
 فهد الغفيلي( : شرح الشيخ :  كتاب التوحيدجدول مقرر )  
م رق

 الدرس
الصويت /  عنوان الدرس

 دقيقة
املكتوب 
 / صفحة

 التاريخ اليوم
 ميالدي هجري

+ تعريف التوحيد  املقدمة 1
 وأقسامه 

 11/  1 1/  11 اإلثنني 11 73

فضل التوحيد و ما يكفر من   2
الذنوب + باب من حقق 
 التوحيد دخل اجلنة بغري حساب 

 11/ 12 1/  22 اخلميس 12 91

اخلوف من الشرك + الدعاء إىل  7
 شهادة أن ال إله إال اهلل 

 11/  12 1/  22 اإلثنني  11 94

تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله  9
من الشرك لبس احللقة  إال اهلل +

واخليط وحنومها لرفع البالء أو 
 دفعه 

 11/ 11 1/ 21 اخلميس 1 94

ماجاء يف الرقى والتمائم  + من  4
 تربك بشجر أو حجر وحنومها 

 11/ 27 2/  7 االثنني  11 41

ما جاء يف الذبح لغري اهلل + ال  2
 يذبح هلل مبكان يذبح فيه لغري اهلل 

 11/ 22 2/ 2 اخلميس  3 73

من من الشرك النذر لغري اهلل +  3
 الشرك االستعاذة بغري اهلل 

 11/ 71 2/  11 االثنني  3 72

من الشرك أن يستغيث بغري اهلل  3
أو يدعو غريه + باب قول اهلل 
تعاىل أيشركون ماال خيلق شيئا 
وهم خيلقون + باب قول اهلل 
تعاىل }حىت إذا فزع عن قلوهبم 

 { اآلية

 11/  2 2/ 17 اخلميس 11 93

باب قول اهلل  باب الشفاعة + 1
إنك ال هتدي من  }تعاىل 

أحببت ولكن اهلل يهدي من 
 {يشاء 

 11/  2 2/  13 االثنني  11 97

تابع الدرس التاسع + باب  11
ماجاء أن سبب كفر بين آدم 

 11/  1 2/  21 اخلميس 11 92



وتركهم دينهم هو الغلو يف 
من  +باب ماجاءالصاحلني 

التغليظ فيمن عبد اهلل عند قرب 
 رجل صاحل فكيف إذا عبده 

باب ماجاء أن الغلو يف قبور  11
الصاحلني يصريها أوثانا تعبد من 
دون اهلل +باب ماجاء يف محاية 
املصطفى جناب التوحيد وسده  

 كل طريق يوصل إىل الشرك 

 11/ 17 2/  29 االثنني  1 91

تابع الدرس احلادي عشر + باب  12
ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد 

+باب ما جاء يف  األوثان 
 السحر 

 11/  12 2/  23 اخلميس 11 93

باب بيان شيء من أنواع السحر  17
 + ما جاء يف الكهان وحنوهم 

 11/  21 7/  2 االثنني  3 73

تابع ماجاء يف الكهان وحنوه +  19
 ما جاء يف النشرة 

 11/  27 7/  4 اخلميس  1 73

باب ما جاء يف التطري + باب  14
 ماجاء يف التنجيم 

 11/  23 7/  1 االثنني 11 91

باب ما جاء يف االستسقاء  12
ألنواء + قول اهلل تعاىل }ومن با

الناس من يتخذ من دون اهلل 
 اآلية .{ أندادا 

 11/ 71 7/  12 اخلميس 1 91

}إمنا ذلكم باب قول اهلل تعاىل  13
الشيطان خيوف أولياءه فال 
ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني 

تعاىل }و على  ه{ + باب قول
اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنني { + 

تعاىل }أفأمنوا مكر اهلل  هباب قول
 اآلية {..

 12/  9 7/ 12 االثنني  11 92

باب من اإلميان باهلل الصرب على  13
أقدار اهلل + باب ما جاء يف 

 الرياء 

 12/  3 7/  11 اخلميس 1 91



باب من الشرك إرادة اإلنسان  11
+ باب من أطاع بعمله الدنيا 

+ قول اهلل ..العلماء واألمراء 
تعاىل }أمل تر إىل الذين يزعمون 
أهنم آمنوا مبا أنزل إليك و ما أنزل 

 اآلية  { من قبلك

 12/  11 7/  27 االثنني 1 92

باب من جحد شيئا من األمساء  21
والصفات  + باب قول اهلل تعاىل 
}يعرفون نعمت اهلل مث ينكروهنا و 
أكثرهم الكافرون{ + باب قول 

هلل أندادا و  اهلل تعاىل }فال جتعلو
أنتم تعلمون{ + باب ما جاء 
فيمن مل يقنع باحللف باهلل + 

 باب قول ما شاء اهلل وشئت 

 12/ 19 7/  22 اخلميس 11 93

باب من سب الدهر فقد آذى  21
اهلل + باب التسمي بقاضي 
القضاء وحنوه + باب احرتام 
أمساء اهلل وتغيري االسم ألجل 
ذلك + باب من هزل بشيء فيه 

 ر اهلل أو القرآن أو الرسول ذك

 12/  13 7/  71 االثنني 1 91

باب قول اهلل تعاىل }و لئن  22
أذقناه رمحة منا من بعد ضراء 
مسته ليقولن هذ يل و ما أظن 
الساعة قائمة{ اآلية  + باب 
قول اهلل تعاىل }فلما آتامها 

{ + ..صاحلا جعال له شركاء 
باب قول اهلل تعاىل }وهلل األمساء 

+ باب قول دعوه هبا{ احلسىن فا
  اللهم اغفر يل إن شئت

 12/  21 9/  7 اخلميس 11 91

 

 
 


