

املختصر املفيد
يف معرفة رب العبيد

╝
تــقــديـــم
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل خاتم املرسلني وعىل آله
الطاهرين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل إهل ًا أحد ًا فرد ًا صمد ًا ،نحمده ونستعينه
ونؤمن به ونستهديه اهلدى ونعوذ به من الضاللة والردى.
ونشهد أن سيدنا حممد ًا عبده ورسوله أرسله باهلدى وبعد:
فهذا خمترص مفيد يف معرفة رب العبيد ونسأل اهلل اإلعانة والسداد وأن
يكون خالص ًا لرب العباد مذخور ًا ليوم التناد ،وأن ينفع به إخويت املؤمنني،
ونرجوهم أن يدعوا اهلل يل باملغفرة والرمحة يف يوم الدين ،وهذا أوان الرشوع
فنقول:

املختصر املفيد يف معرفة رب العبيد......................................................أولًا :التوحيد 5 -

-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ا
[أوًل :التوحيد]
اعلم أهيا الطالب للنجاة أن أول ما جيب عليك النظر يف معرفة اهلل؛ ألنك
إذا اعتقدت اهلل عىل خالف ما هو عليه فإن عبادتك صارت إىل غري اهلل إىل هذا

الذي تعتقده وهو غري اهلل ،وملا كان اهلل ال ندركه باألبصار كام قال :ﭽﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ [األنعام] ،فإنا
ال نعرفه إال بمخلوقاته التي ال بد هلا من خالق ،ومصنوعاته التي ال بد هلا من
صانع.
فأول ما تنظر يف نفسك :فإنك مل ُ
تك شي ًئا ،وأنه خلقك ثم رصت شي ًئا،
وصورك وجعل لك السمع والبرص والعقل واللسان واأليدي واألرجل،
وفض َلك عىل كثري من احليوانات بالعقل الذي تعرف به كل املعارف ،وتعرف
َّ
به ما يرضك وما ينفعك ،وأنك لست الذي جعلت لنفسك السمع وال البرص
وال اللسان وال مجيع األعضاء واجلوارح ،وأنه ال بد لك من خالق خلقك ويف
أي صورة ما شاء صورك.
ثم تنظر إىل ما تشاهده وتعلمه من املخلوقات التي وجدت من العدم؛ من
اآلدميني ،ومن الغنم والبقر واإلبل والطري ،وسائر احليوانات املختلفة،
صورها وألواهنا ومقاديرها.
وما تشاهده من األمطار واألشجار والفواكه واألثامر ،فإنا نشاهد األشجار
اخرضت وأورقت وأزهرت وأثمرت،
أعوا ًدا جرداء ،فإذا سقاها اهلل باألمطار
َّ

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
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ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
رساجا للعاملني ،ثم تغرب ثم
ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [عبس] ،وكذا الشمس تطلع
ً
تطلع كل يوم ال تتخلف ،وكذا الليل بعد النهار ،والنهار بعد الليل يتعاقبان.
عر ْفن َ
علما يقينًا أنه ال بد هلذا العامل من
َاك َ
بعض ُه فإنا نعلم ً
فإذا نظرنا إىل ما َّ
خالق خلقه ،وصانع صنعه ،ومدبر دبره ،بال ٍّ
شك وال ريب.
بعضها وبَ ِق َي منها بقية فإنا نقطع ونعلم أنه ال
دارا يف فالة قد ْاهنَدَّ ُ
ولو رأينا ً
بد هلا من ٍ
بان بناها وعمرها ولو مل نشاهده حني بناها ،فكيف هبذه املخلوقات
التي شاهدنا وجودها بعد العدم؟!
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ثم جيب عليك أن تعلم وأن تصف هذا الرب بأنه قادر؛ ألن العاجز ال يقدر
أن يصنع صن ًعا ،وال أن حيدث شي ًئا.
مثاله فيام نشاهده :أن أحدنا لو محل مح ً
ال ثقيالً ،واآلخر مل يقدر عىل محله،

فإن األول يوصف بأنه قادر ،واآلخر يوصف بأنه عاجز ،ﭽﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﭼ [يس].

ثم جيب عليك أهيا الطالب أن تعلم وتعتقد أن اهلل عامل؛ ألنه خلق الصنع
املحكم املتقن املشتمل عىل احلكمة واملصلحة ،وال يقدر عىل ذلك إال العامل
به ،كام أنه ال يقدر عىل النجارة إال العامل هبا ،وال عىل اخلياطة والعامرة والسباكة
إال العامل هبا.
رساجا ،فإنا ال نقدر أن
انظر كيف خلق اهلل لنا البرص ،وخلق لنا الشمس
ً
نعيش إال هبام؛ ألن األعمى ال يقدر عىل احلراثة والزراعة ،وال العامرة وال
اخلياطة ،وال أكثر األعامل ،وكذا ال نقدر عىل األعامل إال بالشمس.
وانظر كيف خالف اهلل بني مليارات الوجوه يف نحو شرب وأربع بنان ً
طوال
وعرضا وبدون رقوم ،ولو ساوى بينهم حلصل فساد كبري ،فإنه ال يعرف
َ
الزوج زوجته ،وال األب واألم أوالدهام ،وال العكس.
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فقد بلغ اهلل يف هذا اخللق قدرة وحكمة ال تامثل وال تساوى ،ولو رشحنا
إتقان صنع اهلل ،وعظيم قدرته يف كثري من خملوقاته الستغرق أورا ًقا كثرية،

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [األنعام] ،أي يف علم اهلل ،ﭽﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ[البقرة ،]٥٢٢ :أي علمه.
ثم جيب علينا أن نعتقد أن اهلل حي ،والدليل عىل ذلك :أن اهلل قادر عامل،
والقادر العامل ال يكون إال ح ًّيا؛ ألن امليت واجلامد ال يقدران عىل أن حيدثا
شي ًئا ،وال أن يفعال ً
فعال ،وقد قال اهلل تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﭼ [البقرة ،]٥٢٢ :وهو حي بغري حياة.
ثم نعلم أن اهلل سميع بصري مدرك للمطعومات واملشمومات
واملحسوسات بغري أذنني وال عينني وال أنف وال إحسا

ﭽﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ [الشورى].
والدليل عىل ذلك :أنه خلق املخلوقات خمتلفة ألواهنا( )1كالزهور واألثامر
واحليوانات وال يعرف األلوان إال البصري فاألعمى الذي هو أعمى من أول
خلقه ال يعرف األمحر واألخرض واألصفر وال يعرف لون ًا من لون.

( - )1هذا دليل على أنه بصري.
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وخلق احليوانات املختلفة أصواهتا( )1وال يعرف األصوات إال السميع،
وخلق املشمومات( )2املختلف شمها فللمسك رائحة وللعود رائحة وللكاذي
رائحة وقس الباقي ،وال يفرق بني الروائح إال الذي يدرك املشمومات.
وخلق املطعومات خمتل ًفا طعمها()3؛ فللعسل والسكر والرمان والعنب
والتمر لكل نوع منها طعم ،وخلق احلر والربد( )4وال يفرق بني هذه األنواع إال
املدرك.
وليس له آلة يدرك هبا املدركات؛ بل هو عامل ٌ هبا ،أي ال ختفى عليه؛ ألنه

حيتاج إىل خالق خيلق له هذه اآلالت ومل يكن رب ًا وألشبهنا ﭽﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ [الشورى].
فليس له عينان وال أذنان وال أنف وال لسان وال يدان؛ ألنه لو كان كذلك
لكان له خالق يفصله وينظمه وكان خملوق ًا ومل يكن رب ًا ألن كل مقدر ال بد له
من مقدِّ ر يقدره ويصوره  ،واهلل يقول :ﭽﭡﭢﭣ ﭤﭼ.
ثم نعتقد أنه قديم ال أول لوجوده؛ ألنه لو كان لوجوده بداية لكان خملو ًقا
ٍ
ٍ
خالق ،وتسلسل ،والتسلسل
واخلالق إىل
خالق،
واخلالق إىل
واحتاج إىل خالق،
ُ
ُ
حمال.

()1
()2
()3
()4

 هذا دليل على أنه مسيع. هذا دليل على أنه مدرك للمشمومات. هذا دليل على أنه مدرك للمطعومات. -هذا دليل على أنه مدرك للمحسوسات.
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ثم نعتقد أنه ليس له مثل( )1وال شبيه وال نظري وال مثيل ألنه لو كان مثلنا
لزم أن يكون حمدَ ث ًا خملوق ًا مثلنا لعدم الفرق ،ولو كان له عينان ويدان ووج ٌه
ورجالن ،ونحو ذلك لكان مقدر ًا مك َّيف ًا حيتاج إىل خالق خيلقه و ُم َقدِّ ر ي َقدِّ ره
ومل يكن ربًّا.
ولو كنا مثله لزم أن نكون مثله آهلة لعدم الفرق ،وألن القادر ال يستطيع أن

خيلق مثل نفسه ،ولقوله تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭼ [الشورى].

واهلل تعاىل ليس يف مكان:
 )1ألنه لو كان يف مكان لزم أن يكون ُم َقدَّ ًرا ،وكل ُم َقدَّ ٍر ال بد له من ُم َقدِّ ٍر
يقدره؛ ألنه جيوز أن يكون طوله مائة ذراع ،وألف ذراع ،ومخسني،
وعرشين ،وأقل وأكثر ،وال يمكن [أن يكون] عىل مقدار دون مقدار
ٍ
خمتار.
إال باختيار
 )2وألن اهلل تعاىل خالق املكان ،وقبل املكان ومل يكن له مكان ،وال حيتاج
إىل املكان.

( - )1هنا مسألتان ،هما )1( :أن اهلل تعاىل ليس مثلنا وال يشبهنا يف صفاتنا )2( .أننا لسنا مثل
اهلل تعاىل وال نشبهه يف صفاته.
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ثم نعتقد أنه ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ ألنه لو رئي لكان يف مكان
وإذا كان يف مكان كان حمدود ًا وإذا كان حمدود ًا كان مقدَّ ر ًا وم َ
ك َّي ًفا ،واملراد
باملكيف ما ُيسأل عنه بكيف ؛ فيجاب  :بكبري أو صغري  ،أو أبيض أو أسود أو
نحوها.
وإذا كان كذلك فال بد له من ُمك ِّيف يك ِّيفه ومقدِّ ر يقدِّ ره  ،خيتار له لون ًا
ومقدار ًا.

ولقوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭼ [األنعام].

وقوله تعاىل :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﭼ [األعراف ،]٣٤١ :ومل يستقر اجلبل بل جعله دك ًا.

وقوله :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ
ﯛﭼ [النساء ،]٣٢١ :وقوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ
[الفرقان] ،ولو كان يمكن رؤيته يف اآلخرة لكانت احلكمة أن نراه اآلن يف الدنيا
لتتم وتقوى به حجة املرسلني وال يبقى للكفار أي شبهة حني يراه النا
بأعينهم.
ثم جيب علينا أن نعتقد أن اهلل واحد ليس له رشيك؛ ألنه مل يقم دليل إال
ٍ
عىل ٍ
واحد ولو كان فيهام آهلة غري اهلل ألتتنا كتبهم ورسلهم وال يمكن أن
إله
نثبت آهلة بغري دليل وال برهان.
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ولقوله تعاىل  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [اإلخالص] ،وقوله تعاىل :
ﭽﯽﯾﯿﭼ [البقرة.]٣٦١ :

وقوله :ﭽﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ [البقرة ،]٥٢٢ :ﭽﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﭼ [األنبياء ،]٥٥ :أي لو كان يف الساموات واألرض آهلة الختلفوا
وأفسدوها وأخربوها.
الذوات ثالث:
 ذات الباري ال كالذوات. وذات اجلسم ،وهو :الطويل العريض العميق الذي يشغل املكان. وذات ال َع َرض ،وهو صفات األجسام؛ نحو :احلرارة ،والربودة،والرطوبة ،واليبوسة ،والشهوة ،والنفرة ،واهلم ،والغم ،والرسور ،والكدر،
واألمل ،واحلركة ،والسكون ،واأللوان؛ وهذه ال حتل إال يف األجسام.
وبعضهم زاد اجلوهر ذا ًتا رابعة ،وهو اجلزء الذي ال ينقسم لصغره.
واهلل ليس كمثله يشء ،هو ذات ال كالذوات ،ويش ٌء ال كاألشياء ،وال حتل
فيه األعراض كلها؛ فال حيل فيه األمل ،وال الشهوة ،وال اللذة ،وال الكدر ،وال
دائما؛ ألن احلاجة إنام هي يف جلب املنفعة
الرسور ،وال الرضر ،فليس بمحتاج ً
دائما غري حمتاج ،فال جتوز عليه
ودفع املرضة وهي ممتنعة عليه ،فهو غني ً
القبائح والرذائل والعيوب ،وهو غري حمتاج هلا؛ ألهنا ختل بكامله ورشفه وعلوه
وتنقصه وتدنسه فال يوصف هبا أبدً ا؛
.]١٣

ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [محمد:

وإىل هنا تنتهي صفات التوحيد.
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[معنى التوحيد]
ومعنى التوحيد :أنه ال يشاركه يف اإلهلية أحد وال يف هذه الصفات؛ ألنه
دائما ال
دائما ،ال يعجز ،وعامل دائ ًام ال خيفى عليه يشء ،وسميع بصري ً
قادر ً
دائما ،ومدرك
ختفى عليه املسموعات واملبرصات املوجودة واملعدومة
ً
دائما؛ املطعومات ،واملشمومات ،وما فيها من احلرارة ،والربودة،
للمدركَات ً
َ
دائما،
واآلالم ،واللذة ،والغم ،والرسور ،واملرضة ،وبدون آلة ،وهو ٌّ
حي ً
دائما؛ فهذه الصفات خيتص هبا وحده ال رشيك له.
وموجو ٌد ً
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ا
[ثانيا :العدل]
وهذا باب العدل ،ومعنى العدل :هو الذي تعرفه أهيا الطالب يف عرفنا
وهو :أنه ال يظلم وال يكذب وال خيلف الوعد والوعيد ،وال يفعل القبيح:
 )1ألن هذه الصفات من صفات النقص منافية للعدالة والكامل ،وخملة
برشف من اتصف هبا؛ تدنسه وتشوهه ،ويتصف صاحبها بالدناءة
والرذالة ،يتنزه عنها أرشاف الرجال ،وإن دعتهم احلاجة إليها؛ فكيف
باهلل ذي العزة والكامل والغنى يف كل األحوال؟!
 )2وألنه غري حمتاج هلا ،غني عنها ،وهو عامل بأهنا من صفات النقص
والرذالة ،وأنه غني عنها فال يفعلها أبدً ا.
وأفعال العباد كلها منهم ومل يقدرها اهلل عليهم ومل جيربهم عليها ،ومل يرض
بالقبيح منها:
 )1ألنه لو قدرها عليهم وأجربهم عليها مل يستحقوا عىل الطاعة ثوابًا وال
عىل املعصية عقابًا.

 )2وألنه يقبح أن يأمرهم وينهاهم وهم جمربون مسريون غري قادرين
قبيحا؛ كلو
للما
عىل الفعل والرتك ،فإذا عاقبهم كان عقاهبم
ً
ً
تصل.
كلف الغنم والبقر واإلبل بالصالة ثم يعاقبها عليها إن مل
ِ
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 )3وألن اهلل نسب أفعال العباد إليهم فقال :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ
[السجدة ،]٣١ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﭼ [البقرة ،]٥٣٦ﭽﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﭼ [فصلت.]٣١:
وال يمكن أن يرىض بالقبيح منها؛ ألن الرضا بالقبيح قبيح وعيب كبري؛
وأخرب بأنه ال حيب املعايص فقال :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [البقرة،]٥٠٢:

ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ [الزمر ،]١ :ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﮞ ﰔ ﰕﰖ
ﰗﭼ [اإلرساء].
وال يكلف اهلل أحد ًا ما ال يطيقه؛ ألن تكليف ما ال يطاق قبيح ،واهلل ال

يفعل القبيح كام تقدم وقد قال اهلل سبحانه :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﭼ [البقرة ،]٥٣٦ :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [البقرة،]٥٣٦ :

وقال :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [التغابن ،]٣٦ :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﭼ [آل عمران ،]٧١ :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﭼ [البقرة،]٣٣٢ :

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [الحج ،]١٣:فهذه

األدلة تدل عىل أن اهلل ال يكلف أحدً ا ما ال يطيقه.

واهلل تعاىل ال يعذب أحدً ا إال بذنبه ،وال يثيبه إال بعمله؛ ألن تعذيب من ال
ذنب له للم قبيح ،واهلل ال يفعل القبيح؛ ألنه ال حاجة له يف تعذيبه ،واحلكمة
ال تقتيض تعذيبه؛ بل تقتيض عدم تعذيبه.
وأما الثواب فألنه تكريم وتعظيم ،وتعظيم من ال يستحق التعظيم قبيح.
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وألن اهلل تعاىل يقول :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ
ﰌﰍ ﭼ [يس] ،ﭽﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥﭼ [الزخرف،]٦٧ :

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ [هود ،]١٠١ :ﭽﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯫ ﭼ [فصلت ،]١٦ :ﭽﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﭼ [القصص.]٩٥ :
ونؤمن بنبوءة نبيئنا حممد ﷺ؛ ألنه ادعى النبوءة وأتى باملعجزات

التي عجز عنها اجلن واإلنس وأعظمها القرآن قال تعاىل :ﭽﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭼ [اإلسراء].

وقد مىض ألف وأربعامئة ومخس وثالثون سنة ومل يقدروا عىل اإلتيان بمثله
مر العصور.
فهو املعجزة الكربى الباقية عىل ِّ
وله معجزات ،منها  :اجلمل

()1

الذي شكا من أربابه أهنم يريدون أن

يذبحوه.
(- )1أما حكاية اجلمل :فإنه أقبل إىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -وضرب جبرانه
[باطن عنقه] األرض ورغى [صوَّتَ وضجَّ] وبكى ساجدًا .فقال القوم :سجد لك اجلمل حنن أحق أن
نسجد لك .قال(( :اسجدوا هلل عزَّ وجل ،ولو أمرت شيئاً أن يسجد لشيء ألمرت املرأة أن تسجد
لزوجها)) ،جاءني يشكو أربابه)) ،فوجَّهَ النيبءُ –صلى اهلل عليه وآله وسلم  -أمريَ املؤمنني –
صلوات اهلل عليه  -مع اجلمل لينصفه ،إذ أقبل صاحبه أعرابي ،فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم :
((مَا بال هذا البعري يشكو أربابه))؟ قال :يا رسول اهلل ما يقول؟ قال(( :يقول :انتجعتم [أي:
استخدمتموه يف الرعي وطلب العشب] عليه صغريًا حتى صار عَوْدًا كبريًا ،ثم إنكم أردمت حنره)).
قال(( :يا أعرابي :إما أن تهبه لي وإما أن تبيعه مين)) .قال :يا رسول اهلل ،أهبه لك .فكان اجلمل
يأتي علوفة الناس فيعتلف منها ال مينعونه ،فلما قبض رسول اهلل مات ،فأمر أمريُ املؤمنني –صلوات
اهلل عليه  -بدفنه كيال تأكله السباع[ .املصابيح ألبي العباس احلسين (ع)]131 :
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ومنها :الذئب( )1الذي شهد له بالنبوءة.
ومنها :بقرة آل ذريح( )2التي أخربت بنبوءته.
ومنها  :إخباره باملغيبات كإخباره بقتل عيل
احلسني

()4

()3

 ،-$-وإخباره بقتل

 -$-يف أرض كربالء ،وإخباره بالناكثني والقاسطني

واملارقني(.)5

(- )1وأما حكاية الذئب :فإنه أقبل إىل رسول اهلل –صلى اهلل عليه وآله وسلم  -فشكى إليه اجلوع
وقال :يا رسول اهلل ،إمنا بعثك اهلل رأفةً ورمحةً ،وليحيي بك العباد والبالد فاقسم لي شيئًا أناله،
فدعا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم الرعاة وقال(( :افرضوا للذئب شيئًا)) .فبخلوا ومل يفعلوا ،ثم
عاد فشكى عليه من الغد اجلوع وأعاد الكالم ،فدعا صلى اهلل عليه وآله وسلم الرعاة ثانيًا وقال:
((افرضوا للذئب شيئًا)) فلم يفعلوا ،ثم عاد إليه من الغد[ .املصابيح ألبي العباس احلسين (ع)]131 :
(- )2وأما حكاية بقرة آل ذريح :فإنها يف أول مَا أتى رسول اهلل –صلى اهلل عليه وآله وسلم  -الوحي
صاحت بلسان اآلدميني صياحًا عاليًا ،وقد اجتمع القوم ليوم عيدهم ،فجاءت تعدو حتى وقفت على
اجلمع وهي تقول :يا أهل ذريح صائح يصيح من بطن هذا القبيل ،هاشم ومَا هاشم هشم الثريد ليوم
عصيب ،ال إله إالّ اهلل حممد رسول اهلل ،جاءه الوحي املبني كالم رب العاملني ،يغلب القبيل ويذبح
الضليل ،ويؤذِّن بأذان إبراهيم اخلليل ،بعث بالذبح والذبيح ،وامللك الفسيح؛ هاهو ذا عجلوا قول :ال
إله إالّ اهلل تدخلوا اجلنة ،جنة املأوى ،فما كان من آل ذريح إال وقد أقبلوا حتى وقفوا على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  ،وأسلموا على يديه ،فكانوا أول العرب إسالمًا[ .املصابيح ألبي
العباس احلسين (ع)]131 :
(- )3وهو ما قاله رسول اهلل –صلى اهلل عليه وآله وسلم  -ألمري املؤمنني –صلوات اهلل عليه (( :-من
أشقى األولني واآلخرين))؟ فقال :اهلل ورسوله أعلم ،فقال((:أشقى األولني عاقر الناقة ،وأشقى
اآلخرين الذي يضربك يا علي)) وأشار إىل حيث يضرب ،ويف رواية(( :ختضب هذه من هذه)) ،أي:
حليته من دم هامته.
(- )4وهو ما روي أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وآله وسلم  -خرج مسافراً من املدينة ،فلما كان
حبرة وقف واسرتجع ،ثم مرَّ ثم وقف واسرتجع أكثر من األوىل وبكى وقال(( :هذا جربيل خيربني
أنها أرض كرب وبالء ،يقتل فيها احلسني سخيليت ،وفرخ فرخيت ،وأتاني منها برتبة محراء)) ثم
دفع إىل علي –صلوات اهلل عليه  -الرتبة وقال(( :إذا غَلَت وسالت دماً عبيطاً فقد قتل احلسني)) ،ثم
قال ومد يده(( :اللهم ال تبارك يف يزيد ،كأني أنظر إىل مصرعه ومدفنه)) .ودفع علي –صلوات اهلل
عليه -الرتبة إىل أم سلمة ،فشدتها يف طرف ثوبها ،فلما قتل احلسني عليه السالم إذا بها تسيل دما
عبيطاً ،فقالت أم سلمة :اليوم أفشي سر رسول اهلل.
(- )5وهو ما قاله رسول اهلل –صلى اهلل عليه وآله وسلم  -ألمري املؤمنني –صلوات اهلل عليه :-
((إنك ستقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني)).
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ا
[ثالثا :الوعد والوعيد]
واهلل ال خيلف الوعد وال الوعيد؛ ألن إخالفهام كذب ،والكذب قبيح
وعيب كبري يتنزه عنه أهل الشهامة والكامل ورفيع النفس وإن دعتهم احلاجة
إليه؛ ألنه نقص يف مقدارهم وكامهلم؛ فكيف هبذا الرب الغني الذي ليس
بمحتاج؟! القوي الذي ال يعجزه يشء؟ وإنام يستخدم الكذب الضعيف
الذي ال ينال غرضه إال به ،الذي ليس لنفسه وال لعرضه عنده قيمة ،أما اهلل
فلو كان له غرض يف طاعة عبيده فإنه يمكنه أن يستخدم طريقة غري هذه
الطريقة الدنية املدنسة.
انظر كيف فعل ملا أراد أن يمأل األرض سكا ًنا وحيوانات ،جعل للذكر
داع ًيا إىل األنثى ،ولألنثى داع ًيا إىل الذكر ،داعيان عظيامن ال يتخلفان عنه وإن
حتمال املشاق العظيمة ،ولو كان له غرض يف الطاعة ويف ترك املعصية جلعل لنا
داع ًيا إىل فعل الطاعات وترك املعايص؛ ولكن لو فعل ملا استحق املطيع
الثواب والدرجات العظيمة.
وال تنفعه طاعتنا وال ترضه معصيتنا؛ لكن قضت حكمته أن جيعل لنا
بعضا بالقتل ،أو اغتصاب مال ،أو منع مواريث ،أو
قوانني لئال يظلم بعضنا ً
انتهاك احلرم ،أو بأذية أو غيبة ،أو نحو ذلك ،ورغبنا إذا امتثلنا وحذرنا إذا
ً
إهامال خمال ًفا ملا تقتضيه احلكمة
عصينا ،ولو تركنا بدون قانون لكان
واملصلحة ،هذه األدلة العقلية.
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وأما األدلة السمعية :فنحو قوله تعاىل :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [إبراهيم] ،إىل

أن قال :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﭼ [إبراهيم].

وقوله تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [ق].

وقوله تعاىل:

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [آل عمران]،

ونحو ذلك.
ً
فاسقا؛
افرا ،أم
ومن يدخل النار فإنه يكون خالدً ا فيها خملدً ا ،سوا ًء كان ك ً

لقوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭼ

[الفرقان]،

ويقول تعاىل :ﭽﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [النساء] ،وقوله تعاىل يف الربا :ﭽﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﭼ [البقرة] ،وقوله :ﭽﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ
ﭼ [االنفطار] ،ﭽﮁﭼ أي :اليهود ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
َ َ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
ب ىسيِّئةى ىوأحاطتى ىب ِّ ىهِّى
ل ى َمن ىكس ى
ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة] ،ﭽبَ ى
َ َ ُ َ
َ
َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ
اِلونى81ﭼ [البقرة] ،هذه يف
ارِّىهمىىفِّيهاىخ ِّ
ابىانل ى
كىأصح ى
خ ِّطيـئات ىهىفأولـئ ِّ ى
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اجلنة ،وفيها آيات كثرية توجب اخللود ،ولكن ال خالف بني املسلمني يف
اخللود فيها.
باجلنَان ،وعمل باألركان.
واإليامن عندنا :قول باللسان ،واعتقاد ْ َ
أما القول واالعتقاد :فهو أن تؤمن باهلل وكتبه ورسله ومالئكته واليوم
اآلخر.
وأما العمل :فهو أن تأيت بالواجبات وجتتنب املحرمات.
والدليل عليه :قوله ﷺ(( :اإليامن قول باللسان ،واعتقاد باجلنان،
وعمل باألركان)).

ولقوله تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﭼ [السجدة].

وقوله تعاىل :ﭽﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﭼ[األنفال].

وقوله تعاىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚﮛﭼ [الحجرات.]٣٤ :

فهذه األدلة تدل عىل أن الفاسق ليس بمؤمن.

وكذا قوله تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﭼ[التوبة.]١٣ :
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وقوله تعاىل :ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ ﭼ [البقرة].

وقوله تعاىل :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭼ..الخ اآلية [البقرة.]٣١٦ :
فهذه األدلة تدل عىل اعتبار القول واالعتقاد والعمل.
ومن األدلة :قوله ﷺ(( :اإليامن بضع وسبعون شعبة أعالها ال
إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق)).

وأما أحكام المؤمنين:
فتجب مواالهتم ومودهتم ،وحترم أذيتهم وغيبتهم وانتهاك حرمتهم
وأعراضهم.
والكافر :من جحد أي هذه التي أمرنا اهلل باإليامن هبا فمن أنكر أي هذه
فهو كافر ،ولو آية من كتاب اهلل أو أنكر السنة.
وأما الفاسق فهو :من عىص معصية كبرية ال توجب الكفر ،وللفاسق حكم
غري حكم املؤمن والكافر.

وأما أحكام الفاسق:
فال جيوز للمه ،وماله ودمه حرام كاملؤمن ،وجتوز غيبته كي حيذره النا ،
وحترم مودته ومواالته ،وحتل ذبيحته ،ويقرب يف مقابر املسلمني ،وعقد النكاح،
والبيع ،واإلجارة مثل عقود املسلمني.
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وأما أحكام الكفار:
فإن كان حرب ًّيا :فيحل دمه وماله ،وحترم ذبيحته ومواالته ،وال يقرب يف مقابر
املسلمني ،وال جيوز تزوجيهم وال التزوج منهم.
الذمي :وهو الذي يعطي اجلزية ،وكذا من دخل بأمان يف بالد
وأما
ُّ
املسلمني ،أو دخلنا بأمان يف بلدهم ،فدماؤهم وأمواهلم حرام ،وحترم:
مواالهتم ،ومناكحتهم كلهم.
وأما يف اآلخرة :فالفاسق والكافر سواء خيلدون يف النار.
وتسمى هذه :املنزلة بني املنزلتني أي للفاسق منزلة بني منزلة الكافر
واملؤمن.
التوبة هي :الندم عىل ما فعل ،والعزم عىل أن ال يعود ،ويصلح ما قد أفسد،
ويتبعها باألعامل الصاحلة؛

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [هود.]٣٣٤:

وجتب التوبة ،وهي مقبولة حتى حترض مالئكة املوت؛ لقوله تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭼ [التحريم ،]٣ :فقد أوجب التوبة عىل املؤمنني ،وقد وعد اهلل بقبوهلا

قال اهلل تعاىل:

ﭽﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ [الشورى.]٥٢ :

وليست مقبولة إذا حرضت مالئكة املوت ،قال اهلل تعاىل :ﭽﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [النساء:

عىل عدم قبوهلا ال حال املوت وال بعده.

 ،]٣٣فدلت اآلية
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فاهلل اهلل يف متابعة التوبة بعد التوبة فقد أمر اهلل نبيئه ﷺ باالستغفار
فقال:

ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﭼ [النصر].

وجيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر لقوله تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﭼ [آل عمران].

وقوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
[المائدة].

وجتب اهلجرة من دار الكفر ودار الفسق إىل دار اإليامن والصالح ،فإذا
كانت الدار كلها للفساق والظلمة فيجب االبتعاد عن حمالت املنكرات إىل
غريها؛ لقوله تعاىل:

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﭼ
وقوله تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﭼ [النساء.]٧١ :
وقوله تعاىل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﭼ [النساء.]٣٤٠ :
[األنفال.]١٥ :
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أما ثبوهتا فاأللهر أنه إجامع األمة عىل ثبوهتا ،وقد فرس قوله تعاىل:

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [اإلسراء] ،بالشفاعة.

وم
ومن األدلة عىل ثبوهتا :قوله ﷺَ (( :ث َال َث ٌة أنا َش ِف ٌ
هل ْم َي َ
يع ُ
ِ
ِِ
اض ُ
الض ِ
ط ُروا
ج ُه ْم ِعندَ ما ْ
ال ِقيا َم ِةَّ :
هلم َح َوا ِئ َ
ار ُ
ب ب َِسيفه أما َم ُذ ِّر َيتي ،والقاِض ُ

حب هلم بقلبِ ِه ولِسانِ ِه(.)))1
إ َلي ِه ،وا ِمل ُ

ن َز َار َق ِ
ت َل ُه َش َفا َعتي(.)))2
ربي َو َج َب ْ
وقولهَ (( :م ْ
وقوله(( :إن أقربكم مني غدً ا ،وأوجبكم عيل شفاعة :أصدقكم لسا ًنا،
وأ َّداكم ألمانته ،وأحسنكم ً
خلقا ،وأقربكم من النا (.)))3
ومل يظهر خالف يف ثبوهتا ،وإنام اخلالف فيمن يستحقها؛ فمذهب أكثر
املخالفني أهنا للفساق.
( - )1ممن رواه من أئمتنا (ع) :اإلمام أبو طالب (ع) يف األمالي [ ]511رقم ( ،)134واإلمام الرضا (ع)
يف الصحيفة بلفظ« :أربعة »..باختالف يسري.
وممن رواه من املخالفني :وأبو سعد النيسابوري احلركوشي يف شرف املصطفى [ ]333/5رقم
( ،)2215واملتقي اهلندي يف كنز العمال [ ]111/12رقم ( )34111بلفظ الصحيفة وعزاه للديلمي.
( - )2ممن رواه من أئمتنا (ع) :اإلمام اهلادي (ع) يف األحكام [ ،]521/2واألمري احلسني يف الشفاء
[ ،]114/2ويف اجلامع الكايف [ ،]131/1وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :ابن كثري يف الدر املنثور [ ]561/1وعزاه للْحَكِيم التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار وَابْن خُزَيْمَة
وَابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ .وأخرجه أيضا :والطرباني يف األوسط [ ]16/5رقم ( )4546بنحوه.
والدوالبي يف الكنى واألمساء [ ]146/2رقم ( .)1413وابن عساكر يف إحتاف الزائر وإطراف املقيم
للسائر يف زيارة النيب صلى اهلل عليه [وآله] وسلم [ .]21/1واخللعي يف الفوائد احلسان [ ]11/1رقم
( .)61والسندي يف حاشيته على سنن ابن ماجه [ ،]261/2هذه ،وقال « :رواه الدارقطين وغريه
وصححه عبد احلق» ،وأخرى بنحوها ،وقال « :رواه اجلماعة منهم احلافظ أبو علي بن السكن يف
كتابه املسمى بالسنن الصحاح ،فهذان إمامان صححا هذين احلديثني وقوهلما أوىل من قول من
طعن يف ذلك».
( - )3ممن رواه من أئمتنا (ع) :اإلمام زيد بن علي (ع) يف اجملموع [ ،]311واإلمام أبو طالب (ع) يف
األمالي [ ]511رقم ( ،)121وغريهما.
وممن رواه من املخالفني:
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ومذهبنا :أهنا خاصة باملؤمنني:
 )1ألهنا لو كانت للفساق لكان إغرا ًء باملعايص وهو قبيح.
 )2وألنه خالف احلكمة.
ً
رسوال يلبث يف أمته ثالثة
 )3وألنه هدم ملا بناه اهلل ورسوله ،كيف يبعث اهلل
وعرشين عا ًما حيذرنا وينذرنا ويعرفنا بالواجبات واملحرمات ،ثم يقول بعد
ذلك :إذا تركتم الواجبات وفعلتم املحرمات فأنا سوف أشفع لكم!!

 )4وألهنا تتناىف مع آيات الوعيد؛ نحو قوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ [النساء.]٥٩ :

وقوله تعاىل :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭼ

[الفرقان].

ويف الربا :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ [البقرة.]٥٦٩ :

 )٢وألن اهلل نفاها عنهم؛ قال :ﭽﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
[غافر] ،.ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [املائدة] ،ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [الزمر] ،ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
[األنبياء ،]٥٢:ﭽﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑﰒ
ﰓﰔﰕﰖﰗﰘ ﭼ [النجم]  ،ﭽﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [األنعام] ،وقوله:

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ [األنعام ،]٦٠ :وقوله :ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭼ [البقرة] ،وقوله :ﭽﮑﮒﮓ
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ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ
[البقرة] ،ﭽﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭼ [الدخان] ،وكذا:

ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﭼ [االنفطار] ،ﭽﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﭼ [البقرة].

ا
[رابعا :خالفة النبوة]
هذا ،وال بد من إمام وخليفة ينصبه اهلل لنا بعد رسول اهلل صىل اهلل وسلم
عليه وعىل آله الطاهرين؛ إلقامة احلدود ،وفصل اخلصومات ،ولألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وإنصاف املظلوم ،وسد الثغور ،وإصالح
ً
إهامال وفسا ًدا ،وحااا اهلل نن يكركنا  ي تيه وعم،،
العباد والبالد ،وإال كان
واهلل عدل حكيم ال يكرك ما اأنه كذلك.
إذا عرفت هذا فقد نصب اهلل ورسوله عل ًّيا -صلوات اهلل عليهام وعىل
آهلام -إما ًما وخليفة لكامله  ي العلم ،والجتامع مجيع خصال الفضل فيه؛ فهو
نسبق السابقني مل يتقدمه إال خدجية ريض اهلل عنها بيوم.
مل يرشك باهلل ومل يسجد لصنم قط ،بينام الصحابة كلهم كانوا مرشكني إال
من شب بعد الدخول يف اإلسالم أو وجد بعده.
وأعظم املجاهدين ،وأزهد الزاهدين ،وأورع الصحابة ،وأعلمهم بكتاب
أيضا ،وألنه من أهل
اهلل وسنة رسوله  -ﷺ ،-وبالكتب السابقة ً
الكساء املعصومني.
فلام كان هبذه املنزلة اختاره اهلل إما ًما لألمة ،ووايل أمرهم ،وخليفة لرسوله

ﷺ ،قال اهلل تعاىل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭼ [المائدة.]٢٢ :
ومل يظهر خالف يف أن هذه اآلية نزلت يف عيل عليه السالم حني زكى
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بخامته( )1وهو راكع ،ومل يرو أن أحدً ا زكى وهو راكع قبل نزول اآلية وال حاهلا
غريه.
وفيها :إثبات واليته ،وإبطال والية غريه()2؛ ألنه حرص الوالية وقرصها
عىل اهلل ،ورسوله ،وعىل عيل -صلوات اهلل وسالمه عليهام وعىل آهلام
معنى من معاين الوالية غري ملك
الطاهرين ،وال يمكن أن يراد هبا أي
ً
عيل وغريه( ،)3فيكون احلرص والقرص
الترصف؛ ألن بقية املعاين يشرتك فيها ٌّ
غري مستقيم؛ وألهنا مقرتنة بوالية اهلل ورسوله وال يستقيم يف والية اهلل
ورسوله إال ملك الترصف.

( - )1هذه آية الوالية اليت نزلت يف أمري املؤمنني -عليه السالم  ،-وقد روى ذلك اخلاصة والعامة:
فأما آل البيت (ع) ،وشيعتهم (رض) :فذلك معروف مشتهر بينهم؛ قال املوىل جمد الدين املؤيدي (ع)
يف التحف شرح الزلف ما لفظه« :أمجع آل الرسول -صلَّى اهلل عليه وآله وسَلَّم  -على نزوهلا يف
الوصي -عليه السالم ،قال اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق األقوم -عليه السالم  -يف األحكام
يف سياق اآلية :فكان ذلك أمري املؤمنني دون مجيع املسلمني .وقال اإلمام أبو طالب -عليه
السالم  -يف زيادات شرح األصول :ومنها النقل املتواتر القاطع للعذر أن اآلية نزلت يف أمري املؤمنني
عليه السالم  .-وقال اإلمام أمحد بن سليمان -عليهما السالم  :-ومل خيتلف الصحابةوالتابعون أنه املراد بهذه اآلية .وحكى اإلمام املنصور باهلل -عليه السالم  -إمجاع أهل النقل على
أن املراد بها الوصي .وحكى إمجاع أهل البيت على ذلك اإلمام احلسن بن بدر الدين ،واألمري
احلسني ،واألمري صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين ،واإلمام القاسم بن حممد -عليهم
السالم  ،-وغريهم كثري.
وممن رواه من املخالفني :فممن رواه منهم من املفسرين :الطربي يف تفسريه ]426/11[ :رقم
( ،)12213و( .)12214وابن أبي حامت يف تفسريه ]1162/4[ :رقم ( ،)6541و( .)6551والثعليب يف
تفسريه .]11/4[ :والبغوي فس تفسريه ]63/2[ :رقم ( .)111والزخمشري يف تفسريه الكشاف:
[ .]641/1والرازي يف مفاتيح الغيب .]313/12[ :وابن كثري يف تفسريه.]126/3[ :
وممن رواه منهم من احملدثني :الطرباني يف األوسط ]211/6[ :رقم ( ،)6232ويف الكبري:
[ ]321/1رقم ( .)155وابن املغازلي يف املناقب ]311/1[ :رقم ( ،)354و( ،)355و(،)356
و( ،)351و( .)351واخللعي يف الفوائد ]11/2[ :رقم ( .)631وابن األثري أبو السعادات يف جامع
األصول ]664/1[ :رقم (.)6515
( - )2قف متأمال هلذا الدليل.
( - )3قف متأملًا هلذا الدليل.
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ومن األدلة عىل إمامته :قوله تعاىل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ
[يونس.]١٢
وهو الذي قال( :لو ثنيت يل الوسادة حلكمت بني أهل التوراة بتوراهتم
وأهل اإلنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل الفرقان بفرقاهنم )..الخ
اخلرب( ،)1واإلمام متبوع غري تابع ولو كانت الوالية يف غريه لكان العكس.
((ألست
ومن األدلة عىل واليته حديث الغدير( :)2وهو قوله ﷺ:
ُ
ُنت َم ْو َال ُه
نك ُ
ن أ ْن ُف ِسكُم؟)) قالوا  :بىل يا رسول اهلل ،فقالَ (( :م ْ
أو َىل بِكم ِم ْ
ْ
( - )1هذا اخلرب رواه اإلمام املوفق باهلل (ع) يف االعتبار وسلوة العارفني [ ]452رقم ( )411بلفظ:
(واهلل لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بني أهل التوراة بتوراتهم ،وبني أهل
اإلجنيل بإجنيلهم ،وبني أهل الزبور بزبورهم ،وبني أهل الفرقان بفرقانهم ،حتى يرجعوا إىل اللّه
عز وجل ،واهلل ما من آية نزلت يف بر وال حبر وال مساء وال أرض وال ليل وال نهار إال وأنا أعلم
متى نزلت ،ويف أي شيء نزلت ،وما من رجل من قريش جرت عليه املواسي إال وأنا أعلم أي آية
نزلت فيه أتسوقه إىل جنة أم إىل نار) .وروى البخاري يف التاريخ الكبري [ ]165/1رقم (:)2511
عن علي قال( :ما فِي القرآن آية إال أعلم أين أنزلت فِي سهل ،أو جبل ،أو بليل ،أو بنهار) ،وروى
ابن عساكر يف تاريخ دمشق [( :]111/21سلوني عن كتاب اهلل عز وجل فإنه ليس من آية إال
وقد عرفت بليل أنزلت ،أو بنهار ،أو يف سهل ،أو جبل) .وثَنْيُ الوسادة وكسرها :وضع بعضها
على بعض فرتتفع فيجلس عليها كما يُصنع لألمراء واألكابر ،وهو كناية عن التمكن يف
األمر.
( - )2خرب الغدير متواتر روته طوائف األمة :فأما أهل البيت (ع) فإمجاعهم عليه ظاهر مشهور،
ومؤلفاتهم ترويه وحتتج به ،وكذلك شيعتهم (رض)؛ قال املوىل جمد الدين املؤيدي (ع) يف لوامع
األنوار« :وخرب املواالة معلوم من ضرورة الدين ،متواتر عند علماء املسلمني ،فمنكره من اجلاحدين.
أما آل حممد -صلوات اهلل عليهم  -فال كالم يف إمجاعهم عليه .قال اإلمام احلجة ،املنصور
باهلل عبد اهلل بن محزة (ع) ،يف الشايف :هذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس ،واشتهر اشتهار
الصلوات اخلمس.
وممن رواه من املخالفني :ابن ماجه يف سننه [ ]45/1رقم ( ،)121وأمحد ابن حنبل يف الفضائل
[ ]516/2رقم ( ،)1116والنسائي يف سننه [ ]431/1رقم ( ،)1411وابن حبان يف صحيحه
[ ]316/15رقم ( ،)6131والطرباني يف الكبري [ ]111/5رقم ( ،)4113واحلاكم يف املستدرك
[ ]614/3رقم ( ،)6212وغريهم كثري ،وتتبعُ رواياته وطرقه يستوعب اجمللدات الكبار ،قال
عنه الذهيب ما لفظه« :رأيت شطره ،فبهرني سعة رواياته ،وجزمت بوقوع ذلك» [سري أعالم النبالء:
 ]211/14ترمجة رقم ( ،)115وقال أيضًا :ومتنه فمتواتر[ .سري أعالم النبالء ]333/1 :ترمجة رقم
( ،)1251بل وأفرد له مؤلفًا مساه :طرق خرب من كنت مواله فعليٌّ مواله .وعده السيوطي من
املتواترات ،ورواه الطربي من مخس وسبعني طريقا ،وأفرد له كتابًا امسه« :الوالية».
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الله َّم ِ
رص ُهَ ،و ْ
اخ ُذ ْل
يل َم ْو َال ُهُ ،
رص َمن َن َ َ
وال َمن َواال ُهَ ،و َعا ِد َمن َعا َدا ُه ،وا ْن ُ ْ
َف َع ٌّ
َمن َخ َذ َله)) .وهذا متواتر رواه أكثر من مائة ٍ
راو ،واعرتف به كبار علامء
املخالفني.
وقوله ً
ن أ ْن ُف ِسكُم؟)) يدل عىل أن املراد بالوالية
أوال:
ُ
أو َىل بِكم ِم ْ
((ألست ْ
ملك الترصف.
ار َ
ن
ومن األدلة عىل إمامته :قوله ﷺَ :
ون ِم ْ
يل ِمنِّي ب َِمنْزِ َل ِة َه ُ
((ع ٌّ
وسىَّ ،إال َأ َّن ُه الَ َنبِي َء بَ ْع ِدي( ،)))1وفيه داللة عىل إمامته من جهتني:
ُم َ
األوىل :أن هارون كان خليفة موسى -عليهام السالم -حني سار إىل الطور،
قال تعاىل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [األعراف ،]241ومل
ُ
ِّ
عيل أحدً ا غريه طيلة حياته ،وخلفه يف
يول
رسول اهلل  -ﷺ -عىل ٍّ
املدينة حني مشى  -ﷺ -يف غزوة تبوك مثلام خلف موسى هارون،
( - )1خرب املنزلة من األخبار املتوترة يف أمري املؤمنني عند مجيع املسلمني ،وهو حمل إمجاع عند
أهل البيت (ع) ،يروونه وحيتجون به ،وكذلك شيعتهم (رض).
وممن رواه من املخالفني؛ فممن رواه منهم :البخاري يف صحيحه ]11/5[ :رقم ( ،)3116ويف [ ]3/6رقم
( .)4416ومسلم يف صحيحه ]1111/4[ :رقم [ .])2414( - 31والرتمذي يف سننه ]631/5[ :رقم
( ،)3124وصححه األلباني ،ويف [ ]641/5رقم ( ،)3131وصححه األلباني لغريه ،ويف ]641/5[ :رقم
( ،)3131وصححه األلباني .وابن ماجه يف سننه ]42/1[ :رقم ( ،)115وصححه األلباني ،ويف]45/1[ :
رقم ( ،)121وصححه األلباني .ومعمر بن راشد يف جامعه ]226/11[ :رقم ( .)21311وابن أبي حامت
يف تفسريه ]1165/6[ :رقم ( )11211تفسري التوبة آية ( .)15وعبد الرزاق يف مصنفه ]415/5[ :رقم
( .)1145واحلميدي يف مسنده ]111/1[ :رقم ( .)11وابن اجلعد يف مسنده ]311/1[ :رقم (.)2141
وابن أبي شيبة يف مصنفه ]366/6[ :رقم ( ،)32114و( ،)32116و( .)32111وابن راهويه يف مسنده:
[ ]36/5رقم ( .)2131وابن حنبل يف فضائل الصحابة ]566/2[ :رقم ( ،)154و( .)156وابن أبي عاصم
يف السنة ]565/2[ :رقم ( .)1111والبزار يف البحر الزخار ]211/3[ :رقم ( .)1161والنسائي يف السنن
الكربى ]311/1[ :رقم ( .)1112و( .)1111وأبو يعلى يف مسنده ]215/1[ :رقم ( .)344وابن حبان يف
صحيحه ]15/15[ :رقم ( .)6643والطرباني يف الكبري ]146/1[ :رقم ( .)321واحلاكم يف
مستدركه ]111/3[ :رقم ( )3214وقال :صحيح اإلسناد ،ويف ]111/3[ :رقم ( ،)4515وقال :حديث
صحيح على شرط الشيخني ،ويف ]143/3[ :رقم ( ،)4652وقال :حديث صحيح اإلسناد ،وصححه
الذهيب .وغري هؤالء كثري كثري.
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فلام طلبه عيل أن يميش معه أجاب عليه(( :أ َما َت ْر َىض َأ ْن َتك َ
ُون ِمنِّي ب َِمنْزِ َل ِة

وسى؛ َّ
ار َ
أو بِك)) .أو كام قال.
ص ُل ُح َّإال يب ْ
إن املدين َة َال َت ْ
ون ِم ْ
ن ُم َ
َه ُ

اجلهة الثانية :أن احلديث يدل عىل أنه لو كان بعده نبيء لكان عل ًّيا فباألوىل
أن يكون إما ًما.
وهذا احلديث أخرجه أربعون حمد ًثا من أهل السنة ،منهم :البخاري،
ومسلم ،والشيعة بأكملهم.
ثم اإلمامة من بعد يف ولده احلسن ثم يف ولده احلسني:
 )1ألهنام أعلم بتنفيذ الرشيعة من غريهام.

 )2وألهنام معصومان لقوله تعاىل( :)1ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﭼ [األحزاب.]٩٩ :

( - )1هذه آية التطهري النازلة يف اخلمسة عليهم السالم ،واملفسر هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلم حبديث الكساء وممن روى ذلك من أئمتنا (ع) :اإلمام القاسم الرسي (ع) يف
جمموعه [ ]621/2واإلمام اهلادي (ع) يف اجملموعة الفاخرة [ ،]513واإلمام املنصور باهلل (ع) يف
الشايف [ ،]212/1وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :مسلم يف صحيحه [ ]1113/4رقم [ .])2424(- 61والرتمذي يف سننه
[ ]351/5رقم ( ،)3215وصححه األلباني .وابن أبي شيبة يف مصنفه [ ]311/6رقم ( .)32112وابن
راهويه يف مسنده [ ]611/3رقم ( .)1211وأمحد يف املسند [ ]115/21رقم ( .)16111والبزار يف
مسنده [ ]211/6رقم ( .)2251وابن حبان يف صحيحه [ ]432/15رقم ( .)6116والطربي يف
تفسريه [ .]263/21وابن أبي حامت يف تفسريه [ ]3131/1رقم ( .)11613والثعليب يف تفسريه
[ .]42/1والواحدي يف تفسريه الوسيط [ ]411/3رقم ( .)151والبغوي يف تفسريه [ ]631/3رقم
( .)1111والزخمشري يف الكشاف [ ]361/1تفسري آية املباهلة .والرازي يف مفاتيح الغيب
[ ]241/1يف تفسري آية املباهلة ،وقال عقيبه« :واعلم أن هذه الرواية كاملتفق على صحتها بني
أهل التفسري واحلديث» .وغريهم كثري.
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اب َأ ْه ِل
 )3ولقول النبيء  -ﷺ:-
احل َس ْ ُ
ني َس ِّيدَ ا َش َب ِ
((احل َس ُ
ن َو ُ
َ
ري ِمن ُْه َما(.)))1
اجلنَّ ِةَ ،وأبُ ُ َ
وُها َخ ْ ٌ
َ
أو َق َعدَ ا،
 )4ولقول النبيء  -ﷺ:-
احل َس ْ ُ
ني إ َما َمان َقا َما ْ
((احل َس ُ
ن َو ُ
َ
ري ِمن ُْه َما(.)))2
َوأبُ ُ َ
وُها َخ ْ ٌ

 )5ولقوله ﷺ(( :إ ِِّين َت ِ
ار ٌك فِيك ُُم َما إ ِْن َمت َ َّس ْ
ن
ن َت ِض ُّلوا ِم ْ
كت ُْم بِ ِه َل ْ
ِري َن َّب ِ
أين َأ َّهنُ َما
رت ِيت َأ ْه ُل بَ ْيتِي ،إ َِّن ال َّلطِ َ
بَ ْع ِدي أبدً ا :كِت ُ
َاب اهللَِ ،و ِع ْ َ
يف اخلَب َ
ن َي ْف َ ِ
ض(.)))3
احل ْو َ
َل ْ
يل َ
رت َقا َحتَّى َيرِ َدا َع َ َّ
(- )1هذا خرب السيادة ممن رواه من أئمتنا (ع) :اإلمام زيد بن علي (ع) يف اجملموع [ ،]462واإلمام
اهلادي (ع) يف األحكام [ ،]41/1وغريهما.
وممن رواه من املخالفني :ابن حبان يف صحيحه [ ]411/15رقم  ،)6151وصححه شعيب
األناؤوط .والرتمذي يف سننه [ ]656/5رقم ( ،)3161وقال :حسن صحيح ،وصححه األلباني.
وابن ماجه يف سننه [ ]44/1رقم ( .)111وابن أبي شيبة يف مصنفه [ ]311/6رقم (.)32116
وأمحد يف الفضائل [ ]111/2رقم ( ،)1361ويف مسنده [ ]31/11رقم ( .)11111والنسائي يف
السنن الكربى [ ]311/1رقم ( .)1113وأبو يعلى يف مسنده [ ]315/2رقم ( .)1161وابن األعرابي
يف معجمه [ ]211/1رقم ( .)311واحلاكم يف املستدرك [ ]112/3رقم ( ،)4111وقال« :هذا
حديث صحيح بهذه الزيادة» يعين« :وأبوهما خري منهما» ،ووافقه الذهيب فقال« :صحيح».
وغريهم كثري.
( - )2هذا اخلرب مما أمجعت العرتة على صحته؛ وتلقته األمة بالقبول ،وممن رواه :اإلمام اهلادي
(ع) يف اجملموعة الفاخرة [ ،] 114واإلمام عبد اهلل بن محزة (ع) يف شرح الرسالة الناصحة
[ ،]261/1واألمري احلسني (ع) يف شفاء األوام [ ،]411/3واإلمام جمد الدين املؤيدي (ع) يف
لوامع األنوار ط.]35/3[2
( - )3هذا خرب الثقلني والتمسك ،وهو من األحاديث املتواترة ،املروي يف دواوين األمة ،قال موالنا
جمد الدين املؤيدي (ع) يف لوامع أنواره« :وهو من أخبار السنة املتواترة ،واحلجج املنرية القاهرة،
القاضية بوجوب اتباع العرتة الطاهرة ،ولزوم االئتمام بهم ،واالعتصام حببلهم وتقدميهم ،واالهتداء
بهديهم ،والتمسك بدينهم ،على مجيع املسلمني ،يف مجيع معامل الدين .وقد صدر يف مقامات
عديدة ،ومواقف كثرية؛ منها :يف هذا املقام بغدير خم ،ومنها :بعرفة ،ومنها :بعد انصرافه من
الطائف ،ومنها :باملدينة يف مرضه -صَلَّى اهلل عَليْه وآله وسَلَّم  -وقد امتألت احلجرة بأصحابه.
ويف رواية عند الطرباني ،عن ابن عمر :آخر ما تكلم به النيب -صَلَّى اهلل عَليْه وآله وسَلَّم :-
((اخلفوني يف أهل بييت))»[ .اللوامع .]11/1
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ويف هذا داللة من وجوه:
 األول :قوله(( :إين تارك فيكم)) أي خليفتي فيكم ،واإلمام هواخلليفة؛ وألن املقام مقام وصية واستخالف؛ ألنه قال يف حجة
فم َا َذا أنتُم قا ِئ َ
الوداعُ (( :ي ْو ِش ُ
لون؟)) قالوا :نشهد
ك َأ ْن ُأ ْد َعا َف ُأ ِج َ
يبَ ،
أنك قد بلغت ،ثم قال إنه يسأهلم يوم القيامة عن الثقلني كيف خلفوه
أه ِل بَيتِي)) ثالث مرات ،وقاله أيض ًا
كم اهلل يف ْ
فيهام ،ثم قال(( :أذ ِك ُر ُ
يف مرض املوت والغرفة غاصة بمن فيها.
 الوجه الثاين :أنه بمعنى األمر بالتمسك وأهنم عىل احلق وإذا كاناإلمامة يف غريهم كانوا تابعني غري متبوعني.

وممن رواه من املخالفني :مسلم يف صحيحه [ ]1113/4رقم ( )2411- 36من خطبة يوم الغدير .وعبد
الرزاق يف تفسريه [ ]155/2رقم ( ،)1111ويف املصنف [ ]51/4رقم ( .)6143وأبو داوود يف سننه
[ ]214/4رقم ( .)4113والرتمذي :يف صحيحه [ ]633/5رقم ( ،)3113ويف [ ]663/5رقم ()3116
(موقف يوم عرفة) ،وقال :ويف الباب عن أبي ذر ،وأبي سعيد ،وزيد بن أرقم ،وحذيفة بن أسيد،
ورقم ( .)3111والنسائي :يف السنن الكربى [ ]311/1رقم ( .)1112والبيهقي :يف السنن الكربى
[ ]212/2رقم ( .)2151والدارمي :يف سننه [ ]2111/4رقم ( .)3351وابن خزميه :يف صحيحه []62/4
رقم ( .)2351وابن حبان :يف صحيحه [ ]331/1رقم ( )123وصححه :األلباني ،وشعيب األرناؤوط.
وابن اجلعد :يف مسنده [ ]311/1رقم ( .)2111وابن أبي شيبه يف مسنده [ ]111/1رقم ( .)135وأمحد:
يف املسند [ ]111/11رقم ( ،)11114ويف فضائل الصحابة .وابن أبي عاصم :يف السنة [ ]351/2رقم
( .)154وأبو يعلى :يف مسنده [ ]211/2رقم ( .)1121والبزار :يف مسنده (البحر الزخار) [ ]11/3رقم
( .)164والطرباني :يف الكبري [ ]65/3رقم ( ،)2611ويف األوسط والصغري .واحلاكم :يف املستدرك
[ ]112/1رقم ( .)311والدارقطين :يف املؤتلف واملختلف [ .]1146/2واحلكيم الرتمذي :يف نوادر
األصول [ .]251/1والطحاوي :يف مشكل اآلثار [ ]13/5رقم ( .)1161واآلجري :يف الشريعة []2216/5
رقم ( .)1112وأبو نعيم :يف حلية األولياء [ .]355/1وغريهم كثري ،وأغلبهم يرويه عن صحابي فما
فوق وبعدة طرق.
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 الثالث :أنه قرهنم بالقرآن وأخرب أهنم ال يفارقونه واملقصود باإلمامةتنفيذ الرشيعة فمن ينفذها العامل املعصوم الذي مع القرآن؟ أم اجلاهل،
أو غري املعصوم؟
 الوجه الرابع :قد َّدل هو وحديث السفينة عىل أن إجامعهم حجة ،وقد
أمجع احلسن واحلسني عىل إمامة احلسن ثم احلسني وهم أهل البيت يف
زمنهام ثم أمجع أهل البيت بعد عىل إمامتهام.
((أه ُل بَيتِي ك ََس ِفينَ ِة ُنوحٍ ؛ َم ْن
وحديث السفينة :قوله  -ﷺ:-
ْ
وه َوى(.)))1
ن َخت َّل َ
ف َعنها َغرِ َق َ
َركِ َبها َنجا ،و َم ْ
فهذان احلديثان يدالن عىل أن أهل البيت مع احلق وأن خمالفتهم ضالل وقد
أمجعوا عىل أهنا يف البطنني حمصورة وعىل غريهم حمظورة.
ثم نعتقد أن اإلمامة بعدهام فيمن قام ودعا من ذريتهام كامل الرشوط
للوجوه التي تقدمت يف حديث الثقلني وحديث السفينة ،وإلجامع أهل البيت
عىل هذا.
( - )1خرب السفينة :قال عنه املوىل جمد الدين املؤيدي -عليه السالم  -يف لوامع أنواره« :وهو
خرب معلوم بالتواتر ،ال اختالف فيه بني األمة» ،وساق يف ذكر خمرجيه ورواته[ .لوامع األنوار
.]133/1
وممن رواه من املخالفني :ابن أبي شيبة يف املصنف [ ]311 /6رقم ( .)32115والبزار يف مسنده
[ ]343/1رقم ( .)3111واحلاكم يف املستدرك [ ]313/2رقم ( ،)3312وقال صحيح على شرط
مسلم .واآلجري يف الشريعة [ ]2214/5رقم ( )1111و ( .)1111والشهاب القضاعي يف مسنده
[ ]213 /2رقم ( .)1342وابن عدي يف الكامل [ .]131/3وأبو نعيم يف حلية األولياء [.]316/4
وأمحد يف الفضائل [ ]115 /2رقم ( .)1412الطرباني يف الصغري [ ]241/1رقم ( ،)311ويف
الكبري واألوسط .وأبو الشيخ األصبهاني يف كتاب األمثال يف احلديث النبوي [ ]314/1رقم
( .)333وغريهم.
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ومن األدلة عىل أهنا يف أهل البيت  :-%-إجامع الصحابة عىل أهنا
تستحق بالقرابة؛ ألن األنصار يوم السقيفة ادعوا أهنم أحق هبا ألن البلد
بلدهم ،وألن اإلسالم قام بنرصهم ،وأجاب املهاجرون أهنم أحق هبا ألهنم
شجرة رسول اهلل  -ﷺ ،-واستسلمت األنصار هلذه الدعوى؛ إال
وأقر بنو هاشم هذه الدعوى
سعد بن عبادة ،وقد مات وانقرض خالفه،
َّ
واحتجوا هبا عىل املهاجرين.

ومام يؤيد استحقاقها بالقرابة :أن اهلل جعل خالفة األنبياء األولني -

 -%يف ذرارهيم :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [العنكبوت،]٥١:

ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ [المائدة].
نعم ،وال تصح يف غريهم لوجوه:
 األول :أن ثبوهتا لغريهم دعوى جمردة عن الربهان وكل دعوى بغري برهانفهي عاطلة باطلة ،واالغتصاب ال يثبت به حق ومن ادعى أن له الوالية
وأنه جيب عىل النا

هلل وال رسوله فدعواه باطلة.
طاعته ومل ُي َو ِّل ِه ا ُ

 الوجه الثاين :أن غريهم إما متمسك هبم أو خمالف؛ أما املتمسك :فهو تابعغري متبوع ومل يدَّ ِعها أحدٌ من املتمسكني بل رأهيم أن ليس هلم فيها حق وال
نصيب ،وأما املخالف :فحديث السفينة يدل عىل هالكه ،وحديث الثقلني
يدل عىل ضالله؛ ألنه حكم عىل املتمسك بنفي الضالل فيلزم احلكم عىل

النقيض بنقيض احلكم؛ وألن التمسك هبم حق؛ واهلل يقول :ﭽﯽ ﯾ
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ﯿ ﰀ ﰁﭼ [يونس ،]٩٥ :والضال اهلالك ليس له فيها حق وال نصيب،
وألن الغرض املقصود منها يتناىف معه.
وأما رشوطها:
 فأن يكون من أهل البيت علو ًّيا فاطم ًّيا كام تقدم.عالـما بام حتتاج إليه األمة.
 وأن يكونً
ورعا.
 وأن يكون ً وأن يكون أفضل أهل زمانه أو كأفضلهم. وأن يكون حسن التدبري. وأن يكون شجا ًعا. وأن يكون حسن اخلُ ُلق. وأن يكون سليم اجلوارح؛ القدر الذي ال خيتل معه القيام بأعبائها.سليما من املنفرات كاجلذام ونحوه.
 وأن يكونً
 وأن يكون قوي البدن فيام حيتاج إليه. وأن ال يغلب عليه التواين والكسل؛ ألنه يتناىف ،مع عدم هذه ،املقصو ُدباإلمامة.
كريما؛ بوضع املال يف مواضعه.
 أن يكونً

مقرر الفقه
للمستوى الثاني اإلبتدائي
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╝
تــقــديـــم
احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيئني
وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين
أما بعد..
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╝
ا
أوًل :كتاب الطهارة

(أ) النجاسات وأقسامها:
 /1كم النجاسات؟ وإىل كم تنقسم؟ وما هي؟
عرش ،وتنقسم إىل قسمني :سبع مغلظة ،وثالث خمففة.
ج /1النجاسات ٌ
فاملغلظة هي:
 -1ما خرج من سبييل ذي دم ال جيوز أكله.
 -2املسكر باملعاجلة كاخلمر.
 -5الكافر.

 -4اخلنزير.
-3الكلب.
ٍ
حيوان ذي د ٍم ،وهذا املقطوع َح َّل ْت ُه حياةٌ.
 -6ما قطع من
 -7امليتة.
واملخففة هي:
 -1قيء برشط أن يكون :من املعدة ،ملء الفم ،دفعة واحدة.
 -2ولبن غري املأكول إال من امرأة مسلمة حية.
 -3والدم وأخواه وهام املصل والقيح.
 /2ما معنى مغلظة؟ وما معنى خمففة؟
ج /2معنى مغلظة :ال يعفى عن يشء منها إال ما أدرك باللمس ال بالعني.
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ومعنى خمففة :أنه يعفى منها عام دون النصاب.
 /3كم مقدار نصاب النجاسات املخففة؟
فمعفو
ج /3نصاب القيء :أن يكون مل َء الفم دفعة واحدة ،فإن نقص عنه
ٌّ
عنه.
ونصاب الدم وأخويه ولبن غري املأكول :قطرة والقطرة مثل حبة الشعري
ً
ً
فمعفو عنه.
وعمقا فام نقص عنها
وعرضا
طوال
ً
ٌّ

(ب) أقسام املتنجس وأحكامها
 /1ما هو املتنجس؟
ج /1املتنجس هو ما كان طاهر ًا ثم وقعت عليه نجاسة.
 /2إىل كم ينقسم املتنجس؟
ج /2ينقسم املتنجس إىل ثالثة أقسام:
 -1متعذر.

 -2وممكن

 -3وشاق.

 /3ما هو متعذر الغسل؟
ج /3هو :الذي ال يمكن غسله ،مثل السمن السائل والسليط.
 /4هل جيوز استعامل متعذر الغسل؟
ج /4ال جيوز استعامله؛ بل جتب إراقته ألن حكمه حكم النجاسة التي وقعت
فيه تغليظ ًا وختفيف ًا.
 /5ما هو ممكن الغسل؟
ج /5هو الذي يمكن تطهريه كالثياب واألواين ونحوها.
 /7ما حكم ممكن الغسل؟
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ج /7إن كانت النجاسة خفية كالبول فتطهريها باملاء ثالث ًا مع العرص يف الثياب
ونحوها أو الدلك للصقيل كالزجاج ونحوه.
وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه فيغسل حتى تزول النجاسة واثنتان
بعدها  ،فإن مل تزل فيجب استعامل احلاد املعتاد كالصابون.
 /8ما هو شاق الغسل؟
ج /8هو ما أمكن غسله لكن يف ذلك مشقة كالطيور والبهائم واألطفال
واملجانني.
 /9بامذا يطهر األطفال واملجانني؟
ج /9يطهرون باجلفاف ،وأما ثياهبم فتغسل
 /11بم تطهر األفواه؟
ج /11تطهر األفواه بالريق.
 /11بم تطهر األجواف فيام يؤكل حلمه؟
ج /11تطهر أجوافها باالستحالة التامة ،أو بخروج النجاسة وزوال أثرها.
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(أ) املتنجس من املياه:
 /1متى يصري املاء متنجس ًا؟
ج /1يصري متنجس ًا يف عدة حاالت هي:
 -1إذا تغري املاء بالنجاسة وسواء كان قلي ً
كثريا.
ال أم ً
 -2إذا وقعت النجاسة يف ماء قليل راكد فإنه ينجس وإن مل يتغري.
ٍ
ٍ
 -3إذا كان املاء خمتل ً
بطاهر غ ِ
مطهر مثل الصابون والنيل ونحوهام؛
ري
طا
كثريا
فإنه إذا وقعت فيه النجاسة صار
ً
كثريا ،فإن كان ً
متنجسا ولو كان ً
ري ُه َ
ط ُه َر.
وزال َت َغ ُّ ُ
 /2ما حد املاء الكثري؟
ج /2هو ما لن املستعمل عدم استعامل النجاسة باستعامله.
 /3ما حد املاء القليل؟
ج /3هو ما لن املستعمل استعامل النجاسة باستعامله.
 /4ما يشرتط يف املاء الذي يصح التوضوء به؟
ج /4يشرتط فيه:
مباحا ،ال مغصوبًا.
 -1أن يكون ً
متنجسا.
طاهرا ال
-2
ً
ً
 -3مل خيتلط به ماء مستعمل لعبادة.
 /5ما هو املستعمل؟
حكما.
ج /5هو ما الصق البرشة وانفصل عنها ورفع
ً
 /6هل تطهر النجاسة باملاء الطاهر املغصوب؟
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ج /6نعم تطهر به النجاسة لكن يأثم مستعمله.
 /7بم يرتفع يقني الطهارة والنجاسة؟
طاهرا فاألصل طهارته ،وال ترتفع إال بيقني أو خرب عدل أو
ج /7ما كان
ً
عدلة.
متنجسا فاألصل نجاسته ،وال ترتفع إال بيقني أو خرب عدل أو
وما كان
ً
عدلة.
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(أ) املندوبات لقاضي احلاجة
 /1ما يندب لقاِض احلاجة؟
ج /1يندب له عدة أمور:
 -1االختفاء عن أعني النا
 -2البعد عن النا

بكلية البدن وأما سرت العورة فهو واجب.

صوت ،أو ريح.
درك له
ٌ
حتى ال ُي َ

 -3البعد عن املسجد.
له َّم إ ِِّين َأ ُعو ُذ ب َ
س
الر ْج ِ
ِك ِم َ
 -4التعوذ قبله ،وهو أن يقول« :ب ِْس ِم اهللِ ،ا َّل ُ
ن ِّ
خب ِ
س ،اخلَب ِ
الشي َ
الـم ْ
ِثَّ ،
الر ِجي ِم».
ِّج ِ
الن ْ
طا ِن َّ
ِيث ُ
 -5تنحية ما فيه ذكر اهلل تعاىل.
 -6تقديم الرجل اليرسى عند الدخول.
 -7االعتامد عليها حال قضاء احلاجة.
 -8تقديم الرجل اليمنى عند اخلروج..
 -9سرت العورة حتى هيوي للجلو

وكذا عند القيام.

 -11أن ال يكشف رأسه وال كتفيه.
 -11إعداد أحجار االستجامر قبل ذلك.
 -12لبس األحذية.
 -13التنحنح قبل الدخول إىل احلامم.

(ب) املكروهات لقاضي احلاجة
 /1كم األمور التي تكره لقاِض احلاجة؟ وما هي؟
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ج /1يكره لقاِض احلاجة اثنا عرش أمر ًا ،وهي:
 -1املالعن.

حر.
اجل َ
ُ ْ -2

 -3الصلب.

 -4التهوية بالبول.

 -5البول قائ ًام.

 -6الكالم حال قضاء احلاجة.

 -7النظر إىل الفرج واألذى -8.البصق يف األذى.
 -11االنتفاع باليمني.

 -9األكل والرشب.

 -12إطالة القعود.

 -11استقبال القبلتني ،واستدبارهام.
 /2كم املالعن؛ وما هي؟
ج /2املالعن ست ،وهي:
 -1النهر.

 -2الطريق.

 -4مساقط األثامر -5 .القرب.
وقد مجعها الشاعر يف قوله:

وسا س
ابل ،ومسااجد،
مالعنهاااٌ :ا سار، ،

 -3املسجد.
 -6جمالس النا .

ق
ومسااق ،
لااس
ل ،و
،
نرااامر ،وقاا س

 /3ملاذا سميت مالعن؟
ج /3ألهنا تعرض قاِض احلاجة فيها للعن من عوام النا .

(ج) مسائل تابعة للموضوع
 /1هل جيوز قضاء احلاجة يف ملك الغري؟
ج /1ال جيوز ذلك إال إذا كان يف مكان ال مالك له كاخلراب ،أو له مالك وقد
عرف رضاه.
 /2هل جيوز قضاء احلاجة يف مكان ُجهِل مالكه؟
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ج /2جيوز ذلك إذا كان ُع ْرف أهل املنطقة التسامح يف ذلك ،وإال فال جيوز.
 /3ما الذي يندب بعد قضاء احلاجة؟
ج /3يندب بعده أمران:
هلل ا َّل ِذي َأ َم َ
احل ْمدُ هللِ
احل ْمدُ ِ
اط َعنِّي األَ َذىَ ،
 -1احلمد ،وهو أن يقول َ « :
ا َّل ِذي َعا َف ِ
اين ِيف َج َس ِدي».
 -2االستجامر بثالثة أحجار ،أو نحوها.

(د) االستجمار
 /1من الذي يلزمه االستجامر؟
يستنِ.
ج /1يلزم املتيمم إن مل
ِ
 /2بم يستجمر من أراد االستجامر؟
ٍ
ٍ
ٍ
طاهر ال نجسُ ،من ٍْق
جامد ال مائع،
جامد ال حيوان،
ج /2يستجمر بِـــ:
كاحلجر ونحوه ،ال صقيل مثل السيف واملرآة ،ال حرمة له مثل كتب العلم
وما فيه ذكر اهلل ،أو طعام اآلدميني والبهائم ،مباح ال مغصوب ،ال يرض
مثل احلجر والزجاج احلادين ،ال يعد استعامله رس ًفا مثل االستجامر باحلرير
واملسك وما غال ثمنه.

18 -

املستوى الثاني االبتدائي

-

(أ) شروط الوضوء وفروضه
 /1كم رشوط صحة الوضوء؟ وما هي؟
ج /1رشوط صحة الوضوء أربعة :
 -1التكليف ،وهو أن يكون املتوضئ بالغ ًا عاقالً.
 -2اإلسالم.
 -3طهارة البدن عن موجب الغسل كاجلنابة واحليض.
 -4طهارة البدن عن نجاسة توجب الوضوء كالبول والغائط من حملهام.
 /2كم فروض الوضوء؟ وما هي؟
ج /2فروض الوضوء عرشة ،وهي:
 -1غسل الفرجني بعد تطهري النجاسة.
 -2التسمية حيث ذكرت.
 -3مقارنة أوله بن َّي ٍة للصالة.
 -4املضمضة واالستنشاق
ً
مستكمال من مقاص شعر الرأ
 -5غسل الوجه
ويدخل فيه البياض الذي بني األذن واللحية.
 -6غسل اليدين مع املرفقني.
 -7مسح كل الرأ

واألذنني لاهرهام وباطنهام.

 -8غسل القدمني إىل الكعبني.
 -9الرتتيب بني أعضاء الوضوء.

إىل منتهى الذقن
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ختليل األصابع واأللفار والشجِ.

-11

(ب) سنن الوضوء ومندوباته
 /1كم سنن الوضوء؟ وما هي؟
ج /1سنن الوضوء مخسة ،وهي:
 -1السواك

 -2غسل اليدين أوالً.

()1

 -3تقديم املضمضة واالستنشاق عىل الوجه.
 -5مسح الرقبة ببقية ماء الرأ

 -4التثليث.

دون مقدمة العنق.

 /2كم مندوبات الوضوء؟ وما هي؟
ج /2مندوبات الوضوء ستة ،وهي:
 -1الرتتيب بني الفرجني ،بأن يغسل األعىل ثم األسفل.
 -2الوِال ُء ،وهو متابعه األعضاء بحيث ال جيف العضو األول إال وقد بدأ
يف الثاين.
 -3الدعاء.
 -5جتديده بعد كل مباح.

ِّ -4
تويل الوضوء بنفسه
رش من
 -6إمرار املاء عىل ما ُحلِ َق أو ُق ِ َ

أعضائه.
 /3ما هو دعاء الوضوء؟
ج /3يقول املتوضئ إذا وضع طهوره أمامه« :ب ِْس ِم اهللِ َوبِاهللِ َو َع َىل ِم َّل ِة َر ُس ِ
ول
ن َف ِ
رجي
ص َّىل ا ُ
ص ْ
هلل َع َل ْي ِه َوآل ِ ِه» .ثم يغسل فرجه فيقول« :ال َّل ُه َّم َح ِّ
اهللِ َ -
ن َم َع ِ
اص َ
محتِ َ
ج ِتي َيو َم
ب َِر َ
يك» .ثم يتمضمض فيقول« :ال َّل ُه َّم َل ِّقنِّي ُح َّ
ك َع ْ
ضا.
( – )1السواك مسنون وهيئته مندوبة وهي كونه عَرْ ً
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َأ ْل َق َ
محتِ َ
ك» ،ثم
اجلنَّ ِة ب َِر َ
اك» ،ثم يستنشق ،فيقول« :ال َّل ُه َّم َال َحترِ ْمنِي َرا ِئ َ
ح َة َ
يغسل وجهه فيقول« :ال َّل ُه َّم بَ ِّي ْض َو ْجهِي َيو َم َت ْب َي ُّض ُو ُجو ٌهَ ،و َت ْس َو ُّد ُو ُجو ٌه»،
ثم يغسل يده اليمنى فيقول« :ال َّل ُه َّم أ ْعطِنِي كِ َتاِيب ِبَيِميِنيَ ،وا ْغ ِف ْر َذ ْنبِي» ،ثم
َسء
يغسل يده اليرسى فيقول« :ال َّل ُه َّم َال ُت ْؤتِنِي كِت ِ
ايلَ ،و َ َ
او ْز َع ْ
جت َ
َايب ب ِِش َم ِ
ن َ ِّ

محتِ َ
يل نِ ْع َمتَك» ،ثم
ايل» ،ثم يمسح رأسه فيقول« :ال َّل ُه َّم َغ ِّشنِي َر ْ َ
َأ ْف َع ِ
ك َو َأ ْمت ِ ْم َع َ َّ
جييل يده عىل رقبته ثم يقول« :ال َّل ُه َّم ِقنِي ْاألَ ْغ َال َل ِيف َيو ِم ِ
اب» ،ثم يغسل
احل َس ِ

الرص ِ
اط ا ُمل ْس َت ِقي ِم َيو َم َتزِ ُّل
رجليه إىل الكعبني فيقول« :ال َّل ُه َّم َث ِّب ْ
ت َقدَ َم َّي َع َىل ِّ َ

إلك َْرا ِم» ،ثم خيلل بني أصابعهام ويبدأ يف الغسل باليمنى
اجل َال ِل َوا ِ
األَ ْقدَ ا ُم َيا َذا َ

حا َن َ
ِح ْم ِد َك َأ ْش َهدُ َأ َّال إِ َل َه إ َِّال
ك ال َّل ُه َّم َوب َ
منهام .ثم إذا فرغ من وضوئه قالُ « :س ْب َ
وب إِ َل ْي َ
ن
َأ ْن َ
ن الت ََّّواب َ
اج َع ْلنِي ِم ْ
ِني َو ْ
اج َع ْلنِي ِم ْ
ك ،ال َّل ُه َّم ْ
ت َأ ْس َت ْغ ِف ُر َك َو َأ ُت ُ
ا ُمل َت َ
نَ ،وا ْغ ِف ْر ِيل إِ َّن َ
ك َع َىل ك ُِّل َيش ٍء َق ِد ْير«.
ط ِّهرِ ي َ

(ج) نواقض الوضوء
 /1كم نواقض الوضوء؟ وما هي؟
ج /1نواقض الوضوء ستة ،وهي:
 -1ما خرج من السبيلني من ريح أو بول أو غائط أو نحو ذلك.
 -2زوال العقل بأي وجه.
 -3خروج قيء نجس.
 -4خروج دم أو نحوه؛ سال من موضع واحد يف وقت واحد.
 -5دخول وقت الصالة يف حق املستحاضة ومن به جراحة مستمرة أو
سلس بول.
 -6فعل كل معصية كبرية ،وكل عمد كبرية.
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(أ) احلدث األكرب وما حيرم به
 /1ما هي موجبات الغسل؟
ج /1موجبات الغسل هي :احلدث األكرب بأنواعه ،وستأيت مفصلة إن شاء اهلل
تعاىل يف املستويات القادمة.
 /2كم األشياء التي حترم باحلدث األكرب؟ وما هي()1؟
ج /2ثالثة أشياء ،وهي:
 -1القراءة للقرآن باللسان ،والكتابة له ولو بعض آية.
 -2ملس ما فيه ذلك.
 -3دخول املسجد بكلية البدن.
 /3ماذا جيب عىل من نام يف املسجد فأصابته جنابة؟
ج /3جيب عليه أن خيرج من املسجد فور ًا ،وإذا كان عنده تراب تيمم وخرج
فور ًا إذا كان التيمم أرسع من اخلروج.
 /4ما الواجب عىل الرجل املمني قبل الغسل؟
ج /4الواجب عليه أن يبول قبل الغسل ،فإن تعذر البول إىل آخر الوقت
اغتسل وصىل ،ومتى بال أعاد الغسل ال الصالة.

(ب) فروض الغسل ومندوباته
 /1كم فروض الغسل؟ وما هي؟
( – )1على املدرس أو املدرسة شرح هذا السؤال واللذين بعده للطلبة الكبار فقط ،وهي غري
مقررة على الصغار.
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ج /1فروض الغسل أربعة ،وهي:
 -1مقارنة أوله بن ّي ٍة لرفع احلدث.
 -2املضمضة واالستنشاق مع إزالة اخلاللة.
 -3إجراء املاء عىل مجيع البدن مع الدلك.
 -4عىل الرجل نقض الشعر وعىل املرأة يف غسل احليض والنفا .
 /2كم األشياء التي يندب الغسل هلا؟ وما هي؟
ج /2يندب الغسل لثالثة عرش شيئ ًا:
 -1اجلمعة بني فجرها وعرصها وإن مل ّ
تصل.
 -2العيدين ولو قبل الفجر ويصيل به صالة العيد.
-3يوم عرفة.

 -4ليايل القدر.

-5دخول احلرم.

 -6دخول مكة.

 -7دخول الكعبة.

 -8دخول املدينة املنورة.

 -9دخول مكان قرب النبي ﷺ.

 -11بعد احلجامة.

 -11بعد التحمم يف احلامم البخاري.

 -12بعد غسل امليت.

 -13بعد اإلسالم من املرتدِّ قبل أن يرتطب يف حال كفره بعرق أو غريه
فإن َتر َّ
طب وجب الغسل.
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(أ) أسباب التيمم
 /1كم أسباب التيمم؟ وما هي؟
ج /1أسباب التيمم ثامنية ،وهي:
 -1تعذر استعامل املاء كأن يكون يف بئر وال يتمكن من أخذه

.

 -2خوف الطريق إىل املاء بأن خيشى عدو ًا أو سبع ًا.
 -3خوف تنجيسه.
 -4أو خوف رضر املتوضئ من املرض.
 -5خوف رضر املتوضئ من العطش.
 -6خوف رضر غريه حمرتم الدم؛ كاملسلم ،والذمي وما ال حيل ذبحه
كاحلامر ،أو مام حيل ذبحه ويكون جمحف ًا به واإلجحاف هو أن ال جيد عوضه
مع احلاجة إليه.
 -7فوت صالة ال تقىض وال بدل هلا كاجلنازة.
 -8عدم املاء مع الطلب إىل آخر الوقت مع السؤال ،إذا أمن عىل نفسه
وماله املجحف.

(ب) مسائل متفرقة
 /1هل جيب رشاء املاء للصالة؟
ج  /1نعم جيب بام ال جيحف.
 /2هل جيب قبول هبة املاء وطلبه؟
ج /2نعم جيب قبول هبته وطلبه حيث ال ِمنَّة ،فإن خيش حلوق املنة مل جيب.
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 /3هل جيب قبول ثمنه؟
ج /3ال جيب قبول ثمنه ألن من الزم املال حلوق املنة ،إال من الولد واإلمام
من بيت املال ال من ماله.
 /4ما حكم الناَس للامء؟
ج /4حكمه كالعادم للامء جيوز له التيمم.
 /5بم يكون التيمم؟
ج /5يكون بِـ:
ٍ
تراب.
-1

 -2مباحٍ .
ٍ
منبت.
-4

 -5يعلق باليد.

ٌ
مستعمل مثله أو أكثر منه،
تراب
 -6مل خيالطه
ٌ

ٍ
طاهر.
-3
أو نحو املستعمل ،كالرماد.

(ج) فروض التيمم
/1كم فروض التيمم؟ وما هي؟
ج /1فروض التيمم ستة ،وهي:
 -1التسمية كالوضوء
الفرض إال نف ُل ُه ،أو ما يرتتب عىل أدائه؛
 -2مقارنة أوله بنية معينة فال يتبع
َ
كالوتر ،أو رشطه؛ كاخلطبة.
 -3رضب الرتاب باليدين.
 -4مسح الوجه مستكم ً
ال كالوضوء.
 -5ثم رضبة أخرى لليدين.
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 -6ثم مسحهام مرت ًبا كالوضوء؛ ويكفي الراحة الرضب.

(د) مندوبات التيمم ووقته
 /1ما يندب يف التيمم؟
ج /1ندب:
 -1ثالث رضبات؛ رضبة بيديه للوجه ،ورضبة باليرسى ويمسح هبا
اليمنى ،ورضبة باليمنى ويمسح هبا اليرسى.
 -2هيئاته(.)1
 /2متى يتيمم للصلوات اخلمس؟
ج /2يتيمم للخمس الصلوات آخر وقتها وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها
فتقىض.

(هـ) أحكام متفرقات يف التيمم
مجيع بدنِه؟
 /1ما جيب عىل من وجب عليه الغسل واملا ُء يرض َ
ج /1جيب عليه أن يتيمم للصالة مرة واحدة.
 /2ما جيب عىل من وجب عليه الغسل واملا ُء يرض بعض بدنِه إما لربد أو
مرض؟
ج /2جيب عليه غسل ما أمكن من بدنه وتوضأ للصالة.
رضرا؟
 /3ما يعمل من به جبرية وخيش من نقضها
ً
ج /3ال ينقضها وال يمسح عليها ،لكنه ال يؤم إال مثله ألنه ناقص طهارة.

( – )1على املدرس أو املدرسة تبيني كيفية التيمم عملياً ليفهمها الطلبة والطالبات.
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(و) نواقض التيمم
 /1كم نواقض التيمم؟ وما هي؟
ج /1نواقض التيمم ستة أشياء ،ينتقض:
 -1بالفراغ مام فعل له.

 -2وباالشتغال بغري ما تيمم له.

 -3وبزوال العذر.

 -4ووجود املاء قبل كامل الصالة.

 -5وبخروج وقت الصالة -6 .نواقض الوضوء.

 /1كم أقل احليض وكم أكثره؟
ج /1أقل احليض ثالثة أيام وأكثره عرشة أيام.
 /2كم أقل الطهر وكم أكثره؟
ج /2أقل الطهر عرشة أيام وال حد ألكثره.
 /3ما هي األمور التي حترم باحليض؟
ج /3حيرم باحليض  :الصالة  ،وقراءة القرآن  ،ودخول املسجد  ،ومحل
املصحف وملسه.

(أ) مسائل متفرقة يف احليض
 /1ما يندب للحائض؟
ج /1يندب هلا أن تتعاهد نفسها بالتنظيف ،ويف أقات الصالة أن توضأ وتوجه
للقبلة وتذكر اهلل تعاىل.
( - )1تنبيه :غري مقرر على الصغار.

مقرر الفقه  ..........................................................................كتاب الطهارة 57 -

-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 /2ما الذي جيب عىل احلائض قضاؤه؟
ج /2جيب عليها قضاء الصيام ال الصالة.

(ب) النفاس
 /1ما حكم النفا ؟
ج /1النفا

كاحليض يف مجيع أحكامه.

 /2بم يكون النفا ؟
ج /2إنام يكون النفا

بوضع كل احلمل متخلقا( )1عقيبه دم.

 /3كم أقله وكم أكثره؟
وأكثر ُه أربعون يوم ًا.
ج /3ال حد ألق ِّل ِه،
ُ

*****

( - )1متخلقاً  :أي صار مضغة ويعرف بأن يوضع بني ماءٍ حار؛ فإن تفتت فليس حبمل وإن مل
يتفتت فهو محل ،وتكون املرأة نفساء إذا تعقبه الدم يف العشر فإن جاء بعد عشرة أيام فهو
حيض.
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ا
ثانيا :كتاب الصالة

(أ) شروط وجوب الصالة
 /1كم رشوط وجوب الصالة؟ وما هي؟
ج /1رشوط وجوهبا ثالثة ،وهي:
 -1عقل.

 -2وإسالم.

 -3وبلوغ.

 /2بم يكون البلوغ يف الذكر واألنثى؟
ج /2يكون البلوغ :باحتالم ،أو إنبات ولو شعرة واحدة متجعدة يف العانة ،أو
ميض مخس عرشة سنة .ويف املرأة وحدها :باحلبل ،أو احليض.
 /3ماذا جيب عىل ويل الصغري من تعليم الصالة؟
ج /3جيب عىل ويل الصغري أن يعلمه الصالة إذا بلغ سن السابعة ،وجيب عليه
أن يرضبه عليها إذا بلغ سن العارشة.

(ب) شروط صحة الصالة
 /1كم رشوط صحة الصالة؟ وما هي؟
ج /1رشوط صحة الصالة ستة ،وهي:
 -1دخول الوقت وطهارة البدن من احلدث والنجاسة.
 -2سرت مجيع العورة يف مجيع الصالة حتى ال ترى إال بتكلف.
 -3طهارة كل ما حيمله املصيل ويلبسه  ،وإباحة ما يلبسه.
 -4إباحة املحل الذي يصيل عليه فال تصح الصالة يف األرض املغصوبة.
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 -5طهارة املحل الذي يصيل عليه.
 -6تيقن املصيل استقبال عني الكعبة ،فإن كان بعيد ًا عنها حترى جهتها
ويكفيه الظن.
ن الذي جيب عليه استقبال عني الكعبة؟
َ /2م ْ
ن يف حكم الرائي وهو
ج /2جيب عىل من كان بجانب الكعبة يراها  ،وعىل َم ْ
املجاور للكعبة لكن بينه وبينها حائل من بناء أو نحوه.
 / 3ما الذي جيب عىل غري الرائي ومن يف حكمه؟
ج /3الذي جيب عىل غريهام وهو البعيد عنها إذا كان يف غري حمراب الرسول
صىل اهلل عليه وآله وسلم :التحري جلهتها ،ثم تقليد املسلم احلي  ،ثم
املحراب  ،ثم يتجه حيث يشاء آخر الوقت.
 /4من الذي يعفى عنه استقبال القبلة؟
ج /4يعفى ذلك ملتنفل راكب يف غري املحمل وهو اهلودج الذي حيمل عىل
اجلامل.
 /5ما حد العورة يف الرجل واملرأة؟
ج /5العورة من الرجل يف الصالة وغريها من الركبة إىل حتت الرسة بمقدار
الشفة.
والعورة من املرأة مجيع جسمها وشعرها غري الوجه والكفني حال الصالة،
وأما يف غري الصالة فهي عورة مجيعها.
 /6ما الذي يندب للرجل سرته يف الصالة؟
ج /6ندب له سرت الظهر واهلربية واملنكب.
 /7ما حكم من تعذر عليه اللبا

وهو يريد أن يصيل؟
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ج /7حكمه أن يصيل عاري ًا قاعد ًا مومي ًا أدناه أقل اإليامء.

(ج) األشياء اليت تكره الصالة فيها وعليها وإليها
 /1ما هي األشياء التي تكره الصالة فيها؟
ج /1تكره الصالة يف بعض امللبوسات كراهة حظر كاملشبع صفرة ومحرة
واحلرير.
وتكره يف بعض امللبوسات كراهة تنزيه؛ كثوب كثري الوسخ ويف الرساويل
وحده بدون ثوب ،والفرو وحده بدون ثوب.
 /2كم األشياء التي تكره الصالة عليها؟ وما هي؟
ج /2تكره عىل مخسة أشياء ،وهي :
 -1متثال حيوان كامل أي الصورة التي ال جرم هلا.
 -2بني املقابر ال عليها فهو حرام.
 -3مزامحة النجاسة إذا كانت يف جدار ونحوه مام ال يتحرك بتحرك املصيل
فإن حتركت بطلت صالته.
 -4يف احلاممات البخارية إال يف حمل خلع الثياب فال بأ .
-5عىل الصوف املتلبد والبسط الشعر ،ألن املرشوع أن تكون الصالة عىل
األرض أو عىل ما نبت فيها كاحلصري وغريه.
 /3ما هي األشياء التي يكره للمصيل استقباهلا؟
ربا ،أو ُحم ْ ِد َثا ،أو
نائما ،أو ميتًا ،أو ق ً
ج /3يكره للمصيل أن يستقبل يف صالتهً :
نجسا؛ إذا كانت هذه األشياء من املصيل
متحد َثا ،أو فاس ًقا ،أو
ً
رساجا ،أو ً
يف قدر القامة ،أما إذا كانت بعيدة أكثر من القامة فال كراهة.
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(د) أفضل أماكن الصالة وما حيرم فيها
 /1ما هي أفضل أماكن الصالة؟
ج /1أفضل أماكن الصالة هي :املساجد ،وأفضل املساجد :املسجد احلرام،
ثم مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ثم مسجد بيت املقد  ،ثم
املساجد التي تكثر فيها اجلامعات ،ثم املساجد التي بناها أهل الفضل
والصالح.
 /2ما األشياء التي ال جيوز فعلها يف املساجد؟
ج /2املساجد وضعت للعبادة فال جيوز فيها إال الطاعات.
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(أ) الوقت االختياري:

س :١إىل كم ينقسم الوقت؟
ج :1ينقسم الوقت إىل قسمني :اختياري واضطراري.
س :٥ما هو الوقت االختياري للصلوات؟
ج :2وقت اختيار الظهر :من الزوال ،وآخره :مصري لل اليشء مثله ،وهو،
أي :مصري لل اليشء مثله ،أول وقت العرص ،وآخره :مصري لل كل يشء
مثليه.
وقت اختيار املغرب :من رؤية كوكب لييل ،وآخره :ذهاب الشفق األمحر،
وهو ،أي :ذهاب الشفق األمحر ،أول وقت العشاء ،وآخره :ذهاب ثلث
الليل.
وقت اختيار الفجر :من طلوع املنترش( )1إىل بقية تسع ركعة كاملة.

(ب) الوقت االضطراري:

س :١ما هو الوقت االضطراري للصلوات؟
ج :١وقت اضطرار الظهر :من آخر اختياره ني الظهر وهو مصري ظل كل يشء مثله إىل
بقية من النهار تسع العرص.
وللعرص وقتان اضطراريان:
األول :هو وقت اختيار الظهر إال ما يسع الظهر  ي نول وقته عقيب الزوال.

( )1املنتشر :وهو ضوء يف املشرق ميتد من جهة الشام إىل جهة مين.
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والثاين من آخر اختيار العرص وهو مصري ظل كل يشء مثليه حت ،ال يبق ،ما يسع
ركعة قبل الغروب وكذلك املغرب والعشاء.
والوقت االضطراري للفجر :هو إدراك ركعة قبل طلوع الشمس.

(ج) أحكام متفرقة:

س :١مت ،تصىل رواتب الفرائض؟
ج :1رواتب الفرائض أي نوافلها تصىل يف أوقاهتا بعد فعلها إال الفجر فقبله.
س :٥ني وقت يصلح لقضاء الفروض؟
ج :2كل وقت يصلح للفرض قضاء.
س :٩ما هو الوقت املكروه للنوافل واجلنازة؟
ج :3تكره صالة النفل واجلنازة يف الثالثة األوقات وهي:
 -1عند طلوع الشمس.
 -2ووقت الزوال.
 -3ووقت الغروب.
س :4ما هو نفضل الوقت للفرائض؟
ج :4أفضل الوقت أوله.
س :٩من الذي جيوز له مجع التقديم والتأخري؟
ج :5جيوز ملن به جراحة مستمرة ،أو سلس بول ،وكذا املريض املتوضئ،
واملسافر ،واخلائف ،واملشغول بطاعة ،أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت،
فهؤالء جيوز هلم مجع التقديم؛ وهو :أداء الظهر والعرص ،أو املغرب
والعشاء ،يف أول وقتهام ،والتأخري ،وهو :أداؤها يف آخر الوقت؛ ويكون
ٍ
واحد هلام ،وإقامتني.
اجلمع بأذان
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(أ) ألفاظ األذان واإلقامة

س :١اذكر نلفاظ األذان واإلقامة معربة؟

ج :1ألفاظ األذان:
ْرب
ْرب * اهللُ أك َ ُ
اهللُ َأك َ ُ
َأ ْش َهدُ أن الّ إِ َل َه إالّ اهللُ * َأ ْش َهدُ أن الّ إِ َل َه إالّ اهللُ
أن ُحم َ َّمد ًا َر ُس ْو ُل اهللِ* َأ ْش َهدُ َّ
َأ ْش َهدُ َّ
أن ُحم َ َّمد ًا َر ُس ْو ُل ا ِ
هلل
الصال ِة
الصال ِة * َح َّي َع َىل َّ
َح َّي َع َىل َّ
الح
الح * َح َّي َع َىل ا ْل َف ِ
َح َّي َع َىل ا ْل َف ِ
ري ا ْل َع َم ِل * َح َّي َع َىل َخ ْ ِ
َح َّي َع َىل َخ ْ ِ
ري ا ْل َع َم ِل
ْرب
ْرب * اهللُ أك َ ُ
اهللُ َأك َ ُ
ال إِ َل َه إالّ اهلل.،

ونلفاظ اإلقامة كاألذان سواء إال ننه يزيد بعد قولهَ « :ح َّي َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل * َح َّي
الص َال ،ة * َقدر َقا َم ِ
َع َىل َخ ر ِري ا رل َع َم ِل»َ « :قدر َقا َم ِ
الص َالة».
ت َّ
ت َّ

(ب) صفة األذان واإلقامة:

س :١بني صفة األذان واإلقامة؟
ج :1هام مثنى إال التهليل يف آخرهام
 :2هل جتب نية األذان واإلقامة؟ وهل « َح َّي َع َىل َخ ْ ِ
ري ا ْل َع َم ِل» منهام؟

ج :2نعم جتب نيتهام  ،ومنهامَ « :ح َّي َع َىل َخ ْ ِ
ري ا ْل َع َم ِل».
س :٩ما الذي يفسدهام؟

ج :3الذي يفسدهام النقص والتعكيس ال ترك اجلهر.
 :4وهل تفسد الصالة بنسياهنام؟
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ج :4وال تفسد الصالة بنسياهنام.
س :٩ما الذي يكره حاهلام وبينهام؟

ج :٩يكره الكالم حاهلام والتنفل  ي املغرب بينهام.

(ج) وجوب األذان واإلقامة:
 :1عىل من جيب األذان واإلقامة؟
ج :1جيب األذان واإلقامة عىل الرجال فقط وجوب ًا يف األداء ندب ًا يف القضاء.
 /2من جيزي األذان وما رشوط صحته؟
السامع ومن يف ِ
البلد ٌ
أذان ورشط صحته :أن يكون يف الوقت من
ج /2جيزي
َ
ٍ
ٍ
ٍ
مكلفٍ ،
ٍ
طاهر من اجلنابة ولو قاض ًيا ،أو قاعدً ا،
عدل،
معرب(،)1
حر،
ذكرٍّ ،
غري مستقبل القبلة.
أو َ

(د) أحكام متفرقة يف األذان واإلقامة:
س :١من الذي يقلد  ي األذان؟
ُ
املؤذن البصري ،العارف باألوقات ،يف الصحو فقط.
ج :1الذي ُيق َّلد:
س :٥من الذي يتوىل اإلقامة؟ ومن تكفي؟
متطهر ،فيكفي
ج :2الذي يتوىل اإلقامة هو املؤذن ،وال يقيم للصالة إال وهو
ٌ
َمن َّ
صىل يف ذلك املسجد تلك الصالة.
س :٩هل تصح النيابة عن املؤذن  ي اإلقامة؟
ُ
النيابة عن املؤذن لإلذن والعذر.
ج :3نعم تصح

( – )1فال جيزئ األذان امللحون حنو أن يقول :حيُّ بضم الياء أو حنو ذلك.
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س :١ما هي صفة الصالة؟
ج :1صفة الصالة هي ثنائية كالفجر وثالثية كاملغرب ورباعية كالظهر والعرص
والعشاء.
س :٥كم فروض الصالة؟
ج :2فروض الصالة عرشة(:)1
 -1نية يتعني هبا الفرض مع التكبرية ،أو قبلها بيسري.
واملراد أن يستحرض يف قلبه العزم عىل أداء الفريضة التي هي (الظهر أو
العرص ..إلخ) وال حيتاج إىل أن يتكلم بالنية.
قائما.
 -2التكبري ً

 -3القيام قدر الفاحتة وثالث آيات يف أي ركعة ،أو مفرقا.
 -4قراءة ذلك؛ أي :الفاحتة وثالث آيات ،كذلك؛ أي :يف أي ركعة ،أو
وجهرا يف غريهام.
رسا يف العرصين،
ً
مفرقاًّ ،

 -5ركوع بعد اعتدال.

 -6اعتدال تام وإال بطلت.
 -7السجود عىل اجلبهة مستقرة وعىل الركبتني وباطن الكفني والقدمني.
 -8اعتدال بني كل سجودين ناصبا للقدم اليمنى فارش ًا لليرسى.
 -9ثم الشهادتان والصالة عىل النبي وآله.
 -11ثم التسليم عىل اليمني واليسار بانحراف مرتب ًا معرف ًا

()1

قاصد ًا

للملكني ومن يف ناحيتهام من املسلمني يف اجلامعة.
( )1يرجى من كل مدرس (ومدرسة) تسميع ألفاظ الصالة كاملة لكل طالب (وطالبة) حتى
حيفظها كل واحد ،وكذلك تطبيق كيفيتها حتى يتقنها كل واحد ،وكذلك االهتمام
بتبيني فروضها وسننها وما يتعلق بها؛ لعظم مكانتها يف الدين ،وإال فاملفروض أنهم قد
حفظوها يف املستوى األول.
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(أ) أحكام القراءة:

س :١ما الذي جيب عىل األمي فعله؟
ج :1جيب عىل األمي فعل ما أمكنه آخر الوقت إن ّ
نقص يف القراءة.
س :٥من الذي تسق عنه القراءة؟
ج :2تسقط القراءة :عن األخر ؛ وهو الذي ال يمكنه يشء من الكالم لتغري
اللسان ،ال األلثغ ،ونحوه؛ وهو من به تأتأة ،أو فأفأة.

(ب) سنن الصالة:

س :١كم سنن الصالة؟ وما هي؟
ج :1سنن الصالة ثالث عرشة:
ن الشيطا ِن الرجي ِم».
 -1التعوذ وهوَ « :أ ُع ْو ُذ باهللِ
السميع العلي ِم ِم ْ
ِ
الس َم َو ِ
هِي ل ِ َّل ِذي َف َ
ات
 -2التوجهان قبل التكبري ،وهامَ « :و َّج ْه ُ
ط َر َّ
ت َو ْج َ
ص َال ِيت َو ُن ُسكِي َو َحم ْ َياي
َو ْاألَ ْر َ
ن املرشكني ،إ َِّن َ
ض َحن ِ ْيف ًا ُم ْسلِ ًام وما أنا ِم ْ
يك َل ُه َوب َِذل ِ َ
رش َ
ني
ني َال َ ِ
ك ُأ ِم ْر ُ
ن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ب ا ْل َعا َل ِم َ
ت َو َأ َنا ِم َ
ايت ل ِ َّل ِه َر ِّ
َو َمم َ ِ َ
يك ِيف ا ْل ُم ْل ِ
احل ْمدُ ل ِ َّل ِه ا َّل ِذي َمل َي َّت ِ
رش ٌ
ك َو َمل ْ َي ُ
خ ْذ َو َلدً ا َو َمل ْ َي ُ
يل
ن َل ُه َ ِ
ك ْ
ك ْ
ن َل ُه َو ِ ٌّ
َْ
ْ
ن ُّ
الذ ِّل».
ِم َ
وجهرا يف غريهام.
رسا يف العرصين
ً
 -3قراءة احلمد والسورة يف األولتني ًّ
 -4الرتتيب بني السورتني.
 -5الوالء بينهام.
ح َ
هلل
هلل وا ُ
ان اهللِ واحلمدُ هللِ وال إل َه إال ا ُ
 -6الفاحتة ،أو التسبيح ،وهوُ « :س ْب َ
رسا كذلك.
أكرب» ،يف اآلخرتني ًّ
( ) 1معرفاً  :أي يقول( :السالم عليكم ورمحة اهلل) وأن ال يقول سالم عليكم ورمحة اهلل بدون
األلف واألم.
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أكرب» عند القيام والركوع والسجود.
 -7تكبري النقل وهو قوله« :اهللُ َ
ح َ
ِح ْم ِده» .والسجود ،وهو:
ان اهللِ العظي ِم وب َ
 -8تسبيح الركوع ،وهوُ « :س ْب َ
ح َ
ِح ْم ِده».
ان اهللِ ْ
األعىل وب َ
« ُس ْب َ

ن َمحِدَ ه».
 -9التسميع لإلمام واملنفرد َ « :س ِم َع اهللُ ل ِ َم ْ
-11احلمد للمؤتمَ « :ربَّنَا َل َ
احل ْمد».
ك َ
احل ْسنَى
احل ْمدُ هللَِ ،واألَ ْس َما ُء ُ
 -11التشهد األوسط ،وهو« :ب ِْس ِم اهللِ َوبِاهللِ َو ْ َ
رش َ
شهدُ َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه
ُك ُّل َها هللَِ ،أ ْش َهدُ َأ َّال إِ َل َه إ َِّال اهللُ َو ْحدَ ُه َال َ ِ
يك َل ُه َو َأ َ
َو َر ُسو ُل ُه».
 -12طرفا التشهد األخري(.)1

 -13والقنوت يف الفجر والوتر عقيب آخر ركوع بأدعية القرآن.

(ج) األشياء اليت ختالف املرأة فيها الرجل يف الصالة:

س :١ما الفرق بني الرجل واملرنة  ي صفة الصالة؟

ج :1الفرق يف عرشة أشياء؛ منها ما هو واجب ،ومنها ما هو مندوب،
أما الواجب فهو:
 )١أهنا تسرت مجيع بدهنا إال الوجه والكفني.
 )٥أهنا يف اجلهر جتهر أقله من الرجل وأقله أن يسمع من بجنبه.
 )٩أن إمامتهن وسط الصف ،ويقفن ص ًّفا واحدً ا.
 )4أن صفهن مع الرجال اآلخر.
 )٩أهنا ال تؤم الرجل.
وأما املندوب فهو:
( – )1الطرف األول من التشهد هو :بسم اهلل وباهلل واحلمد هلل واألمساء احلسنى كلها هلل.
والطرف الثاني  :وبارك على حممد وعلى آل حممد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك محيد جميد.
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 )١أهنا ال تؤذن وال تقيم.
 )٥أهنا جتمع بني رجليها حال القيام.
 )٩أهنا ال تنحني حال الركوع انحنا ًء تام ًا بل تكون أصابع يدهيا أعىل ركبتيها.

 )4أهنا إذا أرادت السجود انتصبت جالسة وعزلت رجليها إىل اجلهة اليمنى
ثم تسجد وكذلك حال التشهد وبني السجدتني.
 )٩أهنا إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذهيا غري
مرتفعني من األرض.

(د) صالة املريض:

س :١من الذي تسق عنه الصالة؟
ج :1تسقط الصالة عن املريض بوجود أحد أمرين:
 -1بزوال عقله حتى تعذر فعل الواجب.
 -2و كذلك بعجزه عن اإليامء بالرأ

مضطجع ًا.

س :٥ما الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود؟
ج :2الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود:
 -1أن يومي للسجود من قعود والركوع يومي له من قيام.
 -2فإن تعذر فمن قعود ويزيد يف خفض السجود.
 -3ثم مضطجع ًا ويوجه إىل القبلة مستلق ًيا عىل لهره.
س :٩ما حكم وضوء املريض؟
ج :3حكمه هو أن يوضيه غريه وينجيه( )1منكوحه ثم جنسه بخرقة.

( – )1ينجيه  :أي يغسل فرجيه ،ومنكوحه  :أي زوجته أو أمته.
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(هـ) مفسدات الصالة:

س :١بم تفسد الصالة؟
ج :1تفسد الصالة:

 -1باختالل رشط من رشوطها التي تقدمت.
 -2أو فرض من فروضها.
 -3وبالفعل الكثري كاألكل والرشب.
 -4وبكالم ليس من القرآن وال من أذكارها.

(و) أحكام الفعل اليسري:

س :١هل يعف ،عن يشء من الفعل  ي الصالة؟
ج :1نعم ،يعفى عن الفعل اليسري.
س :٥مت ،جيب الفعل اليسري؟
ج :2قد جيب إذا كان إلصالح الصالة كسرت العورة بالفعل اليسري ملنع اإلزار
أن ينحل.
س :٩مت ،يندب الفعل اليسري؟
ج :3يندب يف مثل :عد املبتىل األذكار واألركان باألصابع واحلىص.
س :4مت ،يباح الفعل اليسري؟
ج :4يباح عند تسكني ما يؤذيه.
س :٩ما يكره من الفعل اليسري؟
ج :5يكره منه :احلقن وحبس النخام والعبث وقلم الظفر وقتل القمل ال
إلقاؤه.
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(أ) حكم صالة اجلماعة ومتى ال تصح

/1ما حكم اجلامعة؟ ومتى ال تصح؟

ج /1اجلامعة سنة مؤكدة ،وال تصح يف أحد عرش ً
حاال:
 -1وذلك حيث يكون اإلمام فاس ًقا.
 -2أو يف حكمه كالذي يكشف عورته.
 -3وصب ًّيا.
 -4ومؤمتًّا غري مستخلف.

 -5وامرأة برجل.

 -6والعكس إال مع رجل.
 -7واملقيم باملسافر يف الرباعية إال يف اآلخرتني.
 -8واملتنفل باملفرتض.
 -9وناقص الطهارة والصالة بضده.
 -11واملختلفني فرض ًا وأداء وقضا ًء.

 -11أو يف التحري وقت ًا أو قبلة أو طهارة.
 /2من تكره الصالة خلفه؟

ج /2تكره الصالة خلف من عليه فائتة أو كرهه األكثر صلحاء.
/3من األوىل باإلمامة من املستويني يف القدر الواجب؟
ج /3األوىل بإمامة الصالة :الراتب ،ثم األفقه ،ثم األورع ،ثم األقرأ ،ثم
ن ،ثم األرشف نس ًبا.
األس ُّ

(ب) النية يف صالة اجلماعة وترتيب صفوفها
 /1هل جتب نية اإلمام واملؤتم؟
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ج/1نعم جتب نية اإلمامة عىل اإلمام واإلئتامم عىل املؤتم وإذا مل ينويا بطلت
اجلامعة أو بطلت الصالة عىل املؤتم إن مل ينو االئتامم فإن نويا اإلم َ
امة
صحت فرادى ،واالئتام َم بطلت.
/2أين يقف املؤتم الواحد و أين يقف االثنان فصاعدا؟
ج /2يقف املؤتم الواحد أيمن إمامه ،واالثنان فصاعدا خلفه.
/3من الذي يقدم يف الصفوف؟
ج /3الذي يقدم صف الرجال ثم اخلناثى ثم النساء وييل ك ًّ
ال صبيانه(.)1
صفوف الرجال مشارك ًة هلم؟
/4هل جيوز أن ختلل املكلفة
َ
ن خلفها و َمن
ج /4ال ال جيوز أن ختلل صفوفهم وإال فسدت عليها وعىل َم ْ
يف صفها إن علموا.
/5من الذي يسد اجلناح؟
ج /5الذي يسد اجلناح كل مؤتم أو متأهب منضم( )2إال الصبي وفاسد
الصالة فساد ًا جممع ًا عليه.

(ج) مسائل متفرقة:

 /1بم يعتد الالحق للجامعة؟

ج /1يعتد الالحق بركعة أدرك ركوعها.
َ
ن فاتته األوىل من أربع؟
 /2هل يتشهد
األوسط َم ْ
( – )1الرتتيب يف الكبار واجب ويف الصغار مسنون.
( – )2كأن يكون منضماً إىل صف اجلماعة يف حالة التوجه وملا يكرب تكبرية اإلحرام.
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ج /2ال ال يتشهد ،وعليه أن يتابع اإلمام ويتم ما فاته بعد التسليم.
 /3ما الذي يندب ملن مل يدرك الركوع؟
ج /3ندب أن يقعد ويسجد مع اجلامعة ومتى قام ابتدأ.
 /4كيف تكون جامعة النساء؟
ج/4تكون جامعتهن صف ًا واحد ًا وإمامتهن يف الوسط.
 /5هل تفسد اجلامعة عىل مؤتم فسدت عىل إمامه؟
فورا.
ج /5ال ال تفسد عليه إن عزل ً
 /6هل جتب متابعة اإلمام؟

ٍ
جهرا فيسكت ،إال أن
مفسد ،فيعزل( ،)1أو
ج/6نعم جتب متابعته؛ إال يف
ً
ٍ
ص َم ٍم ،أو ُّ
املؤتم لنفسه.
تأخ ٍر ،فيقرأ
يفوت سامع قراءة اإلمام ل ُب ْعد ،أو َ
ُ

( – )1كأن يزيد ركعة خامسة أو حنو ذلك.
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(أ) موجبات سجود السهو

 /1ما الذي يوجب سجود السهو؟

ج /1من موجباته يف الفرض:
األول :ترك مسنون دون املندوبات ولو عمدً ا.
الثاين :زيادة ذكر جنسه مرشوع فيها كأن يقرأ موضع التسبيح أو العكس.
الثالث :الفعل اليسري ومنه اجلهر حيث يسن تركه.
اخلامس :زيادة ركعة أو ركن سهو ًا كتسليمة يف غري موضعها.

(ب) حكم الشك يف الصالة

/1ما حكم الشك بعد الفراغ؟

ج /1ال حكم للشك بعد الفراغ فال سجود للسهو.

(ج) فروضه ومسنوناته

 /1كم سجود السهو وأين حمله؟

ج /1هو سجدتان بعد كامل التسليم.
 /2كم فروض السهو؟ وما هي؟
ج /2فروضه مخسة:
 -1النية للجربان.

 -2والتكبري.

 -4واالعتدال.

 -5والتسليم.

 /3كم سننه؟ وما هي؟
ج/3سننه ثالثة:

 -3والسجود.
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 -1تكبري النقل.

 -2وتسبيح السجود.

 -3والتشهد(.)1

 /4ما يلزم املؤتم إذا سها إمامه؟
ج /4يلزمه سجود السهو لسهو إمامه.
 /5ما حكم السهو يف النفل؟
ج /5هو يف النفل نفل.
 /6إذا سها املصيل يف حال سجود السهو فهل يلزمه سجود آخر؟
ج /6ال يلزمه سجود آخر؛ ألنه ال سهو لسهوه.

(د) السجود املستحب

 /1ما أسباب السجود املستحب؟

ج /1هي ثالثة أسباب:
 -1شكر.

 -2واستغفار.

 -3ولتالوة اخلمس عرشة آية أو لسامعها وهو بصفة املصيل.
 /2ما صفة السجود املستحب؟ وما رشطه؟
ج /2صفته :النية  ،وتكبرية واحدة ،وسجدة واحدة ،وال حيتاج إىل التسليم
بعدها ،ورشطه :أن يكون الساجد بصفة املصيل يف الطهارة وغريها.
/3ما يقول الساجد يف سجود التالوة؟
ج /3يسبح كتسبيح السجود  ،وهو :سبحان اهلل األعىل وبحمده ـ ثال ًثا.

( – )1واملراد التشهد  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.
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س/١من الذي جيب عليه القضاء؟
ج /1جيب عىل من ترك إحدى اخلمس أو ما ال تتم إال به كالوضوء ونحوه.
س /٥مت ،تقىض صالة العيد؟
ج /2تقىض صالة العيد يف ثانيه فقط إىل الزوال إن تركت للبس.
س /٩هل يلزم تارك الفرض قضاءه كام فات؟
ج /3نعم يلزمه أن يقضيه كام فات قرص ًا وجهر ًا وعكسهام ال من قعود وقد
أمكنه القيام واملعذور كيف أمكن.

(أ) مسائل متفرقة يف القضاء

س/١هل جيب القضاء فور ًا؟ واذكر كيفية الفور؟
ج/1نعم جيب فور ًا  ،وكيفية فوره مع كل فرض فرض.
س /٥ما الذي يندب قضاؤه؟
ج /2يندب قضاء السنن املؤكدة.
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(أ) وجوبها وشروطها

/1من الذي جتب عليه اجلمعة؟

ج /1جتب عىل كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح نازل يف موضع إقامتها أو
يسمع نداءها.
/2كم رشوط اجلمعة؟
ج /2رشوطها مخسة :اختيار الظهر ،وسلطان عادل ،وثالثة مع مقيمها،
ومسجد يف مستوطن ،وخطبتان قبلها.

(ب) اخلطبتان

س /١ما يشكرط  ي خطبتي اجلمعة؟

ٍ
مواجه للحارضين اشتملتا عىل
ج/1يرشط فيهام أن تقعا من مستدبرِ للقبل ِة
محد اهلل والصالة عىل النبي وآله وجوب ًا.
س/٥ما الذي يندب  ي خطبة اجلمعة؟
ج /2ندب يف األوىل الوعظ وسورة ويف الثانية الدعاء وندب فيهام القيام
والفصل بينهام بقعود أو سكتة ،وأن ال يتعدى ثالثة املنرب إال ِ
لبعد سامعٍ،
واالعتامد عىل سيف أو نحوه ،والتسليم قبل األذان.
س /٩هل جيوز نن يصيل غري اخلطيب؟
ج/3نعم جيوز أن يصيل غريه ولو لغري عذر.

(ج) أحكام متفرقة يف اجلمعة

س /١هل جيوز ملن قد حرض اخلطب َة تركها؟
ج/1ال ال جيوز إال للمعذورين.
/2ما حكم اجلمعة بعد جامعة العيد؟
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ج/2حكمها أهنا تصري رخصة.
 /3ما يندب يف يوم اجلمعة؟
ج /3يندب يف يوم اجلمعة :لبس النظيف والفاخر من الثياب ،وأوالها
األبيض ،ويستحب لإلمام من الزينة أكثر من غريه؛ ألنه يقتدى به.
ويستحب :أكل الطيب من الطعام ،والرتفيه عىل النفو

واألوالد

واألهلني والبهائم.
ويستحب :اإلكثار من الصالة عىل رسول اهلل  -ﷺ -يوم اجلمعة،
وليلة اجلمعة.
وقراءة سورة الكهف ،واإلكثار من الدعاء يوم اجلمعة رجاء أن يصادف
ساعة اإلجابة.
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(أ) وجوب القصر

س/١ما الذي جيب قرصه من الصلوات؟
ج /1جيب قرص الصالة الرباعية إىل اثنتني.
س /٥من الذي جيب عليه القرص؟

أي ٍ
سفر بريدً ا( )1حتى يدخل ميل
ج /2جيب عىل من تعدى ميل بلده مريد ًا َّ
بلده.
س /٩ما يلزم من تردد  ي الليد؟
ج /3يلزمه أن يتم وإن تعداه كاهلائم.

( –)1الربيد 21 :كيلو( ،والكيلو1111 :مرت) ،ويتحرى املسافر .وامليل )1611( :مرت ويتحرى
املسافر.
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(أ) حكم صالة العيدين

س /١ما حكم صالة العيدين؟
ج /1حكمها أهنا من فرائض األعيان عىل الرجال والنساء.
س /٥مت ،تصىل صالة العيد؟
ج /2وقتها :من انبساط الشمس إىل الزوال.
س /٩كيف صفتها؟
ج /3صفتها :هي ركعتان جهر ًا ولو فرادى ويكرب املصيل بعد قراءة األوىل
سبع تكبريات فرض ًا يفصل بينهام ندب ًا اهلل أكرب كبري ًا واحلمد هلل كثري ًا
وسبحان اهلل بكرة وأصيال  ،ويركع بثامنة ويف الثانية مخس ًا كذلك ويركع
بسادسة.

(ب) مسائل متفرقة

بعض التكبريات فامذا يفعل؟
كل اإلما ،م َ
س /١إذا جاء املؤتم وقد َّ

ج /1يكرب معه ما أدرك من التكبريات ويتحمل اإلمام ما فعله مام فات
الالحق ويسقط ذلك الفائت عن الالحق.
س /٥ما الذي يندب بعدها؟
ج/2الذي يندب بعدها خطبتان كاجلمعة إال أنه ال يقعد أوالً ،ويكرب يف أول
األوىل تسع ًا ويف آخرهام سبع ًا سبع ًا ،ويذكر حكم الفطرة واألضحية.
س /٩ما الذي يندب للمستمع؟
ج /3الذي يندب له اإلنصات ومتابعة اخلطيب يف التكبري والصالة عىل النبي
وآله.
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س /4هل تكبري الترشيق واجب نو سنة؟
ج /4تكبري الترشيق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إىل آخر أيام
الترشيق ،ويستحب عقيب النوافل.
س /٩ما هي صفته؟
ج /5صفته :هي أن يقول( :اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،اهلل أكرب
وهلل احلمد ،واحلمد هلل عىل ما هدانا وأوالنا وأحل لنا من هبيمة األنعام)
ثال ًثا.
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(أ) كيفيتها ومل تسن

س /١اذكر كيفية صالة الكسوفني؟
ج /1صفتها :ركعتان يف كل ركعة مخس ركوعات ويفصل بينهام احلمد مرة
والصمد والفلق سبع ًا سبع ًا( ،)1ويكرب موضع التسميع عند القيام من
الركوع إال يف الركوع اخلامس فيقول  :سمع اهلل ملن محده ،وتصح جامعة
وجهرا وعكسهام.
ً

س /٥هل تسن لسائر األفزاع؟
ج/2نعم تسن لسائر األفزاع كالزالزل والرياح الشديدة وغري ذلك ،أو يصيل
املصيل ركعتان هلذه األفزاع.

(ب) صالة االستسقاء

س /١ما يستحب لالستسقاء؟
ج /1يستحب له أربع ركعات بتسليمتني يف اجلبانة ولو رس ًا أو فرادى،
وجيأرون بالدعاء ويكثرون من االستغفار فإنه االستسقاء.
س /٥ما الذي يقرن  ي الصالة؟
ج /2الفاحتة وسورة النرص وما أحب من القرآن مام فيه تفاؤل باخلري ،مثل:
ورا﴾ ،ونحو
ي َر ْ َ
رشا بَ ْ َ
ني َيدَ ْ
الر َي َ
َ
محتِ ِه ...إىلُ :ك ُف ً
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل ِّ
اح بُ ْ ً
ذلك.

س /٩ما يستحب لإلمام فعله  ي الرجوع من الصالة؟
ج /3الذي يستحب له أن حيول رداءه راجع ًا تالي ًا للمأثور.
( – )1وقراءة هذه السورتان سبعاً سبعاً مع الفاحتة مندوب فإذا قرأ املصلي الفاحتة وسورة أجزأه
ذلك.
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س /4ما هو املأرور؟
ج /4املأثور  :هو سورة يس وآخر آية من سورة البقرة.

(ج) النوافل اليت ورد فيها أثر خاص

س /١ما هي النوافل التي ورد فيها نرر خاص؟
ج /1النوافل التي ورد فيها أثر خاص هي صالة التسبيح والفرقان
ومكمالت اخلمسني.
س /٥ما صفة صالة التسبيح؟
ج /2صفتها :أربع ركعات كل ركعتني بتسليم أو موصولة يقول بعد قراءة
بح َ
احل ْمدُ هللَِ ،وال إِ َل َه َّإال اهللُ ،واهللُ أك َْرب)) مخس
((س َ
احلمد وسورةُ :
ان اهللَِ ،و َ
عرشة مرة ثم يركع فيقوهلا عرش ًا ثم يعتدل فيقوهلا عرش ًا ثم يسجد فيقوهلا
عرش ًا ثم يعتدل فيقوهلا عرش ًا ثم يسجد فيقوهلا عرش ًا ثم يعتدل فيقوهلا
عرش ًا ثم كذلك يف كل ركعة مخسة وسبعني تسبيحة ففي األربع الركعات
ثالثامئة تسبيحة.
س /٩ما صفة صالة الفرقان؟

الس َم ِ
اء
ار َك ا َّل ِذي َج َع َل ِيف َّ
ج /3صفتها :أن يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة ﴿ َت َب َ
وجا ﴾...إىل آخر السورة .ويف الثانية بعد الفاحتة من أول سورة املؤمنني
بُ ُر ً
ن ْ
ني﴾.
اخلَال ِ ِق َ
إىلَ ﴿ :أ ْح َس ُ

س /4ما هي مكمالت اخلمسني؟
ج /4هي:

 الصلوات اخلمس سبع عرشة ركعة. وثامن قبل الفجر. وثامن قبل الظهر. وأربع بعد الظهر بسنته. -وأربع قبل العرص.
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 وأربع بعد املغرب بسنته. والوتر. وسنة الفجر.وآخرا
إىل هنا تم املقصود ،واحلمد هلل أوال
ً
كثريا.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطاهرين وسلم
ً
تسليما ً

مقرر احلديث النبوي الشريف
للمستوى الثاني اإلبتدائي
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╝
تــقــديـــم
احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيئني
وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين
أما بعد..

احلديث النبوي الشريف..............................................................أحاديث خمتارة 87 -

-

______________________________________________________________________________________________________________________________________

╝
ن َأ ْل ِ
 )1عنه ﷺ أنه قالَ (( :ف ِقي ٌه َو ِ
الش ْي َ
احدٌ َأ َشدُّ َع َىل َّ
ف
طا ِن ِم ْ
َعاب ٍِد(.)))1
ت َل ُه
س ِع ْل ًام إالّ َف َر َش ْ
 )2وعنه ﷺ أنه قالَ (( :ما َغدا َر ُج ٌل َي ْل َت ِم ُ
ا ْل َمال ِئ َ
ىض ب َِما َي ْع َم ُل(.)))2
ك ُة َأ ْجن ِ َ
حت ََها ِر ً
ظ ُر إ َِىل ا ْل َب ْي ِ
احل َرا ِم ِع َبا َدةٌَ ،والنَّ َ
 )3وعنه ﷺ أنه قال(( :النَّ َ
ظ ُر ِيف
ت َْ
ظ ُر ِيف َو ْج ِه ال َع ِ
املِ ال َّ
َاب اهلل ِع َبا َدةٌَ ،والنَّ َ
ب بِ ِع ْل ِم ِه َو ْج َه اهلل َج َّل ِذك ُْر ُه
طالِ ِ
كِت ِ
اجل ُلو ُ ِيف ا ْل َم ْس ِ
َاف(.)))3
ج ِد ا ْعتِك ٌ
ِع َبا َدةٌَ ،و ْ ُ

ب ال ِع ْل َم ك َ
ن بَ ْيتِ ِه َي ْ
ِيل
َان ِيف َسب ِ
ط ُل ُ
ن َخ َر َج ِم ْ
 )4وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
اهلل َحتَّى َي ْر ِ
ج َع(.)))4

ٍ
ن فِي ِه
ن ُك َّ
 )5وعنه ﷺ أنه قالَ (( :ق َّس َم اهلل ال َع ْق َل َع َىل َثال َث ِة َأ ْج َزاء َف َم ْ
ن ا ْل َم ْعرِ َف ِة بِاهللِ َت َع َ
اىل،
ُن فِي ِه َفال َع ْق َل َل ُهُ :ح ْس ُ
ن َمل ْ َيك َّ
ك َُم َل َع ْق ُل ُهَ ،و َم ْ
ن ال َّ
الص ْ ِ
رب َع َىل َأ ْمرِ ِه َج َّل َو َع َّز(.)))5
ن َّ
طا َع ِة َل ُهَ ،و ُح ْس ُ
َو ُح ْس ُ

( - )1أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]214رقم (.)141
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]211رقم ( ،)151واإلمام املنصور باهلل (ع) يف احلديقة [.]16
( - )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]111عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
( - )4أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]214رقم (.)161
( - )5أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]212رقم (.)156
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ري َو َكب ٍ
ص ِغ ٍ
ن
ِريَ ،و َع ْ
ن ك ُِّل َ
 )6وعنه ﷺ أنه قال(( :ا ْك ُت ُبوا َه َذا ال ِع ْل َم َع ْ
ك ُِّل َغن ِ ٍّي َو َف ِق ٍ
ص ِ
ريَ ،أ ْو
اح َ
ن َأ ْج ِل َأ َّن َ
ن َت َر َك ال ِع ْل َم ِم ْ
ريَ ،و َم ْ
ب ال ِع ْل ِم َف ِق ٌ
ن الن ِ
َّار(.)))1
ص َغ ُر ِمنْ ُه ِسنًّاَ ،ف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ ُه ِم َ
َأ ْ

ن َع َملِ ِه َو َح َسنَاتِ ِه بَ ْعدَ
ن ِم ْ
ح ُق ا ْل ُم ْؤ ِم ُ
 )7وعنه ﷺ أنه قال(( :إ َِّن ِممَّا َي ْل َ
ص ِ
َم ْوتِ ِهِ :ع ْل ًام َع ًّل َم ُه لِ َّل ِه َت َع َ
حف ًا َو َّر َث ُهَ ،أ ْو
مص َ
احل ًا َت َر َك ُهَ ،أ ْو ْ
رش ُهَ ،و َو َلد ًا َ
اىل َو َن َ َ
َم ْس ِ
صدَ َق ٍة
ي َح َف َر ُه)َ ،أ ْو َ
ِيلَ ،أ ْو َهن ْ ًرا َأك َْرا ُه ( َأ ْ
السب ِ
جد ًا بَنَا ُهَ ،أ ْو بَ ْيت ًا البْ ِن َّ
ن َمال ِ ِه ِيف ِ
ن بَ ْع ِد َم ْوتِ ِه(.)))2
ح ُق ُه ِم ْ
حتِ ِه َو َح َياتِ ِه َت ْل َ
ص َّ
َأ ْخ َر َج َها ِم ْ
ري
 )8وعنه ﷺ أنه قال(( :ك َْم ِم ْ
ن َعا ِق ٍل َع َق َل َع ِن اهلل َأ ْم َر ُه َو ُه َو َح ِق ٌ
لرِ ِ
يل ا ْل َمنْ َ
ن َ
يم ا ْل َمنْ َ
ظرِ
يف ال ِّل َسا ِن َمجِ ِ
ْجو َغد ًاَ ،وك َْم ِم ْ
ظرِ َين ُ
ِعنْدَ النَّا ِ َد ِم ُ
هي َل ُ
ك َغد ًا ِيف ال ِق َيا َم ِة(.)))3
ِعنْدَ النَّا ِ َ ْ

ف َح َّق َكبِ ِ
ري َنا
ري َنا َو َمل ْ َي ْعرِ ْ
ن َمل ْ َي ْر َح ْم َ
 )9وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
ص ِغ َ
ب ل ِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َما ُ ِ
ن ُم ْؤ ِمن ًا َحتَّى ُ ِ
س ِمنَّاَ ،والَ َيك ُ
ب
حي ُّ
حي َّ
ُون ا ْل ُم ْؤ ِم ُ
َف َل ْي َ
لِنَ ْف ِس ِه(.)))4

()1
()2
()3
()4

 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]211رقم (.)161 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]211رقم (.)111 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]225رقم (.)114 -أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]235رقم (.)214
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ن الَ
ِيم َ
ين ل ِ َم ْ
ن الَ َأ َما َن َة َل ُهَ ،والَ ِد َ
ان ل ِ َم ْ
 )11وعنه ﷺ أنه قال(( :ال إ َ
ص َ
جو َد َها(.)))1
ن الَ ُيتِ ُّم ُرك َ
ُوع َها َو ُس ُ
ال َة ل ِ َم ْ
َع ْهدَ َل ُهَ ،والَ َ

ن اإل ْي َما ِن(.)))2
احل َيا ُء ُش ْع َب ٌة ِم َ
 )11وعنه ﷺ أنه قالَ ْ (( :

ح ِ
ام النَّ َ
رص ِه
ف َم َّت َع ُه اهلل بِ َب َ ِ
ص َ
ظ َر ِيف ا ْل َم ْ
 )12وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
ن َأ َد َ
َما بَ ِق َي ِيف الدُّ ْن َيا(.)))3

ك ِّف ُر اهلل بِ ِه ُّ
 )13وعنه ﷺ أنه قالَ (( :أال َأ ُد ُّلك ُْم َع َىل َما ُي َ
وب
الذ ْن َ
الو ُض ِ
طا إ َِىل ا ْل َم َس ِ
َار ِهَ ،و َك ْث َر ُة ْ
َو ْ
اخلُ َ
اخلَ َ
وء َع َىل ا ْل َمك ِ
اج ِد،
إس َبا ُغ َ
طا َياْ :
الربَ ُ
َوا ْنتِ َ
الصال ِة َف َذل ِ َ
اط(.)))4
الصال ِة بَ ْعدَ َّ
ار َّ
ك ِّ
ظ ُ

الص َل َو ِ
ات ْ
س َف َّ
 )14وعنه ﷺ أنه قالَ (( :حافِ ُ
ار َك
اخلَ ْم ِ
ظوا َع َىل َ
إن اهلل َت َب َ
الصال ِةَ ،ف ْ
اىل إِ َذا ك َ
َو َت َع َ
إن
َان َي ْو ُم ال ِق َيا َم ِة َيدْ ُعو بِال َع ْب ِد َف َأ َّو ُل َما َي ْس َأ ُل ُه َع ِن َّ

هبا َتا َّم ًة َوإال ُز َّخ ِيف الن ِ
َّار(.)))5
َجا َء ِ َ

( - )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]111عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]226رقم (.)116
( - )3أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]246رقم (.)226
( - )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]45عن
أمالي اإلمام أمحد بن عيسى وأمالي اإلمام أبي طالب (ع).
( - )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]16عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
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 )15وعنه ﷺ أنه قال(( :يا َع ِيل ا ْقر ْأ ِيف دبرِ ك ُِّل ص ٍ
الة َم ْ
كتُوبَ ٍة آ َي َة
َ
َ
ُّ َ
ُُ
حيافِ ُ
يقَ ،أ ْو َشهِيدٌ (.)))1
صدِّ ٌ
ظ َع َل ْي َها إالّ َنبِي ٌءَ ،أ ْو َ
الك ُْر َِس َفإ َّن ُه الَ ُ َ
ني َه َذا َي ْو ٌم َج َع َل ُه اهلل ِعيد ًا
رش ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
 )16وعنه ﷺ أنه قالَ (( :يا َم ْع َ َ
نك َ
س ِمنْ ُه،
ل ِ ْل ُم ْس ِل ِم َ
رض ُه َأ ْن َي ُم َّ
َان ِعنْدَ ُه طِ ٌ
ني َفا ْغت َِس ُلوا فِي ِهَ ،و َم ْ
يب َفال َي ُ ُّ

ِالس َّوا ِ
ك(.)))2
َو َع َل ْيك ُْم ب ِّ

اجل ْم َع ِة بَ ْعدَ
السا َع َة ا َّلتِي ُتت َ
 )17وعنه ﷺ أنه قال(( :ا ْل َت ِم ُسوا َّ
َح َّرى ِيف ْ ُ
يب َّ
س(.)))3
ال َع ْ ِ
الش ْم ُ
رص إ َِىل َأ ْن َت ِغ َ
.

ين
الح ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َو َع ُمو ُد الدِّ ِ
ينَ ،و ِز ُ
 )18وعنه ﷺ أنه قال(( :الدُّ َعا ُء ِس ُ
او ِ
ض()))4
ات َواألَ ْر ِ
َما بَ ْ َ
الس َم َ
ني َّ
.

ني األَ َذا ِن َواإل َقا َم ِة(.)))5
 )19وعنه ﷺ أنه قال(( :الَ ُي َر ُّد الدُّ َعا ُء بَ ْ َ
.

َجابَ ٌة(.)))6
ن َأ َّدى َفرِ َ
يض ًة َد ْع َو ٌة ُم ْست َ
 )21وعنه ﷺ أنه قال(( :لِك ُِّل َم ْ
.

ن َق َال :ال َّل ُه َّم َأ ِعنِّي َع َىل َأ َد ِ
اء ُشكْرِ َك
 )21وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
اجت ََهدَ ِيف الدُّ َع ِ
َو ِذكْرِ َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
اء(.)))7
كَ ،ف َق ِد ْ
.

( - )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]111عن
أمالي اإلمام أمحد بن عيسى وأمالي اإلمام أبي طالب (ع).
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]311رقم (.)311
( - )3أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]311رقم (.)321
( - )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]111عن
جمموع اإلمام زيد بن علي (ع).
( - )5أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]321رقم (.)335
( - )6أمالي اإلمام أمحد بن عيسى (ع) العلوم [ ]251/1والرأب.]511/1[ :
( - )1أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]332رقم (.)344
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ج َع ُل َ
ك ِيف
 )22وعنه أنه ﷺ كان إذا خاف قوما قال(( :ال َّل ُه َّم إ َّنا َن ْ
رش ِ
ح ِ
ور ِه ْمَ ،و َن ُعو ُذ ب َ
ور ِه ْم()))1
ِك ِم ْ
ُن ُ
ن ُُ
.

حا َو َمحِدَ ا اهللَ
َصا َف َ
 )23وعنه ﷺ أنه قال(( :إِ َذا ا ْلت ََقى ا ْل ُم ْسلِ َما ِن َفت َ
()2
ِ
هل َما )).
َو ْ
اس َت ْغ َف َرا ُه ُغف َر َ ُ
ي الَ إ َل َه َّإال
ن َق َالَ :أ ْس َت ْغ ِف ُر اهللَ
العظيم ا َّل ِذ ْ
 )24وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
َ
.

حرِ
ت ُذ ُن ْوبُ ُه َولو كَا َن ْ
اتُ ،غ ِف َر ْ
ب إ َل ْي ِهُ ،ث َّم َم َ
ن َزبَ ِد ال َب ْ
ت َأ ْك َث َر ِم ْ
ُه َو َو َأ ُت ْو ُ

َو َر ْمل َعا َلِ(.)))3
)25

ري الدُّ َع ِ
ري ال ِع َبا َد ِة َق ْو ُل:
االستِ ْغ َف ُ
اء ْ
ارَ ،و َخ ْ ُ
وعنه ﷺ أنه قالَ (( :خ ْ ُ

هلل()))4
الَ إِ َل َه إال ا ُ
.

ج َر
ص ِّيل فِي ِه ال َف ْ
صال ُه ا َّل ِذي ُي َ
ن َق َعدَ ِيف ُم َ
 )26وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
اج بَ ْي ِ
سك َ
َي ْذك َُر اهلل َحتَّى َت ْ
ط ُل َع َّ
ت ال َّل ِه(.)))5
َح ِّ
ن األَ ْجرِ ك َ
َان َل ُه ِم َ
الش ْم ُ

( - )1أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]346رقم (.)316
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]352رقم (.)311
( - )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]161عن
جمموع اإلمام زيد بن علي (ع) .وعلَجَ الرملُ :اجتمع ،ورمل عاجل :موضع بالبادية يقال إنه
الدهناء.
( - )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]161عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
( - )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]11عن
أمالي اإلمام أمحد بن عيسى (ع) وجمموع اإلمام زيد بنحوه.
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يل َجو ُاز ُد َعا ِئك ُْم َو َم ْر َضا ٌة
 )27وعنه ﷺ أنه قالَ (( :
صال ُتك ُْم َع َ َّ
ُم(.)))1
ل ِ َربِّك ُْم َو َزكَا ٌة ألَ ْع َمالِك ْ
ٍ
الس َم ِ
اب
ن ُد َعاء إالّ بَ ْينَ ُه َوبَ ْ َ
ج ٌ
اء ِح َ
 )28وعنه ﷺ أنه قالَ (( :ما ِم ْ
ني َّ
ٍ
ص َّىل اهلل َع َل ْي ِه َو َع َىل ِ
آل ُحم َ َّم ٍدَ ،ف ِإ َذا َف َع َل َذل ِ َ
ك
ص َّىل َع َىل ُحم َ َّمد النَّب ِِّي َ
َحتَّى ُي َ
خ َر َق ِْ
ا ْن َ
اب َو َد َخ َل الدُّ َعا ُءَ ،وإِ َذا َمل ْ َي ْف َع ْل َذل ِ َ
ك َر َج َع الدُّ َعا ُء(.)))2
ج ُ
احل َ

ٍ
ن
صدَ َق ٌة ِم ْ
صال َة إالّ ب َِزكَاةَ ،والَ ُت ْق َب ُل َ
 )29وعنه ﷺ أنه قال(( :ال َ
ُغ ُل ٍ
ول()))3
ْح ُّ
ِالصدَ َق ِة َف َّ
ط
إن ال َبال َء الَ َين َ
 )31وعنه ﷺ أنه قال(( :بَا ِد ُروا ب َّ
إ َل ْي َها(.)))4
( - )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]161عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]411رقم ( .)642وأخرجه :الطرباني يف األوسط [ ]221/1رقم ()121
عن علي موقوفا .والبيهقي يف شعب اإلميان [ ]135/3رقم ( )1414عن علي موقوفا ،و( )1415عنه
مرفوعا ،وقال يف آخره :ورويناه من وجه آخر ،عن مالك بن دينار ،عن أنس بن مالك مرفوعا .واهليثمي
يف جممع الزوائد [ ]161/11رقم ( )11211عن علي وعزاه للطرباني يف األوسط ،وقال :ورجاله ثقات.
واملتقي اهلندي يف كنز العمال [ ]11/2رقم ( )3211بنحوه ،وعزاه إىل الديلمي ،و( )3261بنحوه عن ابن
عمر وعزاه إىل الديلمي ،والرتمذي [ ]356/2رقم ( )416بنحوه عن عمر موقوفا ،وحسنه األلباني.
واملناوي يف فيض القدير [ ]543/3رقم ( )6141بنحوه وعزاه ألبي الشيخ عن علي .وابن األثري أبو
السعادات يف جامع األصول [ ]155/4رقم ( )2121عن عمر مرفوعا ،وعزاه إىل رُزين .واملزي يف حتفة
األشراف [ ]25/1رقم ( )11441عن عمر موقوفا.
( - )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]251عن
أمالي اإلمام أمحد بن عيسى (ع).
( - )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]211عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
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ن الن ِ
ن
َجنَّ ِة َأ َح ِدك ُْم ِم َ
َّار ك ُ
ام ُجنَّ ٌة ِم َ
 )31وعنه ﷺ أنه قالِّ (( :
الص َي ُ
ال ِقت ِ
َال(.)))1
الس ْب ِع األَ َو ِ
حت َّروا َل ْي َل َة َ
ن
 )32وعنه ﷺ أنه قالَ َ (( :
اخرِ ِم ْ
القدْ ِر ِيف َّ
َر َم َض َ
ان(.)))2
.

احلِ ِجهاد ك ُِّل َض ِع ٍ
يف()))3
 )33وعنه ﷺ أنه قالُ َ ُّ َ ْ (( :
 )34وعنه ﷺ أنه قال(( :الَ َحيِ ُّل ل ِ َع ْ ٍ
ىص َف َت ْ
ف َحتَّى
طرِ َ
ني َت َرى ال َّل َه ُي ْع َ
ف(.)))4
ْرص َ
ريَ ،أ ْو َتن َ ِ
ُت َغ ِّ َ

ُون بَار ًا ب َِوالِدَ ْي ِه ِيف َح َي ِ
الر ُج َل َل َيك ُ
اهت َِما،
 )35وعن عيل  $أنه قال(( :إ َِّن َّ
الر ُج َل َل َيك ُ
َف َي ُمو َتا ِن َف َ
ال َي ْس َت ْغ ِف ُر َ ُهل َماَ ،ف َي ْ
ُون َعاق َّا ِهب َِما
ك ُت ُب ُه ال َّل ُه َعاق َّاَ ،وإ َِّن َّ
ِيف َح َي ِ
اهت َِماَ ،ف َي ُمو َتا ِن َف َي ْس َت ْغ ِف ُر َ ُهل َماَ ،ف َي ْ
ارا(.)))5
ك ُت ُب ُه ا ُ
هلل بَ ًّ

()1
()2
()3
()4
()5

 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]312رقم (.)456 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]311رقم (.)444 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]312رقم (.)411 األحكام لإلمام اهلادي (ع) [.]521/2 -األحكام لإلمام اهلادي (ع) [.]521/2
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ن ْ
ار ٌة لِلدِّ َي ِ
ار،
الص َل ُة َو ُح ْس ُ
رب َو ِّ
 )36وعنه ﷺ أنه قال(( :ا ْل ِ ُّ
اخلُ ُل ِقِ :ع َم َ
َو ِز َيا َد ٌة ِيف األَ ْع َم ِ
ار(.)))1

هلل ِيف ِر ْز ِق ِهَ ،و َين َْس َأ ِيف
ب َأ ْن َيزِ يدَ ا ُ
ن َأ َح َّ
 )37وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
مح ُه(.)))2
َأ َجلِ ِه؛ َف ْل َيت َِّق اهللَُ ،و ْل َي ِص ْل َر ِ َ

يما
يما بَ ِق َيَ َ ،
جت َ
ن َأ ْح َس َ
 )38وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
او َز اهلل َعنْ ُه فِ َ
ن فِ َ
يما بَ ِق َىَ ،أ َخ َذ ُه ب َِما َم َىض َوبَ ِق َي(.)))3
َم َىضَ ،و َم ْ
ن َأ َسا َء فِ َ

يل َش َفا َع ًة
 )39وعنه ﷺ أنه قال(( :إ َِّن َأ ْق َربَك ُْم ِمنِّي َغدً ا َو َأ ْو َج َبك ُْم َع َ َّ
ن
صدَ ُقك ُْم ل ِ َسا ًنا َو َأ َداك ُْم ألَ َما َنتِ ِه َو َأ َح َسنُك ُْم ُخ ُل ًقا َو َأ ْق َربُك ُْم ِم َ
َأ ْ
النَّا ِ (.)))4

ال َو ِ
هبدَ َ
اك َر ُج ً
ري
هت ِدي ِ ُ
 )41وعنه ﷺ أنه قالَ (( :واهللِ ألَن َ ْ
احد ًا َخ ْ ٌ
َل َ
محرِ ال ِّن َع ِم(.)))5
ن ُْ
ك ِم ْ
ن ا ْل َم ْع ُر ِ
وف:
 )41وعنه ﷺ أنه قال(( :ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم َع َىل ا ْل ُم ِسلِ ِم ِس ٌّ
ت ِم َ
جيي ُب ُه إِ َذا َد َعا ُهَ ،و ُي َش ِّم ْت ُه ِإ َذا َع َ
ُي َس ِّل ُم َع َل ْي ِه إِ َذا َل ِق َي ُهَ ،و ُ ِ
سَ ،و َي ُعو ُد ُه إِ َذا
ط َ

( - )1أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]411رقم (.)511
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]421رقم (.)521
( - )3أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]431رقم (.)563
( - )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]511عن
جمموع اإلمام زيد بن علي (ع).
( - )5أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]442رقم (.)511
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ب َل ُه َما ُ ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه(.)))1
رض َجن َ
َمرِ َ
حي ُّ
َاز َت ُهَ ،و ُحيِ ُّ
ضَ ،و َ ْ
حي ُ ُ

ب ا ْل َم ْغ ِف َر ِة إِ ْد َخا ُل َ
ور
ن َأ ْو َج ِ
 )42وعنه ﷺ أنه قال(( :إ َِّن ِم ْ
الرس َ
ك َّ ُ
ب َأ ِخ َ
يك ا ْل ُم ْسلِ ِم(.)))2
َع َىل َق ْل ِ
ن نِ َع ِم ِه َو َأ ِح ُّب ِ
وين
 )43وعنه ﷺ أنه قالَ (( :أ ِح ُّبوا اهلل ل ِ َما َي ْغ ُذوك ُْم بِ ِه ِم ْ
حل ِّبي(.)))3
حل ِّ
ب اهلل َو َأ ِح ُّبوا َأ ْه َل بَ ْيتِي ِ ُ
ُِ

 )44وعنه ﷺ أنه قالَ (( :أ ْف َض ُل األَ ْع َم ِ
ب ِيف اهلل َوال ُب ْغ ُض ِيف
احل ُّ
ال ْ ُ
اهللِ(.)))4

ن الَ
ص َ
ن الَ َزكَا َة َل ُهَ ،والَ َزكَا َة ل ِ َم ْ
ال َة ل ِ َم ْ
 )45وعنه ﷺ أنه قال(( :الَ َ
َو َر َع َل ُه(.)))5

( - )1أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]442رقم (.)513
( - )2األحكام لإلمام اهلادي (ع) [.]521/2
( - )3أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]454رقم ( ،)515والرتمذي يف سننه [ ]664/5رقم ()3111
وحسَّنه ،والطرباني يف الكبري [ ]46/3رقم ( ،)2631وأمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة
[ ]116/2رقم ( ،)1152واآلجري يف الشريعة [ ]2216/5رقم ( ]1161واحلاكم يف املستدرك
[ ]162/3رقم ( )4116وقال« :صحيح اإلسناد» وصححه الذهيب ،والبيهقي يف الشعب []513/2
سَلفِي يف املشيخة البغدادية
رقم ( )1315وأبو إسحاق اخلتلي يف احملبة هلل [ ]11رقم ( ،)1وال ِ
[ ]11/1رقم ( ،)13وابن عساكر يف األربعون البلدانية يف الباب التاسع [ ]41وقال« :هذا حديث
حسن».
( - )4أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]456رقم (.)511
( - )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]251عن
أمالي اإلمام أبي طالب (ع).
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 )46وعنه ﷺ أنه قال(( :ال تَ َقا َ
اسدُوا،
ط ُعواَ ،والَ تَ َبا َغ ُضواَ ،والَ َ َ
حت َ
َوكُو ُنوا ِع َبا َد اهلل إ ِْخ َوان ًاَ ،والَ َ ِ
ج َر َأ َخا ُه َف ْو َق َثال َث ِة َأ َّيا ٍم(.)))1
هي ُ
حي ُّل ل ِ ْل َّر ُج ِل َأ ْن َ ْ

االستِ َ
ض ُم ْسلِ ٍم
طا َل ُة ِيف ِع ْر ِ
 )47وعنه ﷺ أنه قالِ (( :م ْ
الربَا ْ
ن َأ ْربَى ِّ
بِ َغ ْ ِ
ري َح ٍّق(.)))2

ن ا ْغ َت ْب َت ُه(.)))3
ار ُة اال ْغتِ َي ِ
اب َأ ْن َت ْس َت ْغ ِف َر ل ِ َم ْ
 )48وعنه ﷺ أنه قالَ (( :ك َّف َ

ب ا ْلدُّ ْن َيا َس ْل َو ٌة َع ِن ِ
ب
اآلخ َر ِةَ ،و ُح ُّ
يل ُح ُّ
 )49وعنه ﷺ أنه قالَ (( :يا َع ِ ُّ
ِ
ن َم ْع ِ
طا َع ِة اهلل َأ َم ٌ
ب َ
ب
ص َيتِ ِهَ ،و ُح ُّ
اآلخ َر ِة َس ْل َو ٌة َع ِن ا ْلدُّ ْن َياَ ،و ُح ُّ
ان ِم ْ

َم ْع ِ
ك َأ ْم ٌر َف ُق ْل( :الَ َح ْو َل َوالَ
ن َ
يل إِ َذا َح َزبَ َ
ط َ
اب َع ْ
ص َي ِة اهلل ِذ َه ٌ
اعتِ ِهَ .يا َع ِ ُّ
ُق َو َة إِالّ بِال َّل ِه) َفإِ َّن ُه َكن ٌْز(.)))4

يم ا ْل ُم َغنِّ َي ِ
ن َوالَ
رش ُ
اؤ ُه َّ
 )51وعنه ﷺ أنه قال(( :ال َحيِ ُّل َت ْعلِ ُ
ات َوالَ ِ َ
ن َح َرا ٌم(.)))5
ن َو َث َمن ُُه َّ
بَ ْي ُع ُه َّ

ف إ َِّال بِال ِغن ِ
َاء،
بئس
يت ال ُي ْع َر ُ
البيت بَ ٌ
ُ
 )51وعنه ﷺ أنه قالَ (( :
ف إ َِّال بِال ُف ُس ِ
اح ِة()))6
ِئس
بيت َال ُي ْع َر ُ
البيت ٌ
ُ
وق والنِّ َي َ
وب َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]541رقم (.)162 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]551رقم (.)161 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]553رقم (.)114 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]511رقم (.)614 أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]516رقم (.)611 -جمموع اإلمام زيد بن علي (ع) [.]423
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ظ ْل َم َفإ َّن ُه ال ُّ
هيا النَّا ُ ا َّت ُقوا ال ُّ
ت َي ْو َم
ظ ُل َما ُ
 )52وعنه ﷺ أنه قالَ (( :أ ُّ َ
ال ِق َيا َم ِة(.)))1
ص َم ٌال َق ٌّ
 )53وعنه ﷺ أنه قالَ (( :ث ُ
ط ِم ْن
هِن َما َن َق َ
الث َأ ْق َس َم َع َل ْي َّ
ٍ
ظ َل َم ٍة َ
ن َم ْ
هبا ِع ًّزا
َصدَّ ُقوا َوالَ َع َفا َر ُج ٌل َع ْ
صدَ َقةَ ،فت َ
َ
ل َل َم َها إِالَّ َزا َد ُه اهلل ِ َ
اب َم ْس َأ َل ٍة إالّ َفت ََح اهلل
َفا ْع ُفوا َيزِ ْدك ُْم اهلل ِع ًّزاَ ،والَ َفت ََح َر ُج ٌل َع َىل َن ِف ِس ِه بَ َ
َع َل ْي ِه بَ َ ٍ
ري(.)))2
اب َف ْقر؛ ألَ َّن ال ِع َّف َة َخ ْ ٌ
 )54وعنه

ار ُأ َّمتِي ُه ُم ا َّل ِذين إِ َذا َغ ِ
ض ُبوا
ﷺ أنه قالِ (( :خ َي ُ

َر َج ُعوا(.)))3

ن َذ َه ٍ
ن فِ َّض ٍة،
ب َو َلبِنَ ٌة ِم ْ
اجلنَّ ُة َلبِن ٌَة ِم ْ
 )55وعنه ﷺ أنه قالَ ْ (( :
الز ْع َف َر ُ
ال ُ
ط َها ا ْل ِم ْس ُ
ت َوالزُّ ُم ُّر ُدَ ،م َ
ان،
اؤ َها ا ْل َيا ُق ْو ُ
اهبا َّ
ص َب ُ
وح ْ
َ
ك األَ ْذ َف ُرُ ،ت ْر ُ َ
س َوالَ
ار َها ُمتَدَ ِّل َي ٌةَ ،و َأ ْ
ار َها َج ِ
س فِ ْي َها َش ْم ٌ
ار َها َمرِ َّن ٌةَ ،ل ْي َ
ط َي ُ
ار َي ٌة ،ثِ َم ُ
َأ َهنَ ُ
احل ْو َر ِ
ف َح ْوراءَ ،ي ْمك ُ
ن
ن َأ ْهلِ َها َأ ْل ُ
اء ِم ْ
َز ْم َهرِ ْي ٌر ،لِك ُِّل َر ُج ٍل ِم ْ
ُث َم َع ْ َ
ن ُي ْغدَ ى
ُح ْو ِر َها َأ ْل َ
اجلنَّ ِة َمنْزِ َل ًة َل َم ْ
ف َعا ٍم الَ َمت ِ ُّل ُه َوالَ َي ِم ُّل َهاَ ،وإ ِْن َأ ْد َنى َأ ْه ِل ْ َ
ف صح َف ٍة ِيف ك ُِّل ص ٍ
ن ال َّ
ح ٌة
ط َعا ِم َل ُه َرا ِئ َ
ح َفة َل ْو ٌن ِم َ
َ ْ
رش ِة آالَ ِ َ ْ
عليه َو ُي َر ُ
ْ
اح بِ َع َ َ
اجلنَّ ِة َل َي ُم ُّر بِ ِه ال ّ
َو َ
س لِ َ
طري َف َي ْشتَهِ ْي ِه
الر ُج َل ِم ْ
ط ْع ٌم َل ْي َ
آلخرِ َ ،وإ َِّن َّ
ن َأ ْه ِل ْ َ

( - )1أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]533رقم (.)133
( - )2أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]531رقم (.)151
( - )3أمالي اإلمام أبي طالب (ع) [ ]551رقم (.)112
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َف َي ِ
خا َوإِ َّما َم ْشوِ ًّيا َما َخ َ
ني َيدَ ْي ِه إِ َّما َ
طبِ ْي ً
ن َّ
الش ْه َو ِةَ ،وإ ِْن
خ ُّر بَ ْ َ
ط َر بِ َبالِ ِه ِم َ
ٍ
اع َّ
جرِ إِ ْذ
ن ِجنَانِ ِه بَ ْ َ
الش َ
يف َجنَّة ِم ْ
الر ُج َل ِم ْ
اجلنَّ ِة َل ْيك ُْو ُن ِ ْ
َّ
ني َأ ْن َو ِ
ن َأ ْه ِل ْ َ
ك ال ِّث َم ِ
ن تِ ْل َ
ار َفتُدَ َّىل إِ َل ْي ِه َف َي ْأك ُُل ِمن َْها َما َأ َرا َدَ ،و َل ْو َأ َّن حوراء
َي ْشتَهِي َث َم َر ًة ِم ْ

ت َض ْو َء َّ
هبا
ض ألَ ْع َش ْ
ن ُح ْو ِر ِه ْم بَ َر َز ْ
ت ألَ ْه ِل األَ ْر ِ
الش ْم ِ
سَ ،والَ ْف َتت َ
ِم ْ
َن ِ َ

ض(.)))1
َأ ْه ُل األَ ْر ِ

س النَّا ِ ؟)) قالوا :ال َّله ورسوله
ن َأ ْك َي ُ
 )56وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
لم ِ
استِعدَ ا ًدا(.)))2
وتَ ،وأشدُّ ُهم َل ُه ْ
كرا ل ِ َ
أعلم ،قالَ (( :أك َث ُر ُهم ِذ ً

ن َز َار ِين ِيف َح َي ِ
ايتَ ،أ ْو َز َار َق ْ ِ
ربي بَ ْعدَ
 )٩٦وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ
َو َف ِ
ت َع َل ْي ِه َم َ
ال ِئ َ
ف َسن ٍَة(.)))3
رش َأ ْل َ
ص َّل ْ
ايتَ ،
ك ُة ال َّل ِه ا ْثن َْي َع َ َ
ن َز َار َق ْ ِ
ت َل ُه َش َفا َعتِي(.)))4
ربي َو َج َب ْ
 )58وعنه ﷺ أنه قالَ (( :م ْ

( - )1جمموع اإلمام زيد بن علي (ع) [.]411
( - )2املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى احلوثي (ع) [ ]212عن
أمالي اإلمام أبي طالب(ع).
( - )3األحكام لإلمام اهلادي (ع) [.]521/2
( - )4األحكام لإلمام اهلادي (ع) [.]521/2

خمتصر السرية النبوية الشريفة
للمستوى الثاني اإلبتدائي

▬القسم األول♂
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╝
تــقــديـــم
احلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيئني
وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين
أما بعد..
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╝
ﷺ
 /1متى ولد النبي ﷺ؟
ج /1ولد يوم االثنني الثاين عرش من ربيع األول يف عام الفيل املوافق إبريل
سنة ()571ميالدية.
 /2أين ولد النبي ﷺ؟
ج /2ولد ﷺ يف (مكة)بمكان يسمى شعب بني هاشم.
 /3كيف نشأ النبي حممد ﷺ؟
ج /3نشأ يتي ًام مل يعرف أباه ،ورسعان ما ماتت أمه.
 /4اذكر بعض اآليات التي وقعت يف يوم مولده ﷺ؟
ج/4
 -1نكست األصنام.
 -2انشق إيوان كرسى( )1وسقطت بعض رشفاته.
 -3انطفأت نار املجو  -4 .ورمجت الشياطني بالشهب.
 /5متى تويف والد الرسول ﷺ؟
ج /5تويف والده (عبد اهلل) وهو ما زال يف بطن أمه.

( - )1وهو اجمللس الذي يقعد فيه للحكم والتشاور.
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 /6متى توفيت أ ُّم الرسول ﷺ؟
ج /6توفيت أمه (آمنة) وعمره ست سنوات.
 /7أين تويف والدُ النبي ﷺ؟
ج /7تويف والده عبداهلل يف (بني النجار) يف املدينة املنورة وهو عائد من جتارة
له من الشام.
 /8أين توفيت أ ّم النبي ﷺ؟
ج /8توفيت أ ُّمه يف (األبواء) ــ منطقة بني مكة واملدينة ــ وهي عائدة من
زيارة قرب زوجها عبد اهلل يف املدينة.
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 /1يقال للنبي حممد ﷺ ابن الذبيحني؛ فمن الذبيحان؟
ج /1األول :نبي اهلل إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم،
والثاين :أبوه (عبد اهلل بن عبد املطلب).
 /2أذكر قصة ذبح والد النبي (عبد اهلل بن عبد املطلب)؟
ج /2روي أن عبد املطلب كان قد نذر أنه متى ُرزق عرشة أوالد ذكور ًا
ورآهم بني يديه رجاالً نحر أحدهم للكعبة شكر ًا لربه إذ أعطاه بئر زمزم،
وخصه هبا من بني قومه ،فلام رزق بعرشة أبناء دعا بنيه وقال هلم :يا بني؛ إين
ّ
قد كنت نذرت نذر ًا وقد علمتموه قبل اليوم ،فام تقولون؟
قال أبو طالب :افعل ما تشاء ،فها نحن بني يديك.
 /3ماذا فعل عبداملطلب بعد أن أذعن أبناؤه لطلبه وامتثلوا أمره؟
ج /3قال عبد املطلب :لبنيه لينطلق كل واحد منكم إىل قدحه وليكتب عليه
اسمه.
ففعلوا ..،ثم أتوه بالقداح ،فأخذها وجعل يقول:

عاهدتااه وننااا ما ق
اوف عهااده
واهلل ال نحمااد ااايمح ًا ااده

إذ كان ماوالي وكنات عباده

نااذرت نااذر ًا ال نحااب رده

وال نحااب نن نعاايد بعااده

نيااام حفااري وبيتااي وحااده

ثم دعا بالقداح واألمني (الذي يرضب هبا) فدفع القداح إليه ،وقال :حرك
وال تعجل.
وكان أحب ولد عبد املطلب إليه عبد اهلل ،فلم حيب أن خيرج قدحه
فيذبحه.
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 /4ماذا قال عبداملطلب حني صارت القداح يف يد األمني؟
ج /4ملا صارت القداح يف يد األمني جعل عبد املطلب يرجتز ويقول:

يا رب نا ولادي مان ذبحاي

إين نخااااف نن يكاااون قااادحي

إن كااان عبااد اهلل نااذر الااذبح

نرضاايت رف فيااه عنااد املسااح

ألن رف غاية للمدح
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 /1عىل من خرج القدح؟
ج /1ملا رضب صاحب القدح خرج القداح عىل عبد اهلل ،فأخذ عبد املطلب
بيده وأخذ الشفرة وجعل يرجتز ويقول:

عاهدته وننا ق
موف نذره

هو اهلل ال يقدر يشء قدره

هذا بني قد نريد نحاره

وإن يؤخره فيقبل عاذره

ويرصف املوت به وحذره
ثم أتى به حتى أضجعه ،يريد بذلك ذبحه.
ٍ  /2هل وىف عبد املطلب بنذره وذبح عبد اهلل؟
ج /2ال ،فقد وثب أبو طالب وهو أخو عبد اهلل من أبيه وأمه فأمسك يد عبد
املطلب عن أخيه وحال دون ذبح أخيه ،واستنجد بأخواله بني خمزوم.
 /3ما الذي فعلته بنو خمزوم ملنع عبد املطلب عن ذبح ولده؟
ج /3جاء بنو خمزوم أخوال أيب طالب وعبداهلل وقد حرضوا ليدفعوا عن ابن
أختهم ،فوثبوا إىل عبد املطلب وقالوا :يا أبا احلارث ،إنا ال نسلم ابن أختنا
للذبح فاذبح من شئت من ولدك غريه.
فقال :إين قد نذرت نذر ًا وقد خرج القدح عليه والبد من ذبحه.
قالوا :كال؛ ال يكون ذلك أبد ًا وفينا ذو روح ،إنا لنفديه بجميع أموالنا من
طارف وتالد.
 /4ما هو موقف قريش يف قضية ذبح عبد اهلل؟ وبامذا أشاروا عليه؟
ج /4لقد تأثر اجلميع ملوقف عبد اهلل وتعاطفوا معه وقد خرجت السادات من
قبائل قريش إىل عبد املطلب فقالوا :يا أبا احلارث ،إن هذا الذي عزمت
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ن العيش من بعده ،ولكن ال عليك
عليه عظيم وإنك إن ذبحت ابنك مل تته َ
أنت عىل رأ

أمرك تثبت حتى نصري معك إىل كاهنة بني سعد ،فام أمرتك

من يشء امتثلته.
 /5هل وافقهم عبداملطلب فيام أشاروا عليه؟
ج /5نعم قال عبد املطلب :لكم ذلك ،ثم خرج معهم يف جامعة من بني
خمزوم نحو الشام إىل الكاهنة.
فلام دخل القوم الشام صاروا إىل الكاهنة فأخربها عبد املطلب بام عزم عليه
من ذبح ولده ،فقالت الكاهنة :انرصفوا عني اليوم .فانرصفوا عنها.
 /6بامذا ر ّدت عليهم الكاهنة يف اليوم الثاين؟
ج /6ملا كان من الغد عادوا إىل الكاهنة ،فقالت هلم :كم دية الرجل عندكم؟
قالوا :عرش ًا من اإلبل.
قالت :فارجعوا إىل بلدكم وقدموا هذا الغالم الذي عزمتم عىل ذبحه
وقدموا معه عرش ًا من اإلبل ،ثم ارضبوا عليه وعىل اإلبل القداح فإن خرج
القدح عىل اإلبل فانحروها ،وإن خرج عىل صاحبكم فزيدوا يف اإلبل
عرش ًا عرش ًا حتى يرىض ربكم.
 /7ماذا فعل القوم بعد أن عادوا إىل مكة؟

ج /7ملا انرصف القوم إىل مكة أقبلوا عىل عبداملطلب فقالوا له :يا أبا
احلارث إن لك يف أبيك إبراهيم أسوة ،وقد علمت ما كان من عزمه عىل
ذبح ابنه إسامعيل وإنك سيد ولد إسامعيل ،فقدم مالك دون ولدك.
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 /1ما الذي أقدم عليه عبد املطلب بعد رجوعه إىل مكة؟
ج /1ملا أصبح عبد املطلب غدا بابنه عبد اهلل إىل املذبح وقرب معه عرش ًا من
اإلبل ،ثم دعا بأمني القداح فجعل البنه (عبداهلل) قدح ًا ،ثم قال لألمني:
ارضب وال تعجل.
وجعل عبد املطلب يرجتز ويقول:

اللهم رب العرش بعد العرش

ورب من يو ي بكل نذر

إليك رف قد جعلت نماري

قربت عبد اهلل عند النحر

فنجه بشفعها والوتر
ثم قال لصاحب القداح :ارضب ،فرضب فخرج القدح عىل عبداهلل.
 /2ماذا صنع عبداملطلب بعد خروج القدح عىل عبداهلل؟
ج /2زاد عبد املطلب عرش ًا من اإلبل فصارت عرشين ،وصار يرضب وكلام
خرج القداح عىل عبداهلل زاد عرش ًا إىل أن بلغ العدد إىل مائة من اإلبل.
 /3كيف كانت نتائِ القداح بعد أن بلغت اإلبل مائة؟
ج /3ملا بلغت اإلبل املائة رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل اإلبل
املائة ،فكرب عبد ﷺملطلب وكربت قريش ،ثم قالوا :يا أبا
نجى ابنك من الذبح.
احلارث ،إنه قد انتهى رضاء ربك وقد َّ
 /4هل رِض عبد املطلب هبذه النتيجة؟
مرة واحدة
ج /4ال ،فقد رفض أن يقبل بخروج القدح عىل اإلبل ملجرد ّ
وصمم أن يواصل الرضب حتى خترج عىل اإلبل ثالث مرات ،وقال :ال
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واهلل أو أرضب عليها ثالث ًا ،ثم أنشأ يقول:

اللهم رب الكعبة املبنية
إليك هيوى صادق ًا ذا نية

ورب من ح من اللياة
بنااي وارفااع البليااة
ناا ب
ّ

ثم رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل اإلبل مرة أخرى ،فأنشأ عبد
املطلب يقول:

يا رب ال تشمت ف األعادي
إن بنااااي رماااارة فااااؤادي

وال تساايل دمااه  ي الااوادي
فاجعل فداه اليوم من تِالدي

كيام نراه سيد األوالد
ثم رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل اإلبل للمرة الثانية فأنشأ عبد
املطلب يقول:

يا رب قد نعطيتني سؤايل

نكثاارت بعااد ق
قلااة عيااايل

واجعل فداه اليوم جل مايل
هذا بني فاسمعن مقايل
وال ترينيه برش ِ
حال
ثم رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل اإلبل للمرة الثالثة ،فعلم عبد
املطلب أنه قد انتهى رضاء ربه يف فداء ابنه.
 /5ما الذي فعله عبداملطلب بعد أن تيقن رضاء ربه بفداء ولده؟
ج /5قام وقرب اإلبل ،وهي مائة بعري من خيار إبله ،فنُحرت كلها فدا ًء لعبد
ب ودرج ،فجرت
اهلل ثم تركت مواضعها ال ُيصدّ عنها أحد ،ينتاهبا من َد َّ
السنة يف الدية مائة من اإلبل إىل يومنا هذا ،وانرصف عبد املطلب بابنه عبد
اهلل فرح ًا مرسور ًا.
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ﷺ
 /1اذكر نسب النبي ﷺ من جهة أبيه؟
ج /1هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن
كالب بن ُم ّرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) بن مالك بن
النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إليا

بن مرض بن معد بن

عدنان ،...ويتصل نسبه الرشيف إىل نبي اهلل إبراهيم اخلليل سالم اهلل عليه
وعىل آله.
 /2اذكر نسب النبي ﷺ من جهة أ ّمه؟
ج /2أ ُّمه هي :آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن ُم ّرة بن
كعب بن لؤي بن غالب....إلخ.
 /3أين التقى نسب النبي ﷺ من جهة أمه مع نسبه من جهة أبيه؟
ج /3التقى نسب أبيه مع نسب أ ّمه يف اجلدّ اخلامس وهو( :كالب بن ُم ّرة).
 /4إىل أي قبيلة ينتسب النبي ﷺ؟
ج /4إىل قبيلة قريش.
 /5إىل أي بطن من قريش ينتمي النبي ﷺ؟
ج /5إىل بطن (هاشم).
 /6ما هي مكانة بني هاشم يف قريش؟
ج /6بنو هاشم هم سادات قريش ،وقريش سادات العرب.
 /7اذكر أهم املناصب التي كان يتوالها هاشم؟
ج /7كان هاشم يتوىل عدّ ة مناصب منها :
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 -1كان متولي ًا للسقاية والرفادة(.)1
()2
هاشما هلشمه
وس ّمي
 -2وهو أول من أطعم الثريد
للح ّ
ُ
ً
جاج بمكةُ ،

اخلبز ،وكان غن ًّيا ذا رشف كبري.
ن الرحلتني؛ رحلة الشتاء والصيف.
 -3وهو أول من س َّ

( - )1طعام كان خيرجه من املال ويشرتي به طعاما وماء للحجاج.
( - )2اخلبز إذا فتّ مع اللحم.
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ﷺ
 /1من هي أول مرضعة للنبي ﷺ بعد ُأ ّمه آمنة؟
ج /1هي ثويبة موالة أيب هلب.
 /2من هي التي تولت رضاعته ورعايته بعد ثوبية؟
ج /2هي حليمة بنت أيب ذؤيب بن عبد اهلل السعدية ،من بني سعد بن بكر.
 /3من هم إخوة النبي ﷺ من الرضاع؟
ج /3إخوة النبي ﷺ من الرضاع:
 من قبل ثويبة: -1أبو سلمة بن عبد األسد
 -2مرسوح بن ثويبة
 -3محزة بن عبد املطلب
 -4أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب
 من قبل حليمة: -1عبد اهلل بن احلارث.
 -2حذافة بنت احلارث ،وتسمى (الشيامء).
 -3أنيسة بنت احلارث.
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ﷺ
 /1أين نشأ النبي ﷺ فرتة الصبا؟
ج /1نشأ يف (بادية بني سعد).
 /2من الذي توىل تربية النبي ﷺ يف بادية بني سعد؟
ج /2حليمة السعدية وزوجها احلارث.
 /3كم بقي النبي ﷺ يف بادية بني سعد؟
ج /3بقي فيها سنتني حتى ُفطم ،ثم ردته حليمة إىل أ ّمه.
 /4ملاذا تسرتضع قريش أبناءها يف البادية؟
ج /4طلب ًا للفصاحة والشجاعة والقوة ،وهروب ًا من وباء مكة.
 /5هل رجع النبي ﷺ إىل بادية بني سعد بعد فطامه؟
ج /5نعم رجع إىل بادية بني سعد بعد فطامه.
 /6كم بقي النبي ﷺ يف بادية بني سعد بعد فطامه؟
ج /6بقي فيها إىل أن بلغ عمره مخس سنوات ويومني.
 /7من الذي توىل رعاية النبي ﷺ بعد عودته من البادية؟
يبق عندها غري سنة واحدة ثم ماتت.
ج /7تولت رعايته أ ّمه (آمنة) ومل َ
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ﷺ
 /1من هي املرأة التي حضنت النبي ﷺ بعد وفاة أ ّمه؟
ج /1احتضنته ( ُا ّم أيمن ،بركة احلبشية) اخلادمة التي ورثها النبي ﷺ
من بعد أبيه.
 /2من الذي كفل النبي ﷺ بعد وفاة أمه؟
ج /2الذي كفله بعد وفاة أمه هو :جدّ ه عبد املطلب.
 /3كم مكث النبي ﷺ عند جدّ ه عبد املطلب؟
ج /3مكث ﷺ عند جدّ ه إىل أن مات جدّ ه.
/ 4كم كان عمر النبي ﷺ عندما مات جدّ ه عبد املطلب؟
ج /4كان ُعمره ثامن سنوات.
 /5ما هي امللة التي كان يدين هبا عبد املطلب ومات عليها؟
ج /5كان يدين بدين إبراهيم عليه السالم ،دين (احلنيف ّية).
 /6أذكر بعض مآثر عبد املطلب التي سنّها قبل اإلسالم؟
وأقرها
ج /6لقد س َّ
ثم جاء اإلسالم َّ
ن عبد املطلب سنن ًا حسنة يف اجلاهلية ّ
ومنها:
حرم نكاح املحارم فجاء اإلسالم بتحريم ذلك.
َّ 
وأقرها اإلسالم.
 س َّ
ن د َية القتل (مائة) من اإلبل َّ
وأقر ذلك.
 س َّ
ن الطواف بالبيت سبعة أشواط وجاء اإلسالم َّ
 وجد كنز ًا فأخرج منه اخلمس وتصدق به فوجب ذلك بعد اإلسالم.
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 حرم عىل نفسه رشب اخلمر يف اجلاهلية ألهنا ُتذهب العقل فجاء
اإلسالم وحرمها.
 ملا حفر زمزم سامها سقاية احلاج فسامها اهلل كذلك يف القرآن ،قال
ار َة ا َمل ْس ِ
ن بِاهللِ
ن َآ َم َ
احل َرا ِم ك ََم ْ
احل ِّ
اج َو ِع َم َ
ج ِد َ
تعاىلَ ﴿ :أ َج َع ْلت ُْم ِس َقا َي َة َ
َوال َي ْو ِم اآلَ ِخرِ  .﴾ ....اآلية.
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ﷺ
 /1من الذي كفل النبي ﷺ بعد وفاة جدّ ه عبد املطلب؟
عمه أبوطالب وزوجته فاطمة بنت أسد.
ج /1كفله ُّ
استحق أبو طالب كفالة النبي ﷺ؟
 /2بامذا
ّ
استحق ذلك بعهد ووصية من عبد املطلب قبل وفاته.
ج/2
ّ
 /3ملاذا اختار عبد املطلب ولده أبا طالب لكفالة النبي ﷺ دون
غريه؟
ج./3لكفاءته وحبه للنبي وحرصه عىل رعايته وحاميته.
وألن أبا طالب كان أقرب أعامم النبي ﷺ ،حيث كان األخ الشقيق
أليب النبي من أ ّمه.
 /4كيف كانت رعاية أيب طالب للنبي ﷺ؟
ج /4لقد كفل أبو طالب النبي وضمه إىل أبنائه وأحسن رعايته وتربيته ،بل
وخيصه باالحرتام والتقدير دوهنم،
كان ُيقدّ مه عىل أبنائه ويفضله عليهم
ّ
حيث كان خيصه بالطعام دون سائر أبنائه ،فكان أوالده يصبحون رمض ًا

()1

شعث ًا ،ويصبح النبي ﷺ دهين ًا كحيالً ،ومكث أبو طالب أكثر من
أربعني سنة ُي ِعزُّ جانب النبي ﷺ ويبسط عليه حاميته ويصادق
وخياصم من أجله إىل أن توفاه اهلل.

( - )1أي تظهر عليهم أثر احلمى.

006 -

-

املستوى الثاني االبتدائي

عمه أيب طالب؟
 /5ما هي املكانة التي بلغها النبي ﷺ يف قلب ّ
ج /5لقد كان أبو طالب حيب حممد ًا ح ّب ًا شديد ًا وال يطيق فراقه ،إذ كان
يصطحبه معه يف ح ّله وترحاله ،وال ينام إال وهو إىل جانبه.
 /6ما مدى حرص أيب طالب عىل حامية النبي حممد ﷺ؟
ج /6لقد كان أبو طالب كثري اخلوف عىل النبي ﷺ ،شديد احلرص
عىل حفظه وحاميته منذ صغره ،فكان إذا نام حممد نقله فأضجعه يف فراش
عيل ،ونقل عل ّي ًا فأضجعه يف فراش حممد ،ليفديه بنفسه ويتلقى أي
ولده ّ
مكروه دونه.
وعمته فاطمة بنت
 /7كم مكث النبي ﷺ يف كفالة عمه أيب طالب ّ
أسد؟
ج /7مكث يف كفالته إىل أن بلغ عمره ( )25عام ًا ،أي إىل أن تزوج بخدجية
عليها السالم ،ثم انتقل إىل بيتها.
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عم النبي ﷺ؟
 /1عىل أي دين مات أبو طالب ّ
ج /1مات مؤمن ًا باهلل ورسوله عىل دين اإلسالم ،كام جاءت بذلك صحيح
األخبار.
 /2اذكر بعض األدلة الدالة عىل إسالم أيب طالب؟
ج /2من األدلة عىل ذلك:
 -1حماماة أيب طالب ودفاعه عن النبي ﷺ.
 -2أمره البنيه عيل وجعفر بمتابعة النبي ﷺ.
 -3وقوفه إىل جانبه ومنارصته له يف دعوته.
 -4حزن النبي ﷺ عىل موته وتسمية ذلك العام بعام (احلزن).
حب النبي ﷺ له ومو ّدته له ،والنبي ﷺ ال يوا ّد غري
ّ -5

ُّ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ َّ
اَّلل َ
ِّىواْلَو ِّم ىاْلخ ِِّّر ىيُ َوادونى
املؤمنني؛ لقوله تعاىلَ﴿ :ل ِّ
ىَتد ىقوما ىيؤمِّنون ىب ِّ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
ُ
ىولوىَكنواىآبَاءهمىأوىأبناءهمىأوىإِّخ َوان ُهمى ﴾ ...اآلية.
ىاَّللىورسوَل
منىحاد ى

 /3اذكر بعض األبيات الدالة عىل إسالم أيب طالب؟

ج /3قول أيب طالب شعر ًا يف حق النبي ﷺ:
ٍ
حممد من خري أديان الربية دينا
ن
ولقد علمت بأن دي َ
وقوله:

أمل تعلموا أنا وجدنا حممدً ا

نب ًّيا كموسى خط يف أول الكتب

 /4ما هو دور فاطمة بنت أسد يف رعاية النبي ﷺ؟
عوضه ْ
فقدَ ُأ ّمه آمنة.
ج /4لقد كانت تفيض عليه من ح ّبها وحناهنا ما ّ
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عرب النبي ﷺ عن ذلك يوم وفاهتا بقوله ﷺ« :اليوم
وقد ّ
إهنا كانت ُأ ّمي؛ ْ
صبياهنا و ُت ْشبِ ُعني ،و ُتش ِع ُث ُهم
ُجيع
إن كانت َلت ُ
َ
ماتت ُأ ِّميّ ،
و ُت ِ
دهنني ،وكانت ُأ ِّمي».
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ﷺ
 /1اذكر بعض صفات النبي ﷺ التي اشتهر هبا قبل اإلسالم ؟
ج /1لقد كان النبي ﷺ يتحىل بكثري من الصفات ،منها:
1ـ كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلق ًا.
2ـ وأكرمهم خمالطة ،وأعفهم نفس ًا.
 3ـ أبعدهم من الفحش واألذى.
4ـ أعظمهم حل ًام وأحفظهم لألمانة ،إذ كانت قريش تستودعه أماناهتا.
5ـ أوفاهم عهد ًا ،وأصدقهم حديث ًا ،حتى سامه قومه بالصادق األمني.
6ـ وصفته زوجته خدجية بقوهلا :كان حيمل الك ََّل( )1ويكسب املعدم،
ويقري الضيف ويعني عىل نوائب احلق.
 /2بامذا كان يلقب النبي ﷺ قبل البعثة؟
ج /2كان يلقب بـ (الصادق األمني).
/3اذكر بعض الشواهد عىل حسن أخالق النبي ﷺ؟
ج./3من مواقف النبي ﷺ يف الرفق ما رواه أنس بن مالك قال :بَ ْين ََما

ج ِد َم َع َر ُس ِ
ن ِيف ا ْل َم ْس ِ
ايب َف َقا َم َي ُب ُ
ول ِيف
ح ُ
َن ْ
ول ال َّل ِه ﷺ إِ ْذ َجا َء َأ ْع َر ِ ٌّ

اب َر ُس ِ
ا ْل َم ْس ِ
فق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ :م ْه َم ْهَ .
هلل
ول ا ِ
ح ُ
ص َ
ج ِدَ ،ف َق َال َأ ْ
رتكُو ُه َحتَّى
ﷺَ « :ال ُت ْز ِر ُمو ُه (أي ال تقطعوا عليه بوله) َد ُعو ُه»َ .ف َ َ
هلل ﷺ َد َعا ُه َف َق َال َل ُه« :إ َِّن َه ِذ ِه ا ْل َم َس ِ
بَ َالُ ،ث َّم إ َِّن َر ُس َ
اجدَ َال
ول ا ِ

( )1الكل :الضعيف أو اليتيم.
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تص ُلح ل ِ ٍ
الص َال ِة
ن َه َذا ا ْل َب ْو ِل َو َال ا ْل َق َذ ِر ،إِ َّن َما ِه َي ل ِ ِذكْرِ اهللِ َع َّز َو َج َّل َو َّ
يشء ِم ْ
َ ْ ُ َ ْ
و ِقراء ِة ا ْل ُقرآ ِن»َ .ف َأمر رج ًال ِمن ا ْل َقوم َفجاء بِدَ ْل ٍو ِمن م ٍ
اء َف َشنَّ ُه ــ أي فص َّبه
ََ َ ُ
ْ َ
ْ ْ ِ َ َ
ْ
َ َ َ
عىل موضع البول.
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ﷺ
 /1اذكر أشهر املواقف التي شهدها النبي ﷺ قبل اإلسالم؟
ج /1كان للنبي ﷺ عدة مواقف شهدها واشتهر هبا قبل اإلسالم
منها:
1ـ استسقاء قريش به.
2ـ حتكيمه بني قريش يف وضع احلجر األسود.
3ـ شهد حلف الفضول.
/2اذكر حادثة استسقاء قريش به ﷺ؟
ج /2روي أن أهل مكة أصاهبم القحط واجلدب ذات مرة ،فخرج أبو طالب
ومعه النبي ﷺ وهو يومئذ غالم صغري كأنه شمس دجن( )1جتلت
عنها سحابة قتامء ــ فأخذه أبو طالب فألصق لهره بالكعبة والذ حممد
ﷺ بإصبعه وما يف السامء قزعة -أي (سحابة) -فأقبل السحاب
من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق

()2

وأخصب النادي والبادي،

وأخصبت األرض بربكة ذلك الغالم.
 /3ما الذي قاله أبو طالب يف هذه احلادثة؟
ج /3أنشد أبو طالب يف ذلك شعر ًا فقال:

ونبيض يستسق ،الغام ،م بوجه ِه
،
االك ماان ِ
اهل ،
آل هااا قم
تلوذ به ،

الدجْنُ :ظلُّ الْغَيْمِ فِي الْيَوْمِ املَطري.
( )1دَْجنَّ :
( )2أي أمطر بكثرة وغزارة.

،
لألرامل
رامل اليتام ،عصم سة
ِ
ق
وفاواضل
ناعماة
فهم عنده  ي
ِ
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/4اذكر حادثة حتكيم قريش للنبي ﷺ يف وضع احلجر األسود؟
ج /4روي أن قريش ًا ملا أقدمت عىل هدم الكعبة وترميمها بعد أن تأثرت من
من

وخيش النا
طول الزمن وكثرة السيول حتى تشققت جدراهنا
َ
سقوطها ثم قاموا بإعادة بنائها ،فلام بلغ البناء موضع احلجر األسود
اختلفت قبائل قريش وتنازعت فيام بينها عىل من ينال الرشف بوضع احلجر
األسود يف مكانه ،وقد أرادت كل قبيلة ذلك لنفسها حتى كادت أن تقع
بينهم الفتنة ،فعند ذلك تراضوا بحكم النبي حممد ﷺ فحكم أن
ٌ
رجل ،فلام رفعوه أخذه
يوضع احلجر يف ثوب وحيمل أطرافه من كل قبيلة
النبي ﷺ ووضعه يف مكانه.
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 /1ما هو حلف الفضول؟
ح /1هو أرشف حلف انعقد يف العهد اجلاهيل.
/2من الذي دعا إىل حلف الفضول؟
ج /2هذا ِ
عم النبي (الزبري بن عبد املطلب) واجتمعت فيه بنو
احل ُ
لف دعا إليه ّ
هاشم وزهرة وتيم.
 /3متى كان حلف الفضول؟
ج /3كان حلف الفضول قبل املبعث بعرشين سنة يف شهر ذي القعدة ،وكان
بعد حرب الفجار بأربعة أشهر.
 /4أين ُع ِقد حلف الفضول؟
ج /4يف دار عبد اهلل بن جدعان.
نص ِ
احللف؟
 /5عىل ماذا ّ
ج /5تعاقدوا وتعاهدوا فيه عىل نرصة املظلوم حتى ُيؤدى إليه حقه ،وعىل
التآَس باملعاش.
 /6ماذا قال النبي ﷺ يف ِحلف الفضول؟
ج /6لقد حرض النبي ﷺ هذه ِ
احللف وقال فيه ((ما أحب أن يل
ألجبت،
بحلف حرضته يف دار ابن جدعان ُمحر النعم ولو ُدعيت إىل مثله
ُ
وما زاده اإلسالم إال تشديد ًا)).
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ﷺ
 /1بامذا اشتغل النبي ﷺ يف شبابه؟
ج /1اشتغل ﷺ:
 اشتغل بالتجارة مع خدجية بنت خويلد وهو ابن مخس وعرشين
سنة.
 وقيل أنه كان يف صغره يقوم برعي األغنام يف بني سعد ،وألهل
مكة.
 /2كيف عاش النبي ﷺ فرتة الشباب؟
ج /2عاش النبي ﷺ فرتة الشباب:
1ــ رشيف ًا عفيف ًا كري ًام نزهي ًا يعارش النا

فيام يستحسنه ويعتزهلم فيام

ينكر.
2ــ مل خيالط باط ً
ال ومل يقرتف سوء ًا قط.
رب ًءا من الذنوب واملعايص وعادات اجلاهلية.
3ــ نشأ
وشب ّ
ّ
مطهر ًا م ّ
4ــ مل يذق مخر ًا وال حرض نادي ًا ،وال استمع إىل غناء.
5ــ ما أكل حل ًام ُذبِ َح عىل ُن ِ
صب،
 -6مل يسجد لصنم قط.
7ــ ما قال كذبا قط ،وال حلف بغري اهلل.
 8ــ كان كثري التأ ّمل يف ملكوت الساموات واألرض.
 9ـ كان حيب اخلَ ْل َوة واالنفراد والتع ّبد.
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ﷺ
 /1من هي أول امرأة تزوجها النبي ﷺ؟
ج /1أول امرأة تزوجها النبي ﷺ هي :خدجية بنت خويلد.
 /2كم كان عمره ﷺ عند زواجه بخدجية؟ وكم كان عمرها؟
ج /2كان عمره ()25سنة ،وعمرها ( )41سنة.
 /3ما هو دور خدجية رِض اهلل عنها يف نرصة اإلسالم؟
ج /3كانت أول من آمن بالنبي ﷺ من النساء ،وقد أعانته يف دعوته
بجميع أمواهلا حتى أفنتها يف سبيل اهلل ،وكانت من أغنى أغنياء قريش،
فكان رسول اهلل ﷺ جيهز املهاجرين إىل احلبشة وإىل مكة من
خالص ماهلا ،ويعني الضعفاء واملساكني ويواسيهم من جتارهتا ،حتى روي
عيل.
أن اإلسالم قام بامل خدجية وسيف ٍّ
 /4ماهي املكانة التي احتلتها خدجية يف نفس رسول اهلل ﷺ؟
ج /4لقد كانت خدجية رِض اهلل عنها باملحل األعىل واملنزلة الرفيعة يف قلب
ن عنده ،ومل يتزوج
النبي ﷺ وكانت أحب نسائه إليه وأفضله ّ
عليها حتى ماتت ،ومل تستطع أ ّي ًا من نسائه أن حتتل مكانة خدجية أو أن
متحو ذكرها من نفس رسول اهلل ﷺ.
 /5ماذا قال رسول اهلل ﷺ يف حق خدجية؟
ج /5قال ﷺ يف حقها(( :كانت أ ُّم العيال وربَّة البيت ،آمنت يب حني
ورزقت منها الولد
كذبني النا  ،وواستني بامهلا حني حرمني النا ُ ،
وحرمت من غريها)).
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ﷺ
هبن؟
زوجات النبي ﷺ الآليت دخل َّ
 /1كم عدد ْ
ن:
هبن النبي ﷺ ودخل هب َّ
ج /1إحدى عرشة امرأة تزوج َّ
 خدجية بنت خويلد :تزوجها قبل البعثة بمكة ومل يتزوج عليها حتى ماتت.
 سودة بنت زمعة بن قيس :عامرية من بني عامر بن لؤي ،تزوجها بمكة بعد
وفاة خدجية.
 عائشة بنت أيب بكر :عقد هبا قبل اهلجرة بسنتني ودخل هبا بعد اهلجرة
بسبعة أشهر وعمرها تسع سنوات ،ومل يتزوج النبي ﷺ ببكر
غريها.
 حفصة بنت عمر بن اخلطاب :توفيت سنة تسع وعرشين هجرية.
 أم حبيبة بنت أيب سفيان :واسمها (رملة) هاجرت مع زوجها عبيد اهلل بن
جحش إىل احلبشة فتنرص زوجها هناك ،فعقد هبا النبي ﷺ وهي
ٍ
دينار.
يف احلبشة وأصدقها عنه النجايش أربعامئة
 أم سلمة :واسمها هند بنت أيب أمية من بني خمزوم.
 زينب بنت جحش :أسدية وهي ابنة عمة النبي ﷺ أمره اهلل
بالتزوج هبا بعد أن طلقها مواله (زيد بن حارثة) ليبطل لاهرة التبنّي.
 زينب بنت خزيمة بن احلارث :هاللية من بني هالل بن عامر بن صعصعة
تزوجها ﷺ بعد اهلجرة بثالث سنني ،وماتت بعد شهرين أو
ثالثة ومل يمت من أزواجه يف حياته إال هي وخدجية.
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 جويرية بنت احلارث :خزاعية من بني املصطلق سبيت يف غزوة بني
املصطلق فوقعت يف سهم ثابت بن قيس فكاتبها فقىض النبي ﷺ
كتابتها وتزوجها سنة ست للهجرة.
 صفية بنت حيي بن أخطب :كانت ضمن السبايا يوم خيرب وأعتقها النبي
ﷺ وجعل عتقها صداقها ـ أي مهرها ـ وتزوجها سنة سبع
للهجرة.
 ميمونة بنت احلارث :هاللية من بني هالل بن عامر بن صعصعة ــ أخت
زينب بنت خزيمة ألمها ــ تزوجها سنة سبع بعد موت أختها زينب ــ
وقيل :هي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ.
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ﷺ
ترسى هبن النبي ﷺ؟
 /1اذكر بعض اإلماء الاليت ّ

ن:
ن ِمنه َّ
ترسى هب ّ
ج /1كان للنبي ﷺ أربع نساء ّ

 مارية بنت شمعون القبطية أم ولده إبراهيم أهداها له املقوقس ملك
اإلسكندرية.
 رحيانة بنت زيد بن شمعون :من بني قريظة وقيل من بني النضري.
 /2اذكر بعض موايل الرسول ﷺ من الرجال؟
ج /2كان له ـ ﷺـ كثري من املوايل منهم:
 زيد بن حارثة بن رشاحيل الكلبي ،وابنه أسامة بن زيد.
 ثوبان بن بجدد؛ وكان له نسب يف اليمن.
 أبو كبشة.
 صالح.
 رباح.
 يسار.
 أبو رافع ،واسمه أسلم .وقيل :إبراهيم.
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ﷺ
 /1كم عدد أوالد النبي ﷺ؟
ج /1عددهم سبعة )3( :من البنني ،و( )4من البنات-:
 القاسم :وبه كان يكنى النبي ﷺ ،وقد عاش حتى مشى،
ومات بمكة ،وأمه خدجية.
 عبد اهلل :ويلقب بالطيب والطاهر لوالدته بعد الوحي ولد بمكة
ومات هبا ،وأمه خدجية.
شهرا ،أمه مارية القبطية.
 إبراهيم :مات وهو ابن ثامنية عرش ً
 زينب :وهي أكرب بناته ،وأمها خدجية.
 رقية :وأمها خدجية.
 أم كلثوم :وأمها خدجية.
 فاطمة :وهي أصغر بناته ،وأمها خدجية.
 /2كم أعامم النبي ﷺ؟ وكم أسلم منهم؟
عما ،مات أكثرهم قبل اإلسالم ،وأسلم
ج /2للنبي ﷺ أحد عرش ًّ
منهم ثالثة:
 العبا

بن عبد املطلب

 محزة بن عبد املطلب
 أبو طالب بن عبد املطلب
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 /3كم عامت النبي ﷺ؟
ج /3كان للنبي ﷺ ست عامت وهن:
 -1صفية.

 -2عاتكة.

-3أميمة.

 -4أم حكيم.

ّ -5برة.

 -6أروى.
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ﷺ
 /1ما هي اخلصائص التي اختص هبا النبي ﷺ دون سائر األنبياء؟
ج /1كان للنبي ﷺ خصائص متيز هبا عن سائر األنبياء منها:
ُ -أرسل إىل النا

كافة وقد كان الرسول يرسل إىل الواحد واالثنني.

عطي جوامع الكلم وخوامته.
 ُأ َرص بالرعب مسرية شهر.
ُ -ن ِ َ

 َج َع َل اهلل له األرض مسجد ًا وطهور ًا.عطي الشفاعة.
ُ -أ َ

 ُولِدَ خمتون ًا ومرسور ًا. ما شوهد له نجو (وهو ما خيرج من البطن من ريح وغائط). كان ينظر من خلفه كام ينظر من أمامه. أحل اهلل له املغنم. /2اذكر بعض الدالئل واألمارات الدالة عىل نبوته ﷺ؟
ج /2منها:
 إخبار الكتب السابقة برسالته. تبشري األنبياء بنبوته. كان يأكل اهلدية وال يأكل من الصدقة. وكان حيمل ختم النبوة بني كتفيه. كان ال يمر من عند شجر وال حجر إال سلم عليه. -وكانت تظله غاممة......وغريها كثري.
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تم القسم األول من خمترص السرية
بحمد اهلل ويليه القسم الثاين

خمتصر السرية النبوية الشريفة
للمستوى الثاني اإلبتدائي

▬القسم الثاني♂
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 /1متى بُ ِع َ
ث النبي ﷺ؟ وكم كان عمره؟

ج /1بُ ِع َ
ث ﷺ يف ( )27من شهر رجب يوم االثنني عىل ما روي عن
أئمة أهل البيت عليهم السالم ،وكان عمره حني البعثة ( )41سنة.
 /2كيف كانت حياة النبي ﷺ قبيل البعثة؟
ج /2كان خيتيل للعبادة والتفكر يف غار يسمى غار ِ
(ح َراء) يف أعىل جبل شامل
مكة عىل بعد ثالثة أميال ،وبقي عىل ذلك عدة سنني.
 /3بامذا بُ ِع َ
ث النبي حممد ﷺ؟
ج /3بعث اهلل نبيه حممدً ا ﷺ عىل حني فرتة من الرسل ،وجعله خات ًام
ن َسبِ َقه من املرسلني ،وأرسله برسالة عامة جامعة
للنبيني وناسخ ًا لرشائع َم ْ
للنا

كافة عربيهم وعجميهم ،إنسهم وجنّهم.

 /4هل آمن به أحد من اجلن؟
ج /4نعم فقد جاءه نفر من جن (نصيبني)( )1حني انرصف من الطائف يف
موضع يسمى(وادي نخلة) فقرأ عليهم القرآن فآمنوا به وولوا إىل قومهم
منذرين ،ونزلت باسمهم سورة من القرآن اسمها سورة (اجلن).
 /5اذكر مكانة النبي ﷺ بني األنبياء؟
ج /5كان خاتم األنبياء واملرسلني وأفضلهم عىل اإلطالق وسيد ولد آدم.
( )1بلدة عامرة ما بني العراق والشام.
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 /1ما هي املقدمات واإلرهاصات التي حدثت للنبي ﷺ قبيل
مبعثه؟
ج /1كان ﷺ ال يرى رؤيا منام إال أتت كفلق الصبح ،وكان من
الوحي الرؤيا الصادقة فام رأى رؤيا إال أتت كفلق الصبح ،وكان ال يمر
ﷺ بحجر وال شجر ّإال قال :السالم عليك يا رسول اهلل ،فيلتفت
حوله وعن يمينه وشامله وخلفه فال يرى إالّ الشجر واحلجارة ،فمكث
كذلك َما شاء اهلل ،يرى ويسمع ما شاء اهلل أن يمكث ،ثم جاءه جربيل عليه
السالم بام جاءه من كرامة اهلل وهو بجبل ِحراء يف شهر رمضان.
/2متى أنزل اهلل الوحي عىل النبي ﷺ؟
ج / 2يف شهر رمضان سنة ( 611م) أرسل اهلل جربيل  إيل النبي
ﷺ وهو يف غار حراء فألقى إليه الوحي ،وأبلغه بأ ّنه نبي هذه
البرشية واملبعوث إليها.
 /3اذكر اهليئات التي كان يتلقى هبا النبي ﷺ الوحي؟
ج /3كان الوحي ينزل عىل النبي ﷺ عىل عدّ ة هيئات وكيفيات،
منها:
 كان ُيلقى الوحي يف نفس النبي ﷺ إلقا ًء.
 أو يتلقاه من وراء حجاب.
 أو بواسطة ملك مرسل يرسله اهلل ،وهو جربيل أمني الوحي عليه

ََ َ َ َ َ َ
السالم ،وقد ّبني اهلل هذه اهليئات بقوله تعاىل﴿ :وماىَكنىل ِّبَشىأنى
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َ
َ ُ َ
ُ َ
َ
ُ
كل َِّم ُه ُ
َ
َ
َ
ىاَّلل ىإَل َ
ىوحيا،ىأو ىمِّنىوراءِّىحِّجاب،ىأو ىيرسِّل ىرسوَلى
ي
ِّ
ىلَع َ
وِحىبإذنِّه َ
ِّىماىي َ َش ُ
َُ َ
اءىإِّنَّ ُه َ ِّ ٌّ
ىحكِّيمى﴾
في ِّ ِّ ِّ

 /4ما هو أول ما نزل من القرآن عىل الصحيح؟

ِاس ِم َربِّ َ
ك ا َّل ِذي َخ َل َق *
ج /4أول ما أنزل من القرآن هو قوله تعاىل ﴿ :ا ْق َر ْأ ب ْ
نس َ
ن َع َلق * ا ْق َر ْأ َو َربُّ َ
ك ْاألَك َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم
ان ِم ْ
َخ َل َق ْاإل َ
اإلنس َ
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْم﴾
َ
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 /1عىل أي ديانة كان النا
ج /1كان النا

قبل اإلسالم؟

عىل مذاهب شتى قبل اإلسالم منها:

 الوثنية :وهم عباد األصنام.
 املجوسية :وهم عباد النار كأهل العراق والبحرين وما جاور بالد
فار .
 النرصانية :كالغساسنة وقبائل تغلب وطيء ونجران وما جاور بالد
الرومان.
 الصابئة( :وهم عبدة املالئكة والكواكب) كبعض قبائل الشام واليمن.
 اليهودية :وكانت متمركزة يف يثرب وخيرب وتيامء.
 احلنيفية :وهم من كان عىل دين إبراهيم اخلليل (ع) وهم قلة كعبد املطلب
بن هاشم ،وزيد بن عمر بن نفيل ،وقس بن ساعدة ،وعامر بن لرب.
 ومنهم من يزعم أنه عىل دين عيسى ،كرئاب بن الرباء الشني وورقة بن
نوفل بن عبد ال ِع َّزى ابن عم خدجية ،وأمية بن أيب الصلت.
/2اذكر بعض املوبقات التي كانت يف اجلاهلية قبل اإلسالم؟
تعِ هبا النوادي بال
ج /2كانت هناك كثري من الفواحش واملنكرات التي ّ
نكري منها:
الزنا ،ورشب اخلمر ،والربا ،وأكل مال اليتيم ،والقامر ،ولعب امليرس،
وللم الضعيف ،وقتل النفس املحرمة ،ونكاح األرحام من األخوات
واألمهات ،وغريها من سائر املوبقات.
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 /1اذكر بعض أهداف الدين اإلسالمي والرسالة التي جاء هبا حممد
ﷺ من عند اهلل؟
ج /1من أهداف اإلسالم والرسالة التي جاء هبا حممد ﷺ:
 جاء ليدعو النا

إىل عبادة اهلل وحده وترك ما عداه من عبادة

األصنام واألوثان.
 جاء لينرش العدل والسالم ويبث األلفة واملحبة بني النا .
 جاء ليحل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث كامليتة والدم وحلم
اخلنزير واخلمر.
 جاء لينرص املظلوم ،ويرد للضعيف حقه.
 جاء لريد للمرأة حريتها وكرامتها وحيرم دفنها وهي حية يف الرتاب.
 جاء ليحرم الفواحش ما لهر منها وما بطن من زنا وربا ومخر وقامر
ولعب بامليرس وغريها.
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÷
 /1ما هي املعجزة التي احتِ هبا النبي ﷺ عىل صدق نبوته؟
ج /1للنبي ﷺ كثري من املعجزات التي احتِ هبا عىل قومه،
وأعظمها (القرآن الكريم) الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
 /2ما وجه اإلعجاز يف القرآن؟
ج /2وجه اإلعجاز يف القرآن الكريم يف بالغته وفصاحته فقد حتدى اهلل به
فصحاء البطحاء وبلغاء الدهامء عىل أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله ،وكذا
يف إخباره عن املغيبات وأخبار األمم املاضية.
 /3اذكر بعض املعجزات التي أكرم اهلل هبا نبينا حممد ﷺ؟
ج -1 /3انشقاق القمر.

 -2نبع املاء من بني أصابعه.

 - 3حنني اجلذع.

 -4رد عني قتادة يوم أحد.

 -5تسليم الشجر واحلجر عليه.

 -6إشباع اخللق الكثري بالقليل من

الطعام.

 -7تسبيح احلىص يف كفه.

وغريها مام ال حتىص كثرة.
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 /1من أول من أجاب دعوة النبي ﷺ وآمن برسالته؟
ج /1أول من آمن بالنبي ﷺ وصدقه من النساء خدجية رضوان اهلل
عليها ،ومن الرجال عيل .
 /2كم الفرتة التي سبق هبا عيل  غريه من الصحابة إىل اإلسالم؟
ج /2ست سنني.
 /3ما دور كل من خدجية وعيل رِض اهلل عنهام يف اإلسالم؟
ج /3كان لعيل  وخدجية يف اإلسالم أكرب دور وأبلوا فيه أعظم بالء فقد
سخرت خدجية رضوان اهلل عليها أمواهلا وجتارهتا يف سبيل الدعوة إىل اهلل،
وأنفقته عىل من حلق بالرسول ﷺ من الفقراء واملساكني حتى
أفنت أمواهلا ،وكانت من أكابر جتار مكة يف ذلك احلني.
وأما عيل  فقد قدم نفسه درع ًا بني يدي رسول اهلل ﷺ وسل
سيفه حمامي ًا ومدافع ًا وذائد ًا عن اإلسالم وأهله وأبىل بالء حسن ًا يف نرصة
الدين وتبليغ رشائعه ،حتى لقد قيل :بأن اإلسالم قام بسيف عيل ومال
خدجية.
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 /1ما هي األدوار التي مرت هبا الدعوة اإلسالمية؟
ج -1 /1الدور املكي :ومدته ثالث عرشة سنة.
 -2الدور املدين :ومدته عرش سنوات كاملة.
مرت هبا الدعوة بمكة؟
 /2اذكر املراحل التي ّ
ج /2مرت الدعوة بمكة بثالث مراحل وهي:
 الدعوة الرسية ومدهتا ثالث سنوات.
 الدعوة اجلهرية يف مكة ومدهتا عرش سنوات.
 الدعوة خارج مكة وذلك بالطائف وثقيف وما جاورها ،ودعوة
احلجيِ.
 /3إىل كم تنقسم الدعوة اجلهرية بمكة؟
ج /3انقسمت الدعوة اجلهرية بمكة إىل مرحلتني وهام:
 دعوة خاصة لألقربني من بني عبد املطلب وذلك بعد نزول قوله
ري َت َ
ِني﴾.
ك األَ ْق َرب َ
تعاىلَ :
﴿و َأ ْن ِذ ْر َع ِش َ
اصدَ ْع ب َِما
 دعوة عامة لقريش ،وذلك بعد نزول قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ني﴾.
ض َع ِن ا ُمل ْ ِ
رش ِك َ
ُت ْؤ َم ُر َو َأ ْعرِ ْ
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/1كيف دعا النبي ﷺ قرابته إىل اإلسالم؟
ج /1دعا بني هاشم وهم سادة قريش ،فاجتمعوا يف دار احلارث بن عبد
املطلب بن هاشم وهو من وجوههم وزعامئهم ،وكان فيهم أبو هلب وأبو
عيل بن أيب طالب  أن
طالب ،وهام من أعامم
ّ
النبي ﷺ ،ثم أمر ّ
يصنع طعام ًا للحارضين فطبخ هلم شاة ،ثم اجتمع احلارضون وتناولوا
الطعام ،عرشة بعد عرشة حتى شبعوا وسقاهم حتى ارتووا.
 /2ما هو اخلطاب الذي وجهه رسول اهلل ﷺ إىل قرابته يف هذا
االجتامع؟
الرسول ﷺ بعد أن دعاهم إىل نرصته فقال (( فأ ّيكم
ج /2وقف ّ
يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووص ِّيي وخليفتي فيكم)) ،فلم
عيل  فقال« :أنا يا رسول اهلل ُأؤازرك عىل هذا
جيب أحد منهم ،فقام ّ
الرسول ﷺ القول ثاني ًة ،وصمت
األمر» ،فقال « :اجلس» .فأعاد ّ
ثم أعاد ﷺ القول ثالث ًة ،فلم ينطق
عيل  ثاني ًةّ .
القوم وأجابه ّ
عيل  فقال« :أنا أؤازرك يا رسول اهلل عىل هذا
أحد منهم بحرف ،فقام ّ
األمر» فقال « :اجلس فأنت أخي ووص ّيي ووارثي وخليفتي من بعدي».
/3من الذي عارض الرسول ﷺ يف هذا االجتامع؟
حمرض ًا بني هاشم عليه ،فقال:
والرفض ِّ
عمه أبو هلب بالر ّد ّ
ج /3عارضه ّ
غريكُمْ ،
فإن منعتموه
«خذوا عىل َيدَ ي صاحبكم قبل أن يأخذ عىل يد ِه ُ
قتلتم ،وإن تركتموه ذللتم».

خمتصر السرية النبوية الشريفة011 - ....................................................................

-

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 /1ما موقف قريش من دعوة النبي ﷺ؟
ج /1لقد تصدت قريش وأمجعت أمرها عىل الوقوف يف وجه النبي
ﷺ ودعوته ،والنيل منه وإيذائه ،وحاولت قتله ومنعت النا

من

قربه وأنزلت بكل من أعانه أو آمن به أليم العذاب.
 /2أذكر مخسة من أوائل املؤمنني الذين ُعذبوا بسبب إيامهنم؟
ج -1 /2عامر بن يارس.
 -3بالل بن رباح احلبيش.

 -2صهيب بن سنان الرومي.
 -4أبا ذر الغفاري.

األرت.
 -5خباب بن َ
وغريهم كثري رِض اهلل عنهم.
 /3من هام أول شهيدين يف اإلسالم؟
(س َم َّية) والدا عامر بن
ج /3أول شهيدين يف اإلسالم هام( :يارس) وزوجته ُ
يارس رضوان اهلل عليهم.
 /4من هو قاتل ُسم ّية وزوجها يارس؟
ج /4أبو جهل (عمر بن هشام) لعنه اهلل.
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 /1أين كان يؤدي املسلمون عبادهتم خالل الفرتة الرس ّية؟
ج /1كانوا خيرجون إىل شعب من شعاب مكة يتعبدون فيه رس ًا فعلمت هبم
رضب فيها سعد بن أيب وقاص
قريش فهامجتهم ووقعت بينهم مواجهة َ َ
رج ً
فشجه ،وكان ذلك أول دم أهرق يف اإلسالم.
ال من الكفار
ّ
رسي ًا ليجتمع فيه مع أصحابه فأين كان
الرسول ﷺ ّ
 /2اختذ ّ
مقر ًا ّ
ذلك املقر؟
ج /2كان يف دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي ،وهي دار تقع يف أصل
الصفا اختذها الرسول ﷺ مركز ًا للدعوة يف السنة اخلامسة للبعثة.
 /3أذكر بعض املرشكني الذين آذوا النبي ﷺ؟
ُ
واحلارث بن قيس بن عدي
مي،
عمه أبو هلب،
ُ
الس ْه ّ
والعاص بن وائل ّ
جّ /3
ي بن محراء
مي،
واحلكم بن أيب العاص ،و ُعقبة بن أيب ُم َع ْيط ،و َع ِد ُّ
ُ
الس ْه ّ
ّ

اخلزاعي»
وعمر بن الطالطلة
الثقفي،
ّ
ُ
ّ
 /4ما هي التهم التي كان كفار قريش ينسبوهنا للنبي حممد ﷺ؟
ج /4من التهم التي نسبت إليه :ساحر وكذاب وشاعر وكاهن ومفرتي
وجمنون وإنام يعلمه برش.
 /5اذكر بعض األساليب والوسائل التي اختذهتا قريش ملواجهة دعوة
الرسول ﷺ؟
ج /5اختذوا عدة أساليب ملواجهة دعوة الرسول ﷺ ورصف النا
عنها ،منها:
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 السخرية واالستهزاء باإلسالم وأهله.
 التكذيب والتحقري للدين وأتباعه ليوهنوا عزيمة املسلمني.
 معارضة القرآن باألساطري والقصص وإهلاء النا

هبا عن سامع

القرآن.
 اضطهاد املسلمني وتعذيبهم من أجل ردهم عن دينهم.
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 /1من الذي وقف بجنب النبي ﷺ من قرابته ودافع عنه؟
ج -1 /1أبو طالب كان له أعظم دور يف حامية النبي ﷺ فهو الذي
وقف يف وجه كفار قريش وجبابرهتا وحال دون وصوهلم إىل أذ ّية النبي
ﷺ وهو القائل:

واهلل لااان يصااالوا إلياااك بجمعهااام

نوساادَ  ي الااكراب دفينااا
حتااَّ ،

فأصاادع بااأمرك مااا عليااك غضاضااة

وابرش ا وقا ّار بااذاك منااك عيونااا

 -2محزة بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله دافع عن النبي ﷺ
حتى استشهد يوم أحد.
 -3عيل بن أيب طالب  ،كان حامي النبي ﷺ ونارصه من أول
يوم بعث فيه إىل أن توفاه اهلل.
 /2من الذي وقف يف وجه النبي ﷺ من أعاممه وقرابته؟
ج /2عمه أبو هلب وزوجته حاملة احلطب.
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 /1ماذا فعل النبي ﷺ ليخ ّلص أصحابه من أذى قريش؟
ج /1أشار عليهم باهلجرة إىل احلبشة وقال (لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن فيها
ملك ًا ال يضام( )1أحد عنده حتى جيعل اهلل لكم فرج ًا وخمرج ًا مام أنتم فيه).
 /2متى كانت اهلجرة األوىل إىل احلبشة؟
ج /2كانت يف شهر رجب من السنة اخلامسة للبعثة النبوية.
 /3كم عدد الذين هاجروا إيل احلبشة يف اهلجرة األوىل؟
ج /3كان عددهم ( )12رج ً
ال و( )4نسوة.
 /4كم أقام املهاجرون يف احلبشة يف اهلجرة األوىل؟
ج /4أقاموا شهري شعبان ورمضان.
 /5من القائد للمهاجرين إىل احلبشة يف اهلجرة األوىل؟
ج /5عثامن بن مظعون.
 /6متى عاد املهاجرون من احلبشة إىل مكة؟
ج /6عاد املهاجرون من احلبشة إىل مكة يف شوال بعد شهرين من هجرهتم.
 / 7ما سبب عودة املهاجرين من احلبشة؟
ج /7سبب عودهتم أنه بلغهم أن قريش ًا قد أسلمت ،فلام قاربوا مكة علموا أن
ما بلغهم كذب فلم يدخل مكة أحد منهم إال بجوار ما عدى (ابن مسعود)
فإنه صرب حتى أذن هلم باهلجرة الثانية للحبشة.
( )1ال يضام :ال يظلم.
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 /1كم كان عدد املهاجرين يف اهلجرة الثانية إىل احلبشة؟
ج /1كان عدد املهاجرين ( )82رج ً
ال و( )18امرأة.
 /2من كان ملك احلبشة يف ذلك احلني؟ وما هي ديانته؟
ج /2كان ملك احلبشة هو (النجايش) ،وكانت ديانته (النرصانية)،
 /3هل أسلم النجايش أم ال؟
ج /3نعم لقد أسلم عىل يد جعفر بن أيب طالب ،وكتم إسالمه حتى مات ،وملا
بلغ النبي ﷺ خرب موته صىل عليه صالة الغائب كام قيل.
 /4ماذا عملت قريش بعد هجرة املؤمنني إىل احلبشة؟
ج /4أرسلت قريش يف أثرهم عمرو بن العاص وعامرة بن الوليد ،وأرسلت
معهام اهلدايا للنجايش وطلبوا منه أن يرد املسلمني ويسلمهم لقريش.
 /5هل أفلحت قريش يف ر ّدهم املهاجرين؟
ج /5ال؛ مل تفلح يف ر ّدهم عىل الرغم مام بذلته من حماوالت ،إال أهنا قد باءت
كلها بالفشل.
 /6من هو قائد املهاجرين يف اهلجرة الثانية إىل احلبشة والذي توىل الدفاع
عنهم؟
ج /6جعفر بن أيب طالب رِض اهلل عنه.
 /7متى عاد املسلمون من احلبشة بعد هجرهتم الثانية؟
ج /7عادوا بعد اهلجرة إىل املدينة يوم فتح خيرب سنة (سبع للهجرة) ،ويف
ذلك يقول النبي ﷺ(( :ما أدري بأهيام أنا أشد فرح ًا بفتح خيرب أم
بقدوم جعفر)).
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 /1ماذا عملت قريش بعد أن فشلت يف رد املهاجرين من احلبشة؟
ج /1قاموا بمساومة أيب طالب يف أن يكف عنهم ابن أخيه عىل أن يعرضوا له
ما شاء من سلطان أو مال أو زواج فلم يقبل النبي ﷺ وقال(( :يا
عامه واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا
األمر ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه)) ثم عرضوا عىل أيب طالب
أن هيبوا له أحد فتياهنم ويسلمهم حممد ًا ليقتلوه أو ينازلوه مع ابن أخيه حتى
هيلك أحد الطرفني ،وقد ردهم رافض ًا طلبهم قائ ً
ال هلم اصنعوا ما بدا لكم.
 /2ماذا صنعت قريش أمام صمود النبي ﷺ وإرصار أيب طالب
وبني هاشم عىل منارصته؟
ج /2قاموا بمقاطعة بني هاشم وكتبوا كتاب ًا عىل ذلك وختم ذلك الكتاب
أربعون خت ًام ،وكتبه منصور بن عكرمة ُ
فشلت يده جزا ًء بام فعل.
 /3متى كتبت صحيفة املقاطعة؟ وأين وضعت؟
ج /3كتبت يف أول حمرم سنة سبع من البعثة ،وعلقت يف جوف الكعبة.
 /4عىل ماذا نصت املقاطعة؟
ج /4نصت عىل أن يقاطعوا بني هاشم فال يناكحوهم وال يبايعوهم وال
خيالطوهم حتى يسلموا إليهم حممد ًا ﷺ ليقتلوه ،وقد وثقوا ذلك
بالعهود واملواثيق املغلظة بأن ال يقبلوا من بني هاشم صلح ًا أبد ًا ،وال
تأخذهم هبم رأفة حتى يسلموا حممدا للقتل.
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 /5إىل أين جلأ بنو هاشم بعد املقاطعة؟ وكم كان عددهم؟
ج /5جلأ مجيع بني هاشم وبني املطلب كافرهم ومسلمهم إىل شعب أيب
طالب ما عدى أيب هلب ،وكانوا ( )41رج ً
ال اعتصموا بجنب النبي
ﷺ وعزموا عىل منارصته.
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 /1كيف كانت معاناة بني هاشم من احلصار؟
ج /1لقد بلغت املقاطعة [احلصار] ببني هاشم أي مبلغ فكانوا ال يأمنون عىل
أنفسهم وال خيرجون من الشعب إال يف موسمي احلِ والعمرة ،كام أهنا
قطعت عنهم املرية (النفقة) إال ما كان ُحيمل إليهم رس ًا وهو يشء يسري ال
أي مبلغ فكانت تسمع أصوات
يكاد يسد أرماقهم حتى بلغ هبم اجلهد ّ
رصاخ صبياهنم من وراء الشعب من شدة اجلوع وذلك كان أشد ما لقي
النبي ﷺ وأهل بيته من األذى يف مكة.
 /2ما الدور الذي قام به أبو طالب يف حصار الشعب؟
ج /2قام أبو طالب بتحصني الشعب وكان يتوىل حراسة القوم يف الليل
والنهار بنفسه ،ويقوم بعد أن يأخذ النا

مضاجعهم إىل أحد بنيه ويأمره

أن ينام يف فراش النبي ﷺ وينقل النبي لينام يف فراش ولده وذلك
خوف ًا عيل النبي ﷺ من االغتيال.
 /3كم استمر احلصار عىل بني هاشم يف الشعب؟
ج /3استمر احلصار ثالث سنني.
 /4كيف كانت هناية احلصار؟
(األرضة) فأكلتها إال (باسمك اللهم)
ج /4أرسل اهلل تعاىل عىل الصحيفة
ْ
فأخرب اهلل تعاىل نبيه حممد ًا ﷺ بذلك فذكره لعمه أيب طالب،
فخرج أبو طالب إىل قريش فقال هلم :إن ابن أخي أخربين أن اهلل قد سلط
عىل صحيفتكم األرضة فأكلتها غري اسم اهلل فإن كان صادق ًا نزعتم عن
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سوء رأيكم وإن كان كاذب ًا دفعته إليكم ،قالوا قد أنصفتنا ففتحوا الكعبة
ونظروا الصحيفة فإذا هي كام قال.
 /5من هم الذين سعوا إىل نقض صحيفة املقاطعة؟
ج /5هم مخسة نفر من قريش:
-1هشام بن عمرو بن لؤي.
 -2زهري بن أيب أمية املخزومي.
-3املطعم بن عدي.
 -4أيب البخرتي بن هشام.
 -5زمعة بن األسود.
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 /1متى تويف أبو طالب؟
ج /1تويف أبو طالب سنة ( )11للبعثة وهو نفس العام الذي توفيت فيه
خدجية زوجة النبي ﷺ.
 /2بامذا سمى النبي ﷺ العام الذي تويف فيه عمه أبو طالب
وزوجته خدجية؟
ج /2لقد سمى النبي ﷺ ذلك العام (عام احلزن ).
 /3ماذا قال النبي ﷺ يف حق عمه أيب طالب وزوجته خدجية؟
ج /3قال يف حق عمه وزوجته( :اآلن إهندَّ ركناي)
وقال ﷺ يف حق أيب طالب(( :مازالت قريش كا َّعة( )1عنّي حتى
مات أبو طالب)) فلام تويف نالت قريش من رسول اهلل ﷺ
عم ربيت صغري ًا،
واجرتأت عليه ،ومام قاله يف عمه حني موته(( :يا ّ
وكفلت يتي ًام ،ونرصت كبري ًا ،فجزاك اهلل عني خري ًا)).
بأهيام أنا
وقال(( :اجتمعت عىل هذه األُ ّمة يف هذه األ ّيام مصيبتان ،ال أدري ّ
أشدّ جزع ًا))»

( )1كاعَّة :ممتنعة.
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 /1متى بدأت الدعوة خارج مكة؟
ج /1بدأت يف شوال يف السنة العارشة من البعثة املوافق 619م.
 /2كم مدة الدعوة يف مكة؟
رس ًا ،ثم
ج /2مدهتا ثالث عرشة سنة ،منها ثالث سنني كانت الدعوة فيها ّ
أعلن دعوته وجهر هبا يف السنة الرابعة فدعا النا

إىل اإلسالم عرش سنني.

 /3إىل أين توجه النبي ﷺ بعد موت أيب طالب وزوجته خدجية
وجتر ِؤ املرشكني عليه؟
ُّ
ج /3توجه إىل الطائف ومعه زيد بن حارثة ليعرض نفسه عىل القبائل.
 /4هل استجابوا له؟ وبامذا ردوا عليه؟
ج /4ال مل يستجيبوا له بل استقبلوه أقبح استقبال وردوه أبشع رد وسلطوا
عليه صبياهنم وسفهاءهم يسبونه ويرمونه باحلجارة حتى أدموا رجليه،
وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى ُش َِّ رأسه ،وردوا عليه بقوهلم :أما وجد
اهلل أحد ًا يرسله غريك.
 /5هل عاد النبي ﷺ إىل مكة بعد أن رده أهل الطائف وكيف
دخلها؟
ج /5نعم عاد إىل مكة ودخلها يف حامية مطعم بن عدي وجواره.
 /6أيس ﷺ من استجابة قومه من أهل مكة وخاب رجاؤه يف
أهل الطائف فإىل من توجه بدعوته بعد ذلك؟
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ج /6توجه بدعوته إىل قبائل العرب الوافدة للحِ والعمرة وأخذ يعرض
نفسه عليهم يف مواسم احلِ والعمرة ويتنقل بني مضارهبا ومنازهلا وهو
عمه أبو هلب يتبعه أينام ذهب
يدعو القبيلة تلو األخرى لإلسالم وكان ّ
فيحرض النا

عىل أن ال يستمعوا إليه.

 /7متى بدأ النبي ﷺ يف عرض اإلسالم عىل القبائل؟
ج /7يف ذي القعدة سنة عرشة من البعثة املوافق يوليو سنة 619م.
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ﷺ
 /1اذكر بعض القبائل التي عرض عليها النبي ﷺ اإلسالم؟
ج /1دعا الرسول ﷺ قبائل من احلجيِ إىل اإلسالم منها:
 -1بنو كلب -2 ،بنو حنيفة -3 ،بنو عامر -4 ،عبس -5 ،كندة.
 /2هل نجح النبي ﷺ يف دعوة قبائل العرب يف مواسم احلِ والعمرة؟
ج /2لقد أخفقت كل مساعي النبي ﷺ يف أول أمره ومل جيد من
يستمع إليه وال من جيريه من القبائل حتى يبلغ دعوته بل كان عمه أبو هلب
وراءه يتتبعه يف منازل القوم يكذبه وحيذر النا

منه.

 /3من أول من استجاب لدعوة النبي ﷺ من قبائل العرب؟
ج /3كان أول من أجاب دعوة النبي ﷺ عدة نفر من شباب يثرب
مر عليهم النبي ﷺ وهم نازلون بمنى فعرض عليهم اإلسالم
َّ
فأسلموا ،وعرض عليهم النبي ﷺ نفسه وطلب منهم أن حيموه
ويمنعوا لهره ليبلغ رسالة ربه فاعتذروا ملا بينهم من العداوة ووعدوه
باملجيء يف موسم العام املقبل.
 /4يف أي عام أسلم شباب يثرب؟ وكم كان عددهم؟
ج /4يف السنة ( )11للبعثة وكانوا ستة نفر من اخلزرج.
 /5ما السبب الذي دعا شباب يثرب إىل قبول دعوة النبي ﷺ
دون مامطلة أو روية؟
ج /5السبب أهنم كانوا قد سمعوا من حلفائهم اليهود أخبار ًا عن نبي سيبعث
يف ذلك الزمان ،فقالوا لبعضهم البعض هذا هو النبي الذي تواعدكم به
هيود فال يسبقونكم إليه ،فأرسعوا إىل إجابة دعوته فأسلموا.
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 /1هل َّ
النفر من األنصار الذين وعدوا النبي ﷺ بالنرصة يف
وىف ُ
العام املقبل؟
ج /1نعم ،ملا كان العام القابل لقيه اثنا عرش نفر ًا من األو

واخلزرج وهم

الستة النفر الذين أسلموا يف العام الفائت ومل يتخلف منهم سوى رجل
واحد وجاء معهم سبعة غريهم فأسلموا وبايعوه بيعة النساء  -أي ليس
فيها ذكر للقتال  -عند العقبة ثم رجعوا إىل املدينة.
 /2ما اسم تلك البيعة؟
ج /2اسم تلك البيعة (بيعة العقبة األوىل)
 /3متى كانت بيعة العقبة األوىل؟
ج /3كانت يف السنة ( )12للبعثة.
/4كم كان عدد املبايعني فيها؟
ج /4كان عددهم (  ) 12رجالً.
 /5ما موقف أهل بيعة العقبة بعد عودهتم إىل املدينة؟
ج /5رجعوا إىل قومهم يدعوهنم إىل اإلسالم وكان أسعد بن زرارة جيتمع بمن
أسلم حتى كثروا فكتبوا إىل النبي ﷺ أن يبعث إليهم من يعلمهم
القرآن.
 /6من هو أول سفري يف اإلسالم؟ وإىل من ُأرسل؟
ج /6أول سفري يف اإلسالم هو مصعب بن عمري العبدري ،بعثه الرسول
ﷺ إىل املدينة ليع ّلم أهلها القرآن فكان جيتمع هبم ويعلمهم القرآن
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ويدعوهم إىل اإلسالم حتى انترش اإلسالم يف املدينة فأسلم الكثري من
أهلها.
 /7اذكر بعض من أسلم من سادات يثرب عىل يد مصعب بن عمري؟
ج /7أسيد بن حضري وسعد بن معاذ سيدا بني عبد األشهل وقد أسلم قومهام
بإسالمهام.
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 /1متى كانت بيعة العقبة الثانية ،وكم كان عدد املبايعني؟
ج /1كانت يف السنة ( )13للبعثة ،املوافق يونيو (622م) وكان عدد املبايعني
فيها ( )73رج ً
ال ومعهم امرأتني.
 /2كيف متت بيعة العقبة الثانية؟
رس ّية توصلت إىل
ج /2جرى بني النبي ﷺ وأهل يثرب اتصاالت ّ
اتفاقهم عىل االجتامع يف أواسط أيام الترشيق يف الشعب الذي عند مجرة
العقبة الكربى بمنى ،ويف منتصف الليل من ذلك املوعد تسلل املؤمنون
رس ًا وذهبوا إىل الشعب حيث
من أهل يثرب من بني إخواهنم املرشكني ّ
تواعدوا مع الرسول ﷺ.
 /3كيف تم اللقاء بني الرسول ﷺ وأهل يثرب؟ وعن ماذا
أسفر؟
ج /3حرض الرسول ﷺ برفقة عمه العبا

-وهو ال يزال عىل دين

قومه -وكان جميئه من أجل أن يتوثق البن أخيه من أهل يثرب وأن يطمئن
عىل حاله بينهم وقد تكلم أوالً ورشح هلم خطورة املسؤولية الناجتة من هذا
التحالف وحثهم عىل حامية ابن أخيه وحتمل املسؤولية جتاهه فوافقوه عىل
ذلك.
نصت بيعة العقبة الثانية؟
 /4عىل ماذا ّ
ج /4نصت عىل عدّ ت بنود ،منها:
 أن حيموا الرسول ﷺ ويمنعوه مام يمنعون فيه نساءهم وأبناءهم.
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 عىل السمع والطاعة.
 عىل النرصة هلل ولرسوله.
 عىل النفقة يف العرس واليرس.
 عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 /5كيف دبّر الرسول ﷺ أمر الذين بايعوه بيعة العقبة؟
ج /5اختار منهم الرسول ﷺ اثني عرش نقيب ًا تسعة من اخلزرج
وثالثة من األو

ليكفلوا عىل قومهم يف تنفيذ بنود البيعة كام أخذ موسى

من بني إرسائيل اثني عرش نقيب ًا ،ثم أ ّمرهم الرسول عىل قومهم وأخذ منهم
ميثاق ًا آخر بصفتهم رؤساء مسئولني عن قومهم.
 /6هل استفاد املسلمون يف مكة من بيعة العقبة؟
ج /6نعم فقد جعل اهلل هلم من أهل يثرب منع ًة وقوم ًا أهل حرب وعدة
ونجدة ومالذ ًا فحني اشتد عليهم البالء من املرشكني يف مكة أذن هلم
ﷺ باهلجرة إىل إخواهنم يف املدينة فهاجروا ونزلوا عىل األنصار يف
مساكنهم فآووهم ونرصوهم وآسوهم ومل يبق منهم بمكة ّإال القليل.
*****
تم مقرر السرية النبوية
ّ
واحلمد هلل رب العاملني
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