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مقرر التوحيد

بسم اهلل الرمحن الرحيم

صفحة 2

مقرر التوحيد

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 .
واذلي نأمله أن يكون الكتاب وسيلة لنرش توحيد اهلل,وترسيخ عقيدة أهل السنة
واجلماعة ملن اطلع عليه وقرأه.
واهلل ويل اتلوفيق .
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الفصل ادلرايس اثلاين
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الوحدة احلادية عرشة
اإليمان بايلوم اآلخر

صفحة 5

مقرر التوحيد

أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يوضح معىن اليوم اآلخر.
• يستدل على اإلميان باليوم اآلخر.

• يؤمن باحلياة الربزخية وعذاب القرب ونعيمه.
• يعدد بعضا من مشاهد اليوم اآلخر .

• يستشعر آثار اإلميان باليوم اآلخر.
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مدخل :

جعل اهلل الدنيا دار اختباار وعمال  ،فأهال الساعادة يعبادون اهلل ويرجاون الثاواب  ،وهناا مان فار
وأساار علااى نفسااه باملعاص ا  ،كمااا أن يف احلياااة الاادنيا أنااا وقااع ماان م الظلاام والقتاال والعاادوان  ،ويف
املقاباال هنااا ماان عاااى ماان االستضااعا واهل اوان ،فكااان ماان عاادل اهلل ورمحتااه أن جعاال دارا بعااد الاادنيا
يكاااف في ااا احملساان وينتصاار للمظلااوم  ،وين ازل العقاااب بالظااام املسا  ،تلا ها الاادار اآلخاارة  ،حيا
يكون زمن الثواب والعقاب وينت

زمن العمل واالختبار .

معنى اإليمان باليوم اآلخر:
التص اادي اجل ااازم با ااأن الس اااعة آتي ااة ال ري ا ا في ااا ،ومبا ااا ثب ا ا يف الكت اااب والسا اانة م اان عالماهتا ااا
ومقاادماهتا ,وممااا يكااون بعااد املااو يف حياااة الااربز  ،وأحاوال يااوم القيامااة ماان البعا  ،واحلشاار ،واحلساااب،
وامليزان ،والصرا  ،وغريها مث دخول اجلنة والنار.
وقااد ذكاار اهلل تعاااى اإلميااان باااليوم اآلخاار جممااال يف مثاال قولااه تعاااى :ﭽﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ البقرة,٦٢ :ويف حادي جربيال  -علياه الساالم  ،-وورد ذكار اآلخارة
مفصلة بذكر بعض مشاهدها يف آيا وأحادي كثرية  ،ابتدا بعالماهتا الاي تساب وقوع اا والاي تسامى
أشرا الساعة  ،إى دخول أهل اجلنة اجلنة ,ودخول أهال الناار الناار  ،وبين ماا أحادا عظاام تشاي هلاا
الولدان نأيت على ذكر ش

من ا:

أولا  :أشراط الساعة:
اسااتأثر اهلل تعاااى بعلاام وق ا قيااام الساااعة,كما قااال تعاااى :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭼ

لقمااااا :

 ، ٣٤ووضااع هلااا عالمااا  ،وهااذه العالمااا صااىر وكاارب فأمااا الصااىر فعالمااا تاادل علااى قرهبااا مااع
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تفاااو هااذا القاارب ،وها كثاارية  ،وأمااا الكاارب فعالمااا ظاااهرة متتابعااة يعقب ااا قيااام الساااعة ،وفيمااا يلا
ذكر لبعض هذه العالما :
عالمات الساعة الصغرى:
وه كثرية ورد ذكر بعض ا يف حدي جربيل عليه السالم ،ومن ا بعثة النيب  حلدي أنس 
مرفوعا« :بعث أنا والساعة ك اتني» وضم السبابة والوسطى.1
ومن ا انتصار املسلمني على الي ود ،فعن أيب هريرة  ،أن رسول اهلل  « : ال تقوم الساعة
حىت تقاتلوا الي ود حىت يقول احلجر ورا ه الي ودي :يا مسلم هذا ي ودي ورائ فاقتله».2
عالمات الساعة الكبرى:
وه ا عشاار عالمااا ورد يف حاادي حذيفااة باان أساايد الىفاااري  ،قااال « :اطلااع الناايب 
علينااا وحناان نتااذاكر ،فقااال :مااا تااذكرون ؟ قااالوا :نااذكر الساااعة ,قااال :إهنااا لاان تقااوم حااىت تااروا قبل ااا عشاار
آيااا  .فااذكر الاادخان ،والاادجال ،والدابااة ،وطلااو الشاامس ماان مىرهبااا ،وناازول عيسااى اباان ماار  ،ويااأجو
ومأجو  ،وثال خساو  :خسا باملشار ،،وخسا بااملىرب ،وخسا جبزيارة العارب ،وآخار ذلا ناار
ختاار ماان الاايمن تطاارد النااا إى حمشاارهم » 3وهااذه اآليااا متقاربااة ,أو متعاقبااة يف حصااوهلا حبيا تكااون
كالعقد إذا انقطع تتابع حباته ،وهذه العالما ه :
ال د د خان :وها ااو امل ااذكور يف قولا ااه تعا اااى  :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ

الدخ ١١ - ١٠ :

ال جال :خير أيام امل دي من أصاب ان ،ويتبعاه سابعون ألفاا مان ي ودهاا ,يادع األلوهياة وال ياد

مدينااة أو قريااة إال دخل ااا إال مكااة واملدينااة فا ن املالئكااة متنعااه ماان دخوهلااا ،ولعظاام فتنتااه وعموم ااا حااذر
منااه كاال ناايب أمتااه ،حااىت إن الرجاال يأتيااه ,وهااو مكااذب لااه فااال يازال بااه حااىت يتبعااه ملااا ياار معااه ماان الفا ،
ويااأيت القريااة فيتبوعونااه ،فيااأمر السااما فتمطاار ،واألرض فتنب ا  ،فااحو علااي م أم اواهلم أحساان مااا كان ا ،
[ ))1البخاري  7408ومسلم ]6504
([ )2البخاري  ،2926واللفظ له ،ومسلم ]2922
([ )3مسلم  7285وهو من أفراده على البخاري]
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ويأيت القرية فيكذبونه ،فينصر عن م ,وليس بأيدي م ش

من أمواهلم ،ومعه ماا وناار ،فنااره ماا باارد،

وماؤه نار.
ومن عالما كذبه أنه يدع األلوهية  ,ولن ير أحادنا رباه حاىت مياو  ،وهاو أعاور إحاد عينياه
ر)  ,يقرؤها كل مسلم قاار أو غاري
كالعنبة طافية وربنا ليس بأعور ،ومكتوب بني عينيه كافر أو (
قار .
ولعظ اام فتنت ااه أم اار الن اايب  ب ااالتعوذ من ااا يف ك اال ص ااالة قب اال الس ااالم  ,فق ااال  « :إذا تشا ا د
أحادكم فليساتعذ بااهلل مان أرباع ،يقاول :الل ام إين أعاوذ با مان عاذاب ج انم ،ومان عاذاب القارب ،وماان
فتنة احمليا واملما  ،ومن شر فتنة املسيح الدجال ».1
وأما من مسع خبروجه فعليه أن يفر منه ،ف ذا أدركه قرأ عليه العشر اآلياا األول مان ساورة الك ا
حلدي النوا بن مسعان  مرفوعا« :من أدركه منكم فليقرأ علياه فاواتح ساورة الك ا » .2ويف حادي
أيب الدردا « من حفظ عشر آيا من أول سورة الك

عصم من فتنة الدجال»

3

ند د ول عيس ددى ابد د مد دري عليد د الس ددالم :قااال تع اااى :ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﭼ

النسااا ١٥٩ :

 ،ين ا ازل ,والن ااا يعاادون لقت ااال ال اادجال ويص اافون الص اافو  ،وق ااد حض اار ص ااالة

العصر ،فيقدِّم إمام م فيصل هبم ،ويقتل الدجال عناد بااب ( لُاد ) قرياة مان قار بيا املقاد  ،ويكسار
الص االي ويقت اال اخلن ا ازير ،ويض ااع اجلزي ااة ،وال يقب اال إال اإلس ااالم ،ويبق ااى يف الن ااا أربع ااني س اانة مث يت ااو ،
ويصل عليه املسلمون.
يد د جو ومد د جو  :ومه ااا أمت ااان م اان ب ااي آدم مفس اادتان يف األرض ذكرمه ااا اهلل يف س ااورة الك ا ا ،

ووق خروج م أيام عيسى ابن مار علياه الساالم بعاد قتال الادجال ،فياوح اهلل إلياه أن ينحااز مبان معاه
إى الطور ألناه ال قبال هلام هباؤال املفسادين ،ويشاتد أمارهم ,فيادعو علاي م عيساى علياه الساالم ،فيسال
اهلل علي م دودا يف أعناق م في لكون ،مث يط ر األرض من نتن م ،وختر األرض بركاهتا ويكثر اخلري.

[ ))1مسلم 588من حدي أيب هريرة ]
([ )2مسلم  2937وأصل حدي الدجال متف عليه].
([ )3مسلم  1883وأصل حدي الدجال متف عليه]
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طلددو الشددم

م د مغربهددا :فعاان أيب هرياارة  أن رسااول اهلل  قااال « :ال تقااوم الساااعة حااىت

تطلع الشمس من مىرهبا ،ف ذا طلع فرآها النا آمنوا أمجعون ،فذا حني ال ينفاع نفساا إمياهناا م تكان
آمن ا ا ما اان قبا اال أو كسا ااب يف إمياهنا ااا خ ا اريا», 1وذل ا ا قا ااول اهلل تع ا اااى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭼ

األنعااااااا

 , ١٥٨ :فطل ا ا ااو الش ا ا اامس م ا ا اان

مىرهبا هو املقصود با (بعض آيا رب ).
ال اب د د ددة :وق ا ا ااد ذكره ا ا ااا اهلل تع ا ا اااى يف قول ا ا ااه  :ﭽﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﭼ

النمااااا ٨٢ :

 ,ف ا ا داب ا ااة تنط ا ا وت ا ااتكلم ،ومتي ا ااز ب ا ااني امل ا ااؤمن

والكافر ,فتخطم الكافر على أنفه ،وجتلو وجه املؤمن وتبيضه.
وخارو الدابااة وطلااو الشاامس ماان مىرهبااا متقارباان كمااا يف حاادي عبااداهلل باان عماارو  -رضا اهلل
عن ماا  -مرفوعاا «إن أول اآليااا خروجاا طلااو الشامس ماان مىرهباا ،وخاارو الداباة علااى الناا ضااحى،
وأي مااا مااا كان ا قباال صاااحبت ا فاااألخر علااى إثرهااا قري ا » 2وهااذه األوليااة نساابية ال أهنااا أول اآليااا
مطلقا ،بل أول اآليا الدالة على قيام الساعة ،مث ختر النار الي تسو ،النا إى أرض احملشر.
النار التي تحشر الناس:
وها نااار ختاار ماان أرض الاايمن ماان قعاار عاادن تسااو ،النااا إى أرض احملشاار ,وها أرض الشااام،
فمن تأخر من م أكلته النار ،وهذا احلشر يف الدنيا ،وهو غري احلشر الذي يكون بعد البع من القبور.
الخسوفات الدالال  :ومعاىن اخلسا أن ياذه املكاان املخساو باه ويىيا يف األرض ،وتكاون
هذه اخلسوفا عقوبة ,وتذكرة عند كثرة الفساد ,وانتشاره بني النا .

([ )1البخاري  6506ومسلم ]157
([ )2مسلم  2941وهو من أفراده على البخاري]
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مما سبق  :أكمل الشلك اآليت :

ثانياً :الحياة البرزخية:
اإلنسااان يتقل ا بااني ثالثااة أن اوا ماان احلياااة :احلياااة الاادنيا وه ا أقصاارها وتنت ا باااملو  ،مث حياااة
الااربز  ،وه ا حياااة حقيقيااة هلااا طبيعت ااا ,وتنت ا بالبع ا قااال تعاااى  :ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﭼ

المؤمنو

 ، ١٠٠ :ويكاون القارب في اا إماا روضاة مان ريااض اجلناة ،أو حفارة مان

حفر النار ،مث احلياة األبدية يف الدار اآلخرة إما يف اجلنة ,وإما يف النار.
ويف احلاادي  « :إن القاارب أول مناازل ماان منااازل اآلخاارة ،ف ا ن جنااا منااه فمااا بعااده أيساار منااه ،وإن م
ينج منه فما بعده أشد منه».1

( [ )1الحمذي  2308من حدي عثمان بن عفان  وهو حسن]
صفحة 11
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وعن أنس  أن رسول اهلل  قال « :إن العبد إذا وضع يف قربه وتوى عنه أصحابه ,وإنه
ليسمع قر نعاهلم ,قال :يأتيه ملكان فيقعدانه فيقوالن له :ما كن تقول يف هذا الرجل؟ قال :فأما
املؤمن فيقول :أش د أنه عبد اهلل ورسوله ,قال :فيقال له :انظر إى مقعد من النار قد أبدل اهلل به
مقعدا من اجلنة ,قال :فريامها مجيعا» ، 1وعن عبد اهلل بن عمر  -رض اهلل عن ما  -أن رسول اهلل 
قال «:إن أحدكم إذا ما عرض عليه مقعده بالىداة والعش إن كان من أهل اجلنة ,فمن أهل اجلنة
,وإن كان من أهل النار فمن أهل النار .يقال هذا مقعد حىت يبعث اهلل يوم القيامة».2
فعلااى املساالم أن يسااتعيذ باااهلل ماان عااذاب القاارب ،فف ا احلاادي عاان زيااد باان ثاب ا  قااال :قااال
رسااول اهلل « :إن هااذه األمااة تبتلااى يف قبورهااا ،فلااوال أن ال تاادافنوا لاادعو اهلل أن يساامعكم ماان عااذاب
القارب الااذي أمساع» وفيااه :مث قااال« :تعاوذوا باااهلل مان عااذاب القاارب» .3وكاان الناايب  يقاول يف صااالته قباال
السالم« :الل م إين أعوذ ب من عذاب القارب ،وأعاوذ با مان مان فتناة املسايح الادجال ،وأعاوذ با مان
فتنة احمليا وفتنة املما  ،الل م إين أعوذ ب من املأمث واملىرم».4
كما أنه على املسلم أن يبتعد عن الذنوب الاي تعجال عقوبت اا يف القارب كالنميماة ،وتار التنازه مان
البول ،والكذب ،والزنا ،وأكل الربا ،وهجر القرآن.
ثالثاً  :من أحوال اليوم اآلخر:

 -1النفخ في الصور:
ومه ااا نفخت ااان 5ينفخ م ااا إسا ارافيل علي ااه الس ااالم يف الص ااور ,وه ااو الب ااو :،نفخ ااة الص ااع وتس اامى
الصاايحة والراجفااة ،ونفخااة البعا  ،فأمااا نفخااة الصااع  ,فااال يساامعه أحااد إال صااع إال ماان شااا اهلل ،قااال
اهلل تع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااى  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭼ الزماار , ٦٨ :وذل ا يااوم اجلمعااة ملااا رواه أبااو هرياارة  عاان الناايب  أنااه
قال « :خري يوم طلع فيه الشمس يوم اجلمعة ،فيه خل آدم ،وفيه أهب  ،وفيه تي علياه ،وفياه ماا ،

([ )1البخاري  1273ومسلم  7216واللفظ له]
([ )2البخاري  1313ومسلم .]7211
([ )3مسلم .]7213
([ )4البخاري  832واللفظ له ومسلم  589من حدي عائشة رض اهلل عن ا].
( )5وقيل النفخا ثال ملا يف حدي الصور :نفخة الفز ونفخة الصع ونفخة القيام لرب العاملني.
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وفيه تقوم السااعة ،وماا مان داباة إال وها مسايخة ياوم اجلمعاة مان حاني تصابح حاىت تطلاع الشامس شافقا
من الساعة إال اجلن واإلنس»

1

وعن عبداهلل بن عمرو  مرفوعا « مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحاد إال أصاىى ليتاا ,ورفاع ليتاا
 ,قااال :وأول ماان يساامعه رجاال يلااو حااوض إبلااه  ,قااال :فيص اع ويص اع النااا  ,مث يرساال اهلل أو قااال:
ينا ازل اهلل مط ارا كأنااه الطاال ,أو قااال الظاال فتنب ا منااه أجساااد النااا مث ياانفخ فيااه أخاار  ,ف ا ذا هاام قيااام
ينظرون».2
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  «:ما باني النفختاني أربعاون ،مث يناازل مان الساما ماا ،
فينبتاون كمااا ينبا البقال ،ولاايس ماان اإلنسااان شا إال يبلااى ،إال عظمااا واحاادا ،وهاو عجا الااذن منااه
يرك اخلل يوم القيامة».3
نفخة البعث :وهو النشور :وهو إحيا املاوتى بعاد النفخاة الثانياة ،فيخار الناا مان قباورهم حفااة

عاراة غارال ،وأول ماان تنشا عنااه األرض نبينااا حممااد  , فعاان أيب هرياارة  قااال :قااال رسااول اهلل «:
أنااا س اايد ول ااد آدم ي ااوم القيام ااة ،وأول ماان ينش ا عنااه الق اارب ،وأول ش ااافع ،وأول مش اافع» ، 4و « إن أول
اخلالئ يكسى يوم القيامة إبراهيم اخلليل».5
األدلة على أن البعث حق:
عج ا املش ااركون م اان البع ا بعااد امل ااو  ،ونف اوا ق اادرة اهلل عل ااى اإلع ااادة ,وه ااو خلق اام أول م اارة،
واألدلاة علاى البعا كثارية يراهااا امللحادون دون أن يعتااربوا هباا ،فنباه اهلل تعاااى إلي اا ،ودعااا إى التفكار في ااا
واالعتبار ،ومن ذل :
د الست لل بالنش ة األولى ،ف ذا اإلنسان ح موجود فما الذي ميناع إحياا ه بعاد موتاه ؟! وماا
الفاار ،بااني النشااأتني ؟! قااال تعاااى :ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

([ )1أبوداود .]1046

([ )2مسلم  2940وهو من أفراده]
([ )3البخاري  4935ومسلم ]7414
([ )4مسلم ]5940
([ )5البخاري  6526ومسلم  2860من حدي عبداهلل بن عبا ]
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ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ الاار ، ٢٧ : :وقااال تعاااى ﭽﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭼ
د الست لل بخلق السموات واألرض ،فالقادر على خل السموا

مريم٦٧ - ٦٦ :

واألرض على عظم ما

وإتقاهنما واتساع ما قادر على خل اإلنسان وإحيائه بعد موته ،قال تعاى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ
األحقاف٣٣ :

د الست لل بإحياء األرض بع موتها :فاألرض واإلنسان خملوقان ,وكما أن األرض حتيا بعد
موهتا فكذل اإلنسان ،قال تعاى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿﰀ
ﰁ ﰂﭼ

األعراف٥٧ :

د الست لل بإحياء الموتى :فقد أجر اهلل تعاى إحيا املوتى على يد أنبيائه كما يف قصة بقرة
بي إسرائيل قال تعاى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﭼ البقرة ، ٧٣ :وإحيا الطري إلبراهيم عليه السالم ،والرجل الذي مر على قرية بائدة ,فأماته اهلل
مائة عام مث بعثه ،وأصحاب الك

الذين أمد اهلل يف نوم م ,مث أحياهم ليعترب هبم النا  ,مث أماهتم

 ,والذين خرجوا من ديارهم وهم ألو  ,فأماهتم اهلل مث أحياهم.
د حكمة اهلل تقتضي بعث العباد للج اء والحساب:
قال تعاى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

المؤمنون١١٥ :

 ,وقال

تعاى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

ص٢٨ - ٢٧ :
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فلو م يكن بعد الدنيا دار آخرة وجزا وحساب فما احلكمة من وجود هذه احلياة الدنيا ؟! أمن
احلكمة أن يوجد املسلم والكافر  ..الظام واملظلوم  ..املصلح واملفسد ،مث ميو هذا ,وميو هذا وال
فر ،؟! ولذا نبه  -تعاى  -يف عدد من اآليا أنه خل السموا واألرض باحل أي ليس عبثا ,أو
باطال لىري حكمة ,وإن املتأمل يف أحوال النا يأىب عقله أن يصد ،مثل هذا ألنه ال يتف هذا التصور
اجلاهل مع خل السموا

واألرض مع ما في ما من اإلتقان واآليا

العجيبة الدالة على حكمة

خالق ما وعلمه وعدله  ,وهذا ما يقرره اهلل تعاى يف مثل قوله جال وعال :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭼ
الجاثية ،٢١ :ويف قوله تعاى :ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ

القلم٣٦ - ٣٥ :

مما سبق  :اقرأ سورة ق واستخر ما ورد فيها م أدلة البعث :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..................................................................................................

 -2الحشر:
بعد البع خير النا من قبورهم سراعا يتبعون داع رهبم خاشاعة أبصاارهم ال تسامع إال صاو
أق اادام م 1,اإلن ااس واجل اان والب ااائم ،ق ااال تع اااى :ﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﭼ

األنعاا

 ، ٣٨ :حيشاارهم رهباام وقااد تباادل

األرض غري األرض« ،حيشر النا يوم القياماة علاى أرض بيضاا عفارا كقرصاة نقا » 2أي نقياة ال شاائبة
ق ا ا ا ااال تع ا ا ا اااى ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

(: ) 1هو معنى الهمس المذكور في قوله تع لى (يومئذ يتبعو الداعي ال عوج له :خشعت األصوات للرحمن فال تسمع إال همس )[طه
]108
([ )2البخاري  6521واللفظ له ومسلم  2790من حدي س ل بن سعد .]
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ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﭼ

طه١٠٨ - ١٠٥ :

م أحوال يوم القيامة:
طوله :قال تعاى ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭼ المع رج , ٧ - ٤ :ولطول ذل اليوم ,وشدته يظن
النا أهنم ما لبثوا يف احلياة إال يوما أو بعض يوم ،وقال تعاى :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ

الر٥٦ - ٥٥ : :

تىري األرض والسموا  :فتزلزل األرض ،وتنس اجلبال  ,وتاد وتكاون ككثباان الرمال وكالصاو
املنفوش ،وتسري سري السحاب ،وتفجر البحار وتسجر نارا ،وتسو األرض فال ارتفا في ا وال اخناافض،
وتتحاار السااما وتتشااق  ،وتكااون ألوانااا خمتلفااة ،واملالئكااة علااى أطراف ااا ،ويااذه ضااو الشاامس ،وتتناااثر
النجا ا ا ااوم ،قا ا ا ااال تعا ا ا اااى :ﭽﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ
إباااراه م ، ٤٨ :وقااد وص ا اهلل تعاااى ه ااذا التبااديل يف س ااور عاادة كس ااورة الواقعااة واحلاقااة واملعااار والتك ااوير
واالنفطار.
الرع والفز :فيكون حال النا كحال السكران من هول ما ير قاال تعااى :ﭽﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭼ الحج ٢ - ١ :وتشخص األبصار ،وتبلغ القلوب احلناجر ،وتتقل القلوب واألبصاار ،وال
تعقل شيئا ،ويشي الصىري من هول ما ير .
انقطا األنساب ،ومتي اخلالص ببذل كل غاال :قاال تعااى :ﭽﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﭼ عاااااابس ، ٣٧ - ٣٣ :ب ا اال
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يااود اجملاارد لااو يفتاادي هباام ماان عااذاب اهلل ،ﭽ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭼ المعاااااااااااا رج ١٥ - ١١ :ﭒ
وقال تعاى ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ

يونس٥٤ :

دنو الشمس وقيام النا يف عرق م حبس أعماهلم:
ويكون حال النا كما وصف م النيب  بقوله« :تدى الشمس يوم القيامة من اخلل حاىت تكاون
منااه كمقاادار مياال ،فيكااون النااا علااى قاادر أعماااهلم يف العاار ،،فماان م ماان يكااون إى كعبيااه ،وماان م ماان
يكااون إى ركبتيااه ،وماان م ماان يكااون إى حقويااه ،وماان م ماان يلجمااه العاار ،إجلامااا» ,وأشااار الناايب  بيااده
إى فيه ، .1وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال « :يعار ،الناا ياوم القياماة حاىت ياذه عارق م يف
األرض سبعني ذراعا ،ويلجم م حىت يبلغ آذاهنم».2
ويظل اهلل تعاى يف ذل الياوم سابعة نفار كماا يف احلادي  « :سابعة يظل ام اهلل يف ظلاه ياوم ال ظال
إال ظلااه :اإلمااام العااادل ،وشاااب نشااأ يف عبااادة ربااه ،ورجاال قلبااه معلا يف املساااجد ،ورجااالن حتابااا يف اهلل
اجتمعااا علااى ذل ا وتفرقااا عليااه ،ورجاال طلبتااه ام ارأة ذا منص ا ومجااال فقااال :إين أخااا اهلل ،ورجاال
تصد ،بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنف ميينه ،ورجل ذكر اهلل خاليا ففاض عيناه».3
من أحوال النا اخلاصة يف ذل اليوم:
ختتل ا أح اوال النااا يف ذل ا اليااوم العصااي  ،ويكااون لاابعض أصااحاب املعاص ا أح اوال خاصااة
ورد هبا األحادي  ،ومن ذل :
ا حااال املشااركني :عاان أنااس باان مالا رضا اهلل عنااه أن رجااال قااال يااا ناايب اهلل كيا حيشاار الكااافر
على وج ه قال " :أليس الذي أمشاه على الرجلني يف الادنيا قاادرا علاى أن ميشايه علاى وج اه ياوم القياماة
".4

( [ )1مسلم  7206من حدي املقداد بن األسود ]
([ )2البخاري  6532من حدي أيب هريرة ]
([ )3البخاري  ،660واللفظ له ،ومسلم  1031من حدي أيب هريرة ]
([ )4البخاري ]6523
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ا حال مانع الزكاة :عان أيب هريارة  قاال :قاال رساول اهلل  :ماا مان صااح ذها وال فضاة
ال يااؤدي في ااا حق ااا إال إذا كااان يااوم القيامااة صاافح لااه صاافائح ماان نااار ،فااأمح علي ااا يف نااار ج اانم
فيكااو هبااا جنبااه وجبينااه وظ ااره ،كلمااا باارد أعيااد عليااه يف يااوم كااان مقااداره مخسااني ألا ساانة ،حااىت
يقضااى بااني العباااد ،فااري ساابيله إمااا إى اجلنااة وإمااا إى النااار» مث ذكاار  صاااح اإلباال وصاااح البقاار
والىنم. 1
ا حال املتكربين :قال « حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال ،يىشااهم الاذل
من كل مكان» 2والذر :النمل الصىار.
ا حال أهل الىدر :عن ابن عمر قال قال رسول اهلل  « :إذا مجع اهلل األولاني واآلخارين ياوم القياماة
يرفع لكل غادر لوا  ،فقيل :هذه غدرة فالن ابن فالن».3
ا حال ذي الاوج ني :عان أيب هريارة  قاال :قاال رساول اهلل  :جتاد مان شار الناا ياوم القياماة
عند اهلل ذا الوج ني الذي يأيت هؤال بوجه ،وهؤال بوجه».4
ا وأصنا يىض اهلل تعاى علي م غضابا شاديدا  ,فاال ينظار إلاي م وال يكلم ام وهلام عاذاب ألايم
مان م« :املنااان الااذي ال يعطا شاايئا إال منااه ،و ِّ
املنفا ساالعته باااحلل الفاااجر ،واملساابل إزاره» ، 5و «شاايخ
زان ،ومل كذاب ،وعائل مستكرب».6
الشفاعة العظمى للنيب :
مث تك ااون الش اافاعة العظم ااى للن اايب  ،وذلا ا ح ااني يش ااتد الك اارب بالن ااا يف عرص ااا القيام ااة
ويطلبون فصل القضاا إى اجلناة أو إى الناار ،فيشافع النايب  لفصال القضاا  ,وهاو املقاام احملماود الاذي
حيمده عليه األولون واآلخرون ويدخل يف شفاعته آدم  -عليه السالم  -ومن دونه من النا  ،وهباا يظ ار
فضله  على العاملني.

([ )1مسلم ]987
([ )2الحمذي  2492وقال :حسن صحيح]
([ )3البخاري  3016ومسلم  1735واللفظ له]
([ )4البخاري  ،6058واللفظ له ،ومسلم ]6632
([ )5مسلم  294من حدي أيب ذر ]
([ )6مسلم  296من حدي أيب هريرة ]
صفحة 18

مقرر التوحيد
 -3العرض والحساب:
أي حسا اااب اهلل تعا اااى لعبا اااده ،قا ااال تعا اااى :ﭽﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ
الزلزل ا  ، ٨ - ٦ :وقااال تعاااى (:يومئااذ تعرضااون ال ختفااى ماانكم خافيااة» احلاقااة  ،18وتش ا د األعضااا علااى
أصا ااحاهبا قا ااال تعا اااى :ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﭼ

النااااااااور٢٥ - ٢٤ :

 ،وق ا ا ااال تع ا ا اااى :ﭽﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ يس.٦٥ :
وقال  « :ما مانكم مان أحاد إال وسايكلمه اهلل ياوم القياماة لايس باني اهلل وبيناه ترمجاان ،مث ينظار
فااال ياار شاايئا قدامااه ،مث ينظاار بااني يديااه فتسااتقبله النااار ،فماان اسااتطا ماانكم أن يتق ا النااار ولااو بش ا
مترة».1
وقاال « : مان حوسا يااوم القياماة عاذب» فقالا عائشاة  -رضا اهلل عن ااا :-ألايس قاد قااال
اهلل تعااى ( :فسااو حياسا حسااابا يسااري» ،فقااال « :لاايس ذا احلساااب ،إمنااا ذا العاارض ،ماان نااوق
احلساب يوم القيامة عذب».2
وعن ابن عمر  -رض اهلل عن ماا ، -أن النايب  قاال « :يادنو أحادكم مان رباه حاىت يضاع كنفاه
عليااه ،فيقااول :عملا كااذا وكااذا؟ ويقااول :عملا كااذا وكااذا؟ فيقااول :نعاام .فيقاارره ،مث يقااول :إين سااح
علي يف الدنيا ،فأنا أغفرها ل اليوم».3
وأما الكاافر ف ا « جياا بالكاافر ياوم القياماة فيقاال لاه :أرأيا لاو كاان لا مال األرض ذهباا أكنا
تفتاادي بااه؟ فيقااول :نعاام ,فيقااال لااه :قااد كن ا ساائل مااا هااو أيساار ماان ذل ا » ، 4ويف روايااة  « :فقااد
سألت ما هو أهون من هذا وأن يف صل آدم ،أن ال تشر يب فأبي إال الشر ».5

([ )1البخاري  ،6539واللفظ له ،ومسلم  1016من حدي عدي بن حامت ]
([ )2البخاري  ،6537ومسلم  2876واللفظ له]
([ )3البخاري ]6070
( 6538[ )4من حدي أنس ]
([ )5البخاري  3334واللفظ له ومسلم ]2805
صفحة 19

مقرر التوحيد
ومن املؤمنني سبعون ألفا يدخلون اجلنة بىري حساب وال عقاب.1
وأول ماان حياسا ثالثااة نفاار رجاال تعلاام العلاام وقارأ القاارآن ليقااال عااام وقااار  ،ورجال قاتاال ليقااال:
جري  ،ورجل أنف يف سبيل اهلل ليقال جواد.2
ويكااون القصاااص بااني العباااد ،فعاان أيب هرياارة  أن رسااول اهلل  قااال « :ماان كانا لااه مظلمااة
ألخيه مان عرضاه أو شا  ,فليتحلال مناه الياوم قبال أن ال يكاون ديناار وال درهام ،إن كاان لاه عمال صااح
أخااذ منااه بقاادر مظلمتااه ،وإن م يكاان لااه حساانا أخااذ ماان ساايئا صاااحبه فحماال عليااه» ، 3وعنااه أن
الناايب  قااال « :أتاادرون ماان املفلااس ؟ قااالوا :املفلااس فينااا ماان ال درهاام لااه وال متااا  ,فقااال :إن املفلااس
ماان أمااي ماان يااأيت يااوم القيامااة بصااالة وصاايام وزكاااة ،ويااأيت وقااد شااتم هااذا ,وقااذ هااذا ,وأكاال مااال هااذا
وسف دم هذا ،وضرب هذا ،فيعطا هاذه مان حساناته ،وهاذا مان حساناته ،فا ذا فنيا حساناته قبال أن
يقض ما عليه ،أخذ من خطاياهم فطرح علياه ،مث طار يف الناار» ، 4ويكاون القصااص باني الب اائم
أيضااا فعاان أيب هرياارة  أن الناايب  قااال « :لت ااؤدن احلقااو ،إى أهل ااا يااوم القيامااة ،حااىت يقاااد للشاااة
اجللحا من الشاة القرنا ».5
وأول ما يقض فيه بني النا الدما .6
مما سبق  :قارن بي حال المؤم والكافر عن الحساب :
...................................................................................................

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

 -4نشر الصحف:

([ )1البخاري  6541ومسلم  525وهو من أفراده على البخاري]
([ )2مسلم  4923من حدي أيب هريرة .]
([ )3البخاري ]2449
([ )4مسلم ]2581
([ )5مسلم ]2582
([ )6البخاري  6864ومسلم  1678من حدي ابن مسعود ]
صفحة 20

مقرر التوحيد
فأما املؤمن فيأخذ كتابه من أمامه بيمينه ويرفعه ويعلنه مستبشرا به ,وينقل إى أهله مسرورا ،وأماا
الكااافر فيأخااذ كتابااه بشااماله ماان ورا ظ ااره خمفيااا لااه كئيبااا ياادعو علااى نفسااه بالوياال ،قااال تعاااى (:وكاال
إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنر له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب كفاى بنفسا الياوم عليا
حسيبا )[اإلسرا ].
 -5المي ان :
بعد العرض واحلساب يكون امليزان فتوزن األعمال والصحائ والعامل نفسه ،وتتفااو األعماال
يف ثقل ا يف امليزان ،فليس العربة بكثرة العمل بل بنوعه وإتقانه وإخالصه هلل تعااى ،ومان أعظام ماا يثقال
مي ازان العبااد :كلمااة التوحيااد املسااتوفية لشااروط ا ،وحساان اخلل ا  ،وقااول :ساابحان اهلل وحبمااده ساابحان اهلل
العظيم.
ف ذا انت ى العارض واحلسااب ،ووزنا األعماال انقسام الناا إى فاريقني فريا يف اجلناة وفريا يف
السعري ،ومروا مجيعا على الصرا على م ج نم.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ األعااااااااااااااارا

،٩ - ٨ :

وقال  « :إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهلل جنا بعوضاة » ،وقاال « :اقارؤوا
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ الكهف»١٠٥ :

1

 -6الحوض :
وهو الكوثر الذي أعطيه النيب  ،ترده أمته يوم القيامة ،ومينع مناه مان خاال سانته ،واألظ ار أن
احلااوض يك ااون قباال املاارور علااى الص ارا  ،وعاان س ا ل باان سااعد الس اااعدي  أن الناايب  قااال «:أن ااا
فاارطكم علااى احلااوض ،ماان ورد شاارب ،وماان شاارب م يظمااأ أباادا ،ولااريدن علااى أقاوام أعاارف م ويعرفااوين ،مث
حيال بيي وبيان م» ويف حادي أيب ساعيد اخلادري  قاال «فيقاول :إهنام ماي ,فيقاال :إنا ال تادري ماا
عملوا بعد  ,فأقول :سحقا سحقا ملن بدل بعدي ».2

([ )1البخاري  4729واللفظ له ومسلم  2785من حدي أيب هريرة ]
([ )2مسلم  5969-5968وأخرجه البخاري من حدي عبداهلل بن مسعود وأنس رض اهلل عن ما]
صفحة 21

مقرر التوحيد
ووصفه النيب  بقوله« :حوض مسرية ش ر ،وزواياه سوا  ،وماؤه أبيض من اللان ،ورحياه أطيا
من املس  ،وكيزانه كنجوم السما  ،فمن شرب منه فال يظمأ بعده أبدا».1
 -7الصراط :

وهاو جسار علاى ما ج انم ،ميار علياه النااا  ،فمان اجتاازه سالم ،ومان ساق عناه ساق يف النااار،

قا ا ااال اهلل عا ا ااز وجا ا اال :ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﭼ مريم ، ٧٢ - ٧١ :وعن أيب سعيد اخلادري  ،أن النايب  قاال« :إذا كاان ياوم
القيامة أذن مؤذن :ليتبع كل أمة ما كان تعبد ،فال يبقى أحد كان يعبد غري اهلل مان األصانام واألنصااب
إال يتساقطون يف النار ،حىت إذا م يبا إال مان كاان يعباد اهلل مان بار وفااجر ,وغُارب أهال الكتااب ،فيادعى
الي ود ،فيقال هلم :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد عزيرا ابن اهلل .فيقال :كاذبتم ماا اختاذ اهلل مان صااحبة
وال ولد ،فمااذا تبىاون؟ قاالوا :عطشانا ياا رب فاساقنا ,فيشاار إلاي م أال تاردون ؟ فيحشارون إى الناار كأهناا
سراب حيطم بعض ا بعضا ،فيتساقطون يف النار ،مث يدعى النصار  ،فيقال هلم :ما كنتم تعبادون ؟ قاالوا:
كناا نعباد املساايح ابان اهلل  ,فيقاال هلاام :كاذبتم مااا اختاذ اهلل مان صاااحبة وال ولاد ،فيقاال هلاام :مااذا تبىااون؟
فيقولاون :عطشانا يااا رب فاساقنا ,قاال فيشااار إلاي م :أال تااردون؟ فيحشارون إى ج انم كأهنااا ساراب حيطاام
بعض ا بعضا ،فيتساقطون يف النار حاىت إذا م يبا إال مان كاان يعباد اهلل تعااى مان بار وفااجر ،أتااهم رب
العاملني يف أدى صورة من الي رأوه في ا ،قال :فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كان تعبد ،قالوا :ياا ربناا
فارقنا النا يف الدنيا أفقر ماا كناا إلاي م ,وم نصااحب م ,فيقاول :أناا ربكام ،فيقولاون :نعاوذ بااهلل منا  ،ال
نشر باهلل شيئا ا مرتني أو ثالثا ا حىت إن بعض م ليكاد أن ينقل  ,فيقول :هل بينكم وبيناه آياة فتعرفوناه
هبااا ؟ فيقولااون :نعاام ,فيكشا عاان سااا ،،فااال يبقااى ماان كااان يسااجد هلل ماان تلقااا نفسااه إال أذن اهلل لااه
بالسااجود ،وال يبقااى ماان كااان يسااجد اتقااا وريااا إال جعاال اهلل ظ ااره طبقااة واحاادة ،كلمااا أراد أن يسااجد
خ اار عل ااى قف اااه ،مث يرفع ااون رؤوسا ا م ،وق ااد حت ااول يف ص ااورته ال ااي رأوه في ااا أول م اارة ,فق ااال :أن ااا ربك اام,
فيقولون :أن ربنا ،مث يضرب اجلسر على ج نم ،وحتل الشفاعة ،ويقولون :الل م سلم سلم.
قيال :ياا رسااول اهلل ,وماا اجلسار؟ قااال :دحاض مزلاة فيااه خطااطي وكالليا وحسا تكاون بنجااد
في ا شاويكة يقاال هلاا الساعدان ،فيمار املؤمناون كطار العاني وكاالرب ،،وكاالريح وكاالطري ,وكأجاوياد اخليال
والركاب ،فنا مسلم ،وخمدوش مرسل ،ومكدو يف نار ج نم».2

( [ )1البخاري  6579ومسلم  5971من حدي عبداهلل بن عمرو  ،واللفظ له]
([ )2البخاري  ،4305ومسلم  454واللفظ له]
صفحة 22

مقرر التوحيد
وبعد أن جيتاز املؤمنون الصرا يوق من كان عليه ح  ,أو يف قلبه غال علاى أ لاه ,فيخلصاون
م اان ذل ا كل ااه ،مث ي ااؤذن هل اام يف دخ ااول اجلن ااة كم ااا ق ااال الن اايب  «خيل ااص املؤمن ااون م اان الن ااار ,فيق ااتص
لبعض م مان بعاض مظاام كانا بيان م يف الادنيا ،حاىت إذا هاذبوا ونقاوا أذن هلام يف دخاول اجلناة ,فوالاذي
نفس حممد بيده ألحدهم أهد مبن ازله يف اجلناة مان من ازله كاان يف الادنيا» 1وقاال تعااى :ﭽﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﭼ

الحجر٤٧ :

 -8الجنة والنار
خلق ما اهلل تعاى جملازاة العباد ،ومها باقيتان ال تفنيان أبدا  ,ألن اهلل تعاى أراد هلما ذل .
من مشاهد اجلنة:
إذا دخاال املؤمنااون اجلنااة ,واجتااازوا أهاوال القيامااة والصارا قااالوا :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﭼ ف ا طر , ٣٥ - ٣٣ :واجلنااة دار الكرامااة ,ودار الفااائزين ودار مرضاااة اهلل تعاااى ,قااال
تعاى  :ﭽﮧﮨﭼ

السجدة١٧ :

 ،هلا مثانية أبواب ،ما بني املصرعني مان أبواهباا مسارية أربعاني سانة ،وها

درجااا  ،ياار أهاال اجلنااة أصااحاب الىاار العاليااة يف اجلنااة كمااا ناار الكوك ا الاادري الىااائر يف السااما ،
وأعالها وأوسط ا الفردو  ،من ا تتفجر أهنار اجلنة ،وأعالها عرش الرمحن  -جل وعال .-
بناؤها من الذه والفضة ،وتربت ا املسا والزعفاران ،وحصاباؤها الادر واليااقو  ،جتاري في اا أهناار
من ما  ،وأهنار من لن ،وأهنار من مخر لذيذة ،وأهنار من عسل مصفى ،وفي ا عياون املاا  ،كعاني الكاافور
والتسنيم والسلسبيل ،وآنيت ا الذه والفضاة ،وفي اا قصاور عالياة ،وفي اا خياام اخليماة لؤلاؤة جموفاة طوهلاا
يف السما ثالثون ميال للمؤمن في ا أهلاون ،يطاو علاي م املاؤمن ،فاال يار بعضا م بعضاا ،وأماا أشاجار
اجلنااة فساايقاهنا ماان ذه ا  ،وفي ااا أشااجار الساادر والطلااح س ا لة التناااول,وليس في ااا شااو  ،تتفت ا الثماارة
الواحاادة من ااا عاان ساابعني نوعااا ماان الطعااوم واألل اوان الااي يشاابه بعض ا ا بعضااا,وه خمتلفااة الطعااوم ،وأمااا
سدرة املنت ى فنبق ا كقالل هجر ،وورق ا مثل آذان الفيلة.
وفي ا شجرة يسري الراكا اجلاواد الساريع يف ظل اا مائاة عاام ال يقطع اا ،واجلناة لايس في اا كادر وال
غل وال حقد ،قلوب أهل ا صافية نقية ،وأعماهلم وأقواهلم طيبة ،ال لىو في ا وال تأثيم.
([ )1البخاري  6170من حدي أيب سعيد اخلدري  وهو من أفراده على مسلم]
صفحة 23

مقرر التوحيد
وأول م اان ي اادخل ا نبين ااا حمم ااد  وأمت ااه ،وي اادخل فقا ارا امل اااجرين والفقا ارا عام ااة قب اال األغني ااا
بااأربعني ساانة ,وبعضا م خبمساامائة ساانة ،وآخاار ماان ياادخل ا ماان املساالمني ماان دخاال النااار بسااب ذنوبااه،
ص علي م ما احلياة ،فينبتون كما تنب احلِبة.
ف ذا خرجوا من النار ,وقد اححقوا إال موضع السجود ُ
وأما أهل اجلنة فا «أول زمرة تلج اجلنة صاورهتم علاى صاورة القمار ليلاة البادر ،ال بيصاقون في اا ،وال
ميتخط ااون ،وال يتىوطا ااون ،آنتي اات م في ا ااا ال ااذه  ،وأمشا اااط م م اان الا ااذه والفض ااة ،وجما ااامرهم األلا ااوة،
ورشح م املسا  ،ولكال واحاد مان م زوجتاان يار ماخ ساوق ما مان ورا اللحام مان احلسان ،ال اخاتال
بياان م وال تباااغض ،قلااوهبم قلا واحااد ،يساابحون اهلل بكاارة وعشاايا» 1وهاام علااى صااورة آدم عليااه السااالم
طااوهلم سااتون ذراعااا ،أبنااا ثااال وثالثااني ،ال ميسا م في ااا نصا وال حاازن ،يااأكلون ويش اربون للتاانعم ال
للجو والعط  ،ورشح م املس .
ومن أفضل ماا يف اجلناة مان النعايم رضاوان اهلل – تعااى  -علاي م فاال يساخ علاي م أبادا ،وأعظام
نعيم ا رؤية اهلل  -جل وعال .-
وأماا أعمااال أهال اجلنااة الااي اساتحقوا هبااا املراتا العالياة برمحااة اهلل وبعااد توحياد اهلل تعاااى :الشا ادة
يف ساابيل اهلل ،والسااع علااى األرملااة واملسااكني ،وكفالااة اليتاايم ،وحساان اخلل ا  ،وبنااا املساااجد ،وغراس ا ا
سابحان اهلل واحلمااد هلل وال إلاه إال اهلل واهلل أكاارب ،واحملافظاة علااى صاالة ثنااي ركعاة تطوعااا يف الياوم ،والصاارب
والتوكل ،واالستقامة ،واخلو من اهلل تعاى ،والوفا بالع د ،وصلة الرحم ،وإقامة الصالة ،وإيتا الزكاة.
من مشاهد عذاب النار:
والنار واسعة ،بعيد قعرها ،شديد حرهاا ،مساع النايب  وجباة فقاال ألصاحابه « :تادرون ماا هاذا ؟
فقااالوا :اهلل ورس اوله أعلاام ,قااال :هااذا حجاار رم ا بااه يف النااار منااذ ساابعني خريفااا ،ف ااو ي ااوي يف النااار إى
اآلن» ، 2ويااؤتى هبااا يااوم القيامااة جيرهااا ( )4900مليااون ملا  3،هلااا ساابعة أباواب لكاال باااب نصااي ماان
أهل ااا ،إذا دخلوهااا أغلق ا علااي م ،ف ا مؤصاادة ال مطمااع هلاام يف اخلاارو من ااا ،وه ا درجااا بعض ا ا
حت بعض ،متفاوتة يف عذاهبا ،وقودها الناا واحلجاارة ،شاديدة احلار ،نتناة الرائحاة ،وماا ظل اا إال دخاان
ال يظل وال يق من هلب ا ،ترم بشرر عظيم أساود ،تلفاح الوجاوه ،وحتار ،اجللاود ،حاىت تصال إى العظام،
وماؤهااا يشااوي الوجااوه ،ويص ا ر مااا يف البطااون ،القطاارة ماان الزقااوم لااو وقع ا يف األرض ألفسااد علااى
النا معايش م ،والىمسة في ا تنس نعيم الدنيا ،في ا أغالل وقيود.
([ )1البخاري  3245ومسلم  7151من حدي أيب هريرة ]
([ )2مسلم  2844من حدي أيب هريرة  ،وهو من أفراده على البخاري]
( )3عن ابن مسعود  ق ل :ق ل رسول هللا  : يؤتى بجهنم يومئذ له سبعو ألف زم  ،مع ك زم سبعو ألف ملك يجر:نه  .مسلم
.7164
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يضااخم في ااا الكااافر حااىت يكااون ضرسااه أو نابااه مثاال جباال أحااد ،ويىلااظ جلااده حااىت يكااون مساارية
ثااال  ،وكلمااا احااح ،جلااده أبدلااه اهلل جلاادا آخاار ليااذو ،العااذاب ،طعااام م الشااو والزقااوم يىصااون يف
أكلااه وال يىااي ماان اجلااو شاايئا ،فا ذا اماات بطااوهنم منااه أخااذ يىل ا يف بطااوهنم كىل ا احلماايم ،فيطلبااون
الش اراب فيسااقون فيش اربون ماان احلماايم ش اربا كث اريا ال يرتااوون منااه فتتقطااع أمعاااؤهم ،وأمااا لباس ا م فحلاال
مفصاالة ماان النااار ،وفي ااا ثياااب ماان قطاران ،وثبااا ماان جاارب ،وهاام يف عااذاب دائاام ال ينقطااع عاان م وال
خيفا عاان م ماان العااذاب ،وتىاال أياادي م إى أعناااق م ويسااحبون يف النااار ،ويصا علااى رؤوسا م احلماايم
فيص ا ر جل ااودهم وبط ااوهنم ،وأه ااوهنم ع ااذابا ماان يف أس اافل قدمي ااه مج اارة يىل ا من ااا دماغااه .ه ااذا وص ااف ا
الفظيااع وحقيقت ااا أعظاام ماان ذل ا وال يعلم ااا إال اهلل تعاااى ،قااال تعاااى (:فماان زحااز عاان النااار وأدخاال
اجلنة فقد فاز).
وأمااا ج ارائم الكفااار الااي اسااتحقوا علي ااا العقوبااة فمتنوعااة ذكرهااا اهلل تعاااى ،وه ا الكفاار والشاار ،
والتكذي بيوم القياماة ،وتار التكاالي الشارعية كالصاالة وإطعاام املسااكني ،وطاعاة سااداهتم الرؤساا يف
ضالهلم ،واالساتكبار علاى احلا  ،والنفاا ،،والساخرية مان املاؤمنني .وقاد ثبا يف األحاديا الوعياد بالناار
علااى ماان فعاال مجلااة ماان املعاص ا وإن كااان ماان املساالمني من ااا :احلسااد والك ااذب ،واخليانااة ،واخلديعااة،
وقطيعااة الاارحم ،والبخاال ،وتاار الف ارائض ،وأكاال الربااا ،وأكاال مااال اليتاايم ،وأكاال أم اوال النااا بالباطاال،
والزنا ،والكذب علاى النايب  ،وقاتال نفساه ،وقاتال الانفس الاي حارم اهلل بىاري حا  ،واملصاورون ،والنساا
الكاسيا العاريا  ،والشرب يف آنية الذه والفضة ،وغريها من املعاص .
آثار اإليمان باليوم اآلخر:
 .1املسابقة بالعمل للدار الباقية واالستكثار من الصاحلا .
 .2له أثر عظيم يف طمأنينة القل
الفحا من ضع

وعدم اليأ والقنو من متاع

احلياة أو ما قد يوجد يف بعض

احل وغلبة الباطل ألن هذه دار اختبار ،وكل سيحاس على ما قدم يداه

إن خريا فخري ،وإن شرا فشر.
 .3حماسبة النفس ،وضب األقوال واألعمال بالشر  ،وأما الكافر ف مه االستمتا بأقصى ما يستطيع
من متع الدنيا قبل مفراقت ا دون قيد من دين أو أخال.،
نشاط رقم ( :) 1
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قارن بني ما ذكره تعاى عن نشر الصح يف سوريت احلاقة واالنشقا ،،مث عرب عنه بأسلوب .
.......................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
نشاط رقم ( :) 2
املااؤمن مااأمور باالسااتعداد لليااوم اآلخاار  ،ضااع لنفس ا برناجمااا يوميااا حتاارص ماان خاللااه علااى فعاال
الواجبا  ,والتزام السنن واملستحبا  ,وتبتعد عن احملرما .
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................
نشاط رقم ( :) 3
اليوم اآلخر حقيقة ثابتة ال تقبال الشا إال أن بعاض الناا قاد يشاك يف وقوعاه  ،بالتعااون ماع
زمالئ خلص األدلة على البع بعد املو  ,وأخرج ا يف نشرة مناسبة ,ووزع ا على أهل بلد .
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................

اتلقويم:
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 :1ما املراد باإلميان باليوم اآلخر؟
 :2ما احلكمة من استئثار اهلل بعلم الساعة ؟
 :3اذكر عالما الساعة الي ورد يف حدي جربيل عليه السالم.
 :4ما الدور الذي تقوم به الدابة آخر الزمان؟
 :5علل :أمرنا بالتعوذ من املسيح الدجال يف كل صالة قبل السالم.
 :6مىت يؤمن النا أمجعون؟ وهل ينتفعون بذل ؟
 :7من أين ختر النار الي حتشر النا آخر الزمان؟
 :8كي يعتصم اإلنسان من املسيح الدجال؟
 :9ص كي تكون العالقة بني اآلبا واألبنا يوم القيامة عند قيام الساعة.
 :10من أول من حياس يوم القيامة ؟ وما سب العقوبة الي حلق هبم؟
:11ما أعظم نعيم يتنعم به أهل اجلنة ؟
 :12ضع عالمة ( √ )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × )أمام اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ مما يل :
( ).

أ.

من عالما الساعة آخر الزمان انتصار املسلمني على الي ود

ب.

خرو امل دي من عالما الساعة الكرب الي ذكر يف حدي حذيفة الىفاري .) ( 

ت.

يتبع الدجال سبعون ألفا من ي ود أصب ان

( ).

ث.

يدخل الدجال آخر الزمان كل مدينة مير هبا

( ).

ج.

املراد بآيا رب يف قوله تعاى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ األنعام ١٥٨ :يأجو ومأجو ( ).
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الوحدة اثلانية عرشة
اإليمان بالقدر
صفحة 28
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يوضح معىن اإلميان بالقدر.
• يستدل على وجوب اإلميان بالقدر.
• يبني مرات القدر.
• يبني املوق من أقدار اهلل املؤملة.

• يناق بعض القواد يف اإلميان بالقدر.
• يبني مثرا اإلميان بالقدر .
• يستشعر أثر اإلميان بالقدر يف حياته.

• يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه

صفحة 29

مقرر التوحيد

مدخل

حني ننظر إى هذا الكون ،ونشأته ،وخل الكائنا فيه ،ومن ا هذا اإلنسان ،جند أن كل ذل مرتب
باإلميان بالقضا والقدر.
فما القضا والقدر ؟ وما حكم اإلميان به ؟ وما أثر ذل على حياة املؤمن؟

صفحة 30
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معنى اإليمان بالق ر
التصدي اجلازم بأن اهلل تعاى عليم بكل ش  ،وأنه كت مقادير كل ش
يقع ش

يف اللو احملفاو ،،فاال

إال وف علمه وتقديره.
وورد يف النصوص الشرعية ذكر القضا والقدر ،فقيل ال فر ،بين ما ،وقيل الفار ،بين ماا أن القادر

تقدير ما هو كائن ،والقضا وقو ما قدره اهلل – تعاى .-
األدلة على وجوب اإليمان بالق ر :
تظافر األدلة من الكتااب والسانة علاى وجاوب اإلمياان بالقادر ،كقولاه تعااى :ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ

الطااال

 ، ٣ :وقااال تعاااى :ﭽﰌﰍﰎﰏﰐﭼ القماار ، ٤٩ :كمااا ثب ا

يف حاادي جربياال  -عليااه السااالم  -ذكااره ضاامن أركااان اإلميااان ،حااىت قااال اباان عماار  ملااا سااأله رجاال
عمن ينكر القدر« :إذا لقي أولئ فأخربهم أين بري من م ،وأهنم بارآ ماي ،والاذي حيلا باه عباد اهلل
اباان عماار لااو أن ألحاادهم مثاال أحااد ذهبااا فأنفقااه ،مااا قباال اهلل منااه حااىت يااؤمن بالقاادر» مث اسااتدل حباادي
جربيل عليه السالم.1
مراتب الق ر:
وه أربع مرات ال يصح اإلميان بالقدر إال باعتقادها مجيعا ،وهذه املرات ه :
المرتبددة األولددى :مرتبددة العل د  ،وه ا  :اإلميااان بااأن اهلل قااد أحااا بكاال ش ا

علمااا علاام مااا كااان ،ومااا

يكااون ،ومااا م يكاان لااو كااان كيا يكااون ،فكاال مااا يقااع ف نااه مطاااب ملااا علمااه اهلل تعاااى يف األزل قباال أن
خيل اخلل .
دليل ااا : :ق ااول اهلل تع اااى :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ
حني يتمنون الرجعة للدنيا :ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ

لقماااا

 ، ٣٤ :وق ااال تعا اااى ع اان الكفا ااار

األنع ٢٨ :

([ )1مسلم ]93
صفحة 31

مقرر التوحيد
فااأخرب مبااا كااانوا ساايعملونه لااو ردوا مااع كااوهنم ال يااردون للحياااة الاادنيا ،وآيااا علاام اهلل تعاااى كثاارية جاادا،
وعاان علا باان أيب طالا  ،قااال :قااال رسااول اهلل « :مااا ماانكم ماان أحااد ،مااا ماان نفااس منفوسااة إال
وقااد كتا اهلل مكاهنااا ماان اجلنااة والنااار ،وإال وقااد كتبا شااقية أو سااعيدة» فقااال رجاال :يااا رسااول اهلل أفااال
منكا علااى كتابنااا ونااد العماال ؟ فقااال« :ماان كااان ماان أهاال السااعادة فسيصااري إى عماال أهاال السااعادة،
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إى عمل أهل الشقاوة» فقال :فقاال «:اعملاوا فكال ميسار ،أماا أهال
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمال أهال الشاقاوة» مث قارأ« :فأماا مان
أعط ااى واتق ااى  .وص ااد ،باحلس ااىن  .فسنيس ااره لليس اار  .وأم ااا م اان خب اال واس ااتىىن  .وك ااذب باحلس ااىن .
فسنيسره للعسر ». 1
المرتبددة الالانيددة :مرتبددة الكتاب ددة ،وه ا  :اإلميااان بااأن اهلل تعاااى كت ا مقااادير اخلل ا قباال أن خيل ا
السموا واألرض خبمسني ألا سانة وذلا أناه  -جال وعاال  -خلا القلام ،وأماره أن يكتا يف اللاو
احملفو ،ما سب به علمه أنه سيكون إى قيام الساعة.
دليل ااا :ق ااال اهلل تع اااى  :ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ يااااس ، ١٢ :وه ااو الل ااو احملف ااو،،
وع اان عب ااداهلل ب اان عم اارو  ،ق ااال :مسع ا رس ااول اهلل  « :كتا ا اهلل مق ااادير اخلالئ ا قب اال أن خيلا ا
السماوا واألرض خبمسني أل سانة ,قاال :وعرشاه علاى املاا » ، 2وعان عباادة بان الصاام  قاال:
مسع ا رسااول اهلل يقااول « :إن أول مااا خل ا اهلل القلاام فقااال لااه :اكت ا  ,فجاار مبااا هااو كااائن إى
األبد» ، 3وعن ابان مساعود  ،أن النايب  قاال « :إن أحادكم جيماع خلقاه يف بطان أماه أربعاني يوماا,
مث يكون علقة مثل ذل  ,مث يكون مضىة مثل ذل  ,مث يبع اهلل ملكاا وياؤمر باأربع كلماا  ،ويقاال لاه:
اكت عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشق أو سعيد ,مث ينفخ فيه الرو  ،ف ن الرجل مانكم ليعمال حاىت ماا يكاون
بينه وبني اجلنة إال ذرا فيسب عليه كتابه ،فيعمل بعمل أهل النار ،ويعمل حاىت ماا يكاون بيناه وباني الناار
إال ذرا فيسب عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل اجلنة».4
المرتبة الالالالة :مرتبة المشيئة ،وها  :اإلمياان مبشايئة اهلل النافاذة فاال يقاع يف الوجاود إال ماا شاا ه

اهلل تعاااى ،ومااا م يشااأ وجااوده ف نااه ال يقااع ألن اهلل تعاااى م ياارده ،وعليااه ,فكاال مااا وقااع فا ن اهلل تعاااى
أراد وقوعه ،وما م يقع ف ن اهلل م يرد وقوعه.
([ )1البخاري  4945ومسلم  6731واللفظ له]
([ )2مسلم  6748وهو من أفراده على البخاري]
([ )3الحمذي  ،3319واللفظ له ،وأبوداود ]4700
([ )4البخاري  ،3208واللفظ له ،ومسلم ]6723
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ودليل ا :قول اهلل تعااى ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ

اإلنس

 ،٣٠ :وقاال تعااى :ﭽﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ البقاارة ، ٢٥٣ :وقولااه ﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ

الم ئدة٤١ :

المرتبة الرابعة :مرتبة اخلل  ،وه  :اإلميان باأن اهلل تعااى خاال كال شا  ،فماا يف هاذا الكاون مان
املخلوقا وأفعاهلا ف و خملو ،هلل تعاى.
دليل ا ا ااا :ق ا ا ااول اهلل تع ا ا اااى  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭼ

األنعاااااا

 ، ١٠٢ :وق ا ااال تع ا اااى  :ﭽﯕﯖﯗﯘﭼ الصاااااا ف ت,٩٦ :

ونعاار معااىن خل ا اهلل تعاااى ألعمااال النااا إذا عرفنااا أن األفعااال ال يقااع ماان العبااد إال باجتمااا القاادرة
علااى العماال وإرادتااه لااه ،فماان أكاال طعامااا ف نااه ال يأكلااه حااىت يكااون قااادرا علااى األكاال ومرياادا لااه ،وهااذه
القدرة وهذه العمل القليب من خملوقا اهلل تعااى ألن اهلل تعااى هاو الاذي خلا اإلنساان وركا فياه هاذه
األشيا  ،لكن العبد هو الذي يوجه إرادته وخيتار الفعل أو الح .
مما سبق  :خلص مراتب القدر :

مراتب القدر

مرتبة العلم

مرتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الكتابة





مرتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
المشيئة



مرتبة الخلق
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المراد بها :

المراد بها :




دليلها

دليلها :

المراد بها :

المراد بها :




دليلها

دليلها

قواع في اإليمان بالق ر:
ا وجوب اإلميان بالقدر خريه وشره ،وال يقبل اهلل تعاى إميان عبد حىت يؤمن به.
ا القدر سر من أسرار اهلل تعاى ،ال جيوز اخلوض فيه بالعقل وسؤال ِم ؟ وكي
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ األنبياء ، ٢٣ :كما أن البح
صفا اهلل تعاى وهو مما ال طاقة للعقل البشري به ،والواج
والسنة ،وإال وقع املسلم يف أنوا من الضالل واالحنرا

؟ ف ن اهلل تعاى:

يف كيفية القدر حب

يف كيفية

االقتصار واالهتدا مبا ورد يف الكتاب
عن الشريعة ,وقد غض

النيب  أشذ

الىض من اخلوض يف القدر ,فعن أيب هريرة رض اهلل عنه قال  :خر علينا رسول اهلل  وحنن نتناز
يف القدر ,فىض
أرسل

حىت امحر وج ه حىت كأمنا فق يف وجنتيه الرمان ،فقال « أهبذا أمرمت ؟ أم هبذا

إليكم ؟ إمنا هل

من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر  ،عزم

عليكم أال تتنازعوا فيه

».1

( [ )1الحمذي رقم  2133وحسنه األلباين]
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مقرر التوحيد
ا اهلل تعاى حكيم عليم رحيم يف ما قدره ،وال خيل شيئا ال خري فيه مطلقا ،فالكفر واملعاص أراد
اهلل تعاى وجودها ا ألهنا وقع ب رادته ا لكنه ال حيب ا وال يرضاها كما قال تعاى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ الزمر ,٧ :ويف وجودها خري من ج ة أنه
يتميز هبا احل عن الباطل ،ويبتل املؤمنني ببياهنم للح وردهم الباطل ،ويثيب م على ذل .
ا للعبد مع املقدر حاال :
 /1إذا كان مما ال حتكم له فيه كاملصائ واألمراض:
• فحاله قبل وقو القدر :دعا اهلل واالستعانة به والتوكل عليه يف حتقي املراد.
• وحاله بعد وقو القدر :الصرب عليه والرضا ألنه قضا كتبه اهلل عليه.
 /2إذا كان املقدر من فعل اإلنسان:
• فقبل الفعل يعزم على فعل املأمورا واجتناب املن يا  ،ويستعني باهلل على ذل .
• ف ذا فعله وكان خريا وطاعة أو تركا ملعصية :حيمد اهلل تعاى ويشكره على توفيقه وإعانته،
ويستىفر من التقصري.
• وإذا كان ذنبا :يستىفر اهلل ويتوب إليه ،ويلوم نفسه على معصيت ا هلل تعاى.
ومن األدلة على ما سب قوله تعاى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ
غافر ، ٥٥ :فأمره بالصرب على املصائ  ،واالستىفار من الذن  .وعن أيب هريرة  أن النيب  قال:
املؤمن القوي خري وأح إى اهلل من املؤمن الضعي  ،ويف كل خري ،احرص على ما ينفع  ,واستعن
باهلل وال تعجز ،وإن أصاب ش

فال تقل :لو أين فعل كذا لكان كذا وكذا ،ولكن قل قد ُر اهلل وما

شا فعل ف ن لو تفتح عمل الشيطان»1فاملؤمن يرضى ويفوض أمره هلل ،وهبذا يتخلص من مرض العجز
وتقو نفسه على طاعة اهلل تعاى ،وال يتذر بالقدر على العجز وتر العمل.
ا الصرب من لوازم الرضا بقضا اهلل ،ف ن التسخ واالعحاض على أقدار اهلل ينافيان الصرب والرضا،
والصرب على أقدار اهلل املؤملة يكون بالقل واللسان واجلوار :

([ )1مسلم  2664وهو من أفراده على البخاري]
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مقرر التوحيد
• فصرب القل حببسه عن اجلز  ,قال اهلل تعاى :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭼ التغابن ، ١١ :قال
صيبةُ ,فيعلم أهنا من ِع ِ
علقمة :هو الرجل تُصيبه امل ِ
ند اهلل ،فريضى ويُسلِّم.
ُُ ُ
ِ
• وصرب اللسان حببسه عن ِّ
التشك لىري اهلل  -سبحانه وتعاى  ,-قال رسول اهلل  « :اثانتان يف
النا ُمها هبِِم ُكفر :الطع ُن يف النس ِ  ،والناِّياحةُ على الميِّ ِ » 1فالنياحة على املي برفع
الصو بالبكا والعويل منا للصرب ،واملراد بالكفر يف احلدي الكفر األصىر املنايف لكمال
التوحيد وال خير من اإلسالم.
• وصرب اجلوار حببس ا عما يدل على عدم الرضا كلطم اخلدود وش ِّ اجليوب ,قال رسول اهلل
 « :ليس ِمنا من ضرب اخلدود ،وش اجليوب ،ودعا بِدعو اجل ِ
اهلِي ِة».2
ُُ
ُُ
• والثانيااة :إرادة شاارعية ،وه ا تقتض ا حمبااة اهلل تعاااى ورضاااه للش ا الااذي أراده شاارعا ،كاإلميااان
والطاعا .
م القوادح في اإليمان بالق ر:
ا إنكار القدر ،أو إنكار إحد مراتبه األربع ،وهاذا اإلنكاار كفار بااهلل تعااى ،وتكاذي هلل ورساوله
.
ا تاار العماال اتكاااال علااى القاادر ,وهااو خطااأ ألن كتابااة أعمااال العبااد تكااون بنااا علااى مااا سااب يف
علم اهلل  -تعااى  -أن العباد سايعمله بعاد أن خيلا  ،والعباد بعاد أن يوجاد ال باد وأن يقاع عملاه وفا علام
اهلل تعاى ألن علم اهلل تعاى ال يتىري وال يتخل  ،واهلل  -عز وجال  -أنازل الشارائع ،وأمار عبااده بامتثاال
األماار والن ا  ،وأخااربهم بقاادره الساااب ليؤمن اوا بااه ،وليجت اادوا يف طاعتااه ،ال ليتااذرعوا بالقاادر علااى تاار
العماال ,فماان تاار العماال اتكاااال ,ف نااه يكااون قااد وقااع يف حماااذير من ااا :سااو الظاان باااهلل تعاااى ،وادعااا أنااه
علاام مااا قاادره اهلل عليااه ،وفيااه تاار ملااا أوجبااه اهلل عليااه ماان العماال ,والعجا أن ماان النااا ماان يتفلا ماان
التكااالي حمتجااا بالقاادر ا وال حجااة لااه فيااه ا ويف املقاباال جيت ااد يف طل ا الاارز ،،وال يرضااى مماان آذاه أو
أتل ماله أن يعتذر حمتجا بالقدر على ذل .

( [ )1مسلم  227من حدي أيب هريرة  ،وهو من أفراده على البخاري]
([ )2البخاري  ،1297من حدي عبداهلل بن مسعود  ،واللفظ له ،ومسلم ]285
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ا االحتجا بالقدر على تر العمل ،فيقول العبد :ال أفعل اخلري ألن اهلل م يرده ماي ,وقاد رد اهلل
علا ااى مث ا اال ه ا ااذا القا ااول بقول ا ااه تع ا اااى :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ

األنعااااا

 , ١٤٨ :فمثا اال ها ااذا القا ااول دعا ااو ال

دليل علي ا.
ا التسخ واالعحاض على أقدار اهلل تعاى ،ومما يدل على عدم الرضا:
• أن يقول الرجل مثال :لو فعل كذا ملاا وقاع هاذا ,ولكاان األمار علاى ماا أحا  ،وقاد هناى
النيب  عن قول (لو) إذا كان على سبيل االعحاض ,والتسخ على القدر.
• س الزمان والوق الذي وقع فياه املصايبة ألن الزماان ال أثار لاه يف وقاو املصاائ أو
احملبوب ااا عل ااى العب ااد ،إمن ااا تق ااع بتق اادير اهلل تع اااى ،فسا ا الزم ااان يف حقيقت ااه سا ا مل اان
خلقااه ،ولااذا ورد يف احلاادي القدس ا عاان أيب هرياارة  عاان الناايب  قااال « :قااال اهلل
تعاى :ياُؤِذ ِيي بن آدم ،ي ُس الدهر ،وأنا الده ُر ،أُقالِّ ُ الليل والنا ار »01
ثمرات اإليمان بالق ر :
 .1االجت اد يف بذل األسباب فيما ينفع العبد يف دينه ودنياه ،وعدم التواكل (تر األسباب)
ألن التواكل خمال لإلميان بالقدر.
 .2جيعل املسلم ذا شخصية متزنة قوية ثابتة يف مجيع أحواله ،قال تعاى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
ذل

 ، ٢٢ - ١٩فاملؤمن على خال
السرا شكر ,فكان خريا له.
 .3تعل القل الدائم باهلل تعاى ،وهو سب

المعارج:

إذا مسته الضرا صرب فكان خريا له ،وإذا مسته
لكثري من عبادا

القل كاإلخالص وعدم

تعل القل باملخلوقني ألهنم ال ينفعون وال يضرون ،واالستعانة والتوكل على اهلل تعاى،
ويكون العبد بني اخلو والرجا  ،فال يىح العبد مبا هو عليه من الطاعة ف نه ال يأمن مكر
اهلل تعاى ،وال يدري مب خيتم له ،وإذا وقع يف ش من املعاص م ييأ من رمحة اهلل ,
ورجا أن يبدل اهلل حاله إى خري.
([ )1أخرجه البخاري  ،4826واللفظ له ،ومسلم ]5862
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 .4الشجاعة يف احل  ،وقوة القل يف مواج ة الصعاب ألنه يعلم أنه لن يصيبه إال ش كتبه
اهلل عليه.
 .5تط ري النفس من دا احلسد فالراز ،هو اهلل تعاى ،وحقيقة احلسد اعحاض على ما قدره
اهلل تعاى.
نشاط رقم ( :) 1
ضع إشارة (✓) أمام اخليار املناس يف العبارا اآلتية
العبارة

س
للدهر

اعحاض
على القدر

س للريح

صحيحة

اليوم الذي عرف فيه فالنا يوم منحو .
قوم
حني ال ننجح يف حتقي ما نريد علينا أن نُ ِّ
أنفسنا جيدا ونبح عن السب لتالفيه.

لو أين سلك الطري اآلخر ملا وقع عل احلاد .
قاتل اهلل األعاصري لقد أهلك أموالنا.
لو قابلت يف السو ،ألكرمت .
ال أدري ملاذا تتوايل عل املصائ دائما ؟!
أحتا إى اكتساب امل ارا واملؤهال الي تكون
سببا لتنو فرص الرز.،

نشاط رقم ( :) 2
ِ
ِ
ِ
قال " : اح ِرص على ما يانافعُ  ،واستعن بِالله وال تاعجزن ،وإِن أصاب ش فال تا ُقل لو أ ِّين فاعل ُ
كذا لكان كذا وكذا ،ول ِكن قُل :قدر الل ِه وما شا فاعل ،ف ن لو تافتح عمل الشيط ِ
ان "
ُ
ُ
صفحة 38
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بني وجه داللة احلدي على ما يل :
وج ال للة

العبارة
اللجو هلل  -عز وجل -
فعل األسباب
تذكري النفس بقدر اهلل  -عز وجل
الن

عن التحسر على مافا
نشاط رقم ( :) 3
كي حتق الصرب على أقدار اهلل املؤملة بقلب ولسان وجوارح يف املوق اآليت:
 دخل يف مسامهة جتارية وخسر مجيع مال ........................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................
اتلقويم:
 :1ما معىن اإلميان بالقدر؟
 :2ما الفر ،بني القضا والقدر ؟
 :3ما أول ش

خل اهلل ؟ ومباذا أمره ؟

 :4بني ما يشح فيه أهل اإلميان وأهل املعاص من حي اإلرادة الشرعية والكونية.
 :5ما معىن خل اهلل ألعمال النا ؟
 :6كي يتخلص املؤمن من مرض العجز؟
صفحة 39
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 :7ارب األدلة اآلتية مبا تدل عليه من مسائل من خالل ما درس :
ال ليل
ﭽ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭼ
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﭼ

الجواب

المسائل
وجوب اإلميان بالقدر.
مرتبة العلم.

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

مرتبة الكتابة.

ﭽﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﭼ

مرتبة املشيئة.

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﭼ

مرتبة اخلل .

ﭽ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭼ

عدم اخلوض يف القدر.

ﭽﯕﯖﯗﯘﭼ

الصرب من لوازم اإلميان بالقدر.

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭼ

االحتجا بالقدر على تر العمل.

صفحة 40
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الوحدة اثلاثلة عرش
السنة وابلدعة

صفحة 41
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
• يبني حكم التمس بالسنة.
• يوضح مف وم االفحا ،ويبني أسبابه.

• يبني اخلصائص األخالقية ألهل السنة واجلماعة.
• يبني مف وم البدعة.
• حيذر من البد القولية والعملية .

• حيلل من ج السل الصاح يف التعامل مع أهل البد .

• يوضح األصول اجلامعة لالبتدا .

صفحة 42
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م خل:
أرسل اهلل نبيه حممدا ليكون معلما وهاديا للنا ومثاال عمليا للن ج الصحيح  ،ومن هنا وج
اتباعه واالقتدا به واالهتدا هبديه .

صفحة 43
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فمن اتبع هديه وسار على هنجه ف و من أهل سنته  ،ومن خال هديه وهنجه وأحد فيه ما
ليس منه ف و املبد احلائد عن السنة.
وجوب التمسك بالسنة:
ﭧ ﭨ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ  ،واتبا الصرا املستقيم ولزومه يكون
بالتمس مبا كان عليه النيب  ظاهرا وباطنا ،وما كان عليه أصحابه من امل اجرين واألنصار،
فقد رو مجاعة من الصحابة ا رض اهلل عن م ا عن النيب  ،أن الي ود افحق على إحد
وسبعني فرقة ،وافحق النصار على ثنتني وسبعني فرقة ،وستفح ،هذه األمة على ثال وسبعني
األنعام١٥٣ :

فرقة ،كل ا يف النار إال واحدة ،وجا يف وص

الفرقة الناجية يف بعض تل األحادي بأوصا

من ا( :وه اجلماعة)( ،ما أنا عليه وأصحايب).1
فمن استمس مبا كان عليه النيب  وأصحابه رض اهلل عنه ف و من أهل السنة ،ومن
مجاعة املسلمني ،ومن الفرقة الناجية يوم القيامة من عذاب اهلل تعاى.
وقو الفتراق في األمة :
أخرب النيب  أن األمة ستفح ،،وهذا اخلرب ثاب يف كتاب اهلل تعاى يف آيا عدة كقوله
تعاى  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ األنعام، ٦٥ :
واالفحا ،واالقتتال واقع بني األمة ال حمالة ،وقد سأل النيب  ربه أن ال يسل بعض األمة على
بعض فلم جيبه إى ذل .2وقال تعاى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ آل عمران ١٠٦ :قال ابن
عبا  :تبيض وجوه أهل السنة واالئتال  ،وتسود وجوه أهل البدعة والتفر.،
([ )1ابن ماجه  ،3992وأبوداود .]4597 ،4596

([ )2مسلم  7258من حدي ثوبان  ،والحمذي  4252من حدي خباب بن األر ]
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وقد وقع ذل  ،وسيقع فعلى املسلم أن يعر ما جي

عليه عند وقو الف  ،وأن يعر

سبيل الفرقة الناجية ليسلكه ،وسبل الفر ،اهلالكة ليتجنب ا.
وفيما يل عرض موجز لفضل أهل السنة واجلماعة وخصائص م ليتمس املسلم بسبيل م،
وبيان للبدعة وأهل ا ليحذر املسلم من م.
فضائل أهل السنة والجماعة:
 .1أعظم فضيلة هلم أهنم هم أهل السنة ،وأهل مجاعة املسلمني ،وليس معىن اجلماعة الكثرة ،بل
قد تكون مجاعة املسلمني قلة كما كان املستضعفون من املسلمني بني املشركني ،ويأيت النيب يوم
القيامة ومعه الرجل والرجالن ،ويأيت النيب وليس معه أحد ،فاجلماعة ما واف احل  ,وإن كن
وحد كما قال عبداهلل بن مسعود  ,وقال نعيم بن محاد :إذا فسد اجلماعة فعلي مبا كان
عليه اجلماعة قبل أن تفسد ،وإن كن وحد

ف ن أن اجلماعة حينئذ.

 .2هم الطائفة املنصورة والفرقة الناجية :عن معاوية  قال :مسع رسول اهلل  يقول« :ال تزال
طائفة من أمي قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذهلم أو خالف م حىت يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون
على النا ».1
 .3الىربا عند فساد الزمان :عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل  « بدأ اإلسالم غريبا
وسيعود كما بدأ غريبا فطوىب للىربا » ، 2وسأل عبداهلل بن عمرو  فقال :من الىربا يا
رسول اهلل ؟ قال« :أنا صاحلون يف أنا سو كثري ،من يعصي م أكثر ممن يطيع م». 3
 .4أهل نعمة اهلل تعاى وكرامته يف الدنيا واآلخرة ،قال اهلل تعاى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﭼ النساء ، ٦٩ :فمن آمن باهلل واتبع سنة نبيه  ف نه ممن أنعم اهلل عليه،
وكان مع النبيني والصديقني والش دا والصاحلني ،وال رفقة أحسن من هؤال .
([ )1البخاري  3641ومسلم  4955واللفظ له]
([ )2مسلم  372وهو من أفراده على البخاري]
([ )3مسند اإلمام أمحد ]6650
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الخصائص األخالقية والسلوكية ألهل السنة والجماعة:
 .1االعتصام بالكتاب والسنة ا وهو سب فضل م وشرف م ا والتسليم والتعظيم هلما ،فال يقدمون
علي ما ال عقال وال عرفا وال ذوقا ،وال يعارضون األخبار أو األوامر أو النواه بش
 ,وأما أهل األهوا والبد فكثريا ما يعحضون على الشر بالشب ا

من ذل

العقلية واألذوا،

والوجدانيا  ,وقد امتد اهلل تعاى حال املؤمنني قال تعاى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
النساء ، ١٢٥ :وقال تعاى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ لقمان٢٢ :

 ،وهلذا أثر عن عدد من سل

هذه

األمة قوهلم :من اهلل التنازيل ،وعلى رسوله البالغ ،وعلينا التسليم.
 .2هم أهل العلم والعدل ،وهداة النا إى الصرا املستقيم :ألهنم أتبا النيب  قال تعاى :ﭽ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ يوسف ، ١٠٨ :وإذا كان القاض الذي ال حيكم بني النا بالعلم والعدل يف
النار فكي

مبن حيكم يف امللل واألديان بىري هد من اهلل ؟! وإذا كان اهلل تعاى قد أمرنا

بالعدل مع الكفار فكي

بالعدل مع املخالفني من أهل اإلسالم ،قال تعاى :ﭽ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ المائدة، ٨ :
وهذا هو من ج أهل السنة مع خمالفي م من الكفار واملبتدعة مجيعا ،ومن عدهلم أهنم ال
يتكلمون إال بعد التثب  ،ومييزون بني املعذور وغريه ،وبني من له سابقة يف اإلسالم وبني متبع
اهلو .
 .3أرحم النا بالنا  ،حيبون هلم اخلري ويدلوهنم عليه ،ويصربون يف دعوهتم على األذ

ألهنم

محلة مريا النبوة علما وعمال ،فكما أهنم ورثوا علم النبوة ف هنم يبلىوهنا على من ا النبوة.

صفحة 46
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 .4يأمرون باملعرو وين ون عن املنكر :ويدل على هذا أدلة كثرية من ا حدي عبداهلل بن مسعود
 أن رسول اهلل  قال :ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبل إال كان له من أمته حواريون
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ،مث إهنا ختل من بعدهم خلو يقولون ما ال يفعلون
,ويفعلون ما ال يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده ف و مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه ف و مؤمن،
ومن جاهدهم بقلبه ف و مؤمن ،وليس ورا ذل من اإلميان حبة خردل » ، 1وبذل استحقوا
أن يكونوا خري أمة أخرج للنا .
 .5يتمسكون مبكارم األخال ،،ومن تتبع سري عامة أهل السنة جيد أهنم أكمل املؤمنني إميانا،
وأحسن م أخالقا يأمرون بصلة من أمر اهلل به أن يوصل ،ويصلون من قطع م ،ويعطون من
حرم م ،ويعفون عمن ظلم م ،ويأمرون برب الوالدين ،وحسن اجلوار ،واإلحسان إى اليتامى
واملساكني وابن السبيل ،وين ون عن مساو األخال ،من الفخر واخليال والبى وأنوا الظلم،
ويقومون حب النصيحة هلل ورسوله وكتابه وألئمة املسلمني وعامت م.
 .6حيافظون على اجلماعة وائتال
بين م من اختال

القلوب ،ويطيعون من واله اهلل أمرهم باملعرو  ،وأما ما يقع

يف املسائل العلمية ،فيتناقشون فيه حبس

الدليل مع بقا األلفة بين م،

واعحا بعض م لبعض بالفضل.
 .7والؤهم للح وحده ،عليه يوالون ،وعليه يعادون ،فالنا عندهم سواسية ال طبقية بين م ،وال
أفضلية لعر ،على آخر ،وإمنا يتفاضل النا عندهم بالتقو  ،فأح النا إلي م أكثرهم طاعة
هلل تعاى ،وبقدر ما يكون يف العبد من التقصري واملعصية يكون بىض م له.
مما سبق :خلص ما مر ب من صفا وأخال ،ألهل السنة واجلماعة يف الشكل اآليت:

[))1مسلم  ،179ومبعناه من حدي أيب سعيد اخلدري  برقم : 177كالهم هو من زي داته على البخ ري]
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معنى الب عة:
معىن البدعة يف اللىة  :االخحا على غري مثال ساب ,كقوله تعاى :ﭽ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ البقرة ١١٧ :أي خمحع ما على غري
مثال ساب .
ومعىن البدعة يف االصطال  :ما أحد يف الدين ،وليس له يف الشر ما يدل عليه.
وهي نوعان:

صفحة 48
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األول  :إحدا

ما ال أصل له يف الدين مطلقا ،كاخحا عبادة جديدة ،كصالة على

صفة جديدة ،أو التقرب إى اهلل باالحتفاال أو الوقو يف الشمس ،أو حتر بعض الطيبا ،
ويدخل في ا سائر العقائد املنحرفة عن دين اإلسالم.
الالاني  :إحدا يف عبادة مشروعة يف أصل ا ،لكن يضا

إلي ا قدر زائد عن املشرو ،

كالزيادة يف عددها كمن جعل املىرب أربع ركعا  ،أو كالزيادة يف هيئت ا كمن جعل لذكر اهلل
أوضاعا خاصة كاألصوا اجلماعية ،أو أضا قيدا كتخصيص أيام يف السنة بأذكار وعبادا
خاصة ،كتخصيص ليلة النص من شعبان بقيام أو صيام فالصالة والصوم مشروعان لكن
البدعة يف ختصيص ما هبذا الوق  ،ووجه البدعة هنا أنه هبذا التخصيص يعتقد أن الصالة
والصيام يف هذا الوق هلما فضيلة خاصة  ,وإال م يكن هلذا التخصيص معىن.
وهذا النو من البدعة هو األكثر وخيط فيه النا

ألهنم ينظرون إى كون أصل العبادة

مشروعا ،وال ينظرون إى ما أضي إلي ا.
حك الب عة :
عن عائشة رض اهلل عن ا قال  :قال رسول اهلل « : من أحد يف أمرنا هذا ما ليس
فيه ف و رد» ،1أي من أحد

يف ديننا ما ليس منه فعمله مردود عليه ،وهذا فيه ذم للبدعة،

وبيان بأن البدعة خاصة بأمور الدين ،وأما أمور الدنيا ال يدخل ا االبتدا  ،وعن جابر بن عبداهلل
 أن النيب  كان يقول يف خطبته « :وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة» 2ف ذا يدل
على أنه ال توجد بدعة مقبولة ،ومما يزيد من إمث البدعة أن فعل ا يىري اآلخرين بفعل ا فيتحمل
فاعل ا بذل إمثه وإمث من اقتد به ،فعن جرير بن عبداهلل  أن رسول اهلل  قال :من سن
يف اإلسالم سنة حسنة  ,فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهم
ش  ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن
ينقص من أوزارهم ش

».3

([ )1البخاري  ،2697ومسلم ]1718
 [ ))2مسلم  867وهو من أفراده على البخاري]
([ )3مسلم  2351وهو من أفراده على البخاري]
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والبد على فحش ا ونكارهتا متفاوتة ،فمن ا ما هو كفر كالذبح لىري اهلل تعاى كالذبح
للمالئكة والشياطني واملوتى ،وكالطوا

بالقبور ،ومن ا ما هو من وسائل الشر كالبنا على

القبور ،وكالصالة ودعا اهلل عندها.
وأما ما ورد يف بعض اآلثار من وص

بعض األعمال بأهنا بدعة حسنة ،فليس معناها

حتسني البدعة ،وإمنا هو استعمال للبدعة مبعناها اللىوي أي أهنا فعل جديد حسن ,ومثال ذل :
يف زمن أيب بكر الصدي  ف نه بدعة حسنة مبعىن أنه أمر جديد حسن

مجع املصح

لكنه ليس بدعة ألن أصل كتابة القرآن كان

موجودة يف حياة النيب  حي كان له كتبة

يكتبون عنه الوح .
ومثل مجع عمر بن اخلطاب  للنا يف صالة الحاويح على إمام واحد ،ف نه ليس بدعة
يف الدين ألن الصحابة  -رض اهلل عن م  -اجتمعوا على النيب  يف صالة الحاويح وم ينكر
علي م ،وإمنا تر اخلرو إلي م يف املرة الثالثة خشية أن يفرض قيام رمضان على النا  ،وعليه
فوص

مجع عمر بن اخلطاب  بأنه بدعة حسنة معناه أنه أمر جديد مستحسن ال أنه من

االبتدا يف الدين.
أسباب ظهور الب

:

إذا كان االعتصام بالكتاب والسنة سب
الكتاب والسنة أعظم سب

النجاة من البد واالفحا ،ف ن اإلعراض عن

للوقو يف البدعة واالفحا ،،قال تعاى:ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﭼ

األنعام١٥٣ :

فمن تر الكتاب السنة ف نه سيتبع السبل ال حمالة ،فعن ابن مسعود ،

قال « :خ رسول اهلل  خطا بيده مث قال :هذا سبيل اهلل مستقيما ,قال :مث خ عن ميينه

صفحة 50
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ومشاله ،مث قال  :هذه السبل ،ليس من ا سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه  ،مث قرأ :ﭽ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭿ ﭼ األنعام.1»١٥٣ :
مث إن اإلعراض عن الكتاب والسنة له أسباب ،من ا:
ا اجل ل بأحكام الدين :فعن عبداهلل بن عمرو  أن النيب  قال« :إن اهلل ال يقبض
العلم انتزاعا ينتزعه من النا  ،ولكن يقبض العلم بقبض العلما حىت إذا م يح عاملا ،اختذ النا
رؤوسا ج اال  ،فسئلوا فأفتوا بىري علم فضلوا وأضلوا» 2ف ذا ما العلما م يوجد يف النا من
يعلم م ويدفع الضالل عن م فدخل علي م الف والضالال من كل جان .
ا اتبا اهلو  :فمن أعرض عن الكتاب والسنة فسيتبع هواه ال حمالة ،قال تعاى :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ القصص ، ٥٠ :وقال تعاى :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭼالنجم٢٣ :

ا التعص

لآلرا واألشخاص :قال تعاى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼالبقرة، ١٧٠ :
ومن ذل معارضة الكتاب والسنة بقول فالن أو فالن ،أو مبا عليه شيخ الطريقة ،أو أعرا
النا .
ا التشبه بالكفار وتقليدهم والتلق عن م :وهذا من أخطر األسباب ألنه قد يؤثر يف
الشخص وهو ال يشعر ،وحيصل هذا بسب كثرة املخالطة مع قلة العلم ،أو بسب التساهل،
فعن أيب واقد الليث  « : أن رسول اهلل  ملا خر إى حنني مر بشجرة للمشركني يقال هلا
ذا أنوا يعلقون علي ا أسلحت م ،فقالوا :يا رسول اهلل اجعل لنا ذا أنوا  .فقال النيب 
سبحان اهلل هذا كما قال قوم موسى :اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة ،والذي نفس بيده لحكن سنة
 [ ))1مسند اإلمام أمحد ]4437
([ )2البخاري  ،7307ومسلم  6796واللفظ له]
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من كان قبلكم» ، 1وكثري من البد إمنا دخل على املسلمني بسب خمالطت م أو قرهبم من
الكفار ،ويف زماننا هذا بسب انتشار ثقافت م يف بالد املسلمني عن طري وسائل اإلعالم
والسفر ،ومن هذه العادا األعياد البدعية  ,وإقامة األنصاب والتماثيل التذكارية ،وبد املآمت،
وغريها.
ا االعتماد على األحادي الواهية واملوضوعة ف ن بعض البد ورد في ا أحادي لكن ا
ضعيفة جدا ،ومثل هذه األحادي ال جيوز االعتماد علي ا.
منهج السلف الصالح في التعامل مع الب

والمبت عي :

ا بيان العلم الصحيح هلم ،ورد البدعة علي م ،واإلنكار على من يفعل ا أو يعتقدها ،وهذا
كثري من زمان الصحابة ا رض اهلل عن م ا إى زماننا ،فال يزال العلما يؤلفون يف التحذير من
البد  ،وينصون على ذكرها ،ويردون على شبه املتمسكني هبا ،وقد رأ عبد اهلل ابن مسعود 
حلقا يف املسجد ينتظرون الصالة يف كل حلقة رجل ,ويف أيدي م حصى  ,فيقول  :كربوا مائة
فيكربون مائة  ,فيقول  :هللوا مائة في للون مائة  ,فيقول  :سبحوا مائة  ،فيسبحون مائة .فقال
هلم  :عدوا سيئاتكم  ,فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم ش

 ،وحيكم يا أمة حممد  ،ما

أسر هلكتكم  ،هؤال صحابة نبيكم متوافرون ،وهذه ثيابه م تبل ،وآنيته م تكسر  ,والذي
نفس بيده  ،إنكم لعلى ملة ه أهد من ملة حممد  ،أو مفتتحو باب ضاللة.2
ا التفري بني البدعة ومرتك
واملبتدعة ليسوا سوا يف فح

البدعة :فليس كل من وقع يف بدعة يوص

بأنه مبتد ،

البدعة ،وهم خمتلفون  ,فمن م اجملت د املتحري للصواب ،ومن م

من بدعته خفية دقيقة حبي لو تفطن هلا لحك ا ،ومن م املعاند املكابر املتبع هلواه.
والبدعة ا مع قبح ا وفحش ا ا تكون صىرية بالنسبة ملا هو أكرب من ا بشر :
 .1أن ال يداوم علي ا ،كما هو احلال يف صىائر الذنوب.
 .2أن ال يدعو غريه إى فعل ا.
([ )1الحمذي ،٢١٨٠وقال :حسن صحيح]
[ ))2الدارم يف املقدمة :باب يف كراهية أخذ الرأي رقم ]204
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 .3أن ال جياهر هبا.
 .4أن ال يستصىرها ويست ني هبا ف ن استس ال الذنوب يصريها كبرية.
وإمجاال فأهل السنة حيذرون من البد واالفحا ،،ويردون على أهل البد بدع م بذكر البدعة
ورد الشب ة باألدلة من الكتاب والسنة.
اآلثار السيئة للب :
ا تستلزم القد يف كمال الدين الذي هو صريح القرآن الكر .
ا سب

هلجر السنة ،وتقد يف ركن من أركان العبادة أال وهو املتابعة للرسول  ،وقد

قال تعاى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭼ

ولذا قد يوجد يف املبتدعة بىض للسنة وللمتمسكني هبا ،وهذا

البقرة٦٣ :

خيتل حبس قرب البدعة وبعدها عن السنة.
ا البدعة تدعو إى غريها من البد  ،وه سب

للوقو يف الفتنة ،وقد قرر العلما أن البدعة

مقرونة بالفرقة ،كما أن السنة مقرونة باجلماعة.
ا تفسد اجملتمع املسلم حي

ير احلسن قبيحا والقبيح حسنا ،وال مييز بني احل والباطل ألنه

صار يتلقى دينه من مصادر أخر غري الكتاب والسنة.
ا املبتد متعرض للعن ،فعن أنس  عن النيب  أنه قال فيمن أحد

يف املدينة « :من

أحد في ا حدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا أمجعني ،ال يقبل اهلل منه صرفا وال عدال».1

([ )1البخاري  7306ومسلم  3323واللفظ له]
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نشاط رقم ( : ) 1
تعاون مع زمالئ

يف حصر البد املنتشرة يف اجملتمع ,مث صنف ا حس

خطورهتا مبينا أثرها

والطر ،املناسبة لعالج ا.
خطرها

البدعة

1

2

3

أثرها

عالج ا

نشاط رقم ( :) 2
عن ابن مسعود  ،قال :خ رسول اهلل  خطا بيده مث قال « :هذا سبيل اهلل مستقيما ,قال :مث
خ عن ميينه ومشاله ،مث قال هذه السبل ،ليس من ا سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه  ،مث قرأ :ﭽ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﭿ ﭼ األنعام.1» ١٥٣ :
تعاون مع زمالئ يف كتابة احلدي على ورقة كبرية ووضع ا يف مكان مناس داخل املدرسة.
نشاط رقم ( :) 3
ذكر بعض السل

أنه ما أحد النا بدعة إال هجروا مقابل ا سنة من السنن ،أورد سننا هجر يف

مقابل البد املذكورة  ،على غرار املثال األول:
( [ )1مسند اإلمام أمحد ]4437
صفحة 54

مقرر التوحيد
البدعة
العمرة يف رج .

السنة امل جورة املقابلة هلا
العمرة يف رمضان.

إحيا ليلة النص من شعبان.
االحتفال باملولد النبوي.
زيارة قبور األوليا للترب هبا.


 يض ف الط لب بدعت ن :يضع م يق بله من السنن المهجورة.
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التقويم:
 :1مب يوص من متس مبا كان عليه النيب  وأصحابه  ؟
 :2ألهل السنة واجلماعة أوصا دل علي ا نصوص الكتاب والسنة ,اذكرها.
 :3اذكر من ج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع املخال .
 :4ما املراد بالبدعة يف االصطال ؟
 :5أي أنوا البدعة أكثر وقوعا بني النا  ,وملاذا ؟
 :6بني ما يل :
أ.

أعظم سب لالبتعاد عن البد واالفحا.،

ب .أعظم سب للوقو يف البد واالفحا.،
ت .أثر اجل ل بأحكام الدين على السنة.
ث .أثر خمالطة الكفار يف انتشار البد .
 :7بني املن ج الصحيح يف التعامل مع البد ؟
 :8ما آثار البد ؟
 :9أكمل الفراغا اآلتية:
أ.

البدعة خا صة بأمور  ............أما أمور الدنيا فال يدخل ا ................

ب.

من أمثلة البد املكفرة ....................................................

ت.

البنا على القبور مثال للبد الي ه وسيلة للوقو يف ......................

ث.

التمس واالعتصام با  ............................سب للنجاة من البد .

ج.

التشبه بالكفار وتقليدهم سب من أسباب الوقو يف.........................
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الوحدة الرابعة عرشة
تعلق القلب بغري اهلل
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
• يدر خطر التعل بىري اهلل.

• يستنب بعض أسباب التعل بىري اهلل.

• يستنب وجه ضع تعل النا باهلل من بعض األمثلة والتطبيقا .
• يبني صور التعل بىري اهلل املخرجة من اإلسالم.
• يبني صور التعل بىري اهلل القادحة يف كمال التوحيد.
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م خل :
عن النعمان بن بشري  عن النيب  أنه قال« :أال وإن يف اجلسد مضىة إذا صلح صلح
اجلسد كله ,وإذا فسد فسد اجلسد كله أال وه القل » ، 1وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل
 « إن اهلل ال ينظر إى أجسادكم وال إى صوركم ولكن ينظر إى قلوبكم» ويف رواية «وأعمالكم».2
ف ذان احلديثان يظ ران أثر القل  ،فعلى العبد أن يفت يف قلبه كي هو مع اهلل تعاى ،وكي
حي أن جيد اهلل قلبه إذا نظر إليه .
وصال القل يقوم على ركنني :الركن األول تىذيته باملعار الصحيحة ،وهو ما تقدم مفصال
يف أركان اإلميان ،ومراقبة اهلل يف السر والعلن ،والقيام بعبوديا القل هلل تعاى  ,والركن الثاين :معرفة
مظاهر التعل بىري اهلل تعاى ليحذر من ا ،ويعاجل ما قد يكون يف قلبه من ا.
وفيما يل عرض ألهم مظاهر التعل بىري اهلل تعاى وأنواعه.
م أنوا التعلق بغير اهلل تعالى:
التعل بىري اهلل تعاى إما:
• أن يكون بعبادة غري اهلل ا وهذا كفر ا.
• أن يكون بفعل ش

قد يكون ذريعة  ,وسببا بعد ذل

إى عبادة غري اهلل  ،وأنواعه كثرية،

وفيما يل ذكر بعض ا:
التبرك باألشجار واألحجار واآلثار والقبور:
([ )1البخاري  52ومسلم ]1599
([ )2مسلم ]6543 – 6542
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وسب
لينتقل إليه ش

هذا أن الشخص يعتقد وجود الربكة يف هذه األشيا  ،فيتمسح هبا ويالمس ا
من تل الربكة.

وهذا االعتقاد باطل ألن الربكة ال تثب

يف ش

إال بدليل ،وطريقة االنتفا مبا ثبت

بركته يكون بالطريقة الي ورد يف الشر كذل  ،فقد بار اهلل يف املسجد احلرام استجابة لدعوة
إبرهيم عليه السالم ،وبركته بتضعي

احلسنا

فيه ،وسعة أرزا ،أهله ،وما زمزم ما مبار ،

وبركته تكون بكثرة شربه ،ودعا اهلل قبل شربه من خريي الدنيا واآلخرة ،وقيامه مقام الطعام
والشراب ،لكن هذه الربكة ال تعي أن يتمسح الشخص بأحجار احلرم وأشجاره ،أو أن يعتقد أهنا
تنفع أو تضر بذاهتا ف ن هذا من الشر  ،والربكة إمنا كان في ا ب رادة اهلل – تعاى .-
وأما الترب بالنيب  فقد كان الصحابة  -رض اهلل عن م  -يتربكون بآثاره وبريقه
وشعراته وفضلة وضوئه ومس بشرته ،وعرقه ،وأعظم من ذل
واالهتدا هبديه وإخراج م به من الظلما

بركة ما ناهلم من شر صحبته

إى النور ،لكن م يثب

عن أحد من م أنه ترب

بأحد من النا بعده ، ،كما م يثب عن أحد من التابعني أنه ترب بآثار أحد من الصحابة ا
رض اهلل عن م ا وهم أفضل النا بعد األنبيا  -علي م الصالة والسالم  ، -فدل على أن
الترب بآثار النيب  خاص به ال يتعداه إى من بعده  ,بل حذر النيب  من الترب وأنكر على
املشركني تربك م باألصنام واألشجار ألنه يف حقيقته عبادة هلا فف حدي أيب واقد الليث ،
أن رسول اهلل  ملا خر إى حنني مر بشجرة للمشركني يقال هلا ذا

أنوا يعلقون علي ا

أسلحت م ،فقالوا :يا رسول اهلل اجعل لنا ذا أنوا  ,فقال النيب  سبحان اهلل هذا كما قال
قوم موسى :اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة ،والذي نفس بيده لحكن سنة من كان قبلكم ».1
تق ي القرابي والنذور لغير اهلل:
وهو شر أكرب ألنه من صر العبادة لىري اهلل تعاى ،والدليل على كون الذبح والنذر
عبادة قول اهلل تعاى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
([ )1الحمذي ،٢١٨٠وقال :حسن صحيح]
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ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الحج ٣٤ :وقوله تعاى :ﭽ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ اإلنسان , ٧ :وصورة النذر أن يقول الرجل مثال :إذا
شفى اهلل مريض

فالناذر يفعل مثل هذا ليشف اهلل مريضه ألنه

فلله عل التصد ،بأل

القادر على ذل  ،فصرفه اجل ال إى غري اهلل تعاى من اجلن واملوتى.
ملحوظة :النذر مكروه يف الشر

ألن الناذر خبل بفعل الطاعة حي عل فعل اخلري مبا

يتمىن حصوله من اهلل تعاى ،لكن من وقع منه النذر فيج

عليه الوفا به ،فعن ثاب

بن

الضحا قال  :نذر رجل على ع د النيب صلى اهلل عليه و سلم أن ينحر إبال ببوانة 1فأتى النيب
 فقال إين نذر أن أحنر إبال ببوانة  ,فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم هل كان في ا وثن من
أوثان اجلاهلية يعبد ؟ " قالوا :ال قال " :هل كان في ا عيد من أعيادهم ؟ " قالوا ال قال النيب
صلى اهلل عليه و سلم " أو بنذر " ف نه ال وفا لنذر يف معصية اهلل وال فيما ال ميل ابن آدم
". 2
ووقو مثل هذه املخالفا الشرعية تدل على أمهية سد ذرائع الشر  ،وعدم التساهل يف
شأن القبور وخمالفة هدي النيب  يف صفت ا وأحكام ا ألهنا من أعظم مداخل الشيطان الي
تؤدي إى نقض التوحيد من أصله ،ومن قارن بني هدي النيب  يف القبور ,وبني ما خيالفه عر
قبح ما وقع فيه اجل ال.
التعلق بالصالحي :
قد يكون التعل هبم يف حياهتم بطاعت م طاعة مطلقة وإن خالف الشر  ،قال تعاى :ﭽ
ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

( )1بوانة :هضبة من ورا ينبع قريبة من ساحل البحر.
( )2أخرجه أبو دا:د برقم ( : ) 3313صححه األلب ني .
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ﯰ ﭼ التوبة ، ٣١ :وقد ورد يف معىن اآلية أن معىن عبادهتم أهنم كانوا حيلون هلم
احلرام ,وحيرمون هلم احلالل ,فيتبعوهنم على ذل  ،فجعل طاعت م يف خمالفة الشريعة عبادة هلم من
دون اهلل ،ومن ذل

متابعة أئمة الضالل فيما حيدثونه من خمالفا

الشريعة ,وأنوا البد

قال تعاى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

والضالال  ،وهذا من الشر

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
الشورى.٢١ :

وقد يكون التعل بالصاحلني بعد موهتم بدعو أنه هلم منازلة عند اهلل تقتض التعل هبم.
والنا خيتلفون يف هذا التعل ومن صور ذل :
ا سؤال اهلل تعاى جباه م عنده قضا احلاجا  ،وهذا ال جيوز ألنه م يثب
عن النيب  ،والدعا عبادة يتوق

فيه ش

في ا على ما ورد ،وإمنا الوارد أن يسأل العبد ربه

ويدعوه بأمسائه وصفاته ،أو بعمله الصاح أن يقض حوائجه ،وكل ما ورد يف احل على
سؤال اهلل تعاى جباه النيب
ح سيد اخلل





ف و حدي

مكذوب عند أهل العلم ،وإذا كان هذا يف

فكي مبن هو دونه يف املنازلة ؟!

ا التوجه ل موا بأن يطل من م أن يشفعوا له عند اهلل  -تعاى  ،-وهذا أيضا ال جيوز،
ولو كان جائزا لفعله الصحابة  -رض اهلل عن م  -مع النيب
ظ راني م كما كانوا يطلبون منه الدعا وهو ح بين م





بعد موته وقربه بني

فعلم من هذا أن مثل هذا

العمل ال جيوز ،وملا وقع اجلدب خر عمر بن اخلطاب  بالنا لالستسقا وقال :الل م
إنا كنا نتوسل إلي

بنبينا فتسقينا [يعي نطل

منه االستسقا وهو ح فيستسق هلم

فيسقون] ،وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا .قال :فيسقون» .1واملعىن أن العبا يستسق هلم
فيسقون ،ولو كان طل الدعا جائزا من األموا لطلبوه من النيب  بعد موته كما كانوا
يطلبونه منه  ,وهو ح .
([ )1البخاري  3710وهو من أفراده على مسلم]
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ا االستىاثة هبم بأن ينادي م ويطل

يف

من م أن ينقذوه أو يكشفوا كربته ,وهم أموا

قبورهم  ,وهذا شر أكرب ألن االستىاثة دعا والدعا عبادة ،وصر العبادة لىري اهلل
شر أكرب ،وقد قال النيب  البن عبا  « يا غالم إين أعلم كلما  :احفظ اهلل
حيفظ  ،احفظ اهلل جتده جتاه  ،إذا سأل فاسأل اهلل ،وإذا استعن فاستعن باهلل».1
التعلق بالسحرة والمشعوذي والعرافي والمنجمي :

من املقرر أن الىي ال يعلمه إال اهلل تعاى ،قال تعاى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ النمل ، ٦٥ :وقال :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﭼ الجن٢٧ - ٢٦ :

ذل

 ،فقد يطلع اهلل تعاى بعض رسله على ش

من الىي

ملا يف

من اإلعجاز للمدعوين ،وهذا يقتض أن غري الرسل ال يعلمون شيئا من الىي  ،وال

يطلع م اهلل عليه ،فمن ادعى علم ش

من الىي

ف و كاذب مفحي على اهلل تعاى ،والذين

يدعون علم الىي أنوا من م السحرة والك ان واملنجمون ،وقرا الك والفنجان ،وحنوهم ,وكل
هذا من الكفر باهلل تعاى ،وفيما يل تعري ببعضه:
أولا :السحر :
معىن السحر :أقوال وأفعال يتقرب الساحر هبا إى اجلن  ,ويستعني في ا بالشياطني للتأثري
يف املسحور.
حقيقة السحر:
السحر موجود حقيقة  ,وقد ذكر اهلل تعاى أن منه ما يكون للتفري بني الزوجني ،ومنه ما
يكون ختييال ال حقيقة له كعص سحرة فرعون ،وأيا كان نو السحر  ,ف نه ال يضر إال ب ذن اهلل
تعاى كما قال  -جل وعال  :-ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
([ )1الحمذي  2516وقال :حسن صحيح]
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ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼالبقرة١٠٢ :

وللسحر أنوا  ،ويدخل فيه النظر يف النجوم واالستدالل هبا على ما يكون يف األرض ملا
فيه من ادعا علم الىي  ،وزعم أن هلا تأثريا ،ومنه الك انة والعرافة ,ومها من ادعا علم الىي .
حكم السحر :السحر كفر باهلل تعاى لقوله تعاى:

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﭼ البقرة , ١٠٢ :ويستوي يف حكم السحر تعلمه ,وتعليمه والعمل به والرضا به.
طريقة عال السحر :تكون بالرقية الشرعية من القرآن والسنة واألدعية ،وأما فكه
بالسحر ف و حمرم ألنه ف حملرم مبحرم ،واهلل  -جل وعال  -م جيعل شفا نا فيما حرم علينا،
كما أن فيه إعانة للكفر باهلل تعاى ،والواج على املسلم حماربة السحرة للتخلص من شرهم.

ثانيا :الكهانة والعرافة ونحوهما
وحقيقت ا على اختال
األمور املاضية كمعرفة مكان ش

أمسائ ا ادعا علم الىي من األمور املستقبلية ,أو ما خف من
مفقود بالنظر يف النجوم ,أو باستخدام الشياطني والتقرب

إلي م بطاعت م فيما يأمرون به.

قال تعاى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

األنعام:

 ، ١٢١وقال تعاى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ الشعراء ، ٢٢٣ - ٢٢١ :وعن أيب هريرة  أن نيب
اهلل  قال يف حدي

الوح  :فيسمع ا مسح ،السمع ،ومسحقو السمع هكذا بعضه فو،
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بعض  ,فيسمع الكلمة فيلقي ا إى من حتته  ,مث يلقي ا اآلخر إى من حتته حىت يلقي ا على لسان
الساحر  ,أو الكاهن فرمبا أدر الش اب قبل أن يلقي ا  ,ورمبا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب
مع ا مائة كذبة .فيقال :أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا؟ فيصد ،بتل الكلمة الي
مسع من السما ». 1
ثالالا :التنجي :
وحقيقته دعو أن للنجوم تأثريا يف ما يقع على األرض من تقل
األمطار واخلص

األحوال ،ونزول

واجلدب ،ومزا اإلنسان ،وما يقع عليه من أفرا وأحزان ورز ،ومصائ

وزوا وولد ،وحياة ومو  ،وذل

بأن ينظر املنجم يف النجوم مث خيرب مبا يزعم أنه سيقع يف

املستقبل على األرض  ,أو على شخص بعينه ،ومنه ما يعر يف زماننا باألبرا  ،ويوجد يف بعض
اجملال .
حكم التنجيم:
ا إذا اعتقد نسبة التأثري للنجوم ،فقد جعل ا خالقة من دون اهلل ،متصرفة يف الكون ب رادهتا
ومشيئت ا  ,وهذا شر أكرب ألن النجوم من خل اهلل تعاى جتري بأمره ،خلق ا حلكم ذكرها يف
كتابه ،وه كوهنا رجوما للشياطني الذين يسحقون السمع ،وزينة للسما  ،وعالما ي تدي هبا
النا يف ظلما

الرب والبحر ،قال تعاى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ األنعام ، ٩٧ :أي يعر هبا الوق
واجل ا  ،وقال تعاى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭼالصافات- ٦ :

٧

فمن ادعى في ا غري ذل فقد كذب.

([ )1البخاري  4800وهو من أفراده على مسلم ،ومعىن احلدي متف عليه من حدي عائشة رض اهلل عن ا]
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ا إن م يعتقد أهنا تؤثر بنفس ا لكنه يزعم أنه يستدل حبركت ا على ما سيقع ف و شر
كذل

ألن فيه ادعا للىي  ،وقد نفاه اهلل تعاى .وقال النيب « :من اقتبس علما من

النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد».1
حكم الذهاب للك ان والعرافني واملنجمني:
مما سب يتبني أنه ال جيوز الذهاب هلم ،ومن صدق م فقد كفر ،فعن أيب هريرة  عن
النيب  قال « :من أتى كاهنا أو عرافا ,فصدقه مبا يقول ,فقد كفر مبا أنزل على حممد »
وقال  « : من أتى عرافا فسأله عن ش

2

فصدقه م تقبل له صالة أربعني يوما». 3

مما سبق  :كي يتحرز املؤمن من شر السحر والك نة والعرافني ؟
................................................................................
..................................................................................
رابع ا :الرقى والتمائ ولب

التعاويذ :

الرقى :كالم يقال على املصاب طلبا للشفا  ،وه معروفة قبل اإلسالم.
حكم ا :خيتل

حكم ا حبس الكالم الذي يقال في ا ،وما يعتقده الراق  ،واجلائز من ا

ما توفر فيه شرو ه :
ا أن تكون من الكتاب والسنة ،أو بأمسا اهلل وصفاته ،أو األدعية الصحيحة.
ا أن تكون بلىة يعرف ا الراق كاللىة العربية ،وأن يكون الكالم مف وم املعىن.
ا أن يعتقد كل من الراق واملرق أهنا ال تؤثر بذاهتا وإمنا ب ذن اهلل  -عز وجل .-
( [ )1أبوداود  3905وابن ماجه  3726من حدي ابن عبا رض اهلل عن ما].
([ )2أمحد  ،9536واللفظ له ،وأبوداود ]3904
( )3البخ ري  5821من حديث صف عن بعض أز:اج النبي : . هو من ز:ائده على مسلم
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ودليل جوازها :أن النيب  قد رقاه جربيل عليه السالم ،ورقى هو أصحابه  -رض اهلل
عن م  - ،وأقرهم علي ا  ،-وأمرهم هبا ،وأحل أخذ األجرة علي ا ,فعن عو
األشجع  قال :كنا نرق يف اجلاهلية فقلنا :يا رسول اهلل كي

بن مال
؟ فقال:

تر يف ذل

«اعرضوا عل رقاكم .ال بأ بالرقى ما م يكن فيه شر ».1
طريقة الرقية :إما أن يقرأ عليه مث ينف عليه ،أو يقرأ يف ما ويسقيه املريض ،فعن عائشة
 رض اهلل عن ا  -قال « :كان رسول اهلل  يقول يف الرقية :بسم اهلل ،تربة أرضنا وريقةبعضنا يُشفى سقيمنا ب ذن ربنا».2
وأما الرقى املمنوعة ف :
ا ما كان في ا شر من استعانة بىري اهلل تعاى أو دعا له من األموا أو الشياطني.
ا أن تكون بلسان غري معرو  ،أو بكالم معرو يف أصله لكنه غري مف وم املعىن ،فمثل
هذه الرقى ال جتوز خشية أن يكون في ا حمذور شرع .
التمائم :
لدفع

وه مجع متيمة ،وه ما يعل يف العن  ,أو اليد  ,أو توضع يف البي  ,أو املرك
ما يؤذي من عدو ,أو عني ,أو حسد ,أو غري ذل  ،أو تكون جلل احلظ.
حكم ا :إذا كان من غري القرآن الكر واألدعية واألذكار الصحيحة ف

شر  ،فعن

ابن مسعود  قال :مسع رسول اهلل  يقول « :إن الرقى والتمائم والتولة شر » قال امرأة
ابن مسعود له :لقد كان

عيي تقذ  ،فكن

اختل

إى فالن الي ودي يرقيي ،ف ذا رقاين

سكن  ,فقال عبداهلل :إمنا ذل عمل الشيطان كان ينخس ا بيده ف ذا رقاها ك عن ا.3

([ )1مسلم  5732وهو من أفراده على البخاري]
([ )2البخاري  ،5746واللفظ له ،ومسلم ]5719
([ )3أبوداود  3883وابن ماجه )3530
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وأما إن كان تشتمل على آيا قرآنية وأدعية صحيحة ،فقد اختل

الصحابة رض اهلل

عن م يف جوازها ،واألكثر على منع ا ,واألوى باملسلم اجتناهبا ألهنا تشتبه بالتمائم الشركية،
وقد تتسب

يف الوقو يف التمائم الشركية بعد ذل  ،كما أن تعليق ا يؤدي إى امت ان اآليا

وأمسا اهلل احلسىن  ,لكن على القول جبوازها فيلزم املسلم احملافظة علي ا واعتقاد أهنا سب

ال

ينفع وال يضر بذاته وإمنا النفع والضر بيد اهلل وحده ،ف ن اعتقد في ا النفع والضر بذاهتا فيكون
قد وقع يف الشر األصىر.
التعاويذ :وه مايوضع من احللقة أو اخلي أو احلذا وحنو ذل لرفع البال أو دفعه.
فف حدي

عمران بن حصني  « :أن رسول اهلل  رأ رجال يف يده حلقة من

صفر فقال :ما هذه احللقة ؟ قال :هذه من الواهنة .قال :انزع ا ف هنا ال تزيد إى وهنا» 1زاد
يف املسند «ف ن لو م وه علي ما أفلح أبدا ».2
ومثل هذا الفعل إن اعتقد أنه سب لدفع البال ب ذن اهلل ف و شر أصىر ألهنا ليس
سببا صحيحا  ,واعتقاد هذا اعتقاد فاسد ،وأما إن اعتقد أنه يدفع البال بنفسه ف و شر أكرب
ألنه نس شيئا من التصر يف ملكو اهلل إى خملو ،ضعي .
خامسا :التطير :

معناه :أن يقدم الشخص على فعل ش أو تركه بسب ش رآه أو كلمة مسع ا  ،ومس
هذا الفعل تطريا ألن الرجل يف اجلاهلية كان إذا طار الطائر عن ميينه تفا ل بذل وأقدم على
الفعل ،وإذا طار عن يساره تشا م بذل وتر الفعل فسم تطريا نسبة إى الطري.
حكمه :هو من الشر حلدي عبداهلل بن مسعود  أن النيب  قال« :الطرية شر ,
الطرية شر  ,الطرية شر » ، 3وعن معاوية بن احلكم السلم  أنه سأل الرسول  :ومنا

([ )1ابن ماجه ]3531
([ )2املسند  20000واحلدي خمتل يف صحته لكن تش د له عموما األحادي األخر ]
([ )3أبوداود  ،3910واللفظ له ،والحمذي ]1614
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أنا يتطريون؟ قال« :ذا ش

جيدونه يف صدورهم فال يصدهم» ، 1وهو من أفعال املشركني

كانوا يتطريون بالنيب  كما قال تعاى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ النساء:

، ٧٨

وعن أنس  قال :قال رسول اهلل :

«ال عدو وال طرية ،ويعجبي الفأل .الكلمة احلسنة الكلمة الطيبة».2
وسب كون التطري من الشر أن فيه نسبة النفع والضر إى غري اهلل تعاى ،ف ن املتطري
بقلبه إى مثل هذا ويدفعه،

يدخل قلبه هم وكراهية للفعل فيحكه ،فعلى املسلم أن ال يلتف

ويقدم على الفعل الذي عزم عليه مستعينا ومتوكال على اهلل تعاى ،وعن عبد اهلل بن عمرو قال
قال رسول اهلل  « :من ردته الطرية عن حاجته ,فقد أشر  ,قالوا :فما كفارة ذل

؟ قال:

«أن تقول الل م ال خري إال خري وال طري إال طري وال إله غري ». 3
تنبي  :على املسلم إذا أراد فعل ش

أن ي تدي هبدي النيب  باحلرص على ما ينفعه

واالستشارة واالستخارة  ,مث االستعانة باهلل  -تعاى  -والتوكل عليه عند الفعل ،وعليه بالفأل,
وهو الكلمة الطيبة يسمع ا  ,فيستبشر هبا على جنا ما أراد من باب حسن الظن باهلل تعاى ال
من باب أن الكلمة ه سب جناحه.
مما سبق  :مالفر ،بني التطري والفأل:
التطير

الف ل

([ )1مسلم ]537
([ )2البخاري  5756ومسلم  5800واللفظ له]
( )3مسند اإلم أحمد 7045
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 التوكل على غير اهلل تعالى والتعلق باألسباب :تعريف التوكل ،وبيان من لت .
التوكل لىة :االعتماد ،تقول :وكل أمري إى فالن أي اعتمد عليه فيه.
وشرعا :صد ،االعتماد على اهلل يف جل املنافع ودفع املضار.
منازلته :من أعلى مرات العبادة قال تعاى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ
المائدة ، ٢٣ :فجعل التوكل على اهلل تعاى شر يف اإلميان ،وقال تعاى :ﭽ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭼ
األنفال:

 ٢فوص

املؤمنني بثالثة مقاما

من مقاما

اإلحسان ,وه  :اخلو

وزيادة اإلميان

والتوكل على اهلل تعاى وحده  ,وقال تعاى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

المزمل ، ٩ :وقال :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ الطالق٣ :

ولذا فكلما زاد وقوي التوكل قوي

إميان العبد.
وحقيقة التوكل أن يفعل اإلنسان أقصى ما يستطيع من األسباب املادية لتحقي مراده من
جل ما ينفعه ودفع ما يضره ،مث هو ال يعتمد علي ا ,ويعلم أهنا جمرد أسباب قد تنجح ,وقد ال
تنجح ,فيتعل قلبه باهلل تعاى خال األسباب  ,والذي بيده ملكو كل ش  ،فيتعل القل
باهلل ال باألسباب.
وعليه فليس من التوكل :االعتماد بالقل
وضعا

دون بذل األسباب ألن هذا شأن الكساى

العقول قال تعاى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ

ﭼ الجمعة١٠ :

,وليس منه بذل األسباب
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واالعتماد علي ا ألن األسباب خملوقة مثله إن شا اهلل تعاى تعطيل ا تعطل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ األنبياء ، ٦٩ :وكم من أرض أمطر فلم تنب  ،وكم من شخص
بذل مجيع ما يستطيع من التحصن ضد املرض فأصي  ،أو استعد لسفر فخاب سفره ،ومثل
هذا كثري.
أولا :الشرك في التوكل :
أي التوكل على غري اهلل تعاى ،وهو وهو نوعان:
1ا التوكل على املخلو ،فيما ال يقدر عليه إال اهلل تعاى شر أكرب ألن حقيقته التسوية
بني املخلو ،واخلال .
2ا التوكل على املخلو ،يف ش

يقدر عليه شر أصىر ،وما تعل أحد مبخلو ،وتوكل

عليه إال خاب ظنه فيه.
ثاني ا :العتماد على األسباب المادية:
وهذا االعتماد قاد يف التوكل ألن حقيقة التوكل بذل األسباب دون االعتماد علي ا.
وسب التعل باألسباب اجل ل باهلل تعاى ,وغلبة النظرة املادية على كثري من النا  ،حبي
إن مدار رغباهتم وفرح م وحزهنم ما حيصلونه ,أو يفوهتم من متا احلياة الدنيا ،ف

مقيا الربح

واخلسارة.
ومن آثار التعل بىري اهلل تعاى وقو العبد يف أنوا من ضع اإلميان مثل انصرا القل
إى غري اهلل تعاى ،وعبودية القل ل سباب املادية ،ونسبة األفعال إى األسباب وحدها ،فالشفا
بسب

جودة الدوا  ،واملرض بسب

والفشل بسب

ضع

املناعة ،وسرعة اإلجناز بسب

جودة الصناعة،

عدم توفر مجيع اإلمكانا املادية ،وهكذا  ,كما أن التعل باألسباب يصاحبه

عادة هتاونا يف العبادا  ،وضعفا يف العمل للدار اآلخرة ،وقسوة يف القل  ،ومجودا يف العني ,
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ومن قرأ كتاب اهلل تعاى عر أين هذا من أخال ،املتقني الذين علموا حقيقة الدنيا وأن من
ورائ ا حياة أبدية تستح أن يعملوا هلا قال تعاى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ اإلسراء ، ١٩ - ١٨ :وعلموا

أن الدنيا دار ابتال واختبار ,كما قال تعاى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ الكهف ، ٧ :فاختل حاهلم عن حال عامة النا كما قال

تعاى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌﭼ

المعارج- ١٩ :

 ٢٢فعاشوا حياة طيبة ال يكدرها نكد احلياة

ومصائب ا ،قال تعاى :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الرعد٢٨ :

  ، ٢٩وهم يف كل أحواهلم يف عبادة هلل تعاى ,قال رسول اهلل  « :عجبا ألمر املؤمن إن أمرهكله له خري ،وليس ذل

إال للمؤمن ،إن أصابته سرا شكر فكان خريا له ،وإن أصابته ضرا

صرب فكان خريا له».1
أسباب التعلق بغير اهلل :
من خالل ما سب ميكن أن نستخلص أسباب التعل بىري اهلل تعاى ،ومن ذل :
• اجل ل باهلل تعاى.
• ضع اإلميان ،ومنه ضع التعل باهلل تعاى.
• طىيان احلياة املادية.
• ضع مراقبة النفس  ,وجماهدهتا على االستقامة على الدين.
([ )1مسلم  7500من حدي ص ي الروم  وهو من أفراده على البخاري].
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• املبالىة يف ح

الصاحلني والتعل هبم حىت ختر إى ما ال جيوز من الطاعة املطلقة والتسليم

الكامل.
• املخالفا الشرعية املتعلقة بالقبور.
نشاط رقم ( :) 1
احصر صور الترب املوجودة يف اجملتمع ,مع بيان بطالهنا و خطرها على العقيدة.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
..............................................................................
نشاط رقم ( :)2
من أسباب التعل باألموا خمالفة هدي النيب  يف القبور  ،يف اجلدول اآليت ذكر لسنته  يف القبور
 ،أورد الصور املخالفة هلا مما يفعله النا :
ما خيالفه مما وقع يف األمة

هدي النيب  يف القبور

رفع وبني علي ا القباب العالية.

أمر  بتسويت ا ،وهنى عن البنا علي ا.
هنى  عن الصالة عندها واختاذها مساجد.
هنى  أن تتخذ مساجد.
هنى  عن إيقاد السر علي ا.
هنى أن يتخذ قربه عيدا.
أمر  بزيارة القبور للدعا للمي

وتذكر

اآلخرة.

صفحة 73
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نشاط رقم ( :) 3
كي تبني من خالل اآليا التالية بطالن دعا غري اهلل.
أ .ﭧﭨﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﭼ اإلسراء٥٦ :

ب .ﭧﭨﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﭼ األعراف١٩٤ :
ت .ﭧﭨﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ األعراف١٩٧ :

ث .ﭧ ﭨ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﭼ فاطر١٤ - ١٣ :

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

نشاط رقم ( :) 4
أكمل اجلدول اآليت:
من التمائم الي يتخذها النا

اهلد من تعليق ا

التقويم:
صفحة 74
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 :1صال القل يقوم على أسس وأركان ,اذكرها.
 :2مىت يكون الترب جائزا؟
 :3إذا علم بركة املسجد احلرام ,فما حكم الترب باألشجار واألحجار املوجودة فيه؟
 :4ما حكم الترب بالنيب . 
 :5للصحابة  فضل الصحبة ,ومنزلت م عند اهلل عالية ,ف ل جيوز الترب بأحد من م؟
 :6من خالل ما درس بني باألدلة بطالن التوجه ل موا بطل دعا أو غريه.
 :7ما الدليل على كفر الساحر ,وملاذا يعترب كافرا ,وما عقوبته يف الدنيا؟
 :8ما حكم الذهاب للك ان والعرافني واملنجمني ,مع الدليل؟
 :9ما حكم من ردته الطرية عن حاجته ,وما كفارته ؟
 :10بني اهلدي النبوي إذا رأ اإلنسان ما يكره.
 :11قارن بني الرقى املشروعة وغري املشروعة من خالل اجلدول اآليت:
الرقية الممنوعة

الرقية الشرعية

 :12ما العالقة بني:
الفقرة

العالقة

التوكل واإلميان باهلل.
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التوكل وفعل األسباب.

 :13أكمل الفراغا اآلتية:
أ.

من اآلثار املحتبة على التعل باألسباب دون التوكل على اهلل:
............................................................ .1
............................................................ .2

ب.

من صور النذر املوصل للشر :
............................................................................... .3

:14علل ملا يل :
أ.

ترب بعض النا باألشجار واألحجار واآلثار والقبور.

ب.

النذر والذبح لىري اهلل يعد شركا أكرب.

ت.

يعد التطري نو من أنوا الشر .

صفحة 76
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الوحدة اخلامسة عرشة
الرشك األكرب
صفحة 77
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يدر مف وم الشر .

• يتعر الشر األكرب.
• يقدر خطره .

• يتعر وسائل الشر .

• يعدد صورا من الشركيا املوجودة يف اجملتمع وحيذر من ا .
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م خل
ما أعظم ذن عص اهلل به؟
ما الذن الذي ال يىفر اهلل لصاحبه إال أن يتوب منه ؟
إنه الشر باهلل املخال حلكمة اخلل  ،فما الشر ؟ وما أنواعه؟ وما أسبابه؟
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معنى الشرك :
مساواة غري اهلل باهلل يف ربوبيته أو إهليته أو أمسائه وصفاته.
أنوا الشرك :
الشر نوعان:
شر أكرب وهو :صر ش

من خصائص الربوبية ,أو األلوهية ,أو األمسا والصفا

لىري اهلل تعاى.
وهو ناقض من نواقض اإلسالم ألنه خيال أصل التوحيد الذي هو ش ادة أن ال إله إال
اهلل وأن حممدا رسول اهلل.
والنو الثاين الشر األصىر  ,وسيأيت ذكره يف الوحدة القادمة.
أماللة للشرك األكبر:
أمثلة الشر كثرية ،ونذكر هنا بعض أمثلته مفصلة حبس أنوا التوحيد الثالثة:
أماللة م الشرك في توحي الربوبية:
ا اعتقاد اجملو وجود خالقني  ,ومها النور والظالم.
ا اعتقاد أن األوليا واألموا يتصرفون يف الكون بقضا حاجا من يدعوهنم من دون
اهلل.
ا اعتقاد أن النجوم ه السب يف نزول املطر ،وهلا تأثري يف طبائع النا وما يقع علي م
من خري أو شر.
أماللة م الشرك في توحي األلوهية:
صفحة 80

مقرر التوحيد
ا اعتقاد أن أحدا من اخلل يستح شيئا من العبادة.
ا صر ش

من العبادة لىري اهلل تعاى ،مثل:

• دعا غري اهلل تعاى ،أو سؤال غري اهلل ما ال يقدر عليه إال اهلل.
• تقد النذور والذبائح ل موا واجلن.

• السجود للقرب ،أو احلج إليه والطوا به.
• اخلو والرجا املقرونني بالتعظيم واخلضو من غري اهلل.
أماللة م الشرك في توحي األسماء والصفات:
ا ادعا أن أحدا يعلم الىي غري اهلل تعاى من األوليا  ,أو األموا  ,أو اجلن أو السحرة
والك ان الىي  ،عن أيب هريرة  عن النيب  قال « :من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول
فقد كفر مبا أنزل على حممد 1»ومن ذل

قرا ة الفنجان ,والك  ,أو النظر يف النجوم ,

وادعا أنه يعر بذل ما سيقع يف املستقبل من خري أو مصائ .
ا نسبة صفا اهلل  -تعاى  -الي اختص هبا أو بعض ا ألحد من املخلوقا كاعتقاد أن
األوليا يتصرفون يف الكون ،أو يسمعون الىائ  ،أو بيدهم أن يرزقوا أحدا أو يشفوه أو ميرضوه
واهلل  -جل وعال  -جعل من آيا عيسى عليه السالم أنه حيىي املوتى ويرب األكمه واألبرص
لكن كل ذل مقيد بقوله (ب ذن اهلل).
أسباب ووسائل الوقو في الشرك :
1ا الىلو يف الصاحلني :فعن ابن عبا  ،قال :قال « إياكم والىلو يف الدين ،ف منا
أهل من كان قبلكم الىلو يف الدين» ، 2وأول ما ظ ر الشر يف بي آدم كان بسب الىلو يف
الصاحلني ،وذل أن األصنام الي كان يعبدها قوم نو عليه السالم كان «أمسا رجال صاحلني
( [ )1أمحد  ،9536واللفظ له ،وأبوداود ]3904
([ )2ابن ماجه ]3029
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من قوم نو  ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إى قوم م أن انصبوا إى جمالس م الي كانوا جيلسون
أنصابا ومسوها بأمسائ م ،ففعلوا فلم تعبد ،حىت إذا هل أولئ وتانسخ العلم عُبد ».1
2ا رفع القبور ،أو البنا على القبور ،أو اختاذها مساجد:
وخلطورة هذا األمر جا الن

الشديد عن هذه األشيا الثالثة ،فعن أيب اهليا األسدي،

قال :قال يل عل بن أيب طال  :أال أبعث على ما بعثي عليه رسول اهلل ؟ أن ال تد
متثاال إال طمسته ،وال قربا مشرفا إال سويته » ، 2وعن جندب بن عبداهلل  قال :مسع رسول
اهلل  قبل أن ميو خبمس وهو يقول .. « :أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
أنبيائ م وصاحلي م مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد ،إين أهناكم عن ذل » ، 3وقال أيضا
يف مرض موته  « :لعن اهلل الي ود والنصار اختذوا قبور أنبيائ م مساجد» ، 4كما ال جيوز
جعل ا مكانا للصالة ولو كان دون بنا لقوله  « ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إلي ا».5
3ا اهلو واتبا الش وا  ،ف ن التوحيد يلزم من اتبا الشريعة ،والشريعة في ا هتذي
وتقييد لسلو اإلنسان من أن ينجر ورا الش وا  ،والشر خبال

ذل  ،قال تعاى :ﭽ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﭼ إبراهيم٣ :

خطر الشرك وآثاره على الفرد والمجتمع :
1ا هو أعظم الذنوب ،قال تعاى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ لقمان ، ١٣ :ألنه تسوية للمخلو ،باخلال سبحانه وتعاى ،وال
يكفره إال التوبة منه قال تعاى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
([ )1البخاري  4920من قول ابن عبا .] 
([ )2مسلم  2243وهو من أفراده على البخاري]
([ )3مسلم  1188من حدي جندب  وهو من أفراده على البخاري]
([ )4البخاري  435ومسلم  ،1184من حدي عائشة رض اهلل عن ا ،واللفظ له]
([ )5مسلم  2250من حدي أيب مرثد الىنوي ]
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ النساء ، ٤٨ :ومن أشر فقد حب عمله قال تعاى :ﭽ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﭼ األنعام، ٨٨ :

واملشر حرام عليه اجلنة قال تعاى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ المائدة٧٢ :

2ا انتكاسة يف الفطرة ألنه ينقل العبد من عبودية اهلل تعاى إى عبودية خملو ،مثله ال
ميل لنفسه نفعا وال ضرا ،ف ذا احنط

نفس العبد إى هذا املستو ا وطبيعته الظلم واجل ل ا

فكل آفة وجرمية ميكن أن تقع منه ،وم حيكم اجملتمع إال قانون املصلحة والقوة.
3ا النفس املؤمنة تتطلع دائما إى رضا اهلل تعاى ،وتسمو إى الط ارة والقيم العالية ،ويف
مقابل ا النفس الكافرة تطلع ا إى ش واهتا ومصاحل ا الدنيوية ،وحينئذ يكون أقرب ش

يشبه

حياهتم حياة الب ائم كما قال تعاى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ الفرقان٤٤ :

4ا متز ،النفس واضطراهبا ،فال جتد راحة أو طمأنينة ألنه ال طمأنينة للقل إال بذكر اهلل
تعاى كما قال تعاى :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﭼ الرعد ، ٢٨ :وأما الكافر فحاله كما قال تعاى ( :ومن يشر باهلل فكأمنا خر من
السما فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحي )[احلج ]31
سبل الوقاية م الشرك
1ا مراقبة النفس ،ومذاكرة مسائل االعتقاد وما يقد فيه ليكون املسلم على حذر دائم.
2ا معرفة مداخل الشيطان على األمم السابقة ،وكي دخل ا الشر  ،ودعوة أنبيائ م هلم
إى التوحيد اخلالص.
3ا استشعار فضل التوحيد وما أعده هلل ملن استكمل التوحيد من الدرجا العالية ،وعاقبة
الشر يف الدنيا من ضي النفس ونكد احلياة ،ويف اآلخرة من العذاب األليم.
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تعظيمه

4ا التذكري الدائم بعظمة اهلل تعاى ،والتفكر يف آياته وقدرته ليقر يف القل
واالستسالم له  -جل وعال .-
5ا ذكر اهلل الدائم بالقل واللسان واجلوار ألن من أخطر األمراض الي يدخل مع ا
الشيطان دا الىفلة.
6ا احلذر من وسائل الشر الي هنى عن ا النيب  من الىلو يف الصاحلني ،وبد القبور.
7ا االلتجا إى اهلل تعاى بالدعا بالثبا على الدين والسالمة من الشر كما كان
األنبيا علي م الصالة والسالم ،ف ن املعصوم من عصمه اهلل تعاى ،وكان النيب  يقول يف
دعائه« :الل م مصر القلوب صر قلوبنا على طاعت » وقال « :إن قلوب بي آدم كل ا بني
أصبعني من أصابع الرمحن  -عز وجل  -كقل واحد ،يُصِّرفه حي يشا ».1

([ )1مسلم  ،6750من حدي عبداهلل بن عمرو رض اهلل عن ما ،وهو من أفراده على البخاري]
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نشاط رقم ( :) 1
ما أسباب ذهاب النا إى الك ان والعرافني ,وما أثر ذل على الفرد واجملتمع ؟
................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................

نشاط رقم ( :) 2
أكمل اجلدول اآليت:
م

السؤال

اجلواب

 1ما أعظم الذنوب ؟
 2سب كونه أعظم ا
 3أثره على األعمال الصاحلة
 4أثره على الفطرة.
 5أثره على النفس.
 6طريقة تكفريه.
 7حياة صاحبه تشبه حياة.
 8مصري صاحبه يف اآلخرة.
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نشاط رقم ( :) 3
خلص األحكام الي مر ب يف الدر مما يتعل بالقبور.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

التقويم :
 :1ما معىن الشر ؟
 :2علل :يعد الشر األكرب ناقضا من نواقض اإلسالم.
 :3ما حكم اتيان الك ان والعرافني؟ وما جزا من يفعل ذل ؟
 :4أكمل ما يل :
أ .من أسباب هال األمم السابقة ....................
ب .أول ما ظ ر الشر يف بي آدم كان بسب .................
 :5ما حكم ما يل مع بيان السب :
أ.
ب.

تصوير الصاحلني من أجل تذكرهم والدعا هلم ؟
التمسح والترب بالقبور ؟

ت .طاعة األحبار والرهبان وغريهم يف حتليل ما حرم اهلل أو حتر ما أحل اهلل ؟
صفحة 86

مقرر التوحيد

الوحدة السادسة عرش
الرشك األصغر

صفحة 87

مقرر التوحيد

أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يعر الشر األصىر.
• مييز الشر يبتعد عن الشر األكرب.
• يقارن بني الشر األصىر واألكرب .
• حيذر من الشر ووسائله.

• يستنب خطر الشر وآثاره من النصوص واآلثار والواقع .
• يبتعد عن الشر األصىر ودواعيه .
• يعدد صورا من الشر األصىر ويقارن بين ا.
• يقارن بني الكفر األكرب والكفر األصىر

صفحة 88

مقرر التوحيد

م خل:
مضى احلدي عن الشر األكرب  ،وتسميته باألكرب تدل على أن هنا شركا آخر يسمى الشر
..............
فما هذا الشر ؟ وما تعريفه ؟ وما صوره ؟ وما الفر ،بينه وبني الشر األكرب؟

صفحة 89
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تعريف  :أقوال وأفعال واعتقادا تنقص من التوحيد ،وقد توصل إى الشر األكرب  ,ومسي شركا
أصىر ألن في ا شائبة الشر  ,وال تصل إى مرتبة الشر األكرب.
حكم :
كبرية من كبائر الذنوب ،وهو أعظم من غريه من الذنوب ،وينقص التوحيد وال يبطله ألن فاعله
معه أصل اإلميان.
أماللت :
أمثلة الشر كثرية ،وتذكر هنا بعض أمثلته مفصلة حبس ما تتعل به من القصد والقول والعمل:
أماللة للشرك األصغر في باب النيات:
ا الريا وهو الشر اخلف  ،أو أن يريد بعمله الدنيا بأن يعمل عمال مما يبتىى به وجه اهلل
يريد به حظا من الدنيا كثنا النا أو كس

مال ،كمن يتصد ،ليقال كر  ،أو يقرأ القرآن

ليقال حافظ ،أو حيسن صالته ليقال عابد ،وهذا يقد يف شر من شرو قبول العمل أال وهو
اإلخالص ،قال تعاى :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ الكهف ، ١١٠ :وقال النيب  «: أخو ما
أخا

عليكم الشر األصىر ,قالوا :يا رسول اهلل  ,وما الشر األصىر ؟ قال :الريا  .إن اهلل

يقول يوم جتاز العباد بأعماهلم :اذهبوا إى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم يف الدنيا ،فانظروا هل
جتدون عندهم جزا » ،1ويف احلدي

القدس قال اهلل تبار وتعاى ( :أنا أغىن الشركا عن

الشر  ،من عمل عمال أشر فيه مع غريي تركته وشركه).2

([ )1أمحد  23635من حدي حممود بن لبيد ]
([ )2مسلم  2985من حدي أيب هريرة  وهو من أفراده على البخاري]
صفحة 90
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 -وأما أن يعمل العبد العمل هلل فيطلع عليه النا

فيثنوا عليه به ،فمثل هذا ال يضر املؤمن،

فعن أيب ذر  قال :قيل لرسول اهلل  ( : أرأي الرجل يعمل العمل من اخلري ،وحيمده النا
عليه ؟ قال « تل عاجل بشر املؤمن ».1
عال الرياء:
ا تقوية اإلميان بالتفكر يف عظمة اهلل تعاى  ,وافتقار العبد إى أن يقبل عمله لينجو يوم
القيامة.
ا اليقني بأن النا عباد مثله ال ميلكون له ضرا وال نفعا ،قال تعاى:

ﭽﭑ 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 :

ا العلم بأن اهلل تعاى إذا سخ على العبد أوش النا أن يسخطوا عليه ،وإذا أحبه اهلل
تعاى ألقى له القبول يف األرض.
ا يكثر من التضر هلل تعاى والدعا بأن خيلص عمله هلل تعاى.
ا مراقبة القل على أن ال يلتف

إى غري اهلل تعاى  ,فيتفر ،يف شع الدنيا ،ف ذا شعر

من قلبه تشتتا والتفاتا إى غري اهلل تعاى بادر مبجاهدته ورده إى اهلل تعاى لئال يكون ممن قال
اهلل في

م ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ البقرة.١٠ :

أماللة للشرك األصغر في باب األقوال:
ا احلل

بىري اهلل :فعن عبداهلل بن عمر  ،عن النيب  أنه قال « :من حل

بىري اهلل

فقد كفر أو أشر ».1
([ )1مسلم  6721وهو من أفراده على البخاري]
صفحة 91
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ا قول ما شا اهلل وشئ  ،وقول :لوال اهلل وفالن :ألن العط
اخلال واملخلو ،يف املشيئة ،واهلل  -جل وعال  -يقول:

بالواو يقتض التساوي بني

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﭼ التكوير ، ٢٩ :وعن ابن عبا  أن رجال قال للنيب  « : ما شا اهلل وشئ

 ,فقال

النيب  :أجعلتي هلل عدال ؟! بل ما شا اهلل وحده».2
وهذه األفعال قد تنقل صاحب ا إى الشر األكرب إذا كان يعظم احمللو به كتعظيمه هلل
تعاى أو أشد ،كحال من قد حيل باهلل كاذبا لكنه ال جيرؤ أن حيل باملي كاذبا.
أماللة للشرك األصغر في باب األفعال:
ا تعلي حذا قد أو ك

لدفع العني ،ويدخل فيه كل ش

يفعله اإلنسان لدفع األذ

أو طرد الشياطني أو احلماية من املرض وحنو ذل مما م جيعله اهلل سببا وال ثب بالعلم والتجربة
نفعه كاألدوية لعال األمراض.
ومثل هذه األفعال إن اعتقد أهنا أسباب تدفع البال ب ذن اهلل ف و شر أصىر ،وأما إن
اعتقد أهنا تدفع البال بنفس ا ف ذا شر أكرب ألنه نس هلا تصرفا يف ملكو اهلل بىري إرادة
اهلل تعاى.
حماية النبي  للتوحي  ،وتحذيره م أسباب الشرك:
وذل بتحر األسباب املفضية إليه  ,وإن م تكن يف نفس ا شركا ،وإمنا ه شر أصىر
أو سب من أسبابه لئال يقع املسلم يف الشر األكرب ،ومن ذل :
ا الن

عن قول «ما شا اهلل وشئ ».

ا الن

عن الصالة عند القبور ،فضال عن بنا املساجد علي ا.

([ )1الحمذي  ،1535واللفظ له ،وأبوداود ]3251
([ )2أمحد ]1839
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عن رفع القبور.

ا الن

ا حتر الصالة عند طلو الشمس أو غروهبا ألن من يعبدها يسجدون هلا عند ذل .
ا الن

عن الىلو يف مد النيب  والصاحلني.

ا الن

عن تصوير ذوا األروا .

الفرق بي الشرك األكبر والشرك األصغر:
الشر األكرب

الشر األصىر

صاحبه خالد خملد يف النار.

إن دخل النار ف نه ال خيلد في ا.

حيب مجيع األعمال.

يبطل العمل الذي خالطه فق .

خمر من امللة ألنه ينقض أصل التوحيد.

ال خير من امللة ،ألنه ينقص التوحيد.

صاحبه حالل الدم واملال.

صاحبه ال يبا الدم واملال.

يوج الربا الكامل التام.

يواى على طاعته ويعاد على معصيته.

التوبة منه تكون باإلميان.

التوبة منه تكون بالتوبة من ذل الذن .

نشاط رقم ( : ) 1
تعاون مع زمالئ يف حصر العبارا الي حتتوي على الشر  ,والي تقع على ألسنة النا يف
اجملتمع.
صفحة 93
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العبارات

نشاط رقم ( : ) 2
صن األعمال التالية يف اجلدول حس نو الشر :
العمل

شر أكرب

شر أصىر

دعا اجلن واالستعاذة هبم.
قول احلال  :والنيب.
دعا األنبيا .
قول ما شا اهلل وشئ .
الذبح ل وليا والصاحلني.
طل العلم لك يقال عام.
قول لوال اهلل وفالن.
التقويم:
 :1ما املراد بالشر األصىر؟
 :2ملاذا مس الشر الصىر هبذا االسم؟
 :3بني ما يل :
صفحة 94
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أ .حكم الشر األصىر.
ب .أثر الشر األصىر على التوحيد.
 :4ما عاجل بشر املؤمن ؟
 :5علل :ال جيوز العط يف املشيئة على املخلو ،بالواو.
 :6مىت يتحول الشر األصىر إى شر أكرب؟
 :7عدل العبارا اآلتية لتكون صحيحة مما يل :
أ.

من آثار الوقو يف الشر األصىر زوال التوحيد من القل .

ب .أخو ما خافه النيب  على أمته الشر الكرب.
ت .من تناول الدوا معتقدا أنه يدفع البال بنفسه وقع يف الشر األصىر.

صفحة 95

مقرر التوحيد

الوحدة السابعة عرش
الكفر
صفحة 96

مقرر التوحيد

أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن
• يعري الكفر .

• يعدد أنوا الكفر األكرب وأدلة كل نو .
• يوضح صور الكفر األصفر وميثل هلا.

• يستنب الفر ،بني الكفر األصىر والكفر األكرب .
• يعدد نواقض اإلسالم العشرة بأدلت ا.
• يصن نواقض اإلسالم إى قولية وفعلية وقلبية.

• يصن نواقض اإلسالم حس تعلق ا بالشر أو الكفر أو النفا.،
• يبني ضواب التكفري.
• يعدد صور الىلو يف باب التكفري وحيذر منه.

صفحة 97

مقرر التوحيد

م خل :
يدخل اإلنسان يف اإلسالم بالنط بالش ادتني  ،والعمل مبقتضامها  ،ف ذا ارتك ما يضاد
الش ادتني ف نه خيسر إميانه  ،وخير من اإلسالم إى الكفر  ،وخلطورة الكفر وج على املسلم أن
يتعر على حدوده وضوابطه وأنواعه وصوره حىت ال يقع فيه وهو ال يشعر.
تعريف الكفر لغة واصطالحا
تعري الكفر لىة :التىطية والسح ،ومس الكفر كفرا ألن الكافر يىط اإلميان واحل بالكفر.

صفحة 98

مقرر التوحيد
وسيأيت تعريفه اصطالحا.
أقسام الكفر:
الكفر قسمان :أكرب وأصىر.
أولا :الكفر األكبر:
تعريف  :نقيض اإلميان ،وهو عدم اإلميان باهلل تعاى ورسوله حممد  ،سوا أكان كفر الكافر أصليا،
أو كان مسلما لكنه أتى مبا ينقض إميانه باهلل تعاى ورسوله حممد .
وإذا أطل لفظ (الكفر) انصر إليه ،وهو أنوا ورد ذكرها يف النصوص الشرعية.
أنوا الكفر األكبر:
1ا كفر التكذي

واجلحود :بأن جيحد نبوة حممد  ،أو يكذب بش

الدين بالضرورة ألنه بذل يكون مكذبا هلل ورسوله  ،قال تعاى:

من القطعيا

املعلومة من

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ العنكبوت ,٦٨ :ومن ذل استباحة ما حرمه اهلل كشرب
اخلمر والزنا ،أو اعتقد أن من الي ود والنصار من يدخل اجلنة بعد بعثة النيب .
2ا كفر االستكبار واإلبا  :وهو أن يصد ،بقلبه لكنه يرفض أن ينقاد جبوارحه ألحكام الدين ،كحال
من عر احل من الي ود واملشركني وأصروا على الكفر ،قال تعاى:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ البقرة٣٤ :

3ا كفر الش والظن :وهو الش فيما جي اإلميان به ،ومثاله ما ذكره اهلل تعاى يف قول صاح اجلنة،
قال تعاى

ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ الكهف ، ٣٨ - ٣٥ :ومنه الش يف عذاب القرب ،أو يش يف
كفر الي ود والنصار  ،أو يش يف وجود املالئكة ،وغري ذل مما ثبت به األدلة الشرعية.

صفحة 99
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4ا كفر اإلعراض :وهو عدم االهتمام باإلميان والنظر يف الدين ،ومثل هؤال ال فر ،عندهم بني إميان
أكرب مه م ش وا ُهتم الدنيا ،قال تعاى:
وكفر ،ويقع مثل هذا يف املاديني ومن ُ

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ األحقاف.٣ :

ثاني ا :الكفر األصغر:
تعريف  :ذنوب ورد يف الشر وصف ا بأهنا (كفر ) لكن ا ال تصل إى الكفر األكرب املخر من امللة.
ووصف ا بأهنا كفر يدل على فحش ا ،وأهنا من كبائر الذنوب ،والدليل على كوهنا ليس كفرا خمرجا من
امللة أن النيب  جعل قتال املسلم كفرا ،وقال اهلل تعاى

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الحجرات١٠ - ٩ :

 ,فوصف م باإلميان

واإلخوة  ,وم جيعل اقتتاهلم خمرجا من اإلسالم.
أنوا الكفر األصغر وصوره كاليرة منها:
ا كفر النعمة :بأن ينس العبد النعمة لىري اهلل تعاى ،أو ال يؤدي ح اهلل في ا ،قال تعاى:

ﭽﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النحل ، ١١٢ :ومنه جحد نعمة اآلخرين عليه كما يف حدي ابن عبا
 ملا قال النيب  عن النار «ورأي

أكثر أهل ا النسا » قالوا :مب يا رسول اهلل ؟ قال :بكفرهن ,

قيل :يكفرن باهلل ؟ قال :يكفرن العشري ،ويكفرن اإلحسان ،لو أحسن

إى إحداهن الدهر كله ،مث

رأ من شيئا قال  « :ما رأي من خريا ق » ، 1ومن إنكار النعمة انتساب الرجل إى غري أبيه ,
وهو يعلمه كما يف حدي أيب ذر  عن النيب  قال « :ليس من رجل ادعى لىري أبيه وهو يعلمه
إال كفر باهلل».2

([ )1البخاري  1052ومسلم ]2109
([ )2البخاري  3508ومسلم ]217
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ا احلل بىري اهلل تعاى :فعن عبداهلل بن عمر  ،عن النيب  أنه قال « :من حل بىري اهلل فقد كفر
أو أشر »

1

ا قتال املسلم :فعن عبداهلل بن مسعود  ،أن النيب  قال« :سباب املسلم فسو ،وقتاله كفر»، 2
وعن جرير بن عبداهلل  قال :قال رسول اهلل « ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
بعض». 3
ا الطعن يف األنساب والنياحة على املي  :فعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  « :اثنتان يف
النا مها هبم كفر :الطعن يف النس  ،والنياحة على املي ».4
ا االستسقا باألنوا  :فعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  « :أم تروا إى ما قال ربكم  -عز
وجل  -؟ قال :ما أنعم على عبادي من نعمة إال أصبح فري من م هبا كافرين يقولون :الكوك
وبالكوك » ، 5وكان املشركون ينسبون نزول املطر إى هذه النجوم وهذا شر أكرب ،وأما إن قال مطرنا
بالنجم ،واعتقد أن اهلل تعاى هو منازل املطر وحده ،لكن جر العادة أن املطر ينازل عند النجم الفالين
ف ذا شر أصىر ألنه ذريعة للشر األكرب ،كما ال جتوز نسبة املطر إى النجم ولو جتوزا .وهذا املعىن هو
املراد باحلدي .
وعلى سبيل العموم فكل ما سب ذكره ال يناقض اإلميان باهلل ورسوله  وإن كان ينقصه ألنه خيال
ما أمر اهلل تعاى به ورسوله .

الفرق بي الكفر األصغر والكفر األكبر:
متكن معرفة الفر ،بين ما مبراجعة الفر ،بني الشر األكرب والشر األصىر

([ )1الحمذي  ،1535واللفظ له ،وأبوداود ]3251
( [ )2البخاري  ،48ومسلم ]221
([ )3البخاري  ،121ومسلم ]223
( [ )4مسلم  227وهو من أفراده على البخاري]
([ )5مسلم  ،232وأخرجه البخاري من حدي زيد بن خالد اجل ي ]
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مما سبق  :خلص هذه الفوار ،يف اجلدول اآليت :
الكفر األصىر

الكفر األكرب

نواقض اإلسالم:
والنواقض كثرية ،من ا ما ينقض توحيد الربوبية ،ومن ا ما ينقض توحيد األلوهية ،ومن ا ما ينقض
توحيد األمسا والصفا  ،مث ه ميكن أن تكون قلبية أو قولية أو عملية ،وفيما بيان لبعض ا:
1ا الشر باهلل تعاى يف العبادة :وهو صر ش

من العبادة لىري اهلل تعاى ،وال ينفع املر أن يتحايل

على الشر  ,فيزعم أنه يعبد اهلل تعاى ،وجيعل األوليا واألموا وسائ بينه وبني اهلل تعاى ،وقد قال
تعاى( :ويعبدون من دون اهلل ما ال يضرهم وال ينفع م ويقولون هؤال شفعاؤنا عند اهلل) يونس ,18
فجعل اآلية التوجه ملن يزعموهنم شفعا عبادة.
2ا عدم تكفري املشركني أو الش يف كفرهم :فكل من حكم الشر بكفره فيج

اعتقاد كفره ،فمن

اعتقد أنه مؤمن فقد رد حكم الشر واستو عنده الكفر واإلميان ف و مثل م ،ومن ش يف كفر من
كفره اهلل ورسوله  ,فقال  :ال أدر هل هم كفار أو غري كفار ف و كافر مثل م ألنه محدد بني الكفر
واإلميان وال يفر ،بين ما ،قال تعاى:

ﭽﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ الممتحنة٤ :

صفحة 102
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3ا اعتقاد وجود هدي أحسن من هدي الرسول  ،وهدي النيب  هو :دينه وطريقته وأخالقه ،وكان
النيب  يقول يف خطبه« :أما بعد ف ن خري احلدي كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  ، 1»وقال
تعاى:

ﭽﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﭼ النساء ، ٦٥ :ومعىن احلكم ما يشمل مجيع اإلسالم يف عقائده وتشريعاته وأخالقه ومنه
القضا يف املنازعا  ،وقال تعاى

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ النساء. ٦٠ :
ويدخل يف هذا الناقض الدفا عن الي ود والنصار والدعوة إى وحدة األديان ،أو اعتقاد أن
القوانني الوضعية يف باب املعامال أنس

هلذا الزمان ،أو أن تطبي احلدود ال يناس

زماننا ،أو أن

العبد خمري بني التحاكم إى الشريعة أو القوانني والوضعية ،أو أن األوليا غري مكلفني بالشرعية .
4ا بىض الدين أو بىض ش

مما جا به النيب  وإن عمل به :وهذا من أعمال املنافقني كما قال

تعاى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ محمد , ٩ :فمن كره شيئا مما أنزله اهلل تعاى ا وهذا يشمل
القرآن والسنة ا فقد حب عمله ألنه كفر باهلل تعاى  ,وعمله به ال يفيده ألن املنافقني يأتون بأحكام
الدين الظاهرة مع كراهيت م هلا ،وقال تعاى عن م:

ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ

ﭼ التوبة ، ٥٤ :وقال

ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﭼ الحج ، ٧٢ :ومن هنا فعلى املسلم أن يفت
قلبه هل فيه كره لش

من أحكام الدين ؟ ف ن بعض النا يكره أو يود أن اهلل م حيرم أشيا يظن أهنا

تقيد حريته يف كس

املرأة حريت ا ،أو أن األوى

املال أو التعامل مع اآلخرين أو ير أن الشر سل

تقد الوطنية على الدين ،وغري ذل مما ينتشر بني طوائ من النا  ,وهم ال يشعرون.
5ا االست زا بش
ﮍ ﮎﮏ

من الدين :قال تعاى :

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮐ ﭼ التوبة ، ٦٥ :وقال تعاى:

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ التوبة، ٧٩ :

([ )1مسلم  2005من حدي جابر بن عبداهلل  وهو من زياداته على البخاري]
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ومن النا من ال يست ز بش

من الدين لكنه يتساهل يف اجللو مع من يقع منه ذل  ،أو يتساهل

يف مشاهدة برامج يقع في ا است زا بالدين أو سخرية من املؤمنني ،أو يتساهل بنقل كالم أمثال هؤال
على سبيل التندر ،وال يعلم أنه ال فر ،بني املتكلم والساك  ،وال فر ،بني اجلاد واهلازل كما قال تعاى
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ النساء. ١٤٠ :
6ا مظاهرة املشركني ومعاونت م على املسلمني :ويف حدي عبداهلل بن عمر « :املسلم أخو املسلم ال
يظلمه وال يسلمه ،ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته» 1أي ال يحكه ملا يضره ،فكي
حال من يعادي املسلمني وينصر الكفار علي م ؟ قال تعاى:
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

يكون

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭪ ﭼ المائدة , ٥١ :فظاهر اآلية أن من

توالهم ف و مثل م يف الكفر  ,ويدخل يف هذا التويل معاونة الكفار ضد املسلمني مع حمبة ما هم عليه
من الكفر ،ومعاونت م ضد املسلمني ،وأما من أعاهنم وهو مكره ،أو خمتارا مع كرهه لدين م فال يكفر
بذل .
مما سبق  :أعد ترتي نواقض اإلسالم بتصنيف ا إى  :قولية  ,وعملية  ,واعتقادية كما يف اجلدول:
نواقض قولية

نواقض عملية

نوافض اعتقادية

التكفير وضوابط :
([ )1البخاري  ،6956واللفظ له ،ومسلم ]6578
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معىن التكفري :احلكم على أحد بأنه كافر خار عن اإلسالم بسب وقوعه يف مكفر من املكفرا .
وال جيوز اإلقدام على التكفري ممن ليس أهال له ألنه حكم باخلرو من اإلسالم واخللود يف النار،
ويف حدي

أيب ذر  ،قال :قال النيب  « :ال يرم رجل رجال بالفسو ،وال يرميه بالكفر إال

ارتد عليه إن م يكن صاحبه كذل » 1واجلرأة على ذل من فعل الفر ،الضالة من اخلوار والرافضة
الذين ال يتورعون عن تكفري كل من خالف م.
ومن الضواب امل مة يف هذا الباب:
ا يطل الكفر على األفعال الي ورد يف الشر أهنا كفر لكن ال جيوز تكفري الفاعل إال بعد توفر الشرو
وانتفا املوانع وذل لتفري الشر بني احلكم العام وبني تنازيل احلكم على شخص بعينه ،فليس كل من
وقع يف الكفر وقع عليه اسم الكفر.
ا من املوانع الي متنع التكفري:
 اخلطأ بأن يكون الشخص غري متعمد للفعل كمن سب على لسانه سيقصده.

الدين ،وهو ال

 اجل ل املعترب كما قد يقع من املسلم اجلديد ،أو ممن نشأ يف بيئة يكثر في ا اجل ل. اإلكراه كمن أكره على قول كلمة الكفر ليتخلص من القتل. االعتماد على دليل باطل أو تأويل خطأ ,كمن اعتقد أن الويل له تصر يف الكون معتمداعلى حدي مكذوب على النيب  ،وكاخلوار الذين م يكفرهم الصحابة  -رض اهلل عن م
 مع عظم جرم م من تكفريهم لعثمان وعل  -رض اهلل عن ما  -واستحالهلم دمااملسلمني ا واستحالل الدم احلرام كفر ا وذل ملا كان عندهم من التأويل الذي حرفوا به
معاين النصوص ،واشتبه علي م به احل بالباطل.
ا قد جيتمع يف الشخص إميان وكفر ،فيقول« :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل » ويأيت بأركان اإلسالم،
ومع ذل

يأيت مبكفر من املكفرا كصر ش

من العبادة لىري اهلل تعاى ،وقد قال تعاى يف ح

املشركني ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ يوسف ،١٠٦ :فجمعوا بني اإلميان
والشر

فلم ينفع م إمياهنم شيئا وهلذا خا

األنبيا وهم أعلم النا

باهلل تعاى على أنفس م

[ ))1البخاري  ،6045واللفظ له ،ومسلم ]217
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وأوالدهم ,فقال يوس

عليه السالم :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ يوسف،١٠١ :

وقال إبراهيم عند وفاته لبنيه  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯳ ﭼ

البقرة، ١٣٣ :

وقال ﭨ ﭽ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ إبراهيم.٣٥ :

صور للغلو في باب التكفير :
ا التسر يف تكفري املسلمني مبجرد وقو أحدهم يف فعل من أفعال الكفر دون التثب والتحق من توفر
الشرو وانتفا املوانع.
ا عدم التفري بني الكفر األكرب واألصىر والتسوية بين ما يف احلكم ،وهذا من ج اخلوار  ,ف هنم يكفرون
مرتك الذنوب الكبرية ،وكل من وقع يف معصية ورد تسميت ا كفرا يف الشر  ,ف و عندهم كافر خار
من امللة.
ا تكفري اجملتمعا  ،وتنازيل أحكام املرتد علي م من استحالل الدما  ,واألموال ,والنسا .
ا عدم عذر الفاعل باجل ل.

نشاط رقم ( :) 1
صن األمثلة التالية نو الكفر:
املثال

م
1

رجل عر أن اإلسالم هو الدين احل مث رفض الدخول فيه.

2

رجل ال يبايل أن يقع يف الكفر إذا كان ذل يتعارض مع ش وته
الدنيوية.

3

استباحة قتل املعصوم.

4

رجل حيل حبياته.

5

شخص يزعم أن البع بعد املو خرافة.

نو الكفر

صفحة 106
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6

شخص يشرب اخلمر ويقول حبل ذل .

نشاط رقم ( :)2
تفنن أسالي أهل الباطل يف االست زا بالدين وأهله ,بني خطورة ما يل :
أ .السخرية من أهل الدين بنية املزا .
ب .جمالسة الذين يسخرون بالدين وأهله.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..........................................................................................
نشاط رقم (:) 3
احصر نواقض اإلسالم املنتشرة يف بلد  ,وما احللول املناسبة يف عالج ا؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

التقويم:

صفحة 107
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 :1ما مدلول كلمة الكفر يف اللىة وما سب التسمية بذل ؟
 :2أكمل ما يل :
أ.
ب.

إذا أطل لفظ (الكفر) انصر إى........................
يقع الكفر من املسلم إذا أتى مبا ..........................

:3علل :يطل على بعض الذنوب الكبرية لفظ  ( :الكفر األصىر ).
 :4عالم يدل تسمية الذنوب الكبرية بالكفر األصىر.
 :5ما حكم احلل بىري اهلل إذا اعتقد احلال تعظيم احمللو به؟
 :6ما جزا من ما على الشر  ,وما الدليل ؟
 :7بني موق نيب اهلل ابراهيم عليه السالم من أبيه وقومه عندما رفضوا عبادة اهلل وحده.
 :8ملاذا يعد الساحر كافرا ,وما الدليل على كفره؟
 :9ماذا يحت على تكفري املعني من أحكام؟
 :10هل يتوقع من شخص يأيت بأركان اإلسالم أن يقع يف الشر ؟ وضح ذل مع األدلة.

صفحة 108
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الوحدة اثلامنة عرشة
انلفاق

صفحة 109
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
• يبني تعري النفا. ،

• يعدد أنوا النفا.،
• يوضح صور النفا ،األكرب وأمثلته.
• يعدد خصال النفا ،العمل ( األصىر)

• يستنب الفر ،بني النفا ،األصىر والنفا ،األكرب
• يعدد صفا املنافقني وحيذر من ا.

صفحة 110
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مدخل

بعااد أن انتصاار املساالمني يف معركااة باادر وظ اار هلاام قااوة  ،باادأ ظاااهرة جدياادة تطاال برأسا ا,
وه ا دخ ااول بع ااض مشاارك املدينااة يف اإلس ااالم خوفااا ماان املس االمني وبىيااة يف الطعاان يف اإلس ااالم
والتفري بني املسلمني  ،ف سالم هؤال م يكن حقيقيا ,وإمنا إسالم يف الظاهر ,وأما يف قارارة أنفسا م

صفحة 111
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ف اام كفااار  ،قااال اهلل عاان م :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ البقرة١٤ :

مسااى الشاار هااؤال باملنااافقني  ،ومسااى هااذه الظاااهرة بالنفااا ، ،فمااا النفااا ،؟ ومااا أنواعااه ؟ ومااا
خطورته ؟ وما صفا أهله ؟
تعريف النفاق:
النفا ،لىة :مأخوذ من النافقا  ،وهو أن دابة يقال هلا الريبو حتفر بيت ا حت األرض ،وهلا خمرجان
أحدمها ظاهر واآلخر خف يقال له النافقا  ،ف ذا طلب
املناف منافقا تشبي ا له هبذا املخر اخلف

من الظاهر هرب

من اخلف  .فسم

ألنه يظ ر شيئا وخيف خالفه.

أقسام النفاق
النفا ،نوعان مها:
النفاق األكبر :ويسمى النفا ،االعتقادي :وهو إظ ار اإلسالم وإبطان الكفر ,وهذا النفا ،كفر،
وفاعله أسوأ حاال من اجملاهر بكفره ألنه خماد  ،قال ﭨ ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ النساء ، ١٤٥ :وقد ذكر اهلل تعاى أهله  ,وذكر صفاهتم يف أول
سورة البقرة ،واستقصى خمازي م يف سورة التوبة ولذا مسي هذه السورة بالفاضحة ألهنا فضح
املنافقني ،ومن خمازي م وأفعاهلم الكفرية :إبطان الكفر  ،واالست زا بالدين وأهله ،والتعاون مع
الكفار يف السر ضد املؤمنني ،وسو الظن باهلل تعاى ،وكراهيت م للج اد يف سبيل اهلل ،وصد النا
عن الدين والتحاكم إى شريعة اإلسالم ،والفر بىلبة الكفار على املسلمني.
وفيما يل بيان لصفتني من هذه الصفا انتشرتا يف هذا الزمان ليحذر املسلم من أن يقع
يف الكفر وهو ال يشعر.
 السته اء بال ي :صفحة 112
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وذل

أن أعظم ما حيافظ عليه املسلم دينه ،ألنه أعظم من كل ما عداه من النفس واملال،

واالست زا بش

من الدين است زا مبا حقه التعظيم والتوقري ،وهذه الصفة ذكرها تعاى من صفا

املنافقني يف قوله ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ
التوبة٦٦ - ٦٤ :

وقصة ذل كما رواه زيد بن أسلم أن رجال من املنافقني قال لعو ابن مال

 يف غزوة تبو  :ما لقرائنا هؤال  ،أرغ
عو  :كذب  ،ولكن

بطونا ،وأكذب ألسنة ،وأجبننا عند اللقا ؟ فقال له

مناف ألخربن رسول اهلل  ،فذه

عو

إى رسول اهلل  ليخربه،

فوجد القرآن قد سبقه  ,قال زيد :قال عبد اهلل بن عمر  :فنظر إليه متعلقا حبق ناقة رسول
اهلل  تنكبه احلجارة ،يقول :إمنا كنا خنوض ونلع  .فيقول له النيب ( :أباهلل وآياته ورسوله كنتم
تست زؤون) ما يزيده 1.فدل

اآلية على أن من است زأ بش

من مظاهر الدين كلبا اإلحرام  ,أو الطوا

من الدين أو من املؤمنني أو مظ ر

بالبي  ,أو اللحية  ,أو احلجاب أو تر احملرما

من شرب اخلمر ,أو غض البصر ،أو ازدرا العلم الديي وأهله وطالبه ،أو انتقد احلدود الشرعية،
فقد كفر  ,ولو لزعم أنه هازل ويلع

وم يقصد حقيقة السخرية من الدين ,أو أنه يعتقد الكفر

ألنه لو كان إميانه صحيحا ما انشر صدره ملثل هذا الكالم  ,ف ن األعمال الظاهرة تدل على ما يف
القل من اإلميان أو النفا.،
 سوء الظ باهلل  -سبحان وتعالى :-وإذا كان اهلل تعاى أوج

على املؤمنني حسن الظن به ف ن املنافقني يقول اهلل عن م :ﭽ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﭼ الفتح ٦ :فوصف م
([ )1تفسري الطربي لآلية]
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بصفة سو الظن باهلل ،وسو ظن م الذي ظنوه هو أن اهلل ال ينصر رسوله  , وأن اإلسالم
من سو

سينت  ،وأن ما أصاب املسلمني م يكن من تقدير اهلل  ,وكثري من النا يقع يف ش

الظن باهلل تعاى جل ل م باهلل تعاى  ,وحكمته يف خلقه وتدبريه خللقه  ,وابتالئ م بالسرا والضرا ،
ومن ذل

ظن م أنه لن تقوم لإلسالم قائمة وهم يرون أنوا القوة بيد عدوهم ،وتقدم م على

املسلمني يف غال
التمس

اجملاال  ،أو أن املسلمني مكتوب علي م التأخر والضع  ،وأن سب

الكامل بالشريعة ،وأن سب

التأخر

التقدم االنفتا الكامل ،ومسايرة الكفار يف أخالق م

وسلوك م ،أو يكون سو ظنه يف خاصة نفسه كمن يبتلى باملرض  ,أو الفقر وير غريه من العصاة
قد يسر اهلل أمرهم ووسع رزق م  ,فيسو ظنه باهلل تعاى  ,وبدينه فيكون حاله كما قال تعاى :ﭽ
ﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ الفجر ، ١٧ - ١٥ :ويكون كما قال
الي ود ملوسى عليه السالم :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﭼ
األعراف , ١٢٩ :وكما قال قوم فرعون ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭼ األعراف١٣١ :

 ،وكل من وجد يف قلبه اعحاضا على قدر اهلل تعاى فيما قدره ,وأن لو كان كذا

وكذا ف نه يكون قد وقع يف ش

من سو الظن باهلل تعاى واعحاضا على حكمته يف قضائه  ,ومن

عر اهلل تعاى أيقن أن كل ما يقدره اهلل تعاى ف و خري ،وأنه يقتض عبودية منه إما صربا أو
شكرا ،أو إنفاقا ،أو استىفارا ،حبس ذل  ،ويف كل ذل على العبد أن يتذكر قول اهلل تعاى يف
احلدي القدس «أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين » ، 1وقوله تعاى :ﭽ ﯩ ﯪ

( )1البخاري  ،7405واللفظ له ،ومسلم  6952من حدي أيب هريرة 
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﭼ البقرة١٨٦ :

النفاق األصغر ،ويسمى النفا ،العمل  :وهو إظ ار ش

على خال

ما يضمره فيما ال يرجع

إى أصل اإلميان.
وهذا النفا ،مع أنه من كبائر الذنوب إال أنه ال خير من امللة.
 شعب النفاق األصغر :ومن شعبه ما ورد يف حدي عبد اهلل بن عمرو  قال :قال رسول اهلل « :أربع من كن فيه
كان منافقا خالصا  ،ومن كان فيه خلة من ن كان فيه خلة من نفا ،حىت يدع ا :إذا حد
كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا وعد أخل  ،وإذا خاصم فجر» ، 1ويف حدي أيب هريرة « وإذا
ائتمن خان».2
وذكر اهلل تعاى من صفاهتم ما ذكره يف قوله ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﭼ
النساء١٤٢ :

 ،وشدة خوف م وجبن م  ,قال تعاى ( :وحيلفون باهلل إهنم ملنكم وما هم منكم

ولكن م قوم يفرقون  .لو جيدون ملجأ أو مىارا أو مدخال لولوا إليه وهم جيمحون)[برا ة -56
 ،]57والسفه وخفة العقل ،والطمع يف الدنيا وإيثارها على الدار اآلخرة ،واستحواذ الشيطان
علي م ،والتذبذب يف املواق  ،وحدة اللسان ضد املؤمنني.
الفرق بي النفاق األصغر والنفاق األكبر
النفا ،األكرب

النفا ،األصىر

صاحبه يف الدر األسفل من النار.

إذا دخل النار ف نه ال خيلد في ا.

حيب مجيع األعمال.

يبطل العمل الذي خالطه فق .

 ))1البخاري  34ومسلم  ،210واللفظ له
([ )2البخاري  33ومسلم ]212
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خمر من امللة  ,ألن حقيقته إبطان صاحبه مسلم مرتك لكبرية من الكبائر.
الكفر.
صاحبه حالل الدم واملال.

صاحبه ال يبا الدم واملال.

يوج الربا الكامل التام.

يواى على طاعته ويعاد على معصيته

ال يكفره إال اإلميان.

حكمه حكم كبائر الذنوب تكفر بالتوبة ،أو بالتط ري
يف النار ،أو يتجاوز عنه أرحم الرامحني.
يكون بالقل والقول والفعل.

يكون بالقل .

نشاط رقم ( :) 1
وص اهلل املنافقني يف سورة املنافقني بصفا عدة ,بالرجو إى السورة دون هذه الصفا .
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................

نشاط رقم ( :) 2
قارن بني موق

املؤمنني وموق

املنافقني يف غزوة األحزاب ,مبينا الصفة الي جعل هذا التفاو

بين ما.
ﭧﭨﭽﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﭼ
األحزاب١٢ :
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ﭧ ﭨ ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ األحزاب٢٢ :
موقف المنافقين

موقف المؤمنين

سب التفاو يف املواق :
.............................................................................................
....................................................................................
التقويم:
 :1بني ما يل :
نو النفاق

تعريف

مسماه

النفا ،األكرب
النفا ،األصىر
 :2بني حكم النفا ،األكرب.
 :3علل:
أ .يعد صاح النفا ،األكرب أسوأ حاال من اجملاهر بكفره .
ب .تسمى سورة التوبة بالفاضحة.
:4اكت أبرز األعمال الكفرية الي يضمرها املناف ويفر هبا.
 :5ما حكم االست زا بش

من دين اهلل ,مع الدليل؟
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 :6هل هنا فر ،بني من يست ِز بش

من الدين سوا أكان جادا أم مازحا.
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