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 األهداف
 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .ذكر المقصود بالتفقه في الدين( 1

 .بيان فضل التفقه في الدين( 2

 .حفظ الحديثين الشريفين غيبا  ( 3

 .المقارنة بين فرض العين وفرض الكفاية( 4

 .استنتاج آثار عدم التفقه في الدين( 5

 



                                   

هذان حديثان عظيمان يحثان على تحصيل العلم والتفقه في الدين، 

 .شأنه  وبيان فضل ذلك، وعظيم 

 

   

 

 .«الدينِ خيًرا يُفَق ِْههُّ في  بهمن يُِرِد هللاُ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    

 

   .«وعلََّمهُ َخيُرُكم من تعلََّم القرآَن »:  وقال رسول ملسو هيلع هللا ىلص   

 

    

 



 .ما املقصود بالتفقه في الدين

، : التفقه في الدين
ً
 واعيا

ً
فهم كتاب هللا وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فهما

 يدفع للعمل بطاعة هللا تعالى واجتناب معصيته



 
حرص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم الصحابة القرآن الكريم وما فيه 

م ”: مسعودمن أحكام، يقول عبد هللا بن 
َّ
ا إذا تعل

ّ
كان الرجل من

، والعمَل  ر آياٍت لم يجاوزُهّن حتى يعرف معانيُهنَّ
ْ

 .“بهنَّ َعش
   

 الدين؟كيف يتحصل المسلم على التفقه في 

تعلم كتاب هللا تعالى وما يعين على فهمه من السنة النبوية 1)

 .الشريفة

 .تعلم السيرة وأقوال الصحابة والسلف الصالح2)



 :الديننتيجة التفقه في 

يجعل إيمان المسلم باهلل وعبادته على بصيرة فيعرف الحق 

   .إليهويدعو  بهويعمل 

 

ِ ۚس بِيِلي أ ْدُعو إِل ى  ِذهِ قُْل ه   “:تعالى قال  ِن َّللاه م  ة  أ ن ا و   ع ل ى  ب ِصير 

ا أ ن ا ِمن  اْلُمْشِرِكين  اتهب ع ِني ۖ م  ِ و  ان  َّللاه ُسْبح   . و 

 

 

 



 .ما فضل التفقه في الدين



 

 .فضل التفقه في الدين

  فضل التفقه في الدين مما يدل على عظيم
   

 :العظيماألجر والثواب ( 2

 بهومن سلَك طريقاً يلتمُس فيه ِعلماً سهَّل هللا “:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

    .“الَجن ةطريقاً إلى 

 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من الدعاء بقوله1)

ً اللهم انفعني بما عل متني، وعلَّمني ما ينفعُني، وزدني “:  .“علما

 :العلماءرفع مكانة ( 3

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم “ :قال تعالى  َدَرَجاٍت ۚيَْرفَِع َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن   .“َخبِير  َوَّللاَّ

 



 

 .فضل التفقه في الدين

  فضل التفقه في الدين مما يدل على عظيم
   

 :العلماستغفار من في السموات واألرض لطالب ( 4

ا ِلطالب اْلِعْلِم ِرضا  ” قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ت ه  ُع أْجِنح  إنه المالئِك ة  ل ت ض  و 

واِت ومْن فِي  إنه اْلعاِلم ل ي ْست ْغِفُر ل هُ مْن في السهم  بِما ي ْصن ُع، و 

 “الماءِ األْرِض حتهى الِحيتاُن في 

 :األنبياءالعلماء ورثة ( 5

وإّن فضُل العاِلِم على العابِد كفضِل القمِر على ” قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ا  ثوا دينار  ّرِ سائِر الكواكِب وإنه العُلماء  ورثةُ األنبياِء إّن األنبياء  لْم يُو 

ّظ  وافر ْن أخذ هُ أخذ  ِبح  ثوا الِعلم  فم  ا إنّما وره  “ وال ِدْره م 



 .ما حكم التفقه في الدين



 .حكم التفقه في الدين
   :يكون والتفقه في الدين إما أن 

ما أوجبه هللا على كل مسلم مكلف بعينه، فال : فرض عين،وهو1)

   بجهله،يُعذر أحد 

 الحاجة إليه عامةويتفاوت حسب حاجة الشخص، فمنه ما تكون 2)

كأحكام البيع الحاجة إليه خاصة كالعلم بالعبادات، ومنه ما تكون 

   أحكام،من  الطبييبللتاجر فهي تختلف عما يحتاجه 

ولذلك يجب على كل مسلم أن يتزود من العلم الشرعي بما ينفعه 3)

 (.لتجنب الوقوع في الظلم أو الزلل) ويلزمه؛



 .حكم التفقه في الدين
    :يكون والتفقه في الدين إما أن 

 

ما أوجبه هللا على مجموع المسلمين، فإن : فرض كفاية، وهو( 2

أقامه بعض الناس، وتحققت بهم الكفاية، سقط اإلثم على 

 اآلخرين،

ألنه )كفاية؛فالتخصص في العلم الشرعي، والتعمق فيه فرض 

يصعب على المسلمين أن يتفرغوا جميعا  للتخصص فيه، كما أن 

المجتمع بحاجة لتخصصات أخرى، ولذلك جاء أمر هللا تعالى 

  الدين،للمؤمنين بأن تكون منهم طائفة تتفقه في 

ََ نَفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة َكافَّةً َۚوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا “:قال تعالى  فَلَْو

يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم  ِمْنُهْم َطائِفَة  ِليَتَفَقَُّهوا ِفي الد ِ

 .“يَْحذَُرونَ لَعَلَُّهْم 

    



 نتأمل ونستنتج
 

 

 

 

 :.كفايةنتأمل أنواع العلوم اآلتية، ونصنفها إلى فرض عين، وفرض 

 .فرض كفاية: دراسة الطب1)

 

 .فرض كفاية: دراسة أحكام المصارف اإلسالمية( 2

 

 .فرض عين: دراسة أحكام الوضوء( 3

 

 .فرض كفاية: دراسة الهندسة( 4

 

 

 



 .ما آثار عدم التفقه في الدين



 

 .آثار عدم التفقه في الدين

 :منهايترتب على عدم التفقه في الدين آثار عديدة، 
   

عدم التمييز بين األولويات، فيقدم األقل أهمية على األكثر أهمية، ( 1

 .كتقديم النوافل على الفرائض

 .اتباع البدع والتقليد األعمى( 5

الوقوع في الحرج والمشقة، والتشديد على الناس فيما خففه ( 4

 .الشرع كالرخص المتعلقة بالجمع بين الصلوات وغيرها

 .الوقوع في المعاصي جهال  بحكمها أو لعدم إدراك عقابها( 2

 .التقصير ببعض الطاعات جهال  بفضلها، كالتقصير بصلة الرحم( 3



 
 

 على كل مسلم ومسلمة أن يجتهد في طلب العلم 
ً
ولذلك كان لزاما

 الشرعي،
 :الشرعيأهمية معرفة العلم 

 .الذي سينير قلبه ودربه( 1

 .في الدنيا وآلاخرة العميمويفتح له أبواب الخير ( 2

 
   



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

    الدين؟من آثار عدم التفقه في 

خيًرا يُفَق ِْههُّ في  بهمن يُِرِد هللاُ »:عالم يحث الحديث الشريف  

 ؟«الدينِ 

      .التجويدفقه تحصيل .ب           .البيانتحصيل فقه .أ

     .العلمالتفقه بالدين وتحصيل .د           .الديناالتفقه بعلوم .ج

    .جهال  الوقوع في المعاصي  .ب         .األولوياتالتمييز بين .أ

   .عمدا  التقصير في الطاعات  .د    .الشرعيةاألخذ بالرخص  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

 

 

 

   .الدينعّرف التفقه في 

 

 

 سؤال

 

 

 

 

بين الحكم الشرعي مع ذكر السبب في التخصص في 

 .العلم الشرعي والتعمق فيه

 

 

 

 

 سؤال

    

 المسلمين؟أي من العلوم اآلتية ال يُعد فرض كفاية على 

 

        .الطبعلم .ب                  .اإلجتماععلم .أ

     .والصومأحكام الصالة .د                  .الهندسةعلم .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
    

 االستدالل؟وضح فضل التفقه في الدين مع 

 

 

 

 

  

 .التفقه في الدين آثارعدمما هي 

 

 

 

 

 سؤال

 سؤال



 املهام التعليمية
بااااوع إلى مصااااا عرااااوكت  صف ةاااا      اااا   اااا      

 عااس رااام   عاا م  عناالس  عااس  عنااال  و حاا   
 . عرولح وكوتهو في خ ع   ملج سع

 

 
 

 




