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 ملخص: 
ُيَشكِّل املنهاج املدرسي بشكل عام أساًسا ِمن أسس بناء شخصية الطالب وعقليته، ويعد منهاج 
الرتبية اإلسالمية القلب النابض ، واهُلوية الفاعلة يف شخصية الطالب، فهو الروح لسلوكه، وامُلَحفِّز 
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ن كان تطويره خطوة إىل األمام، فإّن نقده وتصفيته ِمن الشوائب فيه ارتقاء بعقل ووجدان إلْقدامه، ولئ
الطالب بصورة سليمة، وقد ظهر يف املنهاج التعليمي وجود ثغرات وأخطاء فادحة وُأخرى شائنة ، 

ديد يف املنهاج وبينهما أمور ليست برائقة ، فأتت هذه الدراسة ِلُتَبصِّر املؤلف واملعلم مَبثالب هذا التج
 اجلديد، ِلُيْسَتبدل اخلطأ بالصواب، واألسود باألبيض، والضعيف بالقوي، واحَلسن باألْحَسن .

 منهاج، الرتبية اإلسالمية، تعليم، طالب. : الكلمات املفتاحية:
Abstract :  

The curriculum is essentially a foundation for building the 

personality and mentality of the student. The curriculum of Islamic 

education is the heart of the pulse, the active identity in the personality of 

the student, the spirit of his behavior and the catalyst for his initiative. 

While his development is a step forward, 

 

That the criticism and liquidation of the impurities in the ascension of the 

mind and the soundness of the student properly, has appeared in the 

curriculum gaps and errors and serious and other infamous, and among 

them are not bright, this study came to see the author and teacher of the 

shortcomings of this renewal in the new curriculum, and weak and strong 

good. 
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  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2021 جوان   األولالعدد:   22اجمللد: 

من منهاج  دراسة نقدية لمادة الفصل األول

 التربية اإلسالمية

 د. مــدين جمال الصالح 

 د. محسن سميح الخالدي
 

Islamic Civilization Review       Number : 01 Volume : 22June  2021 

 
65

  :قدمةامل .1
 ين،الطاهر الطيبني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :وبعد
 أحد هو امِلنهاج كان وَلّما الطيبة، ِثمارها لُتؤتي ِعدة ركائز على التعليمية تقوم فإن العملية

ُمتميِّز، ولذلك اهتمت  بشكل به الِعناية ِلزاًما كان تلك الثمار الطيبة، لتحقيق الرئيسة األعمدة تلك
 .سالميةوزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني بتطوير منهاج الرتبية اإل

 حمرتفون، عليها يقوم اجلسم غذاء صناعة كانت وإذا الطالب، عقل غذاء املنهاج ذلك ألن
 عالية، احرتافية َيمتلك َمن بها يقوم أْن أوىل باب ِمن والروح العقل غذاء وخمتصون، فصناعة

 ةأفئد يف لغرس األسس الرتبوية السليمة املتميزة واألساليب الصحيحة، العلم أدوات فيكرس
 الطلبة. وعقول

 :أبرزها ِمن مواصفات وأهداف ناجحة َيمتلك الذي هو الناجح فاملنهاج
 الصحيحة. املعلومة (1
 شائق. بأسلوب املعلومة عرض (2
 امُلتعلِّم. حاجات تلبية (3
 بالتفاعل والتطبيق. امُلتعلِّم إقناع (4

 يتم وال ُحلَّة، حمتوى وأبهى بأفضل املنهاج تقديم يف الكبري اجلهد بذل املهم ِمن كان ولذلك
 اليت اإلسالم، وشريعة بعقيدة ُمتعلًقا املنهاج كان إذا فكيف علمي، بأسلوب املنهاج بنقد إال ذلك

 !؟ الطالب هلا ينتمي
منه، فإّن منهاج  امَلنشود اهلدف لتحقيق ُمضاعًفا، ُجهًدا وَيتطلب مسؤولية، أكثر َيغدو بالتأكيد

 ه اخلصوص يكتسب أهمية بالغة كونه:الرتبية اإلسالمية على وج
 وسلم. عليه اهلل صلى النيب هدي على الصحيح اإلميان َيعمل على صناعة (1
 الطالب. لشخصية الِفقري العمود (2
 املنحرفة. واملعلومات األفكار ِمن اآلِمن امَلحضن (3
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 الطالب. عقلية يف السليم الوعي ينمي (4
 :اإلسالمية، َيكتسب أيضًا أهمية ُأخرى تتمثل يف اآلتي ةالرتبي منهاج نقد ويف املقابل فإّن

 اخلاطئة. واألفكار املعلومات شوائب ِمن املنهاج تنقية (1
 صحيحة. شرعية ُأسس على الطالب شخصية بناء (2
 والتعليم. الرتبية وزارة يف العلمي البحث ركود حتريك (3
 الشرعي. العلمي البناء يف وامَلسار الرؤية تصحيح (4

وأَلجل ما سبق ِمن بيان أهمية املنهاج، وأهمية أن يكون سليمًا صحيحًا كي ُيحقِّق أهدافه 
املنشودة، يف بناء اجليل الصاعد، جاء هذا البحث، وقد سار على املنهج االستقرائي ملادة املنهاج، 

ْفَق أربعة وتبعه املنهج التحليلي القائم على النقد للنصوص املختارة من املنهاج، وجاء البحث ِو
 مطالب على النحو اآلتي:

 املطلب األول: امللحوظات العقدية على منهاج الرتبية اإلسالمية.
 املطلب الثاني: األحاديث النبوية الضعيفة يف منهاج الرتبية اإلسالمية.

 املطلب الثالث: امللحوظات الفقهية على منهاج الرتبية اإلسالمية.
  منهاج الرتبية اإلسالمية.املطلب الرابع: نقد التعريفات يف

 اخلامتة: وفيها أهم النتائج.

 :اإلسالمية الرتبية منهاج على العقدية امللحوظات: املطلب األول. 2
بأن اهلل تعاىل  ؛اإلميان باهلل يعين تصديق القلب ): جاء يف منهاج الصف الثالث: أواًل. 1. 2
 .(1)(الكون وُمَسيٌِّر ِلكل ما يف  ،وأنه سبحانه خالٌق، موجود 

 

                                           
 . 4 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثالث، ص( 1)
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إن التعريف املذكور لإلميان وإن كان له وجه عند بعض العلماء إال أن فيه  :املناقشة والنقد
نقص، ذلك أن اإلميان باهلل تعاىل جيب أن حيظى بتصديق القلب، فاهلل تعاىل خالق كل شيء وجيب 

 تصديقه وطاعته وعبادته.
 وعلماء بإحسان هلم التابعني من السلف ومجاهري الصحابة مذهب  « قال ابن تيمية:

وما جاء  .(1) »واجلوارح  القلب وعمل ،واللسان القلب قول أي؛ وعمل قوٌل اإلميان أن املسلمني،
 يف املنهاج يسقط )العمل( من تعريف اإلميان، وهذا ميكن مناقشته بأمور:

 خالق وُمَسيٌِّرإّن إبليس على هذا الكالم كان مؤمًنا، فقد كان ُمَصدًِّقا بوجود اهلل وأنه  (1
 َيْوِم ِإَلى اللَّْعَنَة َعَلْيَك َوِإنَّ ، َرِجيٌم َفِإنََّك ِمْنَها َفاْخُرْج َقاَل  ﴿ فقد قال اهلل عنه: !الكون  يف ما ِلكل

 ، اْلَمْعُلوِم اْلَوْقِت َيْوِم ِإَلى ، اْلُمْنَظِريَن ِمَن َفِإنََّك َقاَل ، ُيْبَعُثوَن َيْوِم ِإَلى َفَأْنِظْرِني َربِّ َقاَل ، الدِّيِن
 .[43-33: سورة احِلْجر]  ﴾ َأْجَمِعنَي َوَلُأْغِوَينَُّهْم اْلَأْرِض ِفي َلُهْم َأْغَوْيَتِني َلُأَزيَِّننَّ ِبَما َربِّ َقاَل

فإبليس كما هو ظاهر يف اآلية؛ ُمِقرٌّ بوجود اهلل، وقد َطَلب ِمن اهلل تعاىل اإلنظار إىل يوم القيامة 
ده أنه هو املتصرف يف الكون، وأّن األمر كله بيده سبحانه وتعاىل، ومع ذلك فإن إبليس ال العتقا

 يعد مؤمنا.
يلزم ِمن هذا الكالم أّن كل كافر يؤمن بوجود اهلل تعاىل، وأنه اخلالق وامُلسيِّر لكل ما يف  (2

 َخَلَق َمْن َسَأْلَتُهْم ْنَوَلِئ ﴿الكون يكون مؤمًنا، كأبي جهل وكفار قريش، فقد قال اهلل تعاىل عنهم: 
 اهلل بأّن مؤمنون فهم .[9: الزخرف سورة] ﴾ اْلَعِليُم اْلَعِزيُز َخَلَقُهنَّ َلَيُقوُلنَّ َواْلَأْرَض السََّماَواِت

ومشيئته. فهل صاروا  وإراداته ِلُحكمه الكون ما يف كل خضع الذي العزيز وأنه خالق، موجود تعاىل
 !قاد ؟ كالمؤمنني بهذا القول واالعت

 

                                           
 .208 :على الشاذلي، صابن تيمية، الرد  ( 1)
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إّن اإلميان التام هو الذي خيضع العبد فيه أللوهية اهلل تعاىل، فيخضع بقلبه ولسانه  (3
املستحق للعبادة. فهذا هو اإلميان الصحيح الذي يرفضه  وعمله، ويقّر فيها أن اهلل تعاىل هو وحده

 َكِرَه َوَلْو الدِّيَن َلُه ْخِلِصنَيُم اللََّه َفاْدُعوا ﴿الكفار، وهو حمور وركيزة وأساس اإلميان باهلل تعاىل: 
 ِإلَّا ِإَلَه َلا َلُهْم ِقيَل ِإَذا َكاُنوا ِإنَُّهْم ﴿وقال تعاىل ُمبيًنا حقيقة اإلميان . [14:سورة غافر] "  اْلَكاِفُروَن

 ِإَلْيِه ُنوِحي ِإلَّا ُسوٍلَر ِمْن َقْبِلَك ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما ﴿وقال تعاىل: . [35:سورة غافر]"  َيْسَتْكِبُروَن اللَُّه
 .[25:سورة النحل ]﴾ َفاْعُبُدوِن َأَنا ِإلَّا ِإَلَه َلا َأنَُّه

شروط كمال اإلميان : ِلكمال اإلميان شروط ِمن  ): جاء يف منهاج الصف الثامن: ثانًيا. 2. 2
 َيْدُخِل َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكْن ُتْؤِمُنوا َلْم ُقْل آَمنَّا اْلَأْعَراُب َقاَلِت (أهمها: التصديق يف القلب ،

، وفيه (َرِحيٌم َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ َشْيًئا َأْعَماِلُكْم ِمْن َيِلْتُكْم َلا َوَرُسوَلُه اللََّه ُتِطيُعوا َوِإْن ُقُلوِبُكْم ِفي اْلِإمَياُن
 ورسوله وحمبة املؤمن ألخيه حصول اليقني اجلازم بأركان اإلميان ومجيع األعمال القلبية كمحبة اهلل

ال يؤِمن أحدكم حتى أكون َأحبَّ إليه ِمن والده ووَلده  » :صلى اهلل عليه وسلماملؤمن،  قال النيب 
 كذا جاء يف املنهاج.، و(1) [ صحيح البخاري] « والناس أمجعني

 يف النص املذكور ملحظان: :املناقشة والنقد
ال اإلميان(، ألن تتطلب الكمال قد يكون امللحظ األول: اإلشكالية يف كلمة )كم (1

استحسانا، وقد يكون مندوبا إليه، مع العلم أنه هنا واجب شرعي، ولو كان النص فيها: )الشروط 
 املوجبة لكمال اإلميان( لزال اإلشكال، ودفع اإليهام، وملا احتاج األمر إىل املناقشة والرد.

 الَِّذيَن َيْحُزْنَك ال الرَُّسوُل َأيَُّها َيا +:قالأن اهلل تعاىل  ،ومما ميكن اجلواب به على هذا
 [41 :املائدة ]"  ُقُلوُبُهْم ُتْؤِمْن َوَلْم ِبَأْفَواِهِهْم آَمنَّا َقاُلوا الَِّذيَن ِمَن اْلُكْفِر ِفي ُيَساِرُعوَن

د يفهم من اآلية الكرمية أن التصديق بالقلب ليس شرط كمال لإلميان، إن َأتى به العبد فيزي
يف إميانه، وإن مل يأِت به فال حرج عليه، بل التصديق بالقلب شرط ِصحٍة لإلميان، َمن مل يأِت به َلم 

                                           
 .30:الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص  ( 1)
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يأت باإلميان الواجب، واآلية الكرمية مل تنِف عن األعراب تصديق قلوبهم باإلميان، وإال كانوا كفاًرا 
؛ وإمنا الذي نفته اآلية (أسلمناولكن قولوا  )ال ُمْسِلمني، إذ إن اآلية نصَّت على أنهم مسلمون: 

 غريهم؛ ُيَكذِّب ومل املنافقني َكذََّب اهلل « قال ابن تيمية:لواجب. عنهم: حتقيق كمال اإلميان ا
 ما أَلخيه ُيِحبَّ حتى أحدكم يؤمن ال ﴿: قال كما ﴾ تؤمنوا مل ﴿: قال ولكن ،ُيَكذِّْبهم مل (1) وهؤالء

 جاُره َيأمن ال َمن ُيْؤِمن ال ﴿ و ﴾ُمْؤِمن وهو َيْزني حني الزَّاني َيْزني ال﴿: وقوله ﴾ لنفسه ُيِحبُّ
 بإسالمهم َمنَّْوا لكونهم ذمهم اهلل أن على يدل اآلية وسياق. منافقني ليسوا وهؤالء ﴾ َبَواِئَقه

 اهلل أتعلمون قل ﴿: قال تعاىل اهلل فإن به؛ اهلل علم مع أنفسهم يف ما وأظهروا وجفائهم جلهلهم
 قلوبهم يف يكن مل ، فلو[16 احلجرات: ] ﴾ األرض يف وما السماوات يف ما يعلم واهلل بدينكم

 .(2)»أحد كل يعرفه الظاهر اإلسالم فإن بدينهم؛ اهلل يعلمون يكونوا مل الدين من شيء
فيه حصول اليقني  )( امللحظ اآلخر على املذكور سابقا، وهو القول: إن التصديق بالقلب: 2

 (..اإلميان ومجيع األعمال القلبية، كمحبة اهلل ورسوله .اجلازم بأركان 
فهل حصول هذه األمور يف القلب شرط كمال من مل يأِت بها ال إشكال عليه، ومن أتى 

 ببعضها كمحبة اهلل، ومل يأِت مبحبة النيب صلى اهلل عليه وسلم يكون جمرد ناقص إميان فقط؟.
من شروط كمال اإلميان أيضا: اإلقرار باللسان،  : جاء يف منهاج الصف الثامن أنثالًثا. 3.3

 َوِإْسَحاَق َوِإْسَماِعيَل ِإْبَراِهيَم ِإَلى ُأْنِزَل َوَما ِإَلْيَنا ُأْنِزَل َوَما ِباللَِّه آَمنَّا ُقوُلوا ﴿ومنه التلفظ بالشهادتني
 ِمْنُهْم َأَحٍد َبْيَن ُنَفرُِّق َلا َربِِّهْم ِمْن ِبيُّوَنالنَّ ُأوِتَي َوَما َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتَي َوَما َواْلَأْسَباِط َوَيْعُقوَب

  .(3) [136 :البقرة ]" ُمْسِلُموَن َلُه َوَنْحُن

                                           
 يعين األعراب. (1)
 .7/245الفتاوى،  يعين األعراب. (2)
 .30 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص  (3)
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املشكلة هنا أيضا يف اعتبار النطق باللسان )شرط كمال اإلميان(، واألصل أن املناقشة والنقد: 
 يكون شرطا موجبا لإلميان، ال شرط كمال.

يكون كافرا، ال شرط  -وهو قادر عليه -صحة لإلميان، َمن مل يأِت به فاإلقرار باللسان شرط

 َجَعَل َكَما َحْتًما، َفْرًضا اْلَقْوَل َفَجَعَل «قال اإلمام القاسم بن سالم: كمال على على االستحباب.

ُفِرَض  قد هذا «مام ابن تيمية: وقال اإل، (1) ِبُقُلوِبِكْم اْعِرُفوِني: َيُقوُل ِبَأْن َيْرَض َوَلْم َفْرًضا، َمْعِرَفَتُه

 .(2) »يقولوه  أْن عليهم
عمل اجلوارح: ويشمل ِفعل الطاعات َكِبر  ): جاء يف منهاج الصف الثامن: رابًعا. 4. 2

 َصَلاِتِهْم ِفي ُهْم الَِّذيَن ، اْلُمْؤِمُنوَن َأْفَلَح َقْد ﴿الوالدين وترك املعاصي، كحرمان البنات ِمن املرياث 
سورة املؤمنون ] ﴾َفاِعُلوَن ِللزََّكاِة ُهْم َوالَِّذيَن ، ُمْعِرُضوَن اللَّْغِو َعِن ُهْم َوالَِّذيَن ، َنَخاِشُعو

 .(3)[3ـ1:
 :املناقشة والنقد

كل ما ُذِكر يف اآليات الكرمية هو ِمن اإلميان الواجب ال اإلميان املستحب، فهي شرط واجب 
 يف كمال اإلميان. يف حتقيق كمال اإلميان، ال شرط استحباب

 ؛وتكمن املشكلة يف صياغة عنوان الفقرة يف هذا الدرس، فاألصل أن يكون على النحو اآلتي
 . (الشروط امُلوِجبة لكمال اإلميان )وهو:  ؛حتى يكون العنوان ُمنسجًما مع ما ُذِكَر حتته ِمن نقاط

 طئة حول ما ُذِكر.فإضافة كلمة )الوجوب( للعنوان ُتنهي كل اإلشكاالت واألفهام اخلا

                                           
 .60 :ابن سالم، القاسم بن سالم، اإلميان، ص( 1)

 .7/183الفتاوى،  (2)

 .30 :الثامن، صالرتبية اإلسالمية، الصف  ( 3)
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( سب الذات اإلهلية أو 2نواقض اإلميان .. ): جاء يف منهاج الصف الثامن: خامسًا. 5.2
 الدِّين

 .)1((أو الرسول أو الصحابة؛ فهذه ُتْخِرج صاحبها ِمن الدِّين  

العبارة حتتاج إلصالح حتى تكون أكثر وضوًحا وُشمواًل للطالب، فتكون  :املناقشة والنقد
 حو اآلتي:على الن
 ُتْخِرج سب الذات اإلهلية، أو الدِّين، أو القرآن، أو أحد األنبياء، أو الصحابة، فهذه )
 .(الدِّين  ِمن صاحبها

ذلك أن َمن سبَّ نبيًّا ِمن األنبياء َيكفر وَيخرج ِمن اإلسالم أيضا، فليس األمر منحصرا 
 وخاصا فقط مبن سب النيب حممدا صلى اهلل عليه وسلم.

مواالة الكافرين،  -6 ...نواقض اإلميان:  )الثامن:  الصف منهاج يف : جاءسادسًا. 6.2
  ﴾  ِمْنُهْم َفِإنَُّه ِمْنُكْم َيَتَولَُّهْم َوَمْن...  ﴿كالتعاون مع األعداء، إذ تدل على ُحبِّهم والرضا بكفرهم: 

 .(2) ([51 :املائدة ]
الشرعي، فليس كل تعاون مع األعداء يكون  العبارة غري دقيقة ِمن املنظور املناقشة والنقد:

 تصل اليت واملواالة ُكفًرا، وإمنا هو ِمن عقيدة اخلوارج واملعتزلة الذين ُيَكفِّرون العبد بِفعله للكبرية.
 :يأتي ما هي اإلسالم عن والردة الكفر، درجة إىل بفاعلها
 يف معهم ديارهم، واخلروج يف ُمساكنتهم مع هلم ُمواالته وتكون الكفار، املسلم ُيوالي أن: أ

 َوَمْن﴿ تعاىل: قوله ظاهر يف كما بالكفر املواالة هذه صاحب على ُيحكم فإنه ذلك، وحنو قتاهلم
 [.51: املائدة] ﴾ِمْنُهْم َفِإنَُّه ِمْنُكْم َيَتَوهُلْم

                                           
 .32 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص ( 1)

 .33 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص ( 2)
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 محر ما تبيح اليت اجلاهلية قوانينهم وتطبيق نظمهم، باتباع هلم املسلم مواالة كانت إذا: ب
 مبعروف أمر أو إرث أو تزاوج أو نسل من اهلل أحلَّ ما حتريم ذلك من وحنو ومخر، وزنا ربا من اهلل،

 اهلُل َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم وَمْن﴿: تعاىل قال للكفر موجبة للكفار، املواالة فهذه منكر، عن نهي أو
 .(1)(أحب من مع املرء) يحالصح وللحديث[ 44: املائدة] ﴾اْلَكاِفُروَن ُهُم َفُأوَلِئَك

 :يأتي ما الكفر فهي درجة إىل تصل ال اليت املواالة أما
 اإلكرام مثل وذلك إليها، َقِدُموا إذا املسلمني، ديار يف للكفار، أو األعداء املواالة كانت إذا: أ

 هلم، لبيةق مودة غري ومن اإلسالم، إىل دعوتهم بنية هلم، وذلك من غري أن يرتبط هذا اإلكرام العام
 ال الذي العمل هذا على للوعيد متعرض خمالفته، على آثم هلل عاٍص صاحبها املواالة يعد هذه فمثل
 .وجَّل عزَّ اهلل َوْجَه به َيْقِصد

 فيه هم ما بُبْطالن القلِب اعتقاد مع ُدنياهم، طمعا يف هلم وامُلَواالة للكفار اإلكرام كان إذا: ب
 يزجره التعزير ما من عليه جيب عاص آثم فصاحب هذا الفعل هم،من ذلك وكراهية الُكفر، ِمن

 .(2)ذلك عن أمثاله ويزجر

 :املطلب الثاني: األحاديث الضعيفة يف منهاج الرتبية اإلسالمية. 3
 ورد يف املناهج مجلة من األحاديث اليت ال ينبغي أن تكون يف منهاج تعليمي، ومن ذلك:

َحْمُل آِمنة وساعة مولده صلى اهلل عليه وسلم  »ول: جاء يف منهاج الصف األ أواًل:. 1.3
 .(3)«وما صاحبها ِمن َكرامات

                                           
 .6168 :البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، رقم ( 1)

 .36ـ 35 :اجللعود، حمماس بن عبد اهلل، املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، ص ينظر:(2)

 .24 :بية اإلسالمية، الصف األول، صالرت( 3)
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 كل ما ورد ِمن أمور غري عادية عند مولد النيب صلى اهلل عليه وسلم مل تصح  املناقشة والنقد:

(1). 

 شيئا قريش مين نالت ما« :   جاء يف منهاج الصف اخلامس: قال رسول اهلل ثانيًا:. 2.3

 (2). »طالب أبو مات حتى هأكره
والذهيب  (4)والضياء املقدسي (3)هذا احلديث ضعيف، ضعفه الدارقطين، املناقشة والنقد:

 . (7)، واأللباني يف حتقيق كتاب فقه السرية(6). وضعفه كل من ابن حجر(5) » مرسل غريب  « فقال:
َأشهد أْن ال إله  « وء:جاء يف منهاج الصف اخلامس: إضاءة: ُأردد بعد كل وض ثالًثا:. 3.3

إال وحده ال شريك له وأشهد أّن حممًدا عبده ورسوله، اللهم اجعلين ِمن التوابني واجعلين ِمن 
 .(8) ) رواه مسلم والرتمذي(  »املتطهرين

 ِمنُكم ما «هذا احلديث مل يروه اإلمام مسلم بهذا اللفظ، وإمنا رواه بلفظ:  املناقشة والنقد:
 اهلِل عبُد حممًدا وأّن اهلل، ِإال ِإله ال أْن َأشهُد: َيقول ثم الَوُضوَء- َفُيْسِبُغ أو- َفَيْبُلغ َيتوضُأ َأحٍد ِمن

 .(1) »  َشاَء َأيِّها ِمن َيْدُخُل الثمانيُة اجَلنَِّة بواُبأ له ُفِتحْت إال ورُسوُله

                                           
 103ـ 1/102. وانظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، 44 :صقر، شحاتة حممد، املولد النيب هل حنتِفل؟ ، ص ( 1)

 فقد َذكر روايات يف ذلك بأسانيد ال تصح.

 .12 :ص اخلامس، الصف اإلسالمية، الرتبية (2)
 .207رقم  164ـ1/163لغرائب واألفراد، ابن الَقيسراني، حممد بن طاهر، أطراف ا  (3)

 .382رقم  515ـ 1/514املقدسي، حممد بن عبد الواحد، األحاديث املختارة، ( 4)

 .1/193، وسري أعالم النبالء، 1/613الذهيب، حممد بن أمحد، تاريخ اإلسالم،  ( 5)

 .7/168ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  ( 6)

 (1/25الي: حممد، فقه السرية، حتقيق الشيخ األلباني )الغز( 7)
 .66 :الرتبية اإلسالمية، الصف اخلامس، ص ( 8)
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 -روى هذه الزيادة وإمنا املتطهرين ِمن واجعلين التوابني ِمن اجعلين اللهم «ِمن دون زيادة: 
 والرتمذي نفسه َضعَّف احلديث بهذه الزيادة. (2)الرتمذي -إن صح لنا أن نسّميها زيادة

 هذا يف وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يصح وال اضطراب، إسناده يف حديث وهذا «فقال: 
 .»شيء كبري الباب

 ُتَقاِتُل َأَراَها َوَأَنا ِإال ِشَماال َوال ًناَيِمي اْلَتَفتُّ َما )جاء يف منهاج الصف الثامن:  رابًعا:. 4.3
 .(3)(الدُّْنَيا ِمَن َأَصاَبِني َما ُأَباِلي َما: َفَقاَلْت .اْلَجنَِّة ِفي ُرَفَقاِئي اْجَعُلُهْم ُدوِني، اللَُّهمَّ

 املناقشة والنقد:
  زيد بن اهلل خمتصرا، واملقدسي مطوال ونصه: من طرق عن عبد  (4)احلديث أخرجه ابن سعد

 نذب وأمي أنا دنوت عنه الناس تفرق فلما ، اهلل رسول مع أحدا شهدت «قال:  عاصم، بن
 املشركني من رجال يديه بني فرميت ،» ارم «: قال نعم،: قلت .» ُعَمارة؟ أم ابن «: قال عنه،

 أعلوه وجعلت صاحبه، وقع حتى الفرس فاضطرب الفرس، عني فأصبت فرس، على وهو حبجر،
 بأمي جرح إىل ونظر يتبسم، وسلم عليه اهلل صلى والنيب وقرا، منها عليه نضدت حتى جارةباحل
 خري أمك مقام البيت، أهل من عليكم اهلل بارك جرحها، أعصب أمك، أمك، «: فقال عاتقها، على
 فالن مقام من خري أمه، زوج يعين ربيبك ومقام البيت، أهل اهلل رمحكم وفالن، فالن مقام من

 رفقائي اجعلهم اللهم: فقال اجلنة، يف نرافقك أن اهلل ادع « :قالت » البيت أهل اهلل رمحكم ،وفالن

                                           
 

 .234رقم  1/209صحيح مسلم،  (1)
 .55 :رقم 110ـ1/109الرتمذي، حممد بن عيسى، السَُّنن،  ( 2)

 .57 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص ( 3)

 .2 :رقم 57 :، ومناقب النساء الصحابيات، ص8/415بقات الكربى، ابن سعد، حممد بن سعد، الط ( 4)



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2021 جوان   األولالعدد:   22اجمللد: 

من منهاج  دراسة نقدية لمادة الفصل األول

 التربية اإلسالمية

 د. مــدين جمال الصالح 

 د. محسن سميح الخالدي
 

Islamic Civilization Review       Number : 01 Volume : 22June  2021 

 
75

واحلديث موضوع، ألّن مداره على حممد بن  .(1) »الدنيا من أصابين ما أبالي ما: اجلنة ، فقالت يف
 .(2)عمر الواقدي، وهو مرتوك

 ُأُذن يف َأذَّن وسلم عليه اهلل صلى النيب أن  «جاء يف منهاج الصف الثامن:  خامًسا:. 5.3
 .(3) » فاطمة ولدته حني علي بن احلسن

احلديث ضعيف، ألّن فيه عاصم بن عبيد اهلل وهو ضعيف، وهو ما ذهب  املناقشة والنقد:
، وما ذهب إليه الرتمذي بقوله: حسن صحيح!، غري دقيق التفاق النقاد (4)إليه شعيب األرنؤوط

(، 8620اهلل. وأما طريق ابن عباس اليت أخرجها البيهقي يف الشعب)على ضعف عاصم بن عبيد 
 .احلسن بن عمرو بن سيف السدوسي وهو مرتوكفهي ضعيفة جدا؛ ألّن فيها 

 َرُسوَل َيا: فَقاَل سال َاَحُد الصحابة النيب  «جاء يف منهاج الصف اخلامس:  سادًسا:. 6.3
 ُذرِّيٌَّة َلَك َيْنَشَأ َأْن َفَلَعلَُّه اْلَمْقِدِس، ِبَبْيِت َعَلْيَك «: َقاَل َتْأُمُرَنا؟ َأْيَن اِءِباْلَبَق َبْعَدَك اْبُتِليَنا ِإْن اهلِل،

 .(5) شعيب األرناؤوط حديث صحيح،»َوَيُروُحوَن  اْلَمْسِجِد َذِلَك ِإَلى َيْغُدوَن
التصحيح  إن اإلشارة إىل تصحيح احلديث مسألة فيها نظر، ونسبة هذا املناقشة والنقد:

وضعفه الشيخ شعيب ،(6)لشعيب األرناؤوط حمل نظر أيضا، فهذا احلديث رواه اإلمام أمحد،

                                           
 .1:رقم  56 :املقدسي، عبد الغين بن عبد الواحد، مناقب النساء الصحابيات، ص 1
، وامِلزِّي، يوسف بن عبد الرمحن، تهذيب الكمال 6175رقم  498 :، تقريب التهذيب، صاهليثمي ابن حجر ( 2)

 .5501 :قمر 36/180يف أمساء الرجال، 

 .83 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص ( 3)

 .27186 :رقم 45/166املسند،  ( 4)

 .82 :الرتبية اإلسالمية، الصف اخلامس، ص ( 5)

 .16632 :رقم 27/190ابن حنبل، أمحد بن هالل، امُلْسند،  ( 6)
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وقد َضعَّف  .(1)»إسناده ضعيف، ِلضعف عثمان بن عطاء«االرناؤوط يف خترجيه للُمْسَند! فقد قال: 

ة يف فضل بيت ومثة أحاديث صحيح.(2)»بالقائم  َلْيَس ِإْسَناده «: احلديث اإلمام البخاري، فقال
 املقدس، وفضل الصالة فيه؛ هي أوىل من احلديث املذكور.

بيت املقدس أرض امَلْحشر وامَلْنشر َيْجَمع اهلل  )جاء يف منهاج الصف اخلامس:  سابًعا:. 7.3
: َقاَلْت لََّمَوَس َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َمْوَلاِة َمْيُموَنَة، فيه الناس يوم القيامة للَعْرض واِلحساب َعْن

 َفِإنَّ ِفيِه، َفَصلُّوا اْئُتوُه َواْلَمْنَشِر اْلَمْحَشِر َأْرُض: »َقاَل اْلَمْقِدِس َبْيِت ِفي َأْفِتَنا اللَِّه َرُسوَل َيا: ُقْلُت
 َزْيًتا َلُه َفُتْهِدي: »َقاَل َلْيِه؟إِ َأَتَحمََّل َأْن َأْسَتِطْع َلْم ِإْن َأَرَأْيَت: ُقْلُت «َغْيِرِه ِفي َصَلاٍة َكَأْلِف ِفيِه َصَلاًة
 .(3) (رواه ابن ماجة  «َأَتاُه َكَمْن َفُهَو َذِلَك َفَعَل َفَمْن ِفيِه، ُيْسَرُج

 ُيْبعث أن يسوغ وكيف منكر، خرب هذا «هذا احلديث ضعيف، قال الذهيب:  املناقشة والنقد:
 املقدسة، األرض من منبعه فالزيت ًا؛وأيض ،(4)والصلبان؟ على التماثيل النصارى لُيْسِرجه بزيت

 يأمرهم بوقيد، مل السالم عليه إنه ثم! معدنه؟ إىل عدمه حمل احلجاز؛ من به أن يبعثوا يأمرهم فكيف
 .(5)» منها مساع يعرف لعثمان وال هي، من يدري ال وميمونة فعله، وال مسجده، يف بقناديل وال

                                           
 .4 :املرجع السابق، هامش ( 1)

 رقم 3/1703 احُلفاظ، َذخرية القيسراني ، ، وانظر: ابن907:قم ر 3/264البخاري، ، التاريخ الكبري،  ( 2)
3748.  

 .85 :الرتبية اإلسالمية، الصف اخلامس، ص ( 3)

فقد كان بيت املقدس حتت ُحْكم النصارى، وال ُيقال: إن املراد بعد حتريره ِمن النصارى، فالنص َأَمر بإهداء  ( 4)
ال رائع يف َنقد أئمة احلديث ِلمتون احلديث عندما تتعارض ِفعاًل مع الزيت إليه ُمطلقًا دون استثناء! وهذا مث

 احلقائق التارخيية.

 .2/869 :الذهيب، املهذب يف اختصار السنن الكربى للبيهقي( 5)
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  وابن القطان ،(2)وعبد احلق اإلْشبيلي ،(1)الطرباني،  وَضعَّف احلديث أيًضا كل من:
 ،(8)األلباني ،(7)واملناوي ،(6)والُبوَصريي ،(5)وابن بدر املوصلي ،(4)وحممد امَلقدسي ،(3)الفاسي

 . (9)وشعيب األرنؤوط
 ،(13)،والِعراقي(12)،وابن مفلح(11)،وُمْغَلطاي(10)النووي وأما من صحح احلديث أمثال

ي، املقدس يسودة الشام يعثمان بن أبتصحيحهم غري دقيق؛ ألّن فيه ف ،(15)والسخاوي ،(14)واهَليثمي
 .(16)وأخوه زياد، وهما جمهوالن مل يوثقا من معتمد

                                           
 .8445 :رقم 8/216الطرباني،  املعجم األوسط، ( 1)

 .2/441ابن الرتكماني، علي بن عثمان، اجَلوَهر النَّقي، (  2)

 .5/535اسي، علي بن حممد، بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، (  الف3)

 .50 :(  املقدسي، حممد بن عبد الواحد املقدسي، فضائل بيت املقدس، ص4)

 .9/514امُلَلقِّن، البدر امُلنري، (  ابن 5)

 .961 :رقم 2/24محد بن َأبي بكر، إحتاف اخِلرية امَلَهرة بزوائد امَلسانيد الَعَشرة، أالُبوصريي،  ( 6)

 .2/443املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفني، التيسري بشرح اجلامع الصغري،  ( 7)

 .2943 :رقم 2/90، ميزان االعتدال، ، والذهيب68رقم  1/158بي داود، ، ضعيف ُسنن أاأللباني، ( 8)

 .27627و 27626 :رقم 599ـ  45/597املسند،  ( 9)

 .883 :رقم 1/306م، النووي،  ُخالصة اأَلحكا ( 10)

 .1267:ُمْفَلطاي بن قليج، شرح ُسنن ابن ماجة، ص  ( 11)

 .3/428ابن مفلح، حممد بن مفلح، اآلداب الشرعية وامِلنح امَلْرعية،  ( 12)

 .134 عن َحْمل اأَلْسفار، ص العراقي، عبد الرحيم بن احلسني، امُلْغين (13)

 .5872:رقم  7ـ 4/6وَمْنبع الفوائد،  اهليثمي، علي بن َأبي بكر، َمْجمع الزوائد (14)

 .64السخاوي، حممد بن عبد الرمحن، الُبْلدانيات، ص  (15)

 (7/121) :ابن حجر، التهذيب( 16)
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 ِمْن َطاِئَفٌة َتَزاُل َلا «:  اهلِل َرُسوُل جاء يف منهاج الصف احلادي عشر: َقاَل ثامًنا:. 8.3
 َحتَّى َلْأَواَء ِمْن َأَصاَبُهْم َما ِإلَّا َخاَلَفُهْم َمْن َيُضرُُّهْم َلا ِريَنَقاِه َلَعُدوِِّهْم َظاِهِريَن الدِّيِن َعَلى ُأمَِّتي

 َبْيِت َوَأْكَناِف اْلَمْقِدِس ِبَبْيِت «: َقاَل ُهْم؟ َوَأْيَن اهلِل َرُسوَل َيا: َقاُلوا. » َكَذِلَك َوُهْم اهلِل َأْمُر َيْأِتَيُهْم
 . (1) )مسند أمحد( » اْلَمْقِدِس
 حديث « هذا احلديث ضعيف بهذا اللفظ، قال ُمحقق مسند اإلمام أمحد:  ناقشة والنقد:امل
 جلهالة ضعيف إسناد وهذا ،»إخل ...  هم وأين اهلل، رسول يا: قالوا « : قوله دون لغريه صحيح
 يوثقه ومل السيباني، عمرو أبي بن حييى عنه بالرواية تفرد فقد احلضرمي، السَّْيباني اهلل عبد بن عمرو

 . (2)» الفلسطيين  ربيعة ابن هو: ضمرة. والِعْجلي ِحبَّان ابن غري
 أما قوله: وثقه ابن حبان فغري صحيح، إمنا ذكره ابن حبان يف الثقات، وهذا ال يعد توثيقا. 

 . (3)وكذلك َضعَّف هذه الزيادة األلباني، وَحَكَم عليها بالنََّكارة
 من ):  اهلل رسول عن ابن عباس عن )ادي عشر:: جاء يف منهاج الصف احلتاسًعا. 9.3

 .(4)سنن الرتمذي ( النار من مقعده فليتبوأ علم، بغري القرآن يف قال
، (7)عبد األعلى الثعليبلضعف  ،(6)واأللباني ،(5)ضعيف، ضعفه األرنؤوط املناقشة والنقد:

  فه.وقول الرتمذي حسن صحيح غري دقيق، ألّن عبد الغين اتفق النقاد على ضع
                                           

 .85 :ص اخلامس، الصف اإلسالمية، الرتبية( 1)

 .1هامش ،  22230رقم  659ـ 36/657املسند، (  2)

 12/764الضعيفة واملوضوعة وَأثرها السيء على اأُلمة،  األلباني، حممد بن ناصر الدين، سلسلة األحاديث(  3)
 .13/877و

 الرتبية اإلسالمية، الصف احلادي عشر.(  4)

 .2429و 2096رقم  3/496املسند، (  5)

 .1783 :رقم 4/265السلسلة الضعيفة، (  6)

 (6/95ابن حجر، التهذيب )(  7)
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 فقال النار؟ قال رسول هرقل فأين )جاء يف منهاج الصف احلادي عشر:  عاشًرا:. 10.3
 .(1)رواه أمحد »النهار جاء إذا الليل أين اهلل، سبحان  «:  اهلل رسول

 غريب، حديث "هذا احلديث ضعيف، ضعفه شعيب األرنؤوط، حيث قال: املناقشة والنقد:
 يؤثر ومل خثيم، بن عثمان بن اهلل عبد غري عنه يرو فلم راشد، يأب بن سعيد جلهالة ضعيف، وإسناده

"حبان ابن غري عن توثيقه
 يوثقه، إمنا ذكره يف الثقات. . والصواب أن ابن حبان مل(2)

 أعظم  « : قال  جاء يف منهاج الصف احلادي عشر: قال النيب ادي عشر:احل. 11.3
 .(3) صحيحني(املستدرك على ال) » مئونة أيسرهن بركة النساء

 .(5)واأللباني( 4)هذا احلديث ضعيف، ضعفه شعيب األرنؤوط، :املناقشة والنقد
 «جاء يف منهاج الصف الرابع، يف سياق الكالم عن املالئكة ما َنّصه:  ثاني عشر:ال. 12.3

 وقد ُذِكَر َبعُضهم يف كتاب اهلل تعاىل كجربيل وإسرافيل، وَمَلك املوت، فجربيل ُموّكل بالوحي
 .(6) »وإسرافيل موّكٌل بالنفخ يف الصُّور، ورضوان خازن اجلنة

ما ورد أّن خازن اجلنة هو رضوان غري صحيح ، وذلك لعدم الدليل  املناقشة والنقد:
، ومن ذلك ما  -رمحهم اهلل تعاىل  -الصحيح الذي َيشهد هلذا، َرْغم اشتهار هذا على َألسنة العلماء 

                                           
 .63 :عشر، ص احلادي الصف اإلسالمية، الرتبية(  1)

 .15655 :رقم 421ـ  24/416املسند،   (2)

 .78عشر، ص  احلادي الصف اإلسالمية، الرتبية(  3)

 .25119 :رقم 42/54املسند، (  4)

 .25119(  السلسلة الضعيفة، رقم:5)

 .9 :الرتبية اإلسالمية، الصف الرابع، ص(  6)
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، وهو اسم مشتق ِمن وتعاىل كبري هذه اخَلَزنة رضوانقد َسمَّى اهلل سبحانه  «له:  َذَكَرُه ابن الَقيِّم بقو
 .(1) »الرضا 

 .(2) "، َمَلٌك ُيقال له رضوان جاء ُمصرَّحًا به يف بعض األحاديثوخازن اجلنة":وقال ابن كثري
وابن  ،(3) كس بن مالـوعند التحقيق فإّن األحاديث اليت صرَّحت بذلك كلها ضعيفة، ُرويت عن أن

 ، (4) باســع

                                           
 .109 :حادي األرواح، ص ( 1)

 .53/ 1البداية والنهاية،  ( 2)

 احلديث عن أنس بن مالك ِبِعدة أسانيد، وهي:ُروي  ( 3)

، ويف إسناده محزة بن 64رقم  180ـ 179، والدارقطين، رؤية اهلل، ص 1/292( أخرجه الُعقيلي، الضعفاء الكبري، أ
 .2312رقم  1/608، والذهيب يف ميزان االعتدال 1/291واصل وهو جمهول، كما قال العقيلي يف الضعفاء 

 امُلتناهية، العلل اجلوزي، ، وِمن طريقه ابن3/138بإسناد آَخر يف الضعفاء الكبري، ( وأخرجه العقيلي ب 
رقم  6/41قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري  (َعبَّاد بن عبد الصمد  )، ويف إسناده 879 رقم 42ـ2/41

 .421رقم  6/82وكذلك قال أبو حامت الرازي يف اجلرح والتعديل  (ُمنَكر احلديث  ) 1630
، ويف إسناده عبد اهلل بن علي الوكيل، مل أجد فيه 16رقم  6( وأخرج احلديث ابن الل يف جزئه عن شيوخه ص ج

 .254رقم  10/119وتاريخ اإلسالم،  3414رقم  31/69جرحًا وال تعديال، انظر ترمجته يف: تاريخ دمشق، 
 )، قال ابن اجلوزي: 187/ 2املوضوعات،  خمتصرًا، وابن اجلوزي يف 2/99( ابن َعِدي. يف الكامل يف الضعفاء، د

كان َيضع  ):  12رقم  1/171قال عنه ابن حبان يف اجملروحني  (َأْصَرم بن حوشب  )ويف إسناده  (ال يصح 
 .(احلديث على الثقات 

، ويف إسناده حممد بن عبد اهلل بن يزيد والعباس 7رقم  8( وأخرجه أيضًا مشس الدين املقدسي يف جمموعه ص هـ
 ن محزة وهما جمهوالن.ب

، والبيهقي ، أمحد بن احلسني ، ُشَعب اإلميان،  1575رقم  287/ 2الفاكهي ، حممد بن إسحاق ، أخبار مكة ،  ( 4)
، واملقدسي ، نصر بن إبراهيم ، َمْجلس ِمن  109رقم  249، وفضائل األوقات ، ص  3421رقم  276/ 5

ابن احلمامي ، جمموع فيه ُمصنفات َأبي احَلسن احلمامي ، ص ، و 12رقم  13أمالي َأبي الفتح املقدسي، ص 
، وابن اجلوزي ،  1768رقم  358/ 2، واألصبهاني ، إمساعيل بن حممد، الرتغيب والرتهيب ،  109رقم  96
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 رضي اهلل عنهم. (3)وعبد اهلل بن َأبي َأوَفى (2)وعائشة، وَأبي سعيد اخُلَدري، (1)وُأبي بن كعب،
 أو والنبيني املالئكة مجلة على قلناه مبا فيهم تكلم فيمن كله وهذا « عياض: اْلَقاِضي َقال

 باخلرب عليه حققنا أو كتابه يف عليه اهلُل َنصَّ نمم والنبيني املالئكة ِمن َكونه حققنا ِممن ُمعيَّن على
 وجهنم اجلنة وخزنة ومالك وميكائيل القاطع، جلربيل باإلمجاع عليه املتفق املتواتر، واملشتهر

                                           
 

، ومدار هذه األسانيد على الضحاك بن ُمَزاحم ، وهو مل َيسمع ِمن ابن  880رقم  44ـ 2/43الِعلل امُلَتناهية ،  
،  294ـ13/293، وتهذيب الكمال،  459ـ4/458باس شيئًا كما قال أبو ُزْرَعة وُشْعَبة ، اجلرح والتعديل ، ع

، وقال األلباني يف ضعيف (ال يصح  )عن احلديث:  880رقم  2/46وقد قال ابن اجلوزي يف الِعلل امُلتناهية 
 . (موضوع  )، عن احلديث: 594رقم  1/149الرتغيب والرتهيب، 

 ُروي ِمن طريقني: ( 1)
، والشََّجري، حييى بن 1036 :رقم 130/ 2، حممد بن سالمة، مسند الُقَضاِعي، : رواه القضاعيالطريق األول 

وابن َحَجر يف  8/119، ورواه الثَّْعَلِبي يف تفسريه 479رقم  131ـ 1/129احلسني، ترتيب األمالي اخلميسية، 
، والَواِحدي، علي بن أمحد، التفسري الوسيط، 3690رقم  15/136نية امَلطالب العالية بزوائد املسانيد الثما

وقال األلباني يف السلسلة الضعيفة  (هذا إسناد ضعيف، ِلَضعف هارون بن َكثري  )، قال ابن حجر: 3/509
 .(موضوع  ):5870رقم  12/792و 3646رقم  10/157

، واحلديث ال يصح، جلهالة 868رقم  2/593القرآن،  رواه امُلْسَتْغِفري، جعفر بن حممد، فضائل: الطريق الثاني
، ويف اإلسناد عبد الرمحن بن مالك بن مغول، ضعفه العلماء، وقال (عن َرُجل  )الراوي عن َأبي عبد الرمحن 

رقم  5/286، واجلرح والتعديل، 5315رقم  11/505، تاريخ بغداد، (كذاب  )عنه أبو داود وابن َمِعني:
 .4949 :رقم 2/584دال، ، وميزان االعت1368

، ال يصح، فيه جمهوالن، حممد بن 317 :رقم 216ابن الفاخر، َمْعَمر بن عبد الواحد، موجبات اجلنة، ص  ( 2)
 أمحد الضَّبِّي الدَّْيَنوِري، والصابر اجلارود، مل َأِجد فيهما َجْرحًا وال َتعديال.

، ال يصح، فيه إمساعيل بن َأبي خفارة، 121ن سليمان، ص الُقرشي، َخْيَثَمة بن ُسليمان، حديث َخْيَثَمة ب ( 3)
 جمهول مل جند له ترمجة.
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 وكعزرائيل األنبياء من فيه ُسمِّي املالئكة، ومن من القرآن يف املذكورين العرش ومحلة والزبانية
 .(1) » بهما اخلرب قبول على املتفق املالئكة من ونكري نكروم واحلفظة ورضوان وإسرافيل

والصواب الذي عليه أهل العلم أنه ال تواتر وال إمجاع يف أّن خازن اجلنة امسه رضوان، وال 
عزرائيل، فكل األحاديث الواردة مل تثبت أبًدا، فلم َنقف على عامل ِمن علماء احلديث َصحَّح حديًثا 

ه أن هذه األحاديث حتمل يف طياتها عقيدة، فكيف َتثبت عقيدة بال دليل يف ذلك، ومما ال شك في
صحيح ؟! فإنه مل َيِرد عن صحابي وال تابعي، وال تابع التابعي إثبات شيء ِمن ذلك، وهم خري 

 القرون، وما َذَكَر أحد ِمن العلماء ذلك يف ُكتب العقائد، يف تلك القرون الفاضلة. 
 اليوم يكون ال يومئٍذ يف عهد الصحابة ديًنا يكن مل ما« أنس:وكما قال اإلمام مالك بن 

 .(2)»ِدينا
 يف اليت األحاديث بعِض يف ِذْكُره وجاء رضوان، اجلنة خازن اسم أن: العلماء عند املشهور)و

 .(3)(أعلم واهلل. نظر ثبوتها
سلم: قال النيب صلى اهلل عليه و «: جاء يف منهاج الصف الثاني عشر: ثالث عشر. 13.3

 (4) »َمن َولي ِمن َأمر املسلمني شيًئا فأمَّر عليهم َأحدًا ُمحاباة
وأبو إسحاق (6)واأللباني(5)هذا حديث ضعيف، ضعفه شعيب األرنؤوط املناقشة والنقد:

 .(7)احُلَويين

                                           
 .2/303الَيْحُصِبي، ِعَياض بن موسى، الشِّفا،  ( 1)

 .6/58ابن َحْزم، علي بن أمحد، اإلحكام يف أصول احلكام، (2)

 .2/353فتاوى اللجنة الدائمة،  ( 3)

 .82 :ص عشر، الثاني الصف اإلسالمية، الرتبية ( 4)

 .21 :رقم 1/202مسند امحد،  ( 5)

 .6652 :رقم 14/365السلسلة الضعيفة،  ( 6)

 .82 :رقم 1/103النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة،  ( 7)
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: أبغض احلالل إىل اهلل قوله  «جاء يف منهاج الصف الثاني عشر:  رابع عشر:. 14.3
 .(1) »الطالق

 ،(2)هذا حديث ضعيف، مرسل، وقد ضعفه أبو حامت الرازي شة والنقد:ـــــقااملن
  ،(3)والدارقطين

 .(8)واأللباني ،(7)وابن حجر   ،(6)وابن اجلوزي (5)وابن القيسراني ،(4)والبيهقي
ِمن فضائل فلسطني: َتكفَّل اهلل  «: جاء يف منهاج الصف اخلامس: خامس عشر. 15.3

 .(9) »ملصائب واألعداءِبخالصها ِمن الِفنت وا
هذا حيتاج لدليل شرعي، وال دليل ِمن القرآن الكريم أو السنة النبوية  املناقشة والنقد:

الصحيحة يدل على ذلك. ومل َيْثُبت هذا الَفْضل يف مكة املكرمة بلد اهلل احلرام! وال يف املدينة 
 النبوية!.

 اإلسالمية: بيةالرت منهاج على الفقهية املطلب الثالث: امللحوظات. 4
 .(10)( النية للتيمم والبسملة  )جاء يف منهاج الصف اخلامس:  :أواًل. 1.4

                                           
 .132 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثاني عشر، ص ( 1)

 .1297:رقم  4/118ابن أبي حامت، الِعلل،  ( 2)

 .3123 :رقم 13/225العلل،  ( 3)

 .14895 :رقم 7/527السنن الكربى،  ( 4)

 .295 :رقم 126 :تذكرة احلفاظ، ص ( 5)

 .1056 :رقم 2/149العلل املتناهية،  ( 6)

 .9/356فتح الباري،  ( 7)

 .2178 :صحيح وضعيف سنن َأبي داود، رقم ( 8)

 .82 :الرتبية اإلسالمية، الصف اخلامس، ص ( 9)

 .68 :ص خلامس،ا الصف اإلسالمية، الرتبية ( 10)
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ال يوجد حديث فيه التعبد بالبسملة قبل التيمم، ال على سبيل الوجوب وال  املناقشة والنقد:
 ع به.االستحباب، والتيمم عبادة ال جيوز االجتهاد فيها، وال إلزام املسلم بشيء مل ُيْلِزمه الشر

 هناك كيفية ُأخرى للتيمم بالشكل اآلتي:  )جاء يف منهاج الصف اخلامس:  ثانًيا:. 2.4
( مسح الوجه باليدين مرًة ب( َضرب اليدين على الرتاب الطاهر مرة واحدة ونفضهما. أ
 ُأخرى 

( مسح اليد اليمنى باليد د( ضرب اليدين على الرتاب الطاهر مرة ُأخرى ونفضهما.ج
 .(1)(( مسح اليد اليسرى باليد اليمنى إىل املرفق مرة ُأخرى هـ  املرفق مرة ُأخرى. اليسرى إىل

ضربتني،  التيمم أّن رأى َمن بها احتج اليت الثالثة األخبار « قال ابن امُلْنذر: املناقشة والنقد:
 حديث هامنها، فمن بشيء ُيحتج أن جيوز ال كلها املرفقني، فمعلولة إىل لليدين وضربة للوجه ضربة
 حممد: َمِعني بن حييى قال حديثه، الِعلم أهل ِمن واحد غري َدَفَع وقد غريه، َيرفعه ومل ثابت بن حممد

 وقال. ُيَضعَّف الضربتني، يف عمر ابن عن نافع حديث روى الذي بشيٍء، وهو ليس ثابت بن
 التيمم، خالفه يف عمر ابن عن نافع عن حديثه يف البصري اهلل عبد أبو ثابت بن حممد: البخاري

 ُحجَّة احلديث هذا يكون أْن َفَسَقط. فعله عمر ابن عن نافع عن إسحاق وابن اهلل وُعبيد أيوب
 بن إبراهيم حديث وأما عمر، ابن ِفْعِل ِمن َجَعُلوه حيث له الثقات َنْفِسه، وُمخالفة يف حممد ِلَضعف

 وقال بالكذب، مريم وابن َمعني بن حييى يهعل مالك، وَشِهَد عنه َنهى مجاعة، َدَفَعُه فقد حييى أبي
 حديَث يأخُذ كان: قال أمحد، فيه وَتَكلَّم امُلَبارك، ابن وتركه بالكذب، َنَتِهمه كنا: سعيد بن حييى

 .َرافضي َكذَّاب ِبَثقة ليس إبراهيم: معني بن حييى وقال ُكتبه، يف فَيْجَعله الناس
 الربيع جمهول، ألّن إسناد فهو بدر بن الرَّبيع حديث وأّما إبراهيم، يف امُلتكلمني كالم َكُثَر وقد 

 َيْسُقط احلديث بهذا فاالحتجاج معروف، غري واأَلْسَلع َجدُّه، وال أبوه وال احلديث برواية ُيعرف ال

                                           
 .68 :الرتبية اإلسالمية، الصف اخلامس، ص ( 1)
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قال ابن . (2) »األحاديث امَلْرِوية يف ذلك، ال َيثبت منها شيء  « وقال ابن رجب:. (1) »َوْجٍه ُكلِّ ِمن
 .(3) »منها بشيٍء االحتجاج جيوز ال ساقطة، فكلها األخبار أما « :حزم

البدعة احملرمة: هي ما َيْنِسبه أو ُيضيفه  )جاء يف منهاج الصف الثاني عشر: ثالًثا:. 3 .4 
 .(4)(الناس إىل الشريعة اإلسالمية وهو ليس منها

  املناقشة والنقد:
لدِّين، مسألة ليست حمل اتفاق عند علماء القول إّن هناك بدعة حمرمة، وبدعة حسنة يف ا 

 اإلسالم. 
 َقاَل َتَعاَلى اللََّه ِلَأنَّ النُّْقَصاَن؛ َوَلا الزَِّياَدَة َتْحَتِمُل َلا تاّمة كاملة جاءت الشريعة« قال الشاطيب:

 إمنا فاملبتدع »ِديًنا اْلِإْسَلاَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم: ِفيَها
 يستحب أو جيب أشياء منها بقي وأنه تتم، مل الشريعة إن: مقاله أو حاله بلسان قوله حمصول

 وقائل عليها، استدرك وال يبتدع، مل وجه، كل من ومتامها لكماهلا معتقدا كان لو ألنه استدراكها،
 املستقيم.  الصراط عن ضال هذا

 زعم فقد حسنة، يراها اإلسالم بدعة يف ابتدع من«: يقول مالكًا مسعُت: مَلاِجُشونا ابن قال
 مل فما ،﴾ِدْيَنُكم َلُكم َأكملُت اليوَم﴿: يقول اهلل ألن الرسالة؛ خان وسلم عليه اهلل صلى حممدا أن

 . (5) »ِدْينًا اليوم يكون فال ِدْينًا، يومئذ َيُكْن

                                           
 .2/52ابن امُلنذر، حممد بن إبراهيم، األوسط،  ( 1)

 .2/253ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ( 2)

 .1/370ابن حزم، علي بن أمحد، احمللى،  ( 3)

 .89 :ي عشر، صمنهاج الرتبية اإلسالمية، الصف الثان 4
 باختصار. ؛66ـ1/64 االعتصام، موسى، بن إبراهيم الشاطيب، (5)
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ِمن ألفاظ العموم، فلم يستثن النيب صلى  (كل )فكلمة (1) »َضَلاَلٌة ِبْدَعٍة َوُكلُّ«: وقال النيب 
 .اهلل عليه وسلم شيًئا ِمن البدع بأنها حسنة، وال قول أَلَحٍد بعد كالم النيب 

ال جيوز احُلْكم على شيٍء بأنه بدعة ُمنكرة،  )جاء يف منهاج الصف الثاني عشر:  رابًعا:. 4.4
 .(2)(دلة شرعية عامة َتشهد له، وإْن مل يأِت دليٌل َيُنّص عليه ْنَدِرًجا حتت أُم إذا كان

هذه املسألة تتبع أقوال العلماء يف مسألة تقسيم البدعة، وعند من يرى عدم  املناقشة والنقد:
، ثم إن الصحابة رضي اهلل عنهم، ما »كل بدعة ضاللة « حيث قال: اجلواز حيتج حبديث النيب 

مارسوه عمليًّا يف سلوكهم، فسريتهم شاهدة على ذلك، ولذلك مل َيْثُبت عن  َفِهموا هذا الفهم، وال
صحابي أنه مارس بدعًة أو دعا هلا، يف حني إّن بعضهم وقع يف بعض الكبائر، كالزنا أو ُشرب 
اخلمر، ألنها شهوات قد َتْضُعف النَّْفس أمامها، أّما البدع فهي َقْدح وزيادة يف الدِّين، وال أدل على 

 يديه، َراِفًعا امِلنرب على مرواَن بن ِبْشَر رأى: قال ُرَؤْيَبة، بن ك مما حدث مع الصحابي: ُعَمارةذل
 يقوَل أْن على َيِزيُد ما وسلم عليه اهلل صلى اهلِل رسوَل رأيُت لقْد الَيدين، هاتني اهلُل َقبََّح : »فقال
 .(3)«امُلَسبَِّحِة بِإْصَبعه وَأشاَر هكذا، بيده

فع اليدين عند الدعاء مما َثَبت بأدِلة عامة وخاصٍة؟ ومع ذلك أنكر الصحابي على أليس َر
اخلليفة األموي مروان رفعه ليديه عند الدعاء على امِلنرب يوم اجلمعة؛ ألّن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 ام!.مل َيفعله يف هذا املوطن، ومل يقل الصحابي هذه بدعة حسنة، وهي ُمندرجة حتت أصٍل شرعي ع
وقد َأَمر اهلل تعاىل باتباع الصحابة والسَّْير على منهاجهم، َوَجَعَلهم ِمقياًسا يف معرفة  

، فِبَقْدِر [137:البقرة ] ﴾اْهَتَدْوا َفَقِد ِبِه آَمْنُتْم َما ِبِمْثِل آَمُنوا َفِإْن ﴿الشخِص لنفسه أنه على اهلدى: 
 ا خالفهم كان فيه ضالل.ما صار املسلم َخلفهم كان ُمهتدًيا، وِبَقْدر م

                                           
 .867رقم  2/592صحيح مسلم،  (1)

 .89الرتبية اإلسالمية، الصف الثاني عشر، ص  ( 2)

 .874 :رقم 2/595صحيح مسلم،  ( 3)
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 .(1)(َمْبنية على الشرع يف َسببها وِجْنسها وَقْدِرها وكيفيتها وزمانها ومكانها ) والعبادة توقيفية
 (2)َوِفعل الصحابة َيشهد لذلك وَيدل عليه )جاء يف منهاج الصف الثاني عشر: خامًسا:. 5.4

مع أّن النيب مل َيُقم ِبجمعه يف حياته، ،وِمن أمثلة ذلك: َجْمع الصحابة القرآن يف ُمصحف واحد، 
 .(3)(وذلك أّن َجْمَع املصحف َيْدخل يف ِخدمة القرآن وحفظه 

كيف سيجمعه النيب صلى اهلل عليه وسلم والقرآن الكريم مل َيكتِمل ُنزوله إال  املناقشة والنقد:
 َقْبَل موته بقليل؟!

 [17 :القيامة ]﴾َوُقْرآَنُه َجْمَعُه َعَلْيَنا ِإنَّ ﴿إّن مجع القرآن كان استجابة لقول اهلل تعاىل:  (1
 َفَجَمَع اهلل القرآن يف َصْدر النيب صلى اهلل عليه وسلم وصدور كثرٍي ِمن الصحابة.

ثم إن َفِهَم الصحابة أّن ِمن معاني )َجْمَعه(، َجمعه يف ُمصحٍف واحد، فهداهم اهلل تعاىل  
 الذِّْكَر نزْلَنا َنْحُن ِإنَّا ﴿اًل بهذه اآلية الكرمية، مع قوله تعاىل: لذلك، وَشرَّفهم بهذا العمل اجلليل، عم

 .[9 :احِلْجر] ﴾َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا
 إّن مجع القرآن يف مصحف واحد، كان إمجاًعا ِمن الصحابة، واألمة ال جتتمع على ضاللة. (2

إمام واحد يف صالة اجتمع الناس على  «جاء يف منهاج الصف الثاني عشر:  سادًسا:.6.4
الرتاويح يف عهد عمر بن اخلطاب، فَأَقرَّهم على ذلك، وقال: ِنْعمت البدعة، مع أّن النيب صّلى 
بالناس الرتاويح مجاعًة مرتني، ثم مل َيْخرج إليهم يف الليلة الثالثة َمخافة أْن ُتْفرض عليهم، َوِفعل 

 .(4)»عمر هذا َيدخل يف باب االجتماع على اخلري 

                                           
 . 2/322جمموع فتاوى ورسائل الُعَثيمني،  ( 1)
 يعين على البدعة احلسنة. ( 2)

 .89 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثاني عشر، ص( 3)

 .89: ص عشر، الثاني الصف اإلسالمية، الرتبية( 4)
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إّن صالة الرتاويح قد َسّنها النيب صلى اهلل عليه وسلم، وليس عمر رضي اهلل  ناقشة والنقد:امل
عنه، وهذا ال إشكال فيه، فكان دور عمر رضي اهلل عنه إحياء هذه السنة النبوية، ومل يكن مبتدعا 

 هلا.
 َصلُّونُي ال وصاروا تركوها، الناس ألن )بأنها بدعة؛ عنه اهلل رضي وأّما عن تسمية عمر 

 إمام على َجَمَعهم فلما والرَّْهط، والثالثة والرجالن وحده الرجل أوزاًعا، بل واحد، بإمام مجاعة
 عنه اهلل رضي َخَرج فإنه .التفرق هذا ِمن أوًلا عليه كانوا ِلَما بالنسبة بدعة اجتماعهم صار واحد،

 وَتميًما كعب بن ُأَبي فَأَمر أحسن، لكان واحٍد، إماٍم على الناَس َجمعُت أني لو: فقال ليلٍة، ذاَت
 ليلة ذات فَخرَج ركعة، عشرة بإحدى للناس فَقاما ركعة، عشرة للناس بإحدى َيُقَوما أّن الدَّاِري
 ثم ُتِركت أنها باعتبار ِنْسبية، بدعة هي إذا، .هذه البدعة ِنْعَمت: فقال بإمامهم، ُيَصلون والناس
 .(1)(فكال عمر، عليها وُيْثين شرعية، بدعة أنها وأما .ببدعة هاتسميت وجه فهذا .أخرى مرة ُأْنِشئت

قام عثمان بزيادة األذان األول يوم  )جاء يف منهاج الصف الثاني عشر:  سابًعا:. 7.4
 .(2)(اجلمعة، ِلينتبه الناس القرتاب موعد الصالة، فال يتأخروا عنها

 املناقشة والنقد:
عثمان رضي اهلل عنه، وقد َأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه السنة زادها اخلليفة الراشد  -أ

 عليها وَعضُّوا بها، َتَمسَُّكوا املهديني، الراشدين اخللفاء وُسنة بُسنيت فعليكم « باتباع ُسنته فقال:
 وحينئذ فال ُحجة ملستمسك بها لتشريع البدعة احلسنة.  (3) »بالنََّواِجذ 
لى موافقة اخلليفة الراشد عثمان رضي اهلل عنه، إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم ع -ب

 .اعهم ُحجة، وقد ُأِمرنا باتباعهموإمج

                                           
 .643ـ8/642 :الُعَثيمني ورسائل فتاوى جمموع (1)

 .89 :ص عشر، الثاني الصف اإلسالمية، الرتبية (2)

 ، وصححه الشيخ شعيب األرنؤوط.17145رقم  28/375مسند أمحد،  ( 3)



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة اإلسالمية

 E-ISSN: 2602-5736 2021 جوان   األولالعدد:   22اجمللد: 

من منهاج  دراسة نقدية لمادة الفصل األول

 التربية اإلسالمية

 د. مــدين جمال الصالح 

 د. محسن سميح الخالدي
 

Islamic Civilization Review       Number : 01 Volume : 22June  2021 

 
89

  املطلب الرابع: نقد التعريفات يف منهاج الرتبية اإلسالمية:. 5
الوفاء: هو احملافظة على العهد والعشرة دون  )جاء يف منهاج الصف اخلامس:  :أواًل. 1.5
 . (1)( احلياة وبعد املماتجحود يف مجيع األوقات يف هجران أو

التعريف طويل وفيه شرح وبيان، واألصل يف التعريف االختصار، أما الشرح  املناقشة والنقد:
 فيكون خارج التعريف.

هو عدم النُّْكران للَعْهد « وميكن تعريفه بعبارة خمتصرة جامعة مانعة ُمنضبطة، حنو قولنا:
 .»والِعْشَرة يف كل وقٍت

ِعْلم اهلل: هو معرفُته الكاملة الشاملة وامُلحيطة  )ء يف منهاج الصف السادس: جا ثانًيا:. 2.5
 .(2)(باملاضي واحلاضر واملستقبل األزلي، فال َتخفى عنه صغرية وال كبرية، ظاهرة أو خفية

هذا التعريف يدخل يف باب العقيدة أيضا، ذلك أن اإلشكال فيه َعقدي،  :والنقد املناقشة
 تعاىل باملعرفة، فاهلل تعاىل يوصف بالعلم ال املعرفة.وهو َوْصُف اهلل 

فاملعجزة: أمر خارق لقوانني الكون ال يستطيع  )جاء يف منهاج الصف السابع: ثالًثا:. 3.5
 .(3)(اإلتيان ِبِمثله ُيظهره اهلل سبحانه وتعاىل على يد األنبياء تصديًقا هلم  البشر

 أنه غري دقيق ألمرين:ُيالحظ يف هذا التعريف  املناقشة والنقد:
 (املعجزة  )تقييد عدم االستطاعة بالبشر، وإمنا هو شامل لكل اخللق، ولكون اآلية  (1

 ُمخاَطب بها اإلنس واجلن، المتحانهم يف هذه الدنيا، فيجب أن ُيْذَكروا يف التعريف.
ال  (املعجزات  )ختصيص التعريف لألنبياء دون الرسل، فالرسل هم الذين ُيْعطوا اآليات  (2

 األنبياء، فكل رسول نيب، وليس كل نيب رسول.
                                           

 .39 :ية اإلسالمية، الصف اخلامس، صالرتب ( 1)

 .31 :الرتبية اإلسالمية، الصف السادس، ص ( 2)

 .25 :الرتبية اإلسالمية، الصف السابع ص ( 3)
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أن َتذكر أخاك مبا يكره تلميحا أو  هي يبة:الِغ )جاء يف منهاج الصف السابع:  رابًعا:. 4.5
 .(1)(تصرحيا سواء أكان ذلك بالنطق أو باإلشارة أم بالكتابة 

 هذا التعريف ُيْؤَخذ عليه ما يأتي: املناقشة والنقد:
تعريف الذي َذَكره النيب صلى اهلل عليه وسلم، فتعريفه جامع مانع، األصل التقيد بال (1

وقد ُذِكر احلديث يف الصفحة َنْفسها، وليس بعد كالم النيب صلى اهلل عليه  (ِذْكُرك َأخاك مبا َيكره )
 وسلم كالم ألحد ِمن البشر.

 أّن تعريف النيب صلى اهلل عليه وسلم أسهل يف احلفظ والفهم للطالب. (2
 توحيد الربوبية وهو االعتقاد اجلازم بأّن اهلل  )جاء يف منهاج الصف الثامن:  امًسا:خ. 5.5

وحده هو رب كل شيء وخالقه، وهو مالك امللك ومدبر أمره باإلعطاء واملنع واإلحياء 
 .(2)(وسائر أنواع التصريف والتدبري ِلمَلكوت السماوات واألرض  واإلماتة

 ل، مما جيعله صعبا على الطالب.التعريف طوي املناقشة والنقد:
التعريف فيه ِذْكر أمثلة، واألصل يف التعريف خلوه من ذلك، واألمثلة إمنا ُتْذَكر يف  (1
 الشرح.
 ُيمكن تعريف توحيد الربوبية بعبارة سهلة وجامعة:  (2
 (توحيد الربوبية: االعتقاد اجلازم بأّن اهلل وحده اخلالق الرازق املالك املتصرف بالكون  )

توحيد األلوهية: وهو اإلميان اجلازم بأّن اهلل  )جاء يف منهاج الصف الثامن:  سادًسا:. 6.5
 .(3)(تعاىل هو اإلله احلق وال إله غريه، وإفراده بالعبادة 

                                           
 .98: ص السابع الصف اإلسالمية، الرتبية ( 1)

 .25 :ص الثامن الصف اإلسالمية، الرتبية ( 2)

 .25 :ص الثامن الصف اإلسالمية، الرتبية ( 3)
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فال فرق  (احلق  اإلله هو )تكرار لقوله  (غريه  إله وال)قوله يف التعريف  املناقشة والنقد:
 بينهما، فهو خلل يف التعريف.

فمعنى اإلله احلق: املعبود  (هو اإلله احلق  )هو تكرار لقوله:  (وإفراده بالعبادة  )وله ق (1
 ، فصار يف التعريف تكرار آَخر !احلق

 .(1) »اللَُّه  ُهَو اْلِإَلُه اْلَمْعُبوُد   «قال ابن تيمية: 
ميان بأّن اهلَل اإل )أو  (إفراد اهلل بالعبادة )فتوحيد األلوهية بعبارة جامعة مانعة سهلة، هو 

 .(َوْحَدُه امُلْسَتِحقُّ للِعبادة 
 فإفراد اهلل بالعبادة يلزم منه االعتقاد بأن اهلل هو اإلله احلق وإال َلَما أفرَده العبد بالعبادة.

وهو اإلميان اجلازم  مساء والصفات:توحيد األ )جاء يف منهاج الصف الثامن:  ا:بًعسا. 7.5
 .(2)(وهو ُمنّزه عن مجيع صفات النقص ، ل صفات الكمالاهلل عز وجل متصف بكبأن 

التعريف فيه نقص وخلل، َفَلم َيْذُكر اإلميان بأمساء اهلل تعاىل يف التعريف  املناقشة والنقد:
 فقط اإلميان بصفات اهلل تعاىل !مطلًقا !! وإمنا ذكر 

ه األمساء وجل ل عز اهلل بأن اجلازم تعريف توحيد األمساء والصفات هو: اإلميان (1
 الكاملة. والصفات احلسنى

َد فيه التصديق واإلقرار الكافر َمن ُفِق )جاء يف منهاج الصف الثامن: ثامًنا:. 8.5
 .(3)(والعمل

 املناقشة والنقد:
 هذا التعريف عليه ملحوظات عّدة، وَيظهر ذلك يف األمور اآلتية:

                                           
 .14/12بن تيمية، امحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ا ( 1)

 .26 :ص الثامن الصف اإلسالمية، الرتبية ( 2)
 .58 :، والصف الثاني عشر، ص30 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثامن، ص ( 3)
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كون كافًرا، كما بيَّن اهلل ذلك عن أّن هناك من الكفار َمن ُيَصدِّق بنبوة نيب، ومع ذلك ي (1
 ﴾ اْلُمْفِسِديَن َعاِقَبُة َكاَن َكْيَف َفاْنُظْر َوُعُلوًّا ُظْلًما َأْنُفُسُهْم َواْسَتْيَقَنْتَها ِبَها َوَجَحُدوا ﴿ فرعون وقومه:

 َفِإنَُّهْم َيُقوُلوَن ِذيالَّ َلَيْحُزُنَك ِإنَُّه َنْعَلُم َقْد﴿عن كفار قريش: وقال اهلل لنبيه . [14النمل  :سورة]
فقد كانوا يف أنفسهم ، [34 :سورة األنعام ] ﴾ َيْجَحُدوَن اللَِّه ِبآَياِت الظَّاِلِمنَي َوَلِكنَّ ُيَكذُِّبوَنَك َلا

 ُمَصدِّقني بنبوة موسى وهارون عليهما الصالة والسالم، ومع ذلك كانوا كفارًا.
ُمِقرًّا بلسانه ويكون كافرا، كما كان من أن هناك َمن يكون مصدًقا يف داخلة نفسه، و (2

 َواْسَتْكَبَر َأَبى ِإْبِليَس ِإلَّا َفَسَجُدوا ِلآَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَلاِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ ﴿إبليس، فقد كفر إبليس ِلِكْبره، 
 .[34 :سورة البقرة] ﴾ اْلَكاِفِريَن ِمَن َوَكاَن

باإلسالم ظاهرًا، ويكون كافرًا، لعدم تصديقه  أن هناك من يكون ناطًقا باإلميان، عاماًل (3
 القليب كاملنافق.

التعريف الصحيح، الكافر هو َمن ُفِقَد فيه التصديق أو اإلقرار أو العمل، والفرق كبري بني  (4
 )أو( وحرف الواو الذي يفيد العطف واملشاركة.

ائه ورسله عليهم الوحي هو إعالم اهلل أنبي )جاء يف منهاج الصف التاسع:  تاسًعا:. 9.5
 .(1)(السالم مبا يريد أن ُيبلِّغه إليهم ِمن تشريعات وأحكام وُكتب كي ُيبلِّغوها للناس 

؟ فهو تكرار (مبا يريد أن يبلغه إليهم  )، و:(إعالم اهلل )ما الفرق بني قول:  املناقشة والنقد:
 ؟! (أحكام )و: (تشريعات  )ثم ما الفرق بني قول:  ال داعي له.
يف التعريف: )وُكتب(، فيه حماذير أيضا، فاألنبياء ال ُيْنِزل اهلل تعاىل عليهم كتًبا؛ بل على  وقوله
أمشل مما ُذِكر يف -صلى اهلل عليهم وسلم-كما أن الوحي على األنبياء والرسل  الرسل فقط.

 التعريف. 

                                           
 .4 :الرتبية اإلسالمية، الصف التاسع، ص ( 1)
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مٍر، أو نهي، إعالم اهلل رسله ِبَأ ): وُيمكن تعريف الوحي بعبارة خمتصرة جامعة مانعة، وهي
تشمل األمر  (أمر)، ال العكس، وكلمة (األنبياء)تشمل  (الرسل)فكلمة . (أو َخرٍب لتبليغه للخلق 

تشمل كل ما عدا  (خرب)تشمل، احلرام واملكروه، وكلمة  (نهي)الواجب واملستحب واملباح، وكلمة 
 )ب يف الدنيا واآلخرة، وكلمة ذلك من العقيدة أو القصص أو اخلرب العام؛ كالتبشري باجلنة أو بالعذا

تشمل اإلنس واجلن، فكلهم حباجة هلداية اهلل تعاىل، فتوفَّر يف التعريف أنه جامع ومانع،  (اخَللق 
 وسهل خمتصر.  
 أّن اإلنسان َيعتقد أن وهو: تعاىل باهلل الشرك )جاء يف منهاج الصف التاسع:  عاشرا:. 10.5

 ُتْخِرج اليت الذنوب أعظم ِمن كما َيْعُبد اهلل، وهذا َيعبده أْن أو ىل،تعا اهلل دون ِمن َيعبده شريًكا هلل
 .(1)( الدِّين ِمن امُلْسِلم

 ﴿ :تعاىل اهلل الذنوب، قال أعظم هو بل الذنوب، أعظم ِمن ليس باهلل الشرك املناقشة والنقد:
 بن اللَِّه َعْبِد ، وقال[116: النساء] ﴾َيَشاُء ِلَمْن َذِلَك ُدوَن َما َوَيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك َأْن َيْغِفُر ال اهلَل ِإنَّ

 َخَلَقك َوُهَو ِندًّا ِللَِّه َتْجَعَل َأْن: »َقاَل اللَِّه؟ ِعْنَد َأْعَظُم الذَّْنِب َأيُّ « : النَِّبيَّ َسَأْلُت « :مسعود
« (2) . 

 ضبط، والطالب التفريق بني الكفر والشرك أمر َيصعب على الطالب فهمه، فهو ال َيكاد ين
ال َيضره عدم معرفة الفرق بينهما يف هذه املرحلة الدراسية، والذي جيب أن َيْعِرفه أّن الكفر والشرك 

 ُيْحِبطان العمل. 
الكفر باهلل تعاىل: وهو إنكار وجود  )جاء يف منهاج الصف التاسع:  ادي عشر:احل. 11.5

 َوَما َوَنْحَيا َنُموُت الدُّْنَيا َحَياُتَنا ِإلَّا ِهَي َما َوَقاُلوا﴿ ( اخلالق تعاىل وِنْسبة اخَللق وتدبري الكون إىل غريه

                                           
 . 34 :ص ، التاسع الصف اإلسالمية، الرتبية ( 1)
 . 4477 :رقم البخاري، صحيح  (2)
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 ِمْن ُخِلُقوا َأْم ﴿، [24 :سورة اجلاثية ]﴾ َيُظنُّوَن ِإلَّا ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبَذِلَك َلُهْم َوَما الدَّْهُر ِإلَّا ُيْهِلُكَنا
 .(1)[36ـ35 :الطور  ]"ُيوِقُنوَن َلا َبْل َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلُقوا َأْم ﴿ ﴾اْلَخاِلُقوَن ُهُم َأْم َشْيٍء َغْيِر

 الكفر ليس حمصوًرا فيما ُذِكر يف التعريف، فالكفر أعم ِمن ذلك. املناقشة والنقد:
ومل َنِقف على تعريف جامع مانع للكفر والشرك، فالتعريفات املذكورة يف ُكتب العلماء، إما 

 أو غري منضبطة، حتفل بذكر األمثلة يف التعريف، وهذا خلل يف التعريف. خمتصرة غري شاملة،
 قياُم الشَّخص بقوٍل أو ِفعٍل أو اعتقاٍد َيْجعله خارَج اإلسالم. وُيْمِكن القول إّن الكفر هو:

َيجعله خارَج  )تشمل َمن كان ُمسِلًما وَمن هو كافر أْصًلا، وعبارة (الشخص  )فكلمة 
ْشمل َمن كان ُمسلًما فصار بُكفره خارج اإلسالم، وَمن كان كافرًا أْصاًل وَلم َيْدخل َقْيد َي (اإلسالم

 ؛ ألنه َيجعله خاصًّا فيمن كان ُمسلًما ثم َكَفر.(ُيْخرجه ِمن اإلسالم )يف اإلسالم، ولذلك مل ُيَقْل:
مُلستأجر مفهوم اإلجارة: هي عقد ُيَمكِّن ا )جاء يف منهاج الصف التاسع:  ثاني عشر:. 12.5

ِمن االنتفاع بالشيء الذي استَأجره مقابل ُأجرٍة معلومٍة، ملدٍة معلومٍة وَيبقى الشيُء امُلْسَتأَجُر ِمْلًكا 
 .(2)(ِلصاحبه 

التعريف طويل جًدا، فهو أشبه بأْن يكون شرًحا لإلجارة ال تعريًفا هلا، وهذا  املناقشة والنقد:
 مما ُيَنفِّر الطالب عن حفظه وفهمه.

طول التعريف فإن فيه خلل؛ ألنه َيْخلو ِمن َقيٍد هام عند العلماء، وهو أن تكون  مع (1
 اإلجارة على شيٍء مباح، وهو ما كان َيْذكُره العلماء يف تعريف اإلجارة.

 عقد )ِمن أحسن َوَاوَجز ما َتمَّ الوقوف عليه يف تعريف اإلجارة عند العلماء، قوهلم:  (2
العلمي  التعريف بشروط فهذا التعريف على إجيازه أتى .(1)(حمددة  معلومة لفرتة مباحة منفعة على

 كاملة.

                                           
 . 35 :الرتبية اإلسالمية، الصف التاسع ، ص ( 1)

 .74 :الرتبية اإلسالمية، الصف التاسع، ص ( 2)
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الِعدَّة: هي ُمدة حمددة شرعًا تلتزم  ): جاء يف منهاج الصف الثاني عشر: ثالث عشرال. 13.5
 .(2)(فيها املطلقة أو املتوفى عنها زوجها باالمتناع عن الزواج 

لك أن فيه نقص، فعلى هذا التعريف جيوز هذا التعريف فيه خلل، وذ املناقشة والنقد:
للُمْعَتدَّة من طالق أو وفاة أن ُتْخَطب قبل انتهاء عدتها! وجيوز هلا أيضا أن َتلبس الزينة! وهذا حرام 

 باتفاق العلماء.
 فالتعريف الصحيح:

 عن باالمتناع زوجها عنها املتوفى أو املطلقة فيها تلتزم شرعًا حمددة ُمدة ): أن الِعدَّة هي
 .(اخِلْطبة والزواج والزِّينة 

بيع الِعينة: وهو بيع يف الظاهر  )جاء يف منهاج الصف الثاني عشر:  رابع عشر:ال. 14.5
 . (3) (ولكن املقصود منه التحايل للوصول إىل الربا 

التعريف غري علمي لعدم توصيفه الدقيق لبيع الِعينة، وقد عرفه العلماء  املناقشة والنقد:
ـِقوهلم  .(4)(َنقًدا ِقيمتها ِمن بَأقل ِمن املشرتي َيشرتيها ثم َأَجٍل، إىل سلعًة يبيع الشخص أن ):ب
 
 
 

                                           
 

 (لفرتٍة حمدودة  )بتصرف، أضيف للتعريف عبارة:  109 :السَّْدالن، صاحل بن غامن، رسالة يف الفقه امُلَيسَّر، ص ( 1)
 ليكون التعريف جامًعا مانًعا.

 .137 :الرتبية اإلسالمية، الصف الثاني عشر، ص ( 2)

 .157 :ص عشر، الثاني الصف اإلسالمية، الرتبية ( 3)

 بتصرف يسري. 104:رسالة يف الفقه امُليسَّر، ص  ( 4)
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 اخلامتة:. 6
 بعد هذا التطواف يف رحاب )منهاج الرتبية اإلسالمية اجلديد(، تبني اآلتي:

 وجود خلل يف َعدد ِمن املفاهيم اإلميانية الَعَقدية، وذلك ألن مسائل العقيدة حتتاج دقة يف (1)
 الصياغة.

 مفهوم اإلميان باهلل تعاىل فيه اضطراب مما سينعكس على عقيدة وشخصية الطالب. (2)
 اعتماد املنهاج يف مواطن عدة على روايات مكذوبة أو ضعيفة يف إثبات أمور عقدية. (3)
 أمور فقهية. إثبات يف ضعيفة روايات على عدة مواطن يف املنهاج اعتماد (4)
سم خازن اجلنة هو رضوان، وهلذا مل َيذكره العلماء يف مل َيثبت عند علماء احلديث أن ا (5)

 كتب العقائد عند الكالم عن اإلميان باملالئكة.
 مثة تعريفات يف املنهاج حتتاج لصياغة دقيقة وخمتصرة. (6)
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 املراجع:. 7
 دار شعبان، أمين: تح ،والرتهيب الرتغيب ،(هـ 535)ت:  حممد بن إمساعيل األصبهاني، -1

 .1993 ،1 ط لقاهرة،ا احلديث،
الرياض،  املعارف، ،الضعيفة السلسلة ،(هـ 1420 ت:) الدين ناصر بن حممد األلباني، -2

 م.1،1992ط
 غراس، ،داود َابي ُسنن ضعيف ،(هـ 1420 ت:) الدين ناصر بن حممد األلباني، -3

 .ـه 1423 الكويت،
 َطوق زهري، مدحم: تح ،البخاري صحيح هـ(، 256 ت:)إمساعيل  بن حممد البخاري، -4

 .ـه1422 ،1ط النجاة،
 ،الَعَشرة امَلسانيد بزوائد امَلَهرة اخِلرية إحتاف ،(هـ 840 ت:)بكر  َأبي بن أمحد الُبوصريي، -5

 .1999 ،1ط الرياض، الوطن، دار
 مكتبة حامد، الَعِلي عبد: تح ،اإلميان ُشَعب ،(هـ 458 ت:) احلسني بن أمحد البيهقي، -6

  .2003 ،1ط الرياض، الرشد،
 امَلنارة، القيسي، عدنان تح: ،األوقات فضائل ،(هـ 458 ت:) احلسني بن أمحد البيهقي، -7

 .ـه1420 ،1ط مكة،
  بريوت. الفكر، دار النَّقي، اجَلوَهر هـ(، 750 ت:) عثمان بن علي الرتكماني، ابن -8
 لغربا دار عواد، بشار د.: تح ،السَُّنن ،(هـ 279 )ت: عيسى بن حممد الرتمذي، -9

 .1998 ،1ط بريوت، اإلسالمي،
 قاسم، الرمحن عبد: تح ،الفتاوى جمموع ،(هـ 728 ت:) احلليم عبد بن امحد تيمية، ابن -10

 .1995 الرياض،
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 الرتاث إحياء ،القرآن تفسري عن والبيان الكشف هـ(، 427 ت:) حممد بن أمحد الثعليب، -11
 .2002 ،1ط بريوت، العربي،

 ، داراإلسالمية الشريعة يف واملعاداة املواالة ،(هـ 1428 ت:) هللا عبد بن حمماس اجللعود، -12
 .1987 ،1ط اليقني،

 األثرية، العلوم ،امُلتناهية الِعلل ،(هـ 597 ت:) علي بن الرمحن عبد اجلوزي، ابن -13
 .1982 ،2ط باكستان،

 ُمِحب :تح ،البخاري صحيح بشرح الباري فتح ،(هـ 852ت:) علي بن أمحد حجر، ابن -14
 .1379 بريوت، املعرفة، دار اخلطيب، لدِّينا

 شاكر، أمحد :تح ،احلكام أصول يف اإلحكام ،(هـ 456 ت:) أمحد بن علي حزم، ابن -15
 .بريوت

 .ه2001 ،1ط األرناؤوط، ُشعيب: تح ،امُلْسند ،(هـ 241ت:) هالل بن أمحد حنبل، ابن -16
 باكستان، احلنفية، طبقات يف ةاملضي اجلواهر هـ(، 676ت:) حممد بن القادر عبد احلنفي، -17

 .ط بدون
 ُسَكينة: تح ،الرسم يف امُلتشابه تلخيص هـ(، 463 ت:) علي بن أمحد البغدادي، اخلطيب -18

 . 1985 ،1ط دمشق، طالس، الشهابي،
 الغرب دار عواد، بشار: تح ،اإلسالم تاريخ ،(هـ 748 ت:)أمحد  بن حممد الذهيب، -19

 .1،2003 ط اإلسالمي،
 .1985 ،3ط بريوت، الرسالة، ،النبالء سري أعالم ،(هـ 748 ت:)أمحد  بن حممد الذهيب، -20
املهذب يف اختصار السنن الكربى هـ(، 748الذهيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد )ت: -21

 ،1الوطن للنشر/ الرياض ط طباعة: دار دار املشكاة للبحث العلمي، :، تحللبيهقي
 .هـ1422
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: تح ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،(هـ 795 ت:)أمحد  بن الرمحن عبد رجب، ابن -22
  .2003 ،1النبوية، ط اأَلثرية، املدينة الُغرباء شعبان، حممود

 دار القطان، حسام: ، تحالُبْلدانيات ،(هـ 902ت:) الرمحن عبد بن حممد السخاوي، -23
 .2003 ،1ط السعودية، العطاء،

 .ـه1425 ،1ط الرياض، ،امُلَيسَّر لفقها يف رسالة غامن، بن صاحل السَّْدالن، -24
 الرياض، املعرف، األلباني،: ، تحاإلميان ،(هـ 204ت:) سالم بن القاسم سالم، ابن -25

2000. 
صادر،  دار عباس، إحسان :، تحالكربى الطبقات ،(هـ 230ت:) سعد بن حممد سعد، ابن -26

 .1968 ،1ط بريوت
العلمية،  الكتب ، داراخلميسية أَلماليا ترتيب هـ(،499ت:)احلسني بن حييى الشجري، -27

 .2001 ،1بريوت، ط
 دار امُلَعلِّمي، الرمحن عبد :، تحاجملموعة الفوائد ،(هـ 1250ت:)علي  بن حممد الشوكاني، -28

 بريوت. العلمية، الكتب
 القاهرة. الراشدين، اخللفاء ، دارحنتِفل؟ هل النيب املولد حممد، شحاتة صقر، -29
 دار احُلسيين، طارق :، تحاألوسط املعجم ،(هـ 360ت: ) أمحد بن سليمان الطرباني، -30

 القاهرة. احلرمني،
 تيمية، ابن مكتبة ،الضعفاء يف الكامل هـ(، 365 ت:) َعِدي بن اهلل عبد عدي، ابن -31

 .1993 ،1القاهرة، ط
، حزم ابن ، داراأَلْسفار َحْمل عن امُلْغين ،(806ت:) احلسني بن الرحيم عبد العراقي، -32

 .2005 ،1بريوت، ط
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 دار الَعْمَروي، عمرو: ، تحدمشق تاريخ ،(هـ 571ت:) احلسن بن علي عساكر، ابن -33
 .1995 ،1ط بريوت، الفكر،

 ،1 بريوت،ط العلمية، املكتبة دار ،الكبري الضعفاء هـ(، 322ت) عمرو بن حممد العقيلي، -34
1984. 

 الرمحن، عباد ، مكتبةاجلنة باتموج ،(هـ 564 ت:)الواحد  عبد بن معمر الفاخر، ابن -35
 .2002 ،1ط

 طيبة، دار ،األحكام كتاب يف واإليهام الوهم بيان ،(هـ 628ت: ) حممد بن علي الفاسي، -36
 .1997 ،1ط الرياض،

 .1414 ،1ط خضر، بريوت، ، دارمكة أخبار هـ(، 272ت: ) إسحاق بن حممد الفاكهي، -37
 .2004 ،1ط ،سليمان بن خيثمة حديث نِم ،(هـ 343)ت:  سليمان بن َخْيثمة القرشي، -38
 الرسالة، السََّلفي، محدي: ، تحالقضاعي مسند ،(هـ 454 ت:) سالمة بن حممد القضاعي، -39

 .1986 ،1ط بريوت،
 الكتب دار ،واألفراد الغرائب أطراف ،(هـ 507ت: )طاهر  بن حممد الَقيسراني، ابن -40

 .1998 ،1بريوت، ط العلمية،
 عن الل بن علي بن أمحد بكر أبي حديث من ،(هـ 398ت: ) ليع بن أمحد الل، ابن -41

 بدون. ،شيوخه
 مكتبة ،الرجال امساء يف الكمال تهذيب ،(هـ 742ت: ) الرمحن عبد بن يوسف امِلزِّي، -42

 .1997 ،1ط السعودية، األثرية، الغرباء
 .2008 ،1ط حزم، ابن ، دارالقرآن فضائل ،(هـ 432ت: )حممد  بن جعفر امُلْستغفري، -43
 الكتب. عامل ،امَلْرعية وامِلنح الشرعية اآلداب ،(هـ 763ت:) مفلح بن حممد مفلح، ابن -44
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 الفاروق حممد، بن عادل: تح ،ماجة ابن ُسنن شرح ،(هـ 762: ت) قليج بن ُمْفَلطاي -45
 .2001 ،1ط للنشر،

 دار ،الصحابيات النساء مناقب ،(هـ 600 :ت)الواحد  عبد بن الغين عبد املقدسي، -46
 .1994 ،1البشائر، ط

بريوت،  خضر، دار ،املختارة األحاديث هـ(، 643:ت) الواحد عبد بن حممد املقدسي، -47
 .م2000 ،3ط

 .2004 الرياض، اهلجرة، دار ،امُلنري البدر ،(هـ 804:ت) علي بن عمر امللقن، ابن -48
 ،الصغري معاجلا بشرح التيسري ،(هـ 1031:ت) العارفني تاج بن الرؤوف عبد املناوي، -49

 .1988 الرياض، الشافعي، مكتبة
 .1985 ،1ط الرياض، طيبة، دار ،األوسط ،(هـ 319:ت) إبراهيم بن حممد امُلنذر، ابن -50
 .1997 ،1لبنان، ط الرسالة، ،اأَلحكام ُخالصة هـ(، 676: ت) شرف بن حييى النووي، -51
 الكتب دار ،الفوائد بعوَمْن الزوائد َمْجمع ،(هـ 807: ت)بكر  َأبي بن علي اهليثمي، -52

 .بريوت العلمية،
 ،2ط الدمام، اإلصالح، دار ،النزول أسباب هـ(، 1992:ت) أمحد بن علي الواحدي، -53

1992. 
 .1988 بريوت، الفكر، دار ،الشفا ،(هـ 873 ت:) موسى بن عياض اليحصيب، -54
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