
تابع أقوال وأفعال تنافي التوحید 

نواقض التوحید 

دعاء غیر هللا  حكمھ  ترك صرفھ = استكباراً  یخلد صاحبھ في النار 

صرفھ لغیر هللا شرك 

دلیلھ
قال تعالى (فال تدعو مع هللا إلھاً
اخد فتكون من المعذبین

لماذا یعد الدعاء من أفضل عبادة  النھا تشمل عدة عبادات 
الرغبة -الخضوع- التوكل - التذلل- التعلق بھ 

السحر وما یتعلق بھ 

أسباب انتشاره 

١-ضعف االیمان با= 
٢-غلبة الجھل بدین 

٣-سذاجة وانخداع بعض المسلمین 
٤- عدم إقامة حكم هللا في ھؤال السحرة 

مایلحق بھ 
١- الكھانة والعرافة 

٢- التنجیم 

أنواعھ

منھ ماھو كفر مخرج من الملة 
إذا كانت وسیلتھ الشیاطین 

كفر غیر مخرج من الملة
 وھو الشعوذة والدجل 

أسباب تكفیر مرتكبھ 
دعاء واستغاثة غیر هللا 

٢-ان الساحر قد ینطق بكلمات كفر 
٣-الذبح والتقرب لشیاطین

٤- یعتقد نفعھم وشرھم وان 
الكواكب مدبرة للعالم 

٥- یھین مااوجب هللا تعظیمھ 
مثل القران الكریم 

٦- انھ یدعي لنفسھ والشیاطین علم الغیب 

سبل الوقایة منھ 

١- تقوى هللا
٢- االستعادة بللھ من الشیاطین 

٣- قرأة المعوذات 
٤- اإلكثار من ذكر هللا  

تعریفھ

عقد ورقى وكالم یتكلم بھ الساحر اى
یكتبھ لیؤثر في بدن المسحور

االستھزاءبالدین

تعریفھ 
السخریة واالستخفاف  قال تعالى :( قل أبادلھ وآیتھ ورسلھ كنتم تستھزؤون 

ال تعتذرو قد كفرتم بعد إیمانكم )

أمثلتھ
١-بصفات هللا أو افعالھ 

٢- بشرائع هللا
٣-بآیات القران 

٤- بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم 
٥-بعلماء الشریعة 
٦- بأھل اإلصالح 

حكمھ  سبب في دخول جھنم 

الحكم بغیر ماانزل هللا 
سبب تحریم الحكم بغیر ماأنزل هللا 

١-ان هللا فرض وأوجب تحكیم شرعھ
وجعلھا الغایة من تنزیل الكتب

٢- ان التحكیم بشرع هللا صفة من صفات المؤمنین 
٣- تحكیم شرع هللا عند النزاع شرط من شروط االیمان 

سبب االمتناع عن تحكیم شریعة هللا ١- اتباع الھوى 
٢- صفة المنافقین 

حكمھ 
كفر اكبر  حاالتھ 

١-من ادعى حق التحلیل والتحریم 
٢- من فضل حكم القانون الوضعي على الحكم الشرعي 

٣- من ساوى بین حكم هللا وحكم البشر 
٤- من اعتقد ان الحكم بغیر ماانزل هللا غیر واجب 

٥-ان یعتقد أن إقامة الحدود وحشیة ال تتناسب العصر 

موالة الكافرین  معناھا 
المواالة المحبة 

صورھا المعاداة الكره 

التشبھ بالكافرین 

حكمھ 

كفر اكبر 

إذا كان التشبھ تام مطلق 
كلبس الصلیب اعتقاداً 

محرم ال یخرج من الملھ 

مثل تبرج النساء
 والفخر باألحساب 

اشد حاالت التشبھ

إذا كان فیھ مشاركة في أعیادھم 

مظاھرة الكافرین 

حكمھ

كفر نفاق

إذا كان فیھ خداع للمسلمین 

كفر اكبر 

إذا كان فیھ 
مناصرة للكافرین على المسلمین 

باي طریقة كانت 

منھج اإلسالم في معاملة الكافرین 

اھل الذمة 

المتعاھدون على دینھم تحت
حمایة الدولة اإلسالمیة

الیجود االعتداء علیھم 

المستأمنون 
ھم الذي لھم أمان في بالد المسلمین كا
السفراءاو التجار أو المعلمون

یحترمون في دمائھم
وأموالھم واوالدھم

وھم الذین بینھم وبین المسلمینالمعاھدین
عھد على ترك القتال

یحرم االعتداء علیھم 

ھم الذین بینھم وبینالمحاربون
المسلمین حرب

امر هللا بقتالھم حتى
یسلمو أو یعطر الجزیة

أ/تركیھ احمد حسن الغامذي 
ث١٠٢


