الوحدة األولى  :القضاء والقدر

اإليمان بالقدر
ال َق َد ُر هو :ع ْل ُم هللا تعالى باألشياء قب َل
ُحدوثها ،وكتابتُهُ لذلكَ في اللَّوح المحفُوظ،
ومشيئتُهُ ،وخل ُقهُ لَ َها.
اإليمان بال َقدَر
وهو
واجب،
ركنُ من أركان
اإليمان السَّتة،
ال يصح إيمان
أحد دون أن
يؤمن به.

تعريفُ ال َقدَر
وجوب
اإليمان
بال َقدَر

اإليمان بالقدر
َحقيقةُ اإليمان بال َقدَر

حكم
إنكار
ال َقدَر

إنكا ُر ال َقدَر ُك ْفرٌ،
لما تضمنه من
تكذيب الكتاب
والسُّنة ،وإنكار
علم هللا باألشياء
قبل حدوثها.

أن نعتق َد أنَّ هللا سبحانه عَ ال ٌم بما سيعمله العبَا ُد قبل أن يخلقهم،
وأنه كتَبَ ذلك عنده ،وأنَّ َأعما َل العباد خيرَها وشرَّها مخلوقةٌ
هلل ،واقعةٌ بمشيئته ،وأن ضَ الَلَهم واهتداءَهم ك ُّل ذلكَ صاد ٌر عن
مشيئته ،فمَا شا َء كانَ  ،ومَا لم يَشأ لم يكن ،وأنه ال يق ُع في الكون
شي ٌء بغير علمه ومشيئته

الوحدة األولى  :القضاء والقدر

المرتبة األولى  :العلم  :ومعناها :
اإليمان بأن هللا بكل شيء عليم  ،وأنه
قد علم بأعمال الخلق قبل خلقهم .

مراتب القضاء
والقدر

المرتبة الثانية  :الكتابة  :ومعناها :
اإليمان بأن هللا سبحانه كتب مقادير
كل شيئ في اللوح المحفوظ .
المرتبة الثالثة  :المشيئة  :ومعناها :
اإليمان بأن جميع ما يجري في هذا
الكون واقع بمشيئة هللا تعالى .
المرتبة الرابعة  :الخلق  :ومعناها  :اإليمان بأن
هللا تعالى خالق كل شيء  ،ومن ذلك  :أفعال
العباد كلها  ،خيرها وشرها  ،فال يقع شيء في
هذا الكون إال وهو خالقه جل وعال .

الوحدة األولى  :القضاء والقدر
حبسُ النفس عن الجزَ ع،
وحبسُ اللسان عن
التَّش َّكي والتَّسخُّط ،وحبسُ
الجوارح عن لطم الخدود
وش َّق الجيوب ونحوهما

الصبر واجب بإجماع
العلماء والدليل قول هللا
تعالى :يَا َأيُّ َها الَّذينَ
آ َمنُوا اصْ برُوا وَ صَ ابرُوا
وَ رَ ابطُوا وَ اتَّقُوا اللَّ َه
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُحونَ .

حكم الصبر

التعريف

الصبر على أقدار هللا المؤلمَة

فضل الصبر
 الصابرون يوفَّوْ نَ أجرَهم
بغير عدًّ وال إحصاء.
 محبة هللا تعالى للصابرين.
 معيًّة هللا الخاصة
للصابرين.
 الصب ُر خي ٌر ألصحابه.
 الصبر يدل على صدق
العزيمة.

مراتب الناس عند المصيبة






الجزع والتسخط.
الصبر .
الرضا .
الشكر والحمد .

الوحدة الثانية  :نسبة النعم لغير هللا
وجوب إضافة جميع النَّعم
إلى هللا تعالى :
يجب إضافة جميع النعم إلى
هللا تعالى؛ ألنه سبحانه هو
المنعم على جميع خلقه ،فال
أحد سواه ينعم عليهم ،وأما
العباد فهم أسباب يُجري هللا
تعالى النَّعم على أيديهم متى
شاء.

ُ
شكر هللا على النعم وحقيقته:
اعتراف القلب بنعمة هللا،
واستشعاره أن كل نعمة فهي
من هللا جل وعال.
إقرار اللَّسان بالنَّعمة ،وثناؤه
على هللا تعالى بنعمه كلها.
استعما ُل النَّعمة في طاعة
هللا ،وتجنُّب استعمالها في
معصيته.

نسبة النعم
لغير هللا
المراد بنسبة النَّعم لغير
هللا :
المراد بنسبة النَّعم لغير
هللا هنا :إضافة النَّعم إلى
السبب الظَّاهر ،مع نسيان
المسبَّب وهو هللا تعالى،
المنع ُم الحقيقيُّ.

المراد بنسبة النَّعم إلى
النَّفس :
أن يضيف اإلنسان ما آتاه
هللا من النَّعم إلى نفسه،
أو آبائه وأجداده ،مع
نسيان المنعم الحقيقي
وهو هللا تعالى.

الوحدة الثالثة  :سب مخلوقات هللا
سب مخلوقات هللا

سب الدهر

سب الريح

ب ال َّد ْه ِر:
س َّ
المراد ب َ
َعيبهُ أو لَ ْعنُةُ،
س ُّخطُ ِم َّما َوقَ َع
والتَّ َ
في ِه.

المراد بسب الريح :
شتمها وعيبها  ،أو
لعنها والتسخط منها ،
مثال ذلك  :لعن هللا هذه
الريح  ،هذه ريح خبيثة

س ُّب ال َّد ْه ِر حرام.
َ
والدليل على ذلك:
ُ
حديث أَبِي ه َُر ْي َرةَ
رضي هللا عنه قَا َل:
سو ُل هللاِ صلى
قَا َل َر ُ
هللا عليه وسلم" :قَا َل
َّ
هللاُ َع َّز َو َج َّل :ي ُْؤذيني
ابْنُ آ َد َم يَسُبُّ الدَّ ْهرَ ،
وَ َأنَا الدَّ ْه ُر بيَدي
ْاألَمْ رُ أُ َقلًّبُ اللَّيْ َل
وَ النَّ َهار".

سب الريح حرام والدليل
على ذلك  :حديث أبي بن
كعب رضي هللا عنه أن
النبي صلى هللا عليه وسلم
قال  (( :ال تسبوا الريح ،
فإذا رأيتم منها ما تكرهون
 ،فقولوا  :اللهم إنا نسألك
من خير هذه الريح  ،ومن
خير ما فيها  ،ومن خير ما
أرسلت به  ،ونعوذ بك من
شر هذه الريح  ،ومن شر
ما فيها  ،ومن شر ما
أرسلت به )) .

الوحدة الرابعة  :السحر

أنواع السحر :
 سحر التأثير .
 سحر التخييل .
 سحر الخداع
والتمويه والخفة .

المراد بالسحر :
عمل شيطاني يؤثر في
القلوب واألبدان ،ومنه
تخييالت تؤثر في
األبصار ال حقيقة لها

السحر
عقوبة الساحر :
 الساحر الذي يستعمل النوعين
األول والثاني اللذين هما كفر
عقوبته القتل كما ذهب إليه
جمهور أهل العلم.
 الساحر الذي يستعمل النوع
الثالث الذي هو معصية وليس
بكفر عقوبته التعزير البليغ
الذي يردعه ويكف شره .

الواجب علينا تجاه السحر
والسحرة :
 الحذر من السحر بجميع
أنواعه.
 تجنب إتيان السحرة .
 الحذر من داللة أحد عليهم
للتعامل معهم.
 تحذير الناس من السحر
والسحرة.
 مناصحة من يقع في التعامل
معهم.
 عند العلم بوجودهم يجب تبليغ
الجهات المسؤولة عنهم لرد
كيدهم ،والقضاء على
إفسادهم.

الوحدة الخامسة  :الكهانة والعرافة

الضرب على الرمل أو الخط على
الرمل أو الطرق – النظر في النجوم

الضرب بالحصى أو الودعات -
النظر في الحروف الهجائية بطريقة
أبجد هوز
النظر في البلورة النحاسية أو
الكرستال – تحضير األرواح

طرق تكلم الكهان
والعرافين عن
المغيبات

قراءة الكف أو قراءة أسارير
الكف – قراءة الفنجان

الوحدة السادسة  :التنجيم
أقسام االعتقاد الباطل في النجوم :
القِسم األول :االعتقاد بأن الكواكب فاعلةُ مختارةُ مؤثرة في
الكون ،وأن ما يحدث في الكون فهو ناتج عن إرادات النجوم.
القِسم الثاني :االعتقاد بأن الكواكب مخلوقة ولكن لها أثر في
الحوادث األرضية بتقدير هللا ومشيئته ،فيستدل بحركتها
واجتماعها وافتراقها على معرفة األمور المغيبة في المستقبل.

التنجيم

تعريف التَّ ْنجيم  :االستدالل باألحوال
الفلكية ،على الحوادث األرضية التي
لم تقع.

سحر:
وجه ال َعالقة بين التنجيم وال َّ
 دعوى علم األمور المغيَّبة.
 التلبيس على الناس بادعاء أمور خفية غير ظاهرة لآلخرين.
 التهويل على الناس ،بأنه سيحصل كذا وكذا مما قد يخالفه الناس.
 أنهما قد يشتركان في االستعانة بالشياطين لمعرفة المغيَّبات.

الوحدة السادسة  :التنجيم

ِعلم النجوم :العلم الذي يُعرف به
أسماء النجوم والكواكب ،وما يدور في
الفَلَ ِك من أحوال الكواكب والشمس
والقمر ،ومواقعها وأنواعها ،ويستدل
به على معرفة أوقات الزرع ،والقِبلة،
ت الصالة ،والكسوف والخسوف،
وأوقا ِ
والفصول األربعة وغير ذلك.

علم النجوم

حكم تعلم ِعلم النجوم َوالفَلَك :تعلم
هذا العلم جائز ،وقد يكون مشروعا ً
أحياناً؛ لما فيه من المصالح الشرعية
المتنوعة

أسما ُء ِعلم النجوم :

ِ ع ْلم الفَلَ ِك ،ألنه علم يدور حول َما في الفَلَك.
ِ علم التسيير ،يعني سير الكواكب ومعرفة
اتجاهاتها وما تدل عليه من الجهات.
ِ علم الحساب ،ألنه بحساب سير النجوم
واألفالك والشمس والقمر يعرف الكسوف
صالَ ِة ،وغيرها ،قال هللا
والخسوف ،وأوقات ال َّ
سبَان.
تعالى :ال َّ
س َوا ْلقَ َم ُر بِ ُح ْ
ش ْم ُ

