
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

الذنوب إما أن تكون شركا وإما أن تكون من كبائر الذنوب وإما أن تكون من 
صغائر الذنوب وإما أن تكون من لمم الذنوب هذه أقسام الذنوب شرك 
كبائر صغائر لمم الشرك هللا عز وجل ال ٌغفره كما قال سبحانه ان هللا ال 

ٌشرك به وٌغفر ما دون ذلك لمن ٌشاء وقال سبحانه انه من  ٌغفر ان
ٌشرك باهلل فقد حرم هللا علٌه الجنة ومؤواه النار وقال سبحانه ان هللا لعن 
الكافرٌن واعد لهم سعٌرا خالدٌن فٌها ابدا فالشرك ال ٌغفر القسم الثانً 
القٌم الكبائر الكبائر اذا تاب الشخص منها وهو صادق فً توبته قال ابن 

رحمه هللا ان التوبة تكفر عنه سٌئاته قال قطعا ٌعنً من تاب حقا ٌغفر 
عنه ما قد سلف قال سبحانه قل للذٌن كفروا ان ٌنتهوا ٌغفر لهم ما قد 
سلف فمن تاب تقبل توبته والكبائر ال تكفرها المكفرات مثل الجمعة الى 

ٌغفر الكبائر  الجمعة والعمرة الى العمرة ومثل االكثار من الطاعات فال
اال التوبة القسم الثالث صغائر الذنوب وهذه كما قال سبحانه ان تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سٌئاتكم فبالحسنات تغفر بإذن هللا والقسم 
الرابع اللمم وهذه النبً علٌه الصالة والسالم ٌقول فتنة الرجل فً بٌته 

لمعروف والنهً عن المنكر هذه واهله تكفرها الصالة والصدقة واالمر با
االقسام االربعة الشرك ما ٌغفر الكبائر االن نتكلم عن امور االخرة 
الشرك فً االخرة ما ٌغفر الكبٌرة فً االخرة تحت المشٌئة ان شاء هللا 
عز وجل عذب العبد على قدر ذنبه ثم ٌدخل الى الجنة وهذا فً الملحدٌن 

لم ٌدخله النار قال فً الفتح المجٌد وان شاء غفر هللا عز وجل له ذنبه و
وكل موحد فً الجنة ومآل كل موحد فً الجنة ٌعنً مهما كان اذا كان 
الموحد موحدا حقٌقة التوحٌد حتى لو عمل ما عمل من الذنوب سواء 
دخل النار او لم ٌدخل النار مآله الى الجنة مثل لو ان شخصا موحد لكنه 

ة شاء هللا غفر ذنبه وادخله الجنة ما ٌسرق نقول ٌوم القٌامة تحت المشٌئ
ادخله النار وان شاء هللا ادخله النار على قدر ذنبه ثم ٌخرجه وٌدخله 
الجنة االمر الثالث الصغائر هذه تدخل ضمن قوله عز وجل ان الحسنات 
ٌذهبن السٌئات القسم الرابع اللمم وٌدخل فً هذا القسم اٌضا ولما نزل 

وءا ٌجز به قال ابو بكر واٌنا لم ٌعمل قول هللا عز وجل من ٌعمل س
سوءا فقال الست تحزن الست ____ قال بلى قال فتلك كفارتها واهل 
الكبائر اهل السنة والجماعة ٌعتقدون انه ال ٌخلد فً النار وانما هو تحت 
المشٌئة خالف الخوارج والمعتزلة فانهم ٌخلدونه فً النار والفرق بٌن 

ارج ٌكفرونه فً الدنٌا واما المعتزلة فال الخوارج والمعتزلة ان الخو
ٌكفرونه وانما ٌقولون هو فً منزلة بٌن منزلتٌن بٌن االٌمان والكفر 
ماهً هذه المنزلة ٌقولون ما نعلم لٌس بمإمن ولٌس بكافر وهذا الشك 
رد للنصوص وتذبذب فً المعتقد لهذا قال المصنف رحمه هللا واهل 

 قوله من امة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً النار ال ٌخلدون نقول لو الكبائر من امة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص



ان المصنف لم ٌذكرها كان اولى الن اهل الكبائر حتى من غٌر امة دمحم 
علٌه الصالة والسالم ال ٌخلدون واما الذي ٌخلد هو المشرك لذلك فً 

ائر فً بعض النسخ هذه العبارة غٌر موجودة فالعبارة تكون واهل الكب
النار ال ٌخلدون سواء كانوا من هذه االمة ام من غٌر هذه االمة قال 
واهل الكبائر من هذه االمة ال ٌخلدون اذا ماتوا وهم موحدون فال بد من 
شرط التوحٌد فالذي ٌموت على غٌر التوحٌد ال ٌنفعه الشرك وانما ٌكون 

ن لم ٌكونوا مخلدا فً النار فال تنفعه حسناته وان عمل ما عمل قال وا
تائبٌن اذا تاب الشخص ٌغفر له اذا ما تاب  صاحب الكبٌرة واتى ٌوم 
القٌامة وهو ما تاب نقول حتى ولو ما تاب تحت المشٌئة ٌعنً لو ان 
شخصا ٌشرب الخمر وهو موحد ومات وهو ٌشرب الخمر نقول حتى 
ولو وهو ٌشرب الخمر تحت المشٌئة حتى ولو ما تاب ولو ان شخصا 

ة نفس وما تاب نقول تحت المشٌئة حتى ولو لم ٌتب لذلك قال وان قتل مائ
لم ٌكونوا تائبٌن اذا تابوا فً الدنٌا مثل ما اخبرناكم اذا تابوا فً الدنٌا 
ٌغفر لهم ما قد سلف قال سبحانه قل ٌا عبادي الذٌن اسرفوا على انفسهم 

غٌر الكبائر ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا ٌغفر الذنوب جمٌعا الكبائر و
فمن اقبل الى هللا عز وجل تقبله هللا عز وجل وتقبل توبته قال وان لم 
ٌكونوا تائبٌن بعد ان لقوا هللا مإمنٌن عارفٌن ٌعنً اذا لقوا هللا وهم 
موحدون فان صاحب الكبٌرة ٌكون تحت المشٌئة ان شاء هللا عز وجل 

حكمته عذبه على بعفوه ومغفرته ولطفه عفا عنه وان شاء سبحانه بعدله و
قدر ذنبه وهو غٌر ظالم له فتبٌن مما سبق ان صاحب الكبٌرة عند معتقد 
اهل السنة والجماعة ال ٌخلد فً النار حتى ولو ما تاب وهذا امر عظٌم 
وفٌه حسن ظن باهلل عز وجل وهذا ٌدلك اٌضا على عظم التوحٌد حٌث 

جب على ان التوحٌد هو الذي ال ٌخلد صاحبه فً النار ومن هنا ٌ
الشخص ان ٌتمسك بهذا التوحٌد وٌتعلمه وٌدعوا الٌه و ٌعلم الناس توحٌد 
ربه حتى ولو فً متون ٌسٌرة سهلة مثل ثالثة االصول القواعد االربعة 
كتاب التوحٌد للشٌخ دمحم بن عبد الوهاب رحمه هللا الن كل عبد مؤمور 

ف قلبه من بالتوحٌد وتعلٌمه حتى ولو كان الشخص ٌعلم ذلك لكن لتنظٌ
درن المعاصً وشبهات الشرك ونحو ذلك والكبٌرة تعرٌفه ما ترتب علٌه 
حد فً الدنٌا او وعٌد فً االخرة حد فً الدنٌا مثل الزنا السرقة وعٌد فً 
االخرة فً امور كثٌرة مثل اكل الربا ما فٌه حد فً الدنٌا وانما التوعٌد 

وة كذلك ما فٌها حد فً علٌه فً االخرة لعن هللا اكل الربا وموكله الرش
الدنٌا لكن وعٌد فً االخرة عقوق الوالدٌن ما فٌه حد فً الدنٌا لكن عقوبة 
فً االخرة قطٌعة الرحم وهكذا والصغٌرة مالم ٌترتب علٌه حد فً الدنٌا 
او وعٌد فً االخرة لكن الصغٌرة اذا استمر الشخص على فعلها تكون 

 كبٌرة وهللا اعلم .


