صدر تيلعت الارررت و

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

هاتق نل عبع وتاا الك











`g 1431 ,º«∏©àdG IQGRh ì
ô°ûædG AÉæKCG á«æWƒdG ó¡a ∂∏ªdG áÑàµe á°Sô¡a
QÉ``°ùe »°ü°üîàdG èeÉfôÑdG ( äGQô≤ªdG ΩÉ¶f ` …ƒ``fÉãdG º``«∏©àdG ) 2 ó``«MƒàdG
`g 1431 ,¢VÉjôdG ` á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG
º°S 25^5 x 21 ; ¢U 158
978 ` 603 ` 502 ` 087 ` 9 :∂eOQ
ájOƒ©°ùdG ` …ƒfÉãdG º«∏©àdG `2
á«°SGQO Öàc ` ó«MƒàdG `1
¿Gƒæ©dG .CG
1431 /7489
372,821 …ƒjO
1431 / 7489 :´GójE’G ºbQ
978 ` 603 ` 502 ` 087 ` 9 :∂eOQ

www.moe.gov.sa






10 ................... áYÉªédGh áæ°ùdG πgCG óæY ¿ÉªjE’ÉH OGôªdG 
15 ....................¿ÉªjE’G ≈∏Y ÉgôFÉ¨°Uh ÜƒfòdG ôFÉÑc ôKCG
17 .............................¿ÉªjE’G ÜÉH »a ø«ØdÉîªdG RôHCG 
21 ......................................................



 
 

  


24 .................................... ≈dÉ©J ˆÉH ¿ÉªjE’G ≈æ©e 
28 ..............ó«MƒàdG ´GƒfCGh ≈dÉ©J ˆÉH ¿ÉªjE’G ø«H ábÓ©dG 
32 ....................................................




34 ...................... ΩÓ°ùdG º¡«∏Y áµFÓªdÉH ¿ÉªjE’G ≈æ©e 
37 ................ΩÓ°ùdG º¡«∏Y áµFÓªdÉH ¿ÉªjE’G ¬æª°†àj Ée 
41 .....................................................







 


44 ........................................ ÖàµdÉH ¿ÉªjE’G ≈æ©e 
47 ..................................ÖàµdÉH ¿ÉªjE’G ¬æª°†àj Ée 
50 ..........ÉæfÉeR »a IOƒLƒªdG ÜÉàµdG πgCG Öàc øe ∞bƒªdG 
52 ....................................................



   

  


54 ...................................... IƒÑædGh ádÉ°SôdG 
57 ................ΩÓ°ùdG º¡«∏Y π°SôdÉH ¿ÉªjE’G ÜƒLh 
61 ................................... � óªëe ádÉ°SQ 
65 ...........................................




68 .................. ¬H ¿ÉªjE’G ≈æ©eh ,ôNB’G Ωƒ«dÉH Oƒ°ü≤ªdG 
72 ........................¬àdõæeh ôNB’G Ωƒ«dÉH ¿ÉªjE’G á«ªgCG 
75 .............................................. ìGhQC’G ¢†Ñb 
78 .......................................√ôÑb »a â«ªdG ∫GDƒ°S 
81 ......................................¬HGòYh ôÑ≤dG º«©f 
84 ............................... iô¨°üdG áYÉ°ùdG äÉeÓY 
87 ...................................iôÑµdG áYÉ°ùdG äÉeÓY 
90 ........................

 





  


93 ............................... ¬àdOCGh Qƒ°ûædGh å©ÑdG ≈æ©e 
97 .........................................áeÉ«≤dG Ωƒj ∫GƒgCG 
100 ................................. áeÉ«≤dG Ωƒj ¢SÉædG ∫GƒMCG 
104 ..................................¢VƒëdGh áYÉØ°ûdG 
108 ..............................................ÜÉ°ùëdG 
111 .................................. •Gô°üdGh ¿Gõ«ªdG 
114 .......................

 




117 .............................................. á`` `æédG 
120 ............................................QÉ`` ` `ædG 
123 .......................... ôNB’G Ωƒ«dÉH ¿ÉªjE’G QÉKBG 
127 ......................





 




130 ............................... ¬H ¿ÉªjE’G ÜƒLhh Qó≤dÉH ¿ÉªjE’G ≈æ©e 
133 .................................................Qó≤dÉH ¿ÉªjE’G ÖJGôe 
136 .............................................. Qó≤dG »a ¢SÉædG ÖgGòe 
140 .............IOÉÑ©dG ∑ôJh »°UÉ©ªdG π©a ≈∏Y Qó≤dÉH êÉéàM’G á¡Ñ°T 
143 .......................................ÜÉÑ°SC’G π©ah Qó≤dÉH ¿ÉªjE’G 
146 .................................................. Qó≤dÉH ¿ÉªjE’G QÉKBG 
149 ..............................................................






152 ..................¬«a ø«ØdÉîªdG ∂o dp É°ùehn ¬YGƒfC
o Gh ô«ØµàdG ≈æ©e 
155 ....?ô«ØµàdÉH ºµëj øeh ¬«∏Y áÑJôàªdG QÉKB’Gh ,ô«ØµàdG IQƒ£N
158 ...................................................... 



اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أﻋﻈﻢ أﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻢ ،ﻓﻬﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﳊﻜﻤﺔ اﷲ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻟﺬارﻳﺎت]٥٦ :

واﻹﳝﺎن ﺑﺄرﻛﺎﻧﻪ اﻟﺴــﺘﺔ ﻣﺤﻮر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ وأﺣﻜﺎﻣﻪ.
وﻗــﺪ ﻋــﺮض اﻟﻜﺘﺎب أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن )اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ،وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ،وﻛﺘﺒﻪ ،ورﺳــﻠﻪ ،واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ،
ﻋﺮﺿﺎ ﻳﺤﻮي ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺣﺪات،
واﻟﻘﺪرﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ( ً
ﻛﻞ وﺣﺪة ﲢﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪروس ،ﻋﺪا اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
وذﻟﻚ ﻟﻄﻮﻟﻬﺎ وﺗﻌﺪد ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺘﻤﺖ ﻛﻞ وﺣﺪة أو ﻗﺴﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ وﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻲ درس
ﻣﻨﻔﺮد.
ﻓﺎﳌﺆﻣﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.
ﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴـﻖ واﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ.



 ∫hC’G ¢SQódGاﻟﻤﺮاد ﺑﺎ ﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ :اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ،وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ،وﻛﺘﺒﻪ ،ورﺳﻠﻪ ،واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ،واﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ.
وﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ أﺻﻮل »اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« وﺗﺴﻤﻰ» :أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن« ،وﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻷرﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻛﺜﻴﺮة ،وﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺬﻩ اﻷرﻛﺎن واﻹﳝﺎن ﺑﻬﺎ إﳝﺎﻧ ًﺎ ﺟﺎز ًﻣﺎ.

الإان عد اأ الشة واماعة

اإليمان في اللغة :اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻊ اﻹﻗﺮار.
وعند أهل السنة والجماعة :اﻋﺘﻘﺎد وﻗﻮل وﻋﻤﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ.
شرح التعريف:
اعتقاد بالقلب :ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ وإﻳﻘﺎﻧﻪ واﻋﺘﺮاﻓﻪ.
دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:

[اﻟﺰﻣﺮ.]٣٣ :

ومثاله :اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ،واﻹﳝﺎن ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ.
ٌ
ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ،واﻹﻗﺮار ﺑﻠﻮازﻣﻬﻤﺎ.
قول باللسان :وﻫﻮ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ؛ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن
ً
دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ :ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻟﺒﻘﺮة.]١٣٦ :
وﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ � »ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺛﻢ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻻ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ« ).(١
ومثاله :ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﻷذﻛﺎر.
) (١رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ح ).(٩٤

١٠

ٌ
وعمل :أي ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻷرﻛﺎن ،ﻓﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﳋﺸﻴﺔ واﶈﺒﺔ واﻟﺘﻮﻛﻞ ،وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻷرﻛﺎن :أي
اﳉﻮارح ،وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆدى إﻻ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎم واﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد واﳌﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﺎة اﷲ ﻛﻨﻘﻞ اﳋﻄﺎ إﻟﻰ
اﳌﺴﺎﺟﺪ وإﻟﻰ اﳊﺞ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﺑﺎﳉﻮارح .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[ Lاﻟﺒﻘﺮة.]١٤٣ :

M

وﻗﺎل:

[اﳊﺞ.]٧٨-٧٧ :

ﻧﺸـــــﺎط:
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﳝﺎن :أوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮل اﻟﻠﺴﺎن
واﻋﺘﻘﺎد اﳉﻨﺎن وﻋﻤﻞ اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﳝﺎن؟
...........................................................................................................
...........................................................................................................

ا الإان ونق�شان

اﻹﳝــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴــﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻳﺰﻳﺪ وﻳﻨﻘﺺ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟــﻰ[ Lo n m lM :اﳌﺪﺛﺮ،]٣١ :
وﻗــﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰdcba`_^]\[ZYXWM :
[ Lgfeاﻷﻧﻔــﺎل ،]٢ :ﻗــﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة �» :اﻹﳝﺎن ﻳﺰداد وﻳﻨﻘﺺ«) ،(١وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب
� ﻳﻘﻮل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ» :ﻫﻠﻤﻮا ﻧﺰداد إﳝﺎﻧ ًﺎ ﻓﻴﺬﻛﺮون اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ«) ،(٢وﻗﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ � ﻟﺮﺟﻞ» :اﺟﻠﺲ ﺑﻨﺎ
ﻧﺆﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ«) .(٣وﻛﺎن ﻣﻦ دﻋﺎء ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد �» :اﻟﻠﻬﻢ زدﻧﻲ إﳝﺎﻧ ًﺎ وﻳﻘﻴﻨ ًﺎ وﻓﻘﻬﺎً«).(٤
اأشبا ا الإان

ﻧﺼﻮص ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﳝﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ وأن أﻫﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﻓﻴﻪ،
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ٌ
ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﻤﻞ إﳝﺎ ًﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﳋﻴﺮات وﻫﻮ اﶈﺴﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ اﳌﻘﺘﺼﺪ وﻫﻮ اﳌﺆﻣﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ
وﻫﻮ اﳌﺆﻣﻦ اﳌﺴﻲء ،ﻓﻠﻴﺴﻮا ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻞ ّ
ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ورﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ درﺟﺎت.
) (١رواﻩ اﻵﺟﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ص ،١١١وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺴ ﱠﻨﺔ ).(٣١٤/١
) (٢رواﻩ اﻵﺟﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ص ،١١٢وﺑﻨﺤﻮﻩ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﳝﺎن ص.٣٦
) (٣رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن ص ،٧٢واﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن ص .٣٥

١١

) (٤رواﻩ اﻵﺟﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ص.١١٢

وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻺﳝﺎن – وﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻣﺮﻏﻮب وﻣﻄﻠﻮب –
أﻣﻮراً ﻛﺜﻴﺮة ﲡﻠﺒﻪ وﺗﻘﻮﻳﻪ ،وأﺳﺒﺎ ًﺑﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺰﻳﺪﻩ وﺗﻨﻤﻴﻪ وﻣﻦ ذﻟﻚ:
 -1تعلم العلم النافع:
إن أﻫﻢ أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة اﻹﳝﺎن وأﻧﻔﻌﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،ﻋﻠﻢ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ �.
واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ :اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻜﻠﻒ ﻓﻲ أﻣﺮ دﻳﻨﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻩ
وﻋﺒﺎدﺗﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ،وﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰM :
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:

[ Lﻓﺎﻃﺮ.]٢٨ :

ﻧﺸـــــﺎط:

وﻣــﻦ اﻟﻌﻠــﻢ اﻟ
ﺸـ
ـﺮ
ﻋ
ﻲ:
ا
ﻟﻌ
ﻠــ
ﻢ
ﺑ
ــﺎ
ﷲ
وﺻﻔﺎﺗــﻪ ،وﻣــﺎ ﻳ
ﺑﺄﻣــﺮﻩ ،وﺗﻨﺰﻳ ﺠــﺐ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﻬﻪ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ،وﻣﺪار
ﺴ
ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻴﺮ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ،
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ .١٤١/١

[اﳌﺠﺎدﻟﺔ.]١١ :

ﻳ
ﻜــﻮن اﻟﻨﺸــﺎ
ط
ﺣــ
ﻮا
ر
ا
ً ﺑــﲔ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت.

ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺮوع ﻣﺘﻌﺪدة ،أذﻛﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
١ـ .......................................................................
٢ـ .......................................................................
٣ـ .......................................................................
٤ـ .......................................................................
٥ـ .......................................................................

 -2التأمل في اآليات الكونية:
إن اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﷲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺳﻤﺎء وأرض وﺷﻤﺲ وﻗﻤﺮ ،وﻛﻮاﻛﺐ وﳒﻮم،
وﻟﻴﻞ وﻧﻬﺎر ،وﺟﺒﺎل وأﺷﺠﺎر ،وﺑﺤﺎر وأﻧﻬﺎر ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﷲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰ ،ﳌﻦ أﻋﻈﻢ
دواﻋﻲ اﻹﳝﺎن وأﻧﻔﻊ أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ.
ﻧﻨ
ﻘﺴــﻢ إﻟـــــــ
ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
وﻳﺴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺎ ط ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ت.

ﻧﺸـــــﺎط:

ورد ﻓﻲ ﻛﺘـﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ آﻳﺎت ﲢﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﻨﻈﺮ،
َأ ُ
ذﻛﺮ ﺛﻼث آﻳﺎت:
١ـ .......................................................................
٢ـ .......................................................................
٣ـ .......................................................................
١٢

 - ٣االجتهاد في القيام باألعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى :وأن ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ واﳌﻨﻜﺮات واﻟﻔﻮاﺣﺶ.
ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ إﳝﺎﻧﻪ ،ﻷن اﻹﳝﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻋﺎت
ﻓﺈن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺴﻠﻢ ﳑﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﷲ
ً
وﻛﺜﺮة اﻟﻌﺒﺎدات.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻷﻧﻔﺎل.]٢ :
اأثر الإان عل الص

لﻺيمان آﺛار عﻈيمة في الدنيا واآلخرة منها:
 -1تحصيل رضوان الله تعالى ودخول جناته ،والنجاة من النار.
 -2تثبيت المرء على الحق في الدنيا واآلخرة:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[إﺑﺮاﻫﻴﻢ.]٢٧ :

ﻧﺸـــــﺎط:

ﻧ
ﺴــﺘﻨﺘﺞ اﻷﺛﺮ اﻟ
ﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻺﳝﺎن
ﻋ
ﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ
ا
ﻵﻳ
ﺔ
اﻟ
ﻜ
ﺮ
ﳝ
ﺔ
.

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻷﻧﻌﺎم.]٨٢ :
................................................................... - ٣
...................................................................
 -٤رﻏد العيﺶ في الدنيا:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻷﻋﺮاف.]٩٦ :
١٣

ﻧﺸـــــﺎط:

ﺗﻜﺘﺐ اﻵﻳﺔ
اﳌﺼﺤﻒ.

ﺑﻌﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ

أﻗﺮأ ﺳﻮرة )اﻟﺰﺧﺮف( وأﺳﺘﺪل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ.
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ........................................................................... :
. ...................................................................................

سُ :1أ ّ
عرف اإليمان ،مع شرح التعريف.
ُ ّ
س :2أوضح أﺛر العلم الشرعي على زيادة اإليمان.
ُ
سُ :٣أعدد َ
بعض مخلوقات الله ،ﺛم أ ﱢبين كيف يتأمل العبد فيها.

١٤
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 ÊÉãdG ¢SQódGأﺛﺮ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب وﺻﻐﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻳﻤﺎن

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:

ﻳﻜﻮن اﻟﺘ
ﻤ
ﻬ
ﻴ
ﺪ
ﺣ
ﻮا ًرا
ﺑﲔ اﳌ
ﺠﻤﻮﻋﺎت.

< ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﳝﺎن.
< ﻫﻞ اﻹﳝﺎن ﻳﺰﻳﺪ وﻳﻨﻘﺺ؟ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ.

الكبائر وال�شائر

الذنوب نوعان:
 -1الكبائر :ﻫﻲ ﻛﻞ ذﻧﺐ ﺗﻮﻋﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎر ،أو اﻟﻐﻀﺐ ،أو اﻟﻠﻌﻨﺔ أو اﻟﻌﺬاب أو ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﻗﺎل ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
).(١
 -2الصغائر :وﻫﻲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪٌ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻻ وﻋﻴﺪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ).(٢

ﻧﺸـــــﺎط:
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب:
١ـ ٢ ......................ـ ٣ .........................ـ ........................
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب:
١ـ ٢ ......................ـ ٣ .........................ـ ........................

ﻧﻨ
ﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺠ
ﻤ
ﻮ
ﻋﺎ
ت
وﻳ
ﺴﻴﺮ
ا
ﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻃ
ﺮﻳ
ﻘ
ﺔ
اﳌ
ﺴ
ﺎﺑ
ﻘﺎ
ت.

اأثر كبائر النو عل الإان

ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ أن ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻛﺒﻴﺮة – ﺧﻼ اﻟﺸﺮك – وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻠﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ،ﺑﻞ ﻳﺴﻤﻰ
»ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺈﳝﺎﻧﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻜﺒﻴﺮﺗﻪ« ،وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎت ُﻣ ِﺼ ًّﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺆﻣ ًﻨﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻹﳝﺎن ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ٌ
ﻼ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧـــﻪ ،وإن ﺷـــﺎء ﻋﺬﺑــﻪ
اﺑﺘﺪاء ،وأدﺧﻠﻪ اﳉﻨﺔ ﺗﻔﻀ ً
ﻓﺈﻧﻪ ﲢﺖ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،إن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ذﻧﺒﻪ
ً
) (١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻄﺒﺮي.(٢٣٣/٨) :

) (٢اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻮﻋﻴﺪ :اﻟﻮﻋﻴﺪُ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﺎر ،أو اﻟﻠﻌﻨﺔ أو اﻟﻐﻀﺐ.

١٥

ﺑﻘﺪر ذﻧﺒﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،وﻳﺪﺧﻠﻪ اﳉﻨﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﺎر ﻻ ﻳﺨ ّﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺣﺪ.

ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰb a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TM :
[ Lh g f e d cاﻟﻨﺴﺎء.]١١٦ :
اأثر �شائر النو عل الإان

ﻟﺼﻐﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﳝﺎن ،ﻟﻴﺲ ﻛﺄﺛﺮ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ.
وﻗﺪ ﺣﺬر اﻟﻨﺒﻲ ] ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﳌﻌﺎﺻﻲ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ» :إن اﻟﻌﺒﺪ إذا أﺧﻄﺄ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻧﻜﺘﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻜﺘﺔ
ﺳﻮداء ﻓﺈن ﻫﻮ ﻧﺰع واﺳﺘﻐﻔﺮ وﺗﺎب ﺻﻘﻠﺖ ﻗﻠﺒﻪ ،وإن ﻋﺎد زﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻮ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺮان اﻟﺬي ذﻛﺮ اﷲ M
.(١)«L
داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ،وﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺰاد ،وﻳﺘﺠﻨﺐ ﻣﺤﺎرم اﷲ ،وﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻩ ،وﻻ
ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻦ أن ﻳﺘﺰود ً
ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻘﻮل :ﻫﺬﻩ ﺻﻐﻴﺮة .وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻼل ﺑﻦ ﺳﻌﺪ :ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺻﻐﺮ اﳋﻄﻴﺌﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺖ،
وﻗﺎل اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض» :ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺼﻐﺮ اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻨﺪك ﻳﻌﻈﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ،وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﻋﻨﺪك ﻳﺼﻐﺮ ﻋﻨﺪ اﷲ«).(٢
ذﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب أن ﻳﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻛﻤﺎ أرﺷﺪ
وﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮف ً
رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ ] إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر وإﺗﺒﺎع اﻟﺴﻴﺌﺔ اﳊﺴﻨﺔ رﺟﺎء أن ﲤﺤﻮﻫﺎ ،ﻗﺎل ]» :اﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ
وأﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﲤﺤﻬﺎ وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺴﻦ « ).(٣

ُ
س :1أقارن بين كبائر الذنوب وصغائرها من حيث التعريف وضرب األمثلة.
س :2أقترح أسباب للمسلم لتجنب الوقوع في الذنوب.
س :٣ما أﺛر الذنوب على اإليمان؟

ً
س :٤كيف يصنع المسلم عندما يقترف ذنبا؟ مع التوضيح باألمثلة.

) (١رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى  ٥٠٩/٦واﻟﺘﺮﻣﺬي  ٤٣٤/٥وﻗﺎل :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ.
) (٢ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ .٤٥٨/٥
) (٣رواﻩ أﺣﻤﺪ ح ) .(٢١٣٥٤

١٦
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أﺑﺮز اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎب ا ﻳﻤﺎن

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﳝﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ أن اﻹﳝﺎن ﻗﻮل واﻋﺘﻘﺎد وﻋﻤﻞ؛ ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻣﺴﻤﻰ اﻹﳝﺎن وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﺳﻮى ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺸﺮك
ﺑﺎﷲ ،ﻓﻜﺎن ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻧﻪ:
ﻋﺎص ،أو ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎﺳﻖ ،أو ﻳﻘﺎل :ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺈﳝﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻜﺒﻴﺮﺗﻪ ،ﻓﻼ ُﻳﺰﻳﻠﻮن ﻋﻨﻪ اﺳﻢ
ٌ
ﻣﺆﻣﻦ ٍ
اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺬﻫﺎب ﺑﻌﻀﻪ ،وﻻ ﻳﻌﻄﻮﻧﻪ اﺳﻢ اﻹﳝﺎن اﳌﻄﻠﻖ.
 أﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ،ﻓﻴﺮون أﻧﻪ إذا ﻣﺎت وﻟﻢ ﻳﺘﺐ؛ داﺧﻞ ﲢﺖ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ ،إن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻟﻪ وأدﺧﻠﻪاﳉﻨﺔ دون ﻋﺬاب ،وإن ﺷﺎء أدﺧﻠﻪ اﻟﻨﺎر وﻋﺬﺑﻪ ﺑﻘﺪر ذﻧﻮﺑﻪ.
 ﺛﻢ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻛﺎﻟﻜﻔﺎر ،ﺑﻞ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻫﺬا ﻫﻮﻣﺠﻤﻞ ﻗﻮل أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة.

اأبر املال لأ الشة يف با الإان

ً
أوال :الخــوارج والمعـتـزلــة:

ذﻫﺐ اﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺧﺎرج ﻣﻦ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم.
ﺛﻢ ﻓﺎرق ٌ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ :إن اﻹﳝﺎن ُﻛ ﱞﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ وﻻ ﻳﺘﺒﻌﺾ ،وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ
ﻣﺄﻣﻮر ،وﺗﺮك ﻛﻞ ﻣﺤﻈﻮر.
ُ
واﻟﺸﺮب اﻟﺼﻴﺎم،
اﻷﻛﻞ
واﻟﺬﻧﻮب ﻋﻨﺪ اﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻹﳝﺎن ﺑﻞ ﺗﻨﺎﻓﻴﻪ وﺗﻔﺴﺪﻩ ﻛﻤﺎ ُﻳﻔﺴﺪُ
ُ
ﻓﻤﺘﻰ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ذﻫﺐ ﻛﻠﻪ ،وﻟﻬﺬا ﻗﺎﻟﻮا :ﺑﺴﻠﺐ اﻹﳝﺎن ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ.
ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ:
ﺧﺎﻟﺪا ﻣﺨﻠﺪاً ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛﺎﻓﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻓﻲ اﻵﺧﺮةً :
فقالت الخوارج :ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة ً

ﻛـﺎﻓﺮا ﺑﻞ ﻫـــﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔٍ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ وﺣﻜﻤــﻪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة :دﺧﻮل اﻟﻨﺎر
وقالت المعتزلة :ﻻ ﻧُﺴﻤﻴﻪ ﻣـــﺆﻣ ًﻨﺎ وﻻ ً
واﳋﻠﻮد ﻓﻴﻬﺎ.
١٧

الرد عليهم:
ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻬﻢ أﺧﺬوا ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻮﻋﻴﺪ وأﻋﺮﺿﻮا ﻋﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء إﺳﻼﻣﻬﻢ وأﻧﻬﻢ ﲢﺖ
اﳌﺸﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ،وأن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﺤ ًﻘﺎ ﻟﻠﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ،واﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ،
واﳊﻤﺪ واﻟﺬم ،ﺑﻞ إﻣﺎ ﻟﻬﺬا وإﻣﺎ ﻟﻬﺬا ﻓﺄﺣﺒﻄﻮا ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أن اﻹﳝﺎن ﻳﺘ ّﺒﻌﺾ وﻳﺘﻔﺎﺿﻞ ،وأﻧﻪ ﻳﻨﻘﺺ وﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﺰول ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮة،
وﻻﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ.
وأﺑﻌﺎﺿﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ
أﺟﺰاء
ﺛﻢ إن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻨﺼﻮص اﻟﻮﺣﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻺﳝﺎن
ً
ً
]» :اﻹﳝﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن ﺷﻌﺒﺔ؛ أﻋﻼﻫﺎ ﻗﻮل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،وأدﻧﺎﻫﺎ إﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،واﳊﻴﺎء ﺷﻌﺒﺔ
ﻣﻦ اﻹﳝﺎن« ).(١
وﻗﻮﻟﻪ ]» :إذا دﺧﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ اﳉﻨﺔ ،وأﻫﻞ اﻟﻨﺎر اﻟﻨﺎر ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﻣﻦ
ﺧﺮدل ﻣﻦ إﳝﺎن ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﻩ ،ﻓﻴﺨﺮﺟﻮن«).(٢
ﻓﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﳝﺎن ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن وﻧﻘﺼﻪ ﺑﻨﻘﺺ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺐ
وأن ﻧﻘﺼﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎر ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻲ ﻫﺬا رد ﻋﻠﻰ
اﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،ودﻟﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق وﺷﺎرب اﳋﻤﺮ وﻧﺤﻮﻫﻤﺎ وﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻛﻔﺮاً ﻟﺼﺎروا ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ وﻫﺬا واﺿﺢ اﻟﺒﻄﻼن.

ﻧﺸـــــﺎط
ﻓــــــﺮدي
ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ً
ﺛانيا :المرجـﺌــة:

ذﻫﺐ اﳌﺮﺟﺌﺔ إﻟﻰ إﺧﺮاج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻣﺴﻤﻰ اﻹﳝﺎن ،ﻓﻬﺬا أﺻﻞ اﳌﺮﺟﺌﺔ،
اﳌﺮ
وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺘﻤﺎﺷﻴ ًﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ،
ﺟﺌﺔُ :ﺗﻄﻠﻖ ﻋ
ﻠ
ﻰ
ﻓ
ﺌ
ﺔ
ﻋ
ﺮ
ﻓ
ّﺖ
ا
ﻓﻘﺎﻟﻮا :إن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة:
ﻹﳝــﺎن ﺑﺄﻧــﻪ »اﻟ
ﺘ
ﺼ
ﺪﻳ
ﻖ
«
،
وأن
ا
ﻹ
 ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﳝﺎن ،وارﺗﻜﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ إﳝﺎﻧﻪ.ﳝﺎن ﻗﻮل ﺑﻼ ﻋ
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻤﻞ ،ﻓﺄﺧﺮﺟﻮا
ﻣ
الرد عليهم:
ﺴﻤﻰ اﻹﳝﺎن.
ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻮﻋﺪ ﻓﻘﻂ ّ
وﻋﻄﻠﻮا ﻧﺼﻮص
اﻟﻮﻋﻴﺪ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ:
ﻗﻮﻟﻪ ]» :ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ« ).(٣
واﳌﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أن اﳌﺮاد ﺑﻪ:
) (١أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.
) (٢أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ،ح ).(٦٥٦٠

) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  ،٣٩٢ / ١ح ).(١٦٩
١٨

 -١ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل ﺷﺮوﻃﻬﺎ واﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ دﺧﻞ اﳉﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إذا ﺟﻤﻌﺖ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن اﳌﺮاد ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻮازﻣﻬﺎ ،أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ دون ﲢﻘﻴﻖ
ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص.
 -٢أن اﳌﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم» :ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﺧﺮدل ﻣﻦ إﳝﺎن«).(١
فالمعنى الصحيح لهذا الحديث:
 -١ﻻ ُﻳ َﺨ ﱠﻠﺪُ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺨﻠﻮد ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ.

 -٢ﻳﻜﻮن ﻓﻲ َد َر َﻛﺔٍ أﺧﻒ ﻣﻦ اﻟﺪﱠ َر َﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
وﻣﻌﻠﻮ ٌم أن ﻧﺼﻮص اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ اﳌﺮﺟﺌﺔ ﻗﺪ ﻗﻴﺪت ﺑﻨﺼﻮص ﻛﺜﻴﺮة ،ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺿﻢ اﻟﻨﺼﻮص

ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ،واﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﻠﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ° ¯ ® ¬ « ª M :
[ L» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±آل ﻋﻤﺮان.]٧ :
ﻧﺸـــــﺎط

ﻳﻜﻮن اﻟ

ﻨﺸﺎط ﺣﻮا ًرا.

ُأﻗﺎرن ﺑﲔ اﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﳌﺮﺟﺌﺔ وأﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أهل ُ
الس ﱠنة
حكم
إيمانه

حكمه
في
اآلخرة

المعتزلـة
حكم
إيمانه

حكمه
في
اآلخرة

شارب
الخمر
القاتل
ً
عمدا
الزاني
) (١رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ح ).(١٩

١٩

المرجـﺌـة
حكم
إيمانه

حكمه
في
اآلخرة

الخوارج
حكم
إيمانه

حكمه
في
اآلخرة

س :1ما الفرق بين قول الخوارج والمعتزلـة في مرتكب الكبيرة؟
سُ :2أناقﺶ قول المرجﺌة في اإليمانً ،
مبينا قولهم في حكم مرتكب الكبيرة.
س :٣ما مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟

٢٠

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اوﻟﻰ
 - 1تعرفت في هذه الوحدة على أن اإليمان عند أهل السنة والجماعة هو :اعتقاد القلب
وقول اللسان وعمل الجوارح ،يزيد بالﻄاعة ،وينقﺺ بالمعصية ،اشرح هذه العبارة.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
َ
 - 2بالتعاون مع مجموعتي :أذكرحكم تارك الصالة والمتهاون في أدائها في المسجد،
واألدلة التي تدل عليه ،وآﺛار ذلك على اإليمان ،وأرتبها تحت العناوين اآلتية:
 .حكم تارك الصالة.......................................................:
 .الدليل على ذلك........................................................:
.......................................................................
......................................................................
 .آﺛار ترك الصالة على اإليمان:

.......................................................................
.......................................................................
 .حكم المتساهل في أدائها في المسجد:

.......................................................................
 .الدليل على ذلك....................................................... :
.......................................................................
 .آﺛار ترك الصالة في المسجد على اإليمان:

.............................................................
.......................................................................
َ
َ
 - ٣بعد دراسة هذه الوحدة :أذكر أهم الفوئد التي تعلمتها واألعمال التي أود تحقيقها:
.......................................................................
.......................................................................
٢١
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ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
> ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﳝﺎن.
> أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن.

ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤ
ﺑﲔ اﳌﺠ ﻬﻴﺪ ﺣﻮا ًرا
ﻤﻮﻋﺎت.

حقيقة الإان باهلل تعاىل
ﻳﻌﺪ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن ،وﻫﻮ أﺻﻞ أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن ُذﻛﺮ اﻹﳝﺎن
ﺑﺎ
ﷲ
ﺗ
ﻌ
ﺎﻟ
ﻰ
ﻓ
ﻲ
اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ أﻛ
ﺜﺮ ﻣﻦ  ٧2٠ﻣﺮة.
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ؛ ﻷن ﺳﺎﺋﺮ أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ.

ويقصد باإليمان بالله تعالى :اﻹﳝﺎن ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ وأﻧﻪ اﻹﻟﻪ
اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺒﺎدة وﺣﺪﻩ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ اﳌﺘﻔﺮد ﺑﺎﳋﻠﻖ واﳌﻠﻚ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ؛ ﻓﻼ ﺧﺎﻟﻖ وﻻ ﻣﺎﻟﻚ
وﻻ ُﻣﺪَ ﱢﺑﺮ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ.
وأن ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﻖ ﷲ ،ﺧﻠﻖ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﻟﻬﺎ ،وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﻬﺎ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰR Q P O N M L K J I H G F E D CM :
[ LSاﻟﺬارﻳﺎت.]٥٧-٥٦ :
وﻗــﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:

وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ إﻓﺮاد اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ُﻳﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻼة وﺻﻮم وذﺑﺢ ودﻋﺎء وﺧﻮف ورﺟﺎء
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﺎدات.

2٤

ﻧﺸـــــﺎط:
ُ
أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات.
ﻧﺬﻛﺮ ً
................. - ١
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................. - ٥

ﻳﻜﻮن اﻟﻨ
ﺸ
ﺎ
ط
ﺣ
ﻮا ًرا
ﺑﲔ اﳌ
ﺠﻤﻮﻋﺎت.
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وﻟﺘﺤﻘـﻴـﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐـﺎﻳﺔ أرﺳﻞ اﷲ اﻟﺮﺳﻞ وأﻧﺰل اﻟﻜﺘﺐ ،وﻟﻌﻈﻢ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧﺰل ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﻷﺻـﻞ،
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ[ LY X W V U T S R Q PM :اﻟﺰﻣﺮ ،]3-2 :وﻗﺎل ﻋـﺰ وﺟﻞgM :
[ Llkjihاﻹﺳﺮاء[ Lª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £M ،]23 :ﻏﺎﻓﺮ،]١٤ :
وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ [ أن اﻟﻨﺒﻲ ] ﻗﺎل» :ﺣﻖ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﻌﺒﺪوﻩ وﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎً«).(١
وو اهلل شبان وتعاىل

وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺿﻮﺣ ًﺎ وﻗﺪ دل ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ:
) اﻟﻔﻄﺮة ،واﻟﻌﻘﻞ ،واﳊﺲ ،واﻟﺸﺮع (.
أما دليل الفﻄرة:
ﻓﺈن رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﺒﺎدﻩ أن ﻏﺮس ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪﻩ؛ ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻔﻄﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ
ُ
ﻳﻨﺼﺮف ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻄﺮة ﱠإﻻ ﻣﻦ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺿﻼل
ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ،وأن ﻫﺬا اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻫﻮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻻ
وﻓﺴﺎد ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،واﻟﻔﻄﺮ ُة ﻫﻲ اﻟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ وﻫﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ:
»وإﻧﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺒﺎدي ﺣﻨﻔﺎء) (2ﻛﻠﻬﻢ ،وإﻧﻬﻢ أﺗﺘﻬﻢ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ،ﻓﺎﺟﺘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ« ).(3

) (١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﺒﺨﺎري ح) (2٨٥٦وﻣﺴﻠﻢ ح ).(3٠
) (2ﺣﻨﻔﺎء :أي ﻣﺎﺋﻠﲔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﺛﺎﺑﺘﲔ ﻋﻠﻴﻪ ،واﳊﻨﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ دﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ) .اﳌﺮﺟﻊ :اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ
واﻷﺛﺮ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ﻣﺎدة ﺣﻨﻒ(.
) (3رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ :رﻗﻤﻪ.2٨٦٥ :
2٥

وأمـا دليل العقل:
ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن اﻟﻔﺴﻴﺢ واﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺲ وﻗﻤﺮ وﻟﻴﻞ وﻧﻬﺎر وﺑﺤﺎر وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ
اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻋﺪم أي ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ُﻣﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن أوﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو اﷲ أوﺟﺪﻫﺎ .واﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
رﻓﻀﺎ ﻗﺎﻃ ًﻌﺎ ،وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﻈﻤﺘﻪ ودﻗﺘﻪ َﺧ ْﻠ ُﻖ اﷲ
إﻻ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻳﺠﺰم ﺑﻪ وﻳﺮﻓﺾ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ً
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳋﺎﻟﻖ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ.
اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة ﱡ
ُ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
اﻟﻄﻮر،
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﱠ
وﻗﺪ َذ َﻛ َﺮ ُ
[اﻟﻄﻮر.]3٥ :
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﻖ ،وﻻ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻘﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﺘﻌﲔ أن ﻟﻬﻢ ﺧﺎﻟﻘ ًﺎ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻫﻮ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ.
وأمـا دليل الحــﺲ:
ﻓﻤﻦ أوﺟﻪ ﻛﺜﻴﺮة وﻣﻨﻬﺎ:
ٌ
ﺑﺮﻫﺎن
( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺒﺮاﻫﲔ واﳌﻌﺠﺰات وﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ اﻟﻨﺎس أو ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺑﻬﺎ
الوجه األول :أن )آﻳﺎت اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﺮﺳﻠﻪ
ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺮﺳﻠﻬﻢ وﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﻣﻮر ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻗﺪرة اﻟﺒﺸﺮ ،ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ً
وأﻋﻈﻤﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ] ،وﻣﻌﺠﺰاﺗـﻪ ﻛﺜﻴﺮة
وﻧﺼﺮا ﻟﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ :آﻳﺎت ﻣﻮﺳﻰ وﻋﻴﺴﻰ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺮﺳﻞ
ً
وأﻋﻈﻤﻬﺎ )اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ(.

ﻧﺸـــــﺎط:

ﻳﻜﻮن اﻟﻨ
ﺸ
ﺎ
ط
ﺣ
ﻮا
ًرا
ﺑﲔ اﳌ
ﺠﻤﻮﻋﺎت.

ُأﻋﺪّ د ﺧﻤﺲ ﻣﻌﺠﺰات ﻷﻧﺒﻴﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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 ،وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ:
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الوجه الثاني :أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ وﻧﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪاﻋﲔ وﻏﻮث اﳌﻜﺮوﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﷲ ،ﻗﺎل اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻷﻧﺒﻴﺎء.]٧٦ :
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻷﻧﻔﺎل،]٩ :
وﻻ ﻧﺰال ﻧﺸﺎﻫﺪ إﺟﺎﺑﺔ اﷲ ﻟﻠﺪاﻋﲔ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮﻩ.
وأما دليل الشرع:
ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ آﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[ﻓﺎﻃﺮ.]3 :
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ[ ¬ « ª © ¨ :اﻟﻨﻤﻞ.]٦2 :
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:

[ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °اﻷﻧﺒﻴﺎء.]22 :

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:

[ﻃﻪ.]٥٠-٤٩ :

ﻧﺸـــــﺎط:

ﻳﻜــﻮن اﻟ
ﻨ
ﺸ
ــ
ﺎ
ط
اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗ ﺣــﻮا ًرا ﺑــﲔ
ﻜﺘ
ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣ ﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ً ﻦ اﻟﺪرس

ُ
ﻧﺬﻛﺮ وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺘﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع،
ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻌﺪي.
................................................. - ١
............................................................... - 2

س :1ما حقيقة اإليمان بالله تعالى؟
ُ ّ
س :2أوضح داللة العقل على وجود الله.
ُ
س :٣أقارن بين الدليل الحسي والدليل بالفﻄرة على وجود الله تعالى.
2٧
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 ÊÉãdG ¢SQódGاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﻧﻮاع اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
> ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ؟
> ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟

ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤ
ﺑﲔ اﳌﺠ ﻬﻴﺪ ﺣﻮا ًرا
ﻤﻮﻋﺎت.

العالة ب الإان باهلل تعاىل وتوحيد الربوبية

إن ﳑﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﳝﺎن ﺑﺮﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ إﻓﺮاد اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ َﳋ ْﻠﻖ واﻟﺮزق،
واﳌﻠﻚ ،واﳊﻜﻢ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻓﺈﻓﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ َﳋ ْﻠﻖ واﻟﺮزق :أن ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺧﺎﻟﻖ وﻻ رازق إ ّﻻ اﷲ ،ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[ﻓﺎﻃﺮ.]3 :
وأن ّ
ﻛﻞ ﺷﻲء ِﻣﻠﻜﻪ ،ﻓﻬﻮ اﳌﺎﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ،واﳌَ ِﻠ ُ
وإﻓﺮاد اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﻠﻚ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ َّأن اﳌﻠﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻪَّ ،
ـﻚ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﻤﺎ ﻗـﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
وﻗـﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:

[اﳌﺎﺋﺪة،]١2٠ :
[ﻃﻪ.]٦ :

وإﻓﺮاد اﷲ ﺑﺎﳊﻜﻢ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﻛﻢ وﻻ ﻣﺪﺑﺮ إ ّﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻷﻧﻌﺎم ،]٥٧ :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
وﻗﺎل:

[اﻟﻜﻬﻒ،]2٦ :
[ﻳﻮﻧﺲ.]3 :

واﻹﳝﺎن ﺑﺮﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ َّأن ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻛﺎن ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ،وأﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﳌﺎ
أﻋﻄﻰ ،وﻻ ﻣﻌﻄﻲ ﳌﺎ ﻣﻨﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[ﻓﺎﻃﺮ.]2 :

2٨

ﻧﺸـــــﺎط:

ﻳﻜﻮن اﻟﻨ
ﺑﲔ اﳌ ﺸﺎط ﺣﻮا ًرا
ﺠﻤﻮﻋﺎت.

ﻧﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻜﺮوا اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎذا ﺣﺼﻞ ﻟﻪ.
..........................................................
..........................................................
......................................................................
العالة ب الإان باهلل تعاىل وتوحيد الألوية

إن ﳑﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﳝﺎن ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،وﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد أﻧﻪ اﻹﻟﻪ اﳊﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺒﺎدة
وأن ﻛﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﺳﻮاﻩ ٌ
ﺳﻮاﻩ ،ﱠ
ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻟﺒﻘﺮة.]١٦3 :
وﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﺑﺄن ﻻ ُﻳﺼﺮف ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻟﻔﺎﲢﺔ :]٥ :أي ﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮك.
:
وﻛﻞ رﺳﻮل ﻳﺒﺪأ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﻮح وﻫﻮد وﺻﺎﻟﺢ وﺷﻌﻴﺐ
[اﻷﻋﺮاف.]٨٥-٦٥-٥٩ :
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﻨﻰ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ ﱠإﻻ اﷲ واﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.
وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ٌ

واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﷺ ﳌﻌﺎذ ﺑﻦ
وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ أ َّول
ٍ
ﻳﻮﺣﺪوا اﷲ
ﺟﺒﻞ ﺣﲔ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ» :إﻧﻚ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻠﻴﻜﻦ أول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ أن ِّ
ﺗﻌﺎﻟﻰ« اﳊﺪﻳﺚ).(١
اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎدات ،وﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻹﺧﻼص اﻟﺬي أﻣﺮ اﷲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
وﻫﻮ
ُ
[اﻟﺰﻣﺮ.]٦٥ :
ﻓﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻊ اﷲ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺒﻂ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻟﺰﻣﺮ.]2 :
وﻗﺪﻛﺎن اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﻘﺮون ﺑﺮﺑﻮﺑﻴﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ،ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
[اﻟﺰﺧﺮف.]٩ :

) (١أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ح ).(٧3٧2

2٩

ﻧﺸـــــﺎط:

ﻳ
ﻜﻮن اﻟﻨﺸــ
ﺎ
ط
ﺣ
ﻮا
ر
ا
ً ﺑﲔ
اﳌﺠﻤﻮﻋــﺎ
ت
،
و
ﺗ
ﻜ
ﺘــﺐ
اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻋ
ﻠ
ﻰ
اﻟ
ﺴ
ﺒﻮرة.

اﻟﻄــﻮاف ﺑﺎﻷﺿﺮﺣــﺔ واﻟﻘﺒﻮر ،ودﻋــﺎء اﻷﻣﻮات ،واﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳉﻦ واﻟﺸــﻴﺎﻃﲔ أﻣﻮر
وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻼد اﳌﺴــﻠﻤﲔُ ،أﻧﺎﻗﺶ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳــﺘﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﳝﺎن
ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
العالة ب الإان باهلل تعاىل وتوحيد الأشما وال�شات

إن ﳑﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﳝﺎن ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ،أي :إﺛﺒﺎت ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﷲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أو أﺛﺒﺘﻪ
ﻟﻪ رﺳﻮﻟﻪ ] ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﲢﺮﻳﻒ ،وﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻴﻴﻒ ،وﻻ

ﲤﺜﻴﻞ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ[ L 7 6 5 43 2 1 M :اﻟﺸﻮرى ،]١١ :ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﻔﻰ

ﺳﻤﻰ و َو َﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﳝﺎﺛﻠﻪ ﺷﻲء ،وأﺛﺒﺖ أﻧﻪ
ٌ
ﺳﻤﻴﻊ ﺑﺼﻴﺮ ،ﻓﻴﺴﻤﻰ وﻳﻮﺻﻒ ﲟﺎ ّ
ﺳﻤﺎﻩ ووﺻﻔﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﻪ ] ،وﻻ ﻧﺘﺠﺎوز اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻷ َﻧّﻪ ﻻ أﺣﺪ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﷲ ،وﻻ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﲟﺎ ّ
أﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ رﺳﻮﻟﻪ ].

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰQ P O NM L K J I HG F E D CM :

[ LRاﻷﻋﺮاف ،]١٨٠ :وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﻔﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻣﺎ ﻧﻔﺎﻩ ﻋﻨﻪ رﺳﻮﻟﻪ ] ،وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ

ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ وﻋﻴﺐ ،ﻓﻨﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت ﻣﻊ ﻧﻔﻲ ﳑﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎت إﺛﺒﺎﺗ ًﺎ ﺑﻼ ﺗﺸﺒﻴﻪ ،وﺗﻨﺰﻳﻬ ًﺎ ﺑﻼ
ﺗﻌﻄﻴﻞ.

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ[ Lj i hM :اﻟﻨﺤﻞ.]٦٠ :

أي اﻟﻮﺻﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﻜﻤﺎل اﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﺟﻮﻩ .
3٠

ﻧﺸـــــﺎط:
ُأﻋﺪّ د ﻋﺸﺮة ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ.
................. - 2
....................- ١
................. - ٤
....................- 3
................. - ٦
....................- ٥
................. - ٨
....................- ٧
................. - ١٠
....................- ٩

ﻧﻨﻘ
ﺴﻢ إﻟﻰ ﻣ
ﺠ
ﻤ
ﻮ
ﻋ
ﺎ
ت
وﻳﺴﻴﺮ اﻟﻨ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺸﺎط ﻋﻠﻰ
اﳌ
ﺴﺎﺑﻘﺎت.

ّ
س :1ما أول واجب على المكلف؟ مع الدليل.
ً
س :2من صرف شيﺌا من العبادة لغير الله فقد خالف األساس الذي تبنى عليه
ّ
العبادات ،أوضح ذلك.
س :٣ما معنى اإليمان بأسماء الله تعالى وصفاته؟

3١

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُ
 - 1من خالل دراستي لهذه الوحدة :أ ّبين أدلة وجود الله عز وجل؟ مع االستدالل.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
َ - 2أ ُ
كتب عالقة اإليمان بالله تعالى بما يأتي:
أ) توحيد الربوبية:

......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ب) توحيد األلوهية:

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ج) توحيد األسماء والصفات:

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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1

اﻟﺪرس اﻷول

ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
> معنى اإلﳝان باهلل تعالى.
> عالقة اإلﳝان باهلل تعالى مﻊ أنواع التوحيد.
> أركان اإلﳝان.

يكون التم
بني املﺠ هيد حوا ًرا
موعات.

املالئك
ة لغة :جمﻊ َم َل
ك
،
و
ه
و
م
شت
ﻖ
م
ن األلوكة وهي
ﲟعنى الرسالة.

املالئكة

ﻏيبي خلقهم اهلل من نور ،لهم صفات وأعمال محددة وليﺲ
َعا َل ٌم ّ
لهم من خصائﺺ الربوبية واأللوهية ﺷيء ،ومنحهم االنقياد التام ألمرﻩ،
والقوة على تنفيذﻩ.
)(1
قــال تعالـى~ } | { z y x w vu t s r qM :
)(2
ﮯ ¡ [ L ¥ ¤ £ ¢األنبياء.]2٠-19 :
وقد أخبر اهلل عز وجل على لسان نبيه محمد ] أنه خلقهم من نور ،حيث قال عليه الصالة والسالم:
»خُ ِل َق ْت ا ْل َمال ِئ َك ُة ِم ْن ن ٍُورَ ،وخُ ِلﻖَ ا ْل َﺠ ﱡان ِم ْن َمار ٍِج)ِ (3م ْن َن ٍارَ ،وخُ ِلﻖَ آ َد ُم ِم َّما ُو ِص َﻒ َل ُك ْم).(5)«(4
مع الإان باملالئكة

ومعناه :التصديﻖ اﳉازم بأن هلل مالئكة موجودين حقيقةً ،وأنهم يقومون ﲟا أمرهم اهلل به أﰎ قيام.
قال تعالى[ Ls r q p on m l k j i h gM :البقرة.]2٨5 :

) (2ال يسكتون عن التسبيﺢ.

) (1ال ﳝلون العبادة التي أمروا بها.
) (3لهب صاف ال دخان فيه.
) (4أي كما وصفه اهلل تعالى في كتابه العزيز في مواﺿﻊ متعددة :بأنه من تراب وماء أي طني قال تعالى:
) (5أخرجه مسلم ح )(2996
34

السﺠدة.7 :

قال تعالى® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡M :
¯ [ L½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °ﻏافر.]7 :
بع�ص الآثار املتبة عل الإان باملالئكة

 - 1زيادة اإلﳝان بعظمة خالقهم وقوته ،وﻏناﻩ عن طاعة بني آدم.
 - 2ﺷكر اهلل على عنايته بالعباد حيث ّ
وكل بعض املالئكة بحفظهم.
 - 3التأدب واﳊياء الستشعار قرب بعض املالئكة ،وﲡنب كل مايﺆذيهم من األقوال واألفعال واألحوال،
ومالزمتهم لإلنسان في أحوال كثيرة.
 - 4مالزمة الطاعة واجتناب املعصية ،رﻏب ًة في كتابتهم اخلير والشهادة عليه ،ورهب ًة من كتابة خالفه
والشهادة عليه.
 -5محبة املالئكة على ما يقومون به من طاعة اهلل.
يكون الن
بني امل شاط حوا ً ار
ﺠموعا
اإلجابات ت وتكتب
على
السبورة.

ﻧﺸـــــﺎط:

من أكل البصل والثﱡوم
عن النبي ] قال» :من
عن جابر بن عبداهلل
ُ
والك َ
يقربن مسﺠدن َا ،فﺈن املالئك َة تتأذى ﳑا يتأذى من ُه بنو آد َم«).(1
راث فال
َّ
ما أﺛر هذا اﳊديث على املسلم؟ وماذا يقاس على البصل والثوم والكراث؟
....................................................................
....................................................................
....................................................................

) (1رواﻩ مسلم ح .(564 ) 74

35

س :1ما المراد بالمالئكة؟
ُ ّ
س :2أعدد ﺛالﺛة من اآلﺛار المترتبة على اإليمان بالمالئكة.
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2

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< تعريﻒ املالئكة ومعنى اإلﳝان بهم.
< بعض اﻵﺛار املترتبة على اإلﳝان بهم.

يكون التم
ه
ي
د
ح
وا
ًرا
بني امل
ﺠموعات.

ما ت�شم الإان باملالئكة

يتضمن اإلﳝان باملالئكة أربعة أمور:
األول :اإلﳝان بوجودهم حقيقةً ،وأنهم يذهبون ويﺠيﺌون ،ويصعدون ويهبطون ،ويقومون ﲟا يأمرهم اهلل به
أ ّﰎ قيام.
الثاني :اإلﳝان ﲟن ُسمي منهم باسمه كﺠبريل ،وميكائيل ،وإسرافيل ،ومالك ،ومن لم نعلم اسمه نﺆمن
ً
إجماال.
بهم
الثالث :اإلﳝان ﲟا أخبر اهلل به ورسوله ] من صفاتهم.
الرابع :اإلﳝان ﲟا أخبر اهلل به ورسوله ] من أعمالهم التي وكلوا بها.
�شات املالئكة

ً
َ
أوال :الصفات الخلقية:
 - 1أن لهم أجنحة:
وهذﻩ األجنحة ال نعلم كيفيتها وال ﺷكلها ،ألنها من عالم الغيب.

ﻧﺸـــــﺎط:
َأقرأ سورة )فاطر( و َأستﺨرج منها ما يدل على أن للمالئكة أجنحة.
قال اهلل تعالى................................................ :
...............................................................
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تكتب ا
املناق إلجابة بعد
شة مﻊ املع
ل
م
،
و
ت
ك
ون
جزءا م
ً ن الدرس.

ﻧﺸـــــﺎط:
-2

استنتﺞ من الدليل اﻵتي الصفة ا َخللقية الثانية للمالئكة.
........................................................

واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى عن ﺿيﻒ إبراهيم من املالئكة:
[هود.]7٠-69 :
 - ٣أن لهم القدرة على التمثل:
 ،وقد ﲤثل جبريل  بصورة الصحابي اﳉليل دحية الكلبي [.
كما ﲤثل جبريل  ملرﱘ

ُُ
ً
ﺛانيا :الصفات الخلقية:

 - 1طاعتهم لله تعالى:
قال تعالى:

[التحرﱘ.]6 :

 - 2عبادتهم لله تعالى بالصالة والتسبيح:
قال تعالى:
 - ٣محبتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم:
قال تعالى:

[األعراف.]2٠6 :

[ﻏافر.]7 :

 - ٤الحياء:

وقد قال ] في عثمان [» :أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة؟« ).(١

) (1أخرجه مسلم ح .24٠1

3٨

الأعمال التي �أوكلها اهلل تعاىل للمالئكة

أوكل اهلل تعالى أعما ًال كثيرة للمالئكة ،فمنها:
 - 1إنزال الوحي ،وقد أوكل به جبريل .
 - 2إنزال املطر ،وقد أوكل به ميكائيل .
 - 3النفخ في الصور ،وقد أوكل به إسرافيل .
 - 4خزانة النار ،وقد أوكل إلى مالئكة كرام ،منهم مالك .
 - 5حمل العرش.
 - 6حفظ من أمروا بحفظه.
 - 7قبض األرواح.
�صور من ال�ضالل يف �ش�أن املالئكة

وقد ضل في شأن المالئكة

طوائف ،منهم:

األولى :المشركون الذين عبدوهم من دون الله.
قال تعالى على لسان املالئكة:
[سبأ.]41 :

الثانية :المشركون الذين وصفوا المالئكة

بأنهم إناث.

قال تعالى:
[الزخرف.]١٩ :

الثالثة :بعض طوائف الفالسفة.

حيث زعمواَّ :أن املالئكة هي قوى اخلير في اإلنسان ،والشياطني هي قوى الشر ،وهذا يقتضي أنهم صفات
لإلنسان ليسوا خلق ًا قائمني بأنفسهم ،وهو ٌ
ٌ
مناقض ملا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من
قول ظاهر البطالن؛ ألنّه
َّأن املالئكة َعا َل ٌم من عالم الغيب متميزون بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم.
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ﻧﺸـــــﺎط
ﻓـــــــﺮدي
واإلﳝان بهمَ ،أك ُتب مقا ًال
من خالل دراستي ملوﺿوع املالئكة
ُأ ّبني فيه عظمة خلﻖ املالئكة ،وماذا يﺠب علينا نحوهم.

يشرف املعلم/ـة
عل
ى
تن
في
ذ
ا
لن
شاط،
ويﺨتار ﳕاذج ل
عر
ﺿ
ها
عل
ى
ا
ﳉ
ميﻊ.

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

س :1ماذا يتﻀمن اإليمان بالمالئكة؟
ُُ
َ
َ ّ
س :2أتحدث عن صفات المالئكة )الخلقية والخلقية).
َ ُ
س :٣أذكر أربعة أعمال موكلة للمالئكة.

4٠

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 - 1بعد معرفتي لبعض أسماء المالئكة وما أوكله الله تعالى إليهم من أعمال أحاول تعبﺌة
ما يأتي:
اسم الملك

العمل الموكل إليه

األﺛر المترتب على اإليمان بهذا الملك وعمله

ُُ
َ
 - 2بعد معرفتي لبعض ما يتمتع به المالئكة من صفات خلقية وخلقية أحاول تعبﺌة ما يأتي:
ُُ
َ
صفة بعض المالئكة الخلقية أوالخلقية

األﺛر المترتب على اإليمان بهذه الصفة
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َ
 -٣أصف شعوري تجاه ما تعلمته حول المالئكة واإليمان بهم.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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1

اﻟﺪرس اﻷول

ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

ملا خلﻖ اهلل تعالى اﳋلﻖ ،أرسل إليهم ً
رسال يدعون الناس لعبادته سبحانه وحده ال
شريﻚ له ،وﺟعل مع رسله كتب ًا تكون نبراس ًا للرسل والناس من بعدهم.

مع الإان بالكت

الكتب هي ما أنزل اهلل على رسله وأنبيائه من كتب وصحف رحمة للﺨلﻖ ،وهداية لهم ،ليﺨرج بها من شاء
سبحانه من الﻈلمات إلى النور.
التصديﻖ اجلازم َّ
بأن اهلل تعالى أنزل كتب ًا على من شاء من رسله وأنبيائه إلى عباده،
ومعنى اإلﳝان بالكتب:
ُ
فيها األخبار والقصﺺ واملواعﻆ واألوامر والنواهي والوعد والوعيد ،وهي كالم اهلل ،تكلم بهذه الكتب حقيقة
كيف شاء.
الاة من اإنال الكت

أنزل اهلل عز وﺟل الكتب الﺴماوية على رسله لبيان حقه في العبادة وتفرده بها ،والدعوة إليه ،وهداية الناس
ملا ينفعهم.
فالناس بحاﺟة إلى من يبﲔ لهم تفاصيل اﳋير والﺸر والنافع والﻀار؛ ألن عقل اإلنﺴان قاصر عن إدراك هذه

التفصيالت ،قال تعالى :ﭽ! " ) ( ' & % $ #

* +ﭼ [اﳊديد ،]25 :وقال عـز وﺟل :ﭽU T S RQ P O N

` _ ^ ] \ [ Z Y X W Vﭼ [البقرة.]213 :
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ﻧﺸـــــﺎط:
بالرﺟوع إلى تفﺴير اﻵيتﲔ الﺴابقتﲔ؛ ُأ ّ
وﺿﺢ ملاذا أنزل اهلل عز وﺟل
الكتب الﺴماوية على رسله ،و َأك ُتب خالصة ما أتوصل إليه.
.....................................................
.....................................................

ننقﺴم إل
ى
م
ج
م
و
عات
ويﺴير الن
ﺸ
ا
ط
ع
ل
امل
ى طريقة
ﺴابقات.

مواش التا والختال ب الكت الشماوة

• تتفق الكتب السماوية فيما يأتي:
 -1وحدة المصدر .فجميع الكتب الﺴماوية منزلة من عند اهلل تعالى إلى رسله ،وهي كالمه عز وﺟل.
 -2وحدة الغاية ،فجميع الكتب الﺴماوية أنزلها اهلل تعالى لغاية واحدة وهي :هداية اﳋلﻖ إلى ما فيه
سعادتهم في الدنيا واﻵخرة.
 -٣أصول العقيدة ،وقواعد التﺸريع العامة:كالعدل والقﺴﻂ ،وأداء اﳊقوق ،والنهي عن الفﺴاد واالنحراف،
والدعوة إلى مكارم األخالق.
• وتختلف الكتب السماوية في الشرائع ،مثل :الغنائم ،فحكمها عند اليهود والنصارى أنها حترق وال
يﺴتفاد منها ،وفي شريعة اإلسالم تقﺴم بأقﺴام محددة.
قال تعالى:
[املائدة.]48 :
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بع�ص الآثار املتبة عل الإان بالكت

 - 1العلم بعناية اهلل تعالى بعباده ،حيﺚ أنزل لكل قوم كتاب ًا يهديهم به.
 - 2العلم بحكمة اهلل تعالى في شرعه ،حيﺚ شرع لكل قوم مايناسب أحوالهم.
 - 3عبادة اهلل على بصيرة.
 - 4العيﺶ مع القرآن والتعبد بتالوته وحفﻈه والعمل به وإقامة حدوده.
 - 5شكر نعمة اهلل على ذلﻚ.
 -6إﺛبات صفة الكالم هلل تعالى.

س :1ما معنى اإليمان بالكتب؟
َ
س :2أذكر مواضع االتفاق واالختالف بين الكتب السماوية.
س :٣ما اآلﺛار المترتبة على اإليمان بالكتب؟
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2

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< ما معنى اإلﳝان بالكتب؟
< مواطن االتفاق واالختالف بﲔ الكتب الﺴماوية.
< اﻵﺛار املترتبة على اإلﳝان بالكتب.

يكون التم
بﲔ املج هيد حوا ًرا
موعات.

ما ت�شم الإان بالكت

يتﻀمن اإليمان بالكتب عدة أمور منها:
ً
األول :اإليمان بأنها كلها منزلة من عند الله حقا ،وأن الله تكلم بها.
قال تعالى :ﭽA @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
Q P O N M L K J I H G F E D C Bﭼ [البقرة.]136 :
الثاني :اإليمان بما سمي لنا منها على وجه الخصوص كالقرآن و التوراة ،واإلنجيل ﱠ
والزبور وصحف
ً
إبراهيم وموسى ،وما لم ُي ﱠ
سم لنا نؤمن به إجماال.
قال تعالى :ﭽÉ È Ç Æ Å Ä Ãﭼ [الﺸورى.]15 :

ﻧﺸـــــﺎط:
َأستدل من القرآن الكرمي على الكتب الﺴماوية اﻵتية:
)التوراة(........................................ :
)اإلﳒيل(....................................... :
)ال ﱠزبور(........................................ :
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تـ
كـتـب اإلﺟــ
ا
ب
ـ
ـ
ة
و
ت
ـ
ك
ـ
ون
ﺟزءا
ً من الدرس.

ً
الثالث :اإليمان بما صح من أخبار هذه الكتب ،وبما أخبرنا الله به ورسوله [ مما اشتملت عليه خصوصا

كما قال تعالى عن التوراة :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [املائدة.]45 :

وقال تعالى في صحف موسى وإبراهيم :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [النجم.]39-38-37-36 :
الرابع :اإليمان بالقرآن الكريم المنزل على خاتم النبيبن محمد [ والعمل به.

قال تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [التغابن ،]8 :وقال اهلل تعالى:

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [املائدة.]48 :
حاكما وأمي ًنا عليه.
أي:
ً

من خ�صائ�ص القر�آن الكرمي

 - 1أنه أشرف الكتب املنزلة.
 - 2أنه ُم ْع ِجز للجن واإلنس.
 - 3أنه آخر كتاب نزل من عند اهلل.
 - 4أنه ال يأتيه الباطل فهو محفوظ من الزيادة والنقصان.
 - 5أنه ناسخٌ ملا سبقه من الكتب وحاكم عليها.
كاف عما سبقه من كتب.
 - 6أنه ٍ
 - 7أنه عام جلميع الناس في كل زمان ومكان.
 - 8أنـه الـذي يجب اتباعه بـإحـالل حاللـه ،وحترمي حرامـه ،والعمـل بأوامـره ونـواهـيــه،

قال تعالى :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [األعراف.]3 :
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�شور من ال�شالل يف �شاأن الكت الشماوة

وقد ﺿل في شأن اإلﳝان بالكتب الﺴماوية طوائف منهم:
األولى :الكفار والفالسفة؛ حيﺚ كذبوا بها كلها .الثانية :اليهود والنصارى ،فقد آمنوا ببعﺾ الكتب وكفروا ببعﻀها
اﻵخر ،وحرفوا بعﺾ ما أنزل اهلل فيها.
قال تعالى :ﭽ[ \ ] ^ _ ` i h g f e d c b a
y x w v u t s r q p on m l k jﭼ [البقرة.]91 :

ﻧﺸـــــﺎط:
أدلّل على خصائﺺ القرآن الكرمي اﻵتية بدليل واحد من القرآن أو الﺴنة:
) -1ال ﳝﺴه إال طاهر( ...............................
) -2أﺟر تالوته عﻈيم( ..................................
) -3االستﺸفاء بالقرآن الكرمي(.............................

ُ ّ
س :1أعدد ما تﻀمنه اإليمان بالكتب.
ُ ّ
س :2أعلل أن القرآن الكريم أفﻀل الكتب.
َ ُ
س :٣أذكر صور الﻀالل في شأن الكتب السماوية.
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نـنـقـﺴـم
إ
لـ
ــ
ى
م
ـ
ج
ـمـوعـات
لتنفي
ذ النﺸاط.

3

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

عهدا برب العاملﲔ،
من ﺿروريات الدين اإلسالمي االعتقا ُد أن )القرآن الكرمي( هو آخر كتب اهلل نزوال ،وآخرها ً
وأنه ناسخٌ لكل كتاب أنزل من قبل) :الزبور ،التوراة ،واإلﳒيل ،وﻏيرها( ومهيمن عليه ،فلم يبﻖ كتاب من ﱠزل
ُيتعبدُ اهلل به ،ويتبع سوى )القرآن الكرمي( ،ومـن يكفر بـه فقد كـفـر بها ﺟمي ًعا ،قـال اهلل تعالــى:

ﭽt s r q p o n m l k j i h
 ~ } | {z y x wv uﮯ ¡ ¢
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£
´ﭼ [هود.]17 :

كت اأ الكتا

أهل الكتاب :هم اليهود والنصارى.
والتوراة واإلﳒيل :كتب أنزلها اهلل تعالى.
فالتوراة أنزلها اهلل تعالى على موسى ،واإلﳒيل أنزله اهلل تعالى على عيﺴى.
وقد أﺟمعﺖ األمة على :أن هذه الكتب منﺴوخة بﺸريعة اإلسالم ،وأنه ﳊقها التحريف ،والتبديل بالزيادة
والنقصان والنﺴيان.

وقد ﺟاء بيان ذلﻚ في آيات من كتاب اهلل تعالى ،منها عن التوراة قوله تعالى :ﭽ´º¹¸¶µ

» ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àﭼ [البقرة.]75 :

تكتب ا
إل
ﺟ
اب
ة
و
ت
كون
ﺟزءا م
ً ن الدرس.

ﻧﺸـــــﺎط:

دليل آخر من القرآن الكرمي يبﲔ حتريف التوراة.
.............................................................
5٠

اأنوا ما يف كت اأ الكتا

املوﺟود في كتب أهل الكتاب على ﺛالﺛة أنواع:
األول :حﻖ ،وهو الذي ﺟاء في القرآن والﺴنة ما يدل على أنه حﻖ ،كالبﺸارة بنبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم.
الثاني :باطل ،وهو الذي ﺟاء في القرآن والﺴنة ما يدل على أنه باطل ،كاألكاذيب على بعﺾ أنبياء اهلل
وأﺿافوها لهذه الكتب.
الثالث :ما ال ندري أهو حﻖ أم باطل ،وهو ما لم ِ
يأت في الكتاب والﺴنة ما يﺜبته وال ما ينفيه ،كتﺴمية
الﺸجرة التي أكل منها آدم.
فالنوع األول نصدقه ؛ ألن نصوص ديننا دلّﺖ على صدقه ،والنوع الﺜاني ّ
نكذبه؛ ألن نصوص ديننا دلّﺖ
على كذبه ،والنوع الﺜالﺚ نتوقف فيه فال نصدقه وال نكذبه ،وهو الذي قال فيه النبي �:
»ال تصدّ قوا أهل الكتاب وال ّ
تكذبوهم وقولوا آمنا باهلل وما ُأنزل إلينا« ).(1
تكتب اإل
ﺟ
اب
ة
و
ت
ك
ون
ﺟزءا م
ً ن الدرس.

ﻧﺸـــــﺎط:

ما موقفﻚ من التوراة أو اإلﳒيل التي بأيدي أهل الكتاب؟
...................................................................
.....................................................................

سَ :1م ْن أهل الكتاب؟
س :2ما أنواع ما في كتب أهل الكتاب التي بأيديهم اليوم؟
س :٣ما الدليل على وقوع تحريف في الكتب السابقة؟

) (1أخرﺟه البﺨاري ح ).(4485
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أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 - 1بعد أن تعرفت على اإليمان بالكتب وما يتﻀمنه أكمل ما يأتي:
 -المقصود باإليمان بالكتب والغاية من نزولها:

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 التوراة أنزلها الله عز وجل على  ...............................وأنزل اإلنجيل على ........................ -مواضع االتفاق ومواضع االختالف بين الكتب السماوية:

.....................................................................
.....................................................................
 - 2أذكر في هذه الوحدة بعض خصائﺺ القرآن الكريم بالتعاون مع مجموعتي
َ ُ
وبالرجوع إلى مراجع أخرى :أذكر ﻏيرها.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
 - ٣بعد دراستي لهذه الوحدة ومراجعتي لها :أذكر بعض آﺛار اإليمان بالكتب ﻏير ما
ذكر.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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اﻟﺪرس اﻷول

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒﻮة

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدروس السابقة من خالل المحاور اآلتية:
> معنى اإلميان باهلل تعالى.
.
> معنى اإلميان باملالئكة
> معنى اإلميان بالكتﺐ.

يكون التم
ه
ي
د
ح
وا
ًرا
بني امل
جموعات.

تعر الرشول والبي والر بيهما

في اللغة:
(مخبِر) عن اهلل تعالى ،أو ْ
· النبي :مشتق من النبﺄ وهو اﳋبر ،فالنبي ْ
(مخ َبر) من اهلل تعالى.
· الرسول :مﺄخوذ من اإلرسال وهو البعث.
وفي االصﻄالح:
· الرسول :من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفني.
· والنبي :هو املبعوث لتقرير شرع من قبله.

اكمة من اإرشال الرش

من حكمة اهلل ورحمته أن أرسل الرسل لهداية اﳋلق وإرشادهم وإقامة اﳊجة عليهم ،قال تعالى:
[النساء.]١65 :

5٤

فالرسل يدعون الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا واﻵخرة من عبادة اهلل وحده ال شريك له ،وطاعته في أمره
ونهيه ،ويبينون للناس ما يضرهم في الدنيا واﻵخرة من الشرك به تعالى وسائر ما نهى اهلل عنه.
ففي إرسال الرسل إقامة اﳊجة على اﳋلق حتى ال يﺤتﺞ أحد على اهلل فيقول :ما جاءني من رسول كما قال
تعالى:
()١
[القصﺺ.]٤٧ :
البو والرشالة نعمة من اهلل

النبوة والرسالة نعمة من اهلل تبارك وتعالى ،ميَ ﱡُن بها على من يشاء من عباده ﳑن سبق علمه وإرادته باصطفائه لهم.
فال يبلغهما أحدٌ بعلمه ،وال تُنال باملجاهدة واملعاناة ،وتخليﺺ النفس من األوصاف املذمومة إلى األوصاف
املمدوحة.
ومذهﺐ سلف األمة وأئمتها :أن اهلل تبارك وتعالى يصطفي من املالئكة رس ًال ومن الناس ،واهلل أعلم حيث يجعل رسالته.

قال تعالى :ﭽ W V U T SR Q P O N M Lﭼ [اﳊﺞ.]٧5 :
بصفات م ّيزه اهلل بها على ﻏيره في عقله ودينه ،خصه اهلل بها بفضله ورحمته( ،)2ولذلك ملا قال
فالنبي يختﺺ
ٍ

املشركون :ﭽ~ ﮯ ¡  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ﭼ [الزخرف .]3١ :قال اهلل تبارك وتعالى مبين ًا

أن األمر له وحــدَ ه جــل وعــال :ﭽ© ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª

Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ﭼ [الزخرف.]32 :

ﻧﺸـــــﺎط:
بالرجوع لتفسير ابن كثير أوﺿﺢ وجه االستشهاد من النصوص السابقة
على أن النبوة والرسالة اصطفاء من اهلل تعالى

ننقس
م إلى مجمو
عات ،وتعلن
النتائﺞ
أمام اجلميع.

......................................................................
......................................................................
( )١انظر كالم ًا لشيﺦ اإلسالم ابن تيمية في هذا املعنى في كتابه "قاعدة في وجوب االعتصام بالرسالة" ( )١٠2-99/١9من مجموع الفتاوى.
( )2منهاج السنة النبوية .٤١6/2
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ع�شمة الأنبيا والرش

ومما يجب اعتقاده في أنبياء الله ورسله عليهم الصالة والسالم أنهم:
· معصومون فيما يبلغونه عن اهلل تعالى فال يزيدون وال ينقصون.
· ومعصومون من كبائر الذنوب ومن كل ما يدنس أخالقهم.
قال تعالى عن نبيه [:
جمع من أهل العلم منهم شيﺦ اإلسالم ابن تيمية رحمه
ونقل اإلجماع على عصمتهم في التﺤمل والتبليغ ٌ
اهلل تعالى (.)١
[النجم.]٤-3 :

ﻧﺸـــــﺎط:

ي
نفذ النشا
فردي .ط بشكل

تضمن الدرس نقاط ًا عدّ ة ُأ ّﳋﺺ أهم النقاط واألفكار فى خمسة أسطر.

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

س :1ما الفرق بين الرسول والنبي؟
؟ مع االستدالل.

س :2ما الحكمة من إرسال الرسل

شيء تكون عصمة األنبياء والرسل
س :٣في أي
ٍ

؟ مع االستدالل.

( )١انظر :مجموع الفتاوى ( ،)٨9/2٠، 29١/١٠، 3١9/٤وكتاب االستغاثة (ص.)622 :
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﺟﻮب اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
> معنى الرسول والنبي.
> النبوة اصطفاء من اهلل تعالى ملن يشاء من عباده.
.
> اﳊكمة من إرسال الرسل

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وا ًرا
بني امل
جموعات.

الإان بالرش

يجﺐ اإلميان بﺄن اهلل أرسل ﳋلقه رس ًال مبشرين ومنذرين ،أولهم نوح وآخرهم مﺤمد صلى اهلل عليهم أجمعني،
وهم بشر مخلوقون ،ليس لهم من خصائﺺ الربوبية أو األلوهية شيء ،لكن اهلل أكرمهم بالرسالة ،وعلينا أن نؤمن
بجميع الرسل إجما ًال ،ومبا علمنا من أعيانهم وما صﺢ من أخبارهم تفصيالً ،وأنهم رسل اهلل حق ًا فمن كفر برسالة
واحد منـهم فـقد كـفـر باجلميع كمـا قال اهلل تعـالى :ﭽÅ Ä Ã Âﭼ [الشعراء .]١٠5 :فجـعلـهم اهلل
مكذبني جلميع الرسل ،مع أنه لم يكن رسول ﻏيره حني كذبوه.
مﺤمدا [ ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيﺢ عيسى بن مرﱘ  ﻏير
وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا
ً
أيضا ،السيما أنه قد َّ
بشرهم  -مبﺤمد [ ،وال معنى لبشارتهم به إال أنه رسول إليهم ينقذهم اهلل به
متبعني له ً
من الضاللة ،ويهديهم إلى صراط مستقيم.

ﻧﺸـــــﺎط:
يتضمن اإلميان بالرسل خمسة أمور أستخرجها من الفقرة السابقة.

أُدوّن اإلج
اب
ة
بإ
ش
را
ف
ا
ملعلم/ــة
لتكون جز
ءاً من الدرس.

...........................................................................
...........................................................................
�شبهة املكب بالرش

أعظم شبهةٍ تعلق بها املكذبون َّأن املرسل إليهم بشر من جنسهم ،وقد ذكر اهلل هذه الشبهة في مواﺿع كثيرة

من كتابه وأبطلها قال تعالى :ﭽ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
5٧

ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ

Ï Îﭼ [اإلسراء.]95-9٤ :
اآات الأنبيا والرش

 ،فقد أرسل اهلل الرسل باﻵيات
يجﺐ اإليمان بﺂيات الرسل
والبراهين الدالة على صدقهم ،فما من نبي إ ّال وقد جاء بما يدل على أنه
اﻵ
يــة هــي :كل
خــ
ار
ق
لل
عـ
ـا
دة يجريــه
اهلل علــى أ
يــدي أنبيائــه
رسول من عند اهلل مما يقتضي اإليمان به ،كما في الﺤديثَ » :ما ِم ْن
ي
ع
جـ
ـز
ا
لب
شـ
ـر
عــن اإلتيــان مبث
لــ
ه
،
وق
د
ي
العلمــاء
ســمي بعﺾ
ا َأل ْن ِب َيا ِء ِم ْن َن ِب ﱟي ِإال َق ْد ُأ ْع ِط َي ِم ْن اﻵ َي ِ
ات َما ِم ْث ُل ُه آ َم َن َع َل ْي ِه ا ْل َب َ
اﻵيــة باملعجــ
زة
،
و
قــ
ش ُرَ ،و ِإن ََّما ع
د
أ
لي
ط
ها
ال
لــق
ق
رآ
ن
ا
سم :اﻵية.
يﺖ َو ْح ًيا َأ ْو َحى اهلل ُ ِإ َل َّيَ ،ف َﺄ ْر ُجو َأنْ َأ ُك َ
َك َ
ون َأ ْك َث َر ُه ْم تَا ِب ًعا َي ْو َم
ان الَّ ِذي ُأو ِت ُ
ا ْل ِق َيا َمة«(.)١
وآيات األنبياء أنواع ،منها الخوارق التي يجريها اهلل على أيديهم وهو ما يسمى (بالمعجزات) ،وال تتوقف
النبوة على هذا النوع ،بل ثمة أدلة أخرى تدل على صﺤة النبوة وإثباتها ،من أهم هذه األدلة سيرة الرسل في
أقوامهم ،فكل رسول أرسله اهلل عز وجل كان مثا ًال بين قومه في الصدق واألمانة وقول الﺤق.

ﻧﺸـــــﺎط:
رسال ،وجعل لكل رسول آية يجريها على يديه،
أرسل اهلل عز وجل ً
موﺿﺤا آية كل رسول.
اذكر خمسة من الرسل
ً
آيته

الرسول

( )١أخرجه البخاري ح ( )٤9٨١ومسلم ح (.)١52

5٨

نن
قســم إلى مجم
و
عا
ت
،
وي
سـ
ـير
ا
لنشــاط بطريقــ
ة
امل
ج
م
و
عـ
ـا
ت،
وتكتــﺐ اإل
جا
بــ
ة
ب
ع
د
تن
سـ
ـيقها
على السبورة.

الكرامات

ٌ
خارق للعادة ُيظهره اهلل عز وجل على أيدي أوليائه ،نصرة للدين أو إكرام ًا لهم.
الكرامة :أمر

األولياء :جمع ولي والولي هو :املؤمن التقي وقد ب َّيـن اهلل تعالى مـن هم األوليـاء في قولـه تعـالـى :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
[يونسَ .]63-62 :ف َج َعل للولي صفتني (اإلميان و التقوى).

التصديق بكرامات األولياء ،وما يجري اهلل تبارك وتعالى على أيديهم من
ومن أصول أهل السنة واجلماعة
ُ
خوارق العادات.
وكرامات األولياء خارق ٌة للعادة لكنها دون آيات األنبياء

 ،فكما أن األولياء ال يبلغون درجات

األنبياء في الفضيلة والثواب فكذلك ال تبلغ كراماتهم آيات األنبياء.
ولذا قسم العلماء آيات الله تبارك وتعالى إلى قسمين:
 )1آيات كبرى :كاإلتيان بالقرآن ،وانقالب العصا ح َّيةً ،وهي مختصة باألنبياء والرسل

.

 )2آيات صغرى :كتكثير الطعام ،وهي مشتركة بني األنبياء واألولياء ،لكن ما يقع منها لألولياء إمنا مياثل
آيات األنبياء من حيث النوع واجلنس ،ويخالفها من حيث القدر والكيفية ،وال ميكن أن تصل آيات األتباع
.

وهم املؤمنون إلى مثل آيات املتبوعني وهم الرسل
والناس في الكرامات على قسمين:

ً
ً
 .1أناس صالحون ملتزمون بالشريعة ظاهرا وباطنا ،قد آمنوا بالله عز وجل وعملوا بما أمروا به،
ً
ّ
واتخذوا رسول الله [ قدوة يسيرون على هديه وال يدعون ألنفسهم مكانة زائدة على أفراد األمة وال
يزكون أنفسهم.
فهذا القسم من الناس إذا ظهر على يديه أمر خارق للعادة فإنه يكون كرامة.
ٌ
قسم فاسق ،استخدموا الشياطين ،واستخدمتهم الشياطين ،إما عن طريق السحر أو ما شابه ذلك
.2
من الوسائل المحرمة.
فهؤالء قد اتخذوا الشياطني أولياء من دون اهلل ،وباعوا دينهم مبا تقدمه لهم الشياطني من مخاريق ،وهذا الصنف
ليس أه ًال للكرامة وال للوالية ملخالفة سلوكه شرع اهلل عز وجل ،فكل عبد ال يظهر اإلميان على جوارحه وسلوكه
وال يتقي اهلل عز وجل في أعماله وأقواله فليس ولي ًا هلل عز وجل ،ولم تخرق لألولياء العادة إال ملتابعتهم الرسول [.
59

ﻧﺸـــــﺎط:

يكون الن
ش
ا
ط
ح
وا
ًرا
بني امل
جموعات.

كيف نفرق بني الكرامات وبني أعمال الشعوذة واﳊيل؟
.........................................................
.........................................................
.........................................................

اآثار الإان بالرش

 - ١معرفة مدى رحمة اهلل عز وجل بخلقه وعنايته بهم؛ حيث أرسل لهم من يدعوهم ويرشدهم.
تبني ذلك من قصصهم مع أقوامهم وانتصارهم
 - 2اليقني بﺤسن عاقبة املتقني املطيعني هلل والصابرين ،كما ّ
على أعدائهم.
 - 3توقير أنبياء اهلل ورسله وتعظيمهم ،ومﺤبتهم والثناء عليهم مبا يستﺤقونه.
 -٤األمن واالطمﺌنان بسلوك طريق الهداية والسعادة في الدارين.

َ
س :1أذكر ﺛالﺛة أمور تتﻀمن اإليمان بالرسل
ُ
س :2أمثل لمعجزات خمسة من األنبياء
س :٣ما أقسام الناس في حصول الكرامة؟
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻤﺪ [
ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
.
> حكم اإلميان بالرسل
> أمثلة على اﻵيات التي آتاها اهلل أنبيائه.
> أنواع الناس في حصول الكرامات.

يكون التم
بني املج هيد حوا ًرا
موعات.

اأ�ش الأنبيا والرش

ذكر اهلل تعالى في القرآن أسماء خمسة وعشرين نبياً ،منـهم ثمانية عشر ذكرهم في قوله :ﭽ.-
@ ? > = < ; : 9 87 6 5 4 32 1 0 /
P O N M L K JI H G F ED C BA
_ ^ ] \[ Z Y X W V U T SR Q
` i h g f ed c b aﭼ [األنعام ،]٨6-٨3 :والسبعــة
الباقون هم :آدم وإدريس وهود وصالﺢ وشعيﺐ وذو الكفل ،ومﺤمد عليهم الصالة والسالم.

وأ َّول النبيني آدم  ،وأول الرسل نوح  ،وخاﰎ النبيني واملرسلني مﺤمد [ ،قال تعالى :ﭽ»º¹
¼½¾¿ÆÅÄÃÂÁÀﭼ [األحزاب.]٤٠ :
وهم متفاﺿلون قال تعالى :ﭽ" % $ #ﭼ [البقرة ،]253 :وقال تعالى :ﭽu t
 ~ } | { zy x w vﮯ ¡¥ ¤ £ ¢ﭼ [اإلسراء.]55 :
وأفضلهم مﺤمد [ ،ثم إبراهيم ،ثم موسى  ،وعيسى بن مرﱘ  ، ونوح  ،وهم أولوا العزم

من الرسل ،وقد ذكرهم اهلل جميع ًا في موﺿعني من القرآن.

6١

أُراجع م
و
ﺿ
ع
ا
ﻵي
ت
َ
ني
 ،وأكتبها
لتكون جز
ًءا من الدرس.

ﻧﺸـــــﺎط:

َأبﺤث عن اﻵيتني في سورتي (األحزاب ،الشورى) و َأكتبها.
قال تعالى....................................................... :
.....................................................
قال تعالى....................................................... :
...............................................................

وأفضلهم على اإلطالق نبينا مﺤمد [ خاﰎ النبيني ،وسيد املرسلني وقد ثبﺖ عنه قولهَ » :أ َنا َس ﱢيدُ َو َل ِد آ َد َم
.
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة«( ،)١وله من الفضائل واﳋصائﺺ ما ليس لسائر النبيني
وال ينافي هذا ما جاء في األحاديث الصﺤيﺤة عن رسول اهلل [ من النهي عن التفضيل بني األنبياء ،مثل
ني َأ ْن ِب َيا ِء ا ِ
هلل«()2؛ ّ
فإن هذا النهي مﺤمول على ما إذا كان التفضيل على وجه ا َﳊ ِم َّية
قوله [» :ال ُت َف ﱢض ُلوا َب ْ َ
والعصبية ،أو على وجه التنقﺺ للمفضول.
خ�شائ�ص نبيا مد [ ورشالت

 ،ومنها:
اختﺺ نبينا محمد [ بخصائﺺ عن ﻏيره من األنبياء
 -١نصره بالرعﺐ الذي يلقى في قلوب أعدائه فيخافون منه ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر.
 -2جعلﺖ له األرض مسجداً وطهوراً.
 - 3أحلﺖ له الغنائم.
 -٤أعطي الشفاعة للفصل بني العباد يوم القيامة.
 -5بعث إلى جميع األنس واجلن.
معان كثيرة.
 -6أعطي جوامع الكلم ،فيتكلم باجلملة القصيرة التي ﲢتها ٍ
 - ٧خُ تم به النب ّيون ،فال نبي بعده .ودليل هذه اﳋصائﺺ:
هن َأحدٌ َق ْب ِلي :نُص ْر ُت بال ﱡر ِ
ض َم ْس ِج ًدا
قال [ُ » :أعطيﺖ
وج ِع َل ْﺖ ِلي ا َأل ْر ُ
خمسا لم ُي ْع َط َّ
عﺐ َم ِسير َة َش ْه ٍرُ ،
ً
َ
يﺖ
الم َغا ِن ُم َو َل ْم َ ِﲢ ْل َأل َح ٍد َق ْب ِلي ،و ُأ ْع ِط ُ
وراَ ،ف َﺄميَّ َا َر ُج ٍل ِم ْن ُأ َّم ِتي َأ ْد َر َك ْت ُه َّ
الص َال ُة َف ْل ُي َص ﱢلَ ،و ُأ ِح َّل ْﺖ ِلي َ
وط َه ً
الش َف َاع ُةَ ،
وك َ
َّ
اس َعا َّمة«(.)3
اص ًة َو ُب ِعث ُ
ْﺖ إلى ال َّن ِ
ان ال َّنب ﱡِي ُي ْب َع ُث إ َلى َق ْو ِم ِه َخ َّ
( )١أخرجه مسلم ح (.)22٧٨
( )2أخرجه البخاري ح ( )3٤١٤ومسلم ح (.)23٧3
( )3أخرجه البخاري ص (.)335
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يﺖ َج َوا ِم َع ا ْل َك ِل ِمَ ،ون ُِص ْر ُت بِال ﱡر ْع ِﺐَ ،و ُأ ِح َّل ْﺖ ِل َي ا ْل َغ َنا ِئ ُم،
وقال [ُ » :ف ﱢض ْل ُﺖ َع َلى ا َأل ْن ِب َيا ِء ب ِِس ﱟﺖُ :أ ْع ِط ُ
ورا َو َم ْس ِج ًداَ ،و ُأ ْر ِس ْل ُﺖ ِإ َلى ْ َ
اﳋ ْلقِ َكا َّفةًَ ،وخُ ِت َم ب َِي ال َّن ِب ﱡي َ
ون« (.)١
َو ُج ِع َل ْﺖ ِل َي ا َأل ْر ُ
ض َط ُه ً
مﺤمدا [ حجة اهلل تعالى على خلقه إلى يوم القيامة ،ويجﺐ اتباعه ،وال يقبل اهلل تعالى من أحد
 - ٨أن
ً
مﺤمد [ ،ولو كان أحد من األنبياء ح ًّيا ملا وسعه إال اتباع مﺤمد [ ،ويدل على ذلك:
شريعة إال شريعة
ٍ

قوله تعالـى :ﭽv u t s r q p o n m l k
 ~} | { z y x wﮯ ¡ ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢
 ° ¯ ® ¬ « ªﭼ [آل عمران.]٨١ :
ﻧﺸـــــﺎط:

ننقســم إلــى
مجموعــات،
وي
ســير النشــاط
علــى طريقــة
املسابقات.

من خالل اﻵية السابقة واﳊديثني السابقنيُ :أعدّ د خصائﺺ نبينا
مﺤمد [ ورسالته.
.....................- 2
..................- ١
.....................- ٤
..................- 3
.....................- 6
..................- 5
.....................- ٨
..................- ٧

للة القراآن الكرمي عل نبو مد [
داللة القرآن على نبوة محمد [ من ﺛالﺛة أوجه:
 -١أنَّه ُأ ّم ﱞي ال يكتﺐ وال يقرأ املكتوب ،ومع ذلك جاء بهذا القرآن العظيم املشتمل على الشرائع القومية،

واألنباء العظيمة كما قال تعالى :ﭽ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T
 aﭼ [العنكبوت.]٤٨ :
 -2ما اشتمل عليه من قصﺺ األنبياء ﳑا هو من علم الغيﺐ كما قال تعالى بعد قصة يوسف  :ﭽÉ
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Êﭼ [يوسف.]١٠2 :
 -3إعجاز القرآن للبشرية بل للثقلني أن يﺄتوا مبثله أو بعشر سور مثله أو سورة من مثله ،ولهذا ﲢداهم اهلل

بذلك فقال :ﭽ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
; < = > ﭼ [اإلسراء.]٨٨ :
( )١أخرجه مسلم ح (.)523
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ﻧﺸـــــﺎط:
أبني فيه خصائﺺ النبي مﺤمد§،،
من خالل دراستيَ :أك ُتﺐ مقا ًال ّ
مدعم ًا مقالي باألدلة الشرعية والعقلية املناسبة.

ينفذ النشــا
ط
ب
شــ
ك
ل
ف
ردي،
وير
ُ شــﺢ بعضهــا
لتوﺿــع فــي
ل
وحة الفصل.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

؟ مع االستدالل.

س :1من أولو العزم من الرسل
ً
ُ ّ
س :2أعدد خمسا من خصائﺺ نبينا محمد [ ورسالته ،مع االستدالل.
َ ُ
س :٣أذكر داللة القرآن الكريم على نبوة محمد [.

6٤

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
َ ُ
 - 1يعد اإليمان بالرسل الركن الرابع من أركان اإليمان ،بعد دراستنا لهذا الركن :أذكر
واجبنا تجاههم.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
َ
ُ
 - 2بعد دراستنا لهذه الوحدة :أحاول أن أكتب موضوعين :األول :عن الغلو في األنبياء
ً
 ،والثانية :عن التقليل من مقامهم وقدرهم ،مراعيا في كتابتي األسلوب
والرسل
الحسن وإيراد األدلة النقلية والعقلية.
األول:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
الثاني:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول )ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴادﺳﺔ( :ﻣﻘﺪﻣات اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ



اﻟﺪرس اﻷول

اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑاﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ،وﻣﻌﻨﻰ اﻹﻳﻤان ﺑاﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

يعد اإلميان باليوم اآلخر ركيزة مهمة في عقيدة املسلم ،فاهلل عز وجل خلقنا لعبادته وجعل لنا
يوم ًا نسأل فيه عن مدى ﲢقيقنا لهذه الغاية التي خلقنا من أجلها ،وهذا اليوم له أحوال ومشاهد
تﺨتلﻒ عن أحوال ومشاهد احلياة الدنيوية ،فاحلياة اﻷخروية دائمة أبدية.

اليوم الآخر

اليوم اآلخر هو يوم القيامة ،وسمي باليوم اآلخر ﻷنه ال يوم بعده ،يجمع اهلل فيه اﻷولني واآلخرين ،وذلك للحساب

واﳉزاء ،فإما إلى اﳉنة أو إلى النار قال تعالى:ﭽv u t s rq p o n

 ~ } | { z y xwﮯ ¡ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ﭼ
[آل عمران.]185 :

مع الإان باليوم الآخر

معنى اإلميان باليوم اآلخر هو التصديق اﳉازم بإتيانه ال محالة ،والعمل واالستعداد له ،بحيث يوقن املسلم
بأنه سيأتي ذلك اليوم الذي يبعث اهلل فيه العباد من قبورهم للحساب واﳉزاء ،ويقضي بينهم ففريق في اﳉنة
وفريق في السعير.
ويدخل في اإلميان باليوم اآلخر :اإلميان مبقدمات ذلك اليوم وعالماته من أشراط الساعة الصغرى والكبرى،
كما يدخل فيه املوت وما بعده من فتنة القبر وعذاب القبر و نعيمه ،ويتضمن اليوم اآلخر :البعث والنشور ،وما
في موقﻒ القيامة من اﻷهوال واﻷفزاع ،والشفاعة ،واحلوض ،واحلساب ،والصراط ،وغيرها ،واﳉنة ونعيمها،
والنار و عذابها.
واإلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان الستة ،فال يصﺢ اإلميان إال باإلقرار باليوم اآلخر والتصديق به.
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نشـــــاط:
الدليل من القرآن الكرﱘ على أن اإلميان باليوم اآلخر من أركان اإلميان:
......................................................
......................................................
الدليل من السنة على أن اإلميان باليوم اآلخر من أركان اإلميان:
......................................................
.......................................................

نشـــــاط
ﺟﻤــــاﻋﻲ:

أَ
كتﺐ الدليلني
ويك
ونان جز ًءا من
الدرس.

ننقسم إلى م
النشاط.

جم
وعات لتنفيذ

بالرجوع لتفسير ابن كثير ُأ ّبني ما وجه االستدالل من اآلية اآلتية
على أن اإلميان باليوم اآلخر أحد اﻷصول املتفق عليها بني الشرائع؟
قال تعالى:

[البقرة.]62 :
........................................................
وقد أجمع علماء اإلسالم على كفر من كذب باليوم اآلخر ،كما قال تعالى:
[الرعد.]5 :
فإنكار اليوم اآلخر كفر برب العاملني ،يوجﺐ اخللود في نار اﳉحيم.
مبشرين ومنذرين ،فحذروا أﳑهم من مجيء هذا اليوم قبل االستعداد له،
وأخبر سبحانه أنه بعث الرسل
كمـا أخبـر عن أهل النـار أنهـم إذا قــال لهم خزنتهــا:
[الزمر.]71 :
6٩

ولقد أثنى اهلل تعالى على الذين يﺨافون ذلك اليوم العﻈيم .فقال سبحانه:
[النور.]37 :

كما ذم الذين ال يﺨافون اآلخرة ،وجعل ذلك من صفات الكافرين فقال :ﭽ>? @ C B Aﭼ

[املدثر.]53 :

يتم النشاط
ع
ل
ى
ش
ك
ل
حوار
بني
املجموعات.

نشـــــاط

ُأقارن بني سلوك من يؤمن باليوم اآلخر وبني من ال يؤمن باليوم اآلخر ﲡاه اﻷمور اآلتية:
مؤمن باليوم اآلخر
الصبر على مصائب الدنيا
) الشدائد والمحن )
موت قريب أو صديق
القبر
الشهوات

7٠

ﻏير مؤمن باليوم اآلخر

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:

ي
نفذ النشاط ب

شكل فردي.

من خالل ما تعلمناه في هذا الدرسَ ،أكتﺐ كلمة توجيهية
أحث فيها على االستعداد لليوم اآلخر.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

س :1ما معنى اليوم اآلخر؟ ولماذا ُسمي بذلك؟
س :2هل اإليمان باليوم اآلخر مختﺺ بأمة محمد [ فقﻂ ،أم أنه عام في كل
الشرائع؟ مع االستدالل.
س :٣ما الحكمة من ﺛناء الله تعالى على الذين يخافون اليوم اآلخر في قوله
سبحانه:
[النور]37 :؟
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

أﻫﻤﻴﺔ اﻹﻳﻤان ﺑاﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

يكون التم
ه
ي
د
ح
وا
ر
بني
املجموعا
ت
ح
و
ل
ال
درس
السابق.

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< ما معنى اليوم اآلخر؟ وملاذا سمي بذلك؟
< ما حكم اإلميان باليوم اآلخر؟ مع االستدالل.
< هل اإلميان باليوم اآلخر خاص بدين اإلسالم وحده؟ مع االستدالل.

اأمية الإان باليوم الآخر وملت

أكثر القرآن الكرﱘ من ذكر هذا اليوم العﻈيم ،حتى ال تكاد سورة من سور القرآن تﺨلو من ذكره ،وقد جاء
وسماه بأسماء متعددة تدل على ﲢقق
تقريره في مواضع متعددة من كتاب اهلل ،وأكد وقوعه بأساليﺐ متنوعةّ ،
وقوع هذا اليوم.

نشـــــاط:

يت
م النشاط
مسابقة.

على شكل

بالرجوع إلى القرآن الكرﱘ ُأعدّ د خمسة من أسماء اليوم اآلخر ،مع ذكر اآلية واسم السورة.
السورة
اآلية
االسم

وﳑا يؤكد أهمية اإلميان باليوم اآلخر أنه يقرن باإلميان باهلل في نصوص كثيرة في الكتاب و السنة ،كما قال تعالى:
[البقرة.]232 :
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[املجادلة.]22 :

وقال سبحانه:
وقال [» :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه،
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت«).(1

نشـــــاط:
عدم إيذاء اﳉار وإكرام الضيﻒ والكالم احلسن ،ما عالقتها باإلميان باليوم اآلخر؟

يتم النشا
ط
ب
ط
ر
ي
ق
ة
احلوار
بني امل
جموعات.

...................................................................
...................................................................

ولقد أكدت النصوص الشرعية على تقرير اليوم اآلخر وﲢقق وقوعه مبا فيه من بعث ونشور ،وجزاء وحساب،
وسائر أحواله وأهواله ،ليستعد العباد لذلك اليوم ملا في ذلك من أثر بالﻎ في حياة اإلنسان والتزامه بالواجبات،
وك ّفه عن احملرمات .كما قال سبحانه:

[البقرة.]46-45 :

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:

ُينفذ

النشاط ب
شكل فردي.

َأك ُتــﺐ ً
مقــاال عن منزلــة اليوم اآلخر لدى املســلم ،مبي ًنا أثــر اإلميان باليوم
اآلخر على أقوال املسلم وأفعاله.
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

) (1أخرجه البﺨاري ح ) ،(5672ومسلم ح ).(47
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َ ُ
س :1سمى الله عز وجل اليوم اآلخر بأسماء متعددة ،أذكر أربعة منها مع
االستدالل.
س :2ما منزلة اليوم اآلخر لدى المسلم؟
س :٣ما الحكمة من اقتران اإليمان بالله مع اإليمان باليوم اآلخر في مواضع
كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث النبي [؟
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﺒﺾ اﻷرواح

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

يعيش اإلنسان عدة مراحل ،ونهاية كل مرحلة بداية للمرحلة التي تليها ،فمث ً
ال
مرحلة احلمل نهايتها )الوالدة( بداية للحياة في هذه الدنيا ،ومرحلة احلياة في الدنيا
نهايتها )املوت( بداية ملرحلة البرزخ بني الدنيا واآلخرة .

ب�ص الأروا

املوت حتم الزم ﳉميع اخلالئق في هذه الدنيا ،قال تعالى :ﭽ T S R QP O N Mﭼ

[العنكبوت.]57 :
وقال تعالى :ﭽn m l kj i h g f ed c b a `_ ^ ] \ [ Z
oﭼ [القصﺺ.]88 :
وكل شﺨﺺ له أجل محدد ينتهي إليه ،ال يتجاوزه وال يقصر عنه،كما قال سبحانه:

ﭽz y xw v u t s r qp o nﭼ

[اﻷعراف.]34 :

نشـــــاط:

املوت:
هــو مفارقــة ا
لــ
ر
و
ح
ل
ل
بــ
د
ن
،
وانتقــال مــن
دا
ر
ال
دن
يـ
ـا
إ
لــ
ى
دار البرزخ ،و
ه
ي
ما
ب
ني
ال
دنيا
واآلخرة.

يتم النشا
احلوار ط بطريقة
بني امل
جموعات.

أمثلة ﻷسباب تؤدي إلى املوت يغفل اإلنسان عنها )ﲢدث فجأة( ،وماذا يجﺐ
عليه نحوها؟
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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وهذا اﻷجل احملتوم غيﺐ استأثر اهلل بعلمه ،قال تعالى:
[لقمان.]34 :
سن معلوم ،وذلك ليكون املرء مستعداً للقاء اهلل ،فال بد من التأهﺐ له قبل
فاملوت ليﺲ له زمن معلوم ،وال ّ
نزوله ،واالستعداد ملا بعده قبل حصوله ،واملبادرة بالعمل الصالﺢ و العلم النافع قبل حلول املوت ،قـال تعالى:
[احلشر.]18 :
وعلى كل واحد أن يتذكر املوت فال يركن إلى احلياة الدنيا ،فعن عبد اهلل بن عمر  قال :أخذ رسول اهلل [
مبنكبي فقال» :كن في الدنيا كأنك غريﺐ أو عابر سبيل« وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يقول» :إذا أمسيت فال
ّ
تنتﻈر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتﻈر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك«).(1
ننقسم إلى
م
ج
م
و
عا
ت
لتنفيذ
النشاط وتعر
اﳉميع .ض النتائﺞ على

نشـــــاط:

ُأعدد ثالث فوائد من احلديث السابق.
.......................................................... - 1
.......................................................... - 2
.......................................................... - 3

وفـي نـزع الـروح مـن الشـدة مـا ال يوصﻒ ،فقد روت أم املؤمنني عائشة  كيﻒ ُقبض رسول اهلل [ فذكرت
أنه كان بني يديه ركوة أو ُع ْل َب ٌة فيها ماء ،فجعل يدخل يديه في املاء فيمسﺢ بهما وجهه ويقول» :ال إله إال اهلل،
إن للموت سكرات« ).(2

) (1أخرجه البﺨاري ح ).(6416
) (2أخرجه البﺨاري ح ).(651٠
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نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:

ينفذ الن

شاط ب
شكل فردي.

َأك ُتﺐ ّ
ملﺨص ًا ُأ ّبني فيه ما احلال التي يجﺐ أن يكون عليها املؤمن
بعد قراءة هذا الدرس .
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

س :1ما الحكمة من إخفاء وقت الموت ومكانه؟
س :2ماذا يعني لك االستعداد للموت؟
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اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ

ﺳﺆال اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﺮه

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

القبر هو املنزلة اﻷولى من منازل اآلخرة ،فيمتحن املرء في قبره و ُيسأل ،وهذه من أمور
الغيﺐ التي ال يعلمها إال اهلل تعالى ،ويجﺐ اإلميان بها ،وعدم اخلوض في كيفيتها .

اأحوال القبور

إن شـأن القبر عﻈيم ،وخطبه جسيم ،فإن له ﻇلمة وفﻈاعة وهو ًال ،لقد كان أمير املؤمنني عثمان بن عفان
[ إذا وقﻒ على قبر بكى حتى يبل حليته ،فقيل له تذكر اﳉنة والنار فال تبكي وتبكي من هذا؟ فقال :إني
سمعت رسول اهلل [ يقول» :القبر أول منازل اآلخرة ،فإن ﳒا منه فما بعده أيسر منه ،وإن لم ينﺞ منه فما بعده
منﻈرا قﻂ إال والقبر أفﻈع منه«).(1
أشدﱡ منه« قال :وسمعت رسول اهلل [ يقول» :ما رأيت ً
وقال [» :إن هذه القبور مليئة ﻇلمة على أهلها ،وإن اهلل عز وجل ين ّورها لهم بصالتي عليهم«).(2
اأشلة الق وتت

إن امليت إذا وضع في قبره ميتحن ،إذ يأتيه ملكان ويسأالنه :من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي
بعث فيكم؟ فيقول املؤمن :ربي اهلل ،وديني اإلسالم ،وعن الرجل الذي بعث فيهم يقول :هو عبد اهلل ورسوله.
ويقول الكافر :هاه هاه ال أدري.
كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي اهلل عنهما الطويل ،فقد قال [ عن املؤمن» :فتعاد روحه في
جسده فيأتيه ملكان ،فيجلسانه ،فيقوالن له :من ربك؟ فيقول ربي اهلل ،فيقوالن له :ما دينك؟ فيقول :ديني
اإلسالم ،فيقوالن له :ماهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هو رسول اهلل ،فيقوالن له :وما ِعلمك؟ فيقول:
قرأت كتاب اهلل فآمنت به ،وصدقت ،فينادي مناد من السماء :أن صدق عبدي فأفرشوه من اﳉنة ،وألبسوه من
اﳉنة ،وافتحوا له باب ًا إلى اﳉنة ،قال :فيأتيه من َروحها وﻃيبها ،ويفسﺢ له في قبره مدّ بصره.«....
) (1أخرجه أحمد ح ) (454والترمذي ح ) (23٠8وابن ماجه ح ). (4268
) (2أخرجه مسلم ،ح ).(٩56
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وقال عن الكافر» :فتعاد روحه في جسده ،و يأتيه ملكان فيجلسانه ،فيقوالن له :من ربك؟ فيقول هاه هاه
ال أدري ،فيقوالن له :مادينك؟ فيقول هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي ُبعث فيكم ،فيقول:
هاه هاه ال أدري ،فينادي مناد من السماء :أن كذب ،فأفرشوه من النار ،وافتحوا له باب ًا إلى النار ،فيأتيه من ح ّرها
وسمومها ،ويضيق عليه قبره ،حتى تﺨتلﻒ فيه أضالعه .(1) «...

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:
َأستنتﺞ من احلديث عالقة القرآن الكرﱘ واإلميان به وأثر ذلك بامليت في قبره
...................................................................................
...................................................................................

نشـــــاط

يتم النشاط ع
ل
ى
ش
ك
ل
ح
وار
بني
املجموعات.

من خالل حديث البراء بن عازب ُ ::أقارن بني حال املؤمن والكافر في القبر.
المؤمن

الكافر

سؤال الملكين
اإلجابة على األسﺌلة
الجزاء
ولذا ُشرع الدعاء للميت بالتثبيت بعد االنتهاء من دفنه ،فعن عثمان بن عفان [ قال :كان النبي [ إذا
فرغ من دفن الرجل وقﻒ عليه وقال» :استغفروا ﻷخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه اآلن يسأل« ).(2
"إن ﻇواهر القبور تراب ،وبواﻃن بعضها حسرات وعذاب ،تاهلل لقد َو َعﻈت فما تركت لواعظ مقا ًال ،ونادت
يا ُع ّمار الدنيا لقد عمرﰎ داراً موشكة بكم زوا ًال ،وخربتم داراً أنتم مسرعون إليها انتقا ًال ،هذه محل للعبر روضة
من رياض اﳉنة أو حفرة من حفر النار" ).(3
) (1أخرجه أحمد ح ) (18534و أبو داود ح ).(4753
) (2أخرجه أبو داود ،ح ).(3221
) (3الروح البن القيم ص ) (11٠بتصرف.

7٩

س :1ما معنى فتنة القبر؟

س :2إذا كانت أسﺌلة الملكين في القبر معروفة ،فل َم ُ
اليجيب جميع
ِ
الناس اإلجابة الصحيحة؟
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اﻟﺪرس اﳋﺎﻣﺲ

نﻌﻴﻢ اﻟﻘﺒﺮ وﻋﺬاﺑﻪ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

املسلم عليه أن يستعد ملا بعد املوت ويعمل مبا ُيق ّربه من ربه ويرضيه عنه ،فالقبر إما
حفرة من حفر النار أو روضة من رياض اﳉنة.

نعي الق وعاب

تواترت اﻷدلة بإثبـات عــذاب القبر ونعيمــه ،فيجﺐ اعتقـــاده واإلميـــان به ،ومـــن ذلك قـــولــه تعـالى:
ﭽ
ﭼ [غافر.]46 :
وحديث أنﺲ بن مالك [ عن النبي [ قال» :إن العبد إذا وضع في قبره و تولّى و ذهﺐ أصحابه حتى
أنه ليسمع قرع نعالهم ،أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له :ما كنت تقول في هذا الرجل محمد [؟ فيقول:
أشهد أنه عبد اهلل ورسوله ،فيقال :انﻈر إلى مقعدك من النار أبدلك اهلل به مقعداً من اﳉنة ،قال النبي [:
فيراهما جميعاً ،وأما الكافر أو املنافق فيقول :ال أدري ،كنت أقول ما يقول الناس ،فيقال :ال دريت وال تليت،
ثم ُيضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه فيصيﺢ صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني« ).(1
يت
م النشاط ب
ط
ر
ي
ق
ة
،
ا
حلوار
بني امل
جموعات.

نشـــــاط:

ُأقارن بني حديث أنﺲ بن مالك [ وحديث البراء بن عازب  في الدرس
السابق من حيث أنواع النعيم وأنواع العذاب الواردة فيهما.
..............................................................
..............................................................
..............................................................

) (1أخرجه البﺨاري ح ) (1374ومسلم ح ).(387٠
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وعن ابن عباس  قال :م َّر النبي [ على قبرين فقال» :إنّهما ليعذبان ،وما يعذبان في كبير« ،ثم قال:
»بلى أ َّما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ،وأ َّما اآلخر فكان ال يستتر من بوله« ).(1

نشـــــاط:

يتم النشا
ط
ب
ط
ر
ي
ق
ة
احلوار
بني امل
جموعات.

ُ
نذكر ثالث فوائد مستفادة من احلديث السابق.
..................................................... - 1
..................................................... - 2
..................................................... - 3

ويجﺐ اعتقاد ثبوت عذاب القبر ونعيمه ،واإلميان به ،وال نتكلم في كيفيته ،إذ ليﺲ للعقل وقوف على
كيفيته ،لكونه ال عهد له به في هذه الدار ،بل هو من منازل اآلخرة التي ال يدركها العقل.
كما أن من مذهﺐ أهل السنة واﳉماعة أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والبدن جميعاً ،وأن عذاب
القبر هو عذاب البرزخ ،فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصي َبه منه ُقبِر أو لم ُيقبر.

) (1أخرجه البﺨاري ح ) (1378ومسلم ح ).(2٩2

82

َ
س :1من لم ُيقبر سواء ﻏ ِرق أو أكلته السباع ،فهل يناله شيء من نعيم القبر أو
عذابه؟ مع التعليل.
س :2لماذا ال يصح أن نتكلم في كيفية عذاب القبر ونعيمه؟
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اﻟﺪرس اﻟﺴﺎدس

ﻋﻼﻣات اﻟﺴاﻋﺔ اﻟﺼﻐﺮى

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

من رحمة اهلل تعالى بالناس أن جعل لهم مهلة ليتوبوا ،وجعل لهم عالمات ﲢذرهم
وتوقﻈهم من الغفلة ،جعل اهلل لكل شيء عالمات ،ومنها يوم القيامة،وهذا الدرس
خصﺺ للحديث عن عالمات الساعة الصغرى.

عالمات الشاعة ال�شر

املقصود بعالمات الساعة هي :عالمات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها .وعالمات الساعة الصغرى
هي :العالمات التي تتقدم الساعة بأزمان متفاوتة كقبض العلم ،وكثرة
شرب اخلمر ،وضياع اﻷمانة ونحوها ،وقد يﻈهر بعضها وقت عالمات
املﺨرج من الفﱳ التي تقع بني
املسلمني:
الساعة الكبرى مثل خروج املهدي والريﺢ الطيبة التي تقبض أرواح املؤمنني
-1
ت
قو
ى
ا
هلل
ت
عا
لى
وال
توكل
في آخر الزمان ،ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
عليه.
 -2االستغفار والتضرع واللجوء
إليه سبحانه.
 -3االستعانة بالصبر والصالة.
 -4اعتزال الفﱳ ،وكﻒ اليد
واللسان في الفتنة.

ً
وعالمات الساعة الصغرى كثيرة جدا ،وسنكتفي باألمثلة اآلتية:
 - 1ظهور الفتن :فقد أخبر النبي [ أن من عالمات الساعة ﻇهور
الفﱳ العﻈيمة التي يلتبﺲ فيها احلق بالباﻃل ،فيصبﺢ الرجل مؤمن ًا وميسي
إن بني
كافرا ،فعن أبي موسى اﻷشعري [ قال :قال رسول اهلل [» :إن
ً
يدي الساعة فتن ًا كقطع الليل املﻈلم ،يصبﺢ الرجل فيها مؤمن ًا وميسي كافراً ،وميسي مؤمن ًا و يصبﺢ كافراً،
القاعد فيها خير من القائم ،والقائم فيها خير من املاشي« ).(1

)(1أخرجه أحمد ح ) (1٩73٠وأبو داود ح ) (4262وابن ماجه ح ).(٩613
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نشـــــاط:
أمثلة للفﱳ التي تكثر آخر الزمان:
.......................- 1
...................... - 3

يت
م النشاط
ب
ط
ر
ي
ق
ة
ا
حلوار
بني امل
جموعات.

...................... - 2
.......................- 4

 - 2ظهور نار الحجاز :فعن أبي هريرة [ ،أن رسول اهلل [ قال» :ال تقوم
الساعة حتى تﺨرج نار من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى« ).(1
وقد ﻇهرت هذه النار العﻈيمة بنواحي املدينة النبوية سنة أربع وخمسني
وستمائة من الهجرة ) 654هـ (.

بُصرى:
مدينة
بالشام ويقال

لها حوران.

 - ٣والدة األمة ربتها :فقد جاء في بعض روايات حديث جبريل الطويل قولـه » :وسأخبرك عن أشراﻃها،
)(2
إذا ولدت ا َﻷ َمـ ُة َر َّبتها« املـراد بـه :السيد أو املالك .
 - ٤كثرة الكذب واألخبار الغريبة :فعن أبي هريرة [ عن رسول اهلل [ أنه قال» :سيكون في آخر أمتي
أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم وال آباؤكم ،فإياكم وإياهم« ).(3
دجالون َّ
كذابون ،يأتونكم من اﻷحاديث مبا لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم،
وفي رواية» :يكون في آخر الزمان َّ
)(4
فإياكم و إياهم ،ال يضلونكم وال يفتنونكم«.

) (1أخرجه البﺨاري ح ) (7118ومسلم ح ).(2٩٠2
) (2أخرجه البﺨاري ح ) (5٠ومسلم ح ).(8
) (3أخرجه مسلم ).(6
) (4أخرجه مسلم).(7
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نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:
ماذا يعني لك خروج عالمات الساعة الصغرى؟
....................................................
....................................................
.....................................................

ينفذ النشاط
ف
ر
دي
ً
ا
وي
ت
م
ا
ختيار
ﳕاذج لعرض
ها
ع
ل
ى
ا
ﳉ
م
ي
ع.

ُ ّ
عدد ً
خمسا من عالمات الساعة الصغرى.
س :1أ
س :2ما موقفك من ظهور عالمات الساعة الصغرى؟

َ ُ
س :٣من عالمات الساعة الصغرى كثرة الدجالين ،فهل ن ْسكت عنهم بحجة أنها من
عالمات الساعة الصغرى ،أو نحذرهم ونحذر الناس منهم؟
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اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻋﻼﻣات اﻟﺴاﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< معنى عالمات الساعة.
< أمثلة على عالمات الساعة الصغرى.
< موقﻒ املسلم من ﻇهور عالمات الساعة الصغرى.

يكون التم
ه
ي
د
ح
وا
ر
بني املجم
و
ع
ا
ت
ح
ول
الدر
س السابق.

عالمات الشاعة الك

وهي اﻷمور العﻈام التي تﻈهر قرب قيام الساعة ،وتكون غير معتادة الوقوع كﻈهور الدجال ،ونزول عيسى
 ،وﻃلوع الشمﺲ من مغربها ،وهي عشر عالمات ،قد جاء سردها في حديث حذيفة بن َأ ِس ْيد ِ
الغفاري
[ قال :اﻃلع علينا رسول اهلل [ ونحن نتذاكر ،فقال» :ما تذاكرون؟« قالوا :نذكر الساعة ،فقال [:
»إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ،فذكر الدخان ،والدَّ َّجال ،والدابة ،وﻃلوع الشمﺲ من مغربها،
ونزول عيسى بن مرﱘ ،ويأجوج ومأجوج ،وثالثة خسوف :خسﻒ باملشرق ،وخسﻒ باملغرب ،وخسﻒ بجزيرة
العرب ،وآخر ذلك نار تﺨرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم«). (1
وسنتحدث عن اﺛنتين منها:

ﱠ
األولى :المسيح الد ﱠجال.

فعن ابن عمر  أن رسول اهلل [ ذكر الدجال بني ﻇهراني الناس فقال» :إن اهلل تعالى ليﺲ بأعور ،أال وإن
املسيﺢ الدجال أعور العني اليمنى كأن عينه عنبة ﻃافية«) .(2ومعنى ﻃافية :أي ناتئة .
وفي حديث أنﺲ [ قال :قال رسول اهلل [» :وإن بني عينيه مكتوب :كافر«).(3
وفتنة الدجال أعﻈم الفﱳ منذ خلق اهلل آدم إلى قيام الساعة ،وذلك بسبﺐ ما يقع له من خوارق عﻈيمة
تبهر الناس وتﺨدعهم.

) (1أخرجه مسلم ح ).(2٩٠1
) (2أخرجه البﺨاري ح ) (343٩ومسلم ح ).(171
) (3أخرجه البﺨاري ح ) (7131ومسلم ح ).(2٩33
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ومن ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان [ في شأن الدجال إذ يقول املصطفى [» :فيأتي على
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له ،فيأمر السماء فتمطر واﻷرض فتنبت  ....ثم يأتي القوم فيدعوهم
فيردون عليه قوله ،فينصرف عنهم ،فيصبحون ﳑُ ِْح ِلني٭ ليﺲ بأيديهم شيء من أموالهم ،ومير باخلربة فيقول
لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيﺐ النحل ،ثم يدعو رج ً
ال ﳑتلئ ًا شباب ًا فيضربه بالسيﻒ فيقطعه
جزلتني٭رمية الغرض٭ ،ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك«).(1

نشـــــاط:

يت
م النشاط
ب
ط
ر
ي
ق
ة
ا
حلوار
بني امل
جموعات.

َأﲢدّ ث عن صور الفتنة في فتنة املسيﺢ الدجال.
............................................................
............................................................

فبني النبي [ صفات الدجال،
وقد أرشد نبينا محمد [ أمته إلى ما يحفﻈها من فتنة املسيﺢ الدجالّ ،
فالدجال أعور واهلل تعالى ليﺲ بأعور ،والدجال بشر يأكل ويشرب واهلل عز وجل منزه عن ذلك ،وأنه ال أحد يرى
ربه حتى ميوت ،وأما الدجال فيراه الناس عند خروجه .
وأمر النبي [ بالتعوذ باهلل من فتنة الدجال في كل صالة ،فعن أبي هريرة [ قال :قال رسول اهلل [:
»إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن
فتنة احمليا واملمات ،ومن شر فتنة املسيﺢ الدجال«).(2
ومما يعصم من الدجال :حفظ عشر آيات من سورة الكهﻒ ،من أولها كما في بعض الروايات ،ومن آخرها
في بعض الروايات اﻷخرى ،فعن النواس بن ِس ْمعان [ أن النبي [ قال» :من حفظ عشر آيات من أول سورة
الكهﻒ عصم من الدجال«).(3
ومن أهم ما يعصم منه عدم اإلتيان إليه إذا خرج لقوله [» :من سمع بالدجال فلينأ عنه«).(4

نشـــــاط:

يتم
ب النشاط بط
ر
ي
ق
ة
ا
حل
وار
ني امل
جموعات.

ُ
أناقﺶ ما يأتي:
< صفات املسيﺢ الدجال............... .............. ............... .
..................... ...................
< ملاذا ُسمي باملسيﺢ الدجال؟
< سبيل العصمة من هذه الفتنة العﻈيمة..................... .............. .
) (1أخرجه مسلم ح ) (3) .(2٩37أخرجه مسلم ح).(8٠٩
) (4أخرجه أحمد ح ) (1٩٩68وأبو داود ح ).(431٩
) (2أخرجه مسلم ح).(588
)٭( ﳑحلني :أصابهم احملل وهو القحﻂ ،جزلتني :قطعتني،
رمية الغرض :أي بني القطعتني  -اﳉزلتني -مقدار َرم َي ِته .
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الثانية :طلوع الشمﺲ من مغربها:

فعن أبي هريرة [ أن رسول اهلل [ قال» :ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمﺲ من مغربها ،فإذا ﻃلعت
فرآها الناس آمنوا أجمعون ،فذاك حني ال ينفع نفس ًا إميانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إميانها خيراً«).(1
وإذا ﻃلعت الشمﺲ من مغربها فإنه ال يقبل اإلميان ﳑن لم يكن قبل ذلك مؤمناً ،كما ال تقبل توبة العاصي،
فإن حالهم كحال من عاين املوت ،فال تقبل توبته.
فعن أبي موسى اﻷشعري [ قال :قال رسول اهلل [» :إن اهلل يبسﻂ يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
ويبسﻂ يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمﺲ من مغربها«).(2

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:

ُينفذ

النشاط فردي ًا.

ُ
أذكر أصناف الناس وقت ﻃلوع الشمﺲ من مغربها
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

س  :1ما معنى عالمات الساعة الكبرى؟
س  :2ما أوجه الفتنة في فتنة المسيح الدجال؟
س  :٣أرشد النبي [ أمته إلى أمور تعصمهم من المسيح الدجال؛ فما هي؟

) (1أخرجه البﺨاري ح ) (65٠6ومسلم ح ).(157
) (2أخرجه مسلم ح ).(275٩

8٩

أنشﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول )ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴادﺳﺔ(

ﻣﻘﺪﻣات اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ

 )1أختار ً
كتابا يتحدث عن اليوم اآلخر وأعرض على مجموعتي أهم المسائل والمعلومات
الموجودة فيه.
اسم الكتاب...............................................................:
المؤلف...................................................................:
أهم المسائل والمعلومات.................................................... :
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

َ ُ
 )2أذكر لمجموعتي قصة تعكﺲ سلوك مؤمن بالله واليوم اآلخر تجاه أمر من أمور
الدنيا.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
٩٠

ً
الق ْسم من الوحدة ما األمور التي يجب فعلها استعدادا لليوم اآلخر؟
 )٣بعد دراستي لهذا ِ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

 )٤بالتعاون مع مجموعتي أقوم بما يأتي:

ً
أ -أضع عنوانا آخر لهذا القسم من الوحدة يعكﺲ محتواها.
..........................................................................
..........................................................................
ُ ّ
ب -ألخﺺ أهم األفكار والمعلومات الواردة في الوحدة.

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..............................................
َ ُ
ج -هناك ممارسات خاطﺌة تصدر ممن ال يؤمن بالله واليوم اآلخر :بالتعاون مع مجموعتي أذكر
أهمها.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
٩1

َ
ُ
 )٥بعد دراستي لهذا القسم من الوحدة :أشرح مقدمات اليوم اآلخر من حيث :المقصود به،
وأهميته ،وقبض الروح ،وسؤال الميت في قبره ،وما يعقب هذه األسﺌلة.
.....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

٩2

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜانﻲ )ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴادﺳﺔ(:



اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻣﻦ

أﺣﺪاث اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ

ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨشﻮر وأدﻟﺘﻪ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة القسم األول )من الوحدة السادسة) من خالل المحاور اآلتية:
< املقصود باليوم اآلخر مع اﻷدلة.
< القبر عذابه ونعيمه.
< عالمات الساعة الصغرى والكبرى.

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وار
بني املج
م
و
ع
ا
ت
حول
الدر
س السابق.

مع البع والشور

البعث :إحياء اهلل املوتى وإخراجهم من قبورهم للحساب واﳉزاء.
ينفﺦ إسرافيل عليه السالم في الصور نفﺨة الصعق ،فتنتهي احلياة في اﻷرض وفي السماء ،إال من استثنى اهلل
تعالى ،ثم ينفﺦ نفﺨة البعث ،فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني.

كما جاء في قوله تعالى :ﭽ IHGFEDCBA
WVUTSRQPONMLKJﭼ [الزمر.]68 :

ال ِّليت:
صفحة العنق،
وإص
غاؤه :إمالته.
الطل:
أضعﻒ املطر.

وفي حديث عبد اهلل بن عمر  قال :قال رسول اهلل [:
»ثم ُينفﺦ في الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ِليت ًا ورفع ِليت ًا٭ - ،قال -وأول من يسمعه رجل يلوط حوض
إبله٭ قال فيصعق ويصعق الناس ،ثم ينزل اهلل مطراً كأنه ّ
الطل أو الﻈل )شك الراوي( فتنبت منه أجساد الناس،

ثم ينفﺦ فيه أخرى فإذا هم قيام ينﻈرون«).(1

نشـــــاط:
ُأرتﺐ ما جاء في ال ّنصني السابقني من اﻷمور املرتبطة بالبعث والنشور .
.........................................................................
.........................................................................
) (1أخرجه مسلم ح ).(2٩4٠
)٭( أصغى ِليت ًا ورفع ِليتاً :الليت صفحة العنق وهي جانبه ،وهما
ليتان ،وأصغى :أمال ،يلوط حوض إبله :أي ُيط ّينه ويصلحه.

٩3

اإثبات البع

ولقد دل على البعث الكتاب والسنة ،والعقل واحلﺲ ،فنؤمن يقين ًا بأن اهلل تعالى يبعث من في القبور ،وتعاد
اﻷرواح إلى اﻷجساد ،فيقوم الناس لرب العاملني ،قال تعالى:

[املؤمنون.]16-15 :
من آدم  وحتى محمد [ ،وهو مقتضى
وقد أجمع املسلمون على ثبوته ،وأجمع عليه اﻷنبياء
احلكمة ،حيث تقتضي أن يجعل اهلل تعالى لهذه اخلليقة معاداً يجزيهم فيه على ما عملوه في الدنيا.
وإنكار البعث كفر باهلل تعالى ،كما قال سبحانه:

[الرعد.]5 :
وإنكار البعث سوء ﻇن باهلل عز وجل ،فإن من ﻇن أن اهلل لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في
دار يجازي احملسن فيها بإحسانه واملسيء بإساءته ،فقد ﻇن باهلل ﻇن السوء.
األة البع

أمر اهلل تعالى رسوله [ أن يقسم بربه على وقوع البعث ،كما في سورة التغابن.
وذم سبحانه املكذبني باملعاد ورد عليهم ،كما في سورة يونﺲ.
وتوعدهم بالعذاب والضالل البعيد ،كما في سورة سبأ.

نشـــــاط:
َأراجع السور الثالث ،و َأك ُتﺐ اآليات مع بيان وجه االستدالل.
< سورة التغابن :قال تعالى:
........................................................
< سورة يونﺲ :قال تعالى:
........................................................
< سورة سبأ :قال تعالى:
........................................................

يتم
النشاط ع
ل
ى
ﻃ
ر
ي
ق
ة
امل
سابقات ب
ني
ا
مل
ج
م
و
ع
ات.

وقد تﻀمنت النصوص الشرعية جملة من األدلة العقلية في ﺛبوت البعث ،منها:
 - 1أن اهلل تعالى خالق السماوات واﻷرض وما فيهما ،فالقادر على ابتداء اخللق ال يعجز عن إعادته ،بل هو
٩4

سبحانه على إعادته أقدر ،كما قال تعالى آمراً بالرد على من أنكر إحياء العﻈام وهي رميم:
[يﺲ.]7٩ :
وقال سبحانه:

[الروم.]27 :
شاهدت أرض ًا خضراء حية قد أنبتت من
 - 2ها أنت ترى اﻷرض هامدة مجدبة ،فإذا نزل عليها الغيث،
َ
كل زوج بهيﺞ.
إن القادر على إحياء اﻷرض بعد موتها لهو قادر على إحياء املوتى ،قال تعالى :ﭽ! " % $ #
& ' ( ) * 8 7 6 5 4 32 1 0 / . -, +ﭼ [فصلت.]3٩ :
 - 3من املعلوم بداهة أن من قدر على العﻈيم الكبير فهو على ما دونه أقدر ،فإن من أبدع السماوات واﻷرض
على عﻈم شأنهما ،وإحكام صنعهما ،وعجيﺐ خلقهما ،أليﺲ على إعادة اخللق أقدر؟
يقول تعالى:
[غافر.]57 :
وقال سبحانه:
[اﻷحقاف.]33 :
ينف
ذ النشاط فردي ًا
،
ث
م
ت
عر
ض
ال
نتائﺞ
على اﳉميع بإش
را
ف
امل
عل
م
/ـ
ة
.

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:

ما أثر اإلميان بالبعث والنشور على حياة املسلم؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

٩5

س :1ما معنى البعث؟ مع الدليل.
س :2كيف يكون إنكار البعث سوء ظن بالله تعالى؟
س :٣ما أﺛر اإليمان بالبعث والنشور على حياة اإلنسان؟

٩6



اﻟﺪرس اﻟﺘﺎﺳﻊ

أﻫﻮال ﻳﻮم اﻟﻘﻴاﻣﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل احملاور اآلتية:
> معنى البعث.
> أدلة البعث الشرعية والعقلية.
> ثمرات اإلميان بالبعث.

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وار
ب
ني املجمو
الدرس عات حول
السابق.

اأوال وم القيامة

جاء وصﻒ أهوال القيامة في بعض النصوص الشرعية ،ومنها أن اهلل يقبض اﻷرض ويطوي السماء ،كما في
حديث أبي هريرة [ قال :قال رسول اهلل [» :يقبض اهلل اﻷرض يوم القيامة ،ويطوي السماء بيمينه ،ثم
يقول :أنا امللك ،أين ملوك اﻷرض؟«).(1
وهذه اﻷرض بجبالها الراسية الثابتة تصير يوم القيامة ّ
دك ًا كثيب ًا مهيالً ،كما قال سبحانه:
[احلاقة.]15-13 :
[املزمل.]14 :

وقال عز وجل:
وقال تعالى:

[ﻃه.]1٠7-1٠5 :
كما أن هذه الشمﺲ املشرقة تؤول إلى زوال ضوئها ،وتلك النجوم تصير إلى االنتثار واالنكدار،كما قال
تعالى:
[التكوير.]2-1 :
فأهوال يوم القيامة فوق ما يتصور الناس ،فال يعلم عﻈم وهول هذا اليوم إال اهلل تعالى ،فما ﻇنك بيوم قال اهلل
تعالى عنه:
[احلﺞ.]2-1 :
) (1أخرجه البﺨاري ح ) (651٩ومسلم ح ).(2787

٩7

لقد وصفه اهلل تعالى بأنه يوم عﻈيم ،فقال سبحانه:
[ املطففني]6-4 :

كما وصفه بالثقل فقال عز وجل:

[ اإلنسان]27 :

وفي هذا اليوم تشﺨﺺ أبصار الﻈلمة فال تلتفت مينة وال يسرة ،ولشدة اخلوف تصبﺢ أفئدتهم خالية ال تعقل
شيئاً:
[ إبراهيم]43-42 :

وعن املقداد بن اﻷسود [ قال :سمعت رسول اهلل [ يقول» :تُدنى الشمﺲ يوم القيامة من اخللق حتى
تكون منهم كمقدار ميل ،قال سليم بن عامر )أحد رواة احلديث() :فواهلل ما أدري ما يعنى بامليل أمسافة
اﻷرض أم امليل الذي تكتحل به العني( ،قال :فيكون الناس على قدر أعمالهم في ال َع َرق ،فمنهم من يكون إلى
كعبيه ،ومنهم من يكون إلى ركبتيه ،ومنهم من يكون إلى حقويه ،ومنهم من يلجمه العــــرق إﳉاما« ،قـــال:
وأشـــار رسول اهلل [ بيده إلى فيه«).(1
أخي الﻄالب:
كلما طال قيامك في طاعة الله وكثر سعيك في بذل المعروف واإلحسان إلى المسلمين ،فﺈنه ّ
يقل
تعبك في ذلك اليوم العﻈيم ،ويقصر قيامك فيه ،وبقدر ما َنبذل ُن َ
عﻄى.
ولعلنا نستﻄيل إقامة الصالة ،ونثقل عن بذل المعروف ،وبين يدينا هذا اليوم الﻄويل والكرب الشديد
الذي ال يسهل إال على من اجتهد في طاعة الله.
يت
م النشاط
ع
ل
ى
ﻃ
ر
ي
قة
امل
سابقات ب
ني
ا
مل
ج
م
وعات.

نشـــــاط:

ٌ
أعمال تﺨفﻒ من هول يوم القيامةَ ،أذكر ثالثة منها مع الدليل.
ثبت عن النبي [
................................................................... - 1
................................................................... - 2
................................................................... - 3
) (1رواه مسلم ح ).(2864

٩8

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:
َأك ُتﺐ رسالة ملسلم ُأ ّ
ذكره بأهوال يوم القيامة وماذا ينبغي له فعله
استعداداً لذلك اليوم العﻈيم.

ينفذ النشا
ط
ف
ر
دي
ً
ا
،
ث
م
تعرض
ال
نتائﺞ على اﳉ
ميع بإشراف
املعلم/ـة.

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

س :1ما مصير األرض والجبال والشمﺲ والنجوم يوم القيامة؟ مع الدليل.
َ
س :2أذكر أمثلة ألعمال تقي من هول ذلك اليوم العﻈيم.

٩٩



اﻟﺪرس اﻟﻌﺎﺷﺮ

أﺣﻮال اﻟﻨاس ﻳﻮم اﻟﻘﻴاﻣﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مر بنا في الدرس السابق شيء من أهوال يوم القيامة كحال
السماء واﻷرض واﳉبال والشمﺲ والنجوم ،هذا حال
اﳉمادات ،فما حال الناس في ذلك اليوم العﻈيم؟
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ول
الدر
س السابق.

اأحوال الاص وم القيامة

ال صاحل ًا وآخر سيئاً ،وهذا
ناج ،أو مؤمن ناقﺺ اإلميان َخ َلﻂ عم ً
الناس يوم القيامة إما كافر هالك ،أو مؤمن ٍ
ﲢت مشيئة اهلل تعالى إما يعذبه أو يرحمه.
وقد ذكر اهلل عز وجل بعض أحوال الكفار َّ
والﻈ َلمة في ذلك اليوم ،من ذلك قوله تعالى:

وقال عز وجل:

[ النحل.]27 :

[اﻷنبياء.]٩7 :

وفي هذا اليوم تشﺨﺺ أبصار َّ
الﻈلمة فال تلتفت مينة وال يسرة ،ولشدة اخلوف تصبﺢ أفئدتهم خالية ال تعقل
شيئاً ،قال تعالى:
[إبراهيم.]43-42 :

و ُيحشر الكفار على أبشع هيئة ،قال تعالى:
[اإلسراء.]٩7 :

1٠٠

ويكابدون الذل و الصغار ،قال تعالى:
[السجدة.]12 :

إضافة إلى ذلك فإن اهلل يفضحهم على رؤوس اخلالئق ،كما في قوله [» :وأما اآلخرون أو الكفار فينادى على
رؤوس اﻷشهاد«):(1
[هود.]18 :
ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم اهلل ويجعلهم تراباً:
[النبأ.]4٠ :

نشـــــاط:

يكون الن
املجم شاط حوا ًرا بني
وعات
وتدوّن النتائﺞ
على السبورة.

َأصﻒ بعض أحوال الكفار يوم القيامة من خالل دراستنا للنصوص السابقة
...........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
وأما أهل اإلميان وال ﱡتقى فإنهم ال يفزعون كما يفزع غالﺐ الناس ،إذ يقول اهلل تعالى عنهم:

[اﻷنبياء.]1٠3-1٠1 :

فإنهم في دنياهم ملا خافوا ذلك اليوم ،واستعدوا له ،أورثهم ذلك أمن ًا وسروراً كما أخبر اهلل تعالى عنهم أنهم
كانوا يقولون:
[اإلنسان.]1٠ :

فكان مآلهم :ﭽY X W V U T S R Q P O N M Lﭼ

[اإلنسان.]12-11 :

ومن أهل اإليمان :السبعة الذين يﻈلهم اهلل في ﻇله يوم ال ﻇل إال ﻇله كما في قوله [» :سبعة يﻈلهم اهلل
في ﻇله يوم ال ﻇل إال ﻇله :إمام عادل ،وشاب نشأ في عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق في املساجد ،ورجالن ﲢابا
) (1أخرجه البﺨاري ح ) (4685ومسلم ح ).(2768
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في اهلل اجتمعا عليه و تفرقا عليه ،ورجل ﻃلبته امرأة ذات منصﺐ وجمال فقال :إني أخاف اهلل ،ورجل تصدق
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر اهلل خالي ًا ففاضت عيناه«). (1
ومنهم أهل البر و اإلحسان الذين ّبني النبي [ حالهم يوم القيامة» :من ن ّفﺲ عن مؤمن كربة من كرب
يسر اهلل عليه في الدنيا و اآلخرة«).(2
يسر على معسر ّ
الدنيا ،ن ّفﺲ اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ّ

نشـــــاط:

ننق
سم إلى مجم
و
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ت
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ت
ن
ف
ي
ذ
النشاط.

ذكر اهلل سبحانه وتعالى في آخر سورة الزمر مقارنة بني حال الكفار وحال
املؤمنني يوم القيامةُ ،أراجع اآليات و َأستنتﺞ ثالثة فروق بني احلالني.
............................................................. -1
............................................................. -2
............................................................. -3

ال صاحل ًا وآخر سيئ ًا َف ُه ْم من أهل اإلسالم الذين ارتكبوا معاصي توجﺐ الوعيد عليهم
وأما الذين خلطوا عم ً
يوم القيامة ،كالذين ال يؤدون الزكاة ،فعن أبي هريرة [ قال :قال رسول اهلل [» :ما من صاحﺐ ذهﺐ وال
فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة ُص ّفحت له صفائﺢ من نار ،فأحمي عليها في نار جهنم ،فيكوى
بها جنبه وجبينه وﻇهره ،كلما بردت أعيدت عليه ،في يوم كان مقداره خمسني ألﻒ سنة ،حتى يقضى بني
العباد ،فيرى سبيله إما إلى اﳉنة وإما إلى النار« ).(3

نشـــــاط:

ننقسم إلى م
ج
م
و
عا
ت
ل
ت
نفيذ
النشاط.

ال صاحل َا وآخر سيئا.
نذكر ثالثة أمثلة ملن خلﻂ عم ً

............................................................. -1
............................................................. -2
............................................................. -3

) (1أخرجه البﺨاري ح ) (66٠ومسلم ح ).(1٠3
) (2أخرجه مسلم ،ح ).(26٩٩
) (3أخرجه مسلم ح ) . (٩87
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نشـــــاط:

ي
نفذ النشاط ف
ردي ًا ،ويعرض
أفضل النماذج
أ
ما
م
ا
ﳉ
م
ي
ع
.

َأك ُتﺐ رسالة ﻷخي الذي يتهاون في الصالة مستعين ًا مبا درسته
عن أحوال الناس يوم القيامة.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

َ
س :1أذكر خمسة أمثلة لمن اختصه الله بمزية يجد فيها راحة عن ﻏيره يوم
القيامة ،مع الدليل.
س :2ما السبيل للنجاة يوم القيامة؟
ُ ّ
س :٣أعدد أصناف الناس يوم القيامة ،مع االستدالل.
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اﻟﺪرس اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ

اﻟشﻔاﻋﺔ واﻟﺤﻮض

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

إذا اشتد البالء بالناس في موقﻒ القيامة ،حيث تدنو الشمﺲ يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وار
منهم قدر ميل ،وهم ُحفاة ُعراة ُغرل ،عندئذ يفزعون إلى آدم بني املجم
و
ع
ا
ت
ح
ول
الدر
س السابق.

 أبي البشر ،وإلى أولي العزم من الرسل ،من أجل أن يشفعوا
عند اهلل ،لفصل القضاء وإراحتهم من أهوال املوقﻒ وكرباته.

الشاعة

الشفاعة :التوسﻂ للغير بجلﺐ منفعة أو دفع مضرة .
والشفاعة ال ميلكها إال اهلل وحده كما في قوله تعالى :ﭽk j i hg f e d
p o n mlﭼ [الزمر ،]44 :لذلك ال تطلﺐ إال من اهلل تعالى وحده ،وهو بفضله ورحمته
يأذن ملن شاء من أنبيائه ورسله والصاحلني واملالئكة إكرا ًما لهم وبيا ًنا ملنزلتهم عنده ليشفعوا بإذنه ملن رضي اهلل
قوله وعمله.
وللشفاعة شرطان هما:
 - 1اإلذن للشافع أن يشفع.
 - 2الرضا عن املشفوع له.
وال يرضى سبحانه إال عن أهل التوحيد وإخالص العمل له ،كما في قوله تعالى :ﭽ
ﭼ [النجم.]26 :
فاملشرك ليﺲ له نصيﺐ من الشفاعة ،إال ما جاء من شفاعة النبي [ في تﺨفيﻒ العذاب عن عمه أبي ﻃالﺐ
على سبيل اخلصوص قال تعالى :ﭽ @ ? > = < ; :ﭼ [غافر ،]18 :وقال :ﭽ!
" $ #ﭼ [املدثر.]48 :
وللشفاعة أنواع منها:
 -1الشفاعة العﻈمى :وهي الشفاعة اﻷولى واخلاصة بنبينا محمد [ ،إذ يشفع ﻷهل املوقﻒ عند اهلل تعالى
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من أجل فصل القضاء ،وإراحة العباد من شدة موقﻒ القيامة وكربه.
فعن عبد اهلل بن عمر  أنه قال» :إن الناس يصيرون يوم القيامة ُجث ًا ـ جماعات ـ كل أمة تتبع نبيها،
يقولون :يا فالن اشفع ،حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي [ ،فذلك يوم يبعثه اهلل املقام احملمود «).(1
 - 2الشفاعة باإلذن للمؤمنين في دخول الجنة ،وهذه تﺨتﺺ بنبينا محمد [ ،فعن أنﺲ بن مالك [
قال :قال رسول اهلل [ » :أنا أول الناس يشفع في اﳉنة« ).(1
 - ٣الشفاعة فيمن دخل النار من عصاة الموحدين )أهل الكبائر) أن يخرجوا منها ،فعن أنﺲ بن مالك
[ ،أن النبي [ قال» :شفاعتي ﻷهل الكبائر من أمتي« ).(2
وهذه الشفاعة ال تﺨتﺺ بنبينا محمد [ ،بل هي عامة لسائر الشفعاء من اﻷنبياء واملالئكة والشهداء
واﻷﻃفال ونحوهم.
كما أن هذه الشفاعة أثبتها أهل السنة ،وأنكرها اخلوارج واملعتزلة ،فحكموا بتﺨليد العصاة في نار جهنم،
وأحاديث الشفاعة في أهل الكبائر متواترة ،وتنقض مذهبهم .
اأشبا ني الشاعة وم القيامة
قال

))إ رسول اهلل [:
ن اللعانني ال ي

يمكن إجمال أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة فيما
يأتي:
والشفعاء يو كونون شهداء
م
ال
ق
يا
م
ة
(
(.
رواه مسل
 - 1ﲢقيق التوحيد وإخالص العبادة هلل تعالى وحده ،وهو آكد
م رقم 25٩8
أسعد الناس
اﻷسباب ،فعن أبي هريرة [ أن رسول اهلل [ قال» :أسعد
بشفاعتي يوم القيامة من قال :ال إله إال اهلل خالص ًا من قلبه« ).(3
 - 2قراءة القرآن ،كما في حديث أبي أمامة الباهلي [ قال :سمعت رسول اهلل [ يقول » :اقرؤا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيع ًا ﻷصحابه« ).(4
 - 3احملافﻈة على الدعاء بعد اﻷذان ،كما في حديث جابر بن عبد اهلل  أن رسول اهلل [ قال» :من قال
حني يسمع النداء :اللهم رب هذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة ،آت محمداً الوسيلة والفضيلة ،وابعثه مقا ًما
محموداً الذي وعدته ،ح َّلت له شفاعتي يوم القيامة«).(5
) (1أخرجه مسلم ح ).(1٩6
) (2أخرجه أحمد ح ) (13222و أبو داود ح ) (4741والترمذي ح ).(2435
) (3أخرجه البﺨاري ح ).(٩٩
) (4أخرجه مسلم ح ).(8٠4
) (5أخرجه البﺨاري ح ).(614
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اوص

الحوض لغة :مجمع املاء .
والمراد به هنا :حوض نبينا محمد [ في عرصات القيامة ،فيتعني
التصديق اﳉازم بأن للنبي [ حوض ًا في عرصات القيامة َت ِر ُد عليه ا ُﻷمة.
وهو حوض عﻈيم ،ماؤه أشد بياض ًا من اللﱭ ،وأحلى من العسل،
وأﻃيﺐ من ريﺢ املسك ،آنيته كعدد ﳒوم السماء ،عرضه شهر ،وﻃوله
أبدا .
شهر ،من شرب منه شربة ال يﻈمأ بعدها ً
وقد ورد في احلوض أحاديث متواترة منها:
عن سهل بن سعد اﻷنصاري [ قال :قال رسول اهلل [» :إني
علي شرِب ،ومن شرب لم يﻈمأ أبداً«).(1
َف َر ُﻃ ُكم على احلوض ،من م ّر ّ
وعن عبد اهلل بن عمرو  قال :قال رسول اهلل [» :حوضي مسيرة
شهر ،وزواياه سواء ،ماؤه أبيض من اللﱭ ،وريحه أﻃيﺐ من املسك ،وكيزانه
أبدا« ).(2
كنجوم السماء من شرب منه فال يﻈمأ ً

نشـــــاط:
َأستنتﺞ صفات احلوض من النصوص السابقة.
................................................... - 1
................................................... - 2
................................................... - 3
................................................... - 4
................................................... - 5

عرضه شهر
وﻃوله شهر:
أي مقدا
ر املسير شهر،
فاملسافات كان
ت قدمي ًا تقاس
بزمن املسير

ال َف َرط:
املتقد
م في ﻃلﺐ املا

ء.

يكون الن
املجم شاط حوا ًرا بني
وعات وتدو
ّن النتائﺞ على
السبورة.

و الناس يﺨرجون عطاش ًا من قبورهم ،ويكابدون عطش هذا اليوم ،وال منهل مورود إال حوض صاحﺐ املقام
احملمود [ ،وال يرد ذلك احلوض إال من آمن وعمل صاحلاً ،واستقام على دين اهلل تعالى .
وأما من انحرف عن الصراط املستقيم ،أو ابتدع في دين اهلل فهو من احملرومني.
علي منكم،
عن أسماء بنت أبي بكر  قالت :قال رسول اهلل [» :إني على احلوض حتى أنﻈر من يرد ّ
وسيؤخذ أناس من دوني فأقول :يارب مني ومن أمتي ،فيقال :أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واهلل ما برحوا بعدك
يرجعون على أعقابهم«).(3
) (1أخرجه البﺨاري ،ح ) ،(65٩3ومسلم ،ح ).(22٩٠
) (2متفق عليه البﺨاري ح ) (657٩ومسلم ح ).(22٩2
) (3أخرجه البﺨاري ح ) (65٩3ومسلم ح ) (22٩3واللفظ له.
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وعن أم سلمة  ،أن رسول اهلل [ قال» :أيها الناس إني لكم َف َر ٌط على احلوض ،فإياي ال يأتني أحدكم
ف ُي َذب عني كما ُي َذب البعير الضال ،فأقول :فيم؟ فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«).(1
في هذه اﻷحاديث إثبات احلوض ،وأن االبتداع ومﺨالفة السنة سبﺐ للحرمان من وروده.

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:
َ -1أصﻒ حال الناس حني ﻃلبهم الشفاعة من اﻷنبياء عليهم السالم.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
َ -2أصﻒ حال الناس حني رغبتهم في الشرب من احلوض.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

س :1ما شروط الشفاعة؟
َ
ً
س :2أذكر مثاال على أعمال هي أسباب لنيل الشفاعة مع الدليل.
ُ
س :٣أ ّبين معنى قوله تعالى:
[املدثر.]48 :
ُ
س :٤هل َيرد الحوض َم ْن انحرف عن هدي النبي  وما الدليل؟
ً
َ ُ
س :٥أذكر سببا يمنع المسلم من أن يكون من الشفعاء؟
) (1أخرجه مسلم ح ).(22٩5
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

اﻟﺤﺴاب

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

قال عمر الفاروق [ :حاسبوا أنفسكم قبل أن ﲢاسبوا،
و ِزنُوا أعمالكم قبل أن تُوزَنوا ،فإنه أخﻒ عليكم في احلساب
غداً أن ﲢاسبوا أنفسكم اليوم ،وتزينوا للعرض اﻷكبر:

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وار
بني املجم
و
ع
ا
ت
ح
ول
الدر
س السابق.

)(1

اشا

احلساب :هو ْإﻃالع اهلل عباده على أعمالهم يوم القيامة ،وإنباؤهم مبا قدموه من خير وشر ومجازاتهم على ذلك.

قال تعالى :ﭽ¿ Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À

Ïﭼ [املجادلة.]6 :
[الغاشية.]26-25 :
وقال تعالى:
وفي هذا املوقﻒ تنشر صحﻒ اﻷعمال ،و ُيسأل اﳉميع ،الرسل و ُأﳑهم ،قال تعالى:

[اﻷعراف.]6 :

وإثبات احلساب هو مقتضى احلكمة ،فإن اهلل تعالى أنزل الكتﺐ ،وأرسل الرسل ،وفرض على العباد قبول ما
جاءوا به ،والعمل به ،وأوجﺐ قتال املعارضني له ،فلو لم يكن حساب وال جزاء لكان هذا من العبث الذي ُي َن َّزه
الرب احلكيم عنه .

نشـــــاط:

يتم النش
ا
ط
ع
ل
ى
ﻃريقة
املسابقا
ت
ب
ني
ا
مل
جموعات.

ُ
نذكر ثالث آيات من القرآن الكرﱘ ورد فيها ذكر احلساب ) غير ماذكر (.
............................................................. - 1
............................................................. - 2
............................................................. - 3
) (1أخرجه أحمد في الزهد ص.12٠
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والناس متفاوتون في احلساب منهم من تعرض عليهم ذنوبهم ويقررون بها و ُيس َترون وهذا حال املؤمنني،
ومنهم من يحاسﺐ محاسبة مناقشة كبعض العصاة املوحدين والذين مآلهم إلى اﳉنة فعن عائشة  أن رسول
اهلل [ قال» :من نوقش احلساب ُع ِّذب« قلت :أليﺲ يقول اهلل تعالى :ﭽ S R Q Pﭼ

[االنشقاق.]8 :؟ قال :ذلك العرض« ).(1
وأما الكفار فال يحاسبون محاسبة من توزن حسناته و سيئاته ،ﻷنه ال حسنات لهم ،قال تعالى :ﭽB
 J I H G F E D Cﭼ [الفرقان ،]23 :لكن حسابهم عرض أعمالهم عليهم وتقريرهم بها.
وأول من يحاسﺐ أمة محمد [ لقول النبي [»:نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة املقضي بينهم قبل
اخلالئق« ).(2
وأول ما يحاسﺐ عليه العبد :الصالة ،فعن أبي هريرة [ قال :إني سمعت رسول اهلل [ يقول» :أول ما
يحاسﺐ به العبد صالته ،فإن َأﲤَّها ،وإال نُﻈر هل له من تطوع ،فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه«).(3

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:
من خالل احلديثني السابقنيَ ،أك ُتﺐ نصيحة ملن تهاون في الصالة.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

ين
فذ النشاط فر
دي
ً
ا
و
ي
ُﺨ
تا
ر
ﳕاذج
لعرضها في ل
وحة الفصل.

وأول ما يقضى بني الناس في الدماء ،قال عليه الصالة والسالم» :أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة في
الدماء« ).(4
وفي ذلك املوقﻒ العﻈيم ُيسأل اإلنسان عن جميع أعماله التي عملها في احلياة الدنيا ،كما قال تعالى:

[احلجر.]٩3-٩2 :

وعن عبد اهلل بن مسعود [ أن النبي [ قال» :ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه ،حتى يسأل
عن خمﺲ :عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيم
علم؟«).(5
)(1أخرجه البﺨاري ح ) (6536ومسلم ح ) (2876قال النووي :قال القاضي وقوله "عذب" :له معنيان أحدهما أن نفﺲ املناقشة وعرض
الذنوب والتوقيﻒ عليها هو التعذيﺐ ملا فيه من التوبيﺦ والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار.شرح النووي على مسلم )(2٠8/17
) (2رواه البﺨاري ح ) ،(238ومسلم ح ) (856واللفظ له.
) (3أخرجه أحمد ح ) (788٩وابن ماجه ح ) (4) .(1425رواه البﺨاري ،ح ) ،(6533ومسلم ،ح ).(1678
) (5أخرجه الترمذي ح ).(2417

1٠٩

نشـــــاط:
َأستنتﺞ خمﺲ فوائد من اآلية السابقة مع حديث عبداهلل بن مسعود [.
...................................................- 1
...................................................- 2
................................................... - 3
................................................... - 4
....................................................- 5

س :1ما معنى الحساب؟ مع الدليل.
ُ
س :2أقارن بين حساب المؤمنين وحساب الكافرين.
ُ ّ
س :٣الحساب هو مقتﻀى الحكمة ،أوضح ذلك

11٠
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اﻟﻤﻴﺰان واﻟﺼﺮاط

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

إذا انقضى احلساب كان بعده وزن اﻷعمال ،ﻷن الوزن
للجزاء وإﻇهار مقاديرها ليكون اﳉزاء بحسبها.

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وار
ب
ني املجمو
الدرس عات حول
السابق.

امليان

الميزان هو ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد.
وهو ميزان حقيقي له ِك َّفتان ال يعلم قدره إال اهلل.
وثبت امليزان في الكتاب والسنة ،قال اهلل تعالى:
[اﻷنبياء.]47 :
وعن أبي هريرة [ قال :قال النبي [» :كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ،خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان
في امليزان :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العﻈيم« ).(1
اص ،قالَ :
قال َر ُس ُ
ول ا ِ
والدليل على أن له كفتني حديثَ :ع ْبدَ ا ِ
ﺺ
هلل ْب َن َع ْمر ِو ْب ِن ال َع ِ
هلل [» :إ َِّن اهلل َس ُي َﺨ ِّل ُ
وس ا َخل َ
ال ِئقِ َي ْو َم ِ
ني ِس ِج ًّال ُك ﱡل ِس ِج ﱟل ِمث ُْل َمدِّ ال َب َصرِ،
الق َيا َم ِة َف َي ْن ُش ُر َع َل ْي ِه ِت ْس َعة َو ِت ْس ِع َ
َر ُج ًال ِم ْن ُأ َّم ِتي َع َلى ُر ُؤ ِ
ولَ :ال َيا َر ِّبَ ،ف َي ُق َ
ولَ :أ َف َل َك ُع ْذ ٌر؟ َف َي ُق ُ
ون؟ َف َي ُق ُ
ُث َّم َي ُق ُ
ولَ :أ ُت ْن ِك ُر ِم ْن َه َذا َش ْي ًئا؟ َأ َﻇ َل َم َك َك َت َب ِتي ا َحلا ِف ُﻈ َ
ولَ :ال
َيا َر ِّبَ ،ف َي ُق ُ
هلل
يهاَ :أ ْش َهدُ ْأن َال ِإ َل َه ِإ َّال ا ُ
ولَ :ب َلى إ َِّن َل َك ِع ْندَ َنا َح َس َنةًَ ،فإ َّن ُه َال ُﻇ ْل َم َع َل ْي َك ال َي ْو َمَ ،ف َت ْﺨ ُر ُج ب َِطا َق ٌة ِف َ
ولْ :اح ُض ْر َو ْز َن َكَ ،ف َي ْق ُ
َو َأ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْبدُ ُه َو َر ُسولُ ُهَ ،ف َي ُق ُ
الس ِج َّ
ال ِت،
ولَ :يا َر ِّب َما َه ِذ ِه الب َِطا َق ُة َم َع َه ِذ ِه ِّ
َف َقالِ :إنَّك َال تُﻈ َل ُمَ ،ق َ
ال ُت َو َث ُق َل ِت الب َِطا َق ُةَ ،ف َ
الس ِج َّ
الس ِج َّ
ال ُت ِفي َك َّفةٍ َوالب َِطا َق ُة ِفي َك َّفةٍ َ ،ف َط َ
الَ :ف ُت َ
ال
اش ِت ِّ
وض ُع ِّ
)(2
َي ْث ُق ُل َم َع ْاس ِم ا ِ
هلل َش ْي ٌء«.

نشـــــاط:

يتم النشا
ط
ب
ط
ر
ي
ق
ة احلوار
بني امل
جموعات.

ما احلكمة من نصﺐ امليزان يوم القيامة؟
.....................................................
) (1أخرجه البﺨاري ح ) (7563ومسلم ح ).(26٩4
) (2أخرجه الترمذي ح ).(263٩
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فعلى املسلم أن يجتهد في كل ما ُي َق ِّر ُب إلى اهلل تعالى من اﻷعمال الصاحلة التي تثقل ميزان حسناته ،مثل:
وحسن ا ُخل ُلق ونحوها من الصاحلات.
أداء الفرائض والواجبات وذكر اهلل عز وجلُ ،
فعن أبي مالك اﻷشعري [ قال :قال رسول اهلل [» :الطهور شطر اإلميان ،واحلمد هلل ﲤﻸ امليزان«).(1
وعن أبي الدرداء [ أن النبي [ قال» :ما من شيء أثقل في ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن ا ُخل ُلق،
وإن اهلل يبغض الفاحش البذيء« ).(2
ال�شرا

الدحض وامل
زل
ة
مب
ع
ن
ى
وا
حد وهو
امل
وضع الذي تز
ل فيه اﻷقدام.
ال
كالليﺐ:جم َ
ع ك ّلوب وهو
حديدة معطوف
ة
ال
رأ
س
،
و
ه
ذه
الكالليﺐ تﺨ
ط
ﻒ
أ
نا
س
ً
ا
م
ن
العصاة إلى
ج
ه
ن
م
بأ
ع
م
ال
هم.
أجاويد اخليل
 :اﳉواد اﳉيد
اﳉري.
الر
كاب )اإلبل(.

الصراط لغة :الطريق الواضﺢ.

والمراد به هنا :اﳉسر املنصوب على مﱳ جهنم ،مير عليه أهل اإلسالم
على قدر أعمالهم ،فمن جازه َس ِل َم من نار جهنم ودخل اﳉنة.
ووقت املرور عليه بعد احلساب ،وأخذ الكفار إلى النار.
فعن أبي سعيد اخلدري [ أن ناس ًا في زمن رسول اهلل [ قالوا:
يا رسول اهلل ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفيه أن النبي [ قال» :إذا
كان يوم القيامة أ ّذن مؤذن :ليتبع كل أمة ما كانت تعبد ،فال يبقى
أحد كان يعبد غير اهلل سبحانه من اﻷصنام واﻷنصاب إال يتساقطون في
النار« ،إلى أن قال» :ثم يضرب اﳉسر على جهنم ،وﲢل الشفاعة ،ويقولون :اللهم س ّلم س ّلم« قيل :يارسول اهلل ،وما
وح َسك ...فيمر املؤمنون كطرف العني ،وكالبرق ،وكالريﺢ،
»دحض مزلّة ،فيه خطاﻃيﻒ وكالليﺐ َ
اﳉسر؟ قالْ :
وكالطير ،وكأجاويد اخليل وال ِّركاب ،فناج ُمس َّلم ،ومﺨدوش ُم ْرسل ،ومكدوس في نار جهنم«).(3

نشـــــاط:
بالرجوع إلى مصادر التعلم ما معنى ما يأتي:
< فناج ُمس َّلم....................................................:
< ومﺨدوش ُم ْرسل................................................:
< ومكدوس في نار جهنم...........................................:
< خطاﻃيﻒ.....................................................:
< َح َسك .......................................................:
) (1أخرجه مسلم ح ).(223
) (3أخرجه مسلم ح ).(183

) (2أخرجه الترمذي ،ح ) ،(2٠٠2وقال :حديث حسن صحيﺢ.
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وعن عبداهلل بن مسعود [ ،أن رسول اهلل [ قال» :آخر من يدخل
اﳉنة رجل فهو ميشي مرة ،ويكبو مرة ،وتسفعه النار أخرى ،فإذا ما جاوزها يكبو :يسقﻂ
ع
ل
ى
و
ج
ه
ه
.
تسفعه:ت
ض
ر
ب
و
ج
ه
ه
التفت إليها فقال :تبارك الذي ّﳒاني منك ،لقد أعطاني اهلل شيئ ًا ما أعطاه
وتسوده.
أحداً من اﻷولني و اآلخرين«).(1
وإذا تقرر أن مشي أهل اإلسالم على هذا الصراط في السرعة والبﻂء
حسﺐ إميانهم وأعمالهم الصاحلة ،فإن اإلميان والعمل الصالﺢ في الدنيا هو الصراط املستقيم في الدنيا الذي أمر
اهلل العباد بسلوكه واالستقامة عليه ،وأمرهم بسؤال الهداية إليه ،فمن استقام َس ْير ُه على هذا الصراط املستقيم
في الدنيا ﻇاهراً وباﻃن ًا استقام مشيه على ذلك الصراط املنصوب على مﱳ جهنم ،ومن لم يستقم مسيره على
هذا الصراط املستقيم في الدنيا ،بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات ،فإنه ُيﺨشى عليه
من الوعيد الشديد ،بأن ّ
يزل عن الصراط ويهوي إلى جهنم أعاذنا اهلل منها.

نشـــــاط
ﻓـــــــﺮدي:

ُينفذ النشاط
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ح
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في حالة اخلوف والذهول أثناء عبور الصراط يعيش املرء حلﻈات عصيبة ،أتأمل
حال الناس أمام الصراط و ُأد ّون ذلك:
........................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

س :1ما الحكمة من نصب الميزان؟
س :2ما أحوال الناس في الصراط؟
س :٣كيف يستعد المسلم لعبور الصراط؟
) (1أخرجه مسلم ح ).(187
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أنشﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜانﻲ )ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴادﺳﺔ(

أﻫﻮال ﻳﻮم اﻟﻘﻴاﻣﺔ

ًُ
َ
 -1بعد دراستي لبعض األهوال التي تحدث يوم القيامة :أكتب مقاال أوضح فيه تسلسل
هذه األهوال وحال الناس فيها.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................

ُ ّ
 -2ورد في هذا القسم بعض المصﻄلحات الخاصة بأهوال يوم القيامة ،أوضح ماذا تعني
المفردات اآلتية:
البعث والنشور:
..........................................................................
الشفاعة:
..........................................................................
الحوض:
..........................................................................
الحساب:
..........................................................................
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الميزان:
..........................................................................
الصراط:
..........................................................................

َ
ُ -٣عرض في هذا الفصل مجموعة من أحاديث النبي ﷺ تبين أحوال يوم القيامة ،أختار
َ
حديثين وأستخلﺺ منهما أهم هذه األحوال.
أ........................................................................-
..........................................................................
ب....................................................................... -
..........................................................................
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 -٤قال تعالى:
[اإلسراء.]14-13 :

َ
أستخرج من اآليتين السابقتين ما يأتي:
أ -إﺛبات البعث:

.........................................................................
ب -كمال عدل الله تعالى:
..........................................................................
جـ -إحصاء عمل اإلنسان عليه:
..........................................................................

 - ٥عن أبي هريرة [ أن رسول الله [ قال» :أتدرون ما المفلﺲ«؟ قالوا المفلﺲ فينا
من ال درهم له وال متاع فقال» :إن المفلﺲ من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة،
ويأتي قد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،وضرب هذا ،فيعﻄى هذا
من حسناته وهذا من حسناته ،فﺈن فنيت حسناته قبل أن يقﻀى ما عليه أخذ من خﻄاياهم
فﻄرحت عليه ،ﺛم طرح في النار «). )1
َ
أستخرج خمﺲ فوائد من الحديث:

أ........................................................................ -
ب...................................................................... -
جـ...................................................................... -
د....................................................................... -
هـ....................................................................... -

) (1أخرجه مسلم ح ).(2581
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜاﻟﺚ )ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴادﺳﺔ( :اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨار
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اﻟﺠـﻨــﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ
إذا عبر املؤمنون الصراط ،وقفوا على َقنطرة بني اﳉنة والنار ،فيقتﺺ لبعضهم يكون الت
م
ه
ي
د
ح
ْ
وار
بني املج
م
و
ع
ا
ت
حول
من بعض ،فإذا ُه ِّذ ُبوا ون ﱡُقواُ ،أذن لهم في دخول اﳉنة.
الدر
س السابق.

»يﺨلﺺ املؤمنون من
فعن أبي سعيد اخلدري [ قال :قال رسول اهلل [ :يﺨلﺺ
مﻈالم
النار ،فيحبسون على قنطرة بني اﳉنة والنار ،ف ُيقﺺ لبعضهم من بعض
ُ
كانت بينهم في الدنيا ،حتى إذا ُه ِّذبوا ونقوا ُأذن لهم في دخول اﳉنة ،فوالذي
نفﺲ محمد بيده ﻷحدهم أهدى مبنزله في اﳉنة منه مبنزله كان في الدنيا« ).(1

اة

اﳉنة في اللغة :البستان الكثير اﻷشجار.
وشرعاً :هي دار النعيم التي أعدها اهلل تعالى في اآلخرة للمؤمنني املتقني ،املﺨلصني هلل ،املتبعني لرسله.
ويجﺐ التصديق اﳉازم بوجود اﳉنة ،وأنها مﺨلوقة اآلن ،وأنها باقية ال تفنى وال تبيد ،كما يجﺐ التصديق
مبا فيها من أنواع النعيم املقيم.
يقول اهلل تعالى:
[آل عمران.]133 :
وقال سبحانه عن دوام اﳉنة:
[الرعد.]35 :
وعن أبي هريرة [ قال :قال رسول اهلل [» :قال اهلل تعالى :أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال
أذن سمعت وال خطر على قلﺐ بشر ،فاقرؤوا إن شئتم:
[السجدة.(2)«.]17 :
) (1أخرجه البﺨاري ح ).(6535
) (2أخرجه البﺨاري ح ) (3244ومسلم ح ).(2824
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ويقول اهلل تعالى :ﭽr q p o n m l k j i h g f
~}|{zyxwvuts
ﮯ ¡ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¯ ¶ µ ´ ³ ²± °ﭼ [الدخان.]57-51 :
وعن أبي سعيد اخلدري وأبي هريرة

َسقموا
أن رسول اهلل [ قال» :ينادي مناد :إن لكم أن ت َِص ﱡحوا فال ت ُ

تـموتُوا َأبداً ،وإن لكم أن ت َِش ﱡبوا فال تَهر ُموا أبداً ،وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً«.
أبداً ،وإن لكم أن َﲢيوا فال ُ

فذلك قوله عز وجل :ﭽ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôﭼ [اﻷعراف.(1) ]43 :

نشـــــاط:
يكون
النشاط حوا ًرا
بني
املجموعات،
ُأعدّ د خمسة أنواع من نعيم اﳉنة ،مع دليل كل نوع من القرآن الكرﱘ أو السنة النبوية .وتدو
ن النتائﺞ على
السبورة.
.................................................... - 1
-2
-3
-4
-5

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

وأعﻈم النعيم رؤية وجه اهلل الكرﱘ ،وهي الغاية القصوى في نعيم اآلخرة ،وهي التي تنافﺲ فيها املتنافسون،
[القيامة.]23-22 :
وملثلها فليعمل العاملون ،قال تعالى:
واحلجاب عن رؤيته أشد على الكفار من عذاب اﳉحيم.
فعن صهيﺐ [ عن النبي [ قال» :إذا دخل ُ
أهل اﳉنة اﳉن َة قال :يقول اهلل تبارك وتعالى :تريدون شيئ ًا أزيدكم،
أحﺐ إليهم من
فيقولون :ألم تُب ِّي ْض وجوهنا؟ ألم تُدخلنا اﳉنة وتنجنا من النار؟ قال :فيكشﻒ احلجاب فما ُأعطوا شيئ ًا َّ
النﻈر إلى ربهم َعز وجل .ثم تال هذه اآلية :ﭽ" % $ #ﭼ [يونﺲ.(2) ، ]26 :
َّ
وعن جرير بن عبداهلل البجلي [ قال :كنا عند النبي [ ،فنﻈر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال» :إنكم
سترون ربكم ِعيان ًا كما ترون هذا ال ت َُضامون في رؤيته ،فإن استطعتم أن ال تُغلبوا على صالة قبل ﻃلوع الشمﺲ
وقبل غروبها فافعلوا« ).(3
) (1أخرجه مسلم ح ).(2837
) (2أخرجه مسلم ح ).(181
) (3أخرجه البﺨاري ح ) (654ومسلم ح ).(633
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نشـــــاط:

َ - 1أختار آية ﳑا سبق أو حديث ًا يصﻒ اﳉنة ونعيمها و َأشرحه بالرجوع إلى
أحد كتﺐ التفسير أو شروح اﻷحاديث.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
 -2أراجع سورة الرحمن وأعدِّ د ما ورد فيها من نعيم اﳉنة.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

س :1ما أعﻈم نعيم أهل الجنة؟ مع ذكر الدليل.
س :2هل الجنة موجودة اآلن؟ مع الدليل.
ُ
س :٣أ ّبين معنى قوله تعالى:
[السجدة.]17 :
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اﻟﺪرس اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

اﻟـﻨـــــــار

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

عن أبي هريرة [ قال :قال رسول اهلل [» :اشتكت النار إلى ربها فقالتِ :
رب
َ
أكل َب ْع ِضي َب ْع ًضا ،ف َأ ِذ َن لها ِب َن َف َسني َن َف ٌﺲ في الشتاء ،و َن َف ٌﺲ في الصيﻒ ،فأشد ما
ﲡدون من احلر ،وأشد ما ﲡدون من الزمهرير «). (1

الار

النار هي الدار التي أعدها اهلل للكافرين ،املكذبني لرسله ،املستكبرين عن عبادته وا ِّت َباع شرعه.
وهي أسوأ مقام ،وأعﻈم خزي ،وش ﱡر مآب.
قال تعالى:
[التوبة.]63 :
وقال سبحانه:
وقال عز وجل:

[الفرقان.]66 :
[ص.]56-55 :

فعلى كل مسلم التصديق بوجود النار ،وأنها مﺨلوقة اآلن ،وأنها التفنى وال تبيد ،كما يجﺐ التصديق
مبا فيها من أنواع وصنوف العذاب املقيم.
[آل عمران.]131 :
قال تعالى:
وقال تعالى:
[فاﻃر.]36 :
وقال سبحانه:
[الكهﻒ.]2٩ :

) (1رواه البﺨاري ،ح ) ،(326٠ومسلم ،ح ).(617

12٠

نشـــــاط:

يكون الن
املجم شاط حوا ًرا بني
وعات ،وتدو
ن النتائﺞ على
السبورة.

ُأعدّ د أمثل ًة من عذاب النار ،معتمداً على اﻷدلة الشرعية.
.............................................. - 1
.............................................. - 2
................................................... - 3
................................................... - 4
................................................... - 5

وعن أبي هريرة [ ،أن رسول اهلل [ قال» :ناركم جزء من سبعني جزءاً من نار جهنم« ،قيل :يارسول اهلل
إن كانت لكافية ،قالُ » :ف ِّضلت عليهن بتسعة وستني جزءاً كلهن مثل حرها«).(1
وقال تعالى:
[النساء.]56 :
وعن النعمان بن بشير  قال :سمعت رسول اهلل [ يقول» :إن َأ َ
هون أهل النا ِر عذاب ًا من له نعالن ِ
وشراكان
ﻷهونهم عذاباً«).(3
رج ُل) ،(2ما ي َرى أن أحداً أشدُ من ُه عذاب ًا وإنه
من ٍ
نار يغلي منهما دما ُغ ُه كما يغلي املِ َ
ُ

نشـــــاط:
 - 1ثبت في السنة النبوية أن مثل هذا العذاب لرجل من املشركني يشفع فيه النبي [ ،فمن هو؟ وما سبﺐ
شفاعته [ فيه؟
............................................................................
............................................................................
 -2جاء في سورة اﻷعراف مناداة بني أهل اﳉنة وأهل النار ،أراجع السورة وأكتﺐ ثالث فوائد من تلك املناداة.
أ.......................................................................... -
ب......................................................................... -
جـ......................................................................... -
) (1أخرجه البﺨاري ح ) (3265ومسلم ح ).(2843
) (2املِرجل :القدر من النحاس أو احلجارة.
) (3أخرجه البﺨاري ح ) (6561ومسلم ح ) (213واللفظ ملسلم.
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س :1ما حكم اإليمان بالنار وأنها عذاب للكافرين؟ مع الدليل.
ُ
ً
ً
س :2أقارن بين أشد الناس عذابا في النار وأخفهم عذابا فيها يوم القيامة.
س :٣ما الحكمة من إعادة جلود أهل النار بين مدة وأخرى؟

122



اﻟﺪرس اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ

آﺛار اﻹﻳﻤان ﺑاﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

بعد أن تعرفنا على معنى اإلميان باليوم اآلخر ،وتعرفنا على
مقدماته ،وأبرز اﻷحداث التي ﲢدث فيه ،ومصير ومآل الناس
في نهاية املطاف ،بقي أن نتعرف على اآلثار املرجوة من اإلميان
بهذا اليوم العﻈيم.

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وار
بني املج
م
و
ع
ا
ت
حول
الدر
س السابق.

اآثار الإان باليوم الآخر

يحقق اإليمان باليوم اآلخر جملة من اآلﺛار المهمة والثمرات الﻈاهرة ،نذكر منها ما يأتي:
مسلم منهما
 - 1اإلميان باليوم اآلخر يفتﺢ للمسلم باب اخلوف من اهلل تعالى ورجائه ،اللذين إن خال قلﺐ
ٍ
َ
ُ
االنكفاف عن املعاصي ،وأوجﺐ له الرجا ُء تيسي َر الطاعة
اخلوف
خرب كل اخلراب ،وإن ُع ِمر بهما أوجﺐ له
وتسهيلها.

نشـــــاط:

يكون الن
بني امل شاط حوا ً ار
جموعات.

كيﻒ يفتﺢ اإلميان باليوم اآلخر باب الرجاء واخلوف لدى املسلم؟
.......................................................................
......................................................................

 - 2اإلميان باليوم اآلخر ُيع ّرف العبد بفضل اهلل تعالى في الثواب على اﻷعمال الصاحلة ،وبعدله في العقاب
على اﻷعمال السيئة ،وذلك يوجﺐ كمال حمده سبحانه ،والثناء عليه مبا هو أهله.
 - 3اإلميان باليوم اآلخر يورث لﻺنسان أخالق ًا جميلة ،فيورثه على سبيل املثال:
أ -خُ ُلق البذل واإلنفاق في وجوه اخلير بيقينه بأن ما يقدمه في الدنيا سيجده عند اهلل في اآلخرة خيراً و أبقى.
ب -خُ ُلق التواضع ،لعلمه بأن ِ
الك ْبر هلل وحده ،فعن عبداهلل بن مسعود [ عن النبي [ قال» :ال يدخل
يحﺐ ْأن يكون ثوبه حس ًنا ونعله حس ًنا ،قال:
اﳉنة َمن كان في قلبه ِمثقال ذ َّرة من كبر ،فقال رجلَّ :إن الرجل ﱡ
ٌ
وغمﻂ الناس«).(1
َّإن اهلل
جميل ﱡ
يحﺐ اﳉمال ،الكبر َبطر احلق ْ
) (1رواه مسلم.2865 ،
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نشـــــاط:
ورد في درس سابق حديث عن النبي [ يبني فضل حسن اخللق يوم القيامة ،فما ذلك احلديث؟
..............................................................................
..............................................................................
 - 4اإلميان باليوم اآلخر مينع من الركون إلى الدنيا والتثاقل إلى متاعها الزائل ،يقول تعالى:
[التوبة.]38 :
 - 5اإلميان باليوم اآلخر يورث االنتفاع باملواعظ ،واالستجابة لشرع اهلل تعالى ،كما قال تعالى:
[الطالق.]2 :
كما أن اخلشوع واإلخبات من صفات املؤمنني باليوم اآلخر ،كما قال سبحانه:
[البقرة.]46-45 :
 - 6اإلميان باليوم اآلخر يورث توسط ًا واعتدا ًال في حال السراء والضراء ،فاملؤمن ال تطغيه النعمة ،وال تقنطه
املصيبة ،فإن كانت السراء أعدَّ لها الشكر ،وإن كانت الضراء أعدَّ لها الصبر ،فاإلنسان في الدنيا ال ينفك عن
ويسهل بعض ما
حالتي ضيق وسعة ،ونعمة ومحنة ،فإن كان في حال ضيق ومحنة ،فإن تذكر اليوم اآلخر يهون
ِّ
هو فيه ،وإن كان في حال سعة ونعمة ،فذكر اآلخرة مينعه من الركون إلى الدنيا والتعلق بها.
 - 7يحقق اإلميان باليوم اآلخر تسلي ًة للمؤمن عما يفوته من الدنيا ،وذلك مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثوابها،
فيعيش مطمئن ًا راضياً ،ويسأل اهلل جل وعال حسن احلال في احلاضر واملآل ،فإذا حصل على شيء من متاع الدنيا
شكر اهلل تعالى على فضله ،وإذا فاته ما يرغبه منها صبر ورضي مبا يرجوه من العوض في اآلخرة.
وبذلك يزول القلق واالضطراب الذي يسيطر على من ال يوقنون باآلخرة عند فوات شيء من ملذات الدنيا.
�آثار �إنكار اليوم الآخر

منكرو اليوم اآلخر محرومون من فهم القرآن وتدبره ،كما أنهم في غاية النفور عن ذكر اهلل عز وجل ،يقول

تعالى :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
124

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ

[اإلسراء.]46-45 :
ويقول سبحانه :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [الزمر.]45 :
وإنكار اليوم اآلخر يورث صاح َبه ضال ًال وانتكاس ًا وعذاباً ،يقول اهلل عز وجل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [النمل.]5-4 :

نشـــــاط
ُ - 1أقارن بني حال املؤمن باليوم اآلخر واملنكر له من خالل احملاور اآلتية:
حال المؤمن باليوم اآلخر

حال المنكر لليوم اآلخر

الركون للدنيا
ُّ
تدبر القرآن وفهمه
ذكر الله عز وجل
 - 2بعد دراستي لبعض اآلثار املترتبة على اإلميان باليوم اآلخر وعدمهُ :أوجه رسالة إلى أهلي أذكر فيها
مقترحات تساعد أهلي للشعور بهذه اآلثار وانعكاسها على عباداتهم وتصرفاتهم.
أ ......................................................................... -
...........................................................................
ب ....................................................................... -
...........................................................................
جـ ........................................................................ -
...........................................................................
د ........................................................................ -
...........................................................................
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س :1ما أﺛر اإليمان باليوم اآلخر في ﻏرس األخالق الكريمة؟
ُ
س :2أقارن بين من يؤمن باليوم اآلخر ومن اليؤمن به من حيث الراحة
واالطمﺌنان.
س) :٣اإليمان باليوم اآلخر يفتح باب الخوف والرجاء) ما تعليقك على هذه
العبارة؟
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أنشﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜاﻟﺚ )ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴادﺳﺔ(

اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨار

َ
 -1بعد معرفتي لبعض نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أذكر بعﻀها في الجدول اآلتي،
َ
ﺛم أستخلﺺ منها الرؤية الصحيحة للحياة الدنيا.
بعض نعيم أهل الجنة

بعض عذاب أهل النار

....................................
...................................
...................................
..................................
..................................
..................................
..................................

....................................
...................................
...................................
..................................
..................................
..................................
..................................

الرؤية الصحيحة للحياة الدنيا:

..........................................................................
..........................................................................

َ
َ
 -2ورد في هذا القسم آيات قرآنية وأحاديث نبوية تصف الجنة والنار ،أجمعها وأضعها
تحت عناوين مناسبة لها .

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
َ
ُ
 -٣بعد دراستي لهذا القسم ومراجعتي له :أذكر بعض آﺛار اإليمان باليوم اآلخر ﻏير ما ذكر.
أ........................................................................... -
.............................................................................
.............................................................................
ب......................................................................... -
.............................................................................
............................................................................
ج......................................................................... -
.............................................................................
.............................................................................
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اﻟﺪرس اﻷول ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن َ
ﺑﺎﻟﻘ َﺪر ووﺟﻮب اﻳﻤﺎن ﺑﻪ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

< يعد اإلميان بال َقدَ ر أحد أركان اإلميان الستة ،كما جاء في حديث جبريل
حني سأل النبي [ فقال :أخبرني عن اإلميان .فقال النبي [« :أن تؤمن باهلل،
)(1
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله واليوم اﻵخر ،وتؤمن بال َقدَ ر خيره وشره».
< معنى اإلميان باهلل تعالى ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اﻵخر.
< عالقة هذه األركان بالعقيدة.

يكون الت
بني امل مهيد حوا ً ار
جموعات.

مع الإان َ
بالقدَ ر

َ َ
القدر :تقدير اهلل تعالى للمﺨلوقات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته.
القدَ مِ ،
واإليمان بالقدر :التصديق اجلازم بتقدير اهلل تعالى جميع األشياء في ِ
وع ْل ِم ِه سبحانه أنها ستقع في
ِ
ووقوعها على حسب ما
أوقات معلومة عنده ،وعلى صفات مﺨصوصة ،وكتاب ِته سبحانه لذلك ومشيئت ِه له،
َّ
قدرها ،وخلق ِه لها.
وو الإان َ
بالقدَ ر

يجب اإلميان بأن كل خير وشر فهو بقضاء اهلل وقدره ،وأنه الف َّعال ملا يريد ،ال يكون شيء إال بإرادته ،وال
يﺨرج شيء عن مشيئته ،وال يصدر إال عن تدبيره.
فإن اهلل خالق كل شيء ور ﱡبه ومليكه ،فما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،وال يقع في الوجود شيء إال
مبشيئته ،فهو على كل شيء قدير.

ﻧﺸـــــﺎط:

ننقسم إلى م
ج
م
و
عا
ت
و
يت
م
النشاط
على ط
ريقة املسابقات.

َأستدل من القرآن الكرﱘ على القضاء والقدر.

 --1قال تعالى. ............................................... :
 -2قال تعالى. .............................................. :
) (1أخرجه مسلم ح ).(1

1٣0

ومن السنة :حديث جبريل عليه الصالة والسالم املشهور ملا سأل النبي [ عن اإلميان قال« :أن تؤمن باهلل،
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اﻵخر وبالقدر خيره وشره»).(1
كل شيء بقدر حتى
وعن عبد اهلل بن عمر  قال :قال رسول اهلل [« :كل
ال
ع
ج
َ
ز
ُ:
ْ
ع
دم
ال
ق
درة ،وترك
ال َع ْج ُز َ
والك ْي ُس» ).(2
ما يجب فعله.
ال يؤ ِم ُن عبدٌ حتى ال َكيس:
وعن جــابر بن عبـد اهلل  قال :قال رسول اهلل [« :ال
ُ ﺿد العجز ،وهو
ا
لن
شا
ط
و
إتقان األمور.
يعلم أن ما أصاب ُه لم يكن ليﺨطئ ُه ،وأن ما
يؤمن بالقد ِر خير ِه وش ِّر ِه ،حتى َ
أخطأ ُه لم يكن ليصيب ُه»).(٣
أَكتب الفو
ائ
د
ب
ع
د
ا
ملن
اق
ش
ة وتكون
ج
ز ًءا من الدرس.

ﻧﺸـــــﺎط:

أتأمل اﳊديثني السابقني ،و َأستﺨرج منهما ثالث فوائد تتعلق باإلميان بال َقدَ ر.
............................................................. - 1
............................................................. - 2
............................................................. - ٣
عالة التوحيد بالإان َ
بالقدَ ر

وحد اهلل وكذب
وال يتحقق التوحيد إال باإلميان بالقدر ،كما قال ابن عباس « :القدر نظام التوحيد ،فمن َّ
بالقدر نقض تكذي ُبه توحيدَ ه» ).(4
يتم له ذلك إال إذا آمن بالقدر ،فالتكذيب بالقدر ينقض التوحيد ويبطله ،ملا في
فال ينتظم للعبد توحيد وال ﱡ
إنكار لصفات اهلل تعالى كالعلم والقدرة واملشيئة واﳋلق ونحوها وملا فيه من إنكار لربوبية
ذلك التكذيب من ٍ
اهلل ،وإنكا ُر الصفات اإللهية ينقض التوحيد القائم على إثبات هذه الصفات هلل عز وجل.
وإذا آمن بالقدر صدق إميانُه توحيدَ ه ،فإذا أيقن أن اهلل تعالى بكل شيء عليم ،وأنه على كل شيء قدير،
وأن الضر والنفع والسعادة والشقاء كل ذلك بيد اهلل تعالى وحده ،وأنه الذي يق ِّلب القلوب ،ويصرفها كيف
يشاء ،فإن هذا اإلميان يحقق التوحيد فيوجب ﲤام تعلقه باهلل تعالى ،واللجوء واالفتقار إليه ،واالنكسار بني
أحب إليه من كل ما سواه ،وأخوف عنده من كل ما سواه،
يديه ،ويكون اهلل وحده هو معبوده ومقصوده ،فاهلل ّ
وأرجى له من كل ما سواه.
) (1مسند أحمد ص .1/10٦
) (٣أخرجه الترمذي ح ).(2144

) (2أخرجه مسلم ح ). (2٦55
) (4أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ).(1112
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ﻧﺸـــــﺎط
ﻓــــــﺮدي
َأكتب ً
مقاال أعبر فيه عن أهمية اإلميان بال َقدَ ر.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

س :1ما معنى اإليمان بالقدر؟ مع االستدالل.
ُ
ُ
س :2أقارن بين حياة من يؤمن بالقدر وحياة من ال يؤمن بالقدر من حيث:
)الراحة النفسية ،حصول النعم ،حلول المرض).
س :٣لماذا ال يتحقق التوحيد إال باإليمان بالقدر؟
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن َ
ﺑﺎﻟﻘ َﺪر

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< معنى القدر ،واإلميان به.
< عالقة اإلميان بالقدر بالتوحيد.

يكون التم
بني املج هيد حوا ًرا
مو
هذه ا عات على
حملاور.

مرات الإان َ
بالقدَ ر

يتﻀمن اإليمان بالقدر أربع مراتب:
.1
.2
.٣
.4

مرتبة العلم.
مرتبة الكتابة.
مرتبة املشيئة.
مرتبة اﳋلق.

المرتبة األولى :العلم

والمراد به :اإلميان بعلم اهلل احمليﻂ بكل شيء ،وأنه َع ِل َم ما كان وما يكون ،وما سيكون ،وما لم يكن لو كان كيف
سيكون ،وأنه َع ِل َم ما اﳋلق عاملون قبل أن يﺨلقهم ،و َع ِل َم أرزاقهم وآج َالهم وحركا ِتهم وسكنا ِتهم وأعما َلهم وسائ َر أحوالهِ م.
يقول اهلل تعالى:

[األنعام.]59 :

ﻧﺸـــــﺎط:
فس َرها رسول اهلل [ بأنها خمس ال يعلمها إال اهلل ،وهي
مفاﰌ الغيب َّ
املذكورة في آخر سورة لقمانَ .أكتب اﻵية.

يكو
ن النشاط حوا ًرا
ب
ني
امل
ج
م
و
عا
ت
و ُت
كتب مفاﰌ الغي
ب
عل
ى
ال
سب
و
رة.

قال اهلل تعالى................................................... :
...............................................................
1٣٣

وقد َّ
دل العقل على أن اهلل تعالى موصوف بالعلم ،فإنه ميتنع إيجاد األشياء مع اجلهل ،ألنه أوجد األشياء
وخلقها بإرادته ،واإلرادة تستلزم العلم باملراد ،فكان اإليجاد واﳋلق مستلزم ًا للعلم.
كما أن في املﺨلوقات من اإلحكام واإلتقان ما يستلزم علم اﳋالق لها ،ألن الفعل احملكم املتقن ميتنع صدوره
عن ﻏير علم.

المرتبة الثانية :الكتابة
واملراد بها اإلميان بأن اهلل تعالى كتب مقادير املﺨلوقات ،فكل ما وقع ويقع فهو مكتوب عند اهلل تعالى في
اللوح احملفوظ .قال تعالى:
[النمل.]٧5 :
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  قال :سمعت رسول اهلل [ يقول« :كتب اهلل مقادير اﳋالئق قبل أن
يﺨلق السموات واألرض بﺨمسني ألف سنة» ،قال« :وكان عرشه على املاء» ).(1

المرتبة الثالثة :المشيﺌة
واملراد بها :اإلميان مبشيئة اهلل تعالى النافذة وقدرته الشاملة ،فما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،فال يقع في ملكه

إال ما يشاء ،وجميع اﳊوادث واقعة مبشيئة اهلل تعالى .قال تعالى :ﭽÇ Æ Å Ä Ã Â Á Àﭼ
[التكوير .]29 :وقال تعالى :ﭽ ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á Àﭼ [يس.]82 :

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  أنه سمع رسول اهلل [ يقول« :إن قلوب بني آدم كلها بني أصبعني من

أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ،ثم قال رسول اهلل [«:اللهم مصرف القلوب ص ِّرف قلوبنا
على طاعتك» ).(2

ﻧﺸـــــﺎط:
َأستدل بﺂيتني من القرآن الكرﱘ على أن جميع اﳊوادث مبشيئة اهلل تعالى.

ننقسم إل
ى
م
ج
م
و
عا
ت
 ،ويتم
الن
شاط على طري
ق
ة
ا
مل
س
اب
قا
ت.

قال تعالى. .................................................... :
قال تعالى. .................................................... :
) (1أخرجه مسلم ح ).(2٦5٣
) (2أخرجه مسلم ح ).(2٦54

1٣4

المرتبة الرابعة :الخلق

واملراد به :اإلميان بأن اهلل تعالى خالق كل شيء ،فهو خالق كل عامل وعمله قال تعالى :ﭽ
ﭼ [الصافات ،]9٦ :وما من ذرة في السماوات وال في األرض إال واهلل سبحانه وتعالى خالقها ،فهو

عز وجل اﳋالق وحده ،وما سواه مﺨلوق.
قال تعالى:

[الزمر.]٦2 :

ﻧﺸـــــﺎط
ﻓــــــﺮدي
ال يعبر عن مراتب القدر.
َأرسم شك ً
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................

َ َ
ُ ّ
س :1أعدد مراتب القدر بالترتيب.
َ
س :2أستدل بالعقل على أن الله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن.
ُ ّ
س :٣أعدد مفاتح الغيب التي ال يعلمها إال الله تعالى.
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اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ َ
اﻟﻘ َﺪر

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< ُأعدّ د مراتب القدر.
< َأستدل على كل مرتبة من مراتب القدر.

يكون التم
بني املج هيد حوا ًرا
موعات.

ما الاص يف َ
القدَ ر

 ،ﳑا
اختلف أهل األهواء في باب القدر على عدة ِفرق ،والسبب في ذلك ُبعدهم عن منهج الرسل
أدى إلى وقوع االنحراف واالﺿطراب في فهمهم القدر ،فصار الناس على طرفي نقيض )نفي القدر ،واجلبر(.

ً
أوال :القدرية:

هم الذين أنكروا القدرّ ،
وكذبوا أدلة القدر.
وهؤالء صنفان:
ُ
 .1الغالة :الذين أنكروا )مرتبة العلم ومرتبة الكتابة( ،فزعموا أن اهلل تعالى ال يعلم اﳊوادث قبل وقوعها
كبيرا ـ.
ـ تعالى اهلل عما يقولون علواً ً
 .2المعتزلة :الذين أق ﱡروا بالعلم والكتابة ،وأنكروا )مرتبة املشيئة ،ومرتبة اﳋلق( ،فزعموا أن أفعال العباد
ليست مﺨلوقة هلل ،وإﳕا العباد هم اﳋالقون لها.

واألدلة الشرعية تنقض هذه املذاهب الفاسدة ،إذ يقول سبحانه :ﭽÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
Þ Ý Ü Ûﭼ [طه.]98 :

قال تعالى:ﭽ¨ § ¦ ¥ﭼ [الصافات .]9٦ :وقال تعالى :ﭽ_ ` b aﭼ

[الزمر.]٦2 :

وقال عز وجل :ﭽÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã
Ú Ù Ø× Ö Õ Ô ÓÒﭼ [فاطر.]٣ :
1٣٦

ننقسم إلى م
جموعات ويتم
النشاط على ط
ريقة املسابقات.

ﻧﺸـــــﺎط:

من خالل دراستي ملراتب ال َقدَ ر األربعَ ،أستدل من القرآن الكرﱘ على
بطالن ما أنكره القدرية )آية على كل مرتبة(.
............................................................. - 1
............................................................. - 2
............................................................. - ٣
............................................................. - 4

ً
ﺛانيا :الجبرية:

وهم الذين ﻏلوا في القدر ،فزعم ﻏالة اجلبرية أن اإلنسان مجبور على
ال وال قدرة ،بل
فعله ،فهو كالريشة في مهب الريﺢ ،فلم ُيثبتوا للعبد فع ً
عطلوا األحكام الشرعية احتجاج ًا بالقدر.
واألدلة الشرعية صريحة في بيان فساد هذا القول ،فعن علي بن أبي
طالب ] قال :كنا جلوس ًا مع النبي [ في جنازة فقال« :ما منكم من
أحد إال وقد ُك ِت َب مقعد ُه من النا ِر و مقعده من اجلنة» ،فقالوا يارسول اهلل:
ٍ
َ
ميس ٌر ملا خُ لق ل ُه،
أفال نتكل على كتابنا وندع
العمل؟ قال« :اعم ُلوا فكل ّ
أما من كان من أهل السعاد ِة ف ُي َي َّس ُر لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من
أهل الشقاء ف ُي َي َّس ُر لعمل أهل الشقاوة ،ثم قرأ:

دليل عقلي عل
ى
ب
ط
ال
ن
ق
و
ل
ا
جلبرية:
لو
أن أحداً اعتدى
واحتج املعتد على جبري فضربه
ي بأن
يقبل اجلبري ق ذلك قدر اهلل ،لم
وله وحجته.

[الليل.(1) » ]10-5 :

فعمل الصحابة رﺿي اهلل عنهم مبقتضى هذا اﳊديث ،ونشطوا في الطاعات ،وهم يحسنون الظن باهلل ،ويرجون أن يكونوا
من أهل السعادة ،ويﺨافون حال أهل الشقاء.
يكون النشاط

ﻧﺸـــــﺎط:

ُأ ّبني وجه االستدالل من اﳊديث في الرد على اجلبرية.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
) (1أخرجه البﺨاري ح ) (4949ومسلم ح ).(2٦4٧

1٣٧

حوارا ب
ً ني املجموعات.

م اأ الشة واماعة يف الق�شاَ 
والقدَ ر

أهل السنة واجلماعة وسﻂ في مسائل القدر بني القدرية ال ﱡن َفاة ،وبني اجلبرية
الغالة ،فأثبتوا القدر وصدّ قوا النصوص الدالة على ثبوته ،ويثبتون أن العبد
فاعل حقيقة ،واهلل خالق فعله ،وأن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ،واهلل
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم.
كما قال تعالى:
[التكوير.]29-28 :

ﻧﺸـــــﺎط

يكون الن
املجموعا شاط حوا ًرا بني
ت ،و ُتك
تب اإلجابات
على السبورة.

ُأقارن بني قول القدرية واجلبرية وأهل السنة فيما يأتي:
أهل السنة

سبق تقريـ
ـر وسطية أهــل السنة
واجلماعــة
فــي مســائل العقيــدة
بني اإلفرا
ط والتفريﻂ ،ومن ذلك
أنهــم وس
ﻂ في بــاب صفات اهلل
تعالــى بــ
ني املعطلة النفــاة ،وبني
املشبهة امل
مثلة ،كما أنهم وسﻂ
في م
بني ا سألة تعظيم رسول اهلل [
لغالة واجلفاة.

القدرية

الجبرية

إﺛبات القدر
أفعال العباد

مشاأ ال�شالل يف القدر

منشأ الضالل في باب القدر هو التسوية بني مشيئة اهلل تعالى ،وبني محبته ورﺿاه ،فيجب التفريق بينهما كما
ثبت في األدلة الشرعية ،فليس كل ما يشاؤه اهلل تعالى يكون محبوب ًا مرﺿي ًا عنده ،فإن اهلل قدّ ر الكفر واملعاصي،
وشاء ذلك ِﳊ َكم كثيرة قد نعلم القليل منها ،وﳒهل الكثير ،لكنه تعالى ال يحب الكفر وال املعاصــي ،وال
1٣8

يرﺿاهــــا ،كما قــــال تعــــالى:
[الزمر ،]٧ :فالكفر والشكر واقعان مبشيئته وقدره ،لكن الشكر مرﺿي هلل تعالى محبوب ،وأما
الكفر فمبغوض هلل مسﺨوط.
وقد ﺿ ّلت طائفتا القدرية النفاة واجلبرية ،فس ّووا بني املشيئة وبني احملبة والرﺿا ،وقالوا :املشيئة واحملبة
سواء.
لكن القدرية النفاة قالوا :إن املعاصي ال يح ّبها اهلل تعالى ،ثم زعموا أن كل ما ال يحبه اهلل وال يرﺿاه فليس
ال في عموم مشيئة اهلل تعالى وقدرته ،فأخرجوا أفعال العباد عن مشيئة اهلل وتقديره.
داخ ً
وقالت اجلبرية :إن كل شيء بقدر اهلل تعالى ،ثم زعموا أن كل ما يقدره اهلل تعالى فهو محبوب له ،وجعلوا
املعاصي والفجور ﳑا يحبه اهلل ويرﺿاه ،فتعالى اهلل عما يقول الظاملون علواً كبيراً.
وأما أهل السنة فقالواّ :إن اهلل تعالى ْ
وإن شاء املعاصي وقدّ رها فهو ال يحبها وال يرﺿاها ،بل يبغضها وينهى
عنها.

س :1بم نرد على قول القدرية الذين نفوا القدر؟
ُ ّ
س :2أوضح وسﻄية أهل السنة في باب القدر بين القدرية والجبرية.
َ
س :٣أستدل من السنة النبوية على أن العباد لهم إرادة وفعل تابعان إلرادة الله تعالى.
ُ ّ
س :٤أوضح منشأ الﻀالل في القدر.

1٣9



اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ ﺷﺒﻬﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج َ
ﺑﺎﻟﻘ َﺪر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ وﺗﺮك اﻟﻌﺒﺎدة
اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحور اآلتي:
< منشأ الضالل في ال َقدَ ر.

يكون التم
ه
ي
د
ح
وا
ًرا
بني امل
جموعات.

مشاألتان مهمتان

قبل أن نعرض شبهة االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي ،والرد على تلك الشبهة يحسن بنا أن نؤكد على
مسألتني مهمتني:
األولى :مسائل االعتقاد عموم ًا ـ ومنها القدر ـ مبنية على التسليم للنصوص الشرعية وقبولها دون اعتراض أو
شك ،فال يتــحقق للــعبد اإلميان إال بالتســليم لنصوص الوحيني ،قال اهلل تعالى :ﭽ¬ ® ¯ °

¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²±
Àﭼ [النساء.]٦5 :فال يقدم العقل الناقﺺ القاصر على الوحي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه .ومن ذلك النصوص الواردة في موﺿوع القدر ،كما في أمره [ بالعمل والنهي عن االتكال على القدر،
فعلى املسلم أن يتلقى هذه النصوص باالنقياد واإلجالل والتعظيم ،السيما أن باعث الشبهات في القدر هو
ﺿعف التسليم للنصوص الشرعية ،ومعارﺿتها باألهواء واﻵراء الفاسدة.
أَكتُب اﻵ
يا
ت
ب
ع
د
ا
ملن
اق
ش
ة مع مجموعتي
وتكون
جز ًءا من الدرس.

ﻧﺸـــــﺎط:
َأستدل من القرآن الكرﱘ على األخذ باألسباب.

قال تعالى. .................................................... :
قال تعالى. .................................................... :
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الثانية :اإلميان بالقدر ال ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله االختيارية ،وقدرته عليها ،ألن الشرع والواقع
دا َّالن على إثبات ذلك.
أما الشرع :فقد قال تعالى :ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [املزمل.]19 :
فأثبت للعبد مشيئة في فعله هذا.
وأما الواقع :فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل ،وبهما يترك ،ويف ِّرق بني ما يقع بإرادته
من أفعاله االختيارية كاملشي ،وما يقع بغير إرادته كاالرتعاش ،لكن مشيئة العبد وقدرته ال تتم إال مبشيئة اهلل
وقدرته ،فالكون كله هلل تعالى ،فال يكون في ملكه إال ما يشاء.
�شبهة االحتجاج َ
بالقدَ ر

واجبا أو فعلوا محر ًما،
إن شبهة االحتجاج بالقدر من أكثر الشبهات بطالناً ،فإن طوائف من الناس إذا تركوا ً
احتجوا على ذلك بالقدر ،زاعمني أن لهم عذراً في معاصيهم وتقصيرهم ما دام أن اهلل قدّ ر ذلك وكتبه عليهم.
ومن خالل تأمل القاعدتين السابقتين يمكن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
األول :إن كان القدر حجة لبعض الناس ،فهو حجة جلميع الناس ،فإنهم كلهم مشتركون في القدر ،فحينئذ
يلزم احملتج بالقدر أن ال ينكر على من يظلمه ويشتمه ،ويأخذ ماله ،ويضربه ،ما دام أن املعتدي محتج بالقدر!!
فإن قال :أنا أرفض أن يعتدي علي أحد ،ويحتج بالقدر ،قيل له :فكيف حتتج أنت بالقدر في اعتدائك على
حق اهلل وحق عباده؟
الثاني :يلزم من االحتجاج بالقدر الزم باطل ،وهو تعطيل األحكام الشرعية ،فمن ترك الواجبات أو فعل
احملرمات فال لوم عليه وال حرج بناء على هذا االحتجاج الباطل ،وحني تعطل الشرائع يلزم أن يكون إبليس
وفرعون معذورين وكذا كل من كفر أو قتل أو قطع الطريق أو عمل أي جرمية كانت ،وهذا باطل بال ريب.
الثالث :يلزم من االحتجاج بالقدر عدم التفريق بني املؤمنني والكافرين ،وال بني أولياء اهلل وأعدائه ،وال أهل اجلنة
وأهل النار ،يقول اهلل تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [فاطر.]22-19 :

وقال سبحانه :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ [ص.]28 :

الرابع :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أجاب على هذه الشبهة وردها وأوجب عدم االلتفات إليها ،كما في
أحد إال وقد
حديث علي بن أبي طالب ] قال :كنا جلوس ًا مع النبي [ في جنازة فقال« :ما منكم من ٍ
َ
العمل؟ قال:
ُك ِت َب مقعد ُه من النا ِر و مقعده من اجلنة» ،فقالوا يا رسول اهلل :أفال نتكل على كتابنا وندع
ميس ٌر ملا خُ لق ل ُه ،أما من كان مــن أهـــل الســـعاد ِة ف ُي َي ّسـَ ُر لعمـــل أهـــــل الســـعادة ،وأمــا مـن كان
«اعم ُلوا فكل ّ
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من أهـــل الشــقاء ف ُي َي ّسـَ ُر لعمــل أهــــل الشقاوة ،ثم قرأ:
[الليل.(1) »]10-5 :
الخامﺲ :أقرب مثال على بطالن االحتجاج بالقدر أن يقال :إذا علم اهلل أن هذا ينبت له الزرع ويجني الثمر
اﳊب ونحو ذلك .فلو قال هذا :إذا علم اهلل تعالى أنه ينبت لي الزرع
مبا يتﺨذه من األسباب كسقي املاء وبذر ِّ
ال ًّ
والثمر فال حاجة إلى سقاية وبذر ،لكان جاه ً
ﺿاال ،ألن اهلل علم أن سيكون الزرع والثمر بتلك األسباب.
كنت
فكذا من َع ِل َم اهلل تعالى
وكتب أن يكون مؤمن ًا بعمل الصاﳊات فيدخل اجلنة ،فال ميكن أن يقول :إن ُ
َ
من أهل اجلنة فأنا سأدخلها بال إميان وال عمل صالﺢ ،فهذا قول متناقض ،فإن اهلل إﳕا علم أنه يدخلها باإلميان
والعمل الصالﺢ ،فلو دخلها بال إميان وال عمل صالﺢ كان هذا مناقض ًا ملا علمه اهلل وقدَّ ره.

ﻧﺸـــــﺎط:
ُأقارن بني من أخذ أسباب السالمة في قيادته لسيارته ،وحصل له حادث ،وقالَ :قدَ ُر اهلل ،وبني من قاد
مفحط ًا وحصل له حادث ،وقالَ :قدَ ُر اهلل.
سيارته
مسرعا أو ِّ
ً
..............................................................................
..............................................................................

س :1هل اإليمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد مشيﺌة في أفعاله االختيارية ،وقدرة
ُ ّ
عليها؟ أوضح ذلك.
س :2هل ُيقبل قول َمن تأخر في دراسته ،واحتﺞ بالقدر؟ مع التعليل.
ُ ّ
س :٣ألخﺺ الجواب عن شبهة من احتﺞ بالقدر على ترك الواجب أو فعل محرم.

) (1تقدم تﺨريجه ص .15٣
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اﻟﺪرس اﳋﺎﻣﺲ

اﻳﻤﺎن َ
ﺑﺎﻟﻘ َﺪر وﻓﻌﻞ اﺳﺒﺎب

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
> مراتب ال َقدَ ر.
> مذاهب الناس في ال َقدَ ر.
> وسطية أهل السنة في باب ال َقدَ ر.

يكون الت
م
ه
ي
د
ح
وا ًرا
بني امل
جموعات.

الإان َ
بالقدَ ر وع الأشبا

يظن بعض الناس أن اإلقرار بالقدر يقتضي ترك األسباب واإلعراض عن األعمال ،واﳊق أن سبق املقادير
بالشقاوة والسعادة ال يقتضي ترك األسباب ،وإهمال األعمال ،بل إن القدر السابق يقتضي بذل األسباب
واﳊرص على األعمال ،ألن اهلل تعالى علم األشياء وجعل لها أسباب ًا تكون بها.
وهذا ما أجاب عنه نبينا محمد [ ،ملا سأله سراقة بن مالك ] فقال :يا رسول اهلل ِّبني لنا ديننا كأننا
وج َر ْت به املقادير أم فيما ُيستقبل؟ قال [« :ال ،بل فيما
خلقنا اﻵن ،ففيم العمل اليوم أفيما ج َّفت به األقالم َ
ميسر»).(1
جفت به األقالم وجرت به املقادير» .قال :ففيم العمل؟ قال« :اعملوا فكل َّ
فدل اﳊديث ونظائره على أن ال َقدَ َر السابق ال مينع العمل ،وال يوجب االتكال عليه ،بل يوجب ا ِجلدَّ
واالجتهاد ،ولهذا ملا سمع بعض الصحابة  ذلك قال :ما كنت أشدَّ اجتهاداً مني اﻵن.
يبني دقة أفهام الصحابة  ،فإن النبي [ أخبرهم بال َقدَ ِر السابق وجريانه على الناس باألسباب،
وهذا ﳑا ِّ
ُ
حصول املقدور
فإذا أتى العبد بالسبب أوصله إلى القدر املكتوب ،وكلما زاد اجتهاداً في حتصيل السبب كان
أقرب إليه بإذن اهلل.
َ

) (1أخرجه مسلم ح ).(2٦48

14٣

ننقسم إلى
م
ج
م
و
عا
ت
في
الفقرة اﻵتية،
و يتم النشاط
على طريق
ة املسابقات.

ﻧﺸـــــﺎط:

َأستدل من القرآن الكرﱘ على أثر األسباب فى العمل في الصور اﻵتية:
 - 1االستغفار سبب املغفرة ،قال تعالى.{...................................} :
 - 2الكفر واإلعراض سبب دخول النار ،قال تعالى.{..........................} :
 - ٣التقوى سبب حصول الرزق ،قال تعالى.{..............................} :

واملس َّببات ،فما قدَّ ره اهلل تعالى من املقادير إﳕا يكون باألسباب التي قدَّ رها ،فالسعادة
وربﻂ اهلل بني األسباب َ
باألعمال الصاﳊة ،والشقاوة باألعمال الفاسدة ،وكذلك الشفاء الذي يقدره اهلل تعالى للمريض ،يقدِّ ره باألدوية
و ال ﱡرقى وهكذا.

ﻧﺸـــــﺎط:

يكون النشاط
ح
وا
ر
ا
ب
ني
امل
ً
ج
م
وعات
وتكتب اإلجابا
ت على السبورة.

ُأ ّبني األسباب املوصلة ملا يأتي:

< النجاح فى الدراسة............................................ :
< طمأنينة القلب............................................... :
< رﺿا اهلل تعالى................................................ :
< الوقاية من البرد أو اﳊر......................................... :
< محبة الناس................................................. :
وإذا تقرر ذلك فعلينا أن نحرص على فعل األسباب التي أذن اهلل تعالى بها ،لكن ال نعتمد عليها ،وإﳕا
نعتمد على مس ِّببها ومقدِّ رها وهو اهلل تعالى وحده ،ألن السبب ال يستقل بنفسه في حصول املطلوب ،فكل
سبب البد له من انضمام أسباب أخرى إليه ،والبد أيض ًا من صرف املوانع واملعارﺿات عنه ،فكل سبب له
شريك وله ﺿد ،فإن لم يعاونه شريكه ،ولم ينصرف عنه ﺿده ،لم يحصل مس َّب ُبه ،فاملطر وحده ال ُينبت النبات
إال مبا ينضم إليه من الهواء والتراب.
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كما أن األسباب مرتبطة ب َقدَ ِر اهلل تعالى ،واهلل تعالى يتصرف فيها وفق حكمته ومشيئته ،فإن شاء أبقى
َس َب ِب َّي َتها جارية على مقتضى حكمته ،وإن شاء ﻏ َّيرها كيف يشاء ،لئال يعتمد عليها العباد ،وليعلموا كمال قدرته
عز وجل.

َ
س :1أستدل من السنة النبوية على العالقة بين القدر وفعل األسباب.
َ
ﱠ
المسببات ،أذكر ﺛالﺛة أمثلة على ذلك.
س :2جعل الله األسباب لتحقق

ﱠ
المسبب ،فما تعليل ذلك؟
س :٣قد يفعل اإلنسان األسباب وال يتحقق له
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اﻟﺪرس اﻟﺴﺎدس

آﺛﺎر اﻳﻤﺎن َ
ﺑﺎﻟﻘ َﺪر

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

مناقشة الدرس السابق من خالل المحاور اآلتية:
< مراتب القدر.
< مذاهب الناس في القدر.
< القدر وفعل األسباب.

يكون التم
بني املج هيد حوا ًرا
موعات.

اآثار الإان َ
بالقدَ ر

َ َ
لﻺيمان بالقد ِر آﺛار جليلة ،نذكر منها ما يأتي:
 .1تحقيق اإلخالص لله تعالى.
فالذي يؤمن بالقدر ،ويوقن أن النفع والضر بيد اهلل تعالى ،فإن ذلك يدفعه إلى اإلخالص ،وتصفية عمله
من كل شائبة ،فال يعمل العمل ألجل الناس ،ألنه يعلم أنهم ال يستطيعون أن ينفعوه بشيء لم يقدره اهلل ،وال
يستطيعون أن يضروه بشيء لم يقدره اهلل عليه ،فمن عرف حقيقة القدر استراح ،فإن الناس ليس لهم من األمر
شيء ،ومن ثم فال يلتفت املﺨلﺺ إليهم ،ويقبل على عبادة ربه مﺨلص ًا له الدين.
 .2الصبر على المصائب والرضا باألقدار المؤلمة.
فما تعاﻇمت املصائب وﺿاقت بها األنفس إال من ﺿعف اإلميان بالقدر.
 .٣الشجاعة في مواجهة الشدائد.
فإن من آمن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ،وما أصابه لم يكن ليﺨطئه ُينتزع من قلبه أي باعث على اجلﱭ
واﳋور ،فال يرﺿى لنفسه بالذلة والهوان ،وإذا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مكتوب ،وآمن أن األرزاق واﻵجال
بيد اهلل فإنه يواجه الشدائد بقلب ثابت ،وإميان راسﺦ.
 .٤تحقيق االعتدال في حال السراء والﻀراء.
فال تبطره النعمة ،وال تق ِّنطه املصيبة ،فال يحمله الغنى على األشر والطغيان ،وال يوقعه الفقر في اجلزع واﳋذالن.
14٦

 .٥حسن الﻈن بالله ،والثقة به تعالى.
قضاء إال فيه ﲤام العدل والرحمة واﳊكمة ،فال يتهم ربه عز وجل
فاملؤمن بالقدر يوقن أن اهلل تعالى ال يقضي
ً
محضا ،بل له
فيما يجريه عليه من أقداره ،بل يعلم أن اﳋير فيما اختاره اهلل تعالى ،وأنه تعالى ال يﺨلق ش ًّرا ً
اﳊكمة البالغة في كل ما يقدِّ ره.

ﻧﺸـــــﺎط:

يكون الن
املجم شاط حوا ًرا بني
وعات.

يبعث اإلميان بالقدر في املسلم الرﻏبة في السعى لطلب الرزقُ ،أ ّبني ذلك.
......................................................................
......................................................................
 .٦تحقيق التوكل واالستعانة بالله.
فاملؤمن يعمل باألسباب ويعلم أن التوفيق بيد اهلل ،سواء في أمور الدنيا أو الدين ،فيستعني باهلل في شأنه كله.
في حتصيل املطالب الدينية والدنيوية في حدود ما أباحه اهلل.
 .٧الجد واالجتهاد.
في حتصيل املطالب الدينية والدنيوية في حدود ما أباحه اهلل.
 .٨اإليمان بالقدر يورث الخوف من الله عز وجل.
فاملؤمن بالقدر دائم اﳊذر ،فإن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرحمن ،يقلبها كيف يشاء ،واملؤمن ال
يأمن مكر اهلل تعالى ،وهذا يدفعه إلى حتقيق االستقامة ،ومجانبة املوبقات ،وسؤال اهلل حسن اﳋاﲤة.
 .٩القﻀاء على األحقاد بين المسلمين.
مثال ذلك :اﳊسد ،فاملؤمن بالقدر ال يحسد الناس على ما آتاهم اهلل من فضله ،إلميانه بأن اهلل هو الذي
رزقهم ،فأعطى من شاء ،ومنع من شاء ،وألنه يوقن بأن هلل تعالى اﳊكمة البالغة فيما قدّ ره وشاءه.
َْ
 .1٠معرفة اإلنسان قد َر نفسه.
فال يتكبر وال يبطر ،وال يتعالى أبداً ،ألنه عاجز عن معرفة املقدور ،ومستقبل ما هو حادث ،ويق ﱡر اإلنسان
بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى في جميع األوقات ،ويتواﺿع لربه عز وجل ،ومن تواﺿع هلل رفعه ،وإذا رفع اهلل
عبداً فمن ذا الذي يﺨفضه؟
14٧

ﻧﺸـــــﺎط:
من خالل دراستي ﻵثار اإلميان بالقدرَ ،أذكر مثا ًال لكل أثرِّ ،
موﺿ ًحا فى
ِّ
مثال أث َر اإلميان بالقدر ،وأثر ﺿعف اإلميان بالقدر أو عدمه.
كل ٍ
م

اﻟــﻤــــﺜــــــــــــــــﺎل

أﺛــــﺮ اﻹﳝـــــــﺎن ﺑﺎﻟﻘــــــــﺪر

ننقسم إلى م
ج
م
و
عا
ت
وت
علن
النتائج وتدو
َّن
ال
ن
ت
ائ
ج
ا
مل
ﺨتارة
على السبورة.

أﺛﺮ ﺿﻌﻒ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪر أو ﻋﺪﻣﻪ

1
2
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
1٠

س :1ما أﺛر اإليمان بالقدر على نفسية المسلم ،ونفسية ﻏير المسلم؟
س :2كيف يقﻀي اإليمان بالقدر على الحسد بين الناس؟
س :٣ما َعالقة اإليمان بالقدر بزيادة الشجاعة للمؤمن؟
148

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
َ
 - 1بعد دراستي لهذه الوحدة :أشرح مع عرض بعض األمثلة لهذه العبارة:

شيﺌا وال يشاؤه ،وقد يشاء ً
) قد يحب الله ً
شيﺌا وال يحبه؛ فمشيﺌة الله عز وجل شيء ،ومحبته
شيء آخر ،ومشيﺌته مرتبﻄة بحكمته التي ال تبلغها عقولنا القاصرة).

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
َ ُ
 - 2بعد دراستي لهذه الوحدة ومراجعتي لها أذكر بعض آﺛار اإليمان بالقدر ﻏير ماذكر.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
 - ٣لو أصيب أحد أقاربك أو أصدقائك بمصيبة ،ورأيت عليه التأﺛر ،وأحببت إرسال رسالة
له تذكره باإليمان بالقدر ،فماذا تكتب فيها؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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وﻣﺴﺎ ِﻟ ُﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻴﻪ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
ُ
وأﻧﻮاﻋﻪ َ

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ[ L9876543M :اﻟﺘﻮﺑﺔ.]٧٤ :
ﻳ
ﻜ
ﻮ
ن
اﻟ
ﺘ
ﻤ
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪي
ﻣﻔﺴﺮا اﻵﻳﺔ" :ﻓﺈﺳﻼﻣﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وإن ﻛﺎن ﺑﲔ اﳌﺠ ﻬﻴﺪ ﺣﻮا ًرا
ً
ﻤ
ﻮ
ﻋﺎت.
ﻇﺎﻫﺮﻩ أﻧﻪ أﺧﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻜﻔﺮ ،ﻓﻜﻼﻣﻬﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻨﻘﺾ إﺳﻼﻣﻬﻢ ،وﻳﺪﺧﻠﻬﻢ
اﻟﻜﻔﺮ" ).(١
ُو ِﺻﻒ ﻫﺆﻻء اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﲔ ،ﻧﻘﺾ آﺧ ُﺮﻫﻤﺎ أ ﱠو َﻟﻬﻤﺎ ،ﻓﻤﺎ اﻟﻮﺻﻔﺎن؟

مع التك

َ
ﻛﺎﻓﺮاَ ،
وﻛ ﱠﻔﺮ اﻟﺮﺟﻞَ :ﻧ َﺴ َﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺮ).(٢
التكفير لغة :ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ َﻛ ﱠﻔﺮ ،ﻳﻘﺎلْ :أﻛ َﻔﺮت
اﻟﺮﺟﻞَ :د َﻋ ْﻮﺗﻪ ً
التكفير ً
شرعا :اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ،ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير :أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﺮون إﻻ ﻣﻦ ﻛﻔﺮﻩ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
[ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮون ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أن اﳌﺨﺎﻟـِﻒ ﻛ ﱠﻔﺮﻫﻢ؛ ﻷن اﻟﻜﻔﺮ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن
ﺑﻌﻀﺎ ،وﻣﻦ َﻣﺤﺎ ِﻣﺪ أﻫﻞ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎب ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ) ،(٣وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻴﻮب أﻫﻞ اﻟﺒﺪع :ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ً
اﻟﺴﻨﺔ أﻧﻬﻢ ُﻳ ﱢ
ﺨﻄﺌﻮن وﻻ ُﻳﻜ ﱢﻔﺮون إﻻ ﻣﻦ َﻛ ﱠﻔﺮﻩ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ.

ﻧﺸـــــﺎط:
ﻣﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ.
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
) (١ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﺣﻤﻦ ص .٣٠٤
) (٢اﻧﻈﺮ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ١٤٦/٥ﻣﺎدة :ﻛﻔﺮ
) (٣اﻧﻈﺮ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺮي ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﺔ ص  ،٢٥٨ - ٢٥٧واﻧﻈﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ ص .٨٧

١٥٢

اأنوا التك
التكفير أنواع ﺛالﺛة على النحو اآلتي:

 -١التكفير بالعموم :وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻛﻠﻬﻢِ ،
ﻋﺎﳌﻬﻢ وﺟﺎﻫﻠﻬﻢَ ،ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺠﺔ وﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ.
وﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع ،وﻗﺪ ﻋﺼﻢ اﷲ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ).(١
ُ َ
الـم ْﻄلق :وﻫﺬا ﻛﻘﻮل أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎد ،وﻓﻲ ﺑﺎب ﺣﻜﻢ اﳌﺮﺗﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪَ :ﻣﻦ
 -٢التكفير
َﻗﺎل ﻛﺬا ،أو َﻓ َﻌ َﻞ ﻛﺬا ﻓﻘﺪ َﻛ َﻔ َﺮ ،و ُﻣﺮا ُدﻫﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ُﻛ ْﻔ ٌﺮ ﻳِﺨﺮ ُِج ﻣﻦ اﳌِ ﱠﻠﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮوﻧﻪ
ﻛﺎﻓﺮا ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻛﻔﺮا أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ َﻣﻦ َﻓ َﻌ َﻠﻪ ً
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط وﺗﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﳌﻮاﻧﻊ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ِﻣﻦ َﻛ ْﻮن اﻟﻔﻌﻞ ً
ﺣﺎ َﻟﺔٍ  ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺮء ﺣﺪﻳﺚ َﻋ ْﻬﺪ ﺑﺈﺳﻼم ﻻ ﻳﻌﺮف أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أو ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ ،ﻓﻼ ُﻳﻜ ﱠﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ.
ّ
المعين :وﻫﻮ أن ﻳﺤﻜﻢ  -ﻣﻦ َﻳ ِﺤ ﱡﻖ ﻟﻪ اﳊﻜﻢ ﻛﺎﻟﻌﻠﻤﺎء  -ﺑﻜﻔﺮ ﺷــﺨﺺ ﻣﻌﲔ ،وﻳﺤﺪدﻩ ﺑﺎﻻﺳــﻢ
 -٣تكفير
أو اﻟﻮﺻــﻒ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﻪ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺠﺔ ،وﺛﺒﻮت ﺷــﺮوط اﻟﺘﻜﻔﻴــﺮ ،واﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ
ﻓﻲ ﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﲔ.
َ
 كون الكر

بالقول :اﻟﻜﻔﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮل ،ﻛﻤﻦ ﺳﺐ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ [ ،أو اﺳﺘﻬﺰأ ﺑﺎﻹﺳﻼم أو ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ.
بالفعل :وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻛﻤﻦ ﺳﺠﺪ ﻟﻸﺻﻨﺎم ،أو رﻣﻰ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ.
باالعتقاد :وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎد ،ﻛﻤﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن اﷲ ﻻ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أو اﻋﺘﻘﺪ أن ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم
ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷزﻣﻨﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة.

ﻧﺸـــــﺎط
ﺟﻤـــﺎﻋـﻲ

ﻧﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ
ﻣ
ﺠ
ﻤ
ﻮ
ﻋﺎ
ت
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻨﺸﺎط.

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ:

أراﺟﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪي )ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﺣﻤﻦ( ﻋﻨﺪ آﻳﺔ Æ Å Ä Ã Â Á M

[ LÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇاﻹﺳﺮاء .]٣٦ :وأ ْرﺑ ُِﻂ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
) (١اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب .٥٨/١٢

١٥٣

مشال املال لل يف التك

اﳌﺨﺎﻟﻔﻮن ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻠﻜﻮا ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.
وهم في هذه المسألة على قسمين
األول :أﻫﻞ اﻹﻓﺮاط اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وﻫﺬا ﻣﺴﻠﻚ اﳋﻮارج.
الثاني :أﻫﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮا ﺑﺈﺳﻼم ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻛﻔﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﳊﺠﺔ وﺛﺒﻮت اﻟﺸﺮوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ،
وﻫﺬا ﻣﺴﻠﻚ اﳌﺮﺟﺌﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻫﺆﻻء ﻗﺪ ﺿﻠﻮا ﻋﻦ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
وأﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻮﺳﻄﻮا ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ  -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد.

ً
وشرعا.
سَ :1أع ﱢر ْف التكفير لغة
س :2ما الفرق بين التكفير بالعموم والتكفير المﻄلق؟
ُْ
ُ ﱢ
س :٣أ َمثل على كف ٍر يكون بالقول ،وكفر يكون بالفعل ،وكفر يكون باالعتقاد.
س :٤المخالفون ألهل السنة والجماعة في مسألة التكفير صنفان ،أذكرهما.

١٥٤



 ÊÉãdG ¢SQódGﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ،واﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ؟

اﻟﺘﻤﻬﻴـﺪ

ﺎس َ ،ﻗ َ
ﲔ َر ُﺟ ً
اﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢَ ،ﻓ َﺄ َﺧ ُﺬو ُﻩ
ﺎس ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
ﺎل » َﻟ ِﻘ َﻲ َﻧ ٌ
ﻋﻦ ا ْﺑ ِﻦ َﻋ ﱠﺒ ٍ
ﻼ ِﻓﻲ ُﻏ َﻨ ْﻴ َﻤﺔٍ َﻟ ُﻪَ ،ﻓ َﻘ َﺎ َل :ﱠ
َﻓ َﻘ َﺘ ُﻠﻮ ُﻩ َو َأ َﺧ ُﺬوا ِﺗ ْﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻐ َﻨ ْﻴ َﻤ َﺔَ ،ﻓ َﻨ َﺰ َﻟ ْﺖ«

)(١

[اﻟﻨﺴﺎء.]٩٤ :

 ~ } Mﮯ ¡ L¥ ¤ £ ¢

اأو ل خور التك

ﱠ
ﺣﺬر اﻟﻨﺒﻲ [ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ؛ ﻓﻌﻦ أﺑﻲ ذر َ أ ﱠﻧ ُﻪ َﺳ ِﻤ َﻊ اﻟ ﱠﻨﺒ ﱠِﻲ [
ﻮقَ ،و َﻻ َﻳ ْﺮ ِﻣﻴ ِﻪ ﺑ ُ
ﻮلَ :
َﻳ ُﻘ ُ
ِﺎﻟﻜ ْﻔﺮِ ،إ ﱠِﻻ ا ْرﺗَﺪﱠ ْت َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ،إ ِْن َﻟ ْﻢ َﻳ ُﻜ ْﻦ َﺻ ِ
ﻼ ﺑِﺎﻟ ُﻔ ُﺴ ِ
ﺎﺣ ُﺒ ُﻪ َﻛ َﺬ ِﻟ َﻚ« ).(٢
»ﻻ َﻳ ْﺮ ِﻣﻲ َر ُﺟ ٌﻞ َر ُﺟ ً

ﷲ [ َﻗ َﺎلَ » :أ ﱡﳝَﺎ َر ُﺟ ٍﻞ َﻗ َ
ﷲ ْﺑ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َ :أ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻮل ا ِ
َو َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ا ِ
ﺎل ِ َﻷ ِﺧﻴ ِﻪ َﻳﺎ َﻛﺎ ِﻓ ُﺮَ ،ﻓ َﻘﺪْ َﺑﺎ َء ﺑ َِﻬﺎ َأ َﺣﺪُ ُﻫ َﻤﺎ« ) .(٣ﻗﺎل
اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﷲ» :واﳌﻌﻨﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ ﻛﻔﺮ أﻛﺒﺮ ،ﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ :اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺴﻲء،

ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ« ).(٤
اﻟﻀ ﱠﺤ ِ
و َﻋ ْﻦ َﺛﺎﺑ ِِﺖ ْﺑ ِﻦ ﱠ
ﺎكَ ،ﻋ ِﻦ اﻟ ﱠﻨﺒ ِّﻲ [ َﻗ َﺎلَ » :ﻟ ْﻌ ُﻦ اﳌﺆْ ِﻣ ِﻦ َﻛ َﻘ ْﺘ ِﻠ ِﻪَ ،و َﻣ ْﻦ َر َﻣﻰ ُﻣﺆْ ِﻣ ًﻨﺎ ﺑ ُِﻜ ْﻔ ٍﺮ َﻓ ُﻬ َﻮ َﻛ َﻘ ْﺘﻠ ِﻪ« ).(٥

ﻧﺸـــــﺎط:
ُأ َﺑ ﱢﲔ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
) (١ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ح ) ،(٤٥٩١وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ح ) (٣٠٢٥واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،واﻧﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻄﺒﺮي ،دار ﻫﺠﺮ ).(٣٥٦/٧
) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ح ) ،(٦١٠٤وﻣﺴﻠﻢ ح ).(٦٠
) (٢أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ح ) ،(٦٠٤٥وﻣﺴﻠﻢ ح ).(٦١
) (٤ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ،اﻟﺮاﺑﻂ :ﺷﺮح-ﺣﺪﻳﺚ-ﻣﻦ-ﻗﺎل-ﻻﺧﻴﻪ-ﻛﺎﻓﺮ
) (٥أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ح ) ،(٦١٠٥وﻣﺴﻠﻢ ح )http://binbaz.org.sa/fatwas/١٧١٨٩/.(٧٣

١٥٥

ﲔﺑ ﱡ
ِﺎﻟﺬﻧ ِ
ُﻮب َوا ْﻟ َـﺨﻄﺎ َﻳﺎ َﻓ ِﺈ َﻧ ُﻪ َأ ﱠو ُل
ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ َ :و ِﻟ َﻬ َﺬا َﻳ ِﺠ ُﺐ ِاﻻ ْﺣ ِﺘ َﺮا ُز ِﻣ ْﻦ ﺗ َْﻜ ِﻔﻴ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
ﺒﺖ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠﻨﺒ ِّﻲ [ َأ َﺣﺎ ِد ُ
ﻳﺚ
اﻟﻬ ْﻢ َو َﻗﺪْ َﺛ َ
ﺑِﺪْ َﻋﺔٍ َﻇ َﻬ َﺮ ْت ِﻓﻲ ْاﻹ ْﺳ َﻼ ِم َﻓ َﻜ ﱠﻔ َﺮ َأ ْﻫ ُﻠ َﻬﺎ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
ﲔ َو ْاﺳ َﺘ َﺤ ﱡﻠﻮا ِد َﻣﺎ َء ُﻫ ْﻢ َو َأ ْﻣ َﻮ ُ

اﻷ ْﻣ ِﺮ ﺑ ِِﻘ َﺘ ِﺎﻟﻬِ ْﻢَ .ﻗ َ
اﻹ َﻣﺎ ُم َأ ْﺣ َﻤﺪ ْﺑ ُﻦ َﺣ ْﻨ َﺒ ٍﻞ َ ﺻ ﱠﺢ ِﻓﻴﻬِ ْﻢ ْ َ
ﻴﺤ ٌﺔ ِﻓﻲ َذ ﱢﻣﻬِ ْﻢ َو ْ َ
اﳊ ِﺪ ُ
ﻳﺚ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺸ َﺮ ِة َأ ْوﺟﻪٍ ).(١
َﺻ ِﺤ َ
ﺎل ْ ِ

وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب » :وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ :ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﺢ ﻧﻔﺴﻪ ،أﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ
وﺑﺮﻫﺎن ﻣﻦ اﷲ؛ وﻟﻴﺤﺬر ﻣﻦ إﺧﺮاج رﺟﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﲟﺠﺮد ﻓﻬﻤﻪ واﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﻘﻠﻪ ،ﻓﺈن إﺧﺮاج رﺟﻞ
ﺑﻌﻠﻢ
ٍ
إﻻ ٍ
ﻣﻦ اﻹﺳﻼم أو إدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ،أﻋﻈﻢ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ« ).(٢

ﻧﺸـــــﺎط
ﺟﻤـــﺎﻋـﻲ

ﻧﻨﻘﺴﻢ إﻟ
اﻟﻨﺸﺎط.

ﻰ ﻣﺠﻤﻮ
ﻋﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ:
ﻣﺎ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﺒﻲ [ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ.

...............................................................................................
...............................................................................................

ثانيا الآثار املتبة عل التك

اﳉﺰم ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ اﳌﻌﲔ ﺧﻄﺮﻩ ﻋﻈﻴﻢ؛ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ آﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة وﺧﻄﻴﺮة ،وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر:
ﷲ [َ :
ﷲ َو َأﻧﱠﻲ َر ُﺳ ُ
 -١اﺳﺘﺤﻼل دﻣﻪَ ،ﻗ َﺎل َر ُﺳ ُ
»ﻻ ِ
ﻮل ا ِ
ﷲ ،ﱠإﻻ
ﻳﺤ ﱡﻞ َد ُم ا ْﻣﺮ ٍِئ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ٍﻢَ ،ﻳ ْﺸ َﻬﺪُ َأ ْن َﻻ ِإ َﻟ َﻪ إ ﱠِﻻ ا ُ
ﻮل ا ِ
ﺑ ِﺈ ْﺣﺪَ ى َﺛ َ
ﻳﻦ اﻟ ﱠﺘﺎر ُِك ِﻟ ْﻠ َﺠ َﻤ َﺎﻋ ِﺔ« ).(٣
ﻼ ٍث :اﻟ ﱠﻨ ْﻔ ُﺲ ﺑِﺎ ْﻟ ﱠﻨ ْﻔ ِﺲَ ،واﻟ ﱠﺜ ﱢﻴ ُﺐ اﻟ ﱠﺰا ِﻧﻲَ ،واﳌَﺎر ُِق ِﻣ َﻦ اﻟﺪﱢ ِ
 -٢اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ زوﺟﺘﻪ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﲢﻞ ﻟﻪ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ M
´ [ Lµاﳌﻤﺘﺤﻨﺔ.]١٠ :
ﺎلَ :
 -٣اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮراث ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﻗﺎرﺑﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ؛ َﻓ َﻌ ْﻦ ُأ َﺳﺎ َﻣ َﺔ ْﺑ ِﻦ َز ْﻳ ٍﺪ َ ،أ ﱠن اﻟ ﱠﻨﺒ ﱠِﻲ [ َﻗ َ
»ﻻ َﻳﺮ ُ
اﳌﺴ ِﻠ ُﻢ
ِث ْ
اﻟﻜﺎ ِﻓ َﺮ َو َﻻ َ
َ
اﻟﻜﺎ ِﻓ ُﺮ اﳌُ ْﺴ ِﻠ َﻢ« ).(٤
 -٤ﻻ ﻳﻐﺴﻞ وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﺑﻞ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻜﻔﺎر أو ﻳﻮارى ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب ﻓﻲ
أي ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
) (١ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ).(٣١/١٣
) (٣ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ح) ،(٦٨٧٨وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ح ).(١٦٧٦

) (٢اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻨﺠﺪﻳﺔ ).(٣٧٤/١٠
) (٤ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري خ) ،(٦٧٦٤وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ح).(١٦١٤

١٥٦

ﺬ

ﻧﺸـــــﺎط
ﺟﻤـــﺎﻋـﻲ
أﻛﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﲔ ﺧﻄﻮرة ﺗﻜﻔﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،واﻵﺛﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ثالا :مَن ك بالتك:

ﺗﺒﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ،واﻵﺛﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮة واﳋﻄﻴﺮة اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ؛ واﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻣﺮ ﱡدﻩ إﻟﻰ اﷲ
ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻓﻤﺎ ﱠ
ﺑﻜﻔﺮ.
ﺑﻜﻔﺮ ،ﻓﻠﻴﺲ ٍ
دل اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻔﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺮ ،وﻣﺎ دل اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ٍ
وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻜ ﱢﻔﺮ أﺣﺪاً ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ ،وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ﺗﻜﻔﻴﺮ
اﳌﻌﲔ ،وﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻮاﻧﻌﻪ؛ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ودﻣﺎﺋﻬﻢ ،وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ،وأﻋﺮاﺿﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺘﺒﺮﻳﻦ
اﻟﺮاﺳﺨﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ.
اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ.
وأﻣﺎ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﱠ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ،أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻌﺪي
ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ُ
س :1أ ﱢبين خﻄورة التكفير ،وأذكر األدلة على ذلك.
ُ ﱢ
س :2أعدد ﺛالﺛة من اآلﺛار المترتبة على تكفير المعين ،وأورد األدلة على ذلك.
س :٣هل يحق لك أو ألحد زمالئك الحكم بتكفير أحد من المسلمين؟
ﱠ
المعين أمره خﻄير:
س :٤تكفير
ُ ﱢ
ﱢ
المعين من المسلمين.
أ -أحدد من يحق له الحكم بكفر
ُ ﱢ
ب -أوضح من هو الذي يحق له الحكم باآلﺛار المترتبة على التكفير؟
ﱠ
سَ :٥من المسؤول عن تنفيذ حكم التكفير ،واآلﺛار المترتبة عليه؟ وهل يجوز ألحد أن يتعدى
عليه في ذلك؟
١٥٧

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
َ
 - 1بعد دراستي لهذه الوحدة :أشرح منهﺞ أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
 - 2بعد دراستي لهذه الوحدة  :أذكر مجموعة من األدلة التي تبين خﻄورة التكفير بدون
علم ،وأقوال أهل العلم في ذلك.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
 - ٣من خالل دراستي لهذه الوحدة:
أ -أبين من يحق له الحكم بكفر المعين ،وأوضح السبب.
ب -أذكر اآلﺛار المترتبة على تكفير المعين.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
١٥٨

