
 .إُ الرٌب األعظي أُ ٖشسك باهلل املطمي ف

 

ٍِٕد   َِ َوِطُع ِْ ِب َِ َعِبِد الَم  :َقاَهَٔع

 

ِٕ عبادٚ غري اهلل وع اهلل أٔوَ  ٔالشس ك باهلل 

 . دُٔ اهلل

.ٔالشسك ظمي عظٗي

. ألُ اهلل خمكْ فعبد غريٓٔاملشسك ظامل

                                                 
 [  َباب إِْثِم الُّزَناِة   ] البخاري صحيح (1)

ِك َأْقَبُح الُّذُنوِب  ]مسلم صحيح ( 2) ْ  [  َباب َكْوِن الِّشر

 

.ٔزشقْ فشكس ضٕآ 

 ملا كاُ الشسك ذٌبًا عظٗىًا عاقب اهلل عبد اهلل

 .املشسك عكابًا ألٗىًا

 .عكٕبات املشسك 

العكٕبٛ األٔىل

   

:العكٕبٛ الثاٌٗٛ 

فجىٗع الرٌٕب ميكَ أُ ٖػفسِا اهلل ملَ وات 

.عمّٗا إال الشسك

ٔ َِ َ٘ َأِب٘ َذٍز َع ٍَِب َُ ال :) َقاَه َأ

:العكٕبٛ الثالثٛ

 ِْ َِ َعِبِد الَم َِ َجاِبِس ِب : َقاَهَع



:العكٕبٛ السابعٛ

َٚ َِٖس َُِس َِ َأِب٘  ٔ َع

                                                 
 [باب املكثرون هم املقلون  ]البخاري صحيح ( 3)

 [باب الرتغيب يف الصدقة ]صحيح مسلم(4)

ُك بِاَّللهِ َشْيًئا  ]مسلم صحيح ( 5)  [  َباب َمْن َماَت ََل ُيِّْشِ

.ٔال ٖشفع لْ ضٗد املسضمني 

َٚ َِٖس َُِس َِ َأِب٘  : َقاَهَع

ٔقد ٖكع يف الشسك بعض املطمىني جلّمْ 

بأعىاه املشسكني

:قمت 

                                                 
ا َناظَِرٌة } َباب َقْوِل اَّللهِ  ]البخاري صحيح( 6) َ ٌة إََِل َرِّبر  [ ُوُجوٌه َيْوَمئٍِّذ َناِِضَ
 الّنهبِّير   ]مسلمصحيح ()

ِ
تِِه  َباب اْختَِباء َفاَعِة ِِلُمه  [َدْعَوَة الّشه



َٔاِقٍد  َِ َأِب٘  َع

 ِ٘ ِِٗث الَم



 

ٔلمشسك صٕز ٔأشكاه فصمّا زب العصٚ 

 .ٔاجلاله

 .ٔالشسك باهلل مماحسً اهلل

:الصٕزٚ األٔل٘

                                                 
(  368ص  / 44ج ) 20892مسّند أمحد رقم(1)

(  394ص  / 3ج ) 3215املعجم الكبري للطرباين رقم(2)

:الثاٌٗٛالصٕزٚ 

:الصٕزٚ الثالثٛ

:الصٕزٚالسابعٛ

فكن وَ عبد غري السمحَ فإمنا ٖعبد 

.الشٗطاُ

ٔعَ أ ب٘ الطفٗن قاه





الكفس البدع ٔٔوَ عبد الشٗطاُ أٔحٜ إلْٗ 

.ٔالشسك بالسمحَ

 

ٔالشٗطاُ ٖتكمي وع اإلٌطاُ بالصٕت 

.ٔالصٕزٚ



 

                                                 
   (474ص  / 6ج ) 11547السّنن الكربى للّنسائّي رقم  (3)

   (474ص  / 6ج ) 11547السّنن الكربى للّنسائّي رقم (4)

 َٚ َِٖس َُِس َِ َأِب٘  :َٔع



الرٌب األعظي 

                                                 

َك اْلَوكِيُل َشْيًئا  ]البخاري  صحيح() َل َرُجًًل َفرَتَ    [  َباب إَِذا َوكه



لمطبع اخلريٙ


