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�لحمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وعلى �آله و�صحبه �أما بعد؛
فهذ� كتاب مادة �لتوحيد لل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي.

وقد روعي في تاأليف �لكتاب �أن يكون معينا على �لتعلم �لن�صط د�خل �ل�صف، لن�صارك 
في �لدر�س بفاعلية، وروح متوثبة، متعاونين في حل �لن�صاطات و�لتمارين �لتي تزيدنا 

علما وفهما و��صتيعابا للدر�س، لتنمو لدينا �لمهار�ت �لمتنوعة.
مع  نتعاون  و�أن  باأنف�صنا  �لمعلومة  ع��ن  �لبحث  ف��ي  ي�صاعدنا  �لكتاب  بناء  �أن  كما 

مجموعتنا د�خل �ل�صف في �إثر�ء �لمادة، ونفع �الآخرين.
و�لنقا�س  و�ال�صتماع  �لحو�ر  في  �صنت�صارك  �لدرو�س  محتوى  فهم  �إل��ى  وباالإ�صافة 
لنبني  �صابقة  معارف  من  در�صنا  ما  ونقّدم  �أح�صنه،  فنتَّبع  �لكالم  ن�صتمع  و�الإج��اب��ات، 
بناء على ما در�صناه من  ُي�صِهم في تركيب خبر�ت جديدة  بما  عليها معارف جديدة، 

خبر�ت �صابقة.
وقد ُو�صع لكل وحدة في �لكتاب �أهد�ف جعلت في مدخل �لوحدة فينبغي �أن نتاأملها 
ون�صعى لتحقيقها، فبقدر تحقيقنا لالأهد�ف تكون ��صتفادتنا من �لكتاب كبيرة ومثمرة.
ناأمل �أن يكون �لكتاب د�فعا لنا لالرتقاء في مد�رج �لعلم و�لهد�ية، و�نطالقة لخير 

عظيم نرى �أثره في حياتنا و�أ�صرتنا ومجتمعنا ووطننا.

المقدمة
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االإيـــمـــ�ن

نـواقـ�س االإيـمـ�ن

منق�صـ�ت االإيـمـ�ن





الوحدة االأوىل
االإيـــمــــ�ُن

ُل: اإليــمــاُن. رُس األوَّ الدَّ
اِني: ُشَعُب اإلميــاِن. رُس الثَّ الدَّ

رُس الثَّاِلث: نواقُض اإلمياِن وُمِنقَصاُته. الدَّ

مـن املـتـوقـع فـي نهـايـة الـوحـدة:
ِة واجلماعِة. نَّ َف مفهوَم اإلمياِن عند أهِل السُّ ١ أْن ُأعرِّ

َز أركاَن اإلمياِن َوُشَعَبُه. ٢ أْن ُأَميِّ
3 أْن ُأدِرَك نعمَة اإلمياِن في الدنيا واآلخرة.

٤ أْن َأستنتَج ثمراِت اإلمياِن.
ًكا بديني وإمياني. 5 أْن َأزداَد متسُّ

َز َبنَي نواقِض اإلمَياِن وُمنِقَصاِتِه. 6 أْن ُأَميِّ
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اأ�صرتي العزيزة

ر�بط �لدر�س �لرقمي

ِة. تَّ ِة اإليماِن، َواْطُلْب ِمْنُه أو ِمْنها ِذْكَر أْركانِِه السِّ يَّ حاِوِر ابنَك أو ابنتَك َعْن َأَهمِّ

	................................................................................................	 ١

		................................................................................................	 ٢

................................................................................................	 3

	................................................................................................	 ٤

	................................................................................................	 5

................................................................................................	 6

ىل
الوحدة الأو

اإليـمـــاُن الدر�س
الأول

اأ�صرتي العزيزة

ُم ِفيَها َتْعِريَف اإليَماِن َوَأْركاَنُه َوَثَمراِتِه، َوَهذا َنشاٌط َسَأْسَعُد  َأْبَدُأ اْلَيْوَم ِدراَسَة اْلِوْحَدِة اأْلُوَلى، َوَأَتَعلَّ
ِبَتْنِفيِذِه َمَعُكْم ِبإْذِن اهلل.

نشاط     1
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)1( سورة إبراهيم، اآليتان: 25-24. 

ق�ال �هلل تع�ال�ى: ﴿

.)١(﴾

• ما َعالقة �الآية بال�صورة؟
...............................................................................................................				

اأركـ�ناأركـ�ن  
االإيـمـ�ناالإيـمـ�ن

�الإيماُن باللَّ�ِه 
وحده

�لحج

�لرحمة

�لعفو �ل�صوم

�لزكاة�لعدل

�لرحم�صلة
�لدعوة
�إلى �للَّ�ه

�الأمانة�ل�صدق�ل�صالة

بر �لو�لدين
�الإح�صان

�لعمرة

�ال�صتغفار

�الإيماُن 
�صِلبالمالئكِة �الإيماُن بالرُّ

�الإيماُن 
باليوِم �الآِخِر

�الإيماُن بالَقَدِر 
ِه خيِره و�صرِّ

�لحب في 
�لّل�ه

�ل�صبر

�الإيماُن بالكتِب

اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

تـمـهـــيد
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ِه، ومالئكتِه،  ِه � عن اإليماِن، فقاَل �: »أن تؤمَن باللَّ ا جاَء يسأُل رسوَل اللَّ حديُث جبريَل     لمَّ
ه « )2(. وكتبِه، ورسلِه، واليوِم اآلخر، وتؤمَن بالَقَدِر خيِره وَشرِّ

ة اإلسالم. من أنكَر ُركًنا من أركاِن اإليماِن فإنَّه َيخرُج من ملَّ

)1( سورة األنفال، اآلية: 2.  
)2(  أخرجه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.

تـعـريـُف االإيــمــ�ِن

اأرك�ُن االإيــمـ�ِن

ِليُل على اأرك�ِن االإمي�ِن الدَّ

ُحكُم من اأنكَر اأرك�َن االإمي�ِن

ىل
الوحدة الأو

ُة أركاٍن هي: لإليماِن ِستَّ

�صرع�: اعتقاُدُ بالقلِب و قوُلُ باللساِن، وعمُلُ بالجوارِح، يزيُد بالطاعِة، وينقُص بالمعصيِة.
قال الله تعالى: ﴿   

.)1(﴾

االإيم�ن ب�لكتباالإيم�ن ب�لمالئكةاالإيم�ن ب�هلل

االإيم�ن ب�لقدر خيره و�صرهاالإيم�ن ب�ليوم االآخراالإيم�ن ب�لر�صل

٢ ١3

5 ٤6
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ُأقاِرُن بين سلوِك القويِّ اإليماِن والضعيِفِه حسب الجدول اآلتي:

المعاصيالطاعاتالمجال
ُة اإليماِن ُقوَّ

ضْعُف اإليماِن

)1( سورة البقرة، اآلية: 257. 
)2( سورة المائدة، اآلية: 54. 

)3( سورة التوبة، اآلية: 72.

    لإليماِن ثمراُتُ كثيرُةُ في الدنيا واآلخرة، منها:

.)1( ﴾ أن أهَل اإليماِن في ِواليِة اهلِل وحفِظه،	قال	تعالى:	﴿   ١

﴿ تعـالـى:	 قـال	 لبعٍض،	 للمؤمنيَن، ومحبـُة بعِضهم  اهلِل  محبُة    ٢

.)2(﴾         
	وعـــال:	 ِة خالديَن فيها أبًدا ورضي عنهم،	قـــال	جلَّ أن اهلَل وعد المؤمنين بالفوِز بالجنَّ   3

﴿
.)3(﴾

ثـمـراُت االإيـمــ�ِن

اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

نشاط    2
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اأ�صرتي العزيزة

)1( سورة الحج، اآلية: 38.
)2( سورة الروم، اآلية: 47. 

)3( سورة المجادلة، اآلية: 11.

ىل
الوحدة الأو

ن خالصة النقاش: ابقِة، َثَمراِت اإليماِن ودوِّ استنبْط مع أسرتَك  ِمْن خالِل اآلياِت السَّ

..........................................................................................	 ١

..........................................................................................		 ٢

..........................................................................................		 3

ـِه وحفِظه. ١ أهُل اإلمياِن في ِواليِة اللَّ

ـِه للمؤمننَي، ومحبُة بعِضهم لبعٍض. ٢ محبُة اللَّ

ـُه املؤمنني بالفوِز باجلنَّة خالدين فيها  3 وعد اللَّ
أبًدا ورضي عنهم.

  ثـمـراُت 
االإيـمـ�ِن

.)1(﴾ قال	اهللُ	تعالى:	﴿
.)2(﴾ قال	اهللُ	تعالى:	﴿

.)3(﴾ قال	اهللُ	تعالى:	﴿

نشاط    3
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يقول الح�صن رحمه اهلل:
َقْتُه �الأَْعَماُل)1(. دَّ َلْي�َس �الإيماُن بالتََّحلِّي َواَل ِبالتََّمنِّي َوَلِكْن َما َوَقَر ِفي �لُقُلوِب َو�صَ

)1( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، ص 56.

اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

معلومات إثرائية

ُف اإليماَن شرعا. 1  ُأَعرِّ

2  ما أركاُن اإليماِن؟

لِيُل على أركاِن اإليماِن؟ 3  ما الدَّ

4  ما حكُم َمْن ُيْنِكُر َأركاَن اإليماِن؟

5  أذكُر ثالثًا مْن ثمراِت اإليماِن، مع َأِدلِّتها.

التقومي
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ًة. ًة، أو عمليَّ ًة، أو قوليَّ ُشَعُب اإليماِن هَي: خصاُل اإليماِن، اعتقاديَّ

لِيُل حديث أبي ُهرْيرَة  قاَل: قاَل  	�	أن ُشَعَب اإليماِن أكثُر من ستيَن ُشْعَبًة، والدَّ َن النبيُّ بيَّ
وَن ُشْعَبًة، َواْلَحياُء ُشْعَبٌة من اإليماِن«، وقاَل �: »َفَأْفَضُلها َقْوُل:  ِه �: »اإليماُن بِْضٌع َوِستُّ رسوُل اللَّ

ِريِق «)1(. ُه، َوَأْدناَها إماَطُة اأَلذى عِن الطَّ ال إَلَه إال اللَّ

)1(  رواه مسلم برقم )35(.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

تنقسُم ُشَعُب اإليماِن ثالثَة أنواٍع:

ىل
الوحدة الأو

تعريُف �ُصَعِب االإمي�ِن 

َعَدُد �ُصَعِب االإمي�ِن 

اأنواُع  �ُصَعِب االإمي�ِن

ُشـَعـُب اإليماِن الدر�س
الثاين

تـمـهـــيد

اأَنــواُع �ُشـَعـِب الإيــمــان

�ُشَعُب الجوارح�ُشَعُب اللِّ�شان�ُشَعُب القلب
١٢3

َعُب جمع كلمة )..................................(. • الشُّ
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ِه َعزَّ وجلَّ ورسولِه	�، والُحبُّ في  ُة اللَّ ِة، ومَحبَّ تَّ مثالها: اإليماُن بأركاِن اإليماِن السِّ
ِه. ِه، والخوُف من اللَّ ِه، والرجاُء لثواِب اللَّ اللَّ

تِي هي أساُس اإليماِن، وتالوُة القرآِن الكريِم،  ـه( الَّ مثالها: قوُل كلمِة التوحيِد )ال إله إال اللَّ
ـِه وتحميُده وتسبيُحه، والنصيحُة، واألمُر بالمعروِف والنهُي عن المنكر. وذكُر اللَّ

اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

النوع االأول: �ُصَعُب القلِب

النوع الث�ين: �ُصَعُب اللِّ�ص�ِن

ــالُة،  ــص الـــوضـــوُء، وال مثالها: 
، وبِــرُّ  ــاُة، والــصــوُم، والــحــجُّ ــزك وال
ِه، وَكفُّ  الوالديِن، والِجهاُد في سبيِل اللَّ

األذى.

النوع الث�لث: �ُصَعُب اجلوارح

ُه  ُه على من يشاُء من َخْلِقِه وأعظُمها، قال اللَّ َعِم التي َيُمنُّ بها اللَّ نعمُة اإليماِن أجلُّ النِّ
	.)1(﴾ تعالى:	﴿

نعمُة االإيـمـ�ِن

)1( سورة الحجرات، اآلية: 17.
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ٍة )شعب القلب - شعب  بالّتعاون مع مجموعتي نكتُب ُكلَّ نْوٍع مْن ُشعب اإليمان في ورقٍة خارجيَّ

اللسان - شعب الجوارح( ونضع كلَّ ورقٍة في زاويٍة ِمْن َزوايا الفصِل، ثم نسأُل المجموعَة عْن 

حيحِة عند كلِّ ُسؤاٍل. عِب، والمجموعُة الفائزُة هي التي تتَّجه للّزاويِة الصَّ أمثلٍة للشُّ

: مثاٌل توضيحيٌّ

بعَد كتابِة كلَّ نوٍع في ورقٍة وَوضعها في زوايا الفصِل، ُنخِرُج خمسَة ُمتسابقيَن، ونذكُر لهم 

ِه، فمن يذهْب منهم لزاويِة ُشعبِة الَقْلِب فهو الفائُز. مثاًل محّبَة اللَّ

ىل
الوحدة الأو

ُأكمُل الخريطَة بِما ُيناسُب:

نشاط     1

نشاط    2

ُشَعُب اإليماِن

ُشَعُب الجوارِح.................ُشَعُب الَقلِب

................. خصاُل اإليماِن القْوليةِخصاُل اإليماِن العتقاديِة

ِه الخْوُف مَن اللَّ
ِه الحبُّ في اللَّ

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

تالوُة القرآِن الكريِم
..........................

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

الُوضوُء
....................

....................
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ق�ل ابُن َرَجٍب رحمه اهلل:
ُبهاِت بح�شب  ماِت واتقاَءُه لل�شُّ اإن �شالَح حركاِت العبِد بجوارِحه، واجتناَبُه المحرَّ
ُة ما يحبُّه اهلُل  ُة اهلل وَمَحبَّ بَّ �شالِح حركِة قلِبه، فاإذا كان قلُبه �شليما لي�س فيه اإل َمَحَ
اجتناُب  ذلك  عن  ون�شاأَ  ُكلِّها  الجوارِح  حركاُت  �شلحت  يكرُهه،  فيما  الوقوِع  وخ�شيُة 
ماِت، واإن كان القلُب فا�شدا  بهاِت حذرا من الوقوع في الُمحرَّ ماِت ُكلِّها َوَتَوقٍّ لل�شُّ المحرَّ
ُيِحبُُّه ولو كرهُه اهلُل ف�شدت حركاُت الَجَواِرح  قد ا�شتولى عليه اتباُع الهوى وطلُب ما 

ُكلِّها وانبعثت اإلى كل المعا�شي والُم�ْشَتِبهاِت بح�شِب اتباِع هوى القلب)1(. 

)1( جامع العلوم والحكم، ج1، ص74.

اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

معلومات إثرائية

		أ.		أتحاوُر مع مجُموَعتي في الوسائِل الُمِعينِة على الثَّباِت على اإليماِن.	
..............................................................................................			

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

ب.		ُأَقاِرُن َبْيَن ُشَعِب اإليماِن وأركاِن اإليماِن. 
..............................................................................................			

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

نشاط    3
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بالّتعاون مع مجموعتي:
فاِت في غيِر مكانِها الُمناسِب: 		أ.		َنبتكُر ُحلوًل لُمشكلِة َوضِع الُمخلَّ

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

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

ب.		ما الوسائُل التي سَنسَتخدُمها إلخباِر ُطالِب الَمدرسِة بُحلولِنا الُمبتكرِة؟

١ في اإلذاعِة المدرسيِة.  

					.......................... ٢

.......................... 3

جـ. أضع دائرة على الجواب الصحيح:
فاِت: رمُي الُمخلَّ

١ ُتخالِف ُشَعَب اإليماِن.

٢ ُتوافُق ُشَعَب اإليماِن.

3 ليَس لها عالقٌة بُشَعِب اإليماِن.

		د.		ِعْندما َنْخرُج لُنزَهٍة مع أْهِلينا فإنَّنا َنقوُم بما َيأتي:
١ نأخُذ أكياَس ُنفايات.

 .......................... ٢

.......................... 3

ىل
الوحدة الأو

نشاط    4
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اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

ُف ُشَعَب اإليماِن. 1  ُأعرِّ

2  َكْم َعَدُد ُشَعِب اإليماِن؟

َقِة: 3  ُأَمثُِّل لُِشَعِب اإليماِن الُمَتَعلِّ

	 			أ.	بالقلب.	

	 ب.	باللِّسان.	

جـ	.	بالجوارح.

التقومي
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م� َعالقُة ال�صورِة بمو�صوِع الدر�س؟
..................................................................................................................

ِة اإلسالِم. المراد بها: اعتقاداُتُ وأقواُلُ وأعماُلُ ُتْبِطُل اإليماَن، وُتْخِرُج من ِملَّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي
ىل

الوحدة الأو

نواقُض اإليـماِن وُمنِقصاُته الدر�س
الثالث

اأوال: نواق�ُس االإمي�ِن )وت�صمى نواق�َس االإ�صالِم اأو نواق�َس التوحيِد(

تـمـهـــيد
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ِة اإلسالِم. المراد بها: اعتقاداُتُ وأقواُلُ وأعماُلُ َتْنُقُص اإليماَن، ولكنها ال ُتْخِرُج من ِملَّ

َيْنُقُض اإليماَن أموٌر هي:

ْرُك األكبُر. ١ الشِّ

٢ الُكْفُر األكبُر.

َفاُق األكبُر. 3 النِّ

وَيْنُقُص اإليماُن بأموٍر هي:

رُك األصغُر. ١ الشِّ

٢ الكفُر األصغُر.

3 النِّفاُق األصغُر.

٤ البدُع.

5 الذنوُب والمعاصي.

منق�شات الإيمان

اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

نواق�ُس االإيـمـ�ِن

ث�ني�: ُمنق�ص�ُت االإميـ�ِن

نواق�ُس الإيماِن

رك الأكبر ال�شِّ
١

الكفر الأكبر
٢

فاق الأكبر النِّ
3

رك  الأ�شغر الكفر  الأ�شغرال�شِّ

فاق الأ�شغر الـبــدعالنِّ

الذنوب
والمعا�شي

١٢

5

3٤
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ُق للُمؤِمن وُيساِعده على ما يأتي: معرفُة نواقِض اإليماِن ومنقصاِته ُيحقِّ
	 يِن	أشدُّ يِن،	الذي	هو	أغلى	ما	يملُك	المسلُم،	فخسارُة	الدِّ ١ حفُظ الدِّ

أنواِع	الخساَرِة.	
٢ اجتناُب الوقوِع في تلك النَّواقِض والُمنقصاِت	لخطورِتها	على	ديِن	

ي	إلى	الكفِر	أو	الذنِب	العظيِم. 	الوقوَع	فيها	ُيَؤدِّ المسلِم؛	ألنَّ
الوقوِع في نواقِض  إلى  الموصلِة  الحذُر من األسباِب واألساليِب   3

اإليماِن ومنقصاِته.

ىل
الوحدة الأو

ما الفرُق بين نواقِض اإليماِن وُمْنِقَصاتِِه ؟ 

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

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

اأهميُة تعلم نواق�ِس االإمي�ِن ومنق�ص�ته

نشاط     1
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اُن
ـــــ

ــم
يــ

لإ
ا

ًنا اأهميَة هذه الم�شاِئل: )وهذه الم�شائُل: اأعني  قال الإماُم ابُن رجٍب -رحمه اهلل- مبيِّ
- علَّق  ا، فاإنَّ اهلل -عزَّ وجلَّ فاِق م�شائُل عظيمُةُ ِجدًّ م�شائَل الإ�شالِم والإيماِن والكفِر والنِّ

بهذه الأ�شماء ال�شعادَة وال�شقاوَة وا�شتحقاَق الجنة والنار ()1(.

معلومات إثرائية

 أُقاِرُن بين نواقِض اإليماِن ومنقصاتِه حسَب الجدوِل اآلتي:

مثالالحكمالتعريفالمجال
نواقُض اإليماِن

منقصاُت اإليماِن

نشاط    2
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ىل
الوحدة الأو

ِم نواقِض اإليماِن وُمنقصاتِه؟ 1  ما أهميُة تعلُّ

2  ُأمثُِّل على ما َيأتِي بِمَثال:

			أ.	ناقٍض من نواِقِض اإليماِن.	
ب.	ُمْنِقٍص من ُمنقصاِت اإليماِن.	

3  َيْنَتِقُض اإليماُن بأمور، فما هي؟

4  َيْنُقُص اإليماَن أموٌر، هي:

		أ.	الشرك األصغر. 
ب.	 .................................... 

	جـ.	النفاق األصغر. 
		د.	....................................
	هـ.	 ....................................

التقومي



�ِنية الوحدة الثَّ
نواق�ُس االإيـمـ�ِن

رُك األكبُر. ل: الشِّ رُس األوَّ الدَّ
رِك األكبِر. اِني: أنواُع الشِّ رُس الثَّ الدَّ

رُس الثَّاِلث: الكفُر األكبـُر.  الدَّ
اِبع: أنواُع الكفِر األكبـِر. رُس الرَّ الدَّ

رُس اخلاِمس: النِّفاُق األكبـُر. الدَّ
مـن املـتـوقـع فـي نهـايـة الـوحـدة:

١ أْن َأعرَف نواقَض اإلمياِن.
َز بني نواقِض اإلمياِن. ٢ أْن ُأَميِّ

3 أْن ُأعطَي أمثلًة لكل نوٍع من النواقِض.
٤ أْن َأحذَر الوقوَع في النواقِض.
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ه تعالى في ربوبيتِه، أو ُألوهيتِه، أو أسمائِه وصفاتِه. رُك األكبُر هو: جعُل شريٍك مع اللَّ الشِّ

زِق. 	دعاُء غير الّله لتفريِج الشدائِد، وحصول الرِّ مثاله:

ُن ذلك فيما يأتي: ُنوِب وأخَطُرها، َيَتَبيَّ رُك األكبُر أشدُّ الذُّ الشِّ
ُه تعالى:	﴿  ﴾)1(. لِم،	قال اللَّ ١  أنه أعظُم الظُّ

)1(  سورة لقمان، اآلية: 13.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

رُك األكبُر الشِّ
الدر�س
الأول

رِك االأكرِب تعريُف ال�صِّ

ُنوب رُك االأكرُب اأ�َصدُّ الذُّ ال�صِّ

رِك، فمن ل يعرُف  • ل ُيمكُن أْن تعرَف حقيقَة التوحيِد حتى تعرَف حقيقَة الشِّ
رَك فلن يعرَف حقيقَة التوحيِد.  الشِّ

تـمـهـــيد



اِن
ــم

لإي
ُس ا

ق�
نوا

27

)1(  سورة األنعام، اآلية: 88.
)2(  سورة النساء، اآلية: 48.

)3(  سورة المائدة، اآلية: 72.

٢ أن املشرَك عمُله حابُطُ وعبادُته فاسدُةُ.

ـه حرم على املشرِك اجلنَة، وجعل  ٤ أن اللَّ
رِك. مأواه النار إذا ماَت على الشِّ

، وعبادُته فاسدُةُ،	قال	اهلُل	تعالى:	﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ٢  أن المشرَك عملُه حابُطُ

ڭ     ۇ﴾)1(.

رِك وَلْم َيُتْب،	قـال	اهلُل	تـعالــى:	﴿ڻ  ڻ  ۀ   3  أن اهلَل ال يغفُر للمشرِك إذا ماَت على الشِّ

ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ﴾)2(.	
ــاَر إذا مــات عـلـى الشرك،	 ـَة، وجعـَل مأواُه الـنَّ َم على المشـرِك الَجنَّ ٤  أن اهلَل َحــرَّ

قـال	اهلُل	تعـالـى:	﴿ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ﴾)3(.

ُنوِب رِك الأكبِر اأ�شدَّ الذُّ اأ�شباُب َكوِن ال�شِّ

لِم. ١ أنه أعظُم الظُّ

ـه ال يغفُر للمشرِك إذا ماَت على  3 أن اللَّ
رِك وَلْم َيُتْب. الشِّ
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)1(  سورة اإلسراء، اآليات: 28.69-67

ُه تعالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ   قال اللَّ
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ﴾)1(.
هذه  َأسَتْنبُِط  رك،  الشِّ في  يقُع  َمْن  تصيُب  قد  عقوباٍت  تعالى  ُه  اللَّ ذكَر  اآلياِت  هذه  في 

العقوبات.

الوحدة الثانية

نشاط  

رَك األكبَر. ُف الشِّ  ُأعرِّ

رِك األكبِر أضراُرُ وآثاُرُ جسيمُةُ على صاحبِه، أذُكُرها. للشِّ

رِك األكبِر. أذُكر ِمثاَلْين على الشِّ

1

2

3

التقومي



اِن
ــم

لإي
ُس ا

ق�
نوا
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تـمـهـــيد

ينقسُم الشرُك األكبُر إلى ثالثِة أنواٍع ؛ هي:

رُك األكبُر؟ •  ما الشِّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

رِك األكبِر أنواُع الشِّ
الدر�س
الثاين

رِك االأكرِب اأنـــواُع ال�صِّ

رك االأكبر  اأنواُع ال�صِّ

رُك  ال�صِّ
 في الربوبية

رُك  ال�صِّ
 في االألوهية

رُك  في  االأ�صم�ِء  ال�صِّ
وال�صف�ِت

١٢3
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ِه. المراد به:  أن َيْصِرَف اإلنساُن شيًئا ِمن العبادِة لغير اللَّ

ُف الكوَن ويدبُِّرُه. ِه َمْن يصرِّ ١ أن يعتقَد أنَّ مع اللَّ

ِه. ٢ أن يعتقَد أنَّ أحًدا يعلُم الغيَب مع اللَّ

ه عزَّ وجل. 3 أن يعتقَد أنَّ للكوِن ربًّا غيَر اللَّ

َه في الَخْلِق أو الُمْلِك أو التَّدبِير، المراد به:  أن يعتقَد اإلنساُن أن أحًدا يشارُك اللَّ
                           ونحو ذلك.

سورة البقرة اآلية:258   )1(

ه تعالى:	﴿            َقوُل اللَّ
               

.)1(﴾                  

الوحدة الثانية

ُبوبيِة رِك يف الرُّ الدليُل على  ال�صِّ

ُبوبيِة رِك يف الرُّ اأمثلُة ال�صِّ

ُبوبيِة رُك يف الرُّ اأوال:ال�صِّ

ِة رُك يف االألوهيَّ ث�ني�:ال�صِّ



اِن
ــم

لإي
ُس ا

ق�
نوا
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ِة له أقسام من أهمها: رُك في األلوهيَّ الشِّ

ِه. المراد به:  ُدعاُء غيِر اللَّ

ِة، ـدَّ خاِء أم في حال الشِّ مثل: ُدعـاِء األمـواِت أو الصالحيَن، سواء أكان في حال الرَّ

ه.                          فـمـن فعـل ذلـك فـقد أشرك باللَّ

رُك في الدعاِء رُك في الدعاِءالق�شم الأول: ال�شِّ الق�شم الأول: ال�شِّ

)1( سورة العنكبوت، اآلية: 65. 

ِه تعالى:﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ، قوُل اللَّ ه شرُكُ الدليل على أن دعاء غير اللَّ

                                                                                                                ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ﴾)1(.

رِك يف االألوهيَّة اأق�ص�ُم ال�صِّ

اأق�شاُم
رك في  الألوهيَّة ال�شِّ

عاِء رُك في الدُّ رُك في الطاعِةال�شِّ ال�شِّ

رُك في المحبِة ِةال�شِّ يَّ رُك في النِّ ال�شِّ

١٢

3٤

١
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)1( سورة التوبة، اآلية: 31.

)2( أخرجه الترمذي برقم )3095(، واألحبار هم: علماء اليهود، والرهبان هم: عباد النصارى.

ُه.	 ُه، أو تحريِم ما َأحلَّ اللَّ م اللَّ المراد به: طاعُة المخلوقيَن بتحليِل ما حرَّ

ِه وأحكامِه، فهذه الطاعُة ُتَعدُّ عبادًة  ْهَباِن في تبديِل شرِع اللَّ طاَعِة األْحباِر والرُّ مثل: 
ُه ِشرًكا كما في الدليل اآلتي: اها اللَّ لهم، وقد َسمَّ

	ملسو هيلع هللا ىلص	يقرأ:  ؛ ما ُروَي عن َعِديِّ بِن حاتِـٍم	 قـال: سمعـُت النبيَّ الدليل على أنَُّه شرُكُ
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ﴿ۇ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى     ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  
موَن  ُيَحرِّ »أليس  فقال:  نعبُدهم،  لسنا  إنَّا  فقلُت:  ۇئ﴾)1(،  وئ  
ونه؟« قال: قلُت: بلى.  ُه، َفُتِحلُّ م اللَّ وَن ما َحرَّ مونه، وُيِحلُّ ه، َفُتحرِّ ما أحلَّ اللَّ

فقال: »فتلك عبادُتهم« )2(.	

َمْن َيْقِصُد َعِديُّ بن حاتٍِم	 بقوله: »إنَّا لسنا نعبُدهم«؟
....................................................................................................................

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

الوحدة الثانية

نشاط     1

رُك في الطاعِة رُك في الطاعِةالق�شم الثاني: ال�شِّ الق�شم الثاني: ال�شِّ ٢
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ِه في المحبِة. ِه باللَّ المراد به: ُمساواُة غيِر اللَّ

لِّ والتعظيِم الذي ال يصلح إال  مثل: أن ُيِحبَّ اإلنساُن مخلوًقا محبًة مقترنًة بالخضوِع والذُّ
ِه فقد وقع في الشرِك األكبِر. ِه، ومن صرفها لغيِر اللَّ ِه؛ ألن هذه المحبَة ال ُتصرُف إال للَّ للَّ

، قوله تعالى:	﴿ الدليل على أنها شرُكُ

.)1( ﴾                              

ه تعظيًما وخضوًعا وهذا  وَن أصناَمهم مثَل محبتِهم للَّ ُيِحبُّ ُه عزَّ وجلَّ أن المشركيَن  فأخبر اللَّ
.ُ ُُ شرُكُ أكبُر، وأما محبُة اإلنساِن والديِه أو أبناَءُه أو أصدقاَءُه فهذه محبُةُ طبيعيُةُ مباحُة

ه. ُب إلى اللَّ المراد به:  فعُل عبادٍة ال ُيراُد بها التقرُّ

مثل: أن يفعَل العباداِت ألجِل الدنيا كالمنافقين. 

ه	تعالى:﴿ ڃ		ڃ		چ		چ		چ			چ		ڇ			 الدليل  على	أنَّه	شـرُكُ،	قـــول	اللَّ
ڇ		ڇ			ڇ		ڍ		ڍ						ڌ		ڌ		ڎ		ڎ		ڈ		ڈ										ژ﴾)2(.

)1( سورة البقرة، اآلية: 165.  
)2( سورة النساء، اآلية: 142. 

رُك في المحبِة رُك في المحبِةالق�شم الثالث: ال�شِّ الق�شم الثالث: ال�شِّ 3

ِة يَّ رُك في النِّ ِةالق�شم الرابع: ال�شِّ يَّ رُك في النِّ الق�شم الرابع: ال�شِّ ٤
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ه عزَّ وجل. )1( سورة النجم، اآليتان: 19-20، وهذه أسماء آلهة كان المشركون في جزيرة العرب قبل اإلسالم  يعبدونها من دون اللَّ
)2( سورة الشورى، اآلية: 11.  

)3( سورة يوسف، اآلية: 40.

ِه تعالى:	﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    قوُل اللَّ
ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ﴾)3(.

ِه تعالى وصفاتِه وَجْحُدها. ١  إنكاُر أسماِء اللَّ

ى( بهذا االسم، أخًذا  ِه؛ مثل َتْسِمَيتِِهم َوَثَنُهْم )الُعزَّ ٢  َتسِمَيُة المعبوداِت الباطلِة بأسماِء اللَّ

ه تعالى:	﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ﴾)1(. ه )العزيز(، قال اللَّ من اسم اللَّ
ِه ِمْثُل َيِدي، وِعْلُمُه َكِعْلِمي، وُقْدَرُته َكُقْدَرتِي،  3 تشبيُه الخالِق بالمخلوِق، كمن يقول: َيُد اللَّ

ٺ  ٿٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ﴾)2(. ا يقولون، قال جلَّ في عاله:﴿ ُه عمَّ تعالى اللَّ

الوحدة الثانية

ف�ِت رك يِف االأ�صم�ِء وال�صِّ اأمثلُة ال�صِّ

ف�ِت رِك يف االأ�صم�ِء وال�صِّ الدليُل على ُوُقوِع ال�صِّ

ِه مثيل في أسمائِه وصفاتِه.		 أن ُيجعل للَّ

ف�ِت رُك يف االأ�صم�ِء وال�صِّ ث�لث�: ال�صِّ

المراد به:
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)1( رواه النسائي برقم )4023(.

حيَن فتَح النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مكَة هرَب ِعكرمُة بن أبي جهل  )قبل أن ُيْسِلَم( فرِكَب البحَر 
ُتغنِي عنكم ها هنا  َأْخِلُصوا فإن آلهَتكم ل  ، فقال أصحاُب السفينِة:  فأصابهم عاصُفُ
نِي في البحر إلَّ اإلخالص ل ينجيني في الَبرِّ  ِه َلئِْن لم ُيَنجِّ شيًئا، فقال ِعكرمُة : واللَّ
ا أنا فيه أن آتَي محمًدا حتى أضَع يدي في  ُهمَّ إن لك َعَليَّ عهًدا إن عافيتني ممَّ غيُره، اللَّ

ا َكِريًما، قال: فجاء فأسلم)1(. يِده فألجدنَّه َعُفوًّ

ِة. ِة ُأبيُِّن أنَّ أصحاَب السفينِة أْشرُكوا في األُلوهيَّ 		أ.	مْن خالِل الِقصَّ
.................................................................................................

ِة َوَقُعوا؟ ب.	في أيِّ أنواِع ِشْرِك األلوهيَّ
.................................................................................................

جـ	.	ما الصفتاِن اللتاِن التي َوَصف ِعْكِرَمُة  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بهما ؟
................................................................................................ 

ْرِك في األمثلِة حسَب الجدوِل اآلتي: ُأبيُِّن نْوَع الشِّ

نوع الشـــركالـمثال
إنكاُر	أسماِء	اهلِل	وصفاِته

ُف	الكوَن 	مع	اهلِل	من	ُيصرِّ اعِتقاُد	أنَّ

ُدعاُء	األمواِت

نشاط    2

نشاط    3
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ماَم بن ثعلبَة وافًدا اإلى ر�شوِل  عن عبِداهلل بِن عبا�ٍس  قال: َبَعَثت بنو �شعِد بِن بكٍر �شِ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقدَم عليِه واأناخ بعيَرُه على باِب الم�شجِد، ثم َعَقَلُه، ثم دخَل الم�شجَد ور�شوُل اهلِل 
ل ما تكلََّم  ملسو هيلع هللا ىلص جال�ُسُ في اأ�شحابه...، ثم خرج حتى َقِدَم على قومه فاجتمعوا اإليه فكان اأوَّ
ِق الُجنوَن، قال:  ِق الَبَر�َس والُجذاَم، اتَّ َماُم، اتَّ ى قالوا: َمْه يا �شِ به اأن قال: بئ�شت الاّلُتُ والُعزَّ
واأنزَل عليه كتاًبا  اإن اهلَل عّز وجل قد بعث ر�شوًل  ان ول ينفعان،  رَّ َي�شُ اإنهما واهلِل ل  ويَلُكم 
ا�شتنقذكم به مما كنتم فيه واإني اأَ�شهُد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له واأن محمًدا عبُده 
ور�شوُله، اإني قد جئتكم من عنده بما اأمركم به ونهاكم عنه، قال: فواهلِل ما اأم�شى من ذلك 
: فما �شمعنا بوافِد  ره رجُلُ ول امراأُةُ اإل م�شلًما، قال: يقول ابن عبا�س  اليوم وفي حا�شِ

ماِم بن ثعلبَة)1(. قوٍم كان اأف�شَل من �شِ

)1(  أخرجه أحمد برقم )2380(.

الوحدة الثانية

رِك األكبِر؟ ما أنواُع الشِّ

ُأمثُِّل بمثال لما يأتي:
ِة.  ُبوبيَّ ْرِك في الرُّ 			أ.	الشِّ

ِه وصفاتِه.  ْرِك في أسماِء اللَّ ب.	الشِّ

اعُة ِشرًكا ُيخالُِف التَّوِحيد؟ متى تكون الطَّ

ُف الشرَك في الدعاء، وُأمثُِّل له. ُأعرِّ

1

2

3

4

التقومي

معلومات إثرائية
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هو: ما ُيضادُّ اإليماَن من اعتقاٍد أو قوٍل أو فعٍل.
١  إنكاُر شيٍء من أركاِن اإليماِن أو اإلسالِم. 	 أمـثـلتـه:

ِه أو برسولِه ملسو هيلع هللا ىلص أو بآياتِه. ٢   االستهزاُء باللَّ            

)1( سورة األعراف، اآلية: 12.

أذكُر ثالثَة أمثلٍة على الكفِر األكبِر.
........................................................................................................  ١
........................................................................................................  ٢
........................................................................................................  3

ر�بط �لدر�س �لرقمي

الُكفُر األكبُر
الدر�س
الثالث

تعريُف الكفِر االأكرِب

نشاط     1

ا �أمره  فًعا َعمَّ •  َرَف�َس �إبلي�ُس �متثاَل �أمِر �هلِل تعالى بال�صجود الآدَم        ؛ ��صتكباًر� وترُّ
ا على ذلك باأنه �أف�صُل من �آدَم، قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   �هلُل به؛ معتر�صً

پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)١(.
 فاعتر�س �إبلي�ُس على حكمِة �هلِل تعالى في هذ� �الأمِر ورف�َس �النقياَد له.

ى فعُل �إبلي�َس هذ�؟ ماذ� ُي�صمَّ
.................................................................

تـمـهـــيد
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)1( سورة المائدة، اآلية: 5.

)2( سورة النساء، اآليتان: 169-168.

للكفِر	األكبِر	آثاُرُ	ونتائُجُ	خطيرُةُ	في	الدنيا	وفي	اآلخرة	إذا	مات	اإلنساُن	عليه	ولم	َيُتْب	
منه،	فمن	آثاره:

ِة اإلسالِم. ١   أنه ُيْخِرُج صاِحَبُه من ِملَّ
٢  أنه ُيْحِبُط جميَع األعماِل وُيوِجُب الخسارَة في اآلخرة،	قال	اهلُل	تعالى:	

					﴿ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب ﴾)1(.
3  أن اهللَ ال يغـفـر لمن مـاَت عليه دون َتْوَبٍة وُيوِجُب له دخول الناِر والخلوَد فيها،	قال	

اهلُل	تـعــالــــى:	﴿  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾)2(.

الوحدة الثانية

اآث�ُر الكفِر االأكرِب

٢  أنه ُيْحِبُط َجميَع األعماِل وُيوِجُب اخلسارَة 
في اآلخرة.

اآثاُر الكفِر الأكبِر

ِة اإلسالِم. ١ أنه ُيْخِرُج صاحَبه من ِملَّ

3 أن اهلل ال يغفر ملن َماَت عليه دون َتْوَبٍة 
وُيوِجُب له دخول الناِر واخللوَد فيها. 



اِن
ــم

لإي
ُس ا

ق�
نوا

39

ِه وتعظيم شرعِه  بالتعاوِن مع مجموعتي أكتُب بعَض األموِر التي تزيُد من تعظيِم اللَّ
في قلِب العبِد المؤمِن.

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

ُف الكفَر األكبَر. ُأعرِّ

ما آثاُر الكفِر األكبِر؟

ُأمثُِّل للكفِر األكبِر.

1

2

3

التقومي

نشاط    2
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دُةُ، منها: الكفُر األكبُر له أنواُعُ متعدِّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي
الوحدة الثانية

أنـواُع الُكفِر األكَبِر الدر�س
الرابع

اأنواُع الكفِر االأكرِب

• ما الكفُر األكبر؟
• ما آثاُر الكفِر األكبر؟

تـمـهـــيد

اأنواُع الكفِر الأكبِر

كفُر الإباِء كفُر التكذيِب
وال�شتكباِر

كِّ كفُر  ال�شتهزاِءكفُر ال�شَّ

كفُر الإعرا�س عن
ديِن اهلل

١٢

5

3٤
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ين بالضرورة)1(. المراد به:  هو أن ُيْنِكَر العبُد أمًرا معلوًما من الدِّ

١-  إنكاُر شيٍء من أركاِن اإليماِن، كمن ينكُر وجوَد المالئكِة، أو الكتَب المنزلَة، أو اليوَم 

گ     گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       تعالى:﴿ڑ   ُه  اللَّ قال  اآلخَر، 
ڳ  ڳ  ﴾)2(.

ابِتِة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أو تكذيُب أخباِرهما،  ّنِة الثَّ ٢-  تكذيُب القرآِن الكريِم أو شيٍء منه، أو السُّ

ِه ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص،  اِر والغيِب ونحو ذلك؛ ألنَّ هذا تكذيُبُ للَّ ِة والنَّ ِه عن الجنَّ كإخباِر اللَّ
ُه تعالى:	﴿ائ  ائ  ەئ ەئ﴾)3(. قال اللَّ

ِه. ٣-  اعتقاُد أن أحكاَم الشريعِة وحدوَدها ال تناسُب هذا العصَر، أو َرْفُض شريعِة اللَّ

	ملسو هيلع هللا ىلص، أو أن حكَم غيرِه أحسُن من حكمِه. ٤-   اعتقاُد أن َهْدي أحٍد من النَّاِس أكمُل من هدي النَّبيِّ

ا على كل مسلم. )1( المعلوم من الدين بالضرورة: ما يكون علمه واجًبا ضروريًّ
)2(  سورة النساء، اآلية: 136. 

)3(  سورة االنشقاق، اآلية: 22.

ًعا. المراد به:  أن َيْرُفَض العبُد االنقياَد ألحكاِم اإلسالِم استكباًرا وترفُّ

أمـثـلتـه:

ُكفُر  التكذيِب ُكفُر  التكذيِب    ١

كفر الإباِء وال�شتكباِركفر الإباِء وال�شتكباِر ٢
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      َرْفُض	إبليَس	امتثاَل	أمِر	اهلل	تعالى	بالسجوِد	ألبينا	آدَم				  ؛	استكباًرا	وترفًعا	عن	هذا	الفعِل	
الذي	أمره	اهلُل	تعالى	به،	قال	تعالى:	﴿ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
	أوَل	من	وقع	فيه	 ؛	ألنَّ ى	هذا	النوُع	الكفَر	اإلبليسيَّ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ﴾)1(.	ويسمَّ

ُجوِد	آلدَم. هو	إبليُس	حينما	أبى	واستكبَر	عن	أمِر	اهلِل	له	بالسُّ

يِن	بالضرورة. 	العبُد	في	شيٍء	معلوٍم	من	الدِّ المراد به:  أن	َيُشكَّ

	في	ثبوِت	يوِم	القيامِة،	أو	أخباِر	الساعِة	أو	الغيبياِت	التي	أخبرنا	اهلُل	بها	في	كتابِه،	كما	 ١-  الشكُّ

َتيِن،	قال	اهلُل	تعالى:	﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   حصَل	من	صاحب	الَجنَّ
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ڌ  ﴾)2(.
	في	 كُّ ابتِة	عن	رسول	اهلِل	ملسو هيلع هللا ىلص،	أو	الشَّ 	في	ِصْدِق	أخباِر	القرآِن	الكريِم	أو	األخباِر	الثَّ كُّ ٢-  الشَّ

ِته.  صدِق	رسالِتِه	ونبوَّ

)1(  سورة البقرة، اآلية: 34. 
)2(  سورة الكهف، اآليات: 38-35.

الوحدة الثانية

أمـثـلتـه:

مـثـالـه:

ـكِّ ـكِّكـفـُر الـ�َشّ كـفـُر الـ�َشّ 3
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)1(  سورة األحقاف، اآلية: 3.  

َمه	وال	يعمَل	به. المراد به:  أن	يترَك	المرُء	ديَن	اإلسالِم،	فال	يتعلَّ

ِه،	فال	يتعلَّمه	وال	يعمُل	به،	كما	حصل	 من	ُيْدَعى	إلى	ِديِن	اإلسالِم	َفُيْعِرُض	عنُه	ُكلِّ  

اِر	مكَة	حين	دعاهم	رسوُل	اهلِل	ملسو هيلع هللا ىلص إلى	اإليماِن	باهلل	فأعرضوا،	قال	اهلُل	تعالى: من	ُكفَّ
					﴿ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ﴾)1(.

مثاله:

كفُر الإعرا�ِس عن ِدين اهلِلكفُر الإعرا�ِس عن ِدين اهلِل ٤
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ه وصفاتِه وأحكاِمه ودينِه وشرعِه. خريُة بأسماِء اللَّ ِه جلَّ وتقدس، أو السُّ خِريُة باللَّ ١- السُّ

٢- االستهزاُء بالقرآِن الكريِم أو ُسَورٍة أو آيٍة من آياتِه الكريمِة.

ِة. ِه ملسو هيلع هللا ىلص أو األحاديِث النَّبويَّ خريُة برسوِل اللَّ ٣- السُّ

التكفيُر أمُرُ خطيُرُ ليس لكلِّ أحٍد أن يَْحُكَم بهِ.

الُحْكُم على َأَحٍد بأنَّه كافُرُ يجُب أالَّ يَْصُدرَ إالَّ من 
ُّقَى. العُلماءِ الرَّاسِخيَن في العِلِْم المشهوِد لهم بالت

َّْكفيرِ. ال يَجوزُ للمسلِم أن يتساهَل في مسألةِ الت

)1( سورة التوبة، اآليتان: 66-65.

يِن. خريُة	بشيٍء	من	الدِّ المراد به:  السُّ

أمـثـلتـه:

كـفـُر ال�شـتـهـزاِءكـفـُر ال�شـتـهـزاِء 5

	والَهاِزل	فالحكُم	واحُدُ،	فلو	كان	 ال	َفْرَق	في	الُحْكِم	في	هذه	األمثلة	بين	الجادِّ
	عليه	قوله	تعالى:	 ًما	هلل	ولكتابه	ولرسوله	ملسو هيلع هللا ىلص	لما	استهزأ	كما	دلَّ معظِّ

﴿
.)1(﴾
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ُد نوَع الكفِر في األمثلة الواردِة في الجدوِل اآلتي، ثم أكتبها: بالتعاوِن مع مجموعتي أحدِّ

بعَد دراستَك أنواَع الكفِر األكبِر:
ما رأيَك بهذِه المقولِة: كلُّ مْن وقَع في أيِّ َنوٍع ِمْن أنواِع الُكفِر َفَيِحقُّ أليِّ ُمسلٍم أْن 

َرُه؟ ُيكفِّ
.......................................................................................................

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

ما أنواُع الكفِر األكبِر؟

َمِن اّلذي ُيصدر الُحكم على أحٍد بأّنه كافر؟

1

2

التقومي

نوع الكـفــرالـمثال
إنكاُر	البعِث

ـِه ُر	عن	الركوع	للَّ التكبُّ
	في	صدِق	الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص كُّ الشَّ
االستهزاُء	بالصالِة	والزكاِة

نشاط     1

نشاط    2
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ا      كان الر�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص واأَ�شحاُبه  معه في مكَة يواجهوَن اأُنا�ًشا م�شركيَن ُمعاِدين لهم ولديِنهم؛ فلمَّ
هاجَر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإلى المدينِة وهاجَر معه الم�شلموَن وقوَيت دولُة الإ�شالِم، �شار بع�ُس اأهِل المدينِة 
اهرِة وقلُبُه مملوٌء ِحقًدا  عي الإ�شالَم َوُيظِهُره، َوُيبِطُن الكفَر ويخفيِه، فيوؤدي بع�َس العباداِت الظَّ يدَّ

ا وكفًرا بهذا الديِن وبمن جاء به، َفَمْن هوؤلء؟  َوُبغ�شً

النِّفاُق:	هو إظهاُر اإلسالم، وإبطاُن الكفِر.
أظهَر	 حيُث	 وزيادُةُ،	 كفُرُ	 ألنه	 الكفِر،	 من	 	 أشدُّ وهو	 	) االعتقاديَّ )النِّفاَق	 ى:	 ويسمَّ
	في	الباطن	وكافُرُ	باهلل	ومخاِدُعُ	للمؤمنين	،	وما	يخدعون	إال	أنفَسهم،	 اإلسالَم	وهو	كاذُبُ
	عذاًبا	في	اآلخرة،	كما	قال	تعالى:	﴿ۓ		ڭ			ڭ		ڭ		ڭ		ۇ		 َفُهْم	بذلك	هم	أشدُّ

ۇ		ۆ		ۆ		ۈ		ۈ﴾)1(.

)1( سورة النساء، اآلية: 145.

للنِّفاِق األكبِر عالماُتُ كثيرُةُ، منها: 
	هلِل	 ُبُ َب	الرسولملسو هيلع هللا ىلص فهو	ُمَكذِّ ١ تكذيُب الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص أو تكذيُب بعِض ما جاء به،	ومــن	َكـــذَّ

،	قال	اهلُل	تعالى:﴿ک   ک  گ  گ   ؛	ألن	اهلَل	هو	الذي	أرسله	بالهدى	وديِن	الَحقِّ 	وجلَّ عزَّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي
الوحدة الثانية

فاُق األكَبُر النِّ
الدر�س
اخلام�س

ف�ِق االأكرِب تعريُف النِّ

ف�ِق االأكرِب عالم�ُت النِّ

تـمـهـــيد
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اهلُل	 ﴾)1(.	وصفهم	  
بالكذِب؛	ألنهم	كاذبوَن	في	شهادتهم	للرسول	ملسو هيلع هللا ىلص بالرسالِة	والنبوِة.

٢  ُبْغُض الرسوِل	ملسو هيلع هللا ىلص؛	فالمنافُق	يبغُض	الرسوَل	ملسو هيلع هللا ىلص	وقد	أخبَر	اهلُل	أن	من	أبغض	الرسوَل	
ُمْبِغَضك،	 ﴾)2(.	شاِنَئَك:	 ﴿   ک     ک  ک  ک   اهلُل	تعالى:	 أبتُر،	قال	 ملسو هيلع هللا ىلص	فهو	

	خيٍر. واألبتُر:	المقطوُع	من	ُكلِّ

تعالى:	 اهلُل	 قال	 األعماِل،	 لجميِع	 محبٌط	 وهو	 ملسو هيلع هللا ىلص،	 الرسوُل  به  جاَء  ما  ُبْغُض    3

					﴿ې  ې   ى        ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ﴾)3(.

٤  الكراهيُة النتصاِر ديِن اإلسالِم والفرُح بهزيمِته،	كما	أخبر	اهلُل	عن	المنافقين	بقوله	

تعـالـــى:	﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴾)4(.

)1( سورة المنافقون، اآلية: 1.                
)2( سورة الكوثر، اآلية: 3.

)3( سورة محمد، اآلية: 9.  
)4( سورة آل عمران، اآلية: 120.

للنِّفاِق األكبِر َأحَكاُمُ، من أهمها: 

١ أن	اإليماَن	ُمْنَتٍف	عن	صاحبه	ولو	أظهره	ظاهًرا.

٢ أنَّه	إذا	أظهَر	األعماَل	فُيعامل	على	أنَّه	مسلٌم	تجري	عليه	أحكاُم	اإلسالم	الظاهرُة.

ْرِك	األسفِل	مَن	الّنار	إذا	ماَت	على	ذلَك	ولم	َيُتْب. َم	في	الدَّ 	في	نار	َجَهنَّ ُدُ 3 أنَّه	مخلَّ

ف�ِق االأكرِب اأحك�ُم النِّ
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:)( ُأميُِّز من األمثلِة اآلتيِة ما يكوُن نِفاًقا وما يكوُن إيماًنا حسَب الجدوِل اآلتي بوضع عالمة

أضُع َقَلمي على حرِف البدايِة وأقوُم بتمشيِط الشبكِة بالكامِل إلى أْن أِصَل 
القائمِة  الكِلماِت  َجميَع  ُمجتاًزا  الَقلَم،  أتُرَك  أْن  دوَن  النهاَيِة  حرِف  إلى 
ُجملًة  الباقَيِة  األحُرِف  ِمَن  ُن  ُنكوِّ َمجموَعتي  مَع  بالّتعاوِن  بالتسْلُسِل، 

رِس: الّنفاُق، الُكفُر، الُبغُض، َيْطعُن اسَتفْدناها ِمَن الدَّ

الوحدة الثانية

إيماننفاقالموقفم
َمن	َبَلَغُه	انتصاُر	المسلمين	في	معركٍة	َفَحِزَن	ُحزًنا	شديًدا1
بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص2 ُب	ببعض	أحاديِث	النَّ َمن	ُيَكذِّ
َمن	َفِرَح	لما	سمَع	كثرَة	الداخليَن	في	اإلسالم3
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ويستهِزُأ	بها4 ِة	النَّ َمن	يضحُك	من	ُسنَّ

م	المسلمين	في	الصناعة	والتقنية	ففرَح	5 َمن	قرَأ	في	الُصُحِف	تقدُّ
بذلك

البداية

النهاية

➞

➞

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

..........................................
ذ ح أ ن ل ا
ا ق ا ف ا ر
ل ك ف ر ا ل
ل ط ي ض غ ب
ن ع ن ف ا ق

نشاط     1

نشاط    2
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ُف النِّفاَق األكبَر. ُأعرِّ

ما حكُم النِّفاِق األكبِر؟

أذُكُر بعَض عالماِت النِّفاِق األكبِر.

1

2

3

التقومي





�ِلثة الوحدة الثَّ
�ُت االإيـَمـ�ِن ُمْنِق�صَ

رُك األصغُر. ل: الشِّ رُس األوَّ الدَّ

اِني: الكفُر األصغُر. رُس الثَّ الدَّ
َفاُق األصغُر.  رُس الثَّاِلث: النِّ الدَّ

اِبع: الِبدُع. رُس الرَّ الدَّ
رُس اخلاِمس: الُذُنوُب واملََعاِصي. الدَّ

مـن املـتـوقـع فـي نهـايـة الـوحـدة:
١  أْن َأعرَف منقصاِت اإلمياِن.

٢  أْن َأجَتنَب منقصاِت اإلميان وَأحذَر الوقوَع  فيها.
َق بني نواقِض اإلمياِن ومنقصاِته. 3  أْن ُأفرِّ
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)1( أخرجه أحمد في المسند برقم )23630(.52

ن صالَته. ي فرأى إماَم المسجِد ينُظُر إليه فحسَّ •  شخُصُ ُيَصلِّ
ى هذا الفعُل؟ •  ماذا ُيَسمَّ

	الشرِك	األكبِر. 	معصيٍة	ورَد	في	الشرِع	تسميُتها	ِشرًكا،	ولم	َتِصْل	إلى	حدِّ هو	ُكلُّ

م	ومنقٌص	لإليماِن،	وهو	وسيلُةُ	إلى	الشرِك	األكبِر. ُمَحرَّ

	َأْخَوَف	َما	َأَخاُف	 َته	من	الشرِك	األصغِر،	فقال:	»إنَّ 	وُأمَّ 	ملسو هيلع هللا ىلصأصحاَبه	 َر	النبيُّ حذَّ
ْرُك	األصغُر«)1(.	 عليكم	الشِّ

	مسلٍم	الحَذُر	منه،	واجتناُب	الوقوِع	فيه. فيجُب	على	ُكلِّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

رُك األصغُر الشِّ
الدر�س
الأول

رِك االأ�صغِر تعريُف ال�صِّ

رِك االأ�صغِر ُحكُم ال�صِّ

رِك االأ�صغِر احلذُر مَن ال�صِّ

تـمـهـــيد
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رِك	األصغِر	أنواُعُ	هي: للشِّ

ِة	واإلرادِة	والَقْصِد. يَّ رُك	في	النِّ 	هو	الشِّ تعريفه:

اِس	ومدَحهم	على	 ُب	بِه	إلى	اهلِل؛	ولكن	يريُد	َثَناَء	النَّ وذلك	بأن	يعمَل	اإلنساُن	عماًل	َيتقرَّ
	أخوَف	ما	 	ملسو هيلع هللا ىلص:	»إنَّ ن	صالَته	ألجل	أن	َيْمَدَحُه	النَّاُس،	قال	النبيُّ اعِة،	كالذي	يحسِّ تلك	الطَّ
ياُء«)1(. رُك	األصغُر؟	قال:	»الرِّ رُك	األصغُر«،	قالوا:	يا	رسوَل	اهلِل،	وما	الشِّ أخاُف	عليكم	الشِّ

)1( أخرجه أحمد في المسند برقم )23630(.

	فعليِه	باألموِر	اآلتيِة: رِك	الخفيِّ من	وقع	في	الشِّ
	التوبِة	إلى	اهلِل	توبًة	نصوًحا. 1

	تقوية	اإليماِن. 2

اُس	ِقراءَتُه	ويمَدُحوُه. وذلك	بأن	يقرَأ	القرآَن	الكريَم	من	َأْجِل	أن	َيْسمَع	النَّ

رِك االأ�صغِر اأنواُع ال�صِّ

رِك اخلفيِّ عالُج من وقع يف ال�صِّ

رُك اخلفيُّ النوع االأول: ال�صِّ

أمـثـلـتـه:

يــاء يــاءالـــرِّ الـــرِّ ١

ال�ُشـمـعـةال�ُشـمـعـة ٢
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)1( رواه البخاري برقم )6646(.
)2( رواه أبو داوود برقم )3251(.

)3( أخرجه أحمد في المسند برقم )1839(.

ِه  للَّ عمِلِه  إخالِص  على  الُمسلَم  ُتِعيُن  ُحلوًل  َأذُكُر  َمجموَعتي؛  مع  بالّتعاوِن 
ياء. والُبْعِد عِن الرِّ

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

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

نشاط     1

�هر وهو على ق�صمني رُك الظَّ النوع الث�ين: ال�صِّ

رُك في الألفاِظ رُك في الألفاِظالِق�شُم الأّوُل: ال�شِّ الِق�شُم الأّوُل: ال�شِّ

أمـثـلـتـه:

ال	يجوز	الحلُف	بغير	اهلِل	امتثااًل	لقول	الرسوِل	ملسو هيلع هللا ىلص:	»َمْن	َكان	حالًفا	َفْلَيحِلف	باهلل	َأْو	لَيْصُمت«)1(،	
والدليل	على	أنه	شرك	قول	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص:	»َمْن	َحلَف	بغيِر	اهلل	فقد	كفَر	أو	أشرَك«)2(.

	للرسوِل	ملسو هيلع هللا ىلص:	ما	 مثُل	قوِل:	لوال	اهللُ	وفالُنُ،	وقوِل:	ما	شاء	اهللُ	وِشْئَت	ونحِوهما؛	قال	رجُلُ
شاَء	اهللُ	وِشْئَت،	فقال	ملسو هيلع هللا ىلص:	»أجعلتني	هلِلِ	ِعْداًل	بل	ما	شاَء	اهلُل	وحده«)3(.

الحلف بغير اهلل: ١

ُم�شاواُة الخالق بالمخلوِق في الم�شيئة ونحِوها ِمن الألَفاظ: ٢
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ق على األعناِق أو المراكِب  تعليُق التَّمائِم وهي ما ُيَعلَّ
أو َحصًى،  َخَرٍز،  أو  ُخُيوٍط،  َغيِرها، من  أو  البيوِت  أو 
،  أو خوًفا  ُق؛ لجلب نفٍع، أو دفع ُضرٍّ ُيَعلَّ أو أي شيٍء 
من العيِن، وكذلك من األمثلة التَّشاؤُم من األشياء عند 

رؤيتها أو سماعها.

رُك في اأَللَفاظ الشِّ

ْمَعُة السُّ

رُك في الأفعاِل رُك في الأفعاِلالِق�شُم الّثاني: ال�شِّ الِق�شُم الّثاني: ال�شِّ

أمـثـلـتـه:

رِك الأ�شغِر اأنواُع ال�شِّ

النوع الأول:

رُك الخفيُّ ال�شِّ
النوع الثاني:

اِهـر رُك الظَّ ال�شِّ

ِق�ْصم�ُه اأمـثـلـته

ياُء الـرِّ

رُك في اأَلْفَعال الشِّ

1

2

1

2
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أْن ُيعالَِج هِذِه  اُزُ  رِّ َفأراَد فوَّ أْن َيلبَس أَحُد أصِدقائِِه ِقالدًة لَدْفع الضُّ اُزُ  َخِشَي فوَّ
اًزا في َحلِّ ُمشكلتِه: الُمشكلَة. بالتَّعاُوِن مع َمجموَعتي َنْبَتِكُر ُحلوًل ُنساعُد بِها َفوَّ
....................................................................................................

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

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

نشاط    2

رك الأ�شغر رك الأكبر وال�شِّ الفرُق بين ال�شِّ

رك الأ�شغر ال�شِّ رك الأكبر ال�شِّ

ِة اإلسالِم ُيخِرُج من ِملَّ

ار ُدُ في النَّ صاحُبه ُمَخلَّ
إْن ماَت عليه

ُيحبُط جميَع األعماِل

ِة اإلسالِم ال ُيخرُج من ِملَّ

ار ُد في النَّ صاحُبه ال ُيخلَّ
 إن دخلها

ال ُيحبط جميَع األعمال، وإمنا 
ُيْحِبُط العمَل الذي قصد به الرياء

َقد يجتمُع مع اإلمياِنال يجتمُع مع اإلمياِن
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والختالِف  التفاِق  أوُجَه  ًنا  ُمَبيِّ األصغِر،  رِك  والشِّ األكبِر  رِك  الشِّ بين  ُأقاِرُن 
َبينهما حسَب الجدوِل اآلتي:

الشرك األصغرالشرك األكبرمجال المقارنة
أوجُه االتفاق

أوجُه االختالف

الُجَمِل  الفراَغ في  ُل  ُيكمِّ ُمربَِّع األْحُرِف ما  بالّتعاُوِن مع َمجموَعتي َنسَتخِرُج مْن 
اآلتيِة:

. رُك الَخفيُّ رِك األصغِر: الشِّ ِمْن أنواِع الشِّ
ِة واإلرادِة والقصِد .................................... يَّ رُك في النِّ هَو الشِّ

هَو أْن يقَرأ الُقرآَن ِمْن أجِل أَن يسمَعُه النَّاُس وَيمَدحوُه ......................................
. رِك الَخفيِّ .................................. ِمَن اللِه عالٌج لمْن َوَقَع في الشِّ

الحلُف بغْيِر اللِه مْن أنواع .................................. في األلفاِظ.
ق الُجّهاُل التمائَم لجْلِب َنفٍع أو دفِع ُضرٍّ أو خوًفا مْن ............................... ُيعلِّ

ياِء ..................................... الّله. مْن عالِج الرِّ
ِه أْو لَِيْصُمْت«. يقوُل الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن كاَن ................................ فْلَيْحِلْف باللَّ

نشاط    3

نشاط    4

ا ت ي ف خ ل ا
ل ع ك ر ش ل ا
ر ظ ا ف ل ا ح
ي ي ف و خ ل ا
ا م ن ي ع ل ا
ء ة ع م س ل ا
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يوم  ى  ُيْق�شَ ا�ِس  النَّ َل  اأوَّ »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  ر�شوَل  �شمعُت  قال:    هريرَة  اأبي  عن 
فه ِنَعَمُه فعرفها، قال فما َعِملَت فيها؟ قال: قاتلُت  القيامِة عليه رجُلُ ا�شُت�شِهَد، َفاأُِتَي به فعرَّ
به  اأُِمَر  ثم  ِقيل،  ُيقاَل جريُءُ، فقد  قاتلَت لأن  ا�شُت�شِهدُت قال: كذبَت، ولكنك  فيك حتى 
ِتَي به  َفاأُ اِر، ورجل تعلَّم العلَم وعلَّمه، وقراأ القراآَن،  اأُلقَي في النَّ َف�ُشِحَب على وجِهه حتى 
فه نعَمُه فعرفَها، قال فما َعِملَت فيها؟ قال: تعلَّمُت العلَم وعلَّمته وقراأُت فيك القراآَن،  فعرَّ
قال: كذبَت، ولكنك تعلمَت العلم ليقاَل: عالُمُ، وقراأَت القراآَن ليقاَل: هو قارُئُ، فقد قيَل، 
َع اهلُل عليِه واأعطاه من اأ�شناِف  اِر، ورجُلُ و�شَّ ثم اأُِمَر به َف�ُشحب على وجهِه حتى اأُلقي في النَّ
فه نعمُه فعرفها، قال فما عملَت فيها؟ قال: ما تركُت من �شبيٍل  َفاأُِتي به فعرَّ ُكلِّه،  الماِل 
ُتِحبُّ اأن ُيْنَفَق فيها اإل اأنفقُت فيها لك، قال: كذبَت، ولكنك فعلَت ِلُيقاَل: هو جواُدُ ، فقد 

ار«)1(. قيل، ثم اأُِمَر به َف�ُشِحب على وجِهه، ثم اأُْلِقَي في النَّ

)1( أخرجه مسلم برقم )1905(.

رَك األصغَر. ُف الشِّ ُأَعرِّ

ُأمثُِّل لشرٍك أصغَر باللفِظ وآخَر بالفعِل.

ياِء؟ ما عالُج من وقع في الرِّ

1

2

3

التقومي

معلومات إثرائية
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يجُب على المؤمِن أن ُيحافَظ على إيمانِه، وذلك بأن يبتعَد عن ُكلِّ ما ُيفسُده َويْنُقُضه، 
كما أن عليه أن يبتعَد عن كل ما َيْنُقُصه ويقدُح فيه، ومن ذلك: الكفُر األصغُر، 

فما المراُد به؟ وما أمثلُته؟

	الكفِر	األكبِر. 	معصيٍة	ورد	في	الشرِع	تسميُتها	كفًرا	ولم	َتِصْل	إلى	حدِّ هو	ُكلُّ

ُيخرُج	 ال	 ولكنه	 اإلسالُم،	 مها	 َحرَّ التي	 الكفاِر	 أعماِل	 من	 ألنه	 عظيُمُ،	 	 وذنُبُ ُمُ	 ُمَحرَّ
ِة	اإلسالم. صاِحَبُه	من	ِملَّ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

الُكفُر األصغُر
الدر�س
الثاين

تعريُف الكفِر االأ�صغِر

حكُم الكفِر االأ�صغِر

تـمـهـــيد

أمـثـلـتـه:

اأمثلة الكفر الأ�شغر

قتاُل الم�شلِم لأخيه الم�شلم كفُر النِّعمة
١٢

3

الطعُن في اأن�شاِب النا�ِس

٤

ياحُة على الـميت النِّ
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	بعد	نزول	 هو	ُجُحوُد	نعمِة	اهلِل	تعالى	ونسبُتها	لغيِره	باللِّساِن،	قال	ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه	
اهلُل	 قالوا:	 َربُُّكْم؟«،	 قال	 ماذا	 َتْدُروَن	 »هل	 المطر:	
بي	 ُمْؤِمٌن	 ِعباِدي	 من	 »َأْصَبَح	 قال:	 َأْعَلُم،	 َوَرُسولُُه	
ا	من	قال:	ُمِطْرنا	ِبَفْضِل	اهلِل	َوَرْحَمِتِه،	َفَذِلَك	 َوَكاِفٌر،	َفَأمَّ
ا	من	قال:	ُمِطْرَنا	ِبَنْوِء	 ُمْؤِمٌن	ِبي	َوكاِفٌر	ِبالَكْوَكِب،	َوَأمَّ
َكَذا	َوَكَذا،	َفَذِلَك	كاِفٌر	ِبي	َوُمْؤِمٌن	ِبالَكْوَكِب«)1(.

)1( أخرجه البخاري برقم )810(، ومسلم برقم )71(.

َه َعليها بثالثِة  ِة والماِل فإنه يشكُر اللَّ حَّ ُه ُسبحانه على الُمؤمِن بالصِّ إذا أنعَم اللَّ
كُر بها: ُح كيَف َيكوُن الشُّ أموٍر، أوضِّ

كيفية شكر اهللأداة الشكر
القلب
اللِّسان
الجوارح

نشاط     1

ـعـمـِة ـعـمـِةكـفـُر  الـنِّ كـفـُر  الـنِّ ١
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.............................................................................................

هي	رفُع	الصوِت	بالنَّدِب	على	الميِِّت	والدعاُء	بالويِل	والُثُبوِر	كقول:	واوياله!	واحسرتاه!	
ْعُن	في	النََّسِب	والنِّياحُة	على	 وما	أشبَه	ذلك،	قال	ملسو هيلع هللا ىلص:	»اثنتاِن	في	النَّاس	هما	بهم	كفُرُ	:	الطَّ

الميِِّت«)2(.

هَو	الَقْدُح	في	أنساِب	النَّاِس.

،	وِقتالُه	كفُرُ«	)1(. قال	رسوُل	اهلِل	ملسو هيلع هللا ىلص:	»ِسَباُب	المسلِم	ُفسوُقُ

)1( أخرجه البخاري برقم )48(، ومسلم برقم )64(.
)2( أخرجه مسلم برقم )67(.

ش
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ح
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ن
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ر
15

على  الَموجودِة  األحُرِف  على  ف  لِنَتعرَّ األرقاَم  َنستخِدُم  َمجموَعتي  مع  بالّتعاُوِن 
َن منها ِعبارًة اسَتَفْدناها ِمْن َدرِس الَيْوِم. الكسور العتيادية، وُنكوِّ

13 _ 4 _ 6 _ 7 _ 4   ___   17 _ 6 _ 6 _ 11   ___   15 _ 5 _ 16 _ 11

13 _ 8 _ 15 _ 11 _ 12 _ 10 _ 12   ___   13 _ 14 _ 11_ 1 _ 6 _ 12

نشاط    2

قتاُل الم�شلِم لأخيِه الم�شلِمقتاُل الم�شلِم لأخيِه الم�شلِم ٢

ا�ِس ا�ِسالطعُن في اأن�شاِب النَّ الطعُن في اأن�شاِب النَّ 3

ِت ياحُة على الميِّ ِتالنِّ ياحُة على الميِّ النِّ ٤
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ُد َمخاِطَر قتاِل المسِلِم ألِخيِه الُمسِلِم: .................................... 1 ُأعدِّ

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

......................................................... َعْنُه:  النَّهِي  في  َدلياًل  أذُكُر   2

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

نشاط    3

الفرُق بين الكفِر الأكبِر والكفِر الأ�شغِر

الكفُر الأ�شغُر الكفُر الأكبُر

ِة اإلسالِم ُيخرج من ِملَّ

صاحبه ُيخلَّد في النار إن 
مات عليه

ُيْحِبُط األعمال

ِة اإلسالِم ال ُيخرُج من ِملَّ

ار ُد في النَّ صاحبه ال ُيَخلَّ

ال ُيْحِبُط األعمال

َقد يجتمُع مع اإلمياِنال يجتمُع مع اإلمياِن



اِن
ــم

لإي
ُت ا

�صا
نق

ُم

63

ما المراُد بالكفِر األصغِر؟

َأْذُكُر أمثلًة على الكفِر األصغِر.

ما حكُم الكفِر األصغِر؟

ما الفرُق بين الكفِر األكبِر والكفِر األصغِر؟

1

2

3

4

التقومي

الكفر األصغرالكفر األكبرمجال المقارنة
أوجُه االتفاِق

أوجُه االختالِف

بينُهما  التفاِق والختالِف  أوُجَه  ًنا  مبيِّ والُكفِر األصغِر،  األكبِر  الُكفِر  بين  ُأقاِرُن 
حسَب الجدوِل اآلتي:

نشاط    4
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هناك صفاُتُ ذميمُةُ، جاء اإلسالُم بالتحذير والتنفير منها، بل أخبَر الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
من وِجَدت فيه واحدة من هذه الصفات ففيه َخصلُةُ من النفاِق. 

فما هذه الِخصاُل والصفاُت الذميمُة حتى نبتعَد عنها؟
ى؟ وما أمثلُتها؟ وبَِم ُتسمَّ

	الكفِر	مع	بقاِء	اإليماِن	في	 هو	َعَمُل	شيٍء	من	أعماِل	المنافقيَن	مما	ال	يصل	إلى	حدِّ
.) َفاَق	الَعَمِليَّ ى	النِّفاُق	األصغُر	)النِّ القلب.	ويسمَّ

َيَدَعها،	 َفاِق،	حتى	 النِّ ُمُ،	ومن	فعل	َخصلًة	من	خصاِله	ففيه	خصلُةُ	من	خصاِل	 هو	ُمَحرَّ
ِة	اإلسالِم. ولكنه	ال	َيْخُرُج	من	ِملَّ

	متعددُةُ،	ومنها: للنِّفاِق	األصغِر	عالماُتُ

ر�بط �لدر�س �لرقمي

فاُق األصغُر النِّ
الدر�س
الثالث

ف�ِق االأ�صغِر تعريُف النِّ

ف�ِق االأ�صغِر ُحكُم النِّ

ف�ِق االأ�صغِر عالم�ُت النِّ

تـمـهـــيد

فاِق الأ�شغِر عالماُت النِّ

اإخـالُف الـوعـِدالكذُب في الحديِث

الِةخـيانـُة الأمـانـِة التكا�شُل عن ا ل�شَّ

١٢

3٤
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	على	بعض	هذه	العالمات: ويدلُّ
َث	َكَذَب	وإذا	اْؤُتِمَن	خاَن	وإذا	َوَعَد	أخَلَف«)1(. 	إذا	حدَّ قولُه	ملسو هيلع هللا ىلص:	»آيُة	المناِفق	ثاَلُثُ

)1( أخرجه البخاري برقم )34(، ومسلم برقم )58(.

فاِق الأ�شغِر فاِق الأكبِر والنِّ الفرُق بين النِّ

فاُق الأ�شغُر النِّ فاُق الأكبُر النِّ

ِة اإلسالِم ُيخِرُج من ِملَّ

ال يجتمُع مع اإليماِن

ُيْحِبُط جميَع األعماِل

ِة اإلسالِم ال يخرُج من ِملَّ

قد يجتمُع مع اإليماِن

ال ُيْحِبُط األعماَل

ُدُ في الناِر  صاحُبه مخلَّ
إذا َماَت عليِه

ُد صاحُبُه في الناِر  ال ُيَخلَّ
إن دخلها
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تعطلْت  الطريِق  وفي  العصِر،  صالِة  بعَد  يزوَرُه  أن  وعًدا  صديَقه  سعُدُ  أعطى   1

سيارُة سعٍد، فلْم يستِطع الوصوَل إلى صديِقِه.
• فهل نقوُل عن سعٍد بأنه أخلَف الوعَد؟ ولماذا؟

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

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

• ماذا كان ينبغي أن يفعَل َسْعٌد عندما لم يستطع الوصول؟
...............................................................................................................

ها من صفات المنافقين: ُن صفاِت المؤمنين وما ُيضادُّ 2 ُأَدوِّ

صفات المنافقينصفات المؤمنين

بالتعاوِن مع مجُموعتي، َنرِجُع إلى ُسورِة النِّساِء )مَن اآلية 131-154(، ونبحُث 
الِة مْن عالماِت النِّفاِق: عْن دليٍل يدلُّ على أنَّ التَّكاُسَل عِن الصَّ

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

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

نشاط     1

نشاط    2
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ما المراُد بالنِّفاِق األصغِر؟

َأْذُكُر عالماِت النِّفاِق األصغِر.

ما حكُم النِّفاِق األصغِر؟

ما الفرُق بين النِّفاِق األكبِر والنِّفاِق األصغِر؟

1

2

3

4

التقومي

الحجِم  متساويِة  بطاقاٍت  في  اليوِم  درِس  مْن  أسئلًة  َنكتُب  مجُموعتي،  بُمشاركِة 
المتسابِقوَن  الطاولِة ويفَتُح  البطاقاِت على  ثمَّ نضُع  وأجوَبَتها في بطاقاٍت أْخرى، 
حيحَة والفائُز مْن َيجمُع  بطاقًة مَن األسئلِة وُيحاوُل كلُّ طالٍب أْن يختاَر اإلجابَة الصَّ

أسئلًة أكثَر مَع أجوَبتِها )َنضُع األرقاَم خْلَف األسئَلِة والُحروَف خلَف األجوبِة(:
: مثاٌل توضيحيٌّ

1

نشاط    3

مْن أنواِع 
النِّفاِق

األصَغِر
إخالُف ب

الوعِد
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ِفعُل  العبد  قلِب  في  والتوحيَد  اإليماَن  َيْنُقُص  ما  ِة، ومن أخطِر  َبِويَّ النَّ َنِن  السُّ ِضدُّ  البدعُة 
ُك بها والدعوُة إليها. البدعِة والتمسُّ

ا  أمَّ بها،  عاٍص  أنه  يعلُم  وهو  العاصي  يفعلها  الَمعِصيَة  ألنَّ  المعصيِة؛  من   ُ َشرُّ والبِدَعُة 
. البِدَعُة فيفعلها الُمبَتِدُع متقرًبا بها إلى الله وهي ضالُلُ مبيُنُ

ُد	هلل	بما	لم	َيْشَرْعُه	اهلُل	وال	رسولُه	ملسو هيلع هللا ىلص. هي	التعبُّ

ى	صالَة	الرغائب. صٍة	في	شهِر	رَجب	ُتَسمَّ 	ِبْدَعُة	َصالٍة	مخصَّ 1

اِلُح	 لُف	الصَّ 	ملسو هيلع هللا ىلص واَل	السَّ ِبيُّ ِة	التي	لْم	َيحَتِفل	ِبها	النَّ 	ِبْدَعُة	االحتفاِل	بالمناسباِت	الدينيَّ 2
من	بعده	كبدعة	االحتفال	بالمولد	النبوي.

	،)1(»ُ َردُّ فهو	 منه	 ليس	 ما	 أمرنا	هذا	 في	 »من	أحدث	 ملسو هيلع هللا ىلص:  قال	 وضالُلُ،	 مُةُ	 ُمَحرَّ الِبدعُة	
ومعنى	َرّد:	مردود	على	صاحبه	فال	َيقبُله	اهلُل.

)1(  أخرجه البخاري برقم )2697(، ومسلم برقم )1718(.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

الِبَدُع الدر�س
الرابع

تعريُف الِبدَعِة

ُحكُم الِبدَعِة

اأمثلُة الِبدَعِة

تـمـهـــيد
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للبدع مخاطُر ومفاسُد عديدُةُ، منها:
1 أن عمَل المبتدِع مـردوُدُ عليه ال يقبله اهللُ	ولـو كان صاحُبُه َحَسَن النية ،	قــال	ملسو هيلع هللا ىلص:	

.)1(»ُ 					»َمْن	عمل	عماًل	ليس	عليه	أمُرنا	فهو	َردُّ
ُل من انتشارها. َنَن الصحيحَة وُتَقلِّ 2 أن البدعَة تهدُم السُّ

	ملسو هيلع هللا ىلص،	فَعْن	َسْهِل	ْبِن	َسْعٍد		َقاَل:	 3 أن المبتدَع ُيْحَجُب يوم القيامِة عن حوِض النبيِّ

	َشِرَب،	َوَمْن	َشِرَب	َلْم	َيْظَمْأ	 	َعَليَّ 	ملسو هيلع هللا ىلص:	»ِإنِّي	َفَرُطُكْم	َعَلى	اْلَحْوِض	َمْن	َمرَّ ِبيُّ َقاَل	النَّ
	ُيحاُل	َبْيِني	َوَبْيَنُهْم،	َفَأُقوُل:	ِإنَُّهْم	ِمنِّي،	 	َأْقَواٌم	َأْعِرُفُهْم	َوَيْعِرُفوِني،	ُثمَّ 	َعَليَّ َأَبًدا،	َلَيِرَدنَّ
َر	َبْعِدي«)2(. َفُيقاُل:	ِإنََّك	اَل	َتْدِري	َما	َأْحَدُثوا	َبْعَدَك،	َفَأُقوُل:	ُسْحًقا	ُسْحًقا	ِلَمْن	َغيَّ

)1(  أخرجه مسلم برقم )1718(.
)2(  أخرجه البخاري برقم )6583(.

ُخطورُة الِبدَعِة

ُل  َنَ الصحيحَة وتقلِّ ٢ أن البدعَة تهدم السُّ
من انتشاِرها.

ُخُطوَرُة الِبدَعِة

١ أن عمَل املبتدِع مردوُدُ عليه ال يقبله اهلل 
ولو كان صاحُبُه َحَسَن النية.

3 أن املبتدَع ُيْحَجُب يوم القيامِة عن حوِض 
النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

صٍة في شهِر رَجب. ١ ِبْدَعُة َصالٍة مخصَّ

ِة التي َلْم َيحَتِفل  ٢ االحتفاُل باملناسَبات الدينيَّ
اِلُح. لُف الصَّ ِبَها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وال السَّ

اأمـثـلـة 
الـبـدعـة
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ُف البِْدعَة. ُأَعرِّ

ما ُحْكُم البِْدَعِة؟

ُد مخاِطَر البَِدِع ومفاِسَدها. ُأعدِّ

1

2

3

التقومي

بالتَّعاُون مع َمجموعتي ُأمثُِّل لَبعِض البِدِع حْسَب الَجدوِل اآلتي:

كيف نعالجها؟مثال للبدعةالمجال
الِة ِبَدُعُ في الصَّ

ِبَدُعُ في قراءِة القرآِن الكريم
كِر ِبَدُعُ في الذِّ

ِبَدُعُ في الحجِّ والعمرِة
ِبَدُع االحتفاِل بالمناسبات الدينية 

التي لم َتِرْد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

نشاط 
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•  لَِم يقُع بعُض الناِس في معصيِة اللِه جلَّ وعال؟ 
• لَِم يتهاوُن بعُض الناِس بأوامر اللِه عّز وتقدس؟ 

• لَِم يظلم بعُض الناِس اآلخرين؟ 
• لَِم يتساهُل بعُض الناِس في حقـوِق اللِه وحقـوِق المخلوقيـن؟ 

     سبُب كل ذلك َضعُف اإليماِن والتوحيِد.

ماِت. ِة، وِفْعُل الُمَحرَّ رِعيَّ ُنوُب: هي َتْرُك الواجباِت الشَّ الذُّ

تنقسُم الذنوُب والمعاصي إلى َنْوَعْيِن:

َد عليها بالّنار،  	ُكلُّ معصيٍة ترتب عليها َحدٌّ في الدنيا، أو عقوبٌة، أو ُتُوعِّ المراد بها:
                          أو العذاِب، أو اللعنِة، أو الغضِب.

ر�بط �لدر�س �لرقمي

ُنوُب والَمعاِصي الذُّ
الدر�س

اخلام�س

ي نوِب والَمع��صِ املراُد ب�لذُّ

ي اأنواُع الذنوِب والَمع��صِ

تـمـهـــيد

النوع االأول: الكـبـ�ئـــُر
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	في	الدنيا	وال	وعيٌد	في	اآلخرة. 	معصيٍة	ال	يترتَّب	عليها	َحدٌّ 		ُكلُّ المراد بها:

	 الِم.	 	السَّ َعَدُم	َردِّ

ِة	اإلسالم. 	ناقُص	اإليماِن	ال	َيْخُرُج	عن	ِملَّ مرتكُب	الكبائِر	مؤمُنُ
	بإيمانه	فاسُقُ	بكبيرته،	وفي	اآلخرة	تحت	مشيئة	اهلل	إن	شاء	اهلل	غفر	 	فهو	في	الدنيا	مؤمُنُ

اعات. ُر	باجتناِب	الكبائِر	وفعل	الطَّ غاِئُر	ُتكفَّ به،	والصَّ له،	وإن	شاء	عذَّ

حكُم مرتكب الكب�ئر

غ�ئــُر النوع الث�ين: ال�صَّ

مثالهـــا

. ْفِس	بغيِر	حقٍّ 	َقْتُل	النَّ 1

با. 	أكُل	الرِّ 2

	عقوُق	الوالديِن. 3

وِر. 	شهادُة	الزُّ 4

أمـثـلـتـها:
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الذنوُب	من	أعظِم	ما	ُيْضِعُف	اإليماَن	والتوحيَد	في	قلِب	العبد،	وأما	فعُل	الطاعاِت	فهو	
مما	يزيد	التوحيَد	في	قلِب	العبِد،	وإن	المداومة	على	الطاعات	واجتناب	المعاصي	من	

دالِئل	اإليمان	في	قلب	العبد.

للوقوع في الذنوب والمعاصي أسباُبُ كثيرُةُ، منها:

ي ُت�صِعُف االإمي�َن في قلِب العبِد المع��صِ

ي والذنوِب اأ�صب�ُب الوقوِع في المع��صِ

٢ تزينُي الشيطاِن ووسوسُته.

ي والذنوِب اأ�شباب الوقوِع في المعا�شِ

١ َضْعُف اإليماِن في قلب العبد.

ِر في  ـه وتالوِة آياته والتفكُّ ُة ذكِر اللَّ 3 ِقلَّ
مخلوقاته.
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)1(  سورة طه، اآلية: 124. 74

للذنوب والمعاصي آثاُرُ على الَعْبِد، منها:	

ي اآث�ر الذنوِب والَمع��صِ

نوُب والمعاصي لها أضراُرُ خطيرُةُ على الَفرِد والُمجتمِع، أتحاوُر مع مجموعتي في  الذُّ
األْسباِب التي ُتِعيُن على ترِك المْعصيِة والُبعِد عنها.

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

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

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

نشاط 

اعاِت. َة	الطَّ ١  قسوُة القلب وظلمُته	فيضعُف	إيماُنه	وُيْحـَرُم	لذَّ

ِكَدُة	فـال	طمأنينة	له،	قال	تعالى:﴿ۆئ  ۈئ   ۈئ    َقُة والنَّ يِّ ٢ المعيشُة الضَّ

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی﴾)1(.
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75 )1( أخرجه البيهقي في الشعب 196/1.

عن ُعَمير بن َحِبيٍب الَخطميِّ قال: )الإيماُن يزيُد وينق�ُس، قيل: وما زيادُته؟ وما 
نق�شانُه؟ قال: اإذا ذكرنا اهلل فحمدناه و�شبَّحناه فتلك زيادتُه، واإذا غفلنا ون�شينا 

فذلك نق�شانُه()1(.

ما المراُد بالذنوِب والمعاصي؟

ُأمثُِّل لما يأتي:

	 		أ.	كبيرة.		

ب.	صغيرة.
ما حكُم مرتكِب الكبيرِة في الدنيا واآلخرة؟

ما أسباُب الوقوِع في المعاصي والذنوِب؟

أذُكُر أثًرا واحًدا من آثار الذنوِب والمعاصي.

1

2

3

4

5

التقومي

معلومات إثرائية
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