)﴾ª©¨§¦

وَأْسَرَع َيْحيى َيُقوُل: َنَعْم َيا َأِبي َفاهللاُ َوْحَدُه ُهَو اْلُمْسَتِحُق ِللِعبادِة
ْصناَم َوال َأّي َمْخُلوٍق َلِكْن َنْعُبُد اَهللا الَِّذي َخَلَقنا. َفَنْحُن ال َنْعُبُد اْألَ

قاَل اْألَُب: َأْحَسْنِت يا َمْرَيُم، وَأْحَسْنَت يا َيْحيى.
: َوما َمَعنى الِعبادِة؟ قاَلِت اُألمُّ

ا ال ُيعاِدُل ُحبِّي ِلْلَمْخُلوقاِت َوَهذا الُحبُّ َيْقَتِضي َأْن  قاَلْت َمْرَيُم: ِهَي َأْن ُأِحبَّ اَهللا ُحّبً
م َأْمَرُه َعلى َأْمِر َغْيِرِه ِمَن الَمْخُلوقاِت َتَذلًُّال ِهللا َوُخُضوًعا َلُه. ُأِطيَعُه َوْحَدُه َوُأَقدِّ

ْقواِل َواَألْعماِل الَظاِهرِة  ُه اهللاُ َوَيْرضاُه ِمَن اْألَ َقاَل َيْحَيى: َنَعْم َفالِعباَدُة ِهَي ُكلُّ ما ُيِحبُّ
¥¤£﴿ َتعالى:  َقاَل  الِة،  َوالصَّ ياِم  الصِّ ِمْثُل  ِعبادٌة  الُخُلِق  َفُحْسُن  َوالباِطنِة، 

.(٢)﴾«ª©¨§¦
َمُكما ما َيْنَفُعُكما. قاَل اْألَُب: باَرَك اُهللا ِفيُكما َوَعلَّ

: ُأِريُد ِمْنِك يا َمْرَيُم َأْن ُتْحِضِري ِلي ُكوًبا ِمَن الماِء. قاَلِت اُألمُّ
نَّ َذِلَك ِمْن طاعِة اِهللا. ي ِألَ قاَلْت َمْرَيُم: َتِجُب َعَليَّ طاَعُتِك يا َأمِّ

(٢) سورة األنعام: اآلية: ١٦٢. (١) سورة غافر: اآلية: ١٤. 
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دة
ــــا
ــبـ
عـــ
ــــــ
ال

ِعباداٌت باِطنٌةِعباداٌت ظاِهرٌة

..................................

..................................

..................................

..................................

ِة َأْمِثلًة َعلى َأْنواِع الِعبادِة الظاِهرِة َوالباِطنِة: ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْجُموَعِتي َأْسَتْخِرُج ِمَن الِقصَّ

ُد َأْنواَع الِعبادِة. ُأَعدِّ

   أ. ...............................................................................

ب. ...............................................................................

ما الَفْرُق َبْيَن الِعباداِت الباِطنِة َوالِعباداِت الظاِهرِة؟
.....................................................................................

1

التقومي

2
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الوحدة الثانية 

ُشُروُط َقُبوِل الِعَباَدِة
الدر�س
الث�لث

متهيد

باِح،  عاِم ِعْنَد َأْبواِب ُبُيوِتِهْم ِفي الصَّ كاَن ِبالَمِدينة ُأناُسُ ُفَقراُء، َيِجُدوَن َأْكياَس الطَّ
ا ماَت َزيُن العابدين عليُّ اْبُن  يِل، ال َيْعَلُموَن َمْن َوَضَعَها، َفَلمَّ قد ُوِضَعْت ِمَن اللَّ
ِعْنَد  عاَم  الطَّ َيَضُع  كاَن  الَِّذي  ُهَو  َأنَُّه  َفَعَرُفوا  َذِلَك،  َفَقُدوا  ـُه  اللَّ َرِحَمُه  الُحَسيِن 
إلى  عاِم  الطَّ َأْكياِس  َحْمِل  َأَثَر  َوَكِتَفْيِه  َظْهِرِه  َتْغِسيِلِه ِفي  َأْثناَء  َوَوَجُدوا  َأْبواِبِهم، 

ُبُيوِت أُوِلَئَك الُفَقراِء.)1(

• ما اأَلْمُر الَِّذي كاَن َيْحرُص َعَلْيِه َزْيُن العاِبِديَن عليُّ ْبُن الُحَسيِن َرِحَمُه

َدقاِت؟ ـُه ِعْنَد َتْوِزيِع الصَّ    اللَّ

)1( انظر: حلية األولياء )3 / 136(.
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دة
ــــا
ــبـ
عـــ
ــــــ
ال

ِبيِّ �: ِليُل َقوُل النَّ الدَّ
»َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعِلْيِه 

.)2(» َأْمُرَنا َفُهو َردٌّ

ُسوِل �  الُمتاَبعُة ِللرَّ
َي الِعبادَة َكما جاَءْت  َأْن ُنَؤدِّ
ُسوِل � ِبال ِزيادٍة َوال  عِن الرَّ

ُنْقصاٍن.

ِليُل َقْوُل اهلِل َتعالى: الدَّ
lkjih﴿

.)1(﴾ponm

�ُصُروُط َقُبوِل الِعب�دِة

ُيْشَتَرُط ِلَقُبوِل الِعبادِة َشْرطاِن ُهما:

ُشروُط َقُبوِل الِعبادِة

اإلْخالُص هلِل َتعالى

اإلْخالُص هلِل َتعالى َوْحَدُه
َي الِعبادَة، َوَنْقِصَد ِبها َوْجَه  أْن ُنَؤدِّ

اهلِل َوْحَده، َطاَعًة هلِل، َوَمَحَبًة َلُه، 
ورجاًء ِلَثواِبِه.

ماِت، طاَعًة هلِل،  َوأْن َنتُرَك الُمَحرَّ
َوَخْوًفا ِمْن ِعقاِبِه.

ُسوِل � الُمتاَبعُة ِللرَّ
12

)1(  سورة البينة: اآلية: 5.          )2( أخرجه مسلم برقم )1718(.
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َي على الطاعِة صارت عبادًة ُنثاب عليها، وهذا من فضل اهللا علينا. َقوِّ إذا َنَوينا بها التَّ


الدراسةالشرباألكل

١نشاط  

اِت اآلتية: ْخِصيَّ الِب َدْوَر َأَحِد الشَّ ُل َبْعُض الطُّ ِبالتَّعاُوِن مَع َمْجُموَعِتي ُميَثِّ
(َطِبيب، َضاِبط، ُمَعلِّم)  

ُلوا الَعَمَل الـُمباَح ِإلى ِعبادٍة َكاملِثاِل اآلتي: َوُنساِعُدُهْم ِبَأْن ُيَحوِّ
املهندُس الذي ُيخطُط الطرَق وُيسِهم في تطويِر الوطِن وتنِميِته فعمُله عبادةُُ؛ 
عندما َيْنوي بذلك نفَع املسلمني، وأيضا أن َيكِسَب املاَل احلالَل إلطعاِم أهِله 

وإعاشِتهم.
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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دة
ــــا
ــبـ
عـــ
ــــــ
ال

     • َهْل ُمناَقَشُتنا َوِكتاَبُتنا ِلَطُرِق اْلُمَحاَفَظِة َعَلى َصاَلِة اْلَفْجِر ووسائِلها ِعَباَدٌة ؟
ُح ِإَجاَبتي          ُأَوضِّ

..................................................................

..................................................................

     • ُأناِقُش َمَع َمْجُموَعِتي ُطُرَق الُمحاَفظِة َعلى َصالِة الَفْجِر ووسائَلها، ُثمَّ َأْكُتُبها:
................................................................

................................................................

2نشاط  
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الوحدة الثانية 

3نشاط  

نِة ِبَتْرِتيٍل َجِميٍل َوَأْسَتْخِرُج َمَع َمْجُموَعِتي ما َيُدلُّ َعلى َشْرٍط ِمْن  َأْقَرُأ ُسورَة الَبيِّ
ُشُروِط الِعبادِة.

ورة. اِهرِة الَِّتي َوَرَدْت ِفي َهِذِه السُّ َوَنْكُتُب َأْسماَء الِعباداِت الظَّ

ْرُط ُهَو: ................................................... الشَّ

اآلية: ........................................................

اِهرة: .................... و ........................ اأَلْعماُل الظَّ

ما ُشُروط َقُبوِل الِعبادِة؟

   أ. ...............................................................................

 ب. ...............................................................................

ماِت ِعباَدًة هلِلِ؟ َمَتى َيُكوُن َتْرُك الُمَحرَّ

..............................................................................

ُل اأَلْعماُل الُمباحُة ِعَباَدًة؟ َكْيَف َتَتَحوَّ
..............................................................................
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طبعة 41

4
لل�صف الرابع االبتدائي

الف�صــل الــدرا�صـي االأول

طبعة  ١٤٤٢ - ٢٠٢٠

رقـم االإيـداع :  ٤967 / ١٤٢8

ردمـك : 3 - 386 - ٤8 - 996٠ - 978

ا�سمي  .......................................

اأدر�س يف ال�صف الرابع االبتدائي ).....(

يف مدر�صة  ..................................

وهذا كتابي ملادة التوحيد

التوحيدالتوحيد


