
 

 
1 

 

  

 



 

 
2 

ٱ ٻ ٻ                                                                                                              

 يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم

 :بعنوانيًلا لدرٍس من سلسلة دروس تسج

 

 

 
 ألقاها

 

- حفظه اهلل تعاىل-
 
 

 -بحانه وتعاىلس-مبسجد عدي بن حامت مبنطقة دمياء بدولة الكويت، نسأل اهلل 

 .أن ينفع به اجلميع
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احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور  إن  ، بسم اهلل الرمحن الرحيم

ومن يضلل  فال هادي له، وأشهد أن ال إله ، هيده اهلل فال مضل لهمن ، أنفسنا وسيئات أعاملنا

   ،حممًدا عبده ورسوله إالا اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن  

 :أما بعد
التي هي من أوجب الواجبات عىل املسلم  زلنا يف هذه السلسلة يف بيان  بعض األمورالف

مور الداخلة يف ألوا ،-سبحانه وتعاىل-واملسلمة أن يعرفها ويتعلمها، أال وهو توحيد اهلل 

وكذلك ، وإفراده بالعبادة، وحده -عز وجل-وكذلك عبادة اهلل ، ولوازمه ورشوطه، التوحيد

سبحانه -هو الرشك باهلل و وأعظم السيئات الذي هو ضد التوحيد، احلذر من أعظم الذنوب

 .-وتعاىل

 إذا كانبه بل قد تؤدي ، وحيد املسلموأموٌر ترضُّ ت، هذه الكلمة حول قوادح تقدح يف العقيدة

األمهية بمكان تعلمها من لذلك كان   ،-عافانا اهلل وإياكم- رشًكا أكرب إىل اخللود يف نار جهنم

بالتوحيد  -سبحانه وتعاىل-وحتى نلقى ربنا ، ومعرفتها حتى نسلم من هذا العذاب العظيم

وشوائب ، ليٍم من شوائب الرشكس ،-سبحانه وتعاىل-وبقلب سليم منيب إىل اهلل ، اخلالص

 .مورألوغري ذلك من ا، وشوائب املعصية، البدع

سبحانه  -الذبُح لغري اهلل  ؛وهي تعترب من القوادح يف العقيدة من املسائل املهمة يف   التوحيد 

  ،-وتعاىل

 ،٢٦١: األنعام ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ : -عز وجل -يقول ، ام مىضا إىل هذا املسألة فيوسبق إن أرشن

 ٢٦١: األنعام ژ  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ  والنسك يعني الذبح
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وآخذه عند ، وما أريد أن يتقدمني عند مويت، ما أفعله يف حيايت ،ين يف حيايتئومجيع ش، ٢٦١ -

لذلك جاء يف احلديث ، رشيك لهال تكون إال هلل وحده ال كلها  وصاليت وذبحي وعباديت، مويت

 « اهللُ َمْن َذَبَح لَِغرْيِ اهللِ  َلَعنَ »:  يف حديث عٍل  -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي 

عز - من ذبح لغري اهلل -سبحانه وتعاىل-ينال رمحة اهلل ال ، الطرد من الرمحة :واللعن معناه

، الذبح لألولياء، عبادة ويظنون أنه وهذا له صوٌر كثرية يفعلها كثري من الناس جهال، -وجل

ى بغداء أو عشاء فاطمة، الذبح للحسن واحلسني والعباس ، أو الذبح يف شهر رجب، وما يسم 

-وداخٌل صاحبُها يف الرشك باهلل ، -عز وجل-كلها من الذبح لغري اهلل ، مورألأو غريها من ا

  .-سبحانه وتعاىل

ال وتكون عبادته كلها هلل وحده ، شيئًايفعل منها ال ، وأفيجب البعد واحلذر من هذه األمور

 .رشيك له

، التطريُّ من القوادح يف العقيدة، قضية التطيُّر، يقع فيه مجلة من الناس امور كذلك وممألمن ا 

كية  .ومن األمور الرشر

  طيُّر؟ما معنى التَّ 

م ئفيتشا اخيرج من بيته يرى حادثً ، ي أو مسموعبمرئِ ، بمظهر ، يتشائمالتشاؤم :التطيُّر معناه

من هذا  يتشائميرى قطًة سوداء ف، داُيقدم عىل ما أرال و، يذهب إىل ما أرادال من هذا اليوم، و

 أو رجاًل ، يرى منظًرا ليس بطيٍب ، من هذا اليوم، يسمع اساًم كرهًيا يتشائميرى بومًة فاليوم، 

خري يا " املشهورة،كام يقولون يف كلمتهم هذا اليوم ليس بيوم خري: ليس عىل هيئة طيبة، فيقول
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فام  -سبحانه وتعاىل-ري كله من اهلل إنام اخل ،هذا من التطري املحرم، الطري ال يأيت باخلري "طري

 .قادحة يف العقيدة ،جتوز مثل هذه العبارة

-هذا العمل كان عند أهل اجلاهلية قبل أن يأيت النبي ، وُأخذت كلمة التطريُّ من املرشكني 

 أو غريه إذا أراد أن يرحل أو ُيقدم عىل جتارة أو يتزوج ،يسمونه التطريُّ ، -عليه الصالة والسالم

هُ  إذا ذهب ، إذا ذهب احلامم جهة اليمني أقدم عىل العمل :قال، جاء باحلامم والط ري فزجره طري 

جر مرة أخرى ،جهة اليسار ترك التجارة فجعل قلبه  ،وإذا ذهب إىل األمام أو اخللف أعاد الز 

: قال ،نفى وجود الطررية -عليه الصالة والسالم-لذلك النبي  ،-سبحانه وتعاىل- اهلل معلٌق بغري

ةَ  اَل »  .«رِشكٌ  الطرريةُ »: ويف احلديث  قال «طرَِيَ

  .-عليه الصالة والسالم -ىل النبي والفأل حمبوب إ، وعكسها الفأل

لكن  ،وترتاح هلا ،فترشح صدرك طيبةتسمع اساًم طيبًا أو كلمًة  ،الكلمة الطيبة: ل معناهوالفأ

فتجد  يكون عندك معاملة ،تعلُّق القلب كله باهلل، لكن هذه من البشائر ،قلبك غري متعلق هبا

  .هذا تفاؤل ل األمر إن شاء اهلل،سهُ  :فتقول أو سهل ، اسمه سهيلالذي يتعامل معك مثاًل 

 .-سبحانه وتعاىل -من الرشك باهلل  والتفاؤل أمٌر حممود يف الرشيعة، أما عكسه التطريُّ فهذا

وهذه داخلٌة يف الدرس املايض يف دروس ، من األمور القادحة يف العقيدة أيضا تعليق التامئم

  .فيعطيه متيمة إىل كاهن أو ساحر فيذهب هانة، يأيت مريضالسحر والكِ 

ه قِ والتميمة املقصود هبا خيط يعلقه أو يربطه عىل يده، أو يربطه عىل متنه، أو ي الدة كام تقلدُّ

ل وكا من فمن عل ق شيئًا أو  ،-سبحانه وتعاىل- ا رشك باهلليفعلها كثرٌي من اجلهالء، وهذا أيًض 
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وال يعينه وال يشفيه، وال حيصل له مراده؛   -عز وجل- وتركه اهلل ،وكله اهلل إليه أمره إىل يشء

 . -سبحانه وتعاىل- ألن األمر كله بيد اهلل

قضية األخطاء يف األلفاظ، وما أكثر ما حيصل  من القوادح يف العقيدة أو من الرشك كذلك

 .هذا بني الناس، فكثرُة الكالم تولرد كثرة األخطاء، وهكذا تكثر الذنوب

 -سبحانه وتعاىل- هبا إىل الكفر باهلل ويصُل  ،من القوادح التي تقدح يف عقيدة املسلم 

يأخذها ضحًكا وهلًوا  ،ستهزاء بأمٍر من أمور الديناال ،-سبحانه وتعاىل- االستهزاء برشيعة اهلل

وذهب إيامنه، وحبط  ،هبا قد خرس خرساًنا مبينًا، بل قد يكون دخل يف الكفر هوما يعلم أن، ولعبًا

وا ءاستهز -صىل اهلل عليه وسلم-عهد النبي  عمله بسبب هذا االستهزاء، كام كان املنافقون يف

 -َعز  َوَجل  - فأنزَل اهللُ  "وأكثر منهم أكال، جبن منهم عند اللقاءما رأينا أ": قالوا، من الصحابة

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک       ک  ک  گ  گ  ژ   الُقرآن ُيتىل إىل قيام الساعةُكفَرُهم يف

  ٦٦ - ٦٦: التوبة ژ  ڳگ  گ            ڳ  ڳ

ويضحك  ،الثيابة، ويستهزئ بتقصري باللحي فاملسألة مسألة خطرية، يأيت ُمسلٌم فيستهزئ 

 يقوُل  ،اهأو مسألٌة يسرية، وما يعلُم أهنا توبُق دنياه وُأخر ،ويظنُّ أن  املسألة سهلة، ومسألٌة بسيطة

اَلمُ - اَلُة َوالس  جُ »: -َعَليِْه الص  ُتْدِخلُه  ال ُيلقي هَلا بااًل  اهلل ِرْضَوانِ  ِمنْ  َل َليَتََكل ُم بِاْلَكلَِمةِ إِن  الر 

ار يِف الن   ْلِقي هَلَا َبااًل ََتِْوي بِهِ  اَل يُ تََكل ُم هبا ِمْن َسَخِط اهللِوإن  الَكلَِمَة َليَ » :وعىل العكس «ةَ اجْلَن  

 «َسبِْعنَي َخِريًفا

عىل  أو مثل ما يقولون، بصوِت اإلمام أو، هم يف املجالِس يستهزءون بصوِت املؤذنجتدُّ  

املطاوعة، وهذا أمر خطري يا عباد اهلل ال ينبغي التساُهل فيه، ال ينبغي التساهل فيه ألنُه ُيوِرُد 
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وتضحك وُتعلرق إال عىل  ئما َوَجدت أن تستهز ،-ُسبَْحاَنُه َوَتَعاىَل - وُيوِرد الكفر باهلل ،املهالِك

اَلمُ - رسول اهلل َهدير  اَلُة َوالس   ! ؟-َعَليِْه الص 

 !؟-ُسبَْحاَنُه َوَتَعاىَل - ق إال عىل أواِمر الربر ُتعلر ما وجدت أن 

وألوامرِه ولكتابِه ولنبيِه ولرشيعته،  -عزا وجلا -وعدم تقدير هلٍلِ ، اهلل هذا فيِه استهانٌة بحقر 

  .م، فاملسألُة ليس  مسألٌة يسريةفهذا ِداللٌة عىل ضعِف توقرِي القلِب لإلسالم ودين اإلسال

وفالن، ، لناس احللِف بغري اهلل وحياَتكِك يف األلفاِظ الذي يتساهل فيِه الكثرُي من امن الرشر 

كَ َمْن َحَلَف بَِغرْيِ اهللِ » وأوالدي، ورشيف، والكعبة  .« َفَقْد َأرْشَ

، لوال اهلل وأن  ما حصل "الواو"ويستخدم حرف  ،لوال اهلل وأن  :من األلفاظ أن يقول

، "ُثمَّ"الرشيعُة جاءت تأُمر بوضِع لفِظ ال، ،وُفالن، هذا بأمر اهلل وأمر ُفالناهلل ما شاء  كذا،

فيكون األمُر كلُه هلل بدايًة وانتهاًء، وإنام  ،شاء اهلل ُثم  شاَء ُفالن، بأمِر اهلل ُثم  بأمِر ُفالنما : فتقوُل 

نعتقُد أهنا سبب، وإنام ، ال جيوز تعلاق القلب باألسباب، ما تذكرُه هو سبٌب من األسباب

فهذا من األلفاظ التي تْقَدُح يف العقيدة، ، -ُسبَْحاَنُه َوَتَعاىَل - ُر هو اهللُ ُب واآلمُر واملُقدر واملُسبر 

  .عر، وهي التي ُتسمى رشك األلفاظوَتْقَدُح يف توحيد املُسلِم من حيُث ال يش

َر " ملا يقولوأن ينتبَه فينبغي عىل املُسلِم أن حُيافَِظ عىل لسانِه، 
ُ
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َوإِن ا ملََُؤاَخُذوَن «  أخرب، ملاا سألُه ُمعاذ -َعَليِْه َوَسل مَ  َصىل  اهللُ- يف حديِث ُمعاذ، أن  الن بِي   وجاءَ 

اَلمُ - َقاَل باَِم َنتََكل ُم بِِه؟  اَلُة َوالس  َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكبُّ الن اَس يِف الن اِر َعىَل  -َعَليِْه الص  َثكَِلتَْك ُأمُّ

 «َمنَاِخِرِهْم إاِل  َحَصائُِد َأْلِسنَتِِهْم؟

  .، حتى ال َتلَك مع اهلالِكنيام تقولبن قول، وتدبر ما تقول، ومَتَع  َفتَوخى ما ت

وهي أيًضا مما خُيالُِف أو تقدُح يف العقيدة كثرُة احلَلِف، وإن ، من األخطاء التي تقُع يف األلفاظ

وهذا إذا كان احللُِف ، د لِساَنك عىل كثرة احللِففال ُتَعور  اقوُلَك صوابً  ، وإن كانُكنَ  عىل َحق  

اعتاَد الناس كثرة احللِف، بل خُيطئ بعضهم  غري اهلل فهذا رِشك كام ذكرنا، لكنلما إذا كاَن ، أباهلل

أن يشُعر، فال حتلِف إال  ة من غريِ ب عليِه مسائِل فقهي  وهذا يرتت  ، فيحلِف بالط الق أو باحلَرام

   ٩٨: المائدة ژ یىئ   یژ : وقاَل  ،١١٢: البقرة ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  باهلل

اَلُة - فال حتلف إال باهلل وال ُتكثر من احللِف إال حلاجٍة، بْل جاَء عن الن بِير   َعَليِْه الص 

اَلمُ  ، أما إذا حلف بغري اهلل كاذًِبا، أو ِق للربكة، مُمحٌق للربكِة يف الِرزْ أن  كثرة احللِِف مُمحٌق  -َوالس 

 .يمنٌي غموس من كبائِر الذنوبحلف باهللِ كاِذًبا فهذا 

َن ألسنتنا وأعاملنا واعتقاداتنا عن ُكل وأن ُنحصر ، ر ما نقولدب  تَفأوصيكم إخويت ونفيس أن ن

 .العقيدة، وعن ُكل ما يرض التوحيد ما يرضُّ 

 "ال اهللال إلَه إ"وأن ُيثبتنا عىل ، يل ولكم السداد يف القوِل والعمل -ُسبَْحاَنُه َوَتَعاىَل - أسأل اهلل

وصىل اهللُ وسلم وباَرَك عىل ، عىل ُحسن استامعكم، واهللُ أعلم وجزاكم اهللُ خرًيا، إىل أن نلقاه

 .نبينا حُممد
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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