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 بسم هللا الرحمن الرحيم
سر             ثةي ضير الحدي طالب،  مؤسسة التحا نا ال ضع ألبنائ هد المتوا هذا الج كم  قدم ل أن ت

ا أنه علم   ،لدراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة التحصيل ا

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  من التفصيل الجيد، دون  الواردة بالكتاب الدراسي، بنوعالموضوعات اإللمام بكل

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ئط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحية وخرا 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأال تبيعوا هذا 

 .التلخيص ا لحقوقنا فيوذلك حفظ   ،نترنتوموافقتنا وأال تنشروه على صفحات اإل

 محتوياته. وكلالتلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرج  ))    ((ا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

  و االتصالأ

0555107025 

0558396004  

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 اإليمان  :األولي الوحدة

 اإليمان :األول  الدرس

 

 
 

 .يزيُد بالطاعِة، وينقُص بالمعصيةِ  وعمل  بالجوارح، بالقلِب، وقول باللسان  ، اعتقاد  :شرعا  
ُ َوِجلَْت ُقلُوُبُهْم َوإَِذاإقال هللا تعالي :) َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاَّ ِهمْ ُتلَِيْت َعلَْيِهْم آََياُتُه َزاَدْتُهْم إِيَمان   نَّ  ا َوَعلَى َربِّ

لُونَ   ( َيَتَوكَّ

 
 اإلِيماُن بالَمالئكِة. -2اإليماُن باهلل. -1
 اإلِيماُن بالُكتِب. -3
سِل. -4  اإلِيماُن بالرُّ
 اإلِيماُن باليوِم اآلِخِر. -5
هِ  اإلِيمانُ -6  .بالَقَدِر خيِره وشرِّ

 
ا جاءَ حد الم لمَّ أن : "َعليه وسلم َصلَّى هللاعن اإلِيمان، فقالَ  َصلَّى هللا َعليه وسلَّميسألُ رسولَ هللاِ  يُث جبريلَ َعَليِه السَّ

ه  .(1)"تؤمَن باهلِل، ومالئكتِه، وكتبِه، ورسلِه، واليوِم اآلخر، وتؤمَن بالَقَدِر خيِره، وَشرِّ

  
 . فإنه يخرج من ملة اإلسالمنكر ركنا من أركان اإليمان من أ

 
 أن أهل اإليمان في والية هللا وحفظه . -1
ة بعِضهم هللاِ للمؤمنيَن، َمَحبَّة -2 ُهْم َوُيِحبُّوَنهُ ، قال هللا تعالي " لبعض وَمَحبَّ ُ بَِقْوٍم ُيِحبُّ

 ".َفَسْوَف َيأِْتي هللاَّ

ِة خالديَن فيها أبدا  ورضيَ  أن ُ اْلُمْؤِمنِينَ : " قال جلَّ وعال عنهم، هللَا وعدهم بالفوِز بالجنَّ َواْلُمْؤِمنَاِت َجنهاٍت  َوَعَد َّللاه

نَ  تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخالِِدينَ  ِ  فِيَها َوَمَساِكَن طَيِّبَةً فِي َجنهاِت َعْدٍن ۚ َوِرْضَواٌن مِّ لَِك ُهَو اْلفَْوُز َّللاه
َٰ
 أَْكبَُر ۚ َذ

 ."اْلَعِظيمُ 

 

 شعب اإليمان :الثاني  الدرس
 

 
  .أو عمليهةً  قوليهةً، اعتقاديهةً، أو خصاُل اإليماِن،

 
قال  :قالَ  َرِضي َّللا َعنهُ  والدهلِيُل حديث أبي ُهرْيَرة ُشْعبَةً، ستين ِن أكثُر منأن ُشَعَب اإليما َّللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  َصلهى بيهَن النبي  

يه وسلم  " اإليَمانِ  َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ من بِْضٌع َوِست وَن ُشْعبَةً،  اإليَمانُ "َصلهى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلهم رسوُل َّللاِ  صلى َّللا عل قال  و

 "الطهِريقِ  َوأْدنَاَها إِماطَةُ اْلَذى عنِ  هَ إاِل َّللاُ،قَْوُل: ال إِلَ  فَأَْفَضلَُها"

 
 ومحبة الرسو صلي َّللا عليه وسلم. مثل االيمان ، ُشَعُب القلب -1

 مثل قول كلمة التوحيد ) ال إله إال َّللا (ُشَعُب اللِّسان  -2

 والحج.مثل الوضوء والذكاة والصوم  ُشَعُب الجوارحِ  -3

 
 .َخْلقِِه وأعظمها يَُمن  بها َّللاُ على من يشاُء من التي النَِّعمِ  أجلِّ 

 نعمةُ اإليمانِ 

 اإليمانِ  ُشَعبِ  أنواع

 ُشَعِب اإليمانِ  َعَددُ 

 الدليل على أركان اإليمان

 ثمرات  اإليمان  

 حكم من أنكر أركان اإليمان  

 أركان اإليمان

 تعريُف ُشَعِب اإليمانِ 

 تعريف اإليمان

http://www.mta.sa/
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 نواقض اإليمان ومنقصاته :  الثالث الدرس
 :المراد بها التوحيدِ  نواقض اإلسالم أو نواقضَ  اإليمان وتسمى نواقضُ 

 .وُتْخِرُج من ِملَِّة اإلِسالم يماَن،أقوال  وأعمال   ُتْبِطلُ اإلاعتقادات  و
 نواقُض اإليمانِ  -1

  ِّاألكبرُ  ركالش. 
 .الُكْفُر األكبُر 
 َفاُق األكبرُ نال 

 :المراد بها ُمْنقَِصاُت اإليمانِ  -2
 مثل: ُتْخِرُج من ِملَِّة اإلسالمِ  ال ولكنها اإليماَن، ُتْنقِصُ  وأعمال   أقوال  اعتقادات  و
 صغرالشِّرك األ. 
  ْصغرُر األالُكف. 
 صغرَفاُق األنال. 
 .البدُع 
 الذنوُب والمعاصي. 

 اإليمان ومنقصاته أهميُة تعلم نواقض

 ،يِن  خَساَرةٌ.أشد أنواع ال ة الدينخسارف يملُك المسلُم، الذي هو أغلى ما حفِظ الدِّ

 يَُؤدِّي إلى  الوقوَع فيها ْلنه  لخطورتِها على ديِن المسلم؛ تلك النواقض والُمنقصات اجتناُب الوقوع في

 .الكفِر أو الذنِب العظيم

  ِومنقصاتِه. الحذُر من اْلسباِب واْلساليِب الموصلِة للوقوِع في نواقض اإليمان 
 

 اإليمان نواقضَ :  نيةالثا الوحدة

 الشِّرُك األكبرُ  :  األول الدرس

 
 أو أسمائِه وصفاتِه. أُلوهيتُه، أو هو: جعلُ شريٍك مع هللا تعالى في ربوبيتِه،

زقِ  ،غير هللا لتفريج الشدائد دعاءُ  مثاله  وحصول الرِّ

 
لِم. -1  أنه أعظُم الظُّ
 أن المشرَك عملُه حابط  وعبادُته فاسدة . -2
 . أذا مات على الشرك ولم يتب أن هللا ال يغفُر للمشركِ  -3
 .أذا مات على الشرك وجعل مأواه النار مشرِك الجنَة،أن هللا حرم على ال -4

 

رِك األكبرِ  : الثانيس الدر  أْنواُع الشِّ

 

أنواُع 
رِك  الشِّ
 األكبرِ 

رُك في  -3  الشِّ
.األسماء والصفاتِ 

رُك في  -2  الشِّ
.األلوهية

رُك في  -1  الشِّ
.الربوبية

 

رِك اْلكبرِ   تعريُف الشِّ

رِك اْلكبرِ أسباب كون   أشد الذنوب الشِّ

http://www.mta.sa/
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 المراد به:

ا يشارُك هللاَ   ونحو ذلك ،الملك أو التدبير أو قلْ في الخَ  أن يعتقَد اإلنساُن أن أحد 
ُبوبية الدليل على الشِّركِ   :في الرُّ

ُ َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ َفأَنَّى}ولُ هللا تعالى: ق  ( 34) {ُتْؤَفُكونَ  قُلْ َهلْ ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ قُِل هللاَّ
 

 
 

  ُِرهُ. أن يعتقَد أنَّ مع هللا ُف الكوَن ويدبِّ  َمْن يصرِّ
 ا يعلُم الغيَب مع هللايعتق أن  .َد أن أحد 
 غيَر هللا عزَّ وجل ارب    للكون يعتقَد أنَّ  أن. 

 
 المراد به: 

 لغير هللا ِمن العبادةِ  ائ  شي أن َيْصِرَف اإلنسانُ 
 ةيَّ الشِّرِك في األلوه أقسام

 
  :األول: الشِّرُك في الدعاءالقسم  -1

 المراد به: 
 غير هللا  دعاء
خاءِ مثل ِة، فمن فعل ذلك فقد أشرك باهلل  : ُدعاِء األمواِت أو الصالحيَن، سواء أكان في حال الرَّ دَّ أم في حال الشِّ

ا.  شرك 
 هللاِ تعالى: لُ قو الدليل

َ  فِي َفإَِذا َرِكُبوا}
اُهْم إِلَى الْ  اْلفُْلِك َدَعُوا هللاَّ ا َنجَّ يَن َفلَمَّ  {.َبرِّ إَِذا ُهْم ُيْشِرُكونَ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ

 :الثاني: الشِّرُك في الطاعةِ القسم  -2
 المراد به: 

 .ما أحل هللاِ  ، أو تحريمِ طاعُة المخلوقيَن بتحليِل الحرامِ 
 الدليل قولُ هللا تعالى :

 أ:يقر صلي هللا عليه وسلم رضي هللا عنه قال سمعت النبي  -دي بن حاتم ععن 
ِ اتهَخُذوا أَْحبَارَ  ن ُدوِن َّللاه ًها ُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا مِّ هَ إاِله ُهَو ۚ  َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما أُِمُروا إاِله لِيَْعبُُدوا إِلََٰ َواِحًداۖ  اله إِلََٰ

ا يُْشِرُكونَ   فتحرمونه، هللا ماأحل يحرمون أليسوسلم :  عليه هللا فقالصلى نعبدهم، إلسنا :فقلت{ ُسْبَحانَهُ َعمه
 ."عبادتهم فتلك:"قال.فبلىقلت  :؟،قالفتحلونه حرم ما ويحلون

 
 :الثالث: الشِّرُك في المحبةِ القسم  -3

 : المراد به
 ُمساواةُ غيِر هللا باهلل في المحبِة.

ةِ الشِّرُك في  -2  :األلوهيَّ

 :الشِّرُك في الربوبيةِ  -1

ُبوبيةِ  رِك في الرُّ  أمثلُة الشِّ
 

http://www.mta.sa/
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ل والتعظيمِ  مثل: أن ُيِحبَّ اإلنساُن مخلوق ا محبة  مقترنة  بالخضوعِ  ، ال هللِ إ ُتصرفُ ال  ةَ ؛ ألن هذه المحبَّ والذُّ
 .رِ فقد وقع في الشرِك األكب  هللاِ ومن صرفها لغيرِ 
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  :قوله تعالى الدليل

ا ُيِحبُّوَنُهمْ }  ِ أَنَداد  ِخُذ ِمن ُدوِن هللاَّ اِس َمن َيتَّ ِ  َوِمَن النَّ َّ ا هللِّ ِ ۖ َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحب    .{ َكُحبِّ هللاَّ
 نيهشرك في الالرابع: الالقسم  -4

 المراد به: 
 .فعل عبادة ال يريد بها التقرب إلي هللا

 مثل :أن يفعل العبادات ألجل الدنيا مثل المنافقين .
 الدليل قولُ هللا تعالى :

اَلِة َقاُموا ُكَسالَى ُيَراُءوَن ال" َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إِلَى الصَّ َ إِنَّ اْلُمَنافِقِيَن ُيَخاِدُعوَن هللاَّ اَس َواَل َيْذُكُروَن هللاَّ نَّ
 ."إاِلَّ َقلِيال  

فاتِ  -3  :الشِّرُك في األسماِء والصِّ
 المراد به: 

 أن يجعل هلل مثيل في أسمائه وصفاته .
فاتِ   أمثلُة الشِّرِك في األسماِء والصِّ

 إنكاُر أسماِء هللا تعالى وصفاتِه وَجْحِدها. .1
؛ هللا أسماءِ المعبودات الباطلة ب تسمية .2 ا عزَّ  اسم هللا من مثل تسميتهم وثنهم )العزي ( بهذا االسم ,أخذ 

 .{ ة الثالثة اْلخرىوأفرأيتم الالت والعزى ومن}  :العزيز(، قال هللا تعالى)
 .وقدرته كقدرتي َكِعْلِمي، وِعْلُمهُ  َيِدي،، مثل  الخالِق بالمخلوِق، كمن يقول: َيُد هللا تشبيهُ  .3
 قول هللا تعالي: الدليلُ 

ْيتُُموَها أَنتُمْ } ُ بَِها ِمن ُسْلطَاٍن ۚ إِِن اْلُحْكمُ  َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدونِِه إاِله أَْسَماًء َسمه ا أَنَزَل َّللاه ِ ۚ أََمَر أاَله  َوآبَاُؤُكم مه إاِله ّلِِله

لِكَ 
َٰ
يُن اْلقَيِّمُ  تَْعبُُدوا إاِله إِيهاهُ ۚ َذ  .{الدِّ

 

 ألكبرُ الُكْفُر ا :الثالث   الدرس
ى فعلُ إبليس  ُيسمَّ

 كفر  باهلل، وهو الكفر األكبر وهو عدم اإليمان باهلل ورسله.

 
 .من اعتقاد أو قوٍل أو فعلٍ  اإليمان ُيَضادُّ  ماهو 
 :ثلهأم

 .سالمِ اإلِ  شيٍء من أركاِن اإليماِن أو نكارُ إ -1
 .االستهزاُء باهلل ورسولِه وكتابهِ  -2

 
 ُ ْخِرُج َصاِحَبُه من ِملَِّة اإلسالِم.يأن 
 اآلخرة أن يحبط جميع األعمال ويوجب الخسارة في. 
  َالناِر والخلوَد فيها أن  هللا ال يغفُر له ويوجُب له دخول. 

 الُكْفُر األكبرُ  :  الرابع الدرس

 

 

 آثاُر الكفِر األكبرِ 

 تعريُف الكفِر األكبرِ 

 أنواُع الكفِر األكبرِ 
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 ذيبِ ُكفُر التك -1

 بالضرورة الدين من معلوما   أمرا   وهو أن ُيْنِكَر العبدُ : المراد به
 :همثال

 كمن ينكُر وجوَد المالئكِة، أو الكتَب المنزلَة، أو اليوَم اآلخرَ  إنكاُر شيٍء من أركاِن اإلِيماِن،
أو تكذيُب أخباِرهما،  ، عن النبي صلى هللا عليه وسلم الثابته السنةِ  أو تكذيُب القرآِن الكريِم أو شيٍء منه،

اِر والغيِب ونحو ذلك، كإِخباِر هللا ِة والنَّ  ألنَّ هذا تكذيب  هلل ورسوله َصلَّى عن الجنَّ
 كفر اإلباء واالستكبارِ  -2

  .وترفُّعا   سالِم استكبارا  وهو أن َيْرفَُض العبُد االنقياَد ألحكاِم اإلِ : المراد به
 :همثال

الم؛يْ تعالى بالسجوِد ألبينا آدَم َعلَ   هللاَرْفُض إِبليَس امتثالَ أمرِ  الذي أمره  لفعلِ ا هذا عن وترفعا   استكبارا   ه السَّ
 .به هللا تعالى

 كِّ كفُر الشَّ  -3
 بالضرورة ينِ الدِّ  من معلوم شيءٍ  وهو أن َيُشكَّ العبُد في :به المراد
 :أمثلته
 حصل مع  كما, هللا بها في كتابه ناأخبر أخباِر الساعِة أو الغيبياِت التي الشكُّ في ثبوِت يوِم القيامِة، أو

 نِ َتيْ صاحب الَجنَّ 
  رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أو الشَّكُّ  الثابتة عن خبارِ األالشَّكُّ في ِصْدِق أخباِر القرآِن الكريِم أو

تِه.   في صدِق رسالتِِه ونبوَّ
 ِدين هللا كفُر اإلعراض عن -4

 المرُء ديَن اإلِسالِم، فال يتعلَّمه وال يعملُ به.  المراد به: وهو أن يتركَ 
 :أمثلته
 نبه، كما حصل من ُكفَّاِر مكَة حي ُيْدَعى إلى ِديِن اإلِسالِم َفُيْعِرُض عنُه ُكلِِّه، فال يتعلَّمه وال يعملُ  من 

 اإلِيماِن باهلل فأعرضوا لىَصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِ  دعاهم رسولُ هللا
 ين؛ ِعي اإلِيماَن وهو لم ُيَؤدِ  أن ُيْعِرَض عن الدِّ  زكاة ، وال وال ،صالة   ال ،ظاهرا   واجبا   مثل: من َيدَّ

اوال حَ  ،صياما   ن أعرض وتولى عن ديِن هللا وغير ذلك، وهللا تعالى نفى ج    وجل عزَّ  اإلِيماَن َعمَّ
 ةِ خريكفُر االستهزاِء والسُّ  -5

ينِ  بشيٍء من الُسخريةِ  :المراد به  الدِّ
 :أمثلته
  .خريُة بأسماِء هللا وصفاتِه وأحكاِمه ودينِه وشرِعه خِريُة باهلل جلَّ وتقدس، أو السُّ  السُّ
  َالكريمة آياتِهآيه من و رِه أاالستهزاُء بالقرآِن الكريِم أو ُسو . 
 خريُة برسو ِة. هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  لِ السُّ بويَّ  َم أو األحاديِث النَّ
 ا هلل ولكتابه ورسوله  ال فرق في الحكم في هذه األمثلة بين الجاد والهازل فالحكم واحد ,فلو كان معظم 

 .لما استهزأ صلى هللا عليه وسلم
 الذي يصدر حكم التكفير علي أحد :

  .بهِ  ليس لكلِّ أحٍد أن َيْحُكمَ  خطير مر  أ التكفيرُ  .1
اسِخيَن في الِعْلِم المشهوُد لهم يجُب أالَّ َيْصُدَر إاِلَّ من كافر   بأنه أحد الُحْكُم على .2   .بالتَُّقى الُعلماِء الرَّ
لَ في مسألة ال َيجوُز للمسلِم أن يتساهلَ أو .3 كْ  يتعجَّ   .يرِ فالتَّ

 

َفاق األْكَبرُ  :الخامس   الدرس النِّ  

 

  
 م، وإبطاُن الكفرهو: إظهاُر اإلسال

( وهوو َفاق االعتقاديَّ ى )النِّ  أشدُّ من الكفِر، ألنه كفر  وزيادة، حيُث أظهَر اإلِسالَم وهو كاذب  في الباطن و يسمَّ
 في اآلخرة عذابا   ولذلك هم أشدُّ  –وما يخدعون إال أنفَسهم  –كافر  باهلل ومخادع  للمؤمنين 

َفاق األكبر  تعريُف النِّ
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َب الرسولَ َصلَّى َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أو تكذيُب بعِض ما الرسولِ  تكذيبُ  .1 هللاُ َعلَْيِه  جاء به، ومن َكذَّ

ِ عزَّ وجلَّ، ألن هللا هو الذي ب  هللَّ  أرسله بالهدى وديِن الَحقِّ  َوَسلََّم فهو ُمَكذِّ
 َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقد أخبَر هللا أن غُض الرسولَ ُبْغُض الرسوِل َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فالمنافُق يب .2

 َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فهو أبترُ  من أبغض الرسولَ 
 لجميِع األعمالِ  ُبْغُض ما جاَء به الرسولُ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وهو محبط   .3
 عن المنافقين أخبر هللاُ  والفرُح بهزيمتِه، كما اإلسالم دين الكراهيُة النتصار .4

 
 أن اإلِيماَن ُمْنَتٍف عن صاحبه ولو أظهره ظاهرا . -1
 أنه إذا أظهر األعمال فيعامل على أنه مسلم  تجري عليه أحكاُم اإلسالِم الظاهرةُ. -2
ْرِك األسفِل من النار إذا مات-3 َم في الدَّ  على ذلك ولم َيُتْب. أنه مخلَّد  في ناِر َجَهنَّ
 

 اإليمان منقصات:  الثالثة الوحدة

 الشرك األصغر :األول   الدرس

 

 
 .، ولم َتِصلْ إِلى حدِّ الشرِك األكبرهو: ُكلُّ معصيٍة ورَد في الشرِع تسميُتها ِشركا  

 
م ومنقص  لإليمان، وه  .و وسيلة إلى الشرِك األكبرُمَحرَّ
 الحذُر من الشِّرِك األصغرِ 

ر َته من الشرِك األصغر، فقال: )إن أْخَوَف َما  حذَّ النبيُّ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أصحاَبه َرِضَي هللاُ َعْنُهم وأمَّ
ْرُك األصغُر(  .(1) أَخاُف عليكم الشِّ

 .الوقوِع فيهفيجُب على ُكلِّ مسلم الحَذُر منه، واجتناُب 
 أنواُع الشِّرِك األصغر 

رُك الخفيُّ  :النوع األول  الشِّ
 ة واإلرادة والقصد.هو:  الشِّرُك في النيَّ 

 أمثلته
ياء -1  الرَّ

ب به إلى هللا؛ يريُد به َثَناَء النَّاسِ   ، علي تلك الطاعة ومدَحهم وذلك بأن يعملَ اإلنساُن عمال  مما ُيتقرَّ
ن صالَته ألك اُس، قال النبي صَ الذي يحسِّ رُك  َوَسلَّمَ هِ يْ َعلَ  ى هللاُ لَّ جل أن َيْمَدَحُه النَّ : )أخوُف ما أخاُف عليكم الشِّ

ياُء( رسولَ هللا، وما الشِّرُك األصغُر؟ األصغُر(، قالوا: يا  .(1) قال: )الرِّ
 الُسْمعة -2

 ه.حويمدوقراءته الناِس أن يسمع وذلك بأن يقرأَ القرآن الكريَم من أَْجِل 
رِك الخفيِّ   :عالُج من وقع في الشِّ

 التوبة إلى هللا توبة نصوحا 
 تقوية اإليمان 

 الظاهر وهو علي قسمينالشِّرك  : النوع الثاني
 أللفاظِ في الشِّرك قسم األول :الا

 
 أمثلته 

 الَحلُِف بغير هللا -

رِك اْل  صغرِ ُحكُم الشِّ

 تعريُف الشِّرِك األصغرِ 

َفاق األكبرِ   أحكام النِّ

َفاق األكبرِ   عالماُت النِّ
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 ،ان حالف ا فليحلف باهلل أو ليصمت ( ال يجوز الحلف بغير هللا امتثا ال لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )من ك
 .(2) : )َمْن حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك(وسلم َعليه ى هللاُ لَّ صَ  لنبيا ولق والدليل على أنه شرك 

 لفاظ:األِ  المشيئة ونحوها من مساواةُ الخالق بالمخلوق في -2
 : ماوسلم َعليه ى هللالَّ ل رجل  للرسول صَ قا شاء هللا وِشْئَت ونحوهما؛ مثلُ قول: لوال هللا وفالن، وقول: ما

 .(1) شاَء هللا وحده( ؟! قُل: ماوهللا عدال   : )أجعلتنيوسلم َعليه ى هللاُ لَّ شاء هللا وِشْئَت، فقال صَ 
رُك القسم الثاني  األفعالفي :  الشِّ

 أمثلته 
، أو َحَصى، أو ، من ُخُيوٍط، أو َخَرزٍ هاأو غير ُيَعلَّق على األعناق أو المراكِب أو البيوت تعليق التَّمائم وهي ما

َشاؤُم من األشياء وكذلك من األمثلة من العين،  ، أو خوفا  أو دفع ُضر  ، جلب نفعٍ ل أو أي شئ يعلق  غيِرها؛ التَّ
 يتها أو سماعها.ؤعند ر

 
رِك األكبِر والشِّرِك األصغر   الفرُق بين الشِّ
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 الُكْفُر األْصَغرُ  :الثاني   الدرس

 
 تعريُف الكفر األصغر

 ولم َتِصلْ إِلى حدِّ الكفر األكبِر. هو: ُكلُّ معصيٍة ورد في الشرع تسميُتها كفرا  
 حكُم الكفِر األصغر
م  وذنب  عظيُم، مها ُمَحرَّ  .اإلسالم، ولكنه ال ُيخرُج صاِحَبُه من ِملَِّة اإلسالم ألنه من أعمال الكفار التي َحرَّ

 أمثلته

 

 
 ونسبُتها لغيِره هو ُجُحوُد نعمِة هللا تعالى

 
( قال رسولُ هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيَه َوَسلََّم: )ِسَباُب المسلمِ  ، وقَِتالُه كفر   .(1) فُسوق 

 
 الَقْدُح في أنساِب النَّاس.هو 

 
أشبَه ذلك، قال  وما !واحسرتاه !كقول: واوياله ُبورالميِِّت والدعاء بالويِل والثُّ  وهي رفُع الصوِت بالنَّدِب على

َسِب والنِّ ) :َصلَّى هللاُ َعلَْيَه َوَسلَّمَ  ْعُن في النَّ : الطَّ  "على الميِّتِ  َياحةُ اثنتان في النَّاس هما بهم كفر 
 

 
 

َفاُق األَْصَغرُ  : الثالثس الدر النِّ  

 

فاِق األصغر   تعريُف النِّ
 هو: َعَملُ شيٍء من أعماِل المنافقيَن مما ال يصل إِلى حدِّ الكفِر مع بقاِء اإلِيماِن في القلب.

َفاَق الَعَملِيَّ  وُيَسمَّى فاُق األصغُر: )النِّ  .(النِّ
فاق األصغر  ُحكُم النِّ

م  ، َفاِق، حتى َيَدَعها،ومن فعل خصلة  م هو ُمَحرَّ ِة  ن خصالِه ففيه خصلة  من خصاِل النِّ لَّ من ِم ْخُرُج  ولكنه ال َي
 اإلِسالمِ 

َياحة  على الميِّتِ  النِّ

 الطعُن في أنساِب النَّاسِ 

 قتالُ المسلم ألخيِه المسلم

 كفُر النِّعمةِ 
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 .الكذُب في الحديِث 
 .إخالُف الوعِد 
 .خيانُة األمانِة 
 .الِة  التكاسلُ عن الصَّ

 ويدل على بعض هذه العالمات:
َث َكذَب وإِذا اؤتمن خاَن وإِذا َوَعَد أخلََف(َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَ قوله   .(1) لََّم: )آيُة المنافِق َثالث  إِذا حدَّ

 
 

 الِبَدعُ  :س الرابع الدر

 
 

 
دُ   وال رسولُه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم . َرْعُه هللابما لم َيشْ هلل  هي: التعبُّ

 
مة  وضالل ،  البِدعُة ُمَحرَّ
(: قال َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  : ،(1))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو َردٌّ  مردودة على صاحبه ومعنى َردٌّ

 .فال يقبله هللا

 
 صالة مخصصة في شهر رجب تسمي صالة الرغائب.بِْدَعُة 

عده بدعة االحت من ب صالُح  سلف ال فال بالمناسبات الدينية التي لم يحتفل بها النبي صلى هللا عليه وسلم وال ال
 كبدعة االحتفال بالمولد النبوي.

  
  َمردود  عليه ال يقبله هللا ولو مع حسن نية صاحبه. عِ المبتدِ  أن عمل 
  ََنَن الصحيحة  .انتشاِرها ِمنَ وُتَقلِّلُ  ،تهدُم السُّ
  ِالنبيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  عن حوِض  ُيْحَجُب يوم القيامة. 

 
 

نوِب والَمعاِصي :س الخامس الدر بالذُّ  

نوِب والَمعاِصي  المراُد بالذُّ
رِعيَّ  ُنوُب هي:الذُّ  ماِت. ِة،َتْرُك الواجباِت الشَّ  وفِْعلُ الُمَحرَّ

 أنواُع الذنوب والَمعاِصي
 ع األول  الكبائرُ النو

 المراد بها: 
، ُكلُّ معصيٍة ترتب عليها َحدٌّ في الدنيا، ار، دأو ُتُوعِّ  أو عقوبة   أو الغضب. أو اللعنة، اب،ذأو الع عليها بالنَّ

  أمثلتها
ْفسِ   .بغيِر حق   َقْتلُ النَّ
با  .أكلُ الرِّ

 .عقوُق الوالدين
ور  .شهادةُ الزُّ

غائرُ   النوع الثاني  الصَّ
 اد بها:المر

 أمثلُة البِدَعةِ 

 البدعةِ  خطورة

 ُحكُم البِدَعةِ 

 تعريُف البِدَعةِ 

فاِق األصغرِ   عالماُت النِّ
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 عيد  في اآلخرة.وال  في الدنيا، ُكلُّ معصيٍة ال يترتَّب عليها َحدٌّ  
 أمثلتها 
الَمِ  َعَدُم َردِّ   السَّ

 
 .سالمالكبائِر والصغائِر مؤمن  ناقُص اإلِيماِن ال َيْخُرُج عن ِملَِّة اإل مرتكبُ 

شاء عففي الدنيا مؤمن  بإِيمانه فاسق  بكبيرت له، وإِن  شاء هللا غفر  حت مشيئة هللا إِن  في اآلخرة ت بَ ه، و  هذَّ
 .والصغائر ُتكفر باجتناب الكبائر وفعل الطاعات

 

 
 .َضْعُف اإلِيماِن في قلب العبد -1
 تزييُن الشيطاِن ووسوسُته. -2
ِر في مخقِلَّ  -3  لوقاته.ُة ذكِر هللا وتالوِة آياته والتفكُّ

 
 قسوة القلب وظلمته فيضعف إيمانه وُيحرم لذه الطاعات.                       
 فال طمأنينة له  والنكدة المعيشة الضيقة. 

 
 

 حكُم مرتكب الكبائِر والصغائرِ 

 وِب والَمعاِصي علىذنآثار ال
 التوحيدِ 
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