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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله 
و�شحبه اأجمعني، اأما بعد: 

فن�شع بني يديك كتاب الطالب ملادة التوحيد لل�شف الثالث املتو�شط- الف�شل الدرا�شي الأول، 
ب اإليك ما يتعلَّق بتوحيد اهلل تعاىل، ونبِذ ال�شرِك، والبدِع املخلَّة بالتوحيد. وهو كتاٌب يقرِّ

وبقدر ِعلمك وَعملك بعقيدة التوحيد و�شعيك يف ن�شرها وتعليمها لالآخرين تكون باإذن اهلل تعاىل 
ا  ممن اأراد اهلل بهم اخلي و�شعادة الدارين، حيث اأخربنا ر�شولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص اأن: »َمْن ُيِرِد اهلُل ِبِه َخْيً
ر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من َبلََّغ ديَنه، ودعا  ين تعلُّم التوحيد، وقد ب�شَّ يِن«)1(، وِمن اأعظم الِفقِه في الدِّ ْهُه يِف الدِّ ُيَفقِّ
اَها اإِىَل َمْن َلْ َي�ْشَمْعَها؛ َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َل  َر اهلُل اْمرًءا �َشِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، ُثمَّ اأَدَّ له بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َن�شَّ

ِفْقَه َلُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اإِىَل َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنه« )2(.
وقد اعتمدنا يف عر�ض الكتاب على الطريقة الآتية:

اأوًل:  تق�شيم الكتاب اإىل وحدات متنا�شبة، لكل وحدة عنوان يربط مو�شوعاتها.
ث�نًي�: تق�شيم كل وحدة اإىل درو�ض منا�شبة.

ث�لًث�: تق�شيم كل در�ض اإىل عنا�شر ق�شية منا�شبة مل�شتوى الطالب.
وقد �ِشْرنا يف عر�ض كلِّ در�ض وفق ما ياأتي:

11 و�شع متهيٍد منا�شب.
22 التعريف بعنوان الدر�ض.

33 عر�ض الدر�ض وفق عنا�شر تت�شمن: الأدلَة، والأمثلَة، والأحكاَم، والأق�شاَم اأو الأنواَع.
44 و�شع اأن�شطة منا�شبة ملو�شوع الدر�ض.

55 و�شع اأ�شئلة التقومي.
66 و�شع معلومة اإثرائية اإذا اقت�شى الدر�ض ذلك.

الـمقــدمــــةالـمقــدمــــة

)1( اأخرجه البخاري برقم )271( وم�شلم برقم )1037(.
)2( اأخرجه اأحمد برقم 80/4 ، واأبو داود برقم )3660(، والرتمذي برقم )2656(، وابن ماجه برقم )231(.
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ى من درا�شتك لهذه الوحدة، من  وقد و�شعنا يف مقدمة كل وحدة من الكتاب الأهداف التي ُتَتَوخَّ
اأجل اأن تتاأملها وت�شعى لتحقيقها، فبقدر قربك من حتقيق الأهداف تكون ا�شتفادتك من الكتاب كبية 

ومثمرة.
ا ملو�شوعات التوحيد بح�شب عنوان كل در�ٍض،  وقد حر�شنا يف هذا الكتاب على اأن جنعله خا�شًّ
بحيث ل يكون هناك تداخل بينه وبني مو�شوعات اأخرى يف كتاب التوحيد نف�شه، اأو مو�شوعات اأخرى 

ل تتعلق مبو�شوع التوحيد مبا�شرة.
له اأن يكون الكتاُب دافًعا لك اإىل مزيد ِمن العلم النافع والعمل ال�شالح، وانطالقًة   والذي نوؤمِّ
خلي عظيم َترى اأثره يف حياتك واأ�شرتك وجمتمعك ووطنك. نفع اهلل بك، وجعلك قرة عني لوالديك 

وحفظك من كل �شوء.
و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
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الوحدة األولىالوحدة األولى

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

  الدر�س الأول:
الإميان بالَقَدِر.  

 الدر�س الثاين:
الِل يف القدِر. احَلَذُر من ال�ضَّ  

 الدر�س الثالث:
. ْبُ ال�ضَّ  

  الدر�س الرابع:
مراتُب النا�ِس عنَد امل�ضيبِة.  

  الدر�س اخلام�س:
ما يعني على ال�ضِب.  

  الدر�س ال�ضاد�س:
ا�ضتعمال )َلْو( يف الكالم.  

اُء والَقَدُر اُء والَقَدُرالَق�ضَ الَق�ضَ
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:  
11  اأُبنيِّ حكم الإميان بالقدر، وحكم من اأنكره.

22  اأ�ضرح مراتب الإميان بالقدر.
33  اأ�ضت�ضِعر اأثر الإميان بالقدر على الفرد واملجتمع.

44  اأُطبِّق ما تعلمته يف مو�ضوع الإميان بالقدر على ما يواجهني من مواقف.
55  اأدر�س اأهمية ال�ضب على اأقدار اهلل، والآثار املرتتبة على الر�ضا بها.

د مراتب النا�س حال امل�ضيبة. 66  اأُعدِّ
77  اأ�ضتنِبط �ضوًرا من مظاهر عدم الر�ضا بالقدر.

88  اأُميِّز بني ال�ضتعمال اجلائز واملمنوع لكلمة )لو(.
99  اأ�ضتدل على حكم ا�ضتعمال كلمة )لو(.  

1010  اأحذر من اخلو�س يف القدر.
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الدرس 
الإيمان بالَقَدِرالإيمان بالَقَدِراألول 1

الَقَدُر: هو ِعْلُم اهلل تعاىل بالأ�شياِء قبَل ُحدوثها، وكتابُتُه لذلَك يف اللَّوِح املحُفوِظ، وم�شيئُته 
وخلُقُه َلَها.

تة، ل ي�شح اإميان اأحد دون اأن يوؤمن به. الإميان بالَقَدِر واجب، وهو ركُنُ ِمن اأركان الإميان ال�شِّ
ومن الأدلة على ذلك:

 .)1({ 11 قال اهلل تعاىل: {

.)2({ 22  قال اهلل تعاىل: { 

بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عِن الإِمَياِن، فقال  ُه �شاأََل النَّ اِب  يف حديِث جربيَل  اأنَّ طَّ 33  عن ُعَمَر بن اخْلَ

ِباْلَقَدِر  َوُتوؤِْمَن  َواْلَيْوِم الآِخِر،  َوُر�ُشِلِه،  َوُكُتِبِه،  ُتوؤِْمَن ِباهلِل، َوَمالِئَكِتِه،  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأَْن  ر�شول اهلِل 
َدْقَت «)3(. ِه«، قال: » �شَ ِه َو�َشرِّ َخْيِ

)1( �شورة القمر، الآية: 49.
)2( �شورة الأحزاب، الآية: 38.
)3( اأخرجه م�شلم برقم )8(.

تعريُف الَقَدِر

وجوب الإيمان بالَقَدِر

ق�شاًء مق�شيًّا ل بد من وقوعه

رابط الدر�س الرقمي

تمهيد

اإلميان بالقدر ال يتم إال مبعرفة أربعة أمور تسمى مراتب القدر، وال يتم 
إميان العبد إال بتحقيق اإلميان بها جميًعا؛ ألن بعضها مرتبط ببعض ومن 

أنكر واحدة منها اختل إميانه بالقدر.



1212    
)1( �شورة الطالق، الآية: 12.          )2( �شورة الأنعام، الآية: 38.

للق�ضاِء والَقَدِر اأربع مراتب، هي:

ومعناها: الإمياُن باأن اهلل بكل �شيء عليم، واأنه قد علم مبا يكون قبل وقوعه، واأنه علم باأعمال 
اخللق قبل خلقهم.

.)1({ والدليل قوله تعاىل: {

ومعناها: الإمياُن باأن اهلل �شبحانه َكَتَب مقاديَر كلِّ �شيٍء يف اللَّوِح املحفوِظ.
} تعاىل:  قوله  والدليل 

.)2({

املرتبُة الأوىل: الِعْلُم 

�نيُة: الِكَت�َبُة املرتبُة الثَّ

َمراتُب الق�ضاِء والَقَدِر

اأَذُكر اآية اأخرى تدل على علم اهلل �شبحانه وتعاىل:
{............................................................................................ }

1

جماعات 
متجان�شة 
في الخلق 

والرزق
اللوح المحفوظ

بالرجوع اإىل اأول �شورة ي�ض، اأَ�شتخِرج اآية تدل على مرتبة الكتابة.
{............................................................................................ }

2



)1( �شورة التكوير، الآية: 29.     1313
)2( �شورة الزمر، الآية: 62.

ها، فال  ومعناها: الإمياُن باأن اهلل تعاىل خالُق كلِّ �شيء، ومن ذلك: اأفعاُل العباد كلُّها، خُيها و�شرُّ
يقع �شيء يف هذا الكون اإل واهلل هو الذي خلقه.

)2({ والدليل قوله تعاىل: {
وبهذا نعلم ونوؤمن باأن اهلل �شبحانه عال مبا �شيعمله العباد قبل اأن يخلقهم، واأنه كتب ذلك عنده، 

واأن اأعمال العباد خيها و�شرها خملوقة واقعة مب�شيئته، فما �شاء اهلل كان وما ل ي�شاأ ل يكن.

ْلُق  ابعُة: اخْلَ املرتبُة الرَّ

املِشيَئُةالِعْلُم ْلُقالِكَتاَبُة اْلَ

مراتب القدرمراتب القدر

اأَكُتب معنى كل مرتبة بعبارة من عندي:
1  العلم:  .............................................................................
2  الكتابة: ............................................................................
3  امل�شيئة: ............................................................................
4  اخللق: .............................................................................

3

�لثُة: امل�ِصيَئُة  املرتبُة الثَّ

ومعناها: الإمياُن باأن جميع ما يجري يف هذا الكون واقُعُ  مب�شيئة اهلل تعاىل.
.)1({ والدليل قوله تعاىل: {
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ما تعريف القدر؟  11

ما حكم اإلميان بالقدر؟ مع الدليل. 22

ما حقيقة اإلميان بالقدر؟ 33

د مراتب اإلميان بالقدر.  ُأعدِّ 44

أستدل بدليل من القرآن الكرمي على املرتبة الثانية والرابعة. 55

متى كتب اهلل املقادير؟ مع الدليل. 66

  قال الإمام اأحمد: )من ال�شنة الالزمة التي من ترك منها خ�شلة ل يقلها ويوؤمن 
بها ل يكن من اأهلها: الإميان بالقدر خيه و�شره، والت�شديق بالأحاديث فيه، 

والإميان به، ل يقال ل؟ ول كيف؟()2(.
  قال الآجري: )ل يح�شن بامل�شلمني التنقي والبحث يف القدر؛ لأن القدر �شر من 
اأ�شرار اهلل عز وجل، بل الإميان مبا جرت به املقادير من خي اأو �شر واجب 

على العباد اأن يوؤمنوا به()3(.

َكَتَب اهلل مقاديَر كلِّ �شيء يف اللوح املحفوظ، قبل اأن يخلق ال�شماواِت والأر�َض بخم�شني األَف �شنة.
والدليل على ذلك: حديث َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍرو ْبِن اْلَعا�ِض  َقاَل: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َكَتَب 

َماَواِت َوالأَْر�َض ِبَخْم�ِشنَي اأَْلَف �َشَنٍة«، َقاَل: »َوَعْر�ُشُه َعَلى اْلَماِء«)1(. الِئِق َقْبَل اأَْن َيْخُلَق ال�شَّ اهلُل َمَقاِديَر اخْلَ

متى كتَب اهلل المقادير؟

)1( اأخرجه م�شلم برقم )2653(. 
)2( �شرح اأ�شول اعتقاد اأهل ال�شنة واجلماعة لاللكائي 175/1.

)3( ال�شريعة لالآجري 697/2 .
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الدرس 
اَلِل ِفي القدِرالثاني اَلِل ِفي القدِرالَحَذُر ِمَن ال�ضَّ الَحَذُر ِمَن ال�ضَّ 2

رابط الدر�س الرقمي

تمهيد

  ما عدد أركان اإلميان؟

  ما ترتيب اإلميان بالقدر بني أركان اإلميان؟

نة، واإنكار ِعلم اهلل بالأ�شياء قبل حدوثها. اإنكاُر الَقَدِر ُكْفٌر، ملا ت�شمنه من تكذيب الكتاب وال�شُّ
ومن الأدلة على ذلك:

ُهْم  ْخرِبْ �شئل ابن عمر  عن قوٍم َيْزُعُموَن اأَْن ل َقَدَر، فقال لل�شائل: فاإَذا َلِقيَت اأُوَلِئَك َفاأَ
ي، َوالَِّذي َيْحِلُف ِبِه عبُد اهلِل بن ُعَمَر، لو اأَنَّ لأََحِدِهْم ِمْثَل اأُُحٍد  ُهْم ُبَراآُء ِمنِّ اأَنِّ برٌئ ِمنهم، َواأَنَّ

َذَهًبا َفاأَْنَفَقُه ما َقِبَل اهلل ِمنُه حتى ُيوؤِْمَن ِباْلَقَدِر.
بيِّ  اِب ›، َفَذَكَر حديَث جربيل ‹ وفيه: اأنه قاَل ِللنَّ طَّ ثني اأبي ُعَمُر بُن اخْلَ ُثمَّ قال: حدَّ  
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اأَْن ُتوؤِْمَن ِباهلِل، َوَمالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُر�ُشِلِه، َواْلَيْوِم  ِن عن الإِمَياِن. قاَل النَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َفاأَْخرِبْ

ِه«.)1(  ِه َو�َشرِّ الآِخِر، َوُتوؤِْمَن ِباْلَقَدِر َخْيِ

حكم اإنكار الَقَدِر

ما موقف ابن عمر  مع منكري القدر؟ وما الفائدة من ذلك؟
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

1

)1( اأخرجه م�شلم برقم )8(.
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َخَرَج  َقاَل:  القدر، كما يف حديث عبِداهلل بن عمٍرو   ملسو هيلع هللا ىلص عن اجلدال يف  النبي  نهى 
اِن ِمَن  مَّ ا ُيْفَقاأُ يِف َوْجِهِه َحبُّ الرُّ َ ُموَن يِف اْلَقَدِر، َفَكاأنَّ َحاِبِه، َوُهْم َيْخَت�شِ َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اأَ�شْ
َمُ  ُه ِبَبْع�ٍض، ِبَهَذا َهَلَكِت الأُ ِرُبوَن اْلُقْراآَن َبْع�شَ ، اأَْو ِلَهَذا ُخِلْقُتْم، َت�شْ ِب، َفَقاَل: »ِبَهَذا اأُِمْرُتْ اْلَغ�شَ

َقْبَلُكْم«.)1(
و�ضبب النهي يعود اإىل اأمرين: 

11  اأن ال�شالمة يف الت�شليم هلل تعاىل، والت�شليم بق�شائه وِحكمته وعدله، فهو احلكيم يف �شرعه 
واأمره ونهيه، كما هو احلكيم يف م�شيئته وَخلقه، فهو احلكيم يف اأمره الكون واأمره ال�شرعي.

بع�ض  واإذا فهمها  اأو كثي منها،  الأمور اخلفية،  بع�ض  يق�شر فهمها عن  العقول قد  اأن    22
النا�ض فقد تخفى على اآخرين، فتكون لهم فتنة يف اجلدال يف الَقَدِر.

)1( اأخرجه اأحمد برقم )6668(، وابن ماجه برقم )85( وهذا لفظه.

النهُي عن الجدال في الَقَدِر

اأركان  من  الأول  بالركن  بالقدر  الإميان  عالقة  اأُبنّي  جمموعتي،  مع  بالتعاون 
الإميان.

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

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

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

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

2
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الحتجاج بالقدر على المعا�ضي

)1( �شورة الن�شاء، الآية: 165.                        )2( �شورة التغابن، الآية: 16.
)3( �شورة البقرة، الآية: 286.

ل ي�ضح الحتجاج بالقدر يف ترك ما اأمر اهلل به اأو فعل مانهى اهلل عنه ويتبني بطالن ذلك من 
وجوه: 

الأول: اأن اهلل تعاىل اأقام احلجة على العباد باأن بنيَّ طريق اخلي واأمرهم به واأَْقَدَرُهم على فعله 
ووعدهم باجلزاء احل�شن.

رهم منه واأَْقَدَرُهم على تركه، قال تعاىل:{  ر وحذَّ وبنيَّ لهم طريق ال�شَّ
القدر حجة  كان  ولو   ،)1({

للمخالفني ل تنتف باإر�شال الر�شل لأن املخالفة بعد اإر�شالهم واقعة بقدر اهلل تعاىل.
 ،)2( { الثاين: اأن اهلل تعاىل اأمر العبد ونهاه ول يكلفه اإل ما ي�شتطيع، قال تعاىل:{ 
وقال: {  })3(، ولو كان العبد جمرًبا على الفعل لكان مكلًفا مبا ل 
ي�شتطيع اخلال�ض منه وهذا باطل، ولذلك فاإن العبد اإنا يعذر اإذا وقعت منه املع�شية بجهل اأو 

ن�شيان اأو اإكراه.
ُله  الثالث: اأننا نرى الإن�شان يحر�ض على ما ينفعه من اأمور دنياه وم�شاحله ال�شخ�شية حتى ُيَح�شِّ
ول يفعل ما ي�شره، ثم يحتج على فعله بالقدر، فلماذا يرتك ما ينفعه يف اأمور دينه ويفعل ما ي�شره 

ثم يحتج بالقدر؟ بل اأمر الدين اأ�شد واأعظم من م�شالح الدنيا.
واإليك مثاًل يو�شح ذلك: نرى املري�ض يوؤمر بالدواء في�شربه ونف�شه لت�شتهيه، وينهى عن الطعام الذي 
ي�شره فيرتكه ونف�شه ت�شتهيه، كل ذلك طلًبا لل�شفاء وال�شالمة، ول ميكن اأن ميتنع عن �شرب الدواء اأو 
ياأكل الطعام الذي ي�شره احتجاًجا بالقدر، فلماذا يرتك الإن�شان ما اأمر اهلل به ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص اأو يفعل 

ا بالقدر؟ ما نهى اهلل عنه ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص حمتجًّ
الرابع: اأن الذي يحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات اأو فعله من املعا�شي لو اعتدى عليه �شخ�ض 
فاأخذ ماله اأو �شربه، ثم احتج بالقدر وقال: ل تلمني فاإن اعتدائي كان بقدر اهلل، ل يقبل حجته فكيف 

ل يقبل الحتجاج بالقدر يف اعتداء غيه عليه، ويحتج به لنف�شه يف اعتدائه على حق اهلل تعاىل؟
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ما حكم إنكار القدر؟ مع االستدالل. 11

ما أسباب النهي عن اجلدال في القدر؟ 22

أخلِّص الرّد على من يحتج بالقدر على املعصية. 33

قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل:
)ولي�ض لأحد اأن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق امل�شلمني و�شائر اأهل الِملل، و�شائر العقالء. 
فاإن هذا لو كان مقبوًل لأمكن كلُّ اأحٍد اأن يفعل ما يخطر له ِمن قتل النفو�ض، واأخذ الأموال، 
و�شائر اأنواع الف�شاد ثم يحتج بالقدر. ونف�ُض املحتجِّ بالقدِر اإذا ُاعتدَي عليه، واحتجَّ املعتدي 
بالقدر ل يقبل منه، بل يتناق�ض، وتناق�ض القول يدل على ف�شاده، فالحتجاج بالقدر معلوم 

الف�شاد يف بدائه العقول()1(.

)1( جمموع الفتاوى 8 ج �ض 179.
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الدرس 
ـْبـــُرالثالث ـْبـــُرال�ضَّ ال�ضَّ 3

ال�شرب هو حب�ض النف�ض على اأ�شياء وعن اأ�شياء ، وهو ثالثة اأق�شام: 
الأول: ال�شرب على طاعة اهلل مثل: ال�شيام. 

الثان: ال�شرب عن املع�شية مثل: التعّدي على من ُتبغ�ض. 
الثالث: ال�شرب على اأقدار اهلل مثل: موت القريب. 

ال�شرب واجب باإجماع العلماء.
والدليل على هذا:

} تعاىل:  اهلل  قول    11
.)2({

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِباْمَراأٍَة ِعْنَد َقرْبٍ َوِهَي َتْبِكي، َفَقاَل: »اتَِّقي  اأََن�ِض ْبِن َماِلٍك › َقاَل: َمرَّ النَّ 22  حديث 
ي«)3(. رِبِ اهلَل، َوا�شْ

)2( �شورة اآل عمران، الآية: 200. )1( �شورة البقرة، الآيات: 157-155.  
)3( اأخرجه البخاري برقم )1252(، وم�شلم برقم )926(.

المراد بال�ضبر على اأقدار اهلل

تعريف ال�ضبر

حكم ال�ضبر

ِط، وحب�ُض اجلوارح عن لطِم اخلدود  املراد به: حب�ُض النف�ِض عن اجلَزع، وحب�ُض الل�شان عن التَّ�شخُّ
و�شقِّ اجليوب ونحوهما.

رابط الدر�س الرقمي

تمهيد

قال تعالى:{ 

.)1({
  ما الذي يقوله من ابُتِلي مبصيبة؟ وما أجره؟



2020    

الحكمة من وجوب ال�ضبر

من خالل ما �شبق، اأُبنّي احلكمة من وقوع امل�شائب.
اإذا وقعت امل�شيبة بامل�شلم، فاإنها:

�أ  اإما اأن تكون .............................................................................
ب  واإما اأن تكون ...........................................................................

)1( �شورة احلديد، الآية: 22.

1

َكم، منها: �شرع اهلل ال�شرب على امل�شيبة حِلِ
11 التاأدب مع اهلل تعاىل يف ق�ضائه وقدره، فاإن كل ما ي�شيب الإن�شان من امل�شائب فاإنها من 
الذنوب،  من  فعله  ملا  ارة  وكفَّ عقوبة  تكون  اأو  ويختربه،  عبده  بذلك  يبتلي  تعاىل،  اهلل  عند 
فكان الواجب على العبد اأن يتاأدب مع اهلل تعاىل يف ق�شائه وقدره، في�شرب، ول يعرت�ض، فما 

اأ�شابه ل يكن ليخطئه، وما اأخطاأه لم يكن لي�شيبه، قال اهلل تعاىل:{
)1(.{

ل  22 ال�ضب يوؤدي اإىل قوة العزمية، وح�ضن التعامل مع امل�ضيبة، وال�ضعي يف تالفيها، ويعجِّ
بالَفَرج، واأما اجلزع فاإنه يوؤدي اإىل �شعف العزمية، و�شوء التعامل مع امل�شيبة، وا�شتمرارها، 

وتاأخر الَفَرج.
33 ال�ضب طريق اإىل ر�ضا العبد عن ربه جلَّ وعال، واإذا ر�شي العبد مبا قدر اهلل تعاىل اأورثه 

ذلك ر�شا اهلل تعاىل عنه، ومن ر�شي اهلل عنه فله ال�شعادة التامة يف الدنيا والآخرة.
44 اأن اهلل جعل الدنيا داًرا فيها الأنكاد وامل�شاعب، ول يجعلها دار بقاء ونعيم، فكان من الواجب: 
ال�شرب على اأقدار اهلل؛ لأن هذه الدار هكذا جعلها اهلل، واإنا يكون النعيم املقيم يف الدار 
الآخرة، ف�شار ال�شرب على الدنيا عوًنا على ما يقع فيها من اأقدار موؤملة، و�شبًبا من اأ�شباب 

الو�شول اإىل النعيم يف الدار الآخرة.

اللوح 
نخلق الخْلقالمحفوظ
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)1( اأخرجه الطربان برقم 104/9، واحلاكم برقم 446/2، و�شححه ابن حجر )تغليق التعليق 22/2(، وفتح الباري برقم )48/1(. 
)2( ينظر: عدة ال�شابرين لبن القيم �ض140، وفيه �شرح هذه اجلملة وبيان معناها مف�شاًل.

)4( �شورة اآل عمران، الآية: 146. )3( �شورة الزمر، الآية: 10. 
)6( �شورة النحل، الآية: 126. )5( �شورة الأنفال، الآية: 46. 

)7( اأخرجه البخاري برقم )1469(، وم�شلم برقم )1053(.
)8( �شورة لقمان، الآية: 17.

ين؛ وذلك: اأن الإن�شان ل ميكنه اأن يعبد اهلل اإل بال�شرب، �شواء اأكان  لل�شرب مكانة عظيمة ِمن الدِّ
�شرًبا على طاعة اهلل، اأو �شرًبا عن مع�شيته، اأو �شرًبا على اأقداره املوؤملة، ولهذا كرث الأمر بال�شرب 

يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.
ُف الإمياِن«)1(، وقال العلماء: )الإمياُن  رْبُ ِن�شْ وِلِعَظم مكانة ال�شرب قاَل ابُن م�شعود ›: »ال�شَّ
ن�شٌف �شرب، ون�شٌف �شكر()2(، ومعنى ذلك: اأن امل�شلم متقلٌِّب بني ِنعٍم يجب �ُشكرها، واأحواٍل يجب 

ال�شرب عليها.

مكانُة ال�ضبر

ب ال�شرع يف ال�شرب، وبنيَّ له ف�شائل كثية، منها: لقد َرغَّ
ْوَن اأجَرهم بغري عدٍّ ول اإح�ضاء، يقول اهلل تعاىل: {  11   ال�ضابرون يوفَّ

 .)3({
  )4(.{ 22   حمبة اهلل تعاىل لل�ضابرين، قال اهلل تعاىل: {

)5(.{ 33   معّية اهلل اخلا�ضة لل�ضابرين، قال اهلل تعاىل: {
44   ال�ضُب خرٌي لأ�ضحابه، قال تعاىل:{

})6(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأُعِطي اأحٌد عطاًء خًيا واأو�شُع ِمن ال�شرب«.)7(
دق العزمية، قال اهلل تعاىل: { 55   ال�ضب يدل على �ضِ

.)8({

بر والترغيب فيه ف�ضل ال�ضَّ

يوؤجرون ِبال َعَدٍد ول تقديٍر
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ثمراُت ال�ضبر
لل�ضب ثمرات منها:

11  هداية القلب.
22  طماأنينة النف�ض.

33  تكفي ال�شيئات، وراحة البال.

ف�ضل ال�ضرب ف�ضل ال�ضرب 
والرتغيب فيهوالرتغيب فيه

ْوَن اأجَرهم  ال�ضابرون يوفَّ

ْوَن اأجَرهم  ال�ضابرون يوفَّ

بغري عدٍّ ول اإح�ضاء

بغري عدٍّ ول اإح�ضاء

حمبة اهلل تعاىل 

حمبة اهلل تعاىل 

لل�ضابرين
لل�ضابرين

معّية اهلل اخلا�ضة معّية اهلل اخلا�ضة 
لل�ضابرينلل�ضابرين

ال�ضرُب خرٌي 

لأ�ضحابهال�ضرُب خرٌي 
لأ�ضحابه

ال�ضرب يدل على 

ال�ضرب يدل على 

دق العزمية �ضِ

دق العزمية �ضِ

اأَذُكر مثالني لل�شرب على الطاعات.
.............................................................................  1

..............................................................................  2
ومثالني لل�شرب عن املعا�شي.

.............................................................................  1

..............................................................................  2

2
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بالتعاون مع جمموعتي، اأَذُكر ثالث ثمرات اأخرى لل�شرب.
.............................................................................  1

..............................................................................  2

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

3

ُأعّرف الصبر. 11

22 ما حكم الصبر؟ مع الدليل.

أذكر بعض ثمرات الصبر الواردة في القرآن والسنة. 33

ُح َعالقة الصبر باإلميان بالقدر؟ أوضِّ 44

قال ابن القيم رحمه اهلل:
)ال�شرب باعتبار ُمَتَعلَّقه ثالثة اأق�شام: �شرب على الأوامر والطاعات حتى يوؤديها، و�شرب عن 

الـمناهي واملخالفات حتى ل يقع فيها، و�شرب على الأقدار والأق�شية حتى ل يت�شخطها()1(.

)1( مدارج ال�شالكني ج2، �ض 163.
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الدرس 
مراتُب النا�ِس عنَد الم�ضيبِةمراتُب النا�ِس عنَد الم�ضيبِةالرابع 4

تمهيد

النا�ض حال وقوع امل�شائب الدنيوية على اأربع مراتب:

مراتُب النا�ِس عنَد الم�ضيبِة

واجب م�شتحب م�شتحب، وهو 
اأف�شل املراتب

ُط اجلزع والتََّسخُّ الصبر الشكر واحلمد

مراتب النا�س عند امل�ضيبةمراتب النا�س عند امل�ضيبة

حمرم

رابط الدر�س الرقمي

ما من أحٍد إال ويتعرض للمصائب، ولكن الناس تختلف مواقفهم 
عند ذلك.

   فما مراتب الناس عند املصائب؟

   وما احلال التي ينبغي أن يكون عليها املسلم عند املصيبة؟

ضا الرِّ
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)1( اأخرجه الرتمذي برقم )2396(، وابن ماجه برقم )4031(، وح�شنه الألبان برقم )146(.
)2( اأخرجه م�شلم برقم )934(.

)3( �شجية م�شتدمية اخل�شرة ت�شبه �شجر العرعر )املعجم الو�شيط �ض74(.
)4( �شورة التغابن، الآية: 11.

)5( اأخرجه م�شلم برقم )67(.

للجزع عند امل�شيبة وترك ال�شرب عقوبات متعددة، منها:
اأن   ‹ اأن�ٍض  11  �َشَخُط اهلل تعاىل على العبد الذي يجزع، ويرتك ال�شرب على املقدور، فعن 
اإَِذا اأََحبَّ َقْوًما اْبَتالُهْم، َفَمْن  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإِنَّ ِعَظَم اجَلَزاِء َمَع ِعَظِم الَبالِء، َواإِنَّ اهلَل  النَّ

َخُط«)1(. ا، َوَمْن �َشِخَط َفَلُه ال�شَّ �شَ َي َفَلُه الرِّ َر�شِ
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  ا ل ت�شرب يف الدنيا عوقبت بالنار، فعن اأَبي ماِلٍك الأَ�ْشَعِريِّ › اأَنَّ النَّ 22  النائحة لـمَّ

اِئَحُة اإَِذا َلْ َتُتْب َقْبَل َمْوِتَها، ُتَقاُم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلْيَها �ِشْرَباٌل ِمْن َقِطَراٍن، َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب « )2(. »النَّ

ِط عقوبة الجزع والتَّ�َضخُّ

قمي�ض
ع�شارة �شجر الأبهل)3(

مر�ض 
ي�شيب 
الجلد

اجلزع والت�شخط ينايف ال�شرب، وينق�ض الإميان، ويعر�ض الإن�شان ل�شخط اهلل تعاىل.

ال�شرب على اأقدار اهلل يكون بـ : 1-القلب.  2- واللِّ�شان.  3- واجلوارح.
ف�صب القلب: برتك اجلزع، قال اهلل تعاىل:{

})4(، قال علقمة: هو الرجل ت�شيبه امل�شيبة، فيعلم اأنها من عند اهلل في�شى وي�شلِّم.
ياحة. و�صب اللِّ�ص�ن: برتك الت�شكي والندب والنِّ

ر. الت�ضكي: اإظهار ال�شتياء والتكدُّ
الندب: رفع ال�شوت بتعداد ف�شائل امليت وحما�شنه، والتوجع والتفجع على فراقه. 

النِّياحة: رفع ال�شوت بالبكاء على امليت، فعن اأبي هريرة › اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اثنتان 
ياحة على امليت« )5(. يف النا�ض هما بهم كفر: الطعن يف الن�شب، والنِّ

واملراد بالكفر هنا: الكفر الأ�شغر الذي ل يخرج عن الإ�شالم، وو�شفها بالكفر يدل على اأنها 
من الكبائر.

ِبَم يكون ال�ضبر؟
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)1( متفق عليه، البخاري برقم )1294(، وم�شلم برقم )103(.

)2( اأخرجه البخاري برقم )1303(، وم�شلم برقم )2315(.

اأُخّل�ض ِبَ يكون ال�شرب:
1  ال�شرب بـ ...........................................................................

2  ال�شرب بـ ...........................................................................

3  ال�شرب بـ ...........................................................................

2

و�صب اجلوارح: برتك لطم اخلدود و�شق اجليوب ونحو ذلك عند امل�شيبة، فعن ابن م�شعود› 
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�ض منا من �شرب اخلدود، و�شق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية« )1(.

البكاء عند امل�شائب، �شواًء اأكان حزًنا على امليت اأو لغي ذلك من الأ�شباب من غي ندب ول نياحة، 
اأو البكاء على وجه الرحمة والراأفة ج�ئز، ول ينايف ال�شرب ول الر�شا بق�شاء اهلل.

َدَخَل على ولِده  ملسو هيلع هللا ىلص قال عندما  َر�ُشوَل اهلِل  اأن   ‹ َماِلٍك  ْبِن  اأََن�ِض  والدليل على هذا: حديث 
ا  ى َربَُّنا، َواإِنَّ اإِْبَراِهيم › وهو َيُجوُد ِبَنْف�ِشِه: »اإِنَّ الَعنْيَ َتْدَمُع، َوالَقْلَب َيْحَزُن، َوَل َنُقوُل اإِلَّ َما َيْر�شَ

ِبِفَراِقَك َيا اإِْبَراِهيُم مَلَْحُزوُنوَن«)2(.

حكـم البكاء ِمن غير جزع
ندب الميت، وقيل: 
هو الدعاء بالويل 

والثبور

�شرب  عدم  على  تدل  الواقع  من  اأخرى  اأمثلة  اأَذُكر  جمموعتي،  مع  بالتعاون 
اللِّ�شان عند امل�شيبة.

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

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

1



)1( اأخرجه م�شلم برقم )918(.    2727

َأذُكر مراتب الناس عند املصيبة. 11

ما حكم اجلزع والتسخط عند املصيبة؟ وملاذا؟ 22

ما حكم البكاء من غير جزع؟ مع الدليل. 33

ط عند املصائب. بيِّ عقوبة اجلزع والتََّسخُّ 44

عن موىل اأمِّ �شلمة اأن اأمَّ �شلمة  قالت: )�شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من م�شلم 
ت�شيبه م�شيبة، فيقول ما اأمره اهلل به: »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، اللهم اأجرن يف م�شيبتي 
واخلف يل خًيا منها، اإل اأخلف اهلل له خًيا منها«، فلما مات اأبو �شلمة، قالت: اأي امل�شلمني 
خي من اأبي �شلمة؟ اأول بيت هاجر اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم اإن قلتها، فاأخلف اهلل يل ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص()1(.
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تمهيد

الدرس 
برالخامس برما يعين على ال�ضَّ ما يعين على ال�ضَّ 5

ا يعني امل�شلم على ال�شرب ما ياأتي: مِمَّ
11  معرفة اأن امل�ضيبة من عالمات اإرادة اهلل اخلري بالعبد امل�ضلم.

لأن امل�شائب تكّفر الذنوب، ولذا من دلئل اإرادة اهلل باملوؤمن اخلي اأن يبتليه بامل�شائب ويعجل له 
العقوبة يف الدنيا والدليل على هذا: 

ْب منه«.)1( ا ُي�شِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن ُيِرْد اهلل ِبِه َخْيً �أ�أ  حديث اأبي ُهَرْيَرَة › اأن النَّ

َل َلُه الُعُقوَبَة  بب  حديث اأََن�ٍض › َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا اأََراَد اهلُل ِبَعْبِدِه اخَلْيَ َعجَّ
رَّ اأَْم�َشَك َعْنُه ِبَذْنِبِه َحتَّى ُيَوايِفَ ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة«. )2( ْنَيا، َواإَِذا اأََراَد اهلُل ِبَعْبِدِه ال�شَّ يِف الدُّ

ر الذنوب، وتـدعو اإىل ال�شـرب فيثاب  واإنا كان تعجيل العقوبة يف الدنيا خًيا له؛ لأن امل�شائب ُتَكفِّ
عليـه، وكان تاأخي العقوبة للمذنب حتى يوايف به يوم القيامة من ال�شر؛ ملا فيه من اجتماع العقوبة 

عليه يف الآخرة. واإذا �شرب امل�شلم عليها نال ثواب ال�شابرين.  
بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإِنَّ ِعَظَم اجَلَزاِء َمَع ِعَظِم الَبالِء، َواإِنَّ اهلَل اإَِذا اأََحبَّ َقْوًما  فعن اأن�ٍض › اأن النَّ  
َخُط«)3(، ومعنى احلديث: اأن من كان  ا، َوَمْن �َشِخَط َفَلُه ال�شَّ �شَ َي َفَلُه الرِّ اْبَتالُهْم، َفَمْن َر�شِ

ابتالوؤه اأعظم كان ثوابه اأكرث.

)1( اأخرجه البخاري برقم )5321(.
)2( اأخرجه الرتمذي برقم 601/4)2396(، واأبو يعلى املو�شلي برقم )4254(،  واحلاكم برقم 651/4، و�شححه الألبان برقم )308(، واأورده يف 

�شل�شلة الأحاديث ال�شحيحة )1220(.
)3( اأخرجه الرتمذي برقم )2396(، وابن ماجه برقم )4031(، وح�شنه الألبان برقم )146(.

بر ما يعين على ال�ضَّ

يبتليه

رابط الدر�س الرقمي

الصبر شاق على النفوس ومنزلته عظيمة ال ُيهدى إليها إال موفق، 
فما األسباب التي تعني عليه؟
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22   معرفة اأن وقوع البالء باملوؤمن من عالمات حمبة اهلل له.  
يدل على ذلك احلديث ال�شابق: »َواإِنَّ اهلَل اإَِذا اأََحبَّ َقْوًما اْبَتالُهْم«.  

33   ا�ضتح�ضار �ضغر امل�ضيبة، بالن�شبة لغيها، لأنه ما من م�شيبة اإل وهناك اأكرب منها، فيحمد 
امل�شلم ربه على اأن ل تكن اأكرب منها، والنظُر يف واقع النا�ض املبتلني يخفف هذا، فكل من 

ابتلي ب�شيء ف�شيجد من ابتلي مبا هو اأ�شد منه.

ثم  الإن�شان،  ت�شيب  التي  امل�شائب  بع�ض  على  اأُمّثل  جمموعتي،  مع  بالتعاون 
اأَذُكر الدليل على ثواب ال�شابرين من القراآن الكرمي.

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

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

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

اأَذُكر اأمثلة على تفاوت امل�شائب.
..................................................................................................
..................................................................................................

1

2

والولد،  والأهل  املال  من  والدنيوية،  الدينية  النعم  من  عنده  بقي  ما  اإىل  امل�ضاب  نظر     44
وال�شحة والعافية، وال�شالمة يف الدين، فمهما كانت امل�شائب، فما بقي لالإن�شان اأكرث مما 

فاته؛ لأن نعم اهلل عليه ل تعد ول حت�شى.
ين. 55   النظر اإىل اأن امل�ضيبة مل تكن يف الدِّ

فمهما ابتلي الإن�شان يف بدنه اأو ماله اأو ولده اأو غي ذلك من اأمور الدنيا، فليحمد اهلل اأن   
ب يف ِدينه كتوحيده، و�شالته، وطاعته لربه جلَّ وعال، وا�شتقامته على ِدينه، وُبْعِده  ل ُي�شَ
عن اأحوال ال�شالني واملنحرفني، فالدنيا مهما بقيت فهي اإىل زوال كامل، واأمر الآخرة هو 

الأ�شا�ض والباقي لالإن�شان.
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راأى  فكاأنه  قرحة  وا�شع  بن  يد حممد  راأيت يف  رواد:  اأبي  بن  عبدالعزيز  قال 
ما قد �شق علي منها فقال يل: تدري ما علي يف هذه القرحة من نعمة؟ قال: 
َف�َشَكتُّ ، قال: حيث ل يجعلها على حدقتي ول على طرف ل�شان... قال: فهانت 

عليَّ قرحته )1(.
بالتعاون مع جمموعتي، اأكتب عنوان الفقرة املنا�شبة جلعل هذا الكالم �شمن 

حمتواها.
........................................................................................

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

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

3

66   النظر اإىل اأن عامة امل�ضائب والبتالءات تاأتي عار�ضة يف زمن ثم تنق�ضي، فما هو اإل �شرب 
ي�شي بالن�شبة للعمر، ويعقبه ثواب كثي، ولينظر الإن�شان اإىل حاله قبل البالء، فقد كان يف 

َعاِفيٍة زمًنا طوياًل، ولينظر اإىل ما بعد البالء من َعاِفيٍة واأجر.

)1( حلية الأولياء 352/2.
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معرفة اأن امل�ضيبة من عالمات اإرادة اهلل اخلري بالعبد امل�ضلم
1

معرفة اأن وقوع البالء بالموؤمن من 
عالمات محبة اهلل له

2
ا�ضتح�ضار �ضغر امل�ضيبة

3

بر ما يعين على ال�ضَّ

نظر امل�ضاب اإىل ما بقي عنده من 
النعم الدينية والدنيوية

4
النظر اإلى اأن الم�ضيبة لم تكن في 

ين الدِّ

النظر اإىل اأن عامة امل�ضائب والبتالءات 
تاأتي عار�ضة يف زمن ثم تنق�ضي

5

6

على  تعني  عنا�شر  ثالثة  اأهم   - م�شى  نحّدد - مما  مع جمموعتي:  بالتعاون 
ال�شرب يف نظرنا:

........................................................................................  1

........................................................................................  2

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

4
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معرفُة اأخبار ال�ضابرين والطالع على اأحوالهم
ِمن اأعظم ما يعني على ال�شرب: معرفة اأحوال الُمْبَتِلين، و�شربهم، واأ�شدُّ النا�ض بالًء هم الأنبياء 
ا�ِض اأ�شدُّ َباَلًء؟ قال: »الأَنِبَياُء،  ، فعن �شعد بن اأبي وقا�ض ›  قال: قلُت: يا ر�ُشوَل اهلِل، اأيُّ النَّ
اَلَبُةُ  ُجُل َعَلى َح�َشِب ِديِنه؛ َفاإْن َكاَن يف ِديِنه �شَ ا�ِض، ُيْبَتَلى الرَّ وَن، ُثمَّ الأْمَثُل َفالأْمَثُل ِمَن النَّ احِلُ ُثمَّ ال�شَّ
�ِشي َعَلى َظْهِر الأَْر�ِض  َف َعْنُه، َوَما َيَزاُل الَباَلُء ِبالَعْبِد َحتَّى مَيْ ُةُ ُخفِّ ِزيَد يف َباَلِئه، واإن كان يف ِديِنه ِرقَّ

َلْي�َض َعَلْيِه َخِطيَئُةُ«)1(.
، يف �شربهم، فقال اهلل  ولهذا اأمر اهلل تعاىل ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص بالقتداء باأويل العزم من الر�شل 

.)2({ تعاىل: {
ومن �ضور �ضب الأنبياء  ما يلي:

رْبُ ر�شولنا ملسو هيلع هللا ىلص يف مواقف كثية، منها: يوم اأُُحٍد، حيث �ُشجَّ راأ�ُشه، َوُك�ِشَرْت َرَباِعَيُته، َوُقِتَل  11   �شَ
، ف�شرب عليه ال�شالة وال�شالم. ء اأ�شحابه  عمه حمزة ›، وكثُيُ من اأجالَّ

رْبُ َنِبيِّ اهلل اإبراهيم ‹ على تكذيب قومه واإيذائهم له، حتى اإنهم اأو قدوا له ناًرا عظيمًة  22   �شَ
ثم رموه فيها ‹، فجعلها اهلل عليه برًدا و�شالًما.

ْوُه، واتهموه مبا هو بريء  رْبُ َنِبيِّ اهلل مو�شى ‹ على بني اإ�شرائيل، حيث اآذوه، وَع�شَ 33   �شَ
اأه اهلل تعاىل مما قالوه. منه، فربَّ

رْبُ َنِبيِّ اهلل اأيوب ‹ على َفْقِد ماله وولده، وما اأ�شيَب به ِمن املر�ض. 44   �شَ
رْبُ َنِبيِّ اهلل يعقوب ‹ على َفْقِد ولده يو�شف ‹ �شنوات طويلة. 55   �شَ

)1( اأخرجه اأحمد برقم 172/1، والرتمذي برقم )2398(.
)2( �شورة الأحقاف، الآية: 35.



)1( �شي اأعالم النبالء ج4، �ض 105.    3333

ـه اخلير باملسلم؟ ملاذا كانت املصيبة من عالمات إرادة اللَّ 11

ارة؟ ما الدليل على أن املصائب كفَّ 22

هل املصيبة من عالمات محبة اهلل للعبد املؤمن؟ مع الدليل. 33

ـُه ِبِه َخْيًرا ُيِصْب ِمْنُه«؟ ما معنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن ُيِرِد اللَّ 44

عن ال�شعبي، قال �شريح:
)اإن لأ�شاب بامل�شيبة، فاأحمد اهلل عليها اأربع مرات، اأحمد اإذ ل يكن اأعظم منها، واأحمد 
ل  اإذ  واأحمد  الثواب،  من  اأرجو  ملا  لال�شرتجاع  وفقني  اإذ  واأحمد  عليها،  ال�شرب  رزقني  اإذ 

يجعلها يف ديني()1(.
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الدرس 
ا�ضتعمال )َلْو( في الكالما�ضتعمال )َلْو( في الكالمالسادس 6

تمهيد

ا�شتْعمال )َلْو( يف الكالم على نوعني:

ٌم، ومن �صوره املحرمة �صورت�ن: النوع الأول:         ا�صتعم�ٌل حمرَّ

ِط ِمَن الق�ضاء والَقَدِر، كا�شتعمالها عند حلول  �أ�أ  ا�ضتْعمالها يف اأمر ما�ٍس على وجه التَّ�َضخُّ

امل�شائب، على �شبيل اجلزع والت�شخط.
مثال ذلك:

 لو ل ي�شافر فالن ما مات.
 لو ل يذهب مع فالن ل ي�شبه حادث ال�شيارة.

والدليل على حترميه: حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة › َقال: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلـُموؤِْمُن اْلَقِويُّ َخْيٌ 
، اْحِر�ْض َعَلى َما َيْنَفُعَك َوا�ْشَتِعْن ِباهلِل َوَل َتْعجْز،  ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخْيٌ َواأََحبُّ اإِىَل اهلِل ِمَن اْلـُموؤِْمِن ال�شَّ
نَّ َلو َتْفَتُح  اَبَك �َشْيٌء َفاَل َتُقْل: َلو اأَنَّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل: َقَدُر اهلِل َوَما �َشاَء َفَعَل، َفاإِ َواإِْن اأَ�شَ

ْيَطاِن«.)1( َعَمَل ال�شَّ
، مثل: لو كان يل �ُشْلَطٌة ل�شربُت فالًنا، وا�شتوليُت  رِّ بب  ا�ضتْعمالها يف اأمٍر م�ضتقبٍل َتنًِّيا لل�ضَّ

على ماله.
)1( اأخرجه م�شلم برقم )2664(.

اأنواع ا�ضتعمال )َلو( في الكالم

رابط الدر�س الرقمي

منه  والتسخط  الله وقدره واجب، واالعتراض عليه  بقضاء  الرضا    

حرام.
   ِمن العبارات الدارجة في االستعمال عند حصول مصيبة )َلْو( حصل 

كذا ملا كان كذا؛ فما حكمها؟
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النوع الث�ين:           ا�صتعم�ٌل ج�ئٌز، ومن �صوره اجل�ئزة �صورت�ن:

ِط ِمَن الق�ضاء والَقَدِر، ول اعرتا�ضاً عليه، ول  �أ�أ  ا�ضتْعمالها يف اأمر ما�ٍس ل على وجه التَّ�َضخُّ

جزعاً منه، واإنا يحمل عليه الرغبة يف اخلي، اأو الندم على فوات الطاعة.
مثال ذلك:

 لو ح�شرُت الدر�ض بالأم�ِض ل�شَتَفدُت.
 لو ذاكرَت الدر�ض ل تر�شب.

ه: »لو اأَِنّ ا�ْشَتْقَبْلُت  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال يف حجِّ والدليل على جوازه: حديث جابر بن عبداهلل  اأن النَّ
ِمن اأَْمِري َما ا�ْشَتْدَبْرُت ل اأَ�ُشْق اْلَهْدَي، َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة«.)2(

وجوه  منه يف  لأنفقت  ماًل  اهلل  رزقني  لو  مثل:  للخري،  َتنًِّيا  م�ضتقبٍل  اأمٍر  يف  ا�ضتْعمالها  بب  

اخلي.
ْرَبَعِة  ْنَيا ِلأَ ا الدُّ َ والدليل على ذلك حديث اأبي كب�شة الأناري › اأنه �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإِنَّ
ُه  ُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َحقَّ ُه َوَي�شِ َنَفٍر َعْبٌد َرَزَقُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َماًل َوِعْلًما َفُهَو َيتَِّقي ِفيِه َربَّ
ِل اْلـَمَناِزِل َقاَل َوَعْبٌد َرَزَقُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِعْلًما َوَلْ َيْرُزْقُه َماًل َقاَل َفُهَو َيُقوُل َلْو َكاَن يِل  َقاَل َفَهَذا ِباأَْف�شَ

َماٌل َعِمْلُت ِبَعَمِل ُفاَلٍن َقاَل َفاأَْجُرُهَما �َشَواٌء «. )3(

والدليل على ذلك حديث اأبي كب�شة الأناري › اأنه �شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َوَعْبٌد َرَزَقُه اهلُل 
ُل ِفيِه َرِحَمُه َوَل  ُه َعزَّ َوَجلَّ َوَل َي�شِ َماًل َوَلْ َيْرُزْقُه ِعْلًما َفُهَو َيْخِبُط يِف َماِلِه ِبَغْيِ ِعْلٍم َل َيتَِّقي ِفيِه َربَّ
ُه َفَهَذا ِباأَْخَبِث اْلـَمَناِزِل َقاَل َوَعْبٌد َلْ َيْرُزْقُه اهلُل َماًل َوَل ِعْلًما َفُهَو َيُقوُل َلْو َكاَن يِل َماٌل  َيْعَلُم هلِلِ ِفيِه َحقَّ

ُتُه َفِوْزُرُهَما ِفيِه �َشَواٌء«)1(. َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفاَلٍن َقاَل ِهَي ِنيَّ

)1( رواه اأحمد برقم )18187(، والرتمذي برقم )2325(.
)2( اأخرجه البخاري برقم )1651(، وم�شلم برقم )1218(، وهذا لفظه.

)3( رواه اأحمد برقم )18187(، والرتمذي برقم )2325(.
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نهى ال�شرع عن ا�شتعمال )َلْو( حِلكم منها: 
ِط على ق�شاء اهلل وقدره، وعدم ال�شرب عليه، والر�شا به،  11   ما ت�شمنه ا�شتعمالها ِمن التَّ�َشخُّ
وهو مما ينق�ض كمال التوحيد الواجب، ملا فيه من �شوء الأدب مع اهلل تعاىل، والعرتا�ض 

على ق�شائه وقدره.
22  اأن ا�شتعمال )َلْو( يفتح عمل ال�شيطان، ففي قولها ان�شياٌق وراء ُخطوات ال�شيطان الذي يدعو 

قائلها اإىل اجلزع واحلزن والت�شخط ِمن الق�شاء والَقَدر. 
33  اأنه ل نفع يف ا�شتعمالها على هذا الوجه، بل فيه م�شرة.

الِحكمة من النهي عن ا�ضتعمال )َلو( في الحالت المحرمة

ا�ضتعمال )َلو( في العترا�س على القدر ِمن �ضفات المنافقين

اذكر مثاًل ل�شتعمال )لو( يف اأمر حمرم، ومثاًل ل�شتعمال )لو(يف اأمر جائز 
مما لي�ض يف الأمثلة الواردة يف الكتاب.

الـمث�لال�صتعم�ل

)لو( يف اأمر حمرم
)لو( يف اأمر جائز

1

ره اهلل تعاىل، كما فعلوا ذلك عندما وقعت  ر على ما ي�شيبهم مما قدَّ ِمن �شفات املنافقني: التح�شُّ
روا على َمن ُقتل يف املعركة، وزعموا اأنهم لو ل يخرجوا ملا قتلوا،  الهزمية يف )َغزوِة اأُُحٍد(، فتَح�شَّ
ره اهلل تعاىل كائن ل حمالة، �شواء خرج الإن�شان  فردَّ اهلل تعاىل عليهم، وبنيَّ ف�شاد قولهم، واأن ما قدَّ

اأم َقَعَد يف بيته:
   قال اهلل تعاىل: { 

گ})1(.
)1( �شورة اآل عمران، الآية: 154.
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البديل ال�ضرعي ل�ضتعمال )َلو( فيما م�ضى ِمن الأقدار

ال�شنة للم�شلم عند حلول امل�شائب اأن يقول: 
ر اهلل وق�شى، وفيه اإغالق  �شا مبا قدَّ �أ�أ  »َقَدُر اهلِل، َوَما �َشاَء َفَعَل«، ويف هذا غاية الت�شليم والرِّ

للباب على و�شو�شة ال�شيطان الرجيم.
)1(.{ بب  {

َجاُع. ى: ال�ْشرِتْ جـجـ  {   })2(، وُي�َشمَّ

ا ِمْنَها« )3(. يَبِتي، َواأَْخِلْف يل َخْيً دد  »اللَّهمَّ اأُجْرِن يف ُم�شِ

)1( ورد يف م�شروعية احلمد عند امل�شيبة اأحاديث، ينظر: م�شند اأحمد 86/3)1492(، و 500/32)19725(، و�شنن الرتمذي يف اأبواب اجلنائز، َباُب 
يَبِة اإَذا اْحَت�َشَب برقم )1021(، و�شل�شلة الأحاديث ال�شحيحة لالألبان )1408(. ِل املُ�شِ َف�شْ

ا عبيٌد هلل وملٌك له، ولي�ض  )2( لقوله تعاىل: )    ( �شورة البقرة، الآية: 156، ومعنى هذه الكلمة: اأنَّ
لنا ِمن  اأنف�شنا واأموالنا �شيء، فاإذا ابتالنا ب�شيء منها فقد ت�شرف مبماليكه واأموالهم مبا ي�شاء فال اعرتا�ض عليه وهذا ت�شليم لق�شاء اهلل ور�شا 

باأقداره، وهو جلَّ يف عاله ل ي�شيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، ونحن ماآلنا ومرجعنا اإليه يف الدار الآخرة، فيثيبنا على �شربنا جلَّ يف عاله.
)3( اأخرجه م�شلم برقم )918(.

برقم 447/2،  واحلاكم  برقم )3973(،  ماجه  وابن  برقم )2616(،  والرتمذي  برقم )11394(،  والن�شائي   ،237 برقم 231/5،  اأحمد  اأخرجه   )4(
و�شححه الألبان برقم )2866(.

عن معاذ بن جبل › قال: يا ر�شول اهلل واإنا ملوؤاخذون مبا نتكلم به؟ فقال 
اأو  ك يا معاذ، وهل يكبُّ النا�ض على وجوههم يف الناِر«  اأمُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ثِكلتَك  النبي 

قال: »على مناِخرهم اإل ح�شائُد األ�شنتهم؟«)4(.
اأقراأ هذا احلديث، ثم اأبنيِّ عالقته مبو�شوع الدر�ض )لو كان كذا لكان كذا وكذا(.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

2
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ما أنواع استعمال كلمة )لو(؟ ُأمّثل مبثال لكل نوع. 11

ما احلكمة من النهي عن استعمال كلمة )لو(؟ 22

ُأبّي البديل الشرعي الستعمال كلمة )لو( فيما مضى من األقدار. 33

قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية رحمه اهلل معلًقا على نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قول: »لو اأن فعلت 
لكان كذا وكذا«: )فاأمره باحلر�ض على ما ينفعه، وال�شتعانة باهلل ونهاه عن العجز الذي هو 
التكال على القدر، ثم اأمره اإذا اأ�شابه �شيء اأن ل يياأ�ض على ما فاته، بل ينظر اإىل القدر وي�شلم 
الأمر هلل، فاإنه هنا ل يقدر على غي ذلك كما قال بع�ض العقالء: الأمور اأمران: اأمر فيه حيلة، 

واأمر ل حيلة فيه، فما فيه حيلة ل ُيعَجز عنه، وما ل حيلة فيه ل ُيجَزع منه()1(.

)1( الفتاوى ج 8، �ض 285.
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درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

  الدر�س ال�ضابع:
ِن�ْضَبُة النِّعم هلل.  
  الدر�س الثامن:

ِن�ْضَبُة النِّعم لغري اهلل.  
 الدر�س التا�ضع:

ِن�ْضَبُة النِّعم اإىل النَّْف�ِس.  

عمِن�ْضَبُة النِّعم ِن�ْضَبُة النِّ
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:
11 اأَحر�س على ن�ضبة النعم هلل تعاىل وحده.

22 اأُبنيِّ معنى ن�ضبة النعم لغري اهلل، واأُبنّي �ضورها.
ح حكم ن�ضبة النعم لغري اهلل، مع الدليل. 33 اأُو�ضِّ

د �ضور ن�ضبة النعم للنف�س، وحكمها، مع ال�ضتدلل. 44 اأُعدِّ
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الدرس 
ِن�ْضَبُة النِّعم هللِن�ْضَبُة النِّعم هللالسابع 7

اأحد  فال  خلقه،  جميع  على  املنعم  هو  �شبحانه  لأنه  تعاىل؛  اهلل  اإىل  النعم  جميع  اإ�شافة  يجب 
عم على اأيديهم متى �شاء، قال اهلل  �شواه ينعم عليهم، واأما الِعباد فهم اأ�شباب ُيجري اهلل تعاىل النِّ
ًدا  })1(، ول يكون العبد موحِّ تعاىل: {
كامل التوحيد حتى ين�شب جميع النعم اإىل اهلل تعاىل بقلبه ول�شانه، وي�شتعمل نعم اهلل بجوارحه يف 

طاعته، ويجتنب ا�شتعمالها يف مع�شيته.

)1(  �شورة النحل، الآية: 53.

عم اإلى اهلل تعالى وجوب اإ�ضافة جميع النِّ

ترفعون اأ�شواتكم 
بالدعاء وال�شتغاثة �شوء الحال بنق�ض في الأموال

اأو الأنف�ض اأو الثمرات

رابط الدر�س الرقمي

تمهيد
ه تعالى هو الُمْنِعم على عباده، فالواجب علينا نسبة جميع النعم  اللَّ

إليه، واحلذر من نسبتها إلى غيره.
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�ُضكر اهلل على النعم وحقيقته

اأو يح�شيها)1(، قال اهلل تعاىل  ها  يعدَّ اأن  ا، ل ميكن لأحد  ِنعم اهلل تعاىل على عباده كثية جدًّ
.)2({ ًرا بذلك:{ مذكِّ

يجب �شكر اهلل تعاىل على جميع ِنَعِمِه، قال اهلل تعاىل: {
.)3({

وال�شكر الكامل يتحقق بوجود ثالثة اأركان:
11   اعرتاف القلب بنعمة اهلل، ويقينه اأن كل نعمة فهي من اهلل جل وعال.

عمة، وثناوؤه على اهلل تعاىل بنعمه كلها. 22   اإقرار اللِّ�شان بالنِّ
عمة يف طاعة اهلل، وجتنُّب ا�شتعمالها يف مع�شيته. 33   ا�شتعماُل النِّ

)1(  يعني: ل ميكن اأن ُيح�شر عددها لكرثتها. 
)2(  �شورة النحل، الآية: 18.  

)3(  �شورة النحل، الآية: 114.

ِنعم اهلل ل ُتَعدُّ ول ُتح�ضى

بالتعاون مع جمموعتي: اأُعّدد ثالًثا من نعم اهلل علينا، ثم اأبنّي كيف يكون �شكرها 
بالأركان الثالثة: 1

كيفية �صكره�النعمة

1
........................................  1

........................................  2

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

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

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

.........................................
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�ُضكر النا�س
َر للمعروف، وجحَد النا�ض ما اأح�شنوا به، بل  �ُشكر اهلل تعاىل على نعمه، واإ�شافتها اإليه، ل يعني التنكُّ
اإن ِمن متام الإميان �شكَر النا�ض على اإح�شانهم، والثناَء عليهم به، والدعاَء لهم، وترَك اجلفاء معهم، 

)1(.» ا�َض ل َي�ْشُكِر اهلَل عزَّ َوَجلَّ فعن اأبي ُهَرْيَرَة › قاَل: قاَل ر�شوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن ل َي�ْشُكِر النَّ

)1(  اأخرجه اأحمد برقم 258/2، واأبو داود برقم )4811(، والرتمذي برقم )1954(.

بالتعاون مع اأفراد جمموعتي: اأبنيِّ ثمرات �شكر النا�ض على معروفهم:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

2

2

3

........................................  1

........................................  2

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

........................................  1

........................................  2

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

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

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

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

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

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

.........................................
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ما الدليل على وجوب إضافة النعم هلل؟ 11

ما الدليل على أن نعم اهلل ال تعد وال حتصى؟ 22

ما أركان الشكر؟ 33

أعّلل: 44

ال يكون العبد موحًدا كامل التوحيد حتى ينسب جميع النعم إلى اهلل.

كيف حتقق شكر اهلل بالقلب وباللسان وباجلوارح؟ 55

ما واجبنا جتاه من َصنَع إلينا معروًفا؟ 66

قال اأبو حات ابن حبان:
)الواجب على من اأُ�شِدي اإليه معروف، اأْن ي�شُكره باأف�شَل منه اأو ِمثله؛ لأنَّ الإف�شال على 
، فَمن ل َيِجد، فلُيثِن عليه؛ فاإنَّ الثَّناء عند  املعروف يف ال�شكر، ل يقوم مقام ابتدائه واإن قلَّ

العدم، يقوم مقاَم ال�شكر للمعروف، وما ا�شتغنى اأحٌد عن �شكر النا�ض()1(.

ان، �ض 362. )1(  رو�شة العقالء ونزهة الف�شالء؛ لأبي حات حممد بن ِحبَّ
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واملنعم  ب  امل�شبِّ ن�شيان  مع  اهر،  الظَّ ال�شبب  اإىل  عم  النِّ اإ�شافة  هنا:  اهلل  لغري  النِّعم  بن�ضبة  املراد 
احلقيقي وهو اهلل تعاىل.

ورُة الأوىل:    قول: )لول فالن مل يكن كذا( ال�صُّ

قال عون بن عبداهلل  يف تف�شي قوله تعاىل:{
 })1(. يقولون: لول فالن ل يكن كذا.

ار لهلكنا، اأو لول ال�شائق ل�شطدمت ال�شيارة.  وهذا كما يقول بع�ض النا�ض: لول الطيَّ
َق  ويف هذه الأحوال يجب ن�شبة النعم اإىل اهلل تعاىل، فيقال مثاًل: كان ال�شائق بف�شل اهلل متنبًها، َوفَّ
ار لكذا، اأو يقال: لول اهلل ثم فالن لكان كذا، ونحو ذلك من العبارات التي فيها ن�شبة الف�شل  اهلل الطيَّ

هلل جلَّ وعال، واأن املخلوق ما هو اإل �شبب اأعطانا اهلل تعاىل النعمة على يده.

)1(  �شورة النحل، الآية: 83.

المراد بن�ضبة النِّعم لغير اهلل

اأمثلة لِن�ضبِة النِّعم لغير اهلل

الدرس 
ِن�ْضَبُة النِّعم لغير اهللِن�ْضَبُة النِّعم لغير اهللالثامن 8

يجب نسبة النعم للَّه وال يجوز نسبتها لغيره، فما ُصَور نسبة النعم 
لغير اللَّه، وما أمثلة ذلك في واقعنا؟

رابط الدر�س الرقمي
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ح ح�ذًق�( ورُة الث�لثُة:       قول: )ك�نت الريح طيبة، والمالَّ ال�صُّ

ح حاذًقا  والمالَّ الريح طيبة،  ال�شابقة: هو كقولهم: )كانت  الآية  تف�شي   يف  ال�شلف  بع�ض  قال 
ونحو ذلك مما هو جاٍر على األ�شنة كثي(. واملعنى: اأن اهلل تعاىل اإذا اأنعم على اأهل ال�شفينة بال�شالمة 
يح وقائِد ال�شفينة، مع اأن اهلل تعاىل هو الذي اأجرى الفلك يف البحر، و�شخر  ن�شبوا ذلك اإىل غيه كالرِّ
لها الريح، فكان الواجب اأن تن�شب النعمة اإليه لأنه هو املنعم بها. وفـي حكمها قول: كان ال�شائق ماهًرا 

مع ن�شيانهم املنعم �شبحانه وتعاىل.

ورُة الث�نيُة:      قول امل�صركني: )هذا ب�صف�عة اآلهتن�( ال�صُّ

قال ابن ُقَتيبَة   يف تف�شي الآية ال�شابقة: يقولون: )هذا ب�شفاعة اآلهتنا(. واملعنى: اأن اهلل تعاىل 
ون باأن اهلل تعاىل رزقهم ذلك، ولكنهم  اإذا اأنعم على الكافرين ب�شيء ِمن رزٍق اأو ربح اأو نزوِل مطٍر، ُيقرُّ

يعودون فينكرونه بقولهم: ُرزقنا ذلك ب�شفاعة اآلهتنا.

عم لغي اهلل. بالتحاور مع جمموعتي: اأذُكر ثالثة اأمثلة من الواقع على ن�شبة النِّ
........................................................................................  1

........................................................................................  2

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

1

ورُة الرابعُة:             ن�صبة المطر اإلى غير اهلل تع�لى ال�صُّ

كقولهم: ُمطرنا ِبَنْوِء كذا وكذا.
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َعِم اإىل غي اهلل نوعان: ِن�شبة النِّ

حكم ِن�ضبة النِّعم لغير اهلل

النوع الأول:  ُكْفٌر اأ�صَغُر

النوع الث�ين: ُكْفٌر اأكُب

عم اإىل غي اهلل على اأنه هو اخلالق لها، واملعِطي لها على احلقيقة، اأو َجَحَد  وذلك اإذا ُن�شبت النِّ
الإن�شان نعمة اهلل تعاىل مطلًقا، اأو ن�شبها هلل بل�شانه مع اإنكار ذلك بقلبه؛ فهذا كله ِمن الكفر الأكرب 

املخرج من ملة الإ�شالم.

)1(  هذه الن�شبة بالل�شان، اأما القلب فيعرتف باأنها من عند اهلل، فاأما اإذا كان القلب جاحًدا فهذا كفر اأكرب. 
)2(  اأخرجه البخاري برقم )991(، وم�شلم برقم )71(.

)3( الفتاوى )33/8(.

عم اإىل غي اهلل باللِّ�شان فقط)1(. عمة(، وهو ِن�شبة النِّ ى: )كفَر النِّ وي�شمَّ
والدليل على ذلك:

َدْيِبَيِة   ْبِح ِباحْلُ الَة ال�شُّ لَّى لَنا ر�شوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص �شَ َهِنيِّ › قاَل: �شَ   حديث َزْيِد بن َخاِلٍد اجْلُ
َرَف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَْقَبَل عَلى النا�ِض فقاَل: »هل َتْدُروَن  ا اْن�شَ على اإِْثِر �َشَماٍء كانْت ِمن اللَّْيَلِة، َفلمَّ
ا  ِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفاأَمَّ َبَح ِمن ِعَباِدي ُموؤْ َماَذا قاَل َربُُّكْم؟«، قالوا: اهلُل َوَر�ُشوُلُه اأَْعَلُم، قاَل: »اأَ�شْ
ا َمن قاَل: ِبَنْوِء َكَذا  ِل اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُموؤِْمٌن ِبي َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َواأَمَّ َمن قاَل: ُمِطْرَنا ِبَف�شْ

َوَكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي ُموؤِْمٌن ِباْلَكْوَكِب«)2(.   
نة، يذم �شبحانه َمن ي�شيف  : )وهذا كثي يف الكتاب وال�شُّ قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية 

اإنعامه اإىل غيه وي�شرك به( )3(.

قرية قريبة 
من مكة 

ت�شمى الآن 
ال�شمي�شي عقب مطر 

نازل من 
ال�شماء
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ُأعّدد ثالًثا من صور نسبة النعم لغير اهلل. 11

ُأبّي نوع الكفر فيما يأتي: 22

�أ  قول: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

ب  قول: أصابتنا اخليرات بشفاعة فالن.

جـ  قول: لوال اهلل وفالن لكان كذا.

اأُقارن بني ن�شبة النعم لغي اهلل ح�شب اجلدول الآتي:
2

تكون كفًرا اأكبتكون كفًرا اأ�صغر مث�له�مث�له�

ن�شبة النعم 
لغي اهلل

قال ابن القيم رحمه اهلل:)فاإن اأ�شل ال�شكر هو العرتاف باإنعام املنعم على وجه اخل�شوع 
له والذل واملحبة، فمن ل يعرف النعمة، بل كان جاهاًل بها ل ي�شكرها، ومن عرفها ول يعرف 
لنعمة  املنكر  كما يجحد  لكن جحدها  واملنعم  النعمة  ومن عرف  ا،  اأي�شً ي�شكرها  بها ل  املنعم 
املنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة واملنعم واأقر بها ول يجحدها ولكن ل يخ�شع له 
ا، ومن عرفها وعرف املنعم بها واأقر بها وخ�شع للمنعم  ويحبه وير�ض به وعنه ل ي�شكرها اأي�شً
ه وطاعته فهذا هو ال�شاكر لها. فال بد يف ال�شكر  بها واأحبه ور�شى به وعنه وا�شتعملها يف حَمابِّ

من علم القلب()1(. 

)1(  طريق الهجرتني وباب ال�شعادتني ج 1، �ض 95.
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الدرس 
ْف�ِسالتاسع عم اإلى النَّ ْف�ِسِن�ْضَبُة النِّ عم اإلى النَّ ِن�ْضَبُة النِّ 9

 قد ينسى بعض الناس، أو يتكبر فينسب نعم الله تعالى عليه إلى نفسه.
  فما حكم ذلك؟

عم اإىل نف�شه، مع ن�شيان املنعم احلقيقي وهو اهلل تعاىل. اأن ي�شيف الإن�شان ما اآتاه اهلل ِمن النِّ

عم اإلى النَّف�ِس المراد ِبن�ضبِة النِّ

عم اإلى النَّف�ِس اأمثلُةُ لن�ضبة النِّ
11  قول الطالب اإذا جنح: هذا بجدي واجتهادي.

، فذاكرت  ل عليَّ والواجب: اأن ين�شب النعمة هلل فيقول مثاًل: احلمد هلل، هو الذي اأعانني و�شهَّ  
واجتهدت وجنحت.

22  قول التَّاجر: جمعُت ثروتي بذكائي ومعرفتي بوجوه البيع وال�شراء.
والواجب: اأن ين�شب النعمة هلل فيقول مثاًل: هذا من ف�شل اهلل علي، اأو احلمد هلل الذي رزقني،   

ر يل اأ�شباب الرزق.  اأو احلمد هلل الذي ي�شَّ
33  قول بع�ض النا�ض اإذا ح�شلت له نعمة: اأنا م�شتحقٌّ لها.

اأن يعلم العبد افتقاره اإىل ربه، واأنه ل ي�شتحق على ربه �شيًئا، وكل ما اأعطاه اهلل  والواجب:   
تعاىل تف�شل من اهلل عليه ل با�شتحقاق له على ربه.

عم اإلى النَّف�ِس حكم ِن�ضبِة النِّ
عمة(، وهو نق�ٌض يف  ى: )كفَر النِّ عم اإىل النف�ض حرام، وهو من الُكْفر الأ�شَغِر الذي ي�شمَّ ن�شبة النِّ

كمال التوحيد الواجب.

رابط الدر�س الرقمي
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ْبَر�َض  اأَ اإِ�ْشَراِئيَل  َثالَثًة يف بني  »اإِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  النبي  ُه �شمع  اأَنَّ  ‹ ُهَرْيَرَة  اأبي  فعن 
َحبٌّ  َلْيِهْم َمَلًكا، َفاأََتى الأَْبَر�َض فقاَل: اأَيُّ �َشْيٍء اأَ ْعَمى، َفاأََراَد اهلُل اأَْن َيْبَتِلَيُهْم، َفَبَعَث اإِ َواأَْقَرَع َواأَ
ي الذي قْد َقِذَرِن النا�ُض، قاَل: َفَم�َشَحُه  اإَِلْيَك؟ قال: َلْوٌن َح�َشٌن، َوِجْلٌد َح�َشٌن، َوَيْذَهُب َعنِّ
قاَل:  اإَِلْيَك؟  اأََحبٌّ  اْلَماِل  َفاأَيُّ  َح�َشًنا. قال:  َوِجْلًدا  َح�َشًنا،  َلْوًنا  واأُعطَي  َقَذُرُه،  َفَذَهَب عنه 

الإِِبُل. قاَل: َفاأُْعِطَي َناَقًة ُع�َشَراَء، فقاَل: َباَرَك اهلل لَك فيَها.
ي هَذا  َعنِّ َوَيْذَهُب  َح�َشٌن،  �َشَعٌر  َلْيَك؟ قاَل:  اإِ َحبُّ  اأَ �َشْيٍء  اأَيُّ  الأَْقَرَع، فقاَل:  َفاأََتى   قاَل: 
اْلـَماِل  َفاأَيُّ  قاَل:  َح�َشًنا،  �َشَعًرا  واأُْعِطَي  َفَذَهَب عنه،  َفَم�َشَحُه،  قاَل:  النا�ُض.  َقِذَرِن  الذي 

اأََحبُّ اإَِلْيَك؟ قاَل: اْلَبَقُر، فاأُْعِطَي َبَقَرًة َحاِماًل، فقاَل: َباَرَك اهلل لَك فيَها.

اأوًل:                           ق�صة الثالثة من بني اإ�صرائيل: الأعمى والأبر�س والأقرع

ق�ضَّ علينا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�شة لثالثة رجال من بني اإ�شرائيل، وكيف اأن اأحدهم اأنعم اهلل 
عليه ف�شكر، واثنني منهم اأنعم اهلل عليهما فكفرا نعمته، ثم بنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عاقبة كل واحد منهم.

نماذج ِمن �ضكر نعمِة اهلل وكفرها، وعاقبة ذلك

بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر مثالني اآخرين لن�شبة النعم اإىل الّنف�ض:
........................................................................................  1

........................................................................................  2

1

كرهوا 
مخالطتي 
وعدوني 
م�شتقذًرا 

الناقة لأجله
الحامل 

التي م�شى 
على حملها 
ع�شرة اأ�شهر

والدليل على ذلك:
تـعالـى:{ اهلل  قـــول 

.)1({
}: )هذا بعملي، واأنا حمقوق به(. وقال  قال جماهد رحمه اهلل يف تف�شي قوله تعاىل: {

: )ِمن عندي(. ابن عبا�ض 

مثل ال�شدة والبالءمثل الغنى وال�شحة

الجنة �شديد وهو خلودهم في النار

)1(  �شورة ف�شلت، الآية: 50.
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َر ِبِه النا�َض،  ْب�شِ ِري َفاأُ ْن َيُردَّ اهلل اإيلَّ َب�شَ َلْيَك؟ قاَل: اأَ َحبُّ اإِ  قاَل: َفاأََتى الأَْعَمى، فقاَل: اأَيُّ �َشْيٍء اأَ
َرُه، قاَل: َفاأَيُّ اْلـَماِل اأََحبٌّ اإَِلْيَك؟ قال: اْلَغَنُم. فاأُْعِطَي �َشاًة َواِلًدا. قاَل: َفَم�َشَحُه َفَردَّ اهلل اإليه َب�شَ

َفاأُْنِتَج َهَذاِن، َوَولََّد هَذا. قاَل: َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد ِمَن الإِِبِل، َوِلَهَذا َواٍد ِمَن اْلَبَقِر، َوِلَهَذا َواٍد ِمَن 
َباُل  وَرِتِه َوَهْيَئِتِه، فقاَل: َرُجٌل ِم�ْشِكنٌي، قد اْنَقَطَعْت ِبَي احْلِ اْلَغَنِم، قاَل: ُثمَّ اإنه اأََتى الأَْبَر�َض يف �شُ
ْلَد  �َشَن، َواجْلِ ُلَك ِبالَِّذي اأَْعَطاَك اللَّْوَن احْلَ �ْشاأَ يف �َشَفِري، فاَل َبالَغ يل اْلَيْوَم اإل ِباهلِل ُثمَّ ِبَك، اأَ
اأَْعِرُفَك،  َكاأَنِّ  َكِثَيٌة. فقاَل له:  ُقوُق  اأََتَبلَُّغ عليه يف �َشَفِري. فقاَل: احْلُ َبِعًيا  َواْلـَماَل،  �َشَن،  احْلَ
ا َوِرْثُت هذا اْلـَماَل َكاِبًرا عن  َ اأََلْ َتُكْن اأَْبَر�َض َيْقَذُرَك النا�ض؟! َفِقًيا َفاأَْعَطاَك اهلل؟! فقاَل: اإنَّ
وَرِتِه، فقال له  َك اهلل اإىل َما ُكْنَت. قاَل: َواأََتى الأَْقَرَع يف �شُ َ يَّ َكاِبٍر!! فقاَل: اإْن ُكْنَت َكاِذًبا َف�شَ
َك اهلل اإىل َما ُكْنَت.  َ يَّ ِمْثَل ما قال ِلَهَذا، َوَردَّ عليه ِمْثَل ما َردَّ على َهذا، فقاَل: اإْن ُكْنَت َكاِذًبا َف�شَ
َباُل يف  وَرِتِه َوَهْيَئِتِه فقاَل: َرُجٌل ِم�ْشِكنٌي وابن �َشِبيٍل اْنَقَطَعْت ِبَي احْلِ قال: َواأََتى الأَْعَمى يف �شُ
َرَك �َشاًة اأََتَبلَُّغ بها  ُلَك ِبالَِّذي َردَّ َعَلْيَك َب�شَ �ْشاأَ �َشَفِري، فاَل َبالَغ يل اْلَيْوَم اإل ِباهلِل ُثمَّ ِبَك، اأَ
ِري، َفُخْذ َما �ِشْئَت، َوَدْع َما �ِشْئَت، َفَواهلِل ل  يف �َشَفِري. فقاَل: قْد ُكنُت اأَْعَمى َفَردَّ اهلل اإيلَّ َب�شَ
ا اْبُتِليُتْم، َفَقْد ر�شَي َعْنَك، َو�ُشِخَط  َ . فقال: اأَْم�ِشْك َماَلَك، َفاإِنَّ اأَْجَهُدَك اْلَيْوَم �شيًئا اأََخْذَتُه هلِلِ

اِحَبْيَك«.)1( على �شَ

اأَ�شتخِرج من الق�شة ما ياأتي: 
�أ   النعم التي اأنعم اهلل بها على كل واحد من الثالثة:

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

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

عم: ب   عاقبة �شكر النِّ
........................................................................................................................................          

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

عم: جـ   عاقبة كفر النِّ

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

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

2

)1(  اأخرجه البخاري برقم )3277(، وم�شلم برقم )2964(، وهذا لفظه.

اأ�شباب
المعي�شة

ذات 
ولد

اأتو�شل 
به

اأي 
�شاحب 

الإبل 
والبقر

ل اأ�شق 
عليك
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ث�نًي�:        م�صركو قري�س

ث�لًث�:        ق�صة ق�رون

قال   ،)1({ } تعاىل:  اهلل  قال 
جماهد رحمه اهلل: هو قول الرجل: )هذا مايل ورثته عن اآبائي(، ففي هذه الآية الكرمية ذمٌّ مل�شركي 

قري�ض، حيث اإنهم يعرفون نعم اهلل تعاىل عليهم، ثم ين�شبونها لآبائهم. 
وقول الرجل: )هذا مايل ورثته عن اآبائي( له حالن:

�أ  اإذا قالها ملجرد الإخبار، فال باأ�ض بذلك.
ه وكد اآبائه،  له ِمن كدِّ ب  اإذا قالها نا�شًيا نعمة اهلل عليه يف هذا املال، ومتفاخًرا باأنه اإنا ح�شَّ
فهذا حرام، وهو من ُكفِر النعمة، و�شوء الأدب مع اهلل تعاىل الذي اأنعم عليه وعلى اآبائه. 

تعاىل: { اهلل  قال 

})2(، قال قتادة رحمه اهلل بياًنا 
لقول قارون: )على علم مني بوجوه املكا�شب(.

اأهل(، وهذا معنى قول جماهد  له  اأن  العلماء رحمهم اهلل: )على علم من اهلل  وقال بع�ض 
رحمه اهلل: )اأوتيته على �َشَرف(.

ثم قال اهلل تعاىل:{

.)3( {

)3(  �شورة الق�ش�ض، الآيات: 80-78. )1(  �شورة النحل، الآية: 83.  )2(  �شورة الق�ش�ض، الآيات: 78-76. 
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ثم بنيَّ اهلل تعاىل عقوبته فقال: {

.)1( {

اأ�شتخِرج من ق�شة قارون ما ياأتي: 
�أ   النعمة التي اأنعم اهلل بها عليه.

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

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

عمة؟ ب   ماذا يجب عليه يف هذه النِّ

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

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

جـ   العقوبة التي ح�شلت له:

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

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

3

)1(  �شورة الق�ش�ض، الآيات: 83-81.
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)1(  �شورة الأعراف، الآية: 12.
)2( �شورة الزخرف، الآية: 51.

)3(  �شورة الق�ش�ض، الآية: 78.
�ُض بع�ض النا�ض منها، وقولهم اإذا قالوها: واأعوذ باهلل من كلمة اأنا،  )4(  مراد ابن القيم بكراهة كلمة )اأنا( اإذا قيلت للتعايل والتكرب، ل مطلقا، فتح�شُّ

مما ل ينبغي لأنه ل اأ�شل له، وال�شتعاذة عبادة، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا �شيد ولد اآدم«، ول يقل مثل هذا.
)5(  زاد املعاد يف هدي خي العباد 435-434/2.

)َأَنا(،  ُطْغَياِن  ِمْن  اْلَحَذِر  ُكلَّ  َوْلَيْحَذْر  تعالى:  اهلل  رحمه  القيِّم  ابن  اإلمام  قال 
و)ِلي(، و)ِعْنِدي(، َفإنَّ َهِذِه اأَلْلَفاَظ الثَّالَثَة اْبُتِلَي ِبَها إْبِليُس، وفرعون، وقارون، 

َو{ ِلِفرعون،   )2({ َو{  إلْبِليَس،   )1(  {  }
اْلَعْبُد  َأَنا  اْلَعْبِد:  َقْوِل  ِفي   ،)4( )َأَنا(  ُوِضَعْت  َما  َوَأْحَسُن  ِلقارون.   )3({
ْنُب،  اْلُمْذِنُب، اْلُمْخِطُئ، اْلُمْسَتْغِفُر، اْلُمْعَتِرُف َوَنْحِوِه، و)ِلي(، ِفي َقْوِلِه: ِلَي الذِّ
ِلي  اْغِفْر  َقْوِلِه:  ِفي  و)ِعْنِدي(،   ، لُّ َوالذُّ اْلَفْقُر  َوِلَي  اْلَمْسَكَنُة،  َوِلَي  اْلُجْرُم،  َوِلَي 

ي، َوَهْزِلي، َوَخَطِئي، َوَعْمِدي، َوُكلَّ َذِلَك ِعْنِدي)5(. ِجدِّ

َأذُكر مثالي على نسبة اإلنسان النعم إلى نفسه. 11

ما حكم نسبة النعم إلى النفس؟ مع ذكر الدليل على ذلك. 22

َأذُكر ثالث فوائد من قصة األبرص واألقرع واألعمى. 33
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

�ضبُّ�ضبُّدرو�س الوحدةدرو�س الوحدة
خملوقاِت اهللخملوقاِت اهلل

  الدر�س العا�ضر:
ْهِر. �َضبُّ الدَّ  

  الدر�س احلادي ع�ضر:
يِح. �َضبُّ الرِّ  
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

ح حكم �ضب الدهر ، مع ال�ضتدلل. 11 اأُو�ضِّ

22 اأُبنيِّ حكم �ضب الريح، مع ال�ضتدلل.

33 اأُبنيِّ احلكمة من النهي عن �ضب الدهر.

44 اأُبنيِّ احلكمة من النهي عن �ضب الريح.

55 اأحَذر من �ضب الريح اأو الدهر.
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ْهِر ْهِر�َضبُّ الدَّ �َضبُّ الدَّ الدرس 
العاشر

تمهيد

ه تعالى في هذه السورة؟   بماذا أقسم اللَّ
  ما معنى العصر؟

َماُن. ْهُر: هو الزَّ الدَّ
ْهِر: �َشتمُه وعيبه اأو لعنه. واملراد ب�َضبِّ الدَّ

هِر المراد ب�َضبِّ الدَّ

10
رابط الدر�س الرقمي
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ْهِر حرام. �َشبُّ الدَّ
 : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل  »َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َر�ُشوُل  َقاَل  َقاَل:   ‹ ُهَرْيَرَة  اأَِبي  ذلك: حديُث  على  والدليل 

َهاَر«.)1(    ْهُر، ِبَيِدي الأَْمُر اأَُقلُِّب اللَّْيَل َوالنَّ َنا الدَّ ْهَر َواأَ ُيوؤِْذيِني اْبُن اآَدَم َي�ُشبُّ الدَّ

الدهر  خالق  وَعال  جلَّ  اأنه  ْهُر«:  الدَّ »اأََنا  القد�شي:  احلديث  يف  وَعال  جلَّ  اهلل  قول  ومعنى 
واملت�شرف فيه، وهو الذي يقلِّب الليل والنهار، وُيجري حوادثه مب�شيئته، فمن �شب الدهر فاإنا 

ي�شب َمن َخَلَقُه واأجرى فيه احلوادث، وهو اهلل جلَّ يف ُعاله.

11   لعن اهلل اليوم الذي راأيتك فيه، اأو عرفتك فيه. 
22   لعن اهلل ال�شاعة التي ح�شل فيها كذا.

ار. َمن غدَّ 33   الزَّ

)1(  اأخرجه البخاري برقم )4826(، وم�شلم برقم )2246(.

هر وم�شرفه ولي�ض للدهر من الأمر �شيء، فم�شبته يف احلقيقة  اهلل �شبحانه وتعاىل خالق الدَّ
ة ملن �شرفه وهو اهلل. وذلك نا�شئ من �شعف الدين ونق�ض العقل. م�َشبَّ

هِر اأمثلة �َضبِّ الدَّ

ر هر خلق م�ضخَّ الدَّ

هِر حكم �َضبِّ الدَّ

هِر: بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر مثالني اآخرين ل�شبِّ الدَّ
........................................................................................  1
........................................................................................  2

1

ُفه رِّ ر الدهر وُم�شَ مدبِّ

ي�شتم ويذم ويلعن

اأ�شرف الزمان
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)1(  قال العالمة ابن عثيمني رحمه اهلل: ولي�ض بكفر؛ لأنه ما �شب اهلل مبا�شرة، ولو �شب اهلل مبا�شرة لكان كافًرا. )جمموع فتاوى ور�شائل ال�شيخ 

العثيمني 1/ 198(.

ْهِر ِق�شمان:  �َشبُّ الدَّ

هِر الِحكمة ِمن تحريم �َضبِّ الدَّ

كان �شاأن العرب اأن ت�شب الدهر عند احلوادث وامل�شائب النازلة بها مثل: موت عزيز، اأو َهَرم، 
اأو تلف مال اأو غي ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر ونحو هذا من األفاظ �شب الدهر، فنهى الإ�شالم 

عن الت�شبه بهم يف ذلك ملا فيه من املفا�شد.

ْهِر ملا فيِه ِمَن املَفا�ِشِد، ومنها:  َنهى ال�شرُع عن �َشبِّ الدَّ
، فُهَو اْلـُمْعِطي  بَّ يف َحِقيَقِة الأَْمِر َيَقُع َعَلى َمْن َفَعَل َهِذِه الأَْفَعاَل، وهو اهلل َعزَّ َوَجلَّ 11   اأَنَّ ال�شَّ

ْهُر َلْي�َض َلُه ِمَن الأَْمِر �َشْيٌء.  ، َوالدَّ اِفُع، اْلُمِعزُّ اْلُمِذلُّ اْلَماِنُع، اْلَخاِف�ُض الرَّ
ب َف�شبُّه نق�ض يف العقل. ا لل�شَّ ٌر وُمْنَقاٌد لأَْمِر اهلِل، فلي�ض م�شتحقًّ ْهَر َخْلق ُم�َشخَّ 22  اأنَّ الدَّ

نه ِمن العرتا�ض على ق�شاء اهلل وقَدِرِه.  33   ما ت�شمَّ
نه ِمن اجلزع وترك ال�شرب الواجب عنَد حلوِل امل�شائب. 44   ما ت�شمَّ

هِر اأق�ضاُم �َضبِّ الدَّ

�ضب الدهر عند العرب في الجاهلية

حكمه الِق�صم

�شرٌك اأكرب. اأنه  اأو  بنف�شه،  الَفاعل  اأنه  ُمعتقًدا  ْهَر  الدَّ َي�شبَّ  اأَْن  الأول: 
َفاِعٌل َمَع اهلِل تعاىل.

اإىل  يوؤول  لأنه يف حقيقتِه  م؛  حمرَّ
�َشب اهلِل تعاىل)1(.

ْهَر مع اعتقاده اأَنَّ اهلَل َوْحَدُه ُهَو الَِّذي  الثاين: اأَْن َي�شبَّ الدَّ
َفَعَل َذِلَك.
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جمرد  منها  يق�شد  بل   ، لل�شبِّ مت�شمنة  غي  خمتلفة  باأو�شاف  و�شفه  ْهِر:  الدَّ �َشبِّ  ِمن  َلْي�َض 
الو�شف والإخبار ل الذم والعيب. 

مثال ذلك:
11  هذه اأياٌم �شديدٌة. 

22  هذه اأياٌم باردٌة.

33    ما اأ�شدَّ احلرَّ هذا اليوَم.
44  هذا عام َجْدٍب وَقْحٍط.

قال اهلل تعاىل :{گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں})1(.

ْهِر كفٌر ِمن عمِل اجلاهلية، حيث كان كثٌي ِمن العرِب يف جاهليَّتهم  الدَّ اإىل  ِن�شبُة احلوادث 
ينكرون البعَث بعَد املوِت، وَيزعمون اأنه لي�ض هناك حياة اإل احلياة الدنيا، ميوت قوٌم ويحيا اآخرون، 

وَيزعمون اأن الذي يفنيهم هو: مروُر الأيام والليايل، فكانوا يقولون كما اأخرب اهلل عنهم: {
هم اهلل تعاىل على اعتقادهم الباطل، وبني  }، فذمَّ

.)2({ اأن ذلك ب�شبب جهلهم وِقلَِّة علمهم، فقال تعاىل: {

)1(  �شورة هود، الآية: 77.
)2(  �شورة اجلاثية، الآية: 24.

هِر َما َلي�َس ِمن �َضبِّ الدَّ

هِر ِن�ضبُة الحوادث اإلى الدَّ

هر: بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر عبارتني اأخريني ملا ل يعد من �شب الدَّ
........................................................................................  
........................................................................................  

2

مرور 
ال�شنين 
والأيام
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قال العالمة ابن عثيمين  ما ملخصه: ال يلزم من األذية الضرر؛ فاإلنسان يتأذى 
الكريهة  بالرائحة  ويتأذى  بذلك،  يتضرر  ولكنه ال  أو مشاهدته،  القبيح  بسماع 
كالبصل والثوم وال يتضرر بذلك، ولهذا أثبت اهلل األذية في القرآن، قال تعالى: 
 ،)1({ }
})2(، وفي  ونفى عن نفسه أن يضره شيء، قال تعالى: {  

الحديث القدسي: »يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني« )3( )4(.

)2(  �شورة اآل عمران، الآية: 176. )1(  �شورة الأحزاب، الآية: 57.  
)4( القول املفيد على كتاب التوحيد 241/2. )3(  اأخرجه م�شلم برقم )2577(.  

ما معنى الدهر؟ وما ُحْكُم سبِّه؟ مع االستدالل. 11

َأذُكر ثالًثا ِمَن احِلَكم في حترمي سب الدهر. 22

ُأوّضح ُحْكم نسبة احلوادث إلى الدهر، مع االستدالل. 33

ز في الصور اآلتية ما يدخل في سبِّ الدهر، وما ال يدخل فيه: أميِّ 44

�أ  اليوم شديد صعب )على وجه اإلخبار(. 

ب  لعن اهلل اليوم الذي عرفت فيه فالن.

جـ  الزمن غدار.

د  يا ليل ما أطولك )على وجه الذم(.
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يِح يِح�َضبُّ الرِّ �َضبُّ الرِّ

تمهيد

ُط ِمنها. يِح هو: �شتُمَها وَعيبها، اأو َلْعُنَها والتَّ�َشخُّ �َضبُّ الرِّ
مثال ذلك: 

11  لعن اهلل هذه الريح.
22  هذه ريح خبيثة.

يِح المراد ب�َضبِّ الرِّ

الدرس 
الحادي
عشر

11

ُفها كيف يشاء  ه هو يرسلها وُيَصرِّ الريح خلق مسخر كالدهر، فاللَّ
سبحانه وتعالى، وسب الريح من المحرمات المنقصة للتوحيد.

رابط الدر�س الرقمي



6363  

يِح حرام. �َشبُّ الرِّ
)1(.» يَحِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ل َت�ُشبُّوا الرِّ والدليل على ذلك: حديُث اأَُبيِّ ْبِن َكْعٍب › اأن النَّ

ِحيٌح. )1(  اأخرجه عبداهلل بن اأحمد برقم )21138(، والرتمذي برقم )2252(، والن�شائي برقم )10769(، قال الرتمذي: َحِديٌث َح�َشٌن �شَ

يِح اأق�ضاُم �َضبِّ الرِّ

يِح الِحكمة ِمن تحريم �َضبِّ الرِّ

يِح ِق�شمان: �َشبُّ الرِّ

يِح ملا فيِه ِمَن املَفا�ِشِد، ومنها: َنهى ال�شرُع عن �َشبِّ الرِّ
بَّ يف َحِقيَقِة الأَْمِر َيَقُع َعَلى َمْن اأر�شلها و�شخرها، وهو اهلل َعزَّ َوَجلَّ ، والريح َلْي�َض  11   اأَنَّ ال�شَّ

َلها ِمَن الأَْمِر �َشْيٌء. 
22    اأن الريح خلق م�شخر منقاد لأمر اهلل، فلي�شت م�شتحقة لل�شب ، ف�شبها نق�ض يف العقل.

33   ما ت�شمنه من العرتا�ض على ق�شاء اهلل وقدره.

44   ما ت�شمنه من اجلزع وترك ال�شرب الواجب عند حلول امل�شائب.

يِح حكم �َضبِّ الرِّ

حكمه الِق�صم

�شرٌك اأكرب.
يَح ُمعتقًدا اأنها الَفاعلة بنف�شها، اأو اأنها  الأول: اأَْن َي�شبَّ الرِّ

َفاِعلة َمَع اهلِل تعاىل.

اإىل  يوؤول  لأنه يف حقيقتِه  حمرم؛ 
�َشب اهلِل تعاىل.

يَح مع اعتقاِده اأَنَّ اهلل َوْحَدُه ُهَو الَِّذي  الثاين: اأَْن َي�شبَّ الرِّ
َفَعَل َذِلَك.
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)1(  اأخرجه م�شلم برقم )899(.

)2(  اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد برقم )718(،  وح�شنه الألبان برقم )2058(.
)4(  �شورة ف�شلت، الآية: 16. )3(  �شورة القمر، الآية: 19. 

يِح ما يقال عند هبوب الرِّ
ّنة اأن يقال عند هبوب الريح ما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك: ال�شُّ

يُح قاَل: اللَّهمَّ اإن  َفْت الرِّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإذا َع�شَ 11   عن اأمِّ املوؤمنني َعاِئ�َشَة  قالت: »كاَن النَّ

َها، َو�َشرِّ ما فيها،  َها، َوَخْيَ ما فيها، َوَخْيَ ما اأُْر�ِشَلْت ِبِه، َواأَُعوُذ ِبَك من �َشرِّ ُلَك َخْيَ �شاأَ اأَ
َو�َشرِّ ما اأُْر�ِشَلْت ِبِه«.)1(

يُح َيُقوُل: اللَُّهمَّ َلْقًحا ل  ِت الرِّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإَِذا ا�ْشَتدَّ 22   عن �َشَلَمَة ْبن الأَْكَوِع › َقاَل: »َكاَن النَّ

َعِقيًما«.)2(  

بالتعاون مع جمموعتي اأحفظ هذه الأذكار ال�شرعية عند هبوب الريح واأ�شمعها 
على جمموعتي:

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

1

يِح َما َلي�َس ِمن �َضبِّ الرِّ
منها جمرد  يق�شد  بل   ، بِّ لل�شَّ مت�شمنة  باأو�شاف خمتلفة غي  و�شفها  يِح:  الرِّ �َشبِّ  ِمن  َلْي�َض 

الو�شف والإخبار ل الذم والعيب. 
مثال ذلك:

11  هذه ريٌح �شديدٌة. 
22   هذه عا�شفٌة قويٌة.
33  ما اأ�شدَّ هذه الريح.

})3(، وقال اهلل تعاىل: { قال اهلل تعاىل: {
 })4(. وو�شف الأيام بالنح�ض اأو ال�شوء اأو الظالم بق�شد و�شف 

حاماًل 
للماء التي ل ماء فيها

�شديدُة البرودِة، عاليُة ال�شوِت



6565  

يح: ا للرِّ بالتعاون مع جمموعتي: اأذُكر مثالني اآخرين لعبارات ل تعد �شبًّ
........................................................................................  
........................................................................................  

يح ح�شب اجلدول الآتي: هر و�شبِّ الرِّ اأُقارن بني �شبِّ الدَّ

2

3

دليلهحكمهمث�له

�شبُّ الّدهر

يح �شبُّ الرِّ

م، فهذا لي�ض من �شب الدهر مثل و�شف اهلل  ما ح�شل فيها من الهالك هو من باب اخلرب دون الذَّ
لالأيام بالنح�شات يف الآيتني ال�شابقتني.
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يح؟ ما املراد بسب الرِّ 11

يح؟ مع االستدالل. 22 ما ُحْكم سب الرِّ

33 ما أقسام سب الريح؟ وما حكم كل قسم منها؟

44 ما احلكمة من حترمي سبِّ الريح؟

أضع عالمة )✗( أمام العبارة التي تعد من سب الريح: 55

�أ  هذه عاصفة فيها غبار شديد. 

ب  هذه ريح خبيثة.

جـ  لعن اهلل هذه الريح.

ا. د  الريح باردة جّدً

)1(  القول ال�شديد يف مقا�شد التوحيد، �ض173.

النهي عن �ضبِّ الريح
فاإن  والراأي،  العقل  فاإنه حمق و�شعف يف  ال�شعدي رحمه اهلل: )ومع حترميه  ال�شيخ  قال 
فة مدبَّرة بتدبي اهلل وت�شخيه، فال�شاّب لها يقع �شبه على من �شرفها، ولول اأنَّ  الريح م�شرَّ
املتكلم ب�شب الريح ل يخطر هذا املعنى يف قلبه غالًبا لكان الأمر اأفظع من ذلك، ولكن ل يكاد 

يخطر بقلب م�شلم( )1(.
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

  الدر�س الثاين ع�ضر:
ْحر. اأنواع ال�ضِّ  

  الدر�س الثالث ع�ضر:
احر. عقوبة ال�ضَّ  

  الدر�س الرابع ع�ضر:
حرة. حر وال�ضِّ الواجب ُتاه ال�ضِّ  

  الدر�س اخلام�س ع�ضر:
�ْضَرُة. النُّ  

حر حرال�ضِّ ال�ضِّ



6868  

الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

حر، واأُبنيِّ حكمه، واأنواعه. ف ال�ضِّ 11  اأُعرِّ

22  اأُبنيِّ عقوبة ال�ضاحر يف الدنيا والآخرة، مع ال�ضتدلل.

حرة. حر وال�ضَّ ح الواجب على الفرد واملجتمع نحو ال�ضِّ 33  اأُو�ضِّ

حر. 44  اأُبنيِّ �ضبل الوقاية من ال�ضِّ

حرة، اأو الإعجاب باأعمالهم ال�ضحرية. 55  اأَحَذر من الذهاب اإىل ال�ضَّ

�ضرة، وحكمها، واأنواعها. 66  اأُبنيِّ معنى النُّ

ح الطرق ال�ضرعية لعالج امل�ضحور. 77 اأُو�ضِّ
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تمهيد

ْحر ْحراأنواع ال�ضِّ اأنواع ال�ضِّ

حِر: كثيًرا ما نسمع بالسِّ
  فما املراد به؟

  وما أنواعه؟

  وما حكمه الشرعي؟

حر لغًة: ما َخِفَي وَلُطَف �َشَبُبُه. ال�ضِّ
ر يف الأب�شار ل حقيقَة لها. ر يف القلوب والأبدان، ومنه تخييالٌت توؤثِّ واملراد به: عمٌل �شيطانٌّ يوؤثِّ

حر المراد بال�ضِّ

الدرس 
الثاني
عشر

12
رابط الدر�س الرقمي

حر اأنواع كثية، اأ�شهرها واأجمعها ثالثة اأنواع: لل�شِّ

حر اأنواُع ال�ضِّ

يَطان، ويتم عن طريق كالم يتكلم به ال�شاحر مع  حُر ال�شَّ وهو: الذي له حقيقة واأثر، وهو: ال�شِّ
اأو  فُيمِر�ض  والأبدان،  القلوب  يف  فيوؤثر  مطلوبه،  تنفيذ  على  ال�شياطني  فُتِعيُنه  وَنْفٍث،  َتْدِخيناٍت 

ُي�شعف البدن اأو يقتل اأو يفرق بني الزوجني اأو ي�شر باإذن اهلل.

�أثري  النوُع الأوُل: �ِصْحُر التَّ
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وِمن �ضور هذا النوع: 
ْفِث يف الُعَقِد.  �أ�أ  �ِشْحُر النَّ

امراأًة  اأو  امراأٍة،  الذي يعطف رجاًل ملحبة  والَعطِف،  رِف  ال�شَّ �ِشحر  وَلِة وهو:  التِّ �ِشحُر  بب 

ملحبِة رجل. 

حكمه:حكمه: هذا النوع تعلمه وا�شتعماله ُكفٌر و�ِشرٌك، ومن الأدلة على ذلك:

11  قول اهلل تعاىل: {

.)1({

حر. })2(، قال عمر › اجلبت: ال�شِّ 22  قول اهلل تعاىل:{

33  قول اهلل تعاىل: {  })3( ، والذي ل 

ن�شيب له يف الآخرة مطلًقا هو الكافر.
44  ما فيه من ال�شتعانة بال�شياطني، وال�شتغاثة بهم وعبادتهم من دون اهلل تعاىل باأي نوع من 

اأنواع العبادة.

)1(  �شورة البقرة، الآية: 102.
)2( �شورة الن�شاء، الآية: 51.  
)3(  �شورة البقرة، الآية: 102.  

ْخِييل  النوُع الث�ين: �ِصحُر التَّ

ٍة، اأو بال�شتعانة  وهو: الذي لي�ض له حقيقة واأثر يف اخلارج، واإنا يتم بالتاأثي على الأب�شار بطرق َخِفيَّ
ات ل حقيقة لها.  بال�شياطني حتى ُيري النا�َض تهويالت وتغيُّ

وِمن �ضور هذا النوع: 
احُر النا�َض اأنه يطي يف الهواء وهو ل يِطْر حقيقًة، اأو اأنه َيقطع راأ�َشه اأو راأ�َض  �أ�أ  اأن ُيِري ال�شَّ

غيه ثم يعيده، اأو اأنه يدخل يف جوف حيوان ِمن فمه، ثم يخرج ِمن ُدُبِرِه. 

ابتالء يختبر 
اهلل بهما 

عباده وهو 
تعليم اإنذار 

عن ال�شحر ل 
تعليم دعوة

بتعّلم ال�شحر وطاعة ال�شياطين

الن�شيب
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بب �ِشْحُر �َشَحَرِة فرعون، حيث اأروا النا�ض اأن احلبال والع�شي �شارت ثعابني ت�شعى، كما قال اهلل 

تعاىل: {ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ})1(، وقال اهلل تعاىل: 
{ٴۇ ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې ى})2(.

حكمه:حكمه:  هذا النوع كفر، لعدة اأ�شباب:

حَر  اه �ِشحًرا كما يف ق�شة �شحرة فرعون، وهو عزَّ وجّل قد حكم باأن ال�شِّ 11 اأن اهلل تعاىل قد �َشمَّ

كفر كما يف الآيات ال�شابقة، واهلل تعاىل و�شف �شحر �شحرة فرعون وهو ال�شحر التخييلي 
.)3({ باأنه �شحر عظيم، فقال تعاىل :{

حِر التخييليِّ باأنهم ل يفلحون، قال اهلل تعاىل:  22 اأن اهلل تعاىل حكم على اأ�شحاب ال�شِّ

})4(، ول ُينفى  }
الفالح املطلق عن اأحد اإل ويكون كافًرا.

فيوجد  الكون  يف  ت�شرًفا  لل�شاحر  باأن  الربوبية،  خ�شائ�ض  ِمن  �شيء  عاء  ادِّ ِمن  فيه  ما   33

املعدوم، ويقلب الأ�شياء اإىل ما يريد.
44 اأنهم ي�شتعينون بال�شياطني، وال�شتعانُة بهم ل تكون اإل ُكفًرا.

)2( �شورة الأعراف، الآية: 116.  )1(  �شورة طه، الآية: 66.  
)4(  �شورة طه، الآية: 69. )3(  �شورة الأعراف، الآية: 116.  

من خالل ما م�شى: اأُبنّي ما ياأتي: 
ى �شحر التاأثي: )ال�شحر ال�شيطان(؟ �أ   ملاذا ي�شمَّ

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

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

ى �شحر التخييل بهذا ال�شم؟ ب   ملاذا ي�شمَّ
........................................................................................................................................          

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

1
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ِة النوُع الث�لُث: �ِصحُر اخِلداع والتَّمويه واخِلفَّ

ة يِده اأ�شياء َيخدع بها العيون حتى َترى ما لي�ض واقًعا واقًعا)1(. بحيث يفعل ال�شاحر بخفَّ
ى �ِشحًرا لأ�شباب  ْعَوذة، وهو مما ل حقيقة له، لكنه ي�شمَّ حر: ال�شَّ ويطلق على هذا النوع ِمن ال�شِّ

منها:
11 خفاوؤه على امل�شاهدين.

ة يِد �شانعه، واإخفاوؤه احليلة على َمن ي�شاهده.  22 ِخفَّ

حر احلقيقي، وتلبي�ًشا على النا�ض. 33 اأن َمن يفعلونه يطلقون عليه �ِشحًرا ت�شبيًها له بال�شِّ
حكمه:حكمه:  هذا النوع حرام وكبية ِمن كبائر الذنوب، لأ�شباب منها:

حُر احلقيقيُّ والتخييليُّ و�شبب يف انت�شاره. حِر الذي هو ُكفر، وهو ال�شِّ )1( اأنه ذريعة لل�شِّ
�َشَحَرٌة  باأنهم  النا�ض  �شون على  ويلبِّ حر،  ال�ِشّ با�شم  اأعمالهم  النوع ميار�شون  �َشَحَرَة هذا  )2(  اأن 

حقيقيون مع تهوين اأمره عند النا�ض.
)3( ما فيه ِمن التمويه واخلداع والكذب.

)4( ما فيه من الإ�شرار بالآخرين واإيذائهم.
)5( ت�شمية فاعليها لها باأنها �ِشحٌر، وهذا يجعلها عند النا�ض كما لو كانت �ِشحًرا حقيقيًّا، فهي 
ْبَع اْلـُموِبَقاِت«، َقاُلوا: َيا  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اْجَتِنُبوا ال�شَّ داخلة يف عموم حديث اأبي ُهَرْيَرَة › اأنَّ النَّ
حِر الجتناَب الكامَل  ْحُر«)2(، ول ميكن اجتناُب ال�شِّ ْرُك ِباهلِل، َوال�شِّ ؟ َقاَل: »ال�شِّ َر�ُشوَل اهلِل، وَما ُهنَّ

حِر. ل اإليه، ومنه هذا النوع من ال�شِّ اإلَّ باجتناِب كلِّ ما يو�شِ

حر التخييلي: اأن التخييلي يوؤثر فيه ال�شاحر على الأب�شار فرتى تهاويل وغيها، كما قال تعاىل: {  )1( والفرق بني هذا وبني ال�شِّ
ة يد. )ينظر: بدائع الفوائد لبن القيم 228-227/2(. ة فمجرد خداع واإيهام وخفَّ }، اأما يف �ِشحر اخلفَّ

)2(  اأخرجه البخاري برقم )6465(، وم�شلم برقم )89(.

المهلكات
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اأُقاِرن بني �شحر التاأثي والتخييل فيما ياأتي:

الأثراحلكمالنوع

�شحر التاأثي

�شحر التخييل

2

أثير ِسْحُر التَّ

حرامكفركفر

ْخِييل ِسحُر التَّ
ِسحُر اخِلداع 

ِة والتَّمويه واخِلفَّ

حكمهحكمهحكمهحكمهحكمهحكمه

اأنواع ال�ضحراأنواع ال�ضحر
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ما معنى السحر؟ وما حكمه؟ مع الدليل. 11

22 ما أنواع السحر؟

33 َأذكر صورتني لكل نوع من أنواع السحر.

44 ملاذا ُسمي السحر الذي ال حقيقة له )سحر اخلداع واخلفة والتمويه(؟

 الموبقات السبع كما في حديث أبي هريرة ›
رك؛ ألنه أعـظم ذنب ُعصي اهلل به. ه: بدأ ملسو هيلع هللا ىلص بالشِّ رك باللَّ الشِّ 1

رك، ألن منه ما يكفر متعاطيه إذ ال يتوصل إليه إال  السحر: وقد ذكره ملسو هيلع هللا ىلص بعد الشِّ 2

بعبادة الشياطين والتقرب إليها بالذبح والدعاء واالستغاثة.
المعاهد أو  الذمي  المسلم أو  أي: نفس  ه إال بالحق:  اللَّ قتل النفس التي حرم  3

المستأمن.
الربا وموكله وشاهديه  آكل  ملسو هيلع هللا ىلص  لعن  بأي وجه كان. وقد  تناوله  أي:  الربا:  أكل  4

وكاتبه، قال بعض السلف: وهو مجرب لسوء الخاتمة.
أكل مال اليتيم: أي: التعدي عليه والتصرف فيه لغير مصلحة اليتيم. 5

التولي يوم الزحف: أي: الفرار من وجوه الكفار يوم القتال. 6

البريئات  العفيفات  الحرائر  المؤمنات  رمي  أي:  الغافالت:  المحصنات  قذف  7

بفاحشة الزنا.
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احر احرعقوبة ال�ضَّ عقوبة ال�ضَّ

اِحُر الذي ي�شتعمل �شحر التاأثي والتخييل اللذين هما كفر عقوبته القتل كما ذهب اإليه  اأوًل: ال�شَّ
جمهور اأهل العلم، ويتوىل قتله ويل الأمر اأو َمْن ينوبه.

 والدليل على ذلك ما ياأتي:
دة، وعقوبة املرتد القتل  ة عن دين الإ�شالم، ولهذا ذكره العلماء يف باب الرِّ حر كفر َوِردَّ 11  اأن ال�شِّ
َل ِديَنُه  ا�ٍض  اأنَّ َر�شوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »َمْن َبدَّ والدليل على هذا: حديث عبِداهلل بِن َعبَّ

َفاْقُتُلوُه«.)1( 
، منهم عمر بن اخلطاب › اأحد  22 اأن قتل ال�شاحر ثابت عن جماعة من ال�شحابة 
من  ثالثة  احر عن  ال�شَّ قتل  ثبت  تعاىل:  اهلل  رحمه  اأحمد  الإمام  قال  الرا�شدين،  اخللفاء 

: اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهم عمر، وحف�شة، وجندب 
: اأََتاَنا ِكَتاُب ُعَمَر › َقْبَل َمْوِتِه ِب�َشَنٍة: اأَِن اْقُتُلوا  �أ�أ  قاَل َبَجاَلُة بُن َعَبَدَة التَِّميِميُّ التابعيُّ

ُكلَّ �َشاِحٍر َو�َشاِحَرٍة، َفَقَتْلَنا َثالَثَة �َشَواِحَر.)2( 
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأنَّ َجاِرَيًة َلَها �َشَحَرْتَها، َفاأََمَرْت ِبَها َفُقِتَلْت)3(.  َة  َزْوِج النَّ بب عن اأمِّ املوؤمنني َحْف�شَ

تمهيد

   ما عقوبة الساحر في الدنيا واآلخرة؟

)1( اأخرجه البخاري برقم )6524(. 
)2( اأخرجه اأحمد برقم )1657(، واأبو داود برقم )3043(.

)3( اأخرجه مالك برقم 871/2، وعبدالرزاق برقم )18747(، )18757(، وابن اأبي �شيبة برقم )27912(، والبيهقي برقم 234/8، واأحمد برقم )1543(، 
والطربان برقم 187/23، واإ�شناده �شحيح.

احر في الدنيا عقوبة ال�ضَّ

الدرس 
الثالث
عشر

13
رابط الدر�س الرقمي
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ْيِف َحتَّى َماَت )1(. َرَبُه ِبال�شَّ ُه َجاَء اإِىَل �َشاِحٍر َف�شَ جـجـ َعْن ُجْنُدِب اخلِي الأْزِديِّ › اأَنَّ

ة الذي هو مع�شية ولي�ض بكفر عقوبته  اِحُر الذي ي�شتعمل �شحر اخلداع والتَّمويه واخِلفَّ ثانًيا: ال�شَّ
القا�شي  اأو  الأمر  يراه ويل  ما  اإىل  راجع  وتقدير ذلك  ه.  �شرَّ ويكف  يردعه  الذي  البليغ  التاأديب 

النائب عنه للنظر يف اأمرهم.

ماذا ن�شتنتج من عقوبة ال�شاحر؟
.............................................................................................

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

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

1

برقم  والبيهقي   ،401/4 برقم  واحلاكم   ،121/4 برقم  والدارقطني   ،)28977( برقم  �شيبة  اأبي  وابن   ،)18748( برقم  ال�شنعان  عبدالرزاق  اأخرجه   )1(
234/8، وابن قانع برقم 144/1.

)2( اأخرجه البخاري برقم )6465(، وم�شلم برقم )89(.

بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بال�شرك باهلل  حر من الذنوب املهِلكة، فهو يهلك �شاحبه يف الآخرة، وقد َقَرَنُه النَّ ال�شِّ
تعاىل لأنه نوع من اأنواعه، فعقوبة ال�شاحر يف الآخرة كعقوبة امل�شرك فعن اأبي ُهَرْيَرَة › اأنَّ 
ْرُك ِباهلِل،  ؟ َقاَل: »ال�شِّ ْبَع اْلـُموِبَقاِت«، َقاُلوا: َيا َر�ُشوَل اهلِل، وَما ُهنَّ بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »اْجَتِنُبوا ال�شَّ النَّ
ْحِف،  َبا، َواأَْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّويلِّ يوَم الزَّ ، َواأَْكُل الرِّ قِّ َم اهلل اإلَّ ِباحْلَ ْف�ِض الَِّتي َحرَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّ َوال�شِّ

ِمَناِت اْلَغاِفالِت«.)2( َناِت اْلـُموؤْ َوَقْذُف اْلـُمْح�شَ

عقوبة ال�ضاحر في الآخرة
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رًكا؟ حر كفًرا و�ضِ لماذا كان ال�ضِّ
رك، وذلك ل�شببني: حر نوع ِمن اأنواع ال�شِّ ال�شِّ

الأول: اأنه ل يتو�ضل اإليه غالًبا اإل بال�ضرك باهلل تعاىل.
اأن  ال�شياطني، وهم ل ميكن  اإلَّ مبعونة  حر احلقيقي  لل�شِّ يتو�شل  ل  احر  ال�شَّ اأن  ذلك:  ووجه 
اأن يذبح  اإليهم مبا ير�شيهم من الكفر باهلل تعاىل وال�شرك به، ومن ذلك:  يعينوه حتى يتقرب 
لهم، اأو ياأمر غيه بالذبح لهم من دون اهلل تعاىل، اأو ي�شجد لهم، اأو ي�شتغيث بهم، اأو يطيعهم يف 
اإهانة القراآن الكرمي باأن يكتبه بالقاذورات والنجا�شات، اأو يتخذه نعاًل فيم�شي عليه، اأو غي ذلك 

من اأنواع الكفر. 
َحرَة ُيظهرون للنا�س اأن لهم القدرَة على الت�ضرف يف الكون باأ�ضباب خفيٍَّة غرِي  الثاين: اأنَّ ال�ضَّ
ظاهرٍة، مثل: الإحياء والإِماتة، وال�شفاء والإِمرا�ض، وعمل اخلوارق اخلارجة عن قدرة النا�ض، 
د بها َمن �شاء  ومعرفة املغيبات، ومو�شع املفقودات، وهذه يف حقيقتها ل تكون اإلَّ هلل تعاىل، ويوؤيِّ
من اأنبيائه ور�شله عليهم ال�شالم لبيان �شدقهم يف ر�شالتهم، فال�شحرة بدعواهم هذه �شاركوا اهلل 

تعاىل يف �شيء ِمن خ�شائ�ض ربوبيته.

تعر�ض بع�ض و�شائل الإعالم برامج يظهر فيها بع�ض ال�شحرة وامل�شعوذين. ما 
موقف امل�شلم من هذه الربامج؟

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

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

...........................................................................................   
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ما عقوبة الساحر في الدنيا؟ مع االستدالل. 11

ما عقوبة الساحر في اآلخرة؟ مع الدليل. 22

حر كفًرا وشرًكا باهلل تعالى؟ ملاذا كان السِّ 33

ال�شحر يجمع املوبقات اخلم�ض التي بعده: املوبقات التي بعد ال�شحر يف كل منها نوع من 
العتداء اإما على النف�ض اأو املال اأو العر�ض اأما ال�شحر فاإن فيه اعتداًء على كل هذه الأ�شياء 

ف�شاًل عن كونه اعتداًء على حق اهلل باإ�شراك غيه معه.
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حرة14 حر وال�ضَّ حرةالواجب ُتجاه ال�ضِّ حر وال�ضَّ الواجب ُتجاه ال�ضِّ الدرس
الرابع
عشر

تمهيد

َحرة؟    ما العالمات التي يعرف بها السَّ

حرة؟ حر والسَّ    ما الواجب علينا جتاه السِّ

حر؟    ما سبل الوقاية من السِّ

ملعرفة عالمات ال�شاحر التي متيزه عن غيه اأهمية كبية، حيث 
قاة  �شون على النا�ض، ويوهمونهم اأنهم من الرُّ اإن بع�ض ال�شحرة ُيَلبِّ

ال�شرعيني، ومن عالمات ال�شاحر ما ياأتي:
ه. 11  اأنه ي�شاأل املري�ض عن ا�شمه، وا�شم اأمِّ

22  قد يخرب ال�شاحر املري�ض با�شمه، وا�شم بلده، وم�شكلته التي جاء من اأجلها.
33  قد يطلب ِمن املري�ض تزويَده ب�شيء ِمن اآثاره املادية مثل: م�شطه، اأو ثوبه، اأو �شعره.

44  اإعطاء ما ي�شمى باحلجاب، وغالب ما يكتب فيه طال�شم، وهي: كلمات واأ�شماء غي معروفة، 
اأو اأرقام، اأو خطوط، اأو حروف مقطعة، اأو ر�شوم، اأو مربَّعات داخلها كتابة.

55  قراءة �شيء من القراآن ب�شوت مرتفع، ثم قراءة كالم غي مفهوم ب�شوت منخف�ض يخفيه 
الرقية  اأ�شحاب  ِمن  اأنهم  يوهمونهم  النا�ض  على  للتلبي�ض  حيلهم  ِمن  وهذه  املري�ض،  عن 

ال�شرعية.
66  اإعطاء املري�ض اأ�شياَء يدفنها يف الأر�ض، اأو اأوراًقا يتدخن بها. 

77  قد يطلب ِمن املري�ض اإح�شار حيوان ليذبحه، اأو ياأمره بذبحه، اأو ياأمره باأن ل مي�ض املاء 
لفرتة يحددها.

َل عليه باأنهم يعرفون عنه  88  بع�ض ال�شحرة يتَّ�شلون ع�شوائيًّا ببع�ض الهواتف، ويوهمون املتَّ�شَ

احر اأَحـَذُراأَحـَذُرالَعالمات التي ُيعرف بها ال�ضَّ
ال�ضحرال�ضحر

رابط الدر�س الرقمي
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اإل  ي�شاعدونه على حلها، وما هم  واأنهم �شوف  امل�شاكل،  لديه بع�ض  واأن  املعلومات،  بع�ض 
دجالون يريدون ابتزازه، فالواجب ترك الن�شياق وراءهم، واحلذر من ال�شتجابة لهم.

حر بجميع اأنواعه؛ ملا فيه من اخلطورة على الدين واملجتمع. 11  احلذر من ال�شِّ
َحَرِة اأو الت�شال بهم، واحلذر من كل ذلك. 22  جتنُّب اإتيان ال�شَّ

33  احلذُر ِمن دللة اأحٍد عليهم للتعامل معهم.
َحَرِة. ْحِر وال�شَّ 44  حتذيُر النا�ِض من ال�شِّ
55  ُمنا�شحُة َمن يقُع يف التعامل معهم.

66 عنَد الِعلم بوجوِدهم يجُب تبليغ اجِلهاِت امل�شوؤوَلِة عنهم ِلَردِّ كيِدهم، والق�شاِء على اإف�شادهم.

حرة  اأَحّدد بع�ض اجلهات امل�شوؤولة التي ميكن الت�شال بها لتبليغهم عن ال�شَّ
وامل�شعوذين.

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

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

َحَرِة حِر وال�ضَّ الواجب َعلينا ُتجاَه ال�ضِّ

1
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اإتيان ال�شحرة اأنواع:
َبات، اأو العمل مبا ياأمرون به ِمن ذبح الذبائح اأو ال�شتغاثة  11 اإتيانهم مع ت�شديقهم يف العلم بالُمَغيَّ

بغي اهلل؛ فهذا كفر و�شرك والدليل على ذلك حديث اأبي هريرة › قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأتى كاهًنا اأو عراًفا ف�شدقه مبا يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد«)1(.

ا يف ال�شتطالع واملعرفة اأو ملجرد الفرجة وامل�شاهدة فهذا ل يجوز، والدليل على  22 اإتيانهم حبًّ

ذلك حديث معاوية بن احلكم › اأنه قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأموًرا كنا ن�شنعها يف اجلاهلية كنا 
ناأتي الكهان فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فال تاأتوا الكهان«)2(.

33 اإتيانهم لالإنكار عليهم، فهذا م�شروع ومن اأعظِم الطاعات، واأَجلِّ الُقُربات، قال اهلل تعاىل:
.)3({   } 
ويكون الإنكار عن طريق اجلهات امل�شوؤولة يف الدولة حتى ل يتعر�ض اأحد لالأذى والعدوان 

من اأولئك ال�شحرة وامل�شعوذين.

)1( اأخرجه اأحمد برقم )9536(، واأبو داود برقم )3904(، والرتمذي برقم )135(، والن�شائي برقم )8968(، وابن ماجه برقم )639(.
)2( اأخرجه م�شلم برقم )537(.

)3(  �شورة اآل عمران، الآية: 110.
)4(  اأخرجه اأحمد برقم )19569(، و�شححه ابن حبان برقم )5346(، واحلاكم برقم 163/4.

حرة، فعن اأَِبي ُمو�َشى الأ�شعري  حر وال�شَّ ق بال�شِّ ورد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص التهديد ال�شديد ملن ي�شدِّ
ْحِر«)4(.   ٌق ِبال�شِّ دِّ َة: ُمْدِمُن َخْمٍر، َوَقاِطُع َرِحٍم، َوُم�شَ نَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثالَثٌة ل َيْدُخُلوَن اجْلَ › اأَنَّ النَّ

حرة والكهنة والعرافين حكم اإتيان ال�ضَّ

حر التحذير ِمن الت�ضديق بال�ضِّ
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حرة لالإ�شرار بالآخرين اإذا حدث بينه وبينهم  يعمد بع�ُض �شعفاء الإميان اإىل التعامل مع ال�شَّ
ها، فيعمد  �شيء من العداوة اأو �شوء التفاهم، مثل: اأن ترف�ض امراأة الزواج من �شخ�ض وهذا حقُّ
اإىل �ِشحرها ومنعها من الأزواج، اأو عك�ض ذلك باأن ترغب فتاٌة اأو اأ�شرُتها ب�شخ�ض للزواج، فيف�ض 
حر، اأو غي ذلك من ال�شور الناجتة عن هوى  ه، فيعمدون اإىل منعه من الزواج بال�شِّ ذلك وهذا حقُّ

النف�ض اأو احلقد اأو العداوة.
وهذا م�شَلٌك خطٌي يجب التحذير منه، ون�شح من وقع فيه اأو حاول ذلك بتجنب هذه الأ�شاليب 
التي ل ُتْثِمُر اإلَّ اإف�شاَد الدين، واخلزَي يف الدنيا، وغ�شَب اهلل وعقاَبه يف الآخرة، وقد اجتمع يف 

هذا العمل اآثام متعددة.

حُر لالإ�ضرار بالآخرين ال�ضِّ

عوذة  حر وال�شَّ تعمد بع�ض القنوات الف�شائية وبع�ض مواقع التوا�شل اإىل تخ�شي�ض برامج لل�شِّ
مونهم،  ويفخِّ واملنجمني  وامل�شعوذين  حرة  ال�شَّ من  الدجالني  بع�ض  فيها  رون  ي�شدِّ والتنجيم، 
يت�شيدون بهم اجَلهلة و�شعيفي الإميان، وغر�شهم من ذلك ابتزاز النا�ض، والإف�شاد في الأر�ض.
م، وجرمية كبية، مبا ت�شمنه من اإقرار الكفر باهلل تعاىل، والإعانة  ول �شك اأن هذا عمل حمرَّ
عليه، ون�شر الف�شاد، فالواجب احلذر من  هذه الف�شائيات املخالفة للدين والعقل وجتنب الت�شال 

بها اأو م�شاهدتها والتحذير منها.

حر عبر القنوات الف�ضائية ال�ضِّ
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11  �شالة الفجر يف جماعة.
ْحِر بالتوكل على اهلل تعاىل، ودعائه واللجوء اإليه. ُز ِمن ال�شِّ 22  التََّحرُّ

ن الدائم بالأوراد والأذكار ال�شرعية، ومن ذلك: 33 التح�شُّ
ذات الثالث )�شَور: الإخال�ض، والفلق، والنا�ض( ثالث مرات يف ال�شباح  �أ  قراءة املعوِّ

وامل�شاء وعند النوم.
ب  قراءة اآية الكر�شي يف ال�شباح وامل�شاء وعند النوم.

جـ  قراءة اآخر اآيتني من �شورة البقرة كل ليلة.

د  قول: )ب�شم اهلل الذي ل ي�شر مع ا�شمه �شيء يف الأر�ض ول يف ال�شماء، وهو ال�شميع 

العليم( ثالث مرات يف ال�شباح وامل�شاء.
هـ قول )ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير (   

يف اليوم )100( مرة.
يق. 44  اأكل �شبع مترات من متر العجوة �شباًحا على الرِّ

حر �ضبل الوقاية من ال�ضِّ

تر العجوة
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الـملخ�سالـمو�صوع

احر عالمات ال�شَّ

احر الواجب جتاه ال�شَّ

حر �شبل الوقاية من ال�شِّ

اأُخّل�ض الدر�ض يف �شوء العنا�شر املذكورة يف اجلدول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

َأذُكر خمًسا من العالمات التي يعرف بها الساحر. 11

حرة؟ حر والسَّ ما الواجب علينا للقضاء على السِّ 22

حرة والكهان والعرافني واملشعوذين واملنجمني؟  ما حكم إتيان السَّ 33

        مع بيان السبب.
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)1(  اأخرجه البخاري برقم )5445(، وم�شلم برقم )2047(، واللفظ له.
)2(  اأخرجه البخاري برقم )3293(، وم�شلم برقم )2691(. 

حرة  ُأوّضح حكم مشاهدة القنوات الفضائية التي تعرض أعمال السَّ 44

واملشعوذين واملنجمني، مع بيان السبب.

حر؟ ما سبل الوقاية من السِّ 55

كيف يعرف الساحر؟ 66

ماذا يجب علينا جتاه السحرة؟ َ77

ما حكم الذهاب للسحرة واملشعوذين؟ مع االستدالل. 88

ح ب�شبع مترات عجوة ل ي�شره ذلك اليوم �ُشمٌّ ول �ِشحر«)1(. قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�شبَّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء 
قدير يف يوم مائة مرة، كانت له عدل ع�شر رقاب، وكتبت له مائة ح�شنة وحميت عنه مائة �شيئة، 
وكانت له حرًزا من ال�شيطان يومه ذلك حتى مي�شي، ول ياأت اأحد باأف�شل مما جاء به، اإل اأحد 

عمل اأكرث من ذلك«)2(.
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�ْضَرُة15 �ْضَرُةالنُّ النُّ
الدرس 
الخامس

عشر

تمهيد

حرة في السورة.   ُأبّي موضع ذكر السَّ

النُّ�شرُة لغًة: من الن�شر، وهو التفريق.

ْحِر عن امل�شحوِر. وهي نوع من العالج يعالج به من ُيظن اأن به  و�شرًعا: َحلُّ ال�شِّ
ا ِمن اجلن. �ِشحًرا اأو م�شًّ

ق بينه  �شميت بذلك: لأنه ُين�َشر بها عن امل�شحور ما خالطه من الداء، اأي: يفرَّ
وبينه، وُيحل وُيك�شف وُيزال عنه.

�ضَرِة تعريف النُّ

رابط الدر�س الرقمي
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النُّ�شرُة نوعان: 
ْحِر ب�شحٍر مثِلِه؛ حيث يذهب امل�شحور اأو اأولياوؤه اإىل �شاحر ليحلَّ لهم ال�شحر  النوع الأول: َحلُّ ال�شِّ

عنه، وهذا له �شورتان:
احر عماًل �شركيًّا، مثل: الذبح لغي اهلل، اأو التقرب لل�شياطني  ال�شورة الأوىل: اأن يطلب منهم ال�شَّ

باأي قربة، اأو ال�شتغاثة بهم، اأو تعليق ا�شتغاثة �شركية.
وحكم هذه ال�شورة: اأنها �شرك اأكرب ومن عمل ال�شيطان.

احر عماًل �شركيًّا، ولكن يحله بطريقته. ال�شورة الثانية: اأن ل يطلب منهم ال�شَّ
وحكم هذه ال�شورة: غي جائزة، �شئل اأحمد عن الن�شرة فقال: ابن م�شعود يكره هذا كله.

والدليل على ذلك: حديث َجاِبِر بن عبد اهلِل  قاَل: �ُشِئَل ر�شوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص عن النُّ�ْشَرِة، فقاَل: 
ْيَطاِن«.)1( »هو ِمْن َعَمِل ال�شَّ

قية ال�شرعية، والأدوية املباحة والدعوات امل�شروعة. ْحِر بالرُّ النوع الثان: َحلُّ ال�شِّ
وحكم هذا النوع: جائز، قال ابن القيم رحمه اهلل: فهذا جائٌز بل م�شتحٌب.)2(

والدليل على ذلك: عموم الأدلة ال�شرعية الآمرة بالتداوي والرقية، ومنها: حديث َعْوِف ْبِن َماِلٍك 
َفَقاَل:  َذِلَك؟  يِف  َتَرى  َكْيَف  اهلِل،  َر�ُشوَل  َيا  َفُقْلَنا:  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ يِف  َنْرِقي  ا  ُكنَّ َقاَل:   ‹ الأَ�ْشَجِعيِّ 

َقى َما َلْ َيُكْن ِفيِه �ِشْرٌك«.)3( وا َعَليَّ ُرَقاُكْم، َل َباأْ�َض ِبالرُّ »اْعِر�شُ

)1(  اأخرجه اأحمد برقم )14135(، واأبو داود برقم )3868(.
عني 396/4. )2(  اإعالم املوقِّ

)3(  اأخرجه م�شلم برقم )2200(.

�ضرِة اأنواُع النُّ

بالتحاور مع جمموعتي: اأُحّدد ثالثة اأ�شباب مهمة لإ�شابة بع�ض النا�ض بال�شحر:
........................................................................................  1

........................................................................................  2

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

1
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عليه  وينفث  ال�شرعية،  والأدعية  الكرمي  القراآن  امل�شحور  على  ُيقراأ  باأن  ة:  ال�شرعيَّ قية  الرُّ   11
اآية  يقراأ يف هذا:  به، ومما  ويدهن  اأو يف زيت  املري�ض،  وي�شقاه  يقراأ يف ماء  اأو  مبا�شرة، 

ذات، والآيات التي ورد فيها اإبطال ال�شحر، وهي:  الكر�شي، واملعوِّ
} 1

.)1( {
} 2

. )2( {
. )3( {        } 3

قية، وي�شتمر على ذلك حتى ي�شفى باإذن اهلل تعاىل. ُر هذه الرُّ 22  ُتكرَّ
، وي�شب عليها ماء، ويقراأ فيه الرقية التي  33  توؤخذ �شبع ورقات ِمن ال�شدر الأخ�شر، ثم ُتَدقُّ

�شبق ذكرها، ثم َي�شرب منه امل�شحور ثالث ح�شوات، ثم َيغت�شل بالباقي )4(.

الطرق ال�ضرعية لعالج الم�ضحور

حر؟ كيف يحمي الإن�شان نف�شه من ال�شِّ
...........................................................................................................................................

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

2

)2(  �شورة يون�ض، الآيتان: 82-81.  )1(  �شورة الأعراف، الآيات: 119-117.   
)4(  ينظر: فتاوى �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل 144/8. )3(  �شورة طه، الآية: 69.    

�ضجرة ال�ضدر

ورق ال�ضدر
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ُأعّرف النُّشرة، وملاذا سميت بهذا االسم؟ 11

ْشرة، وما صفة احملرم منها واجلائز؟ ُأعّدد أنواع النُّ 22

ما الطرق الشرعية لعالج املسحور؟ 33
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بيان من اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء يف حكم الذهاب اإىل ال�ضحرة من اأجل املعاجلة
احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد واآله و�شحبه، وبعد:

وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  من  كثًيا  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اإىل  ورد  فقد 
م اهلل ال�شحر تعلًما وتعليًما وعماًل به، وحيث  عن حكم ال�شحر وعن اإتيان ال�شحرة فنقول حرَّ
ت�شافرت الأدلة من الكتاب وال�شنة على حترمي ال�شحر، وكفر ال�شاحر يقول اهلل �شبحانه عن 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } اليهود: 
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ})1( فقد 
اأخرب �شبحانه اأن تعلم ال�شحر �شرر ل نفع فيه، فقال: {ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ} 

وما ل نفع فيه و�شرره حمقق، ل يجوز تعلمه بحال، ثم يقول �شبحانه: {ک  ک  ک  
ل  ال�شاحر  اأن  اإليهم،  عهد  فيما  اليهود  علم  لقد  اأي:  ڳ}  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   
خالق له يف الآخرة، قال ابن عبا�ض  : لي�ض له ن�شيب، وقال احل�شن: لي�ض له دين، فدلت 
الآية على حترمي ال�شحر، وعلى كفر ال�شاحر، وعلى �شرر ال�شحرة على اخللق، وقال �شبحانه: 
{ڌ   ڎ  ڎ ڈ  ڈ} )2(، ففي هذه الآية الكرمية، نفي الفالح نفيًّا عاًما عن ال�شاحر يف 

اأي مكان كان، وهذه دليل على كفره.
ومن ال�شنة حديث عمران بن ح�شني › قال: قال ر�شو ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ض منا من تطي 
اأو تطي له، اأو تكهن اأو تكهن له، اأو �شحر اأو �شحر له، ومن اأتى كاهًنا ف�شدقه مبا قال فقد كفر مبا 

اأنزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص« )3(. 
فهذه الن�شو�ض ال�شريحة من الكتاب وال�شنة، تدل على كفر ال�شاحر، مما يدل على اأنه 

ي�شتتاب، فاإن تاب واإل قتل، وذهب بع�ض العلماء اإىل قتله بدون ا�شتتابة...

)3( اأخرجه البزار باإ�شناد جيد برقم )3578(.  )1(  �شورة البقرة، الآية: 102.   
)2(  �شورة طه، الآية: 69.  
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وملا كان ال�شحر داء يوؤثر، فيمر�ض الأبدان، ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجه، �شرع 
اأن ي�شعى يف عالجه، والأخذ بالأ�شباب املباحة املوؤدية اإىل ال�شفاء، لأن اهلل تعاىل جعل 
لكل داء دواء كما ورد يف �شحيح البخاري عن اأبي هريرة › قال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأنزل اهلل داء اإل اأنزل له �شفاء«، وفيما رواه م�شلم عن جابر › اأن ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لكل داء دواء، فاإذا اأ�شيب دواء الداء، براأ باإذن اهلل عز وجل«. ويعالج 
ال�شحر بالقراآن والأدعية امل�شروعة، والأدوية املباحة، واأما عالجه بال�شحر فهذا حرام 
ل يجوز لعموم الن�شو�ض الواردة يف حترمي ال�شحر، لأنه من عمل ال�شيطان. كما ل يجوز 
عالجه ب�شوؤال الكهنة والعرافني وامل�شعوذين، وا�شتعمال ما يقولون، لأنهم ل يوؤمنون، 
لأنهم كذبة فجرة، يدعون علم الغيب ويلب�شون على النا�ض. وقد حذر الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص من 
اإتيانهم و�شوؤالهم وت�شديقهم. وقد �شح عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �شئل عن الن�شرة فقال: 
بالن�شرة  واملراد  امل�شحور  ال�شحر عن  والن�شرة هي: حل  ال�شيطان«)1(،  »هي من عمل 
الواردة يف احلديث: الن�شرة التي يتعاطاها اأهل اجلاهلية وهي �شوؤال ال�شاحر، ليحل 
باأ�ض  املباحة فال  والأدوية  ال�شرعية  والتعوذات  بالرقية  اأما حله  مثله،  ب�شحر  ال�شحر 
ال�شرورات  قاعدة  على  بناء  مثله  ب�شحر  ال�شحر  بجواز حل  القول  ي�شح  ول  بذلك،  
اأقل من ال�شرورة،  اأن يكون املحظور  تبيح املحظورات، لأن من �شرط هذه القاعدة، 
كما قرره علماء الأ�شول، وحيث اإن ال�شحر كفر و�شرك، فهو اأعظم �شرًرا، بدللة قول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل باأ�ض بالرقى مال يكن فيها �شرك« ]اأخرجه م�شلم[، وال�شحر ميكن عالجه، 

بالأ�شباب امل�شروعة، فال ا�شطرار لعالجه مبا هو كفر و�شرك.
وبناء على ما �شبق فاإنه يحرم الذهاب اإىل ال�شحرة مطلًقا، ولو بدعوى حل ال�شحر. 
اإبراًء للذمة ون�شًحا لالأمة.  اإذ تن�شر هذا لبيان وجه احلق يف هذا املو�شوع  واللجنة 

و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم)2(.

)1( اأخرجه اأحمد برقم )1413(، واأبو داود برقم )3868( ب�شند جيد.
)2(  جملة البحوث الإ�شالمية - جملة دورية ت�شدر عن الرئا�شة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.
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الوحدة الخامسةالوحدة الخامسة

الَكهانة الَكهانة 
والِعرافةوالِعرافة در�س الوحدةدر�س الوحدة

  الدر�س ال�ضاد�س ع�ضر:
الَكهانة والِعرافة.  
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

اف. ق بني الكاهن والعرَّ 11  اأُفرِّ

22  اأُبنيِّ حكم اإتيان الكهان والعرافني، مع ال�ضتدلل.

د طرق تكلم الكهان والعرافني عن املغيبات. 33  اأُعدِّ

44  اأحَذر من الذهاب اإىل الكهان والعرافني وامل�ضعوذين.
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تمهيد

الَكهانة والِعرافةالَكهانة والِعرافة16
الدرس 
السادس

عشر

قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:
اًفا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على محمد«)1(. »من أتى كاهًنا أو عرَّ

من هو الكاهن؟
من هو العّراف؟

�ض. ن، وهو: التََّخرُّ َماِن، ماأخوذة من التََّكهُّ الَكَهانة: هي الإخبار عما يكون يِف ُم�ْشَتْقَبل الزَّ
ا يف ال�شمي. ا على: الإخبار عمَّ وتطلق اأي�ضً

عي معرفَة ذلك. َواْلَكاِهُن: هو الذي يدَّ

)1(  اأخرجه اأحمد برقم )9536(، واأبو داود برقم )3904(، والرتمذي برقم )135(، والن�شائي برقم )8968(، وابن ماجه برقم )639(.

تعريف الَكَهانة

رابط الدر�س الرقمي
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ُحكُم الَكَهاَنة والِعَراَفة

والِّ ونحوها. عاُء معرفِة الأمور اخَلِفيَّة، كامل�شروقاِت وال�شَّ الِعرافة: هي ادِّ
اّلة  َمات ُي�شتدل بها على امل�شروق ومكان ال�شَّ َقدِّ اف: الذي يّدعي معرفة الأمور مِبُ قال البغوي: العرَّ

ونحو ذلك.
اأو�شع ِمن هذا املعنى اأحياًنا، في�شمل الكاهَن وغَيه: قال �شيخ الإ�شالم  اف على  وقد يطلق العرَّ
ال ونحوهم ممن يتكلم يف معرفة هذه  م والرمَّ اف: ا�شم للكاهن واملنجِّ ابُن تيميَّة رحمه اهلل: العرَّ

الأمور بهذه الطريقة.)1(.

الَكَهاَنة والعرافة �شرُكُ اأكرُب ملا ياأتي: 
عاء علم الغيب الذي ا�شتاأثر اهلل تعاىل بعلمه، فمن ادعى معرفة املغيبات  اأوًل: ما تت�شمنه من ادِّ

فقد نازع اهلل تعاىل يف خ�شائ�ض ربوبيته.
.)2({ قال اهلل تعاىل: {

} تعاىل:  اهلل  وقال 
.)3({

ثانًيا: اأن الكهنة والعّرافني ي�شتعينون بال�شياطني، وال�شياطني ل تعينهم حتى ي�شركوا باهلل تعاىل، 
باأن يذبحوا لهم، اأو يهينوا القراآن الكرمي، اأو غي ذلك.

)2(  �شورة النمل، الآية: 65. )1(  جمموع فتاوى �شيخ الإ�شالم ابن تيمية 173/35. 
)3(  �شورة اجلن، الآيتان: 27-26.

معنى الِعَراَفة

اف. اأُقارن بني الكاهن والعرَّ
................................................................................................

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

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

1

ُيْر�ِشُل
مالئكة يحفظونه ويحر�شونه



9797  

افين و�ضوؤالهم ان والَعرَّ ُحكُم اإتيان الُكهَّ

افين حكم َمن �ضاأل الكهنة والعرَّ

افني و�شوؤالهم؛ وذلك اأنه ل يعلم الغيب اإل اهلل تعاىل، فمن �شاألهم عن  ان والَعرَّ َيحُرُم اإتيان الُكهَّ
�شيء من املغيَّبات فقد �شك يف ذلك، وت�شرب اإىل قلبه اعتقاد اأن هناك من يعلم الغيب غي اهلل تعاىل، 

والواجب على امل�شلم اأن يوؤمن اأنه ل يعلم الغيب اإل اهلل تعاىل.

)1(  اأخرجه م�شلم برقم )2230(. 
)2(  اأخرجه اأحمد برقم )9536(، )9290(، واأبو داود برقم )3904(، والرتمذي برقم )135(، والن�شائي برقم )8968(، وابن ماجه برقم )639(.

قه ل تقبل �شالته اأربعني يوًما؛ مبعنى اأنه ي�شليها ول  اأوًل: من اأتى كاهًنا اأو عّراًفا ف�شاأله ول ي�شدِّ
يكون له ثواب عليها.

اًفا َف�َشاأََلُه َعْن  اأََتى َعرَّ َقاَل: »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اأن النَّ ِبيِّ  اأَْزَواِج النَّ  والدليل على هذا: حديث َبْع�ِض 
اَلٌة اأَْرَبِعنَي َلْيَلًة«.)1( �َشْيٍء َلْ ُتْقَبْل َلُه �شَ

اف اأ�شواأ واأ�شر واأعظم. واإذا كان هذا الوعيد يف حق ال�شائل، فهو يف حق امل�شوؤول وهو الكاهن والعرَّ
قه مبا يقول فقد كفر، والدليل على ذلك: حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة  اًفا ف�شاأله و�شدَّ ثانًيا: من اأتى كاهًنا اأو عرَّ
ٍد«.)2( مَّ ا اأُْنِزَل َعَلى حُمَ ا َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر مِبَ َقُه مِبَ دَّ اًفا، َف�شَ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن اأََتى َكاِهًنا، اأَْو َعرَّ › اأنَّ النَّ
و�شبب ذلك: اأن يف ت�شديقهم تكذيًبا بالوحي الذي اأنزله اهلل تعاىل على ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ت�شمن اأن 
نَة. ب القراآَن وال�شُّ قهم يف دعواهم معرفَة الغيِب فقد كذَّ ِعلَم الغيب مما ا�شتاأثر اهلل تعاىل بِعلِمِه، فَمن �شدَّ
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دُقهم ان و�ضِ كذُب الُكهَّ
اف باأ�شياء فتوافق الواقع: ُن الكاهن ويخرب العرَّ قد يتكهَّ

اف: فتعينه ال�شياطني على معرفة امل�شروقات ونحوها. فاأما العرَّ
واأما الكاهن: فاإنه قد يطابق كالمه الواقع ب�شبب ما ُتْعِلُمه به ال�شياطني التي ت�شرتق ال�شمع 
كما �شياأتي يف احلديث، ثم تاأخذ كلمة من احلق الذي تكلمت به املالئكة فتو�شله للكاهن قبل اأن 

َها، في�شيب فيها ويخطئ. �شُ ت�شيبهم ال�شهب، ثم اإنه يكذب مع ذلك كذبات كثية يتخرَّ
يدل لذلك ما ياأتي: 

وهو  العنان:  تنزل يف  املالئكة  »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شمعت  اأنها  عائ�شة   11  عن 
ال�شحاب، فتذكر الأمر الذي ق�شي يف ال�شماء فت�شرتق ال�شياطني ال�شمع فت�شمعه، فتتوجه 

اإىل الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند اأنف�شهم«. )1( 
َرَبِت امَلاَلِئَكُة  َماِء، �شَ ى اهلُل الأَْمَر يِف ال�شَّ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإَِذا َق�شَ 22  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة › اأنَّ النَّ

َع  ْفَواٍن )ويف رواية: َيْنُفُذُهْم َذِلَك( َفاإَِذا ُفزِّ ْل�ِشَلِة)*(َعَلى �شَ َعاًنا ِلَقْوِلِه،َكال�شِّ ِباأَْجِنَحِتَها ُخ�شْ

اف. اأَحتاور مع جمموعتي عن اأ�شباب ذهاب بع�ض النا�ض اإىل الكاهن والعرَّ
................................................................................................

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

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

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

2

)1( اأخرجه البخاري برقم )3210(.
اهلل  بجالل  يليق  كما  و�شوت  بحرف  الكالم  اإثبات  وفيه  بال�شماع،  لل�شماع  ت�شبيٌه  وهذا   )*(
ليلة البدر" ت�شبيه  وعظمته ل ي�شبه كالم اخللق، مثل"اإنكم �شرتون ربكم كما ترون القمر 
للروؤية بالروؤية يف و�شوحها، واهلل �شبحانه "لي�ض كمثله �شيء"، في�شمع املالئكة �شوتًا عظيمًا 
هو �شوت احلق �شبحانه، في�شعقون ب�شببه ويكون هذا ال�شماع ك�شماع �شوت ال�شل�شلة على 

احلجر الأمل�ض الذي تفزع منه النفو�ض لقوته.

اأزيل الفزع 
عن قلوب 
المالئكة

يخل�ض 
ويم�شي 

ذلك القول 
في قلوب 
المالئكة
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َفَي�ْشَمُعَها  الَكِبُي،  الَعِليُّ  َوُهَو   ، َقاَل: احَلقَّ ِللَِّذي  َقاُلوا  َربُُّكْم،  َقاَل  َماَذا  َقاُلوا:  ُقُلوِبِهْم،  َعْن 
الرواة(  )اأحد  �ُشْفَياُن  َف  )َوَو�شَ اآَخَر  َفْوَق  َواِحٌد  َهَكَذا  ْمِع  ال�شَّ ُقو  َوُم�ْشرَتِ ْمِع،  ال�شَّ ُقو  ُم�ْشرَتِ
َهاُب  ال�شِّ اأَْدَرَك  ا  َ َفُرمبَّ َبْع�ٍض(  َفْوَق  َها  َبْع�شَ َبَها  َن�شَ الُيْمَنى،  َيِدِه  اِبِع  اأَ�شَ َبنْيَ  َج  َوَفرَّ ِبَيِدِه، 
ا َلْ ُيْدِرْكُه َحتَّى َيْرِمَي ِبَها اإِىَل الَِّذي  َ اِحِبِه َفُيْحِرَقُه، َوُرمبَّ املُ�ْشَتِمَع َقْبَل اأَْن َيْرِمَي ِبَها اإِىَل �شَ
ا َقاَل �ُشْفَياُن: َحتَّى َتْنَتِهَي اإِىَل  َ َيِليِه، اإِىَل الَِّذي ُهَو اأَ�ْشَفَل ِمْنُه، َحتَّى ُيْلُقوَها اإِىَل الأَْر�ِض )َوُرمبَّ
ُق  دِّ اِحِر )ويف رواية: َوالَكاِهِن(، َفَيْكِذُب َمَعَها ِمَئَة َكْذَبٍة، َفُي�شَ الأَْر�ِض( َفُتْلَقى َعَلى َفِم ال�شَّ
ا؟ ِلْلَكِلَمِة الَِّتي �ُشِمَعْت ِمَن  َنا َيْوَم َكَذا َوَكَذا، َيُكوُن َكَذا َوَكَذا، َفَوَجْدَناُه َحقًّ َفَيُقوُلوَن: اأََلْ ُيْخرِبْ

َماِء«.)1(  ال�شَّ

)1(  اأخرجه البخاري برقم )4424(.

اف؟ كيف تعرف الكاهن اأو العرَّ
...........................................................................................................................................

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

3

ِمْن اأ�شهر الطرق التي يتكلم بها الكهان والعرافون عن املغيَّبات، واأكرثها انت�شاًرا ما ياأتي: 

باِت اِن والعرافيَن عن المغيَّ ُطُرُق تكلُّم الُكهَّ

ْرق11 ْمل ، اأو الطَّ ْمل اأو اخلط على الرَّ ال�صرب على الرَّ

المختطف لكالم 
المالئكة من 

ال�شياطين
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ز33 النظر يف احلروف الهج�ئية بطريقة اأبجد هوَّ

ال�صرب ب�حل�صى اأو الوَدَع�ت22

ا�ٍض  يِف َقْوٍم َيْكُتُبوَن اأََبا َجاٍد، َوَيْنُظُروَن يِف النُُّجوِم: »َما اأََرى مِلَْن َفَعَل  قال عبُداهلل ْبُن َعبَّ
َذِلَك ِعْنَد اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاىَل ِمْن َخالٍق«)1(.

)1(  اأخرجه ابن اأبي �شيبة يف م�شنفه برقم )25648(، ومعمر بن را�شد يف جامعه )مع عبد الرزاق )19805((، واخلرائطي برقم )739(.
)2(  �شورة ي�ض، الآية: 31.  

ن�شيب

قراءة الكف اأو قراءة اأ�ص�رير الكف44

قراءة الفنج�ن55

النظر يف النجوم66

حت�صري الأرواح77

عاء �شخ�ض اأنه ي�شتدعي اأرواَح املوتى يف املو�شع  ادِّ
الذي هو فيه، وي�شاألها عما يريد، وجتيبه.

اأنواع  من  وهو  وَدَجُلُ،  خرافة  الأرواح  حت�شي 
عي اإح�شاَرها ما هي اإّل �شيطان من ال�شياطني يتكلم معه  ال�شحر والكهانة، وهذه الروح التي يدَّ
ة فيما  نَّ ويجيبه، والت�شديق بتح�شي الأرواح يخالف ما يعتقده امل�شلمون مما دلَّ عليه الِكَتاب وال�شُّ

يتعلق بالروح، ومن ذلك:
�أ  الروح ل ترجع للدنيا بعد فراق البدن، قال اهلل تعاىل: {

.)2({

حــكــمــه

�ضورته
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)2(  �شورة النمل، الآية: 65.  )1(  �شورة الإ�شراء، الآية: 85.  

)3(  اأخرجه م�شلم برقم )1567(.

ما معنى العرافة؟ وما الفرق بينها وبني الكهانة؟ 11

كيف أستدل بقوله تعالى: { ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  })2(  22

على أن الكهانة شرك أكبر؟

ما حكم إتيان الكهان والعرافني واملشعوذين؟ مع االستدالل. 33

بات. م الكهان والعرافني عن املغيَّ أبنّي ثالًثا من طرق تكلُّ 44

ب  لي�ض لأحد القدرة يف الت�شرف يف الأرواح اإلَّ اهلل جل وعال، قال تعاىل: {

.)1({
جـ  الروح يف القرب اإما يف نعيم، اأو يف عذاب، فاإن من مات فقد قامت قيامته، فهذا الذي يزعم 

اأنه يح�شرها ل ي�شتطيع انتزاعها من نعيمها اأو عذابها.

ملسو هيلع هللا ىلص  اأن ر�ضول اهلل   ‹ اأبي م�ضعود الأن�ضاري  اأبي بكر بن عبدالرحمن عن  عن 
)نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن( )3(، ومعناه ما يعطاه على كهانته. 
�ضّبه  اأ�ضله من احلالوة  الهروي وغريه:  قال  اأعطيته.  اإذا  يقال منه: حلوته حلواًنا 
بال�ضيء احللو من حيث اإنه ياأخذه �ضهاًل بال كلفة، ول يف مقابلة م�ضقة. يقال: حلوته 

اإذا اأطعمته احللو، كما يقال: ع�ضلته اإذا اأطعمته الع�ضل.
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الوحدة السادسةالوحدة السادسة

التَّْنجيمالتَّْنجيمدرو�س الوحدةدرو�س الوحدة
  الدر�س ال�ضابع ع�ضر:

التَّْنجيم.  
  الدر�س الثامن ع�ضر:

، وِعلُم النجوم. اأبراُج احلظِّ  
  الدر�س التا�ضع ع�ضر:

النُّجوُم والَفلك.  
  الدر�س الع�ضرون:

ال�ْضِت�ْضَقاُء بالأَْنَواِء.  
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:
11  اأَعِرف معنى التنجيم، واأُبنّي اأق�ضام اعتقاد النا�س يف النجوم، وحكم كل ق�ضم.

22  اأَربط بني التنجيم وال�ضحر.

ح احلكمة من خلق اهلل للنجوم، مع ال�ضتدلل. 33  اأُو�ضّ

44  اأُبنّي معنى اأبراج احلظ.

55  اأَحَذر من ربط اأقدار اهلل باأبراج النجوم.

66  اأُبنّي �ضفة ال�ضت�ضقاء بالأنواء.

77  اأُبنّي حكم ن�ضبة املطر للنجوم والأنواء، مع ال�ضتدلل.
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التَّْنجيمالتَّْنجيم17
الدرس
السابع
عشر

تمهيد

ه تعالى النجوم لفوائد، فما هذه الفوائد؟   َخَلَق اللَّ

  هل للنجوم َعالقة مبعرفة املستقبل؟

  هل للنجوم َعالقة بالسعادة والشقاء؟

التنجيم لغًة: ماأخوذ من النجم، مفرد النجوم املعروفة يف ال�شماء.

ا�ضطالًحا: هو ال�شتدلل بالأحوال الفلكية على احلوادث الأر�شية. 

النجوِم من طلوعها  ي�شتدلون بحركات  اأنهم  يزعمون  التنجيم  اأهل  اأن  واملعنى: 
وغيابها، وافرتاقها واجتماعها، واأوقات ذلك على ما يقع على الأر�ض يف امل�شتقبل، 
ويزعمون اأن لذلك اأثًرا كبًيا على احلوادث باأنواعها، من النت�شار يف احلروب 

عد اأو ال�شقاء، واحلياة واملوت، واملر�ض وال�شفاء، وغي ذلك. والهزمية، وِمن ال�شَّ

تعريف الَتّْنجيم

رابط الدر�س الرقمي
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رة  ُلوَقاِت اهلل تعاىل امل�َشخَّ النُّجوم ِمَن خَمْ
اأَْن ل تكن، م�شبوقة  َبْعَد  املدبَّرة، الَكاِئنة 
ِباْلَعَدِم امْلَْح�ِض ومنتهاها للعدم، َلْي�َض َلها 

، ول يف �َشْعٍد ول  ها، ل يف خي ول يف �شرٍّ َتاأِْثٌي يِف اْلَكْوِن بَحَركة َول �ُشُكوٍن ل يِف َنْف�ِشها َول يِف َغْيِ
يف �َشقاء، وقد دل كتاب اهلل على ذلك:

11  َقاَل اهلُل َتَعاىَل: {

 .)1({
} َتَعاىَل:  َوَقاَل    22

 .)2({

َباٌع  َواتِّ وكتابه،  ِب�َشْرِعِه  َوَتْكِذيٌب  ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَر�ُشوِلِه  هلِل  ٌة  ادَّ حُمَ النجوم  يف  الباطلة  فالعتقادات 
ْيَطاِن. ِلَزَخاِرِف ال�شَّ

)1(  �شورة الأعراف، الآية: 54.
)2(  �شورة ي�ض، الآيات: 40-37.

العتقاد الباطل يف النجوم ِق�شمان: 
الِق�شم الأول: العتقاد باأن الكواكب فاعلُةُ خمتارُةُ موؤثرة يف الكون، واأن ما يحدث يف الكون فهو 
ناجت عن اإرادات النجوم، فهي التي تخلق احلوادث من خي اأو �شر، وحياة وموت، ومر�ض و�شفاء. 
اد الكواكب يف  وهذا اعتقاد ال�شابئة الذين اأر�شل اهلل تعاىل اإليهم اإبراهيم ‹، وهو اعتقاد عبَّ

كل زمان ومكان.

اأق�ضام العتقاد الباطل في النجوم

رها اهلل تعالى الكواكب والنجوم مخلوقة �ضخَّ

اإيجاد الأ�شياء 
من العدم

يدورون في 
فلك بانب�شاط 

و�شهولة

ننزع منه

م�شتقرها تحت 
العر�ض

مذلالت 
خا�شعات

مدار
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حر التنجيم نوع من ال�ضِّ

)2(  �شورة النمل، الآية: 65.  )1(  �شورة لقمان، الآية: 11. 
)3(  اأخرجه اأحمد برقم )2000(، واأبو داود برقم )3905(، وهذا لفظه، وابن ماجه برقم )3726(.

ا�ٍض  َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلِل  التنجيم نوع من ال�شحر، والدليل على ذلك: حديث عبداهلل ْبِن َعبَّ
ْحِر، َزاَد َما َزاَد«.)3( ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن اْقَتَب�َض ِعْلًما ِمَن النُُّجوِم، اْقَتَب�َض �ُشْعَبًة ِمَن ال�شِّ

ومعنى احلديث: اأن من تعلم �شيًئا من علم التنجيم فقد تعلم �شيًئا من علم ال�شحر، وكلما زاد يف 
تعلُّمه فقد زاد يف اإيغاله يف تعلم ال�شحر؛ لأنهما من باب واحد.

حر: اأنهما ي�شرتكان يف اأمور اأهمها: ووجه الَعالقة بني التنجيم وال�ضِّ
1  دعوى علم الأمور املغيَّبة.

2  التلبي�ض على النا�ض بادعاء اأمور خفية غي ظاهرة لالآخرين.

3  التهويل على النا�ض، باأنه �شيح�شل كذا وكذا مما قد يخافه النا�ض.

4  اأنهما قد ي�شرتكان يف ال�شتعانة بال�شياطني ملعرفة املغيَّبات.

حكم هذا الِق�شم: هذا العتقاد كفر اأكرب، ملا فيه من اعتقاد �شريك مع اهلل تعاىل يف اخللق 
والتدبي، وهذا �شرك يف الربوبيَّة.

.)1({ قـال اللـه تـعـالـى: {
الِق�شم الثان: العتقاد باأن الكواكب خملوقة ولكن لها اأثر يف احلوادث الأر�شية بتقدير اهلل 
تزوج  َمن  اأن  اعتقاد  مثل:  الغيبية،  الأمور  معرفة  على  وافرتاقها  واجتماعها  بحركتها  في�شتدل 
بنجم كذا كان كذا وكذا، ومن �شافر بنجم كذا كان كذا وكذا، وهذا يقع فيه كثي ممن ينت�شبون 

لالإ�شالم.
حكم هذا الِق�شم: هذا العتقاد كفر اأكرب باهلل تعاىل، وهو نوع �ِشْرٍك يف الربوبيَّة، لأن ذلك ِمن 

عاء ِعلم الغيب الذي ا�شتاأثر اهلل به، وقد قال اهلل تعاىل: { ادِّ
 .)2({
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)1(  �شورة ال�شافات، الآيتان: 7-6.
)2(  �شورة النحل، الآية: 16.

)3( رواه الطربي برقم 85/17.

للنجوم فوائد بيَّنها اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي، وهي ثالث:
1  اأنَّها زينٌة لل�شماء.

2  اأنَّها رجوٌم لل�شياطني.

.)1({ والدليل عليهما: قوله تعاىل: { 
3  اأنَّها عالماٌت ُيهتَدى بها يف الرَبِّ والَبْحِر.

.)2({ والدليل: قوله تعاىل:{
عاِء علم الأمور الغائبة على النا�ض، فهو من التكلف املحرم،  وما �شوى هذه الفوائد الثالث كادِّ
والقول بغي علم، والتلبي�ض على النا�ض، وادعاء علم اخت�ض اهلل تعاىل به فلم ُيْظِهر عليه اإل من 
�شاء من خا�شة عباده، وهم الأنبياء؛ ليكون �شاهًدا على �شدق ر�شالتهم، ويظهرهم على �شيء 

حمدد منه ل كله.
وقد نّبه ال�شلف رحمهم اهلل تعاىل اإىل ذلك، فقال قتادة رحمه اهلل: )خلق اهلل هذه النجوم 
ل فيها غي ذلك اأخطاأ،  لثالث: زينة لل�شماء، ورجوًما لل�شياطني، وعالمات ُيهتدى بها، فمن تاأوَّ

واأ�شاع ن�شيبه، وتكلف ما ل علم له به(.)3(
ل فيها غي ذلك اأخطاأ، واأ�شاع ن�شيبه(: من زعم فيها غي ما  ومعنى قوله رحمه اهلل: )فمن تاأوَّ
ذكر اهلل يف كتابه من هذه الثالث فادعى مثاًل اأنها طريق ملعرفة الأمور الغائبة، اأو ملعرفة ال�شعود 
والنحو�ض اأو غي ذلك، فقد اأخطاأ؛ لأنه زعم �شيًئا ما اأنزل اهلل به من �شلطان، واأ�شاع ن�شيبه: 

يعني حظه من الدين ومن كل خي.

فوائد النجوم
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�أ بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر اأ�شماء ثالثة من النجوم والكواكب التي خلقها 
اهلل تعاىل.

.................................................................................................................................... 1

.................................................................................................................................... 2

.................................................................................................................................... 3
تعاىل  اهلل  يق�شم  اآيتني  منهما  واأَ�شتخِرج  و)الواقعة(  )النجم(  �شورتي  اأَقراأ  ب 

فيهما بالنجوم:
1  قال اهلل تعاىل:{..............................................................................................}

2  قال اهلل تعاىل:{..............................................................................................}

ما معنى التنجيم؟ 11

ُأبّي أقسام الناس في االعتقاد في النجوم. 22

ما حكم االعتقاد بأن للنجوم تأثيًرا على الناس واألرض؟ مع الدليل. 33

ُأقاِرن بي التنجيم والسحر. 44
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اأنــواع الـكـهـانــة
قال قتادة: »واإن نا�ًشا جهلة باأمر اهلل قد اأحدثوا يف هذه النجوم كهانة، من غر�ض بنجم 
كذا وكذا كان كذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، وَلَعْمِري ما من جنم اإل 
يولد به الق�شي والطويل، والأحمر والأبي�ض، واحل�شن والدميم، وما ِعْلُم هذه النجوم 
وهذه الدابة، وهذه الطي �شيًئا من الغيب والق�شاء، ل يعلم من يف ال�شماوات والأر�ض 
الغيب اإل اهلل، ولعمري لو اأن اأحًدا عِلم الغيب لَعِلم اآدُم الذي خلقه اهلل بيده، واأ�شجد له 

مالئكته، وعّلمه اأ�شماء كل �شيء«.)1( 

)1( العظمة لأبي ال�شيخ الأ�شبهان )1226/4(.
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، وِعلُم النجوم18 ، وِعلُم النجوماأبراُج الحظِّ اأبراُج الحظِّ
الدرس

الثامن
عشر

تمهيد

تهتم  زاويــة  أو  الصحف واملجالت على وضع صفحة  حترص بعض 
فتسمى:  مختلفة  عناوين  ولها  بالنجوم،  املتعلقة  التنبؤات  بذكر 
أو  أو )اعرف حظك(،  أو )حظك هذا األسبوع(،  اليوم(،  )حظك 

)أنت والنجوم( أو )طالعك اليوم( أو نحوها من األسماء. 
   فما املراد بأبراج احلظ؟

   وما حكمها؟

َماء ُيْعَرف بها تنقُّالت ال�شم�ض على َمَدار ال�شنة، ُو�شعت  الأبراُج: هي اثنا ع�شر برًجا يف ال�شَّ
لها اأ�شماء و�شور رمزية، مثل: برج الثور، وبرج ال�شرطان، وبرج الأ�شد، وبرج العقرب.

وقد ربط بها املنجمون كثًيا من اأحكام الغيب، وما يح�شل يف الأر�ض وال�شماء من حوادث، 
بزعمهم الفا�شد.

عاء باطل؛ اإذ ل يعلم الغيب اإل اهلل تعاىل، ول َعالقة لهذه الأبراج مبعرفة املغيَّبات. وهذا ادِّ
مني يف اأوقات هذه الأبراج حتت عنوان:  َعاِت املنجِّ ثم �شاروا مع ظهور ال�شحافة ي�شعون توقُّ

.) )اأبراج احلظِّ

المراد باأبراج الحظِّ 

يفرد  منها  كثي  كان  بالأبراج، حيث  النا�ض  لربط  �شبًبا  كانت  ال�شحف،  انت�شار  بداأ  ما  اأول 
اء يعتمد يف ت�شرفاته وذهابه واإيابه على ما يقروؤه ِمن احلظِّ يف  �شفحة لذلك، وكان كثي من القرَّ
هذه ال�شحيفة اأو تلك، اإذ جعلوا لكل مولود يف برج من الأبراج الثني َع�َشَر خانة خا�شة ي�شعون 

ه هذا اليوم.  له فيها حظَّ

متى انت�ضر ربط النا�س بالأبراج في الوقت المعا�ضر؟

رابط الدر�س الرقمي
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املجتمعات  يف  بالأبراج  التعامل  انت�شار  اأ�شباب  ما  جمموعتي:  مع  بالتحاور 
امل�شلمة؟

.................................................................................................................................... 1

.................................................................................................................................... 2

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

.................................................................................................................................... 4

1

ثم قلَّدهم كثي ِمن امل�شلمني يف �شحفهم، فانت�شرت هذه اخلرافات يف بع�ض ال�شحف العربية، 
ثم تطور الأمر اإىل اأن �شارت اأبراج احلظ تن�شر على ال�شبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، بل �شار لها 

مواقع متخ�ش�شة على ال�شبكة. 

حكم التعامل بالأبراج
التعامل بالأبراج حرام، وهو على نوعني:

النوع الأول: اأن يكون كفًرا اأكرب، وذلك اإذا: اعتقد يف هذه الأبراج دللتها على املغيَّبات بنف�شها، 
مني يف دعواهم علم الغيب، ملا يف هذا ِمن  ق املنجِّ قها فيما دلت عليه ِمن املغيَّبات، اأو �شدَّ اأو �شدَّ

ن�شبة ِعلم الغيب لغي اهلل تعاىل.
ولكن  بنف�شها،  املغيَّبات  اإذا: ل يظن دللتها على  وذلك  اأ�شغر،  كفًرا  يكون  اأن  الثان:  النوع 
يعتقد اأنها اأ�شباب اأو اأوقات حل�شول ما يزعمون اأنها دّلت عليه، مما يقع يف هذه الأبراج واأوقاتها، 

َعات. اأو اأن يتعامل بها ملجرد الت�شلية واختبار هذه التوقُّ
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م، �شواء اأكان يف ال�شحف اأو عرب مواقع ال�شبكة العنكبوتية )الإنرتنت(  ن�شُر هذه الأبراج حمرَّ
بو�شع مواقع متخ�ش�شة لها، اأو داخل بع�ض املواقع. 

وهذا الفعل خمالف لل�شرع، ملا يت�شمنه ِمن اإقرار للكفر باهلل تعاىل، والرتويج له، واإيهام اجلاهلني 
والتلبي�ض عليهم، ون�شر ال�شالل بينهم، فالواجب احلذر من ن�شر ذلك، اأو ت�شديقه، اأو قراءته ولو 

على وجه الت�شلية، ومنا�شحة القائمني على هذه املجالت واملواقع برتكه والبتعاد عنه.

حكم ن�ضر الأبراج

اِلع اِلع و�ُضوُء الطَّ ُح�ضُن الطَّ
اِلع)1(والإخبار عنهما اأمر حمرم، عائد اإىل علم التنجيم،  اِلع و�ُشوء الطَّ البحث يف ُح�شِن الطَّ
الطالع  ل�شوء  اإنه  كقولهم:  مقالتهم  يكتبونه يف  اأو  النا�ض  بع�ض  به  يتكلم  ما  ندرك خطاأ  وبهذا 
رنا اأو َغلبنا ونحو ذلك، فين�شب  ُهزمنا اأو ُغلبنا اأو َف�شلنا ونحو ذلك، اأو يقول: حل�شن الطالع انت�شَ

الف�شل والن�شر للطالع.
اأو ل يق�شدها،  َدها من قال بذلك  اآثار العمل بالتنجيم �شواًء َق�شَ فهذه كلمات جاهلية من 
وذلك اأن الطالع الذي يق�شد بهذه الكلمة هو: الكوكب اأو النجم، وما َعالقة الكواكب بح�شول ما 
ُيفرح اأو ُي�شيء؟ وما الذي ميكن اأن يوؤثربه الكوكب يف ال�شعود والنحو�ض والفوز والف�شل؟! واإنا هي 

كلمة من اإرث اجلاهلية الذين كانوا ين�شبون بع�ض الفعال لالأنواء. 

َواِدث ِبُطُلوع َكْوَكب مِعني )ينظر: تاج العرو�ض 475/33، واملعجم  ُم ِمن احْلَ ِبِه املنجِّ مني: َما تنباأ  ِطالح املنجِّ ْجم والَكْوَكِب، ويِف ا�شْ اِلُع يطلق على النَّ )1(  الطَّ
الو�شيط 562/2(.
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بالتعاون مع جمموعتي: اأُبنّي كيف ميكن ن�شر الوعي بخطورة التعامل بالأبراج 
يف املجتمع.

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

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

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

2

ما املراد بأبراج احلظ؟ 11

كيف دخل التعامل باألبراج في املجتمعات املسلمة؟ 22

متى يكون التعامل باألبراج كفًرا أكبر؟ 33

ًما؟ ملاذا كان نشر األبراج ُمحرَّ 44

الع( وما السبب؟ الع( و)سوء الطَّ ما الُحْكم في عبارة )حسن الطَّ 55

)1(  �شورة الأعراف، الآية: 54.
)2(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 367/26.

جاء يف فتاوى اللَّجنة الدائمة: يحرم ا�شتعمال عبارتي )ِمن ح�شن الطالع(، و)ِمن 
�شوء الطالع(؛ لأن فيهما ن�شبة التاأثي يف احلوادث الكونية ُح�شًنـا اأو �شوًءا اإىل املطالع، 

وهـي ل متـلك ِمن ذلـك �شيًئا، ولي�شـت �شبًبا يف �شعود اأو نحـو�ض، قال اهلل تعاىل: 
})1(، فاإن كان القائل يعتقد اأن هذه املطالع فاعلٌة بنف�شها من  }
ظ  دون اهلل تعاىل فهو �شرك اأكرب، واإن كان يعتقد اأن الأمور كلَّها بيد اهلل وحده ولكن تلفَّ

بذلك فقط فهو من �شرك الألفاظ الذي ينايف كمال التوحيد الواجب.)2(.
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النُّجوُم والَفَلكالنُّجوُم والَفَلك

المراد بِعلم النجوم

حكم تعلم ِعلم النجوم َوالَفَلك

ِعلم النجوم: هو العلم الذي ُيعَرف به اأ�شماء النجوم والكواكب، وما يدور يف الَفَلِك من اأحوال 
والِقبلة،  الزرع،  اأوقات  معرفة  على  به  وي�شتدل  واأنواعها،  ومواقعها  والقمر،  وال�شم�ض  الكواكب 

واأوقاِت ال�شالة، والك�شوف واخل�شوف، والف�شول الأربعة وغي ذلك. 
والنجوم عالمات جعلها اهلل تعاىل ملعرفة بع�ض هذه الأ�شياء، وقد ا�شتقراأها النا�ض وعرفوا 

بها ذلك.

تعلم هذا العلم جائز، وقد يكون م�شروًعا اأحياًنا؛ ملا فيه من امل�شالح ال�شرعية املتنوعة، مثل: 
تعلم دلئل القبلة، والتفكر يف هذا الكون العظيم، ونحو ذلك.

تمهيد

19
الدرس
التاسع

عشر

رابط الدر�س الرقمي



116116

اأ�ضماُء ِعلم النجوم
لعلم النجوم اأ�ضماء منها:

ِفيِه الأَجراُم  اْلَمَداُر الذي ت�شبُح  الَفَلك، واْلَفَلُك هو:  الَفَلِك، لأنه علم يدور حول َما يف  ِعْلم  �أ 
 ،)1({ ُة، قال تعاىل: { َماِويَّ ال�شَّ

تعاىل:{ وقال 
 .)2({

ب ِعلم الت�شيي، يعني �شي الكواكب ومعرفة اجتاهاتها وما تدل عليه من اجلهات. 

جـ ِعلم احل�شاب، لأنه بح�شاب �شي النجوم والأفالك وال�شم�ض والقمر يعرف الك�شوف واخل�شوف، 

.)3({ اَلِة، وغيها، قال اهلل تعاىل: { واأوقات ال�شَّ
م)4( الذي �شبق بيان اأق�شامه فله اأ�شماء منها:  واأما التَّنجيم املحرَّ

�أ ِعلُم التاأثي، يعني اعتقاد تاأثي النجوم يف احلوادث الأر�شية بزعمهم. 

، لأنهم ي�شتدلون بجريان النجوم ومواقعها على احلوادث بزعمهم. ب الِعلم ال�ْشِتْدَليِلّ

)1(  �شورة الأنبياء، الآية: 33.
)2(  �شورة ي�ض، الآية: 40.

)3(  �شورة الرحمن، الآية: 5.
م، وقد يطلق على علم النجوم اأو علم الفلك اأنه تنجيم من حيث اللغة، ولهذا فاإذا قيل ل�شخ�ض:  )4(  اأكرث ما يطلق التنجيم عرًفا و�شرًعا على التنجيم املحرَّ
اأنت منجم، اأو املنجم الفالن، فاإنا يراد به الو�شف بالتنجيم املحرم، وهو يذم به ول ميدح، بخالف ما اإذا قيل: هذا فلكي، اأو له علم بالنجوم، فهذه 

مهنة ين�شب اإليها ل يراد بها الذم، هذا من حيث الغالب.

اأُقاِرن بني حكم تعلم الأبراج وعلم النجوم والفلك.
..................................................................................................

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

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

1
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معرفة اأحوال اْلُمَناخ الم�ضتقبلية
اأحوال  لأنه علم يبحث يف  امل�شتقبلية،  واملَُناِخ  ْق�ِض  الطَّ اأحواِل  املباح: معرفة  النجوم  ِعلم  ِمن 
الطق�ض، من خالل املعرفة باأحوال الرياح وحتركاتها، واأحوال ال�شحب والغيوم، وما يقابل ذلك 
اأن يح�شل يف  ما ميكن  فيتوقع من خالل ذلك  والمنخف�شات وغيها،  واملرتفعات  من اجلبال 

اليوم التايل اأو الأيام التالية من: َحرٍّ اأو برٍد، اأو 
د  حٍو، اأو رياح اأو غيها، وهي جمرَّ مطٍر اأو �شَ
توقعاٍت حمَتَمَلٍة، ت�شدق حيًنا، وتخطئ حيًنا 

اآخر، ولي�ض ِمن َدعوى علم الغيب يف �شيء.
حينئذ  لأنه  بذلك؛  اجلزم  يجوز  ل  ولكن 
يتوقع  واإنا  الغيب،  ِعلم  َدعوى  ِمن  يكون 
ما  بح�شب  تعاىل  اهلل  مب�شيئة  ذلك  ح�شول 

ظهر من اأ�شباب قد تتم وقد ل تتم.

ي�شتحيل   اأُبنّي ملاذا  بالتعاون مع جمموعتي: 
اأن يكون لالأبراج تاأثي يف النفع اأو ال�شر.

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

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

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

2
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ز بي ما ُيعّد من علم النجوم املباح وما ُيعّد من التنجيم احملّرم: أميِّ 11

�أ  معرفة درجات احلرارة املستقبلية.

ب  توقعات نزول األمطار مبشيئة اهلل.

جـ  ظهور النجم الفالني يرتبط مبوت زعيم.

د  االستدالل بالنجوم على جهة القبلة.

هـ  مولود جنم كذا يصبح ثرّيا.

قارن بي علم التسيير وعلم التأثير، وما حكم كل منهما؟ 22

ما أسماء علم النجوم؟ 33

قس؟  ما حكم معرفة أحوال الطَّ 44

ً
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ال�ْضِت�ْضَقاُء بالأَْنَواِءال�ْضِت�ْضَقاُء بالأَْنَواِء20

تمهيد

من عادات اجلاهلية واعتقاداتهم الباطلة املتعلقة بالنجوم، والتي 
والضالل:  الكفر  من  أنها  وبيـَّن  تها  وَنَفى صحَّ اإلســالم،  منها  حذر 

االستسقاء باألنواء.
  فما املراد باالستسقاء باألنواء؟

  وهل لألنواء أثر في نزول املطر وعدمه؟

ْجُم، فالأنواُء هي: النُّجوم. الأَْنَواء: جمع َنْوٍء، وهو النَّ

ْقَيا، وهو الَغيث واملَطر. ال�ْضِت�ْضَقاُء: طلب ال�شُّ

املَطر  ِن�ْشبُة  اأو  النجوم  ِمن  املَطر  نزول  بالأَْنَواِء: طلُب  ال�ْضِت�ْضَقاء  فمعنى 
اإليها اإذا نزل.

تعريف ال�ْضِت�ْضَقاِء بالأنواء

الدرس
العشرون

رابط الدر�س الرقمي
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من ال�شالل املبني ن�شبة اإنزال املطر اإىل النجوم، كما كان العرب يعتقدونه، فقد كانت العرب 
تزعم اأن بعد �شقوط النجم من جهة املغرب وطلوع رقيبه من جهة امل�شرق يكون مطٌر، وين�شبونه 
اإىل النجم ال�شاقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا، وقد جاءت الأدلة ال�شرعية بتحرمي هذا القول 
والعتقاد الفا�شد، والت�شنيع على اأ�شحابه، ولقد ذمَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ال�شت�شقاء بالأنواء مبيًنا اأنه بقية 
َماِلٍك  اأَبي  الباطلة، فعن  الإ�شالم، ومن عاداتهم  النا�ض قبل  التي كان عليها  اآثار اجلاهلية  من 
يِف  اْلَفْخُر   : ُكوَنُهنَّ َيرْتُ ل  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ اأَْمِر  ِمْن  ِتي  اأُمَّ يِف  »اأَْرَبٌع  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  النَّ اأَنَّ   ‹ الأَ�ْشَعِريِّ 

َياَحُة«.)4( ْعُن يِف الأَْن�َشاِب، َوال�ْشِت�ْشَقاُء ِبالنُُّجوِم، َوالنِّ الأَْح�َشاِب، َوالطَّ

اإبطال الإ�ضالم لال�ضت�ضقاء بالنجوم، وبيان اأنه من اأمر الجاهلية

رفع ال�شوت بالندب على 
الميت، واإفراط رفعه بالبكاء

الوقوع فيها بالتنق�ض والعيب 
وق�شد الذم

الت�شرف بالآباء والتعاظم بَعدِّ 
مناقبهم وماآثرهم وف�شائلهم

وجوب ن�ضبة النعم اإلى اهلل تعالى وحده ل �ضريك له
اأحد ينعم على  كل ما يتمتع به العباد من النعم فهي من اهلل تعاىل وحده ل �شريك له، فال 

العباد �شواه، فاإنه بيده ملك كل �شيء يعطي من ي�شاء ومينع من ي�شاء، قال اهلل تعاىل: { 
.)1({

ولهذا فاإنه يجب على امل�شلم اأن ين�شب جميع النعم اإىل اهلل تعاىل، ويحرم عليه اأن ين�شبها لأحد 
تعاىل:{  اهلل  قال  �شواه، 

.)2({
ومن ذلك اإنزال املطر فاهلل هو الذي ينزله كيف �شاء ومتى �شاء، ولي�ض لأحد من خلقه الت�شرف 

.)3({ يف ذلك، قال تعاىل: { 

)2(  �شورة فاطر، الآية: 3. )1(  �شورةالنحل، الآية: 53. 
)4(  اأخرجه م�شلم برقم )934(. )3(  �شورة لقمان الآية: 34. 
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حكم ن�ضبة نزول المطر اإلى النجوم
ن�شبة نزول املطر اإىل النجوم على نوعني:

الأول: اأن يعتقد اأن النجوم هي التي تنزل املطر، فين�شب ذلك لها على اأنها هي الفاعلة له، اأو 
يطلب من النجوم اإنزال املطر.

حكمه: هذا �ِشرٌك اأكرب؛ لأن ن�شبته اإليها �شرك يف الربوبية، و�شوؤالها �شرك يف الألوهية.
الثان: اأن يعتقد اأن اهلل تعاىل هو الذي يخلق املطر وينزله، ولكن يعتقد اأن النجوم �شبب يف 

ذلك، فين�شب نزول املطر لها على اأنها �شبب نزوله.
حكمه: هذا �ِشرٌك اأ�شغر؛ لأنه ن�شب نعمة اهلل اإىل غيه؛ فاإن اهلل ل يجعل النوء �شبًبا لإنزال املطر.

والدليل على ما تقدم:
َدْيِبَيِة على  ْبِح ِباحْلُ الَة ال�شُّ لَّى لَنا ر�شوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص �شَ َهِنيِّ › قاَل: �شَ حديث َزْيِد بن َخاِلٍد اجْلُ
ا�ِض فقاَل: »هل َتْدُروَن َماَذا  َرَف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَْقَبَل عَلى النَّ ا اْن�شَ اإِْثِر �َشَماٍء كانْت ِمن اللَّْيَلِة)1(، َفلمَّ
ا َمن قاَل:  ِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفاأَمَّ َبَح ِمن ِعَباِدي ُموؤْ اأَْعَلُم، قاَل: »اأَ�شْ قاَل َربُُّكْم؟«، قالوا: اهلل َوَر�ُشوُلُه 
ا َمن قاَل: ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا، َفَذِلَك  ِل اهلِل َوَرْحَمِتِه، َفَذِلَك ُموؤِْمٌن ِبي َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َواأَمَّ ُمِطْرَنا ِبَف�شْ

َكاِفٌر ِبي ُموؤِْمٌن ِباْلَكْوَكِب«.)2(

)1(  اأي: عقب مطرٍ كان يف تلك الليلة، �شماه بذلك لكونه ينزل من جهة ال�شماء.
م تخريجه �ض47. )2(  تقدَّ

بالتحاور مع جمموعتي: اأَ�شتنبط من هذا احلديث خم�ض فوائد:
.................................................................................................................................... 1
.................................................................................................................................... 2
.................................................................................................................................... 3
.................................................................................................................................... 4
.................................................................................................................................... 5

1
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)1(  �شورة الواقعة، الآية: 82.
)2(  اأخرجه م�شلم برقم )73(.

بالتحاور مع جمموعتي: اأَذُكر ثالثة اأ�شباب لن�شبة بع�ض النا�ض نزول املطر اإىل 
النجوم:

.................................................................................................................................... 1

.................................................................................................................................... 2

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

2

ن�شبة املطر اإىل النجوم من التكذيب باآيات اهلل، واجلحد لنعمه وف�شله ورزقه لعباده، وقد اأنكر 
اهلل تعاىل على من ين�شب املطر اإىل الأنواء، وو�شفهم باأنهم مكذبون برزقه؛ ملا ن�شبوه لغيه ممن 

 .)1({ ا، فقال اهلل تعاىل:{ ل ميلك لهم نفًعا ول �شرًّ
} اأي: حظكم من �شكر اهلل عليكم اإذا اأ�شابكم املطر  ومعنى الآية الكرمية: {
}: وذلك بن�شبة النعم لغي اهلل من الكواكب التي ل قدرة لها على  والربكة واخلي، {
ملسو هيلع هللا ىلص:  بيُّ  النَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال  الَّنِبيِّ  َعْهِد  النا�ض على  ُمِطَر  ا�ٍض  قال:  َعبَّ �شيء. وعن عبداهلل بن 
َدَق َنْوُء َكَذا  ُهْم: لَقْد �شَ َبَح ِمن النا�ِض �َشاِكٌر، َومْنُهْم َكاِفٌر، قالوا: َهِذِه َرْحَمُة اهلِل، وقاَل َبْع�شُ »اأَ�شْ

}، حتى َبَلَغ: { َوَكَذا«، قاَل: َفَنَزَلْت هذه الآَيُة: { 
.)2({

ن�ضبة المطر اإلى النجوم من التكذيب باآيات اهلل
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)1(  اأخرجه البخاري برقم )1032( واأحمد برقم )24144(.
)2(  حلديث زيد بن خالد › املتقدم �ض47.

ما ُي�ضرع عند نزول المطر
ي�شنُّ عند نزول املطر ما ياأتي:

البدن  بع�ض  وك�شف  نزوله،  َل  اأَوَّ له  التعر�ض    11
ل  اإذا  بربه  عهد  حديث  لأنه  منه،  لي�شيبه 

يكن يت�شرر بذلك لربد اأو نحوه.
ًبا نافًعا«)1( يكرر ذلك ثالث  22  قول: »اللَّهمَّ �شيِّ

ات، ومعناه: اللَّهمَّ اجعله مطًرا نافًعا. مرَّ
وهذا  ورحمِته«)2(،  بف�شل اهلل  »ُمِطرنا  قول:    33

�شكر هلل تعاىل على نعمته، واعرتاف له باأنه هو املنعم وحده ل �شريك له.
عاء مبا تي�شر عند نزول املطر، فاإنه من موا�شع اإجابة الدعاء. 44  الدُّ

تـنق�شم  ن�شبة املطر اإىل النجوم اإىل ق�شمني. اأُقاِرن بينهما من خالل اجلدول 
الآتي:

الق�صم الث�ينالق�صم الأول

�شفته
حكمه

3
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ما معنى االستسقاء باألنواء؟ 11

ما أقسام نسبة املطر لألنواء والنجوم؟ 22

ما الذي يشرع للمسلم عند نزول املطر؟ 33

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ})1( على حترمي  تعالى:  بقوله  كيف نستدل  44

نسبة نزول املطر لغير اهلل؟

)3(  �شرح النووي على �شحيح م�شلم ج6، �ض195. )1(  �شورة الواقعة، الآية: 82.   
)4(  اأخرجه احلاكم برقم )2534(، والطربان برقم )5756(. )2(  اأخرجه م�شلم برقم )898(.   

عن اأن�ض › قال: اأ�شابنا ونحن مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مطر، فَح�َشَر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
نعَت هذا؟ قال: »لأّنه حديُث َعْهٍد  َثْوَبُه حتى اأ�شاَبُه من املطر، فقلنا يا ر�شول اهلل ِلَ �شَ

بَرّبِه تَعاىل« )2(.
: معنى )ح�شر(: ك�شف، اأي ك�شف بع�ض بدنه )3(. قال الإمام النووي 

النداء،  الدعاء عند  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثنتان ما تردان:  النبي  اأن   ‹ عن �شهل بن �شعد 
وحتت املطر« )4(.



125125




