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 دقيقة 45 (1الشرك ) األسبوع األول
 

 1الشرك 
 

 التعريف
الشرك هو جعل شريك هلل تعالى في ربوبيته وإلهيته ، والغالب اإلشراك في األلوهية بأن يدعو مع اهلل 

 غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة.
 

 ذنوب وذلك ألمور:والشرك أعظم ال

ألنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص اإللهية فمن أشـرك مـع اهلل أحـداق فقـد شـبهه بـه. وهـذا  -1
. والظلــم هــو وضــع الشــيء فــي غيرموضــعه، 2ِإّن الّشــَركل للظَْلــمظ علِظــيمظ  أعظــم الظلــم قــال تعــالى: 

 ستحقها وذلك أعظم الظلم.فمن عبد غير اهلل فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير م

ِإّن اللّــهل الل يـلَغِفــْر ألن ْيَشــرلكل بِــِه وليـلَغِفــْر ملــا أن اهلل أخبــر أنــه ال يغفــره لمــن لــم يتــب منــه قــال تعــالى:  -2
 . 3ْدونل ذلِلكل ِلملن يلشلآءْ 

ملــن ِإنّــْه أن اهلل أخبــر أنــه حــرة الجنــة علــى المشــرك وأنــه خالــد مخلــد فــي نــار جهــنم قــال تعــالى:  -3
ّنةل ولملَأولاْه الّناْر ولملا لِلظّاِلِمينل ِمَن ألنصلار    . 4ْيَشِرَك بِالّلِه فـلقلَد حلّرةل الّلْه عللليِه اَلجل
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 دقيقة 45 (2الشرك ) األسبوع الثاني
 

ــآْء ِمــَن  أن الشــرك يحــبي جميــع األعمــال قــال تعــالى : -4 ِعبلــاِدِه ولللــَو ألَشــرلْكوَا ذللِــكل ْهــدلى اللّــِه يـلَهــِدَ بِــِه ملــن يلشل
ـانْوَا يـلَعمللْـونل  ْهَم ّمـا كل ِإلـلى الّـِذينل ِمـن قـلَبِلـكل لـلِئَن ألَشـرلَكبل لليلَحـبل لّن  ،وقـال تعـالى:1للحلِبيل علنـَ ولللقلـَد ْأَوِحـيل ِإللَيـكل ول
 .2علملْلكل ولللتلْكونلّن ِمنل اَلخلاِسرِينل 

ــدّتْموْهَم ولْخــْذوْهَم ولاَحْصـــْروْهَم عـــالى: قــال ت -أن المشــرك حــلل الـــدة والمــال -5 َيـــْث ولجل فـلـاقَـتـْْلوَا اَلْمَشــرِِكينل حل
:" أمــرت أن أقاتــل النــاي حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل فــ ذا قالوهــا  وقــال النبــي   3ولاقَـعْــْدوَا للْهــَم ْكــّل ملَرصلــد  

 .4عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها" 
 

: " أال أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اهلل قـال: اإلشـراك بـاهلل وعقـوق  كبائر قال  أن الشرك أكبر ال -6
 ( .5الوالدين " الحديث )

فلما   فالشرك أظلم الظلم. والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر
لكبائر على اإلطلق وحرة اهلل الجنة على كل مشرك كان الشرك منافياق بالذات لهذا المقصود كان أ كبر ا

وأباح دمه وماله وأهله ألهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيداق لهم لما تركوا القياة بعبوديته . وأبى اهلل سبحانه أن 
يقبل لمشرك عملق. أو يقبل فيه شفاعة، أو يستجيب له في اآلخرة دعوة. أو يقبل له فيها رجاء ، ف ن 

 -كما أنه غاية الظلم منه  -ل الجاهلين باهلل حيث جعل له من خلقه نداق وذلك غاية الجهل به المشرك أجه
 .-وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه 

فمن أشرك باهلل قد أثبب هلل ما نزه نفسه عنه  -أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما  -7
 تعالى وغاية المعاندة والمشاقة هلل. وهذا غاية المحادة هلل

 
 

 

                                                           
 88األنعاة :  1
 65الزمر :  2
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 دقيقة 45 (3الشرك ) األسبوع الثالث
 

 نواع الشركأ

 الشرك نوعان:

يخـر  مـن الملــة ويخلـد صــاحبه فـي النـار إذا مــات ولـم يتــب منـه  وهـو صــرف شـيء مــن  النـوع األول : شـرك أكبــر
النذور لغير اهلل مـن القبـور والجـن والشـياطين ، والخـوف كدعاء غير اهلل والتقرب بالذبائح و   -أنواع العبادة لغير اهلل

مـــن المـــوتى أو الجـــن أو الشـــياطين أن يوـــروه أو يمرضـــوه  ورجـــاء غيـــر اهلل فيمـــا ال يقـــدر عليـــه إال اهلل مـــن قوـــاء 
الحاجــات وتفــريج الكربــات ممــا يمــاري اآلن حــول األضــرحة المبنيــة علــى قبــور األوليــاء والصــالحين، قــال تعــالى : 

 َعْبْدونل ِمن ْدوِن الّلِه ملا الل يلْوّرْهَم ولالل يلنفلْعْهَم وليـلْقوْلونل هلـلْؤآلِء ْشفلعلاْؤنلا ِعندل الّلهِ وليـل1  
 

 وهو قسمان.. -ال يخر  من الملة لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك األكبر النوع الثاني: شرك أصغر

 
" من حلف بغير اهلل فقـد كفـر   . فاأللفاظ كالحلف بغير اهلل قال   وهو: ألفاظ وأفعال القسم األول: شرك ظاهر

: لمـا قـال لـه رجـل مـا شـاء اهلل وشـئب فقـال: " أجعلتنـي هلل نـداق  قال   -وقول : ما شاء اهلل وشئب  2أو أشرك "
ألن  -اهلل ثم فـلن قال: ما شاء اهلل ثم فلن، ولواليوالصواب أن  -ل: لوال اهلل وفلنوقو  3قل ما شاء اهلل وحده "

ولملا تلشلآْءونل ِإالّ ألن يلشلـآءل اللّـْه تجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة اهلل كما قال تعالى:  -ثم تفيد  الترتيب مع التراخي
. وأمــا الــواو فهــي لم لــق الجمــع واالشــتراك ال تقتوــي ترتيبــا وال تعقيبــا، ومثلــه قــول، مــالي إال اهلل  4رلّب اَلعلــاللِمينل 

 نب، وهذا من بركات اهلل وبركاتك.وأ

وأما األفعال : فمثل لبس الحلقة والخيي لرفع البلء أو دفعه ومثل تعليق التمائم خوفاق من العين وغيرها إذا اعتقد 
أن هذه أسباب لرفع البلء أو دفعه فهذا شرك أصغر، ألن اهلل لم يجعل هذه أسباباق. أما إن اعتقد أنها تدفع أو 

 بنفسها فهذا شرك أكبر ألنه تعلق بغير اهلل. ترفع البلء
 
 
 

                                                           
 18يونس :  سورة 1
 رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.  2
 رواه النسائي 3
 29سورة التكوير :  4
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 دقيقة 45 (4الشرك ) األسبوع الرابع

 
كأن يعمل عملق مما يتقرب به   -كالرياء والسمعة  -وهو الشرك في اإلرادات والنيات القسم الثاني : شرك خفي

نى عليه. أو يتلفظ بالذكر إلى اهلل يريد به ثناء الناي عليه كأن يحسن صلته أو يتصدق ألجل أن يمدح ويث
قال اهلل  -ويحسن صوته بالتلوة ألجل أن يسمعه الناي فيثنوا عليه ويمدحوه، والرياء إذا خالي العمل أب له

اتعالى:   . 1فلملن كلانل يـلَرْجو ِلقلآءل رلبِّه فـلَليـلَعملَل علمللق صلاِلحاق ولالل ْيَشِرَك بِِعبلادلِة رلبِّه ألحلدل
  2قالوا يا رسول اهلل: وما الشرك األصغر قال: الرياء( -: ) أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر وقال النبي  

أو يتعلم العلم الشرعي أو  -كمن يحج أو يؤذن أو يؤة الناي ألجل المال  -ومنه العمل ألجل ال مع الدنيَو
س عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ) تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم ، تع يجاهد ألجل المال. قال النبي 

وأما الشرك في اإلرادات والنيات فذلك " قال اإلماة ابن القيم رحمه اهلل:  3إن أع ي رضي وإن لم يعي سخي(
البحر الذَ ال ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه اهلل ونوى شيئاق غير التقرب إليه وطلب الجزاء 

إرادته. واإلخلص: أن يخلص هلل في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة منه فقد أشرك في نيته و 
رل إبراهيم التي أمر اهلل بها عباده كلهم وال يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة اإلسلة، كما قال تعالى: ولملن يـلَبتلِغ غليـَ

التي من رغب عنها فهو من أسفه  .وهي ملة إبراهيم 4ِخرلِة ِمنل اَلخلاِسرِينل اإِلَسللِة ِديناق فـلللَن يـَْقبللل ِمَنْه ولْهول ِفي االل 
 . 5" السفهاء 

 
 يتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك األكبر واألصغر وهي:

 الشرك األكبر يخر  من الملة والشرك األصغر ال يخر  من الملة. -1

 صغر ال يخلد صاحبه فيها إن دخلها.والشرك األ -الشرك األكبر يخلد صاحبه في النار -2

والشــرك األصـغر ال يحـبي جميــع األعمـال وإنمـا يحــبي الريـاء والعمــل  -الشـرك األكبـر يحــبي جميـع األعمـال -3
 ألجل الدنيا العمل الذَ خال اه فقي.

 والشرك األصغر ال يبيحهما. -الشرك األكبر يبيح الدة والمال - 4
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 رواه أحمد، والطبراني، والبغوي في شرح السنة. 2
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 قيقةد 45 (1الكفر ) األسبوع الخامس
 

 الكفر
 

 تعريفه

فـ ن الكفـر عـدة اإليمـان بـاهلل ورسـله  -والكفر شـرعاق: ضـد اإليمـان -الكفر في اللغة التغ ية والستر 
سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معـه تكـذيب، بـل شـك وريـب أو إعـراس أو حسـد أو كبـر أو اتبـاع 

را. وكــذلك الجاحــد المكــذب لـبع  األهــواء الصــادة عـن اتبــاع الرســالة. وإن كـان المكــذب أعظــم كفـ
 .1حسداق مع استيقان صدق الرسل 

 
 عهأنوا

 الكفر نوعان: 
 يخر  من الملة وهو خمسة أقساة : النوع األول : كفر أكبر

ـِذباق ألَو والدليل قوله تعالى:  -: كفر التكذيب القسم األول  تـلرلىل علللى اللّـِه كل ولملَن ألَظللْم ِمّمَن افـَ
ّنمل ملثَـوقى لَّلكلاِفرِينل كلّذبل بِاَلحلّق لل   .2ّما جلآءلْه ألللَيسل ِفي جلهل

ـِة والدليل قولـه تعـالى :  -: كفر اإلباء واالستكبار مع التصديقالقسم الثاني ِإَذ قـَْلنلـا لَِلملللِئكل ول
 . 3اَسْجْدوَا اللدلةل فلسلجلْدوَا ِإالّ ِإَبِليسل ألبلىل ولاَستلَكبـلرل ولكلانل ِمنل اَلكلاِفرِينل 

ّنتلْه ولْهول ظلاِلمظ لّنـلَفِسـِه قـلالل : كفر الشك وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى:  القسم الثالث ولدلخللل جل
َيـراق  ّن خل ملآ ألْظّن ألن تلِبيدل هلـلِذِه ألبلداق * ولملآ ألْظّن الّساعلةل قلاِئملةق وللـلِئن ّرِددّت ِإلـلىل رلبّـي ألِجـدل

قلللباق *  هلا ْمنـَ قلالل للْه صلاِحْبْه ولْهول ْيحلاِورْْه ألكلفلَرتل بِاّلِذَ خلللقلكل ِمن تـْرلاب  ثّْم ِمن ّنَ فلة  ّمنـَ
 . 4ثّْم سلّواكل رلْجلق * ّلِكّن ْهول الّلْه رلّبي ولالل ْأَشِرْك ِبرلّبي ألحلداق 
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 دقيقة 45 (2الكفر ) األسبوع السادي

  1ولاّلِذينل كلفلْروَا علّمآ أْنِذْروَا ْمَعِرْضونل الدليل قوله تعالى:  و  -: كفر اإلعراسالقسم الرابع         
ذللِـكل بِـألنـّْهَم َملنْـواّ ثْـّم كلفلـْروا فل ْبِـعل علللـىل والـدليل قولـه تعـالى:   -: كفر النفـاقالقسم الخامس

  2قـْْلوِبِهَم فـلْهَم الل يـلَفقلْهونل 
وهو الذنوب التي وردت تسميتها فـي الكتـاب والسـنة   -ة ال يخر  من المل النوع الثاني : كفر أصغر

ولضلـرلبل اللّـْه مثـل كفـر النعمـة المـذكور فـي قولـه تعـالى:  -كفراق وهي ال تصل إلى حد الكفـر األكبـر 
ِئّنةق يلَأتِيهلا ِرَزقـْهلا رلغلداق ّمن ْكّل ملكلان  فلكلفلرلَت بِألنـَْعمِ   .3 الّلهِ ملثللق قـلَريلةق كلانلَب َِمنلةق ّمَ مل

 .4)سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(  ومثل قتال المسلم المذكور في قوله  

 .5:)ال ترجعوا بعدَ كفاراق يورب بعوكم رقاب بع  ( وفي قوله 

 .6)من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرك( ومثل الحلف بغير اهلل قال  

ـــا الّـــِذينل َملنْـــوَا ْكتِـــبل علللـــَيْكْم اَلِقصلـــاْص ِفـــي يلأل فقـــد جعـــل اهلل مرتكـــب الكبيـــرة مؤمنـــاق قـــال تعـــالى:   يـّهل
للــى ــَن ْعِفــيل للــْه ِمــَن . فلــم يخــر  القاتــل مــن الــذين َمنــوا وجعلــه أخــاق لــولي القصــاص فقــال:  7اَلقلتـَ فلمل

ولِإن يب ، وقال تعالى : والمراد أخوة الدين بل ر   8ألِخيِه شلَيءظ فلاتـّبلاعظ بِاَلملَعْروِف ولألدلَءظ ِإللَيِه بِِ َحسلان  
نـلْهملا تلتـلْلوَا فلألَصِلْحوَا بـليـَ ةظ فلألَصـِلْحوَا بـلـَينل إلى قوله تعالى:  9طلآئِفلتلاِن ِمنل اَلْمَؤِمِنينل اقـَ ِإنّملا اَلْمَؤِمْنونل ِإَخـول

 ( 11) . انتهى 10ألخلولَيْكمَ 
 
 
 

 دقيقة 45 (3الكفر ) األسبوع السابع

                                                           
 3سورة األحقاف :  1
 3سورة المنافقون :  2
 112سورة النحل :  3
 رواه البخاري ومسلم 4
 رواه الشيخان  5
 رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم 6
 178سورة البقرة :  7
 178سورة البقرة :  8
 9سورة الحجرات :  9

 10لحجرات : سورة ا 10
 ( ط المكتب اإلسالمي361صفحة )شرح الطحاوية ،  11
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 كفر األكبر والكفر األصغر :وملخص الفروق بين ال

 
أن الكفــر األكبــر يخــر  مــن الملــة ويحــبي األعمــال ، والكفــر األصــغر ال يخــر  مــن الملــة وال  -1

 يحبي األعمال لكن ينقصها بحسبه ويعرس صاحبها للوعيد.

 
أن الكفــر األكبــر يخلــد صــاحبه فــي النــار، والكفــر األصــغر إذا دخــل صــاحبه النــار ف نــه ال يخلــد  -2

 ، وقد يتوب اهلل على صاحبه فل يدخله النار أصلق.فيها 

 
 أن الكفر األكبر يبيح الدة والمال ، والكفر األصغر ال يبيح الدة والمال. -3

 
أن الكفر األكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين فل يجوز للمؤمنين محبته  -4

غر ف نه ال يمنع المواالة م لقاق بل صاحبه يحب ومواالته ولو كان أقرب قريب . وأما الكفر األص
 ويوالى بقدر ما فيه من اإليمان ويبغ  ويعادى بقدر ما فيه من العصيان.
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 دقيقة 45 (1النفاق ) األسبوع التاسع
 

 1 النفاق
 

 تعريفه
يـدخل فـي الشـرع مـن بـاب النفاق في الشرع معناه إظهار اإلسلة والخير وإب ان الكفر والشر. سمي بذلك ألنـه  

. أَ الخارجون من الشـرع. 2ِإّن اَلْمنلاِفِقينل ْهْم اَلفلاِسْقونل ويخر  من باب َخر. وعلى ذلك نبه اهلل تعالى بقوله:  
ــارِ وجعــل اهلل المنــافقين شــراق مــن الكــافرين فقــال:  ــّدَرِك األَســفلِل ِمــنل الّن ّن إِ . وقــال تعــالى:  3ِإّن اَلْمنلــاِفِقينل ِفــي ال

اِدْعْهمَ  اِدْعونل الّلهل ولْهول خل اِدْعونل الّلهل ولاّلِذينل َملْنوا ولملا يلَخدلْعونل ِإالّ ألنـَْفسلـْهم ولملـا وقال تعالى :   4اَلْمنلاِفِقينل ْيخل ْيخل
انْوا يلَكِذبْونل   .5يلَشْعْرونل * ِفي قـْْلوِبِهم ّمرلسظ فـلزلادلْهْم الّلْه ملرلضاق ولللْهم علذلابظ أللِيمظ ِبملا كل

 

 أنواع النفاق : النفاق نوعان :
وهذا النوع مخر   -: وهو النفاق األكبر الذَ يظهر صاحبه اإلسلة ويب ن الكفر َالنوع األول النفاق االعتقاد 

من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك األسفل من النار. وقد وصف اهلل أهله بصفات الشـر كلهـا : مـن الكفـر وعـدة 
ــة إلــى أعــداء الــدين لمشــا ركتهم لهــم فــي عــداوة اإليمــان واالســتهزاء بالــدين وأهلــه والســخرية مــنهم والميــل بالكلي

اإلســلة وهــؤالء موجــودون فــي كــل زمــان، وال ســيما عنــدما تظهــر قــوة اإلســلة وال يســت يعون مقاومتــه فــي الظــاهر 
ف نهم يظهرون الدخول فيه ألجل الكيد له وألهله في الباطن، وألجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمـائهم 

وملئكتــه وكتبــه ورســله واليــوة اآلخــر، وهــو فــي البــاطن منســلخ مــن ذلــك كلــه  وأمــوالهم، فيظهــر المنــافق إيمانــه بــاهلل
مكــذب بــه، ال يــؤمن بــاهلل . وأن اهلل تكلــم بكــلة أنزلــه علــى بشــر جعلــه رســوالق للنــاي يهــديهم ب ذنــه وينــذرهم بأســه 

ن الكــريم وجلــى ل عبــاده أمــورهم ويخــوفهم عقابــه. وقــد هتــك اهلل أســتار هــؤالء المنــافقين وكشــف أســرارهم فــي القــَر
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر وذكر طوائف العالم الثلثة فـي أول البقـرة. المـؤمنين والكفـار والمنـافقين. فـذكر 
في المؤمنين أربع َيات. وفـي الكفـار َيتـين، وفـي المنـافقين ثلثـة عشـرة َيـة. لكثـرتهم وعمـوة االبـتلء بهـم وشـدة 

اإلســلة بهــم شــديدة جــداق. ألنهــم منســوبون إليــه وإلــى نصــرته ومواالتــه وهــم  فتنــتهم علــى اإلســلة وأهلــه، فــ ن بليــة
 .6أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلح وهو غاية الجهل واإلفساد

 
 
 

                                                           
 (. 20– 17كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان )من ص 1
 67سورة التوبة :  2
 145سورة النساء :  3
 142سورة النساء :  4
 10-9سورة البقرة :  5
 من رسالة البن القيم في بيان صفات المنافقين 6



 

 الثالثالمستوى  -منهج التوحيد  

 11 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

11 
 دقيقة 45 (2النفاق ) األسبوع العاشر

 

 .1وهذا النفاق ستة أنواع 

 . تكذيب الرسول   -1

 . يب بع  ما جاء به الرسول  تكذ -2

 .بغ  الرسول   -3

 .بغ  بع  ما جاء به الرسول   -4

 .الفرح و المسرة بانخفاس دين الرسول   -5

 .الكراهية النتصار دين الرسول   -6
 

لكنـه  -ن الملـة: وهو عمل شيء من أعمـال المنـافقين مـع بقـاء اإليمـان فـي القلـب وهـذا ال يخـر  مـ النوع الثاني: النفاق العملي
:)أربـع مـن كـن فيـه   وسيلة إلى ذلك ، وصاحبه يكـون فيـه إيمـان ونفـاق وإذا كثـر صـار بسـببه منافقـا خالصـاق والـدليل عليـه قولـه  

كان منافقاق خالصاق. ومن كانب فيه خصلة منهن كانب فيه خصـلة مـن النفـاق حتـى يـدعها. إذا أؤتمـن خـان وإذا حـدذ كـذب وإذا 
فمـن اجتمعـب فيـه هـذه الخصـال األربـع فقـد اجتمـع فيـه الشـر وخلصـب فيـه نعـوت المنـافقين.ومن  2م فجر(عاهد غدر وإذا خاص

كانب فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق ف نه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصـال شـر وخصـال إيمـان وخصـال كفـر 
منـه التكاسـل عـن الصـلة مـع الجماعـة فـي المسـجد ونفاق. ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قـاة بـه مـن موجبـات ذلـك و 

فالنفاق شر وخ ير جداق وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيـه. قـال ابـن أبـي مليكـة: أدركـب ثلثـين  -ف نه من صفات المنافقين
 كلهم يخاف النفاق على نفسه.  من أصحاب رسول اهلل  

 الفروق بين النفاق األكبر والنفاق األصغر:

 فاق األكبر يخر  من الملة والنفاق األصغر ال يخر  من الملة.أن الن -ا

 أن النفاق األكبر اختلف السر والعلنية في االعتقاد والنفاق األصغر اختلف السر والعلنية في األعمال دون االعتقاد. -2

 أن النفاق األكبر ال يصدر من مؤمن وأما النفاق األصغر فقد يصدر من المؤمن.  -3
النفاق األكبر في الغالب ال يتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم . بخلف النفاق األصغر ف ن أن  -4

 صاحبه قد يتوب إلى اهلل فيتوب اهلل عليه.

 . 3ْصّم ْبَكمظ ْعَميظ فـلْهَم الل يـلَرِجْعونل وأما أهل النفاق األكبر فقد قال اهلل فيهم: 

 4ألولالل يـلرلَونل ألنـّْهَم يـَْفتـلْنونل ِفي ْكّل علاة  ّمّرةق ألَو ملـّرتـلَيِن ثْـّم الل يـلْتوبْـونل ولالل ْهـَم يـلذّّكْرونل باطن وقال تعالى فيهم:  أَ إلى اإلسلة في ال
ــوبتهم فــي الظــاهر لكــون ذلــك ال يعلــم إذ هــم دائمــاق يظهــرون  . ــن تيميــة )وقــد اختلــف العلمــاء فــي قبــول ت قــال شــيخ اإلســلة اب
 . 5سلة(اإل

 والصحيح قبول توبتهم ، كما فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم .
                                                           

 (.9صفحة ) مجموعة التوحيد النجدية 1
 متفق عليه  2
 18سورة البقرة :  3
 126سورة التوبة :  4
 (.435 -،34/28انظر جمموع الفتاوى )  5
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 دقيقة 45 (1) توحيد األسماء والصفات األسبوع الحادَ عشر
 
 : توحيد األسماء والصفات -3
 

لى بأســمائه وصــفاته وذلــك ب ثبــات مــا أثبتــه اهلل لنفســه مــن األســماء  توحيــد األســماء والصــفات: هــو إفــراد اهلل تعــا
 من غير تحريف، وال تع يل، وال تكييف، وال تمثيل. والصفات في كتابه، أو على لسان رسوله  

 
 

  : وفيما يلي ذكر قواعد األسماء والصفات
 

ــَوِء وللِّلــِه لِ  :القاعــدة األولــى : أســماء اهلل حســنى وصــفاته عليــا كاملــة قــال تعــالى  لَّــِذينل الل يـَْؤِمْنــونل بِــاآلِخرلِة ملثلــْل السَّ
وللِلّـِه األلَسـملاء اَلْحَسـنلى فـلاَدْعوْه وقال تعالى : ،  [60]النحل: اَلملثلْل األلَعللىل ولْهول اَلعلزِيْز اَلحلِكيمْ 

 [.180]األعراف:  انْوَا يـلَعملْلونل ِبهلا ولذلْروَا الَِّذينل يـَْلِحْدونل ِفي ألَسملآئِِه سلْيَجزلَونل ملا كل 

 
، المرجع فيها الكتاب والسنة فقي وأنها ليسب مقصورة بعدد معين بل  ة: أسماء اهلل وصفاته توقيفيالقاعدة الثانية 

ــا ولملــا بل لــلــم تعــرف منهــا إال بعوــها. قــال اهلل تعــالى:  هل ــرل ِمنـَ َل ملــا ظلهل ــولاِح ــرَّةل رلبْــيل اَلفل ــا حل نل قْــَل ِإنَّمل
ــْزَل بِــِه ْســَل لانقا ولألن تـلْقولْــوَا علللــى ــْق ولألن ْتَشــرِْكوَا بِاللّــِه ملــا لـلـَم يـْنـل اللّــِه ملــا الل  ولاإِلثَــمل ولاَلبـلغَــيل بِغلَيــِر اَلحل

ؤلادل ْكـل  ولالل تـلَقْف ملا للَيسل لـلكل بِـِه ِعَلـمظ ِإنَّ السَّـَمعل ولاَلبلصلـرل ولاَلْفـوقال: ،  [33]األعراف: تـلَعللْمونل 
 [.36]اإلسراء: ْأولِئكل كلانل علَنْه ملَسْؤوالق 
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 دقيقة 45 (2) توحيد األسماء والصفات األسبوع الثاني عشر

 
 

ْهـول السَّـِميْع القاعدة الثالثة : ال يجوز إثبات اسـم أو صـفة هلل تعـالى مـع التمثيـل لقولـه تعـالى :  ِمَثِلـِه شلـَيءظ ول لـلَيسل كل
ــِه األلَمثلــالل ِإنَّ الّلــهل يـلَعللــْم ولألنــْتَم الل تـلَعللْمــونل وقــال تعــالى: [ 11الشــورى:] البلِصــيرْ   فلــلل تلَوــرِبْوَا لِّل

كمــا ال يجــوز نفــي اســم أو صــفة هلل جــاءت فــي الكتــاب أو الســنة ألن ذلــك إشــراك [  74]النحــل:
يبها مــع تــنقص اهلل تعــالى بــاهلل تعــالى وتع يــل ألســمائه وصــفاته يســتلزة تحريــف النصــوص ، أو تكــذ

 وتمثيله بالمخلوق الناقص.

 
يـلَعللـْم ملـا بـلــَينل  القاعـدة الرابعـة  : معـاني أسـماء اهلل وصـفاته معلومـة وكيفيتهــا مجهولـة ال يعلمهـا إال اهلل قـال تعـالى :

ا ألَيِديِهَم ولملا خلَلفلْهَم ولال  .[110]طه: ْيِحي ْونل بِِه ِعَلمق
 

 يلزة من اتحاد االسمين اتحاد مسـماهما فـ ن اهلل سـمى نفسـه بأسـماء تسـمى بهـا بعـ  خلقـه القاعدة الخامسة: ال
وكذلك وصف نفسـه بصـفات وصـف بهـا بعـ  خلقـه كالسـمع والبصـر ، فلـيس السـميع كالسـميع 

 وليس البصير كالبصير .
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 دقيقة 45 (1) نواق  اإلسلة األسبوع الثالث عشر
 

 
 نواق  اإلسلة

 من أخ ر نواق  اإلسلة وأكثرها شيوعاق عشرة نواق  وهي:إن 
 

ِإنَّ الّلهل الل يـلَغِفْر ألن ْيَشرلكل بِِه وليـلَغِفْر ملا ْدونل ذلِلكل ِلملن يلشلاء ولملن ْيَشِرَك :  قال تعالى:  الشرك في عبادة اهلل األول:
ا ِإنَـّْه ملـن ْيَشـِرَك بِاللّـِه فـلقلـَد حلـرَّةل اللّـْه عللليـِه ل تعـالى : وقـا،  [116]النسـاء:  بِالّلِه فـلقلَد ضللَّ ضلللالق بلِعيدق

ومـن ذلـك دعـاء األمـوات واالسـتغاثة بهـم  ،[ 72]المائـدة: اَلجلنَّةل ولملَأولاْه النَّـاْر ولملـا لِلظَـّاِلِمينل ِمـَن ألنصلـار  
 والنذر والذبح لهم.

 
 يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاق. من جعل بينه وبين اهلل وسائي يدعوهم ،و  الثاني :

 
 من لم يكّفر المشركين ، أو يشك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر . الثالث:

 
أكمل من هديـه ، أو أّن حكـم غيـره أحسـن مـن حكمـه ، كالـذين يفّوـلون  من أعتقد أن غير هدَ النبي  الرابع :

 حكم ال واغيب على حكمه ، فهو كافر .
 
ذللِـكل بِـألنَـّْهَم كلرِْهـوا ملـا  ، ولـو عمـل بـه ، فقـد كفـر لقولـه تعـالى :  من أبغ  شيئاق مما جاء به الرسـول   امس:الخ

اللْهمَ   [.9]محمد: ألنزللل اللَّْه فلألَحبليل ألَعمل
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 دقيقة 45 (2) نواق  اإلسلة األسبوع الرابع عشر

 
ــألَلتـلْهَم أو ثوابــه أو عقابــه ، كفــر . والــدليل قولــه تعــالى :  مــن اســتهزأ بشــيء مــن ديــن الرســول الســادي: ولللــِئن سل

ــا ْكنَّــا نلْخــوْس ولنـلَلعلــْب قْــَل ألبِالّلــِه ولَيلاتِــِه ولرلْســوِلِه ْكنــْتَم تلَســتـلَهِزْؤونل  ــَرتْم بـلَعــدل *  لليـلْقــوْلنَّ ِإنَّمل الل تـلَعتلــِذْروَا قلــَد كلفل
اِنْكَم ِإن نَـَّعْف علن طلآئِ  انْوَا ْمَجرِِمينل ِإيمل  [.66-65]التوبة: فلة  ْمنْكَم نـْعلْذَب طلآئِفلةق بِألنَـّْهَم كل

 
ولملـا كلفلـرل ْسـللَيملاْن  السحر ، ومنه الصرف ، والع ف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والـدليل قولـه تعـالى :  السابع:

ـاِن ولللِكنَّ الشََّياِطينل كلفلْروَا يـْعلْلْمونل النَّايل الْسـ ـاْروتل ولملـاْروتل ولملـا يـْعلْلمل ـَيِن بِبلابِـلل هل َحرل ولملـا أْنـِزلل علللـى اَلملللكل
نلةظ فللل تلَكْفرَ  ا نلَحْن ِفتـَ  [102]البقرة: ِمَن ألحلد  حلتَّى يـلْقوالل ِإنَّمل

 
ا الَـِّذينل َملنْـوَا الل تـلتَِّخـْذوَا اَليـلْهـودل يلا أليـ هل تعالى:  قولهل ــمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدلي الثامن :

ْهَم ِإنَّ اللّـــــهل الل يـلَهـــــِدَ ـــــوللَّْهم ْمـــــنْكَم فلِ نَّـــــْه ِمــــنـَ ـــــَوةل الظَّـــــاِلِمينل  ولالنَّصلــــارلى ألَولِيلـــــاء بـلَعْوـــــْهَم ألَولِيلـــــاء بـلَعــــ   ولملـــــن يـلتـل  اَلقل
 [.51]المائدة:

 
ـرل  :فهـو كـافر ، لقولـه تعـالى    عـن شـريعة محمـد من اعتقد أن بع  الناي يسـعه الخـرو   التاسع: ولملـن يـلَبتلـِغ غليـَ

 [.85]َل عمران: اإِلَسللِة ِدينقا فـلللن يـَْقبللل ِمَنْه ولْهول ِفي اآلِخرلِة ِمنل اَلخلاِسرِينل 
 

ِممَّـن ذْْكـرل بِآيـلاِت رلبْـِه ثْـمَّ ولملَن ألَظللْم اإلعراس عن دين اهلل ، ال يتعلمه وال يعمل به ، والدليل قوله تعالى :  العاشر:
ا ِإنَّا ِمنل اَلْمَجرِِمينل ْمنتلِقْمونل  هل  [.22]السجدة: ألَعرلسل علنـَ

 
}ملـن كلفلـرل بِاللّـِه ِمـن بـلَعـِد  ، إال الْمكره لقولـه تعـالى :  وال فرق في جميع هذه النواق  بين الهازل والجــادّ والخائف

ــَن ْأَكــرِ  انِــِه ِإالَّ مل ــذل إيمل ــِه ولللْهــَم عل ــبظ ْمــنل الّل ــَدرقا فـلعلللــَيِهَم غلول ــاَلْكَفِر صل ــرلحل ِب ــن شل ــاِن ولللِكــن مَّ ــِئنا بِاإِليمل ــْه ْمَ مل ابظ هل ولقـلَلْب
وكلهــا مــن أعظــم مــا يكــون خ ــراق ، وأكثــر مــا يكــون وقوعــاق ، فينبغــي للمســلم أن يحــذرها [ 106]النحــل:علِظــيمظ  

 هلل من موجبات غوبه ، وأليم عقابه.ويخاف منها على نفسه . نعوذ با
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 دقيقة 45 مراجعة األسبوع الخامس عشر
 


