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أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت 
اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ اآلخريف لنيؿ 

نشر درجة أك لقب عممي أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل. كأف حقكؽ ال
 غزة. –محفكظة لمجامعة اإلسبلمية 
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َ:بي ةممخصَالدٍّراسةَبالم غةَالعَر

الحات، كالصَّبلة كالسَّبلـ عمى أشرؼ الخمؽ محمد  ؛الحمد        ُـّ الصَّ ، ()الَّذم بنعمتو تت
 :كعمى آلو كصحبو األخيار، أمَّا بعد

َفيَالتي كانت بعنكاف:  ،أتممت ىذه الدّْراسة ؛تكفيقوب الذم الحمد        َالعقدي ة "القضايا
َلطمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةَا ،  كآثارىاَالس مككي ةَ)دراسةهَتحميمي ةه(َ،الص ؼَالت اسعَمبةلفمسطينيٍّ

 كىذا ممخصه لمدّْراسة: 

َالت حميميَ )اتَّبع الباحث في دراستو ىذه المنيج  ؛بدايةن        حيث كانت حدكد ىذه  (االستقرائي 
 -:تاليالدّْراسة عمى النَّحك ال

 الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  ربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطمبةج التَّ تتبع القضايا العقديَّة في منيا -1

 القضايا دراسةن عممينةن تحميميَّةن تمؾ دراسة  -2

 المسمـ كغيرىـ مف أفراد المجتمع طمبةعمى سمكؾ الالعقديَّة القضايا تمؾ أثر بياف   -3

دة اإلسبلميَّة مف حيث: يشتمؿ عمى التَّعريؼ بالعقا (بتمييدَو)بدأ الباحث ىذه الدّْراسة       
شتمؿ عمى التَّعريؼ اأىمّْيَّتيا، أثرىا في الفرد كالمجتمع، أسمائيا، كخصائصيا، كما ك تعريفيا، 

 أىدافيا، كخصائصيا.ة اإلسبلميَّة مف حيث: تعريفيا، بالتَّربي

إلسالمي ةَكآثرىاَ)اللكىي اتَكالن بكاتَفيَمنياجَالت ربيةَاثيَـّ كاف الفصؿ األكَّؿ بعنكاف:       
: األكؿ:حيث ا ة(الس مككيَ  تناكلت فيو قضيَّة التَّكحيد مف حيث:  شتمؿ عمى ثبلثة مباحثو
، أمَّا المبحث الثَّاني: فقد تناكلت فيو قضيَّة ا، كاآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بيا، أنكاعياتعريفي

، كاآلثار المترتّْبة اكالعمـ في إثباتي، كدكر العقؿ ااإليماف با تعالى مف حيث، معرفة حقيقتي
فقد تناكلت فيو قضيَّة النُّبكَّات كالمعجزات مف حيث:  :، كأمَّا المبحث األخيراعمى اإليماف بي

التَّعريؼ بالنَّبيّْ كالرَّسكؿ، كالفرؽ بينيما، كالتَّعريؼ بالمعجزة كالكرامة، كالفرؽ بينيما، كاآلثار 
  المترتّْبة عمى اإليماف بيا.



  ث 

 )الغيبي اتَفيَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةَكآثرىاَالس مككي ة(بعنكاف:  ثيَـّ كاف الفصؿ الثَّاني      
عمى مبحثيف: األكَّؿ: تمييد ذكرت فيو المقصكد بمصطمح الغيبيَّات، كما كاشتمؿ اشتمؿ  حيث

منيف، كعاقبة الكافريف، ، كجزاء المؤ التَّعريؼ بيماتناكلت فيو قضيَّة الجزاء كالعقاب مف حيث: 
فقد تناكلت فيو قضيَّة اإليماف بالمبلئكة مف  :، كأمَّا األخيربيماكاآلثار المترتّْبة عمى اإليماف 

 حيث: تعريفيا، عبلقتيا بالككف كاإلنساف، كاآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بيا.

َمنياجبعنكاف:  ثَُّـّ كاف الفصؿ الثَّالث       َفي َكالقدر ََ)القضاء َاإلسالمي ة آثرىاََكالت ربية
: األكَّؿ: تناكلت فيو قضيَّة اإليماف بالقضاء كالقدر مف ك  السٌّمككي ة( قد اشتمؿ عمى ثبلثة مباحثو
، كمراتبيما، كاآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بيما، كأمَّا المبحث الثَّاني فقد التَّعريؼ بيماحيث: 

، كأسبابيما، كاآلثار المترتّْبة عمى التَّعريؼ بيمامف حيث:  تناكلت فيو قضيَّة اليداية كالضَّبلؿ
الفرؽ ك ، التَّعريؼ بو، كأمَّا المبحث األخير: فقد تناكلت فيو قضيَّة التَّككؿ مف حيث: اإليماف بيما

 عبلقتو بالقضاء كالقدر، كاآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بو.ك بينو كبيف التَّكاكؿ، 

َا)المنجياتَكالميمكاتَفيَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةَكآثرىبعنكاف:  الرَّابع ثيَـّ كاف الفصؿ      
المنجيات، كقد اشتممت عمى: : األكَّؿ: تناكلت فيو قضيَّة مبحثيفاشتمؿ عمى  حيث الس مككي ة(

ا كم، اإليماف بيا جزاء المتَّقيف، كاآلثار المترتّْبة عمىك مكانتيا، ك تعريفيا، التَّقكل: مف حيث 
تعريفيا، شركطيا، أكقاتيا التي ال تقبؿ بيا، كاآلثار  :مف حيث ،قضيَّة التَّكبة عمى تكاشتمم

كتبلكة القرآف،  :العباداتأداء المنجيات في قضيَّة  كما كاشتمؿ عمى، اإليماف بياالمترتّْبة عمى 
، كاآلثار المترتّْبة عمى أدائيا، أمَّا ال  :: فقد تناكلت فيوالثَّانيمبحث أداء الصَّبلة، كالزَّكاة، كالحجّْ

الرُّقية غير الجائزة، الكيانة، العرافة، التَّطير، كالتَّميمة،  :الخرافات كاألباطيؿالميمكات كنبذ 
فيو قضيَّة النّْفاؽ مف حيث: تعريفو، أنكاعو،  كما تناكلتالتَّنجيـ، كاآلثار المترتّْبة عمى نبذىا، 

 ة عمى معرفتو.خصاؿ المنافقيف، كاآلثار المترتّْب

ميصى الباحث إلى أىْـّ النَّتائج كالتَّكصيات، كقد أتبعيا  : حيثثيَـّ كانت الخاتمة       مف خبلليا خى
 بحيث يستطيع القارئ الكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب طريؽو كأسيمو. ؛بخمسة فيارس عامَّةو 
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things. Moreover, it includes two fields. The first field deals with the 

punishment and the reward issues ( retribution) in terms of knowing 

their reality, rewarding the believers and punishing the unbelievers, and 

also the sequential impacts on their reality. The last one deals with the 

issue of belief in angels, its definition, and its right relation with Man 

and universe  and the results on belief. 

      The third chapter entitled “ The judgment and destiny in the 

Palestinian Islamic Education and their behavioral effects”  which 

also includes three fields. The first field deals with the issue of belief in 

judgment and destiny in terms of their true knowledge and also their 

stages and the impacts of believing them. The second topic deals with 

the issue of the guidance and misguidance concerning their true 

knowledge, their causes and also the impacts of believing them. The last 

one deals with the issue of reliance on God in terms of its true 

knowledge and knowing the right difference between dependence and 

interdependence and its relation with the judgment and destiny and the 

sequential impacts on belief, on other hand.   

       The fourth chapter entitled “ The safe worships – preservations - 

and the perditions  in the Palestinian Islamic Education and their 

behavioral effects”  which involves two fields. The first topic deals with 

the issue of preservations and involves piety in terms of its definition, its 

importance, and also rewarding the pious, and  knowing the results of 

believing them. The second one deals with the issue of repentance in 

terms of its definition, conditions and the times of unaccepting the 

repentance,  and knowing the impacts of its true knowledge. It also 

includes the issue of safe worships such as reciting The Holy Quran, 

Performing Prayers, Zakat, Pilgrimage, and the sequential impacts of 

performing them.  

     The second topic dealt with the issue of perditions and rejecting the 

idea of  fables, falsehoods and annihilating such as the mascot. It also 

deals with the unacceptable exorcism, divination, fortune- telling, 

dishonesty, and the results of  rejecting them. It also dealt with the issue 

of hypocrisy in terms of its definition, types, and characteristics of 

hypocrites, and the impacts of its right knowledge. 

     In the last conclusion, the researcher concludes his study  for the most 

important results and recommendations, and then followed by five 

general indexes so that the reader can grasp the correct information 

easily.   
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Abstract: 

All praise to Allah, who by his grace all good things are accomplished, 

and peace and blessings on the most honorable Prophet Muhammad 

(PBUH) and his companions,  

After then …, 

I have finished this study entitled  " The  Doctrinal  Issues in the 

Palestinian Islamic  Education  for the Ninth Graders and their 

behavioral Effects (analytical study), and this is a short summary of the 

study: 

The researcher has followed the Analytical Scientific Inductive 

Approach following these items:   

1- The study follows the doctrinal issues in the Islamic education for the 

ninth graders. 

2- Studying these issues analytically, scientifically and inductively.  

3 - Showing the impacts of these issues on the behavior of students and 

other members of Muslim society. 

       The researcher began his study by an introduction that involves the 

right definition of the Islamic doctrine concerning its importance, its 

impacts on every single individual and society, and the doctrine names 

and its characteristics. It also includes the definition, the aims and the 

characteristics of the Islamic Education. 

        The first chapter entitled “ The Goddesses and the Prophecies in 

the Palestinian Islamic Education and their behavioral effects “ 
which also involves three fields: The first field deals in Monotheism 

issue, concerning its definition, types, and the impacts of belief of God ( 

Allah). The second one deals with the issue of belief in God( Allah) 

concerning his existence, and the role of science and mind in approving 

and believing him . 

       The last field deals with the prophecies and miracles issues in terms 

of the definition of the Prophet and the messenger, the clear difference 

between them, the definition of miracle and God grants, the difference 

between them, and their effects of believing on them. 

       The second chapter entitled “ The unknowingness’s in the 

Palestinian Islamic Education and their behavioral effects” which 

also involves an abstract about the definition and meaning of unknown  



  خ 

 

 

 اقتباس

َ
َ



  د 

َاإلىداء

َ-:أىدمَىذاَالبحث...

 ... لى نبيّْ الرَّحمة كنكر ، إكنصح األمَّة... ،كأدَّل األمانة... ،إلى مف بمغ الرّْسالة
 .()كشفيعي يكـ الدّْيف....محمَّد  ،العالميف...

 ...بو أزداد افتخاران.الذم إلى مف دفعني إلى العمـ ، إلى رمز األبكة كالتَّضحية كالعطاء.. 
 بشيءو  يكمان  عمي يبخؿ الَّذم لـ (أبي الغالي)

 ...تنبت أزكى األزىار... رمز  التي إلى ركضة الحب كالحناف، إلى مف يسعدي  قمبي بميقياىا
لى الركح الطاىرة التي فارقت الحياة عمتي، ك ...(أمي الغالية)األمكمة  رحميا  (أـ طارؽ)ا 

 .ا

 ... بيـ استمد عزتي  ، الذمي حضف األْـّ مف شاركن ،إلى مف ىـ أقرب مف ركحي
 .( إخكاني  كأخكاتي) ،كاصرارم...

 مكاصمة مسيرتي العمميَّة ل ؛التَّضحيةكأضاءت شمكس  ،إلى مف شاطرتني األلـ كاألمؿ
 .ة رفيقة الدَّرببكتحمَّمت عني مشاؽَّ دراستي زكجي الحبي

 ا حفظيـ ا كرعاىـ...إلى  إلى براعـ الزَّىر كعبير القمب كنبض الفؤاد أبنائي زينة كعبد
 .مف أعطكني ميجو قمبيـ... كسعادة حبّْيـ كالدم زكجي كفاءن منيـ

 ...الجامعة اإلسبلميَّة... ،كأعطاني ممَّا أعطاه ا عممنا...، إلى كؿّْ مف عممني حرفنا، 
حاتـ عمي يخ/كر شيخي الشَّ بالذّْ  كأخصُّ  ،كالعمماء أحسف النَّاس أقكالن كأفعاالن  ،الدُّعاة
 .كبكيالشُّ 

 إلى مف دعاه لي  في ،كمف كاف سندنا كعكننا لي ... ،إلى عمكـ أىمي كأقاربي كأحبائي
 ظاىر الغيب

 ...إلى شيدائنا  ،إلى الجرحى كالمعتقميف... ،إلى المرابطيف عمى أرض اإلسراء كالمعراج
لى كؿّْ غيكرو عمى أرض فمسطيف، ك األبرار...  المباركة مف ا. ا 



  ذ 

َتقديرشكرََك

كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ نبي اليدل  ،الحمد  الذم بنعمتو تـ الصالحات      
اخرجيا عمى ىذا ثـ أف كفقني في إتماـ كتابو ىذه الرسالة  ؛العمي العظيـالحمد : ،()محمد 
 فالحمد  كالشكر كالمنو أكالن كأخران. ؛النحك
فإني اتقدـ بالشكر  ؛(1)"الم وَىَيىٍشكيرَيَالَىَالن اسىََيىٍشكيرَيَالَىَمىفٍَ ":-() -انطبلقنا مف قكؿ النبي      

الذم تكـر  الستاذَالدكتكر/َمحمكدَيكسؼَالشكبكيَحفظوَاََكرعاهكالعرفاف إلى فضميو 
الرسالة زادت التي  ،مبلحظاتكالذم لـ ٍيأىؿي جيدان في تكجيياتو ك  ،باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة

آميف رب  كؿ خير عنا كعف المسمميف  يثيبو داعينا ا تعالى أف، كحسف بياففصاحة كببلغة 
 .العالميف

األسػػػػػػػتاذيف الفاضػػػػػػػميف عضػػػػػػػكم المناقشػػػػػػػة إلػػػػػػػى كمػػػػػػػا كاتقػػػػػػػدـ بجزيػػػػػػػؿ الشػػػػػػػكر كالعرفػػػػػػػاف       
كابػػػػػػداء النصػػػػػػائح كالتكجييػػػػػػات كالمبلحظػػػػػػات  ،مناقشػػػػػػة ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة مػػػػػػاالمػػػػػػذيف تفضػػػػػػبل بقبكلي

 تعالى كؿ خير الجزاء كىما:  ا فأثابيما ،كجماالن  انكرن  الرسالةأثرت  التي

َحفظوَاَأحمدَجابرَالعمصيالدكتكر/ََََ

َحفظوَاَمحمكدَخميؿَأبكدؼالستاذَالدكتكر/َََ
كََ،سػػػػتاذَالػػػػدكتكر/َيحيػػػػىَعمػػػػيَالػػػػدجنىالإلػػػػى كاتقػػػػدـ بجزيػػػػؿ الشػػػػكر كالعرفػػػػاف  كمػػػػا      

مػػػف تقػػػديـ  هلمػػػا بػػػذال ،م مناقشػػػة السػػػمنارالمػػػذيف كػػػاف عضػػػك  ،الػػػدكتكر/َنسػػػيـَشػػػحدةَياسػػػيف
 ا كؿ خير.  أثابيماف ،النصح كاإلرشاد في بداية شركعي في خطة البحث

كعمادة الدارسات  (الجامعة اإلسبلمية)كما كاتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى ىذا الصرح الشامخ       
تدريس في قسـ العقيدة العميا ككمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية كجميع أعضاء ىيئة ال

َالسيميرمكالمذاىب المعاصرة  كأخص بالذكر  َزايد َجابر َالدكتكر/ خير  كانكا ، حيثالستاذ
 لطبلبيـ.  كميـ أجمعيف معيف
الذم تعجز الكممات  /َمصعبَخضيرستاذالالذم لـ تمده أمي  الحبيب كما اتقدـ ألخي      

حتى اخراجيا إلى  لدراسةي في  خطة اعف شكره لما بذلو مف جيد متكاصؿ مف بداية شركع
 َ.ا كؿ الخير عنا كعف المسمميف أثابوىذا النكر ف
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   أحبائي ،العمؿ ىذا انجاز في ساعدتني التي المخمصة األيدم كما كاتقدـ بالشكر إلى      
 في كشاركني نسنيآ مف إلى كما اتقدـ بالشكر ،الثانكية األرقـ دار مدرسةإدارة، كمدرسي 

جميعنا الذيف كانكا عكننا مف خبلؿ دراستي كاخص   أصدقائي ليـ كعرفاننا  تقديرنا ؛يدراست
الستاذ/َمحمدَ/محمدَالديب،َالستاذ/عميَالدجنى،َالستاذ/َعميَالحمك،َستاذالكبلن  :بالذكر

َ َالكادية، َأحمد،رفيؽ َالحاج َىشاـ َالستاذ/ َخميسَقكيدر، َالستاذ/ َالديب، َالستاذ/نضاؿ
 ا خير الجزاء عنا كعف المسمميف. أثابيـف ،فرجَنصكرمالستاذ/

ا تعالى  أثابفي اعانتي بيذا البحث  ف خير كأخيران الشكر مكصكالن لكؿ مف لو يد      
 الجميع عني خير الجزاء

َىذا،َكباًَالتكفيؽَي

َالباحثََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َأييـَكماؿَقكيدرَأبكعبدا،َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َ:المقدمة

اس الخير، بلـ عمى معمـ النَّ بلة كالسَّ كالصَّ  الحمد  الَّذم يقكؿ الحؽَّ كىك ييدم السَّبيؿ،     
 اَبعد:َأمَ ، ،يفكاقتفى أثره إلى يكـ الدّْ  ،دعكتومف دعا ب ككؿّْ  كعمى آلو كصحبو،

أثره عظيـه في سمكؾ الطَّمبة، كأفراد المجتمع المسمـ، فالعقيدة تعرّْؼ  إفَّ لمعقيدة اإلسبلميَّة      
اإلنساف بحقيقة نفسو، كسرُّ كجكده في ىذه الحياة، كما أنَّيا تعدُّ ضركرةن مف ضركريَّات الفطرة 

(، كالديف اإلسبلمي في اإلنسانيَّة التي ال عنى عنيا، كىي تيرسّْخ محبة ا تعالى كرسكلو )
، كما أنيا تعد السبب الرئيس في حصكؿ التمكيف في األرض قمب كؿ  .    كتحرير المقدسات مسمـو
اإليمانيَالجانبَإفَّ اإلسبلـ ديفه شامؿ كمتكامؿ، فيك يتككف مف عدة جكانب، منيا:       

ا مف العقيدة الثابتة، كالتصكرات الكاضحة كالمترابطة، ا راسخن يقدـ لنا أساسن  فيك :االعتقادم
، ىداؼ النيرة، كالحكافز الدافعة إلى السعي، الباعثة عمى بعد األمؿ، كالتفاؤؿ كالجد كالكعيكاأل

 عبلقاتنا بيا كننظـ سمككنا، عمييا ـي نقيّْ  كضكابط قكاعد، لنا يقدـفيك  :التشريعيَالجانبكمنيا: 
 الذم ـالمسم سمكؾ ىكك  :التعبدمَالجانب، كمنيا: كسمككنا حياتنا خطة لنا يرسـ الذم ىك بؿ

 ىي التربية: كعممية، التشريعية كاألكامر كالضكابط، كاألىداؼ التصكرات، تمؾ كؿ بو يحقؽ
 تتكحد كتكامؿ، انسجاـ فيفيو الجكانب الثبلثة السابقة  تتمثؿ أف عمى اإلنساف شخصية تنمية
 دالجيك  جميع إليو كتعكد عنو، تتفرع كاحد ىدؼ لتحقيؽ جيكده كتتضافر اإلنساف، طاقات معو

 .(1)الكجداف كنبضات السمكؾ، كضركب كالتصكرات،

ىك ترسيخ مبادئ العقيدة اإلسبلمية في قمكب  :اليدؼ األسمى لمتربية اإلسبلميةإف َََََ
رساء قكاعد اإليماف في نفكسيـ ،النشء كالذم يؤدم  كف،كالمترب، بذلؾ يصمح األبناءحيث   ،كا 

َ.معاءج كميا ح المجتمع بأسره بؿ األمةبدكره إلى صبل
أىـ المباحث التي مف شأنيا غرس العقيدة الصحيحة في  مفتعٌد مادة التربية االسبلمية      

صبلح الخي المدارس نفكس طمبة كخاصة بعد ظيكر العديد مف مشكبلت  ؛كتقكيموؽ م، كا 
لذا كاف االنحراؼ العقدم بشكؿو عاـ، كلدم طمبة المرحمة الثانكية في قطاع غزة بشكؿ خاص، 

ا  ؛ديةباحثيف في مادة التربية اإلسبلمية الكقكؼ عمى جكانب القضايا العقلمالبد  لترسيخيا ترسيخن
ا في محتكل منياج مادة التربية اإل المراحؿ الدراسية المختمفة كمنيـ طمبة  مبةسبلمية لطصحيحن

فالعقيدة  ،دكرىا في التنشئة السميمة لمطمبةكتبياف  ،كتكضيحيا ،الصؼ التاسع األساسي
 ،كالقضاء، كاليكـ اآلخر ،كرسمو ،ككتبو ،كمبلئكتو ،اإليماف الصحيح با :يحة تتضمفالصح

                                                 

 (.28،)صأصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع ،النحبلكمانظر:  ((1



 7 

 ،كالخرافات ،كالبدع ،الشركيات :كيخالفيا مف ،كالقدر، كالبعد عف كؿ ما ينافي ىذه العقيدة
 !!.أبناء ىذه األمة في ىذا الزمافبيا  قد ابتمىكاالنحرافات التي 

 ؛كالعمؽ اإليماني ،كالعبلقة بينيما مف القكة ،يدة أمراف متبلزمافكالعق ،مف ىنا فالتربية      
فعقيدة بدكف تربية كترجمة سمككية لف تبرح حدكد  ،يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر بحيث ال

(1).!كالفكر السميـ الصحيح، كالتربية ببل استناد إلى عقيدة صحيحة تعنى سيرنا ببل دليؿ، النظر
 

 ،مف خبلؿ مناىج التربية اإلسبلمية ،جو إلى ترسيخ العمـ الصافيأف نتالبد لذا كاف       
سأقؼ لذلؾ  ؛كمراجعيـ ،كتبيـ :مف خبلؿدية كنكضح طريقة السمؼ في تفسيرىـ لقضايا العق

 :مع بياف ،عمى دراسة قضايا العقيدة مف خبلؿ منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع
ف أل ؛، المينجيات، كالميمكات، كأثرىا عمى الطمبةالقدرالقضاء ك األلكىيات، النبكات، الغيبيات، 

كسنة تعالى،  كسبلمتيا مف أصميف كاضحيف ىما: كتاب ا، العقيدة الصحيحة  تستمد صحتيا
كقد ، كىما أساساف ميماف لبناء النشء التربكم الدعكم عمى أساس الفكر السميـ(، )نبيو 

 : سميتوأك  ،ىذا البحث ةشرعت في  كتاب
ًَلػطىػمىبىةًَالػ) ايىػػاَالػعػىػقػًدي ػةًَفٍيًَمٍنػيػاًجَالػػت رًبيػىػًةَاإلسػػالًمي ػػًةَالػًفػػمٍسػػًطيػٍػػنػيٍّ َػقىػضى

ػػًؼَالػت ػاًسًع،َكآثىاريىاَالس ميٍكًكي ةَيَ  (الػص 

 كالرشاد. ،لما فيو الخير ؛كالسداد ،التكفيؽ :-تعالى – ا سائبلن  

َ:ََالدراسةَعمكضَكَأىميةَ-َأكالَن
 -:مكضكعَالدراسةَأىميةَكثيرةَمنياَلىميةَإفَ 

 دليؿىذا في ك  ،كدكرىا في تنمية االلتزاـ الفكرم لدل الطمبة ،أىمية العقيدة اإلسبلمية بياف -1
 .وعمى عظـ أىميت

كاليـك ، رسمو ، كتبو ،مبلئكتو ،با :العقيدة الصحيحة  التي تتضمف اإليماف الصحيحأف  -2
 كالخرافات ،البدع ،الشركيات :كيضادىا مف ،لبعد عف كؿ ما ينافي ىذه العقيدةكا ،اآلخر
 .القرآف الكريـ كالسنة النبكية :ف خبلؿ المصدريفم مستمدة

مفاىيـ التربية اإلسبلمية ز، تعزيك  ،عمى الفرد كالمجتمعليا أثر عظيـ  لعقيدة الصحيحةا -3
   ، كترسيخيا.الصحيحة

 
                                                 

 (. 33( انظر: أبك دؼ، مقدمة في التربية اإلسبلمية،)ص(1
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ََ-:دراسةكعَالأسبابَاختيارَمكضَ-اثانيَنَ
 لدل طمبة المرحمة الثانكية في قطاع غزةك  ،بشكؿ عاـ ظيكر مشكبلت االنحراؼ العقدم -1

 .بشكؿ خاص

، في مختمؼ المراحؿ الدراسية (عقيدة السمؼ الصالح)العناية بتدريس العقيدة الصحيحة  -2
با ىك دعكتو، كاإليماف  ()غرس اإليماف كتككيف العقيدة، ىك أكؿ ما بدأ بو النبي كذلؾ 

 .أكؿ ما دعا الناس إليو، كىي دعكة كؿ األنبياء مف قبمو
، كلما الثانكيةالمرحمة اإلعدادية إلى مرحمة مف  يةمرحمة انتقال اككني ؛أىمية الصؼ التاسع -3

  كالنضكج العقمي كالنفسي كالجسدم.  في ىذا العمر مف المراىقة

ََ-:الدراسةأىداؼََ-اثالثَن
لعقيدة في منياج التربية اإلسبلمية عمى طمبة الصؼ قضايا االأثر التعرؼ عمى  -1

؛ ألنو العقيدة الصحيحة في المنياج ىي الركيزة االساسية التي تقكـ عمييا عباده التاسع
 .ا تعالى، كىي مف ضركريات الفطرة اإلنسانية

كثرة التيارات العقدية كذلؾ ل ؛عمى طمبة الثانكية  الصحيحة العقيدةبياف انعكاسات  -2
نحرفة، كتيار اإللحاد، كتيار القكمية، كتيار العممانية، كتيار التصكؼ كالبدع الم

المخالفة لميدم النبكم، كبركز ظاىرة التقميد األعمى كالتبعية لمغرب، كاالنصراؼ عف 
العمكـ كالثقافة اإلسبلمية كاالفتتاف بالثقافات كالفكر الغربي، كطغياف المادية كالتعمؽ 

ب القيـ الركحية، كىذه كميا تيارات ليا أثرىا الخطير عمى عقيدة بمتع الدنيا عمى حسا
بسبلح العقيدة الصحيحة، المرتكزة عمى الكتاب  يفمحصن مبةالطيكف المسمـ، مالـ 

 كالسنة كفيـ السمؼ الصالح.

 ج التربية االسبلمية لمصؼ التاسعتقديـ مقترحات تطكيرية لقضايا العقيدة في منيا -3
المنياج في كزارة التربية كالتعميـ العالي مف أجؿ االرتقاء بالمنياج لمقائميف عمى تطكير 

 ليؤدم دكره في بناء شخصية مثالية. 

َالدراساتَالسابقة:َ-ارابعَن
 ،حد عمـ الباحثليا صمة بالمكضكع  عمى كالتحرم عف دراسات سابقة  بعد البحث         

ا "المكضكع نفسو: تبيف أنو ال يكجد بحث في  َالػػت رًبيػىػًةَالػػقىػضى ًَمٍنػيػاًج ًَفٍي َالػعػىػقػًدي ػة يىػػا
ػػًؼَالػت ػاًسًع،َكآثىاريىاَالس ميٍكًكي ةَي ًَلػطىػمىبىًةَالػص  إال  ،ديةمف الناحية العق "َاإلسػػالًمي ػػًةَالػًفػػمٍسػػًطيػٍػػنػيٍّ
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مكضكعاتيا  كجد بعض الدراسات التي تخص مكضكعات  التربية اإلسبلمية مف خبلؿ تأنو 
، القدر، القضاء، كالتكحيد :ديةلكف ال تشمؿ عمى المكضكعات العق،  كاألخبلقية ،التربكية

 -الرسائؿ:تمؾ كمف ، كغير ذلؾ مف مكضكعات العقيدة، كالسمعيات

الجانب اإليماني في التربية اإلسبلمية (، 1992 -ق1412دؼ، محمكد خميؿ.) أبك -1
 .أـ درماف اإلسبلميةجامعة كانعكاساتو عمى حياة الفرد، 

مدل اكتساب طبلب المرحمة األساسية ـ(، 2003-ق1424).فداء محمد عبدا الرضكاف، -2
 ، جامعة اليرمكؾ إربد، األردف.العميا لممفاىيـ العقدية المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية

تأممي ميارات التفكير ال ،(ـ2010 -ىػ 1431.)جماؿ عبد الناصر/ محمد عبد ا ،أبكنحؿ -3
الجامعة  ،مدل اكتساب الطمبة ليا،  في محتكل التربية اإلسبلمية لمصؼ العاشر األساسي

 اإلسبلمية، غزة.

دل تضمف محتكل التربية اإلسبلمية لممرحمة م ،(ـ2010 -ىػ 1432.)ىياـ أحمد، حمد -4
 ، غزة. الجامعة اإلسبلمية ،الثانكية لقضايا فقو الكاقع

َاَ-اخامسَن َ-:لدراسةمنيجي
اقتصرت الدراسة  حيث ،دراستو المنيج االستقرائيَّ التَّحميميَّ  منيج  اتَّبع الباحث في :بدايةن َََََ

الدّْراسة عمى مع بياف  ،كالجزء الثاني، عمى مناىج التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع الجزء األكؿ
 -:التالي النَّحك

 .الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  مبةة الخاصّْ بطتتبع القضايا العقديَّة في منياج التَّربية اإلسبلميَّ   -1

 .القضايا دراسةن تحميميَّةن تمؾ دراسة   -2

 .كغيرىـ مف أفراد المجتمع مبةالقضايا عمى سمكؾ الطُّ  تمؾ بياف أثر  -3

َ-:لدراسةطريقةَاَ-اسادسَن
ذلؾ في ك  كرقـ اآلية، ، بذكر اسـ السُّكرة  عزك اآليات القرآنينة المستشيد بيا إلى سكرىا، -1

 .متف الدراسة

نقؿ حكـ العمماء مع  زكىا إلى مصادرىا األصمية،عك  ،دراسةفي ال الكاردة تخريج األحاديث  -2
 عمييا، عدا ما جاء في الصحيحيف،  أك أحدىما.
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، كرقـ الجزء الكتاب، كعنكاف ،اسـ عائمة المؤلؼ أك الشيرة التكثيؽ بذكربياف كتفي أ -3
 ب في فيرس المراجع.ببياف تفصيبلت الكتامع ، كالصفحة

لمكصكؿ إلى المعمكمات  ،البلزمة البلزمة لآليات، كاألحاديث، كغيرىا الفيارساعداد  -4
 كأسيمو.، بأقرب طريؽو 

َحدكدَالدراسة:َ-سابعنا
قاـ الباحث بدراسة العديد مف القضايا العقدية المكجكدة في  محؿَالدراسة:العقديةَالقضاياَ -1

اج التربية اإلسبلمية الفمسطيني الخاص بطمبة الصؼ منيكحدة العقيدة اإلسبلميَّة في 
كالقضايا التي لـ تذكر في كحدة العقيدة اإلسبلمية، كذكرت في الكحدات التاسع األساسي، 

، كالسيرة األخرل ككحدة القرآف الكريـ، كالسنة النبكية، كالفقو اإلسبلمي، األخبلؽ كالتيذيب
كأفراد المجتمع المسمـ، كىذه القضايا ىي: كتحميميا، كبياف أثرىا عمى سمكؾ الطمبة، 

 كالنبكات، كالغيبيات، كالقضاء كالقدر، كالمنجيات كالميمكات.  ،األلكىيات

مف اإلعدادية إلى  يةمرحمة انتقال اككنيطلبة الصف التاسع األساسي،  الفئت المستهدفت: -2
لجسدم، مما يجعؿ ، كلما في ىذا العمر مف المراىقة كالنضكج العقمي كالنفسي كاالثانكية

ىذه الفئة تحتاج إلى منياج سميـ يعزز الجكانب العقدية كينمي الفطرة البشرية حتى يخرج 
( سنة 16-15اعمارىـ مف ) :لنا جيؿ سميـ مف األمراض السمككية كالفكرية، كتتراكح

تحت  كيندرجكفكالممتحقيف في الصؼ التاسع األساسي حسب السمـ التعميمي الفمسطيني 
 لتككيف.مرحمة ا

َ:دراسةخطةَالَ-ثامننا
 .رساكفي ،كخاتمة ،فصكؿ ، كتمييد، كأربعةعمى مقدمة دراسةاشتممت خطة ال

َكماَيمي:كبيافَذلؾَََ

َالتمييد:

َ-تعريؼَالعقيدةَاإلسالميةَكفيو:َ-أكالَن
  .تعريؼ العقيدة اإلسبلميةَ -1

  .أىمية العقيدة اإلسبلمية كأثرىا في الفرد كالمجتمع  -2

  .ة اإلسبلميةأسماء العقيد  -3
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  .خصائص العقيدة اإلسبلمية  -4

َ-التعريؼَبالتربيةَاإلسالميةَكفيو:َ-ثانينا
  . تعريؼ التربية اإلسبلمية  -1

  .التربية اإلسبلمية خصائص  -2

ََ.التربية اإلسبلمية أىداؼ  -4

َ:فصؿَالكؿال
ََكآثارىاَالسمككيةَاللكىياتَكالنبكاتَفيَمنياجَالتربيةَاإلسالميةَ

َاحث:كفيوَثالثةَمب

َالتكحيد،َكأنكاعوَمفَخالؿَمنياجَالتربيةَاإلسالميةالمبحثَالكؿ:َ
َ-:كفيوَثالثةَمطالبَ

ا.  المطمب األكؿ : تعريؼ التكحيد لغة كاصطبلحن

 أنكاع التكحيد. : المطمب الثاني

 اآلثار المترتبة عمى اإليماف بعقيدة التكحيد.:  المطمب الثالث

مفَخالؿَمنياجَالتربيةََ،،َكالعمـَفيوؿالعقَكدكرَ-لىتعاَ-اإليمافَباَ:الثانيالمبحثَ
َاإلسالمية

َمطالب:ثالثةَكفيوَ

َريؼ اإليماف، كحقيقة اإليماف با تعالى. تع المطمب األكؿ:
 . مـ  في إثبات اإليماف با تعالىدكر العقؿ، كالع  :نيالمطمب الثا

 . تعالى: اآلثار المترتبة عمى اإليماف باثالثال المطمب

َالنبكاتَكحقيقةَالمعجزاتَمفَخالؿَمنياجَالتربيةَاإلسالميةَالمبحثَالثالث:

 -:كفيوَخمسةَمطالبَ

ا. :تعريؼ النَّبي، كالرسكؿالمطمب األكؿ:   لغة كاصطبلحن

 .الفرؽ بيف النَّبي، كالرسكؿ المطمب الثاني:
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ا.: المطمب الثالث: تعريؼ المعجزة  لغة كاصطبلحن

 كرامة كالفرؽ بينيا كبيف المعجزة.تعريؼ ال رابع:المطمب ال

 .اآلثار المترتبة عمى اإليماف بالنَّبكات، كالمعجزاتَ:لخامسالمطمب ا

َالفصؿَالثاني
َكآثارىاَالسمككيةََ،جَالتربيةَاإلسالميةامنيالغيبياتَفيَ

َكفيوَمبحثاف:

َفَخالؿَمنياجَالتربيةَاإلسالميةَالجزاء،َكالعقابَمَالمبحثَالكؿ:

َ-:البَمطأربعةَكفيوَ

 .، كالعقابثكابحقيقة ال المطمب األكؿ:

 .في اآلخرةالمؤمنيف ثكاب المطمب الثاني: 

 .في اآلخرةالمطمب الثالث: عقاب الكافريف 

 ، كالعقاب.ثكاباآلثار المترتبة عمى اإليماف بال :لرابعالمطمب ا
َمفَخالؿَمنياجَالتربيةَاإلسالميةَاإليمافَبالمالئكةََ:ثانيالمبحثَال

ََ-ثالثةَمطالب:كفيوَ

ا.  المطمب األكؿ: تعريؼ المبلئكة لغة، كاصطبلحن

 المطمب الثاني: عبلقة المبلئكة بالككف، كاإلنساف.

 المطمب الثالث: اآلثار المترتبة عمى اإليماف بالمبلئكة.
َالفصؿَالثالث

َكآثارىاَالسمككيةَ،جَالتربيةَاإلسالميةافيَمنيَقدرلاء،َكاالقض

َكفيوَثالثةَمباحث:

َمفَخالؿَمنياجَالتربيةَاإلسالميةَ،اإليمافَبالقضاء،َكالقدرَبحثَالكؿ:الم

َ-كفيوَثالثةَمطالب:

 القضاء، كالقدر.ب التعريؼالمطمب األكؿ: 
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 المطمب الثاني: مراتب اإليماف بالقضاء، كالقدر.

 ثالث: اآلثار المترتبة عمى اإليماف بالقضاء، كالقدر.المطمب ال

َكالضالؿَمفَخالؿَمنياجَالتربيةَاإلسالميةاليداية،ََالمبحثَالثاني:

 -طالب:كفيةَثالثةَم

 اليداية، كأسبابيا . التعريؼ بالمطمب األكؿ: 

 الضبلؿ، كأسبابو. التعريؼالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: اآلثار المترتبة عمى معرفة اليداية، كالضبلؿ. 

َاإلسالميةمنياجَالتربيةََمفَخالؿَ،كالقدرَاءكعالقتوَبالقضالتككؿََالمبحثَالثالث:

َ-مطالب:أربعةَكفيوََ

 .المطمب األكؿ: التعريؼ بالتككؿ كأىميتو في حياة األمة االسبلمية 

 المطمب الثاني: الفرؽ بيف التككؿ، كالتكاكؿ .      

 بالقضاء، كالقدر.المطمب الثالث: عبلقة التككؿ 

 : اآلثار المترتبة عمى التككؿ.المطمب الرابع
ََابعَرالفصؿَال

َكآثارىاَالسمككيةَ،ةالتربيةَاإلسالميفيَمنياجَالمنجياتَكالميمكاتَ

 :مبحثيفكفيوَ

ََكآثارىاَالسمككيةََمنياجَالتربيةَاإلسالميةَالمنجياتَفيَالمبحثَالكؿ:

َ-:مطالبَثالثةَكفيو

 التقكل مف خبلؿ منياج التربية اإلسبلمية.  المطمب األكؿ:

 نياج التربية اإلسبلمية.التكبة مف خبلؿ م المطمب الثاني:

 النجاة أداء العبادات مف خبلؿ منياج التربية اإلسبلمية.المطمب الثالث: 
َ
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الميمكاتَكنبذَالخرفاتَكالباطيؿَفيَمنياجَالتربيةَاالسالميةَكآثارىاََالمبحثَالثاني:
َالسمككية

 -:مطالبَخمسةَوكفي

 إلسبلمية.التميمة كالتطير مف خبلؿ منياج التربية ا المطمب األكؿ:

 الرقية مف خبلؿ منياج التربية اإلسبلمية. المطمب الثاني:

 الكيانة كالعرافة كالتنجيـ مف خبلؿ منياج التربية اإلسبلمية.المطمب الثالث: 

 نبذ الخرافات كاألباطيؿ. اآلثار المترتبة عمى  :لرابعالمطمب ا

 المطمب الخامس: النفاؽ مف خبلؿ منياج التربية اإلسبلمية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

َ
َ

َ:دمييالتَ 
َالت عريؼَبالعقيدةَكالت ربيةَاإلسالمي ة

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
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ؿ ََ:المطمبَالك 
َ:الت عريؼَبالعقيدةَاإلسالمي ة

ََ-:تعريؼَالعقيدةَاإلسالمي ةَ-أك الَن
َتعريؼَالعقيدةَفيَالم غة:َ-أ

 : "اٍلعىٍيفي (1)()ابف فارسقاؿ  (عىقدى )الفعؿ  مف مشتؽه  المُّغة أصؿ العقيدة فيلفظ 
مىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  كىالدَّاؿي  كىاٍلقىاؼي  ثيكًؽ، كىالًشدَّةً  الشىد   عى لىٍيوً  كالكي ٍكعي  تىٍرًجعي  كىاً  ، جمعاء كيمُّيىا اٍلبىابً  فىرى
ٍيعىةي،: كىاٍلعيٍقدىةي  ٍمعي  الضَّ فه  اٍعتىقىدى  :ييقىاؿي  ،عيقىده  كىاٍلجى ذىىىا !أىمً  عيٍقدىةن، فيبلى ا، مىاالن  كىاٍعتىقىدى  .اتَّخى  أىمً  كىأىخن
مىى قىٍمبىوي  كىعىقىدى . اٍقتىنىاهي  ٍنوي  يىٍنًزعي  فىبلى  ؛كىذىا عى ميبى  :الشٍَّيءي  كىاٍعتىقىدى . عى اءي  كىاٍعتىقىدى . صى خى  (2)".ثىبىتى : اإٍلً
ٍقدي  كانعقىدى  النكاح عيٍقدىةي  كمنو العيد معقكد ككذلؾ فيك الحبؿ عقدت !"كيقاؿ  (3)دان"انعقا الحبؿ عى

 .(4)عقائد" جمع العيف بفتح: "كالعقيدة

ثيكؽ،  ؛كبناءن عمى ما تقدـ       فإفَّ العقيدة في المُّغة تشمؿ عدة معافو ىي: الشىد ، الرَّبط، الكي
...  الثُّبكت، اإلحكاـ، التَّصميـ، الصَّبلبة، كالعـز

َتعريؼَالعقيدةَفيَاالصطالح:َ-ب

، اإليماف عمى تيطمؽ الحؽّْ التي عقيدة شمؿت االصطبلح: فيي في العقيدة أمَّا  الجاـز
كما أجمع  كشرّْه، خيره كالقدر اآلخر، كاليـك كرسمو، ككتبو، كمبلئكتو، القاطع با تعالى، كالحكـ

، إليو يتطرؽ الَّذم ال عميو عمماء السَّمؼ  قمبىو عميو كيعقد اإلنسافي  بو يؤمف ما كىي شؾّّ
ا القاطع كالحكـ الجاـز اإليماف ىذا كاف فإذا بو، يديف نناكدي مذىبنا، كيتخذه كضميرىه،  ؛صحيحن

فٍ  صحيحة، العقيدة كانت  (5) أىؿ الباطؿ. ًفرىؽً  كاعتقاد باطمةن  العقيدةي  كانت باطبلن  كاف كا 

                                                 

ثـ مة المُّغكم المحدّْث أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني المالكي المعركؼ بالرَّازم، كلد في قزكيف، العبل (1)
ىػ، كلو مؤلفات عديدة منيا : معجـ مقاييس المُّغة، ككتاب المجمؿ . انظر: 395تكفي في الرَّم سنة 

 (.12/538)ج ،الذَّىبي، سير أعبلـ النُّببلء
 (.4/87) ،( معجـ مقاييس المُّغة(2
 (.3/296) ،( ابف منظكر، لساف العرب(3
 (.318)ص ،( قمعجي ك قنيبي، معجـ لغة الفقياء(4
(،  6) ص،( انظر: القحطاني، بياف عقيدة أىؿ السُّنَّة كالجماعة كلزـك إتّْباعيا في ضكء الكتاب كالسُّنَّة(5

 (.4) ص ،ياسيف، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميَّة
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، فإفٍ ىك حكـ الذّْ  :االعتقادبقكلو: " (1)()السَّفارينيُّ كقد عرفيا  ا كاف مكافقن  ىف الجاـز
ال فيك فاسده  فيك صحيح، ؛لمكاقع  (2)".كا 

 ما الدّْيف كفي معتقده لدل فيو الشَّؾ يقبؿ ال الَّذم ا عمماء المُّغة بمعنى "الحكـعرفيك 
 (3)كبعثة الرُّسؿ". ا كجكد كعقيدة ،العمؿ دكف االعتقاد بو يقصد

، كاالعتقاد مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة كاالصطبلحيَّة لمعقيدة يتبيَّفي أنَّيا: التَّصدي       ؽ الجاـز
( يبدأ مف القمب، كيشيد لو المّْساف باألقكاؿ، القاطع، كالتَّحكيـ كاإلتباع الَّذم جاء بو النَّبيُّ )

 صدقو الجكارح باألفعاؿ.تي ك 

َ-:كالمجتمعَالفردَفيَكأثرىاَاإلسالمي ةَالعقيدةَأىمٍّي ةَ-ثانينا
َاإلسالمي ة:َالعقيدةَأىمٍّي ة -َأ

يدة اإلسبلميَّة ىي الرَّكيزة األساسية التي تقكـ عمييا عباده ا تعالى كالمتمثمة إفَّ العق      
تظير أىمّْيَّتيا كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع مف يماف، كىي أصؿه مف أصكؿ الدّْيف، بأركاف اإل

 -:(4)التاليةخبلؿ األمكر 

1- َ َالحياة، َكجكدهَفيَىذه َكسرٍّ د كجكده في ىذه كماذا بعتعريؼَاإلنسافَبحقيقةَنفسو،
، الحياة، كىذا يقكـ عمى أيسسو كركائز قكية أساسيا  التي اإلسبلميَّة العقيدةتتمثؿ في  متيفه

﴿١ُْٜ إِنَّ َهاَلِِت َونُُقِِك َوََمْيَبَي :ؿ تعالىاليا، حيث ق منطمقنا الخالؽ كحدانيَّة مف تتخذ
بل٦َِنَي﴾ َٔ  . (162األنعاـ:) َوَم٦َبِِت ّلِِلِ رَِب ا٢ْ

َاإلسالمي ةَضركرةَنتيع -2 َالعقيدة َاإلنساني ةَمفَد   ،عنياَلوَغنىَالَالتيَضركري اتَالفطرة
يؤمف بيا  عميا قكَّةو  إلى المُّجكء إلى يميؿ فطرتو التي فيطر عمييا بحسب اإلنساف أفَّ  كذلؾ
ِ خارقة في ىذا الككف قاؿ تعالى:  قكة  َؾَت اّلِلَّ َْ ب ِٙ ًٚ َٞ لدِِلي٧ِ َط٩ِي ٤ِْٜ وَْش٬َ

َ
َؾ ﴿َٙأ ََ َِ َذ

 ا٢َّ
                                                 

، كلد ( المحدّْث الفقيو ا(1 ألصكليُّ شمس الدّْيف أبك العكف محٌمد بف أحمد بف سالـ بف سميماف األثرمُّ الحنبميُّ
ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: 1188تكفي في دمشؽ سنة ثـ ىػ، 1114بسفاريف مف قرل طكلكـر سنة 

ركمي، البحكر الزَّاخرة في عمـك اآلخرة، فرؽ اإلسبلـ، كشؼ المثاـ في شرح عمدة األحكاـ. انظر: ا لزّْ
 (.  6/14)ج ،األعبلـ

 (.1/60) ،( السَّفاريني، لكامع األنكار البييَّة(2
 (.2/614) ،( مجمع المُّغة العربيَّة بالقاىرة، المعجـ الكسيط(3
(، 32) ص،آؿ عبد المطيؼ، التَّكحيد لمنَّاشئة كالمبتدئيف ،(5، 4) ص،( انظر: الشَّحكد، أركافي اإليمافً (4

 (.18، 17)ص ،العقيدة اإلسبلميَّةياسيف، شرح أصكؿ 
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ْكََثَ اجلَّبِس ََل 
َ
ي٤ُِ َو٢َِس٧َّ أ َٝ َٞ ادِلي٧ُ ا٢ْ ِ ِ َذل ِٛ اّلِلَّ

٣َي٬َْب ََل َتثِْؼي١َ ِِل٣َْ َٓ اجلَّبَس 
٦َُ٣ْٔ٭َن﴾ كـ)َح  كىذا حكلو، مف المخمكقات كعمى عميو الكاممة ، ككذلؾ السَّيطرةى (33:الرُّ
 ىك ذلؾ يحقؽ ما أكلى فإفَّ  كذلؾ األمر كاف فإذا،  لمتَّديف الفطرمُّ  الميؿ لو يحقؽ االعتقادي 
 الككف، في كمكانتو اإلنساف عقؿ كيحتـر ،الفطرة السَّميمة تمؾ يكافؽ الَّذم الصَّحيح االعتقادي 

ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َول٤َْ ي٣َِْبُق٭ا إِي٦َبَج٤ْ٬ُ  :اإلسبلميَّة حيث قاؿ تعالى العقيدة بو جاءت ما كىذا ِ ﴿اَّلَّ
وخَلِ 
ُ
٤ٍْ٣ أ ُّ ٧ُ٥ْ و٤ْ٫َُ ُم٬ْدَُؼوَن﴾تِ

َ
 . (82األنعاـ:)َٞ ل٤ُ٬َُ اْْل

3- (َ َمحب ةَاَتعالىَكرسكلوَمحم د َمسمَـوتىٍرًسٍيخي َكالدٍّيفَاإلسالميَفيَقمبَكؿٍّ مما  ؛(
﴿١ُْٜ إِْن  :تعالىقاؿ يؤدم إلى الثَّمرة العظيمة لمتَّكحيد كىي الطاعة كاإلخبلص كااللتزاـ 

 َ ثُّ٭َن اّلِلَّ ٩ْد٤ُْ ُُتِ ٭ٌر رَِطي٤ٌ﴾ُٟ ُٚ ُ َد ْؾ ٢َُس٤ْ ُذ٨ُ٭كَُس٤ْ َواّلِلَّ ِٚ ْٗ ُ َوَغ ُٔ٭ ِي ُْحْثِثُْس٤ُ اّلِلَّ آؿ ) َٙبخَِّث
َكرسكلوَاَيككفَأفٍَ:َاإليمافَحالكةَكجدَ؛فيوَكيفَ َمفَثالثَه"(:) النَّبيُّ قاؿ  (31عمراف:

َكماَالكفرَفيَيعكدَأفٍََيكرهكأٍفََ،َإالَيحب وَالَالمرءَييًحبَ َكأفٍََسكاىما،َمم اَإليوَأحبَ 
 .(1)الن ار"َفيَيقذؼَأفٍََيكره

اإلسبلـ،  دكلة كقياـ الرض،َفيَالت مكيفَحصكؿَفيَالس ببَىيَتعالىََالعبكدي ةَإفَ  -4
عمارىا  تعالى بو عباده الصالحيف، ا أمر كما، كتحرير المقدسات مف دنس الطَّكاغيت كا 

ا تعالى  رسالة يؤدم أنَّو جمعاء كمّْيا حياتو في المسمـكما كيستشعر  دينو، إلى كالدَّعكة
ثَبِدَي تعالىقاؿ حيث  ِٓ رَْض يَِؾُث٬َب 

َ
نَّ اْْل

َ
ِؾ أ ْٟ ِؼ اَِّل ْٔ كُ٭ِر ٧ْ٥ِ َب دَب٩َْب ِِف الؿَّ َٟ ْؼ  َٝ :﴿ َو٢َ

بِِلُ٭َن﴾  .    (135األنبياء:)الوَّ

َ:أثرَالعقيدةَعمىَالفردَكالمجتمع -َب

فقد أخرجتو مف ظممات الجيؿ  حياة الفرد مية كاف ليا أثرىا الكاضح  فيإفَّ العقيدة اإلسبل      
( كالتَّابعيف، إلى نكر اليداية كالبصيرة، كأنشأت جيبلن إسبلمينا متميزنا مف صحابة رسكؿ ا )

كقد ظيرت آثارىا عمى الفرد مف جكانب متعدد منيا: إخبلص العبكديَّة  تعالى، كما كتيٍكًسبي 
االنضباط كالمسؤكليَّة، كاالستقامة، كتبني في نفسو العزَّة كالكرامة، كتحقؽ لو السَّعادة  الفرد ركح

ركح التَّضحية، كالبذؿ، كالعطاء، كتحرره مف األكىاـ،  :، كما كتغرس فيوكاألمافكالطَّمأنينة، 
 لبلعتقاد، الميؿ ذاى بإشباع النَّفسيَّة الرَّاحة كالخرافات، كالظُّمـ، كاألنانيَّة، كما كتجعؿ ارتباط

كح تتغذل بينما كالشَّراب، بالطَّعاـ يتغذَّل كالجسـ كركح، جسـه  فاإلنساف كالعقيدة  باإليماف الرُّ

                                                 

،  اإليماف/ حبلكة اإليماف(1 : صحيح البخارمُّ  16رقـ الحديث   1/12ج ،( البخارمُّ
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٧ِ  :تعالىقاؿ الصَّحيحة  َٓ ُْٔؾوِف َوَت٬َْ٩ْ٭َن  ُمُؾوَن تِبل٦َْ
ْ
ْغؾَِشْح ل٩٣َِّبِس خَأ

ُ
ٍج أ َّ٥

ُ
٩ْد٤ُْ َغْْيَ أ ُٟ ﴿

 ِ ْكََث٤ُ٫ُُ ال٠َْ٩٦ُِْؾ َوخُْؤ٩٥ُِ٭َن تِبّلِلَّ
َ
ا ل٤ْ٬َُ ٤ُ٬ُْ٩٥ِ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن َوأ ١ُ٫ْ ا٠ِْ٢دَبِب ٢نََاَن َغْْيً

َ
 َولَْ٭ آ٧َ٥َ أ

٭َن﴾ ُٝ بِف َٚ  .  (110آؿ عمراف:)ا٢ْ

يَّة أمَّا        في إيجاد مجتمعو عالمي   فتتجمى كالدُّكؿ المجتمعات مستكل عمى العقيدة كأثرىا أىمّْ
، متكحدو كقائـو عمى التَّراحـ كالتَّرابط، كالمحبَّة بيف نظيؼو متعاكفو عمى فعؿ الخير  بعيدو عف الشَّرّْ

٭َى َوَل  :تعالىقاؿ أفراد األسرة الكاحدة كبيف المجتمعات األخرل  ْٝ بَو٨ُ٭ا لََعَ ا٢ِِْبِ َواتلَّ َٔ ﴿َوَت
ْؼَواِن﴾ ُٔ بَو٨ُ٭ا لََعَ اإِلر٤ِْ َوا٢ْ َٔ ة تعمؿ عمى تحصيف ، كما أفَّ العقيدة اإلسبلميَّ (2:المائدة)َت

دُُس٤ْ إِ ﴿ ِ  :تعالىقاؿ المجتمع مف أمّْ انحراؼو أك فسادو بعيدنا عف األىكاء كالشَّيكات  َّ٥
ُ
نَّ ٫َِؽهِ أ

٨َب َركُُّس٤ْ َٙبْخثُُؼوِن﴾
َ
ًج َواِطَؼةً َوأ َّ٥

ُ
 . (92األنبياء:)أ

َ:أسماءَالعقيدةَاإلسالمي ةَ-ثالثنا
كتختمؼ ىذه األسماء بيف أىؿ  ،و في المعنىتكثيرةو رادف سيمّْي عمـ العقيدة بأسماءو أخرل      

  -:(1)السُّنَّة كغيرىـ فمف ىذه األسماء
فات، كىك أشرؼ  الت كحيد: -1 ىك الَّذم يتضمف تكحيد الرُّبكبيَّة، كاأللكىيَّة، كاألسماء كالصّْ

 العمكـ عمى اإلطبلؽ؛ ألنَّو يتعمؽ بمعرفة ربّْ العالميف. 

َالدٍّيف: -2 في القرآف  المذككرة السّْتة اإليماف ا أجمع عميو العمماء مف أصكؿكىك م أصكؿ
ـَ ﴿: تعالى قكؿ الكريـ  ْ نْ  ا٢ِِْبَّ  ٢َح

َ
قِ  ِٜث١ََ  وُُش٭٫َُس٤ْ  خَُ٭٢ُّ٭ا أ ْٗؾِِب  ال٦َْْْشِ  َو٢َِس٧َّ  َوال٦َْ

ِ  آ٧٥ََ  ٧٥َْ  ا٢ِِْبَّ  كما ( 177:البقرة)﴾ِبينِيَ َواجلَّ  َوا٠ِْ٢دَبِب  َوال٦َْالئَِسجِ  اْْلِغؾِ  َواحْلَْ٭مِ  تِبّلِلَّ
 كيتضمف أركاف اإلسبلـ الخمسة المعركفة.

سيمّْي عمـ العقيدة بيذا االسـ؛ مقارنة بفقو الفركع، كسماه بيذا االسـ اإلماـ  الفقوَالكبر: -3
؛ كىك مرادؼه ألصكؿ الدّْيف كمقابؿ لمفقو األصغر ،أبك حنيفة في كتابو )الفقو األكبر(

 رعيَّة مف األدلَّة التَّفصيميَّة.الستنباط األحكاـ الشَّ 
سيمّْي عمـ العقيدة بيذا االسـ؛ ألنَّو يتضمف البحث عف العقائد الصَّحيحة في  عمـَالعقائد: -4

 إثبات كحدانيَّة ا تعالى، كالرَّدُّ عمى المخالفيف مف أىؿ البدع كاألىكاء باألدلة اليقينيَّة.

                                                 

(، 8) ص،(، الرّْقب ك بخيت، العقيدة في ا عزَّ كجؿ5) ص،( انظر: ياسيف، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميَّة(1
 (.20) ص،صكفي: المفيد في ميمات التَّكحيد
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 كصحابتو (،ا ) رسكؿ عميو كاف ما ألنَّو يشمؿ سيمّْي عمـ العقيدة بيذا االسـ؛ الس ن ة: -5
كاألقكاؿ؛ كلذلؾ سمى بعض أىؿ السُّنَّة  كاألعماؿ، االعتقادات، :في مسائؿ () الكراـ
، ككتاب السُّنَّة (1)ككتاب السُّنَّة لعبد ا بف أحمد بف حنبؿ :العقيدة بيذا االسـذات كتبيـ 

 لمخبلؿ كغيرىما.

َاإلسالمي ة:َدةالعقيَخصائصَ-رابعنا
بيا عف غيرىا مف العقائد المنحرفة، كاألفكار  تتميز عقيدة اإلسبلميَّة سماته كخصائص لم      

الة، كمف أىـ  ىذه الخصائص:  -الكضعيَّة، كالمذاىب الضَّ

 الر باني ة:ََ -1

 فييا جاؿم ( فبل) النَّبيُّ  كبمغيا كبيَّنيا حددىا التي الحدكد عند بيا يكقؼ عقيدةه  فيي      
، أك تعديؿو  أك نقصافو  أك لزيادةو   مف أصكليا تستمد فبل تعالى، ا عند مف بيا مكحى فيي تبديؿو
٭َى َو٥َب َهبِطثُُس٤ْ  َي١َّ  ٥َب( 1) ٫َ٭َى إَِذا َواجلَّْص٤ِ ﴿ تعالىقاؿ الكحي  غير ُٛ  َو٥َب( 2) َٖ َِ  َح٩ْ
 ٧ِ   ٫ُ٭َ  إِنْ ( 3) ال٬َْ٭َى َٓ

ا:  قاؿك  (4-1:جـالنَّ )﴾ يُ٭َح  َوْحٌ  إَِلَّ عَ  ﴿أيضن  ٥َب ادِلي٧ِ  ٧٥َِ  ٢َُس٤ْ  ََشَ
ي ٨ُ٭ًطب تِ٪ِ  وَّصَّ  ِ وَْطي٩َْب َواَّلَّ

َ
َٞ  أ ي٩َْب َو٥َب إحَِلْ حَس  َوُم٭َس  إِتَْؾا٫ِي٤َ  تِ٪ِ  وَهَّ ِٓ نْ  َو

َ
ِري٦ُ٭ا أ

َ
 َوََل  ادِلي٧َ  أ

ُٜ٭ا ؾَّ َٚ ُِبَ  ِذي٪ِ  َتدَ كِنيَ  لََعَ  َٟ ٭٤٫ُْ  ٥َب ال٦ُْْْشِ ُٓ ُ  ٪ِ إحَِلْ  خَْؼ  ٧٥َْ  إحَِلْ٪ِ  َوغ٬َِْؼي يََمبءُ  ٧٥َْ  إحَِلْ٪ِ  ََيْدَِب  اّلِلَّ
بانيَّة(13الشُّكرل:)﴾يُجِيُة  يعطييا ىيبتيا كجبلليا، كيضفي عمييا ظبلليا  ؛، كاتصاؼ العقيدة بالرَّ

د مف القدسيَّة، كتدفع لبللتزاـ بكؿّْ جزئيَّةو مف جزئياتيا، كتحمي العقيدة مف أمّْ مساسو بشرم ق
تحمييا مف الضَّبلالت كاألكىاـ الفاسدة التي قد يذىب إلييا كما يؤدم إلى التَّغير أك التَّبديؿ، 

 .(2)العقؿ البشرم عند فقداف الكحي كالتَّكجيو اإلليي
 الش مكلي ة: -2

ب كالدُّنيا، كلـ تترؾ جانبنا مف جكان الدَّيف أمكر مف إفَّ العقيدة اإلسبلميَّة لـ تغفؿ عف أمرو      
 أعطت كاإليضاح، كالشُّمكليَّة، كما أنَّيا بالبياف، عميو أىتىتٍ  إال الحياة الفرديَّة، كاالجتماعيَّة

                                                 

ماـ الحافظ المحدّْث أبك عبد الرَّحمف عبد ا بف أحمد بف محمَّد بف حنبؿ الشَّيباني، كلد في بغداد سنة ( اإل(1
ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: زكائد مسند اإلماـ أحمد، كتاب السُّنَّة، كتاب 290تكفي فييا سنة ثـ ىػ، 213

 (.   3/377)ج،المجمؿ. انظر: ابف العماد، شذرات الذَّىب
 ،(، الكردم كآخركف، عقيدة إسبلميَّة383،384) ص،انظر: ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلميَّة ((2

 (.16)ص
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 حياة تستقيـ بيا التي القضايا كؿ فيو، كتناكلت يحيا الَّذم الككف عف كامبلن  تصكرنا اإلنساف
 .(1) كفاتو حتى كالدتو حيف مف أجمع كمّْو باإلنساف اإلنساف، كما أحاطت

 الكضكح:َ -3

 اإلسبلميَّة بأفَّ كؿَّ ما جاءت بو مف حقائؽ تتفؽ مع الفطرة اإلنسانيَّة، كما العقيدةامتازت       
 كال فييا، غمكض ال كاضحةه  عقيدةه  فيي ؛كاالجتماعيَّة العقميَّة، المستكيات كؿّْ  مع تتبلءـ أنَّيا

د كربّْو، كتتمثؿ بالعبكديَّة  بالكضكح في العبلقات التي تقيميا بيف العب تتمخص فيي تعقيد،
 البديع الككف خمؽ الَّذم تعالى ا ىك لمعبادة مستحقنا كاحدنا إلينا المخمكقات ليذه تعالى،  كأفَّ 

، لو ليس اإللو ىذا كأفَّ  تقديرنا، فيو شيءو  كؿَّ  كقدر، المنسؽ كلده  كال صاحبةه، كال شبيوه، كال شريؾه
٭ ِل َفِبي ٫َِؽهِ  ١ُْٜ ﴿ :تعالىقاؿ  ُٓ ْد

َ
٨َبْ َو٧ِ٥َ  تَِوَْيةٍ  لََعَ  اّلِِل  إَِل  أ

َ
ِن  أ َٔ ثَ ْ  َو٥َب اّلِِل  وَُفثَْظبنَ  اتَّ ٨َب

َ
٧َ٥ِ  أ

كِنيَ   كالكحدة التَّرابط العقؿ يطمب ألفَّ  ؛السَّميـ العقؿ يناسب الكضكح فيذا ،(138يكسؼ:)﴾ال٦ُْْْشِ
  (.2) كاحدو  سببو  لىإ المختمفة األشياء ييرجع أفٍ  كيريد كالكثرة، التَّنكع عند
َالث بات: -4

إفَّ العقيدة اإلسبلميَّة عقيدةه ثابتةه في حقائقيا كأركانيا الكاممة، فيي عقيدةه إلييَّةه ثابتةه       
منبثقةه مف أصميف كاضحيف ىما: القرآف الكريـ، كالسُّنَّة النَّبكيَّة الشَّريفة، كىذا الثَّبات ال يعني 

، فيي عقيدةه  ال تجميد النَّشاط اإلنساني،  نَّما يعرؼ بمكجبيا الحؽُّ كالباطؿ، كالخير كالشَّرُّ كا 
تتغير، كال تتطكر عبر األزماف، كليست مف كضع البشر، كىي عقيدةه صالحةه بثباتيا لكؿّْ 

، كزمافو بعيدةو عف االنحرافات الباطمة  .(3) مكافو
 الكسطي ة:َ-5

ف كاالعتداؿ في تنظيـ جميع مجاالت الحياة اإلنسانيَّة تقكـ العقيدة اإلسبلميَّة عمى التَّكاز      
﴿ ١ُْٜ تعالى: قاؿ دكف أٍف يطغي جانبه عمى آخر، فالعقيدة تنادم برب  كاحدو ىك أساس التَّكحيد 

َطٌؼ )
َ
ُ أ ٦َُؼ )٫ُ1َ٭ اّلِلَّ ُ الوَّ َطٌؼ)3( ل٤َْ يدَِلْ َول٤َْ يُ٭دَلْ )2( اّلِلَّ

َ
ً٭ا أ ُٚ ُٟ  ﴾(4( َول٤َْ يَُس٧ْ ََلُ 

كما كتظير كسطيَّتييا فيمف ينكركف كؿَّ ما كراء الطَّبيعة، كبيف العقائد التي ، (4-1:اإلخبلص)
فات، كبيف ك ككما تظير  !،تزعـ أفَّ لمعالـ أكثر مف إلوو  سطيَّتييا في نظرتيا إلي األسماء كالصّْ

                                                 

 (.31) ص،( انظر: صكفي، المفيد في ميمات التَّكحيد(1
 (. 17)ص،(، الخطيب كاليزىاٍيمة، دراسات في العقيدة اإلسبلميَّة213) ص،( انظر: الشَّحكد، أركافي اإليمافً (2
 (.11) ص ،انظر: ياسيف، شرح أصكؿ العقيدة( (3
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الَّذيف ضربكا   ، كبيف أىؿ التَّمثيؿ!أىؿ التَّعطيؿ الَّذيف ينكركف أسماء ا تعالي كصفاتو
كما كتظير بيف مف يسرفكف بالتَّصديؽ بالغيب فيصدقكف  ،!األمثاؿ كشبيكه بصفات المخمكقيف

، كبيف مف يؤمنكف بالمادة المحسكسة فالعقيدة اإلسبلميَّة أثبتت جميع !بكؿّْ شيءو دكف برىافو 
، كمف غير أسماء ا تعالي كصفاتو الثَّابتة في النُّصكص الشَّرعيَّة مف غير ت عطيؿو كال تأكيؿو

، كال تكييؼو   .  (1)تشبيوو، كال تمثيؿو

 الكاقعي ة: -6

فيي تتمشى مع الكاقع  ؛العقيدة اإلسبلميَّة ىي عقيدةه كاقعيةه ال عقيدة مف نسج الخياؿ      
 ََل :﴿تعالىقاؿ كالحياة  اإلنسانيَّة التي يعيشيا الفرد، فبل تطمب منو العمؿ فكؽ طاقتو كقدرتو 

ُ٘ يُ  ُ  َس٣ِ ًقب اّلِلَّ ْٚ ٬َب إَِلَّ  َج َٔ َقثَْح  ٥َب ل٬ََب وُْف ٣َي٬َْب َٟ َٓ تََقثَْح  ٥َب َو ْٟ  .(2) (25البقرة:)﴾ا

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ

                                                 

 (.157، 156)ص ،( انظر: ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلميَّة(1
 (.19)ص ،( انظر: الخطيب كاليزىاٍيمة، دراسات في العقيدة اإلسبلميَّة(2
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َلمطمبَالث انيا
َ:الت عريؼَبالت ربيةَاإلسالمي ة

َ-:تعريؼَالت ربيةَاإلسالمي ةَ-أك الَن
 :غةفيَالمَ تعريؼَالت ربيةَاإلسالمي ةَ - أ

بِّ الفعؿ )مف ةه مشتق غةفي أصؿ المُّ  بيةالتَّر ََََََ اء كالباء الرَّ : "()ابف فارسقاؿ أ(، رى
النَّمىاءي ك  يادةزّْ الليدؿ معناىا عمى  كالحرؼ المعتؿ ككذلؾ الميمكز منو يدؿُّ عمى أصؿو كاحد،

بىا تقكؿ ،كىاٍلعيميكُّ  يء ة كىك إنشاء الشَّ يَّ ربالتَّ  بمعنى في األصؿ الربُّ ، ك (1)زاد" إذىا ؛يىٍربيكالشَّيء : رى
 . (2) ماـالتَّ   إلى حدّْ  فحاالن حاالن 

ننا غذَّ ) كتأتي التَّربية بمعنى        فيبلى  ،ةكالعقميَّ  ،ةكنمى قكاه الجسديَّ  ،أهاه كنشَّ رباه( نماه ى
ًْيا﴾ :﴿تعالىقاؿ ، كما (3)ةكالخمقيَّ  ِٗ ٦َب َركَّيَبِِن َه َٟ تعالى  قاؿك  ،(24-اإلسراء)َو١ُْٜ رَِب ارََْح٦َ٬ُْب 

َٞ ِذي٩َب َوحِلًؼا﴾ حكايةن عف فرعكف لمكسى: ل٤َْ ٨َُؾكِ
َ
، كمف خبلؿ ىاتيف (18الشُّعراء:)﴿َٜبَل أ

عمميةي األعداد كالرّْعاية في مرحمة النَّشأة األكلى أنيا اآليتيف يتبيَّف لنا أفَّ المقصكد بالتَّربيَّة: 
 ربيةتَّ اللكممة  غكمالمعنى المُّ فإفَّ الحديث عف ذا ىك،  ك (4)مرحمة الطُّفكلة المبكرة  :لئلنساف، أم

يادة، الكماؿ، النُّمك،  الرُّقي، التَّطكر، :ال يزاؿ يتناكؿ ، األفضؿ، تثقيؼالَّ  ،نشئةالتَّ التَّنميَّة، الزّْ
 .(5)...غذيةالتَّ األحسف، ك 

َ:فيَاالصطالحتعريؼَالت ربيةَاإلسالمي ةَ -َب
 -عريفات:فظ كالمعنى، كمف ىذه التَّ في المَّ  متقاربةو  دةو متعدّْ  عريفاتو بت تَّربيةعمماء ال يافعرَّ       

 ةه إسبلميَّ  ةه تربكيَّ  مجمكع الخبرات كالمعارؼ كالميارات التي تقدميا مؤسسةه عيرّْفت بأنَّيا: "  -1
ا، كتعديؿ ا ككجدانيِّ ا كعقميِّ جسميِّ  ؛متكاممةن  شاممةن  بقصد تنميتيـ تنميةن  ؛إلى المتعمميف

 .(6)كترقيتيا كفؽ منيج ا كشريعتو" ،يـ مف عمارة األرضنى مكّْ ذم يى في االتجاه الَّ سمككيـ 
                                                 

 (.483/ 2)ج  ،( انظر: معجـ مقاييس المُّغة(1
 (.169) ص، التَّعاريؼالرؤكؼ، التَّكقيؼ عمى ميمات  ( انظر: عبد(2
 (. 1326) ،( انظر: مجمع المُّغة العربيَّة بالقاىرة، المعجـ الكسيط(3
 (.102) ص ،( انظر: النَّباىيف، مقدمة في أصكؿ التَّربية اإلسبلميَّة(4
 (.2/483)ج ، (، ابف فارس، مقاييس المُّغة8) ص ،( انظر: ناصر، مقدمة في التَّربية(5
(، حمس، محاضرات في طرائؽ تدريس 38) ص،ية اإلسبلميَّة أصكليا كمنيجيا كمعالميا( السَّيد، التَّرب(6

 (. 33) ص،التَّربية اإلسبلميَّة
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ـي إعداد اإلنساف المسمـ لحياتي الدنيا كاآلخرة إعدادنا كامبلن مف النَّكاحي:  -2 كعيرّْفت بأنَّيا: "عم
حيَّة، كحيَّة، األخبلقيَّة، االجتمااالعتقاديةالعقميَّة، العمميَّة،  الصّْ عيَّة، اإلراديَّة، ، الرُّ

في ضكء المبادئ كالقيـ التي جاء بيا اإلسبلـ، كفي  ،كاإلبداعيَّة في جميع مراحؿ نمكه
 . (1)ضكء أساليب كطرؽ التَّربية التي بيَّنيا"

كالمعارؼ كالخبرات  ،كالقيـ اإللييَّة الثَّابتة ،كالمعايير الحقائؽ :"نظاـه مفكعيرّْفت بأنَّيا:  -3
يرة النَّامية التي تيدؼ إلى إيجاد الشَّخصيَّة اإلسبلميَّة الميتدية التي تعمؿ اإلنسانيَّة المتغ

 . (2)كعمارة األرض كفؽ منيج ا تعالى" الحياةلترقية  ؛في إطارو اجتماعي

جسميِّا،  :"بناء اإلنساف بناءن متكامبلن متكازننا كمتطكّْرنا مف جميع الكجكهكعيرّْفت بأنَّيا:  -4
نسانينا، عقميِّ عاطفيِّا كي يككف اإلنساف بشخصيةو منسجمةو  ؛ا، اجتماعيِّا، خمقيِّا، جمالينا، كا 

 . (3)لبنةن حيَّةن فعالةن في بناء مجتمعو"

، كمربكه -5 إلنشاء األجياؿ عمى أساس نظريَّة  ؛كعيرّْفت بأنَّيا: "الجيد الَّذم يقكـ بو آباء شعبو
 .(4)الحياة التي يؤمنكف بيا"

غير، كالعالـ كعيرّْفت بأنَّيا: "  -6 عممية التَّنشئة كالرّْعاية كالتَّكجيو مف جانب الكبير تجاه الصَّ
َ.(5)"حياؿ المتعمـ

"عممية  أفَّ التَّربية اإلسبلميَّة :الباحث مف خبلؿ ىذه التَّعريفات لمتَّربية اإلسبلميَّة قد رألك        
 .(6)غاية الخمؽ"منيجية متدرجة، تيدؼ إلى تنشئة كتككيف اإلنساف الصالح كفقنا ل

 

َ:ةربيةَاإلسالميَ خصائصَالتَ َ-ثانينا
اإلسبلميّْ  عف مفيكميا كتعبر ،مبلمحياتبيّْف  كثيرة مميزةة خصائص ربية اإلسبلميَّ لمتَّ 
 ،  -:(7) كمنيا ةربية اإلسبلميَّ صؿ ىذه الخصائص بمحتكل التَّ تكتالتَّربكمّْ

                                                 

 (.107) ص، ( النَّباىيف، مقدمة في أصكؿ التَّربية اإلسبلميَّة(1
 (. 10) ص ،( رياف كآخركف، أساليب تدريس التَّربية اإلسبلميَّة(2
 (. 17) ص ،اإلسبلميَّة ( القاضي، أصكؿ التَّربية(3
 (.11)ص،( طكيمة، التَّربية اإلسبلميَّة كفف التَّدريس(4
 (.4) ص،( المرسي، مف قضايا التَّربية الدّْينيَّة في المجتمع اإلسبلمي(5
 (.3( أبك دؼ، مقدمة في التربية اإلسبلمية،)ص(6
(، شكيدح كمقداد، النُّظـ 24-22) ص،( انظر: السَّيد، التَّربية اإلسبلميَّة أصكليا كمنيجيا كمعالميا(7

 (.15، 14) ص،(، سالـ،  طرؽ تدريس التَّربية اإلسبلميَّة نماذج إلعداد دركسيا5) ص،اإلسبلميَّة
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َالر بانية:-1

بانية، فيي ربيةالتَّ  ي أفَّ اإلسبلمقرر الدَّيف        مف  صكرةه  اإلسبلميَّة تركّْز عمى التَّكجييات الرَّ
تعالى  يعبد ا، كتعاليـ الدّْيف الحنيؼ ؽالمتصؼ باألخبل ـ، فالمعمّْ  تعالى أسمى صكر العبادة

راء ذم يسعى ك ـ الَّ ، كالمتعمّْ األمر بالمعركؼ، كالنَّيي عف المنكر اسـ النَّ إذا عمَّ  حؽَّ العبادة؛
 .تعالى حؽَّ العبادة الحقيقة يعبد ا

و ربية؛ ألنَّ ، كاإلنساف محكر التَّ تعالى كىذه العبادة ميدانيا الككف بما فييا مف مخمكقات ا      
 العقؿ ، كألفَّ ، كأنَّو سبحانو كتعالى ميَّزه ككرَّمو بالعقؿ عف باقي المخمكقاتأفضؿ المخمكقات

 يـعمً ة التَّ عمى استمراريَّ تيدؼ إلى تككيف اإلنساف، كتنشئتو إلسبلمية كميؼ، كالتربية امناط التَّ 
: ﴿...ا غب٢ٛ لك يشء قاؿ تعالى مدل الحياة كالتَّعمُّـ، كأٍف يككف مكاظبنا عمى طاعة ا تعالى

 (.62)الزُّمر:و٫٭ لَع لك يشء وكي١﴾

َي ةَكالت كازف:مكلالشَ َ-2

فت التَّربية اإلسبلم        يَّة بالشُّمكليَّة؛ ألنَّيا تربيةه شاممةه تشمؿ جميع الحياة اإلنسانيَّة مف اتصَّ
كحيَّة، االجتماعيَّة، كالقمبيَّة لئلنساف، فا تعالى خمؽ اس النَّ  النَّكاحي: المعرفيَّة، العقميَّة، الرُّ

 ر عنوا ما تعبّْ يي عف المنكر، كىذكالنَّ  ،كاألمر بالمعركؼ ،كالتقكل عاكف عمى البرّْ جميعنا لمتَّ 
كاالىتماـ بجميع مجاالت كحقكؿ  ،اإلسبلـ عمى طمب العمـ ، كما حثةكحدة اإلنسانيَّ شمكلية ال

ظر طالب اإلسبلـ اإلنساف بالنَّ كما  ،المعرفة التي تفيد الفرد كالمجتمع، كتنظر إلييا نظرة كاحدة
اس لمنَّ  الفريدة ؽ الفكائدكتحقّْ  ،تعالى اإليماف با و عمىيفي مختمؼ المعارؼ كالعمـك التي تقكّْ 

 ، كفي تطكير مجتمعاتيـ.الدُّنيا كاآلخرة في حياتيـ

و        أثارت إلى  قدرتو  ظر إلى اآليات الككنية التيالنَّ المسمـ إلى  الكريـ القرآفكما كجّْ
 إلى اإليماف يعناجم استيدم النَّ  بالغةو  كما فييا مف عبرو  ،بيعةة، كالطَّ ر العمـك الفمكيَّ تدبُّ تعالى، ك 

رِْض َواْغدِالِف ال٣َّي١ِْ َواجل٬ََّبِر بكحدانيَّة ا تعالى قاؿ تعالى: 
َ
٦َبَواِت َواْْل ِٛ القَّ

﴿إِنَّ ِِف َغ٣ْ
ُؾوَن ِِف َغ٣ْ  َّ٠ َٚ ٭ًدا ولَََعَ ُش٩ُ٭ك٤ْ٬ِِ َوَغدَ ُٔ َ ِريَب٥ًب َوُر ُؾوَن اّلِلَّ ُٟ ي٧َ يَْؽ ِ ْْلَبِب، اَّلَّ

َ
وِِل اْْل

ُ
 ِٛ َْليبٍت ِْل

َؽاَب اجلَّبِر﴾ َٓ ٩َب  ِٝ َٙ َٞ اًل ُفثَْظب٨َ ٍِ َح ٫ََؽا تَب ْٝ رِْض َرك٩ََّب ٥َب َغ٣َ
َ
٦َبَواِت َواْْل آؿ عمراف: ) القَّ

190- 191). 

تجعؿ العبلقة حيث  ،المجتمع كتماسكو ةالحرص عمى كحد أشدَّ  ة حريصةه ربية اإلسبلميَّ كالتَّ      
خرة آلاأجؿ  كتدعكىـ إلى العمؿ مف  ،ةعكر بالمسؤكليَّ كالشُّ  ،ةكالمكدَّ  ،ةعمى أساس المحبَّ  قائمةن 
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َٞ ٧َ٥ِ تعالى: قاؿ  نيالمحياة الدُّ  دكف إىماؿو  ـَ ٨َِويثَ ْ اَر اْْلَِغَؾةَ َوََل خَج ُ ادلَّ ِٕ ِذي٦َب آَخَبَك اّلِلَّ ﴿َواْبدَ
ْجيَب﴾  نسافة مع شمكؿ نظرة اإلسبلـ إلى اإلربية اإلسبلميَّ كتتطابؽ التَّ (، 77القصص:)َادلُّ
أك  ة اىتمامنا متكازننا دكف إفراطو كالبدنيَّ  ،ةالعمميَّ  ،ةالخمقيَّ  ،ةينيَّ الدّْ  :ربيةكذلؾ تيتـ بالتَّ ك  كالككف،
القمب مع الجسـ؛ لتككيف الشَّخصيَّة  كالعقؿ، كتربية اإلنسانيَّة، فس، فيي تعنى بتربية النَّ تفريطو 

 اإلسبلميَّة المتكاممة. 
ََ:مركنةالث باتَكالََ-3 

امتازت التَّربية اإلسبلميَّة بأنَّيا ثابتة في أصكليا، قكاعدىا، غايتيا، ككمّْيتيا العامَّة، حيث       
ِ  قاؿ تعالى: ِٛ اّلِلَّ

٣َي٬َْب ََل َتثِْؼي١َ ِِل٣َْ َٓ َؾ اجلَّبَس  ََ َِ َذ
ِ ا٢َّ َؾَت اّلِلَّ َْ ب ِٙ ًٚ َٞ لدِِلي٧ِ َط٩ِي ٤ِْٜ وَْش٬َ

َ
﴿َٙأ
يِ  َٝ َٞ ادِلي٧ُ ا٢ْ ِ ٦َُ٣ْٔ٭َن﴾َذل ْكََثَ اجلَّبِس ََل َح

َ
كـ: ٤ُ َو٢َِس٧َّ أ  ربيةمركنة التَّ (، كما كتتحقَّؽ 30)الرُّ

ا، فقد ا محددن ا، كلـ يرسـ دستكرن ا سياسين د منيجن لـ يحدّْ  الكريـ القرآف أفَّ  في في اإلسبلـ اإلسبلميَّة
إلى إتّْباع المنيج القائـ عمى  ؛ ألنَّو دعااالجتياد كاألخذ بالعمـباب يفتح  أفٍ  تعالى أراد ا

الدَّليؿ، كالبرىاف كالمبلحظة، كنيى عف إتّْباع األكىاـ كالخرافات، ككما تميزت التَّربية اإلسبلميَّة 
بأنَّيا ثابتةه في أصكليا: القرآف الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة، كمرنة في الفركع المتصمة في النّْظاـ 

، كمما دعت الحاجة  ؛غييرطكر كالتَّ سع لمتَّ ة األصيؿ المتميز يتَّ ة اإلسبلميَّ ربيفمنيج التَّ  التَّربكمّْ
 .كمشكبلتو المتطكرة ،كبحاجاتو ،رات الحياةبكاقع المجتمع كبتغيُّ  و مرتبطه إلى ذلؾ؛ ألنَّ 

َالكاقعي ةَكالمثالي ة:-3

عيدنا عف اإلفراط في مف خصائص التَّربية اإلسبلميَّة: أنَّيا إلييَّة المصدر، ليست جامدة ب     
، فيي تربيةه كاقعيَّةه  طمب المثاليَّة، كال متحجرة لكنَّيا متجددةه باقيةه صالحةه لكؿَّ زمافو كمكافو
مثاليَّةه في نظرتيا لحقائؽ الككف، كفطرة اإلنساف كالحياة، فمنيج التَّربية اإلسبلميَّة منيجه كاقعيّّ 

دؿُّ عمى حقيقةو أكبر منو كىي كجكد ا خالؽ كؿّْ مثاليّّ مف حيث مراعاة كاقع الككف، حيث ي
شيءو فقدَّره تقديرنا، كمراعاة كاقع الحياة مف حيث ىي مرحمةه حافمةه بالخير كالشَّر تنتيي  

ٍييد لحياةو أخرل بعد المكت.  بالمكت، ثـ تىمى

،  كحياة اإلنساف عمى كما كتتجمى كاقعيَّة كمثاليَّة التَّربية اإلسبلميَّة في نظرتيا إلى فطرة      
كفي نظرتيا إلى اإلنساف نفسو، فتتَّضح  ىذه األرض حياة مؤقتة ليا نياية محتكمة باألجؿ،

ده  معالميا في تعامؿ التَّربية اإلسبلميَّة مع اإلنساف بأنَّو مخمكؽه بشرمّّ خمقو ا تعالى، كزكَّ
ِ٭غ٤ٍ )﴿٢َ  بالعقؿ، كاإلرادة قابؿ لمخير كالشَّرّْ قاؿ ا تعالى: ْٝ ْطَق٧ِ َت

َ
نَْقبَن ِِف أ ٩َب اإْلِ

ْٝ ْؼ َغ٣َ َٝ4 )
١َ َفب٣ِِٙنَي ) َٚ ْف

َ
ْشٌؾ َدْْيُ 5ُث٤َّ رََدْد٨َبهُ أ

َ
بِِلَبِت ٤ْ٬َُ٣َٙ أ ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ ( إَِلَّ اَّلَّ
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ات مف خبلؿ (، ككما تظير كاقعيَّة كمثاليَّة التَّربية اإلسبلميَّة في العباد5-4)التّْيف:َم٩٦ُْ٭ٍن﴾
اعتمادىا العبادة الصَّحيحة لتربية اإلنساف تربيةن إسبلميَّةن صحيحةن تقكـ عمى مبادئ كتعاليـ 
الدّْيف الحنيؼ، كتعزيز طاقاتو العقميَّة، الكجدانيَّة، كالسمككيَّة، كتكجيييا نحك أعمى درجات الكماؿ 

يَّة، كاالقتصاديَّة، كعدـ تكميؼ اإلنساف البشرم، كمراعاة كاقع الحياة كظركفيا األيسريَّة، كاالجتماع
 . (1)ما ال يطيؽ أك مطالبتو باالنقطاع عف العبادة 

َكالعالمي ة:-5  العمـك

مف أىـ ما تختص بو التَّربية اإلسبلميَّة: أنَّيا ال تفرّْؽ بيف جنسو كآخر، أك تختصُّ بقكـو       
نَّما دكف آخريف، أك بجيؿو دكف آخر، بؿ ىي تربيَّةه عالميَّ  ، كا  ةه ال يحدَّىا أك يقيّْدىا أمُّ شيءو

ا كدستكرنا، كأسمكبان لمحياة قاؿ ا تعالى ٭ا :كضعت؛ لتككف لجميع النَّاس: منيجن ُٝ ٬َب اجلَّبُس اتَّ حُّ
َ
﴿يَأ

َٛ ٬َْ٩٥ِب َزوَْش٬َب َوكَذَّ ٦َ٬ُْ٩٥ِب رَِشبًَل  ـٍ َواِطَؼٍة وََغ٣َ ْٚ ُس٤ْ ٧ْ٥ِ َج َٝ ي َغ٣َ ِ زًِْيا َونَِقبًء َركَُّس٤ُ اَّلَّ َٟ

٣َيُْس٤ْ َرِريثًب﴾ َٓ َ ََكَن  رَْطبَم إِنَّ اّلِلَّ
َ
ي تََقبَءلُ٭َن تِِ٪ َواْْل ِ َ اَّلَّ ٭ا اّلِلَّ ُٝ (، فيي تربيةه 1)النّْساء:َواتَّ

ع عمى تكطيد العبلقة بيف النَّاس دكف التَّفرقة بيف الجنس كالمَّكف، مع ضركرة  تحث كتشجّْ
٩َبُز٤ْ  كنفيا جميعان سكاء حيث قاؿ ا تعالى: التَّعارؼ بينيـ، كأنَّيـ في ْٝ ٬َب اجلَّبُس إ٨َِّب َغ٣َ حُّ

َ
﴿يَأ

بُز٤ْ إِنَّ  َٝ ْت
َ
ِ أ ٩َْؼ اّلِلَّ ِٓ ْكَؾ٥َُس٤ْ 

َ
بَرُٙ٭ا إِنَّ أ َٔ ُٔ٭كًب َوَرثَبئ١َِ تِلَ ٩ْ٣َبُز٤ْ ُل َٔ ْجََث وََش

ُ
ٍؾ َوأ َٟ َ ٧ْ٥ِ َذ اّلِلَّ
٣ِي٤ٌ َغِثْيٌ   .   (2) (13)الحجرات:﴾َٓ

َ:ةربيةَاإلسالميَ التَ أىداؼَ-اثالثَن
إفَّ أىداؼ التَّربية اإلسبلميَّة جزءه مف أىداؼ اإلسبلـ الكمّْيَّة التي تتمثؿ في بناء شخصية        

  -:(3)التاليةيمكف تفصيميا في النّْقاط التي اإلنساف، كالككف، كالحياة، ك 
1- َ َنفس َفي َالص حيحة َالعقيدة ا في مراحؿ التَّعميـ مع تنميتيا، كرعايتي ،الطمبةغرس

المستمرة بعيدنا عف: الخرافات، كاألباطيؿ، كالبدع، كالعقائد الباطمة، بحيث تككف دافعة 
 كمكجية لسمككو؛ لفعؿ الخيرات، كاالبتعاد عف الشُّركر كالميمكات.

                                                 

 (.93- 91) ص،( انظر: الجبلد،  تدريس التَّربية اإلسبلميَّة(1
 (.20، 19) ص،( انظر: شكيدح كمقداد، النُّظـ اإلسبلميَّة (2
(، مرسي، التَّربية اإلسبلميَّة أصكليا 24، 23) ص،آخركف، أساليب تدريس التَّربية اإلسبلميَّة( انظر: رياف ك (3

، (، حمس،  محاضرات في طرائؽ تدريس التَّربية اإلسبلميَّة52، 51)ص،كتطكرىا في الببلد العربيَّة
اإلسبلميَّة أصكليا كمنيجيا  (، السَّيد، التَّربية30) ص،(، طكيمة، التَّربية اإلسبلميَّة كفف التَّدريس36)ص

 (. 21) ص،كمعالميا
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المسمـ كذلؾ مف خبلؿ تربية  ،ةََتعالىالعبكديَ َالطمبةالت ربيةَاإلسالمي ةَلدمَتحقيؽَ  -2
 ؛يـ كالقدكة أساس الفضيمة كاألخبلؽعمُّ التَّ ف ،كخشية ا كعبادتو ،حيحى اإليماف الصَّ عم

 سكؿنتبع الرَّ  كقد أمرنا ا بأفٍ  ،ةه خمقيَّ  ةه تربكيَّ  ليا قيمةه ( )سكؿ كلذلؾ كانت سيرة الرَّ 
(،)  بُز٤ُ ﴿َو٥َب آخَ  تعالى:ا قاؿ  كننتيي عما نيانا عنونعمؿ بو، كأف نأخذ ما آتانا ك

ََ.(7الحشر:)الؾَُّف٭ُل َُٙػُؽوهُ َو٥َب َج٬َبُز٤ْ َخ٩ُْ٪ َٙبْجد٬َُ٭ا﴾
3- َ َاعداد َكمتكازنةَوَاعدادانَسميماَنَالطمبةشخصية َشاممةو  :، كذلؾ في جميع أبعادىابصكرةو

كحيَّة، الجسميَّة، االجتماعيَّة،  النَّفسيَّة، كاألخبلقيَّة  تي في ضكء المبادئ كالقيـ الالعقميَّة، الرُّ
 .جاء بيا اإلسبلـ

َالت ربيةَاإلسالمي ةَ -4 تييئة مع  مفَأداءَالكاجباتَالمفركضةَبصكرةوَصحيحةو،َالطمبةتيمكٍّيفي
 المناخ المدرسي المناسب لذلؾ.

كابطََتقكية -5 ، ةاالجتماعيَّ  خدـ قضاياىـبينيـ بما ي ضامفحقيؽ التتل كذلؾ ؛بيفَالمسمميفالر 
 كالفكريَّة.

النَّابعة مف القرآف الكريـ  بالث قافةَاإلسالمي ةَالص حيحةَالطمبةتثقيؼََفيتساعدَكتساىـَ -6
كحيَّة بصكرةو تمكّْنو مف  :كالسُّنَّة النَّبكيَّة لجميع جكانب الحياة االقتصاديَّة، كالسّْياسيَّة، كالرُّ
 تنظيـ عبلقاتو الفرديَّة كاالجتماعيَّة.

كما  ،الطمبةةَالكالءََتعالىَكلدينوَثـَلكطنوَفيَنفسَتعمؿَالت ربيةَاإلسالمي ةَعمىَتنمي -7
ز ركح الجياد فيو؛ كذلؾ مف أجؿ حماية كطنو، كمقدَّساتو، كأمَّتو اإلسبلميَّة، كدفع  كتيعزّْ

 مف ديار اإلسبلـ كالمسمميف. بالعدكاف عنيا، كتحرير ما اغتص

8- َ اليكمي في  ـبحيث تتمثؿ في سمككي الخالؽَالس امية،َالطمبةتيٍكًسبَالت ربيةَاإلسالمي ة
 االجتماعيَّة. ـ، كعبلقاتيـ، جيرانيـأصدقائي، ـ، معمّْمييـكالديي :مع ـعبلقتي

كذلؾ انطبلقنا مف عمىَالجرأةَفيَقكؿَالحؽٍّ؛ََالطمبةتعمؿَالت ربيةَاإلسالمي ةَعمىَتربيةَ -9
٩ْد٤ُْ تعالى: قاؿ كاجب األمر بالمعركؼ، كالنَّيي عف المنكر  ُٟ ْغؾَِشْح ل٩٣َِّبِس  ﴿

ُ
ٍج أ َّ٥
ُ
َغْْيَ أ

 ِ ٧ِ ال٠َْ٩٦ُِْؾ َوخُْؤ٩٥ُِ٭َن تِبّلِلَّ َٓ ُْٔؾوِف َوَت٬َْ٩ْ٭َن  ُمُؾوَن تِبل٦َْ
ْ
 . (110آؿ عمراف:) ﴾اْليج ...خَأ

كالمرافؽ العامَّة  مفَرعايةَالمرافؽَالمدرسي ة،َالطمبةتعمؿَالت ربيةَاإلسالمي ةَعمىَتمكيفَ -10
 .كالمحافظة عمييا



 

 

َ
َ
َ
َ
َ

ؿَ َالفصؿَالك 
اليلكىي اتَكالن بك اتَفيَمنياجَالت ربيةَ

ََكآثارىاَالسٌّمككي ةاإلسالمي ةَ
 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



 75 

ؿ َالمبحثَالك 
َالت كحيدَكأنكاعوَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ة

َؿالمطمبَالكَ 
َكحيدتعريؼَالتَ 

ََ-:غةكحيدَفيَالمَ التَ َ-الَنأكَ 
ان، أم: دى يٍ كحً تى  دي حً كى يي  دى حَّ كى  ركحيد مصد، كالتَّ (دى حَّ كى )مف مادة  غة مشتؽه كحيد في أصؿ المُّ التَّ       

ابف قاؿ ، كاحدو  البمدة، أم: جعميا كاحدة تحت حاكـو  دى حَّ ، منو قكلنا: كى (1)يء كاحدان منفردان جعؿ الشَّ 
د حة، كىك كادى حٍ كمف ذلؾ الكى  ،االنفرادعمى  يدؿُّ  كاحده  اؿ، أصؿه الكاك كالحاء كالدَّ ":()فارس
 . (2) "إذا لـ يكف فييـ مثمو ؛قبيمتو

ََ:كحيدَفيَاالصطالحالتَ َ-اثانيَن
فظ كالمعنى، كمف في المَّ  متقاربةو  دةو متعدّْ  كحيد بتعريفاتو ة التَّ ؼ عمماء العقيدة اإلسبلميَّ عرَّ       
  -عريفات:ىذه التَّ 

كال  ،مثمو شيءكال  ،ال شريؾ لو ا كاحده  إفَّ " التَّكحيد بقكلو: () (3)عرَّؼ الطحاكمُّ  - أ
 .(4)"شيء يعجزه

ا  كأفَّ  ،و ال إلو إال اليؿ عمى أنَّ الدَّ  ما دؿَّ إنَّ التَّكحيد بقكلو: " ()عرَّفو ابف تيميَّة  -ب 
 .(5)"رع كالعقؿعميو الشَّ  ذم دؿَّ كحيد الَّ ال شريؾ لو، كىك التَّ  كاحده  ،العالميف ربَّ 

 

                                                 

(، مجمع المَّغة العربيَّة 334)ص،(، الرَّازم، مختار الصّْحاح3/446)ج،انظر: ابف منظكر، لساف العرب (1)
بيدم، تاج العركس2/1016)ج، بالقاىرة، المعجـ الكسيط  (. 9/263)ج،(،الزُّ

 (. 6/90)ج،ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة (2)
، كلد في طحا مف صعيد (3 ( الفقيو اإلماـ أبك جعفر أحمد بف محمَّد بف سبلمة بف سممة األزدمُّ الطَّحاكمُّ

ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: اختبلؼ العمماء، مشكؿ اآلثار، 321تكفي سنة ثـ ىػ، 229مصر سنة 
، سير أعبلـ النُّببلء  (. 11/361)ج،الفرائض كغيرىا. انظر: الذَّىبيُّ

، تخريج العقيدة الطحاكية( ا(4  (.31)ص،لطحاكمُّ
 (.3/394)ج، ( ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ(5
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ىك إفراد ا تعالى بالعبادة، "بقكلو:  التَّكحيد (1)() د بف عبد الكىاباإلماـ محمَّ  وفرَّ ع -ت
  . (2) "بو إلى عبادهتعالى ذم أرسميـ ا سؿ الَّ كىك ديف الرُّ 

بو مف  إفراد ا تعالى بما يختصُّ "بقكلو:  التَّكحيد () فو اإلماـ ابف عثيميفكعرَّ  -ث
 .(3) "فاتة، كاألسماء كالصّْ ىيَّ ة، كاأللك بكبيَّ الرُّ 

نفي الكؼء كالمثؿ عف ذات ا "بقكلو:  التَّكحيد () يخ أبك بكر الجزائرمفو الشَّ كعرَّ  -ج
 .(4) "ريؾ في ربكبيتو، كعبادتو عز كجؿتعالى، كصفاتو، كأفعالو، كنفي الشَّ 

كحيد: كىك إفراد لمتَّ  محددو  ابقة يمكف لمباحث الخركج بتعريؼو عريفات السَّ مف مجمكع التَّ         
ثبات ما يختص بو مف ربكبيَّ    كصفاتو  ، كأسماءو ةو ، كألكىيَّ ةو ا تعالى عف الكؼء كالمثيؿ، كا 

َطٌؼ )تعالى: قاؿ نفي الكؼء في ف
َ
ُ أ ٦َُؼ )1﴿١ُْٜ ٫َُ٭ اّلِلَّ ُ الوَّ ( َول٤َْ 3( ل٤َْ يدَِلْ َول٤َْ يُ٭دَلْ )2( اّلِلَّ

َطؼٌ 
َ
ً٭ا أ ُٚ ُٟ ﴿١ُْٜ ٧ْ٥َ  ؿ تعالى:قاة بكبيَّ ريؾ في الرُّ ، كفي نفي الشَّ (4-1اإلخبلص: )﴾ يَُس٧ْ ََلُ 

﴾ ُ رِْض ١ُِٜ اّلِلَّ
َ
٦َبَواِت َواْْل ٦َبِء تعالى: كما قاؿ ، (16الرعد:)رَبُّ القَّ ﴿١ُْٜ ٧ْ٥َ يَْؾُزُُٜس٤ْ ٧َ٥ِ القَّ

تَْوبَر َو٧ْ٥َ ُُيِْؾُج 
َ
َْ َواْْل ٦ْ ُٞ القَّ ٧ْ َح٣ِ٦ْ َّ٥

َ
رِْض أ

َ
ا٢ََْحَّ ٧َ٥ِ ال٦َْيِِح َوُُيِْؾُج ال٦َْيَِح ٧َ٥ِ ا٢ََْحِ َواْْل

﴾ ُ ٭لُ٭َن اّلِلَّ ُٝ ْمَؾ ََٙقيَ
َ
 قاؿريؾ في العبادة ، كفي نفي الشَّ (31يكنس:)َو٧ْ٥َ يَُؼتُِؾ اْْل

﴾ تعالى:  ُ ٨َُّ٪ ََل إََِلَ إَِلَّ اّلِلَّ
َ
٤َْ٣ أ ْٓ  َونُُقِِك ﴿١ُْٜ إِنَّ َهاَلِِت تعالى:  ا قاؿك ، (19محمد:)َ﴿َٙب

بل٦َِنَي ) َٔ ِ رَِب ا٢ْ ُل ال٦ُْْق٦ِ٣ِنَي﴾162َوََمْيَبَي َوَم٦َبِِت ّلِِلَّ وَّ
َ
٨َب أ
َ
ِمْؾُت َوأ

ُ
َٞ أ ِ َٞ ََلُ َوكَِؽل غ  ( ََل ََشِ

 . (163- 162األنعاـ)

  يشار إلى أنَّو بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث لمتَّعريؼ بمصطمح التَّكحيد، كبعد
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ  مبةمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصِّ بطاالطبلع ع

ا لمصطمح التَّكحيد مف النَّاحيتيف:  القائميف عمى المنياج لـ يقدمكا تعريفنا كاحدنا كافينا ككاضحن
 ، كاالصطبلحيَّة. المُّغكيَّة

                                                 

تكفي في ثـ ىػ، 1115اإلماـ محمَّد بف عبد الكىاب بف سميماف التَّميمي النَّجدم، كلد في العيينة بنجد سنة  (1)
كرسالة كشؼ الشُّبيات، كفضؿ اإلسبلـ ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: كتاب التَّكحيد، 1206الدَّرعيَّة سنة 

ركمي، األعبلـ ،كغيرىا  (.6/257)ج،)انظر: الزّْ
 (.  4)ص،عبد الكىاب، الجكاىر المضية (2)
 (. 1/11)ج،ابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب التَّكحيد (3)
 (.54)ص،الجزائرم، عقيدة المؤمف (4)



 77 

 الصَّؼ التَّاسع  مبةربية اإلسبلميَّة لطأٍف يقكـ القائمكف عمى منياج التَّ  :يقترح الباحث
ة كاالصطبلحيَّة بحيث يتمكف األساسي؛ بذكر تعريفنا لمصطمح التَّكحيد مف النَّاحيتيف: المُّغكيَّ 

  .التَّكحيد بصكرةو جميَّةو مصطمح مف التَّعرؼ عمى  الطمبة

َ
َ
َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َانيالمطمبَالثَ 
َكحيدأنكاعَالتَ 

تَّكحيد إلى ثبلثة أقساـو رئيسةو ىي: تكحيد الرُّبكبيَّة، كتكحيد األلكىيَّة، كتكحيد قسَّـ العمماء الََََََ
فات، كبياف ىذا التقسيـ  كثر مف تقسيـ استقرائي قد أشار إليو أ إنما ىك متكحيدلاألسماء كالصّْ

  -:(1) ميىذه األقساـ فيما يتتضح كاحد مف عمماء العقيدة اإلسبلمية، ك 

َ:بكبي ةتكحيدَالرَ َ-أكالَن
زؽ  -تعالى–يقصد بتكحيد الرُّبكبيَّة أٍف يعتقد العبد أفَّ ا  ىك الرَّب المتفرد بالخمؽ كالرّْ

بالعقائد  :كىـ األنبياء كأتباعيـ ،كالتَّدبير الَّذم ربى جميع الخمؽ بالنّْعـ، كربى خكاص خمقو
ا لحة، كىذه ىي التَّربية النَّافعة الصَّحيحة، كاألخبلؽ الجميمة، كالعمكـ النَّافعة، كاألعماؿ الصَّ

إلى أفَّ ىذا النَّكع مف التَّكحيد ال ينفع إال  :لمقمكب كاألركاح المثمرة لسعادة الدَّاريف، ك يشار ىنا
ُك٭َن﴾: بإخبلص العبادة  تعالى، كما قاؿ تعالى ِ إَِلَّ و٤ْ٫َُ ُمْْشِ ْكََث٤ْ٫ُُ تِبّلِلَّ

َ
 ﴿َو٥َب يُْؤ٧ُ٥ِ أ

﴿َو٢َِِئْ يات الدَّالة عمى ىذا النَّكع مف التَّكحيد كثيرةه منيا، قكلو تعالى: ، كاآل(106:يكسؼ)
﴾ ُ ٭٧ُ٢َّ اّلِلَّ ُٝ ٤ْ٬ُ حَلَ َٝ تْل٤ْ٬َُ ٧ْ٥َ َغ٣َ

َ
٦َبِء ، كقكلو تعالى: (87الزُّخرؼ:)َفأ ﴿١ُْٜ ٧ْ٥َ يَْؾُزُُٜس٤ْ ٧َ٥ِ القَّ

تَْوبَر َو٧ْ٥َ 
َ
َْ َواْْل ٦ْ ُٞ القَّ ٧ْ َح٣ِ٦ْ َّ٥

َ
رِْض أ

َ
ُُيِْؾُج ا٢ََْحَّ ٧َ٥ِ ال٦َْيِِح َوُُيِْؾُج ال٦َْيَِح ٧َ٥ِ ا٢ََْحِ َواْْل

﴾ ُ ٭لُ٭َن اّلِلَّ ُٝ ْمَؾ ََٙقيَ
َ
َٛ ، كقكلو تعالى: (31:يكنس)َو٧ْ٥َ يَُؼتُِؾ اْْل تْل٤ْ٬َُ ٧ْ٥َ َغ٣َ

َ
﴿َو٢َِِئْ َفأ

 ُ ٭٧ُ٢َّ اّلِلَّ ُٝ ٦ََؾ حَلَ َٝ ـَ َوا٢ْ ٦ْ َؾ المَّ رَْض وََفػَّ
َ
٦َبَواِت َواْْل َّنَّ يُْؤ٠َُٙ٭َن﴾ القَّ

َ
 . (61:العنكبكت)َٙأ

َ:ثانينا:َتكحيدَاللكىي ة
و العبد إلى ا تعالى كحده بكؿّْ صكر العبادة، كىذا  يقصد بتكحيد األلكىيَّة أفَّ يتكجَّ

ىك الخالؽ المالؾ المدبّْر، كىك  -تعالى–النَّكع مف التَّكحيد ييٍبنىى عمى تكحيد الرُّبكبيَّة، كأفَّ ا 
و إليو بالعبادة، كالخشكع، كىك المستحؽ كحده لمحمد، كالشُّكر، كالذّْكر، ال جدير كحده بالتَّكجُّ

إلى أفَّ تكحيد األلكىيَّة يتضمَّف إخبلص المحبة  تعالى،  :كالدُّعاء، كالخكؼ، كيشار ىنا
بجميع أنكاع بالدُّعاء، كالتَّككؿ، كالرَّجاء، كاالستعانة، ككجكب إفراده تعالى  :ككجكب إفراده
، كطكاؼو كغيرىا، كما يتضمَّف كجكب قبكؿ شريعتو  :العبادات مف ، كسجكدو صبلةو، كرككعو

ـي ما حرَّـ، كاآليات الدَّالة عمى ىذا النَّكع مف  رّْ تعالى، كالرّْضا بأحكامو، فىنيًحؿي ما أحؿ، كنيحى
٨َُّ٪ ََل إََِلَ : التَّكحيد كثيرةه، منيا قكلو تعالى

َ
٤َْ٣ أ ْٓ ْؾ ﴿َٙب ِٚ ْٗ ُ َواْفدَ إَِلَّ اّلِلَّ

                                                 

مفيَّة 1/18)ج،كحيدانظر: آؿ سعدم، القكؿ السَّديد شرح كتاب التَّ  (1) (، الميناكم، الجمكع البييَّة لمعقيدة السَّ
(، التّْميمي، معتقد أىؿ 31)ص،(، البدر، القكؿ السَّديد في الرَّدّْ عمى مف أنكر تقسيـ التَّكحيد1/79)ج،

فات  (.   37)ص،السُّنَّة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصّْ
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...اْليج﴾ َٞ ٨ْثِ ٨َُّ٪ ، كقكلو تعالى: (19محمَّد:)َِّلَ
َ
َٞ ٧ْ٥ِ رَُف٭ٍل إَِلَّ ٨ُ٭ِح إحَِلِْ٪ أ رَْف٩ْ٣َب ٧ْ٥ِ َرث٣ِْ

َ
﴿َو٥َب أ

٨َب َٙبْخثُُؼوِن﴾
َ
٦َب إِ ، كقكلو تعالى: (25األنبياء:)ََل إََِلَ إَِلَّ أ جَّ

َ
ل٬َُُس٤ْ إََِلٌ ﴿١ُْٜ إِج٦ََّب يُ٭َح إََِلَّ أ

ْجد٤ُْ ُمْق٦ُ٣ِ٭نَ 
َ
 . (108:األنبياء) ﴾ َواِطٌؼ َذ١ْ٬َ أ

كىي مركبةه مف نفيو َ«الَإلوَإالَا»َكضابط ىذا النَّكع مف التَّكحيد ىك تحقيؽ معنى
، فمعنى النَّفي منيا ثباتو خمع جميع أنكاع المعبكدات غير ا تعالى كائنة ما كانت في جميع : كا 

إفراد ا تعالى كحده بجميع أنكاع العبادات : دات كائنة ما كانت، كمعنى اإلثبات منياأنكاع العبا
، عمى الكجو الَّذم شرعو عمى ألسنة رسمو.   بإخبلصو

فاتَ-ثالثنا َ:تكحيدَالسماءَكالصٍّ
يقصد بتكحيد األسماء كالصفات ىك اعتقاد العبد انفراد الرَّب تعالى بالكماؿ المطمؽ مف       
العظمة، كالجبللة، كالجماؿ التي ال يشاركو فييا مشارؾ بكجوو مف الكجكه،  :الكجكه بنعكتجميع 

فات، كمعانييا، كذلؾ بإثبات ما أثبتو ا لنفسو، أك أثبتو لو رسكلو ) ( مف جميع األسماء كالصّْ
لشيءو  غير نفيو  :كأحكاميا الكاردة في الكتاب كالسُّنَّة عمى الكجو البلئؽ بعظمتو كجبللو، مف

، كمف اآليات الدَّالة عمى ىذا النَّكع مف التَّكحيد قكلو  ، كال تمثيؿو ، كال تحريؼو منيا، كال تعطيؿو
ُْ اْْلَِوُْي﴾تعالى:  ٦ِي ٌء و٫ََُ٭ القَّ ٦ِز٣ِِْ٪ يَشْ َٟ ـَ  ْ  .(11الشُّكرل:) ﴿٢َح
  اع التَّكحيد الثَّبلثة، يشار إلى أنَّو بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث في بياف أقساـ كأنك

الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد  مبةكبعد االطبلع عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصِّ بط
الباحث: أفَّ القائميف عمى المنياج قد كفّْقيٍكا إلى حدو ما في بياف أنكاع التَّكحيد بحيث يتمكف 

 عرؼ عمييا بصكرةو كاضحةو جميّْةو.الطَّالب مف التَّ 
   ذكركا أقساـ التَّكحيد الثَّبلثة فعرَّفكا تكحيد الرُّبكبيَّة بقكليـ: "كمعناه االعتقاد! بأٌف ا كقد

سبحانو ىك ربُّ كؿّْ شيءو، كال ربَّ غيره ، كأنَّو سبحانو ىك الخالؽ الرَّازؽ المالؾ المحيي المميت 
كا تكحيد األلكىيَّة بقكليـ: "كمعناه ، كعرَّف(1)الَّذم يدبّْر أمكر الككف، كال يشاركو أحده في ذلؾ"

و إلى ا كحده بكؿّْ صكر العبادة، كىك ينبني عمى تكحيد الرُّبكبية، كأفَّ ا  ىك  -تعالى–التَّكجُّ
و إليو، كالخشكع، كىك المستحؽ كحده: لمحمد، كالشُّكر،  الخالؽ المدبّْر ىك الجدير كحده بالتَّكجُّ

فات بقكليـ: "كمعناه اإليماف بأٌف ا(2")كالذّْكر، كالدُّعاء، كالخكؼ  -، كعرَّفكا تكحيد األسماء كالصّْ
 .  (3)متَّصؼه بكؿّْ صفات الكماؿ، منزَّهه عف كؿّْ العيكب كالنَّقائص" -سبحانو كتعالى

                                                 

 (.1/25)ج،ة لمصَّؼ التَّاسع( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّ (1
 .1/26جالمرجع السابؽ، ( (2
 .1/26، جنفسو( المرجع (3
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َالمطمبَالث الث
َاآلثارَالمترتٍّبةَعمىَاإليمافَبعقيدةَالت كحيد

ره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ ترتب عمى اإليماف بعقيدة التَّكحيد آثات
في اآلخرة،  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأنفعيا الفرد، كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

 -:(1)كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

َتحقيؽَمعرفةَاَتعالى:ََ-أك الَن
 تعالى، أسماء افمعرفة لمترتبة عمى اإليماف بعقيدة التَّكحيد، كىي مف أعظـ اآلثار ا

فات،  ،كصفاتو عميو مف الجبلؿ  كما تدؿُّ  ،كآثارىا ،كمقتضياتياكمعاني تمؾ األسماء كالصّْ
مف  دى جٍ كى  ؛كصفاتو ،كأسمائو تعالى، باكاف عارفنا فمف ا تعالى، لمعرفة  كالكماؿ أقرب طريؽو 
عميو  ـى قدّْ يي  كمتى ذاؽ القمب ذلؾ لـ يمكنو أفٍ  ،عبير عنوقمبو ما ال يمكف التَّ  حبلكة اإليماف في

، كخضكعان ةن ا؛ ازداد لو عبكديَّ حب غيره، ككمما ازداد لو حبن  ؿ ا تعالى: قا، كفي ىذا ، كذالن
...اْليج﴾ َٞ ٨ْثِ ْؾ َِّلَ ِٚ ْٗ ُ َواْفدَ  اّلِلَّ

٨َُّ٪ ََل إََِلَ إَِلَّ
َ
٤َْ٣ أ ْٓ عند  ()ؿ ابف القيّْـقا، (19محمَّد:) ﴿َٙب

أمؿ في آيات القرآف فكر كالتَّ باب التَّ  :كليذه المعرفة باباف كاسعافبياف حقيقة معرفة ا تعالى: "
كتأمؿ حكمتو  ،فكر في آياتو المشيكدةالتَّ  :انيكالباب الثَّ  ،عف ا كرسكلو كالفيـ الخاصُّ  ،ياكمّْ 

حسانو ،كلطفو ،كقدرتو ،فييا كجماع ذلؾ الفقو في معاني  ،كقيامو بالقسط عمى خمقو ،كعدلو ،كا 
 .(2)" ...كتعمقيا بالخمؽ كاألمر ،كتفرده بذلؾ ،ككماليا ،كجبلليا ،أسمائو الحسنى

َكسعادتيا:ََ،كاطمئنانياَ،فسَالمكحدةراحةَالنَ َ-ثانينا
 ،فسالنَّ  كاىي إال مف كاحد، كلذلؾ ترتاحفيي ال تقبؿ األكامر إال مف كاحد، كال تمتثؿ لمنَّ 

 تعالى، ، كال يكره إال تعالى ، كال يغضب إال تعالى المكحد ال يحب إال ف كيسكف القمب،
كلك غضب عميو أىؿ  تعالى، بإرضاء ا عادة، فيك مطالبه احة كالسَّ كىنا يشعر القمب بالرَّ 

ا قاؿ ، شيءو  في كؿّْ تعالى كحيد، بؿ ىذا ىك اإلخبلص  األرض قاطبة، ىذه ىي حقيقة التَّ 
بل٦َِنَي )تعالى:  َٔ ِ رَِب ا٢ْ َٞ 162﴿١ُْٜ إِنَّ َهاَلِِت َونُُقِِك َوََمْيَبَي َوَم٦َبِِت ّلِِلَّ ِ َٞ ََلُ َوكَِؽل غ ( ََل ََشِ

ُل ال٦ُْْق٦ِ٣ِنَي﴾ وَّ
َ
٨َب أ
َ
ِمْؾُت َوأ

ُ
  .(163-162األنعاـ)َأ

                                                 

(، الحريقي، التكحيد كأثره في حياة 22-20)ص،( انظر: الخطيب ك اليزايمة، دراسات في العقيدة اإلسبلمية(1
 (.103) ص،(، الطنطاكم، تعريؼ عاـ بالديف اإلسبلـ66)ص،المسمـ

 (. 170)ص،دابف القيّْـ، الفكائ (2)
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رَمفَالعبكدي ةَلغيرَاَتعالى:ََ-ثالثنا َالت حر 
رية الحقيقيَّة تىٍكميفي في ككف اإلنساف عبدان  تعالى كحده ال شريؾ لو، فيذا رسكؿ فالح

( قد كصفو ربُّو تعالى بكصؼ العبكديَّة في مكاضع متفرقةو مف القرآف الكريـ، كمف ىذه ا )
المكاضع: كصفو بالعبكديَّة في مطمع سكرة اإلسراء عند ذكره لحادثة اإلسراء كالمعراج فقاؿ: 
ي تَبَرْك٩َب  ِ ََْٜص اَّلَّ

َ
ثِْؼهِ حَلاًْل ٧َ٥ِ ال٦َْْقِصِؼ اِْلََؾاِم إَِل ال٦َْْقِصِؼ اْْل َٔ ْْسَى تِ

َ
ي أ ِ ﴿ُفثَْظبَن اَّلَّ

( كصفو بالعبكديَّة كعند بياف إنزالو القرآف الكريـ عمى نبيّْو ) ،(1اإلسراء:) ﴾...اْليجَطْ٭ََلُ 
٨َْؿَل :فقاؿ

َ
ِي أ ِ اَّلَّ ٭ًَشب﴾ ﴿اِْل٦َُْؼ ّلِِلَّ ِٓ ١ْ ََلُ  َٔ ،كعندما تحدث (1الكيؼ:) لََعَ َخثِْؼهِ ا٠ِْ٢دَبَب َول٤َْ ََيْ

ب َٜبَم  عف أعظـ المقامات أال كىك مقاـ الدَّعكة إلى ا تعالى كصفو بالعبكديَّة فقاؿ: ٨َُّ٪ ل٦ََّ
َ
﴿َوأ

٣َيِْ٪ ِْلًَؼا﴾ َٓ ٭ُه ََكُدوا يَُس٭٨ُ٭َن  ُٓ ِ يَْؼ إلى أفَّ بعض  :ر اإلشارة ىنا، كتجد(19الجف:)َخثُْؼ اّلِلَّ
النَّاس قد تعمؽ قمبو بغير ا تعالى مف ممذَّات الدُّنيا كشيكاتيا، فأصبح عبدنا ليا، يطاردىا ليبلن 
ا بالحصكؿ عمى شيءو مف  كنيارنا، يحزف ألجميا، كيفرح ألجميا، فبل يناـ المَّيؿ أحياننا، فرحن

نؼ مف النَّاس د سجؿ النَّبيُّ )، كق!شيكاتيا، أك حزننا عمى فقداف شيءو منيا ( تعاسة ىذا الصّْ
ًة،َتَىالدٍََّدَيبَىينار،َكعَىالدٍََّدَيبٍَعَىَسىَعًَتىَ"كخسرانيـ فقاؿ:  ًميصى ذاَشًََسىَعًَرىـ،َكعبدَاٍلخى ،َكا  َؾَىيٍَكاٍنتىكىسى

  . !!(1)"فالَاٍنتىقىشىَ

َ؛َكافتقارىاَإليوَ،كانكسارىاَلخالقيا،َكخكفياَ،فسَالمكحدةتكاضعَالنَ َ-رابعنا
ا يزيد رىا، كىذا ممَّ ؛ فيك مالكيا، كمدبّْ لحظةو  إليو في كؿّْ  يا في حاجةو شعكرىا أنَّ كذلؾ ل

، ، كيزيده ترفعان عف المخمكقيف كما في أيدييـ، فالمخمكؽ ضعيؼه تعالىالعبد افتقاران كالتجاء إليو 
ىنا يشعر المكحد ك  ،ذم إذا أراد شيئنا قاؿ لو: كف فيككفالَّ  تعالى أماـ قدرة الحؽّْ  ، عاجزه فقيره 
يك يشعر بذلو، كانكساره، كافتقاره، كعبكديتو ف، عظيمةو  و في سعادةو ، كأنَّ شديدو  إلى ركفو  مٍ كً أٍ و يى بأنَّ 

 . فكسكحيد عمى النُّ ثمرات التَّ آثار ك مرة مف أعظـ كىذه الثَّ  ،لممؾ الممكؾ

 

 
                                                 

حكـ الحديث: ، 4136رقـ الحديث  ،2/1386ابف ماجو: سنف ابف ماجو، الزُّىد/ باب في المكثريف ج (1)
، غريب الحديث: انتكس: انقمب (9/136ج) ،صحيح. انظر: األلباني، صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو

يؾ: شيؾ الرَّجؿ فيك عمى رأسو كىك دعاءه عميو بالخيبة؛ ألفَّ مف انتكس في أمره فقد خاب كخسر، ش
ا  مشكؾه إذا دخؿ في جسمو شككة، انتقش: أم دخمت فيو شككة فبل أخرجيا مف مكضعيا، كىذا أيضن

 (.    5/106(،)ج2/510)ج،دعاءه عميو. انظر: ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث كاألثر
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َ:َتعالىَقةَبااليقيفَكالثٍَّ-خامسنا
و يراه بكعده ككعيده كأنَّ  بآياتو، مؤمفه  و، مصدؽه مف ربّْ  قيفو كحيد عمى يصاحب التَّ إفَّ 

كاب األجر كالثَّ  بقضائو كقدره، محتسبه  عميو، راضو  ، متككؿه تعالى با رأم العيف، فيك كاثؽه 
تعالى: قاؿ  المكاقؼ كأصعبيا، كينة حتى في أشدّْ مأنينة كالسَّ فس المكحدة تمتمئ بالطَّ كالنَّ  ،منو

ي٧َ آ٥َ  ِ ٧ُ٥ْ و٤ْ٫َُ ُم٬ْدَُؼوَن﴾﴿اَّلَّ
َ
َٞ ل٤ُ٬َُ اْْل وخَلِ

ُ
٤ٍْ٣ أ ُّ ، (82األنعاـ:)٩ُ٭ا َول٤َْ ي٣َِْبُق٭ا إِي٦َبَج٤ْ٬ُ تِ

 ؛مف التَّكحيد قمبو كبحسب مقدار ما في  ،اآلالـ وييكف عميفعند المصائب،  أنيس العبدكحيد كالتَّ 
فقد  ،كتحقيؽ كعده تعالى، يف بنصرة اكاليق ضا بأقدار ا المؤلمة،سميـ كالرّْ بر كالتَّ يككف الصَّ 
ي٧َ آ٩٥َُ٭ا تعالى: قاؿ ، رؼكالشَّ  ،ةكالعزَّ  ،صركحيد بالنَّ ألىؿ التَّ تعالى تكفؿ ا  ِ ُ اَّلَّ َؼ اّلِلَّ َٓ ﴿َو

ي٧َ ٧ْ٥ِ َرث٤٬ِ٣ِْْ  ِ َ٘ اَّلَّ ٦َب اْفدَْػ٣َ َٟ رِْض 
َ
٤ْ٬َُّ٩ ِِف اْْل َٚ بِِلَبِت ٢َحَْقدَْػ٣ِ ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ َوحَل٠ِ٦َََُنَّ  ٩٥ُِْس٤ْ َو

ُك٭َن ِب  ْٔثُُؼو٨َِن ََل يُْْشِ ٩٥ًْب َح
َ
ِؼ َغْ٭٤ْ٬ِِٙ أ ْٔ ي اْرخَََض ل٤ْ٬َُ َوحَلُثَِؼجَل٤ْ٬َُّ ٧ْ٥ِ َب ِ  َلحْاًب َو٧ْ٥َ ل٤ْ٬َُ ِدي٤ُ٬َُ٩ اَّلَّ

٭َن﴾ ُٝ بِف َٚ َٞ ٤ُ٫ُ ا٢ْ وخَلِ
ُ
َٞ َٙأ ِ َؼ َذل ْٔ َؾ َب َٚ َ.(55النُّكر:) َز

َكتكحيدَصفكفيـَ:ََ،كممةَالت كحيدَتنشئةَالمسمميفَعمىََ-سادسنا
كما  ،قة، فما اتحد المسممكفتة، كاألىكاء المتفرّْ كحيد القمكب المشتَّ بالتَّ تعالى جمع ا فقد 

، ، كدينيـ كاحده يـ كاحده فربُّ  ،قكا كاختمفكا إال لبعدىـ عنوكما تفرَّ ، كحيداجتمعت كممتيـ إال بالتَّ 
كقكاعد  ،يفكحيد ال يختمفكف في أصكؿ الدّْ أىؿ التَّ ك ، دعكتيـ كاحدةه ، ك ، كقبمتيـ كاحدةه يـ كاحده كنبيُّ 

كحيد أىؿ التَّ ك  ،لـ يأمركا بمعصيةو  ما ،اعة لكالة أمكرىـ بالمعركؼمع كالطَّ االعتقاد، يركف السَّ 
، تتفؽ في الغالب كجيات نظرىـ، كردكد أفعاليـ ميما تباعدت األمصار كاآلثار، فالمصدر كاحده 

َ ﴿ تعالى:قاؿ  َ إِنَّ اّلِلَّ ٭ا اّلِلَّ ُٝ ْؼَواِن َواتَّ ُٔ ر٤ِْ َوا٢ْ  اإْلِ
بَو٨ُ٭ا لََعَ َٔ ٭َى َوََل َت ْٝ بَو٨ُ٭ا لََعَ ا٢ِِْبِ َواتلَّ َٔ َوَت

بِب﴾ َٝ ِٔ  .(2المائدة:) َلِؼيُؼ ا٢ْ
  يشار إلى أنَّو بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث لآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بعقيدة
 الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ مبةحيد، كبعد االطبلع عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصِّ بطالتَّك 

بة عمى ة قامكا بذكر بعض اآلثار المترتّْ ربية اإلسبلميَّ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى منياج التَّ 
ما ذكركهي: "فإيماف كم ،فاتكحيد أال كىك تكحيد األسماء كالصّْ اإليماف بقسـو كاحد مف أقساـ التَّ 

أٌف ا ىك الغفكر ك  ،يترؾ آثارنا إيجابية في سمككو كحياتو ؛سبحانو، كصفاتو المسمـ بأسماء ا
جكع إلى ا، كبة، كاالستغفار ، كالرُّ يجعمو يطمع في رحمة ا كمغفرتو ، كيدفعو إلى التَّ  ؛حيـالرَّ 

يمانو بأٌنو ىك المنعـ الكريـ يمانو بأف ا ، ا، كشكره عمى نعمو كفضمو يمؤل قمبو بحبّْ  ؛كا  –كا 
 ،يجعمو يستشعر رقابة ا سبحانو كيخشاه كيتَّقيو ؛ىك العميـ الخبير السَّميع البصير -سبحانو
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يمانو بأفَّ  ة منو، كال يعتمد ؿ عمى ا، كيستمٌد العزَّ ىك العزيز القدير يجعمو يتككَّ  -سبحانو–ا  كا 
عمى اإليماف بة ذكر اآلثار المترتّْ عف غفؿ القائمكف عمى المنياج ف ، في حي(1)عمى غيره"

 . كحيدباألقساـ األخرل لمتَّ 

 بة عمى اإليماف بأقساـ يذكر القائمكف عمى المنياج مزيدنا مف اآلثار المترتّْ  أفٍ  :يقترح الباحث
 في لما ليذه األقساـ مف أثرو  ؛ كذلؾةبكبيَّ كالرُّ  ،ةلكىيَّ ألما غفمكا عنو مف تكحيد ا ةن كخاصَّ  ،كحيدالتَّ 

   حياة الفرد كالمجتمع. سمكؾ

َ
َ
َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 

 . (1/27ج،)( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع(1
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َالث انيالمبحثَ
َكالعمـَفيوَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةَؿكدكرَالعقَ،اإليمافَباَتعالى

ؿ َالمطمبَالك 
َ:كحقيقةَاإليمافَباَتعالىَتعريؼَاإليماف

َاالصطالحتعريؼَاإليمافَفيَالمٌّغةََكَ-أك الَن
ََ:اإليمافَفيَالم غة -َأ

(مف مادة  مشتؽه  :غةفي أصؿ المُّ  اإليماف       َا،إيمانن  ؤمفيي  آمف رمصد إليماف، كا)أىمىفى
ذم الَّ  ،مأنينةكالطُّ  ،كاألماف ،أم: إعطاء األمف ،األمفأحدىما: غة لو معنياف: كاإليماف في المُّ 

، كاآلخر: التَّصديؽ، (4:قريش ) ٧ْ٥ِ َغ٭ٍْف﴾ َوآ٤٬َُ٩٥َْ ...﴿تعالى: كلو ق، كمنو الخكؼ ىك ضدُّ 
٨َْح ت٦ُِْؤ٧ٍ٥ِ جَلَب ...﴿: ()كىك الجـز بالشَّيء، كمنو قكلو تعالى عمى لساف إخكة يكسؼ 

َ
َو٥َب أ

٩َّب َهبِدِرنَي﴾ ُٟ كف أصبلف اليمزة كالميـ كالنُّ : "()ابف فارسو قاؿ ، (1)(17يكسؼ:)َولَْ٭ 
َ.َ(2) "صديؽىي ضد الخيانة، كمعناىا سككف القمب، كاآلخر التَّ متقارباف: أحدىما األمانة التي 

ََ:اإليمافَفيَاالصطالح -َب
فظ كالمعنى، كمف في المَّ  متقاربةو  دةو متعدّْ  بتعريفاتو  اإليمافة ؼ عمماء العقيدة اإلسبلميَّ عرَّ       
  -عريفات:ىذه التَّ 

بالجناف،  ساف، كتصديؽه بالمّْ  قكؿه اإليماف بقكلو: "ىك  (3)()عىرَّؼى اإلماـ ابف أبي يعمى  -1
 . (4)"باألركاف كعمؿه 

                                                 

(، الفيركز آبادم، 13/21)ج،(، ابف منظكر، لساف العرب22)ص،انظر: الحنفي، مختار الصّْحاح(1) 
بيدم، تاج العركس (،1176)ص،القامكس المحيط (، مجمع المُّغة العربيَّة بالقاىرة، المعجـ 34/184)ج،الزُّ

 (.  28)ص ،الكسيط
 (. 1/133)ج،مقاييس المُّغة (2)
سيف محمَّد بف محمَّد بف الحسيف بف محمَّد بف الفراء الحنفي، المعركؼ بابف أبي المؤرخ الفقيو أبك الح (3)

ىػ، لو مصنفاته عديدةه منيا: طبقات الحنابمة، 527تكفي فييا سنة ثـ ىػ، 457يعمى، كلد في بغداد سنة 
(، 6/135)ج،المفتاح في الفقو، كالمفردات في أصكؿ الفقو كغيرىا. انظر: ابف العماد، شذرات الذَّىب

ركمي، األعبلـ  (.  7/23)ج ،الزّْ
 (.   23)ص ،ابف أبي يعمى، االعتقاد (4)
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 كعقده  ،باألركاف كعمؿه  ،بالمساف قكؿه  ىكاإليماف بقكلو: " ()كعىرَّؼى ابف عثيميف  -2
 .(1)"بالجناف

، كاإلقرار الكامؿ، كاالعتراؼ التَّ التَّ َكعيرّْؼى اإليماف بأنَّو:" ىك  -3 بكجكد ا  :اـصديؽ الجاـز
كصفاتو، كاستحقاقو كحده العبادة، كاطمئناف القمب بذلؾ  ،كأسمائو ،توألكىيَّ تو ك تعالى كربكبيَّ 

 .(2) "ا تيرل آثاره في سمكؾ اإلنساف، كالتزامو بأكامر ا تعالى، كاجتناب نكاىيواطمئنانن 

قد جعؿ الدّْيف  -()-ذكر أفَّ النَّبيَّ  ()أفَّ شيخ اإلسبلـ ابف تيميَّة :كييشىٍاري ىنا      
 ، ككؿُّ مؤمفو  محسفو  : أعبلىا اإلحساف، كأكسطيا اإليماف، كيميو اإلسبلـ، فكؿُّ درجاتو  ثبلث
َ.(3)ت عميو األحاديثمؤمننا، كما دلَّ  مسمـو  محسننا، كال كؿُّ  مؤمفو  ، كليس كؿُّ مسمـو  مؤمفو 

ََ:حقيقةَاإليمافَباَتعالىَ-ثانينا
ال شػريؾ كأنَّػو تػو، كربكبيَّ  -تعػالى–ا  لكىيةبأتقكـ حقيقة اإليماف با تعالى عمى اإليماف       

لـ يتخػذ صػاحبةن  صمده  فرده  أحده  سكاه، كاحده  كال ربَّ  ،كال منازع لو فيو، كال إلو غيره ،لو في الممؾ
العظمػة بػؿ ىػك ذك ، أحػد ، كلـ يكف لو كفكان دّّ لو كال نً  دى ، كال ضّْ اكال يشرؾ في حكمو أحدن  ،اكال كلدن 

ػػأف يي  ىػػك أىػؿه ذم كالكبريػاء الَّػ حػد فػػبل كى فػػر، كيي كٍ كر فػبل يي ٍشػكر فػبل ينسػػى، كيي ذٍ فػبل يعصػى، كييػػ ،ؿَّ جى
تْللًِّ َرُكللب و٫َُللَ٭ رَبُّ لُكِ قػػاؿ تعػػالى: ى إال ىػػك الى كٍ رؾ معػػو غيػػره، كال ييػػٍشػػيي 

َ
ِ أ َدللْْيَ اّلِلَّ

َ
﴿ُٜلل١ْ أ

ءٍ  للتعػالى:  قػػاؿك  ،(164:األنعػػاـ)﴾اْليللج...يَشْ ِ َّ 
َ
ِ أ َدللْْيَ اّلِلَّ

َ
لل٦َبَواِت ﴿ُٜلل١ْ أ ِؾ القَّ ٍِ ُؽ َوحِلُللب َٙللب

رِْض 
َ
ْبللدًَِّ َط٦ً٠َللب...تعػػالى:  قػػاؿك  ،(14:األنعػػاـ)َ﴾َاْليللج ...َواْْل

َ
ِ أ للْْيَ اّلِلَّ َٗ َذ

َ
 ﴾َاْليللج ﴿أ

٬َلب اْجَلب٣٫ُِ٭نَ ؿ تعػالى: قػاك  ،(114:األنعاـ) حُّ
َ
ْخثُُؼ أ

َ
ُمُؾو ِي أ

ْ
ِ خَأ ْْيَ اّلِلَّ َٗ َذ

َ
كقػاؿ  ،(64:الزمػر)﴾﴿أ

ٍء َوِكيل١ٌ ََل ﴿َذ٢ِسُ تعػالى: ٍء َٙبْخثُُؼوُه و٫ََُ٭ لََعَ لُكِ يَشْ ُٛ لُكِ يَشْ ُ َركُُّس٤ْ ََل إََِلَ إَِلَّ ٫َُ٭ َغب٢ِ ٤ُ اّلِلَّ
ُ٘ اِْلَِثْيُ  ي َِ تَْوبَر و٫ََُ٭ ال٣َّ

َ
تَْوبُر و٫ََُ٭ يُْؼرُِك اْْل

َ
 .(103،102:األنعاـ) ﴾خُْؼِرُكُ٪ اْْل

ا كصؼ ممَّ ك  ،الكماؿ اتمف صف ما لواإليماف ب ا تعالى عمىاإليماف بكما تقـك حقيقة 
مرارىا كما جاءت ببل  ،بلفات العي كالصّْ  ،مف األسماء الحسنى ()ككصفو بو رسكلو  ،بو نفسو كا 

                                                 

 (.99)ص،( ابف عثيميف، تعميؽ مختصر عمى لمعة االعتقاد1)
 (.25) ص،األثرم، اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السُّنَّة كالجماعة(2) 

 (.8)ص،( انظر: ابف تيميَّة، اإليماف(3
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 ،ككصؼ بو نفسو ،ما سمى ا تعالى كؿَّ  ، كأفَّ كال تعطيؿو  ،كال تحريؼو  ،كال تمثيؿو  ،تكييؼو 
، كعمى () كأراد رسكلو تعالى، تو عمى ما أراد اعمى حقيق حؽه  الكؿُّ  ()ككصفو بو رسكلو 

٩ِْؼ َرك٩َِب...﴿ٜبل خٔبل: ما يميؽ بجبلؿ ا كعظمتو  ِٓ َ﴾...اْليجآ٩٥ََّب تِِ٪ لُكٌّ ٧ْ٥ِ 
 .(1)(7:آؿ عمراف)

 كبياف يشار ىنا: إلى أٌنو بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث لمتَّعريؼ بمصطمح اإليماف ،
الصَّؼ  مبةكبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطيماف با تعالى، حقيقة اإل

ا كافينا  التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يقدّْمكا تعريفنا كاحدنا كاضحن
  يتيف المُّغكيَّة ك االصطبلحيَّة.لمصطمح اإليماف مف النَّاح

 فّْقيٍكا في بياف حقيقة اإليكما كجد الباحث: أ ماف با تعالى فَّ القائميف عمى المنياج قد كي
مف التَّعرؼ عمى خالؽ ىذا الككف بصكرةو كاضحةو جميَّةو، بقكليـ: " بيعث  بحيث يتمكف الٌطمبة

خبلص العبادة لو، كتحرير النَّاس مف كؿّْ صكر  األنبياء جميعنا بالدَّعكة إلى تكحيد ا سبحانو كا 
٨َب َٙبْخثُُؼوِن﴾:لشّْرؾ قاؿ تعالىا

َ
٨َُّ٪ ََل إََِلَ إَِلَّ أ

َ
َٞ ٧ْ٥ِ رَُف٭ٍل إَِلَّ ٨ُ٭ِح إحَِلِْ٪ أ رَْف٩ْ٣َب ٧ْ٥ِ َرث٣ِْ

َ
 ﴿َو٥َب أ

( كالتَّفكير الصَّحيح كالمنطؽ السَّميـ يقكد إلى اإليماف بكحدانية ا سبحانو كاإلتقاف 25)األنبياء:
كقات كيضبط حركتيا، كالنّْظاـ المحكـ الَّذم يضبط حركتيا، كينبني عميو الَّذم ينظْـّ كيؿَّ  المخم

بقاؤىا كاستمرارىا، يدؿُّ داللةن قاطعةن عمى كحدانية الخالؽ، كلك كاف ىناؾ أكثر مف خالؽو كأكثر 
؛ ألدَّل ذلؾ إلى التَّصادـ كالفساد في الككف؛ لكقكع التَّعارض كالتَّناقض بيف القكانيف  مف مدَّبرو

﴿لَْ٭ ََكَن ِذي٦َ٬ِب آل٬ٌَِج إَِلَّ  :لتي تحكـ حركتو، كقد نبَّو القرآف الكريـ إلى ىذا الدَّليؿ فقاؿ سبحانوا
٭َن﴾ ُٚ ب يَِو َٔؾِْش َخ٦َّ ِ رَِب ا٢ْ َقَؼخَب َُٙقثَْظبَن اّلِلَّ َٚ َ٢ ُ  .(2")(22)األنبياء:اّلِلَّ

  لمصطمح اإليماف؛ ليتمكف  ضحةأٍف يذكر القائمكف عمى المنياج تعريفات كا :يقترح الباحث
 . مف التَّعرؼ عمى حقيقتو مبةالط

َ

َ

                                                 

 (.3/655)ج ،كمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿانظر: الح (1)
 (.1/25)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع(2
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َنيالث اَالمطمب
َتعالىَباَاإليمافَإثباتَفيََكالعمـَالعقؿَدكر

يقكد اإلنساف إلى اإليماف با   ؛إفَّ التَّفكير الصَّحيح، كالتَّدبر العميؽ في ممككت ا تعالى     
، فمف بدىيَّات العقكؿ أفَّ األسباب  كذلؾ ألفَّ الككف ال يمكف أفٍ  ؛سبحانو دى مف غير ميٍكًجدو ييٍكجى

، أك  مرتبطة بمسبباتيا، كالنَّتائج مرىكنة بمقدماتيا، كال يتصكر العقؿ أٍف يكجد شيء ببل ميٍكًجدو
، كىناؾ ظكاىر ككنية أربعة تدؿ عمى كجكد الخالؽ ا تعالى كىي  -:(1)مصنكعو ببل صانعو

ََ:كاإلبداعَظاىرةَالخمؽَ-أك الَن
إفَّ النَّاظر، كالمتأمؿ، كالمتفكر في ىذا الككف العظيـ  يدؿُّ عمى كجكد الخالؽ الحكيـ       

الَّذم أبدعو، كأحسف خمقو، فالعقؿ منحةه مف ا تعالى لئلنساف، كصفةه في عممية التَّفكير التي 
النَّظر في القرآف ": ()بؽسيّْد ساقاؿ التَّدبر، كالنَّظر، كالتَّأمؿ،  كفي ذلؾ  :تتجمى في

 كنعكت كمالو، صفات مف  ما منو ليتعرؼ ؛الطَّبيعة كتاب أمامو كيفتح العقؿ، الكريـ يكقظ
، (2) "كاإلبداع بالخمؽ كتفرده قدرتو، كنفكذ عممو، كشمكؿ قدسو، كأدلة عظمتو، كمظاىر جبللو،

َٙاَل ﴿تعالى:  وكثيرةو منيا قكل آياتو  في ذلؾ إلى راشقد أك 
َ
ْؾآنَ  َحدََؼتَُّؾونَ  أ ُٝ ٩ْؼِ  ٧٥ِْ  ََكنَ  َولَ٭ْ  ا٢ْ ِٓ 

ِ  َدْْيِ  زًِْيا اْغدِاَلًٙب ِذي٪ِ  لَ٭ََشُؼوا اّلِلَّ َول٤َْ ﴿تعالى: وكقكل (82النّْساء:)﴾َٟ
َ
ُؾوا أ ُّ  َم٠َُ٣٭ِت  ِِف  َح٩ْ

٦َبَواِت  رِْض  القَّ
َ
َٛ  َو٥َب َواْْل ُ  َغ٣َ ٍء...اْليج ٧٥ِْ  اّلِلَّ  ١ُِٜ ﴿عالى:ت وكقكل (185األعراؼ:)﴾ يَشْ

ُؾوا ُّ ٦َبَواِت  ِِف  ٥َبَذا اْج رِْض...اْليج القَّ
َ
ُٛ  آيَبخِ٪ِ  َو٧٥ِْ  ﴿تعالى وكقكل (131يكنس:) ﴾َواْْل  َغ٣ْ

٦َبَواِت  رِْض  القَّ
َ
لِْقجَدُِس٤ْ  َواْغدِاَلُف  َواْْل

َ
لَْ٭ا٨ُِس٤ْ  أ

َ
َٞ  ِِف  إِنَّ  َوأ ِ بل٦ِِنيَ  َْليَبٍت  َذل َٔ كـ:)﴾ل٣ِْ ، (22الرُّ

بغير عمدو التي نراىا، كالنُّجكـ الدَّائرة في أفبلكيا بسرعةو ىائمةو، كالككاكب  فالسَّماء القائمة
المنتظمة حكؿ شمكسيا في فضاء لـ يعمـ النَّاس سعتو،  كلـ يكتشفكا إالَّ القميؿ مف أسرارىا، 

دليؿه  جمعاء كالمَّيؿ كالنَّيار، كالفمؾ، كالمطر، كما يعيش عمى ىذا الككف مف مخمكقات كمّْيا
عف الفكر كالنظر في  ()الشَّيخ محمد رشيد رضاقاؿ اضحه عمى كجكد الخالؽ تعالى، ك 

                                                 

(، حكل، دراسات منيجيَّة ىادفة حكؿ األصكؿ الثَّبلثة ا، 119)ص،( انظر: الصّْبلبي، اإليماف بالقدر(1
، 22-1/20)ج  ،ية اإلسبلمية لمصَّؼ التَّاسع(، مصطفى كآخركف، التَّرب86-76)ص،الرسكؿ، اإلسبلـ

23.) 
 (.22) ص، ( العقائد اإلسبلميَّة(2



 48 

 كجكده كدالئؿ ا آيات في التَّنزيؿ استعممو ما كأكثر" :عنو ؿقا القرآف الكريـ فعف الفكر
 (1) "كرحمتو كحكمتو ككحدانيَّة،

 مبادئ مف مبدأ العقمي نَّظرال أفَّ  عمى يدؿُّ  القرآف .كاستعماؿ..":ؿقد قاف النَّظر عف أمَّا
ٙاََل ﴿ تعالى:قاؿ كفي ذلؾ  (2) "الغالب في الحسي النَّظر ىك مبدأه أفَّ  كما كالتَّفكير، الفكر

َ
 أ

ُؾونَ  ُّ ت١ِِ  إَِل  َح٩ْ َ٘  اإْلِ يْ ْح  َٟ َٝ ٦َبءِ  َوإَِل ( 77) ُغ٣ِ َ٘  القَّ يْ ْح  َٟ َٔ ثَبلِ  َوإَِل ( 78) ُرِٙ َ٘  اْجِ يْ َٟ 
رِْض  َوإَِل ( 79) ٨ُِوثَْح 

َ
َ٘  اْْل يْ َظْح  َٟ َِ  . (17:الغاشية)﴾اْليج...ُف

َ:ظاىرةَاإلتقافَ-ثانينا
و القرآف الكريـ في آياتو كثيرةو  في اإلتقاف، كاإلبداع في النّْظاـ المحكـ المتقف  النظر كجّْ

 ليذا الككف الَّذم يدؿُّ عمى كجكد الخالؽ ا تعالى فإفَّ التَّناسؽ الَّذم نراه في جسـ اإلنساف،
ىا ؤ كفي كؿّْ مخمكًؽ مف انسجاـ األعضاء، ككيؼ تنمك، كتكبر، كتقكـ أجيزتيا، كأعضا

بكظائفيا، كالنَّظر إلى األرض كيؼ أكجدىا ا تعالى لئلنساف، كميدىا لو لبقاء حياتو، 
،  كما تجده في  كاالستمرار فييا، كعمى كؿّْ كرقةو مف أكراؽ األشجار منظَّمة في أبدع نظاـو

ُْ ﴿تعالى: ولقكل ؛صنعو بديع عمى يدؿُّ  ذلؾ كبتصميميا، كرشاقتيا، كؿُّ األزىار،  ٦َبَواِت  تَِؼي  القَّ
رِْض... اْليج

َ
ُ  ...َذ٢ُِس٤ُ ﴿تعالى:  و، كقكل(117البقرة:)﴾َواْْل  ََلُ  َركُُّس٤ْ  اّلِلَّ

...اْليج ُٞ في خمؽ ، كقد لفتت آيات القرآف الكريـ إلى النّْظاـ المحكـ الدَّقيؽ (13فاطر:)﴾ال٣٦ُْْ
ِي﴿تعالى:  والسَّماء لقكل َٛ  اَّلَّ َْ  َغ٣َ ثَبًٜب َف٦َبَواٍت  َفثْ ِٛ  ِِف  خََؾى ٥َب ٍِ

بوٍُت  ٧٥ِْ  الؾََّْح٧َِ  َغ٣ْ َٚ  َت
 ِْ ٭رٍ  ٧٥ِْ  خََؾى ١ْ٫َ  اْْلََصَ  َٙبرِْش َُ ِْ  ُث٤َّ ( 3) ُذ َتنْيِ  اْْلََصَ  ارِْش ؾَّ ٣ِْة  َٟ َٝ َٞ  َح٩ْ  و٫َُ٭َ  َغبِفاًب اْْلََصُ  إحَِلْ
 بعض، فكؽ بعضيا متناسقة في صنعيا، سمكات سبع خمؽ ، فا تعالى(4-3الممؾ:)﴾َطِقْيٌ 

السَّماء  إلى بإعادة النَّظر جميمةه في ىيئتيا ال يرل فييا عكج، كقد تحدل ا تعالى النَّاظر إلييا
  .(3)تحديدنا يرل البصر عاجزنا ذليبلن كميبلن  مرةن بعد مرةو أٍف يجد فييا خبلالن أك عيبنا

َ:ظاىرةَالعنايةَ-ثالثنا
كثيػػػػرةو ال تعػػػػدد، كال تحصػػػػى،  ان كػػػػؿَّ مخمػػػػكؽو مػػػػف المخمكقػػػػات نعمػػػػ -تعػػػػالى–أعطػػػػى ا 

كبالتَّػػالي يسػػتكجب عمػػى العاقػػؿ أٍف يشػػكر ا تعػػالى  ؛كمقكمػػاتو تسػػتكجب بقػػاءه كاسػػتمرار حياتػػو

                                                 

 (.294( متكلي، منيج الشَّيخ محمَّد رشيد رضا ) ص(1
 . 294( المرجع السَّابؽ،  ص(2
 (.562، 1/561)ج،( انظر: نخبة مف أساتذة التَّفسير، التَّفسير الميسر(3
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وا ... َوإِنْ ﴿ تعػػالى: ولقكلػػ ؛عمػػى نعمائػػو للؼُّ ُٔ ٦َللَح  َت ْٔ ِ٨  ِ نَْقللبنَ  إِنَّ  ُولل٭٫َبُُتْ  ََل  اّلِلَّ ٣ُلل٭مٌ  اإْلِ َّ َ٢ 
بٌر...اْليج َّٚ ػة ىيَّػأ ا لػو مقكمػات مػا يمزمػو السػتمرار  (34إبراىيـ: )﴾َٟ فمثبلن الجنيف فػي بطػف أيمّْ

السػتمرار حياتػو  ؛حياتو ، ككصؼي الدَّكاء لمريض نعمة كراءىا طبيػب، كرعايػة الطّْفػؿ حتػى يكبػر
، كأيّـّ، كالحيك  انػػػات المفترسػػػة أعطاىػػػا ا تعػػػالى أجيػػػزة تسػػػاعدىا، كتمكنيػػػا مػػػف نعمػػػة كراءىػػػا أبّّ

ػانعة ألطيػب األشػياء ىضـ فرائسػيا، كالنَّحػؿ  تخػرج أفٍ  منػذ عمميػا تبػدأ التػي تعتنػي بالعسػؿ، الصَّ
ْوَح ﴿ تعالى: ولقكل ؛كممؿو  تعبو  دكف البيض مف

َ
َٞ  َوأ نْ  اجلَّْظ١ِ  إَِل  َركُّ

َ
ِؽي أ ِ ثَبلِ  ٧٥َِ  ا َّ  خبً ُبيُ٭ اْجِ

َصؾِ  َو٧٥َِ  ب المَّ ْٔؾُِلل٭َن...اْليج َوِم٦َّ ػحراء أعطػاه ا تعػالى مػا (68النَّحػؿ:) ﴾َح ، كالجمػؿ فػي الصَّ
يسػػػتطيع بػػػو العػػػيش  مػػػف تخػػػزيف المػػػاء كالطَّعػػػاـ فػػػي جسػػػمو، كمػػػا كأعطػػػاه خفِّػػػا يسػػػير عميػػػو فػػػي 

ػػػػحراء لقكلػػػػ ػػػحراء؛ لتحمػػػػؿ حػػػػرَّ الصَّ َٙللللاَل ﴿ تعػػػػالى: والصَّ
َ
للللُؾونَ  أ ُّ تِلللل١ِ  إَِل  َح٩ْ َ٘  اإْلِ يْلللل َٟ 

ْح...اْليج َٝ  . (17الغاشية:)﴾ُغ٣ِ

َ:ظاىرةَاليدايةَ-رابعنا
كىي ىداية كؿّْ مخمكؽو لما يصمح أمكر معاشو، كما فيو صبلحو، كبقاؤه، كىي شاممةه 

ِي َرك٩َُّب َٜبَل ﴿تعالى: ولقكل ؛لجميع المخمكقات، كتشمؿ اإلنساف، كالنَّبات، كالحيكاف ٮ اَّلَّ ََ ْخ
َ
 لُكَّ  أ

٪ُ  ءٍ يَشْ  َٝ تمؾ كممة القرآف، كىي “: ()سعيد حكلقاؿ ، كفي ذلؾ (53طو:)﴾٫ََؼى ُث٤َّ  َغ٣ْ
ا ، كال عممن ، (1)”كذلؾ كممة العقؿ، كىي كذلؾ كممة العمـ، إفَّ ىدايةن ببل ىادو غير مقبكلة عقبلن
التي كمف األمثمة عمى ذلؾ ىداية النَّمؿ إلى جمع غذائو، كتخزينو، كمعرفة طرؽ، كنمط الحياة 

لبقاء حياتو، كىداية  ؛يمكف لو البقاء كاالستمرار فييا، كىداية الرَّضيع مف الرّْضاعة مف أيمّْو
ال يفسد ما بداخمو، كغير ذلؾ مف األمثمة التي تدؿُّ عمى قدرة  ؛ كيالدَّجاج إلى تقميب البيض

 ا تعالى.
 بياف دكر العقؿ كالعمـ في في  يشار ىنا: إلى أٌنو بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث

الصَّؼ  مبةإثبات كجكد ا تعالى، كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط
فّْقيٍكا بصكرةو قكيَّةو  التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث: أفَّ القائميف عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة قد كي

كجكد ا تعالى، كذكركا أفَّ إلثبات كجكد ا تعالى ظكاىر في بياف دكر العقؿ كالعمـ في إثبات 
ككنيَّة متعددة، كىي أربع ظكاىر: ظاىرة الخمؽ كاإلبداع، ظاىرة اإلتقاف، ظاىرة العناية، كظاىرة 

  .(2)اليداية
                                                 

 (.79) ص ،األصكؿ الثَّبلثة ا الرَّسكؿ اإلسبلـ( دراسات منيجيَّة ىادفة حكؿ (1
 (.22، 1/21)ج ،( انظر: مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(2



 31 

َث الثالمطمبَال
َاآلثارَالمترتٍّبةَعمىَاإليمافَباَتعالى

آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا ترتب عمى اإليماف با تعالى ت      
في اآلخرة، كيمكف  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأالفرد، كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

  -:(1)إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

َاإلنسافَعظمةَاَسبحانوَكتعالىََ-أك الَن اإلنساف  ذلؾ يدفعحيث  :كجاللوَككمالواستشعاري
جبلالن  ا كميابةن ا كتعظيمن قرب إليو حبن كالتَّ  ؛جكء إليوإلى الخكؼ كالمُّ  ؿ ذلؾ يؤثر في حياة ، ككُّ كا 

و يمؤل كخكؼ عقابو، كما أنَّ  ،مكؾ القكيـ رجاء ثكاب ا تعالىا يدفعو إلى السُّ ا كبيرن المؤمف تأثيرن 
دعكة غيره بالتي ىي أحسف حتى يشترؾ معو في تحصيؿ ىذا فيسعى إلى  ؛ا لمخيرقمبو حبن 

ْؼ َشبءُز٤ْ (:َ)سكؿ الخير، لذا قاؿ ا تعالى في كصؼ الرَّ  َٝ ِؿغٌؿ  ﴿٢َ َٓ ِقُس٤ْ  ُٚ ٨
َ
رَُف٭ٌل ٧ْ٥ِ أ

٣َيُْس٤ تِبل٦ُْْؤ٩٥ِِنَي َرُؤوٌف رَِّطي٤ٌ  َٓ ٩ِد٤ُّْ َطِؾغٌن  َٓ ٣َيِْ٪ ٥َب   .(128:التَّكبة)﴾َٓ

يخاؼ  فذلؾ يدفعو إلى أالَّ  ؛ةَلغيرَاَتعالىنفسَالمؤمفَكتحررهَمفَالعبكديَ َاستعالءَيَ-اثانيَن
 ،كالكرامة ،ةإال إياه، كال يطمع إال في رضاه، كىذا ما يربي فيو الخصاؿ الحميدة مف العزَّ 

 تو كما قاؿ تعالى:ه مف عزَّ ا يستمد عزَّ ا  حقن و صار عبدن ألنَّ  ؛خاءكالسَّ  ،جاعةدؽ كالشَّ كالصّْ 
٦َُ٣ْٔ٭نَ ...﴿ نَي ََل َح ِٝ ةُ َولِؾَُف٭َِلِ َول٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي َو٢َِس٧َّ ال٩٦َُْبِٙ ؿَّ ِٔ ِ ا٢ْ تعالى  و، كقكل(8:المنافقكف)﴾َوّلِِلَّ

ْكد٤ُ تِبّلِِل ٥َب ل٤َْ : ()حكاية عف إبراىيـ  َْشَ
َ
٨َُّس٤ْ أ

َ
ْكد٤ُْ َوََل َ َبُٙ٭َن أ َْشَ

َ
َغبُف ٥َب أ

َ
َ٘ أ ﴿َوَكيْ

ْل تِِ٪  ٦َُ٣ْٔ٭نَ ُحََنِ ٩د٤ُْ َت ُٟ ٧ِ٥ْ إِن 
َ
ُّٛ تِبْل َط

َ
نْيِ أ َٝ ِؾغ َٚ

يُّ ا٢ْ
َ
ب٨ًب َٙأ ََ ٣َيُْس٤ْ ُف٣ْ  .(81:ألنعاـ)ا﴾َٓ

َخمقوَ-اثالثَن َاَتعالىَعفَمشابية و المتفرد بصفات الكماؿ كالجبلؿ، فبل كبياف أنَّ  :تنزيوي
أك كصؼ ذلؾ  ، تعالىيتطرؽ إلى قمب المؤمف شيءه مف أكىاـ تشبيو أحد مف الخمؽ با

ُْ ﴿ؿ تعالى: قا، المخمكؽ بصفات الكماؿ الكاجبة  تعالى ٦ِي ٌء و٫ََُ٭ القَّ ٦ِز٣ِِْ٪ يَشْ َٟ ـَ  ْ ٢َح
 .  (11الشُّكرل:)﴾اْْلَِوْيُ 

ََ-رابعنا َتعالى َبا َاإليماف َبأَ؛لمعبديترتبَعمى َلمقياـ َالمكجبيف َاَكتعظيمو ،َكامرهمحبةى
َن قاؿ ، كاآلخرة ،نياعادة في الدُّ ناؿ بيما كماؿ السَّ  ؛د بذلؾإذا قاـ العبحيث  كاىيو:كاجتناب

 ﴿تعالى: 
َ
ثُّ٭٨َُ٪ أ ث٤ْ٬ُُّ َوُْحِ ْ٭ٍم ُْحِ َٝ ِِت اّلِلُّ تِ

ْ
٧َٓ ِدي٩ِِ٪ ََٙق٭َْف يَأ ي٧َ آ٩٥َُ٭اْ ٧٥َ يَْؾخَؼَّ ٩٥ُِس٤ْ  ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
ِذ٢ٍَّج يَأ

                                                 

 (. 85)ص ،(، آؿ سعدم، التَّكضيح كالبياف لشجرة اإليماف47-44انظر: الشَّحكد، أركاف اإليماف )ص (1)
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ةٍ لََعَ ا٢نَْاِِٙؾغ٧َ َُيَب ؿَّ ِٓ
َ
١ُ اّلِِل لََعَ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي أ ًْ َٙ َٞ ِ ٫ُِؼوَن ِِف َفِبي١ِ اّلِِل َوََل َُيَبُٙ٭َن لَْ٭٥ََج ْلئ٤ٍِ َذل

٣ِي٤ٌ  َٓ  ٌْ  .  (54المائدة:)﴾يُْؤِتيِ٪ ٧٥َ يََمبء َواّلِلُّ َواِف

َاإليمافَباَ-خامسنا  -تعالى– ا و يعمـ أفَّ ألنَّ  كذلؾَ؛ةكالعزَ َالكرامةفسَينشئَفيَالنَ َ؛إف 
و ال نافع كال ضار إال ىك، كىذا العمـ يغنيو عف ما في ىذا الككف، كأنَّ  ي لكؿّْ ىك المالؾ الحقيق

قاؿ تعالى: ،  ا، كال يخاؼ سكاه، كينزع مف قمبو خكؼ سكاه، فبل يرجك إالَّ تعالى غير ا
٭ا ٢َُس٤ْ َٙبْغَم٭٤ْ٫ُْ ََٙؿاَد٤٫ُْ ﴿ ُٔ ي٧َ َٜبَل ل٤ُ٬َُ اجلَّبُس إِنَّ اجلَّبَس َْٜؼ ََجَ ِ ُ  اَّلَّ إِي٦َب٨ًب َوَٜبلُ٭ا َطْقب٩َُب اّلِلَّ

٤َ الَْ٭ِكي١ُ ) ْٔ ُ 773َو٨ِ ِ َواّلِلَّ ٭ا رِْيَ٭اَن اّلِلَّ ُٔ ثَ ١ٍ ل٤َْ َح٦َْقْق٤ْ٬ُ ُف٭ٌء َواتَّ ًْ ِ َوَٙ ٦ٍَج ٧َ٥ِ اّلِلَّ ْٔ ٣َثُ٭ا ت٩ِِ َٝ ( َٙبْج
ي٤ٍ ) ِّ َٓ  ١ٍ ًْ ْوحِلَبَءهُ 774ُذو َٙ

َ
بُن ُُيَ٭ُِف أ ََ يْ ٩ْد٤ُْ  ( إِج٦ََّب َذ٢ُِس٤ُ المَّ ُٟ َٙاَل َ َبُٙ٭٤ْ٫ُ وََغبُٙ٭ِن إِْن 

 . (175-173:آؿ عمراف)﴾ُمْؤ٩٥ِِنيَ 

َاإليمافَباَ-سادسنا ما بو مف نعمة فمف  و يعمـ أفَّ ألنَّ كذلؾ  ؛كاضعينشئَفيَنفسوَالتَ َ؛إف 
تُِس٤ ٧٥ِ  َو٥َب﴿قاؿ تعالى: ، يطاف، كال يبطر كال يتكبر، كال يزىك بقكتو كمالوا، فبل يغره الشَّ 

ُرونَ 
َ
ُّ َٙإحَِلِْ٪ ََتْأ ُس٤ُ الُّضُّ ٦ٍَج ٧َ٦َِٙ اّلِِل ُث٤َّ إَِذا َمقَّ ْٔ  . (53النَّحؿ:)﴾ِج

َالمؤمفَباَيعمـَعمـَاليقيفَأنَ َ-سابعنا َإلىَالفالًحَكالنَ إف  الحَجاًةَإالَبالعمؿَالصَ وَالَسبيؿى
َاالَ  ََذمَيرضاه ْمَ٭ا٢ُ ﴿قاؿ تعالى: تعالى:

َ
٩َؼ٨َب َو٥َب أ ِٓ ِؾكُُس٤ْ  َٝ َِ ُت

ْوََلُدُز٤ تِب٢َّ
َ
ُس٤ْ َوََل أ

ُؾَٙبِت  ُٗ ٣٦ُِ٭ا و٤ْ٫َُ ِِف ا٢ْ َٓ ِ٘ ت٦َِب  ْٔ ًِ َٞ ل٤ْ٬َُ َشَؿاء ال ْوخَلِ
ُ
١َ٦ِ َهبِِلًب َٙأ َٓ ُز٢ََْف إَِلَّ ٧ْ٥َ آ٧َ٥َ َو

ا تكفيرن  ؛ابنو ا أمر بصمب ، في حيف يعتقد غيره اعتقادات باطمة كاعتقاد أفَّ (37سبأ:)﴾آ٩٥ُِ٭نَ 
يا تحقؽ لو ما يريد، كىي في حقيقتيا ال تنفع كال كيعتقد أنَّ  عف خطايا البشر، أك يؤمف بآليةو 

تعالى كا عمى ا ، حتى إذا كردُّ ىذه أمافو  ككؿُّ ، فبل يؤمف بكجكد خالؽ اتضر، أك يككف ممحدن 
َوغَْ٭َم ََنُْْش٤ْ٫ُُ ﴿قاؿ تعالى: ، مبيفو  يـ كانكا في ضبلؿو كعاينكا الحقائؽ أدرككا أنَّ  ،يكـ القيامة

٩د٤ُْ  ُٟ ي٧َ  ِ َكآُؤُز٤ُ اَّلَّ ْح٧َ َُشَ
َ
ُك٭اْ أ َْشَ

َ
ي٧َ أ ِ ٭ُل لَِّلَّ ُٝ ب ُث٤َّ َج ًٔ ي ( ُث٤َّ ل٤َْ خَُس٧ْ ِٙدْجَد٤ْ٬ُُ 22خَْؿُخ٦ُ٭َن ) ََجِ

كِنَي ) ٩َّب ُمْْشِ ُٟ ِ َرك٩َِب ٥َب  ْن َٜبلُ٭ا َواّلِلَّ
َ
َؽتُ 23إَِلَّ أ َٟ  َ٘ يْ َٟ ْؾ  ُّ ِق٤ْ٬ِ وََي١َّ َخ٤ْ٬ُْ٩ ٥َب ( اْج ُٚ ْج

َ
٭ا لََعَ أ

ََتُونَ  ْٚ  .(24-22األنعاـ:)﴾ََك٨ُ٭ا َح

و يمؤل قمب المؤمف بالخكؼ كذلؾ ألنَّ َ؛جاعةَكاإلقداـيبعثَاإليمافَباَتعالىَعمىَالشَ َ-اثامنَن
جبللوتعالى مف ا َهَؼُٜ٭ا ٥َب  ٧َ٥ِ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي رَِشبٌل ﴿قاؿ تعالى: ،، كالخشية لو، كتعظيمو، كا 

لُ٭ا َتثِْؼياًل  ُؾ َو٥َب تَؼَّ ِّ ٧ يَجدَ ٧ َََٜض ََنْثَُ٪ َو٤٬ُْ٩٥ِ ٥َّ ٣َيِْ٪ ٤٬ُْ٩٦َِٙ ٥َّ َٓ  َ  .(23األحزاب:)﴾ََع٫َُؼوا اّلِلَّ
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َ-اتاسعَن َباَتعالىَ َاإليماف ََ؛يترتبَعمى َييدمَصاحبو َالصٍَّأٍف َالمستقيـإلى  كبذلؾ :راط
لى العمؿ بوييديو إلى عمـ الحؽّْ  لى تمقي، كا  ما يكرىو مف  كر، كتمقيبالشُّ ما يحبو كيسره  ، كا 

بِِلَبِت َح٬ِْؼي٤ْ٬ِ َرك٤ْ٬ُُّ ًإفَّ ﴿قاؿ تعالى:  بركالصَّ ، ضابالرّْ  المصائب ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ اَّلَّ
ِ ﴿تعالى:  قاؿك  ،(9يكنس:)﴾...اْليجتِإِي٦َب٤٬ِِ٨ْ  َهبَب ٧ْ٥ِ ُمِويثٍَج إَِلَّ تِإِْذِن اّلِلَّ

َ
 َو٧ْ٥َ يُْؤ٧ْ٥ِ ٥َب أ

ِ َح٬ِْؼ ٣َْٜثَ٪ُ   . (11غابف:التَّ )﴾...اْليجتِبّلِلَّ

َباَأفَ َ-عاشرنا َأىموَ؛اإليمافي َاَعف َلدفاع َالس يئات:سببه َلتكفير َسببه َأن و َكما قاؿ َ،
َ ََل ُْحِةُّ لُكَّ َغ٭َّانٍ ﴿تعالى: ي٧َ آ٩٥َُ٭ا إِنَّ اّلِلَّ ِ

٧ِ اَّلَّ َٓ  ُْ َ يَُؼاِٙ ٭رٍ  إِنَّ اّلِلَّ ُٚ  ؿقا، ك (38)الحج:﴾َٟ
َؾ ﴿تعالى:  َّٚ ُّٛ ٧ْ٥ِ َرك٤ْ٬ِِ َز ٍؼ و٫ََُ٭ اِْلَ بِِلَبِت َوآ٩٥َُ٭ا ت٦َِب ٨ُِؿَل لََعَ َُم٦ََّ ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ َواَّلَّ

ْه٣ََض تَبل٤٬َُْ 
َ
 .(2د:محمَّ )﴾َخ٤ْ٬ُْ٩ َفحِاَبخ٤ْ٬ِِ َوأ

 

 التي أجراىا الباحث لآلثار المترتبة عمى اإليماف با  يشار ىنا: إلى أٌنو بعد الدّْراسة الكافية
كجد  الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ مبةتعالى، كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 اآلثار عمى اإليماف با تعالى.  الباحث: أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يذكركا أيَّان مف

 ا باآلثار المترتّْبة أٍف يقك  :يقترح الباحث ـ القائمكف عمى المنياج بإفراد درسنا أك عنكاننا خاصِّ
 الفرد كالمجتمع.     سمكؾ عمى اإليماف با تعالى، كأثره عمى

 

َ
َ

ََ
َ
َ

َ
َ
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َالمبحثَالث الث
َالن بك اتَكحقيقةَالمعجزاتَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ة

َ

َالمطمبَالكؿ
َكالرَ  َ-:سكؿتعريؼَالن بيٍّ

َكالر سكؿَفيَالم غة :َتعريؼَالن بيٍّ ََ-:أك الن
َفيَالم غة -َأ  َ:تعريؼَالن بيٍّ

( 7َخ٤َّ يَتََقبَءلُ٭َن )﴿َتعالى:قاؿ لفظ النَّبيُّ في المُّغة مشتؽه مف مادة )نىبىأى(، كىك الخبر ََََََ
ي٤ِ  ِّ َٔ ٧ِ اجلَّثَإِ ا٢ْ نَّما سيمّْي النَّبيُّ نب(2-1:النَّبأ)﴾َٓ ، أم: أفَّ ا ، كا  أخبره  -تعالى–يِّا؛ ألنَّو ميٍخبىره
٣ِي٤ُ ...﴿تعالى: قاؿ كأكحى إليو،  َٔ ِِنَ ا٢ْ

َ
َك ٫ََؽا َٜبَل َجثَّأ

َ
ْجثَأ
َ
٫َب تِِ٪ َٜب٢َْح ٧ْ٥َ أ

َ
ب َجثَّأ َّ٦َ٣َٙ

لمناسبة ، كقيؿ: النُّبكَّة مشتقةه مف النٍَّبكىة، كىي ما ارتفع كعبل مف األرض، كا(3الطَّبلؽ:)﴾اِْلَِثْيُ 
بيف لفظ النَّبيّْ كالمعنى المُّغكم: أفَّ النَّبيَّ ذك رفعةو كقدرو عظيـو في الدُّنيا كاآلخرة، فاألنبياء ىـ 

 . (1)أشرؼ الخمؽ أجمعيف

 َ:تعريؼَالر سكؿَفيَالم غةَ-ب

( مشتؽه  :غةسكؿ في المُّ لفظ الرَّ         كجيوعمى االنبعاث كالتَّ  كىك يدؿُّ  ؛مف مادة )رىسىؿى
َوإِِِن ﴿ ، فيك رسكلؾ، قاؿ تعالى حاكينا قكؿ ممكة سبأ:ا في ميمةو شخصن  تى مى سى رٍ ذا أى إ، فكاالمتداد

ُْ ال٦ُْؾَْف٣ُ٭نَ  َؾةٌ ت٤َِ يَؾِْش ِِ ، كعمى ذلؾ فالرُّسؿ إنَّما سيمُّكا (2) (35النَّمؿ:)﴾ُمؾِْف٣ٌَج إحَِل٤ْ٬ِْ ت٬َِِؼيٍَّج َذ٩َب
ييٍكا مف قبؿ ا رَْف٩ْ٣َب رُُف٩َ٣َب َتَْتَا﴿ؿ تعالى: قا تعالى، بذلؾ؛ ألنَّيـ كيجّْ

َ
، (44المؤمنكف:)﴾ُث٤َّ أ

ـ كالسّْيف الرَّاء“: ()ؿ ابف فارسو قا ٍنقىاس، ميطَّرده  كاحده  أصؿه  كالبلَّ  االنبعاث عمى يدؿُّ  مي
 .(3)”كاالمتداد

 
                                                 

بيدم، تاج العركس1/162)ج،بانظر: ابف منظكر، لساف العر  (1) (، الرازم، مختار الصحاح 443)ص ،(، الزُّ
 (.303)ص

 (.11/283)ج ،(،ابف منظكر، لساف العرب344)ص ،انظر: مجمع المُّغة العربيَّة بالقاىرة، المعجـ الكسيط (2)
 (.  2/392)ج ،مقاييس المغة (3)
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َكالر سكؿَفيَاالصطالحَ-ثانينا ََ:تعريؼَالن بيٍّ
عريؼ المشيكر فظ كالمعنى، فالتَّ في المَّ  متقاربةو  بي بتعريفاتو سكؿ كالنَّ رَّ العمماء ال ؼى رَّ عى       

ا اس، كأمَّ كأمره بتبميغو لمنَّ  أكحى ا تعالى إليو بشرعو  حرّّ  ذكره  إنسافه سكؿ ىك الرَّ  عندىـ: أفَّ 
 . (1)اسكلـ يأمره بتبميغو لمنَّ  أكحى ا تعالى إليو بشرعو  حرّّ  ذكره  ك إنسافه يف بيُّ النَّ 

 جديدو  مف أيكحي إليو بشرعو فَّ الرَّسكؿ إكقد ذكر بعضيـ تعريفنا آخر لمرَّسكؿ كالنَّبيّْ فقالكا:       
فيك  بيُّ ا النَّ أمَّ  ،رعالشَّ ذلؾ بتبميغ  رى مً ذم قبمو، كأي رع الَّ لبعض الشَّ  ذم قبمو، أك ناسخو رع الَّ لمشَّ  ناسخو 

نَّ جديدو  كلـ يأًت بشرعو  ذم يأتي بعد رسكؿو الَّ  ذم سكؿ الَّ ذم سبقو بو الرَّ رع الَّ ما جاء بنفس الشَّ ، كا 
 . (2)قبمو

 ؛أفَّ التَّعريؼ الثَّاني لمنَّبيّْ كالرَّسكؿ ىك أقكل كأرجح مف التَّعريؼ األكَّؿ :الباحثكقد رأل       
 ألسبابو ستتضح عند التَّفريؽ بيف النَّبيّْ كالرَّسكؿ. 

 

  كبعد اطبلعو  اىا الباحث لمتَّعريؼ بمصطمح النَّبيّْ كالرَّسكؿ،بعد الدّْراسة الكافية التي أجر
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف  مبةعمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

  احية المّّغكيَّة كاالصطبلحيَّة.مف النَّ بتعريؼ المصطمحيف  عمى المنياج لـ يقكمكا

  صطمح النُّبكَّة كالمعجزة قد ذكره القائمكف عمى المنياج في ثنايا تفسيرىـ مإلى أفَّ يشار ىنا
، ()آلياتو مف القرآف الكريـ مف سكرة آؿ عمراف تتحدث في األساس عف قصة عيسى 

اِئي١َ  ، كالتي تمثَّمت في قكلو تعالى:(3)كالمعجزات التي أيَّده ا تعالى بيا ﴿َورَُف٭ًَل إَِل تَِن إِْْسَ
ِِن 
َ
ُع ِذيِ٪ َذي٠َُ٭نُ أ ُٚ ْج

َ
ْْيِ َٙأ ََّ ٬َيْاَِج ا٢

َٟ نِي  َِ ُٛ ٢َُس٤ْ ٧َ٥ِ ا٢ ْغ٣ُ
َ
ِِن أ
َ
  َْٜؼ ِشاْدُُس٤ْ تِآيٍَج ٧ْ٥ِ َركُِس٤ْ أ

 
ْ
٨َبِاُُس٤ْ ت٦َِب خَأ

ُ
ِ َوأ ْحِ ال٦َْْ٭ََت تِإِْذِن اّلِلَّ

ُ
تَْؾَص َوأ

َ
ْك٦ََ٪ َواْْل

َ
تِْؾئُ اْْل

ُ
ِ َوأ ْْيًا تِإِْذِن اّلِلَّ ٭َن َو٥َب ُك٣ُ ٍَ

٩ْد٤ُْ ُمْؤ٩٥ِِنَي﴾ ُٟ َٞ َْليًَج ٢َُس٤ْ إِْن  ِ ِغُؾوَن ِِف ُبيُ٭خُِس٤ْ إِنَّ ِِف َذل   . (49)آؿ عمراف:خَؼَّ

 أف يقكـ القائمكف عمى المنياج بتعريؼ ىذه المصطمحات لما ليا مف أىمية  :يقترح الباحث
.   الطمبةسمكؾ عقديَّة عمى   كالمجتمع اإلسبلميّْ

                                                 

(، نخبة 2/392)ج ،عثيميف، شرح ثبلثة األصكؿ(، ابف 63)ص ،( انظر: اليرَّاس، شرح العقيدة الكاسطيَّة1)
 (.157)ص ،مف العمماء، أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسُّنَّة

 (. 2/714)ج ،(، ابف تيمية، النُّبكات9/165)ج ،( انظر: األلكسي، ركح المعاني2)
 (.19 -2/16)ج  ،( انظر: مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(3
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َيالمطمبَالث ان
َكالر سكؿ َالفرؽَبيفَالن بيٍّ

 -:(1)إلى ما يمياختبلؼ العمماء في الفرؽ بيف النبي كالرسكؿ إلى ثبلثة أقكاؿو يمكف إجماليا 
ؿ القكؿََََََ َمفَالعمماءَ-الك  ََ:ذىبَفريؽه كىذا أضعؼ  ،بيٍَّسكؿَكالنَ الَفرؽَبيفَالرَ أٍف
قد غاير بيف الرسكؿ كالنبي، ( )كالرسكؿ  بيّْ كالنَّ سكؿ ا تعالى قد غاير بيف الرَّ  ألفَّ  ؛األقكاؿ

بُن ِِف ﴿ : فقاؿ تعالى ََ يْ ٢ََْق المَّ
َ
َٞ ٧ْ٥ِ رَُف٭ٍل َوَل ٨َِبٍّ إَِلَّ إَِذا َت٦ََّنَّ أ رَْف٩ْ٣َب ٧ْ٥ِ َرث٣ِْ

َ
َو٥َب أ

٩٥ِْحَّدِ٪ِ 
ُ
:)﴾أ العطؼ  يألصؿ فكاَ﴾ًمٍف رىسيكؿو كىال نىًبي  ﴿َد: قكلو تعالى:اىو الشَّ جٍ كى فى ، (52الحجُّ

فجعؿ ليـ عددنا  األنبياءعف عدد ( )سكؿ ا سيئؿ الرَّ يضن أ، بيّْ سكؿ غير النَّ المغايرة فيككف الرَّ 
، ف كمائة ألؼيأربعة كعشر  فجعميـ ا بيـ،خاصن  سؿ فجعؿ ليـ عددا ئؿ عف عدد الرُّ كسي  نبي 
  . ثبلثمائة كبضعة عشر رسكالن فجعميـ بيـ ،  اخاصن 

َ،َكبينيماَأمرَهبيٍَّمفَالنَ َسكؿَأعَـ الرَ َأفَ َإلىَمفَأىؿَالعمـَجميرةَهذىبََ-انيالقكؿَالثَ ََََََ
َعكس،َنبيٍََّرسكؿَوَفكؿَ  ،مخصكصهَ كأمر  ،سكؿ: ىك مف أكحي إليو بشيءو كقالكا: الرَّ  كال

في يتفقاف  بيُّ سكؿ كالنَّ يعني: الرَّ  تبميغو،كلـ يؤمر ب ،: ىك مف أكحي إليو بشيءو بيُّ بتبميغو، كالنَّ 
بميغ، كاستدلكا عمى لـ يؤمر بالتَّ  بيُّ النَّ أمَّا بميغ، سكؿ أيمر بالتَّ بميغ، فالرَّ الكحي، كيختمفاف في التَّ 

ا األنبياء إذا ذكركا فمـ سكؿ قرنت معو الببلغ، كأمَّ آيات القرآف إذا ذكرت الرَّ  كؿَّ  بأفَّ  ىذا قكليـ
ح٬َُّب﴿: مف ذلؾ قكلو تعالىك يقرف معيـ الببلغ، 

َ
َٞ َوإِْن ل٤َْ  يَأ َٞ ٧ْ٥ِ َركِ ٨ِؿَل إحَِلْ

ُ
ْٕ ٥َب أ الؾَُّف٭ُل ت٣َِ

َح رَِفبتَلَ٪ُ  ْٗ ١ْ َذ٦َب ت٣ََّ َٔ ْٚ  . (67المائدة:) ﴾َت

َالث الث َكالر سكؿ،َ-القكؿ َالن بيٍّ َبيف َفرؽه َىناؾ َأف  َإلى َالعمماء َمف َفريؽه  ذىب
ذم رع الَّ لبعض الشَّ  ذم قبمو، أك ناسخه الَّ  رعلمشَّ  ناسخو  جديدو  كحي إليو بشرعو ذم أي سكؿ ىك الَّ فالرَّ 

نَّ جديدو  كلـ يأًت بشرعو  ،ذم يأتي بعد رسكؿو فيك الَّ  بيُّ ا النَّ أمَّ  ،رعمر بتبميغ ىذا الشَّ قبمو، كأي  ما ، كا 
ذلؾ أصحاب استدؿ كقد ة، ذم قبمو؛ ليجدده لؤلمَّ سكؿ الَّ ذم سبقو بو الرَّ رع الَّ جاء بنفس الشَّ 

ليحكـ  بيَّ بني إسرائيؿ كانت تسكسيـ األنبياء، يأتي النَّ  منيا: أفَّ  مف األدلَّة بعددو عمى ذلؾ القكؿ 

                                                 

، 140)ص ،(، الخطيب كاليزىاٍيمة، دراسات في العقيدة اإلسبلمية9/165)ج ،( انظر: األلكسي، ركح المعاني1)
141  .) 
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َٞ ٧ْ٥ِ رَُف٭ٍل ﴿َكا بقكؿ ا تعالىا استدلُّ كأيضن  ،ذم سبقوسكؿ الَّ بشريعة الرَّ  رَْف٩ْ٣َب ٧ْ٥ِ َرث٣ِْ
َ
َو٥َب أ

:)﴾...اْليجَوَل ٨َِبٍّ   . قالكا: كاإلرساؿ الزمو الببلغ، (52الحجُّ

  -القكؿ عمى األدلَّة التي اعتمد عمييا أصحاب القكؿ الثَّاني بالتَّالي:ذلؾ كقد ردَّ أصحاب       

مىآَ﴿ :سؿ في قكلوكما أرسؿ الرُّ  () و أرسؿ األنبياءا نصَّ عمى أنَّ  أفَّ  ؿ:الكَ ََََََ كى
َنىًبيٌَ َكىالى ٌَرسيكؿو ًَمف َقىٍبًمؾى ًَمف ٍمنىا فاإلرساؿ  ،ا ىك األمر بالببلغفإذا كاف الفارؽ بينيم ،﴾أىٍرسى

 اإلببلغ.  بيّْ يقتضي مف النَّ 
 كيدفف في صدر ـى تى كٍ يي ا تعالى، كا ال ينزؿ كحيو لً  أفَّ ترؾ الببلغ كتماف لكحيّْ  اني:الثَ ََََََ

 العمـ بمكتو. ذلؾ كاحدو مف النَّاس، ثيَـّ يمكت 
َالمـ"(: )سكؿ قكؿ الرَّ  الث:الثَ ََََََ َالنَ عرضتَعمي  َيمر  َفجعؿ َالرَ َبيَ ، َكالنَ معو َبيَ جؿ،
َ َأحد..."معو َليسَمعو َكالن بي  َالرىط، َمعو َكالن بي  عمى أفَّ األنبياء ذلؾ  فدؿَّ ، (1)الر جالف،

 .مأمكركف بالببلغ، كأنَّيـ يتفاكتكف في مدل االستجابة ليـ

كالرَّسكؿ كجد الباحث أفَّ القكؿ الثَّالث  كبعد ذكر أقكاؿ كآراء العمماء في التفريؽ بيف النَّبيّْ       
 ىك القكؿ األقكل كاألرجح بيف األقكاؿ الثَّبلثة؛ لما سبؽ ذكره مف األدلة.

  

  كبعد  مصطمح النَّبيّْ كالرَّسكؿ،في التَّفريؽ بيف بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ  مبةاطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 بالتفريؽ بيف كبل المصطمحيف.  القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا

 ف عمى المنياج بالتَّفريؽ بينيما؛ لما لمتَّفريؽ بينيما مف أىميةو أف يقـك القائمك  :يقترح الباحث
  مف النَّاحية العقديَّة. 

 

 

 

 

                                                 

  5752: رقـ الحديث 7/134البخارم: صحيح البخارم، الطّْب/ مف لـ يىٍرًؽ ج (1)
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َالثالمطمبَالثَ 
َ:ةجَزعتعريؼَالم

ََ:المعجزةَفيَالم غةَ-أك الَن
(، كىك أصؿه يدؿُّ عمى معنييف: أحدىما:  ؛المعجزة في أصؿ المُّغة       زى مشتقةه مف مادة )عىجى

الضَّعؼ، كاآلخر: مؤخر الشَّيء، أمَّا األكَّؿ: فالعجز الضَّعؼ، كىك عدـ القدرة عمى اإلتياف 
دراكو، كمنو قكلو تعالى:  إذا عىًجٍزتي عف ؛بالشَّيء، يقاؿ: أعجزني فبلف ْجد٤ُْ طمبو كا 

َ
﴿َو٥َب أ

رِْض َوََل ِِف 
َ
ِْٔصِؿغ٧َ ِِف اْْل ٦َبءِ  ت٦ُِ ْن ٧َْ٢ ، كقكلو تعالى: (22العنكبكت:)﴾...اْليجالقَّ

َ
٩َ٩َّب أ َِ ٨َّب 

َ
﴿وَأ

ِْٔصَؿُه ٫ََؾكًب رِْض َو٧َْ٢ ُج
َ
َ ِِف اْْل ِْٔصَؿ اّلِلَّ :)﴾ُج ر الشَّيء، ، كأمَّا اآلخر: فالعجز مؤخ(12الجفُّ

: ()ابف فارسو قاؿ  ،(1)كالجمع أعجاز، كمنو عجز الشّْعر، أم: الشَّطر األخير منو
 مؤخر عمى كاآلخر الضَّعؼ، عمى أحدىما يدؿُّ  صحيحاف، أصبلف كالزَّاء كالجيـ "العيف
 .  (2)الشَّيء"

ََ:المعجزةَفيَاالصطالحَ-ثانينا
  -ددةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:عىرَّؼى العمماء المعجزة بتعريفاتو متع      

 عف سالـه  بالتَّحدم مقركفه  لمعادة خارؽه  المعجزة بقكلو: "أمره  ()عىرَّؼى السُّيكطيُّ  -َأ
 . (3)المعارضة"

رقانيُّ  -َب  األسباب حدكد عف خارجه  لمعادة خارؽه  أمره  المعجزة بقكلو: "ىي ()كعىرَّؼ الزَّ
 . (4)صدقو" عمى شاىدنا إياىا دعكاه عند النُّبكَّة مدعي يد عمى تعالى ا يخمقو المعركفة

 
 

                                                 

حاح(، مجمع المُّغة العربيَّة بالقاىر 5/369)ج ،انظر: ابف منظكر، لساف العرب (1) (. 200)ص ،ة، مختار الصّْ
بيدم، تاج العركس  (.15/199)ج ،الزُّ

 (. 4/232)ج ،معجـ مقاييس المُّغة (2)
 (. 4/3)ج ،اإلتقاف في عمـك القرآف (3)
 (.1/73)ج ،مناىؿ العرفاف (4)



 38 

محددو جامعو مانعو لممعجزة  بتعريؼو  الخركج لمباحث يمكف ؛السَّابقة التَّعريفات مجمكع كمف      
 مان أال ىك: أمره خارؽه لمعادة يجريو ا تعالى عمى يد مدعي النُّبكَّة، تصديقنا لو في دعكاه، سال

 مف المعارضة في زمف النُّبكَّة.

 

  كبعد اطبلعو عمى  ،في التَّعريؼ بمصطمح المعجزةبعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى  مبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 . بتعريؼ مصطمح المعجزة المنياج لـ يقكمكا

 أف يقكـ القائمكف عمى المنياج بالتَّعريؼ بالمصطمح مف النَّاحيتيف المُّغكيَّة  :يقترح الباحث
.   طمبةكاالصطبلحيَّة؛ كذلؾ لما ليا مف أىمية عقديَّة عمى سمكؾ ال  كالمجتمع اإلسبلميّْ

 

 

  

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالمطمبَالر ابع
َ-:تعريؼَالكرامةَكالفرؽَبينياَكبيفَالمعجزة

َََ-:تعريؼَالكرامةَليغةنَكاصطالحاَنَ-أك الَن
ََ:الكرامةَفيَالم غة -َأ

ـى( كىك في أصمو يدؿُّ عمى معنييف: أحدىما:  :الكرامة في أصؿ المُّغة       مشتقةه مف مادة )كىرى
ميؽو مف األخبلؽ، يقاؿ: رجؿه كريـه، كنباته كريـه،  شرؼه في الشَّيء في نفسو، أك شرؼه في خي

، كاالسـ منو الكرامةكاآلخر: الكـر بمعنى   . (1)القبلدة، كالتَّكريـ كاإلكراـ بمعنى كاحدو
 َ:الكرامةَفيَاالصطالح -َب

عىرَّؼى عمماء العقيدة اإلسبلميَّة الكرامة بتعريفاتو متعددةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف       
  -ىذه التَّعريفات:

 كدعكل بالتَّحدم مقارفو  غير لمعادة رؽه خا الكرامة بقكلو: "أمره  () (2)عىرَّؼى الزُّبيدمُّ  -َأ
 . (3)النُّبكَّة"

 النُّبكَّة بدعكل مقركفو  غير لمعادة خارؽه  أمره  الكرامة بقكلو: "كىي ()عىرَّؼى السَّفارينيُّ  -َب
 بشريعتو كيًمؼى  نبي   لمتابعة ؛ممتزـه  الصَّبلح، ظاىر عبدو  يد عمى يظير مقدمة، ىك كال

الح" ؿكالعم االعتقاد بصحيح مصحكب  . (4)الصَّ

 قبؿ مف لمعادة، خارؽه  الكرامة بقكلو: "ىي أمره  () (5)عىرَّؼى محمَّد صدّْيؽ خاف -َت
 .(6)النُّبكَّة" لدعكل مقارف غير شخص

                                                 

 (. 268)ص ،(، الرَّازم، مختار الصّْحاح5/171)ج،( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة1)
، كلد في بمكراـ في اليند ( اإلما(2 بيدمُّ زاؽ الزُّ ـ المحدث المُّغكمُّ ابك الجكد محمَّد بف محمَّد بف محمَّد بف عبد الرَّ

ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: تاج العركس، ألفية السَّند في 1205تكفي في مصر سنة ثـ  ىػ،1140سنة 
، األعبلـ ركميُّ  (. 7/70)ج ،الحديث كغيرىا. انظر: الزّْ

 (.33/350)ج ،تاج العركس( 3)
 (.2/392)ج ،( لكامع األنكار البييَّة4)

، كلد في بمدة بانس بريمي سنة (5 ( الشَّيخ محمَّد صديؽ بف حسف بف عمي بف لطؼ ا القنكجيُّ الحسينيُّ
ركميُّ 1307تكفي سنة ثـ ىػ، 1248 كض البسَّاـ. انظر: الزّْ ، ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: ربيع األدب، الرَّ
 (.  6/168)ج ،األعبلـ

 (. 103)ص ،( قطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر6)
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ََ-:الفرؽَبيفَالمعجزةَكالكرامةَ-ثانينا
  -:(1)ةالتاليقاط فريؽ بينيما في النّْ بعد االطبلع عمى تعريؼ المعجزة كالكرامة يمكننا التَّ       

يا تككف ألكلياء ا تعالى ا الكرامة فإنَّ سكؿ، أمَّ أك الرَّ  بيّْ بالنَّ  ا خاصةن المعجزة تككف دائمن  -1
 نبياء. ألكيشترؾ معيـ ا

ا الكرامة فيي غير ذيف ظيرت فييـ المعجزة، أمَّ حدم لمقكـ الَّ بالتَّ  المعجزة تككف مقركنةن  -2
 حدم. مقركنة بالتَّ 

ال يشترط فييا  فإنَّوا الكرامة ة، أمَّ بكَّ سكؿ في زمف النُّ أك الرَّ  بيّْ لى لمنَّ المعجزة تككف مف ا تعا -3
 ة. بكَّ زمف النُّ 

ا الكرامة فكتمانيا كاجب عمى الكلي، مَّ أظيار المعجزة مردد بيف الجكاز كالكجكب، إكقت  -4
شاعتيا ز إراد أ فٍ ا  ك   لت كبطمت.  اظيارىا كا 

 

 كالفرؽ بينيا كبيف  ،في التَّعريؼ بمصطمح الكرامةباحث بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا ال
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛  مبةكبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطالمعجزة، 

، كالتَّفريؽ بينيا كبيف بتعريؼ مصطمح الكرامة كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا
 المعجزة. 

 أف يقكـ القائمكف عمى المنياج بالتَّعريؼ بالمصطمح مف النَّاحيتيف المُّغكيَّة  :ثيقترح الباح
كالمجتمع  يا مف أىمية عقديَّة عمى سمكؾ الطمَّبةكاالصطبلحيَّة كالتَّفريؽ بينيما؛ كذلؾ لما ل

  .  اإلسبلميّْ

 

 

 

 
َ

                                                 

 (. 1/66)ج ،ظر: الفيركز آبادم ،  بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيزنا (1)
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َالمطمبَالخامس
َاآلثارَالمترتٍّبةَعمىَاإليمافَبالن بك اتَكالمعجزات

 نافعة، كثمراته  جميمة، كفكائده  عظيمة، بالنيبكَّات كالمعجزات آثاره  اإليماف عمى ترتبت
 في ـأ الدُّنيا الحياة في كافأ سكاءه  كافَّة، اإلسبلميَّة األمَّة بؿ كالمجتمع؛ الفرد، نفعيا يطاؿ

 -:(1) ةالتَّالي النّْقاط في كالفكائد اآلثار تمؾ إجماؿ كيمكف اآلخرة،

ييٍبيّْنيٍكفى ليـ كيؼ  أنفسًيـ مف رسبلن  إلييـ أرسؿ حيثَبعباده،َاَتعالىَرحمةَكماؿَرفةمعَ-أك الَن
الثَّكاب كالدَّرجات في الجنَّة  بجزيؿ كيبشركنيـ آياتًو شريعتًو، ليـ يعبدكنو حؽَّ العبادة كييٍبيّْنيٍكفى 

د ا تعالى ليـ يـك أع ؛بيـ كفرى  كينذركنيـ مف عقاب ا تعالى كسخطو، كمف بيـ، آمفى  لمف
 العقاب كالعذاب.  سكءى  القيامة 

َتحم مكهَماَعمىَليـَكالد عاءيَبماَيميؽَعمييـ،َكالص الةَيَكالث ناءَيَالنبياءَكتكقيرىـ،َمحبةَيَ-ثانينا
تبميغ  الرّْسالة كالدَّعكة إلى ا تعالى النَّابعة مف  مشقات مف عميو صبركا كما أقكاميـ،َأذلَمف

 كسنتًيـ، نيجًيـ عمى كمتابعتييـ ذلؾ، في بيـ كالتَّأسّْي كاالقتداء، الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة،القرآف 
٥ِينَِي رَُف٭ًَل ٤ْ٬ُْ٩٥ِ َحد٣ُْ٭  :تعالى قاؿ ا تعالى إلى كدعكتًيـ كسيرتًيـ

ُ
ََٔذ ِِف اْْل ي َب ِ ﴿٫َُ٭ اَّلَّ

 ُ٤٬ُ٦ُِ٣ َٔ ٣َي٤ْ٬ِْ آيَبخِِ٪ َوغَُؿِكي٤ْ٬ِ َوغُ ا٠ِْ٢دَبَب َواِْل٦َ٠َِْج َوإِْن ََك٨ُ٭ا ٧ْ٥ِ َرث١ُْ ٢َِِف َياَلٍل  َٓ
 . (2الجمعة:)٥ُثِنٍي﴾

 إليوَالكصكؿَىَالبشرمَ َالعقؿَيستطيعَيَالَماَمعرفةَفيَالبشريةَكال نزعاتًََالر غباتَتحقيؽَ-ثالثنا
يائو، كالتي تككف ، كذلؾ عف طريؽ الرُّسؿ كالمعجزات التي يجرييا ا تعالى عمى يد أنببمجرده

 مقركنة بالتَّحدم.

َعظيـَعنايةَاَتعالىَبعبادهًَ-رابعنا أرسؿ إلييـ رسبلن مف أنفسًيـ يبينكف ليـ آياتًو َحيثَ،بيافي
 كشريعتًو، كيبشركنيـ بجزيؿ الثكاب لمف أمفى بيـ، ك ينذركف مف كفرى بيـ سكءى العقاب.

الناس لما يشاىدكنو  بانقياد كذلؾكاحدة،ََككممةَكاحدَقمبَكَ،جمعَالمةَعمىَديفَكاحد-خامسنا
صحيحة مف اآليات المؤيدة لؤلنبياء أسرع كأقكل كأشد تماسكنا فإنيـ يجتمعكف عميو عف عقيدة 

يماف ثابت فيحصؿ الصبلح كاإلصبلح ،راسخة  .لؤلمة جمعاء  كا 

                                                 

(، نخبة مف 33) ص ،(، العثيميف، عقيدة أىؿ السُّنَّة كالجماعة133)ص ،انظر: الشَّحكد ،  أىركافي اإليمافً  (1)
 (.155) ص ،عمماء،  كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسُّنَّةال
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  لنُّبكَّات كالمعجزاتفي اآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بابعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث، 
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد  مبةكبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 بذكر أيِّا مف تمؾ اآلثار.  الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا

 يماف بيا؛ أف يقكـ القائمكف عمى المنياج بذكر بعض اآلثار المترتّْبة عمى اإل :يقترح الباحث
.  مف أىمية عقديَّة عمى سمكؾ الطمبة كذلؾ لما ليا  كالمجتمع اإلسبلميّْ

 



 

َ

َ

َ

َالفصؿَالث اني
َ،ةربيةَاإلسالميَ جَالتَ امنيالغيبياتَفيَ

َكآثارىاَالس مككي ةَ
َ
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َتمييد:
 كعبل، جؿ نفسو بيا كاختص بيا، تعالى ا استأثر التي األمكر مف الغيبيات إف عمـ

 عمى (و)رسم مف يرتضيو مف يطمع كىك مرسؿ، نبي أك مقرب ممؾ مف سكاه فم دكف
ذا شاء متى الغيب بعض كقد ذكر القرآف الكريـ آيات كثيرة عمى عمـ الغيبيات التي ال  ؛شاء كا 

ِ ﴿تعالى :  اؿق  يعمميا إال ا تعالى نذكر منيا، ٦َبَواِت  َديُْة  َوّلِِلَّ رِْض  القَّ
َ
ُْ يُؾْ  َوإحَِلْ٪ِ  َواْْل  َش

ْمؾُ 
َ
١ْ ﴿ :تعالى كقكلو (123: )ىكد ﴾ُُكُّ٪ُ  اْْل ُٝ يُْة  إِج٦ََّب َذ َٗ ِ  ا٢ْ ُؾوا ّلِِلَّ ِّ َُٔس٤ْ  إِِِن  َٙبْجدَ ٧٥َِ  ٥َ 

ِؾغ٧َ  ِّ ُ  ََكنَ  َو٥َب﴿  :كقكلو تعالى (23: )يكنس ﴾ ال٩٦ُْْدَ َُٔس٤ْ  اّلِلَّ ٣ِ َْ يِْة  لََعَ  حِلُ َٗ : عمراف )آؿ ﴾ ا٢ْ
ُٜ٭ُل  ََل  ١ُْٜ ﴿(:النبي ) طبنا كقكلو سبحانو كتعالى مخا (179

َ
٩ِْؼي ٢َُس٤ْ  أ ِ  َغَؿائ٧ُِ  ِٓ  َوََل  اّلِلَّ

 ُ٤َ٣ ْٓ
َ
يَْة  أ َٗ  .(53: )األنعاـ ﴾ ا٢ْ

٤َ٣ُ  ََل  ١ُْٜ ﴿ :كجؿ عز قكلو المعنى ىذا في اآليات مفك  ْٔ ٦َبَواِت  ِِف  ٧٥َْ  َح رِْض  القَّ
َ
 َواْْل

يَْة  َٗ ُ  إَِلَّ  ا٢ْ  ا ينفي أف يجكز ال فإنو: " (ي) القرطب قاؿ اإلماـ (65: )النمؿ ﴾اّلِلَّ
 قكلو إلى ترل أال شريؾ، ذلؾ في لو يككف ثـ لنفسو، كيثبتو الخمؽ عف شيئا كتعالى سبحانو
٤َ٣ُ  ََل  ١ُْٜ  ﴿: تعالى ْٔ ٦َبَواِت  ِِف  ٧٥َْ  َح رِْض  القَّ

َ
يَْة  َواْْل َٗ ُ  إَِلَّ  ا٢ْ : تعالى كقكلو (65: )النمؿ ﴾اّلِلَّ

 فيو يشركو ال بعممو ا استأثر مما كمو ىذا فكاف (187: )األعراؼ ﴾٫ُ٭َ  إَِلَّ  ٬َبلَِ٭ْٜدِ  َُي٣َِي٬َب ََل ﴿
٩َْؼهُ  ﴿: تعالى قكلو داللة عمى عمـ الغيبيات اآليات أصرح كمف( 1)" غيره ِٓ بخِضُ  َو َٚ يِْة  ٥َ َٗ  ََل  ا٢ْ

٬َ٦َُ٣ْٔب ٤َ٣ُْٔ  ٫ُ٭َ  إَِلَّ  َح كقد كرد تفسيرىا في سكرة لقماف،   (59: )األنعاـ ﴾َواْْلَْظؾِ  ا٢َِْبِ  ِِف  ٥َب َوغَ
َ  إِنَّ ﴿: لقكلو تعالى ٩َْؼهُ  اّلِلَّ ِٓ  ُ٤ْ٣ جِ  ِٓ َٓ ب ُل  القَّ يَْذ  َوغََُنِ َٗ ٤َ٣ُ  ا٢ْ ْٔ رَْطبمِ  ِِف  ٥َب َوغَ

َ
ـٌ  خَْؼرِي َو٥َب اْْل ْٚ  َج

ًؼا خَْسِقُة  ٥َبَذا ـٌ  خَْؼرِي َو٥َب َٖ ْٚ يِ  َج
َ
رٍْض  تِأ

َ
َ  إِنَّ  َت٦ُ٭ُت  أ ٣ِي٤ٌ  اّلِلَّ  .(34: )لقماف ﴾َغِثْيٌ  َٓ

ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  كمف السنة النبكية قكؿ اٍبفً    ٍنييمى فىاًتيحي : " قىاؿى  (،)النبي عىفً  عى  مى
، الغىٍيبً  ٍمسه ـي  الى : المَّوي  ًإالَّ  يىٍعمىمييىا الى  خى ا يىٍعمى ـي  تىًغيضي  مى ا ـي  كىالى  المَّوي، ًإالَّ  األىٍرحى  وي،المَّ  ًإالَّ  غىدو  ًفي مىا يىٍعمى

ـي  كىالى  ده  المىطىري  يىٍأًتي مىتىى يىٍعمى ـي  كىالى  المَّوي، ًإالَّ  تىميكتي  أىٍرضو  ًبأىمّْ  نىٍفسه  تىٍدًرم كىالى  المَّوي، ًإالَّ  أىحى  مىتىى يىٍعمى
 سبحانو اختصاصو عمى قاطعو داللة كثيرة تدؿ كاألحاديث فاآليات (2)" المَّوي  ًإالَّ  السَّاعىةي  تىقيكـي 

                                                 

 (.4/17القرطبي، ) ( القرطبي، تفسير(1
ـي : تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  التكحيد/ بىابي  صحيح البخارم، كتاب -( البخارم(2 اًل مىى ييٍظًيري  فىبلى  الغىٍيبً  عى ٍيًبوً  عى دنا،  غى أىحى

  7379، رقـ الحديث9/116ج
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يجب اإليماف بكؿ ما "ك  (1.)كاألكلياء كالمبلئكة كالرسؿ األنبياء مف سكاه دكف الغيب بعمـ كتعالى
كصح بو النقؿ عنو، فيما شاىدناه أك غاب عنا، نعمـ أنو حؽ كصدؽ،  ،()أخبر بو النبي

 (2)"كسكاء في ذلؾ ما عقمناه أك جيمناه، كلـ نطمع عمى حقيقة معناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ

َ

                                                 

  (.17-15ر: الغفيمي، أشراط الساعة، )( انظ(1

 (.28( ابف قدامة، لمعة االعتقاد، )ص(2



 56 

َ:ؿالمبحثَالكَ 
َكالعقابَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةَثكابال

َ:ؿالمطمبَالكَ 
َكالعقابَ)الثكاب(الت عريؼَبحقيقةَالجزاء

َ-:الت عريؼَبالجزاءَفيَالم غةَكاالصطالحَ-أك الَن
َفيَالم غة:)َالثكابَ(َالجزاءََ-أ

        ) زىمى شيء مقاـ غيره كمكافأتو : قياـ الكالجزاءالجزاء في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادة )جى
ال يككف جزيتو  : "()اءالفرَّ قاؿ  ،(1)جزيت فبلنا أجزيو جزاء، كجازيتو مجازاة  :إياه. يقاؿ

زاءي: المكافأة عمى الشيء، ، كقيؿ (2)إال في الخبر، كجازيتو يككف في الخير كالشر " : الجى ًزمى جى
 . (3)كعميو جزاء كجازاه مجازاة كجزاء بوجزاه 

 فيَاالصطالح:الجزاءََ-ب

كذلؾ مف خبلؿ التَّعريؼ المُّغكم، كيأتي  ،ً اإليماف بجزاء األعماؿ، يككف بالخير كالشَّرٌ         
: كىك ما يكافئ ا تعالى بو عبادة المؤمنيف عمى ما عممكه في الحياة (الثَّكاب)الجزاء بمعنى 

يمانيـ، كطاعتيـ، كأمرىـ بال قاؿ  ،(4)معركؼ كالنَّيي عف المنكرالدُّنيا، كيثيبيـ عمى أعماليـ، كا 
ْخ٦َبل٤ْ٬َُ ) ا تعالى

َ
ْوا أ ْلدَبخًب ٢ُِْيَ

َ
ةٍ َغْْيًا يََؾُه )6﴿يَْ٭٥َاٍِؽ يَْوُؼُر اجلَّبُس أ بَل َذرَّ َٝ ١ْ٦َ ٥ِزْ ْٔ ( 7( َذ٧ْ٦َ َح
ا يََؾُه﴾ ةٍ ََشُ بَل َذرَّ َٝ ١ْ٦َ ٥ِزْ ْٔ  .(8-6لزلة:الزَّ )َو٧ْ٥َ َح

: كىك كما أفَّ الجزاء يك        بيف يديو، جميعنا  عبادها تعالى ييكقؼ  أفٍ كف بالخير كالشَّرّْ
 إيمافو  :نيا، كأقكاليـ التي قالكىا، كما كانكا عميو مففي حياتيـ الدُّ  كيعرفيـ بأعماليـ التي عممكىا

 ،(5)الخير كالشَّرّْ ، كما يستحقكنو عمى ما قدمكه مف كعصيافو  ، كطاعةو كانحراؼو  ، كاستقامةو ككفرو 
حِاَِج َٙاَل َُيَْؿى إَِلَّ ٥ِز٬ََ٣ْب و٤ْ٫َُ ََل : تعالىقاؿ  ٥ْزَبل٬َِب َو٧ْ٥َ َشبَء تِبلقَّ

َ
ْْشُ أ َٓ  ﴿٧ْ٥َ َشبَء تِبِْلََق٩َِج ٣ََُٙ٪ 

                                                 

 (.1/455)ج ،( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة(1
 (. 11/100)ج ،( اليركم، تيذيب المُّغة(2
 (.14/143)ج ،( انظر: ابف منظكر، لساف العرب(3
 (.95) ص ،( انظر: ياسيف، اإليماف(4
 (.193)ص ،ر،  القيامة الكبرل( انظر: األشق(5
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٦َُ٣٭َن﴾ ّْ َْ ا٠ِْ٢دَبُب َوِِجَء قكلو تعالى:ك ، (160األنعاـ:)ُح رُْض ت٩ُِ٭ِر َرك٬َِب َووُِي
َ
َِٜح اْْل َْشَ

َ
﴿َوأ

٦َُ٣٭َن﴾تِبجلَِّبيِ  ّْ ِٛ و٤ْ٫َُ ََل ُح ٬ََؼاء َوُِِٜضَ تَح٤٬َُ٩ْ تِبِْلَ  .(69مر: الزُّ )نَي َوالمُّ

كيمكف لمباحث الخركج بتعريؼو محددو لمجزاء كىك: "أنَّو مكافأة ا تعالى لعباده المؤمنيف       
   . عمى ما قدَّمكه مف أعماؿو صالحةو في الحياة الدُّنيا"

َ-:غةَكاالصطالحالعقابَفيَالمَ َ-ثانينا
َ:العقابَفيَالم غةَ-أ

اٍلعىٍيفي كىاٍلقىاؼي : "()ابف فارسقاؿ (، عقب)مشتؽه مف مادة  :في أصؿ المُّغة لعقابا     
ا ديىيمى اًف: أىحى ًحيحى ًف صى ري  :كىاٍلبىاءي أىٍصبلى ٍيًرًه. كىاأٍلىٍصؿي اآٍلخى ٍتيىاًنًو بىٍعدى غى مىى تىٍأًخيًر شىٍيءو كىاً  يىديؿُّ يىديؿُّ عى

ؿى ميعىاقىبىةن كىعيقيكبىةن كىًعقىابنا اقىٍبتي الرَّجي ًمفى اٍلبىاًب: عى عيكبىةو... كى ًشدَّةو كىصي مىى اٍرًتفىاعو كى كًمٍنو قىٍكليوي ، (1)"عى
ثبً﴾تىعىالىى ْٝ ييقىاؿ عاقبىو عىاًقبىة  ":()اءالفرَّ قاؿ ، (44الكيؼ:):﴿ ٫َُ٭ َغْْيٌ رَ٭اتبً، وََغْْيٌ ُخ

 . (2) "عقىاب كالمعاقبةًبمىٍعنى الٍ 
اَ-ب  :العقابَاصطالحن

دع عف لمرَّ  ؛زكاجر كضعيا ا تعالىعىرَّؼى بعض العمماء العقاب بتعاريؼو كثيرةو منيا: "       
) ما أمر بو ؾً رٍ ارتكاب ما حظر، كتى  ، كما كيطمؽ عمى العقاب ")(3)تعالى، كنيى عنو النَّبيُّ

رهالجزاء الَّ  "ىك :اصريف بأفَّ العقابالجزاء؛ كذلؾ كما عرَّفو بعض المع  ؛ا تعالى ذم يىقرُّ
عراضيـ عف أكامر الشَّرع التي أمرنا بيا"لمصمحة الجماعة عمى عصياف أمر  ، (4)ه، كطغيانيـ، كا 

ِ َوال٦َْاَل تعالى:قاؿ  ٩ََج اّلِلَّ ْٔ ٣َي٤ْ٬ِْ ٢َ َٓ نَّ 
َ
َٞ َشَؿاُؤ٤ْ٫ُ أ وخَلِ

ُ
ِٔنيَ ﴿أ َْجَ

َ
ؿ آ) ﴾ئَِسِج َواجلَّبِس أ

 . (87عمراف:
 
  كبعد اطبلعو عمى  ،حقيقة الثكاب كالعقاببعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف

الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث: أفَّ القائميف عمى  مبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاص بط
 نياج. المنياج لـ يقكمكا بذكر كتعريؼ حقيقة الثَّكاب كالعقاب مف خبلؿ الم

                                                 

 (.78-77/ 4)ج ،( ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة(1
، تيذيب المُّغة(2  (.1/182)ج ،( انظر: اليركمُّ
، األحكاـ السُّمطانيَّة(3  (.325)ص  ،( انظر: الماكردمُّ
 (.1/609)ج ،( انظر: عكدة، التَّشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضّْعي(4
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  قد ذكره القائمكف عمى المنياج في ثنايا تفسيرىـ آلياتو الثكاب كالعقاب  مصطمح أفَّ يشار
ي٧َ ُٜد٣ُِ٭ا ِِف  ..﴿ ، كىذه اآليات تمثمت في قكلو تعالى:(1)مف القرآف الكريـ مف سكرة محمد ِ

َواَّلَّ
ْخ٦َبل٤ْ٬َُ )

َ
١َّ أ ًِ ِ ٧َْ٣َٙ يُ َذ٬َب ٣ِ5ُض تَبل٤ْ٬َُ )( َفي٬َِْؼي٤ْ٬ِ َوغُْو 4َفِبي١ِ اّلِلَّ ؾَّ َٓ  ( َوُغْؼِغ٤ُ٬ُُ٣ اْج٩َََّج 

َْٜؼا٥َُس٤ْ )6ل٤ْ٬َُ )
َ
ُز٤ْ َوغُثَثِْح أ َ َح٩ُْصْ وا اّلِلَّ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا إِْن َت٩ُْصُ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
ي٧َ 7( يَب أ ِ  ( َواَّلَّ

ْخ٦َبل٤ْ٬َُ )
َ
َي١َّ أ

َ
ًْٔقب ل٤ْ٬َُ َوأ ُؾوا َذدَ َٚ ؾِ 8َز َٟ  ٤ْ٬ُ جَّ

َ
َٞ تِأ ِ ْخ٦َبل٤ْ٬َُ ﴾( َذل

َ
ٌَ أ ْطثَ

َ
ُ َٙأ ٨َْؿَل اّلِلَّ

َ
 ٫ُ٭ا ٥َب أ

 ( 9-4)محمَّد:

 أف يقكـ القائمكف عمى المنياج بالتَّعريؼ بالمصطمحيف مف النَّاحيتيف المُّغكيَّة  :يقترح الباحث
 مف أثر كبير في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع بشكؿو عاـٌ كاالصطبلحيَّة ؛ كذلؾ لما ليا 
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َ:المطمبَالث اني
َفيَاآلخرةَالمؤمنيفَ)ثكاب(َجزاء

ات نؤمف بتمؾ الجنَّ المؤمنيف الجنَّة، كما ك ثكاب كأفَّ  باليكـ األخر، حقيقة اإليمافنؤمف ب        
يا أرقى مما نرل في ىذه ، كأنَّ لعبادة المؤمنيف ثكابان  ؛التي أعدَّىا ا سبحانو كتعالى كالحدائؽ

ؿ قا، يا مف عالـ الغيبألنَّ  ؛نبحث عف كيفيتيا و ليس لنا أفَّ كأنَّ  ف الحدائؽ كالبساتيف،م نياالدُّ 
ي٧َ آ٩٥َُ٭ا تِآيَبخ٩َِب َوََك٨ُ٭ا ُمْق٦ِ٣ِنَي ) ﴿ تعالى: ِ ْزَواُشُس٤ْ ُُتَِْبُوَن 69اَّلَّ

َ
ْجد٤ُْ َوأ

َ
( اْدُغ٣ُ٭ا اْج٩َََّج أ

٣َي٤ْ٬ِْ تِِوَظبٍف ٧ْ٥ِ َذ٫ٍَة وَ 77) َٓ بُف  ََ ْجد٤ُْ ( ُح
َ
ْخنُيُ َوأ

َ
ـُ َوخَََّلُّ اْْل ُٚ ْج

َ
ْكَ٭اٍب َوِذي٬َب ٥َب تَْمد٬َِيِ٪ اْْل

َ
أ

وَن ) ٣٦َُْٔ٭َن )77ِذي٬َب َغبدِلُ ٩ْد٤ُْ َت ُٟ وِرْثد٦ُُ٭٫َب ت٦َِب 
ُ
َِ أ
َٞ اْج٩ََُّج ا٢َّ ٬ٌَِٟج 72( َوخ٣ِْ ( ٢َُس٤ْ ِذي٬َب َٙب

ُك٣ُ٭َن﴾
ْ
زَِْيٌة ٬َْ٩٥ِب خَأ أىؿ ثكاب عمى  دلتكمف األحاديث النَّبكيَّة التي ، (1) (72-69خرؼ:الزُّ )َٟ
َالم وي:َ: ()النًَّبيّْ الجنَّة قكؿ  َسىًمعىٍت،َ""قىاؿى َرىأىٍت،َكىالىَأيذيفه َمىاَالىَعىٍيفه اًلًحيفى ًَلًعبىاًدمَالص  أىٍعدىٍدتي

مىىَقىٍمًبَبىشىرَو َعى طىرى     !(2) "كىالىَخى
يف كيجازييـ حؽَّ الجزاء عمى اليداية التي أعطاىـ ا عبادة المؤمن -تعالى-كما يكـر ا       

 يرجع الفضؿ فيو إلى ا تعالى أكَّالن كأخرنا، لثكابعظيـو كىي الجنَّة، كىذا اثكاب تعالى إيَّاىا ب
َعىمىميوَي":-()-النًَّبيُّ قاؿ  ن ةى َالجى دنا َأىحى َالَييٍدًخؿي َفىًإن وي كا َكىأىٍبًشري قىاًربيكا َكى َيىاََ،سىدٍّديكا َأىٍنتى َكىالى قىاليكا:

رىٍحمىةَو ٍغًفرىةوَكى َأىٍفَيىتىغىم دىًنيَالم ويًَبمى :َكىالَأىنىا،ًَإال  َالم ًو؟َقىاؿى ، فا تعالى ما خمؽ عباده في (3)"رىسيكؿى
 ىذه الحياة الدُّنيا إالَّ لغايةو كاحدةو كىي أٍف يعبدكا ا تعالى، كال يشرككا بو شيئنا، كىذا يقتضي أفٍ 

١ُْٜ  ﴿ تعالى:قاؿ يحرص العبد المؤمف أٍف تككف أعمالو كأقكلو بؿ كؿُّ حياتو عبادةن خالصةن لو 
بل٦َِنَي ) َٔ ِ رَِب ا٢ْ ٨َب 762إِنَّ َهاَلِِت َونُُقِِك َوََمْيَبَي َوَم٦َبِِت ّلِِلَّ

َ
ِمْؾُت َوأ

ُ
َٞ أ ِ َٞ ََلُ َوكَِؽل غ ( ََل ََشِ

ُل ال٦ُْْق٦ِ٣ِنَي ﴾ وَّ
َ
، فالقرآف الكريـ ، لكف البدَّ لدخكؿ (163، 162األنعاـ:)أ ذكر الجنَّة مف عمؿو

الحات، فاإليماف: كاثرة رةو يفي مكاضعى كث عف أصحاب الجنَّة كىـ المؤمنكف الَّذيف يعممكف الصَّ
ْن تعالى:قاؿ ىك ما كقر في القمب،  كالعمؿ الصالح ما ظير عمى الجكارح باألفعاؿ 

َ
﴿َو٨ُ٭ُدوا أ

٣٦َُْٔ٭َن ﴾ خ٣ُِْس٤ُ اْج٩ََّجُ  ٩ْد٤ُْ َت ُٟ وِرْثد٦ُُ٭٫َب ت٦َِب 
ُ
 .(4) (43األعراؼ:)أ

                                                 

 (.880)ص ،( انظر: متكلي، منيج الشَّيخ محمَّد رشيد رضا في العقيدة(1
: صحيح البخارم، التَّكحيد/ قكؿ ا تعالى: يريدكف أٍف يبدلكا كبلـ ا(2 رقـ الحديث  ،9/144ج ،( البخارمُّ

7498 
الح(3 : صحيح البخارم، الرقاؽ/ القصد كالمداكمة عمى العمؿ الصَّ  6467رقـ الحديث  ،8/98ج  ،( البخارمُّ
 (.325-316)ص،( انظر: الصّْبلبي، اإليماف باليـك األخر(4
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 ،في اآلخرة، ينعمكف بجماليا قد كعد عباده المؤمنيف األبرار بدارو  -تعالى-كما أفَّ ا       
 ؛بو أعينيـ كتقرُّ  ،ما تشتييو أنفسيـ كؿّْ بكينالكف فييا  ،ياكيقيمكف في ظمّْ  ،كيبتيجكف بحسنيا

يو ا أفضؿ ما ييعطفي الحياة الدُّنيا، ك  حسنةو  بسبب ما قامكا بو مف أعماؿو  ؛ا تعالىا مف ثكابن 
ةٌ تعالى:قاؿ  ظر إلى كجيو الكريـالنَّ ىك ة الجنَّ  كالنّْعـ ألىؿ ثكابتعالى مف ال ﴿وُُش٭ٌه يَْ٭٥َاٍِؽ ٨َبِِضَ

َؾٌة﴾22) ِِ الغاية القصكل في نعيـ ىي  -تعالى–، كما أفَّ رؤية ا (22)القيامة: ( إَِل َرك٬َِب ٨َب
، كمف األحاديث النَّبكيَّة (1)لعباده المؤمنيف الفاخرة تعالى رجة العميا مف عطايا ااآلخرة، كالدَّ 

َ": () قكؿ النَّبيّْ  ،رؤية ا تعالى تالتي بيّْن َايَتىبىارىؾى :َيىقيكؿي ن ةى،َقىاؿى ن ًةَاٍلجى َاٍلجى َأىٍىؿي ؿى ًإذىاَدىخى
تَى نَىكى تينىجٍّ َكى ن ةى، َاٍلجى َتيٍدًخٍمنىا ـٍ َأىلى كىىنىا؟ َكيجي َتيبىيٍٍّض ـٍ َأىلى : َفىيىقيكليكفى ؟ ـٍ َأىًزيديكي َشىٍيئنا َتيًريديكفى َعىالىى: ًَمفى ا

جَى َكى َعىز  ـٍ بًٍّي َالن ظىًرًَإلىىَرى ًَمفى ـٍ ًَإلىٍيًي ب  ،َفىمىاَأيٍعطيكاَشىٍيئناَأىحى ابى َاٍلًحجى :َفىيىٍكًشؼي  . (2)"ؿَ الن اًر؟َقىاؿى

عباده المؤمنيف الدَّرجات العالية في الجنَّة، كأنَّيا تحت عرش  -تعالى–كما كيعطي ا       
نتيجة أعماليـ   ؛بيّْف القرآف الكريـ مكاف المؤمنيف كمستقرىـ كميراثيـ الَّذم يرثكنوقد الرَّحمف، ك 

َ": (النَّبيُّ )قاؿ كفي ذلؾ  (الفردكس)في الحياة الدُّنيا كىك ـى َكىأىقىا رىسيكًلًو، َكى ًَبالم ًو َآمىفى مىٍف
مىسىَ ًَفيَسىًبيًؿَالم ًو،َأىٍكَجى رى ن ةى،َىىاجى مىىَالم ًوَأىٍفَييٍدًخمىويَالجى قًّاَعى َحى ،َكىافى افى َرىمىضى ـى ا صى الىةى،َكى َالص 

ًَفييىا ًلدى َالم ًو،َأىفىالىَنينىبٍّئيَ«ًَفيَأىٍرًضًوَال ًتيَكي :َ،َقىاليكا:َيىاَرىسيكؿى ؟َقىاؿى ًَبذىًلؾى ن ًةَ»الن اسى ًَفيَالجى ًإف 
َالس مىا َبىٍيفى َكىمىا َبىٍينىييمىا َمىا تىٍيًف َدىرىجى َكيؿ  َسىًبيًمًو، ًَفي اًىًديفى ًَلٍمميجى َالم وي َأىعىد ىىا ةو، َدىرىجى ًءًَمائىةى

َأىٍكسىطَي َفىًإن وي ، َالًفٍردىٍكسى ميكهي َفىسى َالم وى َسىأىٍلتيـي َفىًإذىا ََكىالىٍرًض، َعىٍرشي فىٍكقىوي َكى ن ًة، َالجى َكىأىٍعمىى ن ًة، الجى
ن ةًَ َالجى َأىٍنيىاري ري ًمٍنويَتىفىج   .  (3)"الر ٍحمىًف،َكى

كما كصؼ القرآف الكريـ الجنَّة لعباده المؤمنيف فذكر أفَّ عرضيا كعرض السَّمكات       
ُٓ  تعالى:قاؿ كاألرض كأفَّ ريحيا ليكجد مف مسيرة مائة عاـ  َؾةٍ ٧ْ٥ِ َركُِس٤ْ ﴿وََفبِر ِٚ ْٗ ٭ا إَِل ٥َ

ِٝنَي﴾ ْت ل٦ُْ٣ِدَّ ؼَّ ِٓ
ُ
رُْض أ

َ
٦َبَواُت َواْْل ؾُْي٬َب القَّ َٓ ، كما أفَّ المبلئكة تستقبؿ (133آؿ عمراف:)وََش٩ٍَّج 

ْ٭ا َرك٤ْ٬َُّ إَِل اْج٩ََّ  تعالى:قاؿ المؤمنيف عندما يدخمكنيا بالتَّحية كالسَّبلـ  َٝ ي٧َ اتَّ ِ َٛ اَّلَّ ِج ُزَمًؾا ﴿وَِفي
ي٧َ  ثْد٤ُْ َٙبْدُغ٣ُ٭٫َب َغبدِلِ ٍِ ٣َيُْس٤ْ  َٓ تَْ٭اُب٬َب َوَٜبَل ل٤ْ٬َُ َغَؿَجد٬َُب َفاَلٌم 

َ
  ﴾َطَّتَّ إَِذا َشبُءو٫َب َوُٙدَِظْح أ

، (73الزُّمر:) ، كما أفَّ أكميا دائـ ال ينقطع، كيرزؽ أىميا فييا ما شاءكا مف فكاكو كلحـ طيرو

                                                 

 (.254)ص،( انظر: األشقر، الجنَّة كالنَّار(1
رقـ  (،1/163ج) ،يـ سبحانو كتعالى( مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/ إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة رب(2

 181الحديث 
، التَّكحيد/ قكلو: ككاف عرشو عمى الماء، كقكلو: كىك رب العرش العظيـ ((3 : صحيح البخارمُّ  9ج ،البخارمُّ

 .7423رقـ الحديث  ،125/
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، كليـ فييا ما تشتييو األنفس كتمذ يطكؼ عمييـ غمماف كأنَّيـ ا لمؤلؤ بصحائؼو مف ذىبو كأككابو
ا مطيرةن مف الحكر العيف، كأمثاؿ المؤلؤ المكنكف، ىـ كأزكاجيـ في  األعيف، كما أفَّ ليـ أزكاجن

)قاظبلؿو عمى األرائؾ متكئكف كفي ذلؾ  مىىَ": (ؿ النَّبيُّ َعى ن ةى َالجى ميكفى َيىٍدخي َزيٍمرىةو ؿى َأىك  كرىًةًَإف  صي
َيىبيكلَي َالى اءىةن، ًَإضى ًَفيَالس مىاًء َديرٍّمٍّ َكىٍككىبو مىىَأىشىدٍّ َعى ـٍ َيىميكنىيي َال ًذيفى َثيـ  َالبىٍدًر، َلىٍيمىةى ًر َكىالىَالقىمى كفى
اًمرَي مىجى َكى ، َالًمٍسؾي ـي يي رىٍشحي َكى ، َالذ ىىبي ـي َأىٍمشىاطييي ، َيىٍمتىًخطيكفى َكىالى َيىٍتًفميكفى َكىالى ، طيكفى ـٍَيىتىغىك  الىليك ةَيَىي

كجَي ـى،َ(1)الىٍنجي َآدى ـٍ كرىًةَأىًبيًي مىىَصي ،َعى َكىاًحدو ؿو ٍمًؽَرىجي مىىَخى ،َعى َالًعيفي كري َالحي ـي يي ،َعيكديَالطٍّيًبَكىأىٍزكىاجي
ًَفيَالس مىاءًَ ًَذرىاعنا ، كما يحمكف المؤمنيف أساكر مف ذىبو كلباسيـ فييا حرير تجرم (2)"ًست كفى

الَّذم ال يتغير طعمو، كالخمر الَّذم ال ييٍسًكر، كالعسؿ المصفى، كالمَّبف،  مف تحتيـ أنيار الماء
قاؿ  نعيـ الجنَّة فكؽ ما يحيط العقؿ البشرم بتصكر حقيقتو ثكابكأفَّ فييا الحكر العيف، ك 

ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ٥َبٍء َدْْيِ آِف٧ٍ وَ :تعالى
َ
٭َن ِذي٬َب أ ُٝ َؼ ال٦ُْدَّ ِٓ َِ ُو

ْ ﴿ ٥َز١َُ اْج٩ََِّج ا٢َّ َْٗيَّ ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ٢َََبٍ ل٤َْ َحدَ
َ
أ

َق١ٍ ُمَوَّفً َول٤ْ٬َُ ِذي٬َب ٧ْ٥ِ لُكِ اثل٦ََّؾَ  َٓ ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ 
َ
بِركنَِي َوأ ةٍ ل٣ِمَّ ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ََخٍْؾ ََّلَّ

َ
٦ُُ٪ َوأ ْٔ اِت ٍَ

َؾةٌ ٧ْ٥ِ ِب٤ْ٬ِ﴾ ِٚ ْٗ  .(3)َ(15محمَّد:)َو٥َ

  كبعد في اآلخرةما يككف مف ثكاب المؤمنيف بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف ،
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث: أفَّ  مبةاطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاص بط

ما يككف مف جزاء لممؤمنيف في اآلخرة، كما أعدَّ ا تعالى  القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا بذكر
 . ليـ مف نعيـو مقيـو في الجنَّة

  في ثنايا تفسيرىـ ثكاب المؤمنيف في األخرة يشار أفَّ القائميف عمى المنياج قد أشاركا إلى
ي٧َ ُٜد٣ُِ٭ا ..﴿ .، كىذه اآليات تمثمت في قكلو تعالى:(4)آلياتو مف القرآف الكريـ مف سكرة محمد ِ

َواَّلَّ
ْخ٦َبل٤ْ٬َُ )

َ
١َّ أ ًِ ِ ٧َْ٣َٙ يُ َذ٬َب ل٤ْ٬َُ 5غُْو٣ُِض تَبل٤ْ٬َُ )( َفي٬َِْؼي٤ْ٬ِ وَ 4ِِف َفِبي١ِ اّلِلَّ ؾَّ َٓ ( َوغُْؼِغ٤ُ٬ُُ٣ اْج٩َََّج 

َْٜؼا٥َُس٤ْ ﴾6)
َ
ُز٤ْ َوغُثَثِْح أ َ َح٩ُْصْ وا اّلِلَّ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا إِْن َت٩ُْصُ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
 (.7-4)محمَّد: ( يَب أ

 في المنياج؛ لما  أفَّ يقكـ القائمكف عمى المنياج بتضميف ىذه القضيَّة العقديَّة :يقترح الباحث
   .  ليا مف أثر كبير في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع بشكؿو عاـ 

                                                 

: المجامر: جمع مجمرة كىي المبخرة، سيمّْيت مجمرة؛ ألنَّيا يكضع فييا الجمر؛(1 ـٍ اًمريىي ليفكح بو ما يكضع  ( مىجى
 . (6/324ج ،انظر: ابف حجر: فتح البارم)فييا مف البخكر، األىليكَّةي: يقصد بو العكد الَّذم يتبخر فيو. 

يتو ((2 : صحيح البخارم، أحاديث األنبياء/ خمؽ آدـ صمكات ا عميو كذرّْ رقـ الحديث  ،4/132ج ،البخارمُّ
3327 

، عقيدة المؤمف(3 ، تعريؼ عاّـّ بديف اإلسبلـ287 - 284)ص،( انظر: الجزائرمُّ  (.134)ص ،(، الطنطاكمُّ
 (.6-1/3)ج ،( انظر: مصطفى كآخركف ، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(4
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َ:المطمبَالث الث
َفيَاآلخرةعقابَالكافريفَ

تعالى ىا ا كىي دار أعدَّ كأفَّ عقاب الكافريف النَّار  ،باليكـ األخر حقيقة اإليمافنؤمف ب       
في القرآف الكريـ في مكاضعى  عذابيا ا تعالى ، كقد ذكرأكامره كلمف عصاه كخالفو ،ألعدائو
٭ا اجلَّبَر ا تعالى: قاؿ كثيرةو  ُٝ ْت ل٣ِنَْاِِٙؾغ٧َ ﴿َواتَّ ؼَّ ِٓ

ُ
َِ أ

  :كقكلو تعالى (131 آؿ عمراف:) ﴾٢َّ
ْخ٦َبل٤ْ٬َُ﴾

َ
َي١َّ أ

َ
ِ أ وا َخ٧ْ َفِبي١ِ اّلِلَّ ُؾوا وََهؼُّ َٚ ي٧َ َز ِ مف عالـ يا أنَّ نؤمف بكما  (1محمَّد:)﴿ اَّلَّ

نَّ  ككيفيتيا، ، كال نبحث عف حقيقتياعباده ذم أخبر ا تعالى بوالغيب الَّ  ما نثبت ليا جميع كا 
النَّاس كالحجارة  ـألىميا في القرآف الكريـ  منيا: كقكد النَّار ى األكصاؼ التي كصفيا ا تعالى

َقُس٤ْ  ؿ تعالى:قا ُٚ ْج
َ
ي٧َ آ٩٥َُ٭ا ُٜ٭ا أ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
٣َي٬َْب  ﴿يَب أ َٓ ً َوُٜ٭ُد٫َب اجلَّبُس َواِْلَِصبَرةُ  ٣ِ٫ْيُس٤ْ ٨َبرا

َ
َوأ

٣ُ٭َن ٥َب يُْؤَمُؾوَن﴾ َٔ ْٚ َمَؾ٤ْ٫ُ َوغَ
َ
َ ٥َب أ ُْٔو٭َن اّلِلَّ الٌظ ِلَؼاٌد َل َح ِٖ كما أفَّ  (1) (6التَّحريـ:)َمالئَِسٌج 

َٞ َغْْيٌ ٨ُُؿًَل :ؿ تعالىقا كفي ذلؾ طعاـ أىؿ النَّار الزَّقكـ ِ َذل
َ
ُّٜ٭ِم ) ﴿ أ ْم َلَصَؾُة الؿَّ

َ
( إ٨َِّب 62أ

بل٦ِِنَي ) َّّ ٩ْ٣َب٫َب ِٙد٩ًَْج ل٣ِ َٔ ْه١ِ اْجَِظي٤ِ )63َش
َ
٨َُّ٪ رُُءوُس 64( إِج٬ََّب َلَصَؾةٌ َ ُْؾُج ِِف أ

َ
أ َٟ ٬َب  ُٔ ْ٣ ٍَ  )

نِي ) ٍِ يَب ٭َن﴾65المَّ َُ افات) ( َٙإِج٤ْ٬َُّ َْلُِكُ٭َن ٬َْ٩٥ِب َذ٦َبخِلُ٭َن ٬َْ٩٥ِب اْْلُ ، كقد كصؼ (67-62:الصَّ
َـى( جينـ فقاؿ: "رسكؿ ا ) يىن  ٍزءناًَمٍفَنىاًرَجى َجي ٍزءهًَمٍفَسىٍبًعيفى َجي ـٍ َالم ًوََ:،ًَقيؿَى!نىاريكي يىاَرىسيكؿى

رٍّىىا َحى ًَمٍثؿي ٍزءناَكيم ييف  َجي ًستٍّيفى ًَبًتٍسعىةوَكى مىٍيًيف  مىٍتَعى :َفيضٍّ  . (2)"ًإٍفَكىانىٍتَلىكىاًفيىةنَقىاؿى
–ا  ا كال تبيداف، فإفَّ ار مخمكقتاف، ال تفنياف أبدن ة كالنَّ كالجنَّ : "()طَّحاكمُّ القاؿ 

 منو، ة فضبلن ، فمف شاء منيـ إلى الجنَّ ار قبؿ الخمؽ، كخمؽ ليما أىبلن ة كالنَّ خمؽ الجنَّ  -تعالى
ؽ لو، كالخير مً إلى ما خي  يعمؿ لما قد فرغ لو، كصائره   منو، ككؿّّ ار عدالن كمف شاء منيـ إلى النَّ 

ؿ قاكما كنؤمف أفَّ مراتب كدرجات النَّار كأبكابيا عددىا سبعة  ،(3)"راف عمى العبادمقدَّ  رُّ كالشَّ 
نَي )تعالى:  ِٔ َْجَ

َ
ُؼ٤ْ٫ُ أ ِٓ ُق٭مٌ 43﴿َوإِنَّ َش٤ََّ٩٬َ ل٦ََْ٭ ْٝ تَْ٭اٍب ٢ُُِكِ تَبٍب ٤ْ٬ُْ٩٥ِ ُشؿٌْء ٥َ

َ
ُج أ َٔ  ﴾ ( ل٬ََب َفثْ

، كألىؿ النَّار مقامع عيررؾ األسفؿ، كالسَّ ، جينـ، الجحيـ، الدَّ منيا: سقر (44-43الحجر:)
ُْ ٧ْ٥ِ َطِؼيؼٍ  تعالى:قاؿ كسبلسؿ مف حديدو  ب٥ِ َٝ :)﴾﴿َول٤ْ٬َُ ٥َ ﴿ُث٤َّ ِِف : تعالىقاؿ ، ك (22الحجُّ

٭َن ِذَراًَع  ُٔ  . (4)َ(32الحاقة:)﴾ َٙبْف٠ُُ٣٭هُ  ِف٣ِْق٣ٍَج َذْرُخ٬َب َفثْ

                                                 

 (.884)ص ،( انظر: متكلي، منيج الشَّيخ محمَّد رشيد رضا في العقيدة(1
: صحيح البخارم، بدء الخمؽ/ صفو النَّ (2  3265رقـ الحديث  ،4/121ج ،ار كأنَّيا مخمكقة( البخارمُّ
، شرح العقيدة الطَّحاكيَّة(3  (.240)ص ،( الطَّحاكمُّ
 (.264)ص ،( انظر: الخطيب كاليزايمة، العقيدة اإلسبلميَّة(4
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 كبعد في اآلخرة لمكافريف عقابو ما يككف مف ي أجراىا الباحث عف بعد الدّْراسة الكافية الت ،
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث: أفَّ  مبةاطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاص بط

ما يككف مف عقابو لمكافريف في اآلخرة، كما أعدَّ ا  القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا بذكر
 ذابو مقيـو في النَّار. تعالى ليـ مف ع

  في ثنايا عقاب الكافريف في اآلخرة  يشار القائميف عمى المنياج قد أشاركا إلى قضيَّة
 ، كىذه اآليات تمثمت في قكلو تعالى:(1)تفسيرىـ آلياتو مف القرآف الكريـ مف سكرة محمد
ْخ٦َبل٤ْ٬َُ )

َ
َي١َّ أ

َ
ًقب ل٤ْ٬َُ َوأ ْٔ ُؾوا َذدَ َٚ ي٧َ َز ِ ٌَ ( ذَ 8﴿َواَّلَّ ْطثَ

َ
ُ َٙأ ٨َْؿَل اّلِلَّ

َ
ؾ٫ُِ٭ا ٥َب أ َٟ ج٤ْ٬َُّ 

َ
َٞ تِأ ِ ل

ْخ٦َبل٤ْ٬َُ﴾
َ
  (.9- 8)محمَّد: أ

 أفَّ يقكـ القائمكف عمى المنياج بتضميف ىذه القضيَّة العقديَّة في المنياج؛ لما  :يقترح الباحث
   .  ليا مف أثر كبير في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع بشكؿو عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َ

                                                 

 (.6-1/3)ج ،( انظر: مصطفى كآخركف ، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(1
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َ:لر ابعالمطمبَا
َاآلثارَالمترتٍّبةَعمىَاإليمافَبالجزاءَكالعقاب

ترتَّب عمى اإليماف بالجزاء كالعقاب آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ ت       
، في اآلخرة ـكاف في الحياة الدُّنيا أأنفعيا الفرد كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

  -:(1)كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

َلوَفيَجميعَأمكرهَالحرصَعمىَطاعةَا -أك الَن َمطيعنا ، تعالىَفيَفعؿَالخيراتَمستقيمنا
 ا مف عقاب ذلؾ كالبعد عف معصيتو خكفن  ،في ثكاب ذلؾ اليكـ رغبةن كذلؾ 

َ  :تعالىقاؿ العصيب  اليكـ ِْ اّلِلَّ َِ ْج٬َبُر ﴿َو٧ْ٥َ يُ
َ
 َورَُف٭ََلُ يُْؼِغ٣ُْ٪ َش٩َّبٍت ََتْؾِي ٧ْ٥ِ َُتْد٬َِب اْْل

ي٤ُ ) ِّ َٔ ْ٭ُز ا٢ْ َٚ َٞ ا٢ْ ِ ي٧َ ِذي٬َب وََذل ؼَّ ُطُؼوَدُه يُْؼِغ٣ُْ٪ ٨َبًرا 73َغبدِلِ َٔ َ َورَُف٭ََلُ َوغَدَ ِْٔن اّلِلَّ ( َو٧ْ٥َ َح
َؽاٌب ُم٬ِنٌي﴾ َٓ ا ِذي٬َب َوََلُ   . (14-13النّْساء:)َغبدِلً

َالصالحَ-ثانينا َبالعمؿ َكالتزامو َسمككو، َانضباط َنحك َاإلنساف ، كذلؾ باالبتعاد عف تكجيو
المنكرات كالميمكات التي تدخمو النَّار، كما كيبتعد عف شيكات كممذات الدُّنيا التي ال تستحؽ 

ي٧َ آ٩٥َُ٭ا ٥َب ٢َسُ تعالى:قاؿ منو الطَّمب كالجيد كالتَّنافس فييا  ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
٤ْ إَِذا ِري١َ ٢َُس٤ُ ﴿ يَب أ

ْجيَب ٧َ٥ِ اْْلِغَؾةِ َذ٦َب ٥َدَبعُ  رَِييد٤ُْ تِبِْلَيَبةِ ادلُّ
َ
رِْض أ

َ
ِ ارَّب٣َْٜد٤ُْ إَِل اْْل ُؾوا ِِف َفِبي١ِ اّلِلَّ ِٚ ْجيَب  ا٨ْ اِْلَيَبِة ادلُّ

 .    (38التَّكبة:) ِِف اْْلِغَؾةِ إَِلَّ ٣َِٜي١ٌ﴾

َمفَالدَ  -ثالثنا َفيياىكالزَ َ،نياالحذري َعمىَشدائدىاَ،دي َالقمبَكسالمتيو،َكالصبري ، كذلؾ كطمأنينةي
ا تعالى، كىذا يجعؿ ا مف عقاب خكفن  اصي، كاإلقداـ عمى فعميافعؿ المعمف  ىيب اإلنسافر بت

ُْٔؾوِف َوا٨ْ٪َ : تعالىقاؿ اإلنساف مستقيمنا عمى طاعة ا تعالى  ُمْؾ تِبل٦َْ
ْ
اَلةَ َوأ ٤ِِٜ الوَّ

َ
 ﴿يَب ُبَنَّ أ
ْؿِم اْْلم٭ر﴾ َٓ  ٧ْ٥ِ َٞ ِ َٞ إِنَّ َذل َهبتَ

َ
٧ِ ال٠َْ٩٦ُِْؾ َواْهِِبْ لََعَ ٥َب أ  .(17لقماف: ) َٓ

َبعبادهحيثَيجازمَكالنََ،كماؿَعدؿَاَتعالىَاإلنسافَاستشعارَ-رابعنا  ، َبعمموَمعَرحمتو
ـ يفمتكا مف عذاب ا كذلؾ عندما يتجبَّر كيتكبَّر الطُّغاة، كيفسدكف في األرض، فإنَّو يعمـ أنَّيـ ل

                                                 

(، نخبة مف العمماء، كتاب أصكؿ اإليماف 233-232)ص ،صكؿ العقيدة اإلسبلميَّة( انظر: ياسيف، شرح أ(1
(، الخطيب ك 33)ص ،(، العثيميف، عقيدة أىؿ السُّنَّة كالجماعة240)ص،في ضكء الكتاب كالسُّنَّة

 (.226-225)ص ،اليزايمة، دراسات في العقيدة اإلسبلميَّة
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قاؿ صبرىـ كجيادىـ ثكاب  ؛تعالى كعقابو، كأنَّو تعالى سينصر عباده المستضعفيف في األرض
ْْيِ ِطَقبٍب ...﴿: تعالى َٗ ْشَؾ٤ْ٫ُ تِ

َ
بتُِؾوَن أ ٦َب يَُ٭َّفَّ الوَّ  . (10الزُّمر:)﴾إِجَّ

، كىذه الرَّقابة نابعةه تفكيرهأقكالو،َكأفعالو،ََكَ:تكجيوَالمسمـَنحكَمراقبوَاَتعالىَفي -خامسنا
ـٍ تعالى: قاؿ مف داخؿ الفرد ال تنفؾ عنو  ْٚ ِ ُث٤َّ خَُ٭َّفَّ لُكُّ َج ُٔ٭َن ِذيِ٪ إَِل اّلِلَّ ٭ا يَْ٭٥ًب خُؾَْش ُٝ ﴿َواتَّ
٦َُ٣٭َن﴾ ّْ َقثَْح و٤ْ٫َُ ََل ُح َٟ  . (218قرة:بل)ا٥َب 

كذلؾ ضحيةَبالن فسَكالماؿ،َتشجيعَالعبدَالمسمـَعمىَالبذؿَكاإلنفاؽَكالعطاءَكالتَ َ-سادسنا
مف أجمو تعالى؛ ألنَّو يعمـ أفَّ ما عند ا خير كأبقى، كىك مستعده بأٍف يقدَّـ نفسو كمالو في 

نَّ ل٤ُ٬َُ اْج٩َََّج...﴾تعالى:قاؿ سبيمو 
َ
ْمَ٭ال٤ْ٬َُ تِأ

َ
َق٤ْ٬ُ َوأ ُٚ ْج

َ
َ اْلََتَى ٧َ٥ِ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي أ ) ﴿إنَّ اّلِلَّ

ُ  ﴿تعالى:  قاؿ  يدنا عف الشُّح كالبخؿبع (111التَّكبة: ي٧َ َحثَْػ٣ُ٭َن ت٦َِب آخَب٤ُ٫ُ اّلِلَّ ِ ََل َْحَْقََبَّ اَّلَّ
ِ ٥ِْيَ  يَب٥َِج َوّلِِلَّ ِٝ

٣ُ٭ا تِِ٪ يَْ٭َم ا٢ْ ُٜ٭َن ٥َب ََبِ ٭َّ ََ ٣ِِ٪ ٫َُ٭ َغْْيًا ل٤ْ٬َُ ت١َْ ٫َُ٭ ََشٌّ ل٤ْ٬َُ َفيُ ًْ اُث ٧ْ٥ِ َٙ
 ُ رِْض َواّلِلَّ

َ
٦َبَواِت َواْْل ٣٦َُْٔ٭َن َغثٌِْي﴾القَّ  . (180آؿ عمراف:) ت٦َِب َت

 

  اآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بالجزاء كالعقاببعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف ،
كجد  ؛الصَّؼ التَّاسع األساسي مبةكبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاص بط

أيِّا مف اآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بحقيقة  ياج لـ يقكمكا بذكرأفَّ القائميف عمى المن :الباحث
 . الجزاء كالعقاب

 أفَّ يقكـ القائمكف عمى المنياج بتضميف ىذه القضيَّة العقديَّة في المنياج؛ لما  :يقترح الباحث
 ليا مف أثر كبير في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع بشكؿو عاـ .

 

 

 

    

  

َ
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َ:ث انيالَالمبحث
َاإليمافَبالمالئكةَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ة

 

َ:ؿالكَ لمطمبَا
َالت عريؼَبالمالئكة

ََ-:تعريؼَالمالئكةَفيَالم غةَ-أك الَن
() مف مادة غة مشتؽه في أصؿ المُّ المبلئكة        الميـ كالبلـ  : " ()ابف فارسقاؿ  ،مىمىؾى

المبلئكة مشتقة مف لفظ  ":، كقيؿ(1)كصحتو" ي الشيءكالكاؼ أصؿ صحيح يدؿ عمى قكة ف
فسميت  : "()، قاؿ اإلماـ الطَّبرمُّ (2)"كقيؿ مف المألؾ الكاحد ممؾ كأصمو مؤلؾ  ،األلكؾ

 . (3)" ألنيا ريسيؿ ا بينو كبيف أنبيائو، كمف أرسمت إليو مف عباده ؛المبلئكةي مبلئكةن بالرسالة

ََ:الصطالحفيَاَتعريؼَالمالئكةَ-اثانيَن
فظ كالمعنى، كمف في المَّ  متقاربةو  دةو متعدّْ  بتعريفاتو المبلئكة ة ؼ عمماء العقيدة اإلسبلميَّ عرَّ       
 -عريفات:ىذه التَّ 

، كريـه  ، كىك عالـه غير عالـ اإلنس كعالـ الجفّْ  عالـه " أجساـه نكرانيَّةه  عيرٍّفٍتَالمالئكةَبأن يا: -َأ
العبادة، كيقكمكف  حؽَّ تعالى ، يعبدكف ا أتقياءه  ، كىـ كراـه كنقاءه  كصفاءه  ،ره يٍ طي  أجمع كمو

 .(4)"اأبدن تعالى بتنفيذ ما يأمرىـ بو، كال يعصكف ا 
اَبأن ي -َب  لطيفةه  ةه نكرانيَّ  ، ليـ أجساـه تعالى مف مخمكقات ا ىـ خمؽه " :ـكعيرٍّفٍتَالمالئكةَأيضن

عمى  كبيرةه  رةه دٍ ، كقي كر الكريمة، كليـ قكل عظيمةه لصُّ صكر باؿ كالتَّ مثُّ ؿ كالتَّ شكُّ عمى التَّ  قادرةه 
كاصطفاىـ تعالى، ، قد اختارىـ ا تعالى ال يعمـ عددىـ إال ا كثيره  نقؿ، كىـ خمؽه التَّ 

 .(5)"ما أمرىـ، كيفعمكف ما يؤمركفتعالى كالقياـ بأمره، فبل يعصكف ا  ،لعبادتو

                                                 

 (.5/351)ج ،(  ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة(1
 (.1/18)ج،(  أبك العبَّاس، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير(2
، جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف(3  (.1/447)ج ،(  الطَّبرمُّ
 (.1) ص ،(  انظر: األشقر، عالـ المبلئكة(4
 (.99) ص ،(  نخبة مف العمماء، كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسُّنَّة(5
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َبأن ي -َت ا َأيضن َالمالئكة  شكُّؿ بأشكاؿو مختمفةو أعطيت قدرة عمى التَّ  لطيفةه  اـه أجس" :ـكعيرٍّفٍت
 (1)"كرمف النُّ  تٍ قى مً مكات خي مسكنيا السَّ 

أجساـه نكرانيَّةه قادرةه  عمى التَّشكُّؿ  ـف لنا مف خبلؿ التَّعريفات السَّابقة بأفَّ المبلئكة ىيتب 
عمى  ذلؾ حديث عائشة بأشكاؿو حسنةو خمقت لعبادة ا تعالى يفعمكف ما يؤمركف، كيدلّْؿ 

( أنَّيا )التق :( قاؿ رسكؿ ا):َ"َ ًَمٍفَمىاًرجو اف  َاٍلجى ًمؽى خي ،َكى ًَمٍفَنيكرو ًئكىةي ًمقىًتَاٍلمىالى خي
ـٍَ َلىكي ًصؼى ـيًَمم اَكي ًمؽىَآدى خي ،َكى َ. (2)"ًمٍفَنىارو

َ

  بلعو عمى كبعد اطّْ  ،بمصطمح المبلئكةبعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث لمتَّعريؼ
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى  مبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 بتعريؼ مصطمح المبلئكة.  لـ يقكمكا المنياج
 في ثنايا تفسيرىـ آلياتو المبلئكة  يشار ىنا أفَّ القائميف عمى المنياج قد أشاركا إلى قضيَّة

ُ  :سكرة محمَّد؛ لقكلو تعالى في مف القرآف الكريـ َل اّلِلَّ ؾ٫ُِ٭ا ٥َب ٨َؿَّ َٟ ي٧َ  ِ ج٤ْ٬َُّ َٜبلُ٭ا لَِّلَّ
َ
َٞ تِأ ِ ﴿...َذل

ار٤ْ٫َُ ) ٤َُ٣ْٔ إِْْسَ ُ َح ْمِؾ َواّلِلَّ
َ
ِْٔى اْْل ُُٔس٤ْ ِِف َب ي َِ كُ٭َن 26َف٩ُ د٤ُ٬ُْ ال٦َْاَلئَِسُج يَُّْضِ َ٘ إَِذا خََ٭ذَّ ( ٠ََٙيْ
ْدتَبر٤ْ٫َُ..

َ
، كفي بياف أىمية العمـ في اإلسبلـ مف درس (3) (27)محمَّد:﴾اْليج.وُُش٭٤ْ٬ُ٫َ َوأ

ا" :(قكؿ النَّبيّْ ) (4)اإلسبلـ كالعمـ ًَفيًوًَعٍممن َطىًريقناَيىٍمتىًمسي مىؾى َالم ويَلىويَطىًريقناًَإلىىََ؛مىٍفَسى سىي ؿى
تىيىا عيَأىٍجًنحى َلىتىضى ًئكىةى َاٍلمىالى ف  ن ًة،َكىاً  اًَلطىالًََ؛اٍلجى َاٍلًعٍمـًًَرضن َطىاًلبى ف  ،َكىاً  َلىويَمىٍفًَفيََ؛ًبَاٍلًعٍمـً يىٍستىٍغًفري

مىىَ َعى َاٍلقىمىًر َكىفىٍضًؿ َاٍلعىاًبًد مىى َعى َاٍلعىاًلـً َفىٍضؿى ف  َكىاً  َاٍلمىاًء، ًَفي َاٍلًحيتىاًف ت ى َحى َكىاٍلىٍرًض، الس مىاًء
َاٍلىٍنًبيىاءًَ رىثىةي َكى َاٍلعيمىمىاءى ًَإف  َاٍلكىكىاًكًب، ر ثيكاَسىاًئًر َكى ًَإن مىا ًَدٍرىىمنا، َكىالى ًَدينىارنا رٍّثيكا َييكى ـٍ َلى َاٍلىٍنًبيىاءى ًَإف  ،

ظٍَّكىاًفرَو ذىًَبحى أىخى ذىهَي ،َفىمىٍفَأىخى ـى  .(5)"اٍلًعٍم
 أفَّ يقكـ القائمكف عمى المنياج بتضميف ىذه القضيَّة العقديَّة في المنياج؛ لما  :يقترح الباحث

.   ليا مف أثر كبير في تعدي  ؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع بشكؿو عاـ 

َ
                                                 

دُّ عمى المخالفيف( الزَّا(1 زَّاؽ عفيفي كجيكده في تقرير العقيدة كالرَّ ، منيج الشَّيخ عبد الرَّ  (.303) ص،مميُّ
قة(2 قائؽ/ في أحاديث متفرّْ  2996رقـ الحديث  ،4/2294ج  ،( مسمـ: صحيح مسمـ،  الزُّىد كالرَّ
 (.  1/15)ج ،( انظر: مصطفى كآخركف ، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(3
 .2/69( انظر: المرجع السَّابؽ، 4)

: سنف التّْرمذم، العمـ / ما جاء في فضؿ العمـ عمى العبادة(5  2682رقـ الحديث ،5/48ج  ،( التّْرمذمُّ
 [. 6/146ج ،صححو األلباني. ] انظر: صحيح كضعيؼ سنف التّْرمذم، األلباني     
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َ:المطمبَالث اني
َعالقةَالمالئكةَبالككفَكاإلنساف

نَّما          إفَّ عبادة المبلئكة  تعالى ال تقتصر عمى تسبيحيـ بحمد ا كتمجيدىـ لو، كا 
ا تنفيذ إرادتو تعالى بتدبير أمكر الككف، كمراقبة ما يحدث فيو،   كما أفَّ ليـ  أعماالن تشمؿ أيضن

سعادىـ في الدُّنيا كاآلخرة، كمساعدتيـ  أخرل في حياة اإلنساف ىدفيا ىداية بني أدـ جميعنا، كا 
، كالفساد، كالضَّبلؿ، كما أفَّ عبلقة المبلئكة  المككم ف في يإلى عبادة ا تعالى، ك اجتناب الشَّرّْ

ْمًؾاَٙ لقكلو تعالى: ﴿ ؛السَّمكات كاألرض أصناؼه كثيرةه 
َ
، كقكلو تعالى: (5النَّازعات:)﴾بل٦َُْؼتَِؾاِت أ

ْمًؾا﴿
َ
ِق٦َبِت أ َٝ ١ٌ ِِف  ﴿":كقكلو تعالى ،(4الذَّاريات:)﴾َٙبل٦ُْ ِٓ َٞ ل٦َْ٣ِاَلئَِسِج إِِِن َشب َوإِْذ َٜبَل َركُّ
جً  َٚ رِْض َغ٣ِي

َ
ي٧َ َْحْ لقكلو تعالى:﴿ ؛كمنيـ المككمكف بحمؿ العرش "(30البقرة:) ﴾...اْْل ِ ٣٦ُِ٭َن اَّلَّ

ي٧َ آ٩٥َُ٭ا ِ ُؾوَن لَِّلَّ ِٚ ْٗ َٔؾَْش َو٧ْ٥َ َطْ٭ََلُ يَُقثُِظ٭َن ِِب٦َِْؼ َرك٤ْ٬ِِ َوغُْؤ٩٥ُِ٭َن تِِ٪ َويَْقدَ ، (7غافر: )﴾ا٢ْ
بل٦َِنَي )لقكلو تعالى:﴿ ؛كمنيـ المككمكف بالكحي َٔ غ١ُ رَِب ا٢ْ ُ٪ تَلََْنِ

٥ِنُي 792َوإ٨َِّ
َ
وُح اْْل ( ٨ََؿَل تِِ٪ الؾُّ

َٞ تِل٠َُ٭َن ٧َ٥ِ ال٩٦ُِْْؽِرغ٧َ 793)  ؛، كمنيـ المككؿ بخزنة الجنَّة(194-192الشعراء:)﴾ ( لََعَ ٣َْٜثِ
تَْ٭اُب٬َب َوَٜبَل ل٤ْ٬َُ لقكلو تعالى:﴿

َ
ْ٭ا َرك٤ْ٬َُّ إَِل اْج٩ََِّج ُزَمًؾا َطَّتَّ إَِذا َشبُءو٫َب َوُٙدَِظْح أ َٝ ي٧َ اتَّ ِ

َٛ اَّلَّ وَِفي
 َ٣ َٓ ي٧َ َغَؿَجد٬َُب َفاَلٌم  ثْد٤ُْ َٙبْدُغ٣ُ٭٫َب َغبدِلِ ٍِ لقكلو  ؛، كمنيـ خزنة النَّار(73الزُّمر:)﴾يُْس٤ْ 

َٞ تعالى:﴿ ٣َي٩َْب َركُّ َٓ ِى  ْٝ ُٞ حِلَ ِ ، كمنيـ المككمكف بحفظ أعماؿ (77الزُّخرؼ: )﴾َو٨َبَدْوا يَب ٥َبل
نَي )لقكلو تعالى:﴿ ؛العباد ِّ ٣َيُْس٤ْ َِلَبِٙ َٓ َِٟؾا٥ًب ََكخِِبنيَ 77َوإِنَّ  ٦َُ٣ْٔ٭َن ٥َب 77 )(  ( َح

٣َُٔ٭نَ  ْٚ ، كمنيـ المككمكف بقبض أركاح المؤمنيف، كمنيـ المككمكف بقبض (12- 10االنفطار:)﴾َت
ي ُولِكَ تُِس٤ْ ُث٤َّ إَِل َركُِس٤ْ لقكلو تعالى:﴿ ؛أركاح الكافريف ِ ُٞ ال٦َْ٭ِْت اَّلَّ َّٙبُز٤ْ َم٣َ ١ُْٜ َحدََ٭

ُٔ٭نَ  ي٧َ لقكلو تعالى:﴿ ؛ككمكف بسؤاؿ العبد في القبر، كمنيـ الم(11السجدة:)﴾خُؾَْش ِ ُ اَّلَّ يُثَثُِح اّلِلَّ
 ُ ١ُ اّلِلَّ َٔ ْٚ بل٦ِِنَي َوغَ َّّ ُ ا٢ ١ُّ اّلِلَّ ًِ ْجيَب َوِِف اْْلِغَؾةِ َوغُ ْ٭ِل اثلَّبتِِح ِِف اِْلَيَبِة ادلُّ َٝ

٥َب آ٩٥َُ٭ا تِب٢ْ
د٤ُ٬ُْ ال٦َْاَلئَِسُج :﴿ لقكلو تعالى ؛كمنيـ المككمكف بالعذاب"، (27إبراىيـ:)﴾يََمبءُ  َ٘ إَِذا خََ٭ذَّ ٠ََٙيْ

ْدتَبر٤ْ٫َُ 
َ
كُ٭َن وُُش٭٤ْ٬ُ٫َ َوأ ، كمنيـ مف يستغفر لممؤمنيف كيصمكف عمييـ (1)"(27:محمد)﴾يَُّْضِ

 ،كيحبكنيـ، كيشيد مجالس العمـ كحمقات الذّْكر، كيحثكنيـ عمى العمـ كالخير فيحفكنيـ بأجنحتيـ
ِ لقكلو تعالى:﴿ ْش٩َِظٍج ٥َزََّْن اِْل٦َُْؼ ّلِِلَّ

َ
وِِل أ

ُ
١ِ ال٦َْاَلئَِسِج رُُفاًل أ ِٓ رِْض َشب

َ
٦َبَواِت َواْْل ِؾ القَّ ٍِ  َٙب

ِٛ ٥َب يََمبءُ 
 ؛، كمنيـ مف يدعك العباد إلى فعؿ الخير(1فاطر:)﴾َوراَُلَث َوُركَبَع يَِؿغُؼ ِِف اِْل٣َْ

                                                 

 (.1/15)ج ،ة لمصَّؼ التَّاسع األساسي( مصطفى كآخركف ،  التَّربية اإلسبلميَّ (1
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َ( " (لقكلو ًَفيًو،ًَإال  َالًعبىادي َييٍصًبحي ٍنًفقناَمىاًَمٍفَيىٍكـو َأىٍعًطَمي ـ  ديىيمىا:َالم يي َأىحى مىمىكىاًفَيىٍنزالىًف،َفىيىقيكؿي
َأىٍعًطَميٍمًسكناَتىمىفنا" ـ  :َالم يي ري َاآلخى يىقيكؿي مىفنا،َكى خى
، كمنيـ مف يقاتمكف مع المؤمنيف كيثبّْتكنيـ في (1)

الحيف كتفريج  ًبيـجيادىـ مع أعداء ا تعالى،  كمنيـ المككمكف بحماية الصَّ لقكلو  ؛كيرى
ِ تعالى:﴿ ْمِؾ اّلِلَّ

َ
٭٨َُ٪ ٧ْ٥ِ أ ُّ َٚ ِ٪ َْحْ ِٚ ثَبٌت ٧ْ٥ِ َبنْيِ يََؼيِْ٪ َو٧ْ٥ِ َغ٣ْ ِٝ َٔ  .  (2) (11الرَّعد: )﴾ََلُ ٥ُ

في بياف عبلقة المبلئكة بالككف كاإلنساف: "المبلئكة  ()اإلماـ ابف القيـ قاؿ 
يـ كلو شأف آخر فإنَّيـ مككمكف بتخميقو، المككمة باإلنساف مف حيف ككنو نطفة إلى آخر أمره ل

، كتصكيره، كحفظو في أطباؽ الظُّممات الثَّبلث، ككتابة رزقو، كعممو،  كنقمو مف طىٍكرو إلى طىٍكرو
حصاء أقكالو كأفعالو، كحفظو في  كأجمو، كشقاكتو، كسعادتو، كمبلزمتو في جميع أحكالو، كا 

خالقو كفاطره، كىـ المككمكف بعذابو كنعيمو عرضيا عمى ثـ قبض ركحو عند كفاتو، ثـ حياتو، 
بعد البعث، كىـ المككمكف بعمؿ آالت النَّعيـ كالعذاب، كىـ الميثىبّْتيكف لمعبد المؤمف ثـ في البرزخ، 

بإذف ا تعالى، كالمعممكف لو ما ينفعو، كالمقاتمكف الذَّابيٍكفى عنو، كىـ أكلياؤه في الدُّنيا كاآلخرة، 
ليحذره، كما يحبو ليقكل قمبو، كيزداد شكرنا، كىـ الَّذيف  ؛و في منامو ما يخافوكىـ الَّذيف يركن

، كيحذركنو منو، فيـ أكلياؤه كأنصاره، كحفظتو،  يعدكنو بالخير كيدعكنو إليو، كينيكنو عف الشَّرّْ
ة ماداـ في طاع ؛كمعممكه، كناصحكه، كالدَّاعكف لو، كالمستغفركف لو، كىـ الَّذيف ييصمُّكف عميو

مكف عميو عند ثـ ماداـ يعمـ النَّاس الخير، كيبشركنو بكرامة ا تعالى في منامو،  ؛ربّْو، كييصَّ
يكـ بعثو، كىـ الَّذيف يزىدكنو في الدُّنيا، كيرغبكنو في اآلخرة، كىـ الَّذيف يذكّْركنو إذا ثـ مكتو، 

، (3)ف في مصالح دنياه كآخرتو"إذا جزع، كىـ الَّذيف يسعك  ؛إذا كسؿ، كيثبّْتكنو ؛نسى، كينشّْطكنو
 -:لتاليتبيف أف عبلقة المبلئكة باإلنساف تتمثؿ في ايمما تقدـ 

 ميككمة باإلنساف حيف ككنو نطفة إلى آخر أمره. -1

ميككمكف بتخميؽ اإلنساف كنقمو مف طكر إلى طكر، كتصكيره في جميع أطباؽ الظممات  -2
 الثبلث.

كعممو، كأجمو كشقاكتو، كسعادتو، كمبلزمتو في  رزقة، :أف المبلئكة مككمة باإلنساف بكتابة -3
 جميع أحكالو.

                                                 

: صحيح البخارم، الزَّكاة /  "فأما مف أعطى كاتقى"(1  1442رقـ الحديث ،115/ 2ج  ،( البخارمُّ
الح(2 ، الكجيز في عقيدة السَّمؼ الصَّ ، اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند 67) ص ،( انظر: األثرمُّ (، األثرمُّ

(، ياسيف، 108 -106)ص ،(، ياسيف،  شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميَّة133)ص ،أىؿ السُّنَّة كالجماعة
 (. 35-33)،اإليماف 

 (.2/130) ج ،( ابف القيـ الجكزيَّة، إغاثة المَّيفاف مف مصايد الشَّيطاف(3
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 بعد البعث.ثـ خزنو الجنة كالنار كىـ المككمكف بالعذاب، كالنعيـ في البرزخ،  -4

المثبتكف لمعبد المؤمف بإذف ا تعالى في مكاجيو األعداء، كالمعممكف لو ما ينفعو، كىـ  -5
 أكلياؤه  في الدنيا، كاألخرة.

 كيزداد شكران  تعالى. ؛ليقكل قمبو ؛كما يحبو ؛في منامو ما يخافو ليحذرهيركف اإلنساف  -6

 نكف اإلنساف عمى الخير، كيدعكنو إليو كينيكنو عف الشر، كيحذركنو منو.ييع -7

ماداـ في  ؛ىـ أكلياؤه اإلنساف كمعممكه، كالداعكف لو كالمستغفركف لو، كالمصمكف عميو -8
 الناس الخير ماداـ يعمـ  عميو؛ طاعة ربو، كيصمكف

يكـ مبعثو، كىـ الذيف يسعكف ثـ عند مكتو ثـ يبشركف اإلنساف بكرامة ا تعالى في منامو،  -9
 في مصالح دنياه، كآخرتو.

 

 كبعد اطّْبلعو  حكؿ عبلقة المبلئكة بالككف، كاإلنساف بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف  مبةعمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

فّْقٍكا إلى حدو ما في بياف ، كذلؾ مف خبلؿ  عبلقة المبلئكة بالككف كاإلنساف عمى المنياج قد كي
درس كظيفة اإلنساف في الحياة )العبكديَّة كاالستحبلؼ( كثنايا تفسيرىـ باالستدالؿ عمى آيات 

رِْض قكلو تعالى: مف القرآف الكريـ مف خبلؿ 
َ
١ٌ ِِف اْْل ِٓ َٞ ل٦َْ٣ِاَلئَِسِج إِِِن َشب ﴿َوإِْذ َٜبَل َركُّ
 َٞ َ ِؼُس ل َٝ ُٞ ادِل٥َبَء َوََن٧ُْ نَُقثُِض ِِب٦َِْؼَك َوُج ِٚ ِقُؼ ِذي٬َب َويَْق ْٚ ١ُ ِذي٬َب ٧ْ٥َ ُح َٔ ََتْ

َ
ًج َٜبلُ٭ا أ َٚ َٜبَل  َغ٣ِي

٦َُ٣ْٔ٭َن﴾ ٤َُ٣ ٥َب ََل َت ْٓ
َ
 . (1) (30)البقرة:إِِِن أ

 

َ
َ
َ
َ

َ

                                                 

 (.22-2/21)ج ،( انظر: مصطفى كآخركف ، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(1
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َ:المطمبَالث الث
َاآلثارَالمتًرتٍّبةَعمىَاإليمافَبالمالئكة

ترتَّب عمى اإليماف بالمبلئكة آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا ت      
يمكف في اآلخرة، ك  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأالفرد، كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

  -:(1)إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

بالخمؽ  كذلؾ بتفرُّد الرَّبّْ تعالى بمعاني الرُّبكبيَّة  شعكرَالعبدَبعظمةَالخالؽَتعالى،َزيادة -أك الَن
 . دبيركالتَّ  ،كالممؾ

 ىك كذلؾ ألنَّوَ؛أسمائوَكَصفاتوَكَأفعالوَ:كشكرهَعمىَكمالوَفيالعبدََتعالىََدَيمٍَحَى -ثانينا
َ  أحده مف خمقو. خمؽ المبلئكة التي ال يحصييا

َالمالئكةَتراقبو،َ -ثالثنا في جميع َكذلؾاالستقامةَعمىَأكامرَاَتعالىَحيفَيؤمفَالعبدَأف 
يتجنب الكقكع في المعاصي في  ؛ عندئذ، كيتكمـ بووكشيادتيـ عمى كؿ ما يفعم أقكالو، كأفعالو،
 السّْر كالعمف.

كذلؾ ًلمىا يراه مف َ؛شعكرَالعبدَبالط مأنينةَكالنسَكزيادةَإقباؿَالمؤمفَعمىَالط اعة -ارابعَن
قاؿ َعف ذلؾ،َأفَّ المبلئكة ذكم القكة كالعظمة يعبدكف ا تعالى كيسبحكنو ليبلن كنياران ال يفتركف

ُم٭نَ ﴿تعالى: 
َ
 . (38فصمت:)﴾يَُقثُِظ٭َن ََلُ تِبل٣َّي١ِْ َواجل٬ََّبِر و٤ْ٫َُ ََل يَْقأ

َمجالسَالعمماءَ-خامسنا َكحضكر َعمىَطمبَالعمـ ا يعممو مف  أفَّ  ؛حرصَالعبد كذلؾ ًلمى
ا بما يصنعو، كأنَّيا تتنزَّؿ عميو ؛المبلئكة تضع أجنحتيا لطالب العمـ بالسَّكينة كالرَّحمة  :رضن

مفَبيكتََبيتَوَفيَ"...كماَاجتمعَقكَـه(: رسكؿ ا ) قاؿ كالكقار مف ا تعالى، كفي ذلؾ
َالرَ بينيـ،َإالَنزلتَعمييـَالسَ  كتابَا،َكيىتىدىارىسيكنىوَيَكفَىميَتٍَا،َيَى ـي َـيَ،حمةكينة،َكغىًشيىٍتيي ف ٍتيي  كحى

َ (2)المالئكةَ،َكذكرىـَاَفيمفَعنده..."

كؿََتعالىَفيََعكرَبالمراقبةَكالمتابعةالشَ العبدَمالئكةَفيَقمبَالينشئَاإليمافَب -سادسنا
كاف خيرنا أكذلؾ ألنَّو يعمـ أفَّ  تعالى مبلئكة يدكنكف ما يتمفظ بو مف قكؿو سكاء  ؛كقًتَكحيف

دِيؼٌ ﴿تعالى:قاؿ شرِّا، كفي ذلؾ  ـأ َٓ يِْ٪ َرِريٌة   دَلَ
ُُ ٧ْ٥ِ َْٜ٭ٍل إَِلَّ ِٚ  . (18ؽ:)﴾٥َب ي٣َْ

                                                 

(، ياسيف، شرح أصكؿ العقيدة 108)ص،اليزايمة، دراسات في العقيدة اإلسبلميَّة( انظر: الخطيب ك (1
 (.112)ص، اإلسبلميَّة

 6952رقـ الحديث ، 8/71ج  ،( مسمـ: صحيح مسمـ، الدَّعكات / فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف الذكر(2
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َالَ-سابعنا َعمى َكالث بات بر َالص  َعمى َالعبد َيحمؿ َبالمالئكة َالعداء،اإليماف َكجو َفي  حؽٍّ
 تعالىمبلئكة ا  يعمـ أفَّ  العبد  ألفَّ كذلؾ  ؛كالشَّجاعة، كالجياد، كاإلقداـ في سبيؿ ا تعالى

َٞ ﴿تعالى: قاؿ مف ا تعالى، كفي ذلؾ  ، كتحفظو كتحميو بأمرو عنو كتدافع تنافح  إِْذ يُ٭ِح َركُّ
َُٔس٤ْ َذزَبِدُ  ِِن ٥َ

َ
كُ٭ا إَِل ال٦َْاَلئَِسِج أ َة َٙبِْضِ ْٓ ُؾوا الؾُّ َٚ ي٧َ َز ِ ٢ِِْق ِِف ٣ُُٜ٭ِب اَّلَّ

ُ
ي٧َ آ٩٥َُ٭ا  َفأ ِ ٭ا اَّلَّ

كُ٭ا ٤ْ٬ُْ٩٥ِ لُكَّ َب٩َبنٍ  ْخ٩َبِق َواِْضِ
َ
    .(12األنفاؿ:)﴾َْٙ٭َق اْْل

كرةَالتيَبىي نٍتياَالش ريعةَاإلسالمي ةَالعبدَالمؤمَ-ثامننا َاإليمافَبالمالئكةَعمىَالص  نٍّبي فَمفَييجى
َفي الة التي قد يقع فييا مف ال يؤمف  ،الخرافاتَ:الكقكع كاألباطيؿ، كاألكىاـ، كاألفكار الضَّ

 بحقيقة الغيب، كمنو اإليماف بالمبلئكة. 
 
  اآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بالمبلئكة، كبعد عف بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث

أفَّ  :الباحث كجد ؛الصَّؼ التَّاسع األساسي مبةبلميَّة الخاصّْ بطاطّْبلعو عمى منياج التَّربية اإلس
 نياج لـ يقكمكا بذكر تمؾ اآلثار. القائميف عمى الم

 الصَّؼ التَّاسع األساسي  مبةـ القائمكف عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة لطدأفَّ يق :يقترح الباحث
ا باآلثار المترتّْبة عمى اإل يماف بالمبلئكة، كأثره عمى الفرد كالمجتمع كجعميا درسنا أك عنكاننا خاصن

يَّة ذلؾ.    مكضكعنا كاحدنا متكامبلن كما ىك مشار إليو في ىذا المبحث؛ ألىمّْ
 

 

َََََََ
َ
َ
َ



َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ:الفصؿَالث الث
َالقضاءَكالقدرَفيَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ة

َكآثارىاَالس مككي ةَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ؿ َ:المبحثَالك 
َالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةبالقضاءَكالقدرَمفَخَاإليماف

 

ؿ َ:المطمبَالك 
َ:القضاءَكالقدربَالت عريؼ

َ:غةفيَالمَ َقضاءَكالقدرالَ-الَنأكَ 
َ:الم غةالقضاءَفيَ -َأ

القاؼ ف"َ:()ابف فارسقاؿ َ(،قىًضيى ") مف مادة غة مشتؽه في أصؿ المُّ  قضاءال        
نفاذه لجيتو عمى إحكاـ أمرو  يدؿُّ  صحيحه  أصؿه  اد كالحرؼ اٍلميٍعتىؿُّ كالضَّ  تقانو كا  ، كقاؿ (1)"كا 

ما  ككؿُّ  ،يء كتماموغة عمى كجكه، مرجعيا إلى انقطاع الشَّ القضاء في المُّ " ()الزُّىرمُّ 
   (2)"قضي فقد ،يى ضً مٍ ، أك أي ذى فً نٍ ، أك أي ـى مً عٍ ، أك أي بى جً كٍ ، أك أي مى دّْ ، أك أي ـى تً ، أك خي َـّ تً ـ عممو، أك أي كً حٍ أي 
َ:الم غةالقدرَفيََ-ب

اؿ القاؼ كالدَّ : "()ابف فارس قاؿ ( رى دى في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادة )قى  القدر         
مف  رهي دي قٍ كأى  ،رهي دي قٍ يء أى الشَّ  كقدرتي  ،كنيايتو ،وً يً نٍ ككي  ،يءعمى مبمغ الشَّ  يدؿُّ  صحيحه  اء أصؿه كالرَّ 
ه ا عز ري قدّْ القضاء كالحكـ، كىك ما يي بقكلو: "القدر ىك  ()، كعرفو ابف منظكر(3)"قديرالتَّ 

٨َْؿجْلَبهُ   :لقكلو تعالى كيحكـ بو مف األمكر ،كجؿ مف القضاء
َ
ْؼر ﴿إ٨َِّب أ َٝ  . (4)"(1القدر:)﴾ِِِف حَل٣َِْج ا٢ْ

َ-:االصطالحفيََقضاءَكالقدرالَ-انيناث
ََ-القضاءَفيَاالصطالح:َ-أ

أك  ،أك إعداـو  ،إيجادو  :ك ما قضى بو ا سبحانو كتعالى في خمقو مفىالقضاء بأنَّو: " ؼرّْ عي     
 . (5)"تغييرو 

                                                 

 (.5/99)ج،( مقاييس المُّغة(1
 (.15/186)ج ،(، ابف منظكر، لساف العرب4/78)ج ،كاألثر( ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث (2
 (.5/62)ج،( مقاييس المغة(3
 (.5/74)ج،( ابف منظكر، لساف العرب(4
 (.243) ص ،( نخبة مف العمماء،  كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسُّنَّة(5
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ا  . (1)"ذم حكـ ا بو في األزؿابؽ الَّ ىك العمـ السَّ بأنَّو " كعيرّْؼى القضاء أيضن

ات القضاء الحكـ بالكميَّ القضاء بقكلو: " ()كعىرَّفو الحافظ بف حجر العسقبلنيُّ 
 .(2)"األزؿ عمى سبيؿ اإلجماؿ في

َ:القدرَفيَاالصطالحَ-ب

 يا ستقع في أكقاتو تقدير ا تعالى األشياء في القدـ، كعممو سبحانو أنَّ القدر بأنَّو : "ؼ رّْ عي     
كمشيئتو لو، ككقكعيا عمى حسب ما  ،، ككتابتو سبحانو لذلؾمخصكصةو  ، كعمى صفاتو معمكمةو 

 .(3)"رىا، كخمقو لياقدَّ 

ا   . (4)"عمـ مقادير األشياء كأزمانيا قبؿ إيجادىا"بأنَّو: كعيرّْؼ القدر أيضن

ما سبؽ بو العمـ  ":  بقكليـفعرَّفو كقد جمع بعض العمماء القضاء كالقدر بمعنى كاحد       
كما يككف مف األشياء  ،ر مقادير الخبلئؽقدَّ   تعالى وإلى األبد، كأنَّ  ا ىك كائفه كجرل بو القمـ، ممَّ 

 عنده، كعمى صفاتو يا ستقع في أكقات معمكمة تعالى أنَّ  ـى مً زؿ، كعى تككف في األ قبؿ أفٍ 
 . (5)"رىا، فيي تقع عمى حسب ما قدَّ مخصكصةو 

ا: "      كقد كرد في القرآف  .(6)"ىك عمـ ا باألشياء، ككتابتو، كمشيئتو، كخمقو لياكعرَّفو أيضن
َؼاٍر﴾َوُُكُّ يَشْ  ...﴿: لقكلو تعالى ؛الكريـ ما يؤكد ىذا المعنى ْٝ ٩َْؼُه ت٦ِِ ِٓ كقكلو تعالى:  (8عد:الرَّ )ٍء 

٣ُْٔ٭ٍم﴾﴿ َؼٍر ٥َ َٝ  تِ
َُلُ إَِلَّ ٩َْؼ٨َب َغَؿائ٩ُُِ٪ َو٥َب ُجََنِ ِٓ ٍء إَِلَّ   . (21الحجر:)َوإِْن ٧ْ٥ِ يَشْ

الباحث مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة كاالصطبلحية لمقضاء كالقدر أنَّيما أمراف كقد رأل       
عف بعضيما البعض، فالقضاء: أمره مكتكبه في المَّكح  فف كؿ منيا يكمؿ األخر ال يٍنفكامتبلزما
كالقضاء كأمَّا القدر فيك تطبيؽه عمميه مقدره لما ىك مكتكب في المَّكح المحفكظ،  ،المحفكظ
 الًعٍمـ.  :ى، كالقدر بمعناإليجاد كالخمؽ :بمعنى

                                                 

 (.24)ص ،( األشقر، القضاء كالقدر(1
، فتح البارم شرح صحي(2  (.149/ 11)ج ،ح البخارم( العسقبلنيُّ
 (.1310) ص ،( ابف صالح المحمكد، مكقؼ ابف تيَّميَّة مف األشاعرة(3
 (.1/118)ج ،( ابف حجر،  فتح البارم شرح صحيح البخارم(4
، لكامع األنكار البييَّة(5  (.1/348)ج ،( السَّفارينيُّ
 (.175) ص،( ابف أحمد الحمد،  مصطمحات في كتب العقائد(6
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 كبعد اطبلعو عمى ، القضاء كالقدرب التَّعريؼف بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث ع
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى  طمبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ ب

 بتعريؼ القضاء كالقدر مف خبلؿ المنياج.  المنياج لـ يقكمكا

  َّتفسيرىـ عند  لقضاء كالقدراشيئنا يسيرنا عف  ذكركا  ف عمى المنياجيالقائم يشار إلى أف
، (1)عف الحكمة مف ابتبلء المؤمنيف  كالتي تحدثت آلياتو مف القرآف الكريـ مف سكرة محمَّد

بتِِؾغ٧َ َوَجث٣َُْ٭ كتمثَّمت في قكلو تعالى:  ٤ََ٣ْٔ ال٦َُْصب٫ِِؼي٧َ ٩٥ُِْس٤ْ َوالوَّ ﴿َوجَلَث٣َُْ٭٨َُّس٤ْ َطَّتَّ َج
ْغثَبَرُك٤ْ﴾

َ
ُـّ سممة (، كفي أث31)محمَّد:أ ْـّ المؤمنيف أ ََ .(2) ()ناء حديثيـ عف قصة أ

 أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بتعريؼ القضاء كالقدر؛ لما ليذه القضية مف  :يقترح الباحث
يَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ.   أىمّْ

ََََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 

 (.1/16)ج ،مصطفى كآخركف،  التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي( انظر: (1
 .1/56( المرجع السَّابؽ، ج(2
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َ:انيالمطمبَالثَ 
َمراتبَاإليمافَبالقضاءَكالقدر

ييعدُّ اإليماف بالقضاء كالقدر الرُّكف السَّادس مف أركاف العقيدة اإلسبلميَّة، كما كيتضمف       
ا كىذه المراتب ىي: ؛أربع مراتب مف أقرَّ بيا  -كاف إيمانو مكتمبلن صحيحن

، ىكالًعٍمـَ-المرتبةَالكلى  ؿّْ ا بك بأفَّ اإليماف  : كيقصد بو عمـ ا الشَّامؿ المحيط بكؿّْ شيءو
 :، عالـه يككف، كيعمـ ما لـ يكف لك كاف كيؼ يككف ؛ يعمـ ما كاف، كما يككف قبؿ أفٍ عميـه  شيءو 

 :تعالىقاؿ بالعباد، كأرزاقيـ، كآجاليـ، كحركاتيـ، كسكناتيـ، كشقاىـ، كسعادتيـ، كفي ذلؾ 
٦َبَواِت َوََل  ةٍ ِِف القَّ بُل َذرَّ َٝ ُؿُب َخ٩ُْ٪ ٥ِزْ ْٔ يِْة ََل َح َٗ َٞ َوََل ﴿ََعل٤ِِ ا٢ْ ِ ُؾ ٧ْ٥ِ َذل َٗ ْه

َ
رِْض َوََل أ

َ
 ِِف اْْل

ِٟدَبٍب ٥ُثِنٍي﴾  ِِف 
ْكَِبُ إَِلَّ

َ
ٍء ...﴿:تعالىقاؿ ، ك (3سبأ: )أ َطبَط تُِس١ِ يَشْ

َ
َ َْٜؼ أ نَّ اّلِلَّ

َ
َوأ

٦ًْ٣ب﴾    (1).(12الطَّبلؽ:)ِٓ

مقادير المخمكقات ،   : كيقصد بيا كتابة ا تعالى في المَّكح المحفكظالكتابةَ-المرتبةَالث انية
 عند ا ما جرل كيجرم فيك مكتكبه  ، فكؿُّ مف شيءو تعالى  ذم لـ ييفرّْط فيو ا كىك الكتاب الَّ 

َٞ ِِف  :تعالىقاؿ ، كفي ذلؾ (2)تعالى ِ رِْض إِنَّ َذل
َ
٦َبِء َواْْل ٤َُ٣ْٔ ٥َب ِِف القَّ َ َح نَّ اّلِلَّ

َ
٤َْ٣ أ ْٔ ل٤َْ َت

َ
﴿أ

َٞ لََعَ  ِ ِ يَِقٌْي﴾ ِٟدَبٍب إِنَّ َذل :)اّلِلَّ ٍء﴾: ؿ تعالىقاك  (70الحجُّ ٩َب ِِف ا٠ِْ٢دَبِب ٧ْ٥ِ يَشْ ٍْ  )﴿٥َب َٙؾَّ
ماكاتَالسَ َؽَىًمَخٍَيَ َكتبَاَمقاديرَالخالئؽَقبؿَأفٍَ"َ(:)َ، كمف السُّنَّة المطيرة قكلو(37األنعاـ:

 . (3)"،َقاؿ:َكعرشوَعمىَالماءكالرضَبخمسيفَألؼَسنةَو

: كيقصد بيا اإليماف بمشيئتو ا تعالى كقدرتو التَّامة، كىك اإليماف لمشيئةاَ-المرتبةَالث الثة
بأفَّ ما شاء ا تعالى كاف، كما لـ يشأ لـ يكف، كأنَّو ما في السَّمكات كما في األرض مف حركةو 
 كال سيكيٍكفو إال بمشيئتو ا تعالى ال يككف في ممكو ما ال يريد، كأنَّو تعالى عمى كؿّْ شيءو 

                                                 

(، البدر، الشيخ 2/537)ج،( انظر: الطُّكياف، جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السَّمؼ(1
) ،، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميَّة(، ياسيف90) ص،عبد الرَّحمف بف سعدم كجيكده في تكضيح العقيدة

 (.239ص
، اإليماف بالقدر 216)ص ،( انظر: المطمؽ، منيج اإلماـ جماؿ الدّْيف السُّرَّمىرّْم في تقرير العقيدة(2 (، الصَّبلبيُّ

 (.54)ص،
 2653رقـ الحديث  ،4/2044ج ،( مسمـ: صحيح مسمـ ، القدر/ حجاج آدـ كمكسى عمييـ السبلـ(3
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٭َل ََلُ ُز٧ْ َذي٠َُ٭ُن﴾:تعالىقاؿ ، كفي ذلؾ (1)قديرو  ُٝ ْن َح
َ
َراَد َلحْاًب أ

َ
ْمُؾُه إَِذا أ

َ
٦َب أ  (82يس:)﴿ إِجَّ

ؿُّ ٧ْ٥َ :ؿ تعالىكقا ِٔ ٧ْ تََمبُء َوخُ َٞ ِم٦َّ  ٧ْ٥َ تََمبُء َوَتَْنُِع ال٣٦ُْْ
َٞ ِٞ خُْؤِِت ال٣٦ُْْ َٞ ال٣٦ُْْ ِ ﴿ ١ُِٜ ال٤٬َُّ٣َّ ٥َبل

ٍء َِٜؼيؾٌ تََمبُء َوخُؽِ  َٞ لََعَ لُكِ يَشْ  .(26الكيؼ:)﴾لُّ ٧ْ٥َ تََمبُء بِيَِؼَك اِْلَْْيُ إ٨َِّ

َالر ابعة ، فيك خالؽي كؿّْ الخمؽَ-المرتبة : كيقصد بيا اإليماف بأفَّ ا تعالى خالؽ كؿّْ شيءو
 تعالى خالقيا عامؿو كعممو، ككؿّْ متحرؾو كحركتو، كما مٍف ذرةو في السَّمكات كفي األرض إالَّ كا

، (2)كخالؽ حركاتيا، كسككنيا، كفقنا لعممو، ككتابتو، كمشيئتو سبحانو، ال خالؽ غيره كال ربَّ سكاه
ٍء َوِكي١ٌ ): تعالىقاؿ كفي ذلؾ  ٍء و٫ََُ٭ لََعَ لُكِ يَشْ ُٛ لُكِ يَشْ ُ َغب٢ِ ٦َبَواِت 62﴿اّلِلَّ بحِلُؼ القَّ َٝ ( ََلُ ٥َ
رِْض ﴾

َ
٣٦َُْٔ٭َن﴾: كقكلو تعالى، (63-62الزُّمر:)َواْْل ُس٤ْ َو٥َب َت َٝ ُ َغ٣َ افات:) ﴿َواّلِلَّ  .(96الصَّ

 

  كبعد اطبلعو عمى منياج ، القضاء كالقدرمراتب بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج  طمبةالتَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ ب

 بذكر أيِّا مف ىذه المراتب. لـ يقكمكا

 أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بذكر مراتب القضاء كالقدر؛ لما ليذه القضية  :يقترح الباحث
 مف أىمّْيَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(، ابف القيـ الجكزيَّة، شفاء العميؿ في مسائؿ 110)ص،يف، اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو( انظر: ياس(1
(، مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع 43) ص،القضاء كالقدر كالحكمة كالتَّعميؿ

 (.1/16)ج، ،األساسي
 (.241) ص،لعقيدة اإلسبلميَّة(، ياسيف، شرح أصكؿ ا67) ص،( انظر: الصّْبلبي، اإليماف بالقدر(2
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َ:الثالمطمبَالثَ 
َبةَعمىَاإليمافَبالقضاءَكالقدرثارَالمترتٍّآلا

بالقضاء، كالقدر آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ  ترتَّب عمى اإليمافت         
في اآلخرة،  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأنفعيا الفرد كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

  -:(1)كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

فعؿَالخيراتَكأنكاعَ،َكذلؾَبكجيوَاإلنسافَنحكَانضباطَسمككو،َكالتزاموَبالعمؿَالصالحت -أك الَن
لي دٍ كال يي  ،ب بنفسوجى عٍ فبل يى  مف أجؿ معرفة السُّنف الككنيَّة، ؛كيبذؿ كؿَّ طاقاتو كقدرتو اعات،الطَ 

و لمكانع كالعكائؽ، كأنَّ ا ؼي رٍ كصى  ،كفيؽ كاإلعانةؿ عميو بالتَّ ذم تفضَّ و تعالى ىك الَّ بعممو؛ لعممو أنَّ 
ُ  :تعالىقاؿ ، كفي ذلؾ إلى نفسو لضعؼ كعجز عف العمؿ ؿى كّْ لك كي  ﴿َو١ُِٜ اْخ٣٦َُ٭ا ََٙقَْيَى اّلِلَّ

٩ْد٤ُْ  ُٟ ٬َبَدةِ َذيُجَثِاُُس٤ْ ت٦َِب  يِْة َوالمَّ َٗ َخ٣٦ََُس٤ْ َورَُف٭َُلُ َوال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن وََفَُتَدُّوَن إَِل ََعل٤ِِ ا٢ْ
٣٦َُْٔ٭َن﴾  . (105)التَّكبة:َت

َييسىمٍّيَاإلنسافَ-ثانينا ََ،عفَالمصائب اإليمافَبالقضاءَكالقدر ََكَكيكجبَلو  ،برالصَ الش كر،
كيككف ذلؾ بالرّْضا كالتَّسميـ، كعدـ الجزع ممَّا أصابو تعالى،ََاقدرهََكالقناعةَبماََ،سميـكالتَ 

َهبَب ٥ِ تعالى:قاؿ أك األسى الَّذم فاتو كفي ذلؾ 
َ
ِقُس٤ْ ﴿٥َب أ ُٚ ْج

َ
رِْض َوََل ِِف أ

َ
٧ْ ُمِويثٍَج ِِف اْْل

 ِ َٞ لََعَ اّلِلَّ ِ ٫َب إِنَّ َذل
َ
ْن َجِْبَأ

َ
ِٟدَبٍب ٧ْ٥ِ َرث١ِْ أ  .(22الحديد:)﴾يَِقْْيٌ إَِلَّ ِِف 

رَاإلنسافَمفَالخكؼَكالجبف،َكيزدهَمفَالقكةَكالش جاعةََ-ثالثنا رٍّ اإليمافَبالقضاءَكالقدرَييحى
األجؿ  ما أصابو لـ يكف ليخطئو، كما أخطأه لـ يكف ليصيبو، كأفَّ  أفَّ نَّو يعمـ كذلؾ ألكاإلقداـ؛َ

﴿َو٢ُُِكِ لقكلو تعالى:  ؛، ال يياب المكتة كارهو ، كال يرده كراىيَّ ال يزيد فيو حرص حريصو  مقدره 
ِؼُم٭ن ْٝ ًج َوََل يَْقدَ َٓ ِغُؾوَن َفب

ْ
َش٤ْ٬ُُ٣ ََل يَْقدَأ

َ
َش١ٌ َٙإَِذا َشبء أ

َ
ٍج أ َّ٥
ُ
 . (34األعراؼ:)﴾أ

َ -رابعنا َكسعادتيا: َكاطمئنانيا، َالن فسَالمكحدة، فيي ال تقبؿ األكامر إال مف كاحد، كال راحة
 النَّفس، كيسكفلو ترتاح ألفَّ اإليماف بقضاء ا تعالى كقدره  تمتثؿ لمنَّكاىي إال مف كاحد، كذلؾ

، كمفارقة اليْـّ كالحزف ال تتمزؽ ؿكراحة البا سعادة القمب،عند در، ك الصَّ لو  كينشرح القمبلو 
نَّما يشعر  بالرّْضا كالسَّكينة كالسَّعادة، كالرَّاحة، كالطُّمأنينة. :نفس اإلنساف، كال تكتر أعصابو، كا 

                                                 

(، ياسيف، 104) ص،( انظر: آؿ سعدم، التَّنبييات المَّطيفة فيما احتكت عميو الكاسطيَّة مف المباحث المنيَّفة(1
(، 219) ص،(، الخطيب كاليزايمة، دراسات في العقيدة اإلسبلمية250)ص،شرح العقيدة اإلسبلميَّة

 (.119) ص،ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو
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رَاإلنسافَمفَالعبكدي ةَلمعبادَ-خامسنا كذلؾ بدخكلو في العبكديَّة  ؛اإليمافَبالقضاءَكالقدرَييحرٍّ
جبيتو ألمّْ قكةو عمى ظير األرض كىك يعمـ أفَّ األمر بيد خالؽ لربّْ العباد إذ كيؼ تنحني 

 .  السَّمكات كاألرض كمٍف ًفٍيًيفَّ

 

  القضاء كالقدراآلثار المترتّْبة عمى اإليماف ببعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف ،
سع األساسي؛ كجد الصَّؼ التَّا طمبةكبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ ب

 بذكر أيِّا مف ىذه اآلثار. الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا

 أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بذكر اآلثار المترتّْبة عمى اإليماف بالقضاء  :يقترح الباحث
يَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ.   كالقدر؛ لما ليذه القضية مف أىمّْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
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َ:المبحثَالث اني
َالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةاليدايةَكالض الؿَمفَخ

ؿلمطمبَاَلا َ:ك 
َ:اليدايةَكأسبابيابَالت عريؼ

َََ-:تعريؼَاليدايةَ-أك الَن
ََ:فيَالم غةَاليدايةَ-أ

ىديتو  ، ييقىٍاؿ:قدـ لئلرشادالتَّ )ىدل( بمعنى  مشتؽه مف مادة :في أصؿ المُّغةاليداية  لفظ     
﴿ ١ُْٜ إِنَّ ال٬َُْؼى : "قكلو تعالى: ()ابف منظكرقاؿ  ،(1) متو ألرشده، أم تقدَّ ريؽ ىدايةن الطَّ 

... ِ  كقكلو تعالى: ،ذم دعا إليو ىك طريؽ الحؽّْ راط الَّ الصّْ  :أم (73آؿ عمراف:)﴾اْليج٫َُؼى اّلِلَّ
٣َي٩َْب ل٬ُْ٣ََؼى... َٓ ف طريؽ اليدل مف طريؽ نبيّْ  عمينا أفَّ  إفَّ  :مأ (12المَّيؿ:) ﴾ اْليج﴿إِنَّ 

َ.َ(2)"بلؿالضَّ 

َ:االصطالحَاليدايةَفيَ-ب

تستعمؿ اليداية في ، ك ريؽ المكصؿ كاإلرشاد إليواللة عمى الطَّ لدَّ ت اليداية بأنَّيا "ارَّفعي        
َٞ تَل٬َِْؼي إَِل : تعالىقاؿ ، كفي ذلؾ (3)"عكة إلى الحؽّْ معنى الدَّ  اٍط ﴿َوإ٨َِّ ِِصَ
ِٝي٤ٍ﴾ معرفة الحؽ كالعمؿ اليداية بقكلو: " ()، كعرَّؼ اإلماـ ابف القيـ (52الشُّكرل:)ُمْقدَ

 . (4)"بو

اللة عمى ما يكصؿ إلى المطمكب، كقد يقاؿ: الدَّ بقكلو: " ()عرَّفيا اإلماـ الجرجانيُّ      
 . (5)"يكصؿ إلى المطمكب ىي سمكؾ طريؽو 

                                                 

حاح6/42)ج ،( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة(1  (.325) ص  ،(، الرازم: مختار الصّْ
 (.15/354)ج، ( لساف العرب(2
، شرح المقاصد في عمـ الكبلـ(3  (.2/159)ج ، ( التَّفتازانيُّ
 (.19/146) ج، ( ابف القيّْـ، مجمكع الفتاكل(4
، التَّعريفات(5  (.256) ص ،( الجرجانيُّ
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ب تعالى ىك اليدل، كفعؿ العبد ىك االىتداء، فعؿ الرَّ " :() ـيّْ ابف الق اإلماـ قاؿ       
ُ َذ٬َُ٭  :ؿ تعالىقاكفي ذلؾ  (1)"كىك أثر فعمو سبحانو فيك اليادم كالعبد الميتدم ﴿٧٥َ َح٬ِْؼ اّلِلَّ

 . (178األعراؼ:)ال٬ْ٦ُْدَِؼي﴾

إلرشاد، أمَّا في االصطبلح لمباحث ممَّا سبؽ أفَّ اليدل في المُّغة بمعني البياف كا قد تبيفك       
 بمعنى اليداية كاإلرشاد إلى طريؽ معرفة الحؽّْ إلى ما يكصمو صبلح أعماؿ في الدُّنيا كاآلخرة.

َ-:اليدايةَأسبابَ-ثانينا
إلقرار العبد با تعالى مىٍفطيٍكرىان عمى  )ىدايةَالفطرة(؛ََكذلؾَكحيدَأعظـَأسبابَاليدايةالتَ -1

فراده ب فات، فالنَّفس بفطرتيا إذا اإليماف بو، كا  أنكاع التَّكحيد: الرُّبكبيَّة كاأللكىيُّة كاألسماء كالصّْ
و "فإنَّ  :() ابف كثيراإلماـ قاؿ ،(2)كانت ميقَّرىةن  تعالى كمحبَّتو لو ال تشرؾ بو شيئنا ؛تيًركىتٍ 

 . (3)"و ال إلو غيرهتعالى فطر خمقو عمى معرفتو كتكحيده، كأنَّ 
َكالَ-2 َفيالعقؿ، َكالن ظر َكالت دبر، َاَت فكير، َمخمكقاتَآيات َك َوتعالى يقكد اإلنساف إلى ،

اإليماف بالخالؽ العظيـ الَّذم خمؽ ما في السَّمكات كما في األرض بنظاـو محكـو كىك سبب 
ُ  ﴿إِنَّ ِِف  :ؿ تعالىقالزيادة اإليماف، كفي ذلؾ  َٛ اّلِلَّ  ِِف اْغدِاَلِف ال٣َّي١ِْ َواجل٬ََّبِر َو٥َب َغ٣َ

٭َن﴾ ُٝ ْ٭ٍم َحدَّ َٝ رِْض َْليَبٍت ٢ِ
َ
٦َبَواِت َواْْل  .  (4) (6يكنس:)القَّ

َكالرَ َ،كبةكالتَ َ،اإلنابة-3 َا َإلى َالفاسد،َجكع َالعمؿ َاستدامة َمف َحذ رىـ َكلذلؾ تعالى،
ؿ فاتٌبعكا ، كاستمعكا القك تعالى ذيف أنابكا إلى افالَّ كدعاىـ إلى التَّكبة منو  كاإلصرارَعمىَفعمو،

 . (5)ىـ أىؿ اليداية ؛أحسنو
4-ََ َا َأىمىػرى َما َامتثاؿ َكرسكليوتعالى ََك()بًو ،َ َعنوذلؾ َاَكرسكلو َنىيى َما َ،اجتناب
َكالنَ كا َاليداية َأسباب َفعؿ َفي َالجتياد كاجتناب أسباب  ، بقدر استطاعتوا كعمبلن عممن جاة،

ِ  :لقكلو تعالى ؛بلؿ كاليبلؾالضَّ  ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
ْ اْفدَِصيثُ٭اْ ّلِِلِ َول٣ِؾَُّف٭ِل إَِذا َدََعُز٤ ل٦َِب ﴿يَأ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا

  (24األنفاؿ:)ُْحْيِيُس٤ْ﴾
                                                 

 (.80) ص،( ابف القيّْـ، شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتَّعميؿ(1
 (.126)ص،( انظر: الصَّبلبى، اإليماف بالقدر(2
(، يسرم، طريؽ اليداية مبادئ كمقدمات عمـ التَّكحيد عند أىؿ  6/313)ج،( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(3

 (.168) ص ،السُّنَّة كالجماعة
 (.206) ص ،( انظر: البدر، زيادة اإليماف كنقصانو كحكـ االستثناء فيو(4
، عقيدة المؤمف(5  (.366) ص، ( انظر: الجزائرمُّ
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َالن فسَالمكحدةَ-5 ََكراحة َكسعادتياانشراحَالصَ ، َكاطمئنانيا، َكذلؾدر،  -تعالى–ألفَّ ا  ؛
، تعالى داه اكطمبو، فمف جاء بذلؾ ى ،توكمحبَّ  ،مف األسباب في معرفة الحؽّْ  ئلنسافأ لىيَّ 

ْح َهْؼرَُه لِْْلِْفاَلِم :تعالىقاؿ ، كفي ذلؾ (1)كشرح صدره لئلسبلـ ْن َح٬ِْؼيَُ٪ يَْْشَ
َ
ُ أ ﴿ َذ٧ْ٦َ يُؾِِد اّلِلَّ

٦َبِء﴾ ُؼ ِِف القَّ َّٔ ٦َب يَوَّ جَّ
َ
أ َٟ ب َطؾًَشب  ًٝ ١ْ َهْؼرَهُ َييِ َٔ ٣َُّ٪ ََيْ ًِ ْن يُ

َ
 . (125األنعاـ:)َو٧ْ٥َ يُؾِْد أ

َالطَ َلن فساَمجاىدةَ-6 َكالصَ َتعالىَاعاتعمىَفعؿ اعةَالطَ تككفَتمؾَحيثََعمييا،َبر،
 كفؽ مف شاء بمزيد عناية كأراد مف نفسو أفٍ  سبحانو كىذا عدلوَ،كالعقكؿَ،السماعَكالبصارب

يعينو كيكفقو فيذا فضمو كخذؿ مف ليس بأىؿ لتكفيقو كفضمو كخمى بينو كبيف نفسو كلـ يرد 
ي٧َ َشب٫َُؼوا :لقكلو تعالى ؛يكفقو فقطع عنو فضمو كلـ يحرمو عدلو أفٍ  سبحانو مف نفسو ِ ﴿ َواَّلَّ

َْ ال٦ُْْظِقجنَِي﴾ َ ل٦ََ  . (2) (69العنكبكت:)ِذي٩َب جَل٬َِْؼَح٤ْ٬َُّ٩ ُفث٩َ٣َُب َوإِنَّ اّلِلَّ

كغيرََكلسافَوَكبصرَوَمنياَنعمةَالحكاسَمفَسمعَوَكثيرةَوَنعـَاَتعالىَعمىَاإلنسافَبنعَـوأ-7
كفي  ،الؿالضَ َأسبابكالبعدَعفََ،كييتدمَإلىَطريؽَالخيرَ،لتكصموَإلىَمعرفةَالخالؽَ؛ذلؾ
َٞ ََكَن َخ٩ُْ٪  :تعالىقاؿ ذلؾ  وخَلِ

ُ
َؤاَد لُكُّ أ ُٚ َْ َواْْلََصَ َوا٢ْ ٦ْ ٤ٌْ٣ إِنَّ القَّ ِٓ َٞ تِِ٪  َ ـَ ل ْ ُ٘ ٥َب ٢َح ْٝ ﴿َوََل َت

  . (3)إدراؾ، كجعميا في ىذه اآلية مسئكلة يا حكاس لياألنَّ  كذلؾ (،36اإلسراء:)َمْقاُ٭ًَل﴾

 

  كبعد اطبلعو عمى ، كأسبابياالتَّعريؼ باليداية بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى  مبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 ح اليداية في المنياج. بتعريؼ مصطم المنياج لـ يقكمكا

 حقيقة اليداية كالضَّبلؿ أفَّ القائميف عمى المنياج قد ذكركا شيئنا يسيرنا مف  :يشار ىنا
المتمثَّمة في قكلو تعالى:  (4)في ثنايا تفسيرىـ آلياتو مف القرآف الكريـ مف سكرة محٌمدو كأسبابيما 

َٞ َطَّتَّ إَِذا َغؾَ  ُْ إحَِلْ ب ﴿َو٤ْ٬ُْ٩٥ِ ٧ْ٥َ يَْقد٦َِ ًٚ ٤َْ٣ ٥َبَذا َٜبَل آ٨ِ ِٔ وخُ٭ا ا٢ْ
ُ
ي٧َ أ ِ ٩ِْؼَك َٜبلُ٭ا لَِّلَّ ِٓ ُش٭ا ٧ْ٥ِ 

٫َْ٭اَء٤ْ٫ُ )
َ
٭ا أ ُٔ ثَ ُ لََعَ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ِِ َواتَّ َْ اّلِلَّ ثَ ٍَ ي٧َ  ِ َٞ اَّلَّ وخَلِ

ُ
ي٧َ ا٫ْدََؼْوا َزاَد٤ْ٫ُ ٫ًُؼى َوآخَب٤ْ٫ُ 76أ ِ ( َواَّلَّ

                                                 

(، مصطفى 1/342)ج ،( انظر: الجربكع، أثر اإليماف في تحصيف األمَّة اإلسبلميَّة ضد األفكار اليدَّامة(1
 (.2/7)ج ،األساسي كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع

 (.25) ص ،( انظر: ابف القيـ، الفكائد(2
، الجامع ألحكاـ القرآف(3  (.10/260)ج ،( انظر: القرطبيُّ
 (.1/10)ج ،( انظر: مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(4
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َ٭ا٤ْ٫ُ﴾ ْٝ ـ عف قضية الحكار في القرآف الكريـ حيث قالكا: (،  كفي أثناء حديثي17، 16)الكيؼ:َت
"بعث ا سبحانو األنبياء؛ ليداية النَّاس إلى الحؽّْ، فكانكا يحاكركنيـ كيجادلكنيـ، كيقدّْمكف ليـ 
األدلَّة؛ ليقنعكىـ بالحقائؽ اإليمانيَّة؛ ككجكد ا، ككحدانيَّة، ككاإليماف بالرُّسؿ، كالبعث، 

بياء في دعكتيـ الٌناس يردُّكف عمى الشُّبيات كالتَّساؤالت التي تيثار، كالحساب، كما كاف األن
ة، كالدَّليؿ، كالبرىاف، فالحكاري كاف الكسيمة التي اتَّبعيا األنبياء في الدَّعكة إلى  كيناقشكنيا بالحيجَّ

 . (1)ا سبحانو"

  لما ليا مف أىمّْيَّةو يقترح الباحث: أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بتعريؼ مصطمح اليداية؛
 في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. 

 

 

 

 

      َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 

 .(2/7ج )اسي، ( انظر: مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األس(1
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َ:انيالمطمبَالثَ 
َ:الؿَكأسبابوالضَ بَالت عريؼ

:َتعريؼَالض الؿ َ:أك الن
ََ:فيَالم غةَالض الؿَ-أ

ؿَّ يىًضؿُّ  (ؿى مى مف مادة )ضى  مشتؽه  :في أصؿ المُّغةالضَّبلؿ        ضد  كالضَّبلؿ ،ضبلالن  ضى
 ًإذا لـ ييتدً  ؛ًفي األىٍرض ضبلالن  ؿَّ كضى  ،لىوي  ًإذا لـ ييتدً  ؛مر ضبلالن ألفي ا ؿَّ كضى  ،اليدل
ليما، ككذلؾ  إذا لـ تيتدً  ؛ارالمسجد كالدَّ  كضممتي ، إذا ذىب منؾ ؛بعيرم أضممتي يقاؿ:  (1)بيؿلمسَّ 
﴿إِنَّ  قكلو تعالى:، كمنو بلؿً تنسيبو إلى الضَّ  جًؿ: أفٍ الرَّ  كتىٍضميؿي  ،(2)لو ييتدممقيـ ال  شيءو  كؿَّ 

ٍؾ ﴾ ُٔ  .  (3)في ىبلؾو  :أم (47القمر:)ال٦ُْْصِؾ٥ِنَي ِِف َياَلٍل وَُف

َ:االصطالحَفيَلض الؿاَ-ب

بتعريفاتو متعدّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف  لضَّبلؿعرَّؼ عمماء العقيدة اإلسبلميَّة ا      
  -:ىذه التَّعريفات

كىك  ريؽ المستقيـبلؿ العدكؿ عف الطَّ الضَّ " بقكلو: ()عىرَّؼ الرَّاغب األصفيانيُّ -      
 . (4)ضد اليداية"

ا بأنَّو: "-       ال يكصؿ إلى  سمكؾ طريؽو  :كقيؿ ،ما يكصؿ إلى المطمكب دي قٍ فى كعيرّْؼى أيضن
  . (5)"المطمكب

      : ﴿َو٧ْ٥َ تعالى:  ، كمنو قكلويطمؽ عمى الكفر فتارةن  كما كيطمؽ الضَّبلؿ عمى عدة معافو
يًؼا﴾ ِٔ ْؼ َي١َّ َياَلًَل تَ َٝ ِ َوَماَلئَِسِدِ٪ َوُكدُثِِ٪ َورُُف٣ِِ٪ َواحْلَْ٭ِم اْْلِغِؾ َذ ْؾ تِبّلِلَّ ُٚ  ،(136ساء:النّْ )يَْس

ْؼ َي١َّ َياَلًَل عالى:كمنو قكلو ت رؾ،يطمؽ عمى الشّْ  كتارةن  َٝ ِ َذ  ﴿َو٧ْ٥َ يُْْشِْك تِبّلِلَّ
يًؼا﴾ ِٔ : () مكسى و تعالى حكايةن عفيطمؽ عمى الخطأ كمنو قكل كتارةن  ،(116ساء:النّْ )تَ

                                                 

، جميرة المُّغة(1  (.1/147)ج ،( انظر: األزدمُّ
 (.391/ 11)ج ،(، ابف منظكر، لساف العرب1/560)ج ،( انظر: ابف فارس، مجمؿ المُّغة(2
حاح تاج الُّمغة كصحاح العربيَّة(3 ، الصّْ  (.5/1749)ج ،( الجكىرمُّ
، التَّكقيؼ عمى ميمات التَّعاريؼ(4 ، مفردات غريب القرآف223) ص  ،( المناكمُّ  (.297) ص ،(، األصفيانيُّ
، تاج العركس مف جكاىر القامكس(5 بيدمُّ  (.343/ 29)ج ،( الزَّ
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ب٢نَِي﴾ ًَّ ٨َب ٧َ٥ِ ال
َ
٣ْد٬َُب إًِذا َوأ َٔ  كمنو قكلو سياف،يطمؽ عمى النّْ  كتارةن  ،(20عراء:الشُّ ) ﴿َٜبَل َذ

غْ تعالى: 
ُ
َؾ إِْطَؼا٦َ٫ُب اْْل ِٟ ١َّ إِْطَؼا٦َ٫ُب َذدَُؽ ًِ ْن خَ

َ
، كما كيستعمؿ الضَّبلؿ ( 28البقرة:)َؾى﴾﴿أ

ْجيَب و٤ْ٫َُ : في بطبلف العمؿ كضياعو، كمنو قكلو تعالى ي٤ْ٬ُُ ِِف اِْلَيَبِة ادلُّ ْٔ ي٧َ َي١َّ َف ِ ﴿اَّلَّ
ًٔب﴾ ج٤ْ٬َُّ ُْحِْق٩ُ٭َن ُه٩ْ

َ
 .(1) (104الكيؼ:) َْحَْقثُ٭َن أ

َ-:ثانينا:َأسبابَالض الؿ
َكذل -1 َتعالى، َا َذكر َعف َالحؽٍّ،االبتعاد َسماع َباإلعراضَعف َيككف كغشاكة عمى  ؾ

فبل ينظركف  إلى آيات ا تعالى في أنفسيـ كفي اآلفاؽ حتى يتبيَّف ليـ الحؽُّ،  ؛أبصارىـ
بِم ت١َْ أ﴿ :تعالىقاؿ كفي ذلؾ  َٔ ْج

َ
٣ُ٭َن إِْن ٤ْ٫ُ إَِلَّ ََكْْل ِٝ ْٔ ْو َح

َ
٭َن أ ُٔ ْكََث٤ْ٫َُ يَْق٦َ

َ
نَّ أ
َ
ْم َُتَْقُة أ

َي 
َ
 . (2) (44الفرقاف:)١ُّ َفِبياًل﴾٤ْ٫ُ أ

َالش يطافَيطافالشَ غكايةَ -2 َحذرَاَتعالىَاإلنسافَمفَكسكسو َفقد ؛ ألنَّو نذر كأتباعو؛
إلبعادىـ عف منيج  ؛نفسو، كبذؿ عمره إلغكاء بني آدـ، كأقسـ أنَّو سيظؿُّ يكسكس لمبشر

َ٭غْتَ  :ؿ تعالىقاا تعالى، كفي ذلؾ  ْٖ
َ
ِ٭غ٤ْ٬َُّ٩َ ﴿َٜبَل رَِب ت٦َِب أ ْٖ

ُ
رِْض َوَْل

َ
َزغََِنَّ ل٤ْ٬َُ ِِف اْْل

ُ
ِن َْل

نَي ) ِٔ َْجَ
َ
ثَبَدَك ٤ُ٬ُْ٩٥ِ ال٦ُْْػ٣َِونَي﴾39أ ِٓ  . (40، 39الحجر:)( إَِلَّ 

اتبع شيكة ك  ،األىكاءع يكات، كاتبالشَّ  عاتبما  ، كذلؾ ألفَّ اإلنساف إذيكاتتباعَاليكلَكالشَ إ -3
ََؽ إِل٬ََُ٪  :تعالىقاؿ ع في الضَّبلؿ، كفي ذلؾ فإنو حتمنا سيق ؛فس كىكاىاالنَّ  يَْح ٧ِ٥َ ا َّ

َ
ََٙؾأ
َ
﴿أ

َمبَوةً َذ٧ْ٦َ َح٬ِْؼي٪ِ  ِٖ ١َ لََعَ تََصِهِ  َٔ ِ٪ َو٣َْٜثِِ٪ وََش ِٔ ٤ٍْ٣ وََغد٤ََ لََعَ َف٦ْ ِٓ ُ لََعَ  َي٣َُّ٪ اّلِلَّ
َ
 ٧ْ٥ِ ٫ََ٭اُه َوأ

ُؾوَن﴾ َّٟ َٙاَل خََؽ
َ
ِ أ ِْٔؼ اّلِلَّ   .(3) (23الجاثية:)َب

َكالكقكعََ-4 َكالعنادَكاالستكبارَأىـَالسبابَالتيَتجعؿَاإلنسافَيعرضَعفَقبكؿَالحؽٍّ الًكٍبري
كىك االرتفاع عف النَّاس، كاحتقارىـ،  ألنَّو يستجيب لكساكس الشَّيطافَكذلؾَ؛فيَالض الؿ

ذلؾ أعماه كضمَّو عف الطَّريؽ المستقيـ، كفي  ؛كدفع الحؽّْ، كىذا مرضه إذا أصاب اإلنساف
ِٛ َوإِْن يََؾْوا لُكَّ آيٍَج ََل  :ؿ تعالىقا ْْيِ اِْلَ َٗ رِْض تِ

َ
ُوَن ِِف اْْل ي٧َ َحد٠ََِبَّ ِ ِْصُِف َخ٧ْ آيَبِِتَ اَّلَّ

َ
﴿َفأ

                                                 

 (.97/ 5)ج  ،(، ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث كاألثر35) ص ،( الفكزاف، كتاب التَّكحيد(1
، اإليماف بالقدر(2 التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع  (، مصطفى كآخركف،166) ص،( انظر: الصَّبلبيُّ

 (.1/10)ج ،األساسي
(، مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع 10/585)ج، ( انظر: ابف تيّْميَّة، مجمكع الفتاكل(3

 (.1/10)ج ،األساسي
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 ياًل يُْؤ٩٥ُِ٭ا ت٬َِب َوإِْن يََؾْوا َفِبي١َ الؾُّْلِؼ ََل َحدَِّػُؽوُه َفِبياًل َوإِْن يََؾْوا َفِبي١َ ا٢ًَِّْ َحدَِّػُؽوهُ َفبِ 
تُ٭ا تِآيَبخ٩َِب َوََك٨ُ٭ا َخ٬َْ٩ب ََغ٣ِِٙنَي﴾ ؽَّ َٟ  ٤ْ٬ُ جَّ

َ
َٞ تِأ ِ  . (1) (146األعراؼ:)َذل

َكعفَطريؽَالحؽٍَّ أمرَاَتعالى،َكالخركجَعفَطاعتو،ماَترؾَ،َكذلؾَبالعصيافالفسؽََكَ-5
قاؿ كقد كرد الفسؽ بمعنى الكفر، كفي ذلؾ  فسيصؿَإلىَالض الؿ،َ؛كخركجوَعفَالط اعة

٭نَ  :الىتع ُٝ بِف َٚ َٞ ٤ُ٫ُ ا٢ْ وخَلِ
ُ
َٞ َٙأ ِ َؼ َذل ْٔ َؾ َب َٚ  . (2) (55النُّكر:)﴾﴿َو٧ْ٥َ َز

يككف عمى ديف قكمو كذلؾ  الت عص بَكالت قميدَالعمىَلآلباء،َكالجداد،َكالس ادة،َكالكبراء، -6
فٍ  ،فبل ينظر فيو كآبائو، كمف ىك ناشئ معيـ فيأتيو الحؽُّ   ذلؾ؛ ك قاصرو  ري ظى نى فيك نظر  كا 

ْ ءاتَبء٤ْ٫ُ : تعالىقاؿ كفي ذلؾ  بو لقكمو،كتعصُّ  ،ذم نشأ عميولرضاه بدينو الَّ  ْ٭ا َٚ ْ٢
َ
٤ْ٬ُ أ ﴿إِجَّ

٭َن﴾  ُٓ  . (3) (70، 69افات:الصَّ )َيب٢نَّي َذ٤ْ٬ُ لََعَ ءارَبر٤ْ٫ِِ ُح٬َْؾ

 

  د كبعالتَّعريؼ بمصطمح الضَّبلؿ كأسبابو، بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ  مبةاطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا بتعريؼ مصطمح الضَّبلؿ في المنياج. 

 أٍف يقـك القائمكف عمى المنياج بتعريؼ مصطمح الضَّبلؿ؛ لما ليا مف أىمّْيَّةو  :يقترح الباحث
 ديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. في تع

 

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 

، اإليماف بالقدر(1   (.190) ص،( انظر: الصَّبلبيُّ
، اإليماف حق(2  (.240) ص ،يقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السُّنَّة كالجماعة( انظر: األثرمُّ
 .317( انظر: المرجع السَّابؽ،  ص(3
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َ:الثالمطمبَالثَ 
َكأسبابيماَالثارَالمترتبةَعمىَمعرفةَاليدايةَكالضالؿ

آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة،  بلؿاليداية كالضَّ بمعرفة ترتَّب عمى اإليماف ت      
في اآلخرة،  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأيَّة كافَّة، سكاءه يطاؿ نفعيا الفرد كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلم

َ -كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية:

ََ-أكالَن َاليداية، َأسباب َأىـ َمف َكىك َلشرعو َكاالنقياد َاَتعالى كذلؾ بإتباع تحقيؽَمعرفة
مع كالطَّاعة، كالبعد عف أسباب أكامره، كاجتناب نكاىيو، كقبكؿ الحؽّْ، كاالمتثاؿ لذلؾ بالسَّ 

ٮ َواتَََّق ) :تعالىقاؿ الضَّبلؿ كاالنحراؼ، كفي ذلؾ  ََ ْخ
َ
ب ٧ْ٥َ أ َّ٥

َ
َق تِبِْلُْقََّن )5﴿ َٙأ ( 6( وََهؼَّ

هُ ل٣ِْحُِّْسَى ) ََّن )7ََٙق٩ُحَِِّسُ ْٗ ١َ َواْفدَ ب ٧ْ٥َ ََبِ َّ٥
َ
َب تِبِْلُْقََّن )8( َوأ ( ََٙق٩ُحَِِّسُهُ 9( َوَكؽَّ

ُِّْٔسَ  َ. (1) (10-5يؿ: المَّ )ى﴾ل٣ِْ

ََ-ثانينا َكميا، َالقرآف َآيات َفي َكالن ظر َكالت أمؿ، َطَيالت فكير، َكالحؽٍََّ،شدكالرَ َالغيٍََّؽًَرًَكمعرفة
د مف اليكل إلى  ، كيدفع الكافر العاقؿ المتجرّْ با تعالى يزيد المؤمف إيمانان  ذلؾ حيث؛َكالباطؿ
رِْض َواْغدِاَلِف ال٣َّي١ِْ  ﴿ :ىتعالقاؿ با تعالى، كفي ذلؾ  اإليماف

َ
٦َبَواِت َواْْل ِٛ القَّ

إِنَّ ِِف َغ٣ْ
٦َبِء ٧ْ٥ِ ٥َ  ُ ٧َ٥ِ القَّ ٨َْؿَل اّلِلَّ

َ
ُْ اجلَّبَس َو٥َب أ َٚ َِ ََتْؾِي ِِف اْْلَْظِؾ ت٦َِب َح٩ْ

ِٞ ا٢َّ ْ٣ ُٚ ْطيَب َواجل٬ََّبِر َوا٢ْ
َ
بٍء َٙأ

َؼ َمْ٭خ٬َِب َوكَذَّ ِذي٬َب ْٔ رَْض َب
َ
٦َبِء  تِِ٪ اْْل ِؾ َبنْيَ القَّ َظبِب ال٦َُْقػَّ ِ٘ الِؾغَبِح َوالقَّ غ ٧ْ٥ِ لُكِ َداتٍَّج َوخَْصِ

٣ُ٭َن﴾ ِٝ ْٔ ْ٭ٍم َح َٝ رِْض َْليَبٍت ٢ِ
َ
   .(2) (164البقرة:)َواْْل

َتحم مكهَماَعمىَليـَالنبياءَكالر سؿ،َكتكقيرىـ،َكالث ناءيَعمييـ،َكالد عاءيَبماَيميؽَمحب ةَيَ-ثالثنا
خبلصو  ،بعزـو شديدو  الحجج فً يى بٍ كدعىكا إليو بأفضؿ الكسائؿ كأٌ  أقكاميـ،َأذلَمف ، عظيـو  كا 

تبميغ  الرّْسالة كالدَّعكة إلى ا  مشقات مف عميو صبركا ، كماحذيركحذَّركا مف الباطؿ أشدَّ التَّ 
تًيـ كسينَّتًيـ، نيجًيـ عمى كمتابعتييـ ذلؾ، في بيـ تعالى، كالتَّأسّْي ا تعالى،  إلى كدعكتًيـ كًسٍيرى

ٌج تََٔؼ الؾٌُّف١ِ  :تعالىقاؿ كفي ذلؾ  ِ ُطصَّ غ٧َ َو٩٥ُِؽِرغ٧َ خِلاَلَّ يَُس٭َن ل٩٣َِّبِس لََعَ اّلِلَّ بَّْشِ ﴿رٌُّفاًل ٥ٌّ

                                                 

 (.22)ص ،( انظر: الخطيب كاليزىاٌيمة، دراسات في العقيدة اإلسبلمية(1
 (.170) ص ،( انظر: ابف القيـ، الفكائد(2
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ِؿغؿاً َط٠ِي٦بً ﴾ َٓ  ُ عذار إلكما كنا ميمكي قكـ إال بعد ا:َ"كالمعنى،َ(1)َ(165ساء: النّْ  )َوََكَن اّلِلَّ
قامة الحجَّ إلييـ بالرُّ   . (2)"ة عمييـ باآليات التي تقطع عذرىـسؿ، كا 

ََ-رابعنا َفييا، َاعكجاج َال َالتي َالمستقيـ َالط ريؽ َإلى ﴿ا٫ِْؼ٨َب  :تعالىقاؿ كفي ذلؾ اليداية
اَط  ي٤َ) الِصَ ِٝ ٣َي٤ْ٬ِْ َدْْيِ 6ال٦ُْْقدَ َٓ ٦َْح  َٔ ْج

َ
ي٧َ أ ِ اَط اَّلَّ ٣َي٤ْ٬ِْ َوََل  (ِِصَ َٓ ٭ِب  ًُ ْٗ ال٦َْ

ب ًَّ ييديو ا  ا إلى أفٍ كالعبد مضطر دائمن  : "()ابف تيّْميَّة قاؿ ،  (6،7الفاتحة:)٢نَِي﴾ال
كال كصكؿ  ،و ال نجاة مف العذابعاء؛ فإنَّ ىذا الدُّ  إلى مقصكد راط المستقيـ فيك مضطره الصّْ 

مَّ فيك إمَّ  ؛فمف فاتو ،عادة إال بيذه اليدايةإلى السَّ  ، (3)"يفالّْ ا مف الضَّ ا مف المغضكب عمييـ كا 
ا: "قاؿ ك  ذا حصؿ اليدل إلى الصَّ أيضن زؽ كسائر ما تطمب صر كالرّْ راط المستقيـ حصؿ النَّ كا 
(4)"عادةفكس مف السَّ النُّ 

  

 كفيؽَلذلؾَكتيسيره،االستعانةَبوَفيَالتَ ذلؾَبَكتعالى،ََككؿَعمىَاالتَ َكَ،اإلخالصَ-خامسنا
تمامو  تكالثَّ  ﴿ ١ُْٜ ١ْ٫َ ٨ُجَثِاُُس٤ْ  :ؿ تعالىقا، كفي ذلؾ عالىبات عميو، كاإلحساف فيو كا 

ْخ٦َبًَل )
َ
غ٧َ أ ْغَِّسِ

َ
ج٤ْ٬َُّ ُْحِْق٩ُ٭َن 773تِبْْل

َ
ْجيَب و٤ْ٫َُ َْحَْقثُ٭َن أ ْٔي٤ْ٬ُُ ِِف اِْلَيَبِة ادلُّ ي٧َ َي١َّ َف ِ ( اَّلَّ

ًٔب﴾  . (5) (104، 103الكيؼ:)ُه٩ْ

كىي  ،عميياَفَىكَقادرَهفَطمبَاليدايةَممَ تضمَ يَ،َكذلؾتعالىَرَاذكالد عاء،ََكَكثرة -سادسنا
ف شاء منعو إياىا ،شاء أعطاىا عبده بيده إفٍ  فمف لـ يجعمو  ،كالعمؿ بو كاليداية معرفة الحؽّْ  ،كا 

د باليداية فيك سبحانو المتفرّْ  ،إلى االىتداء لـ يكف لو سبيؿه  ؛ بوعامبلن  ا بالحؽّْ ا تعالى عالمن 
 ا لو عامبلن مؤثرن  ،ا لوا لميدل محبِّ كىي جعؿ العبد مريدن  ،ال يتخمؼ عنياالمكجبة لبلىتداء التي 

                                                 

شرح رسالة اإلماـ المجدد محمَّد بف عبد  (، الفكزاف،347)ص ،( انظر: الشَّحكد، الكاضح في أركاف اإليماف(1
 (.133) ص ،الشَّحكد، أىركافي اإليمافً  ،(19) ص ،الكىاب

، جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف(2  (.17/402) ج ،( الطَّبرمُّ
 (.14/37) ج ،( ابف تيّْميَّة،  مجمكع الفتاكل(3
 (.12) ص ،( ابف تيّْميَّة، أمراض القمب كشفاؤىا(4
 (.2/508)ج ،الجربكع، أثر اإليماف في تحصيف األمَّة اإلسبلميَّة ضد األفكار اليدَّامة( انظر: (5
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َـ  " :(النَّبيُّ )ذلؾ قاؿ  في، ك (1)مرسؿو  كال نبي   بو مقرَّ  فيذه اليداية ليست إلى ممؾو ، بو ًَإنٍّيَالميي
 . (2)" كىاٍلًغنىىَكىاٍلعىفىاؼَىَكىالت قىى،َاٍلييدىلَأىٍسأىليؾَى

 ار المترتّْبة عمى معرفة اليداية كالضَّبلؿ اآلثية التي أجراىا الباحث عف بعد الدّْراسة الكاف
 ؛الصَّؼ التَّاسع األساسي مبة، كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطكأسبابيما

يداية أيِّا مف اآلثار المترتّْبة عمى معرفة الكجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا بذكر 
 كالضَّبلؿ كأسبابيما. 

 أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بذكر اآلثار المترتبة عمى معرفة اليداية  :يقترح الباحث
 كالضَّبلؿ كأسبابيما؛ لما ليا مف أىمّْيَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (. 53) ص ،( انظر: ابف القيّْـ، شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتَّعميؿ(1
ج  ،كمف شرّْ ما لـ يعمؿ( مسمـ: صحيح مسمـ ، الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار / التَّعكذ مف شرّْ ما عمؿ (2
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َ:المبحثَالث الث
َاءَكالقدرَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةكعالقتوَبالقضَ،الت كك ؿ

َ:ؿالمطمبَالكَ 
َ:كأىمٍّي توَؿككَ التَ بَالت عريؼ

َالت عريؼَبالت كك ؿ:َ-أك الَن
َ:فيَالم غةالت كك ؿَ -َأ

ككؿ إظيار العجز كاالعتماد عمى كالتَّ  ،(ؿى كى )كى َؿ في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادةككُّ التَّ      
في غيرؾ، كاالسـ  إذا  ؛افبلف فبلنن  ككؿَّ َ:كيقاؿَ،(1)كاتَّكىؿى عمى فبلف في أمره إذا اعتمده ،التٍُّكبلى

قة بما عند ا تعالى  ىك الثّْ " :كيقاؿ  ،ا عف القياـ بأمر نفسوبكفايتو، أك عجزن  ه أمره ثقةن اٍ فى كٍ تى سٍ ا
كافؿ رزقو  -تعالى–ا  ذم يعمـ أفَّ الَّ تعالى كالمتككؿ عمى ا  ،ا في أيدم الناسكاليأس ممَّ 

ْ إِن َ:، كمف ذلؾ قكلو تعالى(2)"كأمره فيركف إليو كحده كال يتككؿ عمى غيره ُ٭ا ِ َذدََ٭َّكَّ ﴿ولَََعَ اّلِلَّ
ْؤ٩٥ِِنَي﴾ ٩د٤ُ ٥ُّ  .  (   23 : المائدة )  ُٟ

ََ:فيَاالصطالحَلت كك ؿاَ-ب
تو متعدّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف بتعريفا (التَّككُّؿ)عرَّؼ عمماء العقيدة اإلسبلميَّة       

  -:ىذه التَّعريفات

فبل  ،كحدهتعالى ىك اعتماد القمب عمى ا التَّككُّؿ بقكلو: " ()عرَّؼ اإلماـ ابف القيـ  -أ 
كما ال ينفعو قكلو  ،ككف إلييايضره مباشرة األسباب مع خمك القمب مف االعتماد عمييا كالرُّ 

ساف شيء كتككؿ فتككؿ المّْ  ،مع اعتماده عمى غيره كرككنو إليو كثقتو بو تككمت عمى ا
فٍ  ،ساف مع إصرار القمب شيءتكبة المّْ  كما أفَّ  ،القمب شيء ساف لـ ينطؽ المّْ  كتكبة القمب كا 

 . (3)"شيء

                                                 

، مختار الصّْحاح(1 (، 5/221)ج ،(، ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث كاألثر344)ص ،( انظر: الرازمُّ
 (. 11/734)ج ،ابف منظكر، لساف العرب

بيدم، تاج العركس مف جكاىر القامك 11/734)ج ،( ابف منظكر، لساف العرب(2  (.31/98)ج ،س(، الزَّ
 (.87) ص ،( الفكائد(3
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ا بأنَّ أؼ رّْ كعي  -ب استجبلب المصالح كدفع  يف تعالى ىك صدؽ اعتماد القمب عمى ا"و يضن
 . (1)"نيا كاآلخرةأمكر الدُّ  في المضار

ا في أيدم ، كاليأس عمَّ تعالى قة بما عند اىك الثّْ بقكلو: " ()كعرَّفو الجرجانيُّ  -ج 
 . (2)"اسالنَّ 

يمكف لمباحث الخركج  ؛المُّغكيَّة كاالصطبلحيَّة لمصطمح التَّككُّؿكمف مجمكع التَّعريفات 
 عمى ا تعالى كتفكيض األمر إليو مع األخذ باألسباب. ىك االعتماد: لمتَّككُّؿ بتعريؼو محددو 

تبيف لمباحث فيما سبؽ أفَّ السَّعي كالكدح في األرض مف أجؿ العمـ كالعمؿ المشركع، 
عمار األرض مف األمكر التي يحث عميو الدّْيف اإلسبلميّْ الحنيؼ؛ لذلؾ أكجب  زؽ، كا  كطمب الرّْ

َ "َ(:النَّبيُّ )قاؿ ـ التَّكاكيؿ كفي ذلؾ كعدالمشركعة  مع األخذ باألسبابالعمؿ  ماَمنكـَمفَأحدو
َكَي ن ةًَمقعدهَمفَالنَ َبَىتًَإالَكقد َكمقعدهَمفَالجى َرسكؿَالم وَأفالَنَىَ،اًر َيا كؿَعمىَكتاًبناَتَ قالكا:

َميسَ َقاؿ:َ،كندعَالعمؿ؟ َفكؿٌّ َخَيَرَهاعممكا َأمَ لما َمفَكافَمفَأىؿَالسَ ًمؽَلو؛ َفسييسَ ا رَعادًة
َقرأَ،قاكةرًَلعمؿَأىؿَالشَ اَمفَكافَمفَأىؿَالش قاكًة،َفسييسَ عادة،َكأمَ ؿَأىؿَالسَ ًلعم ـٌ ب  :ث َّ٥

َ
﴿َٙأ

ٮ َواتَََّق  ََ ْخ
َ
ُه ل٣ِْحُِّْسَى ٧ْ٥َ أ َق تِبِْلُْقََّن  ََٙق٩ُحَِِّسُ  . (3) (6يؿ: المَّ )﴾وََهؼَّ

القياـ " ة أمكرو كىي: مف خمس العمماء مف جعؿ التَّككُّؿ مركبان  إلى أفَّ مف :ييشىار ىنا
، كسككنو إلى قضائو كقدره، كطمأنينتو ككفايتو لو، بّْ ة، كتعمؽ القمب بتدبير الرَّ بحركات العبكديَّ 

 . (4)"كشكره إذا أعطى، كصبره إذا منع

َثانينا:َأىمٍّي ةَالت كك ؿَفيَحياةَالم ةَاإلسالمي ة:َ
اإلسبلمي  يفالتي يدعك إلييا الدّْ  اداتالعبمف أعظـ  تعالى ؿ عمى اككُّ لتَّ ييعدُّ ا
كلو  ،، كىك مف أىـ متطمباتوومف أىـ شركط اإليماف ب عمى ا تعالى ككؿالتَّ  فَّ الحنيؼ، كما أ

، أك نزلت بو ّـّ انتابو ىى ما إذا المؤمف؛  كينة في نفسمأنينة كالسَّ أثره البالغ في حصكؿ الطَّ 
ليو الممؾ المدبّْ  بمكاله مصيبة، أك أصابو فزع، فيك مكصكؿه  حيـ، يدعكه كيضرع ؤكؼ الرَّ ر الرَّ كا 

 ،فاع عنونصره كتأييده كفرجو كحفظو كالدّْ  :تو، يترقبا قربو كمعيَّ مستشعرن  ،ا بكعدهإليو، كاثقن 

فاألمَّة اإلسبلميَّة بالتَّككؿ عمى ا تعالى كمع األخذ باألسباب؛ تصبح قكيةن مرىكبة الجانب 
                                                 

 (.92) ص ،( فريد، تزكية النُّفكس(1
 (.70) ص ،( التَّعريفات(2
: صحيح البخارمُّ ، تفسير القرآف / فسنيسره لميسرل(3  4949رقـ الحديث ، 171/ 6ج  ،( البخارمُّ
يّْاؾ نستعيف(4  (.2/116 )ج ،( ابف القيّْـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيّْاؾ نعبد كا 
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كيككف ذلؾ بتحقيؽ العدؿ كالمساكاة كحسف استثمار ثركات األمَّة كتكظيفيا عصيَّةن عمى أعدائيا، 
 .  (1)في الخير، كتشجيع البحث العممي، كاألخذ بأسباب القكة العسكريَّة كاالقتصاديَّة

ككف إلى مف لو األمر قة كالسُّ ؿ محض االعتماد كالثّْ ككُّ التَّ : "()قاؿ اإلماـ ابف القيّْـ       
ة في ذرَّ  و ليس لو مشارؾه ، كأنَّ جمعاء ياتعالى كحده بممؾ األشياء كمّْ  العبد بتفرد الحؽّْ  كعمـ ،وكمُّ 

 . (2)"مف ذرات الككف مف أقكل أسباب تككمو، كأعظـ دكاعيو

ا ا يدؿُّ ممَّ ك        أمر  ا تعالى في حياة األمُّة أفَّ  ة التَّككُّؿ عمى ا تعالىيَّ عمى أىمّْ  أيضن
  -:(3)نذكر منيا ا مف القرآفخمسة عشر مكضعن  فيبالتَّككُّؿ 

ِ  ﴿ النَّصر كالفرج كالتَّمكيف لممؤمنيف في األرض عمييـ بالتَّككُّؿ كمف ذلؾ قكلو: -1 ولَََعَ اّلِلَّ
ِ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن﴾

 (. 122)آؿ عمراف:٣َْٙيَدََ٭ُكَّ

كمف ذلؾ قكلو تعالى:  البعد عف أعداء ا تعالى فميكف رفيقؾ التَّككُّؿ عمى ا تعالى -2
ْ لََعَ ا﴾ ؾِْض َخ٤ْ٬ُْ٩ َوخََ٭ُكَّ ْٓ

َ
 (. 81)النّْساء:﴿...أ

َٙإِْن خََ٭٢َّ٭ْا  ﴿ عمى ا تعالى كفي ذلؾ قاؿ تعالى: عمى التَّككُّؿعتيًمدى اإذا ابتعد عف الخمؽ  -3
ُْح و٫َُ٭َ  ٣َيِْ٪ خََ٭َّكَّ َٓ ُ ََل إََِلَ إَِلَّ ٫َُ٭  ١ْ َطْقِبَ اّلِلَّ ُٝ ي٤ِ﴾ َذ ِّ َٔ َٔؾِْش ا٢ْ  . (129)التَّكبة:رَبُّ ا٢ْ

٣َي٤ْ٬ِْ آيَبخُُ٪ عند تبلكتؾ لمقرآف الكريـ أك قراءتو كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  -4 َٓ ﴿...َوإَِذا خ٣ُِيَْح 
ُ٭َن﴾  (. 2)األنفاؿ:َزاَدْت٤ْ٬ُ إِي٦َب٨ًب ولَََعَ َرك٤ْ٬ِِ َحدََ٭َّكَّ

كفي ذلؾ قاؿ  ؿ ًإلى ذلؾ ًإالَّ بالتَّككُّؿسَّ بيف قكـو ال تتك اإلصبلح بيف ذات البيف، كاإلصبلح  -5
... تعالى: ِ ْ لََعَ اّلِلَّ ٤ِْ٣ َٙبْش٩َْض ل٬ََب َوخََ٭ُكَّ  (. 61)األنفاؿ:﴾اْليج﴿َوإِْن َش٩َُظ٭ا ل٣ِقَّ

ْ لََعَ محبَّة ا تعالى فالتزاـ الٌتككُّؿ سببه لمحبَّة ا تعالى، كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  -6 ﴿...َذدََ٭ُكَّ
ِ إِ  َ ُْحِةُّ ال٦ُْدََ٭َِّكنَِي﴾اّلِلَّ صؼ يف، كالنّْ فَّ التَّككيؿ نصؼ الدّْ ثيَـّ إ ،(156)آؿ عمراف:نَّ اّلِلَّ
كمنزلة  العبادة ىييف استعانة، كعبادة فالتَّككُّؿ ىك االستعانة، كاإًلنابة فًإفَّ الدّْ   اإًلنابة الثَّاني

ككُّؿ ككثرة حكائج العامميف، ؽ التَّ لسعة متعمّْ  ؛ازليفككُّؿ أىكسع المنازؿ: ال يزاؿ معمكرا بالنَّ التَّ 
                                                 

(، 496، 495/ 2)ج ،( انظر: الجربكع، أثر اإليماف في تحصيف األٌمة اإلسبلميَّة ضد األفكار اليدَّامة(1
(،  مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة 2/30)ج،عيَّاش كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ العاشر

 (.1/45)ج ،لمصَّؼ التَّاسع األساسي
يَّاؾ نستعيف( ابف القيّْـ، مد(2  (.2/136)ج ،ارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
 (. 315، 2/313)ج، ( انظر: الفيركز آبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز(3
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ار، كالطَّير، كالكحكش، المؤمنيف كالكفَّار، كاألىبرار، كالفيجَّ  :كعمكـ التَّككُّؿ، ككقكعو مف
ٍف تبايفى  فيماكات، كاألىرض، كأىفَّ المكمَّفيف، كغيرىـ كالبيائـ، كأىىؿ السَّ  مقاـ التككُّؿ سكاءه كىاً 

َ (: "قكؿ النَّبيّْ ) الشَّريفة ةنَّ ؿ في السُّ ككُّ كذلؾ كرد فضؿ التَّ ك ، متعمّْؽ تككُّميـ َلىؾى ـ  الميي
ًَإنٍّيَأىعيكذيًَبًعز ًتؾَى ـ  ،َالميي ٍمتي اصى َخى ًبؾى ،َكى َأىنىٍبتي لىٍيؾى ،َكىاً  ك ٍمتي َتىكى مىٍيؾى ،َكىعى َآمىٍنتي ًبؾى ،َكى َأىٍسمىٍمتي ،َالى

،َأىٍفَتيًضم ًني،َأىنٍَ َأىٍنتى َيىميكتيكفَىًإلىوىًَإال  ٍنسي َكىاإلًٍ ،َكىاٍلًجف  َيىميكتي َال ًذمَالى ي  َاٍلحى  . (1)"َتى

  كبعد اطبلعو عمى التَّعريؼ بالتَّككُّؿ كأىمّْيَّتو، بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
ائميف عمى الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ الق مبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 المنياج لـ يقكمكا بتعريؼ مصطمح التَّككُّؿ كأىمّْيَّتو في المنياج. 

 أفَّ القائميف عمى المنياج قد ذكركا شيئنا يسيرنا عف التَّككُّؿ أثناء حديثيـ عف غزكة  :يشار ىنا
 خبر الجيش الكبير الذمأنو لىٌما بمغ " :حيث يشار األحزاب كحفر الخندؽ حكؿ المدينة المنكرة

( أصحابو، كاستشارىـ في األمر، فاقترح سمماف الفارسٌي أف سيغزك المدينة، جمع النبي )
يحفر المسممكف خندقان حكؿ المدينة، حيث قاؿ: يا رسكؿ ا، إٌنا كٌنا بأرض فارس، إذا حكصرنا 

( بيا، كطمب مف خندقنا عمينا، ككانت ىذه خٌطة ذكية ال عمـ لمعرب بيا، فأعجب النبي)
 . (2)مميف تنفيذىا"المس

 أٍف يقـك القائمكف عمى المنياج بتعريؼ مصطمح التَّككُّؿ كبياف أىمّْيَّتو؛ لما : يقترح الباحث
 ليا مف أىمّْيَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. 

 

َ
َ
َ

َ

َ

                                                 

( مسمـ: صحيح مسمـ، الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار / التَّعكذ مف شرّْ ما عمؿ كمف شرّْ ما لـ يعمؿ (1
 2717رقـ الحديث ،2086 /4ج،

 (.1/45)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(2
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َ:انيالمطمبَالثَ 
ََؿكاكَيؿَكالتَ ككَ الفرؽَبيفَالتَ 

ؿ ككُّ فالتَّ ، با تعالى تعالى مف صفات المؤمنيف، كىك مف لكاـز اإليماف التَّككُّؿ عمى ا        
مف أصكؿ  ، مع األخذ باألسباب، كىك أصؿه يو، كااللتجاء إليواالعتماد عمَىكَتعالىعمى ا 

مع األخذ ، كاآليات القرآنيَّة كاألحاديث النَّبكيَّة تأمر العبد المسمـ بالتَّككُّؿ عمى ا تعالى  كحيدالتَّ 
٣َيِْ٪﴾: تعالىقاؿ باألسباب، كفي ذلؾ  َٓ  ْ ْ ﴿: تعالى قاؿ ك ، (123ىكد:)﴿َٙبْخثُْؼُه َوخََ٭ُكَّ َوخََ٭ُكَّ

ِي َل َح٦ُ٭ُت﴾ رَْض َذلُ٭ًَل :ؿ تعالىقا، كما (58الفرقاف:)لََعَ ا٢ََْحِ اَّلَّ
َ
١َ ٢َُس٤ُ اْْل َٔ ِي َش ﴿ ٫َُ٭ اَّلَّ

ِٟث٬َِب َوَُّكُ٭ا ٥ِ  ؿ قاَالشَّريفةَ، كمف السُّنَّة النَّبكيَّة(15الممؾ:)٧ْ ِرْزِِٜ٪ َوإحَِلِْ٪ ا٢جُُّم٭ُر﴾َٙبْمُم٭ا ِِف ٩٥ََب
ك ًموًَ"َ:()َالنَّبيُّ  َتىكى ؽ  مىىَالم ًوَحى َعى ك ميكفى َتىكى َكيٍنتيـٍ ـٍ اََ؛لىٍكَأىن كي َتىٍغديكًَخمىاصن َالط ٍيري ؽي َكىمىاَييٍرزى ًزٍقتيـٍ لىري

ًَبطىاننا كحي تىري  .    (1)"كى

ا عممو فيقينو أمَّ  ،عمـ القمب كعممو :ؿ يجمع أصميفككُّ تَّ ال : "()اإلماـ ابف القيّْـ قاؿ       
ا عممو فسككنو كأمَّ  ،غيره ال يقكـ مقامو في ذلؾ كأفَّ  ،مو إليوككيمو ككماؿ قيامو بما ككَّ  بكفاية

كرضاه  ،كـ مقامو في ذلؾغيره ال يق كأفَّ  ،إلى ككيمو كطمأنينتو إليو كتفكيضو كتسميمو أمره إليو
 .  (2)"بتصرفو لو فكؽ رضاه بتصرفو ىك لنفسو

في مصالح اعتمادنا صادقنا عمى ا تعالى يعتمد العبد  : أفٍ عمى ا تعالى ؿككُّ حقيقة التَّ ك       
ؿ: ككُّ فالتَّ  ،فعؿ األسباب مع جمعاء يانيا كاآلخرة كمّْ مف أمكر الدُّ  كدفع المضارّْ  ،دينو كدنيا

ما  ، فإفَّ بيد ا تعالى واألمر كمَّ  يعمـ العبد أفَّ  ا االعتقاد فيك: أفٍ أمَّ ،  ، كعمؿه ، كاعتماده تقاده اع
 َـّ ثي ( "3)ار، المعطي، المانعافع، الضَّ ىك: النَّ تعالى ا أفَّ  ك ،شاء ا كاف كما لـ يشاء لـ يكف

ْ لََعَ  :ىعي كما قاؿ ا تعالؿ مف السَّ ككُّ مع التَّ  و البدَّ أنَّ  َؿ٥َْح َذدََ٭ُكَّ َٓ ْمِؾ َٙإَِذا 
َ
﴿وََلبِور٤ْ٫ُْ ِِف اْْل

َ ُْحِةُّ ال٦ُْدََ٭َِّكنَِي﴾ ِ إِنَّ اّلِلَّ  خكؼيككف بال تعالى ؿ عمى اككُّ كتحقيؽ التَّ ، (159آؿ عمراف:)اّلِلَّ
يثار رسكالن  () ا كبمحمدا كباإلسبلـ دينن ربِّ  تعالى ضا با، كالرّْ ا كعبلنيةن سرِّ  تعالى ا مف ، كا 

                                                 

1)) ( ، الزُّىد عف النَّبيّْ : سنف التّْرمذمُّ  234رقـ الحديث ،4/573ج  ،( / في التَّككُّؿ عمى ا تعالىالتّْرمذمُّ
 مف ىذا الكجو. قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه ال نعرفو إال

 (.257)ص ،ادتيفع( ابف القيـ، طريؽ اليجرتيف كباب السَّ (2
(، ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ في شرح 83) ص ،( انظر، الفكزاف: حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ(3

 (.3/1266) ج ،خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ
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 كالبغض في ا تعالى ة في اة ما سكاىما، كالمحبَّ محبَّ  عمى ()كرسكلو تعالى ة امحبَّ 
 . (1)، كالعطاء كالمنع لوتعالى

 -ا ة أفَّ بحجَّ  ؛زؽعي لمحصكؿ عمى الرّْ السَّ كترؾ : عدـ األخذ باألسباب أمَّا التَّكاكُّؿ فيك      
ؿ مف كاكي لما في التَّ الصَّحيحة؛ كذلؾ ة ؿ يتنافى مع العقيدة اإلسبلميَّ كاكي كالتَّ  ازؽ،الرَّ ىك  -تعالى
كال يحظى بتكفيؽ تعالى،  ا المتكاكؿ فبل يرضى عنو اأمَّ كاعتماده عمى غيره،  ،كخمكؿو  ،كسؿو 
، كسؿكال ،العجز :كاكؿ، كىك يكرهفاإلسبلـ ال يعرؼ التَّ ، كال يستجيب لدعائو ،كتيسيرهتعالى  ا

ضا بو كالرّْ  ،ككف إليو، كال يدعك إلى الفقر، كال إلى الرُّ بقصد التَّككؿ ، كالقعكد عف العمؿكالخمكؿ
نَّ ، ك مع القدرة عمى تغييره زؽ، في طمب الرّْ  ، كالجدّْ، كالمثابرة، كالكدحشاطما يدعك إلى النَّ ا 

نفاؽ الماكسع فيو، مع التَّ كالتَّ   سكاءن  تعالى ؿ في سبيؿ اخفيؼ مف المتاع في ذات الكقت، كا 
 . (2)، أـ غير ذلؾتعالى جييز ألعداء افي إعانة المحتاجيف في التَّ  أكاف

كىافى أىٍىؿي اليىمىًف "َ:ذلؾفقاؿ في  ( بيف المتكاكميف ك المتككّْميف،)النبي كقد فرَّؽ 
، كّْميكفى : نىٍحفي الميتىكى يىقيكليكفى ، كى ديكفى كَّ ، فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى:  يىحيجُّكفى كىالى يىتىزى فىًإذىا قىًدميكا مىكَّةى سىأىليكا النَّاسى

ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل﴿ ديكا فىًإفَّ خى كَّ تىزى  . (3)" (197)البقرة: ﴾كى

ت الخزعببلت في ، كحمَّ لدييـ كتغيَّرت المفاىيـ ،اسالنَّ  ري طى ذا انحرفت فً أنَّو إ :كيشار ىنا
 ،عكذة بدؿ العمؿ، كالكسؿؿ، كالشَّ ككُّ كاكؿ بدؿ التَّ أصبح التَّ  ؛يفالدّْ عقكؿ بعض مف ينتسب إلى 

َ.!!(4)تفشَّى الفقر كانتشرت البطالةيف ؛اس أمرنا سائغنادنا، كاالتكاؿ عمى النَّ ىٍ كالخمكؿ زي 

َ

  كبعد اطبلعو عمىالتَّفريؽ بيف التَّككُّؿ كالتَّكاكؿ، بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف 
منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطمبة الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف عمى 

 المنياج لـ يقكمكا بالتَّفريؽ بيف كبل المصطمحيف في المنياج. 

 أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بالتَّفريؽ بيف كبل المصطمحيف؛ لما ليا مف  :يقترح الباحث
يَّةو في   تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. أىمّْ

                                                 

، العقد الثَّميف في شرح أحاديث (1 ، إيثار الحؽّْ عمى الخمؽ 52) ص، أصكؿ الدّْيف( انظر: النَّجدمُّ (، القاسميُّ
 (.259) ص ،في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽّْ مف أصكؿ التَّكحيد

 (.2/583)ج ،( انظر: قطب، منيج التَّربية اإلسبلميَّة(2
: صحيح البخارمُّ ،(3 ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل/  ( البخارمُّ ديكا فىًإفَّ خى كَّ تىزى  1523 رقـ الحديث ، 133/ 2ج  ،الحجٌ كى
 (.2/1278)ج ،( انظر: عكاجي، المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات كمكقؼ المسمـ منيا(4
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َ:ث الثالمطمبَال
َبالقضاءَكالقدرَؿعالقةَالت ككَ 

 أركاف اإليماف با تعالى، كمف  القضاء كالقدر مفالتَّككُّؿ عمى ا تعالى كاإليماف ب إفَّ 
، كالقدر أشمؿ لمحفكظفي المَّكح ا ؿكُّ ك تَّ حاصؿه قبؿ ال ، كالقضاء كالقدركأعظميا يفأساسيات الدّْ 

في اإلرادة  كؿ داخؿه كُّ عادة، كالتَّ احة كالطُّمأنينة كالسَّ ، كالقضاء كالقدر جالباف لمرَّ  ؿككُّ مف التَّ  كأعُـّ 
يدفعاف القضاء  ؛ؿ كاتخاذ األسبابككُّ ، كالتَّ (1)ةة كالقضاء كالقدر داخؿ في اإلرادة الككنيَّ رعيَّ الشَّ 

 . (2)كالقدر

كىك  ،كأذف فييا ،نيا ا تعالى لعبادهاألسباب التي بيَّ العبد عمؿ يست أفٍ كفي األصؿ 
، كما يصؿ إليو مف المنفعة عند استعماليا بتقدير ا -تعالى- المسبب ىك ا أفَّ مؤمف 
كاعتماده إليو  تعالىبب فتككف ثقتو با شاء حرمو تمؾ المنفعة مع استعمالو السَّ  و إفٍ ، كأنَّ تعالى

 . (3)ؾ المنفعة إليو مع كجكد السببفي إيصاؿ تم

ؿ مف أعظـ األسباب التي يحصؿ بيا المطمكب، ككُّ فالتَّ  : "()ابف القيّْـ قاؿ 
ككف ؿ عدـ الرُّ ككُّ كلكف مف تماـ التَّ  ،ؿككُّ منو التَّ  فمف أنكر األسباب لـ يستقـٍ ، دفع بيا المكركهكيي 

كحاؿ بدنو  ،ال بياتعالى و قيامو با إلى األسباب، كقطع عبلقة القمب بيا؛ فيككف حاؿ قمب
كقضائو  توبربكبيَّ  :ؿ متعمؽه ككُّ كالتَّ  ،كأمره كدينوتعالى فاألسباب محؿ حكمة ا ... قيامو بيا

ؿ إال عمى قدـ ككُّ ؿ كال يقكـ ساؽ التَّ ككُّ ة األسباب إال عمى ساؽ التَّ فبل تقكـ عبكديَّ  ،كقدره
 .(4)"ةالعبكديَّ 

                                                 

ْح َهْؼرَهُ ﴿: كمنو قكلو تعالىة كالرضى، رعية: ىي المتضمنة لممحبَّ ( االرادة الشَّ (1 ْن َح٬ِْؼيَُ٪ يَْْشَ
َ
ُ أ َذ٧ْ٦َ يُؾِِد اّلِلَّ

٦َبءلِْْلِفْ  ُؼ ِِف القَّ َّٔ ج٦ََّب يَوَّ
َ
أ َٟ ب َطؾًَشب  ًٝ ١َْٔ َهْؼرَهُ َييِ ٣َُّ٪ ََيْ ًِ ْن يُ

َ
 :الككنية كاإلرادة  ،(125) اإلنعاـ: ﴾اَلِم َو٧ْ٥َ يُؾِْد أ

٣َيُْس٤ْ ٧ْ٥ِ َطَؾٍج ﴿:كمنو قكلو تعالى،ىي المشيئة الشاممة لجميع المكجكدات َٓ  ١َ َٔ ُ حِلَْص  ،(6ة:المائد) ﴾٥َب يُِؾغُؼ اّلِلَّ
 (.114انظر: ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية،)ص

 (.23، )صلمعة االعتقاد ،بف قدامةا ( انظر:(2
، شعب اإليماف(3  (.2/425)ج ،( انظر: البييقيُّ
يَّاؾ نستعيف(4 ،  فقو الدَّعك 120ج/ 2) ،( ابف القيّْـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا  ة في (، القحطانيُّ

 (.221/ 1)ج ،صحيح اإلماـ البخارمُّ 
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 ؛ عمى الكتابكبلن إذا ترؾ العبد ما أمر بو متَّ  : "()ابف تيمية شيخ اإلسبلـ قاؿ ك 
ككاف قكلو ذلؾ بمنزلة مف يقكؿ: أنا ال  ،اذم يصير بو شقيِّ كاف ذلؾ مف المكتكب المقدكر الَّ 

ال لـ يحصؿ ،حصؿ ؛مبع كالرَّ قضى بالشَّ  -تعالى–كاف ا  فإفٍ  ،آكؿ كال أشرب  :أك يقكؿ ،كا 
عاء أك ككذلؾ مف غمط فترؾ الدُّ  ،و يككفقضى لي بكلد فإنَّ تعالى كاف ا  ال أجامع امرأتي فإفٍ 
جاىمكف أكلئؾ  فكؿُّ  ،ا إلى القدرة ناظرن ذلؾ مف مقامات الخاصَّ  ا أفَّ ؿ ظانِّ ككُّ ترؾ االستعانة كالتَّ 

َكىأىحَى"اَو قاؿ:أنَّ  -()-حديث رسكؿ اكف؛ كيشيد ليذا ضالُّ  ٍيره ،َخى َاٍلقىًكم  ٍَلميٍؤًمفي ًَإلىىَاًًَمفى ب 
ابىؾَى ٍفَأىصى ٍز،َكىاً  َتىٍعجى ،َكىاٍستىًعٍفًَباًَكىالى مىىَمىاَيىٍنفىعيؾى َاٍحًرٍصَعى ٍيره َخى ًفيَكيؿٍّ ًعيًؼ،َكى َاٍلميٍؤًمًفَالض 

َفىعىؿَى َشىاءى مىا َاًَكى َقىدىري َقيٍؿ لىًكٍف كىذىا،َكى َكى َكىذىا َكىافى َأىنٍّيَفىعىٍمتي َلىٍك َتىقيٍؿ َلىكٍََ؛شىٍيءه،َفىالى تَْفتَُخ  فىًإف 

ذم كنياه عف العجز الَّ تعالى، فأمره بالحرص عمى ما ينفعو كاالستعانة با  (1) " َعَمَل الشَّْيَطبنِ 
 ،ييأس عمى ما فاتو بؿ ينظر إلى القدرأاٌل  أمره إذا أصابو شيءه  َـّ ىك االتكاؿ عمى القدر ثُّ 

 .  (2)"ر عمى غير ذلؾال يقد ؾو ىنافإنَّ تعالى،  ـ األمر  سمّْ كيي 

، كاالعتماد عميو في تعالى فكيض إلى اعبادة كىك التَّ عمى ا تعالى  ؿككُّ التَّ فكىكذا 
، كالعافية مف رّْ بلمة مف الشَّ في السَّ تعالى فتعتمد عمى ا  ،األمكر مع األخذ باألسباب كؿّْ 

 . (3)ار، مع األخذ باألسبابجاة مف النَّ ة، كالنَّ زؽ، كفي دخكؿ الجنَّ الفتف، كحصكؿ الرّْ 

 

  كبعد اطبلعو التَّككُّؿ بالقضاء كالقدر، بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عمى عبلقة
عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطمبة الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف 

 ؿ بالقضاء كالقدر في المنياج. عمى المنياج لـ يقكمكا ببياف عبلقة التَّككُّ 

 أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج ببياف عبلقة التَّككُّؿ بالقضاء كالقدر؛ لما ليا  :يقترح الباحث
 مف أىمّْيَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ.

      

 

  
                                                 

/ 4ج  ،( مسمـ: صحيح مسمـ، القدر / في األمر بالقكَّة كترؾ العجز كاالستعانة با كتفكيض المقادير (1
 2664رقـ الحديث  ،2052

 (.285/ 8)ج ،( ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل(2
 (.54)ص  ،( انظر: ابف باز، شرح ثبلثة األصكؿ(3
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َ:ر ابعالمطمبَال
َؿككَ بةَعمىَالتَ ثارَالمترتٍّآلا

تعالى آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ ؿ عمى ا ككُّ التَّ  ترتب عمىت
في اآلخرة، أكاف في الحياة الدُّنيا أـ نفعيا الفرد، كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

 -:كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

كىي  ،بةَعمىَاإليمافَبعقيدةَالت كحيدكىيَمفَأعظـَاآلثارَالمترتٍّ تحقيؽَمحب ةَاَتعالىَ-أك الَن
لييا  ،المنزلة التي فييا تنافس المتنافسكف لى عمميا شمَّ  ،العاممكفسعى كا  كعمييا  ،ابقكفر السَّ كا 

 ،العيكف ةي رَّ القمكب، كغذاء األركاح، كقي  تي كٍ فيي قي  ؛ح العابدكفكبركح نسيميا تركَّ  ،تفانى المحبكف
ذم مف فقده فيك في بحار كر الَّ كالنُّ  ،ميا فيك مف جممة األمكاترً ي الحياة التي مف حي كى
ذة التي مف لـ يظفر بيا فعيشو كالمَّ  ،ت بقمبو جميع األسقاـو حمَّ مى دً ذم مف عي فاء الَّ كالشّْ  مماتالظُّ 
كآالـه  ىمكـه أجمع و كمُّ 

(1)  . 
تجعؿَالمؤمفَمطمئفَالقمبَىادئَالن فسََادتياراحةَالن فسَالمكحدة،َكاطمئنانيا،َكسع -ثانينا

ؿ: محض االعتماد ككُّ فالتَّ  : "()ابف القيّْـ قاؿ   ،كبثكابوَتعالىَباَاثقَنقكٍّمَاإليمافَكا
تعالى كحده بممؾ األشياء  كعمـ العبد بتفرد الحؽّْ  ،أجمع وككف إلى مف لو األمر كمُّ قة كالسُّ كالثّْ 
ة مف ذرات الككف مف أقكل أسباب تككمو، كأعظـ في ذرَّ  و مشارؾه و ليس ل، كأنَّ جمعاء ياكمّْ 

 . (2)"دكاعيو
فإذا  ،ىكَمفَأىـَآثارَالت كك ؿَعمىَاَتعالىَفيَحياةَالمسمـَضاَبالقضاءَكالقدرالرٍَّ -ثالثنا
خ فمف رس ،ؿككُّ ضا آخر التَّ الرّْ  فإفَّ  ،ضااجتنى منيا ثمرة الرَّ  ؛كغرس شجرتو ،ف في أسبابوتمكَّ 

 . (3)"ضاحصؿ لو الرّْ  ؛فكيضكالتَّ  ،سميـكالتَّ  ،ؿككُّ قدمو في التَّ 
َكالحزفَ-رابعنا َفيَتفريجَالكربَكاليٍـّ كذلؾ أفَّ اإلنساف يمرُّ في  ؛الت كك ؿَعمىَاَتعالىَسببه

نتَربيَيـَأالمَ "قكؿ: نسيد االستغفار أف ( حياتو بكثيرو مف المصائب كالشَّدائد، فعمَّمنا النَّبيُّ )
ماََالَإلوَإالَأنت،َخمقتنيَكأناَعبدؾ،َكأناَعمىَعيدؾَككعدؾَماَاستطعت،َأعكذَبؾَمفَشرٍَّ

قاؿ:ََ،وَالَيغفرَالذنكبَإالَأنتفإنَ َ؛،َكأبكءَلؾَبذنبيَفاغفرَليصنعت،َأبكءَلؾَبنعمتؾَعميَ 
ة،َكمفَفيكَمفَأىؿَالجنَ َ؛يمسيَاَبيا،َفماتَمفَيكموَقبؿَأفٍَيارَمكقنَنكمفَقالياَمفَالنَ 

                                                 

يَّاؾ نستعيف( اب(1  (. 3/8)ج  ،ف القيّْـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
 .(136/ 2ج ) ،المرجع السابؽ( (2
 .(172/ 2ج )، المرجع نفسو( (3
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ؿ مف ككُّ التَّ ، ك (1)"ةَفيكَمفَأىؿَالجنَ َ؛يصبحَبيا،َفماتَقبؿَأفٍََيؿَكىكَمكقفَهقالياَمفَالمَ 
كىك مف أقكل  ،أقكل األسباب التي يدفع بيا العبد ما ال يطيؽ مف أذل الخمؽ كظمميـ كعدكانيـ

فبل  ؛كافيو ككاقيوتعالى كمف كاف ا  ،أم كافية :حسبو -تعالى–ا  فإفَّ ؛ األسباب في ذلؾ
يضره بما  ا أفٍ كأمَّ  ،كالبرد كالجكع كالعطش منو كالحرّْ   أذل البدَّ ه إالَّ كال يضرُّ  ،مطمع فيو لعدكه

كىك في الحقيقة  ،ذم ىك في الظاىر إيذاء لوا كفرؽ بيف األذل الَّ يبمغ منو مراده فبل يككف أبدن 
ضرار بنفسو كبيف الضَّ  ،إحساف إليو  . (2)بو ذم يتشفىرر الَّ كا 

َكيجعؿَ-خامسنا زؽََكما َفيَكسبَالرٍّ َكاالجتيادَ َاإلنسافَالمسمـَعمىَالعمؿَكالجدٍّ  حض 
، فيك يعمؿ بجد  طاعة  تعالى، فيك مأمكره باألخذ باألسباب مع عالقتوَمرتبطةَباَتعالى

ِي شَ : تعالى قاؿ  كتب لكؿّْ إنسافو رزقو، كفي ذلؾ -تعالى–أفَّ ا  رَْض ﴿٫َُ٭ اَّلَّ
َ
١َ ٢َُس٤ُ اْْل َٔ

ِٟث٬َِب َوَُّكُ٭ا ٧ْ٥ِ ِرْزِِٜ٪ َوإحَِلِْ٪ ا٢جُُّم٭ُر﴾ َ.(3)َ(15الممؾ:)َذلُ٭ًَل َٙبْمُم٭ا ِِف ٩٥ََب

َالَتنيضَإالَإذاَمكيفَفيَالرضكالتَ َ،َكالقك ة،صرالنَ  -سادسنا َالم ةَاإلسالمي ةَاليـك ،َكذلؾَأف 
كتمسكت بعقيدتيا الصَّحيحة، كتككَّمت عمى ا ة،َكالت مكيف،َالن صر،َالقك ة،َالعزَ َ:أخذتَبأسباب

ُز٤ْ َوغُثَثِْح :تعالىقاؿ كفي ذلؾ  تعالى حؽَّ التَّككُّؿ، َ َح٩ُْصْ وا اّلِلَّ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا إِْن َت٩ُْصُ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
﴿ يَأ

َْٜؼا٥َُس٤ْ﴾
َ
 . (4) (7محمَّد:)أ

 

 كبعد اطبلعو ، مى بياف اآلثار المترتّْبة عمى التَّككؿبعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث ع
عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بطمبة الصَّؼ التَّاسع األساسي؛ كجد الباحث أفَّ القائميف 

 عمى المنياج لـ يقكمكا بذكر أينا مف ىذه اآلثار في المنياج. 

 ف ىذه اآلثار في المنياج؛ لما ليا مف أٍف يقكـ القائمكف عمى المنياج بتضمي :يقترح الباحث
يَّةو في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ.  أىمّْ

 

 

                                                 

،  الدَّعكات / أفضؿ االستغفار(1 : صحيح البخارمُّ  6306رقـ الحديث ، 67/ 8ج ، ( البخارمُّ
، فتح المجيد شرح كتاب التَّكحيد239/ 2)ج  ،( ابف القيّْـ، بدائع الفكائد(2  (.355) ص  ،(. التميميُّ
 (.250) ص ،( انظر: ياسيف، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميَّة(3
مة عبد العزيز بف باز(4  (.167/ 2) ج ،( انظر: ابف باز،  مجمكع فتاكل العبلَّ



 

 

َ
َ
َ
َ

َ
َ

َ:ر ابعالفصؿَال

الت ربيةَفيَمنياجَاتَكَىًمَيٍَاتَكالمَييَىجًَنٍَالمَي
َكآثارىاَالس مككي ةَ،ةاإلسالميَ 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ؿ: َالمبحثَالك 
َمي ةَكآثارىاَالس مككي ة.المنجياتَفيَمنياجَالت ربيةَاإلسال

َ:َالمطمبَالكؿ
َالت قكلَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ة

:َتعريؼَالت قكل َأك الن
َ:غةَفيَالمَ َقكلالتَ  -َأ

قىى( :في أصؿ المُّغة قكلالتَّ       الكاك كالقاؼ : "()قاؿ ابف فارسو  مشتؽه مف مادة )كى
ٍقينا كىاٍلًكقىايىةي  بغيره عف شيءو  عمى دفع شيءو  كالياء: كممة كاحدة تدؿُّ  قىٍيتيوي أىًقيًو كى كى  ،يءما يقي الشَّ  كى

لىٍكًَبًشؽٍَّتىٍمرىةَو" :((قاؿ ،اجعؿ بينؾ كبينو كالكقاية :أم كاتؽ ا: تكقو، َكى و ، ككأنَّ (1)" ات قيكاَالن ارى
 :بمعنىكتأتي  ،(3) يء عما يؤذيو كيضرهحفظ الشَّ  ، كىي(2)"أراد: اجعمكىا كقاية بينكـ كبينيا

اعة يراد بيا اإلخبلص، كفي المعصية: يراد بيا قكل في الطَّ التَّ  ، كقيؿ:االتقاء، كىك اتخاذ الكقاية
َؾةِ ﴿لقكلو تعالى: (4)ر؛رؾ كالحذالتَّ  ِٚ ْٗ ١ُ٫ْ ال٦َْ

َ
٭َى َوأ ْٝ ١ُ٫ْ اتلَّ

َ
 أفٍ  أم: ىك أىؿه ، (56المدثر:)﴾٫َُ٭ أ

 .(5)إلى مغفرتودم يؤ أف يعمؿ بما  يتقى عقابو، كأىؿه 

ََ:فيَاالصطالحَقكلالتَ َ -َب
َ -عريفات:فظ كالمعنى، كمف ىذه التَّ في المَّ  متقاربةو  دةو متعدّْ  عمماء التَّقكل بتعريفاتو الؼ عرَّ ََََََ

 ،التحرز بطاعة ا تعالى عف مخالفتوالتَّقكل بقكلو: " () فارينيُّ السَّ  اإلماـ عرَّؼ-1
 . (6)"كاجتناب نييو ،كامتثاؿ أمره

                                                 

 (.6/131)ج  ،( مقاييس المُّغة(1
، الزَّ  ((2 : صحيح البخارمُّ دقةالبخارمُّ رقـ  ،2/109ج ،كاة / اتقكا النَّار كلك بشؽ تمرةو كالقميؿ مف الصَّ

 1417الحديث
 (.340) ص ،( انظر: المناكم، التَّكقيؼ عمى ميمات التَّعاريؼ(3
،  التَّعريفات(4  (.65) ص  ،( الجرجانيُّ
 (.6/599)  ،( ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ(5
 (.456 /2)ج  ،( لكامع األنكار البيية(6
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أٍف يجعؿ العبدي بينىو كبيفى ما يخافيو  بقكلو:" () (1)يا اإلماـ ابف رجب الحنبميُّ عرَّف-2
و أٍف يجعؿ بينو كبيفى ما يخشاه مف ربو مف غضبو كيحذره كقايةن تقيو منو، فتقكل العبد لربّْ 

 .   (2)"كىك فعؿي طاعتو كاجتنابي معاصيو ،كسخطو كعقابو كقايةن تقيو مف ذلؾ

حفظ الٌنفس عٌما يؤثـ، كذلؾ بترؾ المحظكر، " بقكلو:  () (3)ا اإلماـ األصفيانيُّ فيعرَّ ك  -3
ـٌ ذلؾ بترؾ بعض المباحات  . (4)"كيت

كالعمؿ بيا في  تعالى، اسـ جامع لطاعة ا بقكلو:" () (5)بف عبد البرّْ كعرَّفيا اإلماـ ا-4
فقد أطاع  ؛كعمؿ بما أمره اتعالى ا نياه عمَّا فإذا انتيى المؤمف  ،ما أمر بو أك نيى عنو

 . (6)"ا كاتقاه

، تعالى مف ا عمى نكرو تعالى العمؿ بطاعة ا  بقكلو:" () ـقيّْ الابف كعرَّفيا اإلماـ -5
 ، تخاؼ عقاب اتعالى مف ا عمى نكرو تعالى ، كترؾ معصية ا تعالى ترجك ثكاب ا

 . (7)تعالى"

ا: أفَّ لفظ التَّقكل يطمؽ في القرآف الكريـ عمى ألفاظو كمعافو ككجكهو متعددةو، كيشار ىن      
 -:(8) كيمكف حصرىا في خمسة كجكه عمى النَّحك التالي

                                                 

، الشَّيير (1 ( اإلماـ الحافظ العبلمة زيف الدّْيف أبك الفرج عبد الرَّحمف بف أحمد بف عبد الرَّحمف البغدادمُّ الحنبميُّ
ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: القكاعد 795تكفي في دمشؽ سنة ثـ ىػ، 736بابف رجب، كلد في بغداد سنة 

، األعبلـالفقييَّة، جامع العمـك كالحكـ كغيرىا. انظر ركميُّ  (. 3/295)ج ،: الزّْ
 (.468/ 2)ج  ،( جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ(2
، المعركؼ بالرَّغب، كلد في أصفياف، (3 ( األديب العالـ أبك القاسـ الحسيف بف محمَّد بف الفضؿ األصفيانيُّ

ركمي، ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: محاضر 502كتكفي فييا سنة  ات األدباء، جامع التَّفاسير. انظر: الزّْ
 (.  2/255)ج،األعبلـ 

 (.881)ص ، ( المفردات في غريب القرآف(4
، كلد في قرطبة سنة (5 ، المعركؼ ابف عبد البرّْ ثـ  ىػ،368( اإلماـ الفقيو أبك عمر يكسؼ بف عبد ا النَّمرمُّ

ديدة منيا: الكنى، اإلنصاؼ فيما بيف العمماء مف ىػ، لو مصنفات ع463تكفي في شاطبة باألندلس سنة 
 (. 6/77)ج ،االختبلؼ كغيرىا. انظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف

 (.8/587)ج ،( االستذكار (6
يَّاؾ نستعيف)ج(7  (.1/459( مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
(، عدد مف المختصيف، 2/300)ج  ،اب العزيز( انظر: الفيركز آبادم، بصائر ذكم التَّمييز في لطائؼ الكت(8

 (.1080/ 4)ج ،(نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ )
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٭ا َركَُّس٤ْ إِنَّ َزلَْؿ٢ََج تعالى: كفي ذلؾ قاؿ مفَاَتعالى،َالخكؼَكالخشية -1 ُٝ ٬َب اجلَّبُس اتَّ حُّ
َ
﴿ أ

ي٤ٌ﴾ ِّ َٓ ٌء  ِج يَشْ َٓ ب  تككف بمعني عدـ معصية ا تعالى. (1:الحجُّ )القَّ

ْمؾِهِ  :﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى كتككفََتعالىَكحده،َالعبادة -2
َ
وِح ٧ْ٥ِ أ ُل ال٦َْالئَِسَج تِبلؾُّ ُحََنِ

٭ِن﴾ ُٝ ٨َب َٙبتَّ
َ
٨َُّ٪ َل إَِلَ إَِلَّ أ

َ
٨ِْؽُروا أ

َ
ْن أ
َ
ثبِدهِ أ ِٓ كف بمعنى أٍف تك (2)النَّحؿ:لََع ٧ْ٥َ يَمبُء ٧ْ٥ِ 

 ه. تعالى كحدالعبادة الكاممة 

٣َُّس٤ْ تعالىكفي ذلؾ قاؿ  ،نكبترؾَالمعصيةَكالذَ  -3 َٔ َ٢ َ ٭ا اّلِلَّ ُٝ تْ٭ات٬ِب َواتَّ
َ
خُ٭ا اْْلُيُ٭َت ٧ْ٥ِ أ

ْ
 :﴿َوأ

٣ُِظ٭َن﴾ ْٚ  كتككف بمعنى ترؾ ما حـر ا تعالى كأتباع أكامره. (189البقرة:)ُت

ْٝ٭ى﴾ى:تعالكفي ذلؾ قاؿ  كالش يادة،َكحيدالتَ  -4 ُ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬َُ ل٣ِدَّ ي٧َ ا٥ْدََظ٧َ اّلِلَّ ِ َٞ اَّلَّ وخلِ
ُ
 ﴿أ

 حيحة.بمعنى العقيدة الصَّ  (3الحجرات: )

٭َى :تعالى كفي ذلؾ قاؿ َتعالى،َاإلخالص -5 ْٝ ِ َٙإ٬َّ٨ِب ٧ْ٥ِ َت ٤ْ َلٔبئَِؾ اّلِلَّ ِّ َٔ َٞ َو٧ْ٥َ ُح ِ ﴿ذل
٣ُ٭ِب﴾ ُٝ :ا٢ْ  كيككف في األقكاؿ كاألفعاؿ.  (32 )الحجُّ

أمر عباده أصحاب العقكؿ المبصرة، كالقمكب  -تعالى–كقد تبيَّف لمباحث ممَّا سبؽ أفَّ ا       
وِِل النَّيّْرة بالتَّقكل في القرآف الكريـ فقاؿ تعالى

ُ
٭ِن يَب أ ُٝ ٭َى َواتَّ ْٝ اِد اتلَّ :﴿َوخََؿوَُّدوا َٙإِنَّ َغْْيَ الؿَّ

ْْلَبِب﴾
َ
لمتَّقكل معافو عدَّةو كىي: التَّكحيد، العبادة، اإلخبلص،  (، كما تبيَّف لو أفَّ 197)البقرة:اْْل

،َكىأىٍتًبًعَ(: "الخكؼ، الخشية، كترؾ المعصية، كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ ) ٍيثيمىاَكيٍنتى ات ًؽَالم ًوَحى
سىفَو ميؽوَحى ًَبخي اًلًؽَالن اسى خى يىا،َكى سىنىةىَتىٍمحي  . (1)"الس يٍّئىةىَالحى

َكلَفيَاإلسالـَثانينا:َمكانةَالت ق
احتمت التَّقكل مكانةن كأىمّْيَّةن كبيرةن في اإلسبلـ، ألنيا أساس الفكز كالفبلح في الدَّاريف    

عبادة  بب المكصؿ إلىلؤلكليف كاآلخريف، كىي السَّ تعالى كصية ا الدُّنيا كاآلخرة، كما أنَّيا 
جاة مف كىي الكصية العظمى المكجبة لمنَّ ديقيف، يف كالصّْ بيَّ العالميف، كمجاكرة النَّ  مرضاة ربّْ ك 

                                                 

مة عف رسكؿ ا )(1 : سنف التّْرمذم، البرّْ كالصّْ رقـ  ،4/355ج ،(/ ما جاء في معاشرة النَّاس( التّْرمذمُّ
 قاؿ أبك عيسى، ىذا حديثه حسفه صحيحه. 1987الحديث
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عيا ال شقاكة بعدىا، كمف ضيَّ  د سعادةن عً سى  ؛اآلخرة، فمف لزميا كتمسؾ بياعذاب نيا ك شدائد الدُّ 
يَّة التَّقكل (1)خسر آخرتو كدنياهمف أمكر الدُّنيا؛  كأىمميا، كارتكب ما ييكاه ، كيمكننا إجماؿ أىم 

  -نّْقاط التالية:كمكانتيا في اإلسبلـ مف خبلؿ ال

َأكامَرَ-أ  َباتباع َتعالى َ َالمكجبة َالخمؽ ََهعبادة َنكاىيو،  :تعالىكفي ذلؾ قاؿ كاجتناب
ُؾوا َٙإِنَّ  ُٚ َ َوإِْن خَْس ٭ا اّلِلَّ ُٝ ِن اتَّ

َ
وخُ٭ا ا٠ِْ٢دَبَب ٧ْ٥ِ َرث٣ُِْس٤ْ َوإِيَّبُز٤ْ أ

ُ
ي٧َ أ ِ ي٩َْب اَّلَّ ْؼ وَهَّ َٝ ِ ٥َب ﴿َو٢َ  ّلِِلَّ

٦َبَواِت  يًؼا﴾ ِِف القَّ ٩ِيُب ََحِ َٖ  ُ رِْض َوََكَن اّلِلَّ
َ
نَّ ٫ََؽا  ﴿:(، كقاؿ تعالى131)النّْساء:َو٥َب ِِف اْْل

َ
َوأ

بُز٤ْ تِِ٪  َق تُِس٤ْ َخ٧ْ َفِبي٣ِِ٪ َذ٢ُِس٤ْ وَهَّ ؾَّ َٚ ث١َُ َذدَ ٭ا القُّ ُٔ ٭هُ َوَل خَتَّثِ ُٔ  َٙبخَّثِ
ي٦بً ِٝ اِِط ُمْقدَ ِِصَ
٭َن﴾ ُٝ ٣َُّس٤ْ َتدَّ َٔ  (. 153األنعاـ:)٢َ

َالمؤمنيفَبالت قكلَكأكجبَالعمؿَكاإلخالصَفييا-ب  كفي ذلؾ قاؿ ،(2)أمرَاَتعالىَعباده
٭ا ا إِنَّ ا َغثٌِْي ت٦َِب:تعالى ُٝ ٍؼ َواتَّ َٗ ٥َْح ٢ِ ب َٜؼَّ ـٌ ٥َّ

ْٚ ْؾ َج ُّ ٭ا ا َوتْل٩َ ُٝ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اتَّ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
 ﴿يَأ
٣٦َُْٔ٭َن﴾  (. 18)الحشر:َت

َسَ-ت َالجن ة،أن يا َلدخكؿَصاحبيا اس ( عف أكثر ما يدخؿ النَّ ) ؿ رسكؿ ائً سي فقد  ببه
َالخمؽ"َفقاؿ:َةالجنَّ  َكحسف َا َ"تقكل َار فقاؿاس النَّ ؿ عف أكثر ما يدخؿ النَّ ئً كسي ، َـ ": َالف

 .  (3) "كالفرج

َلقكاميـ،-ث َالنبياء َكصية غُ  :تعالىكفي ذلؾ قاؿ  الت قكل
َ
ََل ﴿إِْذ َٜبَل ل٤ْ٬َُ أ

َ
٭٤ْ٫ُ ٫ُ٭ٌد أ

٭َن﴾ ُٝ ٭ُه َذ٢ُِس٤ْ َغْْيٌ  تعالى: قاؿك  ،(124الشُّعراء:)َتدَّ ُٝ َ َواتَّ ْ٭٥ِِ٪ اْخثُُؼوا اّلِلَّ َٝ ﴿َوإِتَْؾا٫ِي٤َ إِْذ َٜبَل ٢ِ
٦َُ٣ْٔ٭َن﴾ ٩ْد٤ُْ َت ُٟ  (.  16العنكبكت: )٢َُس٤ْ إِْن 

 

 

 

                                                 

 (.288/ 14)ج  ،: عمماء نجد األعبلـ، الدُّرر السَّنيَّة في األجكبة النَّجديَّة( انظر(1
 (.913/ 2)ج  ،( انظر: العبكد، عقيدة محمَّد بف عبد الكىاب السَّمفيَّة كأثرىا في العالـ اإلسبلمي(2
مة عف رسكؿ ا )(3 ، البرّْ كالصّْ : سنف التّْرمذمُّ رقـ  ،363/ 4ج ،لخمؽ(/ ما جاء في حسف ا( التّْرمذمُّ

. ،2004الحديث  قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه صحيحه غريبه
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َ)َ-ج َالن بيٍّ َرب و،دعاء ًَإنٍّيَالمَ "َ:( أنَّو كاف يقكؿ)ًبيّْ النَّ  فقد كرد عف التُّقىى فسألو ( ـ  يي
َكىاٍلًغنىى َكىاٍلعىفىاؼى َكىالت قىى، َاٍلييدىل قى، كالعفاؼ كالغنى، ناؿ فمف رزؽ اليدل كالتُّ  ( 1) "أىٍسأىليؾى

 . (2)مرىكبو  كنجا مف كؿّْ  مطمكبو  عادتيف، كحصؿ لو كؿُّ السَّ 
َلمت قكلَمكانةنَكبيرةنَفيَقمبَالعبدَالَ-د كالقمب ىك أكبر عضكو في جسد اإلنساف مف  مؤمف،إف 

َ" :(حيث الصَّبلح كالفساد، كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ ) كا،َكىالى َتىبىاغىضي شيكا،َكىالى َتىنىاجى اسىديكا،َكىالى َتىحى الى
كيكنيكاًَعبىادىَاًًَإٍخكىانناَاٍلميٍسمًَ ،َكى مىىَبىٍيًعَبىٍعضو َعى ـٍ كي َيىًبٍعَبىٍعضي كا،َكىالى َيىٍظًمميويَتىدىابىري ،َالى كَاٍلميٍسًمـً َأىخي ـي

َيىٍحًقريهيَالت ٍقكىلَىىاىينىا َيىٍخذيليوي،َكىالى َأىٍفَ؛َكىالى َالش رٍّ ًَمفى ٍسًبَاٍمًرئو ًَبحى َمىر اتو ثى َثىالى ٍدرًًه ًَإلىىَصى ييًشيري كى
،َدىميوي،َكَى رىاـه َحى مىىَاٍلميٍسًمـً َعى ٍسًمـً َاٍلمي ،َكيؿ  ـى اهيَاٍلميٍسًم َأىخى وَييىٍحًقرى قيؿ ألبي حاـز ، (3)"مىاليوي،َكىًعٍرضي

د لي أربعة د كقد ترصَّ فقاؿ: ككيؼ ال أشدّْ  !،د يعني في العبادةؾ لتشدّْ إنَّ ": () (4)اىدالزَّ 
قاؿ:  ؟،األعداءأكلئؾ قيؿ لو: كما  ،قاؿ بؿ لجميع مف يعقؿ ؟،ةقيؿ لو: لؾ خاصَّ  ؟!اعشر عدكن 

ا كأمَّ  ،يغكيني كيضمني كشيطافه  ،يقاتمني ككافره  ،غضنييب كمنافؽه  ،يحسدني ا أربعة: فمؤمفه أمَّ 
كال  ،اركالنَّ  ،كالمكت ،كاليـر ،كالفاقة ،كالمرض ،كالعرم ،كالبرد ،كالحرُّ  ،كالعطش ،العشرة: فالجكع

 . (5)"قكلا أفضؿ مف التَّ سبلحن  كال أجد ليفَّ  إال بسبلح تاـ   أطيقيفَّ 

َثالثنا:َجزاءَالمت قيفَفيَاإلسالـَ
عدَّ ا تعالى لعبادة المتَّقيف ثكابان ال يكافئو شيء مف خمقة، فقد أعدَّ ليـ الجنَّات كالنَّعيـ أ   

؛ ثكابان ألعماليـ كأفعاليـ التي  الَّذم فيو ماال عيفه رأت، كال أذفه سمعت، كال خطر عمى قمب بشرو
تعالى انطبلقنا مف حديث أبي قامكا بيا في الدُّنيا؛ لينالكا أعمى كأسمى كأعظـ الدَّرجات عند ا 

َ"(:( قاؿ: قاؿ رسكؿ ا )ىريرةو ) َقاؿَاَتعالى: َعىٍيفه َالى َمىا اًلًحيفى ًَلًعبىاًدمَالص  أىٍعدىٍدتي

                                                 

  ،( مسمـ: صحيح مسمـ، الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار /  التَّعكذ مف شرّْ ما عمؿ كمف شرّْ ما لـ يعمؿ(1
 2721رقـ الحديث  ، 2087/ 4ج 

 (.205)ص ،خيار في شرح جكامع األخبار( انظر: آؿ سعدم، بيجة قمكب األبرار كقرَّة عيكف األ(2
مة كاآلداب / تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو(3   ،( مسمـ: صحيح مسمـ ، البرّْ كالصّْ

 2564رقـ الحديث ،1986/ 4ج
، تكف(4 ي في خبلفة أبي ( اإلماـ القدكة الكاعظ الزَّاىد شيخ المدينة النَّبكيَّة أبك حاـز سممة بف دينار المخزكميُّ

، سير أعبلـ النُّببلء140جعفر بعد سنة   (. 6/254)ج ،ىػ. انظر: الذَّىبيُّ
 (.331) ص ،( ابف رجب، لطائؼ المعارؼ في ما لمكاسـ العاـ مف الكظائؼ(5
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َمىاَأيٍخًفيَى َنىٍفسه ـي َفىالىَتىٍعمى ،َفىاٍقرىءيكاًَإٍفًَشٍئتيـٍ مىىَقىٍمًبَبىشىرو َعى طىرى َسىًمعىٍت،َكىالىَخى َلىََرىأىٍت،َكىالىَأيذيفه ـٍ يي
  -، كيمكننا إجماؿ ما أعدَّه ا تعالى لعباده المتَّقيف مف ثكاب في النّْقاط التالية:(1)"ًمٍفَقير ًةَأىٍعييفَو

نَي ِِف ، فقاؿ تعالى: بي فَاَتعالىَعظـَىذاَالجزاء،َكمكانةَالمت قيفَفيَالجن ةَ -َأ ِٝ ﴿إِنَّ ال٦ُْدَّ
َٞ َُمِْقجنَِي﴾( آِغِؽي٧َ ٥َب آخَ 75َش٩َّبٍت َوُخيُ٭ٍن ) ِ -15)الذَّاريات: ب٤ْ٫ُ َرك٤ْ٬ُُّ إِج٤ْ٬َُّ ََك٨ُ٭ا َرث١َْ َذل

16  .) 

َالقيامة، -َب َيـك َليـ َالتيَأعدىا َالجن ة ي٦َ٬ِب َخي٩َْبِن ذِ ﴿ :فقاؿ تعالى كصؼَاَتعالىَليـ
بَغدَبِن﴾ ًَّ  (. 66)الرَّحمف:٨َ

َتستقبميـَالمالئكةَبال -َت  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ت حيةَليـ،يأتيَالمت قكفَإلىَالجن ةَجماعاتو
تَْ٭اُب٬َب َوَٜبَل ل٤٬َُْ 

َ
ْ٭ا َرك٤ْ٬َُّ إَِل اْج٩ََِّج ُزَمًؾا َطَّتَّ إَِذا َشبُءو٫َب َوُٙدَِظْح أ َٝ ي٧َ اتَّ ِ

َٛ اَّلَّ َغَؿَجد٬َُب  ﴿وَِفي
ي٧َ﴾ ثْد٤ُْ َٙبْدُغ٣ُ٭٫َب َغبدِلِ ٍِ ٣َيُْس٤ْ  َٓ  (. 73)الزُّمر:َفاَلٌم 

َالقيامة،يجمعَاَتعالىَالم -َث ُء يَْ٭٥َاٍِؽ كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  ت قيفَمعَأحبابيـَيـك ِغالَّ
َ
﴿اْْل

ِٝنَي﴾  ال٦ُْدَّ
ُؼوٌّ إَِلَّ َٓ ٍْٔى  ٤ْ٬ُ ِْلَ ًُ ْٔ  (. 67)الزُّخرؼ:َب

َاَيقكؿَ( كفي ذلؾ قاؿ رسكؿ ا ) بي نتَالس ن ةَالن بكي ةَالش ريفةَفضؿَالمتحابٍّيف، -َج "إف 
َالقيامة:َ" ًليأىيٍَيـك الى ًَبجى اب كفى َاٍلميتىحى ًَظمٍّي؟فى ًَإال  ًَظؿ  َالى ًَفيًَظمٍّيَيىٍكـى ـٍ َأيًظم يي ، قاؿ ابف (2)"،َاٍليىٍكـى

عمى ما في قمكبيـ مف إجبلؿ ا  تنبيوه َ"أيفَالمتحابكفَبجالؿَا"فقكلو "" :()تيميَّة 
ذيف ال يحفظكف حدكده كف الَّ حافظيف لحدكده د فيككنك كبذلؾ  ،حاب فيوكتعظيمو مع التَّ تعالى 

 . (3)"لضعؼ اإليماف في قمكبيـ

َاَتعالىَالمت قيفَبالفكزَبأعمىَالد رجاتَفيَجن اتَالن عيـ، -َح كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  كعد 
٥ِنٍي )

َ
بٍم أ َٝ نَي ِِف ٥َ ِٝ  (. 51)الدُّخاف:( ِِف َش٩َّبٍت َوُخيُ٭ٍن﴾57﴿إِنَّ ال٦ُْدَّ

                                                 

، بدء الخمؽ/ ما جاء في صفة الجنَّة كأنَّيا مخمكقة(1 : صحيح البخارمُّ رقـ الحديث  ،118/ 4ج ،( البخارمُّ
3244 

مة كاآلداب/ فضؿ الحبّْ في ا(2  2566رقـ الحديث  ،4/1988ج ،(  مسمـ: صحيح مسمـ، البرّْ كالصّْ
 (.10/83)ج  ،( ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل(3
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َالَيتغيرَجعؿَاَتعالىَجزاءنَلممتَ  -َخ َمفَلبفو َالَيتغيرَلكنو،َكأنياره َمفَماءوَصاؼو قيفَأنياره
َلمفَيشربوَغيرَمىٍسًكرَو َلذ ةو َمفَخمرو ﴿٥َز١َُ ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: كالَيفسدَطعمو،َكأنياره

ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ٢َََبٍ 
َ
ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ٥َبٍء َدْْيِ آِف٧ٍ َوأ

َ
٭َن ِذي٬َب أ ُٝ َؼ ال٦ُْدَّ ِٓ َِ ُو

ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ اْج٩ََِّج ا٢َّ
َ
٦ُُ٪ َوأ ْٔ ٍَ  ْ ْيَّ َٗ  ل٤َْ َحدَ

َق١ٍ ُمَوَُف َول٤ْ٬َُ ِذي٬َب ٧ْ٥ِ لُكِ اثل٦َََّؾاِت... َٓ ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ 
َ
بِركنَِي َوأ ةٍ ل٣ِمَّ  .(1)(15)محمَّد: ﴾اْليجََخٍْؾ ََّلَّ

َرابعنا:َاآلثارَالمترتٍّبةَعمىَمعرفةَالت قكلَ
ثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا آ معرفة حقيقة التقكل تترتب عمىََََََ

الفرد كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه أكاف في الحياة الدُّنيا أـ في اآلخرة، كيمكف 
ََ-:(2)إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

َكي-0 َيؤيدىـ َفيك َالمت قيف؛ َمع َتعالى َا َمعي ة َكينصرىـ،أف  َمعيـ كفي ذلؾ قاؿ  قؼ
ِْق٩ُ٭َن﴾تعالى: ي٧َ ٤٫ُ َمُّ ِ ٭اْ وَّاَّلَّ َٝ ي٧َ اتَّ ِ َْ اَّلَّ  (. 128)النَّحؿ:﴿إِنَّ ا ٥َ

َ ُْحِةُّ  تعالى:كفي ذلؾ قاؿ  ،قيفلمتَ اةَاَتعالىَلعبادةَمحبَ بشارةَالمحب ة،َكىيَ-7 ﴿...إِنَّ اّلِلَّ
ِٝنَي﴾ ًليًّا(: قاؿ النَّبيُّ ) (، كفي ذلؾ4:ةكبالتَّ )ال٦ُْدَّ :َمىٍفَعىادىلًَليَكى َقىاؿى َالم وى َآذىٍنتيويََ؛"ًإف  فىقىٍد

ٍبًدمَيىتىقَى َعى مىاَيىزىاؿي مىٍيًو،َكى َعى ًَمم اَاٍفتىرىٍضتي ًَإلىي  ب  َأىحى ٍبًدمًَبشىٍيءو َعى ًَإلىي  مىاَتىقىر بى ٍرًب،َكى ًَبالحى ًَإلىي  ر بي
ت ىَأيًحب وَي َحى يىدىهَيًبالن كىاًفًؿ ًَبًو،َكى رىهيَال ًذمَييٍبًصري بىصى ًَبًو،َكى َال ًذمَيىٍسمىعي َسىٍمعىوي َأىٍحبىٍبتيوي:َكيٍنتي َفىًإذىا ،

يًعيذىنَ  لىًئًفَاٍستىعىاذىًنيَلى يٍعًطيىن وي،َكى ٍفَسىأىلىًنيَلى ًرٍجمىويَال ًتيَيىٍمًشيًَبيىا،َكىاً  ًَبيىا،َكى مىاَال ًتيَيىٍبًطشي وي،َكى
َعَى مىسىاءىتىوَيتىرىد ٍدتي َكىأىنىاَأىٍكرىهَي المىٍكتى َأىنىاَفىاًعميويَتىرىد ًدمَعىٍفَنىٍفًسَالميٍؤًمًف،َيىٍكرىهَي  . (3)"ٍفَشىٍيءو

ُ َوِِلُّ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي﴾...﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  كاليةَاَتعالىَالكاممةَلعبادةَالمت قيف،-4 )آؿ َواّلِلَّ
 (. 68عمراف:

٭اْ : كفي ذلؾ قاؿ تعالى نةَلطمبَالعمـَالن افعَكالحكمةَالصائبة،ىدايةَالت كفيؽَكاإلعا-3 ُٝ ﴿َواتَّ
٣ِي٤ٌ﴾ َٓ ٍء  ٦ُِ٣َُٔس٤ُ ا َوا تُِس١ِ يَشْ ١ْ  ﴿ (، كقاؿ تعالى:282)البقرة:ا َوغُ َٔ َ ََيْ ٭ا اّلِلَّ ُٝ إِْن َتدَّ

 (. 29)األنفاؿ:٢َُس٤ْ ُْٙؾَٜب٨ًب﴾

                                                 

 (.879) ص ،( انظر: متكلي، منيج الشَّيخ محمَّد رشيد رضا في العقيدة(1
(، عدد مف المختصيف، 2/301)ج  ،الكتاب العزيز ( انظر: الفيركز آبادم، بصائر ذكم التَّمييز في لطائؼ(2

 (.1109-1107/ 4)ج ،(نضرة النَّعيـ في مكاـر أخبلؽ الرَّسكؿ الكريـ )
قاؽ / التَّكاضع(3  6502رقـ الحديث ،8/105ج  ،( البخارمُّ : صحيح البخارم ، الرَّ
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َكالط اعا-5 َالعماؿ َتعالى َا َالمت قيف،قبكؿ َعبادة َمف الحة َالص    كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ت
َ َوُٜ٭لُ٭ا َْٜ٭ًَل َفِؼيًؼا ) ﴿ ٭ا اّلِلَّ ُٝ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اتَّ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
ْؾ ٢َُس٤ْ 77يَأ ِٚ ْٗ ْخ٦َب٢َُس٤ْ َوغَ

َ
( يُْو٣ِْض ٢َُس٤ْ أ

ي٦ًب﴾ ِّ َٓ ْؼ َٙبَز َْٙ٭ًزا  َٝ َ َورَُف٭ََلُ َذ ِْ اّلِلَّ َِ  (71 -70)األحزاب:ُذ٨ُ٭كَُس٤ْ َو٧ْ٥َ يُ

: كفي ذلؾ قاؿ  تعالىالفكزَبجناتَالن عيـَالتيَأعدىاَاَتعالىَلعبادةَالمؤمنيفَالمت قيف،َ-6
ِٔي٤ِ﴾ ٩َْؼ َرك٤ْ٬ِِ َش٩َّبِت اجلَّ ِٓ نَي  ِٝ نَي ِِف َش٩َّبٍت  :﴿كقكلو تعالى (34القمـ:) ﴿إِنَّ ل٦ُْ٣ِدَّ ِٝ إِنَّ ال٦ُْدَّ

 (. 45)الحجر:َوُخيُ٭ٍن﴾

َالن عيـ،َأعدَ -7 َمف َمتعددةن َكألكاننا َأصنافنا َالجن ة َفي َلممت قيف َتعالى كفي ذلؾ قاؿ  ا
ْ تعالى: ْيَّ َٗ ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ٢َََبٍ ل٤َْ َحدَ

َ
ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ٥َبٍء َدْْيِ آِف٧ٍ َوأ

َ
٭َن ِذي٬َب أ ُٝ َؼ ال٦ُْدَّ ِٓ َِ ُو

 ﴿٥َز١َُ اْج٩ََِّج ا٢َّ
ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ ََخٍْؾ ََّلَّ 

َ
٦ُُ٪ َوأ ْٔ َق١ٍ ُمَوَُف َول٤ْ٬َُ ِذي٬َب ٧ْ٥ِ لُكِ اثل٦َََّؾاِت ٍَ َٓ ْج٬َبٌر ٧ْ٥ِ 

َ
بِركنَِي َوأ ةٍ ل٣ِمَّ

بَء٤ْ٫ُ﴾ َٔ ٥ْ
َ
َْ أ ََّ َٝ ي٦ًب َذ ٭ا ٥َبًء ََحِ ُٝ ٧ْ٦َ ٫َُ٭ َغبدِلٌ ِِف اجلَّبِر وَُف َٟ َؾةٌ ٧ْ٥ِ َرك٤ْ٬ِِ  ِٚ ْٗ  (. 15)محمَّد:َو٥َ

 ءَكتخرجَمفَالرضَكذلؾَلممتقيفَدكفَغيرىـ،الحصكؿَعمىَالبركةَالتيَتنزؿَمفَالس ما-8
٦َبِء  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ٣َي٤ْ٬ِْ تََؾََكٍت ٧َ٥ِ القَّ َٓ دَْظ٩َب  َٚ ْ٭ا ٢َ َٝ َؾى آ٩٥َُ٭ا َواتَّ ُٝ ١َ٫ْ ا٢ْ

َ
نَّ أ
َ
﴿َولَْ٭ أ

َغْؽ٨َب٤ْ٫ُ ت٦َِب ََك٨ُ٭ا يَْسِقثُ٭َن﴾
َ
تُ٭ا َٙأ ؽَّ َٟ رِْض َو٢َِس٧ْ 

َ
 (. 96)األعراؼ:َواْْل

َا-9 َلعـَأعد  َتعالىَلممت قيفَأشجارناَفيَالجن ةَيتظممكفَبياَكينعمكفَبماَيشتيكف،َكماَأف 
نَي ِِف  ﴿ كفي ذلؾ قاؿ تعالى: غرفناَمبني ةَمفَفكقياَغرؼَتجرمَالنيارَمفَتحتيا، ِٝ إِنَّ ال٦ُْدَّ

اَلٍل َوُخيُ٭ٍن ) ب يَْمد٬َُ٭َن﴾47ِِ َِٟ٪ ِم٦َّ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا  :تعالى (، كقاؿ42 -41)المرسبلت:( َوََٙ٭ا ِ ﴿َواَّلَّ
 ْٔ ي٧َ ِذي٬َب ٨ِ ْج٬َبُر َغبدِلِ

َ
َؾًٙب ََتْؾِي ٧ْ٥ِ َُتْد٬َِب اْْل ُٖ بِِلَبِت جَلُثَِ٭َئ٤ْ٬َُّ٩ ٧َ٥ِ اْج٩ََِّج  ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ْشُؾ َو

َ
٤َ أ

بِم٣ِنَي﴾ َٔ  (.58)العنكبكت:ا٢ْ

َالدَ -01 َالد اريف َفي َكالفالح َكالفكز َالكركب، َكتفريج زؽ، َالرٍّ َمفَنيؿ َكالحفظ َكاآلخرة، نيا
١ْ ََلُ ََمْؾًَشب ) :كفي ذلؾ قاؿ تعالى شركرَالعداء، َٔ َ ََيْ ِٛ اّلِلَّ ( َوغَْؾُزُْٜ٪ ٧ْ٥ِ َطيُْذ ََل 2﴿َو٧ْ٥َ َحدَّ
َٞ (، كقاؿ تعالى: 2،3)الطَّبلؽ:َْحْتَِقُة...﴾ وخَلِ

ُ
ِ٪ َٙأ ْٝ َ َوغَدَّ َ َورَُف٭ََلُ َوَُيَْك اّلِلَّ ِْ اّلِلَّ َِ  ﴿َو٧ْ٥َ يُ

بئُِؿوَن﴾ َٚ َ (، كقاؿ تعالى:52)النُّكر:٤ُ٫ُ ا٢ْ يُْؼ٤ْ٫ُ َلحْاًب إِنَّ اّلِلَّ َٟ ُز٤ْ  ٭ا ََل يَُُّضُّ ُٝ ﴿َوإِْن خَْوِِبُوا َوَتدَّ
﴾ ٌٌ ٣٦َُْٔ٭َن َُمِي  (.120)آؿ عمراف:ت٦َِب َح
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11- َ َمفَاَتعالى، َليـ َكالقربة َكالكصاؿ دؽ، َبالصٍّ َاَتعالىَليـ كفي ذلؾ يقكؿ شيادة
٭َن﴾ :تعالى ُٝ َٞ ٤ُ٫ُ ال٦ُْدَّ وخَلِ

ُ
ي٧َ َهَؼُٜ٭ا َوأ ِ َٞ اَّلَّ وخَلِ

ُ
﴿...َو٢َِس٧ْ (، كقاؿ تعالى: 177)البقرة:﴿أ

٭َى ٩٥ُِْس٤ْ... ْٝ : ﴾اْليجَح٩َبَُلُ اتلَّ  .    (37)الحجُّ

 مكانة التَّقكل في اإلسبلـ، ك التَّقكمب التعريؼ  بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف ،
 ، كبعد اطبلعو عمى منياجمعرفة التَّقكلكاآلثار المترتّْبة عمى ف مف ثكاب المتَّقيف، كما يكك 

أفَّ القائميف عمى  :كجد الباحث ؛الصَّؼ التَّاسع األساسي مبةالتَّربية اإلسبلميَّة الخاص بط
ة، كما لـ يقدّْمكا تعاريؼ مختمفة لمصطمح التَّقكل مف النَّاحيتيف المُّغكية كاالصطبلحيَّ  المنياج

مخافة ا سبحانو كخشيتو كالشُّعكر ذكركه إنا ىك تعريؼه كاحده ليذا المصطمح كىك قكليـ: "
برقابتو، كرجاء رحمتو، كالخكؼ مف عقابو ممَّا يدفع المسمـ التقي إلى التزاـ أكامره كاجتناب 

 .(1)نكاىيو"
  أمَّا عف مكانة التَّقكل في اإلسبلـ فقد أشاركا إليو عند شرحيـ( ّْلحديث النَّبي الَّذم ركاه )

َ"( قاؿ: عنو أبي ىريرة ) َالن اسى َعىٍفَأىٍكثىًرَمىاَييٍدًخؿي ـى م  سى مىٍيًوَكى َعى م ىَالم وي َالم ًوَصى َرىسيكؿي سيًئؿى
ن ةَى َالن ا؟الجى َالن اسى َعىٍفَأىٍكثىًرَمىاَييٍدًخؿي سيًئؿى ميًؽ،َكى َالخي ٍسفي حي :َتىٍقكىلَالم ًوَكى َ؟َىر،َفىقىاؿى ـي :َالفى ،َفىقىاؿى

، فقالكا في مكانة التَّقكل: "لمتَّقكل مكانةه عظيمةه في اإلسبلـ ، فيي مقياس قرب العبد (2)"كىالفىٍرجَي
بُز٤ْ﴾: -سبحانو–مف ربّْو لقكلو  َٝ ْت

َ
ِ أ ٩َْؼ اّلِلَّ ِٓ ْكَؾ٥َُس٤ْ 

َ
(، كىي خير زادو 13)الحجرات:﴿إِنَّ أ

اِد تعالى: يتزكد بو المسمـ في ىذه الحياة؛ لقكلو  ﴿َوخََؿوَُّدوا َٙإِنَّ َغْْيَ الؿَّ
٭َى﴾ ْٝ  . (3)("197)البقرة:اتلَّ

  أمَّا ما يككف مف ثكاب المتَّقيف عند ربّْيـ فقد ذكركا شيئنا يسيرنا في ذلؾ فقالكا:" كالمتَّقكف ىـ
كتفريج  أكلياء ا الَّذيف يحبُّيـ كييدييـ كيتقبَّؿ منيـ ، كقد كعدىـ سبحانو بتيسير أمكًرىـ 

١ْ ََلُ ََمْؾًَشب )كركبيـ فقاؿ:  َٔ َ ََيْ ِٛ اّلِلَّ ( َوغَْؾُزُْٜ٪ ٧ْ٥ِ َطيُْذ ََل 2﴿َو٧ْ٥َ َحدَّ
بِٜثَُج ( كما كعدىـ بالغمبة كالفكز كحسف العاقبة، فقاؿ سبحانو: 2،3)الطَّبلؽ:َْحْتَِقُة﴾ َٔ ﴿َوا٢ْ

                                                 

 (.2/30)ج  ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(1
مة / ما جاء في حسف الخمؽ(2 : سنف التّْرمذم،  البرُّ كالصّْ كقاؿ ، 2004رقـ الحديث ، 4/363ج  ،( التّْرمذمُّ

 .  أبك عيسى: ىذا حديثه صحيحه غريبه
 (.2/30)ج  ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(3
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ِٝنَي﴾ في جٌنات النَّعيـ، فقاؿ سبحانو: (، ككعدىـ بالفكز بأعمى الدَّرجات 128)األعراؼ:ل٦ُْ٣ِدَّ
٥ِنٍي﴾

َ
بٍم أ َٝ نَي ِِف ٥َ ِٝ  . (1)("51)الدُّخاف:﴿إِنَّ ال٦ُْدَّ

  أمَّا عف اآلثار المترتّْبة عمى معرفة التَّقكل؛ فقد كجد الباحث: أفَّ القائميف عمى المنياج لـ
 يقكمكا بذكر تمؾ اآلثار. 

  َّربية اإلسبلميَّة لطمبة الصَّؼ التَّاسع األساسي يقترح الباحث: أفَّ يقدـ القائمكف عمى منياج الت
ا باآلثار المترتّْبة عمى معرفة التَّقكل؛ لما ليا مف آثارو عمى تعديؿ سمكؾ  درسنا أك عنكاننا خاصن

 الطَّمبة، كأفراد المجتمع المسمـ. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2/30ج ،ة لمصَّؼ التَّاسع األساسي( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّ (1
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ََالمطمبَالث اني:
َبيةَاإلسالمي ةالتكبةَفيَاإلسالـَمفَخالؿَمنياجَالت َر

َ
:َتعريؼَالت كبةَ َأك الن

َ:َفيَالم غةالت كبةََ-أ
كتاب ، عىًف الذٍَّنبً  لٌرجكعا كالتي تطمؽ عمى مف مادة )تكب( قةه في أصؿ المُّغة مشتالتَّكبة        

أصؿ تاب عاد إلى ا ، اعةا: أناب كرجع عف المعصية إلى الطَّ كمتابن  ا كتكبةن إلى ا يتكب تكبن 
﴿...َوخُ٭كُ٭ا ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: عاد عميو بالمغفرة :كتاب ا عميو أم ،كرجع كأنابعالى، ت

٣ُِظ٭َن﴾ ْٚ ٣َُّس٤ْ ُت َٔ يَُّ٪ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن ٢َ
َ
ب أ ًٔ ي ِ ََجِ  . (1) (31)النُّكر:إَِل اّلِلَّ

 :فيَاالصطالحَالت كبة-ب
 -بةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:بتعريفاتو متعدّْدةو متقار التَّكبة عمماء العرَّؼ       

بحؿ عقدة اإلصرار تعالى جكع إلى ا الرُّ التَّكبة بقكلو: " ()عرَّؼ اإلماـ الجرجانيُّ  -1
 . (2)"بّْ حقكؽ الرَّ  القياـ بكؿّْ  َـّ عف القمب، ثي 

دـ أكرثو النَّ ا كذلؾ ا كقصدن يكرث عزمن  عبارة عف ندـو بقكلو: " ()عرَّفيا اإلماـ الغزَّالي   -2
 . (3)" بينو كبيف محبكبوالعمـ بككف المعاصي حائبلن 

ط منو، دـ عمى ما فرَّ لقبحو كالنَّ  ؛نبترؾ الذَّ بقكلو: " ()كعرَّفيا اإلماـ األصفيانيُّ  -3
يتدارؾ مف األعماؿ باألعماؿ باإلعادة، فمتى  كالعزيمة عمى ترؾ المعاكدة، كتدارؾ ما أمكنو أفٍ 

 .(4)"كبةفقد كممت شرائط التَّ  ؛اجتمعت ىذه األربع
 

                                                 

(، ابف منظكر، لساف 1/151)ج  ،( ، ابف فارس، مقاييس المُّغة47) ص ،( انظر: الرَّازم، مختار الصّْحاح(1
 (.9/954)ج  ،(، ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ233/ 1العرب )ج

 (.70) ص ،( التَّعريفات(2
 (.4/34) ،( إحياء عمـك الدّْيف(3
 (.169) ص ،لمفردات في غريب القرآف( ا(4
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، كترؾ بالتزاـ فعؿ ما يحبُّ تعالى جكع إلى ا الرُّ بقكلو: " () قيـالابف كعرَّفيا اإلماـ   -4
 . (1)"ما يكره
يشار ىنا: أفَّ لفظ التَّكبة يطمؽ في القرآف الكريـ عمى ألفاظو كمعافو ككجكهو متعددةو، كيمكف      

 -:(2) لنَّحك التاليةحصرىا في ثبلثة كجكهو عمى ا

فح العفك  -1 ُؾوا ز، كيككف بالتَّكبة كاالستغفار، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: جاك كالتَّ كالصَّ ِٚ ْٗ ِن اْفدَ
َ
﴿ َوأ

٣َيُْس٤ْ إ٨َُِّ٪ ٫َُ٭ اتلَّ٭َّاُب  تعالى:(، قاؿ 3ىكد:) ﴾اْليجَركَُّس٤ْ ُث٤َّ خُ٭كُ٭ا إحَِلِْ٪ ... َٓ ﴿...َذدَبَب 
 (. 54)البقرة:الؾَِّطي٤ُ﴾

﴿...َوخُ٭كُ٭ا إَِل ، كتككف بيف العبد كبيف خالقو سبحانو، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: جكع كاإلنابةالرُّ  -2
٣ُِظ٭َن﴾ ْٚ ٣َُّس٤ْ ُت َٔ يَُّ٪ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن ٢َ

َ
ب أ ًٔ ي ِ ََجِ  (. 31)النُّكر:اّلِلَّ

ْن خُبْد٤ُْ َذ٬َُ٭ ﴿...َٙإِ العبد مف الذُّنكب كالمعاصي، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: وعمى ما اقترف دامةالنَّ  -3
 (. 3) التَّكبة:﴾اْليجَغْْيٌ ٢َُس٤ْ...

ًَإلىٍيًوَ ": ()رسكؿ ا  كمف السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة: قكؿي        َكىأىتيكبي َالم وى ىٍستىٍغًفري ًَإنٍّيَلى كىالم ًو
َمىر ةَن ًَمٍفَسىٍبًعيفى َأىٍكثىرى  . (3)"ًَفيَاليىٍكـً

ؿ التَّعريفات المُّغكية كاالصطبلحيَّة لتعريفات مصطمح التَّكبة قد تبيَّف لمباحث مف خبل  
أنَّيا: الرُّجكع عمَّا يكرىو ا تعالى  ظاىرنا كباطننا إلى ما يحبو ا تعالى ظاىرنا كباطننا، كعميو 
يدخؿ في مسماىا اإلسبلـ، كاإليماف، كاإلحساف، كتتناكؿ جميع المقامات العالية، كليذا كانت 

، كىي التي كيًجد ألجميا الخمؽ جميعنا، كاألمر كالتَّكحيد جزء منيا، بؿ ىك التَّك  بة غاية كؿّْ مؤمفو
جزؤىا األعظـ الَّذم عميو بناؤىا كما أفَّ أكثر النَّاس ال يعرفكف قدر التَّكبة كال حقيقتيا، فضبلن 

، كلـ يجعؿ ا تعالى محبَّتو لممؤمني ف التَّكابيف إال كىـ خكاص عف القياـ بيا عممنا كعمبلن كحاالن
 . (4)الخمؽ لديو

                                                 

يَّاؾ نستعيف(1  (.1/313)ج  ،( مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
(، عدد مف المختصيف، 2/308)ج ،( انظر: الفيركز آبادم، بصائر ذكم التَّمييز في لطائؼ الكتاب العزيز(2

 (.4/1271)ج ،(نضرة النَّعيـ في مكاـر أخبلؽ الرَّسكؿ الكريـ )
: صحيح البخارمُّ ، الدَّعكات / استغفار النَّبيّْ ) ((3 رقـ الحديث  ،67/ 8ج  ،( في اليـك كالمَّيمةالبخارمُّ

6307 
يَّاؾ نستعيف(4  (.313/ 1)ج  ،( انظر: ابف القيـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
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َثانينا:َأشراطَالت كبةَككجكبياَ
َأشراطَالت كبة:َ -َأ

التَّكبة إلى ا تعالى مف الفضائؿ التي دعا إلييا اإلسبلـ، كحثَّ عمييا؛ لما ليا مف       
مف النَّاس مف األجكر العظيمة مف الحسنات كرفع الدَّرجات عند ا تعالى يكـ القيامة، ككثيره 

يذنب ذنبنا أك يفعؿ معصيةن، كيندـ عمى فعميا، كيعـز عمى تركيا كعدـ الرجكع إلييا، كال تككف 
التَّكبة صحيحةن مقبكلةن عند ا تعالى إال إذا تكافرت فيو أشراط التَّكبة الخالصة، كىذه األشَّراط 

  -ىي:
ؿ َالك  فعميا، كيعدُّ ىذه الشَّرط كقؼ عف كالتَّ اـ، كالمعاصي كاآلث بك نإلقبلع عف الذُّ ا -الش رط

كانت تكبتو  العبد ا أذنبو كممَّ ألنَّ ؛ نبال تصح إال باإلقبلع عف الذَّ  ، حيثأظير معاني التكبة
عف  نب فيستغفر منو بمسانو مف غير إقبلعو يذنب الذَّ ال أنَّ  ،كاستغفاره كفارة لذنبو فبل يضره

  . (2)"نبكبة مع مباشرة الذَّ فتستحيؿ التَّ  ": ()، قاؿ ابف القيـ (1)ابيفتكبة الكذَّ تمؾ  فإفَّ  الذَّنب

ككجكب اإلقبلع عنيا  كالمعاصي كاآلثاـ اإلقبلع عف الذنبخطكرة عدـ  عمى ا يدؿممَّ ك       
َأىٍذنىبَى :()رسكؿ ا  قكؿ ًَإذىا َاٍلميٍؤًمفى َتَىَ؛"ًإف  َفىًإٍف َقىٍمًبًو، ًَفي َسىٍكدىاءي َنيٍكتىةه نىزىعىَكىانىٍت َكى ابى

َقىٍمبيوي،َفىًإٍفَزىادَى ًقؿى ،َصي َال ًذمَذىكىرىهيَالم ويًَفيًَكتىاًبًو:َ؛كىاٍستىٍغفىرى َالر افي  ت١َْ َراَن لََعَ لََكَّ ﴿ زىادىٍت،َفىذىًلؾى
 .(3)"(14المطففيف: )٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ِِ ٥َب ََك٨ُ٭ا يَْسِقثُ٭َن ﴾

 
كبة إال بو، إذ مف لـ و ال تتحقؽ التَّ فإنَّ   عمى فعمونب كىك أٍف يتٌداىرؾ المذدـ النَّ  -الش رطَالث اني

صراره عميو ما ارتكبو مف الذُّنكب كالمعاصي كاآلثاـ؛يندـ عمى  ( 4)، فذلؾ دليؿ عمى رضاه بو، كا 

 . (5)"دـَتكبة"النَ : () بيُّ النَّ  قاؿكقد 

                                                 

، غذاء األلباب في شرح منظكمة ا(1 (، المبار كفكرم، مرعاه المفاتيح 2/591)ج ، آلداب( انظر: السَّفارينيُّ
 (.8/29)ج  ،شرح مشكاة المصابيح

يَّاؾ نستعيف(2  (.1/200)ج  ،( ابف القيـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
الحكـ عمى الحديث:  ،4244رقـ الحديث  ،2/1418( ابف ماجو: سنف ابف ماجو ، الزُّىد / ذكر الذُّنكب ج (3

 (.9/244 –سَّنو اإلماـ األلباني. )انظر: األلباني: صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو ح
ياؾ نستعيف(4 (، الخمؼ، المباحث 1/200)ج، ( انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 (.120)ص، العقدية المتعمقة بالكبائر كمرتكبيا في الدنيا
الحكـ عمى الحديث:  ،4252رقـ الحديث  ،1418/ 2ج ،/ ذكر التكبة( ابف ماجو: سنف ابف ماجو، الزىد(5

 (  9/252 –صححو اإلماـ األلباني. )انظر: األلباني: صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو 
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تككف كبة لتَّ يككف مف قمبو، فاإلى الذَّنب في المستقبؿ، كذلؾ يعكد أاٌل العـز عمى  -الش رطَالث الث
 . (1)سافدـ، كالعـز عمى ترؾ العكد في المستقبؿ، كاالستغفار بالقمب كالمّْ بالنَّ 

فبل يككف بمجرد اإلقبلع  ،تتضمف العـز عمى فعؿ المأمكر كالتزاموكيشار ىنا أفَّ التَّكبة       
بالتزاـ فعؿ ما يحب، كترؾ ما يكره،  تعالى جكع إلى اكبة الرُّ حقيقة التَّ  فإفَّ ، ادـ تائبن كالعـز كالنَّ 
جكع عف المكركه الجزء ، كالرُّ منيا جكع إلى المحبكب جزء، فالرُّ إلى محبكبو  مف مكركهو  فيي رجكعه 

﴿...َوخُ٭كُ٭ا إَِل ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: (2)عمى التَّكبةالفبلح المطمؽ  ا تعالىؽ اآلخر، كليذا عمَّ 
يُّ 
َ
ب أ ًٔ ي ِ ََجِ ٣ُِظ٭َن﴾اّلِلَّ ْٚ ٣َُّس٤ْ ُت َٔ  (.         31)النُّكر: َ٪ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن ٢َ

 -:(3)بأفَّ النُّصح في التَّكبة يتضمَّف ثبلثة أشياءو ىي ()ذكر اإلماـ ابف القيـ       

 .ا إال تناكلتونكب كاستغراقيا بيا بحيث ال تدع ذنبن تعميـ جميع الذُّ   -1

كال انتظار بؿ يجمع  ،كال تمكـ ،عمييا بحيث ال يبقى عنده تردد تودؽ بكميَّ إجماع العـز كالصّْ   -2
 .ا بياإرادتو كعزيمتو مبادرن  عمييا كؿَّ 

كائب كالعمؿ القادحة في إخبلصيا ككقكعيا لمحض الخكؼ مف ا تخميصيا مف الشَّ   -3
 .غبة فيما لديوكخشيتو كالرَّ 

َالر ابع آلدمي لـز  نب حؽه الذَّ يا، كذلؾ إذا كاف ردُّ حقكؽ العباد كالمظالـ إلى أىم -الش رط
ًَلىًخيوًَ "(: )، كفي ذلؾ قاؿ رسكؿ ا (4)استحبللو ًَعٍندىهيَمىٍظًممىةه َكىانىٍت ًَمٍنيىا،ََ؛مىٍف م ٍموي فىٍميىتىحى

سىنىاًتوًَ ًَلىًخيًوًَمٍفَحى ذى ـه،ًَمٍفَقىٍبًؿَأىٍفَييٍؤخى َكىالىًَدٍرىى ًَدينىاره َثىـ  سىنىاتَهفَىَ،فىًإن ويَلىٍيسى َيىكيٍفَلىويَحى ـٍ َ؛ًإٍفَلى
مىٍيوًَ ٍتَعى  . (5)"أيًخذىًَمٍفَسىيٍّئىاًتَأىًخيًوَفىطيًرحى

َكجكبَالت كبة:ََ -َب
ثبت في القرآف الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة كجكب التَّكبة كالعكدة كالرُّجكع إلى ا تعالى       

أنَّو يحب التَّكابيف كالمتطيريف فقاؿ تعالى:  -عالىت–مف جميع الذُّنكب كالمعاصي، فقد بيَّف ا 
٬ِِؾغ٧َ﴾ ََ َ ُْحِةُّ اتلَّ٭َّابنَِي َوُْحِةُّ ال٦ُْدَ ِ ( كقاؿ تعالى:222)البقرة:﴿...إِنَّ اّلِلَّ ﴿...َوخُ٭كُ٭ا إَِل اّلِلَّ

                                                 

 (. 309/ 3)ج، ( انظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف(1
ياؾ نستعيف(2  (.1/313)ج، ( انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .317/ 1( المرجع السابؽ، ج(3
 (.1044/ 3)ج ،( انظر: الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ(4
 6534رقـ الحديث  ،8/111ج ،( البخارم: صحيح البخارم، الرقاؽ/ القصاص يـك القيامة(5
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٣ُِظ٭َن﴾ ْٚ ٣َُّس٤ْ ُت َٔ يَُّ٪ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن ٢َ
َ
ب أ ًٔ ي صكح ىي التَّكبة التي ترافقيا (، كالتَّكبة النَّ 31)النُّكر:ََجِ

َو٧ْ٥َ  ﴿ استقامة عمى طاعة ا تعالى، كندـ بالقمب، كاستغفار بالمّْساف، كفي ذلؾ قاؿ تعالى:
٭ًرا رَِطي٦ًب﴾ ُٚ َ َد ِؼ اّلِلَّ َ ََيِ ِؾ اّلِلَّ ِٚ ْٗ َقُ٪ ُث٤َّ يَْقدَ ْٚ ٤ْ٣ِ َج ّْ ْو َح

َ
١ْ٦َْٔ ُف٭ًءا أ (، كما أفَّ 110)النّْساء:َح

ٍسرىاًفيًَفيَأىٍمًرمَكيمًٍّو،َ"كاف يدعك بيذا الدُّعاء:  -()-النَّبيَّ  ٍيًمي،َكىاً  جى ًطيئىًتيَكى َاٍغًفٍرًَليَخى رىبٍّ
ًَعٍنًدم،َ َذىًلؾى كيؿ  َكى ٍيًميَكىىىٍزًلي، جى َكىعىٍمًدمَكى ، طىايىامى ًَليَخى َاٍغًفٍر ـ  َالم يي ًَمنٍّي، ًَبًو ـي َأىٍعمى َأىٍنتى مىا كى

َاٍغًفٍرًَليَمىاَقَى ـ  َالم يي ،َكىأىٍنتى ري َالميؤىخٍّ َكىأىٍنتى ـي َالميقىدٍّ ،َأىٍنتى مىاَأىٍعمىٍنتي َكى ٍرتي مىاَأىٍسرى ،َكى ٍرتي مىاَأىخ  َكى د ٍمتي
َقىًديرَه َشىٍيءو مىىَكيؿٍّ  . (1)"عى

كال يطيب كال  رُّ سى فالقمب ال يصمح كال يفمح كال يمتذ كال يي  : "()قاؿ ابف تيميَّة     
فميس لمعبد : " ()، كقاؿ ابف القيّْـ (2)"و كاإلنابة إليوو كحبّْ يسكف كال يطمئف إال بعبادة ربّْ 

كعبلمة سعادتو  ،صكحكبة النَّ كتسمط عميو خصكمو شيء أنفع لو مف التَّ  ،كأكذم ،إذا بغي عميو
كبة منيا فبل يبقى كبالتَّ  ،يعكس فكره كنظره عمى نفسو كذنكبو كعيكبو فيشغؿ بيا كبإصبلحيا أفٍ 

صبلح عيكبوبؿ يتكلى ىك التَّ  ،ا نزؿ بوفيو فراغ لتدبر م يتكلى نصرتو تعالى كا  ،كبة كا 
كما أحسف أثرىا  ،فما أسعده مف عبد كما أبركيا مف نازلة نزلت بو كال بدَّ  ،فع عنوكحفظو كالدّْ 

 أحدو  فما كؿُّ  ،ال مانع لما أعطى كال معطي لما منعتعالى شد بيد ا كفيؽ كالرُّ التَّ  كلكفَّ  ،عميو
 . (3)"قكة إال با كفؽ ليذا ال معرفة بو كال إرادة لو كال قدرة عميو كال حكؿ كالي

 

َثالثنا:َالكقاتَالتيَالَتقبؿَفيياَالت كبةَ
األصؿ أفَّ عمى اإلنساف أٍف يبتعد عف الذُّنكب كالمعاصي ككؿّْ ما يكقعو في عذاب   

عمى ما اقترفو مف الذُّنكب كالمعاصي كاآلثاـ  قبؿ  النَّار يكـ القيامة، كأٍف يسارع  بالتَّكبة كالنَّدـ 
الح الَّذم قدَّمو في ىذه الحياة الدُّنيا، ك عميو  فكات األكاف، فحينئذ ال ينفع اإلنساف إال عممو الصَّ

ََ-:(4)أٍف يعمـ أفَّ ىناؾ أكقاتن ال تقبؿ فييا تكبة التَّائبيف، كىي كالتالي

                                                 

: صحيح البخارمُّ ، الدَّعكات / قكؿ النَّبيّْ )(1 رقـ   ،8/84ج ،اغفر لي ما قدمت كما أخرت ( المَّيـ( البخارمُّ
 6398الحديث 

 (.194/ 10)ج  ،( ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل(2
 (.2/242)ج  ،( ابف القيّْـ، بدائع الفكائد(3
 (.173، 127)  ص ،( انظر: الطَّاىر، ىؤالء يحبيـ ا(4
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كح الحمقكـ، الت كبةَقبؿَالنٍّزاعَكحضكرَالمكت، - أ كقد َبمعنى التَّكبة قبؿ الغرغرة، أم: بمكغ الرُّ
٦َب اتلَّْ٭كَُج القرآف الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة إلى ذلؾ، فمف القرآف الكريـ قكلو تعالى: َأشار ﴿إِجَّ

٭َء ِِب٬ََب٢ٍَج ُث٤َّ َحدُ٭كُ٭َن ٧ْ٥ِ َِٜؾغٍة  ٣٦َُْٔ٭َن القُّ ي٧َ َح ِ ِ لَِّلَّ ُ  لََعَ اّلِلَّ ٣َي٤ْ٬ِْ َوََكَن اّلِلَّ َٓ  ُ َٞ َحدُ٭ُب اّلِلَّ وخَلِ
ُ
َٙأ

٣ِي٦ًب َط٠ِي٦ًب ) َطَؼ٤ُ٫ُ ال٦َْ٭ُْت َٜبَل 77َٓ
َ
حِاَبِت َطَّتَّ إَِذا َطَُّضَ أ ٣٦َُْٔ٭َن القَّ ي٧َ َح ِ ( َو٢َحَْقِح اتلَّْ٭كَُج لَِّلَّ

وخَلِ 
ُ
بٌر أ َّٚ ُٟ ي٧َ َح٦ُ٭خُ٭َن و٤ْ٫َُ  ِ حِل٦ًب﴾إِِِن ُتثُْح اْْلَن َوََل اَّلَّ

َ
َؽاتًب أ َٓ ْخدَْؼ٨َب ل٤ْ٬َُ 

َ
(، 18، 17)النّْساء:َٞ أ

ْؼًوا َطَّتَّ إَِذا كقكلو تعالى:  َٓ يًب َو ْٗ ْ٭ُن وَُش٩ُ٭ُدهُ َب َٓ ٤ْ٬ُ ِْٙؾ َٔ ْتثَ
َ
اِئي١َ اْْلَْظَؾ َٙأ ﴿وََشبَوْز٨َب تِبَِن إِْْسَ

ِي ٨َُّ٪ ََل إََِلَ إَِلَّ اَّلَّ
َ
َؾُق َٜبَل آ٩٥َُْح أ َٗ ْدَرَكُ٪ ا٢ْ

َ
٨َب ٧َ٥ِ  أ

َ
اِئي١َ َوأ آ٩٥ََْح تِِ٪ َب٩ُ٭ إِْْسَ

 : فالجميكر عمى أفَّ كبة مف قريبو التَّ  : "كأمَّا ()(، قاؿ ابف رجبو 90)يكنس:ال٦ُْْق٦ِ٣ِنَي﴾
كمف  ،فقد تاب مف قريبو  ؛كمف تاب قبؿ المكت ،و قريبه فالعمر كمُّ  ،كبة قبؿ المكتالمراد بيا التَّ 
َ(: "، كمف السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة قكؿ النَّبيّْ )(1)"بعدال فقد بعد كؿَّ  ؛مات كلـ يتب َالم وىَيىٍقبىؿي ًإف 

َييغىٍرًغرٍَ ـٍ  . (2)"تىٍكبىةىَالعىٍبًدَمىاَلى
القرآف الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة إلى َكقد أشار الت كبةَقبؿَطمكعَالش مسَمفَمغربيا، - ب

ْو لى: ذلؾ، فمف القرآف الكريـ قكلو تعا
َ
َٞ أ ِِتَ َركُّ

ْ
ْو يَأ
َ
ِتي٤ُ٬َُ ال٦َْاَلئَِسُج أ

ْ
ْن خَأ

َ
ُؾوَن إَِلَّ أ ُّ ﴿١ْ٫َ َح٩ْ

ًقب إِي٦َبُج٬َب ل٤َْ خَُس٧ْ آ٩٥ََْح ٧٥ِْ  ْٚ ُْ َج َٚ َٞ ََل َح٩ْ ُْٔى آيَبِت َركِ ِِت َب
ْ
َٞ يَْ٭َم يَأ ُْٔى آيَبِت َركِ ِِتَ َب

ْ
َرث١ُْ  يَأ

َقثَْح ِِف إِي٦َب٬َِ٨ب َغْْيً  َٟ ْو 
َ
ُؾوَن﴾أ ِّ ُؾوا إ٨َِّب ٩٥ُْدَ ِّ  ةبكيَّ ة النَّ نَّ كمف السُّ (، 158)األنعاـ:ا ١ُِٜ اْجدَ

رىآىىاَ "(: قكؿ النَّبيّْ ) المطيرة ًَمٍفَمىٍغًرًبيىا،َفىًإذىاَطىمىعىٍتَكى ت ىَتىٍطميعىَالش ٍمسي َحى َالس اعىةي الىَتىقيكـي

َالىَيَى ًَحيفى ذىًلؾى ،َكى َآمىنيكاَأىٍجمىعيكفى َ (: "، كقكؿ النَّبيّْ )(3)"ٍنفىعيَنىٍفسناًَإيمىانييىاالن اسي َقىٍبؿى مىٍفَتىابى
مىٍيوًَ َايَعى ٍغًرًبيىا،َتىابى ًَمٍفَمى  . (4)"أىٍفَتىٍطميعىَالش ٍمسي

 
 

                                                 

 .(335) ص ،( ابف رجب، لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ العاـ مف الكظائؼ(1
: سنف التّْرمذم، الدَّعكات عف رسكؿ ا )(2 قاؿ أبك  ، 3537رقـ الحديث ، 5/547ج ، -(/ باب( التّْرمذمُّ

.  عيسى: ىذا حديثه حسفه غريبه
: صحيح البخارمُّ ، تفسير القرآف / ال ينفع نفسنا إيمانيا(3  4636رقـ الحديث ، 58/ 6ج  ،( البخارمُّ
 ،2076/ 4ج ،الدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار/ استحباب االستغفار كاالستكثار منو( مسمـ: صحيح مسمـ، الذّْكر ك (4

 2703رقـ الحديث
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َرابعنا:َاآلثارَالمترتٍّبةَعمىَمعرفةَالت كبةَ
طاؿ نفعيا الفرد آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يالتَّكبة ترتَّب عمى ت  

في اآلخرة، كيمكف إجماؿ  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأكالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 
 -:(1) تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

٠ِي٩َجَ ﴿ كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ،كبةَمفَكماؿَاإليمافَكحسفَاإلسالـلتَ ا -0 ٨َْؿَل القَّ
َ
ي أ ِ  ٫َُ٭ اَّلَّ

َْ إِي٦َب٤ْ٬ِِ٨﴾  (. 4)الفتح:ِِف ٣ُُٜ٭ِب ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي ٢ََِيَْداُدوا إِي٦َب٨ًب ٥َ

َالت ائبيف؛َاَتعالىَكرضاهمحب ةَ-7 كفي  ،المتطٌيريفَابيفَكيحبَ كَ التَ َاَيحبَ َلفَ َلعبادة
ََ ذلؾ قاؿ تعالى:  َ ُْحِةُّ اتلَّ٭َّابِنَي َوُْحِةُّ ال٦ُْدَ  (.   222)البقرة ٬ِِؾغ٧َ﴾﴿...إِنَّ اّلِلَّ

َتعالى-4 َا َرحمة َائبلمتَ ََسعة َالكركب، َكتفريج زؽ، َالرٍّ َكنيؿ  كفي ذلؾ قاؿ تعالى:،
بًرا ) َّٚ ُؾوا َركَُّس٤ْ إ٨َُِّ٪ ََكَن َد ِٚ ْٗ ٣ُْح اْفدَ ُٝ ٣َيُْس٤ْ ٥ِْؼَراًرا ) (77﴿َذ َٓ ٦َبَء  ( 77يُؾِْف١ِ القَّ

ْمَ٭اٍل َوكَجنَِي وَ 
َ
ْج٬َبًرا﴾َوغ٦ُِْؼْدُز٤ْ تِأ

َ
١ْ ٢َُس٤ْ أ َٔ ١ْ ٢َُس٤ْ َش٩َّبٍت َوََيْ َٔ  (. 12-10) نكح:ََيْ

الحة، -3 َالقيامة؛َكذلؾَبالعماؿَالص  َيـك  كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  تبديؿَالس يئاتَإلىَحسناتو
ُ َفحِاَبخ٤ْ٬ِِ  َٞ ُحثَِؼُل اّلِلَّ وخَلِ

ُ
١َ٦ِ َخ٦َاًل َهبِِلًب َٙأ َٓ ٭ًرا ﴿ إَِلَّ ٧ْ٥َ خَبَب َوآ٧َ٥َ َو ُٚ ُ َد َطَق٩َبٍت َوََكَن اّلِلَّ

َميًسيءيَ"(: (، كقاؿ رسكؿ ا )70)الفرقاف:رَِطي٦ًب﴾ َيىٍبسيطيَيىدىهيًَبالم ٍيًؿًَليىتيكبى ؿ  جى َكى َاىَعىز  ًإف 

ًَمٍفَمَى ت ىَتىٍطميعىَالش ٍمسي َميًسيءيَالم ٍيًؿ،َحى ًبالن يىاًرًَليىتيكبى يىٍبسيطيَيىدىهَي  . (2)"ٍغًرًبيىاالن يىاًر،َكى

١َ٦ِ  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: الفكزَكالفالحَفيَالد اريفَالد نياَكاآلخرة،-5 َٓ ب ٧ْ٥َ خَبَب َوآ٧َ٥َ َو َّ٥
َ
﴿ َٙأ

٣ِِظنَي﴾ ْٚ ْن يَُس٭َن ٧َ٥ِ ال٦ُْ
َ
ََٔس أ مف استقرأ (: "(، قاؿ القرطبيُّ ) 67)القصص:َهبِِلًب َذ

 . (3)"ايف قطعن ادقا يقبؿ تكبة الصَّ  ريعة عمـ أفَّ الشَّ 

 

 

                                                 

(، الطَّاىر، 4/1295)ج ،(( انظر: عدد مف المختصيف، نضرة النَّعيـ في مكاـر أخبلؽ الرَّسكؿ الكريـ )(1
 (.170، 169) ص ،عادتيف(، ابف القيّْـ، طريؽ اليجرتيف كباب السَّ 187، 186) ص ،ىؤالء يحبيـ ا

ف تكررت الذُّنكب كالتَّكبة(2 رقـ  ،4/2113ج ،( مسمـ: صحيح مسمـ، التَّكبة / قبكؿ التَّكبة مف الذُّنكب كا 
  2759الحديث 

، لكامع األنكار البييَّة(3  (.373/ 1)ج ،( السَّفارينيُّ
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مسَمفَمغربيا،َكقبؿَكحَفيَالجسدَإلىَطمكعَالشَ كبةَماَدامتَالرَ فيَالعفكَكالتَ  الد عاء-6
ٍغًربًَ"(: كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ ) ،الغرغرة َمى ًَمٍف َالش ٍمسي َتىٍطميعى َأىٍف َقىٍبؿى َتىابى َايَيَىمىٍف َتىابى ا،
مىٍيوًَ  .  (1)"عى

إَِلَّ ٧ْ٥َ خَبَب َوآ٧َ٥َ  ﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى:عاليةَعندَاَتعالى،َالفكزَبالجنةَكالدرجاتَال-7
٦َُ٣٭َن َلحْاًب ّْ َٞ يَْؼُغ٣ُ٭َن اْج٩َََّج َوََل ُح وخَلِ

ُ
١َ٦ِ َهبِِلًب َٙأ َٓ  (60)مريـ: ﴾َو

ثَبِدَي  ﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  الت كبةَالن صكحةَكعدـَاليأسَمفَرحمةَاَتعالى،-8 ِٓ ١ُْٜ يَب 
 ِ ب إ٨َُِّ٪ ٫ُ٭َ اَّلَّ ًٔ ي ٨ُ٭َب ََجِ ُؾ اَّلُّ ِٚ ْٗ َ َح ِ إِنَّ اّلِلَّ ٭ا ٧ْ٥ِ رََْحَِج اّلِلَّ َُ َ٩ ْٝ ِق٤ْ٬ِ ََل َت ُٚ ْج

َ
ُٙ٭ا لََعَ أ ْْسَ

َ
٭ُر ي٧َ أ ُٚ َٗ  ا٢ْ
،َ" :((، كقاؿ رسكؿ ا )53)الزُّمر:الؾَِّطي٤ُ﴾ ـٍ َايًَبكي َلىذىىىبى َتيٍذًنبيكا ـٍ َلى َلىٍك كىال ًذمَنىٍفًسيًَبيىًدًه

ـٍَكَى َلىيي َفىيىٍغًفري َاى كفى َفىيىٍستىٍغًفري ، َييٍذًنبيكفى ًَبقىٍكـو اءى القمب يمرض (: "، قاؿ ابف القيّْـ )(2)"لىجى
 . (3)"كبة كالحميةكما يمرض البدف كشفاؤه في التَّ 

َسببَهالتَ -9 َالَكبة َالر غيدلممتاع َكالعيش َط يب َكنزكؿ َالس ماء، َمف َكزيادةالغيث الجسـََ،
ُؾوا َركَُّس٤ْ ُث٤َّ خُ٭كُ٭ا  ﴿ كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ،اإلمدادَبالمكاؿَكالبنيفة،ََكالقكَ ب ِٚ ْٗ َوغَب َْٜ٭ِم اْفدَ

خُِس٤ْ َوََل َتدََ٭٢َّْ٭ا ُُمِْؾ٥ِنَي﴾ ةً إَِل ُٜ٭َّ ٣َيُْس٤ْ ٥ِْؼَراًرا َوغَؿِْدُز٤ْ ُٜ٭َّ َٓ ٦َبَء   (52ىكد:)إحَِلِْ٪ يُؾِْف١ِ القَّ
ْج٬َبًرا﴾ َوغ٦ُِْؼْدُز٤ْ  وٜ٭َل خٔبل:﴿

َ
١ْ ٢َُس٤ْ أ َٔ ١ْ ٢َُس٤ْ َش٩َّبٍت َوََيْ َٔ ْمَ٭اٍل َوكَجنَِي َوََيْ

َ
 (. 12)نكح:تِأ

كفي ذلؾ مف قكؿ رسكؿ  اإلقباؿَعمىَاَتعالىَبفعؿَالط اعاتَكالعبادات،َكرفعَالد رجات،-01
ًَفيَبىٍيًتوًَ(: "ا ) ًتًو الى مىىَصى َعى َتىًزيدي مىاعىةو ًَفيَجى ًؿ َالر جي ةي الى ًَبٍضعناَصى ًَفيَسيكًقًو، ًتًو الى صى َكى ،

َيىٍنيىزيهَي َالى َاٍلمىٍسًجدى َأىتىى َثيـ  كءى، ضي َاٍلكي َفىأىٍحسىفى أى ض  َتىكى ًَإذىا ـٍ دىىي َأىحى َأىف  ذىًلؾى َكى ةن، َدىرىجى ََكىًعٍشًريفى ًإال 
َريًفعىَلىويَبًَ ٍطكىةنًَإال  َيىٍخطيَخى ـٍ ةى،َفىمى الى َالص  َييًريديًَإال  ةي،َالى الى ت ىَالص  ًطيئىةه،َحى ٍنويًَبيىاَخى ط َعى حي ةه،َكى يىاَدىرىجى

ًئكىةَي َكىاٍلمىالى َتىٍحًبسيوي، ًَىيى ةي الى َالص  َكىانىًت َمىا ًة الى ًَفيَالص  َكىافى َاٍلمىٍسًجدى ؿى َدىخى َفىًإذىا َاٍلمىٍسًجدى، ؿى َيىٍدخي
م ىًَفيًو،َيَى ٍجًمًسًوَال ًذمَصى ًَفيَمى ـى اَدىا َمى ـٍ ًدكي مىىَأىحى َعى م كفى َاٍغًفٍرَلىوي،َييصى ـ  ٍموي،َالميي َاٍرحى ـ  :َالميي قيكليكفى

َييٍحًدٍثًَفيوًَ ـٍ َييٍؤًذًَفيًو،َمىاَلى ـٍ مىٍيًو،َمىاَلى ـ َتيٍبَعى  . (4)"الميي
                                                 

 ،4/2076ج ،باب االستغفار كاالستكثار منو( مسمـ: صحيح مسمـ، الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار/ استح(1
 2703رقـ الحديث

 2749رقـ الحديث ،2106/ 4ج  ،( مسمـ: صحيح مسمـ ، التَّكبة / سقكط الذُّنكب باالستغفار تكبة(2
 (.98) ص  ،( ابف القيّْـ، الفكائد(3
رقـ  ، 1/459ج، بلة( مسمـ: صحيح مسمـ، المساجد كمكاضع الصَّبلة / فضؿ صبلة الجماعة كانتظار الصَّ (4

 649الحديث 
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  األكقات التي ال ، أشراط التَّكبة، ككجكبيا، التَّكبةبعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
، كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة معرفة التَّكبةترتّْبة عمى كاآلثار المتقبؿ بيا التَّكبة، 

لـ يقدّْمكا تعاريؼ  كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج ؛الصَّؼ التَّاسع األساسي مبةالخاص بط
ذا مختمفة لمصطمح التَّكبة مف النَّاحيتيف المُّغكية كاالصطبلحيَّة، كما ذكركه ىك تعريؼه كاحده لي

، كأٍف يعـز  المصطمح كىك قكليـ: "أف يرجع العبد إلى ربّْو، كأٍف يندـ عمى ما اقترفو مف ذنكبو
 . (1)عمى تركيا، كعدـ الرُّجكع إلييا"

 
  أمَّا عف أشراط قبكؿ التَّكبة فقد أشاركا إلييا بصكرةو كاضحةو كجميَّةو فقالكا: "إذا كانت التَّكبة

 -كىي:مقبكليا ثبلثة أشراط، مف معصيةو ال تتعمؽ بحؽ إنساف ف

 اإلقبلع عف المعصية كاالبتعاد عنيا-1

 النَّدـ عمى فعميا-2

 العـز عمى أالَّ يعكد إلييا-3

ذا كانت التَّكبة عف معصيةو تتعمَّؽ بحؽّْ إنسافو فيشترط لقبكليا باإلضافة إلى ما سبؽ أٍف        كا 
"التَّائب لصاحبي الحؽّْ حٌقو، أك يسامح صاحب ا يؤدم  . (2)لحؽّْ كيعفك عف طيب نفسو

  كأمَّا عف األكقات التي ال تقبؿ فييا التَّكبة فقد ذكركا شيئنا يسيرنا في ذلؾ فقالكا: "يشترط لقبكؿ
( َ(: "التَّكبة أٍف تككف قبؿ النَّزاع، كحضكر المكت؛  لقكؿ النَّبيّْ ـٍ َالعىٍبًدَمىاَلى َتىٍكبىةى َالم وىَيىٍقبىؿي ًإف 

َ": -() -، كما يشترط أٍف تككف قبؿ طمكع الشَّمس مف مغربيا، قاؿ النَّبيُّ (3)"ييغىٍرًغرٍَ َاىَعىز  ًإف 
َالم ٍيًؿ، َميًسيءي ًَليىتيكبى ًَبالن يىاًر َيىدىهي يىٍبسيطي َكى َالن يىاًر، َميًسيءي ًَليىتيكبى ًَبالم ٍيًؿ َيىدىهي َيىٍبسيطي ؿ  جى ت ىََكى حى

ٍغًرًبيَى ًَمٍفَمى ذا تاب شخصه عند حضكر المكت، أك عند طمكع الشَّمس مف (4)"اتىٍطميعىَالش ٍمسي ، كا 
 . (5)مغربيا؛ فإفَّ ا ال يقبؿ تكبتو"

                                                 

 (.1/85)ج  ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(1
 (.1/86)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(2
: سنف التّْرمذم، الدَّعكات عف رسكؿ ا ) ((3 قاؿ أبك  ،3537الحديث رقـ  ،5/547ج، -(/ بابالتّْرمذمُّ

 عيسى: ىذا حديثه حسفه غريبه 
رت الذُّنكب كالتَّكبة(4 ف تكرَّ رقـ  ،4/2113ج ،( مسمـ: صحيح مسمـ، التَّكبة / قبكؿ التَّكبة مف الذُّنكب كا 

 2759الحديث 
 (.1/86)ج  ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(5
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  أمَّا عف اآلثار المترتّْبة عمى معرفة التَّكبة فقد كجد الباحث: أفَّ القائميف عمى المنياج لـ
 يقكمكا بذكر تمؾ اآلثار. 

 ج التَّربية اإلسبلميَّة لطمبة الصَّؼ التَّاسع األساسي يقترح الباحث: أفَّ يقدـ القائمكف عمى منيا
ا باآلثار المترتّْبة عمى معرفة التَّكبة؛ لما ليا مف آثارو عمى تعديؿ سمكؾ  درسنا أك عنكاننا خاصن

 الطَّمبة، كأفراد المجتمع المسمـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ
َ
َ
َ
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َالمطمبَالث الث:
َاجَالت ربيةَاإلسالمي ةالن جاةَفيَأداءَالعباداتَمفَخالؿَمني

َ
:َالن جاةَبتالكةَالقرآفَالكريـَ َأك الن

َ:تعريؼَالقرآفَالكريـ -َأ
َ:غةمَ الَالقرآفَفي -0

اء كالحرؼ "القاؼ كالرَّ  : ()ابف فارسو قاؿ مشتؽه مف مادة )قرأ(،  :القرآف في أصؿ المُّغة
ي بذلؾ لجمعو ما فيو مف مّْ سي و كمنو القرآف، كأنَّ   كاجتماعو  ،عمى جمعو  يدؿُّ  صحيحه  المعتؿ أصؿه 

ا: جمعتو كضممت بعضو إلى يء قرآنن قرأت الشَّ : كمنو قكليـ ،(1)األحكاـ كالقصص كغير ذلؾ"
ا ، كمنو قكليـبعضو  لـ تضـ رحميا  :ا، أمكما قرأت جنينن  ،اقة سمى قطو : ما قرأت ىذه النَّ أيضن

تعالى:  قاؿ ،يجمع السُّكىرى فيضميا وألنَّ قرآننا؛ مّْي القرآف "سي : ()قاؿ أبك عبيدة  ،عمى كلد
ُ٪ َوُْٜؾآ٨َُ٪﴾ َٔ ٣َي٩َْب ََجْ َٓ ْْ  تعالى: قاؿأم جمعو كقراءتو، ك  (17القيامة:)﴿إِنَّ  ٨َبُه َٙبخَّثِ

ْ
﴿َٙإَِذا ََٜؾأ

 . (2) أم قراءتو (18القيامة:)ُْٜؾآ٨َُ٪﴾

َفيَاالصطالح:َالقرآف -7
، ()د ؿ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف محمَّ نزَّ بأنَّو كبلـ ا المرآف الكريـ: "عيرّْؼ الق-      

د بتبلكتو، المبدكء كاتر، المتعبَّ المنقكؿ إلينا بالتَّ  ،المعجز بمفظو كمعناه، المكتكب في المصاحؼ
ََ.(3)"اسة، المختتـ بسكرة النَّ حبسكرة الفات

 ، غير مخمكؽو نزؿه ، متعالى القرآف كبلـ ا بقكلو: " ()و اإلماـ ابف تيميَّة عيرّْفك -ََََََ
ليو يعكدأمنو بد د و محمَّ ذم أنزلو عمى نبيّْ ىذا القرآف الَّ  كأفَّ  ،تكمـ بو حقيقةن تعالى ا  كأفَّ ، ، كا 

() (4)"، ال كبلـ غيرهحقيقةن  تعالى ىك كبلـ ا . 

                                                 

 (.5/78)ج ،مقاييس المُّغة ( ابف فارس، معجـ(1
حاح تاج المُّغة كصحاح العربيَّة(2 ، الصّْ  ،(، ابف منظكر، لساف العرب65/ 1)ج ،( انظر: الجكىرمُّ

 (. 1/128)ج
، منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ(3  (. 1/35)ج ،( الزُّحيميُّ
 (.90، 89)ص ،( ابف تيميَّة، العقيدة الكاسطيَّة(4
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ا بأنَّو: " عيرّْؼك - لو عمى رسكلو ، كأنز قكالن  ببل كيفيةو  أ، منو بدتعالى كبلـ ا القرآف الكريـ أيضن
 . (1)"و كبلـ ا تعالى بالحقيقةا، كأيقنكا أنَّ قو المؤمنكف عمى ذلؾ حقِّ ا، كصدَّ كحين 

ا بأنَّ ك - المتعبد ( )د ؿ عمى رسكلو محمَّ المنزَّ تعالى كبلـ ا " :وعيرّْؼ القرآف الكريـ أيضن
 .   (2)" متكاترنامنو، كالمنقكؿ إلينا نقبلن  بتبلكتو، المتحدم بأقصر سكرةو 

لمقرآف الكريـ بأنَّيا تعريفات  ةالباحث مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة كاالصطبلحيَّ كقد رأل 
متقاربة في المعنى، يمكف إجماليا: بأفَّ القرآف الكريـ: ىك كبلـ ا تعالى المنزَّؿ عمى قمب 

كاإلعجاز، المتعبد حدم، لمبياف، كالتَّ  ( المعجز بمفظو؛( بكاسطة الممؾ جبريؿ )النَّبيّْ )
 .كاتربالتَّ إلينا بتبلكتو، كبأحكامو، المنقكؿ 

َ:اسَفيَتالكةَالقرآفَالكريـأصناؼَالنَ  -َب
القرآف الكريـ ىك كبلـ ا تعالى بو: تشفى القمكب كاألبداف، كبو تيفرَّجي المصائب كاألحزاف،     

عيده،  فالنَّاس في تبلكتيـ كبو ترفع أعمى الدَّرجات، كالفكز بالجناف، فمنيـ مف ىك شقيّّ كس
 -:(3)لمقرآف أربعة أصناؼو كىـ كالتالي

 القرآف الكريـ!، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: سماع مبتعده كؿَّ البعد عف  ممتنعه  ضه عرً مي  صنؼه  -1
٣ِثُ٭َن﴾ ْٗ ٣َُّس٤ْ َت َٔ ْ٭ا ِذيِ٪ ٢َ َٗ ْؾآِن َوا٢ْ ُٝ ٭ا ل٬ََِؽا ا٢ْ ُٔ ُؾوا ََل تَْق٦َ َٚ ي٧َ َز ِ  (. 26ت:)فصم﴿َوَٜبَل اَّلَّ

ُؾوا  ﴿ !،  كفي ذلؾ قاؿ تعالى:كلـ يفقو المعنىقرآف الكريـ، سمع ال صنؼه  -2 َٚ ي٧َ َز ِ َو٥َز١َُ اَّلَّ
٣ُ٭َن﴾ ِٝ ْٔ ُْ إَِلَّ ُدََعًء َو٨َِؼاًء ُه٤ٌّ تُْس٤ٌ ُخْْمٌ َذ٤ْ٬ُ ََل َح ُٛ ت٦َِب ََل يَْق٦َ ِٔ ي َح٩ْ ِ

٦َز١َِ اَّلَّ (، 171)البقرة: َٟ
 ﴿كقاؿ تعالى:

ْ
ي٧َ ََل يُْؤ٩٥ُِ٭َن تِبْْلِغَؾِة ِطَصبتًب َوإَِذا ََٜؾأ ِ َٞ َوكَنْيَ اَّلَّ ٩ْ٣َب تَح٩َْ َٔ ْؾآَن َش ُٝ َت ا٢ْ

 (. 45)اإلسراء:َمْقدُ٭ًرا﴾

كلـ يطع أمره، كىـ كالييكد! كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  و لـ يقبموكلكنَّ  القرآف الكريـ، وقً فى  صنؼه  -3
ْن يُْؤ٩٥ُِ٭ا ٢َُس٤ْ َوَْٜؼ 

َ
ُٔ٭َن أ ٦َ َْ َذدَ

َ
ِْٔؼ ٥َب ﴿أ ِ ُث٤َّ ُْحَِؾُٙ٭٨َُ٪ ٧ْ٥ِ َب َم اّلِلَّ ٭َن لََكَ ُٔ ٌٛ ٤ْ٬ُْ٩٥ِ يَْق٦َ ََكَن َِٙؾغ

٦َُ٣ْٔ٭َن﴾ ٣ُ٭ُه و٤ْ٫َُ َح َٝ ِ٪ ( كقاؿ تعالى:75)البقرة:َخ ِٔ ي٧َ ٫َبُدوا ُْحَِؾُٙ٭َن ا٢ََْك٤َِ َخ٧ْ َمَ٭اِي ِ
﴿٧َ٥ِ اَّلَّ

ْْ َدْْيَ  َوي٩َْب َواْف٦َ َٓ ٩َب َو ْٔ ٭لُ٭َن َف٦ِ ُٝ ج٤ْ٬َُّ َٜبلُ٭ا َوغَ
َ
٩ًب ِِف ادِلي٧ِ َولَْ٭ أ ْٔ ٍَ لِْقجَِد٤ْ٬ِ َو

َ
٩َب حَلُب تِأ ِٓ ٍْ َوَرا ُمْق٦َ

                                                 

، شرح العقيدة الطَّحاكيَّة ((1  (.1/172)ج ،الحنفيُّ
، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف9)ص ،( نصر، غاية المريد في عمـ التَّجكيد(2 ٍرقانيُّ  (.1/19)ج ،(، الزُّ
 (.16/9)ج ،( انظر: ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل(3
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ؾ٤ْ٫ِِ َٙاَل  ْٚ ُ تُِس ٤ُ٬َُ٩ اّلِلَّ َٔ َْٜ٭َم َو٢َِس٧ْ ٢َ
َ
ا ل٤ْ٬َُ َوأ ْؾ٨َب ٢نََاَن َغْْيً ُّ ْْ َواْج ٩َب َواْف٦َ ْٔ ٍَ

َ
٩َْٔب َوأ يُْؤ٩٥ُِ٭َن  َف٦ِ
 (. 46)النّْساء:إَِلَّ ٣َِٜياًل﴾

، كىذا ىك السَّماع المأمكر بو، كفي ذلؾ قاؿ كؿو بي كقى  وو قٍ سماع فً  القرآف الكريـ سمع صنؼه  -4
٣َي٤ْ٬ِْ آيَبخُُ٪ َزاَدْت٤٬ُْ  تعالى: َٓ ُ وَِش٣َْح ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ُُ َوإَِذا خ٣ُِيَْح  َِٟؾ اّلِلَّ ي٧َ إَِذا ُذ ِ

 ﴿إِج٦ََّب ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن اَّلَّ
ُ٭َن﴾إِي٦َب٨ًب ولَََعَ َرك٤ْ٬ِِ  بٌء َورََْحٌَج  :﴿( كقاؿ تعالى2)األنفاؿ:َحدََ٭َّكَّ َٚ ْؾآِن ٥َب ٫َُ٭ ِل ُٝ ُل ٧َ٥ِ ا٢ْ َوُجََنِ

بل٦ِِنَي إَِلَّ َغَقبًرا﴾ َّّ  (. 82)اإلسراء:ل٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي َوََل يَِؿغُؼ ا٢

كفي ذلؾ قاؿ كما كبيَّنت السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة أصناؼ النَّاس في تبلكة القرآف الكريـ       
ةًَ": -()-النَّبيُّ  َاٍليٍتريج  ثىؿي َمى ، َال ًذمَيىٍقرىأيَاٍلقيٍرآفى َاٍلميٍؤًمًف ثىؿي مى

،ََ؛(1) َطىيٍّبه طىٍعمييىا َكى َطىيٍّبه يىا ًريحي
َ مىثىؿي َالت ٍمرىةًَكى ثىؿي َمى َيىٍقرىأيَاٍلقيٍرآفى َال ًذمَالى مىثَىَ؛اٍلميٍؤًمًف ،َكى ٍمكه طىٍعمييىاَحي َلىيىاَكى ًَريحى َاٍلمينىاًفًؽَال ًذمَالى ؿي

انىةًَ ٍيحى َالر  ،َمىثىؿي ،َكىمىثىًؿََ؛يىٍقرىأيَاٍلقيٍرآفى َيىٍقرىأيَاٍلقيٍرآفى َاٍلمينىاًفًؽَال ًذمَالى ثىؿي مى ،َكى طىٍعمييىاَميرٌّ َكى يىاَطىيٍّبه ًريحي
ٍنظىمىةًَ طىٍعمييىاَميرٌََّ؛(2)اٍلحى َكى َلىيىاًَريحه  . (3)"لىٍيسى

َ:الكةَالقرآفَالكريـبةَعمىَتثارَالمترتٍّآلا -ج
ترتَّب عمى تبلكة القرآف الكريـ آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا الفرد ت  

في اآلخرة، كيمكف إجماؿ  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأكالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 
ََ-:(4)تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

لمفََعذابَاَتعالىمفََزحَرالَكَ،لمفَاعتصـَبوَعصمةَنتحقٍّؽَتالكةَالقرآفَالكريـَ،َال -1
َبو َجاء َبما َؽاَب كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ،عمؿ َٓ ٩َب  ِٝ َٙ َٞ اًل ُفثَْظب٨َ ٍِ َح ٫ََؽا تَب ْٝ ﴿َرك٩ََّب ٥َب َغ٣َ

ِ  (، كقاؿ تعالى:191)آؿ عمراف: اجلَّبِر﴾ ْؾآَن ل ُٝ ٨َب ا٢ْ ْ ْؼ يَِّسَّ َٝ ٍِٟؾ﴾﴿َو٢َ ِؾ َذ١ْ٬َ ٧ْ٥ِ ٥ُؼَّ ْٟ  َِّل
 (. 17)القمر:

                                                 

ة ((1 فتح البارم شرح صحيح ، بف حجر، )انظر: احةالفاكية التي تجمع طيب الطعـ كالريح كالتفا: ىي اأٍليٍتريجَّ
 (.9/66،جالبخارم

ٍنظىمىة ((2 نبات يمتد عمى األرض كالبطيخ كثمره يشبو ثمر البطيخ لكنو أصغر منو جدا كيضرب المثؿ : ىي اٍلحى
 (.8/134م،جتحفة األحكذم بشرح جامع الترمذ ،المباركفكرل ، )انظر:بمرارتو

 797رقـ الحديث  ،549/ 1جسافريف كقصرىا/ فضيمة حافظ القرآف، (  مسمـ: صحيح مسمـ، صبلة الم(3
 (. 4/1229)ج،(( انظر: عدد مف المختصيف، نضرة النَّعيـ في مكاـر أخبلؽ الرَّسكؿ الكريـ )(4
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كفي ذلؾ  ،مفَالمفمحيفهَعنيـ،َفيككفَبذلؾَرضاَكَتككفَسببناَلمحبةَاَتعالىَلعباده -2
ْؾ ٢َُس٤ْ ُذ٨ُ٭كَُس٤ْ َواُ  قاؿ تعالى: ِٚ ْٗ ُٔ٭ ِي ُْحِْثثُْس٤ُ اُ َوغَ ثُّ٭َن اَ َٙبخَّثِ ٩ْد٤ُْ ُُتِ

ُٟ ﴿ ١ُْٜ إِْن 
٭ٌر رَطِ  ُٚ  (.  31)آؿ عمراف: ي٤ٌ﴾َد

َالقرآف -3 َالجن ة،مستقيـالراطَصٍَّالتيدمَالمؤمفَإلىََالكريـَتالكة َكتدخمو تفريجَالكربََكَ،
َقكَـو َكالحزفَكتشفيَصدكر نَّ ُْٜؾآ٨ًب ُفِْيَْت تِِ٪  ﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ،مؤمنيفَكاليٍـّ

َ
َولَْ٭ أ

ْو ُُك٤َِ 
َ
رُْض أ

َ
َْٔح تِِ٪ اْْل َِ ْو ُر

َ
ثَبُل أ ًٔب﴾ اْجِ ي ْمُؾ ََجِ

َ
ِ اْْل (، كفي ذلؾ قاؿ 31)الرَّعد:تِِ٪ ال٦َْْ٭ََت ت١َْ ّلِِلَّ

َال ًذمَيىٍقرىأي،َ"(: النَّبيُّ ) مىثىؿي رىًة،َكى َالبىرى َالًكرىاـً َالس فىرىًة َمىعى َلىوي اًفظه َحى ،َكىىيكى َال ًذمَيىٍقرىأيَالقيٍرآفى ثىؿي مى

مىٍيًوَشىًديدَه َعى َيىتىعىاىىديهي،َكىىيكى  . (1)"فىمىويَأىٍجرىافًََكىىيكى

كفيـَمعانيو،ََتالكتوَؾَبوَكتالهَحؽَ فمفَتمسَ َ،المتيفتعالىَحبؿَاَتالكةَالقرآفَالكريـَ -4
َ َالدَ فقد َبنعيـ َكاآلخرةفاز َنيا َٜبُم٭ا  ﴿ كفي ذلؾ قاؿ تعالى:،

َ
ِ َوأ ِٟدَبَب اّلِلَّ ي٧َ َحد٣ُْ٭َن  ِ

إِنَّ اَّلَّ
ب َرَزرْ  ٭ا ِم٦َّ ُٝ َٚ ْج

َ
اَلةَ َوأ اَلِجيًَج يَؾُْش٭َن َِتَبَرةً ٧َْ٢ َتثُ٭َر )الوَّ َٓ ا َو ُش٭ر٤ْ٫َُ ٩29َب٤ْ٫ُ ِْسُ

ُ
( حِلَُ٭ِذي٤ْ٬َُ أ

٭ٌر َل٠ُ٭ٌر﴾ ُٚ ٣ِِ٪ إ٨َُِّ٪ َد ًْ  فبل شيءه : "()(، قاؿ ابف القيّْـ 30، 29)فاطر:َوغَِؿغَؼ٤ْ٫ُ ٧ْ٥ِ َٙ
حكاؿ أك  ،ائريفلجميع منازؿ السَّ  جامعه  :وفإنَّ  ؛فكركالتَّ  ،دبرأنفع لمقمب مف قراءة القرآف بالتَّ 

 ،نابةإلكا ،جاءكالرَّ  ،كالخكؼ ،كؽكالشُّ  ،ةالمحبَّ  :ثكرً ذم يي كىك الَّ  ،كمقامات العارفيف ،العامميف
 . (2)"حكاؿ التي بيا حياة القمب ككمالوألبر كسائر اكالصَّ  ،كركالشُّ  ،فكيضكالتَّ  ،ضاكالرّْ  ،ككؿكالتَّ 

َت  -5 َالقرآفَالكريـ كاإلصغاءََ،باالستماعَإلىَالقرآفَالكريـَ،فاؽَقارئوآرؾََككسعَمداتالكة
ُ وَِش٣َْح  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ،فيوماَكتعظيـََ،إليوَبأدبَو َِٟؾ اّلِلَّ ي٧َ إَِذا ُذ ِ

﴿ إِج٦ََّب ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن اَّلَّ
٣َي٤ْ٬ِْ آَيَبخُُ٪ َزاَدْت٤ْ٬ُ إِي٦َب٨ًب ولَََعَ َرك٤ْ٬ِِ  َٓ ُ٭َن﴾٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ُُ َوإَِذا خ٣ُِيَْح   َ(. 2)األنفاؿ: َحدََ٭َّكَّ

ََكَ -6  ،درانشراحَالصَ تكرثَتالكةَالقرآفَالكريـَالر احة،َكالط مأنينة،َكالس كينة،َكراحةَالباؿ،
٤َْ٣ َو٥َب ََيَْظُؼ تِآيَبخ٩َِب إَِلَّ تَ  ﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ِٔ وخُ٭ا ا٢ْ

ُ
ي٧َ أ ِ ١ْ ٫َُ٭ آيَبٌت تَح٩َِبٌت ِِف ُهُؼوِر اَّلَّ

بل٦ُِ٭ َّّ ًَمٍفَبيييكًتََ"...(: (، كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ )49)العنكبكت:َن﴾ا٢ ًَفيَبىٍيتو مىاَاٍجتىمىعىَقىٍكـه كى

                                                 

ا،(1 ، تفسير القرآف/ يـك ينفخ في الصُّكر فتأتكف أفكاجن : صحيح البخارمُّ رقـ الحديث  ،6/166 ج ( البخارمُّ
4937 

 (.187/ 1)ج ،ابف القيّْـ، مفتاح دار السَّعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة( (2
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ـٍَ يىتىدىارىسيكنىويَبىٍينىيي َاً،َكى ًَكتىابى ـيََ؛اً،َيىٍتميكفى ف ٍتيي حى َالر ٍحمىةيَكى ـي َالس ًكينىةي،َكىغىًشيىٍتيي مىٍيًيـً َنىزىلىٍتَعى ًإال 
ًئكىةَي ـيَايًَفيمىٍفًَعٍندىهَياٍلمىالى ذىكىرىىي  . (1)..."،َكى

َمفَالعيكب،َكالن قائص،َ -7  تكرثَتالكةَالقرآفَالكريـَتيذيبَالن فكس،َكتطييرىا،َكشفائيا
بٌء َورََْحٌَج ل٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي﴾ في ذلؾ قاؿ تعالى: َٚ ْؾآِن ٥َب ٫َُ٭ ِل ُٝ ُل ٧َ٥ِ ا٢ْ  (. 82)اإلسراء: ﴿َوُجََنِ

م ةَالكرامة،قراءةَالقرآفَالكريـ -8 َالقيامةَحي َيـك َ(:) النًَّبيّْ كفي ذلؾ قاؿ  ؛َتمبسَصاحبيا
ًَزدٍَ" َرىبٍّ َيىا : َيىقيكؿي َثيـ  ًة، َالكىرىامى َتىاجى َفىييٍمبىسي مًٍّو، َحى َرىبٍّ َيىا : َفىيىقيكؿي َالًقيىامىًة َيىٍكـى َالقيٍرآفي هي،َيىًجيءي

:َيىاَرىبٍَّ م ةىَالكىرىامىًة،َثيـ َيىقيكؿي َحي ٍنوَيَفىييٍمبىسي َعىٍنوي،َفىيىٍرضىىَعى ََ؛اٍرضى ييزىاديًَبكيؿٍّ َلىوي:َاٍقرىٍأَكىاٍرؽى،َكى فىييقىاؿي
سىنىةَن  .َ(2)"آيىةوَحى

الةَ َثانينا:َالن جاةَفيَأداءَالص 
ََ-:الةتعريؼَالصَ َ -َأ

َ:الم غةالص الةَفيَ -0
 كىي الدُّعاء، قاؿ ابففي أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادة )صمى( لفظ الصَّبلة       
ار كما أشبييا مف الحمى، ـ كالحرؼ المعتؿ أصبلف: أحدىما النَّ اد كالبلَّ الصَّ : "()فارسو 

مىى ، فاألكَّؿ:مف العبادة كاآلخر جنسه  مىى صى َ(3)"عاءبلة كىي الدُّ الصَّ  النَّار، كالثَّاني: الصَّ قاؿ ،
مٍَّيتي يي  ،مجيدكالتَّ  ،بريؾعاء، كالتَّ الدُّ  :ىي ةغمف أىؿ المُّ  قاؿ كثيره  "َ:()األصفيانيُّ  قاؿ: صى

 ،عظيـكالتَّ  ،عاءغة مشتركة بيف الدُّ بلة في المُّ كقيؿ: الصَّ ، (4)"عميو، أم: دعكت لو كزٌكيت
ي٧َ  :كفي ذلؾ قاؿ تعالى (5) حمة كالبركةكالرَّ  ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
َ َوَماَلئَِسدَُ٪ يَُو٣ُّ٭َن لََعَ اجلَِّبِ يَب أ ﴿إِنَّ اّلِلَّ

٣َيِْ٪ وََف٦ُِ٣٭ا تَْق٣ِي٦ًب﴾ آ٩٥َُ٭ا َه٣ُّ٭ا  (. 56)األحزاب:َٓ

                                                 

 ، ج( مسمـ: صحيح مسمـ، الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار/ فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذّْكر(1
 2693رقـ الحديث، 4/2074

، فضائؿ القرآف عف رسك (2 : سنف التّْرمذمّْ قاؿ  ،2915رقـ الحديث  ،178/ 5، ج-/ باب()ؿ ا ( التّْرمذمُّ
.  أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه

 (.3/300)ج ،( ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة(3
، المفردات في غريب القرآف(4  (.491)ص ،( األصفيانيُّ
، تاج العركس مف جكاىر القامكس(5 بيدمُّ ، المصباح المنير في غ38/439)ج ،( الزَّ ريب الشَّرح (، الفيكميُّ

 (.1/346)ج ،الكبير
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َ:صطالحتعريؼَالص الةَفيَاالَ -2
جكد كالسُّ  ،ككعالرُّ  :رع مفتي جاء بيا الشَّ ىي الَّ الصَّبلة بقكلو: " ()عرَّؼ ابف فارسو  -

َ.َ(1)"بلةكسائر حدكد الصَّ 

ا بقكليـ: "ىي  -  سميـ، بشرائطى بالتَّ  كبير، مختتمةه تَّ بال فتتحةه مي  كأفعاؿه  أقكاؿه كعرّْفت الصَّبلة أيضن
 . (2)"مخصكصةو 

ا بأنَّيا:  - تي تشتمؿ عمى سميـ، الَّ كبير المختتمة بالتَّ العبادة المبتدئة بالتَّ "كعرّْفت الصَّبلة أيضن
 . (3)"ةو كعمميَّ  ةو كقكليَّ  ةو قمبيَّ  عباداتو 

ا بأنَّيا: "ىي -  ، بشرائطى معمكمةو  ، كأذكارو مخصكصةو  عبارة عف أركافو  كعرّْفت الصَّبلة أيضن
 . (4)"رةو مقدَّ  ، في أكقاتو محصكرةو 

لمقرآف الكريـ: بأنَّيا تعريفات  ةالباحث مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة كاالصطبلحيَّ  قد رألك       
متقاربة في المعنى، يمكف إجماليا بأفَّ الصَّبلة: ىي أقكاؿه كأفعاؿه مخصكصةه تفتتح بالتَّكبير ثـ 

 تـ بالتَّسميـ كفؽ شرائط محدكدةو.  تخت

 -:تيايَ الةَفيَاإلسالـَكأىمٍَّحكـَالصَ َ -َب

       :الةَفيَاإلسالـحكـَالصَ  -0

الصَّبلة المكتكبة ىي كاجبةه عمى كؿّْ مسمـو كمسممةو، كىي الرُّكف الثَّاني مف أركاف       
جماع عمماء األمَّة، مشركعيَّتيا في القرآف الكريـ، كالسُّنَّة النَّ  تاإلسبلـ، كقد كرد بكيَّة المطيرة، كا 

ِٟدَبتًب َمْ٭ُٜ٭خًب﴾فمف القرآف الكريـ قكلو تعالى:  اَلةَ ََك٨َْح لََعَ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي   ﴿...إِنَّ الوَّ
اَلةَ ؿ تعالى: أمران بالكجكب حيث قا ، كقد أمر ا تعالى بالصَّبلة(103النّْساء:) ِري٦ُ٭ا الوَّ

َ
﴿َوأ

ََكةَ  ِٔنَي﴾ َوآخُ٭ا الؿَّ ِٟ ا َْ الؾَّ ٭ا ٥َ ُٔ َٟ (: ، كمف السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة قكؿ النَّبيّْ )(43البقرة:)َواْر
َالصَ  قىاـً َكىاً  َالم ًو، َرىسيكؿي م دنا َميحى َكىأىف  َالم وي ًَإال  ًَإلىوى َالى َأىٍف :َشىيىادىًة ٍمسو مىىَخى َعى ـي َاإًلٍسالى الىًة،َ"بيًنيى

                                                 

 (.3/300)ج ،( معجـ مقاييس المُّغة(1
، الفقو عمى المذاىب األربعة(2  (.1/160)ج ،( الجزيرمُّ
 (.1/165)ج ،( الفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التَّكحيد(3
 (.216)ص ،( أبك حبيب، القامكس الفقييُّ (4
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يتىاًءَالز كىاًة،َكَى "كىاً  افى َرىمىضى ٍكـً صى ،َكى جٍّ كقد أجمع عمماء األمَّة مف المسمميف منذ عيد رسكؿ  (1)الحى
َ.(2)( عمى مشركعيَّة كجكب خمس صمكات في اليكـ كالمَّيمةا )

أمَّا فيما يتعمؽ بحكـ تارؾ الصَّبلة: فقد أجمع العمماء عمى أفَّ ترؾ الصَّبلة جاحدنا ك       
، كأنَّو يق تؿ كفرنا ما لـ يتٍب؛ ألنَّو جحد بأمرو معمكـو مف الدّْيف بالضَّركرة، كممَّا يدؿُّ لكجكبيا كافره

ًة"(: عمى ذلؾ قكؿ النَّبيّْ ) الى َالص  َتىٍرؾي َكىاٍلكيٍفًر َالشٍٍّرًؾ بىٍيفى َكى ًؿ َالر جي ، كأمَّا مف تركيا (3)"بىٍيفى
ؿ: يرل بكفره؛ ألنَّو قد ترؾ ركننا تكاسبلن كتياكننا فقد اختمؼ العمماء في حكمو إلى قكليف، األكَّ 

نَّما يعدُّ فاسقنا ميمنا مف أركاف اإلسبلـ، كالثاني: يرل عدـ كفره، كا 
(4) . 

َأىمٍّي ةَالص الةَفيَاإلسالـ: -7
الصَّبلة عمكد اإلسبلـ، كىي الرُّكف األعظـ بعد الشَّيادتيف، مف حافظ عمييا؛ فقد حافظ       

ا كثيرةن تيبيّْف أىمّْيَّتيا  عمى بقية دينو، كقد ذكر القرآف الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة نصكصن
بر كالصَّبلة عند  كمكانتيا في اإلسبلـ،  فإفَّ القرآف الكريـ قد أمر المؤمنيف باالستعانة بالصَّ

ِْبِ وَ المصاب كالكركب، كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  ي٩ُ٭ا تِبلوَّ ِٔ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اْفدَ ِ
٬َب اَّلَّ حُّ

َ
َ ﴿يَأ اَلةِ إِنَّ اّلِلَّ الوَّ

بتِِؾغ٧َ﴾ َْ الوَّ (، كما أمرنا ا تعالى بالمحافظة عمى الصَّبلة، كخصَّ منيا 153)البقرة: ٥َ
اَلةِ  الصَّبلة الكسطى كىي صبلة العصر، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ٣ََ٭اِت َوالوَّ ٭ا لََعَ الوَّ ُّ ﴿َطبِٙ

ِ َٜب٨ِتنَِي﴾ ٮ َوُٜ٭ُم٭ا ّلِِلَّ ََ (، كما أفَّ الصَّبلة سببه في محك الخطايا، كرفع 238ة:)البقر الْ٭ُْف
ًَبًوَ (:الدَّرجات العالية عند ا تعالى، كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ ) َاي ك َيىٍمحي مىىَمىا َعى ـٍ َأىديل كي "أىالى

:َ"ًإٍسبىاغيَالٍَ َاًَقىاؿى اًت؟َقىاليكاَبىمىىَيىاَرىسيكؿى يىٍرفىعيًَبًوَالد رىجى طىايىا،َكى كىٍثرىةَياٍلخى مىىَاٍلمىكىارًًه،َكى كًءَعى ضي كي
طَى بىاطي"َااٍلخي َالرٍّ ـي ًة،َفىذىًلكي الى ًةَبىٍعدىَالص  الى َالص  ًإلىىَاٍلمىسىاًجًد،َكىاٍنًتظىاري

، كما أفَّ الصَّبلة  في جماعةو (5)
َأىفٍَ" (:ييضاعؼ فييا األجر كالثَّكاب العظيـ، كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ ) ًة مىاعى َاٍلجى ةي الى ًَمٍفَصى ؿي ضى

                                                 

، اإليماف/(1 : صحيح البخارمُّ   8رقـ الحديث  ،1/11( بني اإلسبلـ عمى خمس، جقكؿ النبي) (  البخارمُّ
، البياف في مذىب اإلماـ الشَّافعيُّ 267/ 1)ج،( انظر: ابف قدامة، المغني(2  (.8، 2/7)ج ،(، العمرانيُّ
 82رقـ الحديث  ،1/88 ج (  مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/ بياف إطبلؽ اسـ الكفر عمى مف ترؾ الصَّبلة،(3
مفيَّة التي 110)ص،: عبيد،  فقو العبادات عمى المذىب المالكيّْ ( انظر(4 ، الجمكع البييَّة لمعقيدة السَّ (، المنياكمُّ

، العقد الثَّميف في شرح أحاديث 1/31)ج،ذكرىا العبلمة الشّْنقيطيُّ في تفسيره أضكاء البياف (، النَّجدمُّ
، الفقو عمى المذاىب األ85)ص، أصكؿ الدّْيف  (.1/157) ،ربعة(، الجزيرمُّ

 251رقـ الحديث ،1/219 ج ( مسمـ: صحيح مسمـ، الطَّيارة / فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكاره،(5
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ةَن َدىرىجى َكىًعٍشًريفى ًَبسىٍبعو ًةَاٍلفىذٍّ الى ، كما أنَّيا سببه في محبَّة ا تعالى لعباده المحافظيف عمى (1)"صى
مكات المكتكبة كنيؿ الحسنات، كفي ذلؾ قاؿ ابف مسعكد ) مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍمقىى اى غىدنا (: "الصَّ

مىى ىىؤيالى  ؛ميٍسًممنا اًفٍظ عى مىٍيًو فىٍمييحى مَّى اي عى ـٍ صى ، فىًإفَّ اى شىرىعى ًلنىًبيّْكي ٍيثي يينىادىل ًبًيفَّ مىكىاًت حى ًء الصَّ
مّْي ىىذى  ـٍ كىمىا ييصى مٍَّيتيـٍ ًفي بيييكًتكي ـٍ صى لىٍك أىنَّكي نَّييفَّ مىٍف سينىفى اٍلييدىل، كى مَّـى سينىفى اٍلييدىل، كىاً  سى مّْؼي كى ا اٍلميتىخى

ٍكتيـٍ سينَّةى نىًبيّْكيـٍ  ًفي بىٍيًتًو، لىٍك تىرى ، كى ـٍ ٍكتيـٍ سينَّةى نىًبيّْكي ؿو يىتىطىيَّري فىييٍحًسفي  ؛لىتىرى مىا ًمٍف رىجي ، كى مىٍمتيـٍ لىضى
، ثيَـّ يىٍعًمدي ًإلىى مىٍسًجدو ًمٍف ىىًذًه اٍلمىسىاًجدً  سىنى  ؛الطُّييكرى ٍطكىةو يىٍخطيكىىا حى ةن، ًإالَّ كىتىبى اي لىوي ًبكيؿّْ خى

ٍنوي ًبيىا سىيّْئىةن  يىحيطُّ عى ةن، كى يىٍرفىعيوي ًبيىا دىرىجى ا عمى عظـ الصَّبلة أفَّ النَّبيَّ  (3()2)"كى -كممَّا يدؿ أيضن
()-  َّقد عدَّ الصَّبلة عمكد ىذا الدّْيف، كفي ذلؾ قاؿ النَّبي-()- ( لمعاذ بف جبؿ" :)َ أىالى

َكىعَى َكيمًٍّو ًَبرىٍأًسَالىٍمًر َالىٍمًرَأيٍخًبريؾى :َرىٍأسي َقىاؿى َالم ًو، َرىسيكؿى َبىمىىَيىا : َ؟َقيٍمتي َسىنىاًمًو ًذٍركىًة ميكًدًه،َكى
سىنىاًمًوَالًجيىادَي ًذٍركىةَي ةي،َكى الى الص  ـي،َكىعىميكديهَي  .  (4)..."اإًلٍسالى

َ:الةبةَعمىَأداءَالصَ ثارَالمترتٍّآلاَ-ج
ده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا الفرد أداء الصبلة آثاره عظيمة، كفكائ ترتَّب عمىت      

في اآلخرة، كيمكف إجماؿ  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأكالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 
  -:(5)تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

 تعالىَكنكاىيو،َرَاكامَلمتثاؿَعظمةَاَتعالى؛َكذلؾَباال يستشعرَالعبدَ؛بأداءَالص الة -0
٧ِ  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: َٓ اَلَة َت٩ََْه  اَلةَ إِنَّ الوَّ ٤ِِٜ الوَّ

َ
َٞ ٧َ٥ِ ا٠ِْ٢دَبِب َوأ وِحَ إحَِلْ

ُ
﴿اخ١ُْ ٥َب أ

ُٔ٭َن﴾ ٤َُ٣ ٥َب خَْو٩َ ْٔ ُ َح ْكَِبُ َواّلِلَّ
َ
ِ أ ُؾ اّلِلَّ ْٟ ْظَمبِء َوال٠َْ٩٦ُِْؾ َوََّلِ َٚ

 . (45)العنكبكت:ا٢ْ

َالعبدَ-7 ََلمسمـاَقياـ َفإن و َالص الة َتعالى،يحقتبأداء َ َالعبكدي ة َصفة كفي ذلؾ قاؿ  ؽ
٤َُ٣ْٔ ٥ُ  تعالى: ُ َح َٞ َول٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي َوال٦ُْْؤ٩٥َِبِت َواّلِلَّ ٨ْثِ ْؾ َِّلَ ِٚ ْٗ ُ َواْفدَ  اّلِلَّ

٨َُّ٪ ََل إََِلَ إَِلَّ
َ
٤َْ٣ أ ْٓ ٣َّثَُس٤ْ ﴿َٙب َٝ دَ

 (19)محمد:َو٥َزَْ٭اُز٤ْ﴾
                                                 

  المساجد كمكاضع الصَّبلة / فضؿ صبلة الجماعة، كبياف التَّشديد في التَّخمؼ عنيا، ،مسمـ: صحيح مسمـ ((1
 650رقـ الحديث ،1/450 ج

رقـ  ،1/453جكاضع الصبلة / صبلة الجماعة مف سنف اليدل، ( مسمـ: صحيح مسمـ، المساجد كم(2
       654الحديث

 (.43، 42( انظر: زيداف، أصكؿ الدَّعكة )ص(3
، اإليماف عف رسكؿ ا )(4 : سنف التّْرمذمُّ : رقـ الحديث 5/11( / ما جاء في حرمة الصَّبلة، ( التّْرمذمُّ

 قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه. ،2616
 (.265/ 1)ج ،( انظر: عبد المحسف، مكارد الظَّمآف لدركس الزَّماف(5
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َ)َفكسَالمسمميفَأفَ الغرسَفيَنَ-3 (،َكالقربَالص الةَسببناَلقبكؿَالد عاء،َكشفاعةَالن بيٍّ
،َفىًإن ويَ": -()-كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ  منو، مىي  م كاَعى َثيـ َصى َمىاَيىقيكؿي ،َفىقيكليكاًَمٍثؿى َاٍلميؤىذٍّفى ًإذىاَسىًمٍعتيـي

ةَن الى َصى مىي  م ىَعى َبًََ؛مىٍفَصى مىٍيًو م ىَاَعى ًَفيَصى ٍنًزلىةه ًسيمىةى،َفىًإن يىاَمى َاٍلكى ميكاَاىًَليى َسى يىاَعىٍشرنا،َثيـ 
ًسيمَى ًَليَاٍلكى ،َفىمىٍفَسىأىؿى َأىنىاَىيكى كَأىٍفَأىكيكفى ًَمٍفًَعبىاًدَاً،َكىأىٍرجي ًَلعىٍبدو َتىٍنبىًغيًَإال  ن ًة،َالى م ٍتَلىويَاٍلجى ةىَحى

 . (1)"الش فىاعىةَي

 :كفي ذلؾ قاؿ تعالى ،ارجاةَمفَالنَ ةَكالنَ بشيرَبالجنَ لمتَ َسببَهالص الةََأفَ يستشعرَالمسمـَبَ-3
٩َْؼ َرك٤ْ٬ِِ إِ ﴿ ِٓ ْشُؾ٤ْ٫ُ 

َ
ََكَة ل٤ْ٬َُ أ اَلَة َوآخَُ٭ا الؿَّ َٜبُم٭ا الوَّ

َ
بِِلَبِت َوأ ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ َوََل نَّ اَّلَّ

٣َي٤ْ٬ِْ َوََل ٤ْ٫ُ َْحَْؿ٨ُ٭َن﴾ َٓ  (. 277لبقرة:)اَغ٭ٌْف 

َلَ-5 َسببنا َالصًّالة ََتكفيرتعد  َالحسناتالس يئات، َالدَ َ،كزيادة َاََرجاتكرفعة َعند العالية
ي١ِْ إِنَّ اِْلََق٩َبِت يُْؽ٫َِْبَ كفي ذلؾ قاؿ تعالى:تعالى،َ

ب ٧َ٥ِ ال٣َّ ًٚ َؾَِفِ اجل٬ََّبِر َوُز٢َ ٍَ  
اَلةَ ٤ِِٜ الوَّ

َ
﴿َوأ

 ِ َؾى ل ْٟ َٞ ِذ ِ حِاَبِت َذل ِِٟؾغ٧َ﴾القَّ ا ًَببىاًبَ": ((، كقاؿ النَّبيُّ )114)ىكد: َّلَّ َنىٍيرنا َأىف  َلىٍك أىرىأىٍيتيـٍ
َيىٍبقىىًَمٍفَدىرىنًَ َ؟َقىاليكا:َالى ًنًوَشىٍيءه َيىٍبقىىًَمٍفَدىرى َىىٍؿ َمىر اتو ٍمسى َخى َيىٍكـو َكيؿ  ًَمٍنوي َيىٍغتىًسؿي ـٍ ًدكي ًوَأىحى

َ: مىكَى»شىٍيءه.َقىاؿى َالص  َمىثىؿي طىايىافىذىًلؾى َالخى كَالم ويًَبًيف  ٍمًسَيىٍمحي  . (2)"اًتَالخى

6-ََ َبأف  ََكتعريؼَالمسمـ َكالبركة، زؽ، َيجمبَالرٍّ َلمص الة؛ َالعبد َكانشراحَأداء َالن فس، راحة
َكسعادتياالصَ  َكاطمئنانيا، َدر، ٩َب تِِ٪ كفي ذلؾ  قاؿ تعالى:، ْٔ َٞ إَِل ٥َب ٥َدَّ نَّ َخيْجَيْ ﴿ َوََل َت٦ُؼَّ
ْزَوا
َ
ْبََق )أ

َ
َٞ َغْْيٌ َوأ ِد٤ْ٬َُ٩ ِذيِ٪ َوِرْزُق َركِ ْٚ ْجيَب جِلَ َٞ 737ًشب ٤ْ٬ُْ٩٥ِ ز٫ََْؾَة اِْلَيَبةِ ادلُّ َ٣٫ْ

َ
ُمْؾ أ

ْ
( َوأ

٭َى ﴾ ْٝ بِٜثَُج ل٣ِدَّ َٔ َٞ َوا٢ْ َٞ ِرْزًٜب ََن٧ُْ ٨َْؾُزُٜ ُ ل
َ
٣َي٬َْب ََل نَْقأ َٓ ِِبْ  ََ اَلةِ َواْه (، قاؿ ابف 132)طو: تِبلوَّ

 يةه لؤلدكاء، مقكّْ  لؤلذل، مطردةه  لمصحة، دافعةه  زؽ، حافظةه لمرّْ  مجمبةه  :بلةالصَّ : "()القيّْـ 
 لمقكل، شارحةه  لمجكارح، ممدةه  طةه لمكسؿ، منشّْ  فس، مذىبةه لمنَّ  لمكجو، مفرحةه  ضةه لمقمب، مبيّْ 

مف  مبعدةه لمبركة،  لمنقمة، جالبةه  عمة، دافعةه لمنّْ  لمقمب، حافظةه  لمركح، منكرةه  مغذيةه  ،لمصدر
 ،في حفظ صحة البدف كالقمب، كقكاىما عجيبه  كبالجممة: ليا تأثيره ، حمفمف الرَّ  بةه يطاف، مقرّْ الشَّ 

                                                 

بلة / القكؿ مثؿ قكؿ المؤذف لمف سمعو، ثيَـّ يصمي عمى النَّبيّْ )(1 ( ثيَـّ يسأؿ لو ( مسمـ: صحيح مسمـ، الصَّ
 384رقـ الحديث  ،1/288 ج الكسيمة،

، األمثاؿ عف رسكؿ )(2 : سنف التّْرمذمّْ مكات الخمس،  (( التّْرمذمُّ رقـ الحديث  ،5/151ج/ مثؿ الصَّ
 قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه. ،2868
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إال كاف حظ  ةو أك بميَّ  ،أك محنةو  ،أك داءو  ،ديئة عنيما، كما ابتمي رجبلف بعاىةو كدفع المكاد الرَّ 
 . (1)"المصمي منيا أقؿ، كعاقبتو أسمـ

َبأفَ  -7 ََالصالةَسببَيَيستشعرَالمسمـ َكالت مكيفَفيَالرض، َكالعزة، كفي ذلؾ قاؿ الن صر،
ََكَة و٤ْ٫َُ  تعالى: اَلةَ َوغُْؤخُ٭َن الؿَّ ي٦ُ٭َن الوَّ ِٝ ي٧َ يُ ِ

ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اَّلَّ ِ ُ َورَُف٭َُلُ َواَّلَّ ٦َب َوحِلُُّس٤ُ اّلِلَّ ﴿إِجَّ
٭َن ) ُٔ ِٟ ي55َرا ِ َ َورَُف٭ََلُ َواَّلَّ بِْلُ٭َن﴾( َو٧ْ٥َ َحدََ٭لَّ اّلِلَّ َٗ ِ ٤ُ٫ُ ا٢ْ ، 55)المائدة:٧َ آ٩٥َُ٭ا َٙإِنَّ ِطْؿَب اّلِلَّ

ُْٔؾوِف (، كقاؿ تعالى: 56 َمُؾوا تِبل٦َْ
َ
ََكَة َوأ اَلَة َوآخَُ٭ا الؿَّ َٜبُم٭ا الوَّ

َ
رِْض أ

َ
٩َّب٤ْ٫ُ ِِف اْْل ي٧َ إِْن ٠٥ََّ ِ

﴿اَّلَّ
ُم٭ِر﴾

ُ
ِ ََعِٜثَُج اْْل ٧ِ ال٠َْ٩٦ُِْؾ َوّلِِلَّ َٓ :)الحَوَج٬َْ٭ا   (. 41جُّ

َثالثنا:َالن جاةَفيَأداءَالزكاة
َ:َكاةتعريؼَالزَ  -َأ

 :غةمَ الز كاةَفيَال -0

(، كالزكاة في المُّغة تعني الطَّيارة كالنَّماء، كك)ز  مف مادة ةه مشتق :في أصؿ المُّغةالزَّكاة 
كاة فالزَّ  ،كالمدح ،كالبركة ،ماءكالنَّ  ،يارةالطَّ : المُّغة الزَّكاة في أصؿ: "()قاؿ ابف األثير 

 مكُّ أصؿ الزَّكىاًة: النُّ  : "()، كقاؿ األصفياني (2)"ة لؤلبدافرى يٍ ة لؤلمكاؿ، كزكاة الفطر طي رى يٍ طي 
َ.  (3)"ةكاألخركيَّ ، ةنيكيَّ الحاصؿ عف بركة ا تعالى، كيعتبر ذلؾ باألمكر الدُّ 

: كمنيا ةمتقاربمعافو الزكاة تشمؿ عدة  الباحث مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة أفَّ  قد رألك 
يادة، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ٫َب﴾ ﴿ الطَّيارة كالنَّماء، كالبركة، كالزّْ ٣ََْٙض ٧ْ٥َ َزَكَّ

َ
(، 9)الشَّمس:َْٜؼ أ

 أم: طيرىا كنقاىا مف الذُّنكب. 

َ-:صطالحفيَاالََكاةالزَ  -7
 شرعان في ماؿو  كاجبو  عبد  تعالى بإخراج جزءو التَّ  الزَّكاة بقكلو: " ()عرَّؼ ابف عثيميف -

 .(4)"مخصكصةو  أك جيةو  لطائفةو  معيفو 

 

  
                                                 

 (.309/ 3)ج ،( ابف القيّْـ، زاد المعاد في ىدم خير العباد(1
 (.307/ 2)ج ،( النّْياية في غريب الحديث كاألثر(2
، تاج العركس280)ص ،( المفردات في غريب القرآف(3 بيدمُّ  (.221/ 38)ج ،(، الزَّ
 (.18/11)ج ،( ابف عثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشَّيخ محمَّد بف صالح العثيميف(4
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 . (1)"مخصكصو  ، في كقتو مخصكصةو  لطائفةو  خاص   في ماؿو  كاجبه  حؽه ا: "يبأنَّ الزَّكاة  تفرّْ عي ك  -

ا بأنَّيا: " -  لمالؾو  مخصكصو  مف الماؿ في ماؿو  عف إيجاب طائفةو  عبارةه كعيرّْفت الزَّكاة أيضن
 . (2)"مخصكصو 

ا بأنَّيا: "كعيرّْ  - ، كيعتبر مخصكصو  عمى كجوو  مخصكصةو  يجب في أمكاؿو  حؽه فت الزَّكاة أيضن
 . (3)"صابفي كجكبو الحكؿ كالنّْ 

تعريفات لمصطمح الزَّكاة: بأنَّيا  ةالباحث مف خبلؿ التَّعريفات االصطبلحيَّ  قد رألك       
 كاجبو  حؽو  تعالى في إخراج  عبادةه  الزَّكاة بأنَّيا: ننا مف خبلليا تعريؼيمك ،المعنىفي  ةمتقارب

 بشركطو مخصكصةو.   مخصكصو  في كقتو   مخصكصةو  لطائفةو  خاصو  في ماؿو 

 -:تيايَ كأىمٍََّكاةَفيَاإلسالـحكـَالزَ  -َب
َ:فيَاإلسالـز كاةَحكـَال -0

الزَّكاة ىي الرُّكف الثَّالث مف أركاف اإلسبلـ الخمس، كىي فريضةه فرضيا ا تعالى 
مـو كمسممةو، كىي أىُـّ ركفه بعد الصَّبلة، كقد كرد مشركعيَّتيا في آياتو كثيرةو مف عمى كؿّْ مس

جماع عمماء األمَّة، فمف القرآف الكريـ قكلو تعالى:   القرآف الكريـ، كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة، كا 
ِقُس٤ْ  ﴿ ُٚ ْج

َ
ِؼُم٭ا ِْل َٝ ََكةَ َو٥َب ُت اَلةَ َوآخُ٭ا الؿَّ ِري٦ُ٭ا الوَّ

َ
َ ت٦َِب  َوأ ِ إِنَّ اّلِلَّ ٩َْؼ اّلِلَّ ِٓ ُؼوُه  ٧ْ٥ِ َغْْيٍ ََتِ

٣٦َُْٔ٭َن تَِوٌْي﴾ ٭ا الؾَُّف٭َل (، كقكلو تعالى: 110)البقرة:َت ُٔ ي ٍِ
َ
ََكَة َوأ اَلةَ َوآخُ٭ا الؿَّ ِري٦ُ٭ا الوَّ

َ
﴿َوأ

٣َُّس٤ْ خُؾََْحُ٭َن﴾ َٔ ٣٦ُِ  ﴿(، كقكلو تعالى: 56)النُّكر:٢َ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ َٜبُم٭ا إِنَّ اَّلَّ
َ
بِِلَبِت َوأ ٭ا الوَّ

٣َي٤ْ٬ِْ َوََل ٤ْ٫ُ َْحَْؿ٨ُ٭َن﴾ َٓ ٩َْؼ َرك٤ْ٬ِِ َوََل َغ٭ٌْف  ِٓ ْشُؾ٤ْ٫ُ 
َ
ََكةَ ل٤ْ٬َُ أ اَلةَ َوآخَُ٭ا الؿَّ (، 277)البقرة:الوَّ

ًَإلىىَ"ا: إلى اليمف( بف جبؿ )بعث معاذ ( عندما كمف السُّنَّة المطيرة قكؿ النَّبيّْ ) ـٍ ٍدعييي
َالم وىَقَىشىيىا َأىف  ـٍ ،َفىأىٍعًمٍميي َأىطىاعيكاًَلذىًلؾى ـٍ َالم ًو،َفىًإٍفَىي َالم وي،َكىأىنٍّيَرىسيكؿي َدىًةَأىٍفَالىًَإلىوىًَإال  ًدَاٍفتىرىضى

َالم وَى َأىف  ـٍ ،َفىأىٍعًمٍميي َأىطىاعيكاًَلذىًلؾى ـٍ لىٍيمىةو،َفىًإٍفَىي َكى َيىٍكـو ًَفيَكيؿٍّ مىكىاتو َصى ٍمسى َخى ـٍ مىٍيًي ََعى ـٍ مىٍيًي َعى اٍفتىرىضى
مىىَفيقىرىاًئًيـٍَ َعى تيرىد  َكى ـٍ ًَمٍفَأىٍغًنيىاًئًي ذي َتيٍؤخى ـٍ ًَفيَأىٍمكىاًلًي دىقىةن ـيَ"(: ، كقكؿ النَّبيّْ )(4)"صى َاإًلٍسالى بيًنيى

                                                 

كض المربع شرح زاد المستقنع1/321)ج ،( الفكزاف، الممخص الفقييُّ (1 (، 3/164)ج ،(، ابف قاسـ، حاشية الرَّ
، الفقو عمى المذاىب األربعة  (.1/536)ج ،الجزيرمُّ

2) ،  (.114)ص ،التَّعريفات( الجرجانيُّ
 (.3/101)ج ،( كزارة األكقاؼ كالشُّئكف اإلسبلميَّة، المكسكعة الفقييَّة الككيتيَّة(3
: صحيح البخارم، الزَّكاة / كجكب الزَّكاة، ج(4  1395رقـ الحديث  ،104/ 2( البخارمِّ
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َا قىاـً َالم ًو،َكىاً  َرىسيكؿي م دنا َميحى َكىأىف  َالم وي ًَإال  ًَإلىوى َالى َأىٍف :َشىيىادىًة ٍمسو مىىَخى َالز كىاًة،َعى يتىاًء الىًة،َكىاً  لص 

افَى َرىمىضى ٍكـً صى ،َكى جٍّ ( عمى ) ة مف المسمميف منذ عيد رسكؿ اكقد أجمع عمماء األمَّ  ،(1)"كىالحى
؛ (2)الزَّكاة  ة كجكبمشركعيَّ  ، أمَّا حكـ مانع الزَّكاة، إذا كاف منعيا إنكارنا لكجكبيا؛ فيك كافره

؛ فذلؾ كذلؾ لعدـ إقراره بما جاء بالكت جماع العمماء، كأمَّا إذا منعيا تياكننا كبخبلن اب كالسُّنَّة كا 
، كلكف ينتظر العقكبة مف ا تعالى كتؤخذ منو عنكة   .  (3)ليس بكافرو

 أىمٍّي ةَالز كاةَفيَاإلسالـ: -7

، كأىمّْيَّةه عظيمةه في اإلسبلـ، فالمسمـ يؤدييا استجابةي ََََََ ألكامر ا لمزَّكاة منزلةه كفضؿه كبيره
تعالى، فيي: مكاساةه إلخكانو الفقراء كالمحتاجيف، كتطييره مف الذُّنكب كالمعاصي، كرفع الدَّرجات 
 يكـ القيامة، كىي تغرس ركح المحبَّة كالمكدة بيف أفراد المجتمع اإلسبلمي، كفي ذلؾ قاؿ تعالى:

٬ُِؾ٤ْ٫ُ َوخَُؿِكي٤٬ِْ  ََ ْمَ٭ال٤ْ٬ِِ َهَؼًَٜج ُت
َ
ُ  ﴿ُغْؽ ٧ْ٥ِ أ َٞ َفَس٧ٌ ل٤ْ٬َُ َواّلِلَّ ٣َي٤ْ٬ِْ إِنَّ َهاَلخَ َٓ ت٬َِب وََه١ِ 
٣ِي٤ٌ﴾ َٓ  ٌْ قرف  -تعالى–(، كممَّا يدؿ عمى أىمّْيَّة كمنزلة كشأف الزَّكاة أفَّ ا 103)التَّكبة:َف٦ِي

  الزَّكاة بالصَّبلة في آياتو كثيرةو مف القرآف الكريـ، منيا قكلو تعالى:
َ
اَلةَ ﴿َٙإِْن خَبتُ٭ا َوأ َٜبُم٭ا الوَّ

ََكةَ َٙإِْغَ٭ا٨ُُس٤ْ ِِف ادِلي٧ِ... ْٔثُُؼوا  ﴿(، كقكلو تعالى: 11)التَّكبة:﴾اْليجَوآخَُ٭ا الؿَّ ِمُؾوا إَِلَّ حِلَ
ُ
َو٥َب أ
ي٦َِ  َٝ َٞ ِدي٧ُ ا٢ْ ِ ََكةَ وََذل اَلةَ َوغُْؤخُ٭ا الؿَّ ي٦ُ٭ا الوَّ ِٝ بَء َوغُ َٚ َ َُم٣ِِْونَي ََلُ ادِلي٧َ ُط٩َ ، (4) (5)البيّْنة:ِج﴾اّلِلَّ

يَّتيا كمنزلتيا، كمف ذلؾ حديث  قاؿ: ( )جرير بف عبد ا كما أفَّ السُّنَّة النَّبكيَّة بيَّنت أىمّْ
َالم ًوَ" َرىسيكؿى َميٍسًمَـو(َ)بىايىٍعتي يتىاًءَالز كىاًة،َكىالن ٍصًحًَلكيؿٍّ الىًة،َكىاً  َالص  مىىًَإقىاـً ، كمنو حديث (5)"عى

ًمٍمتيوي (: ") ةأبي ىرير  مىى عىمىؿو ًإذىا عى : ديلًَّني عى مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىفَّ أىٍعرىاًبيان أىتىى النًَّبيَّ صى
 : نَّةى، قىاؿى ٍمتي الجى تيؤىدّْم الزَّكىاةى "دىخى ٍكتيكبىةى، كى ـي الصَّبلىةى المى تيًقي تىٍعبيدي المَّوى الى تيٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا، كى

                                                 

: صحيح البخارم ، اإليماف/ قكؿ النَّبيّْ )(1   8رقـ الحديث  ،1/11خمس"، ج  ( "بني اإلسبلـ عمى( البخارمِّ
(، عكاجي، المذاىب الفكريَّة 121)ص،( انظر: مجمكعة مف المؤلفيف: الفقو الميسر في ضكء الكتاب كالسُّنَّة (2

 (.2/1273)ج ،المعاصرة كدكرىا في المجتمعات كمكقؼ المسمـ منيا
 (.18/572)ج،ح العثيميف( انظر: العثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشَّيخ محمَّد بف صال(3
 (.9، 14/7ج، )( انظر: ابف باز، مجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز(4
، اإليماف/ قكؿ النَّبيّْ )(5 : صحيح البخارمُّ ( الدّْيف النَّصيحة:  كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامَّتيـ، ( البخارمُّ

 57رقـ الحديث ،1/21ج
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لَّى، قىاؿى النًَّبيُّ المى  مىى ىىذىا، فىمىمَّا كى : كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى أىًزيدي عى افى قىاؿى كـي رىمىضى تىصي ةى، كى كضى ٍفري
مَّى نًَّة، فىٍميىٍنظيٍر ًإلىى ىىذىا()صى ؿو ًمٍف أىٍىًؿ الجى َ . (1)": مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍنظيرى ًإلىى رىجي

َ:كاةداءَالزَ بةَعمىَأثارَالمترتٍّآلاَ-ج
ترتَّب عمى أداء الزكاة آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا الفرد ت      

في اآلخرة، كيمكف إجماؿ  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأكالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 
  -:(2)تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

َعمىَالبذؿَكاإلنفاؽ،َتطيرَ-0 َكتعكيدىا َكالبعدَعفَالبخؿَكالش ح، َكتزكيتيا، كفي  الن فس،
َٞ ذلؾ قاؿ تعالى: ٣َي٤ْ٬ِْ إِنَّ َهاَلخَ َٓ ٬ُِؾ٤ْ٫ُ َوخَُؿِكي٤ْ٬ِ ت٬َِب وََه١ِ  ََ ْمَ٭ال٤ْ٬ِِ َهَؼًَٜج ُت

َ
﴿ُغْؽ ٧ْ٥ِ أ
٣ِي٤ٌ﴾ َٓ  ٌْ ُ َف٦ِي  (. 3)التَّكبة:َفَس٧ٌ ل٤ْ٬َُ َواّلِلَّ

َيحص-7 َعمى َالز كاة َبأداء َالمسمـ َالعبد َالن فؿ درراحة َالص  َكانشراح َكاطمئنانيا،َس، ،
لمصدقة  فإفَّ  : "()كذلؾ إذا انفؽ أمكالو بطيب نفسو منو، قاؿ اإلماـ ابف القيّْـ  ؛كسعادتيا

 ا ، فإفَّ بؿ مف كافرو  ،أك مف ظالـو  ،ا في دفع أنكاع الببلء كلك كانت مف فاجرو ا عجيبن تأثيرن 
تيـ، كأىؿ تيـ كعامَّ اس خاصَّ عند النَّ  معمكـه  ا مف الببلء، كىذا أمره تعالى يدفع بيا عنو أنكاعن 

 . (3)"يـ جربكهبو ألنَّ  يـ مقركفه األرض كمُّ 

كفي ذلؾ قاؿ النَّبيُّ  الز كاةَأكاصرَالمحب ةَكالمكدةَكالت آلؼَبيفَالغنياءَكالفقراء،أداءَتيقكٍّمَ-4
( :)"ًَلنىٍفًسوًََالىَييٍؤًمفَي ًَلىًخيًوَمىاَييًحب  ت ىَييًحب  ،َحى ـٍ ديكي  . (4)"أىحى

يادةَكالبركةَفيو،-3  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: تينميةَماؿَالمزكي،َحيثَيبارؾَاَتعالىَلوَبالزٍّ
اِزِرنَي﴾ ﴿... ُ٪ و٫ََُ٭ َغْْيُ الؾَّ ُٚ ٍء َذ٬َُ٭ ُُي٣ِْ د٤ُْ ٧ْ٥ِ يَشْ ْٝ َٚ ْج

َ
مىاَ"(: بيُّ )(، كقاؿ النَّ 39)سبأ: َو٥َب أ

َرىفىعَى دهًَلم ًوًَإال  عىَأىحى مىاَتىكىاضى ًَعزًّا،َكى ،ًَإال  ٍبدناًَبعىٍفكو مىاَزىادىَايَعى ،َكى دىقىةهًَمٍفَمىاؿو ٍتَصى  . (5)"ويَاَينىقىصى

                                                 

: صحيح البخارم، ((1   1397رقـ الحديث ،2/105الزَّكاة / كجكب الزَّكاة، ج البخارمِّ
، منزلة الزَّكاة في اإلسبلـ في ضكء 6/8)ج ،( انظر: العثيميف، الشَّرح الممتع عمى زاد المستقنع(2 (، القحطانيُّ

(، عدد مف المختصيف، نضرة النَّعيـ في مكاـر أخبلؽ الرَّسكؿ الكريـ 34، 30، 28)ص ،الكتاب كالسُّنَّة
()، (.6/2216)ج 

يّْب مف الكمـ الطَّيّْب(3  (.31)ص ،( ابف القيّْـ، الكابؿ الصَّ
، اإليماف/ مف اإليماف أٍف يحب ألخيو ما يحب لنفسو، ج(4 : صحيح البخارمُّ  13رقـ الحديث ،1/12( البخارمُّ
 2588الحديث  رقـ ،4/2001( مسمـ: صحيح مسمـ، البرُّ كالصمة كاآلداب/ استحباب العفك كالتَّكاضع، ج (5
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َالمسمـَمفَاَتعالىَفيناؿَمحب ةَاَتعالىَكرضاه،تَيَ-5  كفي ذلؾ قاؿ تعالى: قرٍّبَالعبد
ي٧َ ٤ْ٫ُ تِآيَبخ٩َِب ﴿...َورََْحَ  ِ ََكةَ َواَّلَّ ٭َن َوغُْؤخُ٭َن الؿَّ ُٝ ي٧َ َحدَّ ِ ْكدُث٬َُب لَِّلَّ

َ
ٍء ََٙقأ َْٔح لُكَّ يَشْ َِ وَِف

 (. 156)األعراؼ:يُْؤ٩٥ُِ٭َن﴾

َالغني؛َالجرائـَالزكاةَتمنع -6 َماؿ َعمى َيحافظ َالفقير َكتجعؿ َكالس رقة، َالقتؿ، كذلؾ  مف
 جيف كاإلحساف إلييـ. باإلنفاؽ عمى الفقراء كالمحتا

َب-7 َالزكاة َبأداء َالمسمـ َالعبد َمفَعذابَاَيحصؿ َكتقية َكالد رجاتَالعالية، َبالجن ة الفكز
َالقيامة، ٦َز١َِ  ﴿ كفي ذلؾ قاؿ تعالى: تعالىَيـك َٟ  ِ ْمَ٭ال٤ْ٬َُ ِِف َفِبي١ِ اّلِلَّ

َ
٭َن أ ُٝ ِٚ ي٧َ ُح٩ْ ِ

٥َز١َُ اَّلَّ
َْ َف٩َبت١َِ  ٨ْبَدَْح َفثْ

َ
ٌْ  َطثٍَّج أ ُ َواِف ُ٘ ل٧ْ٦َِ يََمبُء َواّلِلَّ ِٓ ب ًَ ُ يُ ِِف لُكِ ُفجْث٣ٍَُج ٥ِبئَُج َطثٍَّج َواّلِلَّ
٣ِي٤ٌ﴾  (.  261)البقرة:َٓ

 كفي ذلؾ قاؿ تعالى: ،َكالن صرَعمىَأعداءَاإلسالـَكالمسمميف،مكيفَفيَالرضتحقيؽَالتَ -8
َٜبُم٭ا ال

َ
رِْض أ

َ
٩َّب٤ْ٫ُ ِِف اْْل ي٧َ إِْن ٠٥ََّ ِ ََكَة...﴿اَّلَّ اَلةَ َوآخَُ٭ا الؿَّ :﴾اْليجوَّ  (. 41)الحجُّ

َرابعنا:َالن جاةَفيَأداءَالحجٍَّ
ََ-:تعريؼَالحجٍََّ-أ

َفيَ-0  لم غة:االحج 

كالجيـ "الحاء  () ابف فارس:قاؿ ،  (جَّ حى ) في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادةالحج ََََََ
اختص بيذا االسـ القصد إلى البيت الحراـ  َـّ ثي   ،حج   قصدو  ؿ القصد، ككؿُّ فاألكَّ  أربعةه  أصكؿه 

َ.(2)سؾكفي العرؼ قصد مكة لمنُّ  ،في األصؿ القصد، كقيؿ: الحجُّ (1)"سؾلمنُّ 
َفيَاالصطالح:-7 َتعريؼَالحجٍّ

  -عرَّؼ العمماء الحجَّ بتعريفاتو كثيرةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:
 .(4)"مخصكصةو  ألفعاؿو  اسـه لحجَّ بقكلو: "ا () (3)عىرَّؼ ابف قدامة

                                                 

 (.2/30)ج،( معجـ مقاييس المُّغة (1
، مختار الصّْحاح(2  (.66)ص ،( الرَّازمُّ
، كلد بجمَّاعيؿ (3 ( اإلماـ الفقيو المحدّْث مكفؽ الدّْيف أبك محمَّد عبد ا بف أحمد بف قدامة بف مقداـ الحنبميُّ

يدة منيا: عمدة الفقو، المقنع، ىػ، لو مصنفات عد620تكفي في دمشؽ سنة ثـ ىػ، 541في نابمس سنة 
 (. 3/377)ج ،ركضة النَّاظر كغيرىا. انظر: ابف العماد، شذرات الذَّىب

 (.159/ 3)ج ،( الشَّرح الكبير عمى متف المقنع(4
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كجؿ بأداء المناسؾ عمى ما جاء في  عبد  عزَّ التَّ الحجَّ بقكلو: " ()كعىرَّؼ ابف عثيميف 
 . (1)(")ة رسكؿ ا سنَّ 

مف أركاف  ألداء ركفو  ؛عظيـعف زيارة البيت عمى كجو التَّ  عبارةه كعيرّْؼ الحجُّ بأنَّو: "
 . (2)"بعيدةو  ، كقطع مسافةو ، كعزيمةو يتكصؿ إلى ذلؾ إال بقصدو  يف عظيـ، كالالدّْ 

، مخصكصو  في كقتو  مخصكصو  عبد  بأداء المناسؾ في مكافو لتَّ اكعيرّْؼ الحجُّ بأنَّو: "
  . (3)(") ة رسكؿ اعمى ما جاء في سنَّ 

 ةو متقارب يا تعريفاتو بأنَّ  كاالصطبلحيَّة لمحجّْ  الباحث مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة قد رألك        
حجُّ ىك التَّكجو إلى مكَّة المكرمة؛ ألداء أعظـ ركفو مف ال بقكلنا:المعنى كيمكف إجماليا في 

أركاف اإلسبلـ؛  بقصد التَّقرب إلى ا تعالى، بأداء أقكؿو كأفعاؿو مخصكصةو في أمكنةو 
 (.  مخصكصةو في أكقاتو مخصكصةو كما جاء عف النَّبيّْ )

 -:تويَ كأىمٍََّفيَاإلسالـَحكـَالحجٍَّ-ب
َفيَاإلسالـ-0 َحكـَالحجٍّ

الحجُّ ىك الرُّكف الخامس مف أركاف اإلسبلـ، كىك فرضي عيفو عمى كؿّْ مسمـو عاقؿو بالغو       
مستطيعو مرَّةن كاحدةن في العمر، كقد دلَّت عمى مشركعيَّة الحجّْ آياته كثيرةه مف القرآف الكريـ، 

ثيرةه مف السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة، كما كدؿَّ عمى ذلؾ إجماع عمماء األمَّة، فمف القرآف كأحاديثه ك
بَع إحَِلِْ٪ َفِبياًل...الكريـ قكلو تعالى: ََ ِ لََعَ اجلَّبِس ِطسُّ اْْلَيِْح ٧ِ٥َ اْفدَ  ﴾اْليج﴿...َوّلِِلَّ

٦ْؾَ  كقكلو تعالى: (،97آؿ عمراف:) ُٔ ٭ا اِْلَسَّ َوا٢ْ خ٦ُِّ
َ
...﴿َوأ ِ (، كمف السُّنَّة 196)البقرة:﴾اْليجةَ ّلِِلَّ

َ"(: النَّبكيَّة قكؿ النَّبيّْ ) م دناَرىسيكؿي َميحى َالم ويَكىأىف  :َشىيىادىًةَأىٍفَالىًَإلىوىًَإال  ٍمسو مىىَخى َعى ـي َاإًلٍسالى بيًنيى
َرَى ٍكـً صى ،َكى جٍّ يتىاًءَالز كىاًة،َكىالحى الىًة،َكىاً  َالص  قىاـً افَىالم ًو،َكىاً  ا حديث أبي ىريرة )  ،(4)"مىضى ( كأيضن

جَ َ(َفقاؿ:""خطبناَرسكؿَا)قاؿ:  َاٍلحى ـي مىٍيكي َايَعى َقىٍدَفىرىضى :ََ؛أىي يىاَالن اسي ؿه َرىجي كاَ،َفىقىاؿى ج  فىحي
َاًَ َرىسيكؿي ثنا،َفىقىاؿى ت ىَقىالىيىاَثىالى َحى َاً؟َفىسىكىتى َيىاَرىسيكؿى اـو َعى م ىَ-أىكيؿ  م َـىصى سى مىٍيًوَكى :َ"لىٍكَ-ايَعى

: ..."َقيٍمتي لىمىاَاٍستىطىٍعتيـٍ بىٍت،َكى جى َلىكى ـٍ نىعى
(5). 

                                                 

 (.7/5)ج ،( الشَّرح الممتع عمى زاد المستقنع(1
، المبسكط(2  (.4/2)ج ، ( السَّرخسيُّ
 (.171)ص ،سر في ضكء الكتاب كالسُّنَّة( مجمكعة مف المؤلفيف، الفقو المي(3
: صحيح البخارم، اإليماف/ قكؿ النَّبيّْ )(4    8رقـ الحديث  ،1/11( بني اإلسبلـ عمى خمس، ج( البخارمُّ
/ فرض الحجّْ مرةن في العمر، ج(5  1337رقـ الحديث  ،2/975( مسمـ: صحيح مسمـ، الحجُّ
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 مر مرةن عمى المستطيع في العي  عمى كجكب الحجّْ كقد أجمع عمماء األمَّة مف المسمميف  
 .(1) ركرةمـ كجكبو مف ديف ا تعالى بالضَّ ا عي ممَّ ألنَّو   ؛كاحدةن 

2-َ  :فيَاإلسالـأىمٍّي ةَالحجٍّ

في اإلسبلـ؛ فيك مف أفضؿ األعماؿ التي يتقرب فييا  عظيمةه  ةه يَّ كأىمّْ  لو منزلةه الحجُّ 
خُ٭َك رَِشبًَل ولَََعَ لُكِ َيبِمٍؾ العبد إلى ا تعالى، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: 

ْ
ِذْن ِِف اجلَّبِس تِبِْلَِس يَأ

َ
﴿َوأ

﴾ ٍٛ ٦ِي َٓ  َٙسٍّ 
ِتنَي ٧ْ٥ِ لُكِ

ْ
:يَأ يَّة الحجّْ 27)الحجُّ (، كما جاءت السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة تبيّْف أىمّْ

َالعىمىًؿَ: -()-رسكؿ ا أفَّ  (كمكانتو في اإلسبلـ كمف ذلؾ  قكؿ أبي ىريرةو ) :َأىم  "سيًئؿى
ًَفيَسىبًَ :َالًجيىادي َمىاذىا؟َقىاؿى :َثيـ  رىسيكًلًوًََقيؿى ًَبالم ًوَكى :ًَإيمىافه ؟َفىقىاؿى ؿي َمىاذىا؟َأىٍفضى :َثيـ  يًؿَالم ًوًَقيؿى

" كره ٍبري َمى جٌّ :َحى قىاؿى
ا  ا يدؿُّ كممَّ  ،(2) ََ:()رسكؿ ا قكؿ عمى ذلؾ أيضن ـٍ لى َيىٍرفيٍث،َكى ـٍ َفىمى ج  "مىٍفَحى

ًَمٍفَذىٍنًبًو"َ؛يىٍفسيؽٍَ ـى َلىويَمىاَتىقىد  غيًفرى
َكىالعيٍمرىةًَ"(: ، كقكؿ رسكؿ ا )(3) جٍّ َالحى فىًإن ييمىاََ؛تىاًبعيكاَبىٍيفى

ًةَالمَى ج  ًَلٍمحى لىٍيسى ًة،َكى ًديًد،َكىالذ ىىًب،َكىالًفض  َالحى بىثى َخى َكىمىاَيىٍنًفيَالًكيري َكىالذ نيكبى كرىًةَيىٍنًفيىاًفَالفىٍقرى ٍبري
ن ةَي َالجى ًَإال   . (4)"ثىكىابه

َ:بةَعمىَأداءَالحجٍَّثارَالمترتٍّآلا-ج
، يطاؿ نفعيا الفرد ، كثمراته نافعةه جميمةه  ، كفكائده مةه آثاره عظيأداء الحجّْ ترتب عمى تََََََ

في اآلخرة، كيمكف إجماؿ  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأكالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 
ََ-:(5)تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّالية

                                                 

ركشيُّ (، ال3/213)ج ،( انظر: ابف قدامة، المغني(1 ، شرح الزَّ ركشيُّ (، عاشكر، الفقو الميسر في 3/22)ج ،زَّ
 ،(، مجمكعة مف المؤلفيف، الفقو الميسر في ضكء الكتاب كالسُّنَّة144)ص ،العبادات كالمعامبلت

 (.171)ص
، اإليماف/ مف قاؿ إفَّ اإليماف ىك العمؿ، ج(2 : صحيح البخارمُّ   26رقـ الحديث  ،1/14( البخارمُّ
/ ما جاء في ثكاب الحجّْ كالعمرة، ج( التّْ (3 ، الحجّْ : سنف التّْرمذمَّ ، قاؿ أبك 811رقـ الحديث  ،2/167رمذمُّ

 عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه. 
/ ما جاء في ثكاب الحج كالعمرة ج(4 ، الحجُّ : سنف التّْرمذمَّ قاؿ أبك عيسى: ىذا  ،810:ح3/166( التّْرمذمُّ

.  حسفه صحيحه غريبه
(، ابف عثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة 29-27)ص ،لعباد، أثر العبادات في حياة المسمـ( انظر: ا(5

(، عدد مف المختصيف، نضرة النَّعيـ في مكاـر 241، 24/240)ج ،الشَّيخ محمَّد بف صالح العثيميف
 (.4/1552) ،(أخبلؽ الرَّسكؿ الكريـ )
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َأفَ -0 َالمسمـ َالعبد َالز كاة َفيَدكحَتعالىَةَالعبكديَ َتعمـ َاَعمىَعباده َالتيَافترضيا ه
؛ استجابةن ألكامر ا تعالى، كمف ذلؾ  العمرَمرةنَكاحدةن، كىي مف أقكاؿو كأفعاؿو يقكـ بيا الحاجُّ

َكىالىَتىٍنفىعي،َ"إًَعند تقبيمو لمحجر األسكد:  (قكؿ عمر بف الخطاب) ر  ،َالىَتىضي ره جى َحى َأىن ؾى ـي نٍّيَأىٍعمى
لىٍكالىَأىنٍّيَرىأَى َمىاَقىب ٍمتيؾَىكى َييقىبٍّميؾى ـى م  سى مىٍيًوَكى م ىَايَعى َالن ًبي َصى  .  (1)"ٍيتي

، كفي ذلؾ قاؿ رسكؿ جاةَمفَالٌناركالنَ َ،ةالجنَ أعظـَالد رجات،َكالفكزَباكسابَالعبدَالمسمـَ-7
َا"(: ا ) ج  ًإلىىَالعيٍمرىًةَكىف ارىةهًَلمىاَبىٍينىييمىا،َكىالحى ن ةَيالعيٍمرىةَي َالجى زىاءهًَإال  َلىويَجى َلىٍيسى كري  . (2)"لمىٍبري

ر دَمفَثيابوَكيمبسَإزارناَكردانءَيستكمَ-3 َعندماَيتىجى َالميحًرـى إظيارَالمساكاةَبيفَالن اس،َكأف 
َ َكالفقير؛ َالغًني   ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى:قكل بالتَّ إالَّ  عمى أحدو  ٌنو ال فضؿ ألحدو أل كذلؾفيو

ْْلَبِب﴾﴿...َوخََؿوَّدُ 
َ
وِِل اْْل

ُ
٭ِن يَب أ ُٝ ٭َى َواتَّ ْٝ اِد اتلَّ  (. 197)البقرة:وا َٙإِنَّ َغْْيَ الؿَّ

3-َ َكممتيـ َكالتقاء َالمسمميف، َكممة َالرضَكمغاربيا،تكحيد َمشارؽ عمى  فيتعارفكف مف
 كيتناصحكف فيما بينيـ؛ كذلؾ ألفَّ الحجَّ مؤتمره عالميّّ كبيره يجتمع فيو، بعضيـ بعضان  أحكاؿ

ب َوََل المسممكف مف شتَّى ببلد العالـ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  ًٔ ي ِ ََجِ ﴿َواْخدَِو٦ُ٭ا ِِبَث١ِْ اّلِلَّ
ُٜ٭ا...اْليج﴾ ؾَّ َٚ ٭َى... ﴿(، كقاؿ تعالى:103)آؿ عمراف:َت ْٝ بَو٨ُ٭ا لََعَ ا٢ِِْبِ َواتلَّ َٔ ) ﴾اْليجَوَت

 (.2المائدة:
  ينسىأالَّ  لحاجّْ عمى ا ينبغيكلذلؾ   َتعالى؛تيذيبَالن فسَكتربيتياَعمىَااللتزاـَبطاعةَا-5

كتقديـ طاعة ربّْة عمى متاع الدُّنيا كشيكاتيا، كفي  أنَّو يقؼ بيف يدمّْ ا تعالى متضرعنا خاشعنا،
َلؼَّ  ﴿ ذلؾ قاؿ تعالى:

َ
ْو أ
َ
ِؾُك٤ْ آتَبَءُز٤ْ أ ْٟ ِؽ َٟ  َ ُؾوا اّلِلَّ ُٟ يْد٤ُْ ٩٥ََبِف٠َُس٤ْ َٙبْذ ًَ َٙإَِذا َٜ

ؾً  ْٟ  (. 200)البقرة:﴾اْليجا...ِذ

بر،-6 َتربيَالمسمـَعمىََالت ربيةَعمىَالص  َكالعمرة َأعماؿَالحجٍّ َكذلؾَلف  كتحمؿَالمشاؽٍّ؛
 كتحمؿ المشاؽّْ في سبيؿ الدَّعكة إلى ا تعالى، كتحمؿ األعباء في مكاجية األعداء.  الط اعة،َ

 

  عمى المنجيات في العبادات: كالنَّجاة حث بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا البايشار ىنا
، التَّربية  كبعد اطبلعو عمى منياج بقراءة القرآف الكريـ، كالنَّجاة في أداء الصَّبلة، كالزَّكاة كالحجّْ

لـ  أفَّ القائميف عمى المنياج :كجد الباحث ؛الصَّؼ التَّاسع األساسي مبةاإلسبلميَّة الخاص بط

                                                 

، الحجَّ / ما ذكر (1 : صحيح البخارمُّ  1597رقـ الحديث  ،2/149في الحجر األسكد، ج( البخارمُّ
 1349رقـ الحديث  ،983/ 2(  مسمـ: صحيح مسمـ، الحجَّ / في فضؿ الحجّْ كالعمرة كيـك عرفة، ج(2
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و إلى يذكركا تعريفاتو محددةو لمم صطمحات السَّابقة سكل تعريؼ مصطمح الحج فقالكا: "ىك التَّكجُّ
، في أمكنةو  مكة المكرمة؛ بقصد أداء أقكاؿو كأعماؿو مخصكصةو شرعيا ا عمى كجو مخصكصو

؛ تقربنا إلى ا تعالى"  . (1)ككقتو محددو

 لمنياج شيئنا عف أمَّا ما يتعمؽ بحكـ ىذه المنجيات في االسبلـ فمـ يذكر القائمكف عمى ا
حكميا سكل حكـ الحجّْ فقالكا: "كقد فرض ا تعالى الحجَّ عمى المسمـ العاقؿ البالغ المستطيع 

 . (2)مرَّةن كاحدةن في العمر"

 (3)أمَّا عف بقية المنجيات كالصَّبلة كالزَّكاة فقد ذيكر حكميا في مراحؿ دراسيَّةو أخرل. 

 رآف الكريـ فقد أشاركا إلييا عند شرحيـ لحديث النَّبيّْ أمَّا عف أصناؼ النَّاس في قراءة الق
( :كىك قكلو )"َ مىثىؿي ،َكى طىٍعمييىاَطىيٍّبه َكى يىاَطىيٍّبه ًة،ًَريحي ثىًؿَاليٍتريج  َكىمى القيٍرآفى َالميٍؤًمًفَال ًذمَيىٍقرىأَي مىثىؿي

ًَري َالت ٍمرىًة،َالى ثىًؿ َكىمى َيىٍقرىأيَالقيٍرآفى َال ًذمَالى َال ًذمَيىٍقرىأَيالميٍؤًمًف َالمينىاًفًؽ مىثىؿي ،َكى ٍمكه َحي طىٍعمييىا َكى َلىيىا حى

َكىمَى َالقيٍرآفى َيىٍقرىأي َالى َال ًذم َالمينىاًفًؽ مىثىؿي َكى ، َميرٌّ طىٍعمييىا َكى َطىيٍّبه يىا ًَريحي انىًة، ٍيحى َالر  َمىثىؿي ثىًؿَالقيٍرآفى
طىٍعمييىاَميرٌَّ َكى َلىيىاًَريحه ٍنظىمىًة،َلىٍيسى  . (5()4)"الحى

  أمَّا اآلثار المترتّْبة عمى تمؾ المنجيات، فقد ذكر القائمكف بعض اآلثار المترتّْبة عمى قراءة
 -:(6)القرآف الكريـ فقالكا: "لقراءة القرآف آثاره عظيمةه عمى النَّفس كالمجتمع منيا

 تيذيب النَّفس البشريَّة، كتطييرىا مف العيكب كالنَّقائص. -1

 و في النَّفس.زيادة اإليماف، كتثبيت -2

 الشُّعكر بالطَّمأنينة، كالسَّكينة، كراحة الباؿ.  -4

 تقكيـ السُّمكؾ، كتيذيب األخبلؽ في التَّعامؿ مع اآلخريف. -5

                                                 

 (.1/60)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(1
 (.1/60)ج ،المرجع السابؽ( (2
( جبر، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ 2/58)ج ،بية اإلسبلميَّة لمصَّؼ السَّادس األساسي( مصطفى كآخركف، التَّر (3

 (.2/57)ج ،الثَّامف األساسي
، األطعمة / ذكر الطَّعاـ، ج(4 : صحيح البخارمُّ  5427رقـ الحديث  ،77/ 7( البخارمُّ
 (.1/41)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(5
 (. 43، 1/42)ج المرجع السابؽ،( (6
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 يكسّْع القرآف الكريـ مف أفؽ قارئو كيشحذ ذىنو، كيحسّْف مف لغتو كبيانو.  -6

 د أشاركا إلييا في مراحؿ أمَّا عف الصَّبلة فمـ يذكر القائمكف شيئنا مف تمؾ اآلثار؛ ألنَّيـ ق
ا مف تمؾ اآلثار مف خبلؿ اإلشارة إلييا عند (1)دراسيَّةو أخرل ، كأمَّا الزَّكاة فقد ذكر القائمكف بعضن

كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار في النقاط  الحديث عف آثار التَّكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ
 -:(2)لتاليةا
 مف الٌشٌح كالبخؿ. تعكيد النفس عمى البذؿ كالعطاء، كتخميصيا -1
 بٌث ركح المحبَّة بيف أفراد المجتمع. -2
 تخميص النفكس مف الحقد كالحسد كالكراىية. -3
إنفاذ المجتمع مف اليٌكة الكاسعة بيف الفقراء كاألغنياء، كتكزيع الثَّركة؛ حتى ال تترٌكز في يد  -4

 فئة قميمة مف الناس، بينما يعاني اآلخركف مف الفقر كالحرماف.
 فّْؽ القائمكف عمى المنياج بذكر اآلثار المترتّْبة عمى الحجّْ عند ذكرىـ أمَّا ع ف الحجّْ فقد كي

 -:(3)، كيمكف إجماؿ تمؾ اآلثار في النقاط التٌاليةلمحكمة مف مشركعية الحجّْ كالعمرة في اإلسبلـ
 كاتيا.تيذيب النفكس، كتربيتيا عمى االلتزاـ بشرع ا، كتقديـ طاعتو عمى متع الدنيا كشي  -1
تكحيد المسمميف كالتقاء كممتيـ، فالحج مؤتمر كبير يمتقي فيو المسممكف مف شتَّى األماكف  -2

 كالببلد، فتتجمى فيو كحدتيـ كتظير أخكتيـ.
 العمرة، تختفي فكارؽ الجنس كالمكف.ك  إظيار المساكاة التي أٌكد عمييا اإلسبلـ ، ففي الحج -3
ف أعماؿ الحج كالعمرة فييا مشقة كتعب، التربية عمى الصبر كتحمؿ المشاؽ؛ كذلؾ أل -4

 كتتطمَّب تحمُّبلن كصبران.
التربية عمى طيب المعاشرة كحسف المعاممة؛ ألف الحاٌج أك المعتمر ال يجكز لو أٍف يسيء  -5

 أك يشتـ أك يجادؿ.  
 التربية عمى البذؿ كالتضحية؛ ألف الحٌج أك العمرة عبادة مالية كبدنية في آفو كاحد. -6
 الكقت؛ ألف مناسؾ الحٌج تؤدَّل في أكقات معيَّنة. االنضباط، كاحتراـ التربية عمى -7

                                                 

 (. 2/58)ج ،(  مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ السَّادس األساسي(1
 (.40، 1/39)ج المرجع السابؽ،( (2
 (.1/68)ج ،المرجع نفسو( (3
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(، كىما تذكير المسمميف بذكريات إيمانية؛ فالكعبة تذٌكر بإبراىيـ كاسماعيؿ) -8
فا كالمركة يذٌكر بالسيدة ىاجر ، كىي تتنقؿ بينيما () يرفعاف قكاعدىا، كالسعي بيف الصَّ

(، كصحابتو (، كمٌكة ٌكميا تذٌكر بالنبي محمد)يؿ)بحثان عف ماء البنيا الرضيع إسماع
 الكراـ، فيي ميبط الكحي كمشرؽ الٌنكر. 

 
 الصَّؼ التَّاسع  مبةأفَّ ييقدـ القائمكف عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة لط :يقترح الباحث

ا باآلثار المترتّْبة عمى معرفة تمؾ المنجيات؛  لم ؛ درسنا أك عنكاننا خاصن ا ليا مف آثارو األساسيّْ
 عمى تعديؿ سمكؾ الطَّمبة، كأفراد المجتمع المسمـ. 
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َلمبحثَالث اني:ا
َالميمكاتَكنبذَالخرفاتَكالباطيؿَفيَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةَكآثارىاَالس مككي ة.

ؿ َ:المطمبَالك 
َةالت ميمةَكالت طي رَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالميَ 

َ-:طيرميمةَكالتَ التَ تعريؼََ-أك الَن
ََ-:فيَالم غةَالت ميمةَكالت طيرَ-أ

َ:فيَالم غةَلت ميمةاَ-0

(التَّ لفظ  َـّ اء كالميـ لتَّ : "ا()قاؿ ابف فارسو  ،ميمة في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادة ")ت
يعقد في  َـّ ير ثي ـ في السَّ ظَّ رقطاء تن خرزةه كقيؿ: التَّميمة َ،(1)"كىك دليؿ الكماؿ منقاسه  كاحده  أصؿه 

ـي  ،التَّمائـ العنؽ، كىي ميمة: كالتَّ ، فاءكاء كالشّْ يا تماـ الدَّ كانكا يعتقدكف أنَّ  خرزةه ، كيقاؿ: ىي كالتًَّمي
، مائـ جمع تميمةو التَّ ، ك (2)بيافمف سيكر، كربما جعمت العكذة التي تعمؽ في أعناؽ الصّْ  قبلدةه 

َ.َ(3)قكف بيا العيف في زعميـ فأبطميا اإلسبلـيتَّ  ؛ا عمى أكالدىـكانت العرب تعمقي كىي خرزاته 
َ:فيَالم غةالت طيرَ -7َ

اء كالياء الطَّ : "()قاؿ ابف فارسو  (،طىيىرى  في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادة )التَّطير 
ر كمركره يمف زجر الطَّ  ىك مأخكذه  كقيؿ: (4)"يء في اليكاءة الشَّ يدؿ عمى خفَّ  كاحده  اء أصؿه كالرَّ 

ا ا أىٍك بىاًرحن (5)طيرمنو اشتقكا التَّ  سىاًنحن
ائر: ما تيمنت بو أك تشاءمت، كأصمو في ذم الطَّ ك ، 

 . (6)يء يتطير بو مف اإلنساف كغيرهلمشَّ  :كقالكا ،الجناح

 

 
                                                 

 (.1/339)ج ،( ابف فارس، مقاييس المُّغة(1
، تاج العركس مف جكاىر القامكس (،12/69)ج ،( انظر: ابف منظكر، لساف العرب(2 بيدمُّ  (.31/335)ج ،الزُّ
 (.1/197)ج ،( ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث كاألثر(3
 (.3/435)ج ،( ابف فارس، مقاييس المُّغة(4
 (.9/282)ج ،( ابف عبد البر، التَّمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد(5
 (.4/511)ج ،( ابف منظكر، لساف العرب(6
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َ-:طيرَفيَاالصطالحميمةَكالتَ التَ  -ب

َالت ميمةَفيَاالصطالح: -0

َ-دّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:بتعريفاتو متعالتَّميمة عمماء عرَّؼ ال
ما  يتٌقكف بيا العيف، ككذلؾ ما شابييا مف كؿّْ  ؛خرزات تعٌمؽ عمى األكالدا: "يبأنَّ  التَّميمة ؼرّْ عي 
كز كالحيجيبؽ مف الخرزات كغيرىا مف الحي ييعمَّ   .َ(1)"ري

 .َ(2)"يا تدفع عنيـ اآلفاتيركف أنَّ  ؛اكانكا يعمقكني خرزةه كعيرّْفت التَّميمة بأنَّيا: "

 .َ(3)"لدفع العيف ؛كعظاـو  بياف مف خرزاتو ؽ بأعناؽ الصّْ ىي ما يعمَّ كعيرّْفت التَّميمة بأنَّيا: "

أك البيائـ أك غيرىا مف  ،أك األطفاؿ ،المرضى :ؽ عمىما يعمَّ  ىي كؿُّ كعيرّْفت التَّميمة بأنَّيا: "
 . (4)"لدفع الببلء أك رفعو ؛تعاكيذ

َ:طيرَفيَاالصطالحالتَ  -7

َ-بتعريفاتو متعدّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:التَّطير عمماء عرَّؼ ال

 .(5)"يء المرئي أك المسمكعشاؤـ مف الشَّ التَّ التَّطير بقكلو: "ىك  ()عىرَّؼ اإلماـ ابف القيّْـ 

 .(6)"أك معمكـو  أك مسمكعو  شاؤـ بمرئي  ىك التَّ بقكلو: " التَّطير ()كعىرَّؼ اإلماـ ابف عثيميف 

ََ-حكـَالت ميمةَكالت طير:َ-ثانينا
 حكـَالت ميمة:-أ

 تعدُّ التَّمائـ محرمةه في الشَّريعة اإلسبلميَّة؛ ألنَّيا شرؾه با تعالى كمف إتّْباع الشَّيطاف،      

لسُّنَّة المطيرة، فمف القرآف الكريـ: قاؿ تعالى: كاألدلة عمى تحريميا كثيرةه مف القرآف الكريـ كا
ٍء   َِبَْْيٍ َذ٬َُ٭ لََعَ لُكِ يَشْ

َٞ َ٘ ََلُ إَِلَّ ٫َُ٭ َوإِْن َح٦َْقْق ُ تُُِّضٍّ َٙاَل ََكِل َٞ اّلِلَّ ﴿َوإِْن َح٦َْقْق

                                                 

 (.1/141)ج ،( الفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التَّكحيد(1
، التَّرغيب كالتَّرىيب مف الحديث الشَّريؼ(2  (.4/157)ج ،( المنذرمُّ
 (.133)ص ،( ابف عبد الكىاب، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التَّكحيد(3
 (.409)ص ،( الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلميَّة(4
 (.246/ 2)ج ،ابف القيّْـ، مفتاح دار السَّعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة( (5
 (.1/559)ج ،( ابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب التَّكحيد(6
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َ٘ ََلُ  (، كقاؿ تعالى:17)األنعاـ:َِٜؼيٌؾ﴾ ُ تُُِّضٍّ َٙاَل ََكِل َٞ اّلِلَّ إَِلَّ ٫َُ٭ َوإِْن يُؾِْدَك ﴿ َوإِْن َح٦َْقْق
٭ُر الؾَِّطي٤ُ﴾ ُٚ َٗ ثَبِدهِ و٫ََُ٭ ا٢ْ ِٓ ٣ِِ٪ يُِويُة تِِ٪ ٧ْ٥َ يََمبُء ٧ْ٥ِ  ًْ َٚ (،  كقاؿ 107)يكنس:َِبَْْيٍ َٙاَل َرادَّ ٢ِ

ُروَن ) ﴿تعالى: 
َ
ُّ َٙإحَِلِْ٪ ََتْأ ُس٤ُ الُّضُّ ِ ُث٤َّ إَِذا َمقَّ ٦ٍَج ٧َ٦َِٙ اّلِلَّ ْٔ َ٘ 53َو٥َب تُِس٤ْ ٧ْ٥ِ ٨ِ َم َٟ ( ُث٤َّ إَِذا 

ُك٭َن﴾ ٌٛ ٩٥ُِْس٤ْ تَِؾك٤ْ٬ِِ يُْْشِ َّ َخ٩ُْس٤ْ إَِذا َِٙؾغ (، كمف السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة 54-53)النَّحؿ:الُّضُّ
ًَإلىٍيوًَ"(: قكؿ النَّبيّْ ) ًكؿى َشىٍيئناَكي  ؽذم تعمَّ يء الَّ إلى ذلؾ الشَّ  تعالى ككمو ا :أم (1)"مىٍفَتىعىم ؽى

ر لو ، كيسَّ بعيدو  ب إليو كؿَّ كفاه، كقرَّ  ؛ض أمره إليوكالتجأ إليو، كفكَّ  تعالى ؽ با، فمف تعمَّ بوقمبو 
ذم ال إلى ذلؾ الَّ تعالى و ا ككمَّ  ؛كالقبكر ،مائـكالتَّ  ،ؽ بغيره مف المخمكقيف، كمف تعمَّ عسيرو  كؿَّ 

، كمنو (2)و كانقطعت صمتو بربّْ  ،توعقيدبذلؾ فخسر  ،اا كال نفعن ا كال يممؾ لو ضرِّ يغني عنو شيئن 
ًَشٍرؾَه"(: قكؿ رسكؿ ا ) لىةى َكىالتٍّكى ، ـى اًئ َكىالت مى َالر قىى، ا أمَّ : "ك ()قاؿ ابف تيميَّة َ،(3)"ًإف 

 ؛ فإفَّ كاف فيو شرؾه  ما إفٍ سيَّ  فبل يشرع ال ،ا ال يعرؼ معناهقاؿ كيكتب ممَّ االستعانة عمييـ بما يي 
 ،ا مف القرآفكقد يقرءكف مع ذلؾ شيئن  ،ا يقكلو أىؿ العزائـ فيو شرؾه ة مكعامَّ  ،ذلؾ محـر
كفي االستشفاء بما شرعو ا كرسكلو ما يغني عف  ،رؾكيكتمكف ما يقكلكنو مف الشّْ  ،كيظيركنو

َ.َ(4)"رؾ كأىموالشّْ 

 حكـَالت طير:َ-ب

ة في حكميا ىي صفةه مف صفات يعدُّ التَّطير محرـه في الشَّريعة اإلسبلميَّة؛ ألفَّ الطّْير        
(، كىي مف الشّْرؾ، أعداء ا تعالى الَّذيف ذمَّيـ ا تعالى في كتابو، كعمى لساف رسكلو )

،َ(5)كقد تككف شركنا أصغر كقد تككف شركنا أكبر حسب اعتقاد المتطير كتعمؽ قمبو بما تطير بو
 ة المطيرة، فمف القرآف الكريـ: قاؿ تعالى:كاألدلة عمى تحريميا كثيرةه مف القرآف الكريـ كالسُّنَّ 

حِل٤ٌ )
َ
َؽاٌب أ َٓ ٩َُّس٤ْ ٩٥َِّب  ٨َب تُِس٤ْ ٢َِِئْ ل٤َْ خَجْد٬َُ٭ا ٢َََنَُْج٩ََُّس٤ْ َوحَل٦ََقَّ ْ ْيَّ ََ ( َٜبلُ٭ا 78﴿َٜبلُ٭ا إ٨َِّب َت

ُٙ٭َن﴾ ْجد٤ُْ َْٜ٭ٌم ُمِّْسِ
َ
ْؾُت٤ْ ت١َْ أ ِٟ ئ٧ِْ ُذ

َ
َُٔس٤ْ أ بئُِؾُز٤ْ ٥َ ﴿َٙإَِذا  (، كقكلو تعالى:19، 18يس:)ٍَ

                                                 

، الطّْب عف رسكؿ ا )َ((1 : سنف التّْرمذمُّ رقـ الحديث  ،4/403(/ ما جاء في كراىية التَّعميؽ، جالتّْرمذمُّ
، صحيح كضعيؼ سنف التّْرمذمُّ ، حسَّنو اإلما2072 . انظر: األلبانيُّ  (.  5/72)ج ،ـ األلبانيُّ

 (.90)ص ،( الفكزاف، كتاب التَّكحيد(2
، صححو اإلماـ 3883رقـ الحديث  ،4/9( ابف ماجو: سنف ابف ماجو، الطّْب / في تعميؽ التمائـ، ج(3

، صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو . انظر: األلبانيُّ  (. 8/30)ج ،األلبانيُّ
 (.19/61)ج ،( ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل(4
(، ابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب التَّكحيد 146)ص ،( انظر: صكفي، المفيد في ميمات التَّكحيد(5

 (.1/560)ج،
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 ٍَ ٦َب  ََل إِجَّ
َ
ُ٪ أ َٔ ُوا ت٦ُِ٭َس َو٧ْ٥َ ٥َ ْيَّ ََّ ٩َْؼ َشبَءْت٤ُ٬ُ اِْلََق٩َُج َٜبلُ٭ا جَلَب ٫َِؽهِ َوإِْن خُِوث٤ْ٬ُْ َفحِاٌَج َح ِٓ بئُِؾ٤ْ٫ُ 

٦َُ٣ْٔ٭َن﴾ ْكََث٤ْ٫َُ ََل َح
َ
ِ َو٢َِس٧َّ أ المطيرة: قكؿ النَّبيّْ (، كمف السُّنَّة النَّبكيَّة 131األعراؼ:)اّلِلَّ

( :)"فىرَى َكىالىَصى مىاَ"(: ، كقكؿ النَّبيّْ )(1)"الىَعىٍدكىلَكىالىًَطيىرىةى،َكىالىَىىامىةى َالشٍٍّرًؾ،َكى الطٍّيىرىةيًَمفى
ك ؿًَ ًَبالت كى َييٍذًىبيوي َالم وى لىًكف  ،َكى ًَإال  مف  ما يضرُّ طير إنَّ التَّ : "()قاؿ اإلماـ ابف القيّْـ َ،(2)"ًمن ا

قاؿ عند  ما أفٍ كال سيَّ  ،ةلـ يضره البتَّ  ،ابو كلـ يعبأ بو شيئن  لـ يباؿً  ا مفٍ كأمَّ  ،أشفؽ منو كخاؼ
يـ المَّ  ،كال إلو غيرؾ ، خيرؾكال خير إالَّ  ، طيرؾيـ ال طير إالَّ المَّ  :رؤية ما يتطير بو أك سماعو

 يرة بابه فالطّْ  ،ة إال بؾكال حكؿ كال قكَّ  ، أنتيئات إالَّ كال يذىب بالسَّ  ، أنتال يأتي بالحسنات إالَّ 
َ.َََ(3)..."رؾمف الشّْ 

َ

  بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف التَّميمة، كالتَّطير، كبعد اطبلعو عمى منياج
كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج  ؛الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  مبةالتَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

ذكركا تعريفاتو مختمفةن لتمؾ المصطمحات مف النَّاحية االصطبلحيَّة دكف النَّاحية المُّغكيَّة، فعند  قد
 :اعتقادنا منيـ أنَّو يدفع عنيـ الشَّرَّ كالضَّرر ؛تعريؼ التَّميمة قالكا: "ىي ما يعمّْقو بعضي النَّاس

كتبي فييا رمكزه كطبلسـ غيري كتعميؽ الخرز كالكدىعى الَّذم يشبو الصَّدؼ، كاألكراؽ التي تي 
" كأمَّا تعريؼ التَّطير فقد عرَّفكه بقكليـ:،َ(4)"!مفيكمةو  "التَّطيُّري ىك التَّشاؤـ مف أمرو معيفو

(5) . 
 أف يقكـ القائميف عمى المنياج بتعريؼ تمؾ المصطمحات مف النَّاحية المّّغكيَّة،  :يقترح الباحث

ثراء تمؾ المكضكعات مف النكاحي الم ختمفة؛ لما ليا مف أىمّْيَّةو عمى تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد كا 
َالمجتمع المسمـ.  

َ

َ

                                                 

، الطّْب/ باب ال ىامة، ج(1 : صحيح البخارمُّ  5757رقـ الحديث ، /7( البخارمُّ
: سنف التّْرمذ(2 ، السّْير عف رسكؿ ا)( التّْرمذمُّ  ،1614رقـ الحديث  ،4/160(/ ما جاء في الطّْيرة، جمُّ

 قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه.
 (.2/230)ج ،( ابف القيّْـ، مفتاح دار السَّعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة(3
 (.2/24)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(4
 (.2/26)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(5
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َالمطمبَالث اني:
َالر قيةَمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ة

ََ-تعريؼَالر قية:َ-أك الَن
 :فيَالم غةَالر قية -َأ

اء كالقاؼ الرَّ : "()سو قاؿ ابف فار  ،رىقىى( مشتؽه مف مادة ) :أصؿ المُّغةالرُّقية في ََََََ
 الث بقعةه تعكذ بيا، كالثَّ يي  عكد، كاآلخر عكذةه : أحدىما الصُّ متباينةه  ثبلثةه  كالحرؼ المعتؿ أصكؿه 

رع كغير ذلؾ التي يرقى بيا صاحب اآلفة كالحمى كالصَّ  العيكذىةي  :ـبالضَّ  ، كالرُّقية(1)"مف األرض
ٍقيىة، فيك راؽو  تيوكتقكؿ: اٍستىٍرقىيٍ  ،قىكالجمع ري ، (2)مف اآلفات ًقٌيان  ، كقدفرقاني ري ٍقيان كري قىاه رى  كرجؿ ،رى

قَّاءه صاحب ريقىن  رى
(3) .َ

 صطالح:فيَاالَةقيالرَ َ -َب

َ-بتعريفاتو متعدّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:الرُّقية عمماء عرَّؼ ال      

إذا كاف عمى  كحانيُّ ب الرَّ ىك الطّْ ك ت كغيرىا مف أسماء ا قى بالمعكذاالرُّ " عيرّْفت الرُّقية بأنَّيا:
َ.(4)"فاء بإذف ا تعالىلساف األبرار مف الخمؽ حصؿ الشّْ 

فاء كالعافية، سكاء كانت مف القرآف الكريـ أك ا لمشّْ فث طمبن ىي القراءة كالنَّ كعيرّْفت الرقية بأنَّيا: "
 .ََ(5)"ة المأثكرةبكيَّ مف األدعية النَّ 

َََ-مشركعي ةَالر قيةَكأنكاعيا:َ-انيناث
َمشركعي ةَالر قية:َ-َأ

 تعدُّ الرُّقية الشَّرعيَّة مف األمكر المباحة في الشَّريعة اإلسبلميَّة، كقد دؿَّ عمى مشركعيتيا       

                                                 

 (.2/426)ج ،( معجـ مقاييس المُّغة(1
، تاج العركس مف جكاىر القامكس(2 بيدمُّ (، ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث 38/175)ج ،( انظر: الزَّ

 (.2/254)ج ،كاألثر
 (.14/332)ج ،ف العرب( انظر: ابف منظكر، لسا(3
 (.10/196)ج ،( ابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارمّْ (4
 (.35)ص ،( نخبة مف العمماء، كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسُّنَّة(5
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جماع عمماء األمَّة اإلسبلميَّة، فمف القرآف الكريـ: قاؿ  تعالى: القرآف الكريـ كالسُّنَّة النَّبكيَّة، كا 
بل٦ِِنَي إَِلَّ  َّّ بٌء َورََْحٌَج ل٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي َوََل يَِؿغُؼ ا٢ َٚ ْؾآِن ٥َب ٫َُ٭ ِل ُٝ ُل ٧َ٥ِ ا٢ْ ﴿َوُجََنِ

بٌء (، كقكلو تعالى: 82)اإلسراء:َغَقبًرا﴾ َٚ ٌج ٧ْ٥ِ َركُِس٤ْ وَِل َّ ِٓ ٬َب اجلَّبُس َْٜؼ َشبَءخُْس٤ْ َمْ٭ حُّ
َ
﴿يَأ

ُؼوِر و٫ًَُؼى وَ  ْـّ المؤمنيف 57)يكنس:رََْحٌَج ل٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي ﴾ل٦َِب ِِف الوُّ (، كمف السُّنَّة النَّبكيَّة: قكؿ أ
دهًَمٍفَأىٍىًموًَكافَرسكؿَاَ): "()عائشة  َأىحى ذىاًت،َفىمىم اََ؛(ًَإذىاَمىًرضى مىٍيًوًَباٍلميعىكٍّ َعى نىفىثى

َكَى مىٍيًو َعى َأىٍنفيثي عىٍمتي ًَفيًو،َجى َال ًذمَمىاتى وي َمىرىضى َبىرىكىةنَمىًرضى ـى َكىانىٍتَأىٍعظى َنىٍفًسًو،ًَلىن يىا ًَبيىًد وي أىٍمسىحي
َلىويًَشفىاءَن "(: ، كقكؿ النَّبيّْ )(1)"ًمٍفَيىًدم ؿى َأىٍنزى َالم ويَدىاءنًَإال  ؿى ، كقد أجمع عمماء األمَّة (2)"مىاَأىٍنزى

" قد أجمع  :()اإلسبلميَّة عمى جكاز الرُّقية كفؽ ضكابط محددةو، قاؿ الحافظ بف حجرو 
تككف بكبلـ ا أك بأسمائو كصفاتو،  : أفٍ قى عند اجتماع ثبلثة شركطو العمماء عمى جكاز الرُّ 

 . (3)"قية ال تؤثر بذاتيا بؿ بتقدير ا تعالىالرُّ  يعتقد أفَّ  ساف العربي كما يعرؼ معناه، كأفٍ كبالمّْ 

 أنكاعَالر قية: -َب

َ  -ى نكعيف ىما:تنقسـ الرُّقية مف حيث الجكاز كعدمو إل
َالجائزة: -0 كىي الرُّقية التي تككف مف القرآف الكريـ: كقراءة  الفاتحة، كآية الكرسي،  الر قية

كالمعكذات كغيرىا مف سكر القرآف، أكمف السُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة: كاألدعية المأثكرة عف النَّبيّْ 
( ْـّ المؤمنيف عائشة َأىٍكَ)َأفَرسكؿَا: ()( كمنيا قكؿ أ ا َأىتىىَمىًريضن ًَإذىا (َكىافى

َقىاؿَى ًَبًو، َالىََ:"أيًتيى ،ًَشفىاءن ًَشفىاؤيؾى ًَإال  ًَشفىاءى َالش اًفي،َالى َاٍشًؼَكىأىٍنتى َالن اًس، َرىب  َالبىاسى أىٍذًىًب
ا" َسىقىمن ييغىاًدري
(4) . 

نَّة النَّبكيَّة!!، ىي ما كانت بكبلـو  ليس مف القرآف الكريـ، كال مف السُّ  الر قيةَغيرَالجائزة: -7
إنَّما تككف بكبلـ طبلسـو غير مفيكمةو!، كيقصد صاحبيا االستعانة بغير ا تعالى، كالشَّياطيف، 

، كىذا النَّكع حرمو اإلسبلـ، بؿ ىك شرؾ، كالدَّليؿ عمى ذلؾ قكؿ النَّبيّْ ) َالر قىى،َ"(: كالجفّْ ًإف 
لىةىًَشٍرؾَه ،َكىالتٍّكى ـى اًئ  . (5)"كىالت مى

                                                 

 2192رقـ الحديث  ،1723/ 4( مسمـ: صحيح مسمـ، اآلداب/رقية المريض بالمعكذات كالنَّفث، ج(1
: صحيح الب(2 ، الطّْب/ ما أنزؿ ا داء إالَّ أنزؿ لو شفاء، ج( البخارمُّ  5678رقـ الحديث  ،7/122خارمُّ
 (.10/195)ج ،( ابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارمّْ (3
، المرضى/ دعاء العائد لممريض، ج(4 : صحيح البخارمِّ  5675رقـ الحديث  ،7/121( البخارمُّ
، صححو اإلماـ 3883رقـ الحديث  ،4/9ميؽ التَّمائـ، جابف ماجو: سنف ابف ماجو، الطّْب/ في تع ((5

، صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو . انظر: األلبانيُّ  (.  8/30)ج ،األلبانيُّ
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  كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية  الرُّقية،بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج قد  ؛الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  مبةاإلسبلميَّة الخاصّْ بط

 الرّّقيةة، فعند تعريؼ مف النَّاحية االصطبلحيَّة دكف النَّاحية المُّغكيَّ تعريفنا ليذا المصطمح ذكركا 
 . (1)بقصد دفع األذل عنو" ؛قالكا: "كىى ما كاف ييقرأ عمى الشَّخص

 أف يقـك القائميف عمى المنياج بتعريؼ ىذا المصطمح مف النَّاحية المّّغكيَّة،  :يقترح الباحث
ثراء تمؾ المكضكعات مف النكاحي المختمفة؛ لما ليا مف أىمّْيَّةو عمى تعديؿ سمكؾ ال طَّمبة كأفراد كا 

 المجتمع المسمـ.  

َ

َ

َ

َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                 

 (.2/24)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسي(1
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َالمطمبَالث الث:
َمفَخالؿَمنياجَالت ربيةَاإلسالمي ةََالكيانةَكالعرافةَكالت نجيـ

ََ-فيَالم غة:َنجيـالكيانةَكالعرافةَكالتَ تعريؼََ-أك الَن
َ:الم غةفيََالكيانة -َأ

(كى  مشتؽه مف مادة ) :في أصؿ المُّغةلفظ الكيانة        جؿي يىٍكيىفي كيانةن كىيىفى الرَّ يقاؿ:  ،يىفى
(1) ،

فتمقيو إلى  ،معياطيف تسترؽ السَّ الشَّ فقد كانت  ،الكيانة كانت في العرب قبؿ المبعث إفَّ يقاؿ: 
مت ماء بطي كحرست السَّ  (،النَّبيُّ ) عثا بي فممَّ  ،كتقبمو الكفار منيـ ،فتزيد فيو ما تريد ،الكينة
كىيىنىةه  ،يَّافه كي كالجمع  ،(2)ةالكيان ماف، ذم يتعاطى الخبر عف الكائنات في مستقبؿ الزَّ الكاىف الَّ ، ك كى
 . (3)اا كاىنن ا دقيقن تسمي كؿ مف يتعاطى عممن كانت العرب ، فعي معرفة األسراركيدَّ 

َ:فيَالم غةَعرافةَالَ-ب

 ،مىٍعًرفىةن كًعٍرفانان  يءى الشَّ عىرىفت يقاؿ:  ()عىرىؼى مشتؽه مف مادة  :في أصؿ المُّغة عرافةاللفظ      
، عىًريؼه  ، معركؼه و عرؼ ألنَّ  ؛ي بومَّ عرؼ عمييـ، سي  ـ بأمر قكـو القيّْ : كالعىريؼي  ،كأىٍمره عارؼه

: الكاىفي كالطبيبي ، (4) بذلؾ االسـ و يعرؼ األمكر بمقدمات أسباب ذم يزعـ أنَّ الَّ  كقيؿ: ،كالعىرَّاؼي
 . (5)رقةرؽ فيعرؼ المظنكف بو السَّ سيء يي بيا عمى مكاقعيا، كالشَّ  يستدؿُّ 

َغةنجيـَفيَالمَ التَ َ-ج

اسـ يقعي كىك النَّجـي: كالكممة مأخكذةه مف  ،(ـى جى نى  في أصؿ المُّغة مشتؽه مف مادة )التَّنجيـ       
مف أعبلـ الككاكب ييسمى  كككبو  ككؿُّ  ،اعمى الثُّريا، ككؿّْ منزؿو مف منازًؿ القمر سمّْي نجمن 

                                                 

، كتاب العيف(1  (.379/ 3)ج ،( الفراىيدمُّ
، المغرب(2  (.419ص) ،( الخكارزميُّ
  ،(، ابف منظكر، لساف العرب215، 4/214)ج ،( ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث كاألثر(3

 (.363/ 13)ج
، كتاب العيف(4  (.2/121)ج ،( الفراىيدمُّ
، معالـ السُّنف(5  (.4/229)ج ،( الخطابيُّ
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نُّجكـي تجمعي الككاكب كمَّياا، كالنجمن 
ـ: ىك(1) كيحسب مكاقيتيا  ،جكـمف ينظر في النُّ  ، كقيؿ المنجّْ

 . (2)كيستطمع مف ذلؾ أحكاؿ الككف ،كسيرىا

َ-فيَاالصطالح:َنجيـالكيانةَكالعرافةَكالتَ تعريؼََ-ثانينا
َفيَاالصطالح:َالكيانة-َأ

دةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه بتعريفاتو متعدّْ الكيانة كالكاىف عمماء عرَّؼ ال      
َ-التَّعريفات:

ذم يخبر عف المغيبات في الكاىف ىك الَّ  بقكلو: " الكيانة ()عىرَّؼ ابف عثيميف  -1
 . (3)"المستقبؿ

ذم يدعي مطالعة عمـ الغيب الكاىف ىك الَّ الكيانة بقكلو: "() (4)الخطابيُّ كعىرَّؼ  -2
 . (5)"اس عف الككائفكيخبر النَّ 

ماف، الذم يخبر عف الككائف في مستقبؿ الزَّ  "ىكالكيانة بقكلو:  ()كعىرَّؼ الجرجانيُّ  -3
 . (6)"كمطالعة عمـ الغيب ،عي معرفة األسراركيدَّ 

كيخطئ  ،ذم يخبر عف بعض المضمرات فيصيب بعضياىك الَّ كعيرّْفت الكيانة بأنَّيا: " -4
 . (7)"تخبره بذلؾ الجفَّ  كيزعـ أفَّ  ،أكثرىا

َ:العرافةَفيَاالصطالحَ-ب

بتعريفاتو متعدّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه العرافة كالعراؼ عمماء عرَّؼ ال      
َ-التَّعريفات:

                                                 

، كتاب العيف(1  (.6/154)ج ،( الفراىيدمُّ
 (.463)ص ،قياء( قمعجي ك قنيبي، معجـ لغة الف(2
 (.154)ص ،( فتاكل أركاف اإلسبلـ(3
، كلد في مدينة (4 ( المحدّْث الفقيو العالـ أبك سميماف حمد بف محمَّد بـ ابراىيـ بف الخطَّاب البستيُّ الخطابيُّ

ىػ، لو مصنفات عديدة منيا: 388تكفي في مدينة بست سنة ثـ ىػ، 319لشكر كاه في أفغانستاف سنة 
 (.4/472) ،يث، أعبلـ الحديث كغيرىا. انظر: ابف العماد، شذرات الذَّىبكتاب غريب الحد

 (.4/228)ج ،( معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد(5
 (.183)ص ،( التَّعريفات(6
 (.178/ 2)ج ،( ابف حجر الييتمي، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر(7
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 أسبابو ك  و يعرؼ األمكر بمقدماتو ذم يزعـ أنَّ ىك الَّ " بقكلو: عرافةال () ؼ الخطابيُّ رَّ عى -
فيعرؼ  بالزّْنىتيـ المرأة كتي  ،رقةسرؽ فيعرؼ المظنكف بو السَّ يء يي بيا عمى مكاقعيا، كالشَّ  يستدؿُّ 

 . (1)"مف صاحبيا كنحك ذلؾ مف األمكر

 . (2)"ذم يخبر باألخبار المستقبمة عمى نحك ذلؾالَّ كعيرّْفت العرافة بأنَّيا: "ىك -

 .(3)"الة كمكانياضَّ كال ،رقة كسارقياذم يخبر عف الكقائع كالسَّ ىك الَّ كعيرّْفت العرافة بأنَّيا: "-

 .(4)"ةو غير شرعيَّ  ذيف يدعكف عمـ المغيبات، كعمـ الحكادث بطرؽو ىـ الَّ كعيرّْفت العرافة بأنَّيا: "-

َ:نجيـَفيَاالصطالحالتَ  -ج

َ-بتعريفاتو متعدّْدةو متقاربةو في المَّفظ كالمعنى، كمف ىذه التَّعريفات:التَّنجيـ عمماء عرَّؼ ال      

ة ة عمى الحكادث األرضيَّ االستدالؿ باألحكاؿ الفمكيَّ  بقكلو: "ىك التنجيـ ()ميَّة عىرَّؼ ابف تي
  .(5)ر"حمف السّْ 

 . (6)"ةرضيَّ ألة عمى الحكادث االفمكيَّ  بالتَّشكبلتيعرؼ بو االستدالؿ  عمـه كعيرّْؼ التَّنجيـ بأنَّو: " -

 ،مف عمـ الككائف كالحكادث التي لـ تقع نجيـعيو أىؿ التَّ ىك ما يدَّ  كعيرّْؼ التَّنجيـ بأنَّو: " -
 ،ياح، كمجيء المطر، كظيكر الحرّْ لرّْ ا خبارىـ بأكقات ىبكبإك ؛مافكستقع في مستقبؿ الزَّ 

 . (7) "كتغير األسعار كما كاف في معانييا مف األمكر ،كالبرد

 . (8)"ةرضيَّ ة عمى الحكادث األالستدالؿ باألحكاؿ الفمكيَّ ا كعيرّْؼ التَّنجيـ بأنَّو: "ىك -

 

                                                 

 (.4/229)ج ،( معالـ السُّنف، كىك شرح سنف أبي داكد(1
، المفردات في غريب القرآف( ا(2  (.728)ص ،ألصفيانيُّ
 (.298)ص ،( التَّميميُّ فتح المجيد شرح كتاب التكحيد(3
 (.343/ 3)ج ،( ابف باز، فتاكل نكر عمى الدَّرب(4
 (.5/130)ج ،( ابف تيميَّة، المستدرؾ عمى مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ(5
ا(6  (.348)ص  ،( أبك حبيب، القامكس الفقييُّ لغةن كاصطبلحن
، معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد(7  (.4/230)ج ،( الخطابيُّ
 (.42)ص ،( الفكزاف، كتاب التَّكحيد(8
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َ-حكـَالكيانةَكالعرافةَكالت نجيـ:َ-ثالثنا
 حكـَالكيانةَكالعرافة:ََََ-أ

تعدُّ الكيانة كالعرافة مف األمكر المحرَّمة في الشَّريعة اإلسبلميَّة، كقد دٌلتى عمى حرمتيا       
حرمتيا إجماع عمماء نصكصه كثيرةه مف القرآف الكريـ، كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة، كما دؿَّ عمى 

ُؾوَن﴾ األمَّة اإلسبلميَّة، فمف القرآف الكريـ: قكلو تعالى: َّٟ ْ٭ِل ََك٧ٍ٫ِ ٣َِٜياًل ٥َب خََؽ َٝ  ﴿َوََل تِ
َٞ تَِسب٧ٍ٫ِ َوََل َُم٩ُْ٭ٍن﴾ (، كقكلو تعالى:42)الحاقة: ٦َِْٔح َركِ ٨َْح ت٩ِِ

َ
ْؾ َذ٦َب أ ِٟ (، 29)الطُّكر:﴿ََٙؽ

) كمف السُّنَّة النَّبكيَّة ةَه"(: المطيرة: قكؿ النَّبيّْ الى َتيٍقبىٍؿَلىويَصى ـٍ ،َلى ر افناَفىسىأىلىويَعىٍفَشىٍيءو مىٍفَأىتىىَعى
َلىٍيمىةَن ا،َأىًكَاٍمرىأىةنًَفيَديبيرًىىا،َأىٍكَكىاًىننا" (:، كقكلو )(1)"أىٍربىًعيفى اًئضن ََ؛مىٍفَأىتىىَحى ًَبمىاَأيٍنًزؿى فىقىٍدَكىفىرى
م دَو مىىَميحى ًَبمىاَيىقيكؿَي"(: قكلو )، ك (2)"عى د قىوي ََ؛مىٍفَأىتىىَكىاًىننا،َأىٍكَعىر افنا،َفىصى َأيٍنًزؿى ًَبمىا َكىفىرى فىقىٍد
م دَو مىىَميحى ، كما كأجمع عمماء األمَّة اإلسبلميَّة عمى حرمو الكيانة كالعرافة كتكفير مف قاـ (3)"عى

حد يطمؽ كؿُّ كاحدو منيما عمى مف ادَّعى ، كيشار ىنا إلى أفَّ الكيانة كالعرافة بمعنى كا(4)بفعميا
 ،لمكاىف عاّـّ  و اسـه إنَّ  :قد قيؿ العرَّاؼ : "إفَّ ()معرفة األمكر الغيبيَّة، قاؿ ابف تيميَّة 

 .  (5)"رؽف يتكمـ في تقدـ المعرفة بيذه الطُّ ماؿ كنحكىـ ممَّ كالرَّ  ،كالمنجـ

 حكـَالت نجيـََ-ب

األمكر المحرَّمة في الشَّريعة اإلسبلميَّة كما أنَّيما ييعداف مف أكبر تعدُّ الكيانة كالعرافة مف       
ـ عمى السّْحر كىك محرـه، كمف الكبائر، كقد دلَّت عمى حرمة  الكبائر؛ كذلؾ ألنَّو يعتمد فيو المنجّْ

ا إجماع التَّنجيـ  نصكصه كثيرةه مف القرآف الكريـ، كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة، كما دؿَّ عمى حرمتي
١َ ٢َُس٤ُ اجلُُّص٭َم  ﴿، فمف القرآف الكريـ: قكلو تعالى:(6)عمماء األمَّة اإلسبلميَّة َٔ ي َش ِ و٫ََُ٭ اَّلَّ

٦َُ٣ْٔ٭َن﴾ ْ٭ٍم َح َٝ ٩ْ٣َب اْْليَبِت ٢ِ ٦َُ٣بِت ا٢َِْبِ َواْْلَْظِؾ َْٜؼ َٙوَّ ُِ (، كقكلو 97)األنعاـ: تِل٬َْدَُؼوا ت٬َِب ِِف 
                                                 

تياف الكياف، ج(1  2230رقـ الحديث  ،4/1751( مسمـ: صحيح مسمـ، اآلدب/ تحريـ الكيانة كا 
، الطيارة / ما جاء في كراىية إتياف ا(2 : سنف التّْرمذمُّ ، 135رقـ الحديث   ،242/ 1لحائض، ج( التّْرمذمُّ

 ( 135)ص ،صححو اإلماـ األلباني. انظر: صحيح كضعيؼ سنف التّْرمذمُّ 
، ذكر بعض المحققيف لمسند 9536رقـ الحديث  ،331/ 15( ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ج(3

  .  اإلماـ أحمد أنَّو حديثه حسفه
(، ابف أبي العز، شرح العقيدة الطَّحاكيَّة 182، 181)ص ،كحيد( انظر: صكفي، المفيد في ميمات التَّ (4

 (.142)ص ،(، ابف عبد الكىاب، كتاب التَّكحيد2/759)ج
 (.35/173)ج ،( الفتاكل(5
 (.35/192)ج ،(، ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل762/ 2)ج ،( ابف أبي العز، شرح العقيدة الطَّحاكيَّة (6
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ْؼ َزغ٩ََّّ  تعالى: َٝ نِي...﴿َو٢َ ٍِ يَب ٩ْ٣َب٫َب رُُش٭٥ًب ل٣ِمَّ َٔ ْجيَب ت٦ََِوببِيَض وََش ٦َبَء ادلُّ (، 5)الممؾ:﴾اْليجب القَّ
كـًَ"(: كالسُّنَّة النَّبكيَّة المطيرة قكؿ النَّبيّْ ) َالن جي ًَعٍممناًَمفى َالسٍٍّحًرََ؛مىٍفَاٍقتىبىسى َشيٍعبىةنًَمفى اٍقتىبىسى

َمىاَزىادَى مىقى في صحيحو: " ()خارمُّ ، قاؿ اإلماـ الب(1)"زىادى عىمىيىا  ا اخى : جى كـى ًلثىبلىثو ىىًذًه النُّجي
ؿى ًفييىا ًبغىٍيًر ذىًلؾى  ٍف تىأىكَّ كمنا ًلمشَّيىاًطيًف، كىعىبلىمىاتو ييٍيتىدىل ًبيىا، فىمى اًء، كىريجي اعى  ؛ًزينىةن ًلمسَّمى أىٍخطىأى، كىأىضى

ـى لىوي  تىكىمَّؼى مىا الى ًعٍم ، كأمَّا العمـ القائـ عمى الدّْراسة العمميَّة الَّذم يقكـ عمى (2")ًبوً نىًصيبىوي، كى
صد، كالخسكؼ، كالرَّ  كمعرفة كقت الكسكؼ، المبلحظة كالمشاىدة فميس لو عبلقة بالتَّنجيـ؛

كمبلحظو السنف الككنية في ذلؾ كارتباط األسباب بمسبباتيا كالنتائج  ياح، كاتجاىاتيا،كىبكب الرّْ 
 تعالى كعممو يجرم في ىذا الككف بقضاء ا شيءو  كؿَّ  فَّ بأمع االعتقاد الجاـز  بمقدماتيا،

قاؿ  مف فيذا ،كبعبارة التكقع تعالى الكبلـ بمشيئة ا دي قيَّ مف ذلؾ يي  كعند اإلخبار بشيءو تو، كقدر 
َ.َ(3)العمماء بجكازه

َ

  كبعد اطبلعو عمى  لتَّنجيـ،الكيانة كالعرافة كابعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف
كجد الباحث أفَّ القائميف عمى  ؛الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  مبةمنياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ بط

مف النَّاحية االصطبلحيَّة دكف النَّاحية المُّغكيَّة، تعريفات ليذه المصطمحات المنياج قد ذكركا 
 كاإلخبار بما سيقع في المستقبؿ بكسائؿى  اء عمـ الغيب،قالكا: "ادعالكيانة كالعرافة فعند تعريؼ 

نجيـ ا عف التَّ كأمَّ ،َ(4)"مؿربي بالرَّ ، كالضَّ صاؿ بالجفّْ ربي بالحصى، كادعاءي االتّْ الضَّ  :منيا مختمفةو 
ـ مف جكـ، فيزعـي المنجّْ ذم يقكـ عمى ربط ما يحدث عمى األرض بحركة النُّ "الَّ  فكه بقكليـ:فقد عرَّ 

"أنَّ  :جكـ كاألبراجفتو بالنُّ خبلؿ معر   .َ(5)و ستحدث مجاعةه أك حدثه عظيـه

 أف يقكـ القائميف عمى المنياج بتعريؼ تمؾ المصطمحات مف النَّاحية المّّغكيَّة،  :يقترح الباحث
ثراء تمؾ المكضكعات مف النكاحي المختمفة؛ لما ليا مف أىمّْيَّةو عمى تعديؿ سمكؾ الطَّمبة كأفراد  كا 

 المسمـ.  المجتمع 

                                                 

، ج( أبك داكد: سنف أبي داكد، ا(1 . انظر: 3905رقـ الحديث  ،4/15لطّْب/ في النُّجـك ، حسَّنو اإلماـ األلبانيُّ
، صحيح كضعيؼ سنف أبي داككد  (. 2)ص ،األلبانيُّ

، بدء الخمؽ/ في النُّجـك(2 : صحيح البخارمُّ   (4/107ج) ،( البخارمُّ
 (. 183)ص ،( انظر: صكفي، المفيد في ميمات التَّكحيد(3
 (.2/25)ج ، ي ميمات التَّكحيد( صكفي، المفيد ف(4
 (.2/25)ج ، ( صكفي، المفيد في ميمات التَّكحيد(5
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َ:ابعالمطمبَالرَ 
َىَنبذَالخرافاتَكالباطيؿاآلثارَالمترتٍّبةَعم

عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ  ترتب  عمى نبذ الخرافات كاألباطيؿ آثاره ت 
في اآلخرة،  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأنفعيا الفرد، كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 

  -:كف إجماؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّاليةكيم

ماََفإفَ االعتمادَعمىَاَتعالى،َكتفكيضَالمكرَكمٍّياَبيدَاَتعالى،َتعمـَالعبدَالمسمـَ -أك الَن
َلـَ،كافَتعالى؛َشاءَا َيكف،َ؛كما َلـ  ايد  بإالَّ  إلى حاؿو  كال تحكؿ لمعباد مف حاؿو  يشأ
ر مف الشَّ لمعباد ، كال مانع مف ا تعالى  بتكفيؽو إالَّ تعالى  عمى طاعة ا لمعباد ة كال قكَّ تعالى، 

َرىسيكًؿَ: ( قاؿتعالى، كقد أيد ذلؾ قكؿ ابف عباسو )  عصمة اكالمعاصي إالَّ  ٍمؼى َخى "كيٍنتي
(َ َاالم ًو َاٍحفىًظ ، َكىًممىاتو مٍّميؾى َأيعى ًَإنٍّي ـي َغيالى َيىا : َفىقىاؿى َيىٍكمنا، َالم وَىَ؛لم وَى( َاٍحفىًظ ، تىًجٍدهَيَ؛يىٍحفىٍظؾى

،ًَإذىاَسىأىٍلتَى اىىؾى مىىََ؛تيجى َلىٍكَاٍجتىمىعىٍتَعى َاليم ةى َأىف  ـٍ َفىاٍستىًعٍفًَبالم ًو،َكىاٍعمى ذىاَاٍستىعىٍنتى فىاٍسأىًؿَالم وى،َكىاً 
َقىٍدَكىتىبىوَي ًَبشىٍيءو ًَإال  َيىٍنفىعيكؾى ـٍ َلى ًَبشىٍيءو ًَبشىٍيءوََأىٍفَيىٍنفىعيكؾى كؾى ر  مىىَأىٍفَيىضي لىٍكَاٍجتىمىعيكاَعى ،َكى الم ويَلىؾى

" ف ٍتَالص حيؼي جى ـيَكى ،َريًفعىًتَالىٍقالى مىٍيؾى َقىٍدَكىتىبىويَالم ويَعى ًَبشىٍيءو ًَإال  كؾى ر  َيىضي ـٍ لى
(1) . 

َيتقربَبوَالعبدَإلىَاَتعالى،َكذلؾَبأفٍَاالستعانةَباَتعالىََ-ثانينا يحسفََمفَأعظـَما
ارَّ ىك ا تعالى العبدَالمسمـَاإليمافَباَتعالى، ،كقد أيد ذلؾ قكؿ النَّبيّْ  (2)بأٍف النَّافع كالضَّ

(" : َيىٍذكيريًني،ًَإٍفَ"الم ويَتىعىالىى:ََقاؿ( في الحديث القدسيّْ ٍبًدمًَبي،َكىأىنىاَمىعىويًَحيفى َعى أىنىاًَعٍندىَظىفٍّ
َوذىكَىَ؛ذىكىرىًنيًَفيَنىٍفًسوًَ ٍفَذىكىرىًنيًَفيَمىلى ًَفيَنىٍفًسي،َكىاً  ٍفََ؛ٍرتيوي ،َكىاً  ـٍ ًَمٍنيي ٍيره َخى ـٍ َىي و ًَفيَمىلى ذىكىٍرتيوي

ًَذرىاعنا ًَإلىي  ٍفَتىقىر بى ًَإلىٍيًوًَذرىاعنا،َكىاً  ًَمنٍّيًَشٍبرنا،َتىقىر ٍبتي ٍفَأىتىاًنيَيىٍمًشيَ؛تىقىر بى ًَمٍنويَبىاعنا،َكىاً  َ؛تىقىر ٍبتي
لىةَنأىتىٍيتيويَ  . (3)"ىىٍركى

فسَراحةَالن فسَالمكحدة،َكاطمئنانيا،َكسعادتياَتجعؿَالمؤمفَمطمئفَالقمبَىادئَالنَ َ-ثالثنا
َاإليمافقكٍَّ َتعالىَم َكبثكابواَكَبا َتعالى َبا : -()-، كقد أيد ذلؾ قكؿ رسكؿ ا(4)ثقنا

                                                 

قائؽ كالكرع عف رسكؿ ا )(1 ، صفة القيامة كالرَّ : سنف التّْرمذمُّ رقـ  ،667/ 4ج ،-( / باب( التّْرمذمُّ
 ، قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه.2516الحديث 

 (.134)ص ،قكؿ السَّديد شرح كتاب التَّكحيد( انظر: ابف حمد آؿ سعدم، ال(2
رقـ  ،2061/ 4( مسمـ: صحيح مسمـ، الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار/ الحثُّ عمى ذكر ا تعالى، ج(3

 2675الحديث 
يَّاؾ نستعيف(4  (.2/136)ج ،( انظر: ابف القيّْـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
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َالٍَ"ا ًَمفى َاً ًَإلىى َكىأىحىب  ٍيره َخى ، َاٍلقىًكم  َمىاٍَلميٍؤًمفي مىى َعى َاٍحًرٍص ٍيره َخى َكيؿٍّ ًفي َكى ًعيًؼ، َالض  ميٍؤًمًف
َتىقيؿٍَ َشىٍيءه،َفىالى ابىؾى ٍفَأىصى ٍز،َكىاً  َتىٍعجى ،َكىاٍستىًعٍفًَباًَكىالى لىًكٍفََ:يىٍنفىعيؾى كىذىا،َكى َكىذىاَكى َكىافى لىٍكَأىنٍّيَفىعىٍمتي

َلىك ،َفىًإف  مىاَشىاءىَفىعىؿى َاًَكى َالش ٍيطىافًََتىٍفتىحَيَ؛ٍَقيٍؿَقىدىري  . (1)"عىمىؿى

َكالكيانة،ََ-رابعنا َالش رعي ة، َكالر قىَغير َالت مائـ، البعدَعفَالخرافاتَكالباطيؿَالتيَتتضم ف:
 ،باح كالمساءكاألذكار في الصَّ  ،عاءكالدُّ  ،القرآف الكريـكذلؾ: بتبلكة  كالعرافة،َكالطٍّيرة،َكالت نجيـ،

تفريج ك  ،كاألىؿ ،كالكلد ،كالماؿ ،فسحفظ النَّ  :في تككف سببنا ؛كعند الخركج مف البيت أك العمؿ
، كفي (2)؛ ألفَّ العبد المؤمف يتككؿ عمى ا تعالى كيرضى بقضاء ا كقدرهكالحزف الكرب كاليْـّ 

بر٤٫ِِْ ﴿ذلؾ قاؿ تعالى:  ًَ ـَ تِ ْ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو٢َح ِ
بِن حِلَْظُؿَن اَّلَّ ََ يْ ٦َب اجلَّْص٭َى ٧َ٥ِ المَّ  تِإِْذِن  إِجَّ

َلحْاًب إَِلَّ
ِ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن﴾

ِ ٣َْٙيَدََ٭ُكَّ ِ ولَََعَ اّلِلَّ َ"مَى: -()-(، كقكؿ النَّبيّْ 10)المجادلة:اّلِلَّ ًإذىاََ-يىٍعًنيََ-ٍفَقىاؿى
ًَبالم وًَ َقيك ةىًَإال  َكىالى ٍكؿى َحى مىىَالم ًو،َالى َعى ك ٍمتي َالم ًو،َتىكى ًَمٍفَبىٍيًتًو:ًَبٍسـً رىجى ،َيَيَ؛خى ًقيتى كي ،َكى َلىوي:َكيًفيتى قىاؿي

تىنىح ىَعىٍنويَالش ٍيطىافَي    .(3)"كى

الكقايةَمف:َاالنيياراتَالن فسي ة،َكالعصبي ة،َكالت فريؽَبيفَالزكاج،َكحدكثَالت شكيؾََ-خامساَن
، حيث في ذلؾ (4)بيفَصفكؼَالمسمميف،َكبذؿَالمكاؿَلمعرافة،َكأصحابَالخرافاتَكالباطيؿ

ًَفيَالس مىاًء،َ: (بيُّ )قاؿ النَّ  َقيًضيى َالىٍمرى ،َفىتىٍذكيري ابي َالس حى ًَفيَالعىنىاًف:َكىىيكى َتىٍنًزؿي َالمىالىًئكىةى "ًإف 
ًَإلىىَالكيي افًَ َفىتيكًحيًو َفىتىٍسمىعيوي، َالس ٍمعى َالش يىاًطيفي ًَعٍنًدََ؛فىتىٍستىًرؽي ًَمٍف َكىٍذبىةو ًَمائىةى َمىعىيىا فىيىٍكًذبيكفى

 . (5)"ًسًيـٍَأىٍنفَي

َالخرافاتَكالباطيؿَالَتأتيَتشعرَالعبدَالمسمـَبَ-سادسنا َ،بالحسنات،َكالَتدفعَالمكركىاتأف 
، كفي (6)أعماؿَكأفعاؿَالمؤمفَبإتٍّباعَماَأمرَاَتعالىَبو،َكاجتنابَماَنيىَاَتعالىَعنوَبؿ

                                                 

، القدر/ في األمر بالقكَّة كترؾ العجز كاالستعانة با كتفكيض المقادير ، ج( البخارمُّ (1 / 4: صحيح البخارمُّ
 2664رقـ الحديث  ،2052

(، المنجد، سمسمة 2/240)ج، (، ابف القيّْـ، بدائع الفكائد652/ 10)ج ،( انظر: ابف تيميَّة، مجمكع الفتاكل(2
 (. 227)ص ،أعماؿ القمكب

، الدَّعكات عف رسكؿ ا )( التّْرمذمُّ (3 رقـ  ،5/490ج ،( / ما يقكؿ إذا خرج مف بيتو: سنف التّْرمذمُّ
.342الحديث  ، قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه غريبه

 (.299( انظر: ابف عبد الكىاب، فتح المجيد شرح كتاب التَّكحيد )ص(4
، بدء الخمؽ/ ذكر المبلئكة(5 : صحيح البخارمُّ  3210رقـ الحديث  ،4/111ج ،( البخارمُّ
 (.219( انظر: القحطاني، حاشية كتاب التَّكحيد )ص(6
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٭لُ٭ا ٫َِؽهِ  ذلؾ قاؿ تعالى: ُٝ ٭لُ٭ا ٫َِؽهِ  ﴿...َوإِْن خُِوث٤ْ٬ُْ َطَق٩ٌَج َح ُٝ ِ َوإِْن خُِوث٤ْ٬ُْ َفحِاٌَج َح ٩ِْؼ اّلِلَّ ِٓ  ٧ْ٥ِ
٬ُ٭َن َطِؼيزًب﴾ َٝ ْٚ ْ٭ِم ََل يََسبُدوَن َح َٝ ِ َذ٦َبِل ٫َُؤََلِء ا٢ْ ٩ِْؼ اّلِلَّ ِٓ ٩ِْؼَك ١ُْٜ لُكٌّ ٧ْ٥ِ  ِٓ  (. 78)النّْساء:٧ْ٥ِ 

 معرفة الخرفات كاألباطيؿ  بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف اآلثار المترتّْبة عمى
 ؛الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  طمبةب ، كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ كنبذىا

كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا بذكر أيِّا  كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج
 مف تمؾ اآلثار.

 يف عمى المنياج ببياف تمؾ اآلثار؛ لما ليا مف أىمّْيَّةو في تعديؿ أف يقكـ القائم :يقترح الباحث
 سمكؾ الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ:المطمبَالخامس
َةربيةَاإلسالميَ مفَخالؿَمنياجَالتَ النٍّفاؽَ

َ

َتعريؼَالنٍّفاؽ:ََ-أك الَن
َالنٍّفاؽَفيَالم غة:-أ

كف كالفاء النُّ : "()قاؿ ابف فارسو ( ؽى فى ؽه مف مادة ) نى مشت :في أصؿ المُّغةالنّْفاؽ ََََََ
 كذىابو، كاآلخر عمى إخفاء شيءو  أحدىما عمى انقطاع شيءو  كالقاؼ أصبلف صحيحاف، يدؿُّ 

غماضو  مف كاحدو  بى مً مف النَّاًفقىاًء: أحد جحرة اليربكع، إذا طي  مأخكذه ، كقيؿ مصطمح النّْفاؽ: (1)"كا 
، (2) كقيؿ: ىك مف النفؽ: كىك السرب الذم يستتر فيو، لستره كفره ،ىرب إلى اآلخر، كخرج منو

غة ىك مف فاؽى في المُّ أفَّ النّْ  :ره بو أىؿي العمـ المعتبركفذم فسَّ كالَّ " :()كقاؿ ابف رجبو 
بطاف خبلفو ،كالمكر ،جنس الخداع ظيار الخير، كا   . (3)"كا 

َالنٍّفاؽَفيَاالصطالح:َ-ب
كالمعنى، كمف ىذه  اإلسبلميَّة النّْفاؽ بتعريفاتو كثيرةو متقاربةو في المَّفظ عرَّؼ عمماء العقيدةَََََ

 التَّعريفات:

ساف، ككتماف الكفر ظيار اإليماف بالمّْ النّْفاؽ بقكلو: "إ ()رَّؼ اإلماـ الجرجانيُّ عى -  
  . (4)"بالقمب

اس كيظير لمنّْ  ،بقمبوا يككف كافرن  ىك أفٍ النّْفاؽ بقكلو: " ()كعىرَّؼ اإلماـ ابف عثيميف  -
ماا بقكلو إمَّ  و مسمـه أنَّ   .(5)"بفعمو كا 

  

                                                 

 (.5/454)ج ،( ابف فارس، معجـ مقاييس المُّغة(1
 (.359/ 10)ج ،(، ابف منظكر، لساف العرب5/98) ج،( ابف األثير، النّْياية في غريب الحديث كاألثر(2
 (.3/1250)ج ،يثان مف جكامع الكمـ( ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حد(3
 (.245)ص ،( التَّعريفات(4
مد بف صالح العثيميف(5  (.20/379)ج ،( مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشَّيخ محَّ
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بطاؿ الكفر كالشركعيرّْؼ النّْفاؽ بأنَّو: " - .عيرّْؼ النّْفاؽ بأنَّو: (1)"ىك إظيار اإلسبلـ كالخير، كا 
سرار الشر"  . (2)"ىك إظيار الخير كا 

﴿إِنَّ قرآف الكريـ منيا: قكلو تعالى: كقد حذَّر ا تعالى مف المنافقيف في آياتو كثيرةو مف ال      
َ و٫ََُ٭ َغبِدُخ٤ْ٬ُ...﴾ ٭َن اّلِلَّ ُٓ نَي ُُيَبِد ِٝ ٬َب اجلَِّبُّ َشب٫ِِؼ ﴿(، كقكلو تعالى: 142)النّْساء:ال٩٦َُْبِٙ حُّ

َ
يَأ

ـَ ال٦َِْوُْي﴾ ْ َوا٤ْ٫ُ َش٤َُّ٩٬َ َوكِئ
ْ
٣َي٤ْ٬ِْ َو٥َأ َٓ  ُْ ُ٣ ْٖ نَي َوا ِٝ بَر َوال٩٦َُْبِٙ َّٚ (، كما كحذَّر 73كبة:)التَّ ا٠ُْ٢

دىَ"(: ( منو، كفي ذلؾ قكؿ رسكؿ ا )النَّبيُّ ) ذىاَكىعى ،َكىاً  َكىذىبى د ثى ،ًَإذىاَحى ثه َالمينىاًفًؽَثىالى آيىةي
افَى َخى ذىاَاٍئتيًمفى ،َكىاً   . (3)"أىٍخمىؼى

النّْفاؽ ىك أٍف  قد تبيَّف لمباحث مف خبلؿ التَّعريفات المُّغكيَّة كاالصطبلحيَّة لمنّْفاؽ: بأفَّ       
 يظير العبد خبلؼ ما ييبطف، فيظير اإلسبلـ كالخير، كيبطف الكفر كالشَّر!. 

َكخصاؿَالمنافقيفَفاؽأنكاعَالنٍَّثانينا:َ
ؿ: الٌنفاؽ األكبر: كىك ما يطمؽ        ذكر عمماء العقيدة اإلسبلميَّة: أفَّ لمنّْفاؽ نكعيف ىما: األكَّ

، كاآل خر: النّْفاؽ األصغر كىك ما يطمؽ عميو النّْفاؽ العممي، قاؿ الحافظ  عميو النّْفاؽ االعتقادمّْ
فيك  ؛كاف في اعتقاد اإليماف فإفٍ  ،مخالفة الباطف لمظاىر :فاؽ لغةن النّْ : "()بف حجرو 
ال فيك نفاؽ العمؿ كيدخؿ فيو الفعؿ كالتَّ  ،نفاؽ الكفر "، كيمكننا تفصيؿ ىذه رؾ كتتفاكت مراتبوكا 

  -نَّحك التالي:األنكاع عمى ال

ََ-النٍّفاؽَالكبرَكخصالو:-أ
َالنٍّفاؽَالكبر:-0

ر!، كىذا كيبطف الكف ،يظير صاحبو اإلسبلـ كيطمؽ عميو النّْفاؽ االعتقادم، كىك الَّذم    
 صاحبولا تعالى أكجب حيث  مخرجه مف الدّْيف بالكميَّة، كمخرجه صاحبو مف ممَّو اإلسبلـ،

١ِ ٧َ٥ِ اجلَّبِر َو٧َْ٢ كفي ذلؾ قاؿ تعالى:  (4)اررؾ األسفؿ مف النَّ الدَّ  َٚ ْف
َ
رِْك اْْل نَي ِِف ادلَّ ِٝ ﴿إِنَّ ال٩٦َُْبِٙ

                                                 

، اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السُّنَّة كالجماعة(1  (.253)ص ،( األثرمُّ
، مختصر تفسير ابف كثير(2 ابكنيُّ  . (1/32)ج ،( الصَّ
، اإليماف/ عبلمة المنافؽ،ج(3 : صحيح البخارمُّ   33رقـ الحديث  ،1/16( البخارمُّ
، الكالء كالبراء في اإلسبلـ مف مفاىيـ عقيدة السَّمؼ5( انظر الفكزاف، كتاب التَّكحيد )ص(4  ،(، القحطانيُّ

 (.62)ص
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َؼ ل٤ْ٬َُ ٨َِوًْيا﴾ قد ىتؾ ا سبحانو أستار : "ك ()(، قاؿ اإلماـ ابف القيّْـ 145)النّْساء:ََتِ
، ا كمف أىميا عمى حذرو ليككنكا مني ؛المنافقيف، ككشؼ أسرارىـ في القرآف، كجمى لعباده أمكرىـ

كذكر طكائؼ العالـ الثبلثة في أكؿ سكرة البقرة: المؤمنيف، كالكفار، كالمنافقيف، فذكر في 
لكثرتيـ كعمـك االبتبلء  ؛، كفي الكفار آيتيف، كفي المنافقيف ثبلث عشرة آيةالمؤمنيف أربع آياتو 

يـ منسكبكف إليو، ألنَّ  ؛ايـ شديدة جدن بمية اإلسبلـ ب ة فتنتيـ عمى اإلسبلـ كأىمو، فإفَّ بيـ، كشدَّ 
لى نصرتو كمكاالتو، كىـ أعداؤه في الحقيقة، يخرجكف عداكتو في كؿّْ  و يظف الجاىؿ أنَّ  قالبو  كا 

صبلحه  عمـه   .  (1")، كىك غاية الجيؿ كاإلفسادكا 

َخصاؿَالنٍّفاؽَالكبر:َ-2

ي كقكع صاحبيا في تترتَّب عمى النّْفاؽ االعتقادمّْ ستة خصاؿو كأنكاع، ىي سببه ف
تمؾ الخصاؿ كاألنكاع  ()الدَّرؾ األسفؿ مف النار، كقد ذكر اإلماـ محمَّد ابف عبد الكىاب 

أك تكذيب بعض ما جاء بو  (،) سكؿتكذيب الرَّ : ة أنكاعو فيك ستَّ  عتقادمُّ الا افأمَّ فقاؿ: "
 سكؿنتصار ديف الرَّ أك الكراىية ال ،-()-سكؿأك المسرة بانخفاض ديف الرَّ  !-() -سكؿالرَّ 
(،!)  ّْكقاؿ اإلماـ ابف تيميَّة (2)"اررؾ األسفؿ مف النَّ ة صاحبيا مف أىؿ الدَّ تَّ فيذه األنكاع الس ،
()" : ّْار؛ كنفاؽ رؾ األسفؿ مف النَّ يككف صاحبو في الدَّ حيث  :فاؽ ما ىك أكبره فمف الن

 ،أك بغضو ،أك جحكد بعض ما جاء بو (،) سكؿيظير تكذيب الرَّ  كغيره؛ بأفٍ  بي  عبد ا بف أي 
كنحك ذلؾ:  ،أك المساءة بظيكر دينو ،ة بانخفاض دينوأك المسرَّ  ،باعوأك عدـ اعتقاد كجكب اتّْ 

(، )ا في زمف رسكؿ ا القدر كاف مكجكدن  ذلؾك  ،ا  كرسكلو عدكن ا ال يككف صاحبو إالَّ ممَّ 
. (3)"كف مكجبات اإليماف عمى عيده أقكلكما زاؿ بعده؛ بؿ ىك بعده أكثر منو عمى عيده؛ لك

﴿َو٤ْ٬ُْ٩٥ِ ٧ْ٥َ كقد ذكر القرآف الكريـ حقيقة النّْفاؽ األكبر في آياتو متعددةو منيا: قكلو تعالى: 
 َٞ وخَلِ

ُ
ب أ ًٚ ٤َْ٣ ٥َبَذا َٜبَل آ٨ِ ِٔ وخُ٭ا ا٢ْ

ُ
ي٧َ أ ِ ٩ِْؼَك َٜبلُ٭ا لَِّلَّ ِٓ َٞ َطَّتَّ إَِذا َغؾَُش٭ا ٧ْ٥ِ  ُْ إحَِلْ َْ يَْقد٦َِ ثَ ٍَ ي٧َ  ِ اَّلَّ

٫َْ٭اَء٤ْ٫ُ )
َ
٭ا أ ُٔ ثَ ُ لََعَ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ِِ َواتَّ َ٭ا٤ْ٫ُ )76اّلِلَّ ْٝ ي٧َ ا٫ْدََؼْوا َزاَد٤ْ٫ُ ٫ًُؼى َوآخَب٤ْ٫ُ َت ِ ( َذ١ْ٬َ 77( َواَّلَّ

َّنَّ ل٤ْ٬َُ إَِذا شَ 
َ
٬َب َٙأ ٍُ ا َْشَ

َ
ْؼ َشبَء أ َٝ دًَج َذ ْٗ ِتي٤ْ٬َُ َب

ْ
ْن خَأ

َ
َج أ َٓ ب ُؾوَن إَِلَّ القَّ ُّ َؾا٤ْ٫ُ ﴾َح٩ْ ْٟ  بَءْت٤ْ٬ُ ِذ

 (. 18 -16)محمَّد:

                                                 

 (. 4)ص ،( صفات المنافقيف(1
 (.46)ص ،( الرّْسالة المفيدة(2
 (.434/ 28)ج ،لفتاكل( مجمكع ا(3
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َ-النٍّفاؽَالصغرَكخصالو:-ب
َالنٍّفاؽَالصغر:-1

يرتبط ببعض  ر كالعبلنية في الكاجباتاختبلؼ السّْ ف، فاؽ العمميُّ النّْ كيطمؽ عميو         
قاء مع ب صحة إسبلمو، كسبلمة معتقده، مع بقاءما ال يبطف  المنافؽاألعماؿ التي ييظير فييا 

لمعذاب كسائر المعاصي، دكف  ضه كىك معرَّ  ة،كصاحبو ال يخرج مف الممَّ  ،اإليماف في القمب
تعالى، كىذا النَّكع قد يككف  افعيف بإذف اف تنالو شفاعة الشَّ ار، كصاحبو ممَّ الخمكد في النَّ 

قد  عمؿو  نفاؽي فيذا  : "()،قاؿ اإلماـ ابف القيّْـ (1)مقدمة لمنّْفاؽ األكبر؛ لمف سمكو طريقو
فٍ  ،ةفقد ينسمخ صاحبو عف اإلسبلـ بالكميَّ  ،ؿى مي ككى  ،كلكف إذا استحكـ ،يجتمع مع أصؿ اإليماف  كا 

 ،فإذا كممت في العبد ،اإليماف ينيى المؤمف عف ىذه الخبلؿ ، فإفَّ و مسمـه صمى كصاـ كزعـ أنَّ 
، كقاؿ ابف رجبو (2)"اا خالصن يككف إال منافقن  ال لؾمنيا فذ كلـ يكف لو ما ينياه عف شيءو 

()" : ّْالمعاصي بريد الكفر، فكما  فاؽ األكبر، كما أفَّ إلى النّْ  كذريعةه  فاؽ األصغر كسيمةه الن
المكت، كذلؾ يخشى عمى مف  اإليماف عند بى مى سٍ يي  عمى المعصية أفٍ  خشى عمى مف أصرَّ يي 

 . (3)"اصن ا خالمنافقن  اإليماف، فيصير بى مى سٍ يي  فاؽ أفٍ عمى خصاؿ النّْ  أصرَّ 
 خصاؿَالنٍّفاؽَالصغر:َ-2

خمس َلوَأشرنا سابقنا أفَّ النفاؽ األصغر الفعمي يرتبط بأفعاؿ العباد، فالنّْفاؽ األصغر      
 -:(4) خصاؿ يمكننا إجماليا في النقاط التالية

٤َُ٣ ِم٦َّ ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: لكذبأٍف يشتير المنافؽ بيف النَّاس  في حديثو با - أ ِْ
َ
٧ْ ﴿َذ٧ْ٦َ أ

ـَ ِِف َش٤ََّ٩٬َ ٥َزْ٭ًى ل٣ِنَْاِِٙؾغ٧َ﴾ ْ ٢َح
َ
َب تِبلِوْؼِق إِْذ َشبَءُه أ ِ َوَكؽَّ َؽَب لََعَ اّلِلَّ  (. 32)الزُّمر: َٟ

بو، قاؿ بالكفاء تعالى أمر ا الَّذم  بالعيد يفيإذا عاىد، كلـ  أٍف يشتير المنافؽ بالغدر - ب
َٔ تعالى:  ٬ِْؼ إِنَّ ا٢ْ َٔ ْوُٙ٭ا تِب٢ْ

َ
 (. 34)اإلسراء٬َْؼ ََكَن َمْقاُ٭ًَل﴾﴿...َوأ

 أٍف يشتير المنافؽ بيف النَّاس بالخيانة، فبل يثؽ فيو أحده إذا حفظ عنده سرنا.  - ت

                                                 

، اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السُّنَّة كالجماعة(1  (.259)ص  ،( انظر: األثرمُّ
 (.60)ص ،( الصبلة كأحكاـ تاركيا(2
 (.3/1260)ج ،( ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ(3
(، ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ في 1/120)ج ،صحيح البخارم( انظر: قاسـ، منار القارم شرح مختصر (4

  ،(، الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلميَّة1254، 1253/ 3)ج ،شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ
 (. 460-456)ص 
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ا!، كفي ذلؾ كالباطؿ حقِّ  ،باطبلن  الحؽُّ  الميؿ عف الحؽّْ في الخصكـ كالفجكر حتى يصير - ث
اًؿًَإلىىَالم ًوَا"(: قاؿ النَّبيُّ ) َالرٍّجى َأىٍبغىضى َـيًإف  ًص  . (1)"لىلىد َالخى

 أٍف يشتير المنافؽ بمخالفة الكعد بيف النَّاس متعمدنا.  - ج
ًَفيًوَ"(: كيشمؿ تمؾ الخصاؿ السَّابقة  لمنّْفاؽ األصغر العممي قكؿ النَّبيّْ )       أىٍربىعهَمىٍفَكيف 

َكىانىٍتَ ٍصمىةهًَمٍنييف  مىٍفَكىانىٍتًَفيًوَخى ا،َكى اًلصن َمينىاًفقناَخى ت ىَيىدىعىيىا:ًَإذىاَكىافى َالنٍّفىاًؽَحى ٍصمىةهًَمفى ًفيًوَخى
رَى َفىجى ـى اصى َخى ذىا َكىاً  ، َغىدىرى َعىاىىدى ذىا َكىاً  ، َكىذىبى د ثى َحى ذىا َكىاً  ، افى َخى آيىةيَ"(: ، كقكؿ النَّبيُّ )(2)"اٍؤتيًمفى

ذىاَاٍئتَي ،َكىاً  ذىاَكىعىدىَأىٍخمىؼى ،َكىاً  َكىذىبى د ثى ،ًَإذىاَحى ثه افَىالمينىاًفًؽَثىالى َخى  . (3)"ًمفى

َفاؽبةَعمىَمعرفةَالنٍَّثارَالمترتٍّآلاثالثنا:َ
آثاره عظيمة، كفكائده جميمة، كثمراته نافعة، يطاؿ نفعيا   فاؽمعرفة حقيقة النّْ  ترتَّب عمىت      

في اآلخرة، كيمكف  ـكاف في الحياة الدُّنيا أأالفرد كالمجتمع، بؿ األمَّة اإلسبلميَّة كافَّة، سكاءه 
 : اؿ تمؾ اآلثار كالفكائد في النّْقاط التَّاليةإجم

َأداءَالص الةَفيَ-1 الحة،َكذلؾَبالص الةَعمىَكقتيا؛َلف  الت قربَإلىَاَتعالىَبالعماؿَالص 
َالمنافقيف َصفات َمف َعذرو َغير َمف َكقتيا ي٧َ ٤ْ٫ُ َخ٧ْ ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: (4)غير ِ ﴿اَّلَّ

َقبَل...اْليج﴾(، كقاؿ تعالى: 5)الماعكف:َهاَلخ٤ْ٬ِِ َفب٫ُ٭َن﴾ ُٟ اَلةِ َٜبُم٭ا   ﴿َوإَِذا َٜبُم٭ا إَِل الوَّ
 (. 142)النّْساء:

َمفَصفاتَالمنافقيفَ-2 ياء؛َلف  اإلخالصََتعالىََفيَجميعَالقكاؿَكالفعاؿَبعيدناَعندَالرٍّ
الحة ياءَال ذمَيفسدَجميعَالعماؿَالص  بَء ﴿...ذَ ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: (5)الرٍّ َٝ ٧ْ٦َ ََكَن يَؾُْش٭ ٢ِ

َطًؼا﴾
َ
ثَبَدِة َركِِ٪ أ ِٔ ١ْ٦َْٔ َخ٦َاًل َهبِِلًب َوََل يُْْشِْك تِ  (. 110)الكيؼ:َركِِ٪ ٣َْٙيَ

 

                                                 

، المظالـ كالغصب/ قكؿ ا تعالى: كىك ألدُّ الخصاـ، ج(1 : صحيح البخارمُّ  رقـ الحديث ،3/131( البخارمُّ
2457  

، اإليماف عف رسكؿ ا )(2 رقـ الحديث  ،5/19(/ ما جاء في عبلمة المنافؽ، ج( التّْرمذم: سنف التّْرمذمّْ
 قاؿ أبك عيسى: ىذا حديثه حسفه صحيحه. ،2632

 59رقـ الحديث  ،1/78(  مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/ بياف خصاؿ المنافؽ، ج(3
 (.2/124)ج ،عمى كتاب التَّكحيد( انظر: ابف عثيميف، القكؿ المفيد (4
 (.1/97)ج ،( انظر: الفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التَّكحيد(5
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َلمذٍّكرالحمفَأفضؿَالعماؿَالصَ َكرالذٍَّ-3 طمأنينةَالقمبَ ةَالتيَتبعدَعفَالنٍّفاؽ،ََكلذلؾَفإف 
َكاالنزعاجَك َالقمؽ َبزكاؿ َكاستقراره َالمؤمفَكاالضطرابَسككنو َسالح ، كفي ذلؾ قاؿ (1)كىك

٣ُ٭ُب﴾تعالى:  ُٝ ٦َِِئُّ ا٢ْ َْ ِ َت ِؾ اّلِلَّ ْٟ ََل تِِؽ
َ
ِ أ ِؾ اّلِلَّ ْٟ ٦َِِئُّ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ُُ تِِؽ َْ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َوَت ِ

( 28)الرعد:﴿اَّلَّ
فقيف قميمك المنا فاؽ، فإفَّ مف النّْ  كجؿ أمافه  كثرة ذكر ا عزَّ  إفَّ : "()قاؿ اإلماـ ابف القيّْـ 

َ إَِلَّ ف: كجؿ في المنافقي كجؿ، قاؿ ا عزَّ  كر  عزَّ الذّْ  ُؾوَن اّلِلَّ ُٟ ﴿ يَُؾاُءوَن اجلَّبَس َوََل يَْؽ
 . (2)("142)النّْساء:٣َِٜياًل﴾

دؽَََفيَأقكاليـَكأفعاليـ؛ََكذلؾَتعالىَمعَاَالت اـََدؽالمؤمنيفَعمىَالصٍََّحض َ-4 َالصٍّ بأف 
كبو  ،النٍّفاؽَمفَأىؿَاإليمافذمَبوَتميزَأىؿَالَ َاليادمَإلىَسكاءَالس بيؿَقـكلريؽَاالطَ ىكَ

فة الفارقة الصّْ  فَّ "إ :()، قاؿ ابف تيميَّة (3)طريؽ السُّعداء إلى الجنَّة كاألشقياء إلى النَّار
 خمؽو  ؿّْ كعمى ك ،ذم بني عميو الكذبفاؽ الَّ أساس النّْ  فإفَّ  ،دؽبيف المؤمف كالمنافؽ ىك الصّْ 

 . (4)"يطبع المؤمف ليس الخيانة كالكذب
َكرسكلوَ-5 َالكريـ َبالقرآف َباالستيزاء َكمكرىـ َعيكبيـ َكفضح َالمنافقيف، َكفر َحقيقة بياف
(،َكبالمؤمنيف)  :٣َي٤ْ٬ِْ ُف٭َرٌة خُجَثِا٤ْ٬ُُ ت٦َِب ِِف ﴿كفي ذلؾ قاؿ تعالى َٓ َل  ْن ُتََنَّ

َ
٭َن أ ُٝ َْحَْؽُر ال٩٦َُْبِٙ

َ َُمِْؾٌج ٥َب َُتَْؽُروَن﴾ ٣ُُٜ٭ك٤٬ِِْ  (، لكف المؤمنكف إذا دعكا إلى ا 64)التَّكبة:١ُِٜ اْفد٬َِْؿئُ٭ا إِنَّ اّلِلَّ
، كفي ذلؾ (5)( ليحكـ بينيـ قالكا: سمعنا كأطعنا، كنالكا درجة الفبلح يـك القيامةتعالى كرسكلو)
ُٓ قاؿ تعالى:  ٩َب ﴿إِج٦ََّب ََكَن َْٜ٭َل ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي إَِذا ُد ْٔ ٭لُ٭ا َف٦ِ ُٝ ْن َح

َ
ِ َورَُف٭َِلِ حِلَْظُس٤َ تَح٤ْ٬َُ٩ْ أ ٭ا إَِل اّلِلَّ

٣ُِظ٭َن﴾ ْٚ َٞ ٤ُ٫ُ ال٦ُْ وخَلِ
ُ
٩َب َوأ ْٔ ٍَ

َ
ا، كيأمركف بالمنكر،  (، كما أنيَّـ51ر:)النُّك َوأ يتكلكف بعضيـ بعضن

دقات، كال يذكركف ا تعالى، فنسَكينيكف عف المعركؼ، ييـ ا كيقبضكف أيدييـ عف الصَّ
ا ، كفي ذلؾ قاؿ تعالى: (6)تعالى مف فضمو؛ فبل يكفقيـ لفعؿ الخير، كأعدَّ ليـ عذابنا مقيمن

 ًُ ثِ ْٝ ُْٔؾوِف َوغَ ٧ِ ال٦َْ َٓ ُمُؾوَن تِبل٠َْ٩٦ُِْؾ َوَغ٬َْ٩ْ٭َن 
ْ
ٍْٔى يَأ ٤ْ٬ُ ٧ْ٥ِ َب ًُ ْٔ بُت َب َٝ ٭َن َوال٩٦َُْبِٙ ُٝ ٭َن ﴿ال٩٦َُْبِٙ

َ َٙجَ  يِْؼَح٤ْ٬ُ نَُق٭ا اّلِلَّ
َ
٭َن )أ ُٝ بِف َٚ نَي ٤ُ٫ُ ا٢ْ ِٝ بِت 67ِقي٤ْ٬َُ إِنَّ ال٩٦َُْبِٙ َٝ نَي َوال٩٦َُْبِٙ ِٝ ُ ال٩٦َُْبِٙ َؼ اّلِلَّ َٓ ( َو

                                                 

كح في الكبلـ عمى أركاح األمكات كاألحياء بالدَّالئؿ مف الكتاب كالسُّنَّة(1  (.220)ص ،( انظر: ابف القيـ، الرَّ
يب مف الكمـ الطَّيب(2  (.80)ص ،( ابف القيـ، الكابؿ الصَّ
يَّاؾ نستعيف(3  (.257/ 2)ج ،( انظر ابف القيـ، مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كا 
 (.20/75)ج ،( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(4
 (.175)ص ،( انظر: ابف تيمية، اإليماف(5
راط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ(6  (. 110-1/104)ج ،( انظر: ابف تيمية، اقتضاء الصّْ
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ِٝي٤ٌ﴾ َؽاٌب ٥ُ َٓ ُ َول٤ْ٬َُ  ٤ُ٬َُ٩ اّلِلَّ َٔ ي٧َ ِذي٬َب ِِهَ َطْقث٤ْ٬ُُ َو٢َ بَر ٨َبَر َش٤ََّ٩٬َ َغبدِلِ َّٚ ، 67)التَّكبة:َوا٠ُْ٢
68 .) 

َتَر-6 َقاؿكفيَذلؾَ لجياد،َكعدـَتحديثَنفسوَبوَيعد َمفَشعبَالنٍّفاؽ،ؾَاتشعرَالمسمـَبأف 
(َ دٍٍّثًَبًوَنىٍفسىوَي(:َالن بي  َييحى ـٍ لى ،َكى َيىٍغزي ـٍ لى َكى مىىَشيٍعبىةوًَمٍفًَنفىاؽو"َ؛"مىٍفَمىاتى َعى مىاتى

(1)َ.َ

  لمنافقيفكأنكاعو، كخصاؿ ا، النّْفاؽالتعريؼ بعد الدّْراسة الكافية التي أجراىا الباحث عف ،
 مبةبط ، كبعد اطبلعو عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الخاصّْ معرفة النّْفاؽكاآلثار المترتّْبة عمى 

لـ يقدّْمكا تعريفنا محددنا  كجد الباحث أفَّ القائميف عمى المنياج ؛الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ 
 لمصطمح النّْفاؽ مف النَّاحيتيف المُّغكيَّة كاالصطبلحيَّة. 

 
  أمَّا عف أنكاع كخصاؿ المنافقيف فمـ يذكر القائمكف عمى المنياج أنكاع النّْفاؽ، في حيف

ا مف خصاؿ المنافقيف عند تفسيرىـ لسكرة محمَّد في قكلو تعالى:  َو٤ْ٬ُْ٩٥ِ ٧ْ٥َ  ﴿ذكركا بعضن
وخُ٭ا
ُ
ي٧َ أ ِ ٩ِْؼَك َٜبلُ٭ا لَِّلَّ ِٓ َٞ َطَّتَّ إَِذا َغؾَُش٭ا ٧ْ٥ِ  ُْ إحَِلْ َْ  يَْقد٦َِ ثَ ٍَ ي٧َ  ِ َٞ اَّلَّ وخَلِ

ُ
ب أ ًٚ ٤َْ٣ ٥َبَذا َٜبَل آ٨ِ ِٔ ا٢ْ

٫َْ٭اَء٤ْ٫ُ﴾
َ
٭ا أ ُٔ ثَ ُ لََعَ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ِِ َواتَّ ، كما أشاركا إلى تمؾ الخصاؿ في قكؿ النَّبيّْ (2)("16)محمَّد: اّلِلَّ

( :)ًَ َكىا ، َأىٍخمىؼى َكىعىدى ذىا َكىاً  ، َكىذىبى د ثى َحى ًَإذىا : َثىالىثه َالمينىاًفًؽ افَى"آيىةي َخى َاٍؤتيًمفى ، كذلؾ عند (3)"ذىا
 ذكرىـ لقضية الكفاء بالعيكد.

  .أمَّا عف اآلثار المترتّْبة عمى معرفة النّْفاؽ لـ يذكر القائمكف عمى المنياج أيِّا مف تمؾ اآلثار 
  يَّةو في  :يقترح الباحث أف يقكـ القائميف عمى المنياج ببياف تمؾ اآلثار؛ لما ليا مف أىمّْ

 الطَّمبة كأفراد المجتمع المسمـ. تعديؿ سمكؾ
 

 

َ
                                                 

رقـ الحديث  ،1517/ 3صحيح مسمـ، اإلمارة / ذُـّ مف مات كلـ يغز كلـ يحدث نفسو بالغزك، ج ( مسمـ:(1
1910  

 (1/10)ج ،( مصطفى كآخركف، التَّربية اإلسبلميَّة لمصَّؼ التَّاسع األساسيّْ (2
، اإليماف/ عبلمة المنافؽ، ج(3 : صحيح البخارمُّ  33رقـ الحديث ،1/16( البخارمُّ
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َ:الخاتمة

الحات، كالصَّبلة كالسَّبلـ عمى أشرؼ خمؽ ا تعالى  ؛الحمد  الَّذم بنعمتو       ُـّ الصَّ تت
 :أجمعيف، كعمى آلو، كصحبو األطيار المياميف، كمف تبعيـ بإحسافو إلى يكـ الدّْيف، أمَّا بعد

ميصى الباحث إلى مجمكعةو مف  ؛كاالستقراء في مكضكع الدّْراسةفإنَّو بعد البحث كالجمع        خى
 -:يمي النَّتائج كالتَّكصيات ، أبيّْنيا فيما

َ-:الن تائجَ-أك الَن
الصَّؼ التَّاسع األساسيّْ  مبةفَّ القائميف عمى منياج التَّربية اإلسبلميَّة الفمسطينيّْ الخاصّْ بطإ -1

ة ىيـ كالقضايا العقديَّة، كذلؾ مف خبلؿ إفراد كحدقد اعتنكا إلى حد  ما ببياف المفا ات خاصَّ
بالعقيدة اإلسبلميَّة، تشتمؿ عمى العديد مف القضايا العقديَّة كقضية التَّكحيد، كاإليماف با 
تعالى، كدكر العقؿ في إثبات كجكده، كقضية نبذ الخرافات كاألباطيؿ، في حيف أفَّ باقي 

محؿَّ دراسة كلـ تذكر في كحدة العقيدة اإلسبلمية في المنياج  القضايا العقديَّة التي كانت
قد أشار إليو القائمكف عمى منياج دكف تفصيؿ في باقي الكحدات المختمفة ككحدة القرآف 

 الكريـ، كالحديث، كالفقو، كالسّْيرة النَّبكيَّة، كاألخبلؽ كالتَّيذيب.  

فّْقيٍكا فَّ القائميف عمى المنياج قدإ -2 مفاىيـ كثيرة متعمقة بجكانب األلكىيَّات مف خبلؿ  ذكرىـب كي
 الثَّبلثة، كالنُّبكات، كالسَّمعيات.  وبياف مفيكـ التَّكحيد، كبياف أنكاع

مشتممة في اليكامش عمى صناديؽ إثراءو  ،فَّ بعض الدُّركس المتعمقة بالعقيدة اإلسبلميَّةإ -3
، مبةفؽ كمدارؾ كتفكير الطأي  لمكضكعات درس العقيدة اإلسبلمية بحيث يساعد عمى تكسيع

ا في  مبةالحظ أنَّو في نياية كؿّْ درسو يكجد فكائد تساعد الطكما  عمى االستنباط، خصكصن
  مجاؿ العقيدة اإلسبلميَّة.

الكتاب المدرسيّْ مناسبةه بشكؿو جيدو كحدة العقيدة اإلسبلميَّة في فَّ مكضكعات العقيدة في إ -4
ة بالعقيدة اإلسبلميَّة، أنَّ بةلممرحمة العمريَّة لمطُّم يكجد أنشطة  و في بعض الدُّركس الخاصَّ
 عمى فيـ الدَّرس نكعنا ما. بيتيَّة تساعد الطُّمبة

فَّ القائميف عمى المنياج قد اعتمدكا عمى أساليب تقميديَّة في الشَّرح مع عدـ إعطاء أمثمةو إ -5
ة بصكرةو صحيحةو سميمةو، العقديَّ  عمى اكتساب المفاىيـ مبةتساىـ كتساعد الطَّ  تكضحيَّة

حابة كالتَّابعيف.   مقتبسة مف القرآف الكريـ، كالسُّنَّة النَّبكيَّة الشَّريفة، كسيرة الصَّ
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فَّ بعض القضايا العقديَّة المدرجة في المنياج سطحية مع أىميتيا، إالَّ أنَّيا تحتاج إلى إ -6
 مبةابة كالتَّابعيف التي تساعد الطَّ المزيد مف المعمكمات، كالمكاقؼ العمميَّة مف حياة الصَّح

 عمى التَّمسؾ بالعقيدة الصَّحيحة.

، فَّ القائميف عمى المنياج لـ يقكمكا بتكثيؽ مكضكعات العقيدة اإلسبلميَّة أسفؿ الحاشيةإ -7
كالمدرس الرُّجكع إلى المصادر  مبةممَّا يسيؿ عمى الطَّ  كغيرىا مف المكضكعات األخرل،

.كالمراجع المكثؽ بيا،   كالخالية مف االنحراؼ العقدمّْ

فَّ كحدة العقيدة اإلسبلميَّة في المنياج مقتضبة، كغير كافيةو كشاممةو لمكضكعاتو عقديَّةو إ -8
يَّة مف المكضكعات العقديَّة المذككرة في المنياج كعقيدة الكالء  أخرم قد تككف ذات أىمّْ

 كالبراء كغيرىا. 

ا تعريفاتو مختمفةن كمحددةن لبعض المصطمحات كالمفاىيـ فَّ القائميف عمى المنياج لـ يقدّْمك إ -9
العقديَّة المدرجة في المنياج، كما أنَّيـ لـ يذكركا اآلثار المترتّْبة عمى معرفة تمؾ المفاىيـ 

  في كحدة العقيدة اإلسبلميَّة، مما يساىـ في تعديؿ سمكؾ الطَّمبة.  كالمصطمحات العقديَّة

تَّربية اإلسبلميَّة عند ذكرىـ لبعض القضايا العقديَّة لـ يفرّْقكا بيف فَّ القائميف عمى منياج الإ -10
كاألشاعرة كالمعتزلة كغيرىـ،  :منيج كعقيدة أىؿ السُّنَّة كالجماعة، كمنيج غيرىـ مف الفرؽ

فات.  ةن عند ذكرىـ لقضيَّة األسماء كالصّْ  خاصَّ

قد تحققت في طمبة ىذه المرحمة  يرل الباحث أفَّ األىداؼ المتعمقة بالتَّربية اإلسبلميَّة -11
الدّْراسيَّة كىـ طمبة الصَّؼ التَّاسع األساسي، كتثقيؼ الطَّمبة بالثَّقافة اإلسبلميَّة الصَّحيحة، 
كتحقيؽ العبكديَّة  تعالى، كغرس العقيدة الصَّحيحة في نفكس الطَّمبة، كاكتساب األخبلؽ 

 اإلسبلميَّة السَّامية.  

ََ-:الت كصياتَ-ثانينا
يككف اكتساب كي  ؛تكزيع المفاىيـ العقديَّة بالتَّساكم بيف جميع المراحؿ الدراسيّْ األخرل -1

يتناسب مع الفركؽ الفرديَّة لممفاىيـ العقديَّة شامبلن متكامبلن لجميع المراحؿ بحيث  مبةالطٌ 
 . لمٌطمبة

لعركض المرئية عبر كاكالتَّحميؿ، كضرب األمثاؿ،  :العناية بالطُّرؽ الحديثة في التَّدريس -2
مع تجنب التَّركيز عمى التَّمقيف كالحفظ، كمحاكلة التَّدرج في تعميـ المفاىيـ األجيزة الحديثة، 

 العقديَّة الصَّحيحة السَّميمة، كربطيا باألمثمة الحسّْيَّة الكاقعيَّة. 
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كالمحاضرات  الدَّكرات مف زيادة االرتقاء بكفاءة المعمميف األكاديميَّة مف خبلؿ عقد العديد -3
ممَّا ينعكس ايجابيِّا  يممَّا يؤدم إلى قكَّة االرتقاء بالمفاىيـ العقديَّة لدل المدرس ؛العمميَّة
   ، بعيدنا عف االنحرافات العقديَّة المختمفة. مبةالطَّ تعديؿ سمكؾ عمى 

كعات العقيدة زيادة الحصص الدّْراسيَّة التي تتعمؽ بمادة التَّربية اإلسبلميَّة، كالتي تعني بمكض -4
ممَّا يجعؿ  !عطى ليا حصة أك اثنتيف فقطيي في حيف  اإلسبلميَّة؛ ألفَّ أغمب الدُّركس كبيرة 

 .يا العقديَّة لدل الٌطمبةالمدرس ال يراعي االىتماـ بالقضا

ضركرة ادراج القضايا العقديَّة التي أشار إلييا الباحث في التَّحميؿ، كلـ تذكر في كحدة  -5
يَّة في منياج طمبة الصَّؼ التَّاسع، كتكزيع تمؾ القضايا عمى المراحؿ العقيدة اإلسبلم

الدّْراسيَّة األخرل، بما يتناسب مع كؿّْ مرحمةو؛ كذلؾ ألفَّ تمؾ المراحؿ الدّْراسيَّة قد تناكلت 
ذكر اآلثار المترتّْبة  عدـ قضايا األلكىيَّات، كالسَّمعيات، كالنُّبكات دكف تكسعو فييا، كخاصة

 تمؾ القضايا. عمى 

ييكصي الباحث قسـ العقيدة بكميَّة أصكؿ الدّْيف كبالتَّعاكف مع كميَّة التَّربية بالجامعة  -6
عقد العديد مف  :، كقسـ اإلشراؼ في مديريات التَّعميـ مركز تدريب المعمميفاإلسبلميَّة

 مدارس. الدَّكرات كالمحاضرات العمميَّة لمدرسيّْ التَّربية اإلسبلميَّة في مختمؼ ال

ةن طم -7 بتناكؿ كتب  :ص التَّربية اإلسبلميَّةاصتخا بةييكصي الباحث طمبة العمـ الشَّرعي كخاصَّ
محاكلة بياف ما مع منياج التَّربية اإلسبلميَّة المتعمؽ بالمراحؿ الدّْراسيَّة األخرل بالدّْراسة، ك 

.  تفتقد إليو تمؾ المناىج  مف أمكرو تتعمؽ بالجانب العقدمّْ

 

ىذا الجيد المتكاضع ممَّا مكنني فيو ا تعالى، كأسأؿ ا تعالى أٍف يَّنفعني  كفيَالختاـ:      
بو، كأٍف يَّتقبمو منَّي، كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ، كأٍف يَّعفك عنَّي كيغفر لي كؿَّ خطأ أك 

، إنَّو باإلجابة جدير. ، كأٍف يَّجزم مشرفي الفاضؿ عنَّي كؿَّ خيرو  تقصيرو

 

بل٦َِنيَ  ر دعكاناكآخ َٔ ِ رَِب ا٢ْ ِن اِْل٦َُْؼ ّلِِلَّ
َ
 .(10يكنس:) ﴾﴿أ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

َالمصادرَكالمراجعَ
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َالمصادرَكالمراجعَ

 .َالقرآفَالكريـ

أىؿ السنة " الكجيز في عقيدة السمؼ الصالحىػ(، 1422األثرم، عبد ا بف عبد الحميد، ) 
كزارة الشؤكف اإلسبلمية  ،1ط ،عبد العزيز آؿ الشيخمراجعة كتقديـ: صالح بف  ،كالجماعة

 المممكة العربية السعكدية.  ،كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند  ـ(، 2003 -ىػ  1424األثرم، عبد ا بف عبد الحميد، )
 مدار الكطف لمنشر، الرياض. ،1ط ،أىؿ السنة كالجماعة

الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ  ابف األثير، مجد
تحقيؽ: طاىر  ر،النياية في غريب الحديث كاألثـ(، 1979 -ىػ 1399الشيباني الجزرم، ) 

 بيركت. ،أحمد الزاكل، كمحمكد محمد الطناحي. المكتبة العممية 

 ،1ط ،تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي ،ةجميرة المغـ(، 1987األزدم، محمد بف الحسف بف دريد، ) 
 بيركت. ،دار العمـ لممبلييف 

، 3ـ(، عالـ المبلئكة األبرار، ط 1983 -ىػ  1403األشقر، عمر بف سميماف بف عبد ا، ) 
 مكتبة الفبلح، الككيت.

دار  ،6ط ،القيامة الكبرل ـ(، 1995 -ىػ  1415األشقر، عمر بف سميماف بف عبد ا، ) 
 منشر كالتكزيع، األردف.النفائس ل

دار النفائس  ،7ط ،الجنة كالنارـ(،  1998 -ىػ  1418األشقر، عمر بف سميماف بف عبد ا، ) 
 لمنشر كالتكزيع، األردف.

التمييد لشرح ـ(، 2003 -ىػ 1424آؿ الشيخ، صالح بف عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ، ) 
 دار التكحيد. ،1ط ،كتاب التكحيد

التكضيح كالبياف عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا بف ناصر بف حمد، )د.ت(،  آؿ سعدم،
 )د.ط(، )د.ـ(: )د.ف(. ،لشجرة اإليماف



 069 

القكؿ السديد شرح آؿ سعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا بف ناصر بف حمد، )د.ت(، 
 دكلية.مجمكعة التحؼ النفائس ال ،3ط ،تحقيؽ: المرتضى الزيف أحمد ،كتاب التكحيد

بيجة قمكب األبرار آؿ سعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا بف ناصر بف حمد،)د.ت(، 
 ،تحقيؽ: عبد الكريـ بف رسمي اؿ الدريني ،كقرة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار

 مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع. ،1ط

برنامج منظكمة  ،صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجةاأللباني، محمد ناصر الديف، )د.ت(. 
مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة  ،المجاني، التحقيقات الحديثية

 باإلسكندرية.

ـ(، 1997 -ىػ 1417اإليجي، عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار، أبك الفضؿ، عضد الديف،)
 بيركت. ،لبناف ،دار الجيؿ ،1ط ،تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة ،كتاب المكاقؼ

 ،7ط، العقيدة الصحيحة كما يضادىاـ(،  1975-ىػ1395ابف باز، عبد العزيز بف عبد ا، ) 
 بالمدينة المنكرة. ،الجامعة اإلسبلمية

تحقيؽ: عمي بف  ،شرح ثبلثة األصكؿـ(، 1997 -ىػ 1418ابف باز، عبد العزيز بف عبد ا، ) 
دار )د.ـ(:  ،1ط ،بد ا بف بازصالح بف عبد اليادم المرم ، كأحمد بف عبد العزيز بف ع

 المسير.

جمعيا: الدكتكر محمد بف سعد  ،فتاكل نكر عمى الدربابف باز، عبد العزيز بف عبد ا، )د.ت(. 
 ، )د.ط(، )د.ـ(: )د.ف(الشكيعر قدـ ليا: عبد العزيز بف عبد ا بف محمد آؿ الشيخ

تحقيؽ: محمد زىير بف  ،صحيح البخار ىػ(،1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا، ) 
 دار طكؽ النجاة. ،1ط ،ناصر الناصر

زيادة اإليماف كنقصانو كحكـ  ـ(،1996 -ىػ1416البدر، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف، ) 
 مكتبة دار القمـ كالكتاب، الرياض، المممكة العربية السعكدية. ،1ط ،االستثناء فيو

القكؿ السديد في الرد عمى مف أنكر  ـ(،2001-ىػ1422)  البدر، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف،
دار ابف عفاف،  ،دار ابف القيـ، الدماـ، المممكة العربية السعكدية ،3ط ،تقسيـ التكحيد
 القاىرة، مصر.
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ـ(، 2002-ىػ1423البدر، عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد ا بف حمد العباد، ) 
 دار المغني.)د.ـ(:  ،1ط ،مـأثر العبادات في حياة المس

ٍكًجردم، )  ٍسرى شعب ـ(،  2003 -ىػ  1423البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
تحقيؽ: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، كاعتنى بو: مختار أحمد الندكم،  ،اإليماف

دار السمفية بالتعاكف مع ال ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض ،1ط، صاحب الدار
  باليند. ،ببكمبام

شرح المقاصد في ـ(، 1981 -ىػ 1401التفتا زاني، سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد ا، )
 باكستاف. ،دار المعارؼ النعمانية ،1ط ،عمـ الكبلـ

فتح ـ(، 1957-ىػ1377التميمي، عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف، ) 
مطبعة السنة المحمدية،  ،7ط، تحقيؽ: محمد حامد الفقي ،اب التكحيدالمجيد شرح كت
 القاىرة، مصر.

ـ(، 1990-ىػ1411التميمي، عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف، ) 
تحقيؽ: شير محمد  ف،كتاب التكحيد كقرة عيكف المكحديف في تحقيؽ دعكة األنبياء كالمرسمي

مكتبة دار البياف، دمشؽ،  ،يد، الطائؼ، المممكة العربية السعكديةمكتبة المؤ  ،1ط، عيكف
 .االجميكرية العربية السكري

معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد ـ(، 1999-ىػ1419التميمي، محمد بف خميفة بف عمي، ) 
 أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية. ،1ط، األسماء كالصفات

دار العاصمة،  ،3ط، الجكاىر المضيةىػ(، 1412ف عبد الكىاب بف سميماف، ) التميمي، محمد ب
 الرياض، المممكة العربية السعكدية.

درء  )د.ت(. ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد،
محمد بف سعكد  جامعة اإلماـ ،تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ ،تعارض العقؿ كالنقؿ

 اإلسبلمية، المممكة العربية.

ق(، 1399ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد، )
 ، المطبعة السمفية، القاىرة.2أمراض القمب كشفاؤىا، ط
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، األعماؿ القمبية التحفة العراقية فيق(، 1399ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، ) 
 القاىرة. ،المطبعة السمفية ،2ط

تحقيؽ:  ،5ط ،اإليمافـ(، 1996-ىػ1416ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، ) 
 المكتب اإلسبلمي، عماف، األردف. ،محمد ناصر الديف األلباني

 ،مجمكع الفتاكل، ـ(1995-ىػ1416ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ، ) 
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،  ،تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ
 المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية.

المستدرؾ عمى مجمكع  ق(، 1418ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ، ) 
 )د.ـ(: )د.ف(.. 1ط ،الرحمف بف قاسـاعتنى بو: محمد بف عبد  ،فتاكل شيخ اإلسبلـ

تحقيؽ:  ،النبكاتابف تيمية، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا، )د.ت(. 
 أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية. ،1ط ،عبد العزيز بف صالح الطكياف

شركة ، 1ط، سبلمية لمصؼ الثامفالتربية اإل ـ(، 2014-ق1435جبر، أحمد فييـ، كآخركف، ) 
 مكتبة كمطبعة منصكر.

 ،2ط، مختصر تسييؿ العقيدة اإلسبلميةىػ(، 1424الجبريف، عبد ا بف عبد العزيز بف حمادة، )
 مكتبة الرشد.)د.ـ(: 

دار )د.ـ(:  ،2ط ،تسييؿ العقيدة اإلسبلميةالجبريف، عبد ا بف عبد العزيز بف حمادة، )د.ت(. 
 لمنشر كالتكزيع.العصيمي 

أثر اإليماف في تحصيف األمة ـ(، 2003-ىػ1423الجربكع، عبد ا بف عبد الرحمف، ) 
عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة  ،1ط ،اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة

 المنكرة، المممكة العربية السعكدية.

ًميمي الحسيف بف ال  -ىػ  1399حسف بف محمد بف حميـ البخارم، ) الجرجاني، أبك عبد ا الحى
 دار الفكر.، ط ،تحقيؽ: حممي محمد فكدة ،المنياج في شعب اإليماف ـ(، 1979
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، كتاب التعريفاتـ(، 1983-ىػ 1403الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، ) 
 بناف.ل ،دار الكتب العممية بيركت ،1ط، تحقيؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء

 .مكتبة العمـك كالحكـ دار البياف ،عقيدة المؤمفالجزائرم، أبي بكر، )د.ت(، 

 ،الفقو عمى المذاىب األربعةـ(،  2003 -ىػ  1424الجزيرم، عبد الرحمف بف محمد عكض، ) 
 لبناف. ،دار الكتب العممية، بيركت ،2ط

دار المسيرة  ،عماف ،2ط ،ةتدريس التربية اإلسبلميـ(، 2011-ىػ1432الجبلد، ماجد زكي، ) 
 لمنشر، كالتكزيع ، كالطباعة.

الصحاح تاج المغة كصحاح  ـ(، 1987- ىػ 1407الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد، )  
 بيركت. ،دار العمـ لممبلييف ،4ط ،تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار ،العربية

 ،دار الفكر ،2ط، كاصطبلحا القامكس الفقيي لغة ـ(، 1988 -ىػ  1408أبك حبيب، سعدم، )
 .ادمشؽ  سكري

 ،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ)د.ت(،  الحجاكم، مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ،
 لبناف.  ،دار المعرفة بيركت ،تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي

ر في بياف قطؼ الثم ىػ(،1421الحسيني، محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ ا، ) 
المممكة العربية  ،كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،1ط،عقيدة أىؿ األثر

 السعكدية.

الركضة الندية شرح الحسيني، محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ ا، )د.ت(، 
 دار المعرفة. ،الدرر البيية

السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية أعبلـ ىػ(، 1422الحكمي، حافظ بف أحمد بف عمي، )
  ،كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،2ط ،تحقيؽ: حاـز القاضي ،المنصكرة

 المممكة العربية السعكدية.

 ،2ط،محاضرات في طرائؽ تدريس التربية اإلسبلميـ(، 2008-ىػػ 1429حمس، داكد دركيش،)
 مكتبة أفاؽ غزة.
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التعميقات السنية ـ(،  2006 -ىػ  1427مبارؾ، فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ، )ابف حمد ال
دار الصميعي )د.ـ(:  ،1ط ،تحقيؽ: عبد اإللو بف عثماف الشَّايع ،عمى العقيدة الكاسطية

 لمنشر كالتكزيع.

 درا بف خزيمة. ،1ط ،مصطمحات في كتب العقائدالحمد، محمد بف إبراىيـ بف أحمد، )د.ت(، 

تحقيؽ:  ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿـ(،  2001 -ىػ  1421حنبؿ، أحمد بف محمد، )ابف 
 ،عادؿ مرشد، كآخركف. اعتنى بو: د عبد ا بف عبد المحسف التركي ،شعيب األرناؤكط

 مؤسسة الرسالة.)د.ـ(:  ،1ط

، 4ـ(،1900،)6، 3، 2، 1بكر،ج أبي بف إبراىيـ بف محمد بف أحمد الديف ابف خمكاف، شمس
 دار عباس، إحساف ، تحقيؽ:الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات ـ(،1994،)7، 5ـ(،1971)

 بيركت. صادر،

، االختيار لتعميؿ المختارـ (،  1937 -ىػ  1356الحنفي، عبد ا بف محمكد بف مكدكد، ) 
 )د.ط(، )د.ـ(: )د.ف(.

الثبلثة، ا، الرسكؿ،  دراسات منيجية ىادفة حكؿ األصكؿـ(، 1981-ىػ 140حكل، سعيد، )
 لبناف. ،بيركت، دار الكتب العممية ،3ط ،اإلسبلـ

معالـ السنف، ـ(،  1932 -ىػ  1351الخطابي، حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي، )
 حمب. ،المطبعة العممية ،1ط ،كىك شرح سنف أبي داكد

 اب العربي .دار الكت ،المغرب الخكارزمي، ناصر بف عبد السيد، )د.ت(.

 ،سنف أبي داكدأبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم، 
 بيركت. ،المكتبة العصرية، صيدا ،تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد

مكتبة سمير . غزة: 4. طمقدمة في التربية اإلسبلمية ـ(.2014-1435أبك دؼ، محمكد خميؿ. )
 كالنشر كالتكزيع.منصكر لمطباعة 

سير أعبلـ ـ(، 2006-ىػ1427الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، )
 القاىرة. ،دار الحديث ،النببلء
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ـ(، 1999-ىػ1420الرازم، زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي، )
الدار النمكذجية،  ،لمكتبة العصريةا ،5ط ،تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد ،مختار الصحاح

 صيدا. ،بيركت

. المفردات في غريب القرآفىػ(، 1412الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، ) 
 دمشؽ بيركت. ،: دار القمـ، الدار الشامية ،1ط ،تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم

لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ  ـ(،2004-ىػ1424ابف رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد، ) 
 كالنشر. ،دار ابف حـز لمطبعة ،1ط، العاـ مف الكظائؼ

جامع العمكـ كالحكـ في ـ(، 2001 -ىػ 1422ابف رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد، )
براىيـ باجس ،شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ  ،7ط ،تحقيؽ: شعيب األرناؤكط ، كا 

 بيركت. ،مؤسسة الرسالة 

منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف ـ(، 2004-ىػ1424الرحيمي، حمكد بف أحمد بف فرج، )
المدينة المنكرة، المممكة  ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،1ط، إلى اإلسبلـ

 العربية السعكدية.

 ،العقيدة في ا عزكجؿـ(، 2006 -ىػ1426الرقب، صالح حسيف، كبخيت، محمد حسف، ) 
 خاف يكنس. ،مكتبة الطالب الجامعة اإلسبلمية غزة ،1ط

 ،2ط ،اساليب تدريس التربية اإلسبلمية ـ (،2003-ىػ1423رياف، محمد ىاشـ، كآخركف، ) 
 منشكرات جامعة القدس المفتكحة.

 :تحقيؽ ،تاج العركس مف جكاىر  الزَّبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيف، )د.ت(.
 دار اليداية. ،ف المحققيفمجمكعة م

مطبعة عيسى البابي  ،3ط ،مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآفالزرقاني، محمد عبد العظيـ، )د.ت(  
 الحمبي، كشركاه.

دار  ،1ط ،شرح الزركشي ـ(، 1993 -ىػ 1413الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد ا، ) 
 العبيكاف.
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دار  ،15ط، األعبلـ ـ(، 2002عمي بف فارس، )  الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف
 العمـ لممبلييف.

 مؤسسة الرسالة. ،أصكؿ الدعكة، 9ـ(، ط2001-ىػ1421زيداف، عبد الكريـ، ) 

جميكرية مصر  ،دار الفتح لئلعبلـ العربي ،2ط، فقو السنوـ(، 1999-ىػ1419سابؽ، السيد، ) 
 القاىرة. ،العربية

 بيركت. ،دار الكتاب العربي )د.ط(،  ،اإلسبلمية العقائدسابؽ، سيد. )د.ت(، 

كزارة الشؤكف  ،1ط ،اإلسبلـ أصكلو كمبادئوىػ(، 1421السحيـ، محمد بف عبد ا بف صالح، ) 
 المممكة العربية السعكدية.  ،اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

دار  ،المبسكط(، ـ1993-ىػ1414السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة، ) 
 بيركت. ،المعرفة 

 ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ أبك السعكد، محمد بف محمد بف مصطفى، )د.ت(.
 بيركت. ،دار إحياء التراث العربي)د.ط(، 

غذاء  ـ(،1993 -ىػ  1414السفاريني، شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ، ) 
 مؤسسة قرطبة.، 2ط ،ظكمة اآلداباأللباب في شرح من

لكامع ـ(،  1982 -ىػ  1402السفاريني، شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ، )
 ،2ط ،األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضي

 دمشؽ. ،مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا

مكارد الظمآف لدركس الزماف، ىػ(،  1424عبد المحسف، ) السمماف، عبد العزيز بف محمد بف 
 .30ط، خطب كحكـ كأحكاـ كقكاعد كمكاعظ كآداب كأخبلؽ حساف

البركة في الرزؽ كاألسباب الجالبة ليا في ـ(، 2003-ىػ1423السكالمة، عبد ا مرحكؿ، ) 
 الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة. ،ضكء الكتاب كالسف

 ، )د.ط(، )د.ـ(: )د.ف(. كمعممياالتربية اإلسبلمية أصكليا كمنيجيا )د.ت(.  السيد، عاطؼ.
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 دار الفكر، بيركت. ،الدر المنثكرالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، )د.ت(، جبلؿ الديف، 

اإلتقاف في عمـك ـ(،  1974 -ىػ1394السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف، ) 
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.  ،أبك الفضؿ إبراىيـتحقيؽ: محمد  ،القرآف

 ، )د.ـ(: )د.ف(.4ط ،أىركاف اإليمافـ(،  2010 -ىػ  1431الشحكد، عمي بف نايؼ، ) 

 دار المعمكر. ، بيانج ،1ط،الكاضح في أركاف اإليما ،ـ( 2009) الشحكد، عمي نايؼ،

 مطابع أخبار اليكـ. ،الخكاط .ط(،)د ،تفسير الشعراكمـ(،  1997الشعراكم، محمد متكلي، ) 

 مكتبة أفاؽ غزة. ،5ط ،النظـ اإلسبلميةـ(، 2005-ىػ1426شكيدح، أحمد ذياب، كآخركف، ) 

دار القرآف  ،7ط ،مختصر تفسير ابف كثيرـ(،  1981 -ىػ  1402الصابكني، محمد عمي، )
 لبناف. ،الكريـ، بيركت

 ،دار المعرفة ،2ط ،اإليماف بالقدر ـ (،2010-ىػ 1431الصبلبي، عمي محمد محمد، ) 
 لبناف. ،بيركت

دار المعرفة  ،1ط ،اإليماف باليكـ األخر ـ (،2010-ىػ 1431الصبلبي، عمي محمد محمد، )  
 لبناف. ،بيركت ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

دار  ،1ط ،المفيد في ميمات التكحيد ىػ(،1423 -ىػ1422صكفي، عبد القادر بف محمد عطا، ) 
 عبلـ.اال

شركة مكتبة ، 1ط، التربية اإلسبلمية لمصؼ السابعـ(، 2015-ق1436أبك صكم، كآخركف، )
 كمطبعة منصكر.

تقديـ: عبد ا  ،مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلميةـ(، 1996-ىػ1417ضميرية، عثماف جمعة، ) 
 مكتبة السكادم لمتكزيع. ،2ط ،بف عبد الكريـ العبادم

جامع ـ(،  2000 -ىػ  1420بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، )  الطبرم، محمد بف جرير
 مؤسسة الرسالة. ،1ط ،تحقيؽ: أحمد محمد شاؾ ،البياف في تأكيؿ القرآف
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تخريج العقيدة ىػ(،  1414الطحاكم، أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم، )
 بيركت.  ،المكتب اإلسبلمي ،2ط ،اعتنى بو: محمد ناصر الديف األلباني، الطحاكم

الطنطاكم، عمي، )د.ت(، تعريؼ عاـ بالديف اإلسبلـ الجزء األكؿ في العقيدة، )د.ط(، )د.ـ(: 
 )د.ف(. 

دار  ،2ط،التربية اإلسبلمية كفف التدريس ـ(،2003-ىػ1423طكيمة، عبد الكىاب عبد السبلـ، ) 
 السبلـ لمطباعة ، كالنشر، كالتكزيع. 

مكتبة القرآف (، ط)د. ،الفقو الميسر في العبادات كالمعامبلتعيسى، )د.ت(،  عاشكر، أحمد
 لمطبع كالنشر كالتكزيع.

التحرير كالتنكير، تحرير ىػ(، 1984ابف  عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، )  
 .تكنس ،الدار التكنسية لمنشر ،المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجي

حاشية الركض المربع شرح زاد  ىػ(، 1397العاصمي، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، ) 
 ، )د.ـ(: )د.ف(.1ط ،المستقنع

)د.ـ(:  .3ط ،حاشية كتاب التكحيدىػ(، 1408العاصمي، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، ) 
 )د.ف(.

سير العزيز الحميد في شرح كتاب تيـ(، 2002-ىػ1423ابف عبد الكىاب، سميماف بف عبد ا، ) 
المكتب االسبلمي،  ،1ط ،تحقيؽ: زىير الشاكيش ،التكحيد الذل ىك حؽ ا عمى العبيد

 .بيركت، دمشؽ

عقيدة محمد بف عبد الكىاب السمفية كأثرىا ـ(، 2004-ىػ1424العبكد، صالح بف عبد ا، )  
ة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، عمادة البحث العممي بالجامع ،2ط ،في العالـ اإلسبلمي

 المممكة العربية السعكدية. 

 ،1ط ،فقو العبادات عمى المذىب المالكي ـ(، 1986 -ىػ  1406عبيد، الحاٌجة كككب، ) 
 سكريا. ،مطبعة اإلنشاء، دمشؽ 
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تعميؽ مختصر عمى كتاب لمعة ـ(، 1995 -ىػ1415العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
، 1ط ،تحقيؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،دم إلى سبيؿ الرشاداالعتقاد اليا

 مكتبة أضكاء السمؼ.

الجامعة  ،4ط، عقيدة أىؿ السنة كالجماعق(،  1422العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
 اإلسبلمية المدينة المنكرة.

اعتنى بو: فيد بف  ،ـفتاكل أركاف اإلسبل ىػ(، 1424العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
 دار الثريا لمنشر كالتكزيع، الرياض. ،1ط، ناصر بف إبراىيـ السميماف

)د.ـ(:  ،4ط ،شرح ثبلثة األصكؿـ(، 2004 -ىػ 1424العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
 دار الثريا لمنشر.

دار  ،2ط ،دالقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيىػ(، 1424العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
 ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية.

الدرة المضية في   ،شرح العقيدة السفارينيةىػ(،  1426العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
 دار الكطف لمنشر، الرياض. ،1ط ،عقد أىؿ الفرقة المرضية

الكطف لمنشر، ىػ(، شرح رياض الصالحيف، دار  1426العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، ) 
 الرياض.

 ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنعىػ(،  1428 -ق 1422العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، )
 دار النشر: دار ابف الجكزم. ،1ط

اعتنى بو: صالح بف عبد ،(نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ)عدد مف المختصيف، 
 دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة. ،4ط، ا بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي

اعتنى بو:  ،أحكاـ القرآف ـ(، 2003 -ىػ  1424ابف العربي، محمد بف عبد ا أبك بكر، ) 
 . دار الكتب العممية، بيركت.3محمد عبد القادر عطا. ط

شرح العقيدة ىػ(،  1418ابف أبي العز، صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد.) 
 . كزارة الشؤكف اإلسبلمية، كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.1ط ،تحقيؽ: أحمد شاكر ،حاكيةالط
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اعتنى بو :  ،فتح البارم شرح صحيح البخارمق(،  1379العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، )
محمد فؤاد عبد الباقي، محب الديف الخطيب، عميو تعميقات: عبد العزيز بف عبد ا بف 

 بيركت.  ،فةدار المعر  ،باز

منيج الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي كجيكده في تقرير  ىػ(، 1431عسيرم، أحمد بف عمي الزاممي، )
 ،اعتنى بو: عبد الرحمف بف عبد ا بف عبد المحسف التركي ،العقيدة كالرد عمى المخالفيف

 ،يفكمية أصكؿ الد ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في العقيدة كالمذاىب المعاصرة 
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية.

 -ىػ  1427) ،  11ج ،(ـ2007-ىػ1428) ،12 ،10-1ج، الديف بف مكسى حساـ عفانة،
فتاكل  ،ـ( 2009 -ىػ  1430)،14ج ،ـ( 2008 -ىػ  1429)، 13ج ،ـ(2006
المكتبة ، 12، 10-1ج،فمسطيف ،مكتبة دنديس، الضفة الغربية ،14-11ج. يسألكنؾ

 أبك ديس. ،العممية كدار الطيب لمطباعة كالنشر، القدس

قسـ )د.ط(،  ،فتاكل كرسائؿ سماحة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي عفيفي، عبد الرزاؽ، )د.ت(،
  )د.ـ( : )د.ف(. ،العقيدة

شذرات الذىب في أخبار ـ(،  1986 -ىػ  1406ابف العماد، عبد الحي بف أحمد بف محمد، ) 
دار ابف  ،1ط ،تحقيؽ: محمكد األرناؤكط خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط ،مف ذىب

 بيركت. ،كثير، دمشؽ 

البياف في مذىب اإلماـ  ،ـ( 2000 -ىػ 1421العمراني، يحيى بف أبي الخير بف سالـ، )
 جدة. ،دار المنياج  ،1ط ،تحقيؽ: قاسـ محمد النكرم ،الشافعي

المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات  ـ(،2006-ىػ1427عكاجي، غالب بف عمي، )
 جدة.، المكتبة العصرية الذىبية ،1ط ،كمكقؼ المسمـ منيا

دار الكاتب  ،التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعيعكدة، عبد القادر، )د.ت(، 
 العربي، بيركت.

، 1ط، اإلسبلمية لمصؼ العاشر لتربيةا ـ(،2011-ق1432عياش، شفيؽ مكسى، كآخركف،)
 غزة.، مطابع منصكر
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 .بيركت ،دار المعرفة )د.ط(،  ،إحياء عمكـ الديف ،الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد، )د.ت(

مجمؿ المغة البف ـ(،  1986 -ىػ  1406ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني، ) 
 بيركت. ،مؤسسة الرسالة  ،2ط، تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف ،فارس

تحقيؽ : عبد  ،معجـ مقاييس المغةـ(، 1979 -ىػ 1399ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكريا، ) 
 دار الفكر.، )د.ـ(: السبلـ محمد ىاركف

تحقيؽ: د ميدم  ،كتاب العيف  ،الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ،)د.ت(
 ر كمكتبة اليبلؿ.دا ،المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي

 اإلسكندرية. ،دار العقيدة لمتراث ،تزكية النفكسـ(،  1993 -ىػ  1413فريد، أحمد، ) 

اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد  ـ(،1999 -ىػ 1420الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد ا، ) 
 دار ابف الجكزم. ،4ط ،عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد

إعانة المستفيد بشرح كتاب ـ(، 2002-ىػ 1423عبد ا، ) الفكزاف، صالح بف فكزاف بف 
 مؤسسة الرسالة. ،3ط ،التكحيد

دار العاصمة،  ،الممخص الفقيي، 1ىػ(، ط1423الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد ا، ) 
 الرياض، المممكة العربية السعكدية.

كزارة الشؤكف اإلسبلمية  ،4ط ،كتاب التكحيدىػ(، 1423الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد ا، ) 
 المممكة العربية السعكدية. ،كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

 شرح عقيدة اإلماـ المجدد محمد بف عبد الكىاب،  ،الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد ا،)د.ت(
 . )د.ط(، )د.ـ(: )د.ف(كطبع الكتاب باسـ: شرح رسالة اإلماـ المجدد محمد بف عبد الكىاب

 مكتبة الرشد.)د.ط(،  ،حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ  ،زاف، عبد ا بف صالح،)د.ت(الفك 

القامكس  ـ(، 2005 -ىػ  1426الفيركز أبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، ) 
مؤسسة  ،8ط ،تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة ،محمد نعيـ العرقسيكسي ،المحيط

 لبناف. ،شر كالتكزيع، بيركتالرسالة لمطباعة كالن
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ـ(،  1996 -ىػ  1416: 3، 2، 1الفيركز آبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، )جػ 
بصائر ذكم التمييز  ،ـ( 1973 -ىػ  1393: 6ـ(، )جػ  1992 -ىػ  1412: 5، 4)جػ 

 ،مية المجمس األعمى لمشئكف اإلسبل ،تحقيؽ: محمد عمي النجار، في لطائؼ الكتاب العزيز
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة.

المكتبة  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي، )د.ت( 
 بيركت.،العممية 

 ،منار القارم شرح مختصر صحيح البخارمـ(،  1990 -ىػ  1410قاسـ، حمزة محمد، ) 
مكتبة دار البياف،  ،تنى بو: بشير محمد عيكفاع ،راجعو: الشيخ عبد القادر األرناؤكط

 المممكة العربية السعكدية.  ،الجميكرية العربية السكرية، مكتبة المؤيد، الطائؼ ،دمشؽ

إيثار الحؽ ـ(، 1987القاسمي، محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني، ) 
دار الكتب  ،2ط د،التكحيعمى الخمؽ في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽ مف أصكؿ 

 بيركت. ،العممية

عالـ الكتب ، 1ط ،أصكؿ التربية اإلسبلميةـ(، 2002-ىػ1422القاضي، سعيد إسماعيؿ، ) 
 نشر، كتكزيع،  كطباعة.

 ،1ط، فقو الدعكة في صحيح اإلماـ البخارمىػ(، 1421القحطاني، سعيد بف عمي بف كىب، ) 
 ية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.الرئاسة العامة إلدارات البحكث العمم

بياف عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كلزكـ اتباعيا في ضكء  القحطاني، سعيد بف عمي بف كىؼ،
مطبعة  ،اعتنى بو: سماحة الشيخ العبلمة عبد العزيز بف عبد ا ابف باز ،الكتاب كالسُّنَّة

 ض.سفير، الرياض تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الريا

تقديـ:  ،الكالء كالبراء في اإلسبلـ مف مفاىيـ عقيدة السمؼ القحطاني، محمد بف سعيد بف سالـ،
 المممكة العربية السعكدية. ،دار طيبة، الرياض  ، 1ط ،فضيمة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

 أشرؼ عمى. الشرح الكبير عمى متف المقنع امة، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد. )د.ت(.ابف قد
 دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع. .طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب المنار
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 ،المغني البف قدامةـ(، 1968 -ىػ 1388ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد، ) 
 ، القاىرة. مكتبة القاىرة

 ،اـ القرآفالجامع ألحك ـ(، 1964 -ىػ 1384القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح، ) 
براىيـ أطفيش  القاىرة. ،دار الكتب المصرية ،2ط ،تحقيؽ : أحمد البردكني كا 

 ،الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية القريمي، أيكب بف مكسى الحسيني، )د.ت(
 بيركت. ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصرم ،تحقيؽ: عدناف دركيش

مكتبة المعارؼ  ،3ط ،مباحث في عمـك القرآف(، ـ2000 -ىػ1421القطاف، مناع بف خميؿ، )  
 لمنشر، كالتكزيع.

دار )د.ـ(:  ،16ط ،منيج التربية اإلسبلميابف قطب، محمد بف قطب بف إبراىيـ، )د.ت(. 
 الشركؽ.

 ،2ط ،معجـ لغة الفقياءـ(،  1988 -ىػ  1408قمعجي، محمد ركاس، كقنيبي، حامد صادؽ، ) 
 كالتكزيع.دار النفائس لمطباعة كالنشر 

إغاثة الميفاف في مصايد  ىػ(، 1432ابف القيـ، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب، ) 
 مكة المكرمة. ،دار عالـ الفكائد  ،1ط ،. تحقيؽ: محمد عزير شمسالشيطاف

 ،الفكائد ـ(، 1973 -ىػ  1393ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، ) 
 بيركت. ،كتب العممية دار ال ،2ط

مدارج ـ(، 1996 -ىػ  1416ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، ) 
ياؾ نستعيف  ،3ط ،تحقيؽ: محمد المعتصـ با البغدادم ،السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 بيركت. ،دار الكتاب العربي 

الكابؿ الصيب مف ـ(،  1999س الديف، ) ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شم
 القاىرة. ،دار الحديث ،3ط ،تحقيؽ: سيد إبراىيـ ،الكمـ الطيب

 ،الصبلة كأحكاـ تاركياابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، )د.ت(. 
 بالمدينة المنكرة. ،مكتبة الثقافة)د.ط(. 
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دار الكتاب  ،بدائع الفكائدسعد شمس الديف، )د.ت(. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف 
 بيركت، لبناف.)د.ط(، العربي، 

الركح في الكبلـ عمى أركاح ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، 
 دار الكتب العممية ، بيركت. ،األمكات كاألحياء بالدالئؿ مف الكتاب كالسنة

مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية  بف أيكب بف سعد شمس الديف،ابف القيـ، محمد بف أبي بكر 
 بيركت. ،دار الكتب العممية)د.ط(،  ،العمـ كاإلرادة

طريؽ اليجرتيف كباب ىػ(، 1394ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف،)
 دار السمفية، القاىرة، مصر. ،2ط ،السعادتيف

 ،صفات المنافقيف ،ىػ( 1410ر بف أيكب بف سعد شمس الديف،)محمد بف أبي بك ،ابف القيـ
 الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات.)د.ط(، 

تحقيؽ:  ،تفسير القرآف العظيــ(،  1999 -ىػ 1420ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر، ) 
 زيع.دار طيبة لمنشر كالتك )د.ـ(:  ،2ط، سامي بف محمد سبلمة

 منشكرات جامعة القدس المفتكحة. ،1ط ،عقيدة إسبلميةـ(، 1993الكردم، راجح، كآخركف، ) 

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد  ،سنف ابف ماجوابف ماجة، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، )د.ت(. 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. ،: دار إحياء الكتب العربية  ،الباقي

 حمد بف محمد بف حبيب، دار الحديث.الماكردم، عمي بف م

المبار كفكرم، عبيد ا بف محمد عبد السبلـ بف خاف محمد بف أماف ا بف حساـ الديف 
دارة إ ،3ط ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحـ(،  1984ىػ،  1404الرحماني، ) 

 بنارس اليند.، الجامعة السمفية  ،البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء

 ،منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ـ(،2004-ىػ1425متكلي، تامر محمد محمكد، )  
 دار ماجد عسيرم. ،1ط
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، 1، طمنيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة(، ـ2004-ىػ1425،)تامر محمد محمكد ،متكلي
 دار ماجد عسيرم.

مجمع الممؾ فيد  ،كالسنةالفقو الميسر في ضكء الكتاب  ىػ(،1424مجمكعة مف المؤلفيف، ) 
 لطباعة المصحؼ الشريؼ.

مكقؼ ابف تيمية مف  ـ(، 1995 -ىػ 1415المحمكد، عبد الرحمف بف صالح بف صالح، )
 الرياض. ،مكتبة الرشد ،1ط، األشاعرة

. المحكـ كالمحيط األعظــ(،  2000 -ىػ  1421المرسي، عمي بف إسماعيؿ بف سيده، )
 بيركت. ،دار الكتب العممية ،1ط ،تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم

مف قضايا التربية الدينية في المجتمع  ـ(،1998 -ىػ1419المرسي، كماؿ الديف عبد الغني، ) 
 دار المعرفة الجامعية. ،1ط، اإلسبلمي

 ،التربية اإلسبلمية أصكليا كتطكرىا في الببلد العربيةـ(، 2005 -ىػ1425مرسي، محمد منير، )
 عالـ الكتب.

ىػ(،  1413) 1، ط،2ىػ(، ج 1413، )1، ط1سند، محمد بف عبد العزيز بف عبد ا، جالم 
فتاكل إسبلمية ألصحاب ىػ(،   1415، )1ـ(، ج، ط 1994 -ىػ  1414، ) 1، ط،3ج

الفضيمة العمماء سماحة الشيخ: عبد العزيز بف عبد ا بف باز، فضيمة الشيخ: محمد بف 
إضافة إلى   لشيخ: عبد ا بف عبد الرحمف الجبريف،صالح بف محمد العثيميف، فضيمة ا

 .دار الكطف لمنشر، الرياض ،المجنة الدائمة، كقرارات المجمع الفقيي

 دار الدعكة. ، المعجـ الكسيمصطفى، إبراىيـ، كآخركف، )د.ت(، مجمع المغة العربية بالقاىرة،  

، 1ط ،مية لمصؼ التاسعالتريبة اإلسبل ـ(،2010-ق1431مصطفى، حمزة ذيب، كآخركف، )
 غزة.، مطبعة البرقكني

، 1ط سادس،التريبة اإلسبلمية لمصؼ ال ـ(،2012-ق1433مصطفى، حمزة ذيب، كآخركف، )
 غزة.منصكر،  ابعمط
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منيج اإلماـ جماؿ الديف السُّرَّمىرّْم في  ـ(، 2015 -ىػ  1436المطمؽ، خالد بف منصكر، ) 
أصؿ الكتاب: رسالة  ،ي بف محمد الدخيؿ ا السكيمـاعتنى بو: أ. د. عم ،تقرير العقيدة

جامعة اإلماـ محمد بف  ،كمية أصكؿ الديف  ،ماجستير قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة 
 .1ط ،سعكد اإلسبلمية

المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف، 
 مصر. ،المكتبة التجارية الكبرل ، ط، الجامع الصغير فيض القدير شرح ، (ق1356)

ـ(، 1990-ىػ1410المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي، )
  .القاىرة، عبد الخالؽ ثركت 38عالـ الكتب  1،ط، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ

 دار الفجر لمتراث. .ط(.، )دسمسمة أعماؿ القمكب)د.ت(.  المنجد، محمد صالح.

الترغيب كالترىيب مف الحديث ق(،  1417المنذرم، عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد ا، ) 
 بيركت. ،دار الكتب العممية  ،1ط، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف ،الشريؼ

 ،3ط، لساف العرب ىػ(، 1414ابف منظكر، جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمى، ) 
 بيركت. ،ار صادرد

الجمكع  ـ(،  2005 -ىػ  1426الميناكم، محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ، ) 
نقيطي في تفسيره أضكاء البياف مكتبة  ،1ط ،البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العبلمة الشّْ

 ابف عباس، مصر.

 عماف.دار عمار )د.ط(،  ،مقدمة في التربية ـ(،1996ناصر، إبراىيـ، ) 

مطبعة  ،2ط، مقدمة في أصكؿ التربية اإلسبلميـ(، 1999-ىػ1420النباىيف، عمي سالـ، )
 مقداد غزة.

 ،العقد الثميف في شرح أحاديث أصكؿ الديفـ (، 2003-ىػ1423النجدم، حسيف بف غٌناـ، ) 
 فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية. ،1ط ، تحقيؽ: محمد بف عبد ا اليبداف

أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت  ،ـ( 2009 -ىػ 1430)،عبد الرحمف ،النحبلكم
  .، دار الفكر25ط ،كالمدرسة كالمجتمع
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مجمع الممؾ فيد  ،2ط ،التفسير الميسرـ(،  2009 -ىػ 1430نخبة مف أساتذة التفسير،) 
 لطباعة المصحؼ الشريؼ.

 ، القاىرة.7كيد، طط( غاية المريد في عمـ التج نصر، عطية قابؿ، )د.

التمييد لما في ىػ(،  1387النمرم، يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ، )  
تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ، محمد عبد الكبير  د،المكطأ مف المعاني كاألساني

 المغرب.، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،البكرم

. تحقيؽ: االستذكارـ(، 2000 -ىػ 1421بف محمد بف عبد البر،)  النمرم، يكسؼ بف عبد ا 
 بيركت. ، دار الكتب العممية، 1ط، سالـ محمد عطا، محمد عمي معكض

 ،2ط ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ق(،1392النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ، ) 
 بيركت. ،دار إحياء التراث العربي

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف اج أبك الحسف القشيرم، النيسابكرم، مسمـ بف الحج
 بيركت.  ،دار إحياء التراث العربي  ،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي،(العدؿ إلى رسكؿ ا)

التبياف في تفسير غريب ، ىػ( 1423ابف اليائـ، أحمد بف محمد بف عماد الديف بف عمي، ) 
 بيركت. ،دار الغرب اإلسبلمي  ،1ط، محمد تحقيؽ: ضاحي عبد الباقي ،القرآف

 ،3ط،شرح العقيدة الكاسطية، كيميو ممحؽ الكاسطي ىػ(، 1415ىٌراس، محمد بف خميؿ حسف، )
 الخبر. ،دار اليجرة لمنشر كالتكزيع 

 ،تحقيؽ: محمد عكض مرعب ،تيذيب المغة  ـ(،2001اليركم، محمد بف أحمد بف األزىرم، )
 بيركت. ،العربيدار إحياء التراث  ،1ط

دراسات في العقيدة ـ(، 1996-ق1416اليزايمة، محمد أحمد الخطيب، محمد عكض، ) 
 عىٌماف.، األردف ،دار عىٌمار ،4ط ،اإلسبلمية

 ،الزكاجر عف اقتراؼ الكبائرـ(، 1987 -ىػ 1407الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر، )
 دار الفكر. ،1ط

 



 087 

 ،1ط، المكسكعة الفقيية الككيتيةىػ(،  1427 -ق 1404سبلمية،) مف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإل
 الككيت، كطبع الكزارة. ،دار السبلسؿ  ،2مصر، ط ،مطابع دار الصفكة 

 ،دراسات في العقيدة" شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميةـ(، 2008-ىػ1429ياسيف، نسيـ شحدة، )
 .5ط

مبادئ كمقدمات عمـ التكحيد عند أىؿ  -طريؽ اليداية ـ(، 2006 -ىػ1427يسرم، محمد، ) 
 حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ. ،2ط،السنة كالجماعة

ـ(، االعتقاد، تحقيؽ: محمد بف عبد الرحمف 2002-ىػ1423ابف أبي يعمى، محمد بف محمد، )
 ، )د.ـ(: دار اطمس الخضراء.1الخميس، ط
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َأكالن:َفيرسَاآلياتَالقرآنية

 

َالصفحةَاآليةَطػػػػػػػػػػرؼَاآليػػػػػػػػةَََََََََََََََـ

َسكرةَالفاتحة

ي٤َ ...﴾ 1 ِٝ اَط ال٦ُْْقدَ 7َ89َ-6 ﴿ا٫ِْؼ٨َب الِصَ

َسكرةَالبقرة

َؾ إِْطَؼا٦٫َُ   1 ِٟ ١َّ إِْطَؼا٦َ٫ُب َذدَُؽ ًِ ْن خَ
َ
ْغَؾى﴾﴿أ

ُ
28َ86َ ب اْْل

2  ﴾... ١ٌ ِٓ َٞ ل٦َْ٣ِاَلئَِسِج إِِِن َشب 30َ68َ ﴿ َوإِْذ َٜبَل َركُّ

ََكةَ ...﴾  3 اَلةَ َوآخُ٭ا الؿَّ ِري٦ُ٭ا الوَّ
َ
43َ127َ ﴿ َوأ

٣َيْ   4 َٓ 54َ113َ ُس٤ْ إ٨َُِّ٪ ٫َُ٭ اتلَّ٭َّاُب الؾَِّطي٤ُ...﴾﴿... َذدَبَب 

5  ﴾... ٌٛ ْن يُْؤ٩٥ُِ٭ا ٢َُس٤ْ َوَْٜؼ ََكَن َِٙؾغ
َ
ُٔ٭َن أ ٦َ َْ َذدَ

َ
75َ123َ ﴿ أ

ِؼُم٭ا... ﴾  6 َٝ ََكةَ َو٥َب ُت اَلةَ َوآخُ٭ا الؿَّ ِري٦ُ٭ا الوَّ
َ
110َ132َ ﴿ َوأ

رِْض...﴾  7
َ
٦َبَواِت َواْْل ُْ القَّ 117َ38َ ﴿ تَِؼي

8  ﴾ ... ِْبِ ي٩ُ٭ا تِبلوَّ ِٔ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اْفدَ ِ
٬َب اَّلَّ حُّ

َ
153َ128َ ﴿ يَب أ

٦َبَوا  9 ِٛ القَّ
رِْض... ﴾﴿ إِنَّ ِِف َغ٣ْ

َ
164َ88َ ِت َواْْل

10  ﴾... ِ ٦َْؾةَ ّلِِلَّ ُٔ
٭ا اِْلَسَّ َوا٢ْ خ٦ُِّ

َ
196َ136َ ﴿ َوأ

11  ﴾ ... ُٛ ِٔ ِي َح٩ْ
٦َز١َِ اَّلَّ َٟ ُؾوا  َٚ ي٧َ َز ِ 171َ123َ ﴿ َو٥َز١َُ اَّلَّ

12   
ُ
٭َن ﴾﴿ أ ُٝ َٞ ٤ُ٫ُ ال٦ُْدَّ وخَلِ

ُ
ي٧َ َهَؼُٜ٭ا َوأ ِ َٞ اَّلَّ 177َ14،110َ وخَلِ

٣ُِظ٭َن ﴾  13 ْٚ ٣َُّس٤ْ ُت َٔ َ٢ َ ٭ا اّلِلَّ ُٝ تْ٭ات٬ِب َواتَّ
َ
خُ٭ا اْْلُيُ٭َت ٧ْ٥ِ أ

ْ
189َ104َ ﴿ َوأ

٭َى... ﴾  14 ْٝ اِد اتلَّ 197َ104،110،138َ ﴿ َوخََؿوَُّدوا َٙإِنَّ َغْْيَ الؿَّ
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15  ﴾... َ ُؾوا اّلِلَّ ُٟ يْد٤ُْ ٩٥ََبِف٠َُس٤ْ َٙبْذ ًَ 200َ138َ ﴿ َٙإَِذا َٜ

16  ﴾ ... ِ ُٔ٭َن ِذيِ٪ إَِل اّلِلَّ ٭ا يَْ٭٥ًب خُؾَْش ُٝ 218َ65َ ﴿ َواتَّ

٬ِِؾغ٧َ...﴾  17 ََ َ ُْحِةُّ اتلَّ٭َّابنَِي َوُْحِةُّ ال٦ُْدَ 222َ115،118َ ﴿...إِنَّ اّلِلَّ

ْمَ٭ال٤ْ٬َُ ِِف َفِبي١ِ... ﴾  18
َ
٭َن أ ُٝ ِٚ ي٧َ ُح٩ْ ِ

261َ135َ ﴿ ٥َز١َُ اَّلَّ

بِِلَبِت... ﴾  19 ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ 277َ130،132َ ﴿ إِنَّ اَّلَّ

٣ِي٤ٌ...﴾﴿ َواتَّ   20 َٓ ٍء  ٦ُِ٣َُٔس٤ُ ا َوا تُِس١ِ يَشْ ٭اْ ا َوغُ ُٝ 282َ108َ

َسكرةَآؿَعمراف

٩ِْؼ َرك٩َِب... ﴾  1 ِٓ 7َ36َ ﴿...آ٩٥ََّب تِِ٪ لُكٌّ ٧ْ٥ِ 

2   ُٔ ثُّ٭َن اَ َٙبخَّثِ ٩ْد٤ُْ ُُتِ
ُٟ 31َ13،125َ ٭ ِي... ﴾﴿ ١ُْٜ إِْن 

ِِن َْٜؼ ِشاْدُُس٤ْ... ﴾  3
َ
اِئي١َ أ 49َ44َ ﴿ َورَُف٭ًَل إَِل تَِن إِْْسَ

ُ َوِِلُّ ال٦ُْْؤ٩٥ِنَِي﴾  4 68َ108َ ﴿... َواّلِلَّ

5  ﴾... ِ 73َ81َ ﴿ ١ُْٜ إِنَّ ال٬َُْؼى ٫َُؼى اّلِلَّ

ِ َوال٦َْاَلئَِسِج... ﴾  6 ٩ََج اّلِلَّ ْٔ ٣َي٤ْ٬ِْ ٢َ َٓ نَّ 
َ
َٞ َشَؿاؤ٤ْ٫ُُ أ وخَلِ

ُ
87َ57َ ﴿ أ

7   ِ َْ ل٩٣َِّبِس لََّلَّ َل َبيٍْح وُِي وَّ
َ
َج.... ﴾﴿ إِنَّ أ 97َ136َ-96 ي تِث٠ََّ

ُٜ٭ا...﴾  8 ؾَّ َٚ ب َوََل َت ًٔ ي ِ ََجِ 103َ138َ ﴿ َواْخدَِو٦ُ٭ا ِِبَث١ِْ اّلِلَّ

يُْؼ٤ْ٫ُ َلحْاًب... ﴾  9 َٟ ُز٤ْ  ٭ا ََل يَُُّضُّ ُٝ 120َ109َ ﴿ َوإِْن خَْوِِبُوا َوَتدَّ

ِ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن﴾  10
ِ ٣َْٙيَدََ٭ُكَّ 122َ93َ ﴿ ولَََعَ اّلِلَّ

ْت ل٣ِنَْاِِٙؾغ٧َ﴾  11 ؼَّ ِٓ
ُ
َِ أ
٭ا اجلَّبَر ا٢َّ ُٝ 131َ62َ ﴿ َواتَّ

َؾةٍ ٧ْ٥ِ َركِ   12 ِٚ ْٗ ٭ا إَِل ٥َ ُٓ 133َ60َ ُس٤ْ وََش٩ٍَّج... ﴾﴿وََفبِر
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َؿ٥َْح...َ﴾  13 َٓ ْمِؾ َٙإَِذا 
َ
159َ95َ ﴿... وََلبِور٤ْ٫ُْ ِِف اْْل

ي٧َ َٜبَل ل٤ُ٬َُ اجلَّبُس إِنَّ اجلَّبَس...﴾  14 ِ 175َ41َ ﴿ اَّلَّ

َ ََيْدَِب ﴿  15 يِْة َو٢َِس٧َّ اّلِلَّ َٗ َُٔس٤ْ لََعَ ا٢ْ ٣ِ َْ ُ حِلُ 179َ54َ ﴾...َو٥َب ََكَن اّلِلَّ

16  ﴾ ... ُ ي٧َ َحثَْػ٣ُ٭َن ت٦َِب آخَب٤ُ٫ُ اّلِلَّ ِ 180َ65َ ﴿ ََل َْحَْقََبَّ اَّلَّ

َح   17 ْٝ ... ﴾ ﴿ َرك٩ََّب ٥َب َغ٣َ َٞ اًل ُفثَْظب٨َ ٍِ 190َ20َ ٫ََؽا تَب

َسكرةَالنساء

َ َورَُف٭ََلُ يُْؼِغ٣ُْ٪ َش٩َّبٍت ََتْؾِي ٧ْ٥ِ... ﴾  1 ِْ اّلِلَّ َِ 14َ64َ-13 ﴿َو٧ْ٥َ يُ

ي٧َ   2 ِ ِ لَِّلَّ ٭َء ِِب٬ََب٢ٍَج.... ﴾﴿ إِج٦ََّب اتلَّْ٭كَُج لََعَ اّلِلَّ ٣٦َُ٭َن القُّ ْٔ 18َ117َ-17 َح

3  ﴾...٪ِ ِٔ ي٧َ ٫َبُدوا ُْحَِؾُٙ٭َن ا٢ََْك٤َِ َخ٧ْ َمَ٭اِي ِ
46َ124َ ﴿ ٧َ٥ِ اَّلَّ

4   ِ ٩ِْؼ اّلِلَّ ِٓ ٭لُ٭ا ٫َِؽهِ ٧ْ٥ِ  ُٝ 78َ156َ ...﴾﴿... َوإِْن خُِوث٤ْ٬ُْ َطَق٩ٌَج َح

ْ لََعَ ا﴾  5 ْٓؾِْض َخ٤ْ٬ُْ٩ َوخََ٭ُكَّ
َ
81َ93َ ﴿...أ

6  ﴾ ... ِ ٩ِْؼ َدْْيِ اّلِلَّ ِٓ ْؾآَن َولَْ٭ ََكَن ٧ْ٥ِ 
ُٝ ٙاََل َحدََؼتَُّؾوَن ا٢ْ

َ
82َ37َ ﴿ أ

ِٟدَبتًب َمْ٭ُٜ٭خًب﴾﴿...   7 اَلةَ ََك٨َْح لََعَ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي  103َ127َ إِنَّ الوَّ

8  ﴾ ... َ ِؾ اّلِلَّ ِٚ ْٗ َقُ٪ ُث٤َّ يَْقدَ ْٚ ٤ْ٣ِ َج ّْ ْو َح
َ
١ْ٦َ ُف٭ًءا أ ْٔ 110َ116َ ﴿ َو٧ْ٥َ َح

9   ِ يًؼا﴾﴿َو٧ْ٥َ يُْْشِْك تِبّلِلَّ ِٔ ْؼ َي١َّ َياَلًَل تَ َٝ 116َ85َ َذ

ِ َوَمالئَِسدِِ٪ َوُكدُثِِ٪ َورُُف٣ِ٪ِ   10 ْؾ تِبّلِلَّ ُٚ 136َ85َ ِِ... ﴾ ﴿َو٧ْ٥َ يَْس

َ و٫ََُ٭ َغبِدُخ٤ْ٬ُ...﴾  11 ٭َن اّلِلَّ ُٓ نَي ُُيَبِد ِٝ 142َ158،161،162َ ﴿ إِنَّ ال٩٦َُْبِٙ

١ِ ٧َ٥ِ اجلَّبِر... ﴾  12 َٚ ْف
َ
رِْك اْْل نَي ِِف ادلَّ ِٝ 145َ159َ ﴿ إِنَّ ال٩٦َُْبِٙ

غ٧َ َو٩٥ُِؽِرغ٧َ   13 بَّْشِ ِ ...﴾﴿ رٌُّفاًل ٥ٌّ 165َ89َ خِلاَلَّ يَُس٭َن ل٩٣َِّبِس لََعَ اّلِلَّ
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َسكرةَالمائدة

ر٤ِْ... ﴾  1  اإْلِ
بَو٨ُ٭ا لََعَ َٔ ٭َى َوََل َت ْٝ بَو٨ُ٭ا لََعَ ا٢ِِْبِ َواتلَّ َٔ 2َ14َ ﴿َوَت

2   ُٟ ُ٭اْ إِن  ِ َذدََ٭َّكَّ ْؤ٩٥ِِنَي﴾﴿ولَََعَ اّلِلَّ 23َ91َ ٩د٤ُ ٥ُّ

٣َيُْس٤ْ ٧ْ٥ِ َطَؾٍج   3 َٓ  ١َ َٔ ُ حِلَْص 6َ97َ ﴾...﴿٥َب يُِؾغُؼ اّلِلَّ

٧َٓ ِدي٩ِِ٪... ﴾  4 ي٧َ آ٩٥َُ٭اْ ٧٥َ يَْؾخَؼَّ ٩٥ُِس٤ْ  ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
54َ41َ ﴿يَب أ

ي٧َ آ٩٥َُ٭ا... ﴾  5 ِ ُ َورَُف٭َُلُ َواَّلَّ 56َ131َ-55 ﴿ إِج٦ََّب َوحِلُُّس٤ُ اّلِلَّ

6  ﴾... َٞ َٞ ٧ْ٥ِ َركِ ٨ِؿَل إحَِلْ
ُ
ْٕ ٥َب أ ٬َب الؾَُّف٭ُل ت٣َِ حُّ

َ
67َ45َ ﴿ يَب أ

َسكرةَالنعاـ

1   
َ
رِْض... ﴾١ُْٜ أ

َ
٦َبَواِت َواْْل ِؾ القَّ ٍِ ُؽ َوحِلُب َٙب ِ َّ 

َ
ِ أ 14َ35َ َدْْيَ اّلِلَّ

َ٘ ََلُ إَِلَّ ٫َُ٭... ﴾  2 ُ تُُِّضٍّ ٙاََل ََكِل َٞ اّلِلَّ 17َ144َ ﴿ َوإِْن َح٦َْقْق

ب   3 ًٔ ي ُك٭اْ ... ﴾﴿َوغَْ٭َم ََنُْْش٤ْ٫ُُ ََجِ َْشَ
َ
ي٧َ أ ِ ٭ُل لَِّلَّ ُٝ 24َ41َ ُث٤َّ َج

ٍء ﴾  4 ٩َب ِِف ا٠ِْ٢دَبِب ٧ْ٥ِ يَشْ ٍْ 37َ77َ ﴿ ٥َب َٙؾَّ

يَْة... ﴾   5 َٗ ٤َُ٣ ا٢ْ ْٓ
َ
ِ َوَل أ ٩ِْؼي َغَؿائ٧ُِ اّلِلَّ ِٓ ُٜ٭ُل ٢َُس٤ْ 

َ
50َ54َ ﴿ َل أ

6   ُ٤َ٣ْٔ ٬َ٦َُ٣ْٔب إَِلَّ ٫َُ٭ َوغَ يِْة ََل َح َٗ بخُِض ا٢ْ َٚ ٩َْؼهُ ٥َ ِٓ 59َ54َ ﴾ ..﴿َو

ْكد٤ُْ َوََل َ َ   7 َْشَ
َ
َغبُف ٥َب أ

َ
َ٘ أ ْكد٤ُ ﴿ َوَكيْ َْشَ

َ
٨َُّس٤ْ أ

َ
81َ40َ ﴾ ...بُٙ٭َن أ

8  ﴾...٧ُ٥ْ
َ
َٞ ل٤ُ٬َُ اْْل وخَلِ

ُ
٤ٍْ٣ أ ُّ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َول٤َْ ي٣َِْبُق٭ا إِي٦َبَج٤ْ٬ُ تِ ِ

82َ13،32َ ﴿اَّلَّ

١َ ٢َُس٤ُ اجلُُّص٭َم تِل٬َْدَُؼوا ت٬َِب ... ﴾  9 َٔ ِي َش 97َ152َ ﴿ و٫ََُ٭ اَّلَّ

ٍء ... ﴾  10 ُٛ لُكِ يَشْ ُ َركُُّس٤ْ ََل إََِلَ إَِلَّ ٫َُ٭ َغب٢ِ 103َ35َ ﴿َذ٢ُِس٤ُ اّلِلَّ

ْح َهْؼرَهُ لِْْلِْفاَلِم...﴾  11 ْن َح٬ِْؼيَُ٪ يَْْشَ
َ
ُ أ 125َ83َ ﴿ َذ٧ْ٦َ يُؾِِد اّلِلَّ
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ث١َُ... ﴾  12 ٭ا القُّ ُٔ ٭ُه َوَل خَتَّثِ ُٔ ي٦بً َٙبخَّثِ ِٝ اِِط ُمْقدَ نَّ ٫ََؽا ِِصَ
َ
153َ105َ ﴿ َوأ

13  ﴾ ... ِِتَ
ْ
ْو يَأ
َ
ِتي٤ُ٬َُ ال٦َْاَلئَِسُج أ

ْ
ْن خَأ
َ
ُؾوَن إَِلَّ أ ُّ 158َ117َ ﴿ ١ْ٫َ َح٩ْ

٥ْزَبل٬َِب َو٧ْ٥َ َشبَء... ﴾ ﴿٧٥َْ   14
َ
ْْشُ أ َٓ 160َ57َ َشبَء تِبِْلََق٩َِج ٣ََُٙ٪ 

15  ﴾ ... ِ ،162َ12َ،26َ،30َ ﴿ ١ُْٜ إِنَّ َهاَلِِت َونُُقِِك َوََمْيَبَي َوَم٦َبِِت ّلِِلَّ
59َ

َسكرةَالعراؼ

ًج ...﴾  1 َٓ ِغُؾوَن َفب
ْ
َش٤ْ٬ُُ٣ ََل يَْقدَأ

َ
َش١ٌ َٙإَِذا َشبء أ

َ
ٍج أ َّ٥
ُ
34َ79َ ﴿ َو٢ُُِكِ أ

ْن خ٣ُِْس٤ُ اْج٩ََُّج   2
َ
٣٦َُ٭َن ﴾﴿ َو٨ُ٭ُدوا أ ْٔ ٩ْد٤ُْ َت ُٟ وِرثْد٦ُُ٭٫َب ت٦َِب 

ُ
43َ59َ أ

٣َي٤ْ٬ِْ تََؾََكٍت....﴾  3 َٓ دَْظ٩َب  َٚ ْ٭ا ٢َ َٝ َؾى آ٩٥َُ٭ا َواتَّ ُٝ ١َ٫ْ ا٢ْ
َ
نَّ أ
َ
96َ109َ ﴿ َولَْ٭ أ

ِٝنَي﴾  4 بِٜثَُج ل٦ُْ٣ِدَّ َٔ 128َ111َ ﴿... َوا٢ْ

131َ145َ ﴿ َٙإَِذا َشبَءْت٤ُ٬ُ اِْلََق٩َُج َٜبلُ٭ا جَلَب ٫َِؽهِ َوإِْن خُِوث٤ْ٬ُْ َفحِاٌَج ...﴾  5

رِْض... ﴾  6
َ
ُوَن ِِف اْْل ي٧َ َحد٠ََِبَّ ِ ِْصُِف َخ٧ْ آيَبِِتَ اَّلَّ

َ
146َ87َ ﴿ َفأ

٭َن ...﴾  7 ُٝ ي٧َ َحدَّ ِ ْكدُث٬َُب لَِّلَّ
َ
ٍء ََٙقأ َْٔح لُكَّ يَشْ َِ وَِف 156َ135َ ﴿... َورََْحَ

ُ َذ٬َُ٭ ال٬ْ٦ُْدَِؼي﴾  8 178َ82َ ﴿ ٧٥َ َح٬ِْؼ اّلِلَّ

ُؾوا ِِف مَ   9 ُّ َول٤َْ َح٩ْ
َ
َٛ ... ﴾﴿ أ رِْض َو٥َب َغ٣َ

َ
٦َبَواِت َواْْل 185َ37َ ٠َُ٣٭ِت القَّ

187َ82َ ﴾ ...ََل َُي٣َِي٬َب لَِ٭ْٜد٬َِب إَِلَّ ٫ُ٭َ ...﴿  10

َسكرةَالنفاؿ

٣َي٤ْ٬ِْ آيَبخُُ٪ َزاَدْت٤ْ٬ُ إِي٦َ   1 َٓ 2َ124،125َ ب٨ًب... ﴾﴿...َوإَِذا خ٣ُِيَْح 

َُٔس٤ْ َذزَبِدُ٭ا ...﴾  2 ِِن ٥َ
َ
َٞ إَِل ال٦َْاَلئَِسِج أ 12َ72َ ﴿إِْذ يُ٭ِح َركُّ

ي٧َ آ٩٥َُ٭اْ اْفدَِصيثُ٭اْ ّلِِلِ وَ   3 ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
24َ82َ ل٣ِؾَُّف٭ِل إَِذا َدََعُز٤... ﴾﴿ يَب أ
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١ْ ٢َُس٤ْ ُْٙؾَٜب٨ًب﴾  4 َٔ َ ََيْ ٭ا اّلِلَّ ُٝ 29َ108َ ﴿ إِْن َتدَّ

5  ﴾ ... ِ ْ لََعَ اّلِلَّ ٤ِْ٣ َٙبْش٩َْض ل٬ََب َوخََ٭ُكَّ 61َ93َ ﴿َوإِْن َش٩َُظ٭ا ل٣ِقَّ

َسكرةَالتكبة

3َ113،134َ ﴿... َٙإِْن خُبْد٤ُْ َذ٬َُ٭ َغْْيٌ ٢َُس٤ْ...﴾  1

ِٝنَي ﴾  2 َ ُْحِةُّ ال٦ُْدَّ 4َ108َ ﴿... إِنَّ اّلِلَّ

َٜب  3
َ
ََكةَ َٙإِْغَ٭ا٨ُُس٤ْ... ﴾﴿ َٙإِْن خَبتُ٭ا َوأ اَلةَ َوآخَُ٭ا الؿَّ 11َ133َ ُم٭ا الوَّ

ُؾوا...﴾  4 ِٚ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا ٥َب ٢َُس٤ْ إَِذا ِري١َ ٢َُس٤ُ ا٨ْ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
38َ64َ ﴿ يَب أ

5   َ٣ َٓ َل  ْن ُتََنَّ
َ
٭َن أ ُٝ 64َ162َ ي٤ْ٬ِْ ُف٭َرةٌ خُجَثِا٤ْ٬ُُ ...﴾﴿ َْحَْؽُر ال٩٦َُْبِٙ

ُمُؾوَن...﴾  6
ْ
ٍْٔى يَأ ٤ْ٬ُ ٧ْ٥ِ َب ًُ ْٔ بُت َب َٝ ٭َن َوال٩٦َُْبِٙ ُٝ 68َ163َ-67 ﴿ ال٩٦َُْبِٙ

ِٝنيَ   7 بَر َوال٩٦َُْبِٙ َّٚ ٬َب اجلَِّبُّ َشب٫ِِؼ ا٠ُْ٢ حُّ
َ
٣َي٤ْ٬ِْ... ﴾ ﴿ يَب أ َٓ  ُْ ُ٣ ْٖ 73َ158َ َوا

٬ُِؾ٤ْ٫ُ َوخَُؿِكي٤ْ٬ِ ت٬َِب... ﴾  8 ََ ْمَ٭ال٤ْ٬ِِ َهَؼًَٜج ُت
َ
103َ133َ ﴿ ُغْؽ ٧ْ٥ِ أ

ُ َخ٣٦ََُس٤ْ َورَُف٭َُلُ َوال٦ُْْؤ٩٥ُِ   9 105َ79َ ٭َن... ﴾﴿ َو١ُِٜ اْخ٣٦َُ٭ا ََٙقَْيَى اّلِلَّ

ْمَ٭ال٤ْ٬َُ...﴾  10
َ
َق٤ْ٬ُ َوأ ُٚ ْج

َ
َ اْلََتَى ٧َ٥ِ ال٦ُْْؤ٩٥ِنَِي أ 111َ65َ ﴿ إنَّ اّلِلَّ

٣َيِْ٪... ﴾  11 َٓ ِؿغٌؿ  َٓ ِقُس٤ْ  ُٚ ٨
َ
ْؼ َشبءُز٤ْ رَُف٭ٌل ٧ْ٥ِ أ َٝ َ٢ ﴿ 128َ40َ

ُْح... ﴾  12 ٣َيِْ٪ خََ٭َّكَّ َٓ ُ ََل إََِلَ إَِلَّ ٫َُ٭  ١ْ َطْقِبَ اّلِلَّ ُٝ 129َ93َ ﴿ َٙإِْن خََ٭٢َّْ٭ا َذ

َسكرةَيكنس

بِِلَبِت َح٬ِْؼي٤ْ٬ِ َرك٤ْ٬ُُّ...﴾  1 ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو ِ 9َ42َ ﴿إِنَّ اَّلَّ

2  ﴾... ُٞ ٧ْ َح٣ِ٦ْ َّ٥
َ
رِْض أ

َ
٦َبِء َواْْل 31َ26،28َ ﴿ ١ُْٜ ٧ْ٥َ يَْؾُزُُٜس٤ْ ٧َ٥ِ القَّ

َُٔس٤ْ   3 ُؾوا إِِِن ٥َ ِّ ِ َٙبْجدَ يُْة ّلِِلَّ َٗ
١ْ إِج٦ََّب ا٢ْ ُٝ 20َ54َ ﴾...﴿َذ
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ْ٭ُن...﴾  4 َٓ ٤ْ٬ُ ِْٙؾ َٔ ْتثَ
َ
اِئي١َ اْْلَْظَؾ َٙأ 90َ117َ ﴿ وََشبَوْز٨َب تِبَِن إِْْسَ

رِْض... ﴾  5
َ
٦َبَواِت َواْْل ُؾوا ٥َبَذا ِِف القَّ ُّ 101َ37َ ﴿ ١ُِٜ اْج

ُ تُُِّضٍّ ٙاََل   6 َٞ اّلِلَّ َ٘ ََلُ إَِلَّ ٫َُ٭...﴾ ﴿ َوإِْن َح٦َْقْق 107َ144َ ََكِل

َسكرةَىكد

ُؾوا َركَُّس٤ْ ُث٤َّ خُ٭كُ٭ا إحَِلِْ٪ ...﴾  1 ِٚ ْٗ ِن اْفدَ
َ
3َ113َ ﴿ َوأ

٦َبَء.  2 ُؾوا َركَُّس٤ْ ث٤َُّ خُ٭كُ٭ا إحَِلِْ٪ يُؾِْف١ِ القَّ ِٚ ْٗ 52َ119َ ..﴾﴿ َوغَب َْٜ٭ِم اْفدَ

ب ٧َ٥ِ ال٣َّي١ِْ إِنَّ اِْلََق٩َبِت... ﴾  3 ًٚ َؾَِفِ اجل٬ََّبِر َوُز٢َ ٍَ  
اَلةَ ٤ِِٜ الوَّ

َ
114َ130َ ﴿ َوأ

٣َيِْ٪ ﴾  4 َٓ  ْ 123َ95َ ﴿ َٙبْخثُْؼهُ َوخََ٭ُكَّ

َسكرةَيكسؼ

٩َّب َهبِدِرنَي ﴾﴿.  1 ُٟ ٨َْح ت٦ُِْؤ٧ٍ٥ِ جَلَب َولَْ٭ 
َ
17َ34َ ..َو٥َب أ

ُك٭َن...﴾  2 ِ إَِلَّ و٤ْ٫َُ ُمْْشِ ْكََث٤ْ٫ُُ تِبّلِلَّ
َ
106َ28َ ﴿ َو٥َب يُْؤ٧ُ٥ِ أ

َسكرةَالرعد

َؼاٍر﴾  1 ْٝ ٩َْؼهُ ت٦ِِ ِٓ ٍء  8َ75َ ﴿... َوُُكُّ يَشْ

٭٨َ٪ُ   2 ُّ َٚ ِ٪ َْحْ ِٚ ثَبٌت ٧ْ٥ِ َبنْيِ يََؼيِْ٪ َو٧ْ٥ِ َغ٣ْ ِٝ َٔ 11َ69َ ﴾ ...﴿ ََلُ ٥ُ

3   ﴾... ُ رِْض ١ُِٜ اّلِلَّ
َ
٦َبَواِت َواْْل 16َ26َ ﴿ ١ُْٜ ٧ْ٥َ رَبُّ القَّ

4   ِ ... ﴾﴿ اَّلَّ ِ ِؾ اّلِلَّ ْٟ ََل تِِؽ
َ
ِ أ ِؾ اّلِلَّ ْٟ ٦َِِئُّ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ُُ تِِؽ َْ 28َ162َ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َوَت

رُْض... ﴾  5
َ
َْٔح تِِ٪ اْْل َِ ْو ُر

َ
ثَبُل أ نَّ ُْٜؾآ٨ًب ُفِْيَْت تِِ٪ اْجِ

َ
31َ125َ ﴿ َولَْ٭ أ

َسكرةَإبراىيـ

ْ٭ِل اثلَّبتِِح ِِف اِْلَيَبةِ...﴾  1 َٝ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا تِب٢ْ ِ
ُ اَّلَّ 27َ68َ ﴿ يُثَثُِح اّلِلَّ
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نَْقبَن... ﴾  2 ِ ََل ُُتُْو٭٫َب إِنَّ اإْلِ ٦ََْٔح اّلِلَّ وا ٨ِ ُٔؼُّ 34َ39َ ﴿...َوإِْن َت

َسكرةَالحجر

َؼٍر  ﴿ َوإِنْ   1 َٝ  تِ
َُلُ إَِلَّ ٩َْؼ٨َب َغَؿائ٩ُُِ٪ َو٥َب ُجََنِ ِٓ ٍء إَِلَّ  ٧ْ٥ِ يَشْ

٣ُْٔ٭ٍم﴾ ٥َ 
21َ75َ

رِْض ...﴾  2
َ
َزغََِنَّ ل٤ْ٬َُ ِِف اْْل

ُ
َ٭غْتَِن َْل ْٖ

َ
40َ86َ-39 ﴿ َٜبَل رَِب ت٦َِب أ

ِٔنيَ ﴿ َوإِنَّ َش٬َ   3 َْجَ
َ
ُؼ٤ْ٫ُ أ ِٓ 45َ109َ ﴾ …٤ََّ٩ ل٦ََْ٭

َسكرةَالنحؿ

ْمؾِهِ لََع ٧ْ٥َ يَمبُء ...﴾  1
َ
وِح ٧ْ٥ِ أ ُل ال٦َْالئَِسَج تِبلؾُّ 2َ104َ ﴿ ُحََنِ

٦ٍَج ٧َ٦َِٙ اّلِِل ُث٤َّ إَِذا َمقَّ   2 ْٔ ... ﴾﴿ َو٥َب تُِس٤ ٧٥ِ ِج ُّ 54َ144َ-53 ُس٤ُ الُّضُّ

ثَبِل ُبيُ٭خبً... ﴾  3 ِِؽي ٧َ٥ِ اْجِ
ْن ا َّ

َ
َٞ إَِل اجلَّْظ١ِ أ ْوَح َركُّ

َ
68َ39َ ﴿ َوأ

ِْق٩ُ٭َن﴾  4 ي٧َ ٤٫ُ َمُّ ِ ٭اْ وَّاَّلَّ َٝ ي٧َ اتَّ ِ َْ اَّلَّ 128َ108َ ﴿ إِنَّ ا ٥َ

َسكرةَاإلسراء

ثِْؼهِ حَلاًْل ٧َ٥ِ ال٦َْْقِصِؼ اِْلََؾاِم... ﴾  1 َٔ ْْسَى تِ
َ
ِي أ 1َ31َ ﴿ ُفثَْظبَن اَّلَّ

٬َْؼ ََكَن َمْقاُ٭ًَل﴾  2 َٔ ٬ِْؼ إِنَّ ا٢ْ َٔ ْوُٙ٭ا تِب٢ْ
َ
34َ160َ ﴿... َوأ

3  ﴾ ... َْ َواْْلََصَ ٦ْ ٤ٌْ٣ إِنَّ القَّ ِٓ َٞ تِِ٪  َ ـَ ل ْ ُ٘ ٥َب ٢َح ْٝ 45َ123َ ﴿ َوََل َت

بٌء َورََْحٌَج ل٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي... ﴾  4 َٚ ْؾآِن ٥َب ٫َُ٭ ِل ُٝ ُل ٧َ٥ِ ا٢ْ 82َ124،126،147َ ﴿ َوُجََنِ

َسكرةَالكيؼ

٨َْؿَل لََعَ َخثِْؼهِ ا٠ِْ٢دَبَب.. ﴾  1
َ
ِي أ ِ اَّلَّ 1َ31َ ﴿ اِْل٦َُْؼ ّلِِلَّ

َٞ ٧ْ٥َ تََمبُء...﴾  2 ِٞ خُْؤِِت ال٣٦ُْْ َٞ ال٣٦ُْْ ِ 26َ78َ ﴿ ١ُِٜ ال٤٬َُّ٣َّ ٥َبل

ثبً﴾  3 ْٝ 44َ57َ ﴿ ٫َُ٭ َغْْيٌ رَ٭اتبً، وََغْْيٌ ُخ
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ْخ٦َبًَل ...﴾  4
َ
غ٧َ أ ْغَِّسِ

َ
104َ86َ-103 ﴿ ١ُْٜ ١ْ٫َ ٨ُجَثِاُُس٤ْ تِبْْل

بَء َركِِ٪ ٣َْٙيَ   5 َٝ ١ْ٦َ َخ٦َاًل َهبِِلًب... ﴾﴿... َذ٧ْ٦َ ََكَن يَؾُْش٭ ٢ِ ْٔ 110َ161َ

َسكرةَمريـ

َٞ يَْؼُغ٣ُ٭َن   1 وخَلِ
ُ
١َ٦ِ َهبِِلًب َٙأ َٓ  ﴿ إَِلَّ ٧ْ٥َ خَبَب َوآ٧َ٥َ َو

 اْج٩َََّج... ﴾
60َ119َ

َسكرةَطو

ٮ لُكَّ يَشْ   1 ََ ْخ
َ
ِي أ ُ٪ ُث٤َّ ٫ََؼى ﴾﴿ َٜبَل َرك٩َُّب اَّلَّ َٝ 50َ39َ ٍء َغ٣ْ

ْزَواًشب ٤ْ٬ُْ٩٥ِ ز٫ََْؾةَ... ﴾  2
َ
٩َب تِِ٪ أ ْٔ َٞ إَِل ٥َب ٥َدَّ نَّ َخيْجَيْ -131 ﴿ َوََل َت٦ُؼَّ

132َ
130َ

َسكرةَالنبياء

1   َٚ َ٢ ُ ِ ...﴾﴿ لَْ٭ ََكَن ِذي٦َ٬ِب آل٬ٌَِج إَِلَّ اّلِلَّ 22َ36َ َقَؼخَب َُٙقثَْظبَن اّلِلَّ

َٞ ٧ْ٥ِ رَُف٭ٍل إَِلَّ ٨ُ٭ِح إحَِلِْ٪... ﴾  2 رَْف٩ْ٣َب ٧ْ٥ِ َرث٣ِْ
َ
25َ29ََ ﴿ َو٥َب أ

ج٦ََّب إِل٬َُُس٤ْ إََِلٌ َواِطٌؼ ذَ   3
َ
جْد٤ُْ ﴿ ١ُْٜ إِج٦ََّب يُ٭َح إََِلَّ أ

َ
١ْ٬َ أ

 ُمْق٦ُ٣ِ٭َن﴾
108َ29َ

َسكرةَالحج

ي٤ٌ ﴾  1 ِّ َٓ ٌء  ِج يَشْ َٓ ب ٭ا َركَُّس٤ْ إِنَّ َزلَْؿ٢ََج القَّ ُٝ ٬َب اجلَّبُس اتَّ حُّ
َ
1َ104َ ﴿ أ

ُْ ٧ْ٥ِ َطِؼيٍؼ﴾  2 ب٥ِ َٝ 22َ62َ ﴿َول٤ْ٬َُ ٥َ

خُ٭َك رَِشبًَل ولَََعَ لُكِ َيبِمٍؾ... ﴾  3
ْ
ِذْن ِِف اجلَّبِس تِبِْلَِس يَأ

َ
27َ137َ ﴿ َوأ

٣ُ٭ِب﴾  4 ُٝ ٭َى ا٢ْ ْٝ ِ َٙإ٬َّ٨ِب ٧ْ٥ِ َت ٤ْ َلٔبئَِؾ اّلِلَّ ِّ َٔ َٞ َو٧ْ٥َ ُح ِ 32َ104َ ﴿ ذل

٭َى ٩٥ُِْس٤ْ...﴾﴿... َو٢َ   5 ْٝ 37َ110َ ِس٧ْ َح٩َبَُلُ اتلَّ
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ي٧َ آ٩٥َُ٭ا...﴾  1 ِ ٧ِ اَّلَّ َٓ  ُْ َ يَُؼاِٙ 38َ42َ ﴿ إِنَّ اّلِلَّ

ََكةَ...﴾  2 اَلةَ َوآخَُ٭ا الؿَّ َٜبُم٭ا الوَّ
َ
رِْض أ

َ
٩َّب٤ْ٫ُ ِِف اْْل ي٧َ إِْن ٠٥ََّ ِ 41َ135َ ﴿ اَّلَّ

3  ﴾ ... َٞ ٧ْ٥ِ رَُف٭ٍل َوَل ٨َِبٍّ إَِلَّ إَِذا َت٦ََّنَّ رَْف٩ْ٣َب ٧ْ٥ِ َرث٣ِْ
َ
52َ45،46َ ﴿ َو٥َب أ

4   
َ
٦َبِء َواْْل ٤َُ٣ ٥َب ِِف القَّ ْٔ َ َح نَّ اّلِلَّ

َ
٤َْ٣ْٔ أ ل٤َْ َت

َ
70َ77َ رِْض... ﴾﴿ أ

َسكرةَالمؤمنكف

رَْف٩ْ٣َب رُُف٩َ٣َب َتَْتَا﴾  1
َ
44َ43َ ﴿ُث٤َّ أ

َسكرةَالنكر

٣ُِظ٭َن﴾  1 ْٚ ٣َُّس٤ْ ُت َٔ يَُّ٪ ال٦ُْْؤ٩٥ُِ٭َن ٢َ
َ
ب أ ًٔ ي ِ ََجِ 31َ112،113،115َ ﴿... َوخُ٭كُ٭ا إَِل اّلِلَّ

ِ َورَُف٭َِلِ... ﴾  2 ٭ا إَِل اّلِلَّ ُٓ 51َ162َ ﴿ إِج٦ََّب ََكَن َْٜ٭َل ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي إَِذا ُد

َ َورَُف٭ََلُ َوَُيَْك   3 ِْ اّلِلَّ َِ ِ٪... ﴾﴿ َو٧ْ٥َ يُ ْٝ َ َوغَدَّ 52َ109َ اّلِلَّ

بِِلَبِت... ﴾  4 ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا ٩٥ُِْس٤ْ َو ِ ُ اَّلَّ َؼ اّلِلَّ َٓ 55َ32،87َ ﴿ َو

5   ٍِ
َ
ََكةَ َوأ اَلةَ َوآخُ٭ا الؿَّ ِري٦ُ٭ا الوَّ

َ
٭ا الؾَُّف٭َل ﴿ َوأ ُٔ 56َ132َ ﴾...ي

َسكرةَالفرقاف

٣ُ٭َن إِْن ٤ْ٫ُ... ﴾  1 ِٝ ْٔ ْو َح
َ
ُٔ٭َن أ ْكََث٤ْ٫َُ يَْق٦َ

َ
نَّ أ
َ
44َ86َ ﴿ أْم َُتَْقُة أ

ِي َل َح٦ُ٭ُت ﴾  2 ْ لََعَ ا٢ََْحِ اَّلَّ 58َ95َ ﴿ َوخََ٭ُكَّ

3  ﴾ ... َٞ وخَلِ
ُ
١َ٦ِ َخ٦َاًل َهبِِلًب َٙأ َٓ 70َ118َ ﴿ إَِلَّ ٧ْ٥َ خَبَب َوآ٧َ٥َ َو

َسكرةَالشعراء

ب٢نَِي﴾  1 ًَّ ٨َب ٧َ٥ِ ال
َ
٣ْد٬َُب إًِذا وَأ َٔ 20َ86َ ﴿َٜبَل َذ

2   َ ٭َن﴾﴿ إِْذ َٜبَل ل ُٝ ََل َتدَّ
َ
ُغ٭٤ْ٫ُ ٫ُ٭ٌد أ

َ
124َ105َ ٤ْ٬ُ أ
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بل٦َِنَي...﴾  1 َٔ غ١ُ رَِب ا٢ْ 194َ68َ-192 ﴿ َوإ٨َُِّ٪ تَلََْنِ

َسكرةَالنمؿ

َؾةٌ ت٤َِ يَؾْشِ   1 ِِ 35َ43َ ُْ ال٦ُْؾَْف٣ُ٭َن﴾﴿َوإِِِن ُمؾِْف٣ٌَج إحَِل٤ْ٬ِْ ت٬َِِؼيٍَّج َذ٩َب

يَْة   2 َٗ رِْض ا٢ْ
َ
٦َبَواِت َواْْل ٤َُ٣ ٧ْ٥َ ِِف القَّ ْٔ 65َ54َ ﴾ ...﴿١ُْٜ ََل َح

َسكرةَالقصص

ْن يَُس٭َن... ﴾  1
َ
ََٔس أ ١َ٦ِ َهبِِلًب َذ َٓ ب ٧ْ٥َ خَبَب َوآ٧َ٥َ َو َّ٥

َ
67َ118َ ﴿ َٙأ

2  ﴾... َٞ ُ إحَِلْ ْطَق٧َ اّلِلَّ
َ
٦َب أ َٟ ْطِق٧ْ 

َ
77َ21َ ﴿... َوأ

َسكرةَالعنكبكت

1  ﴾ ... ٭هُ َذ٢ُِس٤ْ َغْْيٌ ُٝ َ َواتَّ ْ٭٥ِِ٪ اْخثُُؼوا اّلِلَّ َٝ 16َ105َ ﴿ َوإِتَْؾا٫ِي٤َ إِْذ َٜبَل ٢ِ

٦َبِء... ﴾  2 رِْض َوََل ِِف القَّ
َ
ِْٔصِؿغ٧َ ِِف اْْل ْجد٤ُْ ت٦ُِ

َ
22َ47َ ﴿َو٥َب أ

3  ﴾ ...٤َْ٣ ِٔ وخُ٭ا ا٢ْ
ُ
ي٧َ أ ِ 49َ125َ ﴿ ت١َْ ٫َُ٭ آيَبٌت تَح٩َِبٌت ِِف ُهُؼوِر اَّلَّ

ي٧َ آ٩٥َُ٭  4 ِ بِِلَبِت جَلُثَِ٭َئ٤ْ٬َُّ٩ ٧َ٥ِ اْج٩ََِّج ... ﴾﴿ َواَّلَّ ٣٦ُِ٭ا الوَّ َٓ 58َ109َ ا َو

رَْض... ﴾  5
َ
٦َبَواِت َواْْل َٛ القَّ تْل٤ْ٬َُ ٧ْ٥َ َغ٣َ

َ
61َ28َ ﴿ َو٢َِِئْ َفأ

ي٧َ َشب٫َُؼوا ِذي٩َب جَل٬َِْؼحَ   6 ِ َْ ...﴾﴿ َواَّلَّ َ ل٦ََ 69َ83َ ٤ْ٬َُّ٩ ُفث٩َ٣َُب َوإِنَّ اّلِلَّ

َسكرةَالرـك

رِْض َواْغِداَلُف ... ﴾  1
َ
٦َبَواِت َواْْل ُٛ القَّ 22َ37َ ﴿ َو٧ْ٥ِ آيَبخِِ٪ َغ٣ْ

َسكرةَلقماف

ُمؾْ   1
ْ
اَلةَ وَأ ٤ِِٜ الوَّ

َ
٧ِ ال٠َْ٩٦ُِْؾ... ﴾ ﴿يَب ُبَنَّ أ َٓ ُؾوِف َوا٨َْ٪  ْٔ 17َ64َ تِبل٦َْ

2   ُ٤َ٣ْٔ يَْذ َوغَ َٗ ُل ا٢ْ ِج َوغََُنِ َٓ ب ٤ُْ٣ القَّ ِٓ ٩َْؼهُ  ِٓ  َ 34َ54َ ﴾...﴿إِنَّ اّلِلَّ
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َسكرةَالسجدة

1   ِ ُٞ ال٦َْ٭ِْت اَّلَّ َّٙبُز٤ْ َم٣َ  ي ُولِكَ تُِس٤ْ ُث٤َّ إَِل ﴿١ُْٜ َحدََ٭
 َركُِس٤ْ... ﴾ 

11َ68َ

َسكرةَالحزاب

٣َيِْ٪ ...﴾  1 َٓ  َ 23َ41َ ﴿ ٧َ٥ِ ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي رَِشبٌل َهَؼُٜ٭ا ٥َب ََع٫َُؼوا اّلِلَّ

َ َوَماَلئَِسدَُ٪ يَُو٣ُّ٭َن لََعَ   2 ... ﴾﴿إِنَّ اّلِلَّ 56َ126َ  اجلَِّبِ

َ َوُٜ٭لُ٭ا َْٜ٭ًَل َفِؼيًؼا...﴾  3 ٭ا اّلِلَّ ُٝ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اتَّ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
71َ109َ-70 ﴿ يَب أ

َسكرةَسبأ

ةٍ   1 بُل َذرَّ َٝ ُؿُب َخ٩ُْ٪ ٥ِزْ ْٔ يِْة ََل َح َٗ ٦َبَواِت ...﴾﴿ََعل٤ِِ ا٢ْ 3َ77َ ِِف القَّ

ِؾكُُس٤ْ...﴾  2 َٝ َِ ُت
ْوََلُدُز٤ تِب٢َّ

َ
ْمَ٭ا٢ُُس٤ْ َوََل أ

َ
37َ41َ ﴿َو٥َب أ

اِزِرنَي ﴾  3 ُ٪ و٫ََُ٭ َغْْيُ الؾَّ ُٚ ٍء َذ٬َُ٭ ُُي٣ِْ د٤ُْ ٧ْ٥ِ يَشْ ْٝ َٚ ْج
َ
39َ134َ ﴿... َو٥َب أ

َسكرةَفاطر

١ِ ال٦َْاَلئَِسِج... ﴾  1 ِٓ رِْض َشب
َ
٦َبَواِت َواْْل ِؾ القَّ ٍِ ِ َٙب 1َ68َ ﴿اِْل٦َُْؼ ّلِِلَّ

2  ﴾ ... ُٞ ُ َركُُّس٤ْ ََلُ ال٣٦ُْْ 13َ38َ ﴿...َذ٢ُِس٤ُ اّلِلَّ

ي٧َ   3 ِ ٭ا... ﴾﴿ إِنَّ اَّلَّ ُٝ َٚ ْج
َ
اَلةَ َوأ َٜبُم٭ا الوَّ

َ
ِ َوأ ِٟدَبَب اّلِلَّ 30َ125َ-29 َحد٣ُْ٭َن 

َسكرةَيس

٨َب تُِس٤ْ ٢َِِئْ ل٤َْ خَجْد٬َُ٭ا ٢َََنَُْج٩ََُّس٤ْ... ﴾  1 ْ ْيَّ ََ 19َ144َ-18 ﴿ َٜبلُ٭ا إ٨َِّب َت

2   
َ
٭َل ََلُ ُز٧ْ َذي٠َُ٭ُن﴾﴿ إِج٦ََّب أ ُٝ ْن َح

َ
َراَد َلحْاًب أ

َ
82َ78َ ْمُؾهُ إَِذا أ

َسكرةَالصافات

ُّٜ٭ِم ...﴾  1 ْم َلَصَؾةُ الؿَّ
َ
َٞ َغْْيٌ ٨ُُؿًَل أ ِ َذل

َ
67َ62َ-62 ﴿ أ
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ْ٭اْ ءاتَبء٤ْ٫ُ َيب٢نَّي ذَ   1 َٚ ْ٢
َ
ُٓ٭َن﴾﴿إِج٤ْ٬َُّ أ 70َ87َ-69 ٤ْ٬ُ لََعَ ءارَبر٤ْ٫ِِ ُح٬َْؾ

٣٦َُ٭َن ﴾  2 ْٔ ُس٤ْ َو٥َب َت َٝ ُ َغ٣َ 96َ78َ ﴿ َواّلِلَّ

َسكرةَالزمر

ْْيِ ِطَقبٍب ﴾  1
َٗ ْشَؾ٤ْ٫ُ تِ

َ
بتُِؾوَن أ 10َ65َ ﴿...إِج٦ََّب يَُ٭َّفَّ الوَّ

َب تِبلِوْؼِق... ﴾  2 ِ َوَكؽَّ َؽَب لََعَ اّلِلَّ َٟ  ٧ْ ٤َُ٣ ِم٦َّ ِْ
َ
32َ160َ ﴿ َذ٧ْ٦َ أ

٭ا ...﴾  3 َُ َ٩ ْٝ ِق٤ْ٬ِ ََل َت ُٚ ْج
َ
ُٙ٭ا لََعَ أ ْْسَ

َ
ي٧َ أ ِ ثَبِدَي اَّلَّ ِٓ 53َ119َ ﴿ ١ُْٜ يَب 

ٍء َوكِي١ٌ ...﴾﴿   4 ٍء و٫ََُ٭ لََعَ لُكِ يَشْ ُٛ لُكِ يَشْ ُ َغب٢ِ 63َ78َ-62 اّلِلَّ

٬َب اْجَب٣٫ُِ٭َن ﴾  5 حُّ
َ
ْخثُُؼ أ

َ
ُمُؾو ِي أ

ْ
ِ خَأ ْْيَ اّلِلَّ َٗ َذ

َ
64َ35َ ﴿ أ

رُْض ت٩ُِ٭ِر َرك٬َِ   6
َ
َِٜح اْْل َْشَ

َ
َْ ا٠ِْ٢دَبُب َوِِجَء...﴾﴿ َوأ 69َ57َ ب َووُِي

َسكرةَغافر

َٔؾَْش َو٧ْ٥َ َطْ٭ََلُ يَُقثُِظ٭َن ِِب٦َِْؼ... ﴾  1 ي٧َ َْح٣٦ُِْ٭َن ا٢ْ ِ 7َ68َ ﴿ اَّلَّ

َسكرةَفصمت

ُم٭َن ﴾ ﴿ يَُقثُِظ٭َن ََلُ تِبل٣َّي١ِْ َواجل٬ََّبِر و٤٫َُْ   1
َ
38َ71َ ََل يَْقأ

َسكرةَالشكرل

ُْ اْْلَِوُْي ﴾  1 ٦ِي ٌء و٫ََُ٭ القَّ ٦ِز٣ِِْ٪ يَشْ َٟ ـَ  ْ 11َ29،40َ ﴿ ٢َح

ي٤ٍ ﴾  2 ِٝ اٍط ُمْقدَ َٞ تَل٬َِْؼي إَِل ِِصَ 52َ81َ ﴿ َوإ٨َِّ

َسكرةَالزخرؼ

ِٝنَي ﴾  1 ُؼوٌّ إَِلَّ ال٦ُْدَّ َٓ ٍْٔى  ٤ْ٬ُ ِْلَ ًُ ْٔ ُء يَْ٭٥َاٍِؽ َب ِغالَّ
َ
67َ107َ ﴿ اْْل

ي٧َ آ٩٥َُ٭ا تِآيَبخ٩َِب َوََك٨ُ٭ا ُمْق٦ِ٣ِنَي ....﴾  2 ِ 72َ59َ-69 ﴿ اَّلَّ
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َٞ َٜبَل...﴾  3 ٣َي٩َْب َركُّ َٓ ِْٝى  ُٞ حِلَ ِ 77َ68َ ﴿ َو٨َبَدْوا يَب ٥َبل

4  ﴾ ُ ٭٧ُ٢َّ اّلِلَّ ُٝ ٤ْ٬ُ حَلَ َٝ تْل٤ْ٬َُ ٧ْ٥َ َغ٣َ
َ
87َ28َ ﴿ َو٢َِِئْ َفأ

َسكرةَالدخاف

بمٍ   1 َٝ نَي ِِف ٥َ ِٝ ٥ِنٍي ﴾ ﴿ إِنَّ ال٦ُْدَّ
َ
51َ107،111َ أ

َسكرةَالجاثية

1  ﴾...٤ٍْ٣ ِٓ ُ لََعَ  َي٣َُّ٪ اّلِلَّ
َ
ََؽ إِل٬ََُ٪ ٫ََ٭اهُ َوأ يَْح ٧ِ٥َ ا َّ

َ
ََٙؾأ
َ
23َ86َ ﴿ أ

َسكرةَمحمد

ُؾوا وََه   1 َٚ ي٧َ َز ِ ْخ٦َبل٤ْ٬َُ ﴾﴿ اَّلَّ
َ
َي١َّ أ

َ
ِ أ وا َخ٧ْ َفِبي١ِ اّلِلَّ 1َ62َ ؼُّ

٩ِْؼَك ...﴾  2 ِٓ َٞ َطَّتَّ إَِذا َغؾَُش٭ا ٧ْ٥ِ  ُْ إحَِلْ 18َ159َ-16 ﴿ َو٤ْ٬ُْ٩٥ِ ٧ْ٥َ يَْقد٦َِ

ُ وَ   3 ٨َُّ٪ ََل إََِلَ إَِلَّ اّلِلَّ
َ
٤َْ٣ أ ْٓ ...﴾﴿ َٙب َٞ ٨ْثِ ْؾ َِّلَ ِٚ ْٗ ،19َ26،29،30 اْفدَ

129َ

ُُٔس٤ْ...﴾  4 ي َِ ُ َف٩ُ َل اّلِلَّ ؾ٫ُِ٭ا ٥َب ٨َؿَّ َٟ ي٧َ  ِ ج٤ْ٬َُّ َٜبلُ٭ا لَِّلَّ
َ
َٞ تِأ ِ 27َ68ََ-26 ﴿...َذل

َسكرةَالفتح

٠ِي٩ََج ِِف ٣ُُٜ٭ِب ال٦ُْْؤ٩٥ِِنَي ٢ََِيَْداُدوا... ﴾  1 ٨َْؿَل القَّ
َ
ِي أ 4َ118َ ﴿ ٫َُ٭ اَّلَّ

َسكرةَالحجرات

ْٝ٭ى ﴾  1 ُ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬َُ ل٣ِدَّ ي٧َ ا٥ْدََظ٧َ اّلِلَّ ِ َٞ اَّلَّ وخلِ
ُ
3َ104َ ﴿ أ

بُز٤ْ...﴾  2 َٝ تْ
َ
ِ أ ٩َْؼ اّلِلَّ ِٓ ْكَؾ٥َُس٤ْ 

َ
13َ22،110َ ﴿...إِنَّ أ

َسكرةَالذاريات

ْمًؾا ﴾  1
َ
ِق٦َبِت أ َٝ 4َ68َ ﴿ َٙبل٦ُْ

2   ِٝ 16َ107َ-15 نَي ِِف َش٩َّبٍت َوُخيُ٭ٍن... ﴾﴿ إِنَّ ال٦ُْدَّ
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َسكرةَالطكر

َٞ تَِسب٧ٍ٫ِ َوََل َُم٩ُْ٭ٍن ﴾  1 ٦َِح َركِ ْٔ ٨َْح ت٩ِِ
َ
ْؾ َذ٦َب أ ِٟ 29َ152َ ﴿ ََٙؽ

َسكرةَالقمر

ؾِ   1 ْٟ ْؾآَن لَِِّل ُٝ ٨َب ا٢ْ ْ ْؼ يَِّسَّ َٝ ٍِٟؾ ﴾ ﴿ َو٢َ 17َ124َ َذ١ْ٬َ ٧ْ٥ِ ٥ُؼَّ

ٍُٔؾ ﴾  2 47َ85َ ﴿ إِنَّ ال٦ُْْصِؾ٥ِنَي ِِف َياَلٍل وَُف

َسكرةَالرحمف

بَغدَبِن ﴾  1 ًَّ 66َ107َ ﴿ ِذي٦َ٬ِب َخي٩َْبِن ٨َ

َسكرةَالحديد

1   
َ
ِقُس٤ْ... ﴾﴿٥َب أ ُٚ ْج

َ
رِْض َوََل ِِف أ

َ
22َ79َ َهبَب ٧ْ٥ِ ُمِويثٍَج ِِف اْْل

َسكرةَالمجادلة

1  ﴾ ... ـَ ْ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا َو٢َح ِ بِن حِلَْظُؿَن اَّلَّ ََ يْ 10َ155َ ﴿ إِج٦ََّب اجلَّْص٭َى ٧َ٥ِ المَّ

َسكرةَالحشر

٥َْح... ﴾﴿ يَ   1 ب َٜؼَّ ـٌ ٥َّ ْٚ ْؾ َج ُّ ٭ا ا َوتْل٩َ ُٝ ي٧َ آ٩٥َُ٭ا اتَّ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ
َ
18َ105َ ب أ

َسكرةَالجمعة

٣َي٤ْ٬ِْ ...﴾  1 َٓ ٥ِينَِي رَُف٭ًَل ٤ْ٬ُْ٩٥ِ َحد٣ُْ٭ 
ُ
ََٔذ ِِف اْْل ِي َب 2َ51َ ﴿ ٫َُ٭ اَّلَّ

َالمنافقكفسكرةَ

نَي   1 ِٝ ةُ َولِؾَُف٭َِلِ َول٦ُْ٣ِْؤ٩٥ِِنَي َو٢َِس٧َّ ال٩٦َُْبِٙ ؿَّ ِٔ ِ ا٢ْ 8َ40َ ﴾...﴿...َوّلِِلَّ

َسكرةَالتغابف

ِ ي... ﴾  1 ِ َو٧ْ٥َ يُْؤ٧ْ٥ِ تِبّلِلَّ  تِإِْذِن اّلِلَّ
َهبَب ٧ْ٥ِ ُمِويثٍَج إَِلَّ

َ
11َ42َ ﴿ ٥َب أ
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َسكرةَالطالؽ

١ْ ََلُ ََمْؾًَشب...﴾  1 َٔ َ ََيْ ِٛ اّلِلَّ 3َ109،110َ-2 ﴿ َو٧ْ٥َ َحدَّ

٦ًْ٣ب﴾  2 ِٓ ٍء  َطبَط تُِس١ِ يَشْ
َ
َ َْٜؼ أ نَّ اّلِلَّ

َ
12َ77َ ﴿...َوأ

َسكرةَالتحريـ

٣ِ٫ْيُس٤ْ ٨َبراً... ﴾  1
َ
َقُس٤ْ َوأ ُٚ ْج

َ
ي٧َ آ٩٥َُ٭ا ُٜ٭ا أ ِ ٬َب اَّلَّ حُّ

َ
6َ62َ ﴿يَب أ

َسكرةَالممؾ

٩ْ٣َب٫َب...﴾    1 َٔ ْجيَب ت٦ََِوببِيَض وََش ٦َبَء ادلُّ ْؼ َزغ٩ََّّب القَّ َٝ 5َ153َ ﴿ َو٢َ

ِٟث٬َِب... ﴾  2 رَْض َذلُ٭ًَل َٙبْمُم٭ا ِِف ٩٥ََب
َ
١َ ٢َُس٤ُ اْْل َٔ ِي َش 15َ95،100َ ﴿ ٫َُ٭ اَّلَّ

َسكرةَالقمـ

ي٤ِ ﴾  1 ِٔ ٩َْؼ َرك٤ْ٬ِِ َش٩َّبِت اجلَّ ِٓ نَي  ِٝ 34َ109َ ﴿ إِنَّ ل٦ُْ٣ِدَّ

َسكرةَالحاقة

ُٔ٭َن ِذَراًَع َٙبْف٠ُُ٣٭هُ ﴾  1 32َ62َ ﴿ُث٤َّ ِِف ِف٣ِْق٣ٍَج َذْرُخ٬َب َفثْ

ُؾوَن ﴾  2 َّٟ ْ٭ِل ََك٧ٍ٫ِ ٣َِٜياًل ٥َب خََؽ َٝ 42َ152َ ﴿ َوََل تِ

َسكرةَنكح

ُؾوا َركَّ   1 ِٚ ْٗ ٣ُْح اْفدَ ُٝ بًرا... ﴾﴿ َذ َّٚ 12َ118َ-10 ُس٤ْ إ٨َُِّ٪ ََكَن َد

َسكرةَالجف

ِْٔصَؿهُ ٫ََؾكًب﴾  1 رِْض َو٧َْ٢ ُج
َ
َ ِِف اْْل ِْٔصَؿ اّلِلَّ ْن ٧َْ٢ ُج

َ
٩َ٩َّب أ َِ ٨َّب 

َ
12َ47َ ﴿َوأ

2   ُٓ ِ يَْؼ ب َٜبَم َخثُْؼ اّلِلَّ ٨َُّ٪ ل٦ََّ
َ
٣َيِْ٪ ِْلًَؼا ﴾﴿ َوأ َٓ 19َ31َ ٭ُه ََكُدوا يَُس٭٨ُ٭َن 

َسكرةَالمدثر

َؾةِ ﴾  1 ِٚ ْٗ ١ُ٫ْ ال٦َْ
َ
٭َى َوأ ْٝ ١ُ٫ْ اتلَّ

َ
56َ102َ ﴿ ٫َُ٭ أ
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َسكرةَالقيامة

ُ٪ َوُْٜؾآ٨َُ٪ ﴾  1 َٔ ٣َي٩َْب ََجْ َٓ 17َ122َ ﴿ إِنَّ 

ْْ ُْٜؾآ٨َُ٪ ﴾  2 ٨َبهُ َٙبخَّثِ
ْ
18َ122َ ﴿ َٙإَِذا ََٜؾأ

ةٌ... ﴾  3 23َ60َ-22 ﴿وُُش٭هٌ يَْ٭٥َاٍِؽ ٨َبِِضَ

َسكرةَالمرسالت

اَلٍل َوُخيُ٭ٍن... ﴾  1 ِِ نَي ِِف  ِٝ 42َ109َ-41 ﴿ إِنَّ ال٦ُْدَّ

َسكرةَالنبأ

2َ43َ-1 ﴿ َخ٤َّ يَتََقبَءلُ٭َن... ﴾  1

َسكرةَالنازعات

ْمًؾا ﴾  1
َ
5َ68َ ﴿ َٙبل٦َُْؼتَِؾاِت أ

َسكرةَاالنفطار

نَي... ﴾  1 ِّ ٣َيُْس٤ْ َِلَبِٙ َٓ 12َ68َ-10 ﴿ َوإِنَّ 

َسكرةَالمطففيف

14َ114َ ﴿ لََكَّ ت١َْ َراَن لََعَ ٣ُُٜ٭ك٤ْ٬ِِ ٥َب ََك٨ُ٭ا يَْسِقثُ٭َن ﴾  1

َسكرةَالغاشية

ْح... ﴾  1 َٝ َ٘ ُغ٣ِ يْ َٟ ت١ِِ  ُؾوَن إَِل اإْلِ ُّ ٙاََل َح٩ْ
َ
19َ38،39َ-17 ﴿ أ

َسكرةَالشمس

٫َب ﴾  1 ٣ََْٙض ٧ْ٥َ َزَكَّ
َ
9َ131َ ﴿ َْٜؼ أ
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َسكرةَالميؿ

ٮ َواتَََّق ...﴾  1 ََ ْخ
َ
ب ٧ْ٥َ أ َّ٥

َ
10َ88َ-5 ﴿ َٙأ

٣َي٩َْب ل٬ْ٣َُ   1 َٓ 12َ81َ َؼى...﴾﴿ إِنَّ 

َسكرةَالقدر

ْؼِر ﴾  1 َٝ ٨َْؿجْلَبهُ ِِف حَل٣َِْج ا٢ْ
َ
1َ74َ ﴿ إ٨َِّب أ

َسكرةَالبينة

بَء ...﴾  1 َٚ َ َُم٣ِِْونَي ََلُ ادِلي٧َ ُط٩َ ثُُؼوا اّلِلَّ ْٔ ِمُؾوا إَِلَّ حِلَ
ُ
5َ133َ ﴿ َو٥َب أ

َسكرةَالزلزلة

ْخ٦َبل٤ْ٬َُ ... ﴾  1
َ
ْوا أ ْلدَبخًب ٢ُِْيَ

َ
8َ56َ-6 ﴿يَْ٭٥َاٍِؽ يَْوُؼُر اجلَّبُس أ

َسكرةَقريش

5َ34َ ﴿...َوآ٤ْ٬َُ٩٥َ ٧ْ٥ِ َغ٭ٍْف﴾  1

َسكرةَالماعكف

ي٧َ ٤ْ٫ُ َخ٧ْ   1 ِ 5َ161َ َهاَلخ٤ْ٬ِِ َفب٫ُ٭َن ﴾﴿ اَّلَّ

َسكرةَاإلخالص

َطٌؼ ....﴾  1
َ
ُ أ 4َ16،26َ ﴿ ١ُْٜ ٫َُ٭ اّلِلَّ
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َالصفحةَالحكـَالراكمَطرؼَالحديثَـ

يىا..." "اتَّؽً   .1 سىنىةى تىٍمحي ، كىأىٍتًبًع السَّيّْئىةى الحى ٍيثيمىا كيٍنتى  104 حسف صحيح الترمذم المًَّو حى

لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو..."  .2  102 صحيح البخارم "اتَّقيكا النَّارى كى

ـٍ ًإلىى شىيى   .3  132 صحيح البخارم ادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو...""اٍدعييي

4.  "... مىيَّ مُّكا عى ، فىقيكليكا ًمٍثؿى مىا يىقيكؿي ثيَـّ صى ذّْفى  130 صحيح مسمـ "ًإذىا سىًمٍعتيـي اٍلميؤى

ذىاًت، فىمىمَّا..." "إذىا   .5 مىٍيًو ًباٍلميعىكّْ ده ًمٍف أىٍىًمًو نىفىثى عى  147 صحيح مسمـ مىًرضى أىحى

6.   "... ـٍ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي كيؿَّ يىٍكـو ًدكي  130 حسف صحيح الترمذم "أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىٍيرنا ًببىاًب أىحى

مىٍف كىانىٍت ًفيًو..."   .7 ا، كى اًلصن  161 صحيح البخارم "أىٍربىعه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقنا خى

اًلًحيفى مىا الى عىٍيفه رىأىٍت..."  .8  106، 59 صحيح البخارم "أىٍعدىٍدتي ًلًعبىاًدم الصَّ

ًذٍركىًة سىنىاًمًو..."  .9  129 حسف صحيح الترمذم "أىالى أيٍخًبريؾى ًبرىٍأًس األىٍمًر كيمًّْو كىعىميكًدًه، كى

يىٍرفىعي ًبًو..."   .10 طىايىا، كى ك اي ًبًو اٍلخى مىى مىا يىٍمحي ـٍ عى  128 صحيح مسمـ "أىالى أىديلُّكي

لىًكفَّ المَّوى ييٍذًىبيوي..."   .11 ، كى ا ًمنَّا ًإالَّ مى  145 حسف صحيح الترمذم "الطّْيىرىةي ًمفى الشٍّْرًؾ، كى

ا بىٍينىييمىا، كىالحى   .12 ..." "العيٍمرىةي ًإلىى العيٍمرىًة كىفَّارىةه ًلمى كري  138 صحيح البخارم جُّ المىٍبري

 99 صحيح البخارم "المَّيـ أنت ربي ال إلو إال أنت، خمقتني كأنا عبدؾ..."  .13

 106 صحيح مسمـ "الميـ إني أسألؾ اليدل كالتقى، كالعفاؼ كالغنى..."  .14

 94 صحيح مسمـ "الميـ لؾ أسممت، كبؾ آمنت، كعميؾ تككمت..."  .15

ك الميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي..."  .16 ـي أىخي  106 صحيح البخارم "الميٍسًم
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بُّ ًإلىى اً ًمفى اٍلميٍؤًمًف ...""اٍلميٍؤًمفي الٍ   .17 ٍيره كىأىحى ، خى  98 صحيح البخارم قىًكمُّ

18.  ".. ًصـي اًؿ ًإلىى المًَّو األىلىدُّ الخى  161 صحيح البخارم "ًإفَّ أىٍبغىضى الرّْجى

قىى، كىالتَّمى   .19 ...""ًإفَّ الرُّ لىةى ًشٍرؾه ، كىالتّْكى ـى  147، 144 صحيح ابف ماجو اًئ

ؿَّ يىٍبسيطي يىدىهي ًبالمٍَّيًؿ ًليىتيكبى ميًسيءي..."   .20  120، 118 صحيح مسمـ "ًإفَّ اى عىزَّ كىجى

ـٍ ييغىٍرًغر..."  .21 ا لى حديث حسف  الترمذم "ًإفَّ المَّوى يىٍقبىؿي تىٍكبىةى العىٍبًد مى
 غريب

117 ،120 

..." "ًإفَّ المىبلىًئكىةى تىٍنًزؿي ًفي العىنىاًف: كىىيكى السَّحى   .22 ، فىتىٍذكيري  155 صحيح البخارم ابي

كرىًة القىمىًر لىٍيمىةى البىٍدًر..."  .23 مىى صي نَّةى عى ميكفى الجى ٍمرىةو يىٍدخي ؿى زي  61 صحيح البخارم "ًإفَّ أىكَّ

ةو، أى   .24 نًَّة ًمائىةى دىرىجى ..." "ًإفَّ ًفي الجى اًىًديفى  60 صحيح مسمـ عىدَّىىا المَّوي ًلٍمميجى

ٍبًدم ًبي، كىأىنىا مىعىوي ًحيفى يىٍذكيريًني..."  .25  154 صحيح مسمـ "أىنىا ًعٍندى ظىفّْ عى

رُّ كىالى   .26 ، الى تىضي ره جى ـي أىنَّؾى حى لىٍكالى أىنّْي..."  "ًإنّْي أىٍعمى  138 صحيح البخارم تىٍنفىعي، كى

27.  "... ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى ، كىاً  دَّثى كىذىبى ، ًإذىا حى ثه  161، 158 صحيح البخارم "آيىةي المينىاًفًؽ ثىبلى

28.   "... ًلي، اٍليىٍكـى أيًظمُّييـٍ ًفي ًظمّْي يىٍكـى بلى ابُّكفى ًبجى  107 صحيح مسمـ "أىٍيفى اٍلميتىحى

كىاًة...""بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو )  .29 يتىاًء الزَّ بلىًة، كىاً  مىى ًإقىاـً الصَّ  133 صحيح البخارم ( عى

: شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي..."   .30 ٍمسو مىى خى ـي عى ، 132، 127 صحيح البخارم "بيًنيى اإًلٍسبلى
136 

بىٍيفى الشّْ   .31 ًؿ كى ًة...""بىٍيفى الرَّجي بلى  128 صحيح مسمـ ٍرًؾ كىاٍلكيٍفًر تىٍرؾي الصَّ

32.  "... ا يىٍنًفيىاًف الفىٍقرى كىالذُّنيكبى جّْ كىالعيٍمرىًة، فىًإنَّييمى حسف صحيح  الترمذم "تىاًبعيكا بىٍيفى الحى
 غريب

137 
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ٍكتيكبىةى..." "تىٍعبيدي   .33 بلىةى المى ـي الصَّ تيًقي  133 صحيح البخارم المَّوى الى تيٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا، كى

بىدي الدّْرىـ..."  .34 ٍبدي الدّْينار، كعى  31 صحيح ابف ماجو "تىًعسى عى

صحيح حديث  الترمذم "تقكل ا كحسف الخمؽ..."  .35
 غريب

105 ،110 

36.  "... كره جّّ مىٍبري  137 حسف صحيح الترمذم "حى

 136 صحيح مسمـ ( فقاؿ:" أىيُّيىا النَّاسي قىٍد فىرىضى اي ...""خطبنا رسكؿ ا)  .37

38.  "... افُّ ًمٍف مىاًرجو ًمٍف نىارو ًمؽى اٍلجى ، كىخي ًئكىةي ًمٍف نيكرو ًمقىًت اٍلمىبلى  67 صحيح مسمـ "خي

ٍسرىاًفي..."   .39 ٍيًمي، كىاً  ًطيئىًتي كىجى  116 صحيح البخارم "رىبّْ اٍغًفٍر ًلي خى

: ًإيمىافه ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو..."    .40 ؟ فىقىاؿى ؿي : أىمُّ العىمىًؿ أىٍفضى  137 صحيح البخارم "سيًئؿى

يىقيكليكفى "  .41 ، كى ديكفى كَّ كفى كىالى يىتىزى  96 صحيح البخارم ..."كىافى أىٍىؿي اليىمىًف يىحيجُّ

42.   "... ًة اٍلفىذّْ ًبسىٍبعو كىًعٍشًريفى بلى ؿي ًمٍف صى ًة أىٍفضى مىاعى ةي اٍلجى بلى  128 صحيح مسمـ "صى

ًتًو ًفي بىٍيًتًو..."  .43 بلى مىى صى مىاعىةو تىًزيدي عى ًؿ ًفي جى ةي الرَّجي بلى  119 صحيح مسمـ "صى

 46 صحيح البخارم "عرضت عميَّ األمـ، فجعؿ يمرُّ النَّبيُّ معو الرَّجؿ..."   .44

45.   "... ا أىٍك أيًتيى ًبًو، قىاؿى أىٍذًىًب البىاسى  147 صحيح البخارم "كىافى ًإذىا أىتىى مىًريضن

 77 صحيح مسمـ "كتب ا مقادير الخبلئؽ قبؿ أٍف يٍَّخًمؽى السَّماكات..."   .46

 106 صحيح مسمـ "ال تحاسدكا، كال تناجشكا، كال تباغضكا، كال تدابركا..."  .47

تَّى تىٍطميعى   .48 ٍغًرًبيىا...""الى تىقيكـي السَّاعىةي حى  117 صحيح البخارم الشٍَّمسي ًمٍف مى

فىر...""  .49  145 صحيح البخارم الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى صى
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تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو مىا   .50 ، حى ـٍ ديكي  134 صحيح البخارم ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو...""الى ييٍؤًمفي أىحى

51.   "... ًزٍقتيـٍ كًُّمًو لىري ؽَّ تىكى مىى المًَّو حى كَّميكفى عى ـٍ كيٍنتيـٍ تىكى  95 حسفه صحيحه  الترمذم "لىٍك أىنَّكي

ؿى المَّوي دىاءن إً   .52 ا أىٍنزى ؿى لىوي ًشفىاءن...""مى  147 صحيح البخارم الَّ أىٍنزى

 69 صحيح البخارم "مىا ًمٍف يىٍكـو ييٍصًبحي الًعبىادي ًفيًو، ًإالَّ مىمىكىاًف يىٍنًزالىًف..."  .53

 92 صحيح البخارم لنَّاًر..." "ما منكـ مف أحدو إال كقد كيًتبى مقعده مف ا  .54

55.  "... ٍبدنا ًبعىٍفكو مىا زىادى اي عى ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو ٍت صى  134 صحيح مسمـ "مىا نىقىصى

اًفظه لىوي مىعى السَّفىرى   .56 ، كىىيكى حى  125 صحيح البخارم ًة..." "مىثىؿي الًَّذم يىٍقرىأي القيٍرآفى

يىا..."   .57 ًة، ًريحي ، مىثىؿي اأٍليٍتريجَّ  124 صحيح مسمـ "مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف الًَّذم يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى

، الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ المَّ "  .58 ٍمسه  54 صحيح البخارم ..."وي: الى يىٍعمىـي مىفىاًتيحي الغىٍيًب خى

59.  "... ا، أىًك اٍمرىأىةن ًفي ديبيًرىىا، أىٍك كىاًىننا، فىقىٍد كىفىرى اًئضن  152 صحيح الترمذم "مىٍف أىتىى حى

60.   ، ةه..." "مىٍف أىتىى عىرَّافنا فىسىأىلىوي عىٍف شىٍيءو بلى ـٍ تيٍقبىٍؿ لىوي صى  152 صحيح مسمـ لى

61.   "... ، فىقىٍد كىفىرى دَّقىوي ًبمىا يىقيكؿي  152 حسف ابف حنبؿَ"مىٍف أىتىى كىاًىننا، أىٍك عىرَّافنا، فىصى

ك   .62 ، اٍقتىبىسى شيٍعبىةن ًمفى السٍّْحًر..." "مىٍف اٍقتىبىسى ًعٍممنا ًمفى النُّجي  153 حسف ابك داكد ـً

63.  "... افى ـى رىمىضى ا بلىةى، كىصى ـى الصَّ سيكًلًو، كىأىقىا  153 صحيح مسمـ "مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىرى

ٍغًرًبيىا، تىابى اي..." "مىٍف تىابى قىٍبؿى أىٍف تىٍطميعى الشَّمٍ   .64  119، 117 صحيح مسمـ سي ًمٍف مى

ًكؿى ًإلىٍيًو..."  .65  144 حسف الترمذم "مىٍف تىعىمَّؽى شىٍيئنا كي

ـٍ   .66 لى ـٍ يىٍرفيٍث، كى جَّ فىمى ..." "مىٍف حى ـى  137 حسف صحيح الترمذم يىٍفسيٍؽ، غيًفرى لىوي مىا تىقىدَّ

ًء..."   .67 مىى ىىؤيالى اًفٍظ عى  129 صحيح مسمـ "مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍمقىى اى غىدنا ميٍسًممنا، فىٍمييحى
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مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفي  .68  67 صحيح الترمذم ًو ًعٍممنا، سىيَّؿى المَّوي لىوي طىًريقنا..." "مىٍف سى

69.   "... مىا تىقىرَّبى ٍرًب، كى ًليِّا فىقىٍد آذىٍنتيوي ًبالحى  108 صحيح البخارم "مىٍف عىادىل ًلي كى

..."  ًإذىا -يىٍعًني  -"مىٍف قىاؿى   .70 كٍَّمتي رىجى ًمٍف بىٍيًتًو: ًبٍسـً المًَّو، تىكى  155 حسف غريب الترمذم خى

مٍَّموي ًمٍنيىا..."  .71  115 صحيح البخارم "مىٍف كىانىٍت ًعٍندىهي مىٍظًممىةه أًلىًخيًو فىٍميىتىحى

  ذ صحيح الترمذم كيري النَّاسى الى يىٍشكيري المَّوى...""مىٍف الى يىشٍ   .72

مىى شيٍعبىةو..."   .73 دٍّْث ًبًو نىٍفسىوي، مىاتى عى ـٍ ييحى لى ، كى ـٍ يىٍغزي لى  163 صحيح مسمـ "مىٍف مىاتى كى

ٍزءن   .74 ٍزءه ًمٍف سىٍبًعيفى جي ـٍ جي كي ...""نىاري ـى يىنَّ  62 صحيح البخارم ا ًمٍف نىاًر جى

75.   "... ـٍ ـٍ تيٍذًنبيكا لىذىىىبى اي ًبكي  119 صحيح مسمـ "كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىٍك لى

76.   "...  113 صحيح لبخارما "كا إني ألستغفر ا كأتكب إليو في اليـك

 126، 71 صحيح مسمـ "كما اجتمع قكـه في بيتو مف بيكت ا، يىٍتميكفى كتاب ا..."  .77

، ا  .78 مّْميؾى كىًممىاتو ـي ًإنّْي أيعى ...""يىا غيبلى  154 حسف صحيح الترمذم ٍحفىًظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى

مًّْو..."  .79 : يىا رىبّْ حى ًة فىيىقيكؿي  126 حديث حسف الترمذم "يىًجيءي القيٍرآفي يىٍكـى الًقيىامى

كا فىًإنَّوي ال يي "  .80 قىاًربيكا كىأىٍبًشري نَّةى عىمىميوي سىدّْديكا كى دنا الجى  59 صحيح البخارم .. "ٍدًخؿي أىحى

َ

َ

َ

َ

َ
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زاؽ الزُّبيدٌم)ت  .1  49 ق(1205أبك الجكد محمَّد بف محمَّد بف محمَّد بف عبد الرَّ
أبك الحسيف محمَّد بف محمَّد بف الحسيف بف محمَّد بف الفراء الحنفي، المعركؼ   .2

 ىػ(527بابف أبي يعمى)ت
34 

، المعركؼ أبك  .3  103 ق(502بالرَّغب)ت القاسـ الحسيف بف محمَّد بف الفضؿ األصفيانيُّ
 25 ىػ(321أبك جعفر أحمد بف محمَّد بف سبلمة بف سممة األزدمُّ الطَّحاكمُّ)ت  .4
 106 ىػ(140أبك حاـز سممة بف دينار المخزكميُّ)ت  .5
)أبك سميماف حمد بف محمَّد بـ ابراىيـ بف الخطَّ   .6  150 ق(388اب البستيُّ الخطابيُّ
 15 ىػ(290أبك عبد الرَّحمف عبد ا بف أحمد بف محمَّد بف حنبؿ الشَّيباني) ت  .7
، المعركؼ ابف عبد البرّْ   .8  103 ق(463)أبك عمر يكسؼ بف عبد ا النَّمرمُّ
 11 ق(395أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني المالكي المعركؼ بالرَّازم)ت  .9

10.   ، زيف الدّْيف أبك الفرج عبد الرَّحمف بف أحمد بف عبد الرَّحمف البغدادمُّ الحنبميُّ
 ق(795الشَّيير بابف رجب)ت

103 

شمس الدّْيف أبك العكف محٌمد بف أحمد بف سالـ بف سميماف األثرمُّ الحنبميُّ   .11
 ىػ(1188)ت

12 

 26 ق(1206محمَّد بف عبد الكىاب بف سميماف التَّميمي النَّجدم) ت  .12
 49 ىػ(1307محمَّد صديؽ بف حسف بف عمي بف لطؼ ا القنكجيُّ الحسينٌي)ت  .13
 135 ىػ(620مكفؽ الدّْيف أبك محمَّد عبد ا بف أحمد بف قدامة بف مقداـ الحنبميُّ)ت  .14

 


