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        الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء والمر�شلين، نبينا محمد وعلى 
اآله و�شحبه اأجمعين؛ اأما بعد:

         فالعقيدة الإ�شالمية هي الأ�شل والأ�شا�ض لدين الإ�شالم، والأحكام ال�شرعية كلها متفرعة 
عن هذا الأ�شل، والعلم بالعقيدة الإ�شالمية هو اأ�شرف العلوم واأعظمها واأعالها، لأن �شرف العلم 
ب�شرف المعلوم، والعقيدة الإ�شالمية تت�شمن العلم بما ي�شتحقه اهلل تعالى رب العالمين من �شفات 
الكمال والجالل، وما يجب على العباد من تاأليهه وعبادته، كما تت�شمن العقيدة الإ�شالمية العلم 

، واأحوال اليوم الآخر، وماآل النا�ض اإلى الجنة اأو النار. بحقوق �شّيد المر�شلين 

         وبين يديك )كتاب التوحيد( يحوي وحدات ت�شمل جوانب من العقيدة الإ�شالمية، كمعنى 
العقيدة الإ�شالمية، والعبادة وما يتعلق بها، واأنواع التوحيد الثالثة، واأمور تنافي التوحيد، وحقوق 
، وت�شمل لزوم الجماعة وطاعة ولة الأمر. وحوى كل  النبي  وحقوق اآل البيت وال�شحابة 

در�ض ما ياأتي:

   المدخل: ويكون على �شكل حوار حول اأ�شئلة اأو نقاط محددة.
   الأن�شطة: وهي على ق�شمين:

    )فردي( يقوم به كل طالب/ـة على حده.
    )جماعي( تقوم به المجموعة.

   اأن�شطة يراد منها ا�شتراكنا جميعًا في بناء الدر�ض.
   اأ�شئلة ختامية للتقويم، وتكون اأ�شئلة مبا�شرة وغير مبا�شرة.

   مربع التلخي�ض، لتحقيق قدر اأكبر من ا�شتيعاب الدر�ض.

�شائلين المولى جل وعال اأن يحقق هذا الكتاب الأهداف المرجوة منه، واأن يكون عونًا للجميع 
على طاعة اهلل تعالى.

واهلل تعالى اأعلم، وهو الموفق لكل خير ور�شاد.
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف 

الآتية: 

   �أن �أُعّرف معنى �لعقيدة �لإ�سالمية.
   �أن �أبرز �أثر �لعقيدة �لإ�سالمية على �لم�سلم.

   �أن �أُحدد م�سادر تلقي �لعقيدة �لإ�سالمية من خالل �لآيات.
   �أن �أتعرف على �لمر�د باأهل �ل�سنة و�لجماعة.

   �أن �أحدد منهج �أهل �ل�سنة في تلقي �لعقيدة �لإ�سالمية.
   �أن �أ�ستنبط خ�سائ�ص عقيدة �أهل �ل�سنة و�لجماعة.

   �أن �أ�ستنتج و�سطية �أهل �ل�سنة و�لجماعة.
   �أن �أ�سنف �أ�سباب �لنحر�ف.

   �أن �أُفّرق بين �لبدع �لعتقادية و�لعملية.
   �أن �أُلخ�ص منهج �أهل �ل�سنة و�لجماعة في محاربة �لبدع.
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�إن دين �لإ�سالم عبارة عن عقيدة و�سريعة.
فال�صريعة هي: �لأحكام �لعملية �لظاهرة �لتي دعا �إليها �لإ�سالم من فعل �لو�جبات 

وترك �لمحرمات. )نعدد �أمثلة على �لأحكام �لعملية �لظاهرة(.
و�أما �لعقيدة فهي مو�سوع �لدر�ص.

يتم �لحو�ر بين 
مجموعات.

�لعقي��دة م��ن م��ادة ) َعَق��َد (، وتدل على ) �لجزم و�س��دة �لوثوق (، فاأم��ور �لعتقاد لبد 
فيها من �لجزم وكمال �لثقة بها، �إذ لي�سلí فيها �ل�سك و�لظن. يدل على ذلك قوله تعالى:

والم��راد بالعقي��دة الإ�ص��المية: ه��ي ما يج��ب �أن يوقن ب��ه �لموؤمن يقين��ًا ثابتًا ل 

يخالط��ه �س��ك من �لإيم��ان باهلل ومالئكت��ه وكتبه ور�س��له و�ليوم �لآخ��ر و�لقدر خيره 
و�سره، وما يتبعها من �لغيب ومن �أ�سول �لدين �لتي جاء بها �لكتاب و�ل�سنة.

معنى العقيدة الإ�صالمية

مدخل:

eعنى العقيدة الإ�شeÓية واأركان¡ا الدQ�¢ الأول:




.)1(

)1( �سورة �لحجر�ت �لآية:  1٥.
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ع��اد محمد من �أد�ء �لعمرة وفي ذهنه �أ�س��ئلة كثي��رة عن �لعباد�ت �لتي 
يق��وم بها �لم�س��لم �أثناء �لعم��رة، فانطلق �إلى �لمعلم �أحمد، و��س��تاأذنه 

بعر�ص �أ�سئلته فو�فق �لمعلم، ود�ر �لحو�ر �لآتي:

ح�����������وار

محم���د: م��ا �لذي يجعل �لم�س��لم يطوف حول �لكعبة، م��ع �أنها ل تنفع 
ول ت�سر؟

�لمعل���م: يا محمد �أتعي �لحكمة من وجودك في هذه �لدنيا؟
محم���د: نعم يا �أ�ستاذ، �لحكمة من وجودي في �لدنيا عبادة �هلل وحده ل �سريك له.

�لمعل���م: �لدليل على ما تقول؟
محم����د: قوله تعالى:

�لمعل��م: �أح�س��نت، وبما �أنك تعلم �لغاي��ة و�لحكمة من وجودك في هذه �لدنيا، فحتمًا 
�ست�سّخر كل حياتك لتحقيق هذه �لعبودية، �ألي�ص كذلك يا محمد؟

محم����د: بلى يا �أ�ستاذ.
�لمعل��م: وه��ذ� م��ا ي�س��مى بالعقيدة، فعندم��ا يعتقد �لم�س��لم �أنه مخلوق لعب��ادة خالقه 
�سبحانه وي�سدق �أخباره، ف�سينفذ �أو�مره، ويجتنب نو�هيه، موقًنا با�ستمالها 
على كمال �لحكمة �سو�ء عرفها �أو لم يعرفها، فاإن عرفها فالحمد هلل و�إل فال 

يلزمه معرفتها، لأنه يجب عليه �لنقياد لخالقه.
محم����د: �أتعني �أن ديننا مبني على �تباع �لدليل و�لت�سليم للن�ص �ل�سرعي يا �أ�ستاذ؟

�لمعل���م: �أجل يا محمد، فالدين عقيدة و�أحكام مبنية على �لت�سليم بالدليل، وبالدليل 
يحفß �لدين عن �لزيادة و�لنق�سان باإذن �هلل تعالى.

محم����د: لعلي بد�أت �أفهم �لأمر.
�لمعل�م: �إذً� يامحمد ما �لذي يجعل �لم�سلم يطوف حول �لكعبة مع �أنها ل تنفع ول ت�سر؟

محم����د: �متثاًل لأمر�هلل و�قتد�ًء بالنبي        حين طاف بالكعبة.
�لمعلم: �أح�س��نت يا محمد، و�علم �أن كل عبادة تقوم بها لبد �أن يخالطها �عتقاد �أن 
، كما �أن �لعباد�ت �سرعها  ما تقوم به قربة �إلى �هلل تعالى و�قتد�ًء بنبيه 
�هلل ِلِحَكم، ولكن ربما غابت عن �لعقول، و�س��رع �هلل كامل مطهر، وعقولنا 

ناق�سة ل تدرك جميع �لِحَكم.

)1( �سورة �لذ�ريات �لآية:  ٥6.

.)1(
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اأ�ص��ول العقي��دة الإ�ص��المية تجمعه��ا اأركان الإيمان ال�ص��تة: وه��ي �لإيمان باهلل 

تعالى، ومالئكته، وكتبه، ور�س��له، و�ليوم �لآخر، و�لقدر خيره و�س��ره. و�لدليل على هذه 
�لأركان قوله تعالى:

.)1(

و�لدليل على �لإيمان بالقدر، من �لقر�آن �لكريم  �سورة �لقمر  �آية )49( و)٥0(.
...................................................................................................................................................................

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

وم��ن ال�ص��نة: حدي��å عم��ر ب��ن �لخطاب  لما �س��اأََل جبري��ُل عليه �ل�س��الم نبيَنا 

ِمَن ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه  محمًد�  عن �لإيمان، فقال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�أَْن ُتوؤْ
ِه« )2(. uِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه و�َسر َوُر�ُسِلِه َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر َوُتوؤْ

اأ�صول العقيدة الإ�صالمية

�أرجع �إلى �لم�سحف، ثم 
�أكُتب �لآية د�خل �لمربع 
لتكون جزءً� من �لدر�ص.

اأركان الإيمان

�لإيمان بالكتب �لإيمان 
بالمالئكة

�لإيمان باليوم �لإيمان باهلل
�لآخر

�لإيمان بالقدر �لإيمان بالر�سل
خيره و�سره

هذه �لأركان �ل�ستة هي �أ�سا�ص �لعقيدة �لإ�سالمية و�أ�سولها و�لعقيدة �لإ�سالمية متوقفة 
على هذه �لأركان، فال تقوم �لعقيدة �إل بها.

)1( �سورة �لبقرة �لآية: 1٧٧.
)2( �أخرجه م�سلم ح )8(.

بالتعاون مع مجموعتي ومن خالل �لحو�ر �ل�سابق �أدون فائدتين.
...........................................................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................
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�أر�ُسم �سكاًل �آخر يعبر عن �أركان �لعقيدة �لإ�سالمية.

ما معنى �لعقيدة �لإ�سالمية؟
�أُقارن بين �لتعريف �للغوي للعقيدة وتعريف �لعقيدة �لإ�سالمية، مع �ل�ستدلل.

هل يكفي �لإيمان ببع�ص �أ�سول �لعقيدة �لإ�سالمية؟ مع �لتعليل.

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:
�ص2:
�ص3:
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ما معنى �لعقيدة �لإ�سالمية؟
ما �أركان �لعقيدة �لإ�سالمية؟

ما �أثر عقيدة �لم�سلم عليه؟

تتجلى اأهمية العقيدة الإ�صالمية من خالل عدة اأمور منها:

اأهمية العقيدة الإ�صالمية

مدخل:

�أن ت�سحي��í �لعقي��دة ه��و �أول ما بد�أت به �لر�س��ل عليهم �ل�س��الم، فما من ر�س��ول 
بعثه �هلل تعالى �إل وقد �بتد�أ باإ�سالح عقائد قومه، فدعاهم �إلى عقيدة �لتوحيد.

و�لدليل من �لقر�آن �لكريم �سورة �لأنبياء �آية ) 2٥(.
...................................................................................................................................................................

�أن �لعقيدة �لإ�س��المية هي �لأ�سل و�لأ�سا���ص لدين �لإ�س��الم، و�لأحكام �ل�س��رعية 1-
كله��ا متفرع��ة عن ه��ذ� �لأ�سل، ول��ذ� مكå �لنبي  في مكة ثالç ع�س��رة �س��نة 
م��ن �أج��ل تقري��ر �لعقيدة، فق��د رّبى  �ل�سحاب��ة ر�سو�ن �هلل عليه��م على هذه 
�لعقي��دة، وغر�س��ها ف��ي قلوبهم، فلما ر�س��خت ه��ذه �لعقيدة عنده��م تحقق منهم 

�لت�سليم لل�سرع، فامتثلو� �لأو�مر و�جتنبو� �لنو�هي.

-2

فاإذ� �سلحت �لعقيدة �سلحت �سائر �لأمور، فاإن �سالح �سلوك �لفرد و�أخالقه يتنا�سب 
مع �سالح عقيدته.

. نذكر �أمثلة للمو�سوع من خالل در��ستنا ل�ِسَير �ل�سحابة 

بي��ن  �لح��و�ر  يت��م 
�لمجموعات. 

�س��كل  عل��ى  �لن�س��اط  يت��م 
حو�ر لمناق�سة �لأمثلة.

�لم�سح��ف،  �إل��ى  �أرج��ع 
 Æ�ث��م �أكُتب �لآية ف��ي �لفر

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

اأªgية العقيدة الإ�شeÓية الدQ�¢ الثاني:
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تت�صم��ن العقي��دة الإ�ص��المية العلم بما ي�ص��تحقه اهلل تعالى رب العالمين من �صف��ات الكمال والجالل، 
 ، وما يجب على العباد من تاأليهه وعبادته، كما تت�صمن العقيدة الإ�ص��المية العلم بحقوق نبينا محمد 

واأحوال اليوم الآخر، وماآل النا�س اإلى الجنة اأو النار.
اأن العقيدة الإ�صالمية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الطماأنينة والأمن للمتم�صكين بها، قال تعالى:

وجه ال�صتدلل من الآية:
............................................................................................................................................................................................................

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

-3

.)1(

اأن العلم بالعقيدة الإ�صالمية فيه الع�صمة من النحراف اإلى م�صالك الفرق ال�صالة.
اأن العقيدة الإ�ص��المية �ص��بب للن�صر والعزة والغلبة، فاأهل العقيدة ال�ص��ليمة هم الناجون المن�صورون 
ْو  ُه��ْم َمْن َخَذَلُهْم اأَ رُّ ِت��ي َقاِئَمًة ِباأَْمِر اهلِل َل َي�صُ : »َل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن اأُمَّ اإل��ى ي��وم القيام��ة، كما ق��ال 
ا�ِس«)2(، فمن تم�صك بهذه العقيدة اأعزه اهلل تعالى،  َخاَلَفُهْم َحتَّى َياأِْتَي اأَْمُر اهلِل َوُهْم َظاِهُروَن َعَلى النَّ

ومن تركها خذله اهلل تعالى.

اأن العقيدة الإ�صالمية هي ال�صبيل لجمع �صمل الم�صلمين وتوحيد �صفوفهم كما قال تعالى:  

.)3(            

-٦
-٥

-٧

    )1( �صورة البقرة الآية: 112.        )3(  �صورة اآل عمران الآية: 103.
     )2( اأخرجه م�صلم ح )103٧(.                       

-4

اأهمية
العقيدة الإ�صالمية

�صبب الن�صرة 
والغلبة

تحقق 
الطماأنينة 

والأمن

�صبب جمع �صمل 
الم�صلمين وتوحيد  

�صفوفهم

اأ�صرف العلوم 
واأف�صلها اأول ما بداأت 

به الر�صل 
عليهم 
ال�صالم

الأ�صل 
والأ�صا�س لدين 

الإ�صالم

فيها الع�صمة 
من النحراف
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ما �لعالقة بين �لعقيدة �لإ�سالمية و�ل�ستقامة على دين �هلل تعالى؟

�أُعّلل كون �لعقيدة �لإ�سالمية �سببًا في جمع �سمل �لم�سلمين.

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

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

�ص1:

�ص2:

بالتعاون مع مجموعتي، نذكر �أربعًا من �سور �لتم�سك بالعقيدة �لإ�سالمية 
تتجلى فيها تحقق �لن�سرة و�لغلبة.

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................
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ما معنى العقيدة الإ�سالمية؟
ما اأهمية العقيدة الإ�سالمية؟

مدخل:

م�سادر العقيدة الإ�سالمية
اإن العقيدة الإ�س��المية ذات م�سادر �سحيحة وموثوقة، فدين الإ�س��الم �س��واًء كان عقيدة اأم �س��ريعة هو 

الدين الوحيد الذي ظل محفوظ الم�سادر. قال تعالى:
ومن حفظ القراآن حفظ ال�سنة التي تبينه، فلو لم تحفظ لما تبي�ّ��ن المراد لكثير من اآيات القراآن ، قال 

تعالى:             )2(.

 وم�سادر العقيدة الإ�سالمية هي: القراآن الكريم وال�سنة النبوية ال�سحيحة واإجماع ال�سلف ال�سالح.

الم�س��لم يتلق��ى عقيدت��ه من القراآن الكريم، فهو حبل اهلل المتين، من تم�س��ك ب��ه نجا، ومن اأعر�ض عنه 
�سل و�سقي، قال تعالى:

اأوًل: القراآن الكريم

وجه ال�ستدلل من الآية على اأن القراآن الكريم من م�سادر العقيدة الإ�سالمية.

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

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

بالرجوع لتف�سير ابن كثير اأو�سح وجه دللة الآية على المو�سوع.
.................................................................................................................................................................................................................

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

م�سادر تلقي العقيدة الإ�سالمية الدر�س الثالث:

يت��م الح��وار بي��ن 
المجموعات. 

.)1(

ق��ال اب��ن عبا���ض : )�سم��ن اهلل لم��ن اتبع القراآن اأن ل ي�سل في الدنيا ول ي�س��قى ف��ي الآخرة، ثم 
                              .)4(){ تال{

)1( �سورة الحجر الآية: 9.                   )2( �سورة النحل الآية: 44.
)3( �سورة طه الآيات: 123-126.        )4( اأخرجه ابن اأبي �سيبة في م�سنفه 371/13 برقم 35926.

.)3(
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 iأن �لقر�آن �لكريم وخ�سو�سًا �ل�س��ور �لمكية فيها تقرير للعقيدة �لإ�س��المية في مو�سوعاتها، وقد حو�
�لقر�آن �لكريم بر�هين عقلية متعددة في تقرير �لعقيدة �لإ�سالمية، ومن تلك �لبر�هين �لعقلية قوله تعالى:

فهذ� دليل عقلي على �إثبات �لبعå، وذلك بقيا�ص �لإعادة على �لبدء، فاإن منكري �لبعå يعترفون 
باأن �هلل تعالى هو �لذي خلقهم و�أن�ساأهم �لن�ساأة �لأولى، فالن�ساأة �لأخرi )�لبعå( �لتي �أنكروها 

نظير �لن�ساأة �لأولى �لتي �أقرو� بها.
�أنه �أ�سí دليل و�أقوi برهان في �لرد على منكري �أمور �لعتقاد، كما قال تعالى:                                                         

ق��ال �ب��ن كثي��ر: »ول ياأتونك بمث��ل، �أي بحجة و�س��بهة )�إل جئناك بالحق و�أح�س��ن تف�س��يرً�( �أي ول 
يقولون قوًل يعار�سون به �لحق �إل �أجبناهم بما هو �لحق في نف�ص �لأمر و�أبين و�أو�سí و�أف�سí من 

مقالتهم«)3(.

، لقوله تعالى: فيجب �لت�سديق و�لنقياد و�لتباع لما �سí عن ر�سول �هلل 

وقد و�سف �هلل تعالى نبيه  فقال:

ثانًيا: ال�صنة النبوية ال�صحيحة 

.)4(

.)٥(

بالتع��اون م��ع مجموعت��ي، �أَذك��ر �أربعة �أمثل��ة من �لق��ر�آن �لكريم تتقرر فيه��ا �لعقيدة 
�لإ�سالمية.

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

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

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

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

والقراآن الكريم هو البيان ال�صافي للعقيدة الإ�صالمية وPلك لعدة اأمور منها:

-1
-2

-3
.)2(

�أنه كالم �هلل �لذي ل ياأتيه �لباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

)1( �سورة ي�ص �لآيات: ٧8-٧9.                                  )4( �سورة �لح�سر �لآية: ٧.
)2( �سورة �لفرقان �لآية: 33.               )٥( �سورة �لنجم �لآيات: 4-3.   

)3( تف�سير �لقر�آن �لعظيم لبن كثير: 6:99.

.)1(
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 " ! ثالًثا: اإجماع ال�ص��لف: وهم �ل�سحابة و�لتابعون لهم باإح�س��ان قال تعالى: 

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
)3(، فاأخب��ر �أن��ه ر�سي عنهم وهذ� دليل على �سحة  : 9 8 76 5 4 3 2

 @ ? > منهجهم و�سالمة م�سلكهم وعقيدتهم. فاإنهم ل يجمعون �إل على �لحق، قال تعالى: 
.)4( R Q PO N M L K J I H G F E D C B A

وق��د بّي��ن  �أمور �لعقيدة �أح�س��ن بيان، فاإنه �أعلم �لنا���ص بدي��ن �هلل تعالى، و�أف�سحه��م و�أتمهم بيانًا، 
اِء َلْيُلَه��ا َكَنَهاِرَها َل َيِزيُ≠  : »َتَرْكُتُكْم َعَل��ى �ْلَبْي�سَ و�أن�سحه��م و�أكمله��م رحمة و�إ�س��فاقًا على �أمت��ه، قال 
َعْنَها َبْعِدي �إِلَّ َهاِلٌك«)1(، فلم يترك  �س��يئًا من �أمور �لدين عقائده و�س��ر�ئعه �إل بّينه وبّلغه على �أكمل 

حال و�أتمه، قال تعالى:

َن َلُه �ْلُهَدi|  �أي: ومن �سلك غير طريق  �ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ قال �بن كثير: وقوله: {َوَمْن ُي�َساِقِق �لرَّ
، ف�سار في �سق و�ل�سرع في �سق، وذلك عن َعْمد منه بعدما ظهر  �ل�سريعة �لتي جاء بها �لر�سول 
ِمِنيَن| هذ� مالزم لل�سفة �لأولى، ولكن  ِبْع َغْيَر �َسِبيِل �ْلُموؤْ له �لحق وتبين له و�ت�سí له. وقوله: { َوَيتَّ
ق��د تك��ون �لمخالفة لن�ص �ل�س��ارع، وقد تكون  لما �أجمعت عليه �لأم��ة �لمحمدية، فيما علم �تفاقهم 
ِمنت لهم �لع�سمة في �جتماعهم من �لخطاأ، ت�سريًفا لهم وتعظيما لنبيهم  عليه تحقيًقا، فاإنه قد �سُ

وقد وردت في ذلك �أحاديå �سحيحة كثيرة )٥(.

وج��ه �ل�س��تدلل م��ن �لآيتين عل��ى �أن �ل�س��نة �لنبوية �ل�سحيحة م��ن م�سادر 
�لعقيدة �لإ�سالمية هو:

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

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

بالتع��اون م��ع مجموعت��ي، �أَذكر مثالين من �ل�س��نة �لنبوية تتقرر فيها �لعقيدة �لإ�س��المية. 
كحديå جبريل في تقرير معنى �لإيمان.

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

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

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

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

)1( رو�ه �أحمد ح )1٧142( �بن ماجه ح )43(.          )4( �سورة �لن�ساء �لآية: 11٥.
)2( �سورة �لمائدة �لآية: 6٧.                                         )٥( تف�سير �لقر�آن �لعظيم لبن كثير: 2:36٥.

)3( �سورة �لتوبة �لآية: 100.    

.)2(
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�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

ما م�سادر �لعقيدة �لإ�سالمية؟

حوi �لقر�آن �لكريم �أمثلة عقلية، �أَذُكر مثاًل مع �سرحه؟

كيف بّين �لنبي  �أمور �لدين من خالل حديå جبريل �لم�سهور؟

.iأُقارن بين م�سادر �لعقيدة �لإ�سالمية و�لأديان �لأخر�

�لقر�آن �لكريم هو �لبيان �ل�سافي للعقيدة �لإ�سالمية لعدة �أمور، �أَذكرها مع �لدليل.

�ص1:

�ص2:

�ص3:

�ص4:

�ص٥:

�إجماع �ل�سلف�لقر�آن �لكريم �ل�سنة �لنبوية �ل�سحيحة

م�صادر العقيدة الإ�صالمية

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

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

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

................................................................................................................................................................
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: »وتفترق هذه �لأمة على ثالç و�سبعين  عن �أن���ص بن مالك  قال: قال ر�س��ول �هلل 
فرق��ة كله��ا في �لنار �إل و�حدة، قالو�: ومن هي يار�س��ول �هلل؟ قال: �لجماعة«. وفي رو�ية 

قال: »ما �أنا عليه �ليوم و�أ�سحابي« )1(.
من �أ�سباب �لنجاة من �لنار �تباع ما كان عليه �لنبي  و�أ�سحابه ولزوم �لجماعة.

)نذكر �أمثلة على �لتباع(.

مدخل:

المراد باأهل ال�صنة والجماعة

1-تعريف ال�صنة:

معنى ال�ص��نة في الل¨ة: �لطريقة و�ل�س��يرة، ح�سنة �أو قبيحة، محمودة �أو مذمومة، ومنه 

ًة َح�َسَنًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُكِتَب َلُه ِمْثُل �أَْجِر َمْن َعِمَل ِبَها  : »َمْن �َسنَّ ِفي �ْلإِ�ْساَلِم �ُسنَّ قوله 
َئًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُكِتَب َعَلْيِه ِمْثُل  uًة �َسي َوَل َيْنُق�ُص ِمْن �أُُجوِرِهْم �َسْيٌء َوَمْن �َسنَّ ِفي �ْلإِ�ْساَلِم �ُسنَّ

ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها َوَل َيْنُق�ُص ِمْن �أَْوَز�ِرِهْم �َسْيٌء «)2(.
وفي ال�صطالì: يختلف معنى �ل�سنة عند كٍل من �لمحدثين و�لأ�سوليين و�لفقهاء 

، و�إنما �لختالف  وعند علماء �لعقيدة، و�إن كان �لجميع يتفق على �أنها �سنة �لنبي 
عند �لتف�سيل و�لتحديد.

و�ل��ذي نري��ده هنا تعريف �ل�س��نة عن��د علماء�لعقيدة باأنها: مو�فقة �لكتاب و�س��نة 
�لنب��ي  و�أ�سحابه  �س��و�ًء في �أم��ور �لعتقاد�ت �أو �لعب��اد�ت �أو �لمعامالت 

�أو �لأخالق.

الدQ�¢ الراب™: الªراO باأπg الùشنة والªéاعة

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 




�ل�سنة عند �لمحدثين:
كل م��ا جاء عن �لنبي 

من ق��ول �أو فعل �أو تقرير 
�أو �سفة َخلقية �أو ُخلقية.
�ل�س��نة عن��د �لأ�سوليي��ن 
ب��ه  �أم��ر  م��ا  و�لفقه��اء: 
�ل�سارع �أمًر� غي���ر جازم 
بحيå ُيثاب فاعُله �متثاًل،

ول ُيعاقب تاركه.

قال �لإم��ام مالك رحمه 
�هلل: �ل�س��نة مثل �سفينة 
ن��وح، م��ن ركبه��ا نج��ا، 

ومن تخلف عنها هلك.

.)3٥٧/3( iمجموع �لفتاو( م�سهور íسحي� åو�أخرجه �أهل �ل�سنن و�لم�سانيد �ل�سحاح وهو حدي ،)1( رو�ه �لحاكم ح )444(
)2( �أخرجه م�سلم ح )101٧(.
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بالتعاون مع مجموعتي، �أُقارن بين بع�ص تعاريف �ل�سنة في �ل�سطالح.
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

2- الجماعة: 

هم �لمجتمعون على �أمر ما. معنى الجماعة في الل¨ة:

وفي ال�صطالì: هم �لذين �تبعو� �لكتاب و�ل�سنة و�سارو� على ما كان عليه �لنبي 

و�أ�سحابه ظاهرً� وباطًنا.
كثي��رً� م��ا يقت��رن لفß �ل�س��نة بالجماعة، فيق��ال: )�أهل �ل�س��نة و�لجماع��ة(، �أو يقال 
)�أه��ل �لجماع��ة(، فاإن �ل�س��نة مقرون��ة بالجماعة، كم��ا �أن �لبدعة مقرون��ة بالفرقة، 

فكما يقال: )�أهل �ل�سنة و�لجماعة( يقال: )�أهل �لبدعة و�لفرقة(.
فاأه��ل �ل�س��نة و�لجماع��ة gــم الªتبعو¿ لر�شــو∫ اˆ  a« اأbوالــ¬ واأaعال¬ 

وJقريراJ¬, وهم ينظرون �إلى �لحق و�ل�سو�ب، يلتم�سونه ويلزمونه ويتم�سكون

ب��ه، و�إن كان �أكث��ر �لنا���ص على خالفه، ومما ي�س��تدل على �أ�سل معن��ى �لجماعة قوله 
تعالى:

من معاني �لجماعة: 
قي��ل: �ل�سحابة على 

�لخ�سو�ص.

من خالل در��ستي لمعنى �ل�سنة ومعنى �لجماعة، �أَكُتب تعريفًا لأهل �ل�سنة و�لجماعة.
..........................................................................................................................................................................

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

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

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

)�لجماعة(. تعالى:                          �أي:
قال بع�ص �ل�س��لف في تف�سير قوله )1(.

)1( �سورة �آل عمر�ن �لآية: 103.
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ما معنى �لجماعة في �ل�سطالح؟

ما وجه �ل�ستدلل بقوله تعالى:
على معنى �لجماعة؟

ما �ملر�د باأهل �ل�سنة و�جلماعة؟

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

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

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

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

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

�ألّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:

�ص3:

)1( �سورة �آل عمر�ن �لآية: 103.

)1(
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تحليل لمن ينطبق عليه تعريف معنى �ل�سنة و�لجماعة.

منهè اأهل ال�صنة والجماعة في تلقي العقيدة الإ�صالمية

مدخل:

�س��لك �ل�س��لف رحمه��م �هلل تعالى وهم �أهل �ل�س��نة و�لجماعة-طريق��ة متميزة ومنهجًا 
و��سحًا في تلقي �لعقيدة، حيå يقوم على �لأمور �لآتية:

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

eن¡è اأπg الùشنة والªéاعة J »aلق« العقيدة :¢ùامîال ¢�Qالد

�لت�س��ليم �لت��ام، و�لنقياد �لكام��ل لكل ما جاء عن �هلل تعالى ف��ي كتابه، وما �سí عن 
، م��ع فه��م ه��ذه �لن�سو�ص و�لعمل به��ا، و�لقي��ام بتعظيم ه��ذه �لن�سو�ص  ر�س��وله 

�ل�سرعية و�إجاللها، وعدم �لعتر��ص عليها باأي نوع من �لعتر��ص، قال تعالى:

الأول:

وجه �ل�ستدلل من �لآيتين:
................................................................................................................................................................

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

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

��س��تحق �لم�س��لم هذ� �ل�س��م 
�لم�س��لم  لنقياده  �لعظيم 
ل��ن��س�����������و�ص  وت�س��ليمه 
�لك���ت��اب و�ل�سنة،فهو م�سدق 
بما �أخبر �هلل �س��بحانه به من 
و�لن�س��ور   å��مثل:�لبع �لغي��ب 
منق��اد  و�لنار،وه��و  و�لجن��ة 
تعال��ى  �هلل  ل�س��رع  ومتب��ع 

كال�سالة و�ل�سيام.

وقال تعالى:

.)1(

.)2(

)1( �سورة �لن�ساء �لآية: 6٥.
)2( �سورة �لأحز�ب �لآية: 36.
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، �س��واء  ، فيجب على الم�س��لم اأن يقبل بكل ما �سح عن ر�س��ول اهلل  االحتجاج بكل ما �سح عن الر�س��ول 
كان متواترًا اأو اآحادًا في االأحكام والعقائد.

الثاني:

االآح��اد:  خب��ر  تعري��ف 
يروي��ه  ال��ذي  الحدي��ث 
االث���نان  اأو  ال�������واحد 
ف�ساعدا ما لم يبلغ حد 

التواتر.

اأن ن�سو�ص الكتاب وال�سنة ال ُتَعاِر�ص االأدلة العقلية، فالن�سو�ص ال�سرعية ال�سحيحة 
موافقة لما يقرره العقل ال�سليم.

والمراد بالعقل ال�سليم: ما كان �سالمًا من االنحرافات وال�سبهات. 
فم��ن توه��م التعار�ص بين الن�ص ال�س��رعي الثابت وبين العق��ل، فذلك لقلة ب�سيرته، 

ولكن علينا اأن ننقاد للن�ص ال�سرعي لثالثة اأ�سباب: 
اأ- اأن الن�ص ال�سرعي ثابت �سحيح، والعقل تتنوع مفاهيمه وتتغير.

ب- اأن الن�ص ال�سرعي مع�سوم ومحفوظ، والعقل لي�ص كذلك.
ج- اأن الن�ص ال�سرعي من عند اهلل الذي اأحاط بكل �سيء علمًا، وبذلك ثبت للن�ص 

الكمال، والعقل قا�سر مهما بلغ، ولهذا يحار في الغيبيات.

الثالث:

)1( رواه اأبو داود )رقم: 4607( والترمذي )رقم: 2676( وقال: حديث ح�سن �سحيح.

الرابع:

الخام�س:

ُه َمْن َيِع��ْص مْنُكْم َف�َسَيَرى اْخت�اَِلف�ًا  َر َعَلْيُكْم َعْبُدُ، َفاإِنَّ اَعِة َواإْن َتاأَمَّ ْمِع َوالطَّ يُكْم ِبَتْقَوى اهلِل، َوال�سَّ : »اأُو�سِ قال النبي 
اُكْم َوُمْحَدَثاِت ااْلأُُموِر، َفاإِنَّ  �َواِج�ِذ، َواإِيَّ وا َع�َلْيَها ِبال�نَّ ا�ِسِديَن اْلَمْهِدييَن َع��سُّ ِة اْلُخَلَفاِء الرَّ ِتي َو�ْسنَّ َكِثيًرا، َفَع�َلْيُكْم ِب�ُسنَّ

اَلَلُةُ« )1(. ُكلَّ ِبْدَعٍة �سَ

االتباع وترك االبتداع في الدين فاإن االبتداع من اأعظم اأبواب ال�سالل والفرقة.

وق��وع التناق���ص بي��ن العق��ل ال�سحيح والنق��ل ال�سريح مح��ال، واإنما يقع ذل��ك في اأحد 
حالي��ن: االأول: اأن يتوه��م اأحد اأن العقل ال�س��ليم دّل على خالف النق��ل فيقرر الواهم اأن العقل دل على ذلك، 
والعقالء يجزمون اأنه واهم في تقريره. الثاني: اأن يكون الدليل ال�س��رعي غير ثابت، فهنا ال ي�سح اأن ين�س��ب 

هذا الدليل لل�سرع اأ�ساًل، حتى يقال: قد ناق�ص دليُل ال�سرع دليَل العقل.

تنبيه:تنبيه:
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ما منهج �أهل �ل�سنة و�لجماعة تجاه �لن�سو�ص �ل�سرعية؟

لماذ� ل يتعار�ص �لعقل �ل�سليم مع �لن�سو�ص �ل�سرعية �ل�سحيحة؟

�أُعّلل كون �لبتد�ع في �لدين من �أعظم �أبو�ب �لفرقة و�ل�سالل.

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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منهج �أهل �ل�سنة و�لجماعة في �لتعامل مع �لبدع.
هل يتعار�ص �لعقل �ل�سريí مع �لن�سو�ص �ل�سرعية �ل�سحيحة؟ مع �لتمثيل.

خ�صائ�س عقيدة اأهل ال�صنة والجماعة:

مدخل:

�أه��ل �ل�س��نة و�لجماعة قد تميزو� عن غيرهم من �لفرق �ل�سال��ة بخ�سائ�ص في عقيدتهم ومنهجهم، 
تبرز ما كانو� عليه من حر�ص على �تباع �لطريق �ل�سحيí �لذي �س��ار عليه �لم�سطفى  و�سحابته 

�لكر�م ر�سو�ن �هلل عليهم.

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

üNشاüFض عقيدة اأπg الùشنة والªéاعة  :¢�Oساùال ¢�Qالد

وهذه الخ�صائ�س اأق�صام:

اأوًل: خ�صائ�س منهجهم في م�صادر العقيدة:

   كل ما و�فق �لكتاب و�ل�سنة �أثبتوه، وما خالفهما �أبطلوه.
.) )فم�سدر �لعلم و�لحق في �سائر فروع �لمعرفة �ل�سرعية هو كتاب �هلل تبارك وتعالى و�سنة نبيه 

   �تباع �لكتاب و�ل�سنة وترك �لبتد�ع.
   �تفاقهم في م�سائل �لعتقاد.

   رد �لتنازع �إلى �لكتاب و�ل�سنة.
)�إن كل ما تنازعت و�ختلفت فيه �لأمة من �أ�سول �لدين وفروعه يجب رده �إلى �لكتاب و�ل�سنة، 

طلبًا لمعرفة �لحق و�ل�سو�ب ولرفع �لتنازع، ودفع �لختالف(.

و�لدليل من �لقر�آن �لكريم على ذلك: )�سورة �لن�ساء �لآية: ٥9(.
.......................................................................................................................................................

üNشاüFض عقيدة اأπg الùشنة والªéاعة 
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ثالثاً: من خ�صائ�س منهجهم في التعامل:

   �أنهم ياأمرون بالمعروف، وينهون عن �لمنكر على ما توجبه �ل�سريعة. قال تعالى:

.)2(

   �تباع �سنة ر�سول �هلل  باطنًا وظاهرً�.

مثال على �تباع �سنة ر�سول �هلل  باطنًا:
.........................................................................................................................................................

مثال على �تباع �سنة ر�سول �هلل  ظاهرً�:
.........................................................................................................................................................

�سع مثال منا�سبًا ليكون 
جزءً� من �لدر�ص

.    �تباع �سبيل �ل�سابقين �لأولين من �لمهاجرين و�لأن�سار 

   �لبدء في �لدعوة بالتوحيد.

و�لدليل من �ل�سنة على ذلك:
....................................................................................................................................................

ورد �لدليل في در�ص �سابق

.    �سالمة قلوبهم و�أل�سنتهم لأ�سحاب ر�سول �هلل 
ُحٍد  نَّ �أََحَدُكْم �أَْنَف��َق ِمْثَل �أُ َحاِبي َفَو�لَِّذي َنْف�ِس��ي ِبَي��ِدِه َلْو �أَ : »َل َت�ُس��بُّو� �أَ�سْ لقول��ه 

يَفُه « )1(. َذَهًبا َما �أَْدَرَك ُمدَّ �أََحِدِهْم َوَل َن�سِ

)1( رو�ه �لبخاري ح )36٧3( وم�سلم ح )2٥41(.
)2( �سورة �آل عمر�ن �لآية: 104.
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   يرون �إقامة �لحج و�لجهاد و�لجمع و�لأعياد مع �لأمر�ء �أبر�رً� كانو� �أو ُفّجارً�.
   ترك �لخ�سام و�لجد�ل و�لِمر�ء في م�سائل �لدين.

ا«)1(.   ْن َكاَن ُمِحقًّ ِة ِلَمْن َتَرَك �ْلِمَر�َء َو�إِ : »�أََنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَب�ِص �ْلَجنَّ قال 
   �أنهم �أعظم �لنا�ص �سبرً� وثباًتا على �لحق.

   ع�سمة �هلل تعالى لهم عن تكفير بع�سهم بع�سًا.
   �لن�سيحة هلل ولر�سوله وللم�سلمين.

   �أنهم يعلمون �لحق ويرحمون �لخلق، وين�سفون �لخ�سم ول يظلمونه.

)1(رو�ه �أبو د�ود ح )4800( و�لبيهقي ح )211٧6(.
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تنق�سم خ�سائ�ص عقيدة �أهل �ل�سنة و�لجماعة �إلى ثالثة �أق�سام، فما هي؟

ما معنى )رد �لتنازع �إلى �لكتاب و�ل�سنة(؟

�أُمّثل لتباع �آثار �لنبي  ظاهرً� وباطنًا.

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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بي��ن  �لح��و�ر  يت��م 
�لمجموعات. 

 Oالعتقا Üبا »a اعةªéشنة والùال πgو�شطية اأ الدQ�¢ الùساب™:

مدخل:

)1( �سورة �لبقرة �لآية: 143.
)2( �سورة �ل�سورi �لآية:11.

و�صطية اأهل ال�صنة والجماعة في باÜ العتقاد:

و�س��طية �أهل �ل�س��نة و�لجماعة هي �متد�د لو�س��طية هذه �لأمة � �أمة محمد  �  وعد�لتها وخيريتها في �لأمم،  
فكل خير وف�سل وعدل ثبت لهذه �لأمة فالأهل �ل�سنة و�لجماعة �لحß �لأوفر منه، لأنهم يمثلون حقيقة �لإ�سالم 

علمًا وعماًل.

ونبني هنا و�سطية �أهل �ل�سنة و�جلماعة بني فرق �لأمة:

اأوًل: في توحيد اأ�صماء اهلل و�صفاته:

فمن �أ�سولهم �لتي يدينون بها: �إثبات ما ورد يف كتاب �هلل عز وجل �أو يف �سنة ر�سوله  من �أ�سماء �هلل 
و�سفاته، ل يفرقون بني �أ�سماء �هلل و�سفاته ول بني �ل�سفات بالإميان ببع�سها دون بع�ص، بل قولهم يف �جلميع 
و�حد فيثبتون جميع �أ�سماء �هلل تعالى و�سفاته �لثابتة يف �لكتاب و�ل�سنة على �لوجه �لالئق به �سبحانه، فال 

ينفون �سيئًا منها ول يحرفونه، ول ميثلون �سيئًا منها ب�سفات �ملخلوقني ول يكيفونها.

مّثلو� �سفات  �لذين  �ملمثلة  وتعالى، وبني  �سبحانه  نفو� وعطلو� �سفات �ÿالق  �لذين  �ملعطلة  فهم و�سط بني 
.)2( �ÿالق �سبحانه وتعالى ب�سفات �ملخلوقني، قال تعالى: 

 Oالعتقا Üبا »a اعةªéشنة والùال πgو�شطية اأ
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اأهل ال�صنة والجماعة

�أثبتو� هلل تعالى �أ�سماءه �لح�سنى و�سفاته �لعلى، من غير تكييف 
ول تمثيل ول تحريف ول تعطيل، ونفو� عنه �سفات �لنق�ص.

الم�صبهة 

�سبهو� �لخالق 
بالمخلوق.

المعطلة

نفو� �ل�سفات �لتي 
�أثبتتها �لن�سو�ص �أو 

نفو� بع�سها. 

رد على �لمعطلةرد على �لم�سبهة

املراد بالأ�صماء: �أ�سماء �لدين �لتي تطلق على �ملكلفني، مثل )موؤمن، م�سلم، فا�سق، كافر(.

املراد بالأحكام: ما يرتتب على هذه �لأ�سماء و�لأو�ساف من �لثو�ب و�لعقاب. وهذ� مبني 

على تنازع �لفرق يف مرتكب �لكبرية، )�أهو م�سلم فا�سق �أم كافر؟( )وما حكمه يف �لدنيا؟ 
وما حكمه يف �لخرة؟(.

فاخلوارج: يقولون بكفر مرتكب �لكبرية، و�أنه يف �لآخرة خالد يف �لنار.

واملعتزلة: يقولون �إن مرتكب �لكبرية يف منزلة بني �لإميان و�لكفر، وهو يف �لآخرة خالد يف �لنار.

وغالة املرجئة: يقولون ل ي�سر مع �لإميان ذنب، ويف �لآخرة يدخل مرتكب �لكبرية �جلنة باإميانه.

اأم��ا اأه��ل ال�ص��نة والجماع��ة: فيقول��ون ف��ي مرتك��ب �لكبي��رة: )موؤم��ن باإيمان��ه، فا�س��ق 

بكبيرته(، وحكمه في �لآخرة �إذ� مات ولم يتب �أنه د�خل تحت م�سيئة �هلل، �إن �ساء غفر 
له و�أدخله �لجنة دون عذ�ب، و�إن �ساء �أدخله �لنار وعّذبه بقدر ذنوبه، ثم �إنه ل يخلد في 

�لنار كالكفار، بل يخرج منها ويدخل �لجنة، كما دلت على ذلك �لن�سو�ص قال تعالى:

�لكبي��رة: كل ذنب توعد 
علي��ه بغ�س��ب �أو لع��ن �أو 

حد.

ثانًيا: في الأ�صماء والأحكام:

)1( �سورة �لن�ساء �لآية: 48.

.)1(

عقيدة الفرق في اأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته
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�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

�أُبّين و�سطية �أهل �ل�سنة و�لجماعة في باب �أ�سماء �هلل تعالى و�سفاته.

�أُقارن بين حكم مرتكب �لكبيرة عند �لخو�رج و�لمعتزلة و�لمرجئة و�أهل �ل�سنة و�لجماعة، 
مع �ل�ستدلل.

ما �لمر�د بهذه �لكلمة )�لأ�سماء و�لأحكام(؟

�أَذُكر �أربعًا من كبائر �لذنوب، و�سبل �لبتعاد عنها.
.......................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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َعلuَمُكْم َما َجِهْلتُْم  ي �أََمَرِني �أَْن �أُ uأََل �إِنَّ َرب�« : عن عيا�ص �لمجا�سعي  قال: قال ر�سول �هلل 
ُهْم �أََتْتُهْم  ي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحَنَفاَء ُكلَُّهْم َو�إِنَّ uا َعلََّمِني َيْوِمي َهَذ�، ُكلُّ َماٍل َنَحْلُتُه َعْبًد� َحاَلٌل َو�إِن ِممَّ
َمْت َعَلْيِهْم َما �أَْحَلْلُت َلُهْم َو�أََمَرْتُهْم �أَْن ُي�ْسِرُكو� ِبي َما َلْم  َياِطيُن َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِديِنِهْم َوَحرَّ �ل�سَّ

 .)1(åأُْنِزْل ِبِه �ُسْلَطاًنا..« �لحدي�

اأ�صباÜ النحراف عن العقيدة، وو�صائل الوقاية

حينما ن�ستعر�ص تاريï �لفرق و�لبدع في �لإ�سالم، و�أ�سباب �نحر�فها، نجد �أنها ترجع �إلى عو�مل 
كثيرة ومتنوعة ح�س��ب �لبيئات و�لأقاليم، وح�س��ب �لأ�سخا�ص و�لمجتمعات، وح�سب �لأحو�ل �لتي 

تكون عليها �لأمة من �لقوة و�ل�سعف، ويمكن تق�سيم �لأ�سباب �إلى ما ياأتي:

الدQ�¢ الثامø:اأ�شباÜ النëرا± عن العقيدة, وو�شاπF الوbاية

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

   �أ�سباب وموؤثر�ت �أجنبية خارجية.
   �أ�سباب د�خلية.

مدخل:

اأ�صباÜ النحراف

عن العقيدة، وو�صائل الوقاية

�أ�سباب د�خلية�أ�سباب خارجية

)1( رو�ه  م�سلم ح 286٥.



ى
ل
و

لأ
 ا

ة
د

ح
و

ل
ا

3637

تاأثر بع�ص جهال �لم�سلمين بالأمم �لمجاورة و�لأخذ بثقافاتها و�أفكارها �لدينية، ول�سيما بعد �لمد �لإ�سالمي 
و�ت�ساع �لفتوح.

ترجمة كتب �لفل�سفة �لمنحرفة، وت�سجيع در��ستها و�لتعمق فيها.
دخ��ول بع���ص �أ�سح��اب �لأديان �لأخرi في �لإ�س��الم، ممن ل��م يتخل�سو� م��ن �أفكارهم ومعتقد�تهم �ل�س��ابقة، 

فاأثارو� �ل�سبهات في �لإ�سالم.
دخول بع�ص �لمغر�سين في �لإ�سالم بق�سد �لد�ص و�لكيد لالإ�سالم و�لم�سلمين.

 åوله��ذ� �إذ� رجعن��ا �إل��ى �أ�سول كثير من �لفرق و�لبدع نجد لها �أ�س��وًل خارجية، كما �أخبر �لنبي  في �لحدي
.åلتتبعن �سنن من كان قبلكم �سبرً� ب�سبر وذر�عًا بذر�ع...« )1( �لحدي « íل�سحي�

فاأما الأ�صباÜ الخارجية فيمكن اأن تلخ�س في العنا�صر الآتية:

-1

-2
-3

-4

واأما الأ�صباÜ الداخلية فمن اأهمها:

و�لدليل �سورة �لجاثية �آية )23( قال تعالى:
........................................................................................................................................................

�أَرِج��ع �إل��ى �لم�سحف، ثم 
�أكُت��ب �لآي��ة د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

بالتعاون مع مجموعتي، كيف نعالج هذه �لموؤثر�ت لحماية �لعقيدة؟
................................................................................................................................................................

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

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

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

)1( رو�ه  �لبخاري، ح٧320، وم�سلم، ح2669.

ي��ن م��ن غي��ر م�ص��ادره �لتي ل ي�سí تلقيه �إل م��ن خاللها، وهي �لكتاب 1- pتلق��ي الد

�إجماع �ل�سلف. و�ل�سنة و
اتباع الهوى، فاإنه �أ�سل �لزي≠ و�سبب مفارقة �لحق. -2
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بالتعاون مع مجموعتي، كيف نعالج هذه �لم�سببات لحماية �لعقيدة؟
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

-4

-٥

الإف��را• والتفري��§، وه��و من �لعو�مل �لموؤثرة في تكّون �لفرق و�ختالفها، فنجد بع�ص �لفرق تغلو في 

�أئمته��ا �إل��ى درج��ة �لع�سمة، وبع�ص �لف��رق تغلو في �آيات �لوعي��د لدرجة تكفير مرتك��ب �لكبيرة وبع�ص 
: »�إيَّاكم  �لفرق تفرط في �لتعامل مع �ساحب �لكبيرة، حتى تقول ل ي�سر مع �لإيمان ذنب، وقد قال 

و�لغلَّو في �لّدِيِن فاإنَّما �أهلَك من كاَن قبَلكم �لغلُّو في �لّدِيِن« )2(.

فت��í ب��اÜ تاأوي��ل الن�صو�س ال�ص��رعية بدون دليل، وهو من �أعظم عو�مل تفرق �لأمم و�بتد�عها.

العتماد على الراأ… في الدين وتقديمه على ال�صرع، و�عتبار ما توهمه �لعقل �أ�سا�سًا فيما ُيقبل وُيرد 

من �لدين.

. التقليد والتع�صÖ للمتبوعين، وتقديم �أقو�لهم ولو خالفت قول �هلل تبارك وتعالى �أو قول ر�سوله 

-6

-٧

الجهل، و�أخذ �لعلم عن غير �أهله وهو من �أعظم �لأ�سباب �لموؤدية �إلى �لبتد�ع و�لتفرق و�لختالف، 3-

قال: �س��معت ر�س��ول �هلل  يقول: »�إِنَّ �هلَل َل َيْقِب�ُص �ْلِعْلَم �ْنِتَز�ًعا  عن عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ص 
اًل َف�ُسِئُلو�  ا�ُص روؤو�سًا ُجهَّ َخَذ �لنَّ َيْنَتِزُعُه ِمْن �ْلِعَباِد َوَلِكْن َيْقِب�ُص �ْلِعْلَم ِبَقْب�ِص �ْلُعَلَماِء َحتَّى �إَِذ� َلْم ُيْبِق َعاِلًما �تَّ

لُّو� « )1(. �سَ لُّو� َو�أَ َفاأَْفَتْو� ِبَغْيِر ِعْلٍم َف�سَ

)1( رو�ه �لبخاري ح )100(، وم�سلم ح )26٧3(. 
)2( �أخرجه �أحمد برقم )324٧(.
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�أُلخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية: 

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

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

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

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

�أَذُكر ثالثة من �لأ�سباب �لخارجية �لتي �أدت �إلى �لنحر�ف عن �لعقيدة.

كيف نتخل�ص من �آثار �لهوi و�لجهل لت�سلم �لعقيدة من �لنحر�ف؟

�أُبّين كيف يحمي �لم�سلم نف�سه من �لنحر�ف في �لعقيدة؟

ما �سبب �نحر�ف قوم نوح عليه �ل�سالم عن �لعقيدة �ل�سحيحة؟

�ص1:

�ص2:

�ص3:

�ص4:
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مدخل:

تق��دم ذكر �لبدعة و�لبت��د�ع في مو��سع مختلف��ة، و�لبدعة في مقابل 
�ل�سنة، فما معنى �لبدعة؟

eعنى البدعة واأنواع¡ا الدQ�¢ الàا�س™:

يتم �لحو�ر على 
�سكل مجموعات. 

معنى البدعة واأنواعها

�لبدعة في �للغة: �ل�سيء �لمخترع على غير مثال �سابق.
�لبدعة �سرًعا: كل محدثة في �لدين.

: »ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعة«)1(. وي�سدق ذلك قوله 

بالتعاون مع مجموعتي، �أُقارن بين تعريف �لبدعة في �للغة وفي �ل�سرع.
.............................................................................................................................................

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

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

-1

-2

-3

المعالم الرئي�صة لتعريف البدعة في ال�صرع:

)1( �أ�سله في �سحيí م�سلم 86٧ و�للفß لبن �أبي عا�سم في �ل�سنة.
)2( رو�ه �أبو د�ود برقم )460٧(، و�لترمذي برقم )26٧6(.

�لإبانة برق��م )20٥( و�لبيهقي في  )3( رو�ه �ب��ن ن�س��ر �لم��روزي برق��م )83( و�لاللكائ��ي في  �س��رح �أ�س��ول �لعتقاد )1/برق��م: 126( و�بن بطة ف��ي 
�لمدخل برقم )191(.

تق��دم ذكر �لبدعة و�لبت��د�ع في مو��سع مختلف��ة، و�لبدعة في مقابل 

يتم �لحو�ر على يتم �لحو�ر على 
�سكل مجموعات. 

ق��ال �لحاف��ß �ب��ن رج��ب فقوله 
))كل بدع��ة �سالل��ة((  م��ن   :
جو�مع �لكلم ليخرج عنه �س��يء 
وه��و  �لدي��ن  �أ�س��ول  م��ن  وه��و 
 çم��ن �أحد (( : �س��بيه بقول��ه 
ف��ي �أمرنا هذ� ما لي���ص منه فهو 
رد((  فكل من �أحدç �س��يًئا ون�سبه 
�إلى �لدي��ن ولم يكن له �أ�سل من 
�لدي��ن يرج��ع �إليه فه��و �ساللة، 
و�لدين بريء منه �سو�ء في ذلك 
م�سائل �لعتقاد�ت �أو �لأعمال �أو 

�لأقو�ل �لظاهرة و�لباطنة.
جامع �لعلوم و�لحكم/�ص233
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تنق�س��م �لبدعة من حيå متعلقها �إلى �أق�س��ام عديدة منها ما يتعلق بالعتقاد وي�سمى 
�لبدع �لعتقادية، ومنها ما يتعلق بالأحكام وت�سمى �لبدع �لعملية.

اأوًل: البدع العتقادية:

وم��ن �أمثلة �لب��دع �لعتقادية: بدع �لخ��و�رج كتكفير مرتكب �لكبي��رة، وبدع �لمعتزلة 
كنفي �سفات �هلل تعالى، ونفي �لقدر، وهي متفاوتة في �لنحر�ف.

بالتعاون مع مجموعتي، �أَذُكر مثالين لبدع �عتقادية مع تعليل كونها بدعًا.
................................................................................................................................................................

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

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

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

ثانياً: البدع العملية:

هي �أن ي�سرع في �لِدين عبادة لم ي�سرعها �هلل ور�سوله، ولها �أنو�ع:

-1

-2
-3

-4
-٥

بدعة في �أ�سل �لعبادة باإحد�ç عبادة لي���ص لها �أ�سل في �ل�س��رع كاإحد�ç �سالة �ساد�س��ة، �أو �سيام غير 
م�سروع، �أو عيد غير م�سروع.

ما يكون في �لنق�ص �أو �لزيادة على �لعبادة �لم�سروعة كما لو زيد ركعة في �سالة �لظهر مثاًل.
م��ا يك��ون في �سفة �أد�ء �لعبادة باأن توؤدi على �سفة غير م�س��روعة وذلك كالذكر �لجماعي بعد �ل�سالة 

�لمفرو�سة.
ما يكون بتخ�سي�ص وقت للعبادة �لم�سروعة لم يخ�س�سه �ل�سارع .

ما يكون بتخ�سي�ص مكان للعبادة لم يخ�س�سه �ل�سرع، كتخ�سي�ص �لقبور بال�سالة �أو دعاء �هلل عندها.

اأن��واع الب�دع:
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من خالل ما تعلمناه في هذ� �لدر�ص، �أَتحّدç عن �أ�سر�ر �لبدع باأنو�عها على 
�لدين و�لمجتمع.

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

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

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

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

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

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

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

ما �لفرق بين �لبدع �لعتقادية و�لبدع �لعملية، مع �لأمثلة؟

ما �لمر�د بالبدع �لعملية؟ مع ذكر ثالثة من �أنو�عها.

�أَتحدç عن �لمعالم �لرئي�سة لتعريف �لبدعة في �ل�سرع.

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

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

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

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

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

�أُلخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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مدخل:

ما تعريف �لبدعة؟
ما �أنو�ع �لبدع مع �لتمثيل بمثال لكل نوع؟

منهè اأهل ال�صنة والجماعة تجاه البدع والمبتدعة 

: »�إذ� ر�أيتم  نظرً� لأن �أهل �لبدع خرجو� عن �ل�سنة وخالفو� �سبيل �لموؤمنين، وقد قال ر�سول �هلل 
�لذين يتبعون ما ت�سابه منه فاأولئك �لذين �سمى �هلل فاحذروهم« )1(. فاإن �لأ�سل �لحذر منهم ومن 
بدعه��م، ويج��ب على من قدر على ن�سحهم �أن ين�سحهم بع��دل و�إن�ساف، وقد يختلف �لموقف من 

�لبدع باختالف �لبدعة ذ�تها، من حيå �إنها بدعة مغلظة �أو غير مغلظة.
وباختالف �لمبتدع من حيå كونه د�عًيا لها �أو م�س��تتًر� بها، �أو كونه مع جماعة لهم قوة و�س��لطان �أو 

لي�ص لهم ذلك.
 وعلى هذ� فقد تنوعت مو�قف �ل�س��لف و�أهل �لعلم من �لبدع و�أهلها �إل �أن �لأمر �لمتفق عليه بينهم  
هو �لتحذير من �لبدع و�لتنفير من �لمعاندين �لد�عين لبدعهم، ويمكن �أن نعر�ص هنا بع�ص جهود 

�ل�سلف تجاه �لبدع و�لمبتدعة:

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

eن¡è اأπg الùشنة والªéاعة ëe »aاربة البد´ الدQ�¢ العاTسر:

-1

-2

-3

�لو�سية باتباع �ل�سنة و�ل�سعي في ن�سرها، و�إظهارها و�لدفاع عنها، فاإن ذلك �أعظم ما يدح�ص �لبدع 
و�لمحدثات، كما فعل �لإمام �أحمد بن حنبل  في �سبره في فتنة �لقول بخلق �لقر�آن.

�لتحذير من �لبدع و�لمحدثات، وبيان منع �ل�سرع لها ووعيد �أهلها عند �هلل، �سو�ء �أكانت هذه �لبدع 
من�سورة في و�سائل �لإعالم �أو و�سائل �لتو��سل �أو في كتب �أو ملتقيات وموؤتمر�ت.

 مناظرة من �لتب�ص عليه �لحق منهم، لتبيين �لحق، ورد ما عنده من �ل�سبهات، كما فعل �بن عبا�ص
م��ع �لخ��و�رج، ولب��د �أن يكون �لمناظر متمكنا من �لعلم �ل�س��رعي قوي �لحجة و�لط��رف �لمقابل له غير 

معروف بالظلم و�لعتد�ء و�لعناد.

)1( رو�ه م�سلم )266٥(.
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 ل يحكمون على �أحد بالبتد�ع �إل بعد �لتثبت.
��ستخد�م �لر�دع �ل�سرعي لمن لم يكف عن بدعته �إل بذلك وهذ� مما يدخل في �سالحيات ولي �لأمر.

-4
-٥

ما دور ولي �أمر �لم�سلمين تجاه �لبدع و�أ�سحابها؟
................................................................................................................................................................

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

ما دور �لعلماء �لمعتبرين تجاه �لبدع و�أ�سحابها؟
................................................................................................................................................................

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

ما دور عامة �لم�سلمين تجاه �لبدع و�أ�سحابها؟
................................................................................................................................................................

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

بالتعاون مع مجموعتي، ومن خالل ما تعلمناه خالل هذ� �لدر�ص نتحّدç عما ياأتي:

-1

-2

-3
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�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

 �أَذكر ثالثة من جهود �أهل �ل�سنة و�لجماعة في محاربة �لبدع.

 كيف نتعامل مع �لبدع و�أ�سحابها؟

 متى ُيعاَقب �أ�سحاب �لبدع؟ ومتى ُيَنا�سحون وُيَناظرون؟

 ما �سبل مكافحة �لبدع من خالل �لتقنية �لحديثة؟

 �لبدعة �أ�سد من �لمع�سية، فما تعليل ذلك؟

 يختلف �لموقف من �لبدعة ومن �لمبتدع، لعتبار�ت �أُو�سحها.

�ص1:

�ص2:

�ص3:

�ص4:

�ص٥:

�ص6:
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأحقق الأهداف 

الآتية:

 �أن �أُعّرف �لتوحيد.
 �أن �أَذُكر �أق�سام �لتوحيد.

 �أن �أُبرز منزلة �لتوحيد من خالل �لأدلة. 
 �أن �أَ�ستنبط معنى توحيد �لربوبية.

 �أن �أُعّدد �أدلة وجود �هلل تعالى.
 �أن �أَرد على منكري وجود �هلل تعالى.

 �أن �أمثل لل�سرك في توحيد �لربوبية.
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�لحكمة من خلق �لخلق، مع �لدليل.
كيف يوؤدي �لم�سلم �لغاية �لتي من �أجلها ُخِلق؟

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

التوحيد ل¨ة: م�سدر وّحد �أي: �أفرد.

و�صرًعا: �إفر�د �هلل تعالى بالربوبية و�لألوهية و�لأ�سماء و�ل�سفات.

وبيان ذلك: �أن يقّر باأن �هلل تعالى �لخالق �لمالك �لر�زق �لمحيي �لمميت �لمدبر لجميع �لأمور، و�أن 
َي�سِرَف جميع �أنو�ع �لعبادة هلل تعالى وحده ل �س��ريك له، و�أن يثبت له �س��بحانه ما �أثبته لنف�س��ه من 

�لأ�سماء �لح�سنى و�ل�سفات �لعلى، وينفي عنه ما نفاه عن نف�سه من �سفات �لنق�ص.

تعريف التوحيد واأق�صامه

مدخل:

¬eشاùbعري∞ التوحيد واأJ الدQ�¢ الأول:




يتبين من خالل �لتعريف �أن �لتوحيد ثالثة �أق�سام:
توحيد �لربوبية.
توحيد �لألوهية.

توحيد �لأ�سماء و�ل�سفات.

-1
-2
-3

وقد دّل �لدليل على هذه �لأق�سام، كما جاء في �سورة �لفاتحة وغيرها.

بالتعاون مع مجموعتي، �أُحّدد �لدليل لكل ق�سم من �أق�سام �لتوحيد فيما ياأتي من 
�سورة �لفاتحة.

قوله تعالى:                                                 دليل على توحيد    
قوله تعالى:                                دليل على توحيد             

قوله تعالى:                                               دليل على توحيد 

.).......................................(

.).......................................(

.).......................................(



51

ة
ي
ن
ثا

ل
 ا

ة
د

ح
و

ل
ا

وقد فطر �هلل تعالى �لنا�ص على �لتوحيد كما قال �سبحانه:

لَّ ُيوَلُد َعَل��ى �ْلِفْط��َرِة َفاأََبَو�ُه  : »َما ِم��ْن َمْوُل��وٍد �إِ وع��ن �أب��ي هري��رة  ق��ال: قال ر�س��ول �هلل 
�َساِنِه « )2(. uَر�ِنِه �أَْو ُيَمج uَد�ِنِه �أَْو ُيَن�س uُيَهو

و�لفطرة �ل�ستعد�د لقبول �لدين �لحق فلو ُخِلّي �لإن�سان وفطرته لم يختر �إل �لإ�سالم. 

بالتعاون مع مجموعتي. ما وجه �ل�ستدلل من �لآية و�لحديå على �أن �لمر�د بالفطرة 
)�لتوحيد(؟

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

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

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

فالب�سرية �لأولى كانت على �لتوحيد �لذي تعلمته من �أبيها �آدم عليه �ل�سالم، ولم تقارف �ل�سرك 
�إل بعد قرون. فال�سرك �أمر ع�ار�ص نا�س�Å عن تزيين �سياطين �لإن�ص و�لجن.

قال تع�الى: 
قال �بن عبا�ص : )كان بين نوح و�آدم ع�سرة قرون كلهم على �سريعة من �لحق()4(.

.)3(

كيف وقع �ل�سرك في قوم نوح عليه �ل�سالم؟

.)1(

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات.

)1( �سورة �لروم �لآية: 30. 
)2( �أخرجه �لبخاري ح )13٥8( وم�سلم ح )26٥8(.

)3( �سورة �لبقرة �لآية: 213.
)4( �أخرجه �لحاكم ح )4009( و�بن جرير في تف�سيره ح )4048(.
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�أُلخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

�أُعّرف �لتوحيد �سرعًا.

متى وقع �ل�سرك في �لب�سر؟ مع �لدليل.

ما �لذي ي�سرف �لنا�َص عن �لفطرة �ل�سحيحة؟ مع �لدليل.

ما �سبل حماية �لفطرة �ل�سحيحة عما يف�سدها؟

�ص1:

�ص2:

�ص3:

�ص4:
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مدخل:

ما تعريف �لتوحيد؟
ما �أق�سام �لتوحيد؟

كيف وقع �ل�سرك في �لب�سرية؟

eنõلة التوحيد  الدQ�¢ الثاني:

بي��ن  �لح��و�ر  يت��م 
�لمجموعات. 

منزلة التوحيد

 íأن �لتوحيد من �أجله �أُر�س��لت �لر�س��ل، و�أنزلت �لكتب ، وهو �أهم �لفر�ئ�ص، و�آكد �لأركان، فال ي�س�
�إ�سالم �سخ�ص �إل به، ولن يزحزح عن �لنار ويدخل �لجنة �إل بالتوحيد، وهو دعوة جميع �لر�سل قال 

.)1( | تعالى: {
وف��ي �لمقاب��ل فاإن �ل�س��رك - وهو نقي�ص �لتوحيد - �أعظم �لذنوب، و�أ�س��دها خطورة، فهو �لذنب 

�لوحيد �لذي ل يغفر �هلل لمن مات عليه، ق�ال تعال�ى:

-1

-2

.)2(

دليل �آخر من �لقر�آن �لكريم يدل على �سناعة وقبí �ل�سرك، �سورة لقمان �آية )13(.
.......................................................................................................................................................................

�أن �لتوحي��د �أول �لو�جب��ات، كما في حديå �بن عبا���ص  قال: لما بعå �لنبي 
ْهِل �ْلِكَتاِب َفْلَيُكْن  َك َتْقَدُم َعَل��ى َقْوٍم ِمْن �أَ مع��اذ ب��ن جبل  �إلى �ليمن قال له: »�إِنَّ

.)3( åُدو� �هلَل َتَعاَلى.. « �لحدي uَل َما َتْدُعوُهْم �إَِلى �أَْن ُيَوح �أَوَّ

�أَرجع �إل��ى �لم�سحف، ثم 
�أَكُت��ب �لآية د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

للتوحيد منزلة رفيعة ومكانة عظيمة في �لدين ويمكن تجلية ذلك من خالل �لنقاط �لآتية:

)1( �سورة �لنحل �لآية: 36.
)2( �سورة �لن�ساء �لآية: 48.

)3( متفق عليه �لبخاري ح )٧3٧2( وم�سلم ح )19(.
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�أُعّدد �أركان �لإ�سالم �لخم�سة، ثم �أُحّدد �لركن �لأ�سا�سي منها �لمتعلق بالدر�ص.
.........................................................................................................................................................................

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

�أن �لتوحيد �سبب �لتمكين في �لأر�ص، كما قال تعالى: -3

.)1(

بالتعاون مع مجموعتي، �أُحّدد �سفات �أهل �لتمكين في �لأر�ص �لو�ردة في �لآية.
.........................................................................................................................................................................

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

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

�أن �لتوحي��د �ل�س��بب �لأعظ��م لتفريج كرب��ات �لدني��ا و�لآخرة، ويتحق��ق ل�ساحبه 
�لهدi �لكامل و�لأمن �لتام، فقد قال تعالى:

-4

.)2(

�أن �لتوحي��د يح��رر �لعبد من ِرّق �لمخلوقين و�لتعلق بهم وخوفهم ورجائهم، وهذ� 
هو �لعز �ل�سحيí و�ل�سرف �لرفيع.

-٥

)1( �سورة �لنور �لآية: ٥٥.
)2( �سورة �لأنعام �لآية: 82.
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�أَر�سم �سكاًل يعبر عن منزلة �لتوحيد و�أهميته.

�أُدّلل من �لقر�آن �لكريم على �أن �ل�سرك �أعظم �لذنوب.

لماذ� كان �لتوحيد �سببًا للتمكين في �لأر�ص؟

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:
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ما معنى �لتوحيد �سرعًا؟
ما �أق�سام �لتوحيد؟

يتم �لحو�ر بين �لمجموعات. 

م  uب، و�ل��رب يطلق ف��ي �للغة على �لمال��ك و�ل�س��يد �لمدبر و�لمرب��ي و�لقي �لربوبي��ة ماأخ��وذة م��ن �ل��رَّ
و�لمنِعم ول يطلق غير م�ساف �إل على �هلل تعالى، و�إذ� �أطلق على غيره �أ�سيف فيقال: ربُّ كذ�.

وتوحيد �لربوبية: �إفر�د �هلل باأفعاله، وهو �لت�سديق �لجازم بوجود �هلل تعالى، و�أنه �سبحانه هو �لمتفرد 
بالمل��ك و�لخل��ق و�لرزق و�لتدبير، و�أنه �لمحيي �لمميت، �لنافع �ل�سار، �لمتفرد باإجابة �لدعاء و�إغاثة 

�لملهوفين.
 فال خالق ول ر�زق �إل �هلل وحده، ول معطي ول مانع �إل هو �سبحانه، ول مدبر لأمر �لعالم غيره.
 فما �ساء �هلل كان، وما لم ي�ساأ لم يكن، ل تتحرك ذرة �إل بتقديره، ول يجري حادç �إل بم�سيئته.

.)1( قال تعالى: 
.)2( وقال �سبحانه: 

معنى توحيد الربوبية

مدخل:

eعنى Jوحيد الربوبية الدQ�¢ الثالث:

دليل �آخر من �لقر�آن �لكريم يدل على توحيد �لربوبية، �سورة �لأعر�ف �آية )٥4(.
.......................................................................................................................................................................

�أَرجع �إل��ى �لم�سحف، ثم 
�أَكُت��ب �لآية د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.




)1( �سورة �لزمر �لآية: 62.
)2( �سورة هود �لآية: 6.
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بالتعاون مع مجموعتي، �أُعّدد خم�سًا من �لآيات �لعظيمة �لتي تدل على �لخالق �سبحانه وتعالى.
............................................................................................................................................................

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

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

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

بطالن ال�صر∑ في الربوبية

�لإق��ر�ر بتوحي��د �لربوبية م�س��تقر في قلوب �لنا���ص، فق��د ُجِبلو� على هذ� �لإقر�ر، وه��و �أمر �سروري قطعي 
لزم لكل �إن�سان، لذ� كان كفار قري�ص مقّرين بتوحيد �لربوبية كما قال تعالى:

لكن قد تنحرف بع�ص �لنفو�ص في �أمر �لربوبية كما �ّدعى فرعوُن �لربوبيَة، قال تعالى في �سورة �لنازعات.
.)1(

�سورة �لنازعات �آية )24-1٥(
.......................................................................................................................................................................

�أَرجع �إل��ى �لم�سحف، ثم 
�أَكُت��ب �لآية د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

وقد بّين �لقر�آن �لكريم بطالن �ل�سرك في �لربوبية في مثل قوله تعالى:

ومعن��ى �لآي��ة: �أن �لإل��ه �لحق لبد �أن يكون خالقًا فاعاًل، يو�سل �إلى عباده �لنفع ويدفع عنهم �ل�سر، فلو 
كان معه �سبحانه �إله �آخر ي�سركه في ملكه، لح�سل �أحد �أمرين:

.)2(

)1( �سورة يون�ص �لآية: 31.
)2( �سورة �لموؤمنون �لآية: 91.
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�لأول: �أن ي�ستقل كل �إله بخلقه و�سلطانه، وهذ� ممتنع، فالعالم منتظم �نتظامًا دقيقًا ي�ستحيل 
�أن يكون معه هذ� �لأمر.

�لثان��ي: �أن يعل��و بع�سهم على بع�ص، وهذ� ممتنع �أي�سًا، فاإن علو بع�سهم على بع�ص يكون بعد 
دمار ي�سيب �لعالم.

فلم��ا بط��ل �لأم��ر �لأول و�لثاني، تعّين �أن يكون �لعالم تحت قهر ملك و�حد يت�سرف فيه كيف 
�س��اء، وكل من في �لكون عبيد له مربوبون، وهذ� هو �لو�قع �لم�س��اهد فاإن �نتظام �أمر �لعالم 
كّل��ه، و�إح��كام �أمره، �أدّل دليل عل��ى �أن مدّبره، ومالكه، ورّبه و�حد، ل �إله للخلق غيره، ول رّب 

لهم �سو�ه.

�أر�سم �سكاًل يعبر عن �لدر�ص )بطالن �ل�سرك في �لربوبية(.

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

ما معنى توحيد �لربوبية؟
لماذ� ي�ستحيل �أن يكون للعالم �أكثر من �إله؟ مع �ل�ستدلل.

�أُعدد �سورً� من توحيد �لربوبية.

�ص1:
�ص2:
�ص3:
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مدخل:

ما معنى توحيد �لربوبية؟
لماذ� ي�ستحيل �أن يكون للعالم �أكثر من �إله؟ مع �ل�ستدلل.

eن اأOلة وLوO اˆ Jعالى الدQ�¢ الراب™:

يتم �لحو�ر بين �لمجموعات. 

من اأدلة وجود اهلل تعالى

�أن �لإقر�ر بوجود �هلل تعالى �أمر فطري، و�أغلب �لنا�ص يقرون بذلك، �إل من عاند 
وخالف فطرته  فكل مخلوق ولد على �لفطرة ولهذ� يقّر بوجود �هلل تعالى من غير 
�س��بق تفكي��ر �أو تعليم، فما يح�سل للعبد من �س��دة �إل وتوجه��ه فطرته �إلى �للجوء 

�إلى ربه.

-1

�أَ�ستدل على �أن �لإقر�ر بوجود �هلل تعالى �أمر فطري.
.......................................................................................................................................................................

ورد �لحديå في �لدر�ص �لأول 
)تعريف �لتوحيد و�أق�سامه(.

ما ن�سمع ون�ساهد من �إجابة �لم�سطرين، وك�سف �ل�سوء عن �لمكروبين يدل دللة 
قاطعة على وجوده تبارك وتعالى، فاإن بني �آدم ي�سعرون بحاجتهم وفقرهم، فاإذ� 

�ألّم بالإن�سان �ل�سر فزع �إلى خالقه و��ستغاç به، فيجيبه ربه ويزيل كربه.

-2

بالتعاون مع مجموعتي، �أَذُكر مثالين تتجّلى فيهما �إجابة �هلل تعالى لدعاء 
من دعاه من ك�سف �سّر، �أو ق�ساء حاجة.

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

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

..........................................................................................................................................................
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�آيات �لأنبياء �لتي ت�س��مى �لمعجز�ت، ي�س��اهدها �لنا�ص �أو ي�سمعون بها، برهان قاطع 
عل��ى وجود مر�س��لهم وه��و �هلل تعالى، لأنها �أمور خارجة عن مقدور �لب�س��ر، فيجريها 

�هلل تعالى تاأييدً� لر�سله ون�سرً� لهم.
مثال ذلك �أن قري�سًا طلبت من نبينا محمد  �آية، فاأ�سار �إلى �لقمر فانفلق فرقتين، 

فر�آه �لنا�ص وفي ذلك يقول تعالى:
و�أبقى �هلل للنا���ص �إلى قيام �ل�س��اعة هذ� �لقر�آن �لعظيم �لذي هو �أعظم �لآيات �لتي 

�أنزلها على �أنبيائه، فهو حجة على وجود من �أنزله تبارك وتعالى.

-3

بالتع��اون م��ع زمالئ��ك، �أذكر ثالثة �أمثل��ة لآيات ومعجز�ت �أجر�ها �هلل على �أيدي ر�س��له 
عليهم �ل�سالم.

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

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

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

دليل عقلي:
�إن دلل��ة �لعق��ل على وجود �هلل تعالى ظاهرة، فاإن هذه �لمخلوقات لبد لها من خالق 
�أوجده��ا، ف��ال يمك��ن �أن تخلق نف�س��ها; لأن �لمخلوق ل يكون خالقًا، فال�س��يء ل يخلق 

نف�سه، كما �أنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقًا؟
كما ل يمكن �أن يوجدها �لعدم، فاإن فاقد �ل�سيء ل يعطيه.

وقد ذكر �هلل تع�الى هذ� �لدلي�ل �لعق�لي �لباهر بق�وله �س�بحانه:

ومعن��ى �لآي��ة �أُخِلُقو� م��ن غير خالق؟ فهذ� ممتنع قطعًا،�أم هم خلقو� �أنف�س��هم، فهذ� 
ممتنع �أي�سًا، فُعِلم �أن لهم خالقًا وهو �هلل تعالى وحده.

-4

.)1(

.)2(

)1( �سورة �لقمر �لآية: 1.
)2( �سورة �لطور �لآية: 3٥.
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ما �لدليل من �ل�سنة على �أن �لإقر�ر بوجود �هلل تعالى �أمر فطري؟

كيف ن�ستدل بمعجز�ت �لأنبياء و�لر�سل على وجود �هلل تعالى؟

ما وجه �ل�ستدلل بقوله �سبحانه:                                                              

                       )1(على وجود �هلل تعالى؟

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:

�ص3:

)1( �سورة �لطور �لآية: 3٥.
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ما �لدليل �لعقلي على وجود �هلل تعالى؟
�أمثلة لمعجز�ت �أجر�ها �هلل تعالى على �أيدي ر�سله، و�ل�ستدلل بذلك على وجوده 

�سبحانه.

يتم �لح��و�ر بين 
�لمجموعات. 

زع��م بع���ص �لمالحدة من منكري وجود �هلل تعالى �أن هذ� �لكون كان على �س��بيل �لم�سادفة،  اأوًل:

ولي�ص له خالق.
ويرد عليهم من طريقين )طريق �ل�سرع، وطريق �لعقل(.

الرد على منكر… وجود اهلل تعالى

مدخل:

الرO على eنكر… وLوO اˆ Jعالى :¢ùامîال ¢�Qالد

الرد ال�صرعي:

�أن �لناظر �إلى هذ� �لكون �لف�س��يí باأر�سه و�س��مائه، وما يحويه من �إبد�ع وعناية و�إتقان يوقن �أن 
ذلك ل يمكن �أن ي�سدر �إل عن خالق مدبر حكيم. قال تعالى:

وقال �سبحانه:

.)3( وقال عز وجل: 

.)2(

.)1(

)1( �سورة ق �لآية: 6.
)2( �سورة �إبر�هيم �لآيات: 32 - 34.

)3( �سورة �لنمل �لآية: 88.
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بالتع���اون مع مجموعتي، ما وج�ه �ل�س�تدلل به�ذه �لآي�ات في �لرد على منكري 
وج�ود �هلل تعالى؟

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

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

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

الرد العقلي:

�إن �لقول باأن ذلك عن طريق �لم�سادفة ي�سبه �لقول باأن كتابًا �سخمًا وجد نتيجة �نفجار 
ف��ي مطبع��ة، فتطايرت �لحروف و�ل�س��طور، ووقع بع�سها �إلى جان��ب بع�ص، فتاألفت منها 
�لكلم��ات، وتكّون��ت منها �ل�س��طور و�ل�سفحات، حت��ى تّم �لكتاب على �أح��دç نظام، فاإذ� 

ن، فكيف في هذ� �لكون �لكبير؟ uكان هذ� ي�ستحيل في تكّون كتاب من غير مَكو

ثانياً: وزعم بع�سهم �أن �لطبيعة هي �لتي تخلق وتوجد.

و�لجو�ب عن ذلك �أن نقول:
�إذ� تاأمل �لإن�س��ان في نف�س��ه وجد �أنه عاقل، و�س��ميع، وب�سير، �أما �لطبيعة فلي�ست كذلك، 
كما �أن �لإن�سان �ساحب م�ساعر و�أحا�سي�ص، و�لطبيعة ل تو�سف بذلك، فهل ي�سّدق عاقل 
�أن يكون �لمخلوق �أكمل من �لخالق؟ وهل يعقل �أن �لعلم في �لإن�سان �أوجده من ل علم له؟
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�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

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

ما �لرد �لعقلي على �لقائلين باأن �لكون جاء بالم�سادفة؟

بما ترد على من يّدعي �أن �لطبيعة تخلق وتوجد؟

ما وجه �ل�ستدلل بقوله �سبحانه:

�ص1:

�ص2:

�ص3:
)1(  على منكري وجود �هلل تعالى؟

)1( �سورة ق �لآية: 6.
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف 

الآتية:

 �أن �أَعرف مفهوم توحيد �لألوهية.
 �أن �أَتعرف على �أهمية توحيد �لألوهية.

 �أن �أَتعرف على �أدلة �إثبات توحيد �لألوهية.
 �أن �أُعدد �سروط ل �إله �إل �هلل.

 �أن �أَعرف معنى �لعبادة.
 �أن �أَتعرف على �سمولية �لعبادة.

 �أن �أَتعرف على قو�عد �لعبادة.



6٨

�أُعّدد �سورً� من توحيد �لربوبية.
هل يكفي توحيد �لربوبية لينجو �لإن�سان من عذ�ب �هلل تعالى؟ مع ذكر �أمثلة.

لماذ� �أر�سل �هلل �لر�سل؟
و�أنزل �لكتب؟

الدQ�¢ الأول:eف¡وJ Ωوحيد الألوgية 

يتم �لحو�ر بين
�لمجموعات. 

مدخل:

معنى توحيد الأولوهية:




�لألوهية: ماأخوذة من �لفعل �لثالثي )�أله(بمعنى َعَبَد
و�لإله في �للغة: بمعنى �لمعبود.

وفي �ل�سرع: هو �لمعبود محبة ورجاء وخوفا وتعظيًما.

و�إذ� تقرر معنى �لإله، فاإن توحيد �لألوهية هو: )�إفر�د �هلل تعالى بالعبادة( باأن ُيعبد �هلل وحده ل �سريك له، 
وذلك باأن ُت�سرف جميع �أنو�ع �لعبادة هلل وحده، كالدعاء، و�لنحر، و�لمحبة، و�لخوف، و�لرجاء، و�لتعظيم، 

و�سائر �لعباد�ت.
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بالتعاون مع مجموعتي، �أُعّدد �سبل تحقيق �لمحبة هلل تعالى �لتي تح�سل باأد�ء �ل�سالة.
..........................................................................................................................................................

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

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

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

  دليل �آخر من �لقر�آن �لكريم  �سورة �لكوثر �آية )2(.
...................................................................................................................................................................

�أَرجع �إلى �لم�سحف، ثم
�أَكت��ب �لآي��ة د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

 çوتوحي��د �لألوهي��ة هو �س��عادة �لموؤمنين وملج��اأ �لطالبين، ونج��اة �لمكروبين، وغيا
�لملهوفي��ن، فل��ن يخل�ص �لإن�س��ان من �آلم �لدنيا ونكد عي�س��ها �إل بعب��ادة �هلل تعالى 
وحده ل �س��ريك له، ولو نال �لإن�س��ان �أنو�ع ملذ�ت �لدنيا و�س��هو�تها، ولم يحقق عبادة 

�هلل وحده فاإن حياته ل تكون مطمئنة، بل يظل في قلق وحيرة.

  يدل على ذلك من �لقر�آن �لكريم  �سورة طه �آية )124(.
...................................................................................................................................................................

�أَرجع �إلى �لم�سحف، ثم
�أَكت��ب �لآي��ة د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

فلي�ص للقلوب �سعادة ول لذة تامة �إل بعبادة �هلل تعالى، و�لإعر��ص عن عبادة ما �سو�ه، 
فاإن �للذة و�لفرحة و�ل�سرور و�لنعيم �لذي ل يمكن �لتعبير عنه �إنما هو في محبة �هلل 

تعالى و�لتذلل له �سبحانه و�لفتقار �إليه جل وعال.

)1( �سورة �لأنعام �لآيات: 163-162.

ويدل على ذلك من �لقر�آن �لكريم ما ياأتي:
قال تعالى:

.)1(
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�أُعّرف توحيد �لألوهية.

كيف ن�ستنتج تعريف )توحيد �لألوهية( من تعريف )�لإله(؟

متى يتحقق �ل�سرور و�ل�سعادة �لتامة لالإن�سان؟ مع �لتعليل.

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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ما معنى توحيد �لألوهية؟
.)1( �أُف�ّسر قوله تعالى: 

�أُعّدد �أمثلة على توحيد �لألوهية.

يت��م �لح��و�ر بي��ن �لمجموع��ات، 
لربط �ل�����در�ص �لجديد بالدر�ص 

�ل�سابق.

�أن توحيد �لألوهية ميثاق وعهد ماأخوذ على كل �لنا�ص.
ق��ال تع��ال����ى: {  6  7  8  9  :  ;  >  =  <  ?   
     N   M    L   K   J   IH   GF   E   DC   B   A   @
  [  Z  Y  X   W        V  U  T  S  R  Q  P  O

 .)2(|c   b   a  `  _^  ]  \

اأهمية توحيد الألوهية

مدخل:

اأªgية Jوحيد الألوgية الدQ�¢ الثاني:

تتجلى اأهمية توحيد الألوهية من خالل اأمور منها:

-1

  دليل �آخر من �لقر�آن �لكريم: بّين معنى �لعهد في �آية )1٥2( من �سورة �لأنعام
...................................................................................................................................................................

�أَرج��ع  �إلى �لم�سحف، ثم 
�أَكت��ب �لآي��ة د�خ��ل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

�أن توحيد �لألوهية هو �لغاية من بعå �لر�سل و�إنز�ل �لكتب ومنها �لقر�آن �لكريم.
قال تعالى:

فاإنم��ا �أن��زل �هلل كتاب��ه لأجل )�إفر�د �هلل بالعبادة(، فجميع �آي��ات �لقر�آن �إما �أمٌر 
ب��ه، �أو بح��ق م��ن حقوقه، �أو َنهٌي عن �سده، �أو بيان جز�ء �أهله في �لدنيا و�لآخرة، 

�أو جز�ء من خرج عن حكم �لتوحيد، �أو بيان �لفرق بينهم وبين �لم�سركين.

-2

.)3(

�لميثاق:
�لعهد �لموؤكد.

)1( �سورة �لكوثر �لآية: 2.
)2( �سورة �لأعر�ف �لآية: 1٧2 - 1٧3.

)3( �سورة هود �لآيات: 1 - 2.
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-3
�أَ�س��تنتج �لأم��ر �لثالå من 
�لأم��ور �لت��ي تتجل��ى فيه��ا 

�أهمية توحيد �لألوهية.

: »َحقَّ �هلِل َعَلى �ْلِعَباِد �أَْن َيْعُبُدوُه َوَل ُي�ْسِرُكو� ِبِه �َسْيًئا « )1(. فهذ� �لتوحيد هو  لقوله 
حق �هلل تعالى �لو�جب على �لنا�ص، وهو �أعظم �أو�مر �لدين، و�أ�سا�ص �لأعمال.

ل ي�سí �إ�سالم �ل�سخ�ص �إل �إذ� �أتى بتوحيد �لألوهية.
فاإن هذ� �لتوحيد �أول ما يوؤمر به من عزم �لدخول في �لإ�سالم.

قال تعالى:
ونق�ص هذ� �لتوحيد و�لوقوع في �ل�سرك هو �سبب لحبوط �لأعمال وبطالنها، لقوله 

تعالى:

-4

.)2(

بالتعاون مع مجموعتي، �أُحّدد وجه �ل�ستدلل من �لآيتين هنا.
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

)1( �أخرجه �لبخاري ح )28٥6( وم�سلم ح )30(.
)2( �سورة �لن�ساء �لآية: 36.
)3( �سورة �لأنعام �لآية: 88.

.)3(
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�أن لهذ� �لتوحيد من �لف�سائل �لكثيرة و�لآثار �لحميدة ما لي�ص لغيره. -٥

: »َوَحقَّ �ْلِعَباِد َعَلى �هلِل  فهو �أعظم �لأ�سباب في �لنجاة من �لنار، لقوله 
اِر  َم َعَلى �لنَّ َب َمْن َل ُي�ْسِرُك ِبِه �َسْيًئا «)1(، وقوله: »َفاإِنَّ �هلَل َقْد َحرَّ uأَْن َل ُيَعذ�

َمْن َقاَل َل �إَِلَه �إِلَّ �هلُل َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه �هلِل «)2(.

: » يُقوُل �هلُل  وم��ن �لت��زم هذ� �لتوحي��د غفر �هلل له ذنوبه كما في قول��ه 
َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َلِقَيِني ِبُقَر�ِب �ْلأَْر�ِص َخِطيَئًة َل ُي�ْس��ِرُك ِبي �َس��ْيًئا َلِقيُتُه ِبِمْثِلَها 

َمْغِفَرًة « )3(.

كما �أن �أ�س��عد �لنا���ص  ب�س��فاعة نبينا محمد  من كان من �أهل �لتوحيد، 
َلَه �إِلَّ �هلُل  ا���ِص ِب�َس��َفاَعِتي َيْوَم �ْلِقَياَمِة َمْن َقاَل َل �إِ : »�أَ�ْس��َعُد �لنَّ حيå قال 

ا ِمْن َقْلِبِه �أَْو َنْف�ِسِه « )4(.  َخاِل�سً

قر�ب �لأر�ص:
ملوؤها �أو ما يقارب 

مالأها.

Jوحيد الألوgية اأªgية 

�أنه ميثاق وعهد ماأخوذ على كل �لنا�ص

�أنه �لغاية من  بعå �لر�سل و�إنز�ل �لكتب

�أنه حق �هلل تعالى على �لعباد

�أنه ل ي�سí �إ�سالم �سخ�ص �إل به

�أنه له من �لف�سائل �لكثيرة و�لآثار 
�لحميدة ما لي�ص لغيره

1

2

3

4

٥

)1( �أخرجه �لبخاري ح )28٥6( وم�سلم ح )30(.           )2( �أخرجه �لبخاري ح )42٥( وم�سلم ح )33(.
)3( �أخرجه م�سلم ح )268٧(.                   )4( �أخرجه �لبخاري ح )99(.



Jوحيد الألوgية Jوحيد الربوبية éeا∫ الªقارنة

األه Üالر من جهة ال�صتقاق

توحيد اهلل باأفعال العباد كال�صالة 

والزكاة.....

توحيد اهلل �صبحانه وتعالى

باأفعاله كالخلق والرRق.....

من جهة المعنى

م��ن  والنواه��ي  بالأوام��ر  متعل��ق 

الواجبات والمحرمات.....

متعل��ق بالأم��ور الكوني��ة كالخل��ق 

والإحياء.....

من جهة المتعلق

مقارنة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية

74

�أُعدد ثالثًا من ف�سائل توحيد �لألوهية0

تتجلى �أهمية توحيد �لألوهية من خالل �أمور،�أَذُكر ثالثة منها مع �لدليل.

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

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

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

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

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

�أُلّخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

�ص1:

�ص2:
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ما معنى توحيد �لألوهية؟
ما حق �هلل على �لعباد مع �ل�ستدلل؟

يت��م �لح��و�ر بي��ن �لمجموع��ات، 
لربط �لدر���ص �لجديد بالدرو�ص 

�ل�سابقة.

تعددت الأدلة والبراهين في تقرير توحيد الألوهية، و�صنذكر منها ما ياأتي:

الأدلة على اإثبات توحيد الألوهية 

مدخل:

الأOلة على اإKباJ äوحيد الألوgية  الدQ�¢ الثالث:




اأ- ال�صتدلل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية:

توحيد �لربوبية هو:..................................................................................................................
�أُدّون  تعريف توحيد �لربوبية 

د�خل �لم�ستطيل.

 و�إثبات ذلك يوجب �إفر�د �هلل تعالى بالعبادة و�لق�سد وهذ� هو )توحيد �لألوهية(.
ومن ذلك قوله تعالى:

فاأم��ر �هلل تعال��ى بعبادت��ه وح��ده ل �س��ريك ل��ه، فهو �لم�س��تحق لذل��ك �س��بحانه، لأنه 
�لمنعم على عبيده باإخر�جهم من �لعدم �إلى �لوجود، و�إ�سباغه عليهم �لنعم �لظاهرة 

و�لباطنة.

.)1(
طريق��ة �لق��ر�آن �لكريم في 
�لألوهي��ة،  توحي��د  تقري��ر 
�لحتجاج بتوحي��د �لربوبية 
على تقرير توحيد �لألوهية، 
وجعل توحيد �لربوبية دلياًل 

على توحيد �لألوهية.

بالرجوع �إلى تف�سير �بن كثير �أُلّخ�ص وجه دللة �لآيتين على �لمو�سوع.

)1( �سورة �لبقرة �لآيات: 22-21.

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

..............................................................................................................................................................
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�أُعّدد مثالين على �لأقل لمعبود�ت من دون �هلل تعالى، مع تو�سيí حالها. 
ل �أن تكون �لأمثلة من �لو�قع �لمعا�سر (. ) ُيف�سّ

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

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

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

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

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

فمن علم �أن تلك �لمعبود�ت ل تنفع ول ت�سر ول تعطي ول تمنع ول تملك �سيئًا، �أوجب 
له ذلك �لإعر��َص عما �سوi �هلل و�إفر�َده �سبحانه بالخوف و�لرجاء و�لمحبة و�لدعاء 

و�لتو�سل و�سائر �لقربات.

Ü- بيان حال الآلهة التي ُتعبد من دون اهلل تعالى:

�أنه��ا مخلوق��ة ل َتخلق، ول تجلب نفعًا لعابديها ول تدفع عنهم �سرً�، فهذه �لمعبود�ت 
قد لزمها �لنق�ص و�لعجز و�ل�سعف و�لعيب و�لفتقار.

قال تعالى:

.)1(

  دليل �آخر من �لقر�آن �لكريم: �سورة فاطر �آية ) 13، 14 (.
............................................................................................................................................................

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

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

ث��م  �ل��ى �لم�سح��ف،  �أَرج��ع 
�أَكت��ب �لآيتين د�خل �لمربع 

لتكون جزءً� من �لدر�ص.

)1( �سورة �لفرقان �لآية: 3.
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�أُقارن بين حال �لموحد و�لم�سرك من خالل �لمقارنة بالمثال �ل�سابق.

ج - ال�صتدلل بالقيا�س العقلي:

لق��د �س��رب �هلل تعالى في كتابه كثيرً� من �لأمثال من �أجل تقرير �لحقائق �ل�س��رعية 
كما قال تعالى:

 فم�ن �لأمث�ال �لم�س�روب�ة في �إثب�ات توحي�د �لألوهي�ة، قول�ه تع�الى:
.)1(

.)2(

فهذه مقارنة بين رجلين:

الثانيالأول

الحال

يتنازع فيه جماعة من �ل�سركاء،  
فه��ذ� يريد منه طلبًا، و�لآخر يريد 

غيره.

خال�ص ل�سّيد و�حد يحقق مق�سود �سّيده.

النتيجة

يعي�ص في تذبذب وعدم 
��ستقر�ر.

يعي�ص في �لطماأنينة و�ل�ستقر�ر.

 فهل ي�ستوي حال هذين �لرجلين؟ فكذلك حال �لموحد و�لم�سرك.

الم�صر∑الموحد

الحال

النتيجة

�لأقي�سة:
�لقيا�ص هو: �لتقدير على مثال.

يقال: قا���ص �ل�سيء �إذ� قدره 
على مثاله.

ي�ستاأن�ص بر�أي �لمعلم/�ة 
في �لربط بين �لمثالين

)2( �سورة �لزمر �لآية: 29. )1( �سورة �لروم �لآية: ٥8. 



�أَ�س��تدل م��ن �لق��ر�آن �لكريم على عج��ز �لآلهة �لتي تعب��د من دون �هلل 
تعالى و�سعفها.

�أُقارن بين حال �لموحد و�لم�سرك.

كيف ُي�ستدل بتوحيد �لربوبية على توحيد �لألوهية؟

7٨

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

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

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

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

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

�أُلخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

الأدلة على اإثبات توحيد الألوهية

�ل�ستدلل 
بالقيا�ص �لعقلي

�ل�ستدلل 
بتوحيد �لربوبية

بيان حال �لآلهة 
�لتى تعبد من 

دون �هلل

خال�سة �لدر�ص

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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َل َما  حدي��å مع��اذ ب��ن جبل  لم��ا بعثه �لنبي  �إلى �ليم��ن، فقال له: »َفْلَيُك��ْن �أَوَّ
َلْي��ِه �َس��َهاَدُة �أَنَّ ل �إِله �إِل �هلل َو �أَنَّ ُمَحَمدً� َر�ُس��وُل �هلل « )1(، وفي رو�ية م�س��لم  َتْدُعوُه��ْم �إِ
«. �أَ�س��تنتج معنى توحيد �لألوهية من  ِ َعزَّ َوَجلَّ َل َما َتْدُعوُهْم �إَِلْيِه ِعَباَدُة �هللَّ »َفْلَيُكْن �أَوَّ

.åلحدي�

يتم �لحو�ر بي��ن �لمجموعات، 
ن  �لنتائج على �ل�سبورة. وتدوَّ

معنى (ل اإله اإل اهلل)

مدخل:

الدQ�¢ الراب™: Tشرو• (ل اإل¬ اإل اˆ) (1)

)ل �إله �إل �هلل( لها ركنان هما: �لأول: ) �لنفي ( و�لثاني: )�لإثبات( ف�)ل �إله( تنفي  
�لعبادة عما �سوi �هلل تعالى. و)�إل �هلل( تثبت �لعبادة هلل وحده.

قال تعالى:

تعريف توحيد �لألوهية:
..................................................................................

معنى ل �إله �إل �هلل:
ل معبود بحق �إل �هلل

بالتعاون مع مجموعتي، �أُقارن بين �لتعريفين من خالل در��سة حديå معاذ�ل�سابق.
..............................................................................................................................................................

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

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

�أُدّون تعريف توحيد �لألوهية 
في �لم�ستطيل �لأزرق.

.)2(

)1( �أخرجه �لبخاري ح )14٥8( وم�سلم ح )19(.
)2( �سورة �لبقرة �لآية: 2٥6.

(ركنا كلمة التوحيد )
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و)ال اإله اإال اهلل( لها �س��روط �س��بعة، ال تنفع قائلها اإال بتحقيقها واجتماعها، وقد 
ه رحمه اهلل: األي�س ال اإله اإال اهلل مفتاح الجنة؟  �سئل وهب بن ُمَنبِّ

فق��ال وه��ب: بل��ى، ولكن ما م��ن مفت��اح اإال وله 
اأ�س��نان، فاإن جئت بمفتاح له اأ�سنان فتح لك، 

واإال لم يفتح لك)2(.

ال�سروط مجموعة في البيت االآتي:
علٌم يقيٌن واإخال�ٌس و�سدُقَك
مع محبٍة وانقياٍد والقبوِل لها

وهذه ال�سروط ثابتة من خالل تتبع العلماء وا�ستقرائهم لن�سو�س الكتاب وال�سنة.

-1

�شروط )ال اإله اإال اهلل(:

العلم بمعنى ال�شهادة وما تنفيه وما تثبته.
: »م��ن مات وهو يعل��م اأنه ال اإل��ه اإال اهلل دخل  كم��ا ج��اء ف��ي قوله 

الجنة« )3(.

بالتعاون مع مجموعتي، ما معنى العلم بمعناها المراد منها، وما الذي 
تنفيه وتثبته؟

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

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

......................................................................................................................................................
)1( �سورة الزخرف االآيات )2٦-2٧(.
)2( اأخرجه البخاري تعليقًا )2:1٧(.

)3( اأخرجه م�سلم ح )2٦(.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  قال تعالى في ذكر اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم:  
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )1(.

اأُحدد ركني كلمة التوحيد في االآية.
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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.åأُحّدد وجه �ل�ستدلل من �لحدي� 
.........................................................................................................................................................

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

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

اليقين.2-

باأن يكون قائلها م�ستيقنًا بمدلولها يقينًا جازمًا ل �سك فيه ول �رتياب.
 xي َر�ُس��وُل �هلِل َل َيْلَقى �هلَل ِبِهَما َعْبٌد َغْيَر �َس��اك uْن َل �إَِلَه �إِلَّ �هلُل َو�أَن : »�أَ�ْس��َهُد �أَ لقوله 

َة « )1(. ِفيِهَما �إِلَّ َدَخَل �ْلَجنَّ

�أُلخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

�أَ�س��تدلُّ من �ل�س��نة �لنبوية على �أن �لعلم بمعنى )ل �إله �إل �هلل( �س��رط 
من �سروطها.

تت�سمن )ل �إله �إل �هلل( ركنين، هما �لنفي و�لإثبات ، و�سí ذلك.

�أُقارن بين تعريف توحيد �لألوهية، و)ل �إله �إل �هلل(.

�ص1:

�ص2:

�ص3:

)1( �أخرجه م�سلم ح )2٧(.



٨2

 ما معنى )ل �إله �إل �هلل(؟
 �أُقارن بين توحيد �لألوهية، و)ل �إله �إل �هلل(.

 ما �ل�سرط �لأول و�لثاني من �سروط )ل �إله �إل �هلل(؟

Tشرو• (ل اإل¬ اإل اˆ) (2) :¢ùامîال ¢�Qالد

يت��م �لحو�ر بي��ن �لمجموعات، 
لربط �لدر�ص �لجديد بالدر�ص 

�ل�سابق.

�صرو• (ل اإله اإل اهلل)

مدخل:

القبول لهذه الكلمة ولما اقت�صته Xاهراً وباطناً.

و�س��د �لقب��ول �ل��رد، ف��اإن �هلل تعال��ى ق��د �أخب��ر باأن م��ن رد ه��ذه �لكلم���ة - كبرً� 
وح�سدً�- فهو من �أهل �لجحيم فقال �سبحانه:

ثم ذكر �سبحانه �سبب هذ� �لوعيد بعد ذكر و�سف حالهم فقال �سبحانه:

-3

.)1(

.)2(

بالتع��اون م��ع مجموعت��ي، �أَذُك��ر �أمثل��ة لم��ا تقت�سي��ه �س��هادة �أن ل �إل��ه �إل �هلل ظاهرً� 
وباطنًا.

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

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

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

)1( �سورة �ل�سافات �لآيات: 23-22.

)2( �سورة �ل�سافات �لآيات: 36-3٥.
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 كيف يحقق �لم�سلم �لنقياد هلل تعالى باأد�ء �ل�سالة؟
.......................................................................................................................................................

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

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

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

النقياد لما دلت عليه.4-

كما جاء في قوله تعالى:

 ومعن��ى �لآي��ة: �أن من �أ�س��لم وجه��ه هلل �أي �أخل�ص له �لعمل ، و�نقاد لأمره و�تبع �س��رعه فقد 
حقق �ل�ستم�ساك بالعروة �لوثقى، وهي )ل �إله �إل �هلل(.

.)1(

ال�صدق.٥-

وهو �أن يقولها �سادقًا من قلبه، فيطابق قلُبه ل�ساَنه.
فقد ورد عن �لنبي  �أنه قال: »ما من �أحد ي�س��هد �أن ل �إله �إل �هلل، و�أن محمًد� 

عبده ور�سوله �سدقًا من قلبه �إل حرمه �هلل على �لنار«)2(.

الإخال�س.6-

وهو �إفر�د �هلل تعالى بت�سفية �لعمل من جميع �سو�ئب �ل�سرك، كالرياء و�ل�سمعة.
اِر َمْن َقاَل َل �إَِلَه �إِلَّ �هلُل َيْبَتِغي  َم َعَلى �لنَّ نَّ �هلَل َقْد َحرَّ فقد جاء عنه  �أنه قال: »َفاإِ

ِبَذِلَك َوْجَه �هلِل«)3(.

)1( �سورة لقمان �لآية: 22.
)2( �أخرجه �لبخاري ح )128(.

)3( �أخرجه �لبخاري ح )42٥( وم�سلم ح )33(.
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�أختار نوعًا من �لأعمال �ل�سالحة، و�أُبّين �سبل �لإخال�ص هلل تعالى في �لقيام به.

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

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

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

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

المحبة لهذه الكلمة وما تدل عليه، ولأهلها العاملين بها. كما قال تعالى:٧-

فاأهل ل �إله �إل �هلل يحبون �هلل حبًا خال�سًا، و�أهل �ل�س��رك يحبون �أ�سنامهم مثل 
محبتهم هلل، وهذ� �سرك ينافي ل �إله �إل �هلل.

.)1(

واأخيراً..

لي�س المراد من هذه ال�صرو• مجرد حفظها، فكم من اإن�صان اجتمعت 

دها لم ُيح�ص��ن Pل��ك، وكم من  uد nفي��ه والتزمه��ا بفطرت��ه، ول��و قي��ل ل��ه ع

حاف��ß لألفاXه��ا وت��راه يق��ع كثي��راً فيما يناق�صه��ا، والتوفي��ق بيد اهلل 

تعالى وحده.

)1( �سورة �لبقرة �لآية: 16٥.
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�أُلخ�ص �لدر�ص في �لأ�سطر �لآتية:

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

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

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

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

�أُعّدد �سروط )ل �إله �إل �هلل(.

ما جز�ء من قال )ل �إله �إل �هلل( �سادقًا من قلبه؟ مع �ل�ستدلل و�لتعليل.

ما �لو�جب علينا تجاه �سروط )ل �إله �إل �هلل(؟

�صرو• (ل اإله اإل اهلل)

�ليقين

�لقبول
�لنقياد

�ل�سدق

�لإخال�ص

�لمحبة
�لعلم 

بمعناها

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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ما �لغاية من خلق �لخلق؟ مع �لدليل.
كيف يحقق �لم�سلم �لغاية �لتي من �أجلها ُخلق؟

يتم �لحو�ر بين �لمجموعات. 

العبادة ل¨ة: من �لتذلل و�لخ�سوع، يقال: طريق معّبد �إذ� كان مذلاًل وطاأته �لأقد�م.

كل ما يحبه �هلل وير�ساه من �لأقو�ل و�لأعمال �لظاهرة و�لباطنة. العبادة في ال�صرع:

فالعباد�ت �لظاهرة مثل: �لتلفß بال�سهادتين، و�إقام �ل�سالة و�إيتاء �لزكاة و�لحج و�لجهاد في 
�سبيل �هلل، و�لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر، وُن�سرة �لمظلوم، وبر �لو�لدين، و�لإح�سان للجار 

و�ليتيم و�لفقير، وتعليم �لنا�ص �لخير، و�لدعوة �إلى �هلل عز وجل، و�أمثال ذلك من �لعباد�ت.
و�لعباد�ت �لباطنة مثل: �لإيمان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله و�ليوم �لآخر و�لقدر خيره و�سره، 
وحب �هلل تعالى و�لخوف منه، ورجائه و�لتوكل عليه، و�إخال�ص �لعبادة له، و�ل�سبر وغير ذلك.

تعريف العبادة

مدخل:

Jعري∞ العباOة وeنõلت¡ا :¢�Oساùال ¢�Qالد




 ما �لمر�د بالعباد�ت �لظاهرة؟
..........................................................................................................................................................................

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

وما �لمر�د بالعباد�ت �لباطنة؟
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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 ,Ö∏≤dÉH º«¶©àdGh ,OÉ«≤f’Gh ´ƒ°†îdÉH ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S OƒÑ©ªdG ¬dE’G ≈dEG ¬LƒàdG :اإن مفهوم العبادة

.≈¡f ÉªY AÉ¡àf’Gh ,ôeCG Éªd ∫Éãàe’Gh
:≈dÉ©J ∫Éb Éªc ,¬«¡f ÜÉæàLGh √ôeCG ´ÉÑJÉH ≥≤ëàJ ÉªfEG áÑëªdG √ògh ,≈dÉ©J ˆG áÑëe IOÉÑ©dG π°UCGh

.  ¬dƒ°Sôd á©HÉàªdG ¿hóH º¡d ˆG áÑëe âÑãJ Óa ,º¡d ≈dÉ©J ˆG áÑëªd kÉWô°T  ¬dƒ°SQ ´ÉÑJG π©éa
 ¿EÉa ,≈dÉ©J ˆ É¡àjOƒÑYh ìQGƒédG OÉ«≤fG Ωõ∏à``°ùj Gò¡a ,¬d kÉ©°VÉN ≈dÉ©J ˆ kÉ`` qÑ pëe Ö``∏≤dG ¿Éc GPEGh
 ¬àYQÉ°ùe  ¬«a çQƒj ∂dP ¿EÉa ,¬«dEG áfÉµà°S’Gh ´ƒ°†îdG Iòdh ,≈dÉ©J ˆG áÑëe IhÓM ¥GP GPEG Ö∏≤dG

.äÉÄ«°ùdGh »°UÉ©ªdG áÑfÉéeh ,äÉYÉ£dGh äGô«îdG ≈dEG

 áÑëe IOÉÑ©dG »a π°UC’G ¿CG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG ájB’G øe ∫’óà°S’G ¬Lh Ée ,»àYƒªée ™e ¿hÉ©àdÉH
?≈dÉ©J ˆG

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

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

:¬fÉëÑ°S ∫É≤a ,¬d ∂jô°T ’ √óMh ,πLh õY ¬JOÉÑY πLCG øe ≥FÓîdG ≈dÉ©J ˆG ≥∏N

 ∂jô°T’ √óMh ≈dÉ©J ˆG IOÉÑY ≈dEG GƒYO ºgôNBG ≈dEG º¡dhCG øe ΩÓ°ùdG º¡«∏Y π°SôdG ™«ªL ¿CG
                                                :¬d

 ∫Éb Éªc ,¬àeCG ™«ªédh  ¬dƒ°Sôd kÉeR’ ∂dP π©Lh ,∫GƒMC’G ™«ªL »a ¬JOÉÑ©H ≈dÉ©J ˆG ôeCG
.äƒªdG ƒg ø«≤«dGh     :¬fÉëÑ°S

منزلة العبادة

-1

-2

-3

.(2)

.(1)

.36 :ájB’G πëædG IQƒ°S (3)       .31 :ájB’G ¿GôªY ∫BG IQƒ°S (1)

.99 :ájB’G ôéëdG IQƒ°S (4)          .56 :ájB’G äÉjQGòdG IQƒ°S (2)

(4)

.(3)
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:¬dƒ`≤H º«ë`édÉH ºgó` qYƒJh ,¬JOÉ`ÑY øY øjô`ÑµàªdG ˆG ΩP

 áLÉëa ,IQhô°Vh áLÉM πc ¥ƒa ≈dÉ©J ˆG IOÉÑY ≈dEG ¬JQhô°Vh ¿É°ùfE’G áLÉM ¿CG
 Óa ,¬MhQ ≈dEG ó``°ùédG áLÉM øe º¶YCG ¬d ∂jô``°T’ √óMh ˆG óÑ©j ¿CG ≈dEG óÑ©dG
 ,√ôcòH ’EG áæ«fCÉªW ’h ,¬«∏Y OÉªàY’Gh ≈dÉ©J ˆG IOÉÑ©H ’EG óÑ©∏d ìÓa ’h ìÓ°U

.¬«dEG ¬LƒàdGh ¬fÉëÑ°S ¬«∏Y ∫ÉÑbE’ÉH ’EG IOÉ©°S ’h

-4

-5

.(1)

 òdCG ’h ,∂dP øe ≈∏MCG t§ nb A»°T √óæY øµj ºd ,√óMh ˆG IOÉÑY º©W ¥GP GPEG Ö∏≤dGh
 ∂jô°T’ √óMh ˆG IOÉÑ©H ’EG É¡°û«Y óµfh É«fódG Ω’BG øe óMCG ¢ü∏îj ’h ,Ö«WCG ’h

.¬d

 ∫ÓN øe ≈dÉ©J ˆG IOÉÑY IhÓM óÑ©∏d ≥≤ëàj ∞«c ,»àYƒªée ™e ¿hÉ©àdÉH
.π«ãªàdG ™e ?áæWÉÑdGh IôgÉ¶dG ¬JGOÉÑY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.60 :ájB’G ôaÉZ IQƒ°S (1)
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.kÉYô°T IOÉÑ©dG ± qôYoCG

.áæWÉÑdG äGOÉÑ©dGh IôgÉ¶dG äGOÉÑ©dG ø«H ¿QÉboCG

:≈dÉ©J ¬dƒ≤H k’’óà°SG IOÉÑ©dG ádõæe í°VhoCG

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

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

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

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

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

:á«JB’G ô£°SC’G »a ¢SQódG ¢ü qîdoCG

:1¢S

:2¢S

:3¢S

?(1)

.60 :ájB’G ôaÉZ IQƒ°S (1)
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?IOÉÑ©dG ∞jô©J Ée
.áæWÉÑdGh IôgÉ¶dG äGOÉÑ©dG ≈∏Y á∏ãeCG

 .äÉYƒªéªdG ø«H QGƒëdG ºàj

.Ö∏£dG :á¨d AÉYódG
 Ö∏£«a ,IôNB’Gh É«fódG QƒeCG øe ¬H ™Øàæjh ¬``LÉàëj Ée πc ¬qHQ óÑ©dG ∫CÉ``°ùj ¿CG :É`` kMÓ£°UGh
 ±ÉØ©dG ¬dCÉ``°ùj Éªc ,QÉ``ædG øe IÉéædGh á``æédÉH Rƒ``ØdGh ,á``ªMôdGh Iô``Ø¨ªdG ≈``dÉ©J ˆG ø``e

.∂dP ô«Zh ≈æ¨dGh
 ≈∏Y OÉªàY’Éc ,IOÉ``Ñ©dG ´GƒfCG øe ô«ãµdG ™ªéj ƒ¡a ,É``¡ª¶YCGh äGOÉÑ©dG ºgCG ø``e AÉ``YódGh

:≈dÉ©J ∫Éb .∂dP ƒëfh ¬«dEG QÉ≤àa’Gh ,¬d ´ƒ°†îdGh ,≈dÉ©J ˆG

 nƒ rg nAÉ` nY oódG s¿pEG :ô``ÑæªdG ≈∏Y ∫ƒ≤j  ˆG ∫ƒ°SQ â©ª°S :∫Éb  ô«°ûH øH ¿Éª©ædG øYh

:CGô```b ºK ,I nOÉ` nÑ p©dG

من اأنواع العبادة

مدخل:

eن اأنوا´ العباOة (1) الدQ�¢ الùساب™:

(الدعاء، المحبة، ال�صالة)

اأوًل: الدعاء

.(1)

.(3),(2)

.186 :ájB’G Iô≤ÑdG IQƒ°S (1)
.60 :ájB’G ôaÉZ IQƒ°S (2)

.ó«L √OÉæ°SEG :ôéM øHG ∫Ébh …hƒædG ¬ëë°Uh (3247) ì …òeôàdGh (1479) ì OhhGO ƒHCGh (18352) ì óªMCG ¬LôNCG (3)
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 ¿CG Öé«a ,Üƒ``ÑëªdG OƒÑ©ªdG …CG √ƒdCÉªdG ƒ``g ≈dÉ©J ˆG ¿EÉ``a ,É¡∏°UCGh IOÉ``Ñ©dG ìhQ »``gh
 øe ≈dÉ©J ˆG ¬≤ëà``°ùj Éªd ,º«¶©Jh ∫ÓLEG áÑëe ≈dÉ©J ˆG áÑëªH kGôeÉY Ö``∏≤dG ¿ƒ``µj

.≈°üëJ ’h ó©J ’ »àdG º©ædG øe √OÉÑY ≈∏Y ˆG º©fCG Éªdh ,∫ÉªµdG äÉØ°U
 p¿É nªjpE r’G nI nh nÓ nM nó nL nh p¬« pa sø oc rø ne lç nÓnK{ :  ˆG ∫ƒ``°SQ ∫Éb :∫Éb  ∂dÉe øH ¢``ùfCG øY
 r¿nCG n√ nô rµ nj r¿nCG nh p p̂  s’pEG o¬tÑ pëoj n’ nA rô nªrdG sÖ pëoj r¿ nCG nh É nª ogG nƒ`` p°S É sª pe p¬ r« nd pEG sÖ nM nCG o¬ odƒ`` o°S nQ nh ô G n¿ƒ oµ nj r¿nCG

.(1) z pQÉ sædG » pa n± nò r≤ oj r¿nCG o√ nô rµ nj É nª nc pô rØ oµ rdG » pa nOƒ o© nj

ثانياً: المحبة

 ™e ÉªgGƒ°S Éªe ¬«dEG qÖMCG ¬dƒ°SQh ˆG ¿ƒµj ¿CG ≈æ©e Ée ,»àYƒªée ™e ¿hÉ©àdÉH
?π«ãªàdG

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

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

?π«ãªàdG ™e ˆ ’EG ¬Ñëj ’ AôªdG qÖëj ¿CG ≈æ©e Ée
...................................................................................................................................................................

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

. kÓãe IÓ°üdÉc .AÉYódG øª°†àJ ô«N ∫ÉªYC’ á∏ãeCG á°ùªN ô ocPnCG ,»àYƒªée ™e ¿hÉ©àdÉH
..............................................................................................................................................................

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

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

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

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

.(43) ì º∏°ùeh (16) ì …QÉîÑdG ¬«∏Y ≥Øàe (1)

áÑëŸG ´GƒfCG
:ájóÑ©àdG áÑëŸG :k’hCG

 π°UCG »g »àdG ˆG áÑfi `1
.ó«MƒàdGh ¿ÉÁE’G

 áÑfi  »gh  :ˆG  ‘  áÑfi  `2
.º¡YÉÑJCGh ¬∏°SQh ˆG AÉ«ÑfCG

 áÑfi  »gh  :ˆG  ™e  áÑfi  `3
.º¡à¡dB’ Úcô°ûŸG

 :á«©«Ñ£dG áÑëŸG :kÉ«fÉK
 áÑëªc  áªMQh  ¥ÉØ°TEG  áÑfi  `1

.AÉØ©°†dGh QÉ¨°üdGh ódƒdG
 ’  º«¶©Jh  ∫ÓLEG  áÑfi  `2
 ¬«HC’  ¿É°ùfE’G  áÑëªc  IOÉÑY

.ÒÿG »ª∏©eh ¬eCGh
 ΩÉ©£dG  áÑëªc  ájô£a  áÑfi  `3

.¢ùÑ∏ŸGh ÜGô°ûdGh
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?IÓ°üdG áeÉbEG »a ájOƒÑ©dG ≥≤ëàJ ∞«c 
........................................................................................................................................................................

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

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

:á«JB’G ô£°SC’G »a ¢SQódG ¢ü qîdoCG

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

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

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

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

?IOÉÑ©dG ´GƒfCG øe ´ƒf »g »àdG áÑëªdÉH OGôªdG Ée

?É¡ª¶YCGh äGOÉÑ©dG ºgCG øe AÉYódG ¿Éc GPÉªd

?º∏°ùªdG IÉ«M »a IÓ°üdG ádõæe Ée

:1¢S

:2¢S

:3¢S

 ,≈ãfC’Gh ôcòdG ,∞∏µe πc ≈∏Y ≈dÉ©J ˆG É¡°Vôa ób ,ΩÓ°SE’G OƒªY »gh ,IOÉÑ©dG ôFÉ©°T ô¡XCG »gh
 ΩÉ«≤dGh ìQGƒ``édGh ¿É``°ù∏dGh Ö∏≤dG πªY øª°†àJ »``gh ¢``†jôªdGh í``«ë°üdGh ,ôaÉ``°ùªdGh ô``°VÉëdGh

.ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ Oƒé°ùdGh ´ƒcôdGh
:≈dÉ©J ˆG ∫ƒ≤j

 ôØµdGh ∑ô``°ûdG ø«Hh πLôdG ø«H ¿EG{ :∫ƒ≤j  ˆG ∫ƒ``°SQ â©ª``°S :∫Éb  ˆGóÑY øH ôHÉL øYh
.(2)zIÓ°üdG ∑ôJ

ثالثاً: ال�صالة

.(1)

.163 - 162 :äÉjB’G ΩÉ©fC’G IQƒ°S (1)
.º∏°ùe ¬LôNCG (2)
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?AÉYódÉH OGôªdG Ée
?¿ÉªjE’G IhÓM ≥≤ëàJ ∞«c

?ÉæJÉ«M »a IÓ°üdG ádõæe Ée

eن اأنوا´ العباOة (2) :øالثام ¢�Qالد

 .äÉYƒªéªdG ø«H QGƒëdG ºàj

من اأنواع العبادة

.π«ãªàdG ™e ?IOÉÑ©dG ±ƒNh ,»©«Ñ£dG ±ƒîdG ø«H ¥ôØdG Ée 
.......................................................................................................................................................

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

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

?á«°ü©e »©«Ñ£dG ±ƒîdG ¿ƒµj ≈àeh
.......................................................................................................................................................

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

(الخوف، الرجاء، التوكل)

مدخل:

 å«ëH ,IôNB’G »``a ¬HGòYh ,É«fódG »``a ¬HÉ≤Y ±Éîjh ¬``HQ ó``Ñ©dG ±É``îj ¿CG :¬``Øjô©J
.≈dÉ©J ˆG ΩôM Éª«a ´ƒbƒdG øY ±ƒîdG Gòg √õéëj

:≈dÉ©J ˆG ∫Éb
 :ˆG ∫ƒ`b ,ˆG ∫ƒ``°SQÉj{ :âdÉ`b  á`°ûFÉY ø`«æeDƒªdG ΩCG øYh 

 :∫Éb ?¥ô°ùjh ôªîdG Üô°ûjh »fõj …òdG ƒgCG                                                                          
.(3)z¬æe πÑ≤j ’CG ±Éîjh ,¥ó°üàjh »∏°üjh Ωƒ°üj πLôdG øµdh ,≥jó°üdG áæHG Éj ’

رابعاً: الخوف

.(1)

 å«ëH ,IôNB’G »``a ¬HGòYh ,É«fódG »``a ¬HÉ≤Y ±Éîjh ¬``HQ ó``Ñ©dG ±É``îj ¿CG :¬``Øjô©J

 :∫Éb ?¥ô°ùjh ôªîdG Üô°ûjh »fõj …òdG ƒgCG
.(

:±ƒÿG ´GƒfCG
 º«¶©àdGh πdòàdGh IOÉÑ©dG ±ƒN `1
 ô°ùdG ±ƒN ≈ª°ùj Ée ƒgh ´ƒ°†ÿGh

.¬fÉëÑ°S ˆ ’EG í∏°üj ’ Gògh
 ¿EG  ƒ¡a »∏Ñ÷Gh »©«Ñ£dG ±ƒÿG `2
 Ωôfi π©a hCG ÖLGh ∑ôJ ≈∏Y πªM
 hCG hóY øe É kaƒN ¿Éc ¿EGh Ωôfi ƒ¡a

.Ωòj ’ Gò¡a ™Ñ°S

.(25263) ì óªMCG ¬LôNCG (3)   .60 :ájB’G ¿ƒæeDƒªdG IQƒ°S (2)   .175 :ájB’G ¿GôªY ∫BG IQƒ°S (1)

(2)
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.¬JôØ¨eh ¬eôch ¬àªMQh ˆG π°†ØH óÑ©dG ™ªW :¬Øjô©J
:≈dÉ©J ∫Éb

خام�صاً: الرجاء

.AÉLô∏d á∏ãeCG áKÓK ô ocPnCG
........................................................................................................................................................................

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

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

 QƒeCG øe ,QÉ°†ªdG ™aOh ídÉ°üªdG Ö∏L »a qπLh qõY ˆG ≈``∏Y Ö∏≤dG OÉªàYG :¬``Øjô©J
.áYhô°ûªdG ÜÉÑ°SC’G π©a »a OÉ¡àL’G ™e ,IôNB’Gh É«fódG

 lA r» n°T n∂nHÉ n°UnCG r¿pEG nh rõ né r© nJ n’ nh p̂ ÉH rø p© nà r°SG nh n∂ o© nØ ræ nj É ne ≈n∏ nY r¢U pô rMG{ :   »ÑædG ∫Éb Éªc
 nπ nª nY oínà rØ nJ rƒ nd s¿pEÉ na nπ n© na nAÉ`` n°T É ne nh p̂ G oQ nó nb rπ ob rø pµ nd nh G nò nc nh G nò nc n¿É nc oâr∏ n© na » ufnCG rƒ nd rπ o≤ nJ nÓ na

.(2)z p¿É n£r« s°ûdG
.(3)              :≈dÉ©J ∫Éb

�صاد�صاً: التوكل

.πcƒà∏d á∏ãeCG áKÓK ô ocPnCG
........................................................................................................................................................................

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

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

.57 :ájB’G AGô°SE’G IQƒ°S (1)
.(2664) ì º∏°ùe ¬LôNCG (2)

.23 :ájB’G IóFÉªdG IQƒ°S (3)

.(1)
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.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

:á«JB’G ô£°SC’G »a ¢SQódG ¢ü qîdoCG

:1¢S

:2¢S

:3¢S

?IOÉÑ©dG ´GƒfCG øe ´ƒf ƒg …òdG ±ƒîdÉH OGôªdG Ée

?AÉLôdGh ±ƒîdG ø«H ábÓ©dG Ée

.πcƒàdG ≈∏Y á∏ãeC’G ¢†©H ôcPnCG
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?±ƒîdÉH OGôªdG Ée
?AÉLôdGh ±ƒîdG ø«H ábÓ©dG Ée

.πcƒàdG ≈∏Y á∏ãeCG

 ø``«H  QGƒ``ëdG  º``àj
 .äÉYƒªéªdG

من اأنواع العبادة

مدخل:

eن اأنوا´ العباOة (3) الدQ�¢ الàا�س™:

(AÉYódG »a π°SƒàdG)

.Üô≤àdG :á¨d π°SƒàdG
.¬fÉëÑ°S ˆG ¬Yô°T ÉªH ≈dÉ©J ˆG ≈dEG Üô≤àdG : kÉYô°Th

 hCG ¬HÉàc »a ≈dÉ©J ˆG ¬Yô``°T Ée ≥ah ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG øq«©J ,ˆG ≈``dEG áHôbh IOÉ``ÑY π``°SƒàdG ¿Éc É``ªdh
.  ¬«Ñf ¿É°ùd ≈∏Y

�صابعاً: التو�صل

:´GƒfCG á°ùªN ´hô°ûªdG π°SƒàdG ¿CG ≈∏Y áæ°ùdGh ÜÉàµdG ∫O óbh
-1:≈dÉ©J ¬dƒb π«dódGh ≈∏©dG ¬JÉØ°Uh ≈æ°ùëdG ¬FÉª°SCÉH ≈dÉ©J ˆG ≈dEG π°SƒàdG

.(2)z oå« p̈ nà r°S nCG n∂ pà nª rM nô pH oΩƒt« nb É nj t» nM É nj { :∫Éb ôeCG ¬fõMCGh ¬ªgCG GPEG  »ÑædG ¿Éch
 ,≈∏©dG ¬JÉØ°Uh ¬FÉª°SCÉH ≈dÉ©J ˆG ∫CÉ°ùj ¿CG ¬d Öëà°ùj º∏°ùªdG ¿CG ≈∏Y áë«ë°üdG ádOC’G âdO ó≤dh

.»æªMQGh »d ôØZÉa º«MôdG QƒØ¨dG âfCG ∂fEG º¡∏dG : kÓãe ∫ƒ≤j ¿CÉc

.(1)

.180 :ájB’G ±GôYC’G IQƒ°S (1)
.(3524) ì …òeôàdG ¬LôNCG (2)
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التو�صل اإلى اهلل تعالى بتوحيده وبالإيمان والأعمال ال�صالحة.2-
وذلك اأن يذكر الم�ص��لم بين يدي دعائه عماًل �صالحًا قام به هلل �ص��بحانه وتعالى، 

في�صاأل اهلل تعالى به.
والدلي�ل ق�وله تع�الى ع�ن اأه�ل الإيم�ان:

والدليل من ال�ص��نة حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم ال�صخرة ف�ص��ّدت عليهم 
باب الغار فلم ي�صتطيعوا الخروج، فتو�صلوا اإلى اهلل تعالى ب�صالح اأعمالهم ففّرج 

اهلل عنهم فخرجوا يم�صون.
فعن عبداهلل بن عمر  قال: �ص��معت ر�ص��ول اهلل  يقول: »اْنَطَلَق َثاَلَثُة َرْهٍط 
ْخَرٌة ِمْن اْلَجَبِل  ��ْن َكاَن َقْبَلُك��ْم َحتَّى اأََوْوا اْلَمِبيَت اإَِلى َغاٍر َفَدَخُلوُه َفاْنَح��َدَرْت �صَ ِممَّ
ْخ��َرِة اإِلَّ اأَْن َتْدُعوا اهلَل  ��ُه َل ُيْنِجيُكْم ِمْن َه��ِذِه ال�صَّ ْت َعَلْيِه��ْم اْلَغ��اَر َفَقاُل��وا اإِنَّ َف�َص��دَّ
اِل��ِح اأَْعَماِلُك��ْم َفَق��اَل َرُجٌل ِمْنُهْم اللَُّه��مَّ َكاَن ِلي اأََبَواِن �َص��ْيَخاِن َكِبيَراِن َوُكْنُت َل  ِب�صَ
اأَْغِبُق َقْبَلُهَما اأَْهاًل َوَل َماًل َفَناأَى ِبي ِفي َطَلِب �َصْيٍء َيْوًما َفَلْم اأُِرْح َعَلْيِهَما َحتَّى َناَما 
ْن اأَْغِبَق َقْبَلُهَم��ا اأَْهاًل اأَْو َماًل  َفَحَلْب��ُت َلُهَم��ا َغُبوَقُهَما َفَوَجْدُتُهَم��ا َناِئَمْيِن َوَكِرْه��ُت اأَ
َفَلِبْثُت َواْلَقَدُح َعَلى َيَديَّ اأَْنَتِظُر ا�ْص��ِتيَقاَظُهَما َحتَّى َبَرَق اْلَفْجُر َفا�ْص��َتْيَقَظا َف�َص��ِرَبا 
ا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه  ْج َعنَّ ْن ُكْنُت َفَعْل��ُت َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهَك َفَفرِّ َغُبوَقُهَم��ا اللَُّه��مَّ اإِ

ْخَرِة َفاْنَفَرَجْت �َصْيًئا َل َي�ْصَتِطيُعوَن اْلُخُروَج...« الحديث)2(. ال�صَّ
التو�صل اإلى اهلل بالعتراف بالذنب.

: كما قال تعالى عن يون�س 

.)1(

.)3(

.)4(

-3

)1( �صورة اآل عمران الآية: 193.       )3( �صورة الأنبياء الآية: 87.

)2( اأخرجه البخاري ح )2272(.     )4( �صورة الأنبياء الآية: 83.

ل اأْغِب��ق قبلهما: ل اأقدم 
في ال�صرب قبلهما.

اأي م��ن  اأه��اًل ول م��اًل: 
رقيق وخادم.

الغبوق: ال�صرب بالع�صي.

التو�ص��ل اإلى اهلل باإظهار ال�صعف والحاجة والفتقار اإلى اهلل، كما قال تعالى عن 
اأيوب عليه ال�صالة وال�صالم: 

-4

التو�صل اإلى اهلل تعالى بدعاء ال�صالحين الأحياء.
وذلك كاأن يقع الم�ص��لم في كرب �ص��ديد في�ص��األ اأحد ال�صالحين الأحياء اأن يدعو 
ج عنه كربته، فهذا تو�ص��ل م�ص��روع، ل �ص��يما اإذا ا�ص��تح�صر �صاحُب  ل��ه رب��ه ليف��رِّ

: الحاجة اأن اأخاه الداعي له يح�صل له الوعد الكريم في قوله 

-5



9٨

 p¬« pNnC p’ É nY nO É nªs∏ oc lπ sc nƒ oe l∂n∏ ne p¬`` p°S rCG nQ nó ræ pY lá nHÉ nénà`` r°ù oe pÖr« n̈ rdG pô r¡ n¶ pH p¬« pNnC p’ pºp∏`` r°ù oªrdG pA rô nªrdG oI nƒ rY nO{ 
.(1) z mπrã pª pH n∂nd nh nø« peBG p¬ pH oπ sc nƒ oª rdG o∂n∏ nª rdG n∫É nb mô r« nî pH

 ˆG ∫ƒ``°SQ â©ª``°S :∫Éb  Iôjôg »HCG åjóM »a AÉL Ée π``°SƒàdG Gòg ≈∏Y π«dódGh
 nΩÉ n≤ na pô nª n≤ rdG nI nAÉ`` n°VpEG rº o¡ ogƒ oL oh oA» p°†oJ É`` kØ rdnCG n¿ƒ o© rÑ`` n°S n» pg lI nô re oR » pà seoCG rø pe ná sæ nérdG oπ`` oN ró nj{ :∫ƒ``≤j
 rº o¡ ræ pe » pæn∏ n© ré nj r¿nCG p̂ G n∫ƒ o°S nQ É nj » pd n̂ G ó rOG n∫É nb p¬ r«n∏ nY kI nô pª nf o™ na rô nj t… pó n°SnC r’G mø n°ü rë pe oø rH oá n°TÉ nµ oY

.(2) z rº o¡ ræ pe o¬r∏ n© rLG sº o¡s∏dG n∫É n≤ na

.(´ƒf πµd ø«dÉãe) ´hô°ûªdG π°SƒàdG É¡«a ≈∏éàj ™bGƒdG øe á∏ãeCG ô ocPnCG
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 qó©j í«ë°U π«dO ÓH ≈dÉ©J ˆG ≈dEG π``°SƒàdGh Üô≤àdG ¿EÉa ,¬àdOCGh »Yô``°ûdG π``°SƒàdG nâaôY GPEGh
.≈dÉ©J ˆG øjO »a kÉKGóMEGh kÉYGóàHG

.≈dÉ©J ˆG ¬Yô°ûj ºd ÉªH ≈dÉ©J ˆG ≈dEG Üô≤àdG :»YóÑdG π°SƒàdÉa
.(3) z wOQ nƒ o¡ na É nf oô renCG p¬ r«n∏ nY n¢ù r« nd kÓ nª nY nπ pª nY rø ne{ :  »ÑædG ∫ƒ≤j

واأنواع التو�صل البدعي كثيرة نذكر منها ما ياأتي: 

   التو�صل اإلى اهلل تعالى بالجاه.

 ¬H âÑãj º``d ¬fC’ ,´ó``àÑe π``°SƒJ Gò¡a ,√ô``«Z √É``éH hCG  »``ÑædG √É``éH ˆG ≈``dEG π``°Sƒàj ¿CÉc
.      áHÉë°üdG ¬∏©Øj ºdh ,π«dódG

   التو�صل اإلى اهلل تعالى بذوات ال�صالحين.

 º∏a ,¬«∏Y π«dódG OhQh Ωó©d ,π°SƒàdG Gòg Rƒéj Óa ,¿Óa ∑óÑ©H π°SƒJCG »fEG º¡∏dG kÓãe ∫ƒ≤j ¿CÉc
.√OÉÑ©d ¬Yô°ûj ºdh ,áHÉLEÓd kÉÑÑ°S ø«ëdÉ°üdÉH π°SƒàdG ≈dÉ©J ˆG π©éj

.(1718) ì º∏°ùe ¬LôNCG (3)          .(2733) ì º∏°ùe ¬LôNCG(1)
.(5811) ì …QÉîÑdG ¬LôNCG (2)
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π°SƒàdG

´hô°ûe π°SƒJ»YóH π°SƒJ

 ˆG AÉª°SCÉH π°SƒJ
¬JÉØ°Uhملسو هيلع هللا ىلص »ÑædG √ÉéH

√ô«Z hCG 

äGhòH π°SƒàdG
ø«ëdÉ°üdG

±GôàY’ÉH π°SƒJ
ÖfòdÉH

 ∫òdGQÉ¡XEÉH π°SƒJ
QÉ≤àa’Gh áLÉëdGh

ˆG ≈dEG 

¿ÉªjE’ÉH π°SƒJ
áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’Gh

 AÉYóH π°SƒJ
 AÉ«MC’G ø«ëdÉ°üdG
 áHÉLEG ≈Lôoj øjòdG

º¡FÉYO

 ¿ƒµj ≈àeh ,kÉYhô``°ûe ¿ƒµj ≈``àe ,(ø«ëdÉ°üdÉH π``°SƒàdG) ,Éæà``°SGQO ∫ÓN ø``e 
?Év«YóH

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

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

...............................................................................................................................................................
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?kÉYô°Th á¨d π°SƒàdÉH OGôªdG Ée

.∫ÉãªH ´hô°ûªdG π°SƒàdG ´GƒfCG øe ´ƒf πµd πqãeoCG

 á«Yhô°ûªdG å«M øe (äGƒeCG hCG AÉ«MCG) ø«bƒ∏îªdÉH π°SƒàdG ΩÉµMCG πq∏MoCG 
.á«YóÑdGh

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

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

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

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

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

:á«JB’G ô£°SC’G »a ¢SQódG ¢ü qîdoCG

:1¢S

:2¢S

:3¢S
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?IOÉÑ©dG ∞jô©J Ée
.áæWÉÑdGh IôgÉ¶dG äGOÉÑ©dG ≈∏Y á∏ãeCG

  .äÉYƒªéªdG ø«H QGƒëdG ºàj

 äÉHô≤dG ´GƒfCG πc ÖYƒà°ùJ IOÉÑ©dG ¿CG É¡YGƒfCGh IOÉÑ©dG ∞jô©J ∫ÓN øe ßë∏f
.≈dÉ©J ˆG É¡Ñëj »àdG äÉYÉ£dGh

 øe ¿EÉa ,É``¡«∏Y ø«©j Ée hCG á``Hô≤dG É¡H iƒ``f GPEG øeDƒªdG ∫É``ªYCG πµd á∏eÉ``°T É``¡fCG É``ªc
 ≈∏Y ÜÉãj ¬fEÉa ,¬JÉ°Vôe AÉ¨àHGh ,¬d ∂jô``°T ’ √óMh ˆG IOÉÑY √OGôeh √Oƒ°ü≤e ¿Éc
 ,∂dP ƒëfh πcC’Gh ΩƒædGh á≤ØædÉc á``YÉ£dG ≈∏Y áfÉ©à``°S’G É¡H ó°ü≤j »àdG äÉ``MÉÑªdG
 .ÜÉãe QƒLCÉe ƒ``¡a ¬àYÉWh ≈dÉ©J ˆG IOÉ``ÑY ≈∏Y áfÉ©à``°S’G á«æH äÉ``Ñ«£dG πcCG ø``ªa

.(1) z lá nb nó n°U o¬ nd âfÉc É n¡ oÑ p°ù nà rë nj ƒgh p¬ p∏ rgnCG ≈n∏ nY ká≤Øf oºp∏ r°ù oªdG n≥ nØ rfnCG G nPpEG{ :  »ÑædG ∫Éb

�صمولية العبادة

مدخل:

Tشªولية العباOة الدQ�¢ العاTسر:




.∫ÉªYC’G »a á«ædG á«ªgCG í°Vƒj áæ°ùdG øe π«dO
...................................................................................................................................................................

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

 π«£à°ùªdG »a åjóëdG ¿ qhOoCG
.¢SQódG øe kGAõL ¿ƒµ«d

?≈dÉ©J ˆ áHôb ¿ƒµJ ∞«ch ,á«eƒ«dG ÉæJÉ«M »a äÉMÉÑªdG øe ´GƒfCG á°ùªN O qóYoCG
........................................................................................................................................................................

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

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

.(1002)ì º∏°ùeh (5351)ì …QÉîÑdG ¬LôNCG (1)
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مفاهيم غير �صحيحة للعبادة:

 Ée πc πª°ûJ É¡fCGh ,IOÉÑ©∏d í«ë°üdG ≈æ©ªdG ∂d í°†àj ¬°VôY ≥Ñ°S Ée ∫ÓN øe
 ¿É``°ùd ≈∏Yh ¬HÉàc »a áYhô``°ûªdG ∫ÉªYC’Gh ∫GƒbC’G øe √É°Vôjh ≈``dÉ©J ˆG ¬``Ñëj

.  ¬«Ñf
 á``°†ëªdG äGOÉ``Ñ©dG AGƒ``°S ,á``YƒæàªdG IÉ``«ëdG ä’É``ée ™``«ªL qº``©J IOÉ``Ñ©dG ¿CG É``ªc
 åëÑdG Gò``ch ,AGô``°ûdGh ™«ÑdGh äÓ``eÉ©ªdÉc á``°†ëªdG ô``«Z hCG ,ΩÉ``«°üdGh IÓ``°üdÉc
 √ò``g »``a π``NGódG ó``°üb GPEG É``gô«Zh á``©aÉædG äÉ``YôàîªdGh äÉaÉ``°ûàc’Gh »``ª∏©dG

.ˆG ¬Lh  ä’ÉéªdG
...∂dP Qô≤J GPEGh

.É¡«∏Y π«dO ’ äGOÉÑY ¿ƒK póëo« na ,º¡FGƒgCG ≥a ph ≈dÉ©J ˆG ¿hóÑ©j kÉeGƒbCG ¿EÉa
 Gògh ´ô°ûj ºd ÉªH ≈dÉ©J ˆG Ghôcòj hCG ,≈dÉ©J ˆG É¡H ¿PCÉj ºd IÓ°U Gƒ∏°üj ¿CÉc

.´óÑdG øe √ƒëfh
 ’EG ≈dÉ©J ˆG oó nÑ© oj Óa ,π«dódG ¬``H AÉL ÉªH Ωõà∏fh ∞≤æa ,á«Ø«bƒJ äGOÉ``Ñ©dG ¿EÉ``a
 ,IOhOôe áYóH ƒ``¡a kÉYhô``°ûe øµj ºd Éeh ,  ¬«Ñf áæ``°S hCG ¬HÉàc »a ¬Yô``°T É``ªH
 ¬«∏Y OhOôe …CG ,(1)z wOQ nƒ o¡ na É nf oô re nCG p¬ r«n∏ nY n¢``ù r« nd kÓ nª nY nπ pª nY rø ne{ :  »ÑædG ∫Éb Éªc
 øjO »a ´GóàH’Gh çGóME’G ∑ôJh ,  ∫ƒ``°SôdG ´ÉÑJG Öé«a ,¬æe πÑ≤j Óa ¬∏ªY

.≈dÉ©J ˆG
 èëdGh IÓ``°üdÉc IôgÉ¶dG ôFÉ©``°ûdG »``a IOÉÑ©dG Ghô``°üëa ¿hô``NBG ±ô``ëfG É``ªc
 á``°SÉ«°ùdGh äÓeÉ©ªdÉc IÉ«ëdG øjOÉ«e øe ô«ãc øY IOÉÑ©dG Gƒ°übCGh  ,∂dP ƒëfh
 øe AÉL ÉªH ,IÉ``«ëdG øjOÉ«e πc ÖYƒà``°ùj øjódG ¿CG ™``e  ,∂``dP ô``«Zh OÉ``°üàb’Gh
  Gƒª∏``°ùà°ùj ¿CGh ≈dÉ©J ˆG Ghó``Ñ©j ¿CG ≥∏îdG ≈``∏Y Ö``é«a   ,É``¡àª¶f »``àdG ΩÉµ``MC’G

:¬fÉëÑ°S ∫Éb Éªc ,QƒeC’G ™«ªL »a ¬Yô°ûd

.kÉÄ«°T É¡æe Gƒcôàj Óa ,øjódG ™FGô°T ™«ªL »a …CG

.(2)

.(1718) ì º∏°ùe ¬LôNCG(1)
.208 :ájB’G Iô≤ÑdG IQƒ°S (2)
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?OÉ°üàb’Gh á°SÉ«°ùdGh äÓeÉ©ªdÉH øjódG ábÓY Ée
........................................................................................................................................................................

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

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

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

:á«JB’G ô£°SC’G »a ¢SQódG ¢ü qîdoCG

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

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

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

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

.∫ÉªYC’G »a á«ædG á«ªgCG í°Vƒj áæ°ùdG øe kÓ«dO oôcPnCG

?≈dÉ©J ˆG ≈dEG áHôb πcC’Gh ΩƒædG ¿ƒµj ≈àe

.∫’óà°S’G ™e ?IójóL IOÉÑY çóMCG øe ≈∏Y Oôf ÉªH

:1¢S

:2¢S

:3¢S
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?á«Ø«bƒJ äGOÉÑ©dG :Éædƒb ≈æ©e Ée
?πcC’Gh ΩƒædÉc áMÉÑªdG ∫ÉªYC’G IOÉÑ©dG πª°ûJ ≈àe

?áëdÉ°üdG á«ædG á«ªgCG Ée

bواعد a« العباOة الدQ�¢ الëاûY …Oسر:

 .äÉYƒªéªdG ø«H QGƒëdG ºàj

قواعد في العبادة

مدخل:

كمال المخلوق وعلو منزلته في تحقيق عبوديته هلل تعالى.

 ¿Éc Éª∏c óÑ©dÉa ,¬``àLQO â∏Yh ¬dÉªc OGORG ájOƒÑ©∏d kÉ``≤«≤ëJ ó``Ñ©dG OGORG É``ª∏µa
 ,É kfCÉ``°T º¶YCGh ÜôbCG ˆG ≈dEG ¿Éc ¬d kÉYƒ°†Nh ¬«dEG kGQÉ≤àaG º¶YCGh ≈dÉ©J ˆ q∫PCG
 ΩÓ``°ùdG º¡«∏Y π``°SôdG ∫ÉM ƒg Éªc ,≈dÉ©J ˆ á``jOƒÑY º``¡ª¶YCG ≥``∏îdG ó©``°SCÉa

.º¡YÉÑJCGh

-1

:É¡æe ºjôµdG ¿BGô≤dG øe IóY øWGƒe »a ájOƒÑ©dÉH  kGóªëe ¬«Ñf ˆG ∞°Uh
(...................................................................................................................)  AGô°SE’G IQƒ°S ∫hCG
(....................................................................................................................)   ∞¡µdG IQƒ°S ∫hCG
(....................................................................................................................) ¿ÉbôØdG IQƒ°S ∫hCG

 π«£à°ùªdG »a äÉjB’G ¿ qhOoCG
.¢SQódG øe kGAõL ¿ƒµàd

العبادة تجمع اأمرين: (كمال الحÖ) و(كمال الذل).

 Gòch ,¬≤jó°U πLôdG Öëj Éªc ,¬d kGóHÉY øµj ºd ,¬d ™°†îj ºdh kÉÄ«°T qÖMCG øªa
 »a ÉªgóMCG »``Øµj ’ Gò¡dh ,¬``d kGóHÉY ø``µj ºd ,¬d ¬``°†¨H ™e ¿É``°ùfE’ ™``°†N ø``e
 ¿CGh ,A»``°T πc øe óÑ©dG ≈dEG ÖMCG ≈dÉ©J ˆG ¿ƒµj ¿CG Öéj πH ,≈dÉ©J ˆG IOÉÑY

.A»°T πc øe √óæY º¶YCG ≈dÉ©J ˆG ¿ƒµj

-2
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?IÓ°üdG »a q∫òdG ∫Éªch qÖëdG ∫Éªc ≥≤ëf ∞«c
........................................................................................................................................................................

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

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

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

كل من ا�صتكبر عن عبادة اهلل تعالى فال بد اأن يعبد غيره.

 kÉcGô``°TEG º¶YCG ¿Éc ,≈dÉ©J ˆG IOÉÑY øY kGQÉÑµà``°SG º¶YCG ¿É``°ùfE’G ¿Éc Éª∏c πH
 ó≤a ,ôNBG OƒÑ©e ¬``d ¿ƒµj ¿CG óH Óa ,√Oƒ°ü≤eh √Oƒ``Ñ©e ˆG øµj º``d ø``ªa ,ˆÉ``H
 ¬à©«Ñ£H ¿É``°ùfE’Éa ,∂dP ƒëfh ¿ÉKhC’G hCG äGƒ¡``°ûdG hCG ,√É``édG hCG ∫É``ªdG √óÑ©à``°ùj
 óªà©j ¿CGh kÉÄ«``°T ó``°ü≤j ¿CG óH ’h ,êÉ``àëe ô``≤àØe ¬``fEÉa ,á``jOƒÑ©dG ø``Y êô``îj ’
 IOÉÑ©H π¨à°TG ,øªMôdG IOÉÑY ∑ôJ øªa ,¿É°ùfEG πc ≥M »a …Qhô°V ôeCG Gògh ,¬«∏Y
 ¬aƒNh ˆG ô«Z áÑëªH ÖbƒY ,√AÉLQh ¬aƒNh ≈dÉ©J ˆG áÑëe ∑ôJ øeh ,¿ÉKhC’G

.Éªgƒëfh √ÉL ÖMÉ°U hCG ∫Ée øe

العبادات القلبية - مثل محبة اهلل تعالى والخوف منه ورجائه والتوكل عليه- 

.ìاأعظم من عبادات الجوار

 » pa s¿pEG nh n’nCG{ :  »``ÑædG ∫Éb Éªc ,¢``SÉ°SC’Gh π°UC’G »g ≈``dÉ©J  ̂Ö``∏≤dG á``jOƒÑ©a
 n» pg nh n’nCG o¬t∏ oc oó n°ù nérdG nó n°ù na rä nó n°ù na G nPpEG nh o¬t∏ oc oó n°ù nérdG nín∏ n°U râ nën∏ n°U G nP pEG ká n̈ r°† oe pó n°ù nérdG

.(1) z oÖr∏ n≤ rdG
 kÓÑ≤e ¿ƒµ«a √OGôeh √Oƒ``°ü≤e ƒg ˆG ¿Éc ¿EG ≈``dÉ©J  ̂kGóÑY Ö∏≤dG ô``«°üj É``ªfEGh
 ’h ,ˆG ’EG ƒLôj ’h ,≈dÉ©J ˆG ’EG Öëj ’ å«ëH ,√Gƒ°S ÉªY kÉ°Vô©e ≈dÉ©J ˆG ≈∏Y
 ¢Vqƒa ób ,≈dÉ©J ˆÉH kÉ≤∏©àe ,√óMh ˆG ≈∏Y kÓcƒàe Ö∏≤dG ¿ƒµj Éªc ,ˆG ’EG ±Éîj

.¬∏c ôeC’G ¬dh ,√óMh ô°†dGh ™ØædG √ó«H …òdG ,≈dÉ©J ˆG ≈dEG √ôeCG

-3

-4

.(1599) ì º∏°ùeh (52) ì …QÉîÑdG ¬LôNCG (1)

 óªà©j ¿CGh kÉÄ«``°T ó``°ü≤j ¿CG óH ’h ,êÉ``àëe ô``≤àØe ¬``fEÉa ,á``jOƒÑ©dG ø``Y êô``îj ’
 IOÉÑ©H π¨à°TG ,øªMôdG IOÉÑY ∑ôJ øªa ,¿É°ùfEG πc ≥M »a …Qhô°V ôeCG Gògh
 ¬aƒNh ˆG ô«Z áÑëªH ÖbƒY ,√AÉLQh ¬aƒNh ≈dÉ©J ˆG áÑëe ∑ôJ øeh ,¿ÉKhC’G

عليه- 

 » pa s¿pEG nh n’nCG

 GƒcôJ øª«a� º«≤dG øHG ∫Éb
:-ˆG IOÉÑY

.¬d Gƒ≤∏N …òdG ¥ qôdG øe GƒHôg

. p¿É£«°ûdGh ¢ùØædG ¥ pô pH Gƒo∏ oÑa
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.øjódGƒdG ôHh ,IÓ°üdG »a á«Ñ∏≤dG IOÉÑ©dG ÖfÉL O qóMoCG
.........................................................................................................................................................

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

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

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

ي�صتر• لقبول العبادة �صرطان:

.≈dÉ©J ˆ á°üdÉN ¿ƒµJ ¿CG :الأول

.  »ÑædG áæ°S ≈∏Y kÉHGƒ°U ¿ƒµJ ¿CG :الثاني

:≈dÉ©J ∫Éb Éªc

-5

.(1)

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

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

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

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

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

.∫ÉãªdÉH í«°VƒàdG ™e ,IOÉÑ©dG ∫ƒÑb •hô°T ≈∏Y ájB’G øe OÉ¡°ûà°S’G ¬Lh

.110 :ájB’G ∞¡µdG IQƒ°S (1)
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...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

:á«JB’G ô£°SC’G »a ¢SQódG ¢ü qîdoCG

 Gòg Éªa ,∞¡µdG IQƒ°S ∫hCG »a ∫Éªc ∞°UƒH  kGóªëe ¬«Ñf ≈dÉ©J ˆG ∞°Uh

?ájB’G »g Éeh ?∞°UƒdG

?ºjôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ »a ≈dÉ©J ˆ q∫òdG ∫Éªch ÖëdG ∫Éªc ≥≤ëàj ∞«c

.í«°VƒàdGh á∏ãeC’G ™e ?IOÉÑ©dG ∫ƒÑb •hô°T Ée

:1¢S

:2¢S

:3¢S
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

 اأن اأعرف معنى توحيد الأ�صماء وال�صفات.
   اأن اأتعرف على منهج اأهل ال�صنة والجماعة في اإثبات اأ�صماء

اهلل و�صفاته واأعتقده اعتقاًدا جازًما.
 اأن اأ�صتدل على و�صف اأ�صماء اهلل و�صفاته بالح�صنى والكمال.
 اأن اأُعدد الآثـار ال�صلوكـية المترتبة على الإيمـان باأ�صمــاء اهلل

   تعالى و�صفاته.
ح بطالن منهج المنحرفين في الأ�صماء وال�صفات  اأن اأُو�صّ

   ا�صتدلًل بقوله تعالى:

.)1(

)1( �صورة ال�صورى الآية: 11.
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ما اأق�صام التوحيد?
اأمثلة لأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته، م™ الأدلة.

πNدeة وeقدe الدQ�¢ الأول:

يتم الحوار بين المجموعات. 

توحيد الأ�صماء وال�صفات 

مدخل:

كر ا�ص��م من اأ�ص��ماء اهلل تبار∑  pاهلل ع��ز وج��ل يجد ف��ي كثير من الآي��ات الكريمات ذ Üاإن التال��ي لكت��ا
وتعالى، اأو �صفة من �صفاته.

وكذلك يجد المطال™ لل�ص��نة المطهرة كثيرًا من الأحاديå ال�ص��ريفة ت�ص��تمل على ذكر ا�ص��م من اأ�صماء 
اهلل الح�صنى اأو �صفة من �صفاته العلى.

، يتلون اآيات اهلل عز وجل، ويتلقون عن ر�صول اهلل  �صنته المطهرة. وكان اأ�صحاÜ ر�صول اهلل 
ونح��ن نج��زم اأنه��م كانوا يقروDون الق��راآن قراءة تدبر، واأنه��م كانوا يفهمون معاني م��ا يتلون ويقروDون، 
لأنه��م يتلون��ه ليعملوا به، فيعتقدوا عقاFده، ويحلوا حالله، ويحرموا حرام��ه، ويعملوا بمحكمه ويوDمنوا 

بمت�صابهه.
ي فهمm وتدبر، لأنهم متعبدون بالعمل بها كما هم متعبدون  uتلق ، وكذلك كان تلقيهم ل�صنة ر�صول اهلل 

بالعمل بالقراآن.
ول عج��ب ف��ي ذلك فالقراآن نزل - بل�ص��ان عربي مبين- وهم اأف�صح النا���ص، اإ�صافة اإلى اأنهم كانوا ل 
يتجاوزون ع�ص��ر اآيات �ص��معوها من ر�ص��ول اهلل  حتى يحف¶وها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 

وهذا من اأعلى مراتب التدبر والفهم.
وم��ن ذل��ك الن�صو���ص الت��ي وردت فيه��ا اأ�ص��ماء اهلل تعالى و�صفاته، فه��م يثبتون ما ورد ف��ي كتاÜ اهلل 
تعالى اأو على ل�صان ر�صوله  من اأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته، من غير تاأويل ول تحريف ول تعطيل ول 

تكييف، ول تمثيل.
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بالتعاون م™ مجموعتي، اأُدّون ع�صرة اأ�صماء من اأ�صماء اهلل تعالى وع�صر �صفات له �صبحانه، م™ 
ال�صتدلل من القراآن الكريم.

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

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

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

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

اإن كل ا�صم يت�صمن �صفة، ول تتنافى ا�صميته م™ و�صفيته، فالرحمن ا�صمه تعالى والرحمة �صفته، 
والأ�ص��ماء م�ص��تقة من ال�صفات، فكل ا�ص��م يت�صمن �صفة، ولي�ص كل �صفة تت�صمن ا�صما، لأن بع�ص 

ال�صفات ل ي�صتق منها اأ�صماء كبع�ص ال�صفات الذاتية كاليد والعين، فال يوNDذ منها اأ�صماء.
وال�صم هو: ما دّل على ذات اهلل تعالى، م™ �صفة الكمال القاFمة به.

مثل: )العليم( فهو يدل على ذات اهلل تعالى وعلى ما قام به من العلم.
اأما ال�صفة: فهي و�صف الكمال القاFم بالذات الإلهية.

مثل: )العلم، ال�صم™، الب�صر، اليد، الر�صا(.
اإذًا ال�صم يدل على اأمرين، اأما ال�صفة فال تدل اإل على اأمر واحد.

الفرق بين ال�صم وال�صفة

بالتعاون م™ مجموعتي، اأnذُكر ع�صرة اأ�صماء هلل تعالى وال�صفات الم�صتقة منها، وNم�ص �صفات ل 
ي�صتق منها اأ�صماء.

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................
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ما الفر¥ بين ال�صم وال�صفة?

: قال اأبو عبدالرحمن ال�صلمي حدثنا من كان يقرFنا من اأ�صحاÜ ر�صول اهلل 
كنا ل نتجاوز ع�صر اآيات حتى نعلم ما فيهن". فعالمn يدل ذلك? "

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

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

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

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

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

اأُلّخ�ص الدر�ص في الأ�صطر الآتية:

من Nالل ما �صبق اأدّون تعريًفا لتوحيد الأ�صماء وال�صفات.
........................................................................................................................................................

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

يدّون التعريف ويكون جزءًا 
من الدر�ص.

�ص1:

�ص2:
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ما تعريف توحيد الأ�صماء وال�صفات?
اأمثلة على اأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته.

يتم الحوار بين 
المجموعات.

اأنهم ي�ص��مون اهلل بما �ص��مى به نف�ص��ه في كتابه اأو على ل�ص��ان ر�ص��وله  ل يزيدون 
على ذلك ول ينق�صون منه، كما اأنهم ي�صفونه عز وجل بما و�صف به نف�صه في كتابه 

اأو على ل�صان ر�صوله  من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل.
اأنهم ينفون عن اهلل ما نفاه عن نف�صه في كتابه اأو على ل�صان ر�صوله  م™ اإثبات 

كمال ال�صد من �صفات الكمال.
اأن هذه الأ�صماء وال�صفات من المحكم الذي يعرف معناه.

اأن كيفية هذه الأ�صماء وال�صفات ل يحي§ بها اإل اهلل وحده،
قال تعالى:                              )1(.

معتقد اأهل ال�صنة والجماعة في اأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته

مدخل:

eعتقــد اأπg الùشــنة والªéاعة a« اأ�شــªاء اˆ 

¬JشفاUعالى وJ

الدQ�¢ الثاني:

-1

-2

-3
-4

بالتعاون م™ مجموعتي، اأذكر ثالç �صفات نفاها اهلل تعالى عن نف�صه، م™ 
ال�صتدلل من القراآن الكريم.

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

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

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

ول يتم الإيمان باأ�صماء اهلل تعالى عند اأهل ال�صنة والجماعة اإل بثالثة اأمور:

الإيمان بال�صم.
وبما دل عليه من معنى.

وبما تعلق به من اأثر.

)1( �صورة Wه الآية: 110.

eعتقــد اأπg الùشــنة والªéاعة a« اأ�شــªاء اˆ 
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فالأمر الأول: وهو الإيمان بال�صم يت�صمن:

اإثبات ال�صم حقيقة هلل، فهو �صبحانه حي حقيقة، عليم حقيقة.
الإيمان باأن اهلل �صبحانه وتعالى منزه عن مماثلة المخلوقين، لقوله تعالى:

.)1(

الإيمان باأن اأ�صماء اهلل ح�صنى بالغة في الح�صن كماله وغايته، قال تعالى:
.)2(

وذلك لأنها مت�صمنة �صفات الكمال، فال نق�ص فيها بوجه من الوجوه.

-1
-2

-3

واأما الأمر الثاني من اأركان الإيمان بال�صم، فهو: الإيمان بما دّل عليه ال�صم من 

معنى  ويت�صمن:

الإيمان باأن لالأ�صماء معاني معلومة وا�صحة، واأن لكل ا�صم معنى يخ�صه.
الإيم��ان ب��اأن اأ�ص��ماء اهلل اأع��الم واأو�صاف، فهي اأع��الم باعتبار دللته��ا على الذات، 

وهي اأو�صاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، قال تعالى:
.)4( وقال: 

فاإن الآية الأولى اأثبتت اأن ا�صم اهلل )الرحيم( وفي الآية الثانية اأثبتت �صفة الرحمة 
التي ت�صمنها ا�صم اهلل )الرحيم(.

-1
-2

واأما الأمر الثالث من اأركان الإيمان بال�صم فهو: الإيمان بما يتعلق به من 

اآثار:

 مثل: ا�صم اهلل )الرحيم( مت�ص���من ل�ص���فة الرحم�ة، ويت�علق به الأث�ر الذي ترتب عليه. 
قال تع�الى:

                     ، فالليل والنهار من اآثار رحمة اهلل التي هي �صفته والرحيم الذي هو ا�صمه.
)5(

.)3(

)1( �صورة ال�صورى الآية: 11.
)2( �صورة الأعراف الآية: 180.

)3( �صورة يون�ص الآية: 107.
)4( �صورة الكهف الآية: 58.

)5( �صورة الق�ص�ص الآية: 73.
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 ، mم�ص��ة اأ�ص��ماء من اأ�ص��ماء اهلل الح�ص��نى لها و�صف متعدN بالتعاون م™ مجموعتي، اأذكر
وNم�صة اأNرى لي�ص لها و�صف متعدm م™ التو�صيح وال�صتدلل من القران الكريم اأو ال�صنة 

المطهرة.
....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

مقارنة منهè اأهل ال�صنة في باÜ الأ�صماء وال�صفات; مع  اأهل التعطيل واأهل التمثيل.

اأوًل: اإثبات الأ�صماء وال�صفات هلل تعالى:

فاأه��ل ال�ص��نة والجماع��ة يجعل��ون ن�صو�ص الق��راآن الكريم وال�ص��نة ال�صحيحة هي الأ�ص��ل في اإثبات 
الأ�صماء وال�صفات اأو نفيها، فهي توقيفية بمعنى اأنها متوقفة على الن�ص. اأما اأهل التعطيل فيجعلون 
عقوله��م واآراءه��م القا�صرة الناق�صة هي الأ�صل في اإثبات الأ�ص��ماء وال�صف��ات اأو نفيها، فيعر�صون 
ن�صو���ص الق��راآن الكريم وال�ص��نة ال�صحيح��ة على ال�ص��به العقلية، ف��اإن وافقت الن�صو�ص ال�ص��رعية 

ل�صبههم اأNذوا بها، واإن لم توافقها اأعر�صوا عنها.
مثال: �صفة )اليدين( للرÜ تبار∑ وتعالى.

فاأهل ال�ص��نة يثبتون هلل تعالى هذه ال�صفة حقيقة على الوجه الذي يليق به تبار∑ وتعالى وينفون عنها 
م�صابهة �صفات المخلوقين، وذلك لورودها في عدد من الن�صو�ص، كما في قوله تعالى:

.)1(

)1( �صورة �ص الآية: 75.
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.)1(

فاأه��ل ال�ص��نة والجماعة ينزهون الخالق تبار∑ وتعال��ى عن مماثلة المخلوقين، لقوله 
تعالى:

وي�صف��ون الخالق ب�صفات الكمال والجالل التي تقط™ اإيهام الم�ص��ابهة بالمخلوقين، 
ث��م اإن��ه �ص��بحانه لم يطل™ اأحدًا من Nلق��ه على كيفية �صفاته، ولم ي��رد في الن�صو�ص 
ال�صرعية ما يدل على كيفية ال�صفات، ولم يكلفنا اهلل عز وجل بمعرفة كيفية ال�صفات 
واإنم��ا اأمرن��ا بالإيمان بها، لذا يلزم الإيمان بها وتنزيه الخالق عن مماثلة المخلوقين 
اأما اأهل التعطيل فاإنهم توهموا من اأ�صماء اهلل و�صفاته التمثيل فنفوا تلك ال�صفات.
مثال: �صفة )ال�صتواء على العرTص( فاأهل ال�صنة والجماعة يثبتون هلل تعالى ا�صتواءه 

على عرTصه ا�صتواء حقيقيًا يليق بجالله وع¶مته، لقوله تعالى:

اأم��ا اأه��ل التعطي��ل فينف��ون ه��ذه ال�صف��ة، لأن فيه��ا كم��ا يزعمون م�ص��ابهة با�ص��تواء 
المخلوقي��ن - تعال��ى اهلل عم��ا يقول��ون عل��وًا كبيرًا -، فف��روا من الت�ص��بيه ووقعوا في 

التعطيل.

ثانياً: تنزيه اهلل تبار∑ وتعالى عن مماثلة المخلوق:
م�����ن  م���اأN����وذ  التعطي����ل: 
الخل��و  ه��و  ال��ذي  العط��ل، 
ومن����ه  والت�����ر∑،   Æوالف��را
 mر��Äتع�����ال���������ى: )وب قول������ه 
(، الم��راد بالتعطيل  mمعطلة
في باÜ الأ�صماء وال�صفات:

اهلل  اأثب��ت  م��ا  اإن��كار  ه��و 
الأ�صم������اء  م�����ن  لنف�ص����ه 
وال�صف��ات، �ص��واء كان كليًا 
اأو جزFيًا، و�ص��واء كان ذلك 

بتحريف اأو بجحود.

اأما اأهل التعطيل فينفون هذه ال�صفة عنه تبار∑ وتعالى ا�ص��تنادًا اإلى ال�ص��به العقلية 
لديهم، وهي Xنهم م�صابهة الخالق بالمخلو¥ في الت�صاف بهذه ال�صفة.

.)2(

)1( �صورة ال�صورى الآية: 11.
)2( �صورة Wه الآية: 5.
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ماهي الأمور التي ليتم الإيمان باأ�صماء اهلل تعالى عند اأهل ال�صنة والجماعة اإل بها?

اأق��ارن بي��ن منه��ج اأه��ل ال�ص��نة والجماعة ف��ي اإثب��ات الأ�ص��ماء وال�صفات وبي��ن اأهل 
التعطيل، م™ المثال.

مرت بنا الن�صو�ص الآتية فعلى اأي Tصيء تدل?

3 2 1  -

-

V U T -

اأُلّخ�ص الدر�ص في الأ�صطر الآتية:

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

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

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

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

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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1- اأ�صماء اهلل تعالى كلها ح�صنى لقوله تعالى:                                          )1(.
فهي اأ�ص��ماء و�صفات بال¨ة في الح�ص��ن غايته، ووجه الح�ص��ن في اأ�ص��ماء اهلل 

تعالى من وجهين:

المقارنة بين اأهل ال�صنة واأهل التعطيل في باÜ الأ�صماء وال�صفات م™ التمثيل.

¬JشفاUعالى وJ ˆاء اªاأ�ش »a واعدb الدQ�¢ الثالث:

يتم الحوار بين المجموعات. 

قواعد في اأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته

مدخل:

معنى )الُح�ص��نى(: على 
البالغ��ة  اأي  لn��ى،  rُفع وزن 

في الح�صن غايته.

لدللته��ا عل��ى ذات اهلل، فكان��ت ُح�ص��نى لدللته��ا عل��ى اأح�ص��ن واأع¶��م واأج��ل 
واأقد�ص ُم�صمى وهو اهلل عز وجل.

لأنها مت�صمنة ل�صفات كاملة ل نق�ص فيها بوجه من الوجوه.

اأ-

-Ü

يق��ول ابن القيم: )اأ�ص��ماء ال��رÜ تبار∑ وتعالى دالة على �صفات كماله، فهي م�ص��تقة 
من ال�صفات، فهي اأ�ص��ماء وهي اأو�صاف، وبذلك كانت ُح�ص��نى، اإذ لو كانت األفاXًا ل 

معاني فيها لم تكن ح�صنى ول كانت دالة على مدì وكمال()2(.

بالتع��اون م��™ مجموعتي، اأnذكر ثالç اآيات من القراآن الكريم ورد فيها و�صف اأ�ص��ماء 
اهلل �صبحانه بالح�صنى.

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

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

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

)1(�صورة الأعراف الآية: 180.
)2(مدارê ال�صالكين )51/1(.
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�صف��ات اهلل تعال��ى كله��ا �صف��ات كم��ال ل نق�ص فيه��ا بوجه من الوج��وه كالحي��اة والعلم 
والقدرة وال�صم™ والب�صر وقد دلs على هذا: ال�صم™ والعقل والفطرة:

اأما ال�صم™: فمنه قوله تعالى:

والمثل الأعلى هو الو�صف الأعلى.
واأم��ا العق��ل: فوجهه اأن كل موج��ود حقيقة، فال بد اأن تكون له �صفة. اإما �صفة كمال واإما 

�صفة نق�ص. 
و�صفة النق�ص باWلة بالن�ص��بة اإلى الرÜ �ص��بحانه وتعالى الكامل الم�ص��تحق للعبادة وحده، 

ولهذا اأXهر اهلل تعالى بطالن األوهية الأ�صنام بات�صافها بالنق�ص والعجز.
قال تعالى:

ثم اإنه قد ثبت بالح�ص والم�صاهدة اأن للمخلو¥ �صفات كمال، قد اأعطاه اهلل اإياها فمعطي 
الكمال اأولى به.

واأما الفطرة: فالأن النفو�ص ال�صليمة مجبولة مفطورة على محبة اهلل وتع¶يمه وعبادته، وهل 
تحب وتع¶م اإل من علمت اأنه مت�صف ب�صفات الكمال الالFقة بربوبيته واألوهيته?!!

.)1(

.)2(

اأnر�صم Tصكاًل يعبر عن اأدلة كمال �صفات اهلل تعالى.

-2

)1( �صورة النحل الآية: 60.
)2( �صورة الأحقاف الآية: 5.



122

اأَ�ستدل من القراآن الكريم على و�سف اأ�سماء اهلل تعالى بالُح�سنى.

كيف يدل العقل على كمال �سفات اهلل تعالى؟

كيف تكون الفطرة دلياًل على كمال �سفات اهلل تعالى؟

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

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

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

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

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

اأُلّخ�س الدر�س في الأ�سطر الآتية:

�س1:

�س2:

�س3:
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ق��ال تعال��ى { 
.)1(|

يتم الحوار بين المجموعات، 
وتدّون النتاFج على ال�صبورة.

الآثار ال�صلوكية المترتبة على الإيمان باأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته

مدخل:

(1)¬JشفاUعالى وJ ̂ الKBار الùشلوكية الªترJبة على الإيªا¿ باأ�شªاء ا

الدQ�¢ الراب™:

محبة اهلل تعالى:

فاإن من تاأمل اأ�ص��ماء اهلل و�صفاته ا�صت�ص��عر كماله وع¶مته وتعلق قلبه بها محبة واإج�����الًل، واهلل 
تع���الى فط���ر القل�وÜ ع���لى مح�بة المح�صن الكام�ل ف���ي اأو�صاف�������ه واأNالقه، فمن المعلوم اأنه ل 
اأحد اأع¶م اإح�ص��انًا منه �ص��بحانه وتعالى، ول Tص��يء اأكمل منه ول اأجمل، فكل كمال وجم���ال ف���ي 
بn اأن يكون  nج nنع���ه �صبحانه وتعالى، واإذا كان الكمال محبوبًا لذاته ونف�صه و المخل���و¥ م���ن اآثار �صُ
اهلل هو المحبوÜ لذاته و�صفاته، اإذ ل Tص��يء اأكمل منه، وكل ا�ص��م من اأ�ص��ماFه و�صفة من �صفاته 

ت�صتدعي محبة Nا�صة واأفعاله دالة عليه، فهو المحبوÜ لذاته واأفعاله واأ�صماFه.
التعظيم والذّل:

من تحقق بمعاني الأ�صماء وال�صفات Tصهد قلبه ع¶مة اهلل تعالى، فازداد تذلاًل له وتع¶يمًا، ولذا 
و�صف اهلل تعالى نبيه محمدًا بالعبودية المت�صمنة التذلل هلل تعالى وتع¶يمه فقال �صبحانه:

اإن للتعبد بالأ�صماء وال�صفات اآثارًا كثيرة على قلب العبد وعمله، منها:
-1

-2

)1( �صورة الأعراف الآية: 180.
)2( �صورة الإ�صراء الآية: 1.




.)2(
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-4 rن�� nًدا م�� pاح nو sلpًة اإ�� nÄ pًما م�� rا�ص nين pع�� rص� pت nًة و nع�� rص� pت p pهلل sنpاإ{ : التعب��د به��ذه الأ�ص��ماء ق��ال

ومعنى الإح�صاء هنا ي�صمل: .)2( z nة sن nجrال nل nN nا د nاه nص� rحnاأ

د Nم�صًا من اأ�صماء اهلل تعالى، ثم اأبّين اأثر الإيمان بها. uاأعد 
.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

الدعاء:3-

اإن من تاأمل اأ�ص��ماء اهلل و�صفاته فاإنها بال Tص��ك �ص��تقوده اإلى اأن يت�صر´ اإلى اهلل بالدعاء 
ويبته��ل اإلي��ه بالرج��اء، فم��ن تاأمل ق��رÜ اهلل تعالى من عب��ده الموDم��ن، واأن اهلل تعالى هو 
القريب المجيب والبر الرحيم والمح�صن الكريم فاإن ذلك �صيفتح له باÜ الرجاء واإح�صان 

ال¶ن باهلل و�صيدفعه اإلى الجتهاد في الدعاء والتقرÜ اإلى اهلل.
قال تعالى:

الإح�صاء النظر…: المتمثل في العلم بها، وحف¶ها وحفß الن�صو�ص الدالة عليها.

المتمثل في تاأملها وفهم معانيها ومدلولتها، والإيمان باآثارها. الإح�صاء الفقهي:

الإح�صاء العملي: الذي هو العمل بمقت�صاها ودعاء اهلل بها.

ولنعلم اأن اأ�ص��ماء اهلل غير مح�صورة بعدد معين لقوله عليه ال�صالة وال�ص��الم: }اأ�ص��األك 
ب��كل ا�ص��م هو لك �ص��ّميت به نف�ص��ك، اأو اأنزلته ف��ي كتابك، اأو علمته اأح��دًا من Nلقك، اأو 
ا�ص��تاأثرت به في علم الغيب عند∑z )3( وما ا�ص��تاأثر اهلل تعالى به في علم الغيب ل يمكن 

اأحدًا ح�صُره ول الإحاWة به.

)3712( ì رواه اأحمد )1( �صورة الأعراف الآية: 180                                           )3(
)2677( ì وم�صلم )2736( ì متفق عليه البخاري)2(

   HG  F  E  D  C.)1(
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ًة  nع�� rص� pت p pهلل sنpاإ{ : يعمد بع�ص النا���ص اإلى تعليق لوحة مكتوÜ عليها حديå النبي 
z )1(، ثم ي�ص��رد ت�ص��عة  nة sن nجrال nل�� nN nا د�� nاه nص� rحnاأ rن�� nًدا م�� pاح nو sلpًة اإ�� nFا pًما م�� rا�ص nين pع�� rص� pت nو

وت�صعين ا�صم من اأ�صماء اهلل تعالى، اأناق�ص هذا المو�صو´.
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

اأُلّخ�ص الدر�ص في الأ�صطر الآتية:

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

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

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

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

ما اآثار الإيمان باأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته على قلب العبد وعمله?

اأُناق�ص اأثر الإيمان بالأ�صماء وال�صفات على دعاء العبد لربه.

 nل nN nا د�� nاه nص� rح nاأ rن�� nًدا م�� pاح nو sلpًة اإ�� nFا pًما م�� rا�ص nين pع�� rص� pت nًة و nع�� rص� pت p pهلل sنpاإ{ : ق��ال 
z)1(. فما معنى الإح�صاء م™ التو�صيح? nة sن nجrال

�ص1:

�ص2:

�ص3:

)1( متفق عليه.
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ما اآثار التعبد باأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته على قلب العبد وعمله?
كيف تكون اأ�صماء اهلل �صببًا في دNول العبد الجنة?

(2)¬JشفاUعالى وJ ˆاء اªا¿ باأ�شªبة على الإيJترªشلوكية الùار الKBال

:¢ùامîال ¢�Qالد

يتم الحوار بين المجموعات.

الآثار ال�صلوكية المترتبة على الإيمان باأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته

مدخل:

ال�صمي™ لما ينطق به Nلقه من قول ولكل الم�صموعات.
ال�صمي™: الم�صتجيب لعباده اإذا توجهوا اإليه بالدعاء وت�صرعوا.

ول تنافي بين المعاني ال�صابقة، ولذا نقول في �صالتنا: )�صم™ اهلل لمن حمده(.
وينبغي على الم�صلم:

-1

)ال�صمي™ والب�صير(
كي تترتب الآثار ال�ص��لوكية على الإيمان باأ�ص��ماء اهلل تعالى و�صفاته، نورد مثالين 

ب�صيء من التف�صيل.
اأوًل: ال�صميع:

وقد ورد ال�صم في الكتاÜ العزيز Nم�صًا واأربعين مرة.
معنى ال�صم في حق اهلل:

-2
-3

اإثبات �صفة ال�صم™ له �صبحانه وتعالى كما و�صف اهلل عز وجل نف�صه بذلك.
اأن �صم™ اهلل تبار∑ وتعالى لي�ص ك�صم™ اأحد من Nلقه.

ورد ال�ص��م مقرونًا بغيره من الأ�ص��ماء كقوله: )�ص��مي™ عليم( )�صمي™ قريب(، 
وه��ي ت��دل عل��ى اإحاW��ة اهلل بالمخلوق��ات كلها، ل يفوته Tص��يء منه��ا ول يخفى

عليه، بل الجمي™ تحت �صمعه وب�صره وعلمه.
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بالتع��اون م��™ مجموعت��ي، اأnذك��ر Nم���ص اآي��ات م��ن الق��راآن الكري��م ورد فيه��ا ا�ص��م 
)ال�صمي™(.

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

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

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

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

رات، فال يفوته تعالى Tص��يء فيرى دبيب النملة  nص�rاأنه �ص��بحانه قد اأحا• ب�صره بكل ال���ُمب
ال�صوداء في الليلة ال¶لماء على ال�صخرة ال�صماء.

اأن��ه �ص��بحانه ب�صير بمن ي�ص��تحق الهداي��ة ممن ي�ص��تحق ال�صاللة، وهو الذي لُي�ص��األ عما 
يفعل وهم ُي�صاألون، وما ذلك اإل لكمال حكمته ورحمته.

وينبغي على الم�صلم:
-1

ثانياً: الب�صير:

وورد هذا ال�صم في القراآن اثنين واأربعين مرة.
معنى ال�صم في حق اهلل:

-2

اإثبات �صفة الب�صر له جل Tص��اأنه، لأنه و�صف نف�ص��ه بذلك وهو اأعلم بنف�ص��ه، و�صفة الب�صر 
من �صفات الكمال ك�صفة ال�صم™، فالمت�صف بهما اأكمل ممن ل يت�صف بذلك.

اإثبات اأن اهلل تبار∑ وتعالى ب�صير باأحوال عباده Nبير بها.

بالتع��اون م��™ مجموعت��ي، اأذك��ر Nم���ص اآي��ات م��ن الق��راآن الكري��م ورد فيه��ا ا�ص��م 
)الب�صير(.

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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كيف تتحقق العبودية هلل تعالى في الإيمان با�صم اهلل تعالى )ال�صمي™(?
........................................................................................................................................................

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

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

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

-1
اآثار الإيمان با�صمي )ال�صمي™ والب�صير(:

الخوف من اهلل تعالى، فهو �صبحانه ي�صم™ ما نقول، ويرى ما نعمل، ول يخفى عليه Tصيء في الأر�ص 
ول في ال�صماء، مما يكون باعثًا على تجنب مع�صيته Nوفًا من عقابه.

الرج��اء، ف��اهلل �ص��بحانه وتعال��ى ي��رى وي�ص��م™ اأعمالن��ا واأقوالنا، فيكون ذل��ك باعثًا عل��ى الجد في 
الطاعة رجاء ثوابه �صبحانه.

مراقب��ة اهلل تعال��ى وه��و الإح�ص��ان ال��ذي ورد ذكره في حديå جبري��ل         }اأن تعبد اهلل كاأنك تراه 
)1( .z∑فاإن لم تكن تراه فاإنه يرا

-2

ح كيف يوDثر ا�صم اهلل: )الب�صير( على حياة الموDمن? اأو�صّ
........................................................................................................................................................

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

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

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

-3

.)8( ì رواه م�صلم )1(
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اأُلّخ�ص الدر�ص في الأ�صطر الآتية:

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

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

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

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

ما معنى ا�صم )ال�صمي™( في حق اهلل تعالى?

ما اآثار الإيمان با�صم اهلل تعالى )ال�صمي™(?

كيف يتجنب الم�صلم مع�صية اهلل عز وجل من Nالل اإيمانه با�صم )الب�صير(?

�ص1:

�ص2:

�ص3:
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الوحــدة الîــاùeشـة

YقاFد واأbوال 
واأaعال تæاaي الàوحيد


الكفر وال�صر∑ والنفاق

�لكفر و�أق�سامه................................................. 134 الدر�س الأول:

�ل�سرك و�أق�سامه.............................................. 138 الدر�س الثاني:

�لنفاق و�أق�سامه .............................................. 142 الدر�س الثالث:

من نواق�س التوحيد ومنق�صاته

دعاء غير �هلل تعالى.......................................... 146 الدر�س الرابع:

�ل�سحر وما يتعلق به....................................... 150 الدر�س الخام�س:

�ال�ستهز�ء بالدين.......................................... 154 الدر�س ال�صاد�س:

الدر�س ال�صابع: تبديل �ل�سريعة �الإ�سالمية................................... 158

مظاهرة �لكفار على �لم�سلمين.............................. 167 الدر�س الثامن:

الف�سل الأول

الف�سل الثاني
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

 �أن �أَتعرف على معنى �لكفر و�أق�سامه.
 �أن �أَتعرف على معنى �ل�سرك و�أق�سامه.
 �أن �أَتعرف على معنى �لنفاق و�أق�سامه.
 �أن �أُفّرق بين �لكفر و�ل�سرك و�لنفاق.
 �أن �أَ�ستنتج حكم دعاء غير �هلل تعالى.
 �أن �أَ�ستنتج حكم �ل�سحر وما يتعلق به.

 �أن �أَ�ستنتج حكم �ال�ستهز�ء بالدين.
 �أن �أَتعرف على معنى �لحكم بغير ما �أنزل �هلل تعالى، و�أثره في �لتوحيد.

 �أن �أَ�ستنتج حكم مو�الة �لكافرين.



)1( �سورة �الأنعام �الآية: 55.

)2( �سورة �الأنعام �الآية: 19.

134

تعريف �لتوحيد.
�أمثلة على توحيد �لربوبية وتوحيد �الألوهية وتوحيد �الأ�سماء و�ل�سفات.

لماذ� ندر�س �الأقو�ل و�الأفعال �لتي تنافي �لتوحيد?

¬eشاùbالكفر واأ الدQ�¢ الأول:

بي��ن  �لح��و�ر  يت��م 
�لمجموعات. 

مقدمة

مدخل:

�إن على من تعّلم �لتوحيد، �أن يهتم بالتعّرف على ما يناق�س هذ� �لتوحيد ويهدمه، �أو ينافي كماله  
وينق�سه من �أنو�ع �النحر�ف عن عقيدة �لتوحيد، وذلك الأمور منها:




لÄال يقع في �سيء مما يناق�س �لتوحيد.
��ستبانة �سبيل �لز�ئغين عن توحيد �هلل تعالى، مخافة �سلوك طريقهم، قال �هلل عز وجل:

دع��وة ومنا�سح��ة من وقع في مثل هذه �الأنو�ع من �النحر�ف، الأن منهم من هو جاهل بالحكم، 
ومنه��م م��ن ل��م يبلغه �لحكم، و�ل�س��خ�س �لذي قارف �لكفر �أو �ل�س��رك ال ُيحك��م بكفره مطلقًا 

 3 2 1 0 / . حتى تجتمع فيه �ل�س��روط وتنتفي �لمو�نع، كما قال تعالى:
.)2( 5 4

.)1(
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بالتعاون م�ع مجموعتي، �أُبّين دور �لم�سلم ف�ي ن�س�ر �لتوحي�د و�لتحذي�ر مم��ا ينافي�ه 
ويناق�سه. )خطو�ت عملية(.

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

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

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

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

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

النوع الأول: الكفر الأكبر: وه���و ع���دم �الإيم���ان، �س��و�ًء كان تك���ذيبًا، �أو �س��كًا 

وXنًا، �أو �إب�اًء و��ستكبارً�، �أو نفاقًا، �أو �إعر��سًا.
و�أق�سامه على ما ياأتي:

1- كفر تكذيÖ هو �لمذكور في قوله تعالى:

2- وكفر ال�صك والظن كما جاء في قوله تعالى:

الكفر واأق�صامه

.)1(

.)2(

المراد بالكفر ل¨ة: �ل�ستر و�لتغطية.

واأما معنى الكفر �صرعاً فهو على نوعين:

)1( �سورة �لعنكبوت �الآية: 68.
)2( �سورة �لكهف �الآيات: 38-35.
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)�سورة �لبقرة( �أبحث من �آية :20 �إلى �آية 40، ثم �أدون �الآية هنا:
...................................................................................................................................................................

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

�أَرج��ع  �لى �لم�سحف، ثم �أَبحث 
ع��ن �الآي��ات �لمنا�س��بة، و�أدّونها 
في �لم�س��تطيل، لتكون جزءً� من 

�لدر�س.

3-  كفر �الإباء و�ال�ستكبار ودليله.

)�سورة �الأحقاف( �أبحث من �آية :1 �إلى �آية 20، ثم �أدون �الآية هنا:
...................................................................................................................................................................

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

4- كفر �الإعر��س ودليله.

)�سورة �لمنافقون(
...................................................................................................................................................................

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

5- كفر �لنفاق ودليله.

ثانيًا: �لكفر �الأ�سغر: وهو �لذنوب �لتي ورد ت�سميتها في �لكتاب و�ل�سنة كفرً� ولم 
ت�سل �إلى حد �لكفر �الأكبر �لمخرج من �لملة.

: »�ِس��َباُب �ْلُم�ْس��ِلِم ُف�ُس��وٌق  مث��ل: كف��ر �لنعم��ة وقتال �لم�س��لم، كما ج��اء في قوله 
َوِقَتاُلُه ُكْفٌر« )1(.

)1( �أخرجه �لبخاري ح)48( وم�سلم ح)64(.

الكفر الأكبر

كفر 

التكذيب

كفر 

ال�شك

والظن

كفر 

النفاق

كفر 

الإباء

وال�شتكبار

كفر 

الإعرا�ض

12345
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 من خالل در��ستنا الأق�سام �لكفر، و�الأدلة عليها �أُقارن بين من وقع في �لكفر 
�الأكبر، ومن وقع في �لكفر �الأ�سغر فيما ياأتي:

الكفر الأ�ص¨رالكفر الأكبر

بقاوDه في

الإ�صالم

ماآله 

يوم القيامة

الأعمال ال�صالحة

التي عملها

�أُعّرف �لكفر �الأكبر و�لكفر �الأ�سغر �سرعًا.

�أُقارن بين �لكفر �الأكبر و�لكفر �الأ�سغر.

لماذ� يتعين على �لم�سلم تعلم ما ينافي �لتوحيد?

�أُلّخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:

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

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

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

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

�س1:

�س2:

�س3:
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��َة َلْو �ْجَتَمَع��ْت َعَلى �أَْن  وم��ن و�ساي��ا ر�س��ول �هلل  البن عبا���س : »َو�ْعَلْم �أَنَّ �اْلأُمَّ
وَك  tر الَّ ِب�َس��ْيءm َقْد َكَتَبُه �هلُل َلَك َوَلْو �ْجَتَمُع��و� َعَلى �أَْن َي�سُ َيْنَفُع��وَك ِب�َس��ْيءm َل��ْم َيْنَفُعوَك �إِ

وَك �إِالَّ ِب�َسْيءm َقْد َكَتَبُه �هلُل َعَلْيَك« )2(.  tر ِب�َسْيءm َلْم َي�سُ

ما تعريف �لكفر �الأكبر مع �ال�ستدالل?
فائدة تعلم ما ينافي �لتوحيد.

¬eشاùbال�شر∑ واأ الدQ�¢ الثاني:

يتم �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

ال�صر∑ واأق�صامه

مدخل:

ال�صر∑ ق�صمان:

1- ال�ص��ر∑ الأكبر: وتعريفه باإيجاR: �أن يجعل �لعبد  هلل �س��ريكًا في ربوبيته و�أ�سمائه 

و�سفاته و�إلهيته.
وعند �لتف�سيل فال�سرك �الأكبر في �لربوبية و�الأ�سماء و�ل�سفات مثل:

   �أن يعتقد �أن �لنفع و�ل�سر، �أو �لخلق، �أو �لرRق بغير �هلل تعالى.
   �أن ي�س��ف مخلوق��ًا ب�سف��ات �هلل تعال��ى �لمخت�س��ة ب��ه �س��بحانه، كعل��م �لغي��ب �أو       

�لت�سرف في �لكون وتدبيره.
قال عّز وجّل:

دليل �آخر من �لقر�آن �لكريم  )�سورة �لجن(.
...................................................................................................................................................................

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

�أُر�جع �ل�سورة و�أدّون �الآية 
في �لمكان �لمخ�س�س.

)1( �سورة �لنمل �الآية: 65.
)2( �أخرجه �أحمد ح )2669( و�لترمذي ح )2516(.

.)1(
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يعاني بع�س �لم�سلين من و�سو�سة في �سالته خوفًا من �لرياء، فيعمد �إلى �الإخالل بال�سالة، 
فكيف نجمع بين �إقامة �ل�سالة على �لوجه �لمطلوب وتجنب �لرياء?

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

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

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

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

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

و�أما �ل�سرك �الأكبر في �الألوهية: فهو �أن ي�سرف �ل�سخ�س عبادة من �لعباد�ت لغير �هلل تعالى، فكل 
ما ثبت باالأدلة �أنه عبادة، ف�سرفه هلل وحده �إخال�س وتوحيد، و�سرفه لغيره �سرك وتنديد.

�لدليل من �لقر�آن �لكريم )�سورة �لمائدة(.
...................................................................................................................................................................

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

�الآية 68 حتى  �ل�سورة من  �أُر�ج��ع 
�لمكان  في  �الآي��ة  و�أدّون  �الآي��ة 77 

�لمخ�س�س.

2- ال�ص��ر∑ الأ�ص¨ر: وتعريفه: هو كل ما نهى عنه �ل�س��رع، و�س��ماه �س��ركًا ولم ي�سل �إلى حد �ل�س��رك 

�الأكبر.
مثاله: �لرياء، وهو �أن يوؤدي �لعبادة من �أجل مدح �لنا�س وثنائهم.

: »�أَاَل �أُْخِبُرُكْم ِبَما ُهَو �أَْخَوُف َعَلْيُكْم ِمْن �ْلَم�ِس��يِح  عن �أبي �س��عيد �لخدري   قال: قال ر�س��ول �هلل
: »�إِنَّ  « )1(. وقال  mُجُل َيْعَمُل ِلَم��َكاِن َرُج��ل ��ْرُك �ْلَخِفيt �أَْن َيُق��وَم �لرَّ ِعْن��ِدي َق��اَل ُقْلَن��ا َبَلى َق��اَل �ل�سِّ

َياُء« )2(. َغُر َقاَل �لرِّ ْرُك �اْلأَ�سْ َغُر َقاُلو� َيا َر�ُسوَل �هلِل َوَما �ل�سِّ ْرُك �اْلأَ�سْ �أَْخَوَف َما �أََخاُف َعَلْيُكْم �ل�سِّ

)1( �أخرجه �أحمد ح )11252(.

)2( �أخرجه �أحمد ح )23630(.
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�ل�س��رك �أعظ��م �لذن��وب عند �هلل تعالى، و�أ�س��نعها على �الإطالق، كما جاء في حديث �بن م�س��عود 
 tَوُهَو َخَلَقَك «)1(. و�لند � vأَْن َتْجَع��َل هلِلِ ِند� « :  �أن��ه ق��ال: يا ر�س��ول �هلل �أي �لذنب �أعظم? قال 

هو: �ل�سريك.
و�ل�سرك ال يغفره �هلل تعالى لمن مات عليه، و�لدليل:

خطورة ال�صر∑

)�سورة �لن�ساء( �أر�جع �ل�سورة من �الآية 40 حتى �الآية 60 و�أدون �الآية في �لمكان �لمخ�س�س
...................................................................................................................................................................

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

�أر�جع �ل�سورة و�أدّون �الآية 
في �لمكان �لمخ�س�س.

و�ل�س��رك تنق�س وعيب نزه �هلل عنه نف�س��ه �س��بحانه؛ وذل��ك لت�سمنه �لقدح في عبودي��ة رب �لعالمين، 
ووحد�نيته وت�سوية �لمخلوق �لذي ال يملك لنف�سه �سرً� وال نفعًا بمن هو مالك �لنفع و�ل�سر �لذي ما من 
نعمة �إال منه، وال يدفع �لنقم �إال هو، فال �أفظع وال �أب�س��ع ممن �س��ّوى �لمخلوق �لناق�س �لفقير، بالرب 
�لخالق �لكامل �لغني، و�سّوى من ال ي�ستطيع �أن ينعم بمثقال ذرة من �لنعم، بالذي ما بالخلق من نعمة 

في دينهم، ودنياهم، وقلوبهم، و�أبد�نهم �إال منه، وال ي�سرف �ل�سوء �إال هو �سبحانه.
و�ل�سرك يوجب �لخلود في نار جهنم، و�لحرمان من دخول �لجنة، لقوله:

)�سورة �لمائدة( �أر�جع �ل�سورة من �الآية 60 حتى �الآية 75 و�أدون �الآية في �لمكان �لمخ�س�س
...................................................................................................................................................................

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

�أر�جع �ل�سورة و�أدّون �الآية 
في �لمكان �لمخ�س�س.

)1( �أخرجه �لبخاري ح )4477( وم�سلم ح )86(.
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�أُعّرف �ل�سرك �الأكبر و�ل�سرك �الأ�سغر �سرعًا0

�أُقارن بين �ل�سرك �الأكبر و�ل�سرك �الأ�سغر0

ح خطورة �ل�سرك. �أُو�سّ

�ألّخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:

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

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

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

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

بالتعاون مع مجموعتي، �أُقارن بين من وقع في �ل�سرك �الأكبر، ومن وقع في �ل�سرك 
�الأ�سغر فيما ياأتي:

ال�صر∑ الأ�ص¨رال�صر∑ الأكبر

بقاوDه في

الإ�صالم

ماآله 

يوم القيامة

الأعمال ال�صالحة

التي عملها

�س1:

�س2:

�س3:
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ما تعريف �لكفر �الأكبر?
ما تعريف �ل�سرك �الأكبر?

¬eشاùbالنفاق واأ الدQ�¢ الثالث:

يتم �لحو�ر بين �لمجموعات.

النفاق واأق�صامه

مدخل:

النف��اق ل¨��ًة: ماأخ��وذ من �لنافقاء وهو �أحد مخارج �ليربوع من جحره، فاإذ� ُطِلب من و�حد هرب 

�إلى �الآخر وخرج منه.

و�لنفاق - �سرعًا - على نوعين:
1- النفاق الأكبر: وهو �أن يظهر �الإيمان ويبطن �لكفر.

ومن �أمثلته:
، كما و�سف �هلل تعالى �لمنافقين بقوله: �لبغ�س و�لكر�هية لما جاء به �لر�سول 

.)1(

�ل�سرور و�لفرح بانخفا�س دين �الإ�سالم وكر�هية �نت�سار دين �الإ�سالم كما قال تعالى عنهم:

ف��اإذ� �أ�س��اب �لموؤمني��ن خ�س��ب ون�سر وتاأييد، �س��اء ذلك �لمنافقي��ن، و�إن �أ�ساب �لم�س��لمين 
ج��دب وهزيم��ة، فرح �لمنافقون بذلك، وهذه �لحال د�لة على �س��دة �لع��د�وة منهم للموؤمنين.
وه��ذ� �ل�سن��ف م��ا د�م ل��م يظهر للم�س��لمين حقيقته فاإنه يعام��ل معاملة �لم�س��لمين، كما كان 
�لنب��ي  يعام��ل ه��ذ� �ل�سنف م��ن �لمنافقين في Rمنه، �أما من حي��ث حكمهم عند �هلل فهم 
كف��ار، ف��اإن �هلل ال يخفى عليه �س��يء، ولذ� ف��اإن كل �أعمالهم �ل�سالحة �لت��ي يظهرونها حابطة 

مردودة.

)1( �سورة محمد �الآية: 9.
)2( �سورة �آل عمر�ن �الآية:120.

.)2(
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)�سورة �لن�ساء( �أر�جع �ل�سورة من �الآية 136 حتى �الآية 150 و�أدون �الآية في �لمكان �لمخ�س�س
...........................................................................................................................................................

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

�أُر�جع �ل�سورة و�أُدّون �الآية 
في �لمكان �لمخ�س�س.

وهذ� �لق�سم له عقوبة عظيمة ذكرها �هلل تعالى في كتابه �لعزيز.

بالتعاون مع مجموعتي، �أذكر:
1. �سورً� للنفاق �الأكبر.

2. كيف نتعامل مع من فيه �سفات �لنفاق �الأكبر، م�ستر�سدً� من هدي �لنبي   في تعامالته مع 
�أمثال هوؤالء?

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

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

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

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

كما جاء في حديث �أبي  2- النفاق الأ�ص¨ر: �ختالف �ل�س��ّر و�لعالنية  في �الأعمال دون �العتقاد.

َث َك��َذَب َو�إَِذ� َوَعَد �أَْخَلَف َو�إَِذ� �وؤُْتِمَن  َذ� َحدَّ هري��رة  ع��ن �لنب��ي  قال: »�آَيُة �ْلُمَناِفِق َثاَلٌث �إِ
َخاَن «)1(.

�أُعّدد خم�س �سور للنفاق �الأ�سغر، و�سبل �البتعاد عنها.
.....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

)1( �أخرجه �لبخاري ح )33( وم�سلم ح )59(.
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 من خالل در��ستنا الأق�سام �لنفاق، و�الأدلة عليها
�أُقارن بين من وقع في �لنفاق �الأكبر، ومن وقع في �لنفاق �الأ�سغر فيما ياأتي:

النفاق الأ�ص¨رالنفاق الأكبر

بقاوDه في

الإ�صالم

ماآله 

يوم القيامة

الأعمال ال�صالحة

التي عملها

ما �لفرق بين �لكفر �الأكبر و�ل�سرك �الأكبر و�لنفاق �الأكبر?
...................................................................................................................................................................

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

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

وما �لفرق بين �لكفر �الأ�سغر و�ل�سرك �الأ�سغر و�لنفاق �الأ�سغر?
...................................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................................
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�أُلّخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:

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

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

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

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

�أُعرف �لنفاق �الأكبر و�لنفاق �الأ�سغر �سرعًا.

�أُقارن بين �لنفاق �الأكبر و�لنفاق �الأ�سغر.

ما �لعالقة بين �لكفر و�ل�سرك و�لنفاق?

�س1:

�س2:

�س3:
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�لدعاء من �أف�سل �لعباد�ت و�أعظمها، وقد �س��ّمى �هلل تعالى �لدعاء عبادة، وتوّعد من تركه � ��س��تكباًر� � 
بدخوله جهنم ذلياًل حقيرً�، قال تعالى:

َع���اَء ُه�َو �ْلِع�َب�اَدُة ُث�مَّ َق�َر�أَ:  tقال: �سمعت ر�سول �هلل  يقول على �لمنبر: »�إِنَّ �ل�د  وعن �لنعمان بن ب�سير
.)2(»                                                                                                                                                               

وقد �أمر �هلل تعالى بدعائه و�سوؤ�له وحده ال �سريك له، ونهى عن دعاء غيره.

قال �سبحانه:
اَر « )4(. � َدَخَل �لنَّ vَمْن َماَت َوْهَو َيْدُعو ِمْن ُدوِن �هلِل ِند« : وقال 

ما تعريف �ل�سرك?
ما �لحكمة من خلق �لخلق مع �لدليل?

Oعاء Zير اˆ Jعالى الدQ�¢ الراب™:

يت��م �لح��و�ر بي��ن 
�لمجموعات. 

دعاء غير اهلل تعالى

مدخل:




.)1(

.)3(

)1( �سورة غافر �الآية:60.
)2( �أخرجه �أحمد ح )18352(و�أبو د�ود ح )1479(.

)3(  �سورة �ل�سعر�ء �الآية:  213.
)4(  �أخرجه �لبخاري ح )4497(.

تعريف �ل�سرك �الأكبر
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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)�سورة �لزمر(
...................................................................................................................................................................

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

�أر�جع �ل�سورة و�أدّون �الآية 
في �لمكان �لمخ�س�س.

ولقد �سّمى �هلل تعالى دعاء غيره �سركًا، كما في قوله تعالى:

.)1(

رُفها هلل وحده، فاإن من دعا �أو ��س��تغاث بغير �هلل تعالى فيما ال  ف��اإذ� علم��ت �أن �لدع��اء عبادة يجب �سَ
يقدر عليه �إال �هلل عز وجل، فقد كفر وخرج من �لملة، �سو�ًء كان �لمدُعّو  نبيًا �أم  وليًا �أم ملكًا �أم جنيًا، 

�أم غير ذلك من �لمخلوقات.
ودعاء �هلل وحده �إيمان وتوحيد، ودعاء غيره كفر و�سرك، فمن دعا �أو ��ستغاث بغير �هلل - كمن يطلب 

حو�ئجه من �لموتى-  فقد �تخذ مع �هلل ندً�، وقد قال �هلل تعالى في و�سف هوؤالء في كتابه �لكريم.

)1( �سورة فاطر �الآيات: 14-13.

�أُدّون خم�سة �أمثلة لدعاء غير �هلل تعالى، مع �لتو�سيح.
..............................................................................................................................................................

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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فاإن �لدعاء يجمع �أنو�عًا من �لعباد�ت:
     �لرغبة �إلى �هلل تعالى وحده.

     و�لخ�سوع له.
     و�لتوكل عليه.

     و�لتعلق به وحده.
     و�لتذلل و�الفتقار �إليه.

 كم��ا �أن ف��ي �لت�س��رع �إل��ى �هلل تعالى من حالوة �الأن���س باهلل تعال��ى ولذة �لمناجاة م��ا ال يخفى على 
م�سلم.

�أُبّين �أثر دعاء غير �هلل تعالى على �الإيمان، مع �لتو�سيح باالأمثلة.
..............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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�أكت��ب ر�س��الة �إل��ى م��ن وقع في دعاء غي��ر �هلل تعالى، مو�سحًا فيه��ا حكم هذ� �لعمل و�أذك��ر �الأدلة �لتي 
در�ستها.

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

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

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

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

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

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

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

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

�أُلّخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:

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

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

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

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

�سّمى �هلل تعالى �لدعاء عبادة، فما �لدليل على ذلك?

يجمع �لدعاء عددً� من �لعباد�ت، �أَذكر ثالثًا منها مع �لتو�سيح.

�أَ�س��رح عب��ارة )دع��اء �هلل وحده �إيم��ان وتوحيد، ودعاء غيره كفر و�س��رك( مع �لتمثيل 
على ذلك باأمثلة.

�س1:

�س2:

�س3:



150

ما تعريف �لكفر و�ل�سرك و�لنفاق?
�أمثلة للكفر و�ل�سرك و�لنفاق.

الùشëر وeا يتعل≤ ب¬ :¢ùامîال ¢�Qالد

بي��ن  �لح��و�ر  يت��م 
�لمجموعات.

ال�صحر وما يتعلق به

مدخل:

Xاهرة �ل�سحر معروفة عند جميع �الأمم.
كما �أن �ليهود لما �نحرفو� فاأعر�سو� عن كتاب �هلل تعالى )�لتور�ة(، �أقبلو� على �ل�سحر، 

 } و�سفه��م:  ف��ي  تعال��ى  ق��ال  كم��ا 
  
  

  
  

.)1(|
وت��زد�د Xاه��رة �ل�س��حر نفوذً� و�نت�س��ارً� في ه��ذ� �لع�سر، فاأكثر �س��عوب �لعال��م تقدمًا 

ماديًا يجرى فيها �ل�سحر على نطاق و��سع وبطرق متنوعة.
وتنت�سر مظاهر �ل�سحر في بالد �لم�سلمين لعدة �أ�سباب منها:

    �سعف �الإيمان باهلل تعالى.
    غلبة �لجهل بدين �هلل تعالى.

    �سذ�جة بع�س �لم�سلمين و�نخد�عهم بدجل �ل�سحرة و�سعوذتهم.
    عدم �إقامة حكم �هلل تعالى في هوؤالء �ل�َسَحرة.

�ل�س��حر ��س��م يجمع معان متعددة، وذلك لكثرة �أنو�عه و�ختالف �سوره، ويمكن تعريف 
�ل�سحر باأنه: )عقد ورقى، وكالم يتكلم به �ل�ساحر، �أو َيكتبه، �أو يعمل �سيÄًا يوؤثر في بدن 

�لم�سحور، �أو قلبه، �أو عقله(.

)1( �سورة �لبقرة �الآية: 102.
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الكهانة والعرافة، وهي ادعاء علم الغيب، ومعرفة الأ�س��رار، والإخبار بما �س��يقع في الأر�ض، وذلك 
عن طريق ا�ستخدام ال�سياطين.

م يربط ما يقع  التنجي��م، والمراد به: ال�س��تدلل بالأحوال الفلكية عل��ى الحوادث الأر�سية، فالمنجِّ
في الأر�ض من حوادث بحركات النجوم وطلوعها وغروبها.

وال�سحر كفر كما قال اهلل: 
وذلك اأن ال�س��احر يتقرب لل�س��ياطين وي�سرك حتى يعينوه في �سحره، اأو يتقرب للكواكب بزعم اأنها 

توؤثر في الأحداث، وهذا كله �سرك مخرج من الملة.

ومما يلحق بال�سحر:

ال�سحر نوعان:
الن��وع الأول:: من��ه م��ا هو كف��ر اأكبر، اإذا كانت و�س��يلته ال�س��ياطين الذين يتقرب اإليه��م باأنواع من 

القرابين. 
الن��وع الثان��ي: م��ا ه��و كف��ر غير مخرج م��ن الملة وهو �س��حر ال�س��عوذة والدجل وقد يك��ون بنوع من 

الأخالط والأدوية.

اأنه يت�سمن دعاًء وا�ستغاثة بال�سياطين.
اأن ال�ساحر قد ينطق بكلمة الكفر ك�سّب اهلل تعالى، من اأجل اإر�ساء ال�سياطين وال�ستمتاع بهم.

اأو يذبح لهم ويتقّرب اإليهم.
اأو يعتقد نفعهم و�سرهم.

اأو يعتقد اأن الكواكب مدبرة لأمر العالم.
اأو يهين ما اأوجب اهلل تعظيمه مثل القراآن العظيم.
اأن ال�ساحر يّدعي لنف�سه اأو ل�سياطينه علم الغيب.

وال�سحر كفر وخروج عن ملة الإ�سالم، ونق�ض لتوحيد الربوبية والألوهية، لأمور:

)1( �سورة البقرة الآية: 102.

.)1(
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بالتعاون مع مجموعتي، دلت �لن�سو�ص �ل�سرعية على كفر �ل�ساحر، �أَذكر دلياًل من �لقر�آن 
�لكريم و�آخر من �ل�سنة �لنبوية على ذلك.

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

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

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

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

تقوى �هلل تعالى، فمن �تقى �هلل تولى �هلل حفظه ولم يكله �إلى غيره، قال تعالى:   ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ  )1(.

�ل�ستعاذة باهلل تعالى من �سياطين �لإن�ص و�لجن، فمن لجاأ و�عت�سم باهلل تعالى فاإن �هلل يدفع عنه 
كيد �ل�سياطين ومكرهم، و�إن �أف�سل ما تعّوذ به �لمعوذتان: {                                   })2( و{  

.)3({
�لإكث��ار م��ن ذك��ر �هلل تعال��ى، و�لمحافظ��ة عل��ى �لأور�د �ل�س��رعية كاأذكار �ل�سباح و�لم�س��اء و�أذكار 
�لمنا�س��بات، كاأذكار �لن��وم ون��زول �لمن��زل وغيرها، فالقلب �إن كان عامرً� بذك��ر �هلل تعالى، وله من 

�لدعو�ت و�لتعوذ�ت ِورٌد ل يخل به، فهذ� من �أعظم �لأ�سباب �لتي تمنع �لإ�سابة بال�سحر.

�سبل الوقاية من ال�سحر

بالتعاون مع مجموعتي، �أَذكر مجموعة من �أذكار �ل�سباح و�لم�ساء و�أذكار �لنوم.
...................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

)1( �سورة �آل عمر�ن �لآية: 120.
)2( �سورة �لفلق �لآية: 1.

)٣( �سورة �لنا�ص �لآية: 1.
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�أُلّخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:

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

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

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

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

ما تعريف �ل�سحر?

لماذ� كان �ل�سحر كفرً� وخروجًا من �لملة?

�أُناق�س �أ�سباب �لوقاية من �ل�سحر، وكيفية تطبيقها.

ح ذلك. �لكهانة و�لعر�فة ال تخلو من �ل�سرك في �لربوبية وفي �الألوهية، �أو�سّ

�س1:

�س2:

�س3:

�س4:
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. تعظيم �لدين مبني على تعظيم �هلل تعالى ور�سوله 
تعظيم �سعائر �هلل تعالى وحرماته من �لو�جبات �لظاهرة و�لعباد�ت �لمفرو�سة.

ال�شت¡õاء بالدين :¢�Oساùال ¢�Qالد

بي��ن  �لح��و�ر  يت��م 
�لمجموعات. 

ال�صتهزاء بالدين

مدخل:

�ال�ستهز�ء بالدين هو: �ل�سخرية و�ال�ستخفاف:
 ب�سفات �هلل تعالى �أو �أفعاله.

 �أو �سر�ئع �الإ�سالم.
 �أو �آيات �لقر�آن.

.  �أو �سنة �سّيد �لمر�سلين 
 �أو بعلماء �ل�سريعة الأجل ما هم عليه من �لعلم �ل�سرعي.

 �أو باأهل �ل�سالح من �أجل ��ستقامتهم على �لديانة و�تباع �ل�سنة، الأنه ��ستهز�ء  
    متوجه �إلى �لدين و�ل�سنة في حقيقة �الأمر.

.)1(

)1( �سورة �لتوبة �الآيات: 64 - 66.

حكم ال�صتهزاء

هذ� �ال�ستهز�ء مناق�س لتعظيم �هلل تعالى وتاأليهه، كما جاء في قوله تعالى:
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�أرغب بطونًا: �أو�سع بطونًا.
وه��و  بحق��ب:  متعلق��ًا 
�لحبل �لذي ي�سّد به رحل 

�لبعير �إلى بطنه.

�أَرجع �إلى �ل�سورة، و�أدّون �الآية 
في �لم��كان �لمخ�س�س لتكون 

جزءً� من �لدر�س.

)1( �أخرجه �لطبري في تف�سيره.
)2( �سورة �لموؤمنون �الآية: 107.

)3(�سورة �لموؤمنون �الآيات: 110-108.

فقد جاء في �سبب نزول هذه �الآيات عن عبد �هلل بن عمر  قال: قال رجل في غزوة 
تبوك في مجل�س: ما ر�أينا مثل قّر�ئنا هوؤالء �أرغب بطونًا وال �أكذب �أل�سنًا، وال �أجبن عند 
، فبل≠  �للق��اء، فق��ال رج��ل في �لمجل���س: َكَذبت، ولكن��ك منافق، الأخبرن ر�س��ول �هلل 
، ونزل �لقر�آن، قال عبد �هلل بن عمر: فاأنا ر�أيت���ه متع���لقًا بحق���ب ناق���ة  ذلك �لنبي 
، تن���كبه �لحجارة، وهو يق���ول: يا ر�س���ول �لل���ه �إنم�ا كن���ا نخ�و�س ون�لع��ب،  ر�سول �هلل 

 a ` _ ^ ] \ [ ور�س���ول �لل��ه  ي�ق��ول: 
.)1( g f e d c b

وهذه �الآية ن�ّس �سريح في �أن �ال�ستهز�ء باهلل و�آياته ور�سوله كفر، وقوله تعالى:
�أي لي�س لكم عذر، الأن هذ� ال يدخله �لخو�س و�للعب، بل �لو�جب تعظيم 

. �لرب و�آياته ور�سوله 
وقد توّعد �هلل عز وجل �لم�ستهزئين بالعذ�ب �لمهين و�لخلود في نار جهنم.

)�سورة �لجاثية(
...................................................................................................................................................................

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

وقد ذكر �هلل تعالى �أن ��ستهز�ء �لكفار بالموؤمنين �أدى بهم �إلى دخول �لنار  وخلودهم 
فيها، فاإن �أهل �لنار عندما يعذبون فيها ينادون �هلل:

فيجيبهم عز وجل بقوله:

.)3(

.)2(

�سورة �لموؤمنون 
بالرجوع للتف�سير �أبين معنى قوله تعالى: )�أَن�َسْوُكْم ِذْكِري(.

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

...................................................................................................................................................................
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�إن عل��ى �لم�س��لم �أن يتجّن��ب ه��ذ� �لكفر �ل�س��نيع، ف��اإن �لجاد و�لهاRل ف��ي �إXهار كلم��ة �لكفر على حّد 
�سو�ء، وعليه �أن يعمر قلبه بتعظيم �هلل تعالى، وتعظيم �سر�ئعه، وذلك بالتعرف على �أ�سماء �هلل تعالى 
 ßلح�س��نى و�سفات��ه �لعال، وما ي�س��تحقه م��ن �لكمال و�لعظمة و�لج��الل، كما ينبغي للم�س��لم �أن يحف�
ل�س��انه ع��ن �للغو و�لخو�س فيما ُي�س��خط �هلل عز وجل، فعن �أبي هريرة  ع��ن �لنبي  قال: »َو�إِنَّ 

َم«)1(. �ْلَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن �َسَخِط �هلِل اَل ُيْلِقي َلَها َبااًل َيْهِوي ِبَها ِفي َجَهنَّ

د خم�س��ة �أمثلة قد يقع فيها �لم�س��لم في �ال�ستهز�ء بالدين، مع  بالتعاون مع مجموعتي �أعدِّ
�لتو�سيح.

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

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

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

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

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

من خالل در��ستنا لمو�سوع �ال�ستهز�ء بالدين، �أُوجه ر�سالة منا�سحة حول خطورته.
........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

)1( �أخرجه �لبخاري ح )6478(.

الحذر من ال�صتهزاء بالدين:
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�أُلّخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:

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

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

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

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

ما �لمر�د باال�ستهز�ء بالدين?

هل هناك فرق بين �لجاد و�لهاRل في �ال�ستهز�ء بالدين? مع �لتعليل.

ما وجه �ال�ستدالل من قوله تعالى:                           )1(. على حكم �ال�ستهز�ء بالدين?

�س1:

�س2:

�س3:

)1( �سورة �لتوبة �الآية: 66.
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Jبديπ ال�شريعة الإ�شeÓية الدQ�¢ الùساب™:

تحت��اج �ل��دول و�لتْجمع��ات �لب�س��رية �إل��ى ت�س��ريعات ي�س��تند �إليه��ا �لُحّكام ف��ي �إد�رة 
�س��وؤون بلد�نه��م ومجتمعاته��م، ورعاي��ِة مو�طنيهم و�أف��ر�د �لمجتم��ع،  و�لحفاِ® على 

م�سالحهم، و�إقامِة �لعدل بينهم.

يج��ري �لحو�ر بين 
�لمجموعات. 

مدخل:

ناق�س مع Rمالئك هذا الأمر:

1- َمْن له �لحق في �لت�سريع?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

2- ما م�سادر �لت�سريع?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

3- َمْن له �لحق في �لتحليل و�لتحريم?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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



ة
�ص

م
خا

ل
 ا

ة
د

ح
و

ل
ا

159

)1( �سورة �ل�سورى �الآية: 21.
)2( �سورة �لمائدة �الآية: 3.

الت�صريع

ه��و و�س��ع �أح��كام �إلز�مية يعمل �لنا���س به��ا ويتحاكمون �إليها، وهو ح��ق هلل وحده ال 

�سريك له فيما نزل فيه ت�سريع منه �سبحانه، قال �هلل تعالى: ﴿{ ~ ے 

﴾)1(؛ و�هلل ع��ز وج��ل �أكمل لنا �لدين و�أتم   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
�n�m�l�k﴿:علينا �لنعمة ور�سي لنا �الإ�س��الم دينًا، قال �س��بحانه

.)2(﴾u�t�s�r�q�p�o

ولذ� جاءت �ل�س��ريعة �الإ�س��المية في جميع جو�نب �لحياة بقو�عد كلية عامة، تت�س��ع 
للم�ستجد�ت مع تنوع �الأحو�ل و�الأRمان، وتركت �الأمور �الجتهادية لولي �الأمر، وهي 
�الأمور �لتي ترتبط بال�سيا�سة �ل�سرعية لولي �الأمر في �إد�رة �سوؤون �لعباد من خالل 

�إ�سد�ر �الأنظمة و�للو�ئح �لمحققة للم�سلحة.

�n�m�l�k﴿ :بالرجوع �إلى تف�سير �ل�سعدي �أطلع على معنى  قول �هلل تعالى

﴾ �u�t�s�r�q�p�o

هذه �الآية تبين كمال �ل�سريعة و�سمولها لكل �لم�ستجد�ت.
�أتح��دث م��ع Rمالئ��ي في �لم�س��تجد�ت �لع�سري��ة من �الأمور �لت��ي لم تكن موج��ودة من قبل، 
مث��ل �الأم��ور �لتقنية و�القت�سادية وو�س��ائل �لمو��سالت و�لتو��سل وغيرها، و�أن في �ل�س��ريعة 

�الإ�سالمية ُمتَّ�سعًا لها.
.............................................................................................................................................................

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

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

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



160

اإثراء

قال �ل�س��يخ �ل�س��عدي رحمه �هلل: ) .. و�أما حكم �هلل تعالى فمبني على �لعلم، و�لعدل و�لق�سط، 

.)1( ﴾Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ ) و�لنور و�لهدى

الحكم بما اأنزل اهلل تعالى:

اأهمية الحكم بما اأنزل اهلل:

معنى الحكم بما اأنزل اهلل: �أن تكون �ل�س��ريعة �الإ�س��المية منطَلَق �لم�س��لم و�لمجتمع 

�الإ�سالمي في �سوؤون حياته - �لتي نزل فيها ت�سريع من �هلل ثابت بدليل �سحيح �سريح 
تلقت��ه �الأم��ة بالقب��ول �أو �أجم��ع عليه �لعلم��اء - وحاكمًة عل��ى جميع �أحو�ل��ه، وفا�سلًة 

للنز�ع بين �لنا�س.

• « ª﴿ :أن �هلل فر���س على �لم�س��لمين �لحكم ب�س��ريعته ، ق��ال �هلل تعالى�

.)2(﴾° ¯ ® ¬

�أن �لكتاب و�ل�سنة م�ستمالن على �أحكام تف�سل بين �لنا�س في  ما يتناRعون فيه؛ •

�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿ :ق��ال �هلل تعالى
.)4( ﴾l k j i﴿ .)3(﴾P�O�N�M

�أن �أح��كام �هلل فيه��ا �لخي��ر و�له��دى و�ل�س��عادة، فه��و �س��بحانه �لعال��م بم�سالح •

 Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ :عباده، فال حكَم �أح�سن من حكمه، قال تعالى

.)5(﴾Ú
)1( �سورة �لمائدة �الآية: 50.
)2(�سورة �لمائدة �الآية: 49.

)3( �سورة �الأحز�ب �الآية: 36.
)4( �سورة �الإ�سر�ء �الآية: 12.
)5( �سورة �لمائدة �الآية: 50.
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اأنواع الحكم ب¨ير ما اأنزل اهلل:

�لت�سريع و�لتحليل و�لتحريم، حق خال�س هلل وحده ال �سريك له، ومن �دعاه لنف�سه �أو لغيره فهو م�سرك؛ 

لقوله تعالى: ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ﴾)1(.

�أما �لحكم بغير ما �أنزل �هلل فهو على نوعين، ويختلف حكمه بح�سب �عتقاد مرتكبه وعمله :

النوع الأول: كفر �أ�سغر ال يخرج من �لملة، وذلك َمْن َحَكَم بغير ما �أنزل �هلل تعالى في و�قعة معينة 

مع �عتقاده وجوب �لحكم بما �أنزل �هلل تعالى في هذه �لو�قعة، وعدل عنه ع�سيانًا و�سهوًة لقوله تعالى: 

﴿z y x w v u t } |﴾)2(.  ق��ال �ب��ن عبا���س : م��ن جحد ما 
�أنزل �هلل فقد كفر، ومن �أقر به ولم يحكم فهو Xالم فا�سق. وقال �أي�سا: ُكْفٌر دون كفر، وكذ� قال عطاء 

رحمه �هلل.

مث��ل �أن يحك��م �لقا�س��ي ب��اأن �لح��ق لفالن، مع عل��م �لقا�سي �أن �لحق لي���س ل��ه، ولكن َحَك��َم له بالحق 
لقر�بته منه �أو ل�سد�قته له)3(.

النوع الثاني: كفر �أكبر مخرج من �لملة، وذلك َمْن َحَكَم بغير ما �أنزل �هلل في �أمر فيه ت�س��ريع من 

�هلل وكان ثابتًا بدليل �سحيح �سريح تلقته �الأمة بالقبول، �أو �أجمع عليه �لعلماء، معتقدً� ِحلَّ ذلك، مثل 
�أن يعتقد �أن �س��رع غير �هلل �أح�س��ن من �س��رع �هلل، �أو �أنه م�ساوm له، فهو كافر كفرً� �أكبر باالإجماع؛ لكونه 

��ستحل ما حرم �هلل.

)1( �سورة �ل�سورى �الآية: 21.

)2( �سورة �لمائدة �الآية: 44.
)3( تف�سير �بن جرير �لطبري )357-346/10(.
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اإذا حكم القا�صي - الم�ؤهل بالعلم ال�صرعي - واجتهد في اإ�صابة الحق ونيته �صالحة فغلط عن غير ق�صد 
  َفَحَك��َم ُحْكم��ًا خط��اأ فه��� معذور في ذلك وله اأج��ر واحد وه� اأجر االجتهاد ؛لحدي��ث عمرو بن العا�ص

قال: قال ر�ص���ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اإذا حَكم الحاكُم فاجَتَهد ثمَّ اأ�صاب فله اأجراِن، واإذا حَكم فاجَتَهد ثمَّ 

اأخطاأ فله اأجٌر()1(.

تنبيه:تنبيه:

نظام الحكم في المملكة العربية ال�سعودية:

المملكة العربية ال�صع�دية تحكم بال�صريعة االإ�صالمية، ففي النظام االأ�صا�صي للحكم:

المادة الأولى: )المملكة العربية ال�ص��ع�دية، دولة عربية اإ�ص��المية، ذات �ص��يادة 
تامة، دينها االإ�ص��الم، ود�ص��ت�رها كتاب اهلل تعالى و�صنة ر�ص�لهملسو هيلع هللا ىلص. ولغتها هي اللغة 

العربية، وعا�صمتها مدينة الريا�ص(.

المادة ال�س��ابعة: )ي�ص��تمد الحكم في المملكة العربية ال�صع�دية �صلطته من كتاب 
اهلل تعالى، و �صنة ر�ص�له. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة(.

الم��ادة الثامن��ة: )يق�م الحكم في المملكة العربية ال�ص��ع�دية على اأ�صا���ص العدل 
وال�ص�رى والم�صاواة، وفق ال�صريعة االإ�صالمية(.

)1( رواه البخاري، برقم )٧٣٥٢( وم�صلم، برقم )1٧1٦(
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ُيَق�ّسم   �لطالب �إلى مجموعات يقروؤون  فيما بينهم هذه �لمو�د:

المادة الثالثة والع�صرون: تحمي �لدولة عقيدة �الإ�سالم، وتطبق �سريعته، وتاأمر بالمعروف وتنهى •

عن �لمنكر، وتقوم بو�جب �لدعوة �إلى �هلل.

المادة ال�صاد�ص��ة والأربعون: �لق�ساء �س��لطة م�س��تقلة، وال �س��لطان على �لق�ساة في ق�سائهم لغير •

�سلطان �ل�سريعة �الإ�سالمية .

الم��ادة ال�ص��ابعة والأربع��ون: حق �لتقا�سي مكفول بالت�س��اوي للمو�طني��ن و�لمقيمين في �لمملكة، •

ويبين �لنظام �الإجر�ء�ت �لالRمة لذلك.

الم��ادة الثامن��ة والأربع��ون: تطب��ق �لمحاك��م عل��ى �لق�ساي��ا �لمعرو�س��ة �أمامها �أحكام �ل�س��ريعة •

�الإ�سالمية ، وفقًا لما دل عليه �لكتاب و�ل�سنة، وما ي�سدره ولي �الأمر من �أنظمة ال تتعار�س مع �لكتاب 
و�ل�سنة.

�لملك �أو من ينيبه معنيون بتنفيذ �الأحكام �لق�سائية.• المادة الخم�صون:

المادة الخام�ص��ة والخم�ص��ون: يقوم �لملك ب�سيا�س��ًة �الأمة �سيا�سة �سرعية طبقًا الأحكام �الإ�سالم، •

وي�س��رف على تطبيق �ل�س��ريعة �الإ�سالمية، و�الأنظمة، و�ل�سيا�سة �لعامة للدولة، وحماية �لبالد و�لدفاع 

عنها.

قر�أَت هذه �لمو�د �أنت وRمالوؤك، ��ستخرج ما يبين نظام �لمملكة �لعربية �ل�سعودية في �لحكم. 

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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المحاكم في المملكة العربية ال�صعودية: 

ج��اء ف��ي �لمادة �الأول��ى من نظ��ام �لمر�فعات �ل�س��رعية: »تطب��ق �لمحاكم على 
�لق�سايا �لمعرو�سة �أمامها �أحكاَم �ل�سريعة �الإ�سالمية، وفقًا لما دل عليه �لكتاب 

و�ل�سنة، وما ي�سدره ولي �الأمر من �أنظمة ال تتعار�س مع �لكتاب و�ل�سنة ..«.

�لعام��ة،  ال�ص��عودية: �لمحاك��م  العربي��ة  ف��ي المملك��ة  اأمثل��ة المحاك��م  وم��ن 

�لتجاري��ة،  و�لمحاك��م  �ل�س��خ�سية،  �الأح��و�ل  ومحاك��م  �لجز�ئي��ة،  و�لمحاك��م 
و�لمحاكم �لعمالية، ومحاكم �لتنفيذ.
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حرمة التحاكم اإلى العادات والأعراف القبلية المخالفة لل�صريعة الإ�صالمية 

لحاً وهي مخالفة  من فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء في بع�س الأحكام القبلية التي قد ي�صمونها �صُ

لل�صرع المطهر حيث ت�صمنت ُجملة الفتوى مايلي:

  ).. يجب على �لم�سلمين �أن يتحاكمو� �إلى �ل�سريعة �الإ�سالمية ال �إلى �الأحكام �لعرفية، وال �إلى �لقو�نين 
�لو�سعية، وما ُذكر في �ل�سوؤ�ل، �إنما هو تحاكم �إلى مبادئ وقو�عد عرفية؛ ولذ� ي�سمونها: مذهبًا، ويقولون 
ْلحًا ال يخرجه عن حقيقته من �أنه تحُاكم  لمن لم ير�َس بالحكم بمقت�ساها: �إنه قاطع �لمذهب، وت�سميته �سُ
�إل��ى �لطاغ��وت، ث��م �لُحْكم �لذي عينوه من �لذبح �أو �ل�سرب باآلة حادة على �لر�أ���س، حتى ي�س��يل منه �لدم 

لي�س حكمًا �سرعيًا.
وعلى هذ� يجب على م�س��ايخ �لقبائل �أال يحكمو� بين �لنا���س بهذه �لطريقة، ويجب على �لم�س��لمين �أال 
يتحاكم��و� �إليهم �إذ� لم يعدلو� عنها �إلى �لحكم بال�س��رع، و�لي��وم -وهللَّ �لحمد- قد ن�سب ولي �الأمر ق�ساة 
، و�س��نة ر�س��وله - �سلى �هلل عليه و�س��لم -،  يحكم��ون بي��ن �لنا���س، ويف�سل��ون ف��ي خ�سوماتهم بكت��اب �هللَّ
ويحلون م�س��كالتهم بما ال يتنافى مع �س��رع �هللَّ تعالى، فال عذر الأحد في �لتحاكم �إلى �لطاغوت بعد �إقامة 
م��ن يتحاك��م �إلي��ه من علماء �الإ�س��الم، ويحكم بحكم �هللَّ �س��بحانه. وب��اهللَّ �لتوفيق، و�سل��ى �هللَّ على نبينا 

محمد، و�آله و�سحبه و�سلم( )1(.

تنبيه:تنبيه:

)1( رقم �لفتوى 6216 )545/1(.
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فائدة

لول��ي �الأم��ر و�سع �الأنظمة �لتي ير�ها محققة للم�سلحة �لعامة ولي���س فيها مخالفة لل�س��رع؛ 
مث��ل: نظام �لمرور، ونظ��ام �لجو�R�ت، ونظام �لمو�رد �لب�س��رية، و�أنظمة �لبلديات، ونحوها 
م��ن �الأنظم��ة، فيجب �ل�س��مع و�لطاع��ة في ذلك؛ الأنها م��ن �لمعروف �لذي يحق��ق �لم�سالح 
ويدف��ع �لمفا�س��د؛ والأن مخالفته��ا �س��بب للفو�س��ى و�لظلم و�سي��اع �لحقوق؛ فالعم��ل بها من 

�لعمل ب�سرع �هلل.

�ذكر �لدليل على وجوب �لحكم بما �أنزل �هلل. 
ما �أنو�ع �لحكم بغير ما �أنزل �هلل ?

نظام �لحكم في �لمملكة �لعربية �ل�س��عودية قائم على �ل�س��ريعة �الإ�س��المية، 
و�سح ذلك من خالل ما در�سته.

:Æ�كمل �لفر�
 :  قال �بن عبا�س

م��ن جح��د ما �أنزل �هلل فق��د ....................... ، وم��ن �أقر به ولم يحكم 
فهو ....................... ، .......................

�س1:
�س2:
�س3:

�س4:
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مظاهرة الكفار على الم�سلمين الدر�س الثامن:

)1( رواه البخاري، برقم )٢٩٣٧( وم�سلم، برقم )٢٥٢٤(.
)٢( رواه البخاري، برقم ) ٢٩1٦( وم�سلم، برقم )1٦٠٣(.

)٣( �سورة الممتحنة الآية: ٨.

يذكر الطالب نماذج من �سيرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في تعامالته مع الكافرين 
من خالل هذه الأمثلة:

َحاُب��ُه، عَلى النبيِّ  	 ْو�ِس��يُّ واأَ�سْ ع��ن اأب��ي هريرة  قال: َق��ِدَم ُطَفْيُل بُن َعْمٍرو الدَّ
ْت واأََبْت، َفاْدُع اهلَل َعَلْيَها، فِقيَل: َهَلَكْت  ملسو هيلع هللا ىلص، َفقالوا: يا َر�سوَل اهلِل، اإنَّ َدْو�ًسا َع�سَ

َدْو�ٌس، قاَل: اللَُّهمَّ اْهِد َدْو�ًسا واأِْت بِهْم)1(.
، بَثاَلِثيَن  	 َي َر�سوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص وِدْرُعُه َمْرُهوَنٌة ِعْنَد َيُهوِديٍّ عن عائ�سة  قالت : ُتُوفِّ

اًعا ِمن �َسِعيٍر )٢(. �سَ
ق�س��ة �سل��ح الحديبية: واأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سالح الم�س��ركين على ترك القتال ع�س��ر  	

�سنين.

يج��رى الحوار بين 
المجموعات. 

مدخل:

مقدمة:

و�سع الإ�س��الم قيمًا تبين للنا���س ما ي�س��تقيم فيه التعامل فيما بينهم، وقواعد ومبادئ قائمة على 

الق�س��ط والعدل، قال تعالى: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾)٣(.
الب��ر والق�س��ط والإح�س��ان ل ي�س��تلزم المظاه��رة وال��ولء، كم��ا اأن البغ���س 
والكراهية للكفر واأهله، ل ي�ستلزم ترك البر والإح�سان والإق�ساط اإليهم، وقد 

ندب اهلل في كتابه اإلى بر غير المحاربين كما في الآية ال�سابقة.
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�ed�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x﴿ :وق��ال تعالى

.)1(﴾i�h�g�f

وقد R�ر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص غالمًا يهوديًا ودعاه �إلى �الإ�س��الم فاأ�س��لم، و�أَِذَن الأ�س��ماء بنت �أبي 
بكر  ب�سلة �أمها �لم�سركة لتتاألفها، و�أر�سل عمر بن �لخطاب  �إلى �أñ له هدية 
قبل �أن ي�سلم، فالبر و�الإح�سان و�لمعاملة �لطيبة و�ل�سلة لالأبوين و�سائر �الأقارب غير 
�لمحاربين لي���س من �لوالء �لممنوع، وكذلك �لتعامالت �لتجارية و�إقامة �لمعاهد�ت 
و�لعالقات �ل�سيا�س��ية و�لتعاون في �ل�س��وؤون �لدولية؛ الأن ذلك ال ي�س��تلزم ما ُنهي عنه 

من �لمحبة �الإيمانية و�لمودة �لقلبية.

منهè الإ�صالم في معاملة غير الم�صلم:

�لتعامل معهم على �أربعة �أنو�ع:
الن��وع الأول: �أه��ل �لذمة، وهم �لمعاهدون على �إقر�رهم على دينهم و�إقامتهم في 

بالد �لم�سلمين تحت حماية �لدولة �الإ�سالمية، وهوؤالء يجب �لوفاء لهم بالعهد ما د�مو� 
ملتزمي��ن �س��روَط �لعهد، فال يج��وR �العتد�ء عليهم في دمائه��م و�أمو�لهم وحقوقهم، 
الأنها مع�سومة ال يحل �سيء منها �إال بوجه �سرعي؛ لقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل معاهًد� 
ْح ر�ئحة �لجن��ة« )2(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�أال من Xلم معاه��ًد� �أو �نتق�سه حقه �أو كلفه  ل��م َي��َرَ
ف��وق طاقت��ه �أو �أخ��ذ منه �س��يÄًا بغير ِطْيب نف���س من��ه فاأن��ا َحجيُجه ي��وم �لقيامة« )3(. 
النوع الثاني: �لم�ستاأمنون، وهم �لذين لهم �أمان، كال�سفر�ء و�لمندوبين ومن قدم 

�إل��ى بالد �الإ�س��الم لتجارة �أوعمل، فهوؤالء ُيحَترمون ف��ي دمائهم و�أمو�لهم وحقوقهم، 
  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼ »  º   ¹  ¸ } :كم��ا قال �هلل تعالى

.)4(|ÅÄ  Ã  Â

)1( �سورة لقمان �الآية: 15.
)2( رو�ه �لبخاري ح برقم )3166(.
)3( رو�ه �أبو د�ود ح برقم )3052(.

)4( �سورة �لتوبة �الآية: 6.
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المق�سود بها اأن يكون منا�سرًا للكفار محبًة لدينهم �سد وطنه الم�س��لم ووالة اأمره، فهذا 
كف��ر اأكب��ر يخ��رج م��ن المل��ة، بدليل قول��ه تعال��ى: {   
})٥(. فال يكون م�س��لمًا َمن ن�سرهم محبًة لدينهم �سد 

وطنه الم�سلم.

ما المق�سود بمظاهرة الكفار على الم�سلمين؟

الن��وع الثال��ث: المعاه��دون، وه��م الذين يكون بينهم وبين الم�س��لمين عه��د على ترك 
القتال، فيجب الوفاء بعهدهم ويحُرُم االعتداء عليهم، قال تعالى:{ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ ڻڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ})١(.
النوع الرابع: المحاربون، وهوؤالء قد اأمر اهلل بقتالهم دفعا ل�س��رهم وحفظا لالإ�س��الم 

واأهل��ه كم��ا ق��ال اهلل تعال��ى: {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی})٢(، وق��ال تعال��ى: { ۅ  ۉ  ۉ 
ې    ې  ېې })٣(، وق��ال تعال��ى: { چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ })٤(.

)١( �سورة التوبة االآية: ٤.
)٢( �سورة البقرة االآية: ١٩٠.

)٣( �سورة التوبة االآية: ٣٦.

)٤( �سورة التوبة االآية: ٢٩.
)٥( �سورة المائدة االآية: ٥١.
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اأنواع المحبة اأربعة:

الأول: محبة �هلل �لتي هي �أ�سل �الإيمان و�لتوحيد.

الثان��ي: �لمحب��ة في �هلل، وهي محبة �أنبياء �هلل ور�س��له و�أتباعه��م، ومحبة ما يحبه 

�هلل من �الأعمال و�الأRمنة و�الأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة �هلل ومكملة لها.
الثال��ث: محب��ة مع �هلل، وه��ي محبة �لم�س��ركين الآلهتهم و�أند�ده��م و�أ�سنامهم من 

�سجر وحجر وب�سر وَمَلك وغيرها، وهي �أ�سل �ل�سرك و�أ�سا�سه.
الراب��ع: وه��و �لمحبة �لطبيعية �لتي تتبع ما يالئم �لعبد ويو�فقه من طعام و�س��ر�ب 

ونكاح ولبا�س وع�ِسرة وغيرها، وهذه �إن �أعانت على محبة �هلل وطاعته دخلت في باب 
�لطاعات، و�إن �سدت عن ذلك  وتو�سل بها �إلى ما ال يحبه �هلل دخلت في �لمحرمات، 

و�إال بقيت من �أق�سام  �لمباحات .

و�لم��و�الة ال تج��وR �إال هلل تعالى ولر�س��وله �سلى �هلل عليه و�س��لم وللموؤمنين، حيث قال 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ تعال��ى:  �هلل 

.)1(﴾Ã Â
وقد �أثنى �هلل تعالى على �سحابة نبيه �سلى �هلل عليه و�س��لم الأجل مو�التهم للموؤمنين 

ومعاد�تهم لمن حاد �هلل ور�سوله،  فقال تعالى: ﴿! " # $ % & 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3
 K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?>

.)2(﴾X W V U T S RQ P O NM L
فالموؤمن من يطيع �هلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص ويبغ�س من حاد �هلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( �سورة �لمائدة �الآية: 55.
)2( �سورة �لمجادلة �الآية: 22.
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ع��ن �لنعم��ان ب��ن ب�س��ير  قال: قال ر�س��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص:) مث��ل �لموؤمنين ف��ي تو�دهم •
وتر�حمه��م وتعاطفه��م مث��ل �لج�س��د �إذ� ��س��تكى من��ه ع�سو تد�عى له �س��ائر �لج�س��د 

بال�سهر و�لحمى()1(.

 حديث �أبي هريرة  �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )حق �لم�سلم على �لم�سلم خم�س: رد •
�ل�س��الم، وعيادة �لمري�س، و�تباع �لجنائز، و�إجابة �لدعوة، وت�س��ميت �لعاط���س()2(، 
وفي رو�ية لم�س��لم: )حق �لم�س��لم على �لم�سلم �ست. قيل: ما هن يا ر�سول �هلل?، قال: 
�إذ� لقيته ف�س��لم عليه، و�إذ� دعاك فاأجبه، و�إذ� ��س��تن�سحك فان�سح له، و�إذ� عط���س 

فحمد �هلل ف�سمته، و�إذ� مر�س فعده، و�إذ� مات فاتبعه(.

من مظاهر المحبة والموالة:

�أعدد خم�سة من مظاهر �لمو�الة، مع تو�سيح عالقة هذه �لمو�الة بالمحبة.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

)1(�خرجه م�سلم، برقم )2586(.
)2( متفق عليه. 
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بالتعاون مع مجموعتي �أناق�س �أنو�ع �لمحبة وعالقتها بالمو�الة.
.............................................................................................................................................................

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

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

�ألخ�س �لدر�س في �الأ�سطر �الآتية:
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

 d ﴿:على هويته، قال �هلل تعالى ßيجب على �لم�سلم �أن يعتز بدينه، ويد�فع عن وطنه �لم�سلم، ويحاف

g f e﴾)1( ، فال يكون مع �الأعد�ء �لمحاربين باأي نوع من �أنو�ع �الإعانة. 

تنبيه:تنبيه:

ما معنى مظاهرة �لم�سلم الأعد�ء �لدين و�لوطن? 
ما �أنو�ع �لمحبة?

�ذكر منهج �الإ�سالم في معاملة غير �لم�سلم?

�س1:
�س2:
�س3:

)1( �سورة �لمنافقون �الآية: 8.
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

 اأن اأتعرف على معنى �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل ولوازمها.
 اأن اأقتدي بالنبي  في جميع اأموري.

.  اأن اأحقق معنى محبة النبي 
.  اأن اأتعرف على �سور من محبة النبي 

.  اأن اأحذر الغلو في النبي 
.  اأن اأتعرف على ف�سل ومكانة اآل البيت 

.  اأن اأتعرف على ف�سل ومكانة ال�سحابة 
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اأول ركن من اأركان الإ�سالم ال�سهادتان.
�سهادة اأن ل اإله اإل اهلل تت�سمن اأنوا´ التوحيد.

ال�ش¡اOة للنب«  eعناgا ولوازe¡ا الدQ�¢ الأول:

بي``ن  الح``وار  يت``م 
المéموعات. 

معنى �صهادة اأن محمداً ر�صول اهلل

مدخل:

معنى �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل: ت�سديقه فيما اأخبر وطاعته فيما اأمر واجتناÜ ما نهى عنه وزجر, 
ر´. nاهلل اإل بما �س nعبدoواأن ل ي

ويéب تحقيق هذ√ ال�سهادة معرفة واإقرارًا وانقيادًا ظاهًرا وباطنًا.

يدل لذل∂ قوله تعالى:
وقال تعالى:

قال ابن تيمية: (واأما الإيمان بالر�سول فهو المهم, اإP ل يتم الإيمان باهلل بدون الإيمان به, ول تح�سل 
النéاة وال�سعادة بدونه, اإP هو ال£ريق اإلى اهلل �سبحانه, ولهذا كان ركنا الإ�سالم" اأ�سهد اأن ل اإله اإل 

اهلل واأ�سهد اأن محمدًا عبد√ ور�سوله")(3).




بالتعاون مع مéموعتي, ما عالقة �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل باأركان الإ�سالم, 
واأركان الإيمان?

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

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

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

.(1)

.(2)

(3) مéمو´ الفتاوى 638/7. (1) �سورة الن�ساء الآية: 80.                (2) �سورة النور الآية: 63.   
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من المعلوم اأن جميع الدين داخل في ال�سهادتين وم�سمونهما:
اأن ل نعبد اإل اهلل واأن نعبد√ بما �سر´ على ل�سان ر�سوله  ون£يعه فيما جاء به عن 

ربه �سبحانه وتعالى, والدين كله داخل في هذا.
ولذل``∂ فر�``¢ اهلل على جميع الîلق الإيمان بنبيه  وطاعت``ه واتباعه, واإيéاÜ ما 

اأوجبه وتحريم ما حرمه.
وقد �سهد اهلل له باأنه يدعو اإليه باإPنه, ويهدي اإلى �سرا• م�ستقيم, قال تعالى:

.(2) وقال تعالى: 
 كما فّر¥ اهلل به بين اأهل الéنة واأهل النار, فمن اآمن به واأطاعه كان من اأهل الéنة, 

ومن كذبه وع�سا√ كان من اأهل النار, قال تعالى:

لواRم �صهادة اأن محمداً ر�صول اهلل

.(1)

(�سورة الن�ساء) اأراجع ال�سورة من الآية 1 حتى الآية 19 واأدون الآيات في المكان المî�س�¢.
.................................................................................................................................................................

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

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

اأرج``ع اإل``ى الم�سح∞, واأبحث 
ث``م  المنا�س``بة,  الآي``ات  ع``ن 
اأoدّونه``ا في الم�س``ت£يل, لتكون 

جõءًا من الدر�¢.

وقد اأمر اهلل ب£اعة ر�سوله   في اأكثر من ثالثين مو�سعًا من القراآن, وقرن طاعته 
ب£اعته.

(1) �سورة الأحõاÜ الآيات: 46-45.
(2) �سورة ال�سورى الآية: 52.
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 . وقد جعل اهلل تبار∑ وتعالى ر�سوله اأ�سوة وقدوة يحتذى به الîلق في اأقواله واأفعاله وجميع ما جاء به 
فقال �سبحانه:

قال ابن كثير: "هذ√ الآية الكريمة اأ�سل كبير في التاأ�سي بر�سول اهلل   في اأقواله واأفعاله واأحواله"      . 
وقال تعالى:

اأرجع اإلى الم�سح∞ واأ�ستîرج اأربع اآيات اأمر اهلل فيها ب£اعة ر�سوله
ثم اأoدّونها لتكون جõءًا من الدر�¢ (اآل عمران, الن�ساء, المائدة, الأعراف, 

الأنفال, النور, محمد, التغابن...).
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.(3)

(2)

طريق``ة  عل``ى  الن�س``ا•  يت``م 
الم�سابقات بين المéموعات.

,(1)

(1) �سورة الأحõاÜ الآية: 21.        (3) �سورة الن�ساء اآية: 65.
(2) تف�سير ابن كثير (350: 6).
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?  ما وجه ال�ستدلل بهذ√ الآية على وجوÜ طاعة الر�سول 
..............................................................................................................................................................

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

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

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

 nول`` oس� nا ر nوا يoال nى ق nب nاأ rن nم sلpاإ nة sن nérال nونoل oخ rد nي ي pت sمoاأ tل oاأن ر�س``ول اهلل  قال: }ك  وع``ن اأب``ي هريرة
.(1) zىnبnاأ rد nق nي ف pان nس� nع rن nم nو nة sن nérال nل nخ nي د pن nاع nطnاأ rن nم : nال nى قnبrاأ nي rن nم nو pاهلل

.(2) z nى اهلل nس� nع rد nق nي ف pان nس� nع rن nم nو nاهلل ń ا nطnاأ rد nق nي ف pن nاع nطnاأ rن nم{ : وقال 
 nال nق nًما ف rو nى قnتnاأ mل oج nر pل nث nم nك pه pب oي اهلل pن nث nع nا ب nم oل nث nم nي وpل nث nا م nم sنpعن النبي  قال: }اإ  وعن اأبي مو�سى
وا  oénل rدnاأ nف pه pم rو nق rن pم lة nف pائ nط oه nاع nطnاأ nف nاء né sالن nف oان nي rر oع rال oير pذ sا الن nن nي اأ uنpاإ nو sي nن rي nع pب n¢``� rي nérال oتrيnاأ nي ر uنpاإ pم rو nا ق nي
 rم oه nكnل rهnاأ nف o¢``� rي nérال rم oه nح sب nس� nف rم oه nان nك nوا م oح nب rس�nاأ nف rم`` oه rن pم lة nف pائ nط rتnب sذ nك nا و rو`` né nن nف rم pهpل nه nى م``nل nوا ع`` oقnل n£rان nف
 rن pم pه pب oتrÄ pا ج`` nم pب nÜ sذ nك nي و pان nس� nع rن``` nم oل nث nم nو pه``` pب oتrÄ pا ج``` nم nع nب sات nي ف pن nاع nطnاأ rن nم oل`` nث nم n∂`` pل nذ nف rم`` oه nاحnت rاج nو

.(3) z uق nحrال

كي∞ نحقق ال£اعة للر�سول  في ال�سالة, وبر الوالدين? م�ستر�سدًا ببع�¢ 
الأحاديث.

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

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

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

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

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

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

.(2283)ì (6482) وم�سلمì اريî(1835).              (3) اأخرجه الب ì (7137) وم�سلمì اريî(7280).              (2) روا√ الب ì اريî(1) روا√ الب
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ما معنى �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل?

ما عالقة �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل باأركان الإ�سالم واأركان الإيمان?

اأتحّدç عن اأثر �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل على العالقات الأ�سرية.

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

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

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

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

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

اأoلîّ�¢ الدر�¢ في الأ�س£ر الآتية:

:1¢�

:2¢�

:3¢�
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ما معنى �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل?
اأمثلة على اأثر �سهادة اأن محمدًا ر�سول اهلل على الم�سلم.

يتم الحوار بين المéموعات.

محبة الم�صلم للنبي  معناها وحقيقتها:

: درجات محبة النبي  

مدخل:

ëeبة النب«  eعناgا وحقيقت¡ا الدQ�¢ الثاني:

 Üلى فيه اإيثار√  على كل محبوéاأن يميل قلب الم�س``لم اإلى ر�س``ول اهلل  مياًل يت
` �س``وى اهلل ` م``ن نف�``¢ ووالد وولد والنا�``¢ اأجمعين, وPل∂ لما خ�س``ه اهلل من كريم 
الî�سال وع¶يم ال�س``مائل, وما اأجرا√ على يديه من �سنوف الîير والبركات لأمته, 
وما امتن اهلل على العباد ببعثه ور�سالته اإلى غير Pل∂ من الأ�سباÜ الموجبة لمحبته 

عقاًلو�سرًعا.
وي``رى اآخ``رون اأن المحبة ل تو�س∞ بو�س∞ اأظهر من (المحبة), واإنما يتكلم النا�``¢ 

في (اأ�سبابها, وموجباتها, وعالماتها, و�سواهدها, وثمراتها, واأحكامها).

-1
محبة النبي  على درجتين:

اإحداهما فر�¢: وهي المحبة التي تقت�سي قبول ما جاء به الر�سول  من عند اهلل, وتلقيه بالمحبة 
والر�س``ا والتع¶يم والت�س``ليم, وعدم طلب الهدى م``ن غير طريقه بالكلية, ثم التبا´ له فيما بّلغه عن 
رب``ه بفع``ل الواجب``ات, والنتهاء عما نهى عنه م``ن المحرمات, فهذا القدر لبد من``ه, ول يتم الإيمان 

بدونه.
�س``نn التاأ�س``ي ب``ه, وتحقيق القتداء ب�س``نته في  oوالدرج``ة الثاني``ة: �س``نة, وه``ي المحب``ة التي تقت�سي ح
اأخالق``ه, واآداب``ه, ونوافل``ه, وت£وعات``ه, واأكل``ه, و�س``ربه, ولبا�س``ه,.... وغير Pل``∂ من اآداب``ه الكاملة, 

واأخالقه ال£اهرة.

-2

دائ``رة  كلم``ة  الح``ب 
النا�``¢,  األ�س``نة  عل``ى 
 Üالقل``و لتعل``ق  رم``õًا 
وميله``ا اإلى م``ا تر�سا√ 

وت�ستح�سنه. 
وي£لق في اللغة على 

�سفاء المودة.
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. اأPnكر اأربعة اأمثلة لكل درجة من درجات محبته 
............................................................................................................................................................

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

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

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

: دواعي محبة الر�صول 

يرتب``§ الح``ب ف``ي قلب الإن�س``ان بدواف``ع وبواعث تبع``ث علي``ه, مهمتها اأن تح``ر∑ القل``ب وتدفعه نحو 
محبوبات``ه, واإPا ن¶رن``ا اإل``ى محب``ة الر�س``ول  ف�س``نéد اأن البواع``ث عليها متنوعة ومتع``ددة; وPل∂ 

لكثرة ما خ�سه اهلل به من اأنوا´ الف�سائل ومنها:

ّبنا هلل عõ وجل.1- oّبنا للر�سول  تابع لح oاأن ح
وPل∂ اأن محبة اهلل تعالى هي اأ�سا�¢ المحبة ال�سرعية, لأن اهلل هو المحبوÜ لذاته وكل ما �سوا√  
 rم oك oد nحnاأ oن pمrDو oل ي{ : ` مما يحب �سرعًا `  فمحبته تابعة لمحبة اهلل عõ وجل, عن اأن�¢ قال قال النبي  

.(1)z nعين nم rجnاأ p¢�ا sالن nو √ pد nل nو nو p√ pد pال nو rن pم pه rي nلpاإ sب nاأح nكونnى اأsت nح
واأي�سًا فاإن اهلل تعالى اأحبه واختار√ من خلقه, فحبo ما يحبه اهلل من لوازم محبته �سبحانه وتعالى.

وPل``∂ اأن اهلل تعالى ا�س£فا√ على النا�``¢ بر�س``الته, وجعل``ه خاتم النبيين, واأف�س``ل الîلق اأجمعين, 
 oر rب nق rال oه rن nع tق`` nس� rن nي rن nم oل sوnاأ nو pة nام nي pق rال nم rو nي nم nاآد pد nل nو oد uي`` nا �س nنnاأ{ : وخليل رÜ العالمين. قال ر�س``ول اهلل 

.(2)z mع sف nس� oم oل sو nاأ nو mع pاف nس� oل sوnاأ nو

كمال راأفته   ورحمته باأمته وحر�سه على هدايتها واإنقاPها من الهلكة, حتى ك``ادت ت`ذهب نف�س``ه 
اأ�س```فًا على ق`وم`ه األ يكون``وا موDمني`ن, كم`ا ق`ال تع`ال`ى:       (3).

وقال تعالى:

-2

.(4)

(1)�سحيí البîاري ì (15) وم�سلم ì (44).          (3) �سورة ال�سعراء الآية: 3.

(2) اأخرجه م�سلم ì (2278).                           (4) �سورة التوبة الآية: 128.
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بالتعاون مع مéموعتي, اأoبّين اأثر تعلم دواعي محبته  على �سلو∑ الم�سلم. مع الأمثلة.
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

- تذّكر الر�سول  واأحواله, و�سيرته و�سمائلة ومكارم اأخالقه.
- ال�ستغال ب�سنته  قوًل وعماًل.

, والن¶ر ف``ي النفع  - معرف``ة نعم``ة اهلل عل``ى عب``اد√ به``ذا النب``ي 
الحا�سل للعباد من جهته  باإخراجهم من ال¶لمات اإلى النور.

-3

كي∞ ن�ستفيد من هذ√ الأ�سباÜ لõيادة محبتنا للنبي  (خ£وات عملية)?
......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

اأ
Ü
ج

حب الم�سلم للر�سول  يحركه في قلبه اأمور كثيرة منها:

 باإخراجهم من ال¶لمات اإلى النور.
, والن¶ر ف``ي النفع 

 باإخراجهم من ال¶لمات اإلى النور.

 ن اأبو بكر ال�سديقPا�س``تاأ
النب``ي  ف``ي الهé``رة, فق``ال 
ل``ه: }ل تعé``ل لع``ل اهلل يéع```ل 
اأPن  ف```ل``م`````ا   ,zس``اح`ًب```ا� ل``∂ 
اهلل ع``sõ وج``لs لنبي``ه بالهé``رة 
قدم على اأبي بكر يîبر√ بالأمر 
فقال ل``ه اأبو بك``ر: (ال�سحبة يا 

ر�سول اهلل).
 فق``ال ل``ه: }ال�سحبةz, تق```ول 
م``ا  اهلل  (ف``و   : عائ``�س```ة 
�س``عرت ق``§ قب``ل Pل``∂ الي``وم 
اأن اأحدًا يبك``ي من الفرì حتى 

راأيت اأبا بكر يبكي يومÄذ).
((2138) ì اريîروا√ الب)
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, مع التمثيل? ما درجات محبته 

ما اأثر محبة النبي  على �سلو∑ الم�سلم?

? كي∞ نõيد من محبتنا للنبي 

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

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

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

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

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

اأoلîّ�¢ الدر�¢ في الأ�س£ر الآتية:

:1¢�

:2¢�

:3¢�
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? ما معنى محبة النبي 
. اأ�سباÜ زيادة محبته 

. فوائد محبته 

يتم الحوار بين 
المéموعات. 

عالمات محبته 

مدخل:

عeÓاëe äبة النب«  الدQ�¢ الثالث:

الحب واإن كان من اأعمال القلوÜ اإل اأنه لبد واأن ت¶هر اآثار√ على الéوارì قوًل وفعاًل.
ولما كان حب الر�س``ول  قد يدعيه الكثيرون, فالبد من التمييõ بين المحب ال�ساد¥ ومن لي�``¢ 
ن �سل∂ في حبه لر�سول اهلل  م�سلكًا �سحيحًا, وبين من انحرف بم�سل∂  nكذل∂, والتفريق بين م

.Üحبه عن ال�سوا
وحÖ الر�صول  مقيد ب�صواب§ تحكمه، ومحدد بعالمات توDكد �صدقه، واآثار تظهر 

على من ات�صف به، منها:

اتبا´ النبي  والقتداء به وال�سير على نهéه والتم�س∂ ب�سنته واجتناÜ نواهيه والتاأدÜ باآدابه... 
وقد تقدم تو�سيP íل∂ بالأدلة.

-1

. ر دليلين من القراآن الكريم على وجوÜ اتبا´ النبي  oكPnموعتي, اأéبالتعاون مع م
........................................................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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, فمن اأحبه  اأحب Pكر√ وال�سالة عليه. الإكثار من ال�سالة عليه 
.(1) zًرا rس� nع pه rيnل nع oى اهللsل nًة �س nد pاح nو sيnل nى عsل nس� rن nقال عليه ال�سالة وال�سالم: }م

 . ر ثالثة مواطن ي�ستحب فيها ال�سالة على النبي  oكPnاأ
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

, وتمني Pل∂ ولو كان Pل∂ مقابل بذل المال والأهل.4- تمني روDيته وال�سو¥ اإلى لقائه 
.(2) z pه pال nم nو pه pل rهnاأ pي ب pاآن nر rو nل rم oه oد nحnاأ tد nو nي ي pد rع nب nونoون oك nي l¢�ا nا ن vب oي ح pي ل pت sمoاأ uد nس�nاأ rن pم{ : قال 

. الن�سيحة له 
 nين pمpل rس� oمrال pة sم pئnأ pل nو pه pول`` oس� nر pل nو pه pاب nت pك pل nو p pهلل nال nق rن nم pا ل nنrل oق oة nيح pس�sالن oين uكما قال عليه ال�سالة وال�س``الم: }الد

.(3) z rم pه pت sام nع nو
والن�سيحة لر�س``ول اهلل  في حياته: تكون ب£اعته ون�سرته ومعاونته, وبذل المال والنف�``¢ في �سبيل 

Pل∂.
واأما بعد وفاته: فالعناية بت£بيق �سنته, والتاأ�سي به في اأخالقه واآدابه, وتع¶يم اأمر√.

تعّلم القراآن الكريم المنõل عليه, والمداومة على تالوته, وفهم معانيه.
 nاهلل  كان pي uب nن nقoل oخ sنpاإ{ : لق به حتى قالت عائ�س``ةîوت , فالم�س``لم يح``ب الق``راآن الذي اأتى ب``ه 

.(5) z oه nمsل nع nو nاآن rر oق rال nمsل nع nت rن nم rم oك oر rي n(4). وقال عليه ال�سالة وال�سالم: }خzاآن rر oق rال

-5

-6

.(5027)ì اريî(55).         (5)اأخرجه البì (408).        (3) اأخرجه م�سلمì (1) اأخرجه م�سلم
.(746)ì (2832).     (4) اأخرجه م�سلمì (2) اأخرجه م�سلم

ن�سر �سنته   , والدعوة اإليها وبذل الغالي والنفي�¢ في �سبيل Pل∂.
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, مع تو�سي``í عالقة كل  بالتع``اون م``ع مéموعت``ي, اأPnك``ر خم�``¢ خ�سال اأت�س``به  فيها بالنب``ي 
. خ�سلة بمحبته 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأoلîّ�¢ الدر�¢ في الأ�س£ر الآتية:

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

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

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

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

, مع الدليل عليها. اأPnكر ثالثًا من عالمات محبة النبي

? ما معنى الن�سيحة له 

? اأPnكر اأعماًل تõيد من محبتي  للنبي 

:1¢�

:2¢�

:3¢�
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? ما معنى محبة النبي 
. اأ�سباÜ زيادة محبته 

. �سور من محبته 

الن¡« عن ال¨لو a« النب«  الدQ�¢ الراب™:

يتم الحوار بين المéموعات. 

النهي عن ال¨لو في النبي 

مدخل:

ال¨لو ل¨ة: تéاوز الحد.

والتعريف ال�صرعي لل¨لو: مéاوزة حدود ما �سر´, �سواء كان Pل∂ التéاوز في جانب 

العتقاد اأم القول اأم العمل.
وق``د ج``اء Pك``ر لف``ß الغل``و في الق``راآن الكري``م ف``ي مو�سعي``ن وكان الî£``اÜ فيهما 

للن�س```ارى, ف`اأح``دهم`ا: ف`ي ق```وله تع``الى:

.(1)

والآخر في �سورة المائدة
.................................................................................................................................................................

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

اأرج``ع  ال``ى الم�سح``∞, واأبحث 
oدّونها  عن الآيات المنا�سبة, ثم اأ
في الم�ست£يل, لتكون جõءًا من 

الدر�¢.

وق``ال علي``ه ال�سالة وال�س``الم: }اإياكم والغلو ف``ي الدين, فاإنما اأهل∂ م``ن كان قبلكم 
.(2) zالغلو في الدين

(1) �سورة الن�ساء الآية: 171.
.(3247) ì (2) اأخرجه اأحمد
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: مéاوزة الحد في قدر√ باأن يoرفع فو¥ مرتبة العبادة والر�س``الة ويéoعل له �س``يء  والغلو في حقه 
�ستغاç به من دون اهلل ويoحل∞ به. oى وي nدعoمن خ�سائ�¢ الإلهية كاأن ي

? ما �سبب غلو بع�¢ الم�سلمين في النبي 
......................................................................................................................................................................

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

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

ال¨لو في العتقاد: ويتمثل في مéاوزة حدود العتقاد ال�سحيí اإلى غير√ من �سروÜ النحراف 

ومنه: 
   الغلو في عي�سى � وجعله في مرتبة الألوهية.

ل``ق من ن``ور√, واأنه  oالعالمي``ن, واأن الك``ون خ  Üل``و¥ م``ن ن``ور رîالغل``و ف``ي الر�س``ول  اأن``ه م   
يت�س``رف ف``ي الأك``وان, واأنه م``الlP ومعاP عند حل``ول الî£وÜ ونõول ال�س``دائد, وغيرها من 

. اأنوا´ الغلو التي ت�سî§ اهلل وحّذر منها ر�سول اهلل 
, فمن  فمن Pل∂ دعوى الغالة جواز �سرف بع�¢ اأنوا´ العبادة له  ال¨لو في القول والعمل:

�س``تغاç فيه الîالق بمعنى اأن``ه ي£لب منه كما ي£لب من  oبه في كل ما ي çقائ``ل يق``ول: اإنه ي�س``تغا
الîالق.

, كال�س``تغاثة  ومن Pل∂ ما يفعله بع�¢ النا�``¢ من اإن�س``اد الق�سائد التي فيها غلو في النبي  
 . به والتو�سل به والحل∞ به, ول يميõون بين حق اهلل وحق الر�سول 

اأنواع ال¨لو

تتعدد اأ�سكال الغلو و�سور√, فمنه ما يكون في العتقاد, ومنه ما يكون في القول والعمل:
-1

-2
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بالتعاون مع مéموعتي, ما عالقة الغلو في النبي  بالتوحيد?
..............................................................................................................................................................

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

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

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

 nتrن nا اأ nنrل oق nف{ : ر  ق``ال: ان£لقت في وفد بني عام``ر اإلى ر�س``ول اهلل  uيî`` uع``ن عب``د اهلل بن ال�س
 rوnاأ rم oك pل rو nق pوا بoول oق nال`` nق nًل ف rو nا ط nن oم n¶ rعnاأ nاًل و rس� nا ف nنoل nس� rفnاأ nا و`` nنrل oى قnال nع nت nو n∑ nار nب nت oاهلل oد uي`` sال�س nال`` nق nا ف nن oد uي`` nس�
z (1). مع العلم اأنه  �س``يدl حًقا لكنه خ�س``ي على اأمته من  oان n£rي`` sال�س rم oك sن nي pر rénت`` rس� nي nل nو rم oك pل rو nق p¢� rع nب

الغلو.
ولoوا  oق nف o√ oد rب nا ع nنnا اأ nم sن pاإ nف nم nي rر nم nن`` rى اب nار nس�sالن rت nر rط nا اأ nم nي ك pون oر r£oت nوق``ال عليه ال�سالة وال�س``الم: }ل

.(2) z oه oول oس� nر nو pاهلل oد rب nع

. ? اأPnكر خم�سة اأمثلة فيها تع¶يم للنبي   كي∞ يكون تع¶يم النبي 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.(4806) ì (16310) واأبو داودì (1) روا√ اأحمد
.(3445) ì اريî(2) اأخرجه الب

نهي النبي   عن ال¨لو فيه:
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اأoلîّ�¢ الدر�¢ في الأ�س£ر الآتية:

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

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

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

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

? ما المراد بالغلو في النبي 

اأتحدç عن الغلو في العتقاد.

حّذر النبي  من الغلو فيه, اأoدلل على Pل∂ بدليلين.

? وما الفر¥ بينه وبين التع¶يم? كي∞ يكون الغلو في النبي 

:1¢�

:2¢�

:3¢�

:4¢�
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. �سور من محبة النبي 
. �سور الغلو في النبي 

a†شπ اB∫ البيâ وeكانت¡م  :¢ùامîال ¢�Qالد

يتم الحوار بين المéموعات.

: ف�صل اآل البيت ومكانتهم 

مدخل:

اآل البيت: هم اآل النبي  الذين حرمت عليهم ال�سدقة.

وهم: اآل علي بن اأب```ي طالب, واآل جعفر بن اأب```ي طالب, واآل عقيل بن اأبي طالب, واآل العبا�``¢ 
ابن عبدالم£لب, وبنو الحارç بن عبدالم£لب, واأزواج النبي  وPريته.

وقد دّل على ف�سلهم قوله تعالى:

ركم  uك nPoركم اهلل ف``ي اأهل بيتي, اأ uك nPoوقول``ه عليه ال�سالة وال�س``الم في الو�سية به``م: }واأهل بيتي, اأ
.(2) z اهلل في اأهل بيتي

ق``ال اب``ن تيمية: (ول ريب اأن لآل محمد  حقًا على الأمة ل ي�س``ركهم فيها غيرهم, وي�س``تحقون 
من زيادة المحبة والموالة ما ل ي�ستحقه �سائر ب£ون قري�¢, كما اأن قري�سًا ي�ستحقون من المحبة 

والموالة ما ل ي�ستحقه غير قري�¢ من القبائل)(3).
فنحن نحبهم لأمرين:

فوا به.      لالإيمان الذي ات�سّ
.      وللقرابة من ر�سول اهلل 




.(1)

(1) �سورة الأحõاÜ الآية: 33.           (3) منهاج ال�سنة النبوية 599/4.
.(2408) ì (2) اأخرجه م�سلم



.(984) ì (1) اأخرجه ابن اأبي عا�سم في ال�سنة
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اأرجع اإلى الم�سح∞ واأبحث 
ع``ن الدلي``ل, ث``م اأدون``ه في 
الم�ست£يل; ليكون جõًءا من 

الدر�¢

بالتع``اون م``ع مéموعتي, اأoبّين ال�س``تدلل من الآية والحديث ال�س``ابقين على ف�سل 
? ومكانة اآل البيت 

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

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

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

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

ق�سم مفّرطون في حبهم, وهم الéفاة في حقهم, البغاة عليهم.
وهوDلء �سّيعوا و�سية النبي  في اأهل بيته.

لnوا فيهم وتعدوا الحد ال�سرعي في حقهم. nق�سم اأفرطوا في حبهم, وغ
وهوDلء وقعوا في الغلو المنهي عنه.

طين, فاأقاموا لهم حقهم من المحبة وجعلوها  pق�سم و�س§ بين المفّرطين والمفر
. من محبة النبي 

.Üلء هم اأهل الحق وال�سواDوهو
• في بغ�سي)(1).  pر rف oفي حبي, وم • pر rف oيهل∂ فّي رجالن: م) : قال علي بن اأبي طالب 

انق�صم النا�س في اآل البيت اإلى ثالثة اأق�صام:

: الواجÖ نحو اأهل بيته 

: ومن حقوق اآل البيت 

1- محبتهم, وهو من اأع¶م حقوقهم.
م�¢ والفيء. oî2- اأن اهلل تعالى جعل لهم حقًا في ال

ويدل لذل∂ ما جاء في �سورة الأنفال:
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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  . 3- ال�سالة عليهم تبعًا لل�سالة على النبي 
كما في ال�سالة الإبراهيمية.

 , وقد تواتر النقل عن اأئمة ال�س``ل∞ واأهل العلم جياًل بعد جيل بوجوÜ محبة اأهل بيت ر�س``ول اهلل 
واإكرامهم والعناية بهم, وحفß و�سية النبي  فيهم.

.(7264) ì (2392) وال£براني ì (1759).              (2) اأخرجه اأحمدì (3712) وم�سلم ì اريî(1) اأخرجه الب
.(833) ì (3) البداية والنهاية 140/8.                                 (4) روا√ اأحمد

قال اأبو بكر ال�سّديق : (والذي نف�سي بيد√ لقرابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأحبt اإّ› 
اأن اأ�سل من قرابتي)(1).

وقال اأمري املوDمنني عمر بن اÿ£اÜ للعبا�¢ : (واهلل لإ�سالم∂ يوم اأ�سلمت كان اأحب اإّ› من 
اإ�سالم اÿ£اÜ ` يعني والد√ ` لو اأ�سلم, لأّن اإ�سالم∂ كان اأحب اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

.(2)(.Üا£ÿو�سلم من اإ�سالم ا
اأبي  بن  بن علي دخل على معاوية  اأّن احل�سن  والنهاية:  البداية  كتابه  ابن كثري ‘   ßواأورد احلاف
�سفيان ‘ ‹ل�سه, فقال له معاوية: مرحًبا واأهاًل بابن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم, واأمر 

له بثالثمائة األ∞(3).
وكان اأهل البيت يéّلون ال�سحابة ويعرفون  لهم قدرهم حتى اإن عليًا  زوج ابنته اأم كلثوم من 

. منني عمرDاأمري املو
وقال علي : األ اأخÈكم بîري هذ√ الأمة بعد نبّيها? اأبو بكر. ثم قال: األ اأخÈكم بîري هذ√ الأمة بعد 

اأبي بكر? عمر(4).
خالفة   ‘ كان  كما  وقا�سيًا  م�ست�سارًا,  منا�سحًا  لعثمان,  الأوفياء  املîل�سني  من    علي  وكان 

ال�سديق والفارو¥.
و⁄ يكن جعفر بن مد يتولى اأبا بكر وعمر فح�سب, بل كان ياأمر اأتباعه بوليتهما اأي�سًا.

اإن∂  اإPا لقيته  اأبي بكر وعمر فقال لها: توليهما, قالت فاأقول لربي  دخلت عليه امراأة ف�ساألته عن 
اأمرتني بوليتهما? قال: نعم.

المحبة بين ال�سحابة واآل البيت:
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 له ثالثة  اأبنائهم باأ�سماء ال�سحابة, فهذا علي  وكان من حب اأهل البيت لل�سحابة اأنهم �سموا 
اأبناء ا�سم اأحدهم اأبو بكر والثاين عمر والثالث عثمان, و�سمى احل�سن بن علي اأحد اأبنائه اأبا بكر 
والآخر عمر, ومو�سى الكاظم �سمى اإحدى بناته با�سم ال�سديقة عائ�سة بنت ال�سديق, كما اأن علي بن 

احل�سن بن علي بن اأبي طالب �سمى اإحدى بناته عائ�سة.
وكان من تقدير اأهل البيت لعثمان اأنهم زوجوا بناتهم اأبنائه, ول غرابة فالنبي  قبلهم زّوج عثمان 

بنته رقية, فلما توفّيت زّوجه اأختها اأم كلثوم.
والت�سمية وامل�ساهرات بني الآل وال�سحابة كثرية, وهي دالة على مدى ما بينهم من الألفة واملحبة 

ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.        
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? ما المراد باآل بيت النبي 

.íمع التو�سي , اأoقارن بين اأق�سام النا�¢ في اآل البيت 

, مع ال�ستدلل. اأnتحّدç عن �سيء من حقو¥ اآل البيت 

. اأnر�سم جدوًل للت�سمية والم�ساهرات بين اآل البيت وال�سحابة 

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

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

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

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

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

اأoلîّ�¢ الدر�¢ في الأ�س£ر الآتية:

:1¢�

:2¢�

:3¢�

:4¢�
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. �سور من محبة ال�سحابة للنبي  
كي∞ انت�سر الإ�سالم?

يتم الحوار بين 
المéموعات. 

ف�صل ال�صحابة ومكانتهم 

مدخل:

a†شπ الüشëابة وeكانت¡م  :¢�Oساùال ¢�Qالد

ال�سحابة جمع �سحابي: وهو من لقي النبي  موDمنًا به ومات على Pل∂.
والذي يéب اعتقاد√ فيهم اأنهم اأف�سل الأمة وخير القرون ل�س``بقهم واخت�سا�سهم ب�سحبة النبي 

 / . والéهاد معه, وتحمل ال�سريعة عنه, وتبليغها لمن بعدهم , وفيهم نõل قول اهلل تعالى: 
. 2 1 0

: والواجب علينا �سالمة قلوبنا واأل�سنتنا لأ�سحاÜ ر�سول اهلل 
واأن تكون قلوبنا مملوءًة بالحب والتقدير والتع¶يم لأ�سحاÜ ر�س``ول اهلل    على ما يليق بهم, ولأن 

, ومحبة ر�سول اهلل  من محبة اهلل. محبتهم من محبة ر�سول اهلل 
واأن تك````ون األ�سنتنا اأي�سًا �سالمة م```ن التنق�¢ وال�سب وال�ستم واللعن والتف�سي```ق والتكفير لهم وما 
تr من ه``ذا, ن£قت بالثناء عليه``م والتر�سي عنهم  nمpا �س``لPل``∂ مما ياأت``ي به اأهل البد´, فاإP اأ�س``به

والترحم عليهم وال�ستغفار لهم.

, واأn�سرì اأبرز �سماتهم ومواقفهم. اأnختار ثالثة من ال�سحابة 
...............................................................................................................................................................

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

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

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

................................................................................................................................................................
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ف�صل ال�صحابة  

ي  pن rر nق p¢�ا sالن oر rي nبذل∂ ر�سول اهلل  حين قال: }خ ìاأنهم خير القرون في جميع الأمم, كما �سر
.(1)z rم oه nونoل nي nين pذsال sم oث rم oه nونoل nي nين pذsال sم oث
. اأنهم اأ�سحاÜ خير البرية محمد 

اأنهم هم الوا�س£ة في التبلي≠ بين ر�سول اهلل  وبين اأمته, فمنهم تلقت الأمة عنه  ال�سريعة.
ما كان على اأيديهم من الفتوحات الوا�سعة الع¶يمة, التي انت�سر بها الإ�سالم في الأر�¢.

.Üوالأخال¥ والآدا íاأنهم ن�سروا الف�سائل بين هذ√ الأمة من ال�سد¥ والن�س
اأنه``م اأ�س``د¥ الأم``ة اّتباعا للنبي  وحب``ًا له وPودًا عنه, حتى بّل≠ ر�س``الته, وه``م منا�سرون له 

وقائمون بحقه  اأتم القيام.

رn بينهم, يعني عما وقع بينهم من النõا´, والكالم  né`` nكون عما �س`` pم�سoومن معتقد اأهل ال�س``نة اأنهم ي
عم``ا �س``éر بينهم لي�``¢ هو الأ�سل, ب``ل الأ�سل هو الك∞ والإم�س``ا∑, ويoق�سد به ع``دم الîو�¢ فيما 
وقع بينهم من الحروÜ والîالفات على �س``بيل التو�س``ع وتتبع التف�سيالت, فتل∂ اأمور �س``لمت منها 

 ( ' & % $ # " ! اأيدينا, فلت�سلم منها األ�سنتنا, قال تعالى: 
.(2) 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

. بالتعاون مع مéموعتي, اأnكتب ثالç مواق∞ تدل على محبة ال�سحابة للنبي 
.........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

طريق``ة  عل``ى  الن�س``ا•  يت``م 
الم�سابقات بين المéموعات.

.(2533)ì (2652) وم�سلم ì اريî(1) اأخرجه الب
(2) �سورة الح�سر الآية: 10.



ة
�ص

د
صا

�
ل
 ا

ة
د

ح
و

ل
ا

199

ق`ول`ه ت``ع`ال`ى:

وق`ول`ه ت```ع```ال``ى:

.(1)

.(2)

. اأحدد وجه ال�ستدلل في الآيتين على ثناء اهلل تعالى على ال�سحابة 

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

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

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

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

الثناء عليهم في ال�صنة والنهي عن �صبهم

.(3) z oه nيف pس�nن nل nو rم pه pد nحnاأ sد oم n≠nل nا ب nًبا م nه nP mد oحoاأ nلrث pم nق nف rن nاأ rم oك nد nحnاأ sنnاأ rوnل nي ف pاب nح rس�nوا اأtب oس� nت nل{ : قال 
(الن�سي∞ ياأتي بمعنى الن�س∞).

.(4) z rم oه nونoل nي nين pذsال sم oث rم oه nونoل nي nين pذsال sم oي ث pن rر nق p¢�ا sالن oر rي nخ{ : وقوله 
.(5) zا nه nت rح nوا ت oع nاي nب nين pذsال , lد nحnاأ pة nر né sال�س pÜا nح rس�nاأ rن pم oاهلل nاء nس� rنpاإ nار sالن oل oخ rد nي nل{ : وقال 

ومما ورد في ف�صلهم من الآيات:

(1) �سورة التوبة الآية: 100.
(2) �سورة الفتí الآية: 18.

.(2540)ì (3673) وم�سلمì اريî(3) اأخرجه الب
.(2533) ì (2652) وم�سلمì اريî(4) اأخرجه الب

.(2496) ì (5) اأخرجه م�سلم
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وجه ال�ستدلل بهذ√ الأحاديث على ف�سل ال�سحابة  في حياة الر�سول 
وبعد وفاته.

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

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

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

ورد في الآيات الأخيرة من �سورة الأنفال اأو�ساف المهاجرين والأن�سار, 
ووعد اهلل لهم, اأoدّون Pل∂ هنا بعد الرجو´ لالآيات.

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

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

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

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

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

ما المراد بال�سحابي?
. اأتحدç عن ف�سل ال�سحابة 

. اأoبّين اأبرز ما تمّيõ به معتقد اأهل ال�سنة في ال�سحابة 
. اأPnكر الواجب علينا تéا√ ما �سéر بين ال�سحابة 

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

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

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

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

اأoلîّ�¢ الدر�¢ في الأ�س£ر الآتية:

:1¢�
:2¢�
:3¢�
:4¢�
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

 اأن اأَتعرف على اأهمية لزوم الجماعة.
 اأن اأَزداد حر�سًا على تما�سك الجماعة.

 اأن اأَنبذ الفرقة وطرقها.
 اأن اأُحقق الطاعة بالمعروف لولة الأمر.
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تتكون المجتمعاä بتما�سك الأفراد.
ق�سة ك�سر الأعواد متفرقة، ومتانتها مجتمعة.

وLوÜ لõوΩ الªéاعة وΩP الفرbة الدQ�¢ الأول:

 .äيتم الحوار بين المجموعا

لزوم الجماعة وPم الفرقة

مدخل:

لــزوم الجماعــة: الثبــاä علــى وحدة الكلمــة، والجتماع علــى ولي الأمر خــادم الحرمين ال�ســريفين 
الملك �سلمان بن عبدالعزيز يحف¶ه اهلل وما يتبع ذلك من �سهود الُجمع والجماعاä والحè والجهاد 

والأعياد.

.äوجه ال�ستدلل من الآيا
........................................................................................................................................................................

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

ورد معنى الجماعة في در�ض �سابق، فما معناها، وما قول ابن م�سعود  فيها؟
............................................................................................................................................................................

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

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

اآياä تاأمر الموؤمنين وتحثهم على لزوم الجماعة والئتلف،   ولقد وردä في كتاب اهلل الكريم 

وتبيـن اأن الأمـة الإ�ســلمية اأمـة واحـدة ومـن الأدلة، قوله تعالى: 

وقوله:

قوله:

)3( �سورة التوبة الآية: 71. )2( �سورة الحجراä الآية: 10.   )1( �سورة اآل عمران الآياä: 102 ـ 103. 

.)1(

.)2(

.)3(
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اأما مفارقة الجماعة فمنكر و�صالل عظيم، لذا جاء التحذير منها في مواطن عدة منها:

قوله تعالى:

وقوله:

وقــولـه:

قال ابن تيمية: ولو كان كلما اختلف م�سلمان في �سيء تهاجرا لم يبق بين الم�سلمين ع�سمة ول اأخوة)4(.
ومن اأدلة ال�صنة:

ُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل  ى َلُكْم َثَلًثا: اأَْن َتْعُبُدوُه َوَل ُت�ْســِرُكوا ِبِه �َســْيًئا َواأَْن َتْعَت�سِ : »اإِنَّ اهلَل َيْر�سَ قوله 
ُه اهلُل اأَْمَرُكْم «)5(. ُحوا َمْن َولَّ ُقوا َواأَْن ُتَنا�سِ َتَفرَّ

قوله: »ول تفرقوا« اأمٌر بلزوم جماعة الم�سلمين وتاآلف بع�سهم ببع�ض، وهذه اإحدى قواعد الإ�سلم)6(.
َر اهلُل َعْبًدا �َسِمَع َمَقاَلِتي َهِذِه َفَحَمَلَها َفُربَّ َحاِمِل اْلِفْقِه ِفيِه َغْيُر َفِقيٍه َوُربَّ َحاِمِل اْلِفْقِه  : »َن�سَّ وقوله 
َحُة اأُوِلي اْلأَْمِر  ْدُر ُم�ْسِلٍم اإِْخَل�ُض اْلَعَمِل هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ َوُمَنا�سَ اإَِلى َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنُه َثَلٌث َل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ �سَ

نَّ َدْعَوَتُهْم ُتِحيُط ِمْن َوَراِئِهْم«)7(. َوُلُزوُم َجَماَعِة اْلُم�ْسِلِميَن َفاإِ
ومعنــى »ل يغــل عليهــن �سدر م�ســلم« اأي: ل يبقى فيهــا غلٌّ ول يحمل الغل مع هــذه الثلث بل تنفي عنه 

غّله وتنقيه منه.
: »اإِنَّ اهلَل اأََمَرِني باْلَجَماَعَة،َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة �ِسْبًرا َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اْلإِ�ْسَلِم ِمْن ُعُنِقِه «)8(. وقوله 

.)1(

.)2(

.)3(

)4( الفتاوى 173/24. )1( �سورة اآل عمران الآية: 105.   )2( �سورة الأنعام الآية: 153.                     )3( �سورة الأنعام الآية: 159.       
)7( اأخرجه اأحمد ح )13350(. )5( اأخرجه م�سلم ح)1715(.   )6( �سرح النووي على م�سلم )12:11(.  

)8( اأخرجه اأحمد ح )21561(.
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ما علقة لزوم الجماعة وذم الفرقة بالعقيدة؟
........................................................................................................................................................................

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

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

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

اأَكُتÖ ر�سالة منا�سحة لمن يحاول ن�سر الفرقة في مجتمعنا، وزرع ال�سغينة فيما 
بيننا، واأ�ست�سهد في ر�سالتي بالآياä والأحاديå، مع �سرب الأمثلة المنا�سبة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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اأُلّخ�ض الدر�ض في الأ�سطر الآتية:

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

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

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

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

ما المراد بالجماعة؟

ما اأثر لزوم الجماعة على اإقامة الدين؟

كيف نجمع بين ما يقع من خلف بين اأفراد المجتمع ولزوم الجماعة؟

�ض1:

�ض2:

�ض3:
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طبيعة المجتمعاä الب�سرية تحتاج اإلى قائد.

وLوW Üاعة ولة الأeر الدQ�¢ الثاني:

.äيتم الحوار بين المجموعا

وجوÜ طاعة ولة الأمر

مدخل:

م�ســاألة الولية على النا�ــض والحكم والإمارة من الم�ســائل التي اهتمت بها ال�سريعة فال�سريعة 
ل تبيــح بحــال اأن يكــون النا�ــض فو�سى بل توجÖ اجتماعهــم على ولي الأمــر وتوجÖ طاعتهم 
لولي الأمر ، وتوجÖ على ولي الأمر اأن يقيم فيهم اأحكام ال�ســريعة الإ�ســلمية; فيقيم العدل 

وين�سف الم¶لوم ويحمي الحدود من الأعداء .
والحمد هلل في بلدنا المملكة العربية ال�سعودية قد اجتمعت فيها الكلمة على ولي الأمر فيها 
وهو خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حف¶ه اهلل فيجÖ على 
الم�سلم في هذه البلد اعتقاد اأنه هو ولي الأمر واعتقاد وجوب ال�سمع والطاعة له بالمعروف.

من اأدلة القراآن:     

قول اهلل تعالى:
ووجه ال�ستدلل من هذه الآية: اأن اهلل �سبحانه اأوجÖ على الم�سلمين طاعة اأولي الأمر منهم وهم 

الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب ن�سÖ ولي الأمر.
وعطف طاعة ولي الأمر على طاعة اهلل ور�سوله  لأن اأولي الأمر ُيطاعون فيما ل مع�سية فيه هلل 

. ور�سوله  ومن باب اأولى طاعتهم فيما هو طاعة هلل ور�سوله 

والأدلة على Pلك من القراآن وال�صنة

.)1(

)1( �سورة الن�ساء الآية: 59.
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ورد فــي �ســورة البقرة ق�ســة تحكي اأثر طاعة ولي الأمر علــى المجتمع، فما تلك 
الق�سة باخت�سار؟

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

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

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

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

ومن ال�صنة

ًة « )1(. عن عبداهلل بن عمر  عن النبي  قال: » َوَمْن َماäَ َوَلْي�َض ِفي ُعُنِقِه َبْيَعٌة َماäَ ِميَتًة َجاِهِليَّ
ومــن الأحاديــå الواردة في الأمر بالطاعة وعدم نكــå البيعة والأمر بال�سبر على جورهم واإن 

راأى الإن�سان ما يكره:
اَعِة ِفي َمْن�َسِطَنا  ْمِع َوالطَّ اأ- حديå عبادة بن ال�سامت  قال: َباَيَعَنا َر�ُسوُل اهلِل  َعَلى ال�سَّ
ْن َتــَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا  لَّ اأَ ْن َل ُنَناِزَع اْلأَْمــَر اأَْهَلُه َقاَل: »اإِ َوَمْكَرِهَنــا َوُع�ْســِرَنا َوُي�ْســِرَنا َواأََثــَرٍة َعَلْيَنا َواأَ

ِعْنَدُكْم ِمْن اهلِل ِفيِه ُبْرَهاٌن « )2(.
ُه  ِبْر َعَلْيِه َفاإِنَّ ِميِرِه �َسْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَي�سْ ى ِمْن اأَ ب- وحديå ابن عبا�ض  عن النبي  قال: »َمْن َراأَ

ًة« )3(. َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة �ِسْبًرا َفَماäَ اإِلَّ َماäَ ِميَتًة َجاِهِليَّ
قال اأهل العلم: و�ســبÖ الأمر بلزوم طاعتهم  واإن جاروا، اأنه يترتÖ على الخروج عن طاعتهم 
 äمــن المفا�ســد اأ�سعــاف مــا يح�سل مــن جورهم، بل فــي ال�سبر علــى جورهم تكفير ال�ســيئا
وم�ساعفــة الأجــور، فــاإن اهلل تعالــى ما �ســلطهم علينا اإل لف�ســاد اأعمالنا، والجزاء من جن�ــض 

العمل، فعلينا الجتهاد في ال�ستغفار والتوبة واإ�سلح العمل، قال تعالى:
.)4(

)1(رواه م�سلم ح )1851(.
)2( متفق عليه، البخاري ح)7055( وم�سلم ح )1709(.
)3( متفق عليه، البخاري ح)7053(وم�سلم ح )1849(.

)4( �سورة ال�سورى الآية: 30.
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معتقد اأهل ال�صنة والجماعة في البيعة وال�صمع والطاعة

)3( رواه م�سلم، ح)1848(. )2( رواه اأحمد 310/1.   )1( �سورة الأنفال الآية: 46.  
)5( رواه البخاري، ح )2957(، وم�سلم، ح)1835(. )4( رواه م�سلم، ح)1852(.  

)7( رواه البخاري ح )7144( وم�سلم ح)1839(. )6( رواه م�سلم، ح)1855(.  

 åكانت ا÷اهلية قبل بعثة الر�سول   يف فرقة واختلف وتناحر، يعتدي القوي على ال�سعيف، فبع
اهلل ر�سوله  فوحد ال�سف ومل ال�سمل وحذر من الختلف قال تعالى: {  

.)1(|
: »من اأراد بحبوحة ا÷نة فليلزم ا÷ماعة فاإن  وعن عمر بن اخلطاب  قال: قال ر�سول اهلل 

ال�سيطان مع الواحد وهو من الثنني اأبعد«)2(.

 äما ،äمن خرج من الطاعة وفارق ا÷ماعة فما« : وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل 
ميتتة جاهلية«)3(. ولهذا فاإن اأهل ال�سنة يحذرون من الفرقة واخللف واخلروج على ولة الأمر لنهي 
النبي  عن ذلك وتوعده من فعل ذلك بالوعيد ال�سديد لأن ا÷ماعة ل ت�ستقيم اإل باإمام Œتمع 

عليه الكلمة والإمام ل ي�ستقيم له الأمر اإل بالطاعة.
: »من اأتاكم واأمركم جميع على رجل واحد يريد  عن عرفجة الأ�سجعي  قال: قال ر�سول اهلل 

اأن ي�سق ع�ساكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه «)4(.

: »من اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن ع�ساين فقد ع�سى  وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل 
اهلل ومن يطع الأمري فقد اأطاعني ومن َيْع�ضِ الأمري فقد ع�ساين«)5(.

واأهل ال�سنة يعتقدون اأن وقوع احلكام والأمراء يف بع�ض املعا�سي ل يربر اخلروج عليهم. فعن عوف 
: »األ من و› عليه وال فراآه ياأتي �سيئًا من مع�سية اهلل فليكره  ابن مالك  قال: قال ر�سول اهلل 

ما ياأتي من مع�سية اهلل ول ينزعّن يدًا من طاعة«)6(.
يف  طاعتهم  Œوز  ل  لكن  الفاجر  والأمري  التقي  للأمري  واجبة  الطاعة  اأن  يعتقدون  ال�سنة  واأهل 
 Öعلى املرء امل�سلم ال�سمع والطاعة فيما اأح« : املع�سية. عن ابن عمر  قال: قال ر�سول اهلل 

وكره اإل اأن يوؤمر مبع�سية فاإن اأُِمَر مبع�سية فل �سمع ول طاعة«)7(.
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)1( رواه البخاري، ح)7056(، وم�سلم، ح)1709(.
)2( رواه م�سلم، ح)1854(، والرتمذي، ح)2265(، واللفظ له.

)3( رواه م�سلم، ح)55(.
)4( رواه اأحمد،49/24.

)5( رواه م�سلم، ح)1846(.
)6( رواه البخاري، ح)3792(، وم�سلم، ح)1061(.

عن عبادة بن ال�سامت  قال: )بايعنا ر�سول اهلل  على ال�سمع والطاعة يف من�سطنا ومكرهنا 
فيه  بواحًا عندكم من اهلل  تروا كفًرا  اأن  اإل  اأهله  الأمر  ننازع  واأن ل  واأثرة علينا  وي�سرنا  وع�سرنا 

برهان()1(.
: »اإنه �سيكون عليكم اأئمة تعرفون وتنكرون فمن اأنكر  وعن اأم �سلمة  قالت: قال ر�سول اهلل 
فقد برئ ومن كره فقد �سلم ولكن من ر�سي وتابع«، قالوا اأفل ننابذهم بال�سيف؟، قال: »ل ما اأقاموا 

فيكم ال�سلة«)2(.
 : ويرى اأهل ال�سنة وجوب منا�سحة احلكام والأمراء. عن متيم الداري  قال: قال ر�سول اهلل

»الدين الن�سيحة« قلنا: ملن؟ قال: »هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم«)3(.
نرى  )ول  عقيدته:  يف  الطحاوي  الإمام  وقال  بهم.  والت�سهري  و�ستمهم  �سبهم  يجوز  ل  اأنه  ويرون 
اخلروج على اأئمتنا وولة اأمورنا واإن جاروا ول ندعوا عليهم ول ننزع يدًا من طاعتهم فاإن طاعتهم 

من طاعة اهلل عز وجل فري�سة ما مل نوؤمر مبع�سية وندعوا بال�سلح واملعافاة(.
واأهل ال�سنة يعتقدون اأن الن�سيحة لولة الأمر تكون �سرًا ل علنية اأمام النا�ض. عن عيا�ض بن غنم 
: »من اأراد اأن ين�سح ل�سلطان باأمر فل يبد له علنية، ولكن لياأخذ بيده   قال: قال ر�سول اهلل 

فيخلو به، فاإن قبل منه فذاك واإل كان قد اأدى الذي عليه له«)4(.
واأهل ال�سنة يحرمون اخلروج على ولة الأمور اإذا مل ي�سمعوا للن�سيحة، وياأمرون بال�سرب عليهم.

عن �سلمة بن زيد  قال: قلنا يا ر�سول اهلل: )اأريت اأن قامت علينا اأمراء مينعونا حقنا وي�ساألونا 
حقهم...، فقال: »ا�سمعوا واأطيعوا فاإمنا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم«()5(. 

: »�ستلقون بعدي اأثرة فا�سربوا حتى تلقوين على احلو�ض«)6(. وعن اأن�ض  قال: قال ر�سول اهلل 
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يَحُة«، ُقْلَنا: ِلَمــْن؟، َقاَل: »هلِلِ  يــُن النَّ�سِ uبالتعــاون مــع مجموعتي، يقول النبي  »الد
ِة اْلُم�ْســِلِميَن" مع  ِتِهْم«)1(، فما معنى" ِلأَِئمَّ ِة اْلُم�ْســِلِميَن َوَعامَّ َوِلِكَتاِبــِه َوِلَر�ُســوِلِه َوِلأَِئمَّ

التو�سيح بالأمثلة.
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ما الدليل من القراآن الكريم على وجوب طاعة ولة الأمر؟

ما اأثر طاعة ولة الأمر بالمعروف على اإقامة الدين؟

اأُقارن بين مجتمع فيه حاكم ل ُيطاع، ومجتمع فيه حاكم يطاع بالمعروف.

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

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

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

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

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

اأُلخ�ض الدر�ض في الأ�سطر الآتية:

�ض1:

�ض2:

�ض3:

)1( رواه م�سلم ح )1846(.






