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مقرر التوحيد
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مقرر التوحيد

بسم اهلل الرمحن الرحيم

صفحة 2
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تمهيد :
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،أما بعد.
فهذا مقرر اتلوحيد لطالب السنة املحلية للمعاهد وادلورات اتلابعة ملؤسسة الوقف.
وهذا الكتاب ّ
يقرب إىل املتعلم علم اتلوحيد اذلي هو أهم العلوم وأجلها  ,فمن أجل توحيد
اهلل خلق اهلل اخللق  ،وأرسل الرسل  ،وأنزل الكتب  ,فحري بطالب العلم أن
يعطي هذا العلم اهتمامه  ،وحيرص فيه ىلع الفهم الصحيح والعمل الصالح .
ويهدف الكتاب إىل تأصيل املفاهيم األساسية يف علم اتلوحيد وترسيخ القضايا الكربى
يف العقيدة  ،واتلحذير من املخالفات العقدية واالحنرافات املنهجية عن توحيد اخلالق -جل
وعال .-
وقد اجتهدنا أن تكون لغة الكتاب سهلة وسلسة  ،كما حرصنا أن يشارك املتعلم
بفاعلية يف اتلعلم من خالل أنشطة تعليمية  ,وفرااغت داخل املحتوى تركت ؛ يلكتبها
بأسلوبه  ،ويرضب أمثلة من حياته ومعايشته.
ونود أن نشري إىل أن بعض األسئلة والفرااغت والنشاطات – بطبيعتها – ليس هلا إجابة
ً
حمددة ،فال يرتدد املتعلم يف اإلجابة عنها بما يراه مناسبا ،فاملجال واسع  ،والقصد من
إيرادها تنمية مهارات اتلعلم واتلفكري دلى املتعلم وتعزيز قدراته .
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واذلي نؤمله أن يكون الكتاب وسيلة لنرش توحيد اهلل  ،وترسيخ عقيدة أهل السنة
واجلماعة ملن اطلع عليه وقرأه.
واهلل ويل اتلوفيق

الفصل ادلرايس األول
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الوحدة األوىل
مراتب ادلين
صفحة 5
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن :
• يبني مراتب الدين.

• يوضح العالقة بني مراتب الدين.
• يعدد أركان اإلسالم إمجالا.
• يبني منـزلة الشهادتني.
• يعدد شروط الشهادتني.

• يعدد أركان اإلميان إمجالا.
• يذكر ركن اإلحسان .
• يق ّدر منـزلة اإلحسان.

صفحة 6
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مدخل:

أرس ـ اهلل نبيــه

ـدا  بــدين اإلســالم ف ـ من بــه مــن ــدا م اهلل إىل احل ـ ا واســت ر أتبــا ــذا

الدين يف تزايـد مسـت ر إىل يومنـا ـذا ا فقـد بلـغ تعـداد املسـل ني اليـوم أكثـر مـن  )1200مليـون  ,فهـ
كـ

ـ ل املســل ني عل ـ درجــة واحــدة يف الــدين م أم ــم متفــاوتون م و ـ يا ـ اإلنســان إىل أعل ـ

درجات الدين مبجرد النط بالشهادتني م أم ناك أع ال يرتقي هبا يف درجات الدين ومراتبه م
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مراتب ادلين :
إن الــدين اإلســالمي لــيم مرتبــة واحــدة يســتو فيهــا النــا بـ

ــو مراتــب متعــددة دل علـ كلـ

قـ ـ ــول اهلل  -تعـ ـ ــاىل  : -ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

الحجرات

فــدل اآليــة عل ـ م ـرتبتني مــن مراتــب الــدين  ,ومهــا مرتب ـة اإلســالم ومرتبــة اإلميــان  ,ودل ـ آيــات
أخرى عل املرتبـة الثالثـة  ,و ـي اإلحسـان  ,كقولـه  -تعـاىل  : -ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

البقرة

مما سبق  :ينقسم دين اإلسالم إىل ثالث مراتب :
-1
-2
-3

مرتبة اإلسالم .
مرتبة.........
مرتبة.........

حديث جبريل عليه السالم

مجــع النــي  ــذه املراتــب يف حــدي مشــهور يسـ يه العل ــا حــدي جربيـ ـ عليــه الســالم ـ و ــو :عــن
ع ـر بـن اخلطـا  قــال « :بين ـا حنـن عنــد رسـول اهلل  كات يـوم إك طلـع علينــا رجـ شـديد بيــا
الثيــا ا شــديد س ـواد الشــعرا ل يُــرى عليــه أثــر الســفرا ول يعرفــه منــا أحــدا حــى جلــم إىل النــي ا
فأسند ركبتيه إىل ركبتيها ووضع كفيه عل فخذيها وقال :يا

 «:اإلســالم أن تشــهد أن ل إلــه إل اهلل وأن

د أخربين عن اإلسالم » .فقـال رسـول اهلل

ــدا رس ــول اهللا وتقــيم الاــالةا وت ـ ي الزكــاةا وتا ــوم

رمضــانا وحت ـ البي ـ إن اســتطع إليــه ســبيال .قــال :صــدق  .قــال :فعجبنــا لــه يســأله وياــدقه .قــال:
أخربين عـن اإلميـان .قـال :تـ من بـاهلل ومالئكتـها وكتبـها ورسـلها واليـوم اآلخـرا وتـ من بالقـدر خـهه وشـره.
قال :صدق  .قال :أخربين عن اإلحسان .قال :أن تعبد اهلل كأن تراها فإن مل تكن تراه فإنه يـراك .قـال
فأخربين عن السـاعة .قـال :مـا املسـ ول عنهـا بـأعلم مـن السـائ  .قـال :فـأخربين عـن أمارهتـا .قـال :أن تلـد
صفحة 8
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األمة ربتهاا وأن ترى احلفاة العراة العالة رعـا الشـا يتطـاولون يف البنيـان .قـال :مث انطلـ ا فلبثـ مليـا مث
قال يل :يا ع ر أتدر من السائ م قل  :اهلل ورسوله أعلم .قال :فإنه جربي أتاكم يعل كم دينكم».1
يع ــد ــذا احلـ ــدي م ــن أص ــول اإلسـ ــالم ألن ــه اشـ ــت

عل ـ ـ مرات ــب الـ ــدين :اإلس ــالم واإلميـ ــان

واإلحس ــانا وكك ــر أرك ــان اإلس ــالم واإلمي ــانا مث كك ــر عالم ــات الس ــاعةا و ــي داخل ــة يف رك ــن م ــن أرك ــان
اإلميان  ,و و اإلميان باليوم اآلخر.
العالقة بين مراتب الدين الثالثة:

أعل ـ مراتــب الــدين ــي مرتبــة اإلحســان مث اإلميــان مث اإلســالم,ينط اإلنســان بالشــهادتني يــدخ

هب ــا اإلســالم  ,في ـ د األع ــال الاــاحلة مــن الاــالة والاــيام والزكــاة واحل ـ  ,فيســتقر يف قلبــه بــة اهلل
واإلميــان بــه و بــة رسـوله  واإلميــان بــه  ,ويتــيقن بالبعـ واحلســا وغه ــا مــن أع ــال اإلميــان  ,فيكــون
بذل م من ا مث يرتفع عنده اإلميان وتزكو نفسه  ,فهتقي إىل درجـة اإلحسـان حيـ يستشـعر مراقبـة اهلل لـه

يف ك وق فيعبد اهلل مقبالا عل العبادة متلهف ا عليها متلذكا هبا.
ف رتبــة اإلســالم عامــة ومرتبــة اإلميــان خاصــة  ,وأخـ منهــا مرتبــة اإلحســان  ,فكـ
ك م من سن ا وك م من مسلم  ,وليم ك مسلم م من.

ســن مـ من  ,ولــيم

مما سبق :
ينطق بالشهادتين

اإلنسان

يعمل الصالحات

مسلما

يراقب هللا في أعماله

.........

.........

التعريف باإلسالم:
 ) )1صحيح البخاري ’ )50( :صحيح مسلم )8( :واللفظ له.
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تارة يرد لفظ اإلسالم مقرون ا بلفظ اإلميان ك ا يف حدي جربي عليه السالما وتارة يرد وحده ك ا

يف قوله  -تعاىل  :-ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ آل عمران ١٩ :ا وقوله ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ آل عمران ٨٥ :ا وخيتلف معناه حبسب
كل :
 /1يف حال النفراد معناه الدين كله جب يع مراتبه و و :الستسالم هلل بالتوحيدا والنقياد له
بالطاعةا والربا ة من الشرك وأ له.
 /2إكا ورد مقرونــا باإلميــان ف عنــاه األع ــال الظــا رة مــن أقـوال وأفعــال  ,ومسيـ األع ــال الظــا رة
إسالما ملا فيها من الستسالم  ,واخلضو والنقياد هلل  -تعاىل .-
مما سبق  :أكمل ما يلي :

يفترق معنى اإلسالم واإليمان إذا ...................................
ويتفقان في المعنى إذا ..............................................

أركان اإلسالم:

و ي اخل سة اليت وردت يف احلدي ا و ي:
 .1شهادة أن ل إله إل اهلل وأن داا رسول اهلل.
.2
.3
.4
.5

إقام الاالة.
إيتا الزكاة.
صوم رمضان.
احل .

ك ا وردت يف أحادي أخرى منها حدي

عبد اهلل بن ع ر رضي اهلل عنه ا قال :قال رسول ااهلل 

 « :بين اإلسالم عل مخم شهادة أن ل إله إل اللَّه وأن

دا رسول اهلل وإقام الاالة وإيتا الزكاة

واحل وصوم رمضان».1
و ذه األركان ي أصول العبادات الظا رةا فالعبادات الظا رة إما عبادات قولية  ,أو عبادات
بدنية  ,أو عبادات ماليةا فالشهاداتان ي أص العبادات القوليةا والاالة والاوم أص العبادات

) (1صحيح البخاري ،)8( :وصحيح مسلم. )16( :
صفحة 10
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البدنيةا والزكاة أص العبادات املاليةا واحل اجت ع فيه العبادة املالية والعبادة البدنيةا وما عدا ذه
العبادات فهو مك هلا.
مما سبق :أكمل الشكل اآلتي :

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل :

ذا الركن مكون من مجلتني:
اجل لــة األوىل :شــهادة أن ل إلــه إل اهلل ومعنا ــا :ل معب ــود حب ـ إل اهللا فهــذه اجل لــة فيهــا نف ــي
استحقاق العبـادة عـن كـ مـا سـوى اهلل  ,وإثباهتـا هلل  -عـز وجـ  -وحـده ل شـري لـه يف عبادتـه ,قـال
اهلل  -تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل  : -ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭼ لقمان. )٣٠(:
اجل لة الثانية :شهادة أن دا رسول اهلل
ومعنا ا التاـدي اجلـامم بـأن ـدا عبـداهلل ورسـوله إىل كافـة النـا إنسـهم وجـنهم ا قـال  -تعـاىل
 -ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

األحززبا

 )٤٥( :فيجــب تاــديقه يف مجيــع مــا

أخـرب بــه  ,والمتثــال والنقيــاد ملــا أمــر بــه  ,والكــف والنتهــا ع ــا هنـ عنــه  ,وإتبــا شـريعته مــع الرضــا مبــا
قضاه والتسليم له  ,واعتقاد أن طاعته ي طاعة اهلل  ,ومعايته معاية اهلل.
صفحة 11
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واجل لتــان متالممتــان فــال ينفــع اإلميــان بــاهلل  -تعــاىل  -دون اإلميــان برســالة
اإلميان برسالة د  دون اإلميان باهلل  -تعاىل .-

ــد ا ول ينفــع

شروط شهادة أن ال إله إال اهلل  ,وأن محمدا رسول اهلل :

شهادة أن ل إله إل اهلل  ,وشهادة أن

ـدا رسـول اهلل ل يكفـي فيه ـا النطـ اجملـرد باللسـان دون

اإلتيــان بشــروطه ا فــإن املنــافقني ينطقــون بالشــهادتنيا و ــم يف الــدرك األســف مــن النــار
إتياهنم بالشروط.
وشروط ذه الكل ة سبعة عرف باستقرا الناوص الشرعيةا و ي:
 /1العلم بمعناها المتقدم ،وضده الجهل  ،ودلي
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

وكلـ لعــدم

ذا الشرط قول اهلل  -تعاىل  :-ﭽ ﯢ ﯣ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الزخرف)٨٦ :

أ من نط

بشهادة أن ل إله إل اهلل و و يعل ون معنا ا بقلوهبم .وقول الني « : من مات و و يعلم أن ل إله
إل اهلل دخ اجلنة » .1
 /2استيقان القلب بها ،بأن يكون القائ جامما بالشهادتني ل يدخ قلبه ش فيه ا ا ودلي

ذا

الشرط قول اهلل  -عز وج  : -ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ الحجرات ١٥ :ا وقول
الني  « : أشهد أن ل إله إل اهلل وأين رسول اهللا ل يلق اهلل هبا عبد غه شاك فيه ا إل دخ اجلنة
». 2
 /3االنقياد والخضوع لها ظاهرا وباطنا :وكل بعبادة اهلل وحده  ,وعدم العرتا
من أحكامها والستسالم لسنة الني ا واتباعه والرضا حبك ه ،ودلي

عل شي

ذا الشرط قول اهلل  -تعاىل

  :ﭽﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﭼ

النساء.)٦٥ (:

 /4القبول لها  :فال يرد شيئا من لواممها ومقتضياهتا  ,ودلي القبول قول اهلل  -تعاىل  : -ﭽ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ البقرة(٢٠٨ (:

أ اإلسالم.

)  (1صحيح مسلم )43 :
)  (2صحيح مسلم )44 :
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 /5اإلخالص فيها  :حبي ل يريد هبا إل اهلل  -تعاىل -ا وينافيه الشرك والريا ا والدلي قول
اهلل  -تعاىل  : -ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البينة )٥( :ا وقول الني  « :أسعد
النا بشفاعيت يوم القيامة من قال ل إله إل اهلل خالاا من قلبه ».1
 /6الصدق :وينافيه الكذ والنفاق فأما الكافر فهو معلن بتكذيبه بالشهادتنيا وأما املناف
فهو مادق بلسانه مكذ بقلبها وامل من مادق بقلبه ولسانها والدلي قول اهلل  -تعاىل  : -ﭽ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ العنكبوت ٢ :ا وقال الني  «: ما من
أحد يشهد أن ل إله إل اهلل وأن

دا رسول اهلل صدقا من قلبه إل حرمه اهلل عل النار ».2

 /7المحبة لها وألهلها ,والمواالة والمعاداة ألجلها.
وال ــدلي عل ـ ـ احملب ــة هل ــا وأل له ــا ق ــول اهلل  -تع ــاىل  : -ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ المائزةة(٥٤( :

ا وقــول النــي «: 

ل ي من أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنا أمجعني ».3

)  (1صحيح البخار )99 :

(  )2صحيح البخار )128 :ا وصحيح مسلم )53 :
(  )3صحيح البخار )15 :ا ومسلم )69 :
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مما سبق :أكمل الشكل اآلتي :

بقية أركان اإلسالم :

الصالة :ـي آكـد العبـادات بعـد التوحيـد ا و ـي أول مـا حياسـب عليـه العبـد يـوم القيامـةا وتركهـا سـبب
يف دخــول النــار  ,واحملافظــة عليهــا ســبب يف دخــول اجلنــة قــال  « والاــالة نــور " 1أ  :نــور للعبــد يف
وجهه  ,ونور للعبد يف قلبه  ,ونور للعبد يف قربه  ,و نـور للعبـد يف حشـره  ,وكل ـا امداد املسـلم منهـا امداد
نورا وعل ا وإميانا» .2
الزكاة :سبب يف بركة املال ومنع الزكاة سبب يف منع القطر من الس ا .
ودلي ـ ـ ـ الاـ ـ ــالة والزكـ ـ ــاة قـ ـ ــال  -تعـ ـ ــاىل :-ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ البينة( ٥ ( :

)  (1صحيح مسلم)223( :
(  )2شرح رياض الصاحلني البن عثيمني .136/1
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الصيام  :مكاة للنفم وتطهه هلا من األخالق الركيلة  ,و و سبب للتقوى قال تعاىل :ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

البقرة:

١٨٣

الح ج  :فــر ملــن اســتطا إليــه ســبيالا قــال  -تعــاىل  : -ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

آل عمران97 :

التعريف باإليمان:

تقــدم أن اإلســالم واإلميــان خيتلــف معنامهــا يف حــال النف ـراد والق ـرتانا وعرفنــا أن معنامهــا يف حــال
النفراد دين اإلسالم كلها وأما اإلميان يف حال القرتان  ,ففسـره النـي  بأع ـال القلـبا ومعنـاه اعتقـاد
القلـب اجلـامم املسـتلزم ألع ـال القلـب واللسـان واجلـوار مجيعـ اا فلـيم املـراد تاـدي القلـب وحـدها بـ ل
بد مع التادي من الستقامة الظا رةا وترك الستقامة إما أن يدل عل كذ الباطن أو ضعفه.
التعريف باإلحسان:

اإلحسان و أعل مراتب الدين.
ويطل يف لغة العر عل اإلتقان وعل إياال النفع لآلخرين.
واإلحسان اصطالحا :إك ال العبـادة ظـا را وباطنـا ا فاحملسـن يف الاـالة يك ـ باطنهـا بالتـدبر واخلشـو
واخلشية هلل ا ويك ظا ر ا باإلتيان بأركاهنا وواجباهتا وسننها.
درجات اإلحسان:

جع الني  اإلحسان عل درجتني:
األوىل :أن تعبـد اهلل علـ استحضـار أنـ تـراه ا وكلـ بــأن يتنـور القلـب باإلميـان حـى يستحضـر أنـه بــني
يد الرمحنا و ذا يوجب اخلشية والتعظيم هلل  -عز وج  -و ذه ي الدرجة العليا من اإلحسان.
الثانيــة :استحضــار مراقبــة اهلل  -تعــاىل  -للعبــدا ومشــا دته لــها واطالعــه عليــها وقربــه منــها و ــذا يوجــب

للعبــد اإلخــالص وإتقــان الع ـ ا ومينعــه مــن إرادتــه غــه اهلل  -تعــاىل  -بالع ـ ا والــدلي  :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆ ﭼ

النحل١٢٨ :

وقوله :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

الشعراء٢١٨ - ٢١٧ :

مما سبق :استنت أثر اإلحسان على اتقان العبادة :

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

.........................................................................................................
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كيف تصل لمرتبة اإلحسان

ربط الني  بني اإلحسان والعبادةا والعبادة تكون بالقلب واللسان واجلوار ا فأعل مراتب الدين أن
حيق العبد اإلحسان يف قلبه ولسانه وجوارحه فال خيرج شي منها عن متام مراقبة اهلل -تعاىل .-
وملــا كان ـ

ــذه املرتبــة هبــذه املنـ ـزلة الرفيعــة احتاج ـ إىل جما ــدة وتوفي ـ مــن اهلل  -تعــاىل -ا للرتق ــي يف

مراتــب الــدين فــال ميكــن أن يبلــغ مرتبــة اإلحســان مــن مل حيق ـ الشــهادتني بشــروطه اا ويقــوم بــالفرائ
عل وجههاا أو كان قيامـه بأركـان اإلميـان ناقاـا ,ف ـن أراد بلـو ـذه املرتبـة العليـة  ,فعليـه أن يراقـب اهلل
 تعاىل  -يف مجيع أقواله وأع اله وخـواطر قلبـها ويـأي حبـ اهلل  -تعـاىل  -يف مـرتي اإلسـالم واإلميـانا مثيك ـ الفـرائ بالنوافـ ا ويســتعني علـ كلـ بالاــرب واليقــنيا ف ــن ل صــرب لــه ســينقطع عنــد العقبــاتا
ومــن ل يقــني لــه ســتفرت مهتــها وتأم ـ يف قاــة إب ـرا يم  -عليــه الســالم –  ,فإنــه طلــب الزيــادة يف اليقــنيا
فقال اهلل له :ﭽﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ البقـرة ٢٦٠:فل ا بلغ ـذه املرتبـة مل يـرتدد حلظـة
يف الستجابة ألمر اهلل بذبح ابنه.

ثمرات اإلحسان

 .1بة اهلل لل حسنني  ,ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ

البقرة.)١٩٥ (:

 .2معيــة اهلل وناــره وتأييــده لل حســنني ك ــا قــال  -تعــاىل  :-ﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﭼ

النحل.١٢٨ :

 .3وعد اهلل احملسنني باجلنـة والنظـر إىل وجهـه الكـرم ك ـا قـال  -تعـاىل  : -ﭽﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭼ

يونس. ٢٦ :

 .4إحس ـ ــان اهلل وإنعامـ ـ ــه عل ـ ـ ـ احملسـ ـ ــنني  ,ك ـ ــا قـ ـ ــال  -تعـ ـ ــاىل  : -ﭽﯟﯠﯡﯢ
ﯣﭼ

الرحمن. ٦٠ :

صفحة 16

مقرر التوحيد

نشاط رقم ( ) 1
جا يف حدي جربي املشهور بأن اإلميان  « :أن ت من باهلل ومالئكتها وكتبها ورسلها واليوم اآلخرا
وت من بالقدر خهه وشره ».1
وجا يف حدي وفد عبد القيم  « :أتدرون ما اإلميان باهلل م شهادة أن ل إله إل اهلل وأن

دا رسول

اهلل وإقام الاالة وإيتا الزكاة وصوم رمضان .2 » .........
كيف توف بني اختالف احلديثني يف تفسه اإلميانم
..........................................................................................................
.........................................................................................................

نشاط رقم ( ) 2
شبه بع

السلف شروط الشهادتني باألسنان لل فتا ا من خالل تأمل هلذا التشبيه أجب ع ا يلي:

ميكن أن يت كن اإلنسان من الستفادة من مفتا بال أسنانم
)  (1صحيح البخاري ، )50( :صحيح مسلم)8( :
(  )2صحيح البخاري برقم (  ) 53وصحيح مسلم برقم ) 17 ( :
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.............................................
ماكا تستنت من كل م
.............................................
لو أردت إعطا حجم لك سن حبسب أمهيته م ف ا أكرب األسنان م وما أصغر ام
.........................................................................
تعتقد أن األوىل أن تكون األسنان متساوية م وملاكام
.....................................................................

نشاط رقم ( ) 3

الزيادة يف األع ال الظا رة اإلسالم ) ينت عنها ميادة يف األع ال الباطنة اإلميان ) والزيادة يف األع ال الباطنة ينت
عنها الزيادة يف اإلحسان ) .
تعتقد صحة املعادلة السابقة م أورد مثالا تطبيقي ا عليها.
..........................................................................................................
........................................................................................................

اتلقويم
س :1عل ماكا يدل تفاوت النا يف مراتب الدينم
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................................................................
س :2عل :
أ-

يعد حدي جربي عليه السالم من أصول اإلسالم.
.........................................................................

 تعد مرتبة اإلحسان أعل مراتب الدين..........................................................................
ت -ل جيوم تانيف النا مبسلم وم من و سن.
..........................................................................
ث -الاالة آكد العبادات بعد الشهادتني.
.........................................................................
س :3صحح العبارات اآلتية إكا كان خطأ:
أ-

النط بالشهادتني جمردا من األع ال الااحلة يرتقي بالعبد أعل الدرجات.
.........................................................................

 -مرتبة اإلميان أخ

من مرتبة اإلسالم.

..........................................................................
ت -اإلميان و :تادي القلب فقط.
..........................................................................
س :4حدد موقف الفئات اآلتية من الشهادتني مث بني ماهه يف اآلخرة:
م

الفئة

1

امل من

2

املناف

3

الكافر

مصدق بقلبه

مكذب بقلبه

مصدق بلسان

مكذب بلسانه

العمل بالجوارح

مصيره في اآلخرة
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س :5اربط بني شروط ل إله إل اهلل  ,واآلية الدالة عليه:
م

شروط " ل إله إل اهلل "

1

العلم

ﭧ ﭨ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ النور٤٨ :

2

اليقني

ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ غافر١٤ :

3

النقياد

4

القبول

5

اإلخالص

6

الادق

7

احملبة

الجابة

الدلي

ﭧ ﭨﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ احلشر٩ :

ﭧ ﭨﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ

د١٩ :

ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ التوبة١١٩ :

ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ
النور٥٠ :

ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﭼ النور٥١ :
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الوحدة اثلانية
اإليمان باهلل  -تعاىل -
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
• يبني معىن اإلميانا ويعدد أركانه.
• يوضح معىن اإلميان باهلل .
• يستدل عل اإلميان باهلل .
• يستشعر آثار اإلميان باهلل.

• يستشعر عظ ة اهلل ويتعل به.

• يبني حكم بة اهلل وموالة من حيبه.
• يفرق بني النا يف أحكام املوالة واملعاداة.
• يفرق بني الربا والقسط يف املعاملة.

صفحة 22
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مدخل:

اإلميــان ب ـاهلل ـو الركيــزة الــيت تقــوى هبــا عالقــة اإلنســان بربــه ا فــإكا وج ـد اإلميــان اســتنار القلــب ,
وأقب عل اهلل بالع الااحل  ,والتقـر إليـه وميـادة الاـلة بـه ا وإكا فقـد اإلميـان كـان الضـالل واهلـالك ,
وأظلم القلب بالكفر والنفاق واإلحلاد.
ف ا اإلميان م وما مثراته م وكيف يزيد اإلنسان من إميانهم
تعريف اإليمان

اإلميان يف اللغة :التادي .
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ومعناه شرع ا :تادي باجلنانا وإقرار باللسانا وع

باألركانا يزيد بالطاعة وينق

بالعايان.

عربوا عنه بعبارات خمتلفة منها قول اإلمام الشافعي :وكان اإلمجا
و ذا املعىن عليه إمجا السلفا وقد ّ
ونيةا ل جيزئ واحد من

من الاحابة والتابعني من بعد م  ,وممن أدركنا م  :أن اإلميان قول وع
الثالثة إل باآلخر.1
وقال اإلمام البخار قب موته بشهر :كتب عن ألف ومثانني رجالا ليم فيهم إل صاحب حدي ا

كانوا يقولون :اإلميان قول وع ا يزيد وينق .2
ومعىن كالمهم أن اإلميان يش :
ـ قول القلب و و :التادي اجلامم مبا أخرب اهلل  -تعاىل  , -وأخرب به الني ا كاإلخبار عن أمسا اهلل -
تعاىل  -وصفاتها واملالئكةا واجلنة والنارا وأخبار الفنتا وغه كل .
ـ قول اللسان و و :النط بالشهادتنيا وتالوة القرآنا والدعا ا وغه ا من عبادات اللسان.
ـ ع القلبا واملراد به العبادات القلبية مث  :اإلخالصا وحب اهلل  -تعاىل  -ورسوله ا والتوك ا
والرجا ا واحملبةا والاربا والستسالم واخلضو للشر ا وبغ الشرك واملعاية.
ـ ع اجلوار ا واملراد به العبادات البدنية مث  :الاالةا والاوما وإمالة األكى عن الطري .
فك عبادة وقربة وردت يف الشر فهي من اإلميانا وقد جتت ع أنوا ذه العبادات يف عبادة واحدة
كالاالة مثالا تشت عل ع القلب من حضور القلبا والتدبرا وع اللسان بتالوة القرآن واألككارا
وع البدن كالركو والسجود.
مما سبق  :لخص عالقة العمل باإليمان :

....................................................................................................
الدليل على دخول األعمال في اإليمان ما يلي:

 1ـ دلي ـ دخــول ع ـ القلــب قــول اهلل  -تعــاىل  :-ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ

المائدة٤١ :

2ـ دلي دخول القول يف قول اهلل  -تعاىل  :-ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭼ العنكبوت , ٤٦ :والقول إمنا يكون بالتلفظ باللسان.
)  (1شر أصول اعتقاد أ
(  )2شر أصول اعتقاد أ

السنة 957/5
السنة 889/5
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 3ـ دلي ـ دخــول ع ـ البــدن قــول اهلل  -تعــاىل  : -ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ البقززرة ,١٤٣ :قــال
البخ ــار  :ب ــا الا ــالة م ــن اإلمي ــان وق ــول اهلل  -تع ــاىل  : -ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ,يع ــين
صالتكم عند البي .1
4ـ ـ وال ــدلي اجل ــامع لك ـ مــا س ــب م ــا رواه أب ــو ريرة  ق ــال :قــال رس ــول اهلل  ق ــال « :اإلمي ــان بض ــع
وسبعون ـ أو بضع وستون شعبة ـ شعبةا فأفضـلها قـول ل إلـه إل اهللا وأدنا ـا إماطـة األكى عـن الطريـ ا
واحليا شعبة من اإلميان »  . 2فجع الني  قول اللسان وع

اجلـوار وع ـ القلـب كلهـا مـن شـعب

اإلميان.
زيادة اإليمان ونقصانه:

كل ا كان العبد أطو هلل  -تعاىل  -بقلبه ولسانه وجوارحه كان إميانه أقوى قال – تعاىل  : -ﭽﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷﭼ األنفال2 :ا ومن نا فامل منون يتفاوتون يف إمياهنم تفاوتا عظي ا حبسب قيامهم بشعب
قار العبد يف واجب من واجبات الدين نق من إميانه حبسب كل  ,فعن أيب سعيد
اإلميانا وكل ا ّ

اخلدر ا أنه قال :مسع رسول اهلل  يقول « :من رأى منكم منكرا فليغهه بيدها فإن مل يستطع
فبلسانها فإن مل يستطع فبقلبها وكل أضعف اإلميان» ويف رواية « وليم ورا كل من اإلميان حبة

خردل»  .3وحبسب تفاوت النا يف إمياهنم يتفاوتون يف قرهبم من اهلل  -تعاىل  , -ودخوهلم حت وليته
املقتضية حلبه وناره وتأييده يف الدنياا ونعي ه وثوابه يف الدار اآلخرة ك ا ورد يف احلدي القدسي:
وما تَـ َقَّر َ
أَيب ريرَة  قال :قال رسول اهلل  ":إ َّن اللَّ َه قالَ « :من َع َادى يل َوليًّا فَـ َقد آ َكنـتُهُ باحلَر ا َ
عن

يل بالنـ ََّواف حى أحبه»" .
َح َّ
وماَ َمال َعبد يـَتَـ َقَّر ُ إ ََّ
ب إ ََّ
إ ََّ
يل ممَّا افـتَـَرضتُه عليها َ
يل َعبد ب َشي أ َ
4

مما سبق  :ما الذي يبية اإليمان وما الذي ينقصه ؟
....................................................................................................
أركان اإليمان:
 )) 1صحيح البخار  :برقم)30 :
 )2البخار برقم )9 :ومسلم برقم )153 :واللفظ له.
 )3صحيح مسلم برقم . )177 :
 )4صحيح البخار برقم.)6502 :
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مقرر التوحيد
لإليمان أركان ستة وهي:

الركن األول :اإلميان باهلل  -تعاىل . -
معنججاه :التاــدي اجلــامم بربوبيــة اهلل  -تعــاىل  -و ألو يتــه وحــده ل شـري لــها وإثبــات مــا ثبـ يف الشــر
من األمسا احلسىن والافات العل .
لوازم اإليمان باهلل  -تعالى : -
ليكون العبد صادقا يف إميانه فال بد أن يأي بلوامم ومقتضيات ذا اإلميانا ومن ذه اللوامم:
 1ـ احملبــة العظي ــة هلل  -تعــاىل  -وتعل ـ القلــب بــه جـ وعــالا و ــذه احملبــة ســبب لســعادة العبــد يف الــدنيا
واآلخرة.
2ـ الستغنا باهلل  -تعاىل  -عـن كـ مـا سـواه ألنـه يـوقن بـأن اهلل  -تعـاىل  -املـدبّر لكـ شـي ا وبيـده
مفـاتح اخلـه كلـها ل مـانع ملـا أعطـ ا ول معطـي ملـا منـع فـال يتعلـ قلبـه بغـه اهلل  -تعـاىل  , -فـال يرجــو
خملوقا ول خيافه من دون اهلل.
3ـ ك ال النقياد.
صفحة 26
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تقــدم أن مــن شــروط ل إلــه إل اهلل ) احملبــة ولكــن كيــف يعــرف العبــد مقــدار بتــه هلــذه الكل ــة م و ـ
حق ما جيب عليه منها م أو جتاوم كل إىل الدرجات العالية من احملبة م
قال احلسن  -رمحه اهلل تعاىل  :-ادع قوم بة اهلل  ,فامتحنهم اهلل هبذه اآلية  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

آل عمران

 31ا أ أن التزام

العبد باألوامر والنوا ي عالمة عل ما يف قلبه من احملبة هلل ورسولها فعن أنم  قال :قال رسول اهلل
 « :ل ي من أحدكم حى أكون أحب إليه من والده وولده والنا أمجعني »  1ا ف ن فع الواجبات
وترك احملرمات فقد أت مبا جيب عليه من احملبة هلل ورسوله ا فإكا ماد عل كل التقر النواف وأنوا
القربات واجتنا املكرو اتا وتقدم كل عل وى النفم ورغباهتا فإنه يرتق يف مراتب احملبة هلل
ورسوله ا ويتفاوت النا يف كل تفاوتا كبها.
4ـ الول والربا .
وال ــول يك ــون هلل  -تع ــاىل  -ولرسـ ـوله ولل ـ ـ منني ك ــا ق ــال  -تع ــاىل  :-ﭽﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﭼ المائةة , ٥5 :والول لل منني يكـون مبحبـتهم ورمحـتهم وتفقـد أحـواهلم وناـرهتم وبـذل الناـح هلـم
ك ا يف حدي النع ان بن بشه ا عن الني  قال « :مث املـ منني يف تـواد م وتـرامحهم وتعـاطفهم
مثـ اجلســد إكا اشــتك منــه عضــو تــداع لــه ســائر اجلســد بالســهر واحل ـ »  2وقولــه  يف حــدي أيب
موس األشعر  « :إن امل من لل من كالبنيان يشد بعضه بعضا " وشب  بني أصابعه» .3
وســبب ال ــول لل ـ منني ك ــوهنم يش ــاركونه يف اإلمي ــان بــاهلل وح ــدها وعلي ــه ف ــن ك ــان إميان ــه أك ـ
اس ــتح م ــن الولي ــة أكث ــر م ــن غ ــهها وم ــن ض ــعف اس ــتقامته أو وق ــع يف ش ــي م ــن املعاص ــي نقـ ـ م ــا
يســتحقه مــن الــول حبســب كلـ حيــب حبســب مــا معــه مــن اإلميــان والطاعــة ويـُـبغ حبســب مــا معــه مــن

املنكرات واملعاصي.

وال ـربا يك ــون م ــن الك ــافرين و ــو مبع ــىن بغض ــهم ورد ب ــاطلهم وت ــرك التش ــبه هب ــم وجه ــاد م بامل ــال
وال ــنفم وامل ــالا ق ــال  -تع ــاىل  :-ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

(  )1صحيح البخار برقم)15 :ا واللفظ له وصحيح مسلم برقم.)169 :
(  )2البخار  6011ومسلم  6586واللفظ له.
(  )3البخار 481ا واللفظ لها ومسلم  6585بنحوه.
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ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭼ

اجملادلة 22

وال ـربا ة مــن الكــافرين ل تتعــار مــع خمــالطتهم ودعــوهتم واحلــرص عل ـ ــدايتهم ,ك ــا ــي ســنة
أنبيا اهلل ورسله  -عليهم الاالة  -والسالم مـع أقـوامهما وقـد دخـ النـي  علـ غـالم يهـود مـر
فعاده ودعاه لإلسالم1ا وعن سه بـن سـعد  أن النـي  قـال لعلـي بـن أيب طالـب  يـوم خيـرب« :
انفذ عل رسل حى تنزل بساحتهما مث ادعهم إىل اإلسالما وأخرب م مبا جيب علـيهم مـن حـ اهلل فيـها
فو اهلل ألن يهد اهلل ب رجال واحدا خه ل من محر النعم » .2
ك ا أن الربا ة من الكفار ل تتعـار مـع معـاملتهم بالعـدل والقسـط ك ـا قـال  -تعـاىل  :-ﭽﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﭼ امل تحنة .8
مما سبق  :كيف نعرف صدق من ادعى اإليمان باهلل ؟

....................................................................................................:

ثمرات اإليمان باهلل  -تعالى :-
لإلميــان بــاهلل  -تعــاىل  -مث ـرات ل حتاــر ألن ك ـ خــه ينالــه العبــد يف الــدنيا واآلخــرة  ,فهــو مثــرة لإلميــان
بــاهلل وحــدها بـ كـ مــا ياــيب العبــد ينقلــب خـها يف حقــه ك ــا قــال النــي  « : عجبــا ألمــر املـ من إن
أمره كله له خـها ولـيم كلـ إل لل ـ منا إن أصـابته سـرا شـكر فكـان خـها لـها وإن أصـابته ضـرا صـرب
فكان خها له »  3لكن يشار نا إىل بع

آثار اإلميان العظي ة و ي:

 – 1أن جيد امل من حالة اإلميان:
مــن حق ـ الل ـوامم الســابقة لإلميــان وجــد حــالوة اإلميــانا فعــن أنــم بــن مال ـ  عــن النــي  قــال« :
ثالث من كن فيه وجد هبن حـالوة اإلميـان :مـن كـان اهلل ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـوامهاا وأن حيـب املـر ل
حيبه إل هللا وأن يكره أن يعود يف الكفـر بعـد أن أنقـذه اهلل منـه ك ـا يكـره أن يقـذف يف النـار »  )4ا ومـن
( ) 1البخار
(  )2البخار

 1356و و من أفراده عل مسلم.
3701ا واللفظ لها ومسلم .6223

(  )3صحيح مسلم برقم  )7500من حدي

صهيب الرومي  .وهو من أفراده على البخاري.

(  )4صحيح البخار برقم)21 :ا ومسلم برقم  )165ا واللفظ له.
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وجــد حــالوة اإلميــان مل يكــن إتيانــه بالعبــادات جمــرد حركــاتا ب ـ جيــد هلــا لــذة وحــالوة عـ ّـرب عنهــا احلســن
البا ــر  -رمح ــه اهلل  -بق ــول :ل ــو يعل ــم املل ــوك وأبن ــا املل ــوك م ــا حن ــن في ــه م ــن الس ــعادة جلال ــدونا علي ــه
بالسيوف.
 -2اإلميان مينع من اخللود يف النار وإن دخلها :
ففي حـدي أنـم بـن مالـ  يف الشـفاعة يـوم القيامـة أن النـي  قـال « :خيـرج مـن النـار مـن
قال ل إله إل اهلل وكان يف قلبه من اخلـه مـا يـزن شـعهةا مث خيـرج مـن النـار مـن قـال ل إلـه إل اهلل وكـان يف
قلبه من اخله ما يزن برةا مث خيرج من النار من قال ل إله إل اهلل وكان يف قلبه من اخله ما يزن كرة » .1
 -3ثبات القلب والقوة يف احل والارب عليه :
ومن أمثلة كل ما قاه اهلل  -تعاىل  -يف كتابه للعربة والعظة مـن قاـة موسـ  -عليـه السـالم -
ا فقـد أمــره اهلل  -تعــاىل  -بـدعوة فرعــون وقــال لـه  :ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ

طههه:

 46فكيف خياف من كان اهلل  -تعاىل  -معه يس عه ويراه ويناره وي يده م! ولذا مل يأبـه موسـ  -عليـه
الســالم  -بفرعــون وجنــده  ,وبالســحرة وســحر م الــذ وصــفه اهلل  -تعــاىل  -بأنــه ســحر عظــيما مث ملــا
دخـ اإلميـان يف قلــو السـحرة مل يـأهبوا بتهديــد فرعـون هلـم بالقتـ  ,وقـالوا لــه :ﭽﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ

طه:

. ٧٢

 -4داية اهلل  -تعاىل :-
ق ـ ـ ـ ــال  -تع ـ ـ ـ ــاىل  : -ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﭼ

النساء- ١٧٥ :

وقال  -تعاىل  : -ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ

البقرة٢٥٧ :

 -5طيب احلياة الدنيا

(  )1صحيح البخاري برقم ، )7410( :وصحيح مسلم برقم.)478 ( :
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  -تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل  : -ﭽﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ

النحل٩٧ :

 -6يكتــب اهلل هل ــم احملب ــة يف القل ــو  .ق ــال  -تع ــاىل  :-ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭼ

مريم٩٦ :

 -7حاول الفال الذ

و إدراك املطلو والنجاة من ك مر و ك ا قـال  -تعـاىل  :-ﭽﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

البقرة٥ :

 -8دفــع الشــبهات والوســاو والضــي الــذ يشــعر بــه الكــافرون ألنــه جيــد حلياتــه معــىنا فهــو يعــرف
مبدأه ومعاده ويعرف وظيفته يف ذه احلياة الدنيا.
قــال إب ـرا يم  -عليــه الســالم  : -ﭽﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭼ

الشززززعراء- ٧٧ :

٨٣

 -9حاــول وليــة اهلل  -تعــاىل  -اخلاصــة الــيت ــي أعظــم مــا تنــافم فيــه املتنافســون  ,وأجـ مــا حاــله
املوفق ـ ـ ــون ك ـ ـ ــا ق ـ ـ ــال  -تع ـ ـ ــاىل : -ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭼ

يونس٦٤ - ٦٢ :

وق ـ ــال  -تع ـ ــاىل : -ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ المائزززززززةة ٥٤ :وقـ ـ ــال  -تعـ ـ ــاىل  -ﭽﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﭼ

المائةة٥٦ - ٥٥ :
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 -10إن اهلل يدافع عـن املـ منني مجيـع املكـاره  ,وينجـيهم مـن الشـدائد  ,ك ـا قـال  -تعـاىل  : -ﭽﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭼ

الحج٣٨ :

مما سبق  :اذكر آثار اإليمان باهلل  -تعالى: -
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نشاط رقم ( :) 1
استخرج دليال من سورة الواقعة يدل عل تفاوت امل منني.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
........................................................................................

نشاط رقم ( :) 2
صنف العبادات اآلتية :تدخ حت أ مس

من مس يات اإلميان م
قول

م

العبادة

1

قول:سبحان اهلل وحب ده سبحان اهلل العظيم

2

اخلوف والرجا .

3

الزكاة.

4

اإلميان بأمسا اهلل وصفاته.

5

احل .

6

إنكار املنكر.

7

اإلميان خبلود الكافر يف النار.

8

الاالة.

القلب

قول

اللسان

عمل

القلب

عمل

الجوارح

.

نشاط رقم ( :) 3

صفحة 32

مقرر التوحيد
من مثرات اإلميان باهلل ثبات القلب والقوة يف احل والارب عليه  ,اككر بع

األمثلة ألنا معاصرين

حتقق هلم ذه الث رات.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.........................................................................................

اتلقويم:
 :1تعد الاالة جامعة لع القلب و اللسان والبدن ,وضح كل .
 :2كيف جت ع بني معاداة الكفار وخمالطتهمم
 :3رجـ يــدعي بــة اهلل  -تعـاىل  -ورسـوله  , ولكنــه ل ياـلي ,ـ ادعــا ه صـحيحم وضــح كلـ
بالدلي .
 :4مى ينال العبد ولية اهلل م
 :5حبسب فه ملا درس من أعظم ذه األمة إميانام
 :6ما وجه الدللة من اآليات التالية:

ﭧﭨ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

أ.
.

الحجرات١٤ :

ﭧ ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭼ

التوبة١٢٤ :

 :7ما العالقة بني:
أ .اإلميان باهلل  -تعاىل  , -والقر من اهلل م
 .بة اهلل  -تعاىل  -واتبا الرسول . 
:8صحح العبارات اآلتية إن كان خاطئة:
أ .معاداة الكفار تستوجب عدم معاملتهم بالعدل.
.

بة الوالدين مقدمة عل

بة الرسول .
صفحة 33

مقرر التوحيد
 :9أك الفراغات اآلتية:
أ .من لوامم بة اهلل  -تعاىل : -
..................................... .1
..................................... .2

.

..................................... .3
..................................... .4
جيد العبد حالوة اإلميان إكا حتقق فيه ثالثة أمور:
..................................... .1

..................................... .2
..................................... .3
 :10عل ملا يلي:
أ.
.

يعاين الكافر من الشبهات والوساو وضي الادر.
تفاوت امل منني يف إمياهنم.

صفحة 34

مقرر التوحيد

الوحدة اثلاثلة
توحيد اهلل  -تعاىل  -فضله
وآثاره

صفحة 35

مقرر التوحيد

أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يدرك معىن التوحيد.
• مييّز أنوا التوحيد.

• يدلّ عل ك ّ نو منها.
• يدرك ترابط أنوا التوحيد.
• يق ّدر أمهيّة الناوص الشرعية يف تقرير معاين التوحيد.
• يدرك أ ّن الفطرة التوحيد.

• يستشعر فض التوحيد .
• يدرك آثار حتقي التوحيد.
• يعدد بع

صفات أ

التوحيد.

صفحة 36

مقرر التوحيد

مدخل

عند ما ينط امل من بشهادة أن ل إله إل اهلل ا فإنه يعلن بذل أنه ينفي عبادة غه اهلل ويوحد العبادة هلل -
تعاىل  -دون شري ا فهذه الشهادة ي كل ة التوحيد ا والنط به يعين الدخول يف ممرة املوحدينا وحى
يكون اإلنسان مطبقا هلا عامالا مبقتضا ا لبد أن يعرف ما التوحيد م وما أنواعه م وكيف يكون حب موحدا
هلل  -تعاىل  -م

صفحة 37

مقرر التوحيد
يوحدا مبعىن جع الشي واحدا.
معنى التوحيد لغة :مادر من َّ
وحد ِّ
معنى التوحيد اصطالحا :إفراد اهلل  -تعاىل  -بربوبيته وألو يته وأمسائه وصفاته.
وسيأي شر ذا التعريف عند الكالم عن أنوا التوحيد الثالثة :توحيد الربوبيةا وتوحيد األلو يةا
وتوحيد األمسا والافات.
منجزلة التوحيد من الدين:
التوحيد و أص الدينا و و الفطرة اليت فطر اهلل النا عليها فإن البشر يولدون عل التوحيدا قال اهلل -
تعاىل  :-ﭽﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﭼ الروم ٣٠ :وقال «  :ما من مولود إل يولد عل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينارانه أو
ميجسانه » .1
وإكا كان املتقرر بالفطرة والربا ني العقلية والشرعية أن اهلل  -تعاىل  -و املتفرد يف اخلل والرمق
والتدبها وأنه مال الدنيا واآلخرة  -ج وعال -فحقه عل عباده أن يعبدوه خملاني له الدين وحده ل
شري له ك ا قال الني  ملعاك بن جب « :ح اهلل عل العباد أن يعبدوه ول يشركوا به شيئاا وح
العباد عل اهلل أن ل يعذ من ل يشرك به شيئا » . 2
و ذا األص

و دين األنبيا مجيعاا و و دين اإلسالما و به كان يبدأ ك ني دعوتها فكان الواحد منهم

يقول لقومه  :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ النساء٣٦ :ا وقال  -تعاىل  :-ﭽﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ آل عمران ١٩ :وإمنا كانوا خيتلفون يف الشرائع أ األحكام  ,ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ

المائةة ٤٨

ألن ما يالح لقوم وممان من األحكام قد ل يناسب

غه ما حى بع خامت النبيني .
مما سبق  :بين أهم ما يدعوا إليه الرسل جميعا :

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

(  )1صحيح البخار برقم )1359 :واللفظ لها وصحيح مسلم برقم  )2658من حدي أيب ريرة .
(  )2صحيح البخار برقم )2856 :واللفظ لها وصحيح مسلم برقم.)30 :
صفحة 38

مقرر التوحيد
أنواع التوحيد:

يس دين اإلسالم توحيدا ألنه يقوم عل أن اهلل واحد ل شري له يف ملكه وتدبهها وواحد يف كاته
وأمسا ه وصفاته ل مثي له ول شبيها وواحد يف إل يته واستحقاقه للعبادة ل شري له.
و ذا التوحيد يتض ن ثالثة أنوا 1عرف باستقرا ناوص الكتا والسنةا و ي:
النوع األول :توحيد الربوبية وهو :اإلقرار اجلامم بأن اهلل  -تعاىل  -ر ك شي ومالكه وخالقه ومدبره
واملتارف فيه  ,ل ن ّد له ول شري ا ويدخ فيه سائر ما ورد يف الكتا والسنة من أفعال اهلل  -تعاىل , -
وأنوا التدبه كاخلل  ,والرمق  ,واإلحيا واإلماتة  ,وإنزال املطر  ,وتاريف الريا  ,وإنبات الزر ..ا
يعرف كذل بأنه توحيد اهلل بأفعاله  -ج وعال .-
وميكن أن ّ
النوع الثاني :توحيد األلوهية وهو :إفراد اهلل  -تعاىل  -بالعبادةا وميكن أن يعرف كذل بأنه توحيد اهلل
بأفعال املكلفني.
و ذا النو دل عليه كل ة التوحيد ل إله إل اهلل )  ,واليت دعا إليها الني  قومه  ,وجا د م
عليهاا وأما التعبد هلل  -تعاىل  -فهو التقر هلل  -تعاىل  -مبا حيبه من األقوال واألع ال.
النوع الثالث :توحيد األسماء والصفات وهو :اإلميان بأمسا اهلل احلسىن  ,وصفاته العل الثابتة يف الكتا
والسنة.
ول يفهم من ذا التقسيم أن ك نو مستق عن األنوا األخرىا وأنه قد جيزئ بعضها دون بع ا أو أن
بعضها أ م من بع ا ب ل ياح توحيد العبد حى جي عها مجيع اا ف ن أشرك يف نو منها  ,فهو مشرك

يف البقية ملا بينها من التالمما ومثال كل أن من دعا غه اهلل في ا ل يقدر عليه إل اهلل ,فإنه مشرك يف أنوا
التوحيد كلها فأما شركه يف توحيد العبادة فألنه صرف شيئ ا من العبادة لغه اهلل  -تعاىل -ا وأما شركه يف
توحيد الربوبية فألنه ما دعاه من دون اهلل يف جلب النفع أو دفع الضر إل ألنه يعتقد أنه قادر عل

( )1يقسم العلماء أنواع التوحية إلى ثالثة أقسام كما هنا بالنظر إلى أن ما يتعلق باهلل تعالى مما ورد في النصوص الشرعية
إما أن يتعلق بالربوبية أو األلوهية أو األسماء والصفات ،ومنهم من يقسمه إلى قسمين بالنظر إلى ما يجب على العبة؛ فالعبة
يجب عليه هلل تعالى توحية في المعرفة واإلثبات  ,وهذا يةخل فيه توحية الربوبية واألسماء والصفات ،وتوحية متعلق
بالقصة والطلب وهو توحية األلوهية.
صفحة 39

مقرر التوحيد
التارف يف ملكوت اهلل بقضا كل الشي ا وأما شركه يف توحيد األمسا والافات فألن دعا ه يقتضي
أن املدعو مسيع قريب أحاط مسعه بك من دعاه  ,وأنه قادر عل إجابة دعائهم عل اختالف حوائجهم.
ومن اآليات اجلامعة ألنوا التوحيد الثالثة واليت تدل عل تالممها قوله  -تعاىل  :-ﭽﯽﯾ ﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭼ البقرة ١٦٤ - ١٦٣ :وبيان وجه التالمم أن اهلل  -تعاىل -
ملا ككر األلو ية يف اآلية األوىل ككر الدلي عليه يف اآلية الثانية أل و و اخلل وتدبه املل و و من توحيد
الربوبية أ أن اخلال املتارف و املتسح للعبادة وحده ل شري له ,ولكي يستفيد العبد من ذه
اآليات الكونية  ,فعليه أن يستجيب ألمر اهلل  -تعاىل  -له بالتفكر والتعق والتذكر يف آيات اهللا وكم
عا اهلل  -تعاىل  -عل املشركني كيف يقرون بتوحيد الربوبية مع شركهم يف العبادة مبث قوله  -تعاىل : -
ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ يونس ٣ :ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ يونس ٣١ :ومن أدرك بعقله وقلبه عظم ذه اجلرمية  ,فهم
قول الني  ملا سئ أ الذنب أكربم قال « :أن تدعو هلل ندا و و خلق » .1
مما سبق  :استخرج أنواع التوحيد الثالثة من سورة الفاتحة:

....................................................................................................
....................................................................................................
تحقيق التوحيد وصفات أهله :

ومعىن حتقي التوحيد :معرفته معرفة حقيقيةا والقيام به عل ا وع الاا وختلياه وتافيته من شوائب الشرك
والبد واملعاصي.

وممن حق التوحيد إمام احلنفا إبرا يم  -عليه السالم  -الذ جعله اهلل  -تعاىل  -أسوة لنا  ,فقال -
تعاىل  : -ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ الممتحنة , ٤ :وأمر نبينا

دا  باتبا

ملته  ,فقال  -تعاىل : -ﭽﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﭼ
النحل , ١٢٣ :و ذا األمر بالتبا جا بعد وصفه بافات ي أعل مراتب التوحيد  ,و ي قوله  -تعاىل : -
ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭼ

النحل١٢١ - ١٢٠ :

(  )1صحيح البخار برقم)6861 :ا واللفظ لها وصحيح مسلم برقم )86 :من حدي ابن مسعود .
صفحة 40

مقرر التوحيد
و ذه الافات ي:
ـ أمة أ قدوة ومعل ا للخها وكان قلبه عامرا مبعرفة اهلل  -تعاىل – وطاعته  ,فلم يستوحش من قلة
السالكني لطري اهلداية.
ـ قانت ا أ خاشعا هلل  -دائ ا  -عل عبادته وطاعتها مل يرتكها أو يقار فيها خوفا من خملوقا ومل يتجه
قلبه لغه اهلل.

ـ حنيفا أ مائال عن الشرك إىل التوحيدا ومقبالا عل ربه  ,ومعرضا عن ك ما سواها فلم مي قلبه إىل
إرضا مل  ,أو رغبة يف شي من الدنيا.
ـ مل يكن من املشركني ل يف العتقاد  ,ول يف القول  ,ول يف الع .
والنا يتفاوتون يف حتقي التوحيد وتك يله تفاوتا عظي اا ول يبلغ غايته من ذه األمة إل قلي ا
ويكون جزا م أهنم يدخلون اجلنة بغه حسا ول عذا ا فعن ع ران بن حاني  أن رسول 
قال «:يدخ اجلنة من أميت سبعون ألفا بغه حسا  .قالوا :من م يا رسول اهلل م قال :م الذين ل
يسرتقونا ول يتطهونا ول يكتوونا وعل رهبم يتوكلون" 1و ذه اخلاال املذكورة يف احلدي جت عها خالة
ألن حقيقة التوك اعت اد القلب عل اهلل وحدها وط أنينته بها وثقته
التوك املذكورة يف آخر احلدي
واعت اده عليه.
فضائل تحقيق التوحيد:

وقد تقدم بعضها يف فضائ اإلميان باهلل  -تعاىل -ا ومن فضائ التوحيد أيضا:
ـ يعام الدم واملال من القت :
فعن أيب عبداهلل طارق بن أشيم  قال :مسع رسول اهلل  يقول «:من قال ل إله إل اهلل وكفر مبا يعبد
من دون اهلل حرم ماله ودمه وحسابه عل اهلل  -تعاىل .2" -

(  )1صحيح البخار برقم)5378 :ا وصحيح مسلم برقم )525 :واللفظ له.
(  )2صحيح مسلم برقم.)130 :
صفحة 41

مقرر التوحيد

ـ شرط لقبول األع ال الااحلة :
فك ا أن الشرك حيبط األع ال  ,فالتوحيد شرط لقبول األع ال ,قال  -تعاىل  :-ﭽﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭼ الفرقان .٢٣ :ومع إحباط أع ال املشركني  ,فإن اهلل  -تعاىل -
حكم عدل ل يظلم النا شيئا  ,ف ن كان له من الكفار أع ال صاحلة  ,فإنه جياميه هبا يف الدنيا ك ا
قال  -تعاىل  :-ﭽﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﭼ

هود:

١٦ - ١٥

ـ تكفه الذنو :
فإن املشرك ل يغفر اهلل كنوبه  ,قال  -تعاىل  :-ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﭼ النساء٤٨ :ا وعن أنم بن مال  قال :مسع رسول
اهلل  يقول :قال اهلل  -تعاىل  «:-يا ابن آدم إن لو أتيتين ب ُقرا األر خطايا مث لقيتين ل تشرك يب
شيئا ألتيت ب ُقراهبا مغفرة".1
ـ دخول اجلنة والنجاة من العذا :
فقد حرم اهلل عل املشركني اجلنة  ,قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﭼ

المائةة٧٢:

وعن جابر بن عبداهلل ـ رضي اهلل عنه ا ـ قال :أت الني  رج ا فقال :يا رسول اهلل ما املوجبتانم
قال« :من مات ل يشرك باهلل شيئا دخ اجلنةا ومن مات يشرك باهلل شيئا دخ النار».2

 )1سنن الرتمذ برقم.)3540 :
 2صحيح مسلم برقم.)269 :
صفحة 42

مقرر التوحيد
ـ سبب لت كني امل منني أفرادا ومجاعات يف األر ا ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽ ﰃﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊﰋ ﰌﰍ ﭼ

محمة 11:

 ,ف ن كان اهلل موله مل يفته شي ومل يغلبه شي قال  -تعاىل : -

ﭽﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭼ النساء ,١٤١ :ووعد م الت كني يف األر

فقال  -تعاىل

ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﭼ النور.٥٥ :

صفحة 43

مقرر التوحيد

نشاط رقم ( :) 1
مث لاور الشرك املوجودة يف الواقع واملتعلقة بأنوا التوحيد الثالثة:
نو التوحيد

أمثلة لاور الشرك

توحيد الربوبية

توحيد األلو ية

توحيد األمسا
والافات

نشاط رقم ( :) 2
بني كيف ميكن حتقي أنوا التوحيد الثالثة يف املوقف اآلي :أصيب رج مبر جعله طريح الفراش.

صفحة 44

مقرر التوحيد
.................................................................................................
.................................................................................................
.....................................................................................

نشاط رقم ( :) 3
كان الني  يقرأ بسوري اإلخالص يف سنة الفجر والوتر.
حتاور مع ممالئ لستنتاج احلك ة من كل :
.................................................................................................
.................................................................................................
.....................................................................................
نشاط رقم ( :) 4
اربط بني وجـود الراحـة والط أنينـة ملـن حقـ التوحيـد  ,وقولـه  -تعـاىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ األنعام. ١٢٥ :
.................................................................................................
....................................................................................
التقويم :
 :1بني أثر الوالدين يف استقامة األبنا عل الفطرة  ,أو حرفه ا عنها.
 :2بني ح اهلل عل العباد ,وح العباد عل اهلل ,و

ذه احلقوق واجبةم

 :3ماكا يعين أن دين اإلسالم و الدين الاحيحم
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 :4عل :
يس

أ.
.

دين اإلسالم توحيدا .

ل ياح توحيد عبد حى جي ع بني أنوا التوحيد الثالثة.

 :5أك

الفراغات اآلتية:

أعظم كنب يعا اهلل به.................................................

أ.
.
ت.

حيرم دم اإلنسان  ,ويابح معاوم ا إكا .....................................
الدلي عل أن املشرك ل يغفر اهلل له قوله  -تعاىل :-

) .....................................................................................
ث.

ل يتحق الت كني يف األر إل بشرط و...........................................:

 :6صحح العبارات اآلتية إن كان خاطئة:
 .1النا متساوون يف حتقي التوحيد.
 .2احلنيف :و املائ عن التوحيد إىل الشرك.
 .3الافة اجلامعة لافات من يدخ اجلنة بغه حسا
 .4الشرك باهلل ل حيبط مجيع األع ال ب حيبط الع

ي التوك عل اهلل.
الذ خالطه فقط.

صفحة 46

مقرر التوحيد

الوحدة الرابعة
توحيد الربوبية

صفحة 47
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن :
• يدرك معىن توحيد الربوبية.

ستدل عل توحيد الربوبية من الكتا والسنة.
•ي ّ
يستدل باآليات الكونية عل ربوبية اهلل  -تعاىل .-
•
ّ
• يستنبط لوامم حتقي توحيد الربوبية .
• يستنبط آثار توحيد الربوبية يف حياة الفرد واجملت ع.

صفحة 48

مقرر التوحيد

مدخل :

من خل األر والس ا م
من خل اإلنسان واحليوان ومجيع األحيا م
من أوجد الرمق وأنب الشجر وأنزل املطر وأنبع املا م
من يدبر الكون ويسه احلياة وف نظام وجتانم لخل فيه ول اضطرا م
إن اهلل  -تع ــاىل  -خ ــال الك ــون  ,وم ــا في ــه وم ــدبر األم ــر ب ــال شـ ـري ل ــه يف كل ـ  ,ف ــإكا اعتق ــد
اإلنسان كل كان هبذا موحدا هلل يف أفعاله  -ج وعال  -ا و ذا و توحيد الربوبية.
صفحة 49

مقرر التوحيد
معنى توحيد الربوبية
اإلقرار اجلامم بأن اهلل  -تعاىل  -ر ك شي ومالكه وخالقه ومدبره واملتارف فيه ل ن ّد له ول

شري ا وغه كل من أفعاله  -تعاىل  -الواردة يف الكتا والسنة.
دالئل الربوبية :

وقد تواترت األدلة يف إثباتـه وتنوعـ يف إقامـة الربا ـني إلقنـا املتشـككني  ,وإفحـام املعانـدينا وفي ـا يلـي
عر موجز لبع

ذه الدلئ :

ج ج دليججل الفطججرة  :أ أن اهلل  -تعــاىل  -جع ـ يف أص ـ خلقــة البشــر معرفــة اهلل  -تعــاىل  , -واإلق ـرار بــه
ك ـا قـال  -تعـاىل  :-ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ

الهروم٣ :

ا مث ــو بعــد أن يولــد إمــا أن يســت ر علـ التوحيــد  ,أو حيرفــه أبـواه إىل غه ــا مــن العقائــد الفاســدة لكنــه
م ــع كل ـ يبق ـ ق ــابال للتوحي ــد  ,وت ــأنم روح ــه إلي ــها ول جي ـد راح ــة وط أنين ــة يف غ ــهه أب ــدا ول ــذا جي ــد
اإلنســان نفســه مضـطرا مبوجــب الفطــرة إىل الجتــاه إىل اهلل  -تعــاىل  -يف حــال الضــرورة ك ــا قــال  -تعــاىل
 : :-ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ

اإلسراء٦٧ :

مما سبق  :لخص داللة الفطرة على الربوبية :
....................................................................................................
....................................................................................................

ج دليل الخلق واإلبداع :ومعناه أن اهلل  -تعاىل  -منفرد باخلل واإلجيـاد مـن العـدم ل يشـركه يف كلـ أحـدا
ف ــن مع ــم خالق ــا غ ــه اهلل  ,فليــأت مبخلوقات ــه ق ــال  -تع ــاىل  :-ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﭼ لقمهههههان11 :ا وك ـ ــا ق ـ ــال إب ـ ـرا يم  -علي ـ ــه الس ـ ــالم  : -ﭽﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ البقهههههههرة 258 :ف ـ ـ ــإكا انتفـ ـ ـ ـ وج ـ ـ ــود خملوق ـ ـ ــات تغ ـ ـ ــاير ,
وختالف ما نشا ده من خملوقات اهلل  -تعاىل  -تعني أن اخلال الواحد و اهلل  -تعاىل .-
ج البراهين التفصيلية في النفس والكون:
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و ي كثهة ألنه ما مـن شـي مـن املخلوقـات إل وفيـه آيـة تـدل علـ خالقـه املبـد لـه مـن العـدما
العليم بها احلكيم يف صنعته ولذا جند يف آيات القرآن دعوة للتفكر يف ع ـوم املخلوقـاتا ودعـوة للتفكـر
يف أمثلــة بعينهــاا ف ــن األول قولــه  -تعــاىل  :-ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﭼ الذاريات , ٢١ - ٢٠ :ومن الثـاين قولـه  -تعـاىل  :-ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ

الغاشهههههههههههههية٢٠ - ١٧ :

وقول ـ ـ ـ ـ ـ ــه  -تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل  :-ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﭼ

النبأ١٧ - ٦ :

ولنتأم يف بع

ذه اآليات:

ككر  -تعاىل  -يف ذه اآليات الكرميات آيـات مـن األنفـم واآلفـاق منتظ ـة متسـقة ل ميكـن أن
توجد بنفسهاا وإكا كان ل بد هلا من خال ا فخالقها إمنا خلقها حلك ة نبه عليهـا بقولـه  -تعـاىل  :-ﭽ
ﮒﮓﮔﮕﮖﭼ النبهههأ , 1 :أ أنــه خل ـ اخلل ـ لبــتالئهم بالتكــاليف الشــرعيةا مث يقضــي بيــنهم
ويفا يوم القيامة.
ومن البراهين المذكورة في اآليات:
 1ـ األر واجلبــالا فــاألر كاملهـاد يف ســكونه ولينــه وموافقـة شــكله ملــا يوضــع عليـها وهبــذا تقــوم ماــاحل
العبادا فلو مل تكن ذه طبيعة األر لتعذر عل البشر تكييف األر لتواف مااحلهما ولتعـذر املشـي
عليهــا واحلــرث وع ارهتــاا وأمــا اجلبــال فــذكر  -تعــاىل  -أهنــا أوتــاد لــألر ا واألوتــاد يســتع لها البشــر
لتثبي احلبال يف األر ا وقد جع اهلل  -تعاىل  -اجلبال أوتادا لألر أ تثبيتـا هلـاا وقـد كشـف العلـم
احلدي

عام 1865م بواسطة عامل الفلـ

 )Sir George Airyأن للجبـال جـذورا يف األر قـد
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يبلــغ طوهلــا أضــعاف مــا ــو فــوق األر مــن الرتفــا ا وشــكلها يشــبه الوتــد إك أن الوتــد غالــب أجزائــه
حت األر ا وهلا دور ام يف استقرار القشرة األرضية ومنعها من ال تزام.

ولــو كانـ اجلبــال صــغهة  ,لتزعزعـ األر ا واخــتلط تراهبــا مبائهــاا ولتعــذر علـ البشــر الســتقرار عليهــا
واحلياة فوقها .و ذا ككر ألعظـم فائـدة للجبـال  ,وإل ففوائـد ا كثـهة مـن حـبم امليـاه والثلـوج يف أعاليهـاا
ووجود املعادنا وتنو النبات  ,وما فيها من مااحل العباد والدوا .
مما سبق  :هل يمكن أن تكون الجبال وجدت صدفة بدون خالق :
....................................................................................................

 2ـ خل ـ اإلنســان :إن جمــرد التأم ـ يف خل ـ اإلنســان مــن أ وأم دلي ـ عل ـ ك ــال قــدرة اهلل

-

تعـاىل -فــإن اهلل  -تعـاىل  -خلـ آدم  -عليــه السـالم  -مــن تـرا مــن غــه أم و أ ا وخلـ حـوا مــن
رج ـ فقــطا وخل ـ عيس ـ عليــه الســالم مــن ام ـرأة فقــطا وســائر البشــر خيلقــون مــن أ وأم مــن نطفــة
وبويضــة  ,و ــذا باتفــاق النــا ا مث يتشــك مــن جم وعه ــا بشــر ســو فيــه حلــم وعظــم وأعاــا ا وأجهــزة
لك منها وظيفة تع

مبيزان دقي ا فه يعق أن يكون ذا صدفةا ولـو حاـ صـدفة يف بشـر واحـد ,
صفحة 52
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فهـ يكــون صــدفة يف كـ البشــر م! ل شـ أن ورا ــذا اخللـ خــال علــيم حكــيم ــيط بــدقائ األمــور
ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ

الملههه

 ,14 :وأم ــا خلـ ـ اإلنس ــان م ــن كك ــر وأنثـ ـ  ,ف ــن ح َك ــه

حفــظ النــو البشــر وتكــاثره لع ــارة األر وعبــادة اهلل  -تعــاىل  -وابــتال النــا أيهــم أحســن ع ــال.
وجع ـ اهلل يف فطَــر البشــر احلاجــة إىل النــوم واحلاجــة إىل الكســب وطلــب املعــاشا فكان ـ فط ـرهتم ــذه
متوافقــة مــع طبيعــة األر الــيت يعيش ــون عليهــاا فهــم بــني لي ـ مظلــم يســرت م بظالمــه ومينــع عــنهم ح ــر
الشـ م  ,فينـامون فيــه ويسـرتحيونا وبــني هنـار مباــر يع لـون فيـه وحيققــون ماـاحلهما و ــذا شـأن النبــات
واحليوان كذل .
والعاق ـ إكا تأم ـ

ــذه احلكــم ومــا ورا ــا مــن املاــاحل امتنــع أن ينســبها إىل غــه خــال  ,أو إىل

الاــدفة  ,أو إىل الطبيعــة ألن الطبيعــة ل حك ــة هلــا ول علــما و ــذا اخلل ـ ل ميكــن إل أن يكــون صــنعة
خال قادر عليم حكيم.
مما سبق  :تفكر في وظائف أحد حواس اإلنسان وسجل بعض المعلومات التي توصلت إليها والتي تدل
على عظمة الخلق ودقة صنعه :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

 3ـ إنزال املطر :ككر  -تعاىل  -رمحته بعباده يف إنزال املطـر ف نـه حتيـا األر بـأنوا النبـات الـذ حيتاجـه
النــا ملاــاحلهما و ــذا يقتضــي أن املطــر إمنــا ينــزل مبيـزان كــم تتحقـ بــه ماــلحة األر  ,ومــن عليهــا
قــال  -تعــاىل  -ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ الحجهههر .٢١ :وقــد ككــر
 تعــاىل  -الســحا امل طــر يف آيــة أخــرى فقــال  -تعــاىل  -ﭽﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﭼ النههور ,٤٣ :ويف اآليــة أن املطــر ين ـزل مــن الســحب الركاميــةا
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و ــذه الســحب تتكــون خــالل مراح ـ

ــي :دفــع ال ـريح للســحا ا مث جي ــع ــذا الســحا يف ســحابة

أكربا مث جيعله ركاما مكدسا بعضه فوق بع ا مث خيرج املطر من خالله  ,و ـذه املراحـ اكتشـفها عل ـا
األرصاد اجلوية باستخدام الطائرات واألق ار الاناعية وغه ا مـن اآللت املتطـورة  ,وككـر  -تعـاىل  -أن
البَ ـ َـرد ين ـ ـزل م ــن جب ــال يف الس ـ ا أ س ــحب أمث ــال اجلب ــالا و ــذا م ــا اكتش ــفه العل ــا حي ـ إن ــذه
السحب الركامية قد يبلغ ارتفاعها ما بني  25إىل  30ألف قدم أ قد يا ارتفاعها إىل  7 ,5ميالا.

قطع صغهة من السحب تتحرك باجتاه سحابة ركامية كبهة يف األف

وك ـ خمل ــوق م ــن خملوق ــات اهلل  -تع ــاىل  -ل ــو تفكرن ــا في ــه لوج ــدنا في ــه آي ــة معج ــزة مبه ــرةا و ــذه
املخلوقــات مبج وعهــا وتكاملهــا معجــزة مبهــرة ألصــحا العقــول  ,قــال  -تعــاىل :-ﭽﭵﭶﭷﭸ

صفحة 54
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ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ
ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﭼ

الملهههه

 ٤ - ٣ :وق ــال  -تع ــاىل :-

النمل٨٨ :

و ــذا التكام ـ والت ـوامن ككــره اهلل  -تعــاىل  -يف آيــات مــن كتابــه قــال  -تعــاىل  -ﭽﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
الحجهههههر ٢٣ - ١٩ :وقـ ــال  -تعـ ــاىل -ﭽﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﭼ

األنبياء٣٣ :

فالتوامن واإلتقان آية تدل عل اهلل  -تعاىل .-

وإكا تفكر العبد يف ك

ذا دله عل اخلال سـبحانه و -تعـاىل -ا وأن هلـذا اخللـ حك ـة قـال -

تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل -ﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎﭼ

الدخان٣٩ - ٣٨ :

وقد جرت مناظرة بني فرعون اجلاحد لوجود اإلله سبحانه و -تعاىل  , -وبني موسـ  -عليـه السـالم -ا
حيـ ـ س ــأل فرع ــون :ﭽﰉﰊﰋﰌ ﭼ  ,فج ــا ه اجلـ ـوا املفح ــم :ﭽ ﰎﰏﰐﰑﰒ
ﰓﰔﰕﰖﭼ طه ٥٠ - ٤٩ :فاستدل عل اهلل  -تعاىل  -بأنه خل مجيع املخلوقاتا وأعطـ كـ
خملــوق خلقــه الالئـ بــها الــدال علـ حســن صــنعه مــن خلقــه مــن كــرب اجلســم  ,وصــغره  ,وتوســطه ومجيــع
صــفاتها مث ــدى كـ خملــوق إىل مــا ياــلحه مــن املنــافع واجتنــا ودفــع مــا يضــرها فــاملخلوق ل بــد لــه مــن
خال ا و ذا اإلتقان يدل عل أن اخلال

و اهلل  -تعاىل .-

صفحة 55
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نشاط رقم ( :)1
ما وجه الدللة من اآلية اآلتية عل وحدانية اخلال م ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ الحج٧٣ :

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

نشاط رقم ( :) 2
إمجع بعضا من صور آيات اهلل يف الكون  ,ودون حت ك صورة س الا استفهاميا ,تقود نتيجته إىل
اإلقرار بوحدانية اخلال .
نشاط رقم ( :) 3
بالرجو إىل سورة القا  ,استخرج اآليتني الدالتني عل عظم نع ة اللي والنهار ,مبين ا وجه الدللة
منها عل وحدانية اخلال .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

صفحة 56
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اتلقويم:
 :1النفو بطبيعتها تعرف اهلل وتقر بوحدانيته ,اككر دليالا من القرآن عل كل .
:2اككر جم وعة من فوائد اجلبال ,وكيف تربطها بوحدانية اخلال م
 :3عالم يدل اإلتقان املوجود يف الكونم
:4ما املراد بدلي اخلل واإلبدا م
 :5ماكا كان جوا موس  -عليه السالم  -لفرعون عندما قال له:

ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ طه

 , 49وما وجه الدللة فيه.
 :6عل  :جيد اإلنسان نفسه مضطرا إىل اهلل  -تعاىل  -يف حال الضرورة.

صفحة 57
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الوحدة اخلامسة
توحيد العبادة

صفحة 58
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يدرك معىن العبادة .

• يدل عل استحقاق اهلل وحده للعبادة.
• يربط بني توحيد الربوبية وتوحيد األلو ية.
• يدرك الغاية من خل اإلنسان.

• يق ّدر حاجة اإلنسان للعبودية.
• يربط بني األصول اليت تقوم عليها العبادة وبع
• يبني شروط قبول العبادة .

التطبيقات الواقعية .

• ميث لعبادات ناقاة الشروط .
• يعدد أنوا العبادة وميث هلا .
• يقارن بني أنوا العبادات .

صفحة 59
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مدخل

مــن وس ــائ الق ــرآن يف ال ــدعوة إىل عب ــادة اهلل دون س ـواه تقري ــر ربوبي ــة اهلل أولا بإقام ــة ال ــدلئ والربا ــني
عليها فإكا أقر النا بأن اهلل  -تعاىل  -و اخلال الرامق املدبرا وأن بيـده األمـر كلـها ف ـن الظلـم صـرف
العب ــادة لغ ــهه مم ــن ل خيل ـ ول ي ــرمق ول ينف ــع ول يض ــرا ف ــن أق ــر بتوحي ــد الربوبي ــة لزم ــه اإلقـ ـرار بتوحي ــد
األلو ية  ,وإخالص العبادة هلل وحده.
و ذا التوحيد و الغاية اليت خل اهلل ألجلها اخلل ا وأرس الرس ا وأنزل الكتبا وخل اجلنة
والنار .وك دلئ توحيد الربوبية ي دلي له ألن من ل خيل ول ميل النفع والضر ل يستح أن يعبد.
ومع ذا فليم ك من أقر بتوحيد الربوبية أقر بتوحيد األلو ية.
صفحة 60
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معنى العبادة لغة :اخلضو والذلا يقال طري معبَّد أ مذلَّ .
لكنها يف الشر جت ع أمرين :غاية الذل واخلضو مع غاية احلب ف ن خضع لغهه قهرا دون بة
منه له فال يس

خضوعه عابداا ومن أحب ومل خيضع مل يسم حبه عبادة كذل .

معنى العبادة شرعا :اسم جامع لك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألع ال الظا رة والباطنة.

و ذا التعريف يش نوعني من العبادة ل بد من التفري بينه ا:
ـ العبادة احلقيقية اليت ل تعرف إل من جهة الشر ا ول يقع فعلها إل عبادة كالاالة والاوم وتالوة القرآن ,
والتسبيح  ,والدعا ا فهذه ل جيوم صرفها إل إىل اهلل  -تعاىل .-
ـ العبادة اإلضافية اليت ي يف أصلها ليس عبادة إل إكا صاحبتها نية التقر إىل اهلل – تعاىل -ا كإنفاق
املال  ,واألك والشر  ,ورعاية األبنا فالنية الااحلة جتعلها أع ال صاحلة ي جر عليه العبد ,ومثال ذا
قول معاك  أليب موس األشعر  ملا سأله :كيف تقرأ القرآن م فقال :أنام أول اللي ا فأقوم وقد
قضي حزيب من النوما فأقرأ ما كتب اهلل يلا فأحتسب نوميت ك ا أحتسب قوميت)[البخار  ]4341فهذا
النو من العبادة ل جيوم أن تكون نية التقر فيه إل إىل اهلل  -تعاىل  -لكن الفع يف كاته بدون نية
التقر فع جبلي وليم عبادة.
ويعرف العبد ما حيبه اهلل ويرضاه مبا ورد يف الكتا والسنة ألن اهلل  -تعاىل  -أرس رسله وأنزل كتبه آمرا
مبا حيبه اهلل ويرضاه نا يا ع ا يكر ه ويأباها وبذل قام عليهم احلجة قال اهلل  -تعاىل  :-ﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﭼ النساء , ١٦٥ :وقال  -تعاىل  :-ﭽﭮ
ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ

آل عمران٣١ :

مما سبق  :ما الفرق بين العبادة الحقيقية والعبادة اإلضافية ؟

....................................................................................................:

أصول العبادة :أ األع ال القلبية اليت لبد أن تااحب الع

ليكون عبادة حقيقيةا وبدوهنا يكون الع

جمرد حركاتا و ذه األصول ي:
 /1احملبة هلل  -تعاىل -

صفحة 61
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حبي يكون قلبه مع اهلل  -تعاىل  -حيب اهلل  -تعاىل -ا وحيب ما حيبه اهلل  -تعاىل -ا ويبغ

ما

يبغضه اهلل  -تعاىل  -ا واحملبة ي احملرك الذ حيرك القلو إىل ر العاملنيا وبقدر ا يكون نشاطه يف
العبادة.
وبر ان وجود ذه احملبة يف قلب امل من وجود آثار ا من طاعة اهلل ورسوله ا وتقدم طاعة اهلل
ورسوله  عل ما عدامها ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ

آل عمران:

 ,٣١ويف احلدي  «:ل ي من أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنا أمجعني»
ومن أقوى أسبا ميادة احملبة كثرة ككر اهلل -تعاىل -ا وتالوة القرآن مع التدبرا والتفكر يف نعم اهلل
1

عل عبادها واإلكثار من نواف الطاعات بعد احملافظة عل الفرائ ا والتفكر يف آيات اهلل الشرعية والكونيةا
وس ال اهلل بتها واستشعار معاين أمسا اهلل وصفاتها واخللوة باهلل  -تعاىل  -يف الثل األخه من اللي
ملناجاته  ,وككره مث الستغفار والتوبة.
 /2اخلوف من اهلل  -تعاىل : -
و و عبادة عظي ة أرشد اهلل إليها امل منني بقوله :ﭽﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫ ﭬﭼ آل عمران١٧٥ :أ إن كنتم م منني فخافوينا ووعد أ له باملغفرة واألجر العظيم ا
فقال  -تعاىل  :-ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭼ الملك , ١٢ :وقال  -تعاىل
 :ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ الرحمن.٤٦ :ومن أسبا ميادة اخلوف العلم باهلل  -تعاىل  -مبعرفة أمسائه وصفاتها وما توعد اهلل به من عااه من
العذا األليم ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ

فاطر٢٨ :

 /3الرجا
و و الط ع يف ثوا اهلل  ,وما أعده للطائعني من النعيم املقيم.
فال تستقيم العبادة إل إكا مجع بني ذه العبادات الثالثا حبي حتركه احملبة إىل اهلل  -تعاىل -ا ويزجره
اخلوف عن املعاصيا وحي له الرجا عل اإلكثار من الطاعاتا وأيضا فالعبد بعد الطاعة يرجو قبول الع
والثوا ا وخياف من رده بسبب تقاهه يف اإلخالص واخلشو والسالمة من القواد  ,وإكا أكنب بادر إىل
التوبة وخاف عاقبة كنبها ورجا قبول التوبة واإلثابة عليهاا فال ينف قلب العبد عن ذه العبوديات من
اخلوف والرجا ملا بينها من التالمم ف ن رجا شيئا خاف مما يقابله ولذا فال بد من اجل ع بينه اا لئال يزيد
[ )1متف عليه وقد تقدم]
صفحة 62
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خوفه فيقع يف القنوط واليأ من رمحة اهلل  ,فينقطع عن الع ا ول يزيد رجا ه  ,فيقع يف التفريط والتقاه,
ويغرت برمحة اهلل  -تعاىل  -ا فيهل و و ل يشعر.
والدلي عل ما سب قول اهلل  -تعاىل  :-ﭽﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﭼ األنبياء ,٩٠ :وقوله ﭽﯙﯚﯛﯜﭼ األعراف ,٥٦ :وقوله :ﭽ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﭼ

البمر٩ :

وقوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭼ المؤمنون ٦١ - ٦٠ :ويف احلدي أهنم "الذين ياومون ويالون ويتادقون و م خيافون أن ل
يقب منهم".1
مما سبق  :صف حال من عبد اهلل بالخوف فقط  ،وحال من عبد اهلل بالرجاء :

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

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

منجزلة العبادة في اإلسالم:
مما يبني منـزلة العبادة :
 /1أهنا الغاية اليت خل اهلل اخلل ألجلها  ,قال  -تعاىل  :-ﭽﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭼ
الذاريات٥٦ :

 /2أن مجيع الرس دعوا أقوامهم إىل عبادة اهلل وحده ل شري  ,فكان الواحد منهم يقول لقومه:
ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ األعراف59 :ا 65ا 73ا  , 85وقال  -تعاىل  -ﭽﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﭼ

النحل٣٦ :

()1سنن الرتمذ برقم.)3175 :
صفحة 63
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 /3ألزم اهلل هبا رسوله حى املوت  ,فقال  -تعاىل  :-ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﭼ الحجر ٩٩ :أ
است ر عل عبادته حى املوت.
 /4وصف اهلل هبا خواص خلقه من األنبيا واملالئكة  ,فقال  -تعاىل  :-ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﭼ

النساء١٧٢ :

 /5كم اهلل املستكربين عن عبادته  -تعاىل  ,-وتوعد م بالعذا ك ا يف اآلية السابقة.
 /6وصف اهلل هبا نبيه  يف مقامات التشريف  ,فقال  -تعاىل  :-ﭽﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﭼ الفرقان , ١ :وقال :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ اإلسراء , ١ :وعل
فأك

ذا

العباد وأكرمهم عل اهلل  -تعاىل  -أك لهم عبودية لها ومن نا كان أعل مراتب الدين مرتبة

إحسان العبادة.
 /7إخالص العبودية هلل  -تعاىل  -سبب لفتح الربكات  ,قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭼ األعراف, ٩٦ :ك ا أن ترك العبادة سبب للعداوة بني
النا قال  -تعاىل  :-ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ

المائدة:

١٤

 /8أول أمر يف كتا اهلل  -تعاىل -ا ففي سورة البقرة قال  -تعاىل  :-ﭽﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ

البقرة٢١ :

شروط العبادة الصحيحة:
يشرتط لقبول العبادة شرطان:
صفحة 64
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األول :إخالص النية بأن يكون مراد العبد ابتغا وجه اهلل  -تعاىل  ,-قال اهلل عز وج  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ البينة ٥ :فال تقب عبادة أريد هبا غه اهلل  -تعاىل  -ا أو أراد هبا مد
النا ا أو مسايرة وتقليدا للعاداتا أو ليتوص هبا ملالحة دنيوية.

الثاين :أن تكون يئة العبادة وكيفيتها وف شر اهلل  -تعاىل -ا قال  -تعاىل  :-ﭽﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﭼ البقرة١١٢ :فإسالم الوجه معناه
وسالمته من الشركا واإلحسان يكون باتبا الشر .

إخالص الع

فال تقب عبادة عل صفة خمرتعةا أو عل صفتها الشرعية لكم بالزيادة فيها  ,أو النق

منها باهلوى

واستحسان العق ا أو فعلها قب وقتهاا ومن نا كان لزاما عل ك مسلم أن يعرف أحكام العبادات مث
أحكام الطهارة والغس ا وصفة الاالةا ومبطالت الاوما وكيفية إخراج الزكاةا وحنو كل من األحكام
لتقع عباداته صحيحة موافقة للشريعة.
وبنا عل

ذين الشرطني فإن النا يف عباداهتم عل أقسام:

ـ من جا بالعبادة وف الشر ا وأخل

فيها فهو املوحد.

ـ من مل يعبد اهلل  -تعاىل  -فهو كافر.
ـ من عبد اهلل  -تعاىل  -بدون إخالصا وأشرك معه غهه فهو مشرك.
ـ من عبد اهلل  -تعاىل  -خملاا لكن عل خالف ما شر كان مبتدعا ويف احلدي « من أحدث يف أمرنا
ذا ما ليم منه فهو رد »  1أ أن عبادته غه صحيحة وغه مقبولة.
أنواع العبادة:
 /1عبادات قلبية :كاعتقاد املسلم بقلبه وتاديقه باهلل  -تعاىل  -ومالئكته ورسله وكتبه واليوم اآلخر
والقدرا والتادي بك ما أخرب اهلل  -تعاىل  -به  ,وأخرب به رسوله ا وإخالص الع

هلل وحدها

والتوك عل اهلل  -تعاىل -ا و بة اهلل  -تعاىل  -ورسوله ا و بة امل مننيا واخلوف والرجا .

( )1صحيح البخار برقم)2550 :ا وصحيح مسلم برقم )1718 :من حدي عائشة رضي اهلل عنها.
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 /2عبادات قولية :كالنط بكل ة التوحيدا وقرا ة القرآنا والتسبيحا والتح يدا والدعا ا وأككار الابا
واملسا وبعد الالوات.
 /3عبادات فعلية باجلوار كالسجود  ,والاوم  ,واحل  ,والطواف بالبي ا ورمي اجل ار.
 /4عبادات مالية :كالزكاةا والادقةا واألضاحي واهلد ا والنذر إكا كان باملال.
مما سبق  :اجتمع في الح جميع أنواع العبادات بين ذلك :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................

قواعد وفوائد في توحيد العبادة :
 /1ك ال العباد ورفعة درجتهم حبسب حتقيقهم وتك يلهم للعبودية هلل  -تعاىل .-
 /2خل اهلل اخلل وجع يف فطر م العبودية هلل  -تعاىل  -ف ن مل يعبد اهلل  -تعاىل  -فهو مضطر لعبادة
غهه من بشر  ,أو مجاد  ,أو حيوان  ,أو مال  ,أو شهوة  ,أو شيطان  ,وغه كل مما و عبد خملوق فقه
مثله.
 /3القلب ل ميكن أن يفر ويستقر إل بعبادة ربه وخالقها و و راجع إليه ل الة  ,قال  -تعاىل  :-ﭽ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ

االنشقاق٦ :

 /4العبادات القلبية أعظم شأنا من عبادات اجلوار وهبا يتفاض النا ا و ي مالممة للعبد يف غالب
أوقاتها و ي أق جهدا وأعظم أثرا فإن ترى الرجلني ياليان الاالة الواحدةا وبينه ا ك ا بني الس ا
واألر بسبب ما يف قلب ك منه ا من العبادات القلبية من اإلخالص وحضور القلب وخشوعه وخضوعه
هلل  -تعاىل , -وغه كل ا والع

الظا ر إن مل ي سم عل ع

قلي صحيح مل يقب ف ن أراد بع له

النا مل يقب وإن كان ع له يف الظا ر متقنا.
نشاط رقم ( ) 1
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مبا تفسر املواقف اآلتية مع بيان املوقف الاحيح:
الموقف

م

التحليل والتفسير

التصحيح

رج وقع يف كنب فأصابه اهلم
واحلزن ,ف ك يف بيته يبكي
وترك العبادة  ,وخمالطة النا .

1
2

رج يقع يف الذنو واملعاصي,
وعند تذكهه باهلل ل يستجيب
ويست ر عل كل  ,و يقول:
"إن اهلل غفور رحيم "

3

4

رج أقب عل صالته  ,وأظهر
اخلشو والط أنينة  ,ألنه أمام
أحد العل ا .
رج ترك الزواج تعبدا وتقرب ا إىل
اهلل.

نشاط رقم ( )2
التفريط يف العبادة والتقاه فيها له آثار عل العبد نفسه واجملت ع ,اكتب جم وعة من ذه اآلثار.
آثار التفريط عل العبد

آثار التفريط عل اجملت ع
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نشاط رقم ( :)3
قارن بني العبادات القلبية وعبادات اجلوار  ,مبينا أيه ا األفض .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...........................................................................................
اتلقويم:
 :1ما احلك ة من خل اجلن واألنم م وما الدلي م
 :2عل :
أ.

ل يكفي يف إميان العبد اإلقرار بتوحيد الربوبية وحده.

 .ل ياح صرف العبادة لغه اهلل.
ت .من خضع لغه اهلل قهرا ل يس عابدا.
 :3مى ي جر اإلنسان عل األك والشر والنومم

 :4أك

الفراغات اآلتية:

 .1بر ان وجود بة اهلل يف قلب امل من:
...........................................................
 .2من أسبا ميادة بة اهلل :
أ........................................... .
........................................... .
ت........................................... .
 .3من أسبا اخلوف من اهلل:
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أ........................................... .
........................................... .
ت........................................... .
 :5صحح العبارات اآلتية إن كان خاطئة:
أ.
.
ت.

يعرف العبد ما حيبه اهلل ويرضاه من األع ال بكثرة العاملني هلا.
يابح األك والشر والنوم عبادة إكا صاحبها نية التقر إىل اهلل.
ل تستقيم العبادة إل إكا مجع بني احملبة والرجا .

 :6من أك

العباد وأكرمهم عند اهلل م
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الوحدة السادسة
توحيد اهلل يف أسمائه وصفاته
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن :
• يبني معىن اإلميان بأمسا اهلل وصفاته .
• يعتقد منه أ السنة واجل اعة يف أمسا اهلل وصفاته .
• حيب اهلل ويقدر عظ ته وجالله .

• يدرك معىن إحاا أمسا اهلل احلسىن .
• يعرف بعض ا من أمسا اهلل وصفاته .

• يطب اآلثار الرتبوية ألمسا اهلل وصفاته .
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مدخل :
أ آية أعظم يف القرآنم
إهنا آية الكرسي.
ما السورة اليت تعدل ثل القرآنم
إهنا سورة اإلخالص.
ملاكا كان أ الكرسي ي أعظم آية يف كتا اهلل م وملاكا عدل سورة اإلخالص ثل القرآنم
السبب أن كال من آية الكرسي وسورة اإلخالص مت حضتان يف وصف اهلل  -ج وعال  , -فل ا
كان تاف اخلال سبحانه  -وشأن اخلال عظيم – كان هل ا من العظ ة واملكانة الشي الكبه ا ومن
نا كان احلدي عن أمسائه  -تعاىل  -وصفاته وتوحيده هبا له الشأن العظيم.
فضل العلم بأسماء اهلل  -تعالى  -وصفاته:
يتبني فض العلم بأمسا اهلل وصفاته وتوحيده هبا مبا يلي :
ـ أص أركان اإلميان وأعظ ها اإلميان باهلل  -تعاىل -ا وكل ا كان العبد أعلم باهلل  -تعاىل  , -وبافاته ,
وأفعاله كان إميانه أك .
ـ و أشرف العلوم ألن شرف العلم من شرف املعلوماول أشرف وأعظم من العلم باهلل -تعاىل. -
ـ العلم باهلل  -تعاىل  -يدعو إىل بته  ,وتعظي ه  ,وإجالله  ,وخشيته  ,وخوفه ورجائه فزيادة العلم به تزيد
العبد قربا إىل اهلل  -تعاىل. -
ـ إن اهلل  -تعاىل  -خل الس وات واألر  ,وما فيهن ليعرفه النا ويعبدوه ,ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ
ﰙ ﰚﰛﭼ الطالق١٢ :اوقال  -تعاىل  :-ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ الذاريات.٥٦ :
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ـ اهلل سبحانه و -تعاىل  -حيب من عباده أن تظهر عليهم آثار أمسائه وصفاتها فهو سبحانه مجي حيب
اجل الا كرم حيب الكرما عليم حيب العلما جواد حيب اجلودا رحيم حيب الرمحةا سن حيب احملسننيا
عدل حيب العدلا جواد حيب اجلود.
معنى توحيد األسماء والصفات :اإلميان بأمسا اهلل احلسىن وصفاته العل الثابتة يف الكتا والسنةا بدون
تعطي أو حتريف أو تكييف أو متثي .
مث إكا آمن هبا عبد اهلل  -تعاىل  -مبا تقتضيه من عبودياتا ف ن آمن بأن اهلل غفور رحيم سأله املغفرةا ومن
آمن بأنه مال الدنيا واآلخرة سأله اجلنة واستعاك به من النارا وحنو ذا.
ولعظم منـزلة العلم بأمسا اهلل وصفاته فإنه جيب عل املسلم أن يتأد معه ا فال يتكلم فيه ا إل مبا ورد
يف الكتا والسنةا وأل يتكلم بعقله ألن البشر أضعف من أن حييط عل هم باهلل العظيما ب إن البشر
يعجزون عن اإلحاطة حبقيقة كثه من املخلوقات فهم ل يعرفون حقيقة الرو اليت بني جنبيهما ول يعل ون
حتديدا حجم الكون الذ يعيشون فيه فكيف باخلال ج وعالا قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ األنعام ١٠٣ :ا وقوله  -تعاىل  :-ﭽ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭼ الشورى ,١١ :فنف أن يكون  -تعاىل  -كاملخلوقنيا مع اتاافه
بالس ع والبار ويف خلقه من و مسيع باها وعل

ذا فعل املسلم أن حيذر من الكالم في ا ل يعلم

ألنه سيسأل عنه يوم القيامة.
مما سبق  :لخص اآلداب التي ينبغي للعبد أن يتأدب بها مع أسماء اهلل وصفاته :

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

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

قواعد في باب أسماء اهلل وصفاته:
ـ ـ قــال  -تعــاىل  : -ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ األعهههراف١٨٠ :ا وحســىن مجــع أحســنا أ أن أمســا اهلل -
تعاىل  -هلا احلسن الكام التـاما ول شـي أحسـن منهـا بوجـه مـن الوجـوها ولـيم يف أمسائـه  -جـ وعـال
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 مــا يوجــب نقاــا حبــال مــن األح ـوالا ف ــن معــم أن يف أمسائــه مــا يــو م نقاــا  ,فهــو خمــالف لا ـريحالقرآن.
ـ جيب اإلميان هبا عل ما يظهر من معانيها املعروفة يف لغة العر

ألن اهلل  -تعاىل  -أنزل كتابه بلسان

عريب مبنيا فال جيوم نفي ما دل عليه القرآن والسنة الاحيحة بالعق .
ـ ليم للعبد أن يعرت عل شي ثب يف الكتا والسنة بأنه ل تلي نسبته إىل اهلل  -تعاىل  -ألن اهلل
 تعاىل  -أعلم بنفسه ج وعالا والعباد ل حييطون به عل اا ومن شبه صفات اهلل  -تعاىل  -بافاتاملخلوقني فإنه يكون قد أنزل من صفات اهلل  -تعاىل  -وسوا ا بافات املخلوقني.
ـ ن من أن اهلل  -تعاىل  -ل يشبهه شي من خملوقاته ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭼ

الشورى١١ :

ـ ل يعلم حقيقة صفات اهلل وكيفيتها إل وا ول جيوم للعبد أن يتكلم فيها بال علم.
أسماء اهلل الحسنى :
قال  -تعاىل  -ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭼ األعراف ١٨٠ :ا
وقال سبحانه ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ طه ٨ :ا وعن أيب ريرة ا عن الني  قال« :
إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إل واحدا من أحاا ا دخ اجلنة »  1ا ويف احلدي  « :أسأل اللهم بك
اسم و ل مسي به نفس ,أو أنزلته يف كتاب أو عل ته أحدا من خلق  ,أو استأثرت به يف علم
الغيب عندك أن جتع القرآن العظيم ربيع قلي  » ...احلدي .2
دل

ذه الناوص عل أمور منها:

ـ أمسا اهلل  -تعاىل  -ل يعلم عدد ا إل اهلل  -تعاىل -ألن منها ما استأثر اهلل  -تعاىل  -بعل ه.

()1صحيح البخار برقم )2736 :ا واللفظ لها وصحيح مسلم برقم.)2677 :
( )2مسند اإلمام أمحد برقم )37121 :من حدي عبداهلل بن مسعود .
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ـ أمسا اهلل  -تعاىل  -كلها حسىنا ومنها تسعة وتسعون امسا هلا فضيلة خاصة  ,و ي أن من أحاا ا دخ
اجلنةا و ذا يدل عل فضيلة إحاا أمسا اهلل  -تعاىل .-
وإحاا أمسا اهلل  -تعاىل  -يكون بثالثة أشيا  :حفظ ألفاظها عداا وفهم ما دل عليه من معاينا
والتعبد هلل هبا.
كيف نتعبد هلل  -تعالى  -بأسمائه الحسنى ؟
إن لك اسم من أمسا اهلل  -تعاىل  -صفة يدل عليهاا فالرمحن يدل عل صفة الرمحةا واحلكيم
يدل عل صفة احلك ةا واخلال يدل عل صفة اخلل ا ولك صفة من صفات اهلل  -تعاىل  -آثار يف
خلقها ف ن آثار صفة الرمحة رمحة اهلل  -تعاىل  -بعباده امل مننيا ومن حك ته أن مجيع أفعاله له حك ة ول
يوجد شي منها عب ا ومن آثار خلقه أن ك ما سواه  ,فهو خملوق له ج وعال ولذا كان التفكر يف
خملوقات اهلل  -تعاىل  -يدل عل اإلميان باهلل  -تعاىل  , -وأنه اخلال الرامق احلكيم اخلبه احمليي امل ي ا
فأول ما حيتاجه العبد ليتعبد اهلل  -تعاىل  -بأمسائه أن يعرف معانيهاا وما دل عليه من صفات وأفعال هلل
 تعاىل -ا وآثار ا يف خملوقاتها ويكثر من التفكر يف خملوقات اهلل  -تعاىل  -لهى آثار رمحة اهلل الواسعةاوحك ته البا رةا وآياته العجيبة اليت ختضع هلا الرقا ا مث ينظر يف ك اسم من أمسا اهلل  -تعاىل , -
وكيف يعبد اهلل مبقتض كل السم ك ا قال  -تعاىل  -ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ
 ,و ذا الدعا يشت

األعراف١٨٠ :

عل :

ـ دعا املسألة بأن يدعو اهلل مبقتض

ذه األمسا  ,فيقول :يا رمحن ارمحينا يا رماق ارمقينا ويثين عليه هبا يف

أول الدعا وآخره ك ا كان الني  يقول يف سجوده «:اللهم إين أعوك برضاك من سخط ا ومبعافات من
عقوبت ا وب من ل أحاي ثنا علي ا أن ك ا أثني عل نفس ».

1

ـ التعبد هلل مبقتض السم أو الافةا ومن كل :
• التخل مبا حيب اهلل لعباده أن يتخلقوا به منها فهحم ألن اهلل رحيما ويتادق ألن اهلل رماقا
ويعدل ألن اهلل و العدل.
( )1صحيح مسلم )486 :من حدي عائشة رضي اهلل عنها .
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• خيضع هلل  -تعاىل  -ويتذل يف الافات اليت ل تلي إل باهلل  -تعاىل  -فال يتجرب ألن اهلل
يبغ

اجلبابرة  ,و م من أ

النارا ول يتكرب ألن اهلل ل حيب املتكربين.

• يتعر لرمحة اهلل وفضله  ,ويرجوه ويقب عل طاعته ألنه الغفور الشكور العفو الر وف احلليم
اجلواد الكرم.
• خياف اهلل وخيشاه بالغيب  ,فال يقع يف املعاية ألنه العزيز شديد العقا وسريع احلسا .
وك اسم وصفة هلل  -تعاىل  -تقتضي عبودية خاصة من العبدا و ذا يقتضي من العبد العلم مبعانيهاا
وآثار اا ومن نا كان إلحاا األمسا ذه الفضيلةا و ي دخول اجلنة.
أمثلة للتعبد الخاص بأسماء اهلل  -تعالى :-
مثال للتعبد هلل  -تعاىل  -باسم:
الفتاح : 
الفتح ضد اإلغالق ومن مقتضيات ذا السم أن اهلل – تعاىل  -فاتح أبوا الرمحاتا
واملستغلقاتا وامليسر لعباده ما عسر عليهما والفاتح بينهم وبني خاومهم بالعدل بنار امل منني عل
عدو ما ومن كل قوله  -تعاىل  :-ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﭼ

سبأ٢٦ :

ف ا يفتح اهلل للنا فتح أبوا الرمق هلما وأنوا العلوم النافعةا واألسبا املعينة وامليسرة إلقامة
مااحلهما وفتح أبوا احملنة والفتنة لبتال امل منني الاادقني  ,ومتييز م عن اجلاحدين واملشركنيا مث
يفتح بينهم يوم القيامة في ا كانوا فيه خيتلفون .
كيفية التعبد هلل هبذا السم:
يتعبد املسلم لربه هبذا السم بدعا املسألة والعبادةا ف ن دعا املسألة الدعا ) قول امل منني ﭽﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﭼ األعراف ٨٩ :ا والدعا عند دخول املسجد ك ا يف
حدي أيب محيد  أن الني  :قال« :إكا َدخ أحد ُكم املسج َد فليق  :اللهم افتح يل أبوا َ َرمحت ا
خر َج فليق اللهم إين أسأل من فضل ».1
وإكا َ

وإكا تيقن العبد أن اهلل بيده مفاتيح اخله كلها فلن يدعو إل اهللا وإكا أخذ باألسبا فلن يعت د

( )1صحيح مسلم.)713 :
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عليها وإمنا سيتعل قلبه باهلل وحده.
الحفيظ : 
وقد ورد اسم احلفيظ  يف عدد من الناوص  ,كقوله  -تعاىل  :-ﭽﯩﯪﯫﯬ

ﯭﭼ

سبأ٢١ :

وقوله  -تعاىل  -ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼ

الشورى٦ :

ف ن حفظه  -تعاىل :-
ـ إحاطته وعل ه بك خملوقاته وأع اهلما فال يغيب عنه مثقال كرة من خه أو شر.
ـ حفظه ألوليائه من أن يقعوا يف الذنو واملهلكات وسو الفنتا ويعا هم من الشيطان ومكرها
وينار م عل عدو م.
ـ حفظه للس اوات واألر من الزوالا وحفظ الس ا من أن تقع عل األر .
ـ حفظه ملخلوقاته من اآلفات إىل الوق الذ يأكن فيه مبوهتا أو مواهلاا ومن كل تسخه املالئكة حلفظ
عباده مما مل يقدره عليهم.
كيفية التعبد هلل  -تعاىل  -هبذا السم :
يتعبد املسلم لربه هبذا السم بدعا املسألة ودعا العبادةا ف ن دعا املسألة :ما ورد يف حدي أيب
ريرة  أن الني قال« :إكا أوى أحدكم إىل فراشه فلينف فراشه بداخلة إمارها فإنه ل يدر ما خلفه
أمسك نفسي فارمحهاا وإن أرسلتها فاحفظها
عليه مث يقول :بامس َريب َ
وضعَ 1جني وب أرفعُها إن َ
مبا حتفظ به عبادك الااحلني » .
ومن دعا العبادة حفظ العبد حلدود اهلل  -تعاىل  -بأن يكون قريبا من ك طاعة بعيدا عن ك
معاية لينال بذل حفظ اهلل  -تعاىل  , -فإن اجلزا من جنم الع ا ويف احلدي املشهور «احفظ
اهلل حيفظ »ا ومن حفظه اهلل  -تعاىل  -فلن يضيعه أبدا.

( )1صحيح البخار .)6958 :
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نشاط رقم ( :) 1
العلم باهلل  -تعاىل  -وأمسائه وصفاته له آثار اجيابية عل النفم ,اكتب أكرب قدر ممكن من ذه
اآلثار.
..........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..........................................................................................
نشاط رقم ( :) 2
عند س ال اهلل  -تعاىل  -ودعائه خيتار العبد من أمسا اهلل ما يتناسب مع دعواته ا ما السم
املناسب للدعا به يف املواقف التالية:
الموقف

م

ما يناسب من األسماء عند الدعاء

الكر والشدة
طلب السعة والزيادة من فض اهلل
س ال الفهم والزيادة يف العلم
الستغاثة
طلب دفع الفقر والفاقة

1
2
3
4
5

نشاط رقم ( :) 3
أك

اجلدول اآلي:

االسم

داللة االسم

الصفة الالزمة لالسم

كيفية التعبد هلل

العليم
العزيز
الرحيم
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السميع

اتلقويم:
 :1عل :
العلم بأمسا اهلل  -تعاىل  -وصفاته من أشرف العلوم.

أ.
.

ل جيوم ملسلم التكلم يف أمسا اهلل وصفاته بعقله ورأيه.

:2ما لوامم اإلميان بأمسا اهلل  -تعاىل  -وصفاتهم
 :3قال  -تعاىل  -ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الشورى ,١١ :استنبط من اآلية
الكرمية مجيع األحكام املتعلقة باألمسا والافات.
 :4عن أيب ريرة ا عن الني  قال « :إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إل واحدا من أحاا ا
دخ اجلنة »  ,مب يكون إحاا أمسا اهلل  -تعاىل  -م
 :5ما أول ما حيتاجه العبد ليتعبد اهلل بأمسائه وصفاته م
 :6صحح العبارات اآلتية إن كان خاطئة:
أص أركان اإلميان وأعظ ها اإلميان باليوم اآلخر.

أ.
.
ت.

قد يدرك بع

النا حقيقة صفات اهلل وكيفيتها.

أمسا اهلل  -تعاىل  -اورة يف تسع وتسعني امس ا فقط.

صفحة 79
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الوحدة السابعة
اإليمان باملالئكة
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يبني معىن اإلميان باملالئكة .

• يستدل عل اإلميان باملالئكة .
• يبني عظ ة خل املالئكة.
• يعدد بع األع ال املوكلة لل الئكة.
• يناقش بع

العتقادات الباطلة يف املالئكة.

• يستشعر آثار اإلميان باملالئكة.

صفحة 81
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مدخل

خل اهلل اخلل عل صور و يئات خمتلفةا وجع احلك ة من خلقهم خمتلفة كذل ...
فخل اهلل اإلنم واجلن ليبلو م أيهم أحسن ع الاا فكان منهم امل من وكان منهم الكافر.
وخل اهلل الشيطان ليبتلي النا به فهو مقيم عل كفره يعيش من أج إضالل النا .
وخل اهلل خلقا آخر ل يعاونه في ا أمر م وله يسجدونا م يف عبادة مست رة وتعظيم للحي القيوما
ف ن ل اخلل وما صفتهم وما أع اهلم م إهنم املالئكة.
معنى المالئكة في اللغة :أص تس ية امللَ من املأل مبعىن الرسالةا فاملالئكة م رس اهلل.
َ
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ومعنى اإليمان بالمالئكة في االصطالح :
التادي اجمل

بوجود ما وأهنم عبيد هلل قال اهلل  -تعاىل  : -ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

املفا بك ما ثب يف القرآن الكرم والسنة النبوية من أمسا م
ﯰﭼ التحريم 6:ا مث اإلميان ّ
وصفاهتم وأصنافهم وأفعاهلم مما سيأي ككر بعضه  -إن شا اهلل تعاىل .-
دليل وجوب اإليمان بالمالئكة:
األدلة عل وجو املالئكة كثهة يف القرآن والسنةا ومن كل قوله  -تعاىل  :-ﭽﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﭼ البقرة ،٢٨٥ :وك ا تقدم يف
حدي جربي عليه السالم ككر املالئكة ض ن أركان اإلميان.
خلق المالئكة:
ـ املالئكة هلم طبيعة خاصة ختتلف عن طبيعة البشر واجلن فعن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 
قال« :خلق املالئكة من نورا وخل اجلان من مارج من نارا وخل آدم مما وصف لكم ».1
ـ ول يوصفون بذكورة ول أنوثة قال  -تعاىل  :-ﭽﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ الزخرف , ١٩ :و ذا رد عل مشركي العر الذين
كانوا يعتقدون أن املالئكة إناثا وأهنن بنات اهلل  -تعاىل  -اهلل ع ا يقولون.
ـ وهلم أجنحة ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ

فاطر١ :

ـ ول يأكلون ول يشربون ك ا ككر  -تعاىل  -يف قاة إبرا يم  -عليه السالم  -مع املالئكة الذين
أرسهم إىل قرى قوم لوط.
( [ )1مسلم 7495و و من أفراده عل البخار ]
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ـ وليسوا عل خلقة واحدة أو مرتبة واحدةا فعن جابر بن عبداهلل  أن رسول اهلل  قال« :أكن يل
أن أحدث عن مل من مالئكة اهلل من محلة العرشا إن ما بني شح ة أكنه إىل عاتقه مسهة سبع ائة
عام ».1
ـ ول يعلم عدد م إل اهلل  -تعاىل  -ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ المدثر٣١ :ا ويدل
عل كثرهتم أن البي املع ور يف الس ا « يالي فيه ك يوم سبعون ألف مل إكا خرجوا مل يعودوا إليه
2
وح ّ هلا أن تئطا
آخر ما عليهم» ا وعن أيب كر  قال :قال رسول اهلل  « إن الس ا أطّ ُ
مافيها موضع أربع أصابع إل ومل واضع جبهته هلل ساجدا ». 3

مما سبق  :لخص صفات المالئكة ال َخلْقية :

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

من ورد ذكره من المالئكة:
جربي عليه السالم:
و و أمني الوحي الذ ينـزل به عل األنبيا والرس ا ووصفه اهلل  -تعاىل  -بالقوة وحسن املنظر  ,قال
 تعاىل  :-ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ النجم ٦ - ٥ :وقال  -تعاىل  :-ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ

التكوير٢١ - ١٩ :

وقد رآه الني  عل صورته احلقيقية « منهبطا من الس ا سادا عظَ ُم َخلقه ما بني الس ا إىل

األر » 4ا وله ست ائة جنا  5ا ك جنا منها قد سد األف ا يسقط من جناحه التهاوي

6

من الدر

( [ )1أبوداود ]4727
( [ )2البخار  3207ومسلم  164من حدي مال بن صعاعة  و و جز من حدي اإلسرا واملعراج]
( [ )3أخرجه الرتمذ  2312وابن ماجه ]4190
(  )4صحيح مسلم )439 :من حدي عائشة رضي اهلل عنها.
(  )5صحيح البخار  )3232 :من حدي ابن مسعود .
( [ )6األلوان املختلفة]
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والياقوت 1ا وكان كل مرتني ك ا قال  -تعاىل : -ﭽﮭﮮﮯﮰﭼ التكوير٢٣ :ا وقال ﭽ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﭼ

النجم١٤ - ١٣ :

ك ا أت الني  يف صورة دحية الكليا ورآه الاحابة  -رضي اهلل عنهم .2 -
وكان يدار الني  القرآن يف رمضانا وقات معه يوم اخلندق ك ا قات معه ضد بين قريظة.
وميكائي و و املوك باملطر.
وإسرافي و و املوك بالنفخ يف الاور.
ومال املوك بالنار وعذاهباا ومن معه من الزبانية ور سا م تسعة عشرا والذين جيرون جهنم يوم
القيامة ففي احلدي « ي ت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف مماما مع ك ممان سبعون ألف مل جيروهنا
» 3و ذا العدد يساو  4900مليون مل .
ورضوان خامن اجلنةا ومن معه من املالئكة.
ومنكر ونكه املوكالن بس ال املي يف قربه عن ربه  ,ودينه  ,و د .
و اروت وماروت.
ومل املوت املوك بقب

األروا ول يثب له اسم خاص.

والكرام الكاتبون املوكلون بكتابة أع ال العباد.
واحلفظة املوكلون حبفظ العبد من بني يديه ومن خلفها و م املعقبات.
ومنهم محلة العرش.
ومنهم املوك بالنطف يف األرحاما وختليقها وكتابة ع لها ورمقها وشقي أو سعيد.
(  )1مسند اإلمام أمحد )3915 :من حدي ابن مسعود 
(  )2صحيح مسلم )6315 :من حدي أم سل ة رضي اهلل عنها.
( )3صحيح مسلم.)7164 :
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ومنهم مالئكة سياحون يتبعون جمالم الذكر.
مما سبق  :ارسم شجرة بأسماء من ذكر من المالئكة :

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

من عبادة المالئكة هلل  -تعالى :-
جا يف الكتا والسنة وصف املالئكة بأنوا من العبادةا وبالست رار فيها دون فتور أو تعب  ,قال -
تعاىل  :-ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼ األعراف٢٠٦ :ا
وقال  -تعاىل  :-ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﭼ األنبياء.٢٠ :
ومن عبادهتم الستغفار لل منني قال  -تعاىل  :-ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﭼ غافر٧ :ا وقال  -تعاىل  :-ﭽﰆﰇﰈﰉ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﭼ األحزاب٤٣ :والاالة
من اهلل معنا ا الثنا والرمحةا ومن املالئكة مبعىن الدعا .
ومنها اخلوف واخلشية هلل  -تعاىل -ا قال  -تعاىل  -ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ
األنبياء٢٨ :

ومنها الطاعة املطلقة هلل  -تعاىل  -يف ك ما يأمر م بها قال  -تعاىل  :-ﭽﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﭼ التحريم.٦ :
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ثمرات اإليمان بالمالئكة :
ـ استشعار عظ ة اهلل  -تعاىل  , -وك ال قدرته ج وعال.
ـ الستقامة عل دين اهلل ألن الكرام الكاتبني يكتبون عليه أع الها قال  -تعاىل  : -ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭼ

ق١٨ :

ـ األنم هبم والط أنينة ألهنم يثبتونه ويدعون له وحيفظونه من أمر اهللا ويبشرونه عند املوتا قال -
تعاىل  :-ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ الرعد ١١ :ا وقال  -تعاىل :-
ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭼ

فصلت٣١ - ٣٠ :

ـ التأد معهم والستحيا منهم  ,والبعد ع ا ي كيهم كالروائح الكريهة  ,ويف احلدي « فإن املالئكة
تتأكى مما يتأكى منه بنو آدم»  1ومن أعظم ما ي ك املالئكة ارتكا املعاصي فإن املالئكة ل تقر
مكانا فيه متثال أو صورة أو كلب.
ـ بتهم وموالهتم مجيعا  ,فإن اهلل  -تعاىل  -جع معاداة بعضهم ك عاداة كلهم قال  -تعاىل  :-ﭽ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﭼ

البقرة٩٨ - ٩٧ :

(  )1صحيح مسلم )1254 :من حدي جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه ا.
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مما سبق  :سجل ثمرات اإليمان بالمالئكة في الشكل اآلتي :
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نشاط رقم ( ) 1
ﭧﭨﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ
المرسالت٥ - ١ :

ﭧﭨﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

النازعات, ٥ - ١ :أقسم اهلل  -تعاىل  -يف سورة املرسالت وسورة النامعات باملالئكة ,بالرجو إىل اآليات
السابقة أك

ما يلي:

م

صفات المالئكة

1

ﮑ

2

ﮔ

3

ﮗ

4

ﮚ

5

ﮝ

6

ﮢ

7

ﮥ

8

ﮨ

9

ﮫ

10

ﮮ

المراد بالصفة
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نشاط رقم ( ) 2
من املهام اليت أناطها اهلل باملالئكة حفظ بين آدم ,بالرجو إىل بع كتب احلدي وكتب السهة دون
مواقف جتل فيها حفظ املالئكة ألنبيا اهلل أو لبع

الااحلني

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
اتلقويم :
 :1ما اعتقاد مشركي العر يف املالئكة م وكيف ترد عليهمم
 :2إكا عل

منـزلة املالئكة عند اهلل ,ف ا حكم دعائهم والغلو فيهم م وملاكا م

 :3اخرت اإلجابة الاحيحة مما يأي:
أمني الوحي:

أ.

 -1جربي 
.

)  -3جربي 

)  -2إسرافي 

)

)  -3مال 

املل املوك بالنار:

 -1جربي 
ج.

)  -2إسرافي 

)

املل املوك بالنفخ يف الاور:

 -1جربي 
ث.

)  -3ميكائي 

املل املوك باملطر:

 -1ميكائي 
ت.

)  -2رضوان 

)

)  -2مال 

)

)  -3إسرافي 

املل املوك باجلنة:

 -1جربي 

)  -2إسرافي 

)  -3رضوان 

)
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ح.

املل الذ رأه الاحابة  مت ثالا يف صورة صحايب:

خ.

رأى الني  جربي  عل صورته اليت خلقه اهلل عليها:

 -1ميكائي 
 -1مرة

)  -2إسرافي 

)  -2مرتني

)  -3جربي 

)  -3ثالث مرات

)

)
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الوحدةاثلامنة
اإليمان بالكتب

صفحة 92
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يوضح معىن اإلميان بالكتب .
• يستدل عل اإلميان بالكتب.
• يبني تعر بع

الكتب للتحريف.

• يستدل حلفظ اهلل للقرآن الكرم.
• يبني موقف القرآن من الكتب السابقة.
• ينب موقف املسلم من الكتب السابقة.
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• يستشعر آثار اإلميان بالكتب.

مدخل
تفض اهلل عل البشر بإرسال الرس مبشرين ومنذرين ا وألن الرسول بشر له ع ر يعيشه مث يتوفاه
اهلل ولتست ر رسالته من بعده أنزل اهلل الكتب اليت ي كالمه سبحانه فيها شرائع الدين وأحكامه ا ف ا
الكتب اليت أنزهلا اهلل عل أنبيائهم
...............ا ...............ا ..............ا .................ا ......................
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معنى اإليمان بالكتب :التادي اجلامم بأهنا كلها منـزلة من عند اهلل  -تعاىل  -عل رسله فيها
اهلدى والنور للنا ا ويتض ن اإلميان هبا أربعة أمور:
ـ التادي اجلامم اجمل

بأن اهلل  -تعاىل  -أنزل كتبا عل رسله وإن مل نعلم اسم بعضها.

ـ التادي اجلامم املفا مبا عل نا امسه منها كالتوراة  ,واإلجني  ,والقرآن الكرم.
ـ التادي مبا صح من أخبار اا ف ا كان يف القرآن الكرم  ,فكله ح جيب اإلميان بها وما صح
عندنا بالوحي من الكتب السابقة  ,فيجب اإلميان به كذل .
ـ الع

مبا جا يف القرآن الكرما مع الرضا والتسليم.

الحكمة من إنزال الكتب:
إن إرسال الرس وإنزال الكتب يدل عل األص العظيم الذ ألجله خل اهلل اجلن واإلنم أل و و
عبادة اهلل  -تعاىل  -وحده ل شري لها فالبشر إكا ط س فطرهتم ووقع فيهم الحنراف عن اهلدى فإهنم
حيتاجون إىل من يدهلم عل اهلل  -تعاىل  , -ويبني هلم حدود احلالل واحلرام ـ وطري اهلداية ل يعرف
بالجتهاد ـ فاقتض حك ة اهلل  -تعاىل  -ورمحته بعباده أن يرس إليهم رسال منهم وينـزل عليهم كتب ا
ليبينوا للنا احل  ,ولتقوم عليهم احلجة قال  -تعاىل  :-ﭽﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﭼ فاطر ٢٤ :وقال
 -تعاىل  -ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﭼ

اإلسراء١٥ :

دليل اإليمان بالكتب:
أدلته كثهة منها ما يف خامتة سورة البقرةا وحدي جربي املشهورا وقوله  -تعاىل  :-ﭽ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ
عل أن إنكار بع

الكتب كإنكار ا كلهاا ب وإنكار بع

البقرة١٣٦ :

و ذه اآلية تدل

ما يف الكتب كإنكار كلها قال  -تعاىل :-
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ﭽ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﭼ البقرة85 :
مما سبق  :لماذا يعد من كذب بأحد الكتب كالمكذب بجميعها ؟
.........................................................................

الكتب التي أنزلها اهلل على رسله:
أنزل اهلل كتبا كثهة ل نعلم عدد اا لكن جيب علينا أن ن من بوجود ا إميانا جم الا ون من مبا عرفنا
امسه منهاا و ي مخسة :التوراة واإلجني والزبور وصحف إبرا يم عليه السالما والقرآن الكرم.
قال  -تعاىل  :-ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ آل عمران٤ - ٢ :ا وقال  -تعاىل  :-ﭽﭪ
ﭫﭬﭭﭼ النساء ١٦٣ :ا وقال  -تعاىل  :-ﭽﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭼ

األعلى١٩ - ١٧ :

تعرض الكتب السابقة للتحريف ،وموقف المسلم منها
مل يتكف اهلل  -تعاىل  -حبفظ الكتب السابقةا وإمنا أوك حفظها إىل البشر  ,فوقع فيها اخلطأ
والتحريف املتع د وغه املتع دا لعدة أسبا منها :أهنا كتب بعد موت من أرس هبا بأوقات طويلة ,
وكان العت اد يف كل عل ما بقي منها يف الادور فوقع فيها اخلطأ وضا بعضهاا ومنها ما نق من لغة
إىل أخرى فكتب حبسب ما فه ه عل ا م منها فإكا قارنا بني نسخها املطبوعة اآلن وجدنا بينها اختالفا
كبها وميادة ونق ا ب إكا قارنا بني ك املوجود منها  ,وبني ما نقله عل ا املسل ني من النسخ اليت كان
موجودة يف مماهنم مل جند كثها من تل النقول ! أ أنه دخلها التحريف املتع د اتباعا للهوى  ,ولني شي
من حظوظ الدنيا  ,فدخلتها عقائد وثنية ختالف عقيدة التوحيد اليت دعا إليها الرس  -عليهم الاالة
والسالم -ا ودخلها الطعن يف األنبيا ا وحذف منها كثه من الدلئ واملبشرات مبح د  ا قال  -تعاىل
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 :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ البقرة.٧٩ :
ما اشت ل عليه الكتب السابقة:
اشت ل الكتب السابقة عل األخبار والعقائدا وعل التشريعات املتض نة للحالل واحلرام:
ـ فأما ما فيها من األخبار  ,فن من مبا عرفنا صدقه وكل ملوافقته ما جا يف الكتا والسنة.
ـ ون من بكذ ما جا فيها خمالفا ملا يف الكتا والسنة.
ـ وأما األخبار اليت مل يرد فيه شي يف ديننا فنتوقف فيه ألننا ل نعلم صدقها أو كذهبا.
ـ وأما التشريعات فاحلاكم عليها ما جا يف القرآن والسنةا قال  -تعاىل  :-ﭽﭿﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﭼ المائدة ٤٨ :أ م متنا وشا دا عل ما قبله
من الكتب ومادقا ملا فيها من الاحيح ,ونافيا ملا وقع فيها من حتريف وتبدي وتغيها وحيكم عليها
بالنسخ أو التقريرا وإكا نزل عيس عليه السالم يف آخر الزمان فإنه حيكم بالكتا والسنة ل باإلجني ك ا
فأمكم» ومعناه ك ا قال ابن
قال الني « كيف أنتم إكا نزل ابن مرم فيكما وإمامكم منكم .ويف روايةَّ :
أيب كئب ـ أحد رواة احلدي ـ  « :فأمكم بكتا ربكم عز وج وسنة نبيكم .1» 
مما سبق  :ما موقف المسلم من الكتب الموجودة اليوم عند اليهود والنصارى ؟
.........................................................................

القرآن الكريم

 )1صحيح البخار  )2109 :ا و صحيح مسلم )394 :واللفظ له من حدي أيب ريرة .
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و و كالم اهلل  -تعاىل  -تكلم به حقيقةا ونزل به الرو األمني عل نبينا د  , ليكون حجة
عل العاملنيا وبر انا قاطعا إىل يوم الدينا حتدى اهلل اجلن واإلنم أن يأتوا مبثله مث تنـزل إىل عشر سورا مث
إىل سورة من مثله فعجزوا عن كل مع كون كفار قريش م أ اللسان والفااحة مع شدة حرصهم عل
تكذيبه وردها فكان كل بر انا قاطعا عل أنه تنـزي من حكيم محيدا قال  -تعاىل -ﭽﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭼ

اإلسراء٨٨ :

ا وورد عن علي  يف وصف القرآن قوله «:عليكم بكتا اهلل فيه نبأ ما قبلكم  ,وخرب ما بعدكم ,
وحكم ما بينكم  ,و الفا ليم باهلزل من تركه من جبار قا ه اهلل ومن اتبع اهلدى يف غهه أضله اهلل ,
و و حب اهلل املتني  ,والذكر احلكيم  ,والاراط املستقيم و الذ ل نزيغ به األ وا  ,ول تشبع منه
العل ا  ,ول خيل عل كثرة الرد ول تنقضي عجائبه  ,من قال به صدق ومن حكم به عدل  ,ومن خاصم
به فلح  ,ومن دعا إليه دى إىل صراط مستقيم".1
ومن خاائ

القرآن الكرم أن اهلل تكف حبفظه  ,فال يقع فيه تبدي أو حتريفا قال  -تعاىل : -

ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﭼ الحجر ٩ :وقال  -تعاىل  -ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ

فصلت٤٢ - ٤١ :

ويلزم من اإلميان بالقرآن الكرم:
ـ الت س به والقيام حبقه ظا را وباطنا ,قال  -تعاىل  : -ﭽﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧﭼ األنعام ١٥٥ :وقال  -تعاىل  :-ﭽﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭼ األعراف ٣ :ا وقال  « : والذ نفم

د بيده ل يس ع يب أحد من ذه األمة يهود

ول ناراين مث ميوت  ,ومل ي من بالذ أرسل به إل كان من أصحا النار».2وإن مما أرس به الني 
القرآن الكرم.

 )1ورد ذا عن علي بن أيب طالب وابن مسعود رضي اهلل عنه ا بأسانيد ضعيفةا لكن معناه صحيح.
( )2صحيح مسلم )386 :من حدي أيب ريرة .
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ول يتحق الت س به إل حبفظه وتالوته والقيام به آنا اللي والنهارا وتدبر آياته  ,وإحالل حالله,
وحترم حرامه والنقياد ألوامره ,والتعاظ بزواجرها والعتبار بأمثاله وقااها والع

مبحك ه ,والتسليم

ملتشاهبها والوقوف عند حدوده ,والذ عنه ,والدعوة إىل كل عل باهة.
ثمرات اإليمان بالكتب:
ـ إدراك كرامة البشر عل اهلل  -تعاىل  -إك مل يرتكهم مهال تتخطفهم الشياطني.
ـ رمحة اهلل  -تعاىل  -بعباده حي أنزل عليهم شرائع خمتلفة تتناسب مع مماهنم.
ـ إنزال الكتب و ملالحة البشر ليسعدوا هبا يف الدنيا واآلخرة  ,وإل فاهلل  -تعاىل  -غين عن
العاملني.
ـ حاجة البشر إىل الرجو للوحي  ,وأن شقا البشرية و يف بعد ا عن كتا رهبا  -عز وج .-
ـ القرآن الكرم و خامت الكتب الس اويةا و و صاحل لك ممان ومكانا ول يقب اهلل بعد نزوله من
أحد التعبد له بغهه.

نشاط رقم ( :) 1
اكتب اآلية الواردة يف سورة البقرة الدالة عل وجو اإلميان بالكتب.
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.............................................................................................
..........................................................................................
نشاط رقم ( :) 2
كيف ترد عل من يقول إن دين اليهود والناارى ح

ألن كتبهم منـزلة من عند اهلل م

.............................................................................................
............................................................................................
نشاط رقم ( :) 3
من لوامم اإلميان بالقرآن الكرم تطبي ما جا فيه ,استنبط من اآليات التالية األع ال اليت دل عليها
واحرص عل تطبيقها والع

هبا:

اآلية

العمل الذي دلت عليه

ﭧﭨﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﭼ البقرة٤٣ :

ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﭼ

النساء١٧١ :

ﭧﭨﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ النساء١٤٤ :
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العمل الذي دلت عليه

اآلية
ﭧﭨﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶﭼ

آل عمران١١٠ :

اتلقويم:
 :1ماكا يتض ن اإلميان بالكتب م
:2ما موقف املسلم من الكتب الس اوية اليت مل يرد هلا اسم يف الكتا أو السنةم
:3ما سبب وقو التحريف يف الكتب الس اوية السابقةم
 :4ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ البقرة, ٧٩ :ما وجه الدللة من اآلية
السابقة م
:5

ﭧ ﭨ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ المائدة:

٤٨استنبط من اآلية ما يدل عل أن القرآن ناسخ للكتب الس اوية السابقة .
 :6بني موقف املسلم من اآلي:
أ.
.
ت.

األخبار اليت وردت يف الكتب السابقة  ,و ي موافقة ملا يف القرآن والسنة.
األخبار اليت وردت يف الكتب السابقة  ,ومل يرد فيها شي من ديننا.
التشريعات اليت وردت يف الكتب السابقة  ,و ي خمالفة ملا يف الكتا والسنة.

 :7عالم يدل حكم عيس  بالكتا والسنة عندما ينـزل آخر الزمان م
 :8ما أعظم خاياة متيز هبا القرآن الكرم عن غهه من الكتب الس اوية م
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 :9اربط بني الكتب الس اوية اآلتية واألنبيا  الذين أنزل عليهم.
الكتاب
التوراة

الجواب

األنبياء 
د

الجني

موس 

الزبور

عيس 

القرآن الكرم

داوود 
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الوحدة اتلاسعة
اإليمان بالرسل
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يفرق بني الني والرسول .
• يعدد أويل العزم من الرس .

• يبني فض الرس وأثر م يف داية النا .

• يستدل عل أن الرسالة اصطفا واختيار من اهلل – تعاىل . -
• يستدل عل وجو اإلميان بالرس .
• يستشعر آثار اإلميان بالرس .
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مدخل :
أخرج اهلل آدم من اجلنة بعد أن مين له الشيطان املعاية فغوى ا وأقسم الشيطان أن يارف كريته
عن طاعة الرمحن ا ويزين هلم الكفر والفسوق والعايان ا فلم يرتك اهلل البشر منفردين أمام كيد الشيطان
اللعني ا ب بع إليهم من حي كالمه إليهم  ,ويذكر م بالدين القوم  ,و م رس اهلل عليهم الاالة
والتسليم.
معنى اإليمان بالرسل  :التادي اجلامم بأن اهلل  -تعاىل  -بع يف ك أمة رسول منهم يدعو م
إىل عبادة اهلل وحده ل شري لها وأنه أيد رسله باحلج والربا ني الدالة عل صدقهما وأهنم بلغوا البال
املبنيا مث التادي املفا بك ما ثب من أمسا م وأنبا م.
وعليه فاإلميان بالرس شي واحدا والكفر ببعضهم كالكفر جب يعهم  ,قال  -تعاىل :-
ﭽﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ النساء.]١٥٢ - ١٥٠ :
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما.
تعريف الني لغة :مأخوك من النبأ و و اخلربا أو من النَّبـ َوة و و الشي املرتفع وكل ألن الني ُخمرب

عن اهلل  -تعاىل  , -و و أفض قومه وأرفعهم منـزلة عند اهلل  -تعاىل .-

ويف الصطال  :من أوحي إليها وبع إىل قوم م منني ليجدد هلم دينهم.
تعريف الرسول لغة :مأخوك من اإلرسالا واملرس

املوجه إىل آخرين.
و املبعوث  ,و َّ

ويف الصطال  :من أوحي إليها وبع إىل قوم كفار ليدعو م إىل دين اهلل  -تعاىل  .-وقي  :و
من أوحي إليه بشر جديد.
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فالني والرسول كالمها مبعوث من اهلل  -تعاىل  -إىل قومها قال  -تعاىل  :-ﭽﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﭼ

الحج٥٢ :

والفرق بينه ا ـ حبسب الختالف يف التعريف ـ:
الني .

الرسول.

بع إىل قوم م منني.

بع إىل قوم كافرين.

احلك ة من إرساله جتديد ما تغه من الدين.

احلك ة من إرساله الدعوة للتوحيد.

جمدد لشر ساب له.

يأي بشريعة جديدة.

الدليل على وجوب اإليمان بالرسل:
األدلة عليه كثهة وتقدم بعضها مقرونة مع ككر الكتب ألنه ل ينـزل كتا إل عل ني أو رسول.
مما سبق  :مستفيدا من الوحدة السابقة سجل آية تدل على وجوب اإليمان بالرسل :
..................................................................................................... ..
..........................................................................................
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الرسالة اصطفاء واختيار من اهلل  -تعالى : -
قال  -تعاىل  :-ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﭼ الحج٧٥ :فالنبوة اصطفا واجتبا من اهلل  -تعاىل  , -ليم للعبد فيها كسبا ول تنال مبجا دة  ,أو
مبالغة يف الطاعةا ب

ي نع ة ضة ينعم اهلل هبا عل بع

عباده  ,قال  -تعاىل  :-ﭽﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ

مريم:

٥٨ا و ذا يدل عل أهنم أفض البشر ألهنم ماطََفون من بني البشر.
عدد األنبياء والرسل ،وأولو العزم منهم :
م كثه ك ا قال  -تعاىل  -ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﭼ فاطر٢٤ :ا « وكان بنو إسرائي
تسوسهم األنبيا كل ا ل ني خلفه ني » . 1
وقد ق

اهلل علينا خرب بعضهم مع وجود غه م  ,قال  -تعاىل  :-ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ غافر ٧٨ :ا فن من هبم مجيعاا ون من مبن
ككرت أمسا م يف القرآنا وعدد م 25ا و م :آدما ونو ا وإدريم ,و ودا وصاحلا وإبرا يما وإمساعي ا
وإسحاقا ويعقو ا ويوسف ا ولوطا وشعيبا ويونم ,وموس ا و ارونا وإليا ا ومكرياا وحيىيا واليسعا
وكو الكف ا وداودا وسلي انا وأيو ا واألسباط ـ و م أبنا يعقو عليه السالم ـا وعيس ا و د صل
اهلل وسلم عليه وعليهم أمجعنيا وورد يف السنة ككر غه م كشي  ,ويوشع بن نون  -عليه ا الاالة
والسالم . -
واألنبيا والرس متفاضلون في ا بينهم  ,ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭒﭓﭔﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ
البقرة ٢٥٣ :ا وأفضلهم أولو العزم من الرس الذين أمر اهلل نبيه

دا  أن يارب مثلهما و م مخسة ككر م

اهلل  -تعاىل  -يف قوله :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
(  )1صحيح البخار  )3455 :وصحيح مسلم )1842 :من حدي أيب ريرة .
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ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭼ

األحبا

 ,٧ :ويف قوله  -تعاىل  :-ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ

الشورى:

١٣

مما سبق  :ارسم شجرة تستويف فيها ذكر األنبياء والرسل عليهم السالم املذكورين يف القرآن:

اتفاق الرسل في دعوتهم إلى التوحيد مع اختالفهم في الشرائع:
قال  -تعاىل  :-ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﭼ النحل٣٦ - ٣٥ :ا أ أهنم اتفقوا مجيعا عل إفراد اهلل
بالتوحيد وبإفراده جب يع أنوا العبادةا وبأمسائه وصفاته.
وأما الشرائع والفرو
عل اآلخرين ,وحيرم عل

املتعبد هبا  ,فقد يفر عل

ل من الاالة والاوم وحنو ا ما ل يفر

ل ما حي لآلخرينا وقد يتفقون يف العبادة مع الختالف يف كيفيتهاا وقد

حيرم عل قوم ما أح لغه م مراعاة حلال ك أمةا قال عز وج :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ

المائدة٤٨ :
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خصائص الرسل بعامة:
يتف الرس كلهم يف أهنم بشر لكنهم صفوهتم وخههتما يايبهم ما يايب البشرا وليم هلم شي
من خاائ

األلو يةا و م أوسط النا أحساباا وأفضلهم أخالقاا ويف ك صفة بشريةا وأعلم النا باهلل

 -تعاىل -ا ليم فيهم معيب يف ُخلُقه أو خل َقتها وليم فيهم أنث أو عبدا وخيتاون عن سائر البشر بأمور

منها:

 -1نزول الوحي عليهم.
 -2معاومون في ا يتعل بالرسالة  ,فال يكت ون شيئا ول خيطئون  ,ول ينسون شيئا أمروا بتبليغها
ومعاومون من الوقو يف الكبائر .
 -3خيهون عند املوت بني الدنيا واآلخرةا فعن عائشة  -رضي اهلل عنها  -قال  :مسع رسول اهلل
 يقول « :ما من ني مير إل خه بني الدنيا واآلخرة » .1
 -4ل تأك األر أجساد ما ففي حدي أو بن أو  أن الني  قال « :إن اهلل حرم
عل األر أجساد األنبيا ».2
 -5و م أحيا يف قبور م  ,ففي قاة اإلسرا ككر الني  «:أنه رأى موس وعيس وإبرا يم
عليهم الاالة والسالم ك منهم قائم يالي » .3
 -6م يدون بأنوا اآليات واملعجزات اليت تثب صدقهما وتقوم هبا احلجة عل أقوامهم ك ا قال -
تعاىل  :-ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ الحديد.٢٥ :

من آثار اإليمان بالرسل

( )1صحيح البخار . )4568 :
( )2أخرجه أبوداود )1047 :ا واللفظ لها وابن ماجه.)1085 :
( )3صحيح مسلم )430 :وحدي اإلسرا واملعراج خمرج يف الاحيحني ك ا تقدم خترجيه.
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ـ رمحة اهلل  -تعاىل  -بعباده حي أرس إليهم رسال من أنفسهم يعرفوهنم ويعرفون لغتهم.
ـ من يتدبر قا
ـ األنبيا والرس

املرسلني يف القرآن الكرم يزداد إميانه بأن العاقبة لل تقني.
م األسوة والقدوة لكوهنم أك

البشر وأمكا ا عن رهبا  -عز وج .-

نشاط رقم ( :) 1
بني موقف األديان اآلتية من اإلميان بالرس :
موقفهم من اإليمان بالرسل

الطائفة
املسل ون
اليهود
الناارى

نشاط رقم ( : ) 2
عدل العبارات اآلتية لتكون صحيحة:
أ.
.
ت.
ث.

آدم عليه السالم أول شافع يوم القيامة.
شريعة عيس باقية إىل قيام الساعة.
املعجزة الكربى لنبينا
اإلطرا  :إنزال الشخ

د  ي الشفاعة العظ .
منـزلته اليت يستحقها.
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اتلقويم:
 :1ما لوامم اإلميان بالرس م
 :2ما الدلي عل أن األنبيا أفض البشر م
 :3ما احلك ة من ككر قا

دم

األنبيا لنبينا

 :4ما موقف املسلم من األنبيا الذين مل يرد ككر م يف القرآن م
 :5ما جوانب التفاق والختالف بني الرس م
 :6ما اخلاائ

اليت متيز األنبيا والرس عن سائر البشرم

 :7اخرت اإلجابة الاحيحة من بني األقوا :
من أوحي إليه بشر جديد يس

أ.
.
ت.

ني – رسول ) .

الكفر بني دون آخر يعد كفر جب يع األنبيا – كفر بالني الذ كفر به فقط ).
النبوة والرساله يناهلا العبد عن طري

اجملا دة واملبالغة يف الطاعة – الصطفا والجتبا من

اهلل ).
ث.

عدد األنبيا الذين ورد ككر م يف القرآن الكرم مخسة وعشرون نبيًّا  -عليهم السالم -ثالثون
نبيًّا  -عليهم السالم . ) -
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الوحدة العارشة
اإليمان بانليب حممد 
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يذكر خاائ الني  ورسالته .
• حيب الني  وصحبه الكرام .
• يبني ما تستلزمه شهادة أن

د رسول اهلل .

• يوضح أسبا حتقي بة الني .
• يوضح بعضا من فضائ الني  عل أمته.

• يناقش بع

صور الغلو يف الني .

• يناقش بع

صور اجلفا يف الني .
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مدخل
أفض رس اهلل أمجعني و خامت األنبيا

د بن عبد اهلل  الذ أرسله اهلل خبامت األديان دين

اإلسالم ا فكم و شرف لنا أن ننت ي هلذا الني الكرم  , وأن نكون من أتباعه امل منني به.
ف ن الني

د  م وما خاائاه م وما حقوقه م

التعريف بالنبي محمد : 
و

د بن عبداهلل بن عبد املطلب اهلامشي القرشيا من ولد إمساعي بن إبرا يم عليه ا السالم ا

وأمه آمنة بن و ب من بين م رة .
ولد صل اهلل عليه وسلم يوم الثنني بال خالفا واألكثرون عل أنه لثنيت عشرة ليلة خل من شهر ربيع
األول .1وكل عام الفي .
وأنزل عليه الوحي و و ابن أربعني سنة وكان أول ما نزل عليه مطلع سورة العل ا مث أمره اهلل بتبليغ
الرسالة حي أنزل عليه املدثر  ,وجعله نذيرا للنا أمجعني عرهبم وعج هم ا فبقي ثالث عشرة سنة يدعو
إىل اهلل وينشر اإلسالم يف مكة ا مث انتق إىل املدينة حي بقي هبا عشر سنوات حي أسلم أ لها ومنها
انتشر اإلسالم يف سائر اجلزيرة وراس ملوك األر يدعو م إىل اإلسالم ا ف ا توفاه اهلل إل بعد أن أك
به الدين وأقام به احلجة وبلغ الرسالة ا فجزاه اهلل عنا خه اجلزا  ,ومجعنا به يف مستقر رمحته ودار كرامته .
خصائص النبي : 
أ ما تفرد به عن سائر األنبيا والرس ا و ذه اخلاائ كثهةا ومنها:
 -1كونه خامت النبينيا قال اهلل  -تعاىل :-ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﭼ

األحبا ٤٠ :

( )1انظر :صحيح السرية النبوية ،إبراهيم العلي ص.47
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 -2كونه  سيد ولد آدم ك ا فسر به قوله  -تعاىل  :-ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭼ البقرة ٢٥٣ :وقال  « :أنا سيد ولد آدم يوم القيامةا وأول من ينش عنه
القربا وأول شافع وأول مش ّفع » .1فهو أفضلهما وليم يف ذا ما يقتضي نقاا يف غهها ولذا قال « : 

مى» .2أ إكا كان يف كل ما يشعر بالنتقاص منه.
ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خه من يونم بن ّ
 -3شريعته أك

الشرائعا و ي صاحلة لك ممان ومكانا وباقية إىل قيام الساعةا و ي ناسخة وحاك ة

عل الشرائع السابقةا وقد رضيها اهلل  -تعاىل  , -فال يسخطها أبدا  ,ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﮂ
ﮃﮄﮅﮆﭼ

المائةة٣ :

 -4ومنها ما ورد يف حدي جابر بن عبداهلل  قال :قال رسول اهلل  «:أعطي مخسا مل يعطهن
أحد قبلي :كان ك ني يبع إىل قومه خاصةا وبعث إىل ك أمحر وأسودا وأحل يل الغنائم ومل حت
ألحد قبليا وجعل يل األر طيبة طهورا ومسجدا فأميا رج أدركته الاالة صل حي كانا ونارت
بالرعب بني يد مسهة شهر ,وأعطي الشفاعة» .أ الشفاعة العظ ي أل

احملشر و ي املقام احمل ود3ا

وماد يف حدي أيب ريرة  « أعطي جوامع الكلم  ..وختم يب النبيون» .4
 -5ومنها تأييده مبعجزة  5القرآن الكرم فإن معجزات األنبيا السابقني عليه الاالة والسالم انته
مبوهتما وكذل كان للني  معجزات كثهة وقع وانته ا لكن معجزته الباقية ي القرآن الكرم فعن
أيب ريرة  أن الني  قال « :ما من األنبيا من ني إل قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشرا
وإمنا كان الذ أوتي وحيا أوح اهلل إيل فأرجو أن أكون أكثر م تابعا يوم القيامة » .6فالقرآن معجز يف
ألفاظها ومعانيه فال ختتلف ول تتعار ا ومعجز يف تشريعاتها وما تض نه من حقائ عل ية هبرت العل ا ا
ويف ك ممان يقر ه النا جيدون فيه شفا صدور م وصال دنيا م وأخرا ما ب رمبا مسعه الكافر الذ ل
يعرف العربية  ,فتأثر به وأدرك أنه خيتلف عن سائر كالم العر .

( )1صحيح مسلم )5940 :من حدي أيب ريرة .
( )2صحيح البخار )4631 :ا وصحيح مسلم )6160 :من حدي أيب ريرة .
( )3صحيح البخار )328 :ا وصحيح مسلم )1163 :واللفظ له من حدي جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه ا.
( )4صحيح مسلم )1167 :من حدي أيب ريرة .
( )5املعجزة :أمر خارق للعادة مقرون بالتحد جيريه اهلل تعاىل عل أيد أنبيائه ورسله عل وجه يعجز البشر أن يأتوا مبثله ليكون دليال عل صدق
رسالتهم.
( )6صحيح البخار )4696 :ا وصحيح مسلم  )385 :واللفظ له.
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 -6ل يقب اهلل من أحد دينا سوى دينها قال  -تعاىل  :-ﭽﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ آل عمران.٨٥ :
حقوق النبي :
 -1بته ا وقد تقدم الكالم عنها عند ككر شروط ل إله إل اهللا وأمثلة حب الاحابة رضي اهلل عنهم
للني  أكثر من أن حتار فقد كانوا ك ا قال علي بن أيب طالب  « :كان واهلل أحب إلينا من أموالنا
وأولدنا وآبائنا وأمهاتناا ومن املا البارد عل الظ أ» .1
ومن األسبا اجلالبة حملبته  استحضار اسنه  ,واإلكثار من ككره باللسان  ,والثنا عليه وككر
فضائلها و ذا حيتاج من املسلم السعي لستيعا معرفة تفاصي حياته  وأخالقه ودعوته وجهاده من
ولدته إىل وفاته .
 -2تعظي ه وتوقهه ا قال  -تعاىل  :-ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﭼ الفتح ٩ - ٨ :فالتعزيز و النار والتأييدا
والتوقه و التبجي والتعظيم للني ا والتسبيح هلل  -تعاىل  , -وكان الاحابة  -رضي اهلل عنهم  -أشد
النا تعظي ا وتوقها للني  حى رأى كل منهم الكفار وتعجبوا منها فهذا عروة بن مسعود الثقفي 
قدم ـ قب إسالمه ـ ليفاو الني  يف صلح احلديبيةا فل ا رجع إىل املشركني وصف هلم ما رآه فقال« :
واهلل لقد وفدت عل امللوك ووفدت عل قيار وكسرى والنجاشيا واهلل ما رأي ملكا قط يعظ ه أصحابه
ما يعظم أصحا

د

داا واهلل إن تنخم خنامة إل وقع يف كف رج منهم  ,فدل هبا وجهه

وجلدها وإكا أمر م ابتدروا أمرها وإكا توضأ كادوا يقتتلون عل وضوئها وإكا تكلم خفضوا أصواهتم عندها
وما حي ّدون النظر إليه تعظي ا له».2
 -3طاعته في ا أمر وتاديقه في ا أخرب وترك ما هن عنه ومجرا وقد تقدم بيان ذا يف شروط ل إله إل
اهلل.
( [ )1الشفا ]568/1
 ))2صحيح البخار . )2731 :
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 -4التأسي به  يف األقوال واألفعال واألحوال ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﭼ األحزاب.٢١ :
 -5الذ عنه وعن دينه وسنته  , و ذا من تعزيرها وقد وصف اهلل  -تعاىل  -املهاجرين بالادق
ألهنم أتوا بافات كان منها نارة الني  قال  -تعاىل  :-ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﭼ الحشر.٨ :

الغلو يف النيب :

الواجب عل املسل ني يف ح الني  تاديقها و بتها وطاعته واتبا سنته والتأسي هباا ونارة دينها
والدفا عنه ا وكل ا ماد حبه يف قلب امل من كان ذا منقبة له وفضالا لكن له الفض وعظم احل
واملنـزلة ل خترجه عن كونه بشرا  , ك ا قال  -تعاىل  :-ﭽﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭼ الكهف ١١٠ :وقال
 تعاىل  :-ﭽﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﭼ

األنعام٥٠ :

لكن بع

النا قد يغلو ويتجاوم العتدال يف ح الني ا و ذا ما أخرب عنه ا وحذر

أمته من الوقو فيها فقد روى أبو سعيد اخلدر  أن الني  قال  «:لتتبعن سنن من قبلكم شربا
بشرب وكراعا بذرا ا حى لو سلكوا جحر ضب لسلكت وه" قلنا :يا رسول اهللا اليهود والناارىم قال
":ف ن".» 1
ومن صور الغلو اليت هن عنها وح ّذر منها  ما يلي:

(  . )1صحيح البخاري برقم (  , )3456وصحيح مسلم برقم ( . ) 2669
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 -1الغلو فيه  باعتقاد أنه يعلم الغيب:
روت الربيع بن معوك بن عفرا رضي اهلل عنها أن الني  مسع يوم مفافا ا جارية تقول :وفينا
ني يعلم ما يف غد فقال «:دعي ذها وقويل بالذ كن تقولني» .)1
ف عرفة مايف الغد من الغيب الذ ل يعل ه إل اهلل ولذا أمر الني  الربيع برتك نسبة كل له .
وقال عائشة  -رضي اهلل عنها  « : -ثالث من حدث هبن فقد كذ » .وككرت من كل :
ومن حدث أنه يعلم ما يف غد فقد كذ " ,مث قرأت :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﭼ لقمان ٣٤ :وقد نف اهلل عز وج يف القرآن عن الني  علم الغيب  ,فقال :ﭽﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﭼ

األنعام٥٠ :

 -2الغلو في مدحه:
عن أنم  -رضي اهلل عنه  -أن رجال قال للني : يا سيدناا وابن سيدناا ويا خهناا وابن
خهناا فقال الني  « : يا أيها النا  :قولوا بقولكم ول يستهوينكم الشيطانا أنا

د بن عبد اهلل

ورسول اهللا واهلل ما أحب أن ترفعوين فوق ما رفعين اهلل عز وج » .2
وعن مطرف قال  :قال أيب  :انطلق يف وفد بين عامر إىل رسول اهلل  فقلنا :أن سيدنا .فقال:
"السيد اهلل تبارك و -تعاىل  ."-قلنا :وأفضلنا فضالاا وأعظ نا طولا ,فقال":قولوا بقولكما أو بع
قولكما ول يستجرينكم الشيطان.3
وهن  املسل ني عن إطرائه والتشبه يف كل بالناارى فقال  « :ل تطروين ك ا أطرت
الناارى ابن مرما فإمنا أنا عبدها فقولوا :عبد اهلل ورسوله» 4ومعىن اإلطرا  :جماومة احلد يف املد ا
(  . )1صحيح البخاري برقم ( . )5147
(  . )2أخرجه أبو داود برقم (  ، )4806والنسائي في الكبرى برقم (  , ) 10075وصححه ابن حبان برقم ( .) 6240
(  . )3أخرجه أبو داوود برقم ( ، ) 4806والنسائي في الكبرى برقم ( . )10074
(  . )4أخرجه البخاري برقم (  ) 3445من حةيث عمر بن الخطا .
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والكذ فيه .وأما الثنا عل الني  , ومدحه مبا و أ لها فقد أقره  ومل ينه الشعرا عنها ومدحه
شعرا الاحابة رضوان اهلل عليهم يف حياته وبعد موته مبا و أ له  ,وأما مدحه بقاائد فيها جماومة
للشر  ,أو نسبته إىل ما ل يلي إل باهلل  -تعاىل  , -فهذا مما ل يرضاه اهلل ورسوله .

 -3الغلو في قبره :
ح ّذر الني  أمته من الغلو يف قربها وجتاوم القدر املشرو ا ومن صور كل التحذير:
بـني  أن ــذا مــن ع ـ اليهــود والناــارىا وحـذر مــن كلـ  ,و ـو يف مــر موتــه  فعـن جنــد بــن
عبــداهلل رضــي اهلل عنــه قــال مسعـ رســول اهلل  قب ـ أن ميــوت خب ــم و ــو يقــول « :إين أب ـرأ إىل اهلل أن
يكون يل منكم خلي فإن اهلل تعاىل قد اختـذين خلـيال ك ـا اختـذ إبـرا يم خلـيال ولـو كنـ متخـذا مـن أمـيت
خليال لختذت أبا بكر خليال أل وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيـائهم وصـاحليهم مسـاجد أل
فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن كل ».1
أ -ســأل اهلل عــز وج ـ بــأن ل جيع ـ قــربه وثنـ ا يعبــد مــن دون اهلل قــال  « :اللهــم ل جتع ـ قــرب وثنـ ا
يعبدا اشتد غضب اهلل عل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد».2
تخـ َذ قــربه مـزارا يعتــاد النــا ميارتــه يف أممنــة ــددة ا ك ــا يف حــدي أيب ريــرة رضــي
 هنـ  أن يُ َوراا ول جتعل ـوا قــرب عيـ اـداا وصــلوا علــيا
اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل  « :ل جتعلـوا بيــوتكم قبـ ا

فإن صالتكم تبلغين حي كنتم » .3

مما سبق  :ما الصيغة المشروعة في الصالة على النبي  ؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
اجلفاء مع انليب :

ك ا ل جيوم الغلو فيه  فإنه ل جيوم أيضا اجلفا عنه ا وللجفا صور منها:
(  )1أخرجه مسلم برقم (  ) 532وهو من زياداته على البخاري.
(  . )2أخرجه ابن أبي شيبه برقم (  ، ) 7544وعبةالرزاق برقم (  ) 11819من مرسل زية بن أسلم.
(  . )3أخرجه أبو داوود برقم ( .)2042
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 التقاه يف معرفة أحواله وأخالقها وقرا ة سهتها وينت عن ذا ترك التأسي والقتدا به معالقتدا  ,والتقليد لغهه من آحاد النا سوا أكانوا من املسل ني أم من غه م.
ـ ضعف حبه يف القلبا وعدم الشوق إىل ر يته  ,فعن أيب ريرة أَن رسول اللَّه  قال « :من أشد
أميت يل حبا نا يكونون بعد يود أَحد م لو رآين بأَ له وماله» .1
 التهاون يف ال تدا هبديه ا ومن كل التهاون يف فع املستحباتا والت س بالبد احملدثة. رد أحاديثه الثابتة أو معارضتها بالعق واهلوى. ككره بامسه جمردا لقوله  -تعاىل  :-ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﭼ

النور:

 ٦٣ا أو ترك الاالة عليه عند ككرها ففي حدي

علي بن أيب طالب  مرفوع ا :

علي» 2ا ويف حدي أيب ريرة  أن الني  قال « :رغم
« البخي الذ من ككرت عنده فلم يا ّ

علي » .3
أنف رج ككرت عنده فلم يا ّ
 -عدم خف

الاوت عنده حيا ويف مسجده بعد موته ا قال  -تعاىل  :-ﭽﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖﭼ

الحجرات٢ :

 امدرا املت سكني بسنته  ,واملقتدين هبديه يف مظهر م وسلوكهم.حقوق آل النبي  ،وأزواجه ،وصحابته رضي اهلل عنهم:

(  )1مسلم .7145

([ )2الرتمذ  3546و و صحيح]
([)3الرتمذ  3545و و صحيح]
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ن من أن أمواج الني  ن أمهات امل مننيا وأمواجه يف الدنيا واآلخرةا وأهنن مرب ات من ك سو ا
وأفضلهن خدجية بن خويلد أم أولده ا وأول من آمن به ونارها وعائشة الاديقة بن الادي اليت
قال فيها  « :فض عائشة عل النسا كفض الثريد عل سائر الطعام » .1
وجيب عل ك مسلم أن حيب آل الني ا و م وصية الني  يوم غدير خم حي قال« :
أككركم اهلل يف أ

بييت »  .2ا و بتهم من بة الني ا وجيب إكرامهم والارب عليهم والدعا هلما ومما

يدل عل فضلهم قرن الاالة عليهم = الدعا هلم بالاالة عل الني  يف الالوات اإلبرا ي ية .وحبهم
أقر هبا امل منون وأوهلم خليفة رسول اهلل  أبوبكر الادي  حي كان يقول«:
ومعرفة قدر م وفضلهم ّ

والذ نفسي بيده لقرابة رسول اهلل  أحب إيل أن أص من قرابيت ». 3

وسبب فضلهم أمور :إسالمهم وفضلهم وسابقتهم إىل اإلسالما وقرابتهم من الني ا ووصيته 
هبم.
ومع فض آل البي إل أنه ل جيوم الغلو فيهما وإكا كان الغلو ل جيوم يف سيد ولد آدم  , ففي
غهه من با أوىلا و م كغه م من البشر يقع منهم ما يقع من غه م من الذنو ا وفيهم الااحلون وغه
كل ا ويف حدي أيب ريرة  يقول الني  « : ومن بطأ به ع له مل يسر به نسبه»
توليهم أمران :اإلسالم وأن يكونوا عل

4

ولذا فشرط

د الني  متبعني للسنة ألن من مل يتبع السنة فليم وليا له

ا ومن مل يكن وليا  مل يستح أن يتوله امل منون.
و ذه الفضيلة منة من اهلل  -تعاىل  -ل كسب للعبد فيها ولذا فإنه ل يرتتب عليها ثوا  ,أو
عقا ا و ي أفضلية عل وجه الع وم  ,فقد يوجد يف غه م من و أفض من بعضهم فأفض
بعد نبيها  أبو بكر وع ر بن اخلطا  -رضي اهلل عنه ا  -وليسا من آل البي  .وأ

ذه األمة

بدرا وأ

بيعة

الرضوان أفض ممن مل يشهدمها من آل البي وغه ما والقاعدة املطردة يف التفاض عند اهلل قوله  -تعاىل -
 :ﭽﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ

الحجرات١٣ :

([ )1البخار  3769ومسلم ]6299
([ )2مسلم  2408من حدي ميد بن أرقم  و و من أفراده عل البخار ]
([ )3البخار  4241ومسلم ]4580
([ )4مسلم  6853و و من أفراده عل البخار ]
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صحابة النبي 
و م ك من لقي الني  م منا بها ومات عل كل  .و م كثه فقد شهد حجة الودا مع الني
 أكثر من مائة ألف جا وا من مجيع اجلزيرة ليشهدوا احل مع الني  كلهم صحابة.
والاحابة كلهم عدولا أثىن اهلل عليهم يف كتابه  ,فقال  -تعاىل  :-ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﭼ

الفتح:

 ١٨وكان أصحا الشجرة ألفا وأربع ائةا وقال  -تعاىل  :-ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ

الفتح٢٩ :

ا وهن الني  عن سبهم  ,فقال يف حدي أيب سعيد اخلدر  « ل تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو
أنف مث أحد ك با ما أدرك م ّد أحد م ول نايفه»  1أ أن فض إنفاق أحد م م كفيه أو كفه
الواحدة من طعام وحنوه أفض عند اهلل من إنفاق من بعد م مث جب أحد من ك با و ذا لقوة اإلميان
ورسوخه يف قلوهبما وبفض صحبتهم لنبيه ا ونارهتم لها وبذهلم النفم والنفيم يف إقامة الدين يف
بدايتها وجما دة الكفارا و ذه فضائ ل ميكن أن يلحقهم فيها أحد بعد م.
وقد قسم اهلل  -تعاىل  -املسل ني يف سورة احلشر إىل ثالثة أقسام :مهاجرينا وأناارا ومن جا
بعد م وصفهم بقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ الحشر١٠ :وعليه ف ن سبهم
وتنق

منهم فليم من مجاعة املسل نيا ومن طعن فيهم فإمنا يطعن يف أص الدين ألن الدين إمنا وصلنا

من طريقهم فإكا كانوا جمروحني غه عدول  ,ف ا وصلنا من الدين غه موثوق فيه من أصلها والقد فيهم
قد يف الني  فإن لو سأل ك أمة من األمم :من أفضلها بعد نبيها  ,لقالوا  :أصحابه وحواريوها
ومن يقد فيهم يقول إن شر ذه األمة أصحا نبينا .

([)1البخار  3470ومسلم  6488واللفظ له]
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نشاط رقم ( : ) 1
خل

حقوق الني  اليت مرت ب يف الدر  ,وأضف إليها حقوقا أخرى مل ترد.

.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
نشاط رقم ( : )2
مث عل صور الغلو يف الني  وفق ا ملا يلي:
غلو بالقول

غلو ع لي

غلو اعتقاد
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.................................
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.................................

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

اتلقويم:
 :1ما األسبا اجلالبة حملبة الني
 :2ما خاائ

الني

دم

دم

 :3عالم يدل قوله  « : وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حي كنتم » م
 :4ما شروط موالة "آل الني

د"م

 :5ما تعريف الاحايب م وما احلقوق الواجبة لاحابة رسول اهلل  م
 :6اخرت اإلجابة الاحيحة من بني األقوا :
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بع الني  وله من الع ر.) 45 – 40 – 35 :

أ.
.

مك الني  ينشر اإلسالم يف مكة :ثالثة عشرة سنة – إحدى عشرة سنة  -عشر
سنني).

ت.

أفض األنبيا عليهم السالم :إبرا يم  – موس – 

ث.

د .) 

سيد ولد أدم  :نو  - عيس - 

د .) 
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الفهرس
الفصل ادلرايس األول2.......................................................................
تمهيد 3......................................................................................
الوحدة األوىل :مراتب ادلين اثلالثة5...........................................................
أهداف الوحدة 6............................................................................
مراتب ادلين 7..............................................................................
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