
 

 األكادميية العربية الدولية

 

 األكاديمية العربية الدولية

www.aiacademy.info | care@aiacademy.info 

http://www.aiacademy.info/


5٢

يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة:  
يمــان، لبنــاء معرفــة نظريــة  ســلام فــي ترســيخ حقائــق �ل�إ  �لتعــّرف �إلــى منهــج �ل�إ

و�عيــة يفيــدون منهــا فــي تحصيــن ثقافتهــم �لفكريــة.
 تنميــة قدر�تهــم علــى �لمحاججــة، و�ل�ســتدل�ل، بوعــي و�أدب حــو�ر للتاأثيــر 

يمــان. نــكار لحقائــق �ل�إ يجابــي فــي فكــر �لجحــود و�ل�إ �ل�إ
ــذي  ــوم، �ل ــد �لمذم ــًد� عــن �لتقلي ــي قلوبهــم، بعي يمــان �لو�عــي ف  ترســيخ �ل�إ

ــع. ــقٍّ تاب ــه مجــّرد متل يجعــل مــن صاحب
يمــان، بالوقــوف على �آثــاره في �لمجتمعات   �إدر�ك حقيقــة �لحاجــة �لبشــرية للاإ

�لبشــرية جمعاء. 

الوحدة الث�نية:

سلامية العقيدة ال�إ

  ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ  ﴾    )�آل عمر�ن(

سلامية؟ ما موقع مكونات �لنفس �لبشرية )�لعقل، و�لقلب، و�لجو�رح( في �لعقيدة �ل�إ
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يم�ن.    الدرس  الح�دي عشر: منهج القراآن الكريم في ترسيخ حق�ئق ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
يمان.- ١ ذكر �ل�أساليب �لتي �رتكز عليها منهج �لقر�آن �لكريم في ترسيخ حقائق �ل�إ
توضيح منهج �لقر�آن �لكريم في مخاطبة �لعقل.- ٢
بيان منهج �لقر�آن �لكريم في مخاطبة �لقلب و�لفطرة.- 3
يمان �لتي جاء �لخطاب بها مباشًر�.- ٤ ذكر بعض حقائق �ل�إ
نسان للتفكر فيها.- 5 تحديد ميادين �لنظر �لتي وجه �لقر�آن �لكريم �ل�إ
يمان في �لحياة.- 6 َتَمثُُّل منهج �لقر�آن �لكريم في ترسيخ حقائق �ل�إ

يمان ما يصّدق به �لعقل، �أم ما يصدقه �لقلب؟نش�ط �ل�إ

�أنــزل �للــه -تعالــى- �لقــر�آن �لكريــم بمــا فيــه مــن �آيــات؛ لتحقيــق �لهد�يــة، و�إخــر�ج �لنــاس مــن ظلمــات �لشــرك �إلــى نــور 
يمــان: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ ﴾.)�إبر�هيــم:١( �ل�إ

يم�ن اإلى اأس�ليب عديدة، منه�:   ارتكز منهج القراآن الكريم في ترسيخ حق�ئق ال�إ
ال�أول: خط�ب القراآن الكريم للعقل: 

ــى  نســان فلفــت �نتباهــه �إل ــر �ل�إ ــم �لعقــل، و�ســتثار تفكي خاطــب �لقــر�آن �لكري
ــه  ــت �نتباه ــّم لف ــات(، ث ــى:﴿  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ﴾.)�لذ�ري ــال تعال نفســه، ق

ــى:﴿  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ــال تعال ــه مــن عناصــر �لوجــود:  ق ــا حول ــى م �إل
ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾.)ق(، و�إلــى مــا تشــاهده عينــاه مــن 
﴾.)�لغاشــية:(؛  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   تعالــى:﴿      قــال  مخلوقــات، 
لينقلــه مــن قيــد �لتفكيــر بال�أشــياء �لماديــة �لظاهــرة، �إلــى �لتاأمــل و�لتفكــر بمــا ور�ء 

ــق لهــذ� �لكــون.  ــى حقيقــة وجــود خال هــذه �ل�أشــياء،  فيصــل �إل
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الث�ني: خط�ب القراآن الكريم للقلب: 
نســان، فقلــب  يمــان حقيقــة فطريــة تولــد مــع كّل طفــل، ثــّم تنمــو، �أو تخبــو حســب �لبيئــة �لتــي يعيــش فيهــا �ل�إ �ل�إ

يمــان، قــال تعالــى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ   نســان يقــوده �إلــى �ل�إ �ل�إ
ســر�ء( ٿ  ٿ   ٿ ﴾.)�ل�إ

نســان فــي لحظــة �نقطــاع �أســباب �لنجــاة، يدفــع قلبــه �إلــى �لتوّجــه �إلــى �للــه -تعالــى-  فهــذ� �لشــعور �لــذي يعيشــه �ل�إ
بالدعــاء، فتســتيقظ فطرتــه.

الث�لث: الخط�ب المب�شر: 
يمــان بالملائكــة، و�لجنــة، و�لنــار، وكل عالــم  يمــان بــه مباشــًر�، كال�إ يمــان مــا جــاء �لخطــاب بال�إ �إن مــن حقائــق �ل�إ
خبــار عنهــا؛ ذلــك �أن مــن �آمــن باللــه خالقــا، معبــود� متصرفــاً، ل� بــّد �أن يخضــع  آيــات �لمتضمنــة للاإ �لغيــب مــن خــلال �ل�

أمــره، وُيســلّم لــه، ويؤمــن بمــا جــاء فــي كتابــه �لعزيز،قــال تعالــى: ﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ل�
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    

ڳ  ڳ  ڳ ﴾.)�لنســاء(.
يمــان، نجدهــا قــد وّجهــت �لنــاس �إلــى   وبالنظــر �إلــى �ل�أســاليب �لتــي �تبعهــا �لقــر�آن �لكريــم فــي ترســيخ حقائــق �ل�إ

�لنظــر فــي ميد�نيــن: 
الكت�ب المسطور: - 1

يمــان، فمــن �بتغــى  فقــد �أرســل �للــه -تعالــى- رســوله محمــد  بالقــر�آن �لكريــم، مرشــًد� وهادًيــا ومبيًنــا لحقائــق �ل�إ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ﴿ تعالــى:  �أســبابه،قال  يجــد  �لهــدى 

ڄ﴾.)�إبر�هيــم:١( ڦ   ڦ  

الكت�ب المنظور: - 2
 وهــو �لكــون، بمــا فيــه مــن مخلوقــات وعناصــر تــدلُّ علــى عظيــم خلــق �للــه -تعالــى-، مــن �أرٍض وســماء، ومــا بينهمــا، 
ومــا فيهمــا مــن كو�كــب ونجــوم، وبحــار و�أنهــار، ومخلوقــات، فكلّهــا ميــد�ن نظــر وتفكـّـر وتدبـّـر، ل� يســع مــن يمعــن 

�لنظــر فيهــا �إل� �أن يوقــن يقينــا ل� شــك فيــه �أن �للــه -تعالــى- هــو �لخالــق �لمالــك �لمتصــرف، �لمعبــود.

 نت�أمل 
ونستنتج

آيــة  قولــه -تعالــى-: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ ﴾.)�لطــور(، نســتنتج مــن �ل�
�لكريمــة مــا يــدل علــى و�حــد مــن ميد�نــي �لنظــر �لتــي وجــه �لقــر�آن �لكريــم �لنــاس �إلــى �لتفكــر فيهــا.
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   التقويم: 

   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لمقصود بالكتاب �لمنظور بوصفه ميد�نًا للنظر في مخلوقات �لله: - ١
ب- �لكون كله.  �أ- �لقر�آن �لكريم.     

د- �لسماء وما فيها من كو�كب. ج- �ل�أرض وحدها.    

نسان في لحظة �نقطاع �أسباب �لنجاة، يدفع قلبه �إلى: - ٢ �لشعور �لذي يعيشه �ل�إ
ب- �نتظار �لعون من �لناس.  �أ-�لتوجه �إلى �لله -تعالى-.    

د- �لنظر فيما حوله.  ج- �لتفكير في �لهروب من �لو�قع.   

يمان. ٢ نذكر �ل�أساليب �لتي �رتكز عليها منهج �لقر�آن �لكريم في ترسيخ حقائق �ل�إ

نسان بنفسه وما حوله من عناصر �لوجود. ٣ نُعلّل: خاطب �لقر�آن �لكريم �لعقل و�ستثار تفكير �ل�إ

نسان حين خاطب �لعقل �إلى ثلاثة �أمور، نوّضحها. ٤ يلفت �لقر�آن �لكريم �نتباه �ل�إ

يمان من خلال �لنظر في ميد�نين، نُبّين ذلك. ٥ دعا �لقر�آن �لكريم �لناس للاإ

يمــان بالملائكــة و�لجنــة و�لنــار فــي �لقــر�آن �لكريــم مباشــًر� علــى �عتبــار ذلــك مــن  ٦ نوّضــح: جــاء �لخطــاب بال�إ

يمــان باللــه خالًقــا متصرًفــا. مســتلزمات �ل�إ

٧ نستنتج كيف خاطب �لقر�آن �لكريم �لقلب محددين بعض �لمشاعر �لتي �ستثارها ووجهها.

نسان �إلى ما حوله من عناصر �لكون. بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب ثلاثة �أدلّة تلفت نظر �ل�إ      نبحث:
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يم�ن في المجتمع البشري    الدرس   الث�ني عشر:  اأثر ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
يمان.- ١ تعريف �ل�إ
يمان في حياة �لفرد. - ٢ توضيح �آثار �ل�إ
يمان في حياة �لمجتمع.- 3 بيان �آثار �ل�إ
يمان على �لمجتمع.- ٤ �ل�ستدل�ل من �لقر�آن �لكريم على �أثر �ل�إ
�ستشعار رقابة �لله -تعالى- عليهم في �لسر و�لعلن.- 5

يجابية في نفس �لمؤمن، ما علاقة ذلك بعمارة �لكون؟نش�ط يمان يغرس �ل�إ �ل�إ

يمــان معيــاُر صــلاح �ل�أعمــال، و�أســاس قبولهــا، �أو رفضهــا، وبدونــه يكــون �لخســر�ن �لمبيــن، قــال تعالــى: ﴿ٿ  ٿ    �ل�إ
سر�ء( ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ﴾. )�ل�إ

يم�ن؟ وم� اأثره على كلٍّ من الفرد والمجتمع؟  فم� ال�إ
يم�ن: تصديق بالجنان و�إقر�ر باللسان وعمل بالجو�رح. ال�إ

يمان ثلاثة:  يمان �أن مقّومات �ل�إ ونستخلص من تعريف �ل�إ
ــق - ١ ــاد و�لتســليم بحقائ ــب: بال�عتق ــق �لجــازم بالقل �لتصدي

ــه ورســله.  ــه وكتب ــه وملائكت ــان بالل يم ــان، كال�إ يم �ل�إ
�إلــه �إل� �للــه، و�أن - ٢ قــر�ر باللســان: بــاأن يشــهد �أن ل�  �ل�إ

�للــه.  رســول  محمــد� 
ســلام، كمــا يتســع ليشــمل كل عمــل - 3 ــة �لمعروفــة، و�أهمهــا �أركان �ل�إ �لعمــل بالجــو�رح: ويشــمل �لشــعائر �لديني

نافــع يبتغــي فيــه �لمســلم وجــه �للــه -تعالــى-.

 نت�أمل 
ونستنتج

ــعلاقة  ــك �إشــارة لـ ــي ذل ــا للجماعــة، وف ــا موجًه ــم خطاًب ــر�آن �لكري ــي �لق يمــان ف جــاء �لخطــاب بال�إ
ــك؟ ــن ذل ــاذ� نســتنتج م يمــان بالعمــل �لجماعــي. م �ل�إ
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يمــان يزيــد ويقــوى بطاعــة �للــه -ســبحانه-، و�لتــز�م �أو�مــره و�جتنــاب نو�هيــه، كمــا ينقــص ويضعــف بمعصيتــه،  و�ل�إ
ومخالفــة �أو�مــره.

يم�ن على الفرد:    اآث�ر ال�إ
ــه،  ــا فاعــًلا فــي نفــس صاحب يمــان قوًي ــزد�د كلمــا كان �ل�إ ــار عظيمــة، تظهــر وت نســان �لمســلم �آث ــى �ل�إ يمــان عل للاإ

ــار:  آث ــه، ومــن هــذه �ل� ــاه، و�آخرت ــه، ويحصــد ثمارهــا فــي دني ــه فــي حيات فتنعكــُس علي
اأ- اســتق�مة الســلوك وال�أخــلاق: فالمؤمــن يستشــعر رقابــة �للــه عليــه، فــي �لســّر و�لعلــن، فينضبــط ســلوكه بشــرع 

�للــه، وتســتقيم �أخلاقــه، قــال تعالــى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾.)�لتغابــن: ١١(
ب- الصبــر والرضــ�: فالمؤمــن بقضــاء �للــه وقــدره ل� يجــزع، بــل يشــعر بالطماأنينــة ويستبشــر بالفــرج، مــع حرصــه 

علــى �لســعي، و�ل�أخــذ بال�أســباب.
ج- العــزة والشــج�عة: فالمؤمــن بقــدرة �للــه وعظمتــه، وقوتــه، يشــعر �أن �للــه معــه، يســتمد منــه عــزة �لنفــس، ويشــعر 

بالقــوة فــلا يخــاف �أحــًد� �إل� �للــه -تعالــى-، قال تعالــى: ﴿گ  گ    ڳ  ڳ ﴾.)�لمنافقون: ٨(
د- التضحيــة والبــذل: فالمؤمــن بكــرم �للــه وســعة فضلــه، يســخو بالعطــاء �لمــادّي و�لمعنــوي، طمًعــا فــي �ل�أجــر، 

وحســن �لثــو�ب قــال تعالــى: ﴿ی   ی  ی  ی  جئ  حئ﴾. )ســباأ: 39(
ُه �إيمانــه �إلــى �لتوبــة و�ل�ســتغفار،  هـــ- المســ�رعة اإلــى التوبــة: فــاإذ� وقــع �لمــرء فــي خطــاأ، �أو �رتكــب معصيــة، يــردُّ

فيتر�جــع عــن ســوء فعلــه.

ف�ئدة

ــه -تعالــى-، و�بتغــاء  ــادٌة مفروضــة يلتزمهــا �لمســلم طاعــة لل ــه، وهــي عب ــد وربّ ــة بيــن �لعب �لصــلاة صل
مرضاتــه، ســو�ء ظهــرت فو�ئدهــا �لدنيويــة �أو خِفيــت. وللصــلاة، وفــق مــا توصلــت �إليــه بعض �لدر�ســات 
نســان، فهــي تحفــز �لجســم ليتجــدد، وبذلــك تتحّســن وظائفــه،  �لعلميــة �لحديثــة، �أثــر علــى جســم �ل�إ
ضافــة لفو�ئــد عديــدة �أخــرى، مــا يــؤدي للحفــاظ علــى  وتزيــد كفــاءة �لــدورة �لدمويــة فــي �لدمــاغ، بال�إ

صحتــه �لجســدية و�لعقليــة و�لنفســية.

يم�ن على المجتمع:   اآث�ر ال�إ
يمان يحّقق للمجتمع �لمسلم �أمور� عديدة منها:  �ل�إ

النصــر والغلبــة: وهــذه نتيجــة حتميــة، ووعــد �إلهــي لعبــاده �لمؤمنيــن يســتحقونه بفضــل مــا يبذلونــه مــن جهــد - 1
وجهــاد، وطاعــة للــه وحــده و�عتصــام بدينــه، قــال تعالــى: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے   ے ﴾.)�لــروم: ٤7(

ــّل - 2 ــا ويق ــة، ودو�فعه ــباب �لجريم ــي �أس ــع، فتنتف ــة ل�ســتقامة �لمجتم ــي نتيجــة طبيعي ــة: وه ــ�ن والطم�أنين ال�أم
ــر�د. أف ــن �ل� ــاو�ة بي ــُق �لمس ــدل، وتتحّق ــر �لع ــن، وينتش أم ــم �ل� ــا، فيع حدوثه
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ــا رزقهــم و�أنعــم - 3 ــي كل م ــر و�لنمــاء، ف ــاده، بالخي ــِه -ســبحانه- لعب ــم: وهــو وعــد �لل ــرزق والنع ــي ال البركــة ف
ــى:﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ   ــال تعال ــم بشــرعه، ق ــم و�لتز�مه ــك جــز�ء �إيمانه ــم، وذل عليه

)96 أعــر�ف:  ڀ﴾.)�ل� ڀ   ڀ   پ   
النهضــة والتقــدم: وهــي نتيجــة طبيعيــة مؤكــدة، لبــذل �لمؤمنيــن كل �أســباب �ل�جتهــاد فــي �إعمــار �ل�أرض، وقــد - 4

ســلامية �لعريقــة، حيــث بــرع �لعلمــاء �لمســلمون فــي  تجلـّـت هــذه �لنهضــة فــي �أعظــم صورهــا فــي حضارتنــا �ل�إ
كل �لمجــال�ت، وكانــو� رو�د�ً مهــدو� �لــدرب للنهضــة �لعلميــة و�لمدنيــة �لحديثــة.

ــى �لمجتمعــات �لبشــرية جمعــاء، فمــن يعــش فــي ظــلال  ــار فــي �لمجتمــع �لمســلم �متــدت �إل آث ــاإذ� تحّققــت تلــك �ل� ف
ســلام، وينطلــق حــّر�ً كريمــاً، ومــن  أمــان، ويحــظ بعــدل �ل�إ أمــن و�ل� ســلامي مــن �لمجتمعــات �ل�أخــرى ينعــم بال� �لمجتمــع �ل�إ
ســلامي مــن  تحّققــت لــه �لهد�يــة فاآمــن نــال خيــري �لدنيــا و�ل�آخــرة، وقــد �أثبــت �لتاريــخ �أن مــن عــاش فــي �لمجتمــع �ل�إ

أمــان و�لســعادة و�لكر�مــة.  �أبنــاء �لمجتمعــات �ل�أخــرى تحّقــق لــه �ل�

يمان من �أسباب شقاء �لمجتمعات، ما ر�أينا بهذه �لعبارة؟ وما تعليلنا لما نر�ه؟  ضعف �ل�إ قضية 
للنق�ش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

يمان: - ١ مقومات �ل�إ
قر�ر و�لعمل. قر�ر.    ج- �لعمل وحده.      د- �لتصديق و�ل�إ ب- �لتصديق و�ل�إ �أ- �لتصديق �لجازم.    

�لمؤمن بقدرة �لله، �لمتوكل عليه سبحانه، يصبح: - ٢
�أ- مستسلًما ضعيًفا.       ب- عزيًز� شجاًعا.        ج- محبًطا يائًسا.       د- جبانًا ذليًلا.

يمان، وهو: - 3 �ستشعار �لمؤمن رقابة �لله -تعالى- في �لسر و�لعلن ينشاأ عنه �أثر من �آثار �ل�إ
 �أ- �ل�ستقامة في �لسلوك و�ل�أخلاق.          ب- �لنصر و�لتمكين.   

ج- �لصبر و�لرضا.                            د- �لعزة و�لشجاعة.

يمان. ٢ نُعّرف �لمقصود بال�إ

يمان على �لفرد. ٣ نذكر �آثار �ل�إ

٤ نُعلّل: 

يمان في �لمجتمع �لمؤمن تحقق �ل�أمان و�لطماأنينة.- ١ من �آثار �ل�إ
�لمؤمن منضبط �لسلوك، مستقيم �ل�أخلاق.- ٢

يمان على �لمجتمع �لمسلم �لنصر و�لغلبة. ٥ نوّضح: من �آثار �ل�إ

٦ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �ل�آتي: 

قال تعالى: ﴿   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ﴾.)�ل�أعر�ف: 96(- ١
قال تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ﴾.)�لتغابن: ١١(- ٢

يمان على كل من �لفرد و�لمجتمع. ٧ نستنتج �أثر�ً �إضافيا من �آثار �ل�إ
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 الث�لث عشر: الشرك ب�لله -تع�لى- ظ�هر وخفي    الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف �لشرك.- ١
تلخيص بد�ية �لشرك تاريخيًّا.- ٢
بيان �أنو�ع �لشرك.- 3
بيان مظاهر �لشرك بنوعيه.- ٤
خلاص لله -تعالى- في �أعمالهم و�أقو�لهم.- 5 �ل�إ

نناقش: �نتهى عهد �لشرك بزو�ل �ل�أصنام. ما مدى صّحة هذه �لعبارة؟نش�ط

�لشــرك �أعظــم �لذنــوب �لتــي يرتكبهــا �لعبــد فــي حــق �للــه -تعالــى-، وفــي حــقِّ نفســه، لذلــك توعــد �للــه �لمشــرك باأشــد 
�لعقوبــات، قــال تعالــى: ﴿      چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾.)�لمائــدة: 

7٢(، وفــي هــذ� �لــدرس ســنتعرف �إلــى �لشــرك مفهومــه ومخاطــره، و�أنو�عــه ومظاهــره.

 

 مفهوم الشرك، ومخ�طره:  
الشرك: �أن يجعل �لعبد مع �لله -تعالى- مثيلا يساويه به.

و�لشــرك �أكبــر �لكبائــر، و�أعظــم �لذنــوب، و�أخطرهــا، ففيــه تســوية بيــن �لخالــق و�لمخلــوق، فعندمــا ســئل �لنبــي  عــن 
� َوْهــَو َخَلَقــك" )متفــق عليــه(.  �أي �لذنــب �أعظــم عنــد �للــه ؟ قــال: "�أن تجعــل للـّـه نــدًّ

 بداية الشرك ت�ريخًي�:  
لقد ظهر �لشرك ل�أول مره في تاريخ �لبشرية في قوم نوح -عليه �لسلام-، فقد صنعو� �أصناًما لتخليد بعض �لصالحين من رجالهم، 

ثّم عبدوها من دون �لله -تعالى-، قال تعالى: ﴿  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ ﴾. )نوح(
و�تخــذ قــوم �إبر�هيــم -عليــه �لســلام- تماثيــل للكو�كــب، فعبدوهــا، حتــى بعــث فيهــم �إبر�هيــم -عليــه �لســلام- فــكان �أول 

مــن حطــم �ل�أصنــام.
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و�أمــا جزيــرة �لعــرب فــاأول مــن �أدخــل �إليهــا �ل�أصنــام عمــرو بــن لَُحــي، فــكان منهــا ُهَبــٌل �لــذي �أحضــره معــه مــن �لبلقــاء 
فــي �لشــام؛ لمــا ر�أى فيهــا مــن يعبــد �ل�أصنــام، وفــي صحيــح مســلم �أن �لرســول  ر�آه يجــرُّ �أمعــاءه فــي �لنــار. وعــرف 

مــن �أصنــام �لعــرب منــاة، و�لــلات، و�لعــزى.

ف�ئدة
كان �لعــرب علــى �لحنيفيــة �لســمحة ديــن �إبر�هيــم -عليــه �لســلام-، فهــي �لعقيــدة �لتــي تو�رثوهــا مــن 

عهــد �إســماعيل -عليــه �لســلام-، فلمــا دخلــت عليهــم عبــادة �ل�أصنــام وقعــو� فــي �لشــرك .

 اأنواع الشرك: 
الشرك نوع�ن: 

 اأول�- الشرك الظ�هر، اأو ال�أكبر: وهو كل عمل �أو قول �أو �عتقاد خالف �أصل �لتوحيد.
ــادة،  ــكل صــور �لعب ــره، وهــو وحــده �لمســتحق ل ــه غي ــه -ســبحانه- و�حــد ل� �إل ــاد �لجــازم �أن �لل ــد �ل�عتق فاأصــل �لتوحي
�لمتصــف بصفــات �لكمــال، و�لُمنــزَّه عــن كل نقــص، فــكل مــا خالــف هــذ� �ل�عتقــاد يعــد مــن �لشــرك �لــذي ذمــه �للــه 

. تعالــى-، وتوعــد عليــه فــي كتابــه، وحذرنــا منــه �لنبــي-
ومــن �لشــرك �ل�أكبــر �عتقــاد �لعبــد �أن مــع �للــه -تعالــى- �إلهــا �آخــر مســتحقاً للعبــادة، �أو شــريًكا متصرًفــا فــي �لكــون، �أو فــي 

�لخلــق �أو �لملــك �أو �لــرزق، �أو يحيــي ويميــت، �أو غيــر ذلــك ممــا ل� يكــون �إل� للــه وحــده.
خلاص( قال تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾.)�ل�إ

حكم �لشرك �ل�أكبر: �لشرك �ل�أكبر يحبط �لعمل، ويخرج من �لملة، ويؤدي بصاحبه �إلى سوء �لعذ�ب يوم �لقيامة. 

ث�نيً� -الشرك الخفي اأو ال�أصغر: هو كل ما �أتى في �لنصوص �أنه شرك ولم يصل �إلى حد �لشرك �ل�أكبر. 
وللشرك �ل�أصغر مظاهر منها: 

خلاص: وهو �إظهار �لطاعة وترك �لمعصية �بتغاء مقصد دنيوي.- 1 الري�ء وعدم ال�إ
قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ﴾. )�لبينة(

َيــاُء". أْصَغــُر َيــا َرُســوَل �للَّــِه َقــاَل �لرِّ ــْرُك �ْل� أْصَغــُر َقالـُـو� َوَمــا �لشِّ ــْرُك �ْل� وقــال : "�إِنَّ �أْخــَوَف َمــا �أَخــاُف َعَلْيُكــْم �لشِّ
)رو�ه �أحمــد فــي �لمســند(

التّطّيــر: وهــو �لتشــاؤم بالشــيء، و�أصلــه: �أن �لعــرب فــي �لجاهليــة كان �أحدهــم �إذ� �أر�د حاجــة كالســفر مثــًلا؛ - 2
�أطلــق �لطيــر �أو نّفــره، فــاإن طــار جهــة �ليميــن �ستبشــر بــه خيــًر�، و�إن طــار جهــة �ليســار تشــاءم بــه ورجــع، فاأبطــل 
ــن  ــن �ب ــه وحــده، فع ــد �لل ــع و�لضــر بي ــة، فالنف ــب منفع ــرَّة ول� يجل ــع َمَض ــه ل� يدف أن ــاد؛ ل� ســلام هــذ� �ل�عتق �ل�إ

ــا". )رو�ه �أبــو د�ود( ــَرُة ِشــْرٌك َثَلاًث ــَرُة ِشــْرٌك �لطَِّي مســعود  قــال: قــال : "�لطَِّي
الَحْلــف بغيــر اللــه - تع�لــى-: فــي �لحلــف �أو �لَقَســِم تعظيــم للمقســم بــه، و�لتعظيــم فــي هــذ� �لمقــام ل� يكــون - 3

�إل� للــه -عــّز وجــل-، وفــي ذلــك يقــول رســولنا �لحبيــب : "َمــْن َحَلــَف بَِغْيــِر �للَّــِه َفَقــْد �أْشــَرَك". )رو�ه �أبــو د�ود( 
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فالحلــف ل� يكــون �إل� باللــه، قــال رســول �للــه : "�أل� �إِنَّ �للَّــَه َيْنَهاكُــْم �أْن َتْحِلُفــو� بِاآَبائُِكــْم، َفَمــْن َكاَن َحالًِفــا 
َفْلَيْحِلــْف بِاللَّــِه، َو�إِلَّ� َفْلَيْصُمــْت". )رو�ه �لبخــاري(

ــم  ــر، و�إن ل ــر �للــه -تعالــى- �إن قصــد تعظيــم �لمحلــوف بــه كتعظيمــه للــه -تعالــى- فهــو شــرك �أكب فالحالــف بغي
يقصــد �لتعظيــم فهــو �لشــرك �ل�أصغــر. 

الرُّقى الشركية والتم�ئم والتِّولة: - 4
والرقى: �أدعية و�ألفاظ يقصد منها �ل�ستعانة �أو �ل�ستعاذة، بقصد جلب �لنفع ودفع �لضر.

قيــُة �إن كانــت مــن �لقــر�آن �لكريــم �أو �لســنة �لنبويــة �لشــريفة، �أو باأدعيــة مشــروعة يتوجــه بهــا �لعبــد �إلــى �للــه - 5 و�لرُّ
ــا  ــاظ شــركية يقصــد منه ــى �ألف ــا �إن �شــتملت عل ــا، �أم ــي ل� حــرج فيه ــى �لشــرعية �لت ــن �لرُّق ــي م ــى-، فه -تعال
 : ل�ســتعانة بغيــر �للــه -تعالــى- كال�ســتعانة بالجــن و�لشــياطين، فهــي �لرُّقــى �لشــركية �لتــي نهــى عنهــا فــي قولــه�

ــَة ِشــْرٌك". )رو�ه �أبــو د�ود( َقــى َو�لتََّمائـِـَم َو�لتَِّولَ "�إِنَّ �لرُّ
أمــلاك، �أو �لمرضــى،  التَّم�ئــم: هــي كل مــا يعلــق لدفــع �لبــلاء، �أو رده، ســو�ٌء علــى �لبيــوت، �أو �لــدو�ب، �أو �ل�

كالخــرزة �لزرقــاء، �أو �لكــف، �أو �لحــذ�ء، ومــا يشــبه ذلــك مــن �أشــياء.
قال : "َمْن َعلََّق َتِميَمًة َفَقْد �أْشَرَك". )رو�ه �أحمد في �لمسند(
والتِّولــة: وهــي مــا يعملــه �لمشــعوذون مــن �أعمــال يزعمــون 
�أنهــا تحبــب �لمــر�أة �إلــى زوجهــا �أو �لــزوج �إلــى �مر�أتــه. و�إنمــا 
تعــدُّ مــن �لشــرك ل�عتقادهــم �أنهــا تؤثــر، و�أنهــا تجلــب نفًعــا 

�أو تدفــع ضــًر�.

حكــم �لشــرك �ل�أصغــر: فالشــرك �ل�أصغــر بجميــع مظاهــره معصيــة 
محّرمــة، ويخشــى �أن توقــع صاحبهــا فــي �لشــرك �ل�أكبــر.

فعلــى �لمســلم �أن يخلــص عبادتــه للــه -تعالــى-، ويحــذر مــن �لوقــوع فــي �لشــرك بنوعيــه، حتــى ل� يقــع فــي د�ئــرة غضــب 
�للــه -تعالــى- ومعصيتــه فيهلــك.

يلجاأ بعضهم �إلى عياد�ت قر�آنية للرقية، كيف ننظر لهذه �لظاهرة؟ قضية 
للنق�ش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أول من �أدخل عبادة �ل�أصنام في جزيرة �لعرب: - ١
ج- �لوليد بن �لمغيرة.      د-�أمية بن خلف. ب- عمرو بن لحي.    �أ- �أبو جهل.  

كل دعاء �شتمل على �ألفاظ شركية يقصد منها �ل�ستعانة بغير �لله -تعالى-، هو: - ٢
ج- رقية شركية.       د- تطّير.  ب- تولة.    �أ- تميمة.  

تعليق �لكف لدفع �لبلاء �أو رده، هو �أمر: - 3
ج- جائز �إذ� دعت �لحاجة لذلك.     د- مكروه.  ب- مباح.    �أ- محرم.  

آتية: �لشرك �ل�أكبر، �لتّولة، �لّرقى، �لتّمائم. ٢ نَُعرُِّف �ل�

٣ نُبّين حكم �لّشرك بنوعيه.

٤ نوّضح �أنو�ع �لّرقى.

٥ نذكر مظاهر �لشرك �ل�أصغر �لذي يندرج تحته كل مما ياأتي: 

�لقيام ببعض �أعمال �لخير �أمام �لناس طمًعا في مدحهم. - ١
تعليق حذ�ٍء على سيارة.- ٢
ما يعمله �لمشعوذ من �أعمال يزعم �أنها تحبب �لزوجين ببعضهما.- 3

٦ �أعلّل: 

توعد �لله -تعالى- �لمشرك باأشد �أنو�ع �لعقوبة.- ١
حرم �لله -تعالى- �لتّطّير.- ٢

٧ نُبّين �لحكم �لشرعي في �ل�آتي: 

�لحلف بغير �لله -تعالى-.- ١
�لسجود لصنم.- ٢

سلام لمظاهر �لشرك �ل�أصغر. ٨ نستنتج �لحكمة من تحريم �ل�إ



6٤

يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على :  
 تتّبــع جهــود �لمســلمين فــي �لحفــاظ على �لســنة �لنبوية �لشــريفة عبــر �لعصور، 

مــا يضعهــم �أمــام و�جبهــم في �ســتكمال �لطريق.
 تعزيــز �لثّقــة بقــدرة �لســنة �لنبويــة �لشــريفة فــي تنظيــم �لمجتمــع مهمــا تطــّورت 
�لوســائل و�ل�أدو�ت، بمــا يفيــد فــي توظيــف ذلــك فــي محطــات حياتهــم 

ــة. �لمختلف
 حفظ بعض �ل�أحاديث �لنبوية �لتي تســهم في تقويم بعض �لســلوكات �لســلبية، 
وتنميــة مهــار�ت حياتيــة �إيجابيــة، ما يجعل منهــم �أفــر�د�ً ذوي فاعلية في �لمجتمع.

 �لفهم �لو�عي لمدلول�ت �ل�أحاديث �لنبوية �لشريفة.

الوحدة الث�لثة:

 الحديث الشريف

يقول الرسول  : "اأَل� اإِنِّي اأوتِيُت اْلُقْراآَن َوِمْثَلُه َمَعُه" )رو�ه �أحمد 
في �لمسند(

هل حظيت �لّسنة �لنبوية �لشريفة بما حظي به �لقر�آن �لكريم من �ل�هتمام؟
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 الرابع عشر:  جهود العلم�ء في الحف�ظ على السنَّة النبوية الشريفة.    الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تتبع مر�حل �هتمام �لعلماء بالسنة �لنبوية �لشريفة.- ١
تعريف مصطلح تدوين �لسنة. - ٢
ذكر جهود �لعلماء في �لقرن �لثاني �لهجري.- 3
شرح جهود �لعلماء في �لقرن �لثالث �لهجري.- ٤
�لتفريق بين كتب �لجو�مع و�لسنن و�لمساند.- 5
تقدير جهود �لعلماء في حفظ �لسنة �لنبوية �لشريفة.- 6

للعلمــاء �لســابقين فضــل كبيــر فــي �لحفــاظ علــى �لســنَّة �لنبويــة �لشــريفة، قياًســا مــع �لعلمــاء نش�ط
�لمعاصريــن. مــا ر�أينــا بهــذ� �لقــول؟

نقــل لنــا �لصحابــة رضــو�ن �للــه عليهــم ســنة نبينــا  وهديــه، ســو�ء �أكان ذلــك فــي حــال �إقامتــه �أو ســفره، فــي 
ســلمه �أو حربــه، فــي رضــاه �أو غضبــه، حتــى فــي حياتــه �لخاصــة مــع زوجاتــه �أمهــات �لمؤمنيــن ، بــل وفــي �أحو�لــه 

. كلهــا

ف�ئدة
�لســنّة �لنبويـّـة �لشــريفة هــي كل مــا ورد عــن �لنبــي  مــن قــول، �أو فعــل، �أو تقريــر، �أو صفــة َخلقيــة 

�أو ُخلقية.

وقد انقسمت جهود العلم�ء في الحف�ظ على السنة النبوية الشريفة اإلى مراحل منه�: 

 المرحلة ال�أولى: مرحلة الحفظ في الصدور.
وقــد �متــدت هــذه �لمرحلــة مــن عهــد �لنبــوة، وحتــى نهايــة �لخلافــة �لر�شــدة، ففــي �لعهــد �لنبــوي كان �لصحابــة 
-رضــو�ن �للــه عليهــم- يحرصــون علــى �لجلــوس عنــد �لنبــي  وحفــظ حديثــه، وكانــو� �أخلــص �لنــاس فــي طلــب �لعلــم 
وفهمــه، فهــذ� �أبــو هريــرة -رضــي �للــه عنــه- يقــول :قلــت: "يــا رســول �للــه، �إِنِّــي �أْســَمُع ِمْنــَك َحِديًثــا َكِثيــًر� �أنَْســاُه َقــاَل 

ــُه َفَضَمْمُتــُه َفَمــا نَِســيُت َشــْيًئا َبْعــَدُه". ) رو�ه �لبخــاري (  �ْبُســْط ِرَد�َءَك َفَبَســْطُتُه َقــاَل َفَغــَرَف بَِيَدْيــِه ثُــمَّ َقــاَل ُضمَّ
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�هتم صحابة �لرســول  بالســنة �لنبوية �لشــريفة، وحفظوها في صدورهم، غير �أنهم لم يدّونوها ل�أن �لنبي  قد نهى 
عــن كتابــة �لحديــث؛ خشــية �أن تختلــط بالقــر�آن �لكريــم، قــال رســول �للــه : "َل� َتْكُتُبــو� َعنِّــي َوَمــْن َكَتــَب َعنِّــي َغْيــَر �لُْقــْر�آِن 

َفْلَيْمُحُه" )رو�ه مســلم(. 
�أمــا �لصحابــة �لذيــن �أمــَن عليهــم �ل�لتبــاس �أو �لخلــط فقــد ســمح �لنبــي صلــى �للــه عليــه وســلم لبعضهــم  �أن يكتبــو� 
أنفســهم بعــض �ل�أحاديــث عنــه صلــى �للــه عليــه وســلم فــي صحائــف خاصــة بهــم كعلــي بــن �أبــي طالــب، وعبــد �للــه  ل�
بــن عمــرو بــن �لعــاص، وســميت صحيفتــه بـــ ) �لصحيفــة �لصادقــة( وجابــر بــن عبــد �للــه، و�أبــي موســى �ل�أشــعري رضــي 

�للــه عنهــم .
  علــى �لنقــل عنــه وتبليــغ دعوتــه، فقــال: "َبلُِّغــو� َعنِّــي َولَــْو �آَيــًة" )رو�ه �لبخــاري(، كمــا حــذر  وقــد َحثّهــم �لنبــي

�أْ َمْقَعــَدُه ِمــَن �لنَّــاِر" )رو�ه مســلم(. ــًد�، َفْلَيَتَبــوَّ تحذيــر�ً شــديد�ً مــن �لكــذب عليــه، فقــال: "َمــْن َكــَذَب َعَلــيَّ ُمَتَعمِّ

ثــم بعــد �أن �ســتقرت �لدعــوة ، و�رتفعــت �لمحاذيــر �لمتوقعــة )�ل�لتبــاس و�لخلــط مــع �لقــر�آن �لكريــم(، نُســخ �لنهــي 
وَســَمح رســول �للــه صلــى �للــه عليــه وســلم بالكتابــة.  قــال عبــد �للــه بــن عمــرو  رضــي �للــه عنــه : كنــُت �أْكتــُب كلَّ شــيٍء 
�أســمُعُه ِمــن رســول �للــه صلــى �للــه عليــه وســلم  �أريــُد حفَظــُه فَنَهتنــي قَُرْيــٌش عــن ذلـِـَك وقالــو� : َتْكُتــُب ورســوُل �للَّــِه صلــى 
�للــه عليــه وســلم  يقــوُل فــي �لغَضــِب و�لرِّضــا فاأمَســْكُت حتَّــى َذَكــرُت ذلـِـَك لَرســوِل �للَّــِه صلَّــى �للَّــُه عليــِه وســلََّم فقــاَل :" 

" �أبــو د�ود و�حمــد �كُتــب فو�لَّــذي نَفســي بيــِدِه مــا خــرَج منــُه �إلَّ� حــقٌّ
 وفي عهد �لخلافة �لر�شدة �ستمر هذ� �لمنهج.

 المرحلة الث�نية: مرحلة التدوين في نه�ية القرن ال�أول الهجري: 
والمقصود ب�لتدوين في هذه المرحلة: كت�بة ال�أح�ديث وجمعه� في مدّون�ت وكتب، وتداوله� بين الن�س.

وجــاء �ل�هتمــام بالتدويــن؛ خوفــاً مــن ضيــاع �لســنّة بمــوت كثيــر مــن ُحّفاظهــا، وضعف ملكــة �لحفظ، وحتــى ل� يتركو� 
مجــال� للكــذب علــى رســول �للــه ، وياأمنــو� �ختــلاط بعــض �ل�أحاديــث ببعــض، ومــن ثــم تعميــم �لفائــدة علــى �لناس.

وقــد بــرز فــي هــذه �لمرحلــة دور عمــر بــن عبــد �لعزيــز -رحمــه �للــه تعالــى- �لــذي �أوعــز �إلــى و�ليــه علــى �لمدينــة �لمنورة 
مــام محمــد بــن شــهاب �لزهــري،  �أبــي بكــر بــن حــزم بجمــع �لســنة �لنبويــة �لشــريفة، و�لــذي �أوكل بــدوره هــذه �لمهمــة للاإ

ســلامية. وُيَعــّد هــذ� �أول تدويــن رســمي للســنة �لنبويــة، ثــم تــم نســخها وتوزيعهــا فــي �لبــلاد �ل�إ
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 المرحلة الث�لثة: مرحلة التصنيف: 
وتنقسم اإلى قسمين: 

ال�أول- التصنيف في القرن الث�ني الهجري: 
�تخــذ جمــع �لســنّة �لنبويــة �لشــريفة فــي هــذه �لمرحلــة نهجــاً جديــد�ً يقــوم علــى تدوينهــا مــع �أقــو�ل �لصحابــة، وفتاوى 

�لتابعيــن ضمــن مصنفــات مرتبــة علــى �أبــو�ب فقهيــة.
مام مالك بن �أنس، وهو ممن �أخذ �لعلم عن �بن شهاب �لزهري. ومن �أشهر �لمصنفات في هذه �لمرحلة: موطاأ �ل�إ

الث�ني- التصنيف في القرن الث�لث الهجري: 
وفــي هــذه �لمرحلــة تــم تجريــد �ل�أحاديــث �لنبويــة 
نــت فــي �لقرن �لثانــي �أقو�ل  وتمييزهــا عــن غيرهــا، بعــد �أن ُدوِّ
�لصحابــة -رضــي �للــه عنهــم- وفتــاوى �لتابعيــن؛ وذلك حتى 
ل� يختلــط كلام �لنبــي  بــكلام غيــره، مــع �ل�عتنــاء ببيــان 

درجــة �لحديــث مــن حيــث �لصحــة و�لضعــف.
وصنــف فــي هــذ� �لعصــر كتــب �لجــرح و�لتعديــل وهــو علــم 
يبحــث فــي معرفــة �أحــو�ل �لــرو�ة مــن حيــث �لقبــول �أو �لــرد. 

 ومن ال�أمثلة على مصنف�ت هذا العصر: 
- الجوامــع والســنن: وقــد صنّفــت فيهــا �ل�أحاديــث حســب �لمو�ضيــع، حيــث تجمــع �ل�أحاديــث فــي �لموضــوع 
�لو�حــد تحــت عنــو�ن كتــاب، ويقســم �لكتــاب �إلــى �أبــو�ب، مثــال: كتــاب �لصــلاة، بــاب مفتــاح �لصــلاة �لطهــور.

مام �لبخاري، وسنن �أبي د�ود، وسنن �لنسائي.   ومثالها: �لجامع �لصحيح للاإ
- المســ�نيد: فقــد صنّفــت فيهــا �ل�أحاديــث علــى �أســماء �لصحابــة، فجمعــت �أحاديــث كل صحابــي فــي مــكان 

مــام �أحمــد بــن حنبــل. و�حــد. ومــن �أشــهر كتــب �لمســانيد: مســند �ل�إ

ــْن يحفظهمــا مــن �لتبديــل  ثــم تتابعــت �لقــرون، وتعاقبــت �ل�أجيــال، وقــد ســّخر �للــه -تعالــى- لكتابــه وســنة نبيــه َم
و�لتحريــف، وقــد بــذل �لعلمــاء جهــود�ً عظيمــة جــد�ً فــي حفظهمــا ورعايتهمــا، ووقفــو� ســد�ً منيعــاً فــي وجــه �لعابثيــن قديماً 
وحديثــاً، ومــن مظاهــر �هتمــام �لمســلمين بالســنة �لنبويــة �لشــريفة فــي �لعصــر �لحاضــر �ســتثمار �لتكنولوجيــا �لمعاصــرة فــي 
لكترونيــة، فهناك مو�قع متخصصــة بالحديث �لنبوي  أقــر�ص �لصلبــة )CD(، و�لمو�قــع �ل�إ نشــر �لكتــب و�لموســوعات عبــر �ل�

وتخريجــه، ومو�قــع �لمكتبات �لشــاملة.

ــق  ــي توثي ــا ف ــة يســتفاد منه ــع �لكتروني ــن لمو�ق ــة عناوي ــب ثلاث ــة: نكت ــى مصــادر �لمعرف بالرجــوع �إل
ــة �لشــريفة.  �لســنة �لنبوي نبحث:
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لكتب �لتي رتبت حسب �أسماء �لصحابة، تسمى: - ١
د- �لجو�مع.  ج- �لسنن.    ب- �لصحاح.    �أ- �لمسانيد.   

�أول تدوين رسمي للسنة �لنبوية كان في عهد �لخليفة: - ٢
ب- عمر بن عبد �لعزيز - رحمه �لله-.       . أ- �أبي بكر �لصديق�

 . د- عثمان بن عفان     . ج- عمر بن �لخطاب
�لصحيفة �لصادقة ُمَؤلَّف ُجمع فيه: - 3

د- �أقو�ل �لتابعين.  ج- �أحاديث نبوية.   آر�ء �لفقهية.   ب- �ل� �أ- فتاوى �لصحابة.  

آتية: �لسنة �لنبوية �لشريفة، تدوين �لسنة. ٢ نُوّضح �لمقصود بالمصطلحات �ل�

آتية �أسماؤهم:  ٣ نذكر كتاًبا من كتب �لحديث لكل عالم من �ل�

     �لبخاري، �أحمد بن حنبل، �لنسائي، مالك بن �أنس. 

ُق بين �لمسانيد و�لجو�مع و�لسنن من حيث طرق �لتصنيف. ٤ نُفرِّ

٥ نُعلّل: 

- نهى �لنبي  �لصحابة عن تدوين �لسنة �لشريفة في �لمرحلة �ل�أولى من عهد �لنبوة.
- تجريد �ل�أحاديث �لنبوية وتمييزها عن غيرها في �لقرن �لثالث �لهجري.

٦ نوّضح سبب �هتمام �لمسلمين بتدوين �لسنة في نهاية �لقرن �لهجري �ل�أول.

٧ قال -تعالى- ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں ﴾ )�لحجر(

�أْ َمْقَعــَدُه ِمــَن �لنَّــاِر". مــا �لعلاقــة �لتــي نســتنتجها مــن  ــًد�، َفْلَيَتَبــوَّ      وقــال رســول �للــه : "َمــْن َكــَذَب َعَلــيَّ ُمَتَعمِّ
خــلال هذيــن �لنصيــن �لشــرعيين فــي حفــظ �لديــن.
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 الخ�مس عشر:  فضل التفّقه في الدين                         الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
ذكر �لمقصود بالتفقه في �لدين.- ١
بيان فضل �لتفقه في �لدين.- ٢
توضيح حكم �لتفقه في �لدين.- 3
حفظ �لحديثين �لشريفين غيباً.- ٤
�لمقارنة بين فرض �لعين وفرض �لكفاية.- 5
�ستنتاج �آثار عدم �لتفقه في �لدين.- 6
�لحرص على �لتفقه في �لدين.- 7

 
ل� يستغنى بالعلم �لديني عن �لعلم �لدنيوي، ما ر�أيك؟نش�ط

هــذ�ن حديثــان عظيمــان يحثــان علــى تحصيــل �لعلــم 
و�لتفقــه فــي �لديــن، َوُيَبيِّنــان فضــل ذلــك، وعظيــم شــاأنه.

ين؟ وما فضله؟ وما حكمه؟  فما �لمقصود بالتفقه بالدِّ
يــن: فهــم كتــاب �للــه  وســنة رســول  التفقــه فــي الدِّ
�للــه ، فهمــاً و�عيــاً، يدفــُع للعمــل بطاعــة �للــه -تعالى-، 

و�جتنــاب معصيته.

يِن".)رو�ه �لبخاري( قال رسوُل �لله : "َمْن ُيِرْد �للُه بِِه َخْير�ً، ُيَفِقّهُه ِفي �لدِّ
وقال : "خيُركم َمن تعلَّم �لقر�آن وعلَّمه".)رو�ه �لبخاري(

شرح وحفظ
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حــرص رســول �للــه  علــى تعليــم �لصحابــة �لقــر�آن �لكريــم ومــا فيــه مــن �أحــكام، يقــول عبــد �للــه بــن مســعود: "كاَن 
" )رو�ه �لطبــري فــي تفســيره(. ، و�لعمــَل بهــنَّ �لرجــل ِمنَّــا �إذ� تعلَّــم َعْشــر �آيــاٍت لــم يجاوزُهــّن حتــى يعــرف معانيُهــنَّ

وحتــى يتحصــل �لمســلم علــى �لفقــه فــي �لديــن ل� بــد �أن يتعلــم كتــاب �للــه -تعالــى-، ومــا يعيــن علــى فهمــه مــن �لســنة 
�لنبويــة �لشــريفة و�لســيرة و�أقــو�ل �لصحابــة و�لســلف �لصالــح، مــا يجعــل �إيمانــه باللــه -تعالــى-، وعبادتــه علــى بصيــرة، 

فيعــرف �لحــق ويعمــل بــه ويدعــو �إليــه، قــال تعالــى: ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک   گ  گ ﴾.)يوســف(

 فضل التفقه في الدين:  
ومم� يدل على عظيم فضل التفقه في الدين:

اأن النبي  اأكثر من الدع�ء بقوله: "�للَُّهمَّ �نَْفْعِني بَِما َعلَّْمَتِني، َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني، َوزِْدنِي ِعْلًما".)رو�ه �لترمذي( 	 
َل �للَّــُه لـَـُه بـِـِه َطِريًقــا 	  ال�أجــر والثــواب العظيــم: قــال رســول �للــه : "َوَمــْن َســَلَك َطِريًقــا َيْلَتِمــُس ِفيــِه ِعْلًمــا َســهَّ

�إِلَــى �لَْجنَّــِة" )رو�ه مســلم(.
رفــع مك�نــة العلمــ�ء: قــال تعالــى: ﴿ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  	 

حج﴾.)�لمجادلــة:١١(
اســتغف�ر َمــن فــي الســموات وال�أرض لط�لــب العلــم: قــال رســول �للــه : "َو�إنَّ �لملائكــَة لَتضــُع �أجنحَتهــا رضــا 	 

لطالــِب �لعلــمِ، و�إنَّ طالــب �لعلــم يســتغفُر لــه َمــن فــي �لســماء و�ل�أرض حتــى �لحيتــاُن فــي �لمــاِء". )رو�ه �بــن ماجــه(
العلمــ�ء ورثــة ال�أنبيــ�ء: قــال رســول �للــه : "و�إن فضــَل �لعالــِم علــى �لعابــِد كفضــِل �لقمــِر ليلــة �لبــدر علــى 	 

ثــو� �لعلــَم، فمــن �أخــذه  ثــو� دينــاًر� ول� درهًمــا ورَّ أنبيــاَء لــم ُيورِّ أنبيــاِء، و�إنَّ �ل� ســائِر �لكو�كــِب، و�إنَّ �لعلمــاَء ورثــُة �ل�
�أخــذ بحــظٍّ و�فــٍر".)رو�ه �بــو د�ود(

 حكم التفّقه في الدين:  

والتفّقه في الدين اإم� اأن يكون: 
فــرض عيــن، وهــو: مــا �أوجبــه �للــه علــى كل مســلم ُمكلَّــف بعينــه، فــلا ُيعــذر �أحــد بجهلــه، ويتفــاوت حســب 	 

حاجــة �لشــخص، فمنــه مــا تكــون �لحاجــة �إليــه عامــة كالعلــم بالعبــاد�ت، ومنــه مــا تكــون �لحاجــة �إليــه خاصــة 
كاأحــكام �لبيــع للتاجــر فهــي تختلــف عمــا يحتاجــه �لطبيــب مــن �أحــكام،  ولذلــك يجــب علــى كل مســلم �أن يتــزّود 

مــن �لعلــم �لشــرعي بمــا ينفعــه ويلزمــه؛ لتجنــب �لوقــوع فــي �لظلــم �أو �لزلــل. 
فــرض كف�يــة، وهــو: مــا �أوجبــه �للــه علــى مجمــوع �لمســلمين، فــاإن �أقامــه بعــض �لنــاس، وتحققــت بهــم �لكفايــة، 	 

ــى  ــه يصعــب عل أن ــة؛ ل� ــرض كفاي ــه ف ــم �لشــرعّي، و�لتعمــق في ــي �لعل ــن، فالتخّصــص ف ــن �ل�آخري ــم ع ث ســقط �ل�إ
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�لمســلمين �أن يتفّرغــو� جميًعــا للتخصــص فيــه، كمــا �أن �لمجتمــع بحاجــة لتخصصــات �أخــرى، ولذلــك جــاء �أمــر 
ــاأن تكــون منهــم طائفــة تتفقــه فــي �لديــن، قــال تعالــى: ﴿    ې  ى            ى  ائ    �للــه -تعالــى- للمؤمنيــن ب
ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  

ی﴾.)�لتوبــة(

 نت�أمل 
ونُصنّف

آتية، ونُصنّفها �إلى فرض عين، وفرض كفاية:  نتاأّمل �أنو�ع �لعلوم �ل�
سلامية، در�سة �أحكام �لوضوء، در�سة �لهندسة. در�سة �لطب، در�سة �أحكام �لمصارف �ل�إ

 اآث�ر عدم التفقه في الدين:  
يترتب على عدم �لتفقه في �لدين �آثار عديدة، منها: 

أقل �أهمية على �ل�أكثر �أهمية، كتقديم �لنو�فل على �لفر�ئض.- ١ أولويات، فيقّدم �ل� عدم �لتمييز بين �ل�
�لوقوع في �لمعاصي جهًلا بحكمها �أو لعدم �إدر�ك عقابها.- ٢
�لتقصير ببعض �لطاعات جهًلا بفضلها، كالتقصير بصلة �لرحم.- 3
ــاس فيمــا خففــه �لشــرع كالرخــص �لمتعلقــة بالجمــع بيــن - ٤ �لوقــوع فــي �لحــرج و�لمشــقة، و�لتشــديد علــى �لن

ــو�ت وغيرهــا. �لصل
�تباع �لبدع و�لتقليد �ل�أعمى.- 5

ولذلــك كان لز�ًمــا علــى كل مســلم ومســلمة �أن يجتهــد فــي طلــب �لعلــم �لشــرعّي، �لــذي ســينير قلبــه ودربــه، ويفتــح 
لــه �أبــو�ب �لخيــر �لعميــم فــي �لدنيــا و�ل�آخــرة.

ــد �أن تتعــّدد  ــم ل� ب ــرى �أن �لعالِ ــاك مــن ي ــرة �لتخصصــات تميــت �لعلــم، وهن ــاك مــن يقــول: كث هن
ــا؟ ولمــاذ�؟  ــر مــن تخّصــص، مــا تقييمن ــاً ل�أكث معارفــه، فيكــون متقن

قضية 
للنق�ش: 



7٢

  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من �آثار عدم �لتفقه في �لدين: - ١
أولويات. ب- �لتمييز بين �ل� �أ- �لوقوع في �لمعاصي جهلاً.    

د- �لتقصير في �لطاعات عمد�ً. ج- �ل�أخذ بالرخص �لشرعية.    
من �لعلوم �لتي تعّد فرض عين على كل مسلم: - ٢

د- �أحكام �لعباد�ت. ج- علم �ل�جتماع.   ب- علم �لهندسة.  �أ- علم �لطب.   
أنبياء كما ورد في �لحديث هم: - 3 ورثة �ل�

د- �لزهاد. ج- �لعّباد.    ب- �لعلماء.   أمر و�لحكام.   �أ- �أولو �ل�

آتية: �لتفقه في �لدين، فرض �لعين، فرض �لكفاية. ٢ نوّضح �لمقصود بالمصطلحات �ل�

٣ كيف يتحصل �لمسلم على �لفقه في �لدين؟

آتية:  ٤ ما �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشرعية �ل�

قــال تعالــى: ﴿    ې  ى  ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     - ١
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی﴾.

قال تعالى: ﴿مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج﴾.- ٢
دعاء �لنبي : "�للَُّهمَّ �نَْفْعِني بَِما َعلَّْمَتِني، َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني، َوِزْدنِي ِعْلًما"- 3

٥ نُبّين فضل �لتفقه في �لدين.

٦ نو�زن بين فرض �لعين، وفرض �لكفاية.

٧ نذكر مثاًل� لكل من: 

     علم حكمه فرض عين، علم حكمه فرض كفاية ، �هتمام �لصحابة بتعلم �لقر�آن �لكريم و�لفقه �لشرعي.

٨ نُعّدد �آثار عدم �لتفقه في �لدين.

٩ نستنتج �أثر �لتفقه في �لدين على �لمجتمع.
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 الس�دس عشر:  ال�أعم�ل التي ل� ينقطع ثوابه�    الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
حفظ �لحديث �لشريف غيباً.- ١
�ستنباط �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها من خلال �لحديث �لشريف.- ٢
�لتمثيل لكل عمل من �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.- 3
بيان فضل �لصدقة �لجارية.- ٤
�لحرص على تطبيق بعض �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.- 5

نسان بالحياة �لدنيا، ما مدى صحة ذلك؟نش�ط بالموت تنتهي علاقة �ل�إ

جم�لي:    المعنى ال�إ
ــاأ لهــم  �إنَّ مــن عظيــم نعمــة �للــه -تعالــى- علــى عبــاده �لمؤمنيــن �أن هيَّ
حســان، يجــري ثو�بهــا عليهــم بعــد �لمــوت،  �أبو�بــاً مــن �لبــر، و�لخيــر، و�ل�إ
وقــد بّيــن �لنبــي  بعــض هــذه �ل�أعمــال فــي عــدد مــن �أحاديثــه نجملهــا 

فيمــا ياأتــي: 

ــَم ِعْلًمــا  ــْن َعلَّ ــِه، َوَم ــا ِفــي َســِبيِل �للَّ ــاَت ُمَر�بًِط ــْن َم ــَد �لَْمــْوِت: َم ــٌة َتْجــِري َعَلْيِهــْم �أُجوُرُهــْم َبْع قــال :"�أْرَبَع
َق بَِصَدَقــٍة َفاأْجُرَهــا َيْجــِري لَــُه َمــا َجــَرْت، َوَرُجــٌل َتــَرَك َولَــًد� َصالًِحــا  �أْجــِرَي لَــُه �أْجــُرُه َمــا ُعِمــَل بِــِه، َوَمــْن َتَصــدَّ

ــُه" )رو�ه �لطبر�نــي(. َفُهــَو َيْدُعــو لَ

شرح وحفظ
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اأول�ً - الرب�ط في سبيل الله: 
أماكــن �لتــي  قامــة مــع �إعــد�د �لنفــس للجهــاد فــي ســبيل �للــه، و�لدفــاع عــن �لديــن و�لمســلمين، فــي �ل� الربــ�ط: هــو �ل�إ

قامــة فــي �أرض فلســطين خاصــة، وبــلاد �لشــام عامــة.  ســلام. كال�إ ُيخشــى علــى �أهلهــا مــن �أعــد�ء �ل�إ
ــرِّ كلهــا قــد ل� ُيتمكــن منهــا �إل�  ــاط �أفضــل �ل�أعمــال �لتــي يبقــى ثو�بهــا بعــد مــوت صاحبهــا؛ ل�أن �أعمــال �لب و�لرب

ــر �لتــي تقــام بســبب رباطــه. ــه �أجــر كل �أعمــال �لب بالســلامة مــن �لعــدو وحر�ســة �لثغــور، فيجــري علي

بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة نكتب صفحة و�حدة في فضائل بيت �لمقدس وبلاد �لشام. نبحث:

ث�نيً�- تعليم العلم: 
ويشــمل ذلــك كل علــم ينتفــع بــه �لمســلمون، وعمــوم �لنــاس، ويبتغــي بــه صاحبــه رضــو�ن �للــه ، ســو�ء �أكان 
مــن علــوم �لديــن خاصــة، كالفقــه، و�لحديــث، و�لتفســير، ونحــوه، �أم مــن علــوم �لدنيــا، كالفيزيــاء، و�لطــب، و�لفلــك.
ونشــر �لعلــم يكــون �إمــا بالقــدوة �لحســنة، �أو بتعليــم �لخيــر للنــاس، �أو بتاأليــف �لكتــب �لنافعــة، وغيــر ذلــك مــن وســائل 

�لنشر.
ــة  ــث �لشــريف وطباع ــم و�لحدي ــر�آن �لكري ــات ودور �لق ــد�رس و�لجامع ــاء �لم ــه؛ بن ــم وتعلّم ــي نشــر �لعل ويدخــل ف

�لكتــب، و�لمصاحــف، ووقفهــا فــي �لمســاجد ودور �لعلــم.

ث�لثً�- الصدقة الج�رية: 
آبــار، وشــق جــد�ول �لمــاء  نســان ل�ســتمر�ر �ل�نتفــاع بهــا، ومثالهــا: حفــر �ل� كل صدقــة يســتمر ثو�بهــا بعــد مــوت �ل�إ

أنهــار لكــي تصــل �لميــاه �إلــى �أماكــن �لنــاس ومز�رعهــم. مــن �لعيــون و�ل�
وبنــاء �لمســاجد للعبــادة و�لذكــر يعــد مــن �لصدقــة �لجاريــة، قــال رســول �للــه :"َمــْن َبَنــى َمْســِجًد� َيْبَتِغــي بـِـِه َوْجــَه �للَّــِه 

َبَنــى �للَّــُه لـَـُه ِمْثَلــُه ِفــي �لَْجنَّــِة".)رو�ه �لبخــاري(

ف�ئدة
ــاإن �أجــره يســتمر  ــه(، ف ــَره للمســلمين )�أي جعــل ثمــره فــي ســبيل �لل مــن غــرس شــجر�ً، وســبَّل َثَم
كلَّمــا �نتفــع بثمــرِه �إنســان �أو حيــو�ن، قــال رســول �للــه : "مــا مــن مســلم يغــرس غرســا �إل� كان 

مــا �أِكَل منــُه لــُه صدقــة".)رو�ه مســلم(

فضل الصدقة الج�رية:
وللصدقــة �لجاريــة دور عظيــم فــي تحقيــق �لتكافــل بيــن �أفــر�د �لمجتمــع، ولهــا فضــل كبيــر، و�أجــر عظيــم، يعــود علــى 

�لمتصــدق، ومــن ذلك: 
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تكثير �لحسنات، و�كتساب �لخير بعد �لموت. - ١
كسُب رضا �لله ورحمته، و�لمعافاُة من غضب �لله -سبحانه وتعالى-.- ٢
ترفع �لمؤمن في �لجنة درجات. - 3
�لنجاة من عذ�ب �لقبر، ومن عذ�ب �لنار. - ٤
َجْبُر �لنّقص في �لعباد�ت، �أو �لتقصير غير �لمقصود فيها، شاأنها في ذلك شاأن �لنو�فل، وصدقات �لتطّوع.- 5

رابًع�: تربية ال�أبن�ء وحسن ت�أديبهم: 
أول�د نتــاُج صــلاح  صــلاح �لولــد ذكــًر� كان �أو �أنثــى، وحســن تربيتــه ُيكِســُب �لو�لديــن �أجــر�ً وفضــًلا، فصــلاح �ل�

أول�د يعــود بالنفــع علــى �لو�لديــن، فهــو جــزء مــن عملهمــا. �آبائهــم، ودليــٌل علــى صلاحهــم، كمــا �أّن عمــل �ل�
أبنــاء؛ بــرُّ �لو�لديــن بعــد مماتهمــا، كالصدقــة عنهمــا، وقضــاء ديونهمــا، ومــا وجــب فــي حقهمــا  ومــن تمــام صــلاح �ل�

مــن عبــادة كالحــّج، وصلــة �لرحــم �لتــي ل� توصــل �إل� بهمــا، و�لدعــاء لهمــا: قــال تعالــى: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ   
ســر�ء: ٢٤( ۋ﴾.)�ل�إ

 

ل� يفهــم مــن قولــه  : "َوَرُجــٌل َتــَرَك َولَــًد� َصالًِحــا َفُهــَو َيْدُعــو لَــُه"، �أن �لدعــوة مــن غيــر �لولــد ل� ينتفــع بهــا 	 
ــْرِء  ــَوُة �لَْم �لمّيــت، بــل ورد مــا يــدلُّ علــى �نتفــاع �لمؤمــن بدعــاء �أخيــه �لمؤمــن، قــال رســول �للــه  : "َدْع

ــَتَجاَبٌة".)رو�ه مســلم( ــِب ُمْس ــِر �لَْغْي ــِه بَِظْه أِخي ــِلِم لِ� �لُْمْس
خــلاص مثــًلا- 	  مــن �لعلمــاء مــن توســع فــي معنــى �لدعــاء وجعــل قــر�ءة �لقــر�آن �أو �أي ســورة منــه -كالفاتحــة �أو �ل�إ

دعــاء وعمــل صالــح يعــود بالخيــر عليــه وعلــى و�لديــه.

اأحك�م وفض�ئل: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من �أمثلة �لعلم �لنافع: - ١
د- �لطب. ج- قر�ءة �لكّف.    ب- �لتنجيم، و�لكهانة.   �أ- �لسحر.  

ل� يعد من �لصدقة �لجارية: - ٢
د- وقف ثمار �ل�أشجار. ج- �إكر�م �لضيف.   آبار.    ب- حفر �ل� �أ- بناء �لمد�رس.  

٢ نذكر ثلاثة �أنو�ع للاأعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.

آتية: �لرباط في سبيل �لله، �لصدقة �لجارية، �لعلم �لنافع. ٣ نوّضح �لمقصود بكل من �لمصطلحات �ل�

٤ نُعلّل: �أ- يعّد �لرباط �أفضل �ل�أعمال �لتي يبقى ثو�بها بعد موت صاحبها.

          ب- يعّد صلاح �لولد من �ل�أعمال �لتي ل� ينقطع ثو�بها.

٥ نستنتج شروط �لعلم �لذي يجري �أجره لصاحبه بعد موته.

٦ نُعّدد طرق نشر �لعلم.

٧ نذكر مثاًل� و�حد�ً لكلٍّ مما ياأتي: �لصدقة �لجارية، و�لعلم �لنافع، و�لرباط في سبيل �لله.

٨ نُبّين فضل �لصدقة �لجارية.

٩ نذكر ثلاثة من �ل�أعمال �لتي تُعّد من بّر �لو�لدين، ويقع �أجرها في ميز�ن حسناتهم.

١٠ نستنتج من �لدرس ما يدل على رحمة �لله - تعالى- لعباده �لمؤمنين وحبهم.
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سلام من البدع    الدرس   الس�بع عشر:  موقف ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
قر�ءة �لحديثين �لشريفين قر�ءة سليمة.- ١
توضيح �لمعاني �لمستفادة من �لحديثين �لشريفين.- ٢
�لتعريف بالبدعة.- 3
توضيح صور من �لبدع �لمحرمة.- ٤
سلام.- 5 بيان حكم �لبدع في �ل�إ
�ستنتاج �ل�أمور �لتي ل� تندرج في �لبدع �لمحرمة.- 6
�جتناب صور �لبدع �لمختلفة في حياتهم.- 7
حفظ �لحديثين �لشريفين غيباً.- ٨

كل ما هو جديد في �لحياة بدعة، نناقش.نش�ط

".)رو�ه مسلم( َقاَل َرُسوُل �للِه : " َمْن �أْحَدَث ِفي �أْمِرنَا َهَذ� َما لَْيَس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ
".)رو�ه مسلم( وقال : "َمْن َعِمَل َعَمًلا لَْيَس َعَلْيِه �أْمُرنَا َفُهَو َردٌّ

 تعــرض �لحديثــان �لشــريفان للبدعــة ســو�ء �أحدثهــا �لمســلم �أم �تبعهــا، فمــا �لبدعــة؟ ومــا �أقســامها؟ ومــا �لحكمــة مــن 
تحريمهــا؟ ومــا ضو�بطهــا؟.

البدعة: 
في �للغة: كل شيء محدث ليس له مثال متقدم، فيشمل ما ُيحمد وما ُيذم.

أمر �لدين بزيادة فيه، �أو تغيير في كيفيته منسوباً �إليه. في �ل�صطلاح: كل مخالفة ل�

شرح وحفظ



7٨

ومن خلال التعريف يمكن لن� اأن نقسم البدع اإلى قسمين: 
القسم ال�أول- اإحداث زي�دة في اأمر من اأمور الدين: 

أبو�ب �لتي تدخل منها �لبدعة، ومن صور ذلك:  ُيَعدُّ هذ� �لقسم من �أوسع �ل�
ــّد هــذ� مــن �أشــد �أنــو�ع �لبــدع و�أخطرهــا؛ ل�أن فيــه مساســاً بجوهــر �لديــن، ومــن 	  البدعــة فــي العقيــدة: وُيَع

صــور ذلــك: 
     �لُغلُّو في تعظيم �ل�أشخاص كاأن يجعل لبعض �لخلق مرتبة مساوية للاأنبياء فيجعل لهم ِعصمة كما للاأنبياء.

البدعــة فــي العبــ�دة: ل� ُيعبــد �للــه -تعالــى- �إل� بمــا َشــرع، فمــن �أحــدث عبــادة لــم يشــرعها �للــه -تعالــى- فقــد 	 
ــَذ�؟"  ــا َه ــاَل: "َم ــْمِس، َفَق ــي �لشَّ ــٌم ِف ــَو َقائِ ــَة َوُه ــرَّ بَِرُجــٍل بَِمكَّ ــِه  َم ــاٍس، �أنَّ َرُســوَل �للَّ ــِن َعبَّ ــِن �ْب �بتــدع، َع
، َولَْيْجِلــْس،  َقالـُـو�: نَــَذَر �أْن َيُصــوَم َوَل� َيْســَتِظلَّ �إِلـَـى �للَّْيــِل، َوَل� َيَتَكلَّــَم، َوَل� َيــَز�ُل َقائًِمــا، َقــاَل: »لَِيَتَكلَّــْم، َولَْيْســَتِظلَّ

َولُْيِتــمَّ َصْوَمــُه" )رو�ه �بــن ماجــة(.

القسم الث�ني- المخ�لفة في كيفية اأداء العب�دات: 
 وضــع �لشــارع للاأعمــال و�لمناســك فــي �لعبــاد�ت كيفيــة للقيــام بهــا، و�لو�جــب علــى �لمســلم �أن ياأتــي بهــا علــى �لوجــه 
  لمشــروع، و�لكيفيــة �لمشــروعة، فــكل �أد�ء للعمــل مخالــف للكيفيــة، ُيعــّد بدعــة، ومثالــه �لطــو�ف، فقــد بيــن �لنبــي�
كيفيــة �أد�ئــه بقولــه وفعلــه، فقــال: " لَِتاأُْخــُذو� َمَناِســَكُكْم" )رو�ه مســلم(، وقــد طــاف حــول �لكعبــة، فجعــل �لحجــر �ل�أســود 
أنــه �أدى �لطــو�ف علــى غيــر �لكيفيــة �لتــي  عــن شــماله، فمــن طــاف ووضــع �لحجــر �ل�أســود عــن يمينــه فقــد �بتــدع؛ ل�

 . لنبــي� بينهــا 

ف�ئدة
ســلام �لبدعــة؛ ل�أن �لديــن قــد �كتمــل، فيحــرم �أن نزيــد فيــه، �أو ننقــص منــه شــيًئا فمــن  وقــد َحــرَّم �ل�إ

�بتــدع فقــد نســب �لنقــص للديــن، قــال تعالــى:﴿  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
﴾.)�لمائــدة:3( ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  

 م� ل� يدخل في البدع:  
ليــس كل جديــد بدعــة فربمــا تُســتحدث �أشــياء لــم تكــن موجــودة فــي عهــد �لرســول ، ولكنهــا ل� تخــرج عــن قو�عــد 

ســلام ومقاصــده، وعلــى هــذ� �ل�أســاس فــلا يعــد مــن �لبــدع:  �ل�إ
كل مــا لــم يفعلــه �لرســول ، فعــدم فعلــه لشــيء ل� يكفــي دليــًلا علــى بدعيتــه، فهنــاك كثيــٌر ممــا لــم يفعلــه - ١

�لرســول  فعلــه �لصحابــة مــن بعــده، كجمــع �لقــر�آن �لكريــم فــي مصحــف و�حــد فــي عهــد �أبــي بكــر �لصديــق، 
رضــي �للــه عنــه، و�إنشــاء �لدو�ويــن فــي عهــد عمــر بــن �لخطــاب، رضــي �للــه عنــه، وتنقيــط �لمصحــف. 
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باحــة �لطعــام و�لشــر�ب، فالشــارع بيَّــن �لمحرمــات مــن �ل�أطعمــة، - ٢ مــا ينــدرج تحــت قاعــدة عامــة �أو دليــل عــام، كاإ
ثــم �أبــاح مــا عد�هــا، �أمــا مــا يتعلــق بكيفيــة صنــع �ل�أطعمــة وتناولهــا بالملعقــة �أو علــى طاولــة، و�ل�أصنــاف �لتــي 
باحــة  يحدثهــا �لنــاس كل يــوم ممــا يشــبه ذلــك فهــو مــن �لمبــاح، و�لقاعــدة فــي ذلــك )�ل�أصــل فــي �ل�أشــياء �ل�إ

مــا لــم يــرد دليــل �لتحريــم(.
كل مــا لــه �أصــل فــي �لشــرع: فزيــارة �لقبــور لهــا �أصــل فــي �لشــرع فالرســول  حــث علــى ذلــك، ولكــن دون - 3

أيــام، ل� �أفضلّيــة لهــا عــن �لزيــارة فــي غيــر  تخصيــص ليــوم محــّدٍد بذ�تــه، فزيــارة �لقبــور يــوم �لعيــد زيــارة كســائر �ل�
يــوم �لعيــد.

لكترونية.	  �لسبحة، ليست بدعة فهي وسيله تعين على عبادة ذكر �لله، ومثلها �لسبحة �ل�إ
�لمصافحــة بعــد �ل�نتهــاء مــن �لصــلاة ل� تعــد مــن �لبــدع، فاأصلهــا �أحاديــث �لرســول  فــي �لمصافحــة، ومنهــا 	 

قولــه: "َمــا ِمــْن ُمْســِلَمْيِن َيْلَتِقَيــاِن، َفَيَتَصاَفَحــاِن �إِلَّ� ُغِفــَر لَُهَمــا َقْبــَل �أْن َيْفَتِرَقــا".)رو�ه �أبــو د�ود( دون �ل�عتقــاد باأفضليتهــا 
بعــد �لصــلاة، �أو �أنهــا عبــادة مقترنــة بالصــلاة.

اأحك�م وفوائد: 

 الفرق بين البدعة والسنة الحسنة:  
يطلــق �لعلمــاء لفــظ �لبدعــة علــى كل مــا �نطبــق عليــه تعريــف �لبدعــة، مــن �لحد�ثــة، و�لمخالفــة ل�أصــول �لديــن، 
أمــور ُمْحَدَثاتَُهــا، َوكُلُّ ُمْحَدَثــٍة بِْدَعــٌة، َوكُلُّ بِْدَعــٍة َضَلالَــٌة، َوكُلُّ َضَلالـَـٍة ِفــي �لنَّــاِر ")رو�ه �لنســائي(، �أمــا  لقولــه : "َوَشــرُّ �ل�
مــا كان محدًثــا ومو�فًقــا ل�أصــٍل مــن �أصــول �لديــن فــلا يطلــق عليــه بدعــة، ول� بدعــة حســنة، و�إنمــا هــو ســنة حســنة، قــال 
ْســَلاِم ُســنًَّة َحَســَنًة َفُعِمــَل بهــا بعــده كُتــب لــه مثــل �أجــر مــن عمــل بهــا..." )رو�ه مســلم(  رســول �للــه  " َمــْن َســنَّ ِفــي �ْل�إِ
و�إن �أْطَلــَق عليــه �لبعــض )بدعــٌة حســنٌة( فمــن بــاب �لمعنــى �للغــوي، ومثــال ذلــك فــرش �لمســاجد، وصــلاة قيــام 

رمضــان )�لتر�ويــح( جماعــة فــي �لمســجد، ويبقــى معنــى �لبدعــة فــي �لشــرع يطلــق علــى مــا هــو مذمــوم.

�أيهما �أولى: محاربة �لبدع، �أم �لتركيز على قضايا �ل�أمة �لكبرى؟  قضية 
للنق�ش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة في كل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

من �أخطر صور �لبدع: - ١
ب- �لبدعة في �لعبادة.  �أ- �لبدعة في �لعقيدة.        

. د- ما لم يفعله �لرسول ج- زيارة �لقبور يوم �لعيد.    
يعّد من �لبدع: - ٢

ب- مخالفة كيفية �أد�ء �لعبادة. �أ- حفُظ �ل�أغذية بالتعليب.       
د- �عتياد �لمصافحة بعد �لصلاة. ج- كل ما له �أصل في �لشرع.    

٢ نوّضح �لمقصود بالبدعة. 

٣ نُصنِّف �لبدع، مع ذكر مثال لكل منها.

٤ نُعلّل: 

تُعّد �لبدع في �لعقيدة من �أشد �أنو�ع �لبدع و�أخطرها.- ١
سلام �ل�بتد�ع في �لدين.- ٢ تحريم �ل�إ

٥ نذكر مثاًل� و�حًد� لكل مما ياأتي مما ل� يعد من �لبدع: 

ما يندرج تحت �أدلة وقو�عد عامة.- ١
ما له �أصل في �لشرع.- ٢
ما لم يفعله �لرسول  وفعله �لصحابة.- 3
سنة حسنة.- ٤
�أدو�ت ووسائل تعين على �لعبادة.- 5

آتية:  ٦ نُبّين ما تدّل عليه �لنصوص �لشرعية �ل�

قوله : " َوَشرُّ �ل�أمور ُمْحَدَثاتَُها، َوكُلُّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة َوكُلُّ بِْدَعٍة َضَلالٌَة، َوكُلُّ َضَلالٍَة ِفي �لنَّاِر"- ١
ــْمِس، َفَقــاَل: »َمــا َهــَذ�؟« َقالـُـو�: نـَـَذَر �أْن َيُصــوَم َوَل� - ٢ �أن َرُســوَل �للَّــِه  َمــرَّ بَِرُجــٍل بَِمكَّــَة َوُهــَو َقائـِـٌم ِفــي �لشَّ

، َولَْيْجِلــْس، َولُْيِتــمَّ َصْوَمــُه". َيْســَتِظلَّ �إِلَــى �للَّْيــِل، َوَل� َيَتَكلَّــَم، َوَل� َيــَز�ُل َقائًِمــا، َقــاَل: »لَِيَتَكلَّــْم، َولَْيْســَتِظلَّ

٧ نُبّين حكم �لبدعة.

سلام للبدع دور كبير في �لحفاظ عليه. نبين ذلك ٨ في محاربة �ل�إ


