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رحمه اهللا تعالى



 تقديم      ٤

6  

  تقديم
م املرسلني وعىل احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل خات

إهلًا أحدًا فردًا صمدًا، نحمده شهد أن ال إله إال اهللا نآله الطاهرين، و

  ونستعينه ونؤمن به ونستهديه اهلدى ونعوذ به من الضاللة والردى.

  .ونشهد أن سيدنا حممدًا عبده ورسوله أرسله باهلدى

  وبعد: 

فهذا خمترص مفيد يف معرفة رب العبيد ونسأل اهللا اإلعانة والسداد 

وأن ينفع به  وأن يكون خالصًا لرب العباد مذخورًا ليوم التناد،

إخويت املؤمنني، ونرجوهم أن يدعوا اهللا يل باملغفرة والرمحة يف يوم 

  الدين، وهذا أوان الرشوع فنقول:



 ٥   [أوالً: التوحيد]
   [أوالً: التوحيد]

  : التوحيد][أوالً 
  أول ما يجب على المكلف] - ١[

اعلم أهيا الطالب للنجاة أن أول ما جيب عليك النظر يف معرفة 

عىل خالف ما هو عليه فإن عبادتك  اهللا؛ ألنك إذا اعتقدت اهللا

وهو غري اهللا، وملا كان اهللا  ،إىل هذا الذي تعتقده ،صارت إىل غري اهللا

ُ   ▬ال ندركه باألبصار كام قال: 
ُ
رِ

ْ رُ  ُ َ ْ َ َ  ا ُ رِكُ  َو ْ رَ  ُ َ ْ َ  ا

 َ ُ   َو
ُ

ِ ُ  ا ِ
َ ْ عام] ♂ ا التي ال  فإنا ال نعرفه إال بمخلوقاته، [األ

  بد هلا من خالق، ومصنوعاته التي ال بد هلا من صانع.

فأول ما تنظر يف نفسك: فإنك مل تُك شيًئا، وأنه خلقك ثم رصت 

شيًئا، وصورك وجعل لك السمع والبرص والعقل واللسان 

َلك عىل كثري من احليوانات بالعقل الذي  واأليدي واألرجل، وفضَّ

ا يرضك وما ينفعك، وأنك لست تعرف به كل املعارف، وتعرف به م

الذي جعلت لنفسك السمع وال البرص وال اللسان وال مجيع 

ويف أي صورة  ،األعضاء واجلوارح، وأنه ال بد لك من خالق خلقك

  ما شاء صورك.

ن ثم تنظر إىل ما تشاهده وتعلمه من املخلوقات التي وجدت م

وسائر  الطري،من اآلدميني، ومن الغنم والبقر واإلبل و العدم:

  صورها وألواهنا ومقاديرها. احليوانات املختلفة

وما تشاهده من األمطار واألشجار والفواكه واألثامر، فإنا نشاهد 

ت وأورقت  األشجار أعواًدا جرداء، فإذا سقاها اهللا باألمطار اخرضَّ



 [أوالً: التوحيد]      ٦

ِ ▬ وأزهرت وأثمرت،
ُ َ ْ َ

  
ُ
ن َ

ِ
ْ
  ا

َ
ِ ِ  إ ِ َ َ  ِ َ إ ْ َ َ  َ

ْ
 ءا

 َ  
ُ

 َ ْ َ َ
  

َ
رْض

َ ْ
 ا

َ
  َ ْ َ َ َ

 َ ِ َ  ً َ ِ ً َو ْ َ
  َو

ً ُ ْ   َوَز
ً ْ َ

َ   َو ِ ا
َ َ ً َو ْ ُ

   
ً َ ِ

َ
 َو

َ
ً   َو َ  ْ ُ 

 ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ، ثم ، وكذا الشمس تطلع رساًجا للعاملني، [عبس] ♂ َو

ثم تطلع كل يوم ال تتخلف، وكذا الليل بعد النهار، والنهار  ،تغرب

  بعد الليل يتعاقبان.

ْفنَاَك بعَضُه فإنا نعلم علًما يقينًا أنه ال بد هلذا  فإذا نظرنا إىل ما عرَّ

  العامل من خالق خلقه، وصانع صنعه، ومدبر دبره، بال شكٍّ وال ريب.

دَّ بعُضها وبَِقَي منها بقية فإنا نقطع ولو رأينا داًرا يف فالة قد اْهنَ 

ونعلم أنه ال بد هلا من باٍن بناها وعمرها ولو مل نشاهده حني بناها، 

  فكيف هبذه املخلوقات التي شاهدنا وجودها بعد العدم؟!

  فصل: [واهللا تعالى قادر] - ٢

ثم جيب عليك أن تعلم وأن تصف هذا الرب بأنه قادر؛ ألن 

  نع صنًعا، وال أن حيدث شيًئا.العاجز ال يقدر أن يص

مثاله فيام نشاهده: أن أحدنا لو محل محًال ثقيًال، واآلخر مل يقدر 

 عىل محله، فإن األول يوصف بأنه قادر، واآلخر يوصف بأنه عاجز،

ََب ▬ َ َ َو َ  
ً َ َ  َ ِ

َ
ُ  َو

َ ْ َ  
َ

ل
َ

  ْ َ  ِ
ْ مَ  ُ َ

ِ
ْ
َ  ا

ْ
ٌ  َو ِ    َر

ْ ُ
 

 َ ِ
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  أ
َ

ول
َ
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ّ ُ
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ْ َ  ٌ ِ ِي  َ   ا
َ َ َ ُ َ
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ْ
ن

َ
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ُ ْ َ
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َ
  ْ   َ َو

ُ
ق َ ْ ُ  ا ِ َ ْ   ا

َ ِ هُ  إ ُ ْ ا أَ
َ
َرادَ  إِذ

َ
  أ

ً ْ َ
  

ْ
ن

َ
  أ

َ
ل

ُ َ  ُ
َ

  ْ ُ  
ُ
ن

ُ َ   .[يس] ♂ َ



 ٧   فصل: [واهللا تعالى عالم] - ٣

  فصل: [واهللا تعالى عالم] - ٣

ثم جيب عليك أهيا الطالب أن تعلم وتعتقد أن اهللا عامل؛ ألنه خلق 

ة، وال يقدر الصنع املحكم املتقن املشتمل عىل احلكمة واملصلح

عىل ذلك إال العامل به، كام أنه ال يقدر عىل النجارة إال العامل هبا، وال 

  عىل اخلياطة والعامرة والسباكة إال العامل هبا.

انظر كيف خلق اهللا لنا البرص، وخلق لنا الشمس رساًجا، فإنا ال 

نقدر أن نعيش إال هبام؛ ألن األعمى ال يقدر عىل احلراثة والزراعة، 

العامرة وال اخلياطة، وال أكثر األعامل، وكذا ال نقدر عىل  وال

  األعامل إال بالشمس.

وانظر كيف خالف اهللا بني مليارات الوجوه يف نحو شرب وأربع بنان 

طوًال وعرَضا وبدون رقوم، ولو ساوى بينهم حلصل فساد كبري، فإنه 

  ال يعرف الزوج زوجته، وال األب واألم أوالدهام، وال العكس.

فقد بلغ اهللا يف هذا اخللق قدرة وحكمة ال تامثل وال تساوى، ولو 

 -رشحنا إتقان صنع اهللا، وعظيم قدرته يف كثري من خملوقاته

هُ ▬ الستغرق أوراًقا كثرية، َ ِ ُ  َو ِ
َ َ  ِ ْ َ ْ

  ا
َ

 َ ُ َ ْ َ  ِ َ  إ ُ  ُ
َ ْ َ  َو

َ  ِ  ِ
ّ َ ْ ِ  ا

ْ َ ْ َ َوا ُ  َو ُ ْ َ ِ  ٍ
َ
ِ  َوَر َ إ ُ َ ْ َ  

َ
ٍ  َو تِ  ِ  َ َ ُ ُ 

رِْض 
َ

  ا
َ

ٍ  َو
ْ   َر

َ
ٍ  َو ِ

َ  ِ ٍب  ِ  إ َ ِ  ٍ عام] ♂ ِ يف  :أي، [األ

َ ▬ علم اهللا، ِ ُ  َو ِ ْ ُ
َواتِ   َ   ا

َ
رْض

َ
  علمه. :، أي]٢٥٥[البقرة ♂َوا



 [أوالً: التوحيد]      ٨

  فصل: [واهللا تعالى حي] - ٤

ينا أن نعتقد أن اهللا حي، والدليل عىل ذلك: أن اهللا ثم جيب عل

قادر عامل، والقادر العامل ال يكون إال حيا؛ ألن امليت واجلامد ال 

 يقدران عىل أن حيدثا شيًئا، وال أن يفعال فعًال، وقد قال اهللا تعاىل:

  ا ▬
َ

  َ ـ
َ
ِ ِ  إ َ  إ ُ  َ ْ مُ  ا

َ ْ
   .بغري حياة وهو حي .]٢٥٥[البقرة ♂ا

  فصل: [واهللا تعالى سميع بصير مدرك] - ٥

ثم نعلم أن اهللا سميع بصري مدرك للمطعومات واملشمومات 

َ ▬ ،واملحسوسات بغري أذنني وال عينني وال أنف وال إحساس ْ َ 

 ِ ِ
ْ
ِ

َ
ءٌ   ْ َ

  َ ُ ُ  َو ِ ُ  ا ِ َ   .]١١[الشورى ♂ا

كالزهور  )١(تلفة ألواهناوالدليل عىل ذلك: أنه خلق املخلوقات خم

فاألعمى الذي  ،وال يعرف األلوان إال البصري ،واألثامر واحليوانات

وال  ،هو أعمى من أول خلقه ال يعرف األمحر واألخرض واألصفر

  يعرف لونًا من لون.

 يعرف األصوات وال ،)٢(وخلق احليوانات املختلفة أصواهتا

  . السميع إال

وللعود  ،فللمسك رائحة، مهااملختلف ش )٣(وخلق املشمومات

وقس الباقي، وال يفرق بني الروائح إال ، وللكاذي رائحة  ،رائحة

  الذي يدرك املشمومات.

                                                             
  هذا دليل عىل أنه بصري. -)١(

  ميع.هذا دليل عىل أنه س -)٢(

  هذا دليل عىل أنه مدرك للمشمومات. -)٣(



 ٩   فصل: [واهللا قديم ال بداية لوجوده] - ٦

؛ فللعسل والسكر والرمان )١(وخلق املطعومات خمتلًفا طعمها

وال ،  )٢(والعنب والتمر لكل نوع منها طعم ، وخلق احلر والربد

  يفرق بني هذه األنواع إال املدرك.

ال ختفى  :يس له آلة يدرك هبا املدركات؛ بل هو عاملٌ هبا، أيول

عليه؛ ألنه حيتاج إىل خالق خيلق له هذه اآلالت ومل يكن ربًا 

َ ▬،   انَهَ بَ ْش وألَ  ْ َ  ِ ِ
ْ
ِ
َ

ءٌ   ْ َ
  َ ُ ُ  َو ِ ُ  ا ِ َ   .]١١[الشورى ♂ا

لو فليس له عينان وال أذنان وال أنف وال لسان وال يدان؛ ألنه 

وكان خملوقًا ومل يكن  ،كان كذلك لكان له خالق يفصله وينظمه

ر يقدره ويصوره ، واهللا يقول:  ر ال بد لهألن كل مقدَّ  ؛رباً  من مقدِّ

▬ َ ْ َ  ِ ِ
ْ
ِ
َ

ءٌ   ْ َ
  .]١١[الشورى ♂

  فصل: [واهللا قديم ال بداية لوجوده] - ٦

اية ثم نعتقد أنه قديم ال أول لوجوده؛ ألنه لو كان لوجوده بد

لكان خملوًقا واحتاج إىل خالق، واخلالُق إىل خالٍق، واخلالُق إىل 

  خالٍق، وتسلسل، والتسلسل حمال.

  فصل: [واهللا تعالى ليس له مثل وال شبيه وال نظير] - ٧

ألنه لو  ؛وال شبيه وال نظري وال مثيل )٣(ثم نعتقد أنه ليس له مثل

لعدم الفرق، ولو كان له  ؛كان مثلنا لزم أن يكون حمَدثًا خملوقًا مثلنا
                                                             

  هذا دليل عىل أنه مدرك للمطعومات. -)١(

  هذا دليل عىل أنه مدرك للمحسوسات. -)٢(

أننا لسنا مثل اهللا تعاىل  -٢أن اهللا تعاىل ليس مثلنا وال يشبهنا يف صفاتنا.  -١ هنا مسألتان، هام: -)٣(

  وال نشبهه يف صفاته.



 [أوالً: التوحيد]      ١٠

ونحو ذلك لكان مقدرًا مكيَّفًا حيتاج  ويدان ووجٌه ورجالنعينان 

ره ، إىل خالق خيلقه  ر يَقدِّ   ومل يكن ربا.، وُمَقدِّ

ولو كنا مثله لزم أن نكون مثله آهلة لعدم الفرق، وألن القادر ال 

َ ▬ أن خيلق مثل نفسه، ولقوله تعاىل: يمكن ْ َ  ِ ِ
ْ
ِ
َ

  ْ
َ

َ  ءٌ  ُ  َو

 ُ ِ ُ  ا ِ َ   .]١١[الشورى ♂ا

  فصل: [واهللا تعالى ليس في مكان] - ٧

  واهللا تعاىل ليس يف مكان:

ٍر ال بد له  -١ ًرا، وكل ُمَقدَّ ألنه لو كان يف مكان لزم أن يكون ُمَقدَّ

ٍر يقدره؛ ألنه جيوز أن يكون طوله مائة ذراع، وألف  من ُمَقدِّ

[أن ذراع، ومخسني، وعرشين، وأ قل وأكثر، وال يمكن 

 يكون] عىل مقدار دون مقدار إال باختيار خمتاٍر.

وألن اهللا تعاىل خالق املكان، وقبل املكان ومل يكن له مكان،  -٢

 .اج إىل املكانوال حيت

٨ - رى في الدنيا وال في اآلخرة]فصل: [واهللا تعالى ال ي  

رئي لكان يف ثم نعتقد أنه ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ ألنه لو 

راً  ،وإذا كان يف مكان كان حمدوداً  ،مكان وإذا كان حمدودًا كان مقدَّ

: بكبري أو  ومَكيًَّفا، واملراد باملكيف ما ُيسأل عنه بكيف ؛ فيجاب 

  صغري ، أو أبيض أو أسود أو نحوها.

ره ، خيتار  ر يقدِّ وإذا كان كذلك فال بد له من ُمكيِّف يكيِّفه ومقدِّ

  اراً.له لونًا ومقد

ُ   ▬ ولقوله تعاىل:
ُ
رِ

ْ رُ  ُ َ ْ َ َ  ا ُ رِكُ  َو ْ رَ  ُ َ ْ َ َ  ا ُ   َو
ُ

ِ  ا



 ١١   فصل: [واهللا تعالى واحد ال شريك له] - ٩

 ُ ِ
َ ْ عام] ♂ ا   .[األ

▬ وقوله تعاىل:
َ
ء َو َ  َ ُ َ ِ

َ
ِ ِ  ُ َ َ

ُ  َو   َر
َ

ل
َ

ِ  رَّبِ   رِ
َ
 أ

 ْ ُ َ
َ  أ ْ َ ِ   إ

َ
ل

َ
 

َ
  ِ ا َ

َ  ُ ِ ـ
َ
ْ  َو ُ   ا

َ
ِ ِ  إ َ َ ْ ِنِ  ا

َ
  

َ َ ْ ُ  ا
َ َ َ 

 
َ

ْف َ َ
  ِ ا َ

  ، ومل يستقر اجلبل بل جعله دكًا.]١٤٣[األعراف ♂َ

َ ▬وقوله:
ُ َ ْ َ  

ُ ْ َ
بِ  أ َ ِ

ْ
ن ا

َ
  أ

َ
ِل ّ َ ُ  ْ ِ

ْ َ َ ً َ ِ  َ ِ ءِ  ّ َ ْ  ا
َ َ

 

 
ْ
ا

ُ َ َ  َ ُ  َ َ ْ َ
َ  ِ أ ِ

َ
  ذ

ْ
ا
ُ َ َ

 
َ
رِ
َ
ِ  أ ّ َةً  ا ْ َ  ُ ُ ْ َ َ َ َ

  
ُ َ

ِ  ♂ا

، ولو كان يمكن رؤيته يف اآلخرة لكانت احلكمة أن نراه ]١٥٣[النساء

وال يبقى للكفار أي  ،اآلن يف الدنيا لتتم وتقوى به حجة املرسلني

  شبهة حني يراه الناس بأعينهم.

  فصل: [واهللا تعالى واحد ال شريك له] - ٩

نا أن نعتقد أن اهللا واحد ليس له رشيك؛ ألنه مل يقم ثم جيب علي

ولو كان فيهام آهلة غري اهللا ألتتنا كتبهم ، دليل إال عىل إلٍه واحٍد 

  وال يمكن أن نثبت آهلة بغري دليل وال برهان. ،ورسلهم

 ▬ ولقوله تعاىل :
ْ ُ

  َ ُ  ُ ٌ  ا َ َ
:[اإلخالص] ♂ أ  ، وقوله تعاىل 

▬ ْ ُ ُ ـ
َ

  ٌ
َ
ِ ٌ  إ ِ   .]١٦٣[البقرة ♂َوا

  ا ▬ وقوله:
َ

  َ ـ
َ
ِ ِ  إ َ  إ ُ  َ ْ

مُ  ا
َ ْ

ْ ▬، ]٢٥٥[البقرة ♂ا
َ

  
َ
ن

َ
 َ

ِ ِ 

 
ٌ َ ِ ِ  آ ُ  إ َ ا َ َ َ بياء ♂َ لو كان يف الساموات واألرض  :أي ،]٢٢[األ

  .ام وأخربوهامآهلة الختلفوا وأفسدوه



 [أوالً: التوحيد]      ١٢

  ] كالذوات فهو تعالى غنيذات اهللا تعالى ال[ - ١٠

  الذوات ثالث:

  ذات الباري ال كالذوات. -

  وذات اجلسم، وهو: الطويل العريض العميق الذي يشغل املكان. - 

وذات الَعَرض، وهو صفات األجسام؛ نحو: احلرارة،  -

والربودة، والرطوبة، واليبوسة، والشهوة، والنفرة، واهلم، 

ة، والسكون، والغم، والرسور، والكدر، واألمل، واحلرك

   .واأللوان؛ وهذه ال حتل إال يف األجسام

   .وبعضهم زاد اجلوهر ذاتًا رابعة، وهو اجلزء الذي ال ينقسم لصغره

واهللا ليس كمثله يشء، هو ذات ال كالذوات، ويشٌء ال كاألشياء، 

وال حتل فيه األعراض كلها؛ فال حيل فيه األمل، وال الشهوة، وال اللذة، 

الرسور، وال الرضر، فليس بمحتاج دائًما؛ ألن وال الكدر، وال 

وهي ممتنعة عليه، فهو ، احلاجة إنام هي يف جلب املنفعة ودفع املرضة 

غني دائًما غري حمتاج، فال جتوز عليه القبائح والرذائل والعيوب، وهو 

فال  ،وتنقصه وتدنسه، غري حمتاج هلا؛ ألهنا ختل بكامله ورشفه وعلوه 

ُ ▬يوصف هبا أبًدا؛   ِ  َوا
َ ْ

ُ  ا ُ َ
َاء َوأ

َ ُ ْ
  .]٣٨[حممد ♂ا

  وإىل هنا تنتهي صفات التوحيد.



 ١٣   [ذات اهللا تعالى ال كالذوات فهو تعالى غني] -١٠


يف هذه وال ، ومعنى التوحيد: أنه ال يشاركه يف اإلهلية أحد 

ال يعجز، وعامل دائًام ال خيفى عليه يشء،  الصفات؛ ألنه قادر دائًما

سموعات واملبرصات املوجودة وسميع بصري دائًما ال ختفى عليه امل

 رك للمدَرَكات دائًما؛ املطعوماتواملعدومة دائًما، ومد

واملشمومات، وما فيها من احلرارة، والربودة، واآلالم، واللذة، 

والغم، والرسور، واملرضة، وبدون آلة، وهو حيٌّ دائًما، وموجوٌد 

  دائًما؛ فهذه الصفات خيتص هبا وحده ال رشيك له.

  

۞۞۞۞۞  



 [ثانيا: العدل]      ١٤

ا: العدل][ 
ً
  ثاني

  [واهللا تعالى عدل حكيم] - ١

وهذا باب العدل، ومعنى العدل: هو الذي تعرفه أهيا الطالب يف 

وال خيلف الوعد والوعيد، ، وال يكذب  ،وهو: أنه ال يظلم ،عرفنا

  وال يفعل القبيح:

ألن هذه الصفات من صفات النقص منافية للعدالة  -١

سه وتشوهه، والكامل، وخملة برشف من اتصف هبا؛ تدن

لرذالة، يتنزه عنها أرشاف ويتصف صاحبها بالدناءة وا

وإن دعتهم احلاجة إليها؛ فكيف باهللا ذي العزة  الرجال

 والكامل والغنى يف كل األحوال؟!

عامل بأهنا من صفات  وألنه غري حمتاج هلا، غني عنها، وهو -٢

 فال يفعلها أبًدا. ؛النقص والرذالة، وأنه غني عنها

  فعال العباد كلها منهم]فصل: [وأ - ٢

ومل جيربهم  ،ومل يقدرها اهللا عليهم ،وأفعال العباد كلها منهم

  عليها، ومل يرض بالقبيح منها:

ألنه لو قدرها عليهم وأجربهم عليها مل يستحقوا عىل الطاعة  -١

 ثوابًا وال عىل املعصية عقابًا.

وألنه يقبح أن يأمرهم وينهاهم وهم جمربون مسريون غري  -٢

عىل الفعل والرتك، فإذا عاقبهم كان عقاهبم ظلًما قادرين 

قبيًحا؛ كلو كلف الغنم والبقر واإلبل بالصالة ثم يعاقبها 

 عليها إن مل تصِل.



 ١٥   فصل: [واهللا تعالى ال يكلف ما ال يطاق] - ٣

َاء▬ وألن اهللا نسب أفعال العباد إليهم فقال: - ٣ َ َ
ا ِ

ُ َ
 

 
َ
ن

ُ َ ْ َ▬، ]١٧[السجدة ♂َ َ َ  ْ َ َ َ
 َ ْ َ َ ْ  َ َو َ َ َ ْ ، ]٢٨٦البقرة[ ♂ا

▬
َ
دُ  َوأ ُ َ

  ْ ُ َ ْ َ َ َ
ا  َ َ ْ َ

  َ َ ْ   ا
َ َ

َى  ُ ْ   . ]١٧[فصلت ♂ا

وال يمكن أن يرىض بالقبيح منها؛ ألن الرضا بالقبيح قبيح 

  َوا ▬ وعيب كبري؛ وأخرب بأنه ال حيب املعايص فقال:
َ

  ِ
ُ

 

دَ  َ َ
 ▬، ]٢٠٥[البقرة ♂ا

َ
  َو

َ ْ َ  ِ ِ دِه َ ِ  َ
ْ ُ ْ

 ▬، ]٧[الزمر ♂ا
ُ

  َ ِ
َ
  ذ

َ
ن

َ
 

 ِ
ّ َ 

ً َ  َ ْ ِ  َ ِ
ّ ً  َر و ُ ْ ء] ♂َ   .[اإلرسا

  فصل: [واهللا تعالى ال يكلف ما ال يطاق] - ٣

وال يكلف اهللا أحدًا ما ال يطيقه؛ ألن تكليف ما ال يطاق قبيح، 

 ▬ وقد قال اهللا سبحانه: ،واهللا ال يفعل القبيح كام تقدم
َ

  
ُ
ِ
ّ َ  ا  ُ

 
ً ْ َ

َ إِ   َ ْ  ▬ ،]٢٨٦[البقرة ♂ُو
َ

َ َو ْ ِ ّ َ
ُ

 َ  
َ

  
َ َ َ َ َ  ِ  ،]٢٨٦[البقرة ♂ِ

ا▬ وقال:
ُ َ

  َ ْ  َ ا ُ ْ َ َ ْ ِ ▬، ]١٦[التغابن ♂ا ّ ِ   َو
َ َ

ِس   ِ  َ  ا ْ َ ْ  ا

 ِ َ  
َ
ع َ َ ْ ِ  ا ْ

َ
ِ   إ

ً
ِ
ُ ▬، ]٩٧عمران  [آل ♂َ ِ

ُ  ا  ُ ُ
ِ  َ ْ ُ ْ   ا

َ
ُ  َو ِ

ُ 

 ُ ُ
ِ  َ ْ ُ ْ َ▬، ]١٨٥[البقرة ♂ا   َو

َ َ َ  ْ ُ ْ َ َ  ِ  ِ ِ ّ ْ  ا ٍج  ِ َ ،  ]٧٨[احلج ♂َ

  فهذه األدلة تدل عىل أن اهللا ال يكلف أحًدا ما ال يطيقه.

  ال يثيبه إال بعمله]فصل: [واهللا تعالى ال يعذب أحدا إال بذنبه و - ٤

واهللا تعاىل ال يعذب أحًدا إال بذنبه، وال يثيبه إال بعمله؛ ألن 

تعذيب من ال ذنب له ظلم قبيح، واهللا 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.



 [ثانيا: العدل]      ١٦

ْ  إِن▬وألن اهللا تعاىل يقول: 
َ َ

  ِ   إ
ً َ ْ ةً  َ َ ِ ا َوا

َ
ِذ

َ
  ْ ُ  ٌ ِ َ 

َ ْ َ  
َ
ون ُ َ ْ ْمَ  ُ َ ْ َ

  
َ

  ُ
َ ْ ُ

  ٌ ْ َ
  

ً ْ َ
  

َ
  َو

َ
ْون َ ْ ُ  ِ ْ  َ إ ُ ُ

 

 
َ
ن

ُ َ ْ َ▬ ،[يس] ♂َ ْ  َو ُ َ ْ َ َ ِ
َ
ا َو

ُ َ
  ُ ُ  َ ِ ِ  ،[الزخرف] ♂ا

▬َ ْ  َو ُ َ ْ َ َ ِ ـ
َ
  َو

ْ
ا ُ َ َ  ْ ُ َ ُ َ

▬، ]١٠١[هود ♂أ
َ
دُ  َوأ ُ َ

 

 ْ ُ َ ْ َ َ َ
ا  َ َ ْ َ

  َ َ ْ   ا
َ َ

ى  َ ُ ْ َ▬، ]١٧[فصلت ♂ا  َو
ُ

  ِ ِ ْ ُ 

َى ُ ْ
ِ  ا َ إ ُ ْ َ

  َوأ
َ
ن ُ ِ   .]٥٩[القصص ♂َ

  ]÷فصل: [اإليمان بنبوءة نبيئنا محمد  - ٥

؛ ألنه ادعى النبوءة وأتى ÷ونؤمن بنبوءة نبيئنا حممد

قال  ،وأعظمها القرآن ،باملعجزات التي عجز عنها اجلن واإلنس

ِ  ُ▬ تعاىل: ِ  ِ َ َ َ ْ ُ  ا
ِ ِ  ا

ْ
  َوا

َ َ
ن 

َ
  أ

ْ
ا ُ ْ َ  ِ

ْ
ِ ا ِ

َ
ـ ْآنِ  َ

ُ ْ
 ا

 
َ

  
َ
ن ُ ْ َ  ِ ِ

ْ
ِ ِ  ْ

َ
  َو

َ
ن

َ
  ْ ُ ُ ْ َ  ٍ

ْ َ ِ  
ً
ا ِ

ء ♂َ   .]٨٨[اإلرسا

وقد مىض ألف وأربعامئة ومخس وثالثون سنة ومل يقدروا عىل 

   .فهو املعجزة الكربى الباقية عىل مرِّ العصور ،اإلتيان بمثله

الذي شكا من أربابه أهنم يريدون  )١(وله معجزات، منها : اجلمل

  أن يذبحوه.

                                                             
ورضب بجرانه [باطن عنقه] األرض ورغى  ÷مل: فإنه أقبل إىل رسول اهللا أما حكاية اجل-)١(

] وبكى ساجًدا. فقال القوم: سجد لك اجلمل نحن أحق أن نسجد لك. قال:  َت وضجَّ [صوَّ
((اسجدوا هللا عزَّ وجل، ولو أمرت شيئًا أن يسجد ليشء ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها))، جاءين 

َه ال مع اجلمل لينصفه، إذ أقبل صاحبه _ أمَري املؤمنني  ÷نبيُء يشكو أربابه))، فوجَّ
((َما بال هذا البعري يشكو أربابه))؟ قال: يا رسول اهللا ما يقول؟ قال: ÷أعرايب، فقال   :

((يقول: انتجعتم [أي: استخدمتموه يف الرعي وطلب العشب] عليه صغًريا حتى صار َعْوًدا كبًريا، 
((يا أعرايب: إما أن هتبه يل وإما أن تبيعه مني)). قال: يا رسول اهللا، أهبه ثم إنكم أردتم نحره)). قال: 

لك. فكان اجلمل يأيت علوفة الناس فيعتلف منها ال يمنعونه، فلام قبض رسول اهللا مات، فأمر أمُري 
  ]١٣٩: #بدفنه كيال تأكله السباع. [املصابيح أليب العباس احلسني  - صلوات اهللا عليه–املؤمنني 



 ١٧   ÷]فصل: [اإليمان بنبوءة نبيئنا محمد  - ٥

  الذي شهد له بالنبوءة. )١(منها: الذئبو

  التي أخربت بنبوءته. )٢(ومنها: بقرة آل ذريح

، وإخباره # )٣(كإخباره بقتل عيل ،ومنها : إخباره باملغيبات

، وإخباره بالناكثني والقاسطني يف أرض كربالء # )٤(بقتل احلسني

  . )٥(واملارقني

  
۞۞۞۞۞  

                                                             
فشكى إليه اجلوع وقال: يا رسول اهللا، إنام  ÷وأما حكاية الذئب: فإنه أقبل إىل رسول اهللا -)١(

الرعاة  ÷النبي  بعثك اهللا رأفًة ورمحًة، وليحيي بك العباد والبالد فاقسم يل شيًئا أناله، فدعا
((افرضوا للذئب شيًئا)). فبخلوا ومل يفعلوا، ثم عاد فشكى وأعاد  عليه من الغد اجلوع وقال: 

الرعاة ثانًيا وقال: ((افرضوا للذئب شيًئا)) فلم يفعلوا، ثم عاد إليه من الغد.  ÷الكالم، فدعا 
  ]١٣٨: #[املصابيح أليب العباس احلسني 

الوحي صاحت بلسان اآلدميني  - ÷–وأما حكاية بقرة آل ذريح: فإهنا يف أول َما أتى رسول اهللا - )٢(
ليوم عيدهم، فجاءت تعدو حتى وقفت عىل اجلمع وهي تقول: يا أهل صياًحا عاليًا، وقد اجتمع القوم 

ذريح صائح يصيح من بطن هذا القبيل، هاشم وَما هاشم هشم الثريد ليوم عصيب، ال إله إالّ اهللا حممد 
رسول اهللا، جاءه الوحي املبني كالم رب العاملني، يغلب القبيل ويذبح الضليل، ويؤذِّن بأذان إبراهيم 

هو ذا عجلوا قول: ال إله إالّ اهللا تدخلوا اجلنة، جنة  عث بالذبح والذبيح، وامللك الفسيح؛ هااخلليل، ب
وأسلموا عىل يديه،  ،÷املأوى، فام كان من آل ذريح إال وقد أقبلوا حتى وقفوا عىل رسول اهللا 

  ]١٣٧: #فكانوا أول العرب إسالًما. [املصابيح أليب العباس احلسني 
: ((من أشقى األولني واآلخرين))؟ - صلوات اهللا عليه–ألمري املؤمنني  ÷سول اهللا وهو ما قاله ر- )٣(

فقال: اهللا ورسوله أعلم، فقال:((أشقى األولني عاقر الناقة، وأشقى اآلخرين الذي يرضبك يا عيل)) 
  وأشار إىل حيث يرضب، ويف رواية: ((ختضب هذه من هذه))، أي: حليته من دم هامته.

خرج مسافراً من املدينة، فلام كان بحرة وقف واسرتجع، ثم مرَّ ثم  ÷أن رسول اهللا وهو ما روي - )٤(
وقف واسرتجع أكثر من األوىل وبكى وقال: ((هذا جربيل خيربين أهنا أرض كرب وبالء، يقتل فيها 

 الرتبة - صلوات اهللا عليه–احلسني سخيلتي، وفرخ فرختي، وأتاين منها برتبة محراء)) ثم دفع إىل عيل 
وقال: ((إذا َغَلت وسالت دمًا عبيطًا فقد قتل احلسني))، ثم قال ومد يده: ((اللهم ال تبارك يف يزيد، 

الرتبة إىل أم سلمة، فشدهتا يف طرف - صلوات اهللا عليه–كأين أنظر إىل مرصعه ومدفنه)). ودفع عيل 
  وم أفيش رس رسول اهللا.إذا هبا تسيل دما عبيطًا، فقالت أم سلمة: الي  #ثوهبا، فلام قتل احلسني 

: ((إنك ستقاتل الناكثني - صلوات اهللا عليه–ألمري املؤمنني  ÷وهو ما قاله رسول اهللا -)٥(

  والقاسطني واملارقني)).



 [ثالثًا: الوعد والوعيد]      ١٨

ا: الوعد والوعيد]
ً
  [ثالث

   تعالى ال يخلف الوعد وال الوعيد]فصل: [واهللا - ١

واهللا ال خيلف الوعد وال الوعيد؛ ألن إخالفهام كذب، والكذب 

س والنف وقبيح وعيب كبري يتنزه عنه أهل الشهامة والكامل ورفيع

وإن دعتهم احلاجة إليه؛ ألنه نقص يف مقدارهم وكامهلم؛ فكيف 

يعجزه هبذا الرب الغني الذي ليس بمحتاج؟! القوي الذي ال 

يشء؟ وإنام يستخدم الكذب الضعيف الذي ال ينال غرضه إال به، 

الذي ليس لنفسه وال لعرضه عنده قيمة، أما اهللا 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 سكانًا وحيوانات، جعل 

ذكر داعيًا إىل األنثى، ولألنثى داعًيا إىل الذكر، داعيان عظيامن ال لل

يتخلفان عنه وإن حتمال املشاق العظيمة، ولو كان له غرض يف الطاعة 

ويف ترك املعصية جلعل لنا داعًيا إىل فعل الطاعات وترك املعايص؛ 

  ولكن لو فعل ملا استحق املطيع الثواب والدرجات العظيمة. 

طاعتنا وال ترضه معصيتنا؛ لكن قضت حكمته أن وال تنفعه 

جيعل لنا قوانني لئال يظلم بعضنا بعًضا بالقتل، أو اغتصاب مال، أو 

منع مواريث، أو انتهاك احلرم، أو بأذية أو غيبة، أو نحو ذلك، 

وحذرنا إذا عصينا، ولو تركنا بدون قانون لكان ، ورغبنا إذا امتثلنا 

  هذه األدلة العقلية. احلكمة واملصلحة. تقتضيه إهامًال خمالًفا ملا



 ١٩   فصل: [خلود الكفار والفساق في جهنم] - ٢

 ▬ وأما األدلة السمعية: فنحو قوله تعاىل:
َ

َ  َو ِ
ْ   ا  َ

ً
ِ

َ
 َ 

 
ُ َ ْ َ  

َ
ن ُ ِ َ ا ِ ْ  إ ُ ُ ِ

ّ َ ُ  ٍ ْ َ ِ  ُ َ ْ َ
  ِ ُر  ِ َ ْ َ إىل أن  ، [إبراهيم] ♂ا

 ▬ قال:
َ َ
  َ ِ

ْ   ا  َ
ْ ُ

 
َ
ِ  ِ ه ِ

ْ ُ  َو
َ ُ ٌ  ا  إِن  ُر ِ

و َ
ُ
ٍ  ذ

َ
ِ
ْ
  .[إبراهيم] ♂ا

 ▬ وقوله تعاىل:
َ

ل
َ

  
َ

ا  ُ ِ َ ْ َي  َ َ  ْ
َ
ُ  َو ْ َ

 ُ ْ َ ِ  إ

 ِ ِ َ ْ
  .[ق] ♂ِ

 ▬وقوله تعاىل:
َ

 َو
َ
ِ
ْ ُ

ْمَ   َ  ِ َ َ ِ
ْ
َ  ا ِ   إ

َ
  

ُ
ِ
ْ ُ

دَ   َ ِ
ْ
 ،]١٩٤عمران [آل ♂ا

  ونحو ذلك.

  فصل: [خلود الكفار والفساق في جهنم] - ٢

أم  ا فيها خملًدا، سواًء كان كافًراومن يدخل النار فإنه يكون خالدً 

َ ▬ فاسًقا؛ لقوله تعاىل: ِ   َوا
َ

  
َ
ن ُ ْ َ  َ َ  ِ ً ا َ ِ َ  إ َ   آ

َ
  َو

َ
ن

ُ ُ ْ َ 

 َ ْ
ِ  ا مَ  ا َ  ُ ِ  ا ِّ  إ َ ْ ِ  

َ
  َو

َ
ن

ُ ْ َ َ   َو
ْ َ ْ َ  َ ِ

َ
َ  ذ

ْ َ ً َ َ
  

 
ْ َ َ ُ  ُ

َ
اُب  

َ َ ْ ْمَ  ا َ  ِ َ َ ِ
ْ
ْ  ا

ُ ْ َ ِ  َو ِ 
ً َ ويقول  ، ،[الفرقان] ♂ُ

َ▬تعاىل:    َو
ْ ُ ْ َ ً ِ ْ ا ُ ً ِ ّ َ هُ  َ

ُ
آؤ َ َ َ

  ُ َ ا َ ً ِ َ َ ِ  َ ِ
َ
 َو

ِ  ا  ْ َ َ  ُ َ َ َ َ  َو َ
ُ  َوأ

َ
 ً ا

َ َ ً ِ وقوله تعاىل يف [النساء] ، ♂  َ

َ▬الربا:  َ
ءهُ   َ  

ٌ َ
ِ ْ َ ِ ّ  ِ ِ

ّ َ  ر
َ َ َ

  ُ
َ َ

 َ  
َ َ هُ  َ ُ ْ   َوأَ

َ
ِ ِ  إ ّ  ا

 ْ َ دَ  َو َ  َ ِ ـ
َ
ْو
ُ َ

ُب   َ ْ َ
رِ  أ ْ  ا ُ َ ِ  ُ ِ َ 

َ
، وقوله: ]٢٧٥[البقرة ♂ون

▬َ ْ  َو ُ َ ْ َ  َ ِ ِ
َ
 ▬، ]١٦[االنفطار ♂ِ

ْ
ا
ُ َ

أي: اليهود  ♂َو

▬
َ

  َ َ َ
رُ   ِ  ا   إ

ً َ
وَدةً   ُ ْ  

ْ ُ
  ْ

ُ ْ َ َ
  َ ِ  ِ ّ   ا

ً
ا ْ َ 

َ َ
 

 
َ
ِ
ْ ُ

هُ  ا   َ ْ مْ  َ
َ
  أ

َ
ن

ُ ُ َ
  

َ َ
  ِ ّ   َ  ا

َ
  

َ
ن ُ َ ْ َ

   
َ َ َ  َ َ َ

 

 
ً َ

ِ
ّ َ  ْ َ َ َ

ِ  َوأ ِ  ُ ُ َ ـ ِ
َ  َ ِ ـ

َ
ْو
ُ َ

ُب   َ ْ َ
رِ  أ ْ  ا ُ َ ِ 



 [ثالثًا: الوعد والوعيد]      ٢٠

 
َ
ون ُ ِ َ  َ ِ   َوا

ْ
ا ُ َ   آ

ْ
ا

ُ
ِ

َ تِ  َو َ ِ َ  ا ِ ـ
َ
و
ُ
ُب  أ َ ْ َ

ِ  أ َ ْ ْ  ا ُ 
َ ِ  

َ
ون ُ ِ يف اجلنة، وفيها آيات كثرية توجب هذه  ،[البقرة] ♂َ

  اخللود، ولكن ال خالف بني املسلمني يف اخللود فيها.

  فصل: [اإليمان وأحكام المؤمن] - ٣

  واإليامن عندنا: قول باللسان، واعتقاد باْجلَنَان، وعمل باألركان.

أما القول واالعتقاد: فهو أن تؤمن باهللا وكتبه ورسله ومالئكته 

   .واليوم اآلخر

  ا العمل: فهو أن تأيت بالواجبات وجتتنب املحرمات.وأم

: ((اإليامن قول باللسان، واعتقاد ÷والدليل عليه: قوله 

  )). باألركانباجلنان،  وعمل 

َ▬ ولقوله تعاىل: ِ ُ  إ ِ ْ ُ َ ِ َ
ِ  َ ِ ا ا

َ
وا إِذ ُ ِ

ّ ُ
َ ذ

وا ِ َ  
ً
ا ُ 

ا ُ َ ِ  َو ْ َ
ِ  ْ ِ ِ

ّ ْ وَ  َر ُ  
َ

  
َ
ُون

ِ
ْ َ ْ َ   

َ َ َ َ  ْ ُ ُ ُ ُ  ِ َ 

 ِ ِ
َ َ ْ   ا

َ
ن ُ ْ َ  ْ ُ   َر

ً ْ َ  
ً َ َ ِ َو ْ  َو ُ َ ْ   َرَز

َ
ن

ُ
ِ   .[السجدة] ♂ ُ

َ▬وقوله تعاىل: ِ   إ
َ
ن ُ ِ ْ ُ ْ َ  ا ِ ا ا

َ
َ  إِذ ِ

ُ
ْ  ا  ذ

َ
ِ ْ  َو ُ ُ ُ ُ

ا 
َ
 ذ

 َ ِ
ُ ْ  ْ ِ

ْ َ َ  ُ ُ َ ْ  آ ُ ْ   َزاَد
ً َ ِ   إ

َ َ
ْ  َو ِ ِ

ّ   َر
َ
ن

ُ َ َ َ   َ ِ   ا
َ
ن ُ ِ ُ 

ةَ 
َ

ِ ا ْ  َو ُ َ ْ   َرَز
َ
ن

ُ
ِ ُ   َ ِ ـ

َ
ْو
ُ
ُ  أ ُ  

َ
ن ُ ِ ْ ُ ْ   ا

ً ّ فال] ♂َ    .[األ

ِ ▬ وقوله تعاىل:
َ َ

اُب   َ ْ َ ْ
َ ا  آ

ُ
اُ  ْ   ُ ِ ْ ِ

َ
ا َو

ُ ُ
 

َ ْ َ ْ َ
 أ

َ
ِ  َو ُ ْ َ  

ُ
ن َ

ِ
ْ
ْ  ِ  ا ُ

ِ
ُ   .]١٤[احلجرات ♂ُ

  فهذه األدلة تدل عىل أن الفاسق ليس بمؤمن.

 ▬وكذا قوله تعاىل:
َ
ن ُ ِ ْ ُ ْ ُت  َوا َ ِ ْ ُ ْ ْ  َوا ُ ُ ْ ءُ  َ َ ِ ْو

َ
ٍ  أ

ْ َ 



 ٢١   فصل: [الكافر والفاسق وأحكامهما] - ٤

 
َ
ون ُ ُ ْ وِف  َ ُ ْ َ ْ

ِ  ْ َ ْ َ  َو
َ
ِ  ن َ  ِ

َ ُ ْ   ا
َ
ن ُ ِ ُ ةَ  َو

َ
  ا

َ
ن ُ ْ ُ ةَ  َو

َ
 ا

 
َ
ن ُ ِ ُ ُ  ا  َو

َ ُ   .]٧١[التوبة ♂َوَر

  فهذه األدلة تدل عىل اعتبار القول واالعتقاد والعمل.

: ((اإليامن بضع وسبعون شعبة أعالها ÷ومن األدلة: قوله 

  لطريق)).ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن ا

  وأما أحكام المؤمنين:

فتجب مواالهتم ومودهتم، وحترم أذيتهم وغيبتهم وانتهاك 

  حرمتهم وأعراضهم.

  فصل: [الكافر والفاسق وأحكامهما] - ٤

فمن أنكر  ،والكافر: من جحد أي هذه التي أمرنا اهللا باإليامن هبا

  أي هذه فهو كافر، ولو آية من كتاب اهللا أو أنكر السنة.

فاسق فهو: من عىص معصية كبرية ال توجب الكفر، وأما ال

  وللفاسق حكم غري حكم املؤمن والكافر.

  وأما أحكام الفاسق:

فال جيوز ظلمه، وماله ودمه حرام كاملؤمن، وجتوز غيبته كي 

ونكاحه، ويقرب  حيذره الناس، وحترم مودته ومواالته، وحتل ذبيحته

  .يف مقابر املسلمني



 والوعيد][ثالثًا: الوعد       ٢٢

  وأما أحكام الكفار:

كان حربيا: فيحل دمه وماله، وحترم ذبيحته ومواالته، وال  فإن

  يقرب يف مقابر املسلمني، وال جيوز تزوجيهم وال التزوج منهم.

: وهو الذي يعطي اجلزية، وكذا من دخل بأمان يف  وأما الذميُّ

، فدماؤهم وأمواهلم حرام، بأمان يف بلدهمبالد املسلمني، أو دخلنا 

  كحتهم كلهم.وحترم: مواالهتم، ومنا

  وأما يف اآلخرة: فالفاسق والكافر سواء خيلدون يف النار.

  فصل: [التوبة ومتى تقبل] - ٥

 يعود، ويصلح ما الَّ الندم عىل ما فعل، والعزم عىل أالتوبة هي: 

تِ  إِن ▬ قد أفسد، ويتبعها باألعامل الصاحلة؛ َ َ َ ْ َ  ا ْ ِ
ْ ُ 

تِ  َ
ِ
ّ ـ   .]١١٤[هود ♂ا

ة، وهي مقبولة حتى حترض مالئكة املوت؛ لقوله وجتب التوب

َ َ▬ تعاىل: َ
  َ ِ ا ا ُ َ ا آ ُ ُ  

َ
ِ ِ  إ   ا

ً َ ْ َ ً ُ  َ َ  ْ ُ ن َر
َ
 أ

 َ ِ
ّ َ ُ  ْ ُ َ  ْ ُ ِ َ

ِ
ّ فقد أوجب التوبة عىل املؤمنني، ، ]٨[التحريم ♂َ

َ ▬قال اهللا تعاىل: ،وقد وعد اهللا بقبوهلا ُ ِي َو   ا
ُ َ ْ َ  

َ َ ْ ْ  ا َ  ِ دِه َ ِ 
ُ ْ َ ِ  َو تِ  َ َ

ِ
ّ   .]٢٥[الشورى ♂ا

 وليست مقبولة إذا حرضت مالئكة املوت، قال اهللا تعاىل:

▬ ِ َ ْ َ   َو
ُ َ ْ َ  ا ِ ِ  

َ
ن

ُ َ ْ تِ  َ َ
ِ
ّ ا َ  ا

َ
َ  إِذ َ َ  ُ ُ َ َ َ

ُْت  أ َ ْ  ا

 
َ

ل
َ

  ِ ِ إ
ّ

  ُ ْ ُ  
َ
ن   ا

َ
َ  َو ِ   ا

َ
ن ُ ُ َ  ْ ُ رٌ  َو

ُ
فدلت اآلية  ،]١٨[النساء ♂

  عىل عدم قبوهلا ال حال املوت وال بعده.



 ٢٣   فصل: [وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر] - ٦

 ÷فقد أمر اهللا نبيئه  ،فاهللا اهللا يف متابعة التوبة بعد التوبة

ْ ▬ باالستغفار فقال: ِ
ّ َ َ

  ِ ْ َ
ِ  َ ِ

ّ ْهُ  َر ِ
ْ َ ْ ُ  َوا ِ   إ

َ
 
َ
ً ن ا   .[النرص] ♂َ

  فصل: [وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر] - ٦

ُ▬ لقوله تعاىل: ؛وجيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر َ ْ  َو

 ْ ُ ِ ّ  
ٌ ُ

  أ
َ
ن ُ ْ َ  

َ
ِ ِ  إ

ْ َ ْ   ا
َ
ون ُ ُ ْ َ وِف  َو ُ ْ َ ْ

ِ  
َ
ْن َ ْ َ ِ  َو َ  ِ

َ ُ ْ  ا

 َ ِ ـ
َ
ْو
ُ
ُ  َوأ ُ  

ْ
 ا

َ
ن ُ ِ

ْ    .عمران] [آل ♂ ُ

َ ▬ وقوله تعاىل: ِ
ُ

  َ ِ   ا
ْ
وا ُ َ َ ِ  ِ

َ  
َ

ِ ا
َ ْ

ِ   إ
َ َ

نِ   َ  َداُوودَ  ِ

 َ ِ ِ  َو ْ َ  ا َ ْ َ  َ ِ
َ
َ ذ

ا ِ َ َ  
ْ
ا

ُ َ
  و

َ
ون ُ َ ْ َ   

ْ
ا

ُ َ
  

َ
  

َ
ْن َ َ َ َ 

َ  ٍ
َ

هُ  
ُ َ َ

  َ ْ
ِ
َ

 َ  
ُ َ

 
ْ
  ا

َ
ن

ُ َ ْ ائدة] ♂ َ    .[ا

  فصل: [الهجرة من دار الكفر ودار الفسق] - ٧

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: ِ   َوا
ْ
ا ُ َ ْ  آ

َ
 َو

 ُ 
ْ
وا ُ ِ

َ َ ُ َ
 ِ ّ ِ ِ

َ َ ِ َو ءٍ  ّ ْ َ
  َ  

ْ
وا ُ ِ

َ فال ♂ُ   .]٧٢[األ

َ  إِن ▬ وقوله تعاىل: ِ ُ  ا ُ َ َ  
ُ َ

ِ
َ ْ ِ  ا ِ

َ  ْ ِ ِ
ُ ْ َ

  
ْ
ا
ُ َ

  َ ِ 

 ْ ُ ُ
  

ْ
ا
ُ َ

 
ُ

  َ ِ َ ْ َ ْ رِْض  ِ  ُ
َ

  ا
ْ
َا
ْ َ

  ْ
َ َ

  ْ ُ َ  
ُ

رْض
َ
ِ  أ ّ   ا

ً َ ِ  َوا

 
ْ
وا ُ ِ

َ ُ َ َ ِ  َ ِ ـ
َ
ْو
ُ َ

  ْ ُ َوا
ْ َ  ُ َ ءتْ  َ َ ًا َو ِ     .]٩٧[النساء ♂ َ

ْ ▬ وقوله تعاىل:
َ
  َو

َ
ِل ّ ُ  ْ ُ ْ َ بِ  ِ  َ َ ِ

ْ
  ا

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ْ  إِذ ُ ْ ِ تِ  َ َ  آ

 ِ ّ ُ  ا
َ َ ُ َ

ِ  
ُ
َأ ْ َ ْ ُ َ َو

ِ  
َ َ

  
ْ َ

 
ْ
وا ُ ُ  ْ ُ َ َ  َ  

ْ
ا ُ ُ َ

  ِ  ٍ ِ َ 

 ِ ِه ْ َ
  ْ ُ

ِ ا إ
ً
ْ  إِذ ُ ُ ْ ِ   .]١٤٠[النساء ♂ّ
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  ]في الشفاعة[: فصل - ٨

، وقد فرس قوله ذلك عىل جممعة أما ثبوهتا فاألظهر أن األمة 

َ ▬ تعاىل: ن َ
َ
َ  أ َ َ ْ َ  َ   َر

ً َ َ  
ً
دا ُ ء ♂ْ   عة.، بالشفا ]٧٩[اإلرسا

: ((َثَالَثٌة أنا َشِفيٌع ُهلْم َيوَم ÷ومن األدلة عىل ثبوهتا: قوله 

َيتي، والقاِيض ُهلم َحَوائَِجُهْم ِعنَدما  اِرُب بَِسيِفِه أماَم ُذرِّ الِقياَمِة: الضَّ

  )).)١(اْضُطُروا إَليِه، واِملحُب هلم بقلبِِه ولِسانِهِ 

  )).)٢(اَعتيوقوله: ((َمْن َزاَر َقِربي َوَجَبْت َلُه َشفَ 

وقوله: ((إن أقربكم مني غًدا، وأوجبكم عيل شفاعة: أصدقكم 

اكم ألمانته، وأحسنكم خلًقا، وأقربكم من الناس   )).)٣(لساًنا، وأدَّ

ومل يظهر خالف يف ثبوهتا، وإنام اخلالف فيمن يستحقها؛ فمذهب 

  أكثر املخالفني أهنا للفساق.
                                                             

 # )، واإلمام الرضا٨٣٤] رقم (٥٩١يف األمايل [ #:  اإلمام أبو طالب %ممن رواه من أئمتنا  - )١(

: وأبو سعد النيسابوري وممن رواه من املخالفني ري.باختالف يس» أربعة..«يف الصحيفة بلفظ: 

(٥/٣٣٣احلركويش يف رشف املصطفى [ )، واملتقي اهلندي يف كنز العامل ٢٢٨٥] رقم 

  ) بلفظ الصحيفة وعزاه للديلمي.٣٤١٨٠] رقم (١٢/١٠٠[

فاء ]، واألمري احلسني يف الش٢/٥٢٠يف األحكام [  #:  اإلمام اهلادي %ممن رواه من أئمتنا  -)٢(

: ابن كثري يف الدر وممن رواه من املخالفني ]، وغريهم.١/١٣١]، ويف اجلامع الكايف [٢/١١٤[

اَرُقْطنِّي َواْلَبيَْهِقّي. ١/٥٦٩املنثور [ ار َوابْن ُخَزْيَمة َوابْن عدي َوالدَّ ِمِذّي َواْلَبزَّ ْ ] وعزاه لْلَحكِيم الرتِّ

) بنحوه. والدواليب يف الكنى واألسامء ٤٥٤٦(] رقم ٥/١٦وأخرجه أيضا: والطرباين يف األوسط [

). وابن عساكر يف إحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر يف زيارة النبي صىل ١٤٨٣] رقم (٢/٨٤٦[

). والسندي يف ٦٩] رقم (١/٧٠]. واخللعي يف الفوائد احلسان [١/٢٨اهللا عليه [وآله] وسلم  [

، »رواه الدارقطني وغريه وصححه عبد احلق: « ]، هذه، وقال٢/٢٦٨حاشيته عىل سنن ابن ماجه [

رواه اجلامعة منهم احلافظ أبو عيل بن السكن يف كتابه املسمى بالسنن « وأخرى بنحوها، وقال: 

  ». الصحاح، فهذان إمامان صححا هذين احلديثني وقوهلام أوىل من قول من طعن يف ذلك

[ #مام أبو طالب ]، واإل٣٩٠يف املجموع [ #رواه اإلمام زيد بن عيل -)٣( ] ٥٨٩يف األمايل 

  )، وغريهام. ٨٢٩(  رقم



 ٢٥   فصل: [في الشفاعة] - ٨

  ومذهبنا: أهنا خاصة باملؤمنني:

 وهو قبيح.، كانت للفساق لكان إغراًء باملعايص  ألهنا لو )١

 وألنه خالف احلكمة. )٢

وألنه هدم ملا بناه اهللا ورسوله، كيف يبعث اهللا رسوًال يلبـث يف  )٣

ويعرفنـا بالواجبـات  ،رين عاًما حيذرنا وينذرناـأمته ثالثة وعش

واملحرمات، ثم يقول بعد ذلك: إذا تـركتم الواجبـات وفعلـتم 

 أشفع لكم!! املحرمات فأنا سوف

َ▬ نحو قوله تعاىل: ،وألهنا تتناىف مع آيات الوعيد )٤   َو
ْ ُ ْ َ  

ً
ِ ْ ُ 
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ا ِ ّ َ هُ  َ

ُ
آؤ َ َ َ

  ُ َ َ  
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َ
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 [ثالثًا: الوعد والوعيد]      ٢٦

▬ 
ْ
ا

ُ
  َوا

ً ْ ِي   َ ْ َ  ٌ ْ َ
 َ  ٍ

ْ
  

ً ْ َ
  

َ
  َو

ُ َ ْ ُ  ْ َِ  
ٌ َ َ َ

 

 
َ

  َو
ُ َ ْ ُ َ ْ ِ  

ٌ
ل ْ َ  

َ
ْ  َو ُ  

َ
ون ُ َ ْمَ ▬، [البقرة] ♂ ُ َ  

َ
  ِ

ْ ُ 

 
ً ْ َ َ  

ً ْ  
ً ْ َ

  
َ
ْ  َو ُ  

َ
ون ُ َ ْمَ ▬، [الدخان] ♂ ُ َ  

َ
  ُ ِ ْ َ

 

 ٌ ْ َ
  ٍ

ْ َ ِ
ّ

  
ً ْ َ

  ُ ْ َ ْ
ٍ  َوا ِ

َ ْ َ  ِ َ َ▬، ][االنفطار ♂ ِ َ
  َ ِ  ا

 
ْ
ا ُ َ   آ

ْ
ا

ُ
ِ

َ
ُ ِ أ َ ْ ِ َرَز ّ  ِ ْ َ

ن 
َ
َ  أ ِ

ْ ْمٌ  َ َ    ٌ ْ َ  ِ ِ  
َ

  َو
ٌ ُ 

 
َ

  َو
ٌ َ َ َ

  
َ
ون ُ ِ

َ ْ
ُ  َوا ُ  

َ
ن ُ ِ  .]٢٥٤[البقرة ♂ا

  
۞۞۞۞۞  



 ٢٧   [رابعا: خالفة النبوة]
بعا: خالفة النبوة]   [را

ا: خالفة النبوة] 
ً
  [رابع

  ]خالفة اإلمام علي عليه السالمل: [في فص - ١

هذا، وال بد من إمام وخليفة ينصبه اهللا لنا بعد رسول اهللا صىل اهللا وسلم 

إلقامة احلدود، وفصل اخلصومات، ولألمر  ،عليه وعىل آله الطاهرين

باملعروف، والنهي عن املنكر، وإنصاف املظلوم، وسد الثغور، وإصالح 

إهامًال وفساًدا، وحاشا اهللا أن يرتكنا يف تيه وعمى، العباد والبالد، وإال كان 

  واهللا عدل حكيم ال يرتك ما شأنه كذلك.

صلوات اهللا عليهام وعىل - إذا عرفت هذا فقد نصب اهللا ورسوله عليا 

لكامله يف العلم، والجتامع مجيع خصال الفضل فيه؛  ؛إماًما وخليفة -آهلام

  بيوم. ^ة فهو أسبق السابقني مل يتقدمه إال خدجي

ومل يسجد لصنم قط، بينام الصحابة كلهم كانوا  ،مل يرشك باهللا

  مرشكني إال من شب بعد الدخول يف اإلسالم أو وجد بعده.

وأعظم املجاهدين، وأزهد الزاهدين، وأورع الصحابة، 

، وبالكتب السابقة أيًضا، ÷وأعلمهم بكتاب اهللا وسنة رسوله 

  وألنه من أهل الكساء املعصومني.

فلام كان هبذه املنزلة اختاره اهللا إماًما لألمة، ووايل أمرهم، وخليفة 

َ▬ ، قال اهللا تعاىل:÷لرسوله  ِ ُ  إ ُ ِ ُ  ا  َو
ُ ُ َ  َوَر ِ   َوا

ْ
ا ُ َ  آ

 َ ِ   ا
َ
ن ُ ِ ةَ  ُ

َ
  ا

َ
ن ُ ْ ُ ةَ  َو

َ
ْ  ا ُ   َو

َ
ن ُ ِ ائدة] )١(♂ َرا   .[ا

                                                             
#، وقد روى ذلك اخلاصة والعامة: فأما آل -)١( هذه آية الوالية التي نزلت يف أمري املؤمنني 

 اإلمام احلجة جمدالدين بن حممدفذلك معروف مشتهر بينهم؛ قال : ¤، وشيعتهم %  البيت

= 



 [رابعا: خالفة النبوة]      ٢٨

حني زكى  #خالف يف أن هذه اآلية نزلت يف عيل ومل يظهر 

بخامته وهو راكع، ومل يرو أن أحًدا زكى وهو راكع قبل نزول اآلية 

  وال حاهلا غريه.

الوالية  ؛ ألنه حرص)١(إثبات واليته، وإبطال والية غريه وفيها

صلوات اهللا وسالمه عليهام -ورسوله، وعىل عيل  وقرصها عىل اهللا

، وال يمكن أن يراد هبا أي معنًى من معاين -ينوعىل آهلام الطاهر

الوالية غري ملك الترصف؛ ألن بقية املعاين يشرتك فيها عيلٌّ 

، فيكون احلرص والقرص غري مستقيم؛ وألهنا مقرتنة بوالية )٢(وغريه

  وال يستقيم يف والية اهللا ورسوله إال ملك الترصف. ،اهللا ورسوله

                                                                                                                                               
، #عىل نزوهلا يف الويص  ÷أمجع آل الرسول «يف التحف رشح الزلف ما لفظه:  #املؤيدي 

قال اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق األقوم # يف األحكام يف سياق اآلية: فكان ذلك أمري املؤمنني 

دون مجيع املسلمني. وقال اإلمام أبو طالب # يف زيادات رشح األصول: ومنها النقل املتواتر 

: ومل خيتلف #ؤمنني #. وقال اإلمام أمحد بن سليامن القاطع للعذر أن اآلية نزلت يف أمري امل

إجامع أهل النقل عىل أن  #الصحابة والتابعون أنه املراد هبذه اآلية. وحكى اإلمام املنصور باهللا 

املراد هبا الويص. وحكى إجامع أهل البيت عىل ذلك اإلمام احلسن بن بدر الدين، واألمري احلسني، 

  ، وغريهم كثري.%راهيم بن تاج الدين، واإلمام القاسم بن حممد واألمري صالح بن اإلمام إب

[وممن رواه من املخالفني   ] رقم ١٠/٤٢٦: فممن رواه منهم من املفرسين: الطربي يف تفسريه: 

). والثعلبي ٦٥٥١)، و(٦٥٤٩] رقم (٤/١١٦٢). وابن أيب حاتم يف تفسريه: [١٢٢١٤)، و(١٢٢١٣(

). والزخمرشي يف تفسريه الكشاف: ٨٠٨] رقم (٢/٦٣تفسريه: []. والبغوي فس ٤/٨٠يف تفسريه: [

  ].٣/١٢٦]. وابن كثري يف تفسريه: [١٢/٣٨٣]. والرازي يف مفاتيح الغيب: [١/٦٤٩[

[وممن رواه منهم من املحدثني   (٦/٢١٨: الطرباين يف األوسط:  )، ويف الكبري: ٦٢٣٢] رقم 

[٩٥٥] رقم (١/٣٢٠[ (١/٣٧٧). وابن املغازيل يف املناقب:  )، ٣٥٥)، و(٣٥٤] رقم 

(٢/١٠). واخللعي يف الفوائد: [٣٥٨)، و(٣٥٧)، و(٣٥٦و( ). وابن األثري أبو ٦٣٨] رقم 

  ).٦٥١٥] رقم (٨/٦٦٤السعادات يف جامع األصول: [

  قف متأمال هلذا الدليل. -)١(

  قف متأمًال هلذا الدليل. -)٢(



 ٢٩   فصل: [في خالفة اإلمام علي عليه السالم] - ١

َ▬ ىل:ومن األدلة عىل إمامته: قوله تعا َ َ
ِي أ ْ َ  

َ
ِ ِّ  إ َ ْ َ  ا َ

 أ

ن
َ
َ  أ َ   .]٣٥[يونس ♂ُ

(لو ثنيت يل الوسادة حلكمت بني أهل التوراة  وهو الذي قال: 

وأهل  ،وأهل الزبور بزبورهم ،وأهل اإلنجيل بإنجيلهم ،بتوراهتم

ولو كانت  ،واإلمام متبوع غري تابع .)١(الفرقان بفرقاهنم..) الخ اخلرب

  ية يف غريه لكان العكس.الوال

: ÷: وهو قوله )٢(ومن األدلة عىل واليته حديث الغدير
                                                             

) بلفظ: ٤٩٩] رقم (٤٥٢ار وسلوة العارفني [يف االعتب #هذا اخلرب رواه اإلمام املوفق باهللا  -)١(

(واهللا لو كرست يل الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بني أهل التوراة بتوراهتم، وبني أهل اإلنجيل 

بإنجيلهم، وبني أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل الفرقان بفرقاهنم، حتى يرجعوا إىل الّله عز وجل، 

ال سامء وال أرض وال ليل وال هنار إال وأنا أعلم متى نزلت، واهللا ما من آية نزلت يف بر وال بحر و

ويف أي يشء نزلت، وما من رجل من قريش جرت عليه املوايس إال وأنا أعلم أي آية نزلت فيه 

): عن عيل ٢٥٧٠] رقم (٨/١٦٥أتسوقه إىل جنة أم إىل نار). وروى البخاري يف التاريخ الكبري [

لم أين أنزلت ِيف سهل، أو جبل، أو بليل، أو بنهار)، وروى ابن عساكر قال: (ما ِيف القرآن آية إال أع

]: (سلوين عن كتاب اهللا عز وجل فإنه ليس من آية إال وقد عرفت بليل ٢٧/١٠٠يف تاريخ دمشق [

أنزلت، أو بنهار، أو يف سهل، أو جبل). وَثنُْي الوسادة وكرسها: وضع بعضها عىل بعض فرتتفع 

  ع لألمراء واألكابر، وهو كناية عن التمكن يف األمر.فيجلس عليها كام ُيصن

فإجامعهم عليه ظاهر مشهور،  %خرب الغدير متواتر روته طوائف األمة: فأما أهل البيت -)٢(

املؤيدي  اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد؛ قال ¤ومؤلفاهتم ترويه وحتتج به، وكذلك شيعتهم 

م من رضورة الدين، متواتر عند علامء املسلمني، فمنكره معلو وخرب املواالة«يف لوامع األنوار:  #

فال كالم يف إجامعهم عليه. قال اإلمام احلجة،  - صلوات اهللا عليهم- من اجلاحدين. أما آل حممد 

الشايف: هذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس، واشتهر  ، يف#املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة 

  اشتهار الصلوات اخلمس.

)، وأمحد ابن حنبل يف الفضائل ١٢١] رقم (١/٤٥: ابن ماجه يف سننه [من املخالفني وممن رواه  
)، وابن حبان يف صحيحه ٨٤١٩] رقم (٧/٤٣٩)، والنسائي يف سننه [١٠١٦] رقم (٢/٥٩٦[
)، واحلاكم يف املستدرك ٤٩٨٣] رقم (٥/١٧٠)، والطرباين يف الكبري [٦٩٣١] رقم (١٥/٣٧٦[
هم كثري، وتتبُع رواياته وطرقه يستوعب املجلدات الكبار، قال عنه )، وغري٦٢٧٢] رقم (٣/٦١٤[

[سري أعالم النبالء: » رأيت شطره، فبهرين سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك«الذهبي ما لفظه: 
] ترمجة ٧/٣٣٣)، وقال أيًضا: ومتنه فمتواتر. [سري أعالم النبالء: ١٧٥] ترمجة رقم (١٤/٢٧٧

مؤلًفا سامه: طرق خرب من كنت مواله فعيلٌّ مواله. وعده السيوطي من  )، بل وأفرد له١٢٥٧رقم (

= 



 [رابعا: خالفة النبوة]      ٣٠

: بىل يا رسول اهللا، فقال:  ((ألسُت أْوَىل بِكم ِمْن أْنُفِسُكم؟)) قالوا 

((َمْن ُكنُت َمْوَالُه َفَعيلٌّ َمْوَالُه، اللُهمَّ واِل َمن َواالُه، َوَعاِد َمن َعاَداُه، 

هُ  رواه أكثر من  ،، َواْخُذْل َمن َخَذَله)). وهذا متواترواْنُرصْ َمن َنَرصَ

  مائة راٍو، واعرتف به كبار علامء املخالفني.

وقوله أوًال: ((ألسُت أْوَىل بِكم ِمْن أْنُفِسُكم؟)) يدل عىل أن املراد 

  بالوالية ملك الترصف.

ِمْن  : ((َعيلٌّ ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُرونَ ÷ومن األدلة عىل إمامته: قوله 

  ))، وفيه داللة عىل إمامته من جهتني:)١(ُموَسى، إالَّ أَنَُّه الَ نَبِيَء بَْعِدي

حني سار إىل الطور، قال  ’األوىل: أن هارون كان خليفة موسى 

 ▬تعاىل: 
َ

ل
َ
َ  َو ُ  ِ ِ

َ
  

َ
ُرون َ  ِ

ْ ُ ْ ِ  ِ  ا ْ ومل يولِّ ، ]١٤٢[األعراف ♂َ

                                                                                                                                               
  ».الوالية«املتواترات، ورواه الطربي من مخس وسبعني طريقا، وأفرد له كتابًا اسمه: 

خرب املنزلة من األخبار املتوترة يف أمري املؤمنني عند مجيع املسلمني، وهو حمل إجامع عند أهل  -)١(
  .¤حيتجون به، وكذلك شيعتهم ، يروونه و%البيت 

)، ويف ٣٧٠٦] رقم (٥/١٩؛ فممن رواه منهم: البخاري يف صحيحه: [وممن رواه من املخالفني
)]. والرتمذي يف ٢٤٠٤( -  ٣٠] رقم [٤/١٨٧٠). ومسلم يف صحيحه: [٤٤١٦] رقم (٦/٣[

(٥/٦٣٨سننه: [ [٣٧٢٤] رقم  (٥/٦٤٠)، وصححه األلباين، ويف  )، وصححه ٣٧٣٠] رقم 
] ١/٤٢)، وصححه األلباين. وابن ماجه يف سننه: [٣٧٣١] رقم (٥/٦٤١لباين لغريه، ويف: [األ

)، وصححه األلباين. ومعمر بن راشد ١٢١] رقم (١/٤٥)، وصححه األلباين، ويف: [١١٥رقم (
) ١٠٢٠٧] رقم (٦/١٨٦٥). وابن أيب حاتم يف تفسريه: [٢٠٣٩٠] رقم (١١/٢٢٦يف جامعه: [

). واحلميدي يف مسنده: ٩٧٤٥] رقم (٥/٤٠٥). وعبد الرزاق يف مصنفه: [٩٥(تفسري التوبة آية 
). وابن أيب شيبة يف مصنفه: ٢٠٤٠] رقم (١/٣٠١). وابن اجلعد يف مسنده: [٧١] رقم (١/١٨٩[
] رقم ٥/٣٦). وابن راهويه يف مسنده: [٣٢٠٧٧)، و(٣٢٠٧٦)، و(٣٢٠٧٤] رقم (٦/٣٦٦[
). وابن أيب عاصم يف ٩٥٦)، و(٩٥٤] رقم (٢/٥٦٦بة: [). وابن حنبل يف فضائل الصحا٢١٣٩(

). والنسائي يف ١٠٦٨] رقم (٣/٢٧٨). والبزار يف البحر الزخار: [١١٨٨] رقم (٢/٥٦٥السنة: [
(٧/٣٠٧السنن الكربى: [ [٨٠٨٧). و(٨٠٨٢] رقم  ] رقم ١/٢٨٥). وأبو يعىل يف مسنده: 

] رقم ١/١٤٦لطرباين يف الكبري: [). وا٦٦٤٣] رقم (١٥/١٥). وابن حبان يف صحيحه: [٣٤٤(
] ٣/١١٧) وقال: صحيح اإلسناد، ويف: [٣٢٩٤] رقم (٣/١١٧). واحلاكم يف مستدركه: [٣٢٨(

)، وقال: ٤٦٥٢] رقم (٣/١٤٣)، وقال: حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ويف: [٤٥٧٥رقم (
  حديث صحيح اإلسناد، وصححه الذهبي. وغري هؤالء كثري كثري.



 ٣١   الحسنين (ع)] فصل [خالفة - ٢

حًدا غريه طيلة حياته، وخلفه يف املدينة عىل عيلٍّ أ ÷رسوُل اهللا 

يف غزوة تبوك مثلام خلف موسى هارون، فلام طلبه  ÷حني مشى 

((أَما َتْرَىض أَْن َتُكوَن ِمنِّي بَِمنِْزَلِة  عيل أن يميش معه أجاب عليه: 

  َهاُروَن ِمْن ُموَسى ، إنَّ املدينَة َال تَْصُلُح إالَّ يب أْو بِك)). أو كام قال.

الثانية: أن احلديث يدل عىل أنه لو كان بعده نبيء لكان  اجلهة

  عليا فباألوىل أن يكون إماًما.

وهذا احلديث أخرجه أربعون حمدًثا من أهل السنة، منهم: 

  البخاري، ومسلم، والشيعة بأكملهم.

  ](ع) فصل [خالفة الحسنين - ٢

  ثم يف ولده احلسني: ،ثم اإلمامة من بعد يف ولده احلسن

 أعلم بتنفيذ الرشيعة من غريهام. ألهنام )١

َ▬:)١(لقوله تعاىل؛ وألهنام معصومان )٢ ِ ُ  إ ِ
ُ  ُ َ  ا ِ

ْ ُ ِ 

 ُ ُ َ  َ ْ
ِ
ّ   ا

َ ْ َ
ِ  أ ْ َ ْ ْ  ا

ُ َ
ِ
ّ َ ُ   َو

ً
ا ِ

ْ  .]٣٣[األحزاب ♂َ

                                                             
بحديث الكساء وممن روى  ÷، واملفرس هلا رسول اهللا %تطهري النازلة يف اخلمسة هذه آية ال - )١(

[ #: اإلمام القاسم الريس %ذلك من أئمتنا  يف  #] واإلمام اهلادي ٢/٦٢٠يف جمموعه 
  ]،  وغريهم.١/٢١٢يف الشايف [ #]، واإلمام املنصور باهللا ٥٨٣املجموعة الفاخرة [

)]. والرتمذي يف سننه ٢٤٢٤(- ٦١] رقم [٤/١٨٨٣يف صحيحه [ :  مسلموممن رواه من املخالفني  
). ٣٢١٠٢] رقم (٦/٣٧٠)، وصححه األلباين. وابن أيب شيبة يف مصنفه [٣٢٠٥] رقم (٥/٣٥١[

(٣/٦٧٨وابن راهويه يف مسنده [ [١٢٧١] رقم  ). ١٦٩٨٨] رقم (٢٨/١٩٥). وأمحد يف املسند 
] (٦/٢١٠والبزار يف مسنده  [). وابن حب٢٢٥١] رقم  ). ٦٩٧٦] رقم (١٥/٤٣٢ان يف صحيحه 

). والثعلبي ١٧٦٧٣] رقم (٩/٣١٣١]. وابن أيب حاتم يف تفسريه [٢٠/٢٦٣والطربي يف تفسريه [
] [٨/٤٢يف تفسريه  (٣/٤٧٠]. والواحدي يف تفسريه الوسيط  ). والبغوي يف تفسريه ٧٥٠] رقم 

ملباهلة. والرازي يف مفاتيح ] تفسري آية ا١/٣٦٩). والزخمرشي يف الكشاف [١٧٠٨] رقم (٣/٦٣٧[
واعلم أن هذه الرواية كاملتفق عىل صحتها بني «] يف تفسري آية املباهلة، وقال عقيبه: ٨/٢٤٧الغيب [

  وغريهم كثري.».  أهل التفسري واحلديث



 [رابعا: خالفة النبوة]      ٣٢

: ((احلََسُن َواحلَُسْنيُ َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل ÷ولقول النبيء  )٣

ا َخْريٌ ِمنُْهَمااجلَنَِّة، َوأبُ   )).)١(وُمهَ

: ((احلََسُن َواحلَُسْنيُ إَماَمان َقاَما أْو ÷ولقول النبيء  )٤

ا َخْريٌ ِمنُْهَما  )).)٢(َقَعَدا، َوأبُوُمهَ

ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا ÷ولقوله  )٥ : ((إِينِّ َتاِرٌك فِيُكُم َما إِْن َمتَسَّ

ِيت أَْهُل بَْيتِي، إِنَّ اللَّطِيَف ِمْن بَْعِدي أبًدا: كَِتاُب اهللاِ، َوِعْرتَ 

َقا َحتَّى َيِرَدا َعَيلَّ احلَْوَض  َُما َلْن َيْفَرتِ   )). )٣(اخلَبَِري َنبَّأِين َأهنَّ
                                                             

[ #: اإلمام زيد بن عيل %هذا خرب السيادة ممن رواه من أئمتنا -)١( ]، ٤٦٢يف املجموع 

  ]، وغريهام.١/٤٠األحكام [يف  #واإلمام اهلادي 

)، وصححه شعيب ٦٩٥٩] رقم ١٥/٤١١: ابن حبان يف صحيحه [وممن رواه من املخالفني  

)، وقال: حسن صحيح، وصححه ٣٧٦٨] رقم (٥/٦٥٦األناؤوط. والرتمذي يف سننه [

] رقم ٦/٣٧٨). وابن أيب شيبة يف مصنفه [١١٨] رقم (١/٤٤األلباين. وابن ماجه يف سننه [

)٣٢١٧٦(] (٢/٧٧١. وأمحد يف الفضائل  ] رقم ١٧/٣١)، ويف مسنده [١٣٦٠] رقم 

(٧/٣١٨). والنسائي يف السنن الكربى [١٠٩٩٩( ). وأبو يعىل يف مسنده ٨١١٣] رقم 

]٢/٣٩٥) (١/٢١٨). وابن األعرايب يف معجمه [١١٦٩] رقم  ). واحلاكم يف ٣٧٩] رقم 

وأبوهام «يعني: » هبذه الزيادة هذا حديث صحيح«)، وقال: ٤٧٧٩] رقم (٣/١٨٢املستدرك [

  وغريهم كثري.». صحيح«، ووافقه الذهبي فقال: »خري منهام

 #هذا اخلرب مام أمجعت العرتة عىل صحته؛ وتلقته األمة بالقبول، وممن رواه: اإلمام اهلادي  -)٢(

] يف رشح الرسالة الناصحة  #]، واإلمام عبد اهللا بن محزة ١٠٤يف املجموعة الفاخرة 

احلجة جمدالدين بن ]، واإلمام ٣/٤٩٧يف شفاء األوام [ #]، واألمري احلسني ١/٢٦١[

  ].٣/٣٥[٢يف لوامع األنوار ط #املؤيدي  حممد

اإلمام هذا خرب الثقلني والتمسك، وهو من األحاديث املتواترة، املروي يف دواوين األمة، قال  -)٣(

هو من أخبار السنة املتواترة، واحلجج و«يف لوامع أنواره: #املؤيدي احلجة جمدالدين بن حممد 

املنرية القاهرة، القاضية بوجوب اتباع العرتة الطاهرة، ولزوم االئتامم هبم، واالعتصام بحبلهم 

وتقديمهم، واالهتداء هبدهيم، والتمسك بدينهم، عىل مجيع املسلمني، يف مجيع معامل الدين. وقد صدر 

 هذا املقام بغدير خم، ومنها: بعرفة، ومنها: بعد انرصافه يف مقامات عديدة، ومواقف كثرية؛ منها: يف

وقد امتألت احلجرة بأصحابه. ويف رواية عند الطرباين،  ÷من الطائف، ومنها: باملدينة يف مرضه 

  ].١/٩٩[اللوامع ». : ((اخلفوين يف أهل بيتي))÷عن ابن عمر: آخر ما تكلم به النبي 

) من خطبة يوم الغدير. ٢٤٠٨- ٣٦] رقم (٤/١٨٧٣حيحه [: مسلم يف صوممن رواه من املخالفني  

= 



 ٣٣   فصل [خالفة الحسنين (ع)] - ٢

  ويف هذا داللة من وجوه:

خليفتي فيكم،  :األول: قوله: ((إين تارك فيكم)) أيالوجه  -

ه واإلمام هو اخلليفة؛ وألن املقام مقام وصية واستخالف؛ ألن

((ُيْوِشُك  َفُأِجيَب، فَمَاَذا أنتُم  ىأَْن ُأْدعَ  قال يف حجة الوداع: 

إنه يسأهلم يوم  :قائِلوَن؟)) قالوا: نشهد أنك قد بلغت، ثم قال

ُركُم اهللا القيامة عن الثقلني كيف خلفوه فيهام، ثم قال: ((أذكِّ 

يف أْهِل بَيتِي)) ثالث مرات، وقاله أيضًا يف مرض املوت 

  اصة بمن فيها.والغرفة غ

وإذا ، الوجه الثاين: أنه بمعنى األمر بالتمسك وأهنم عىل احلق  -

   .اإلمامة يف غريهم كانوا تابعني غري متبوعني تكان

 ،الثالث: أنه قرهنم بالقرآن وأخرب أهنم ال يفارقونهالوجه  -

                                                                                                                                               
] (٢/١٥٥وعبد الرزاق يف تفسريه  [١٠٩٩] رقم  (٤/٥١)، ويف املصنف  ). وأبو ٦٩٤٣] رقم 

)، ويف ٣٧١٣] رقم (٥/٦٣٣). والرتمذي: يف صحيحه [٤٩٧٣] رقم (٤/٢٩٤داوود يف سننه [

أيب ذر، وأيب سعيد، وزيد بن  ) (موقف يوم عرفة)، وقال: ويف الباب عن٣٧٨٦] رقم (٥/٦٦٣[

). ٨٠٩٢] رقم (٧/٣١٠). والنسائي: يف السنن الكربى [٣٧٨٨أرقم، وحذيفة بن أسيد، ورقم (

(٢/٢١٢والبيهقي: يف السنن الكربى [ ] رقم ٤/٢٠٩٠). والدارمي: يف سننه [٢٨٥٧] رقم 

] ١/٣٣٠). وابن حبان: يف صحيحه [٢٣٥٧] رقم (٤/٦٢). وابن خزيمه: يف صحيحه [٣٣٥٩(

[١٢٣رقم ( ] رقم ١/٣٩٧) وصححه: األلباين، وشعيب األرناؤوط. وابن اجلعد: يف مسنده 

] رقم ١٧/١٧٠). وأمحد: يف املسند [١٣٥] رقم (١/١٠٨). وابن أيب شيبه يف مسنده [٢٧١١(

). وأبو يعىل: ٧٥٤] رقم (٢/٣٥١)، ويف فضائل الصحابة. وابن أيب عاصم: يف السنة [١١١٠٤(

] ). ٨٦٤] رقم (٣/٨٩). والبزار: يف مسنده (البحر الزخار) [١٠٢١] رقم (٢/٢٩٧يف مسنده 

(٣/٦٥والطرباين: يف الكبري [ )، ويف األوسط والصغري. واحلاكم: يف املستدرك ٢٦٧٨] رقم 

]. واحلكيم الرتمذي: يف ٢/١٠٤٦). والدارقطني: يف املؤتلف واملختلف [٣١٩] رقم (١/١٧٢[

). واآلجري: يف ١٧٦٠] رقم (٥/١٣طحاوي: يف مشكل اآلثار []. وال١/٢٥٨نوادر األصول [

(٥/٢٢١٦الرشيعة [ ]. وغريهم كثري، ١/٣٥٥). وأبو نعيم: يف حلية األولياء [١٧٠٢] رقم 

  وأغلبهم يرويه عن صحايب فام فوق وبعدة طرق.



 [رابعا: خالفة النبوة]      ٣٤

وم فمن ينفذها العامل املعص، واملقصود باإلمامة تنفيذ الرشيعة 

  غري املعصوم؟ مم اجلاهل، أالذي مع القرآن؟ أ

الوجه الرابع: قد دلَّ هو وحديث السفينة عىل أن إجامعهم  - 

، حجة، وقد أمجع احلسن واحلسني عىل إمامة احلسن ثم احلسني

  ثم أمجع أهل البيت بعد عىل إمامتهام.، وهم أهل البيت يف زمنهام 

ْن : ((أْهُل بَيتِي َكَسِفينَِة ُنوٍح؛ مَ ÷وحديث السفينة: قوله 

  )).)١(َركَِبها َنجا، وَمْن َختلََّف َعنها َغِرَق وَهَوى

فهذان احلديثان يدالن عىل أن أهل البيت مع احلق وأن خمالفتهم 

  وقد أمجعوا عىل أهنا يف البطنني حمصورة وعىل غريهم حمظورة.  ،ضالل

  ](ع) فصل: [الخالفة بعد الحسنين - ٣

من ذريتهام كامل  ثم نعتقد أن اإلمامة بعدهام فيمن قام ودعا

للوجوه التي تقدمت يف حديث الثقلني وحديث السفينة،  ؛الرشوط

  وإلجامع أهل البيت عىل هذا.

: إجامع الصحابة عىل أهنا ن األدلة عىل أهنا يف أهل البيت %وم

                                                             
معلوم  وهو خرب«يف لوامع أنواره:  #الدين املؤيدي جمداإلمام احلجة خرب السفينة: قال عنه -)١(

  ].١/١٣٣، وساق يف ذكر خمرجيه ورواته. [لوامع األنوار »بالتواتر، ال اختالف فيه بني األمة

[وممن رواه من املخالفني   (٣٧٠/ ٦: ابن أيب شيبة يف املصنف  ). والبزار يف ٣٢١١٥] رقم 

[٣٩٠٠] رقم (٩/٣٤٣مسنده [ )، وقال ٣٣١٢] رقم (٢/٣٧٣). واحلاكم يف املستدرك 

[صحيح عىل رش (٥/٢٢١٤ط مسلم. واآلجري يف الرشيعة  (١٧٠٠] رقم  ). ١٧٠١) و 

]. ٣/١٣٧). وابن عدي يف الكامل [١٣٤٢] رقم (٢٧٣/ ٢والشهاب القضاعي يف مسنده [

). الطرباين ١٤٠٢] رقم (٧٨٥/ ٢]. وأمحد يف الفضائل [٤/٣٠٦وأبو نعيم يف حلية األولياء [

] ألوسط. وأبو الشيخ األصبهاين يف كتاب )، ويف الكبري وا٣٩١] رقم (١/٢٤٠يف الصغري 

  ). وغريهم.٣٣٣] رقم (١/٣٨٤األمثال يف احلديث النبوي [



 ٣٥   فصل: [الخالفة بعد الحسنين (ع)] - ٣

تستحق بالقرابة؛ ألن األنصار يوم السقيفة ادعوا أهنم أحق هبا ألن 

وأجاب املهاجرون أهنم  .همبلدهم، وألن اإلسالم قام بنرص البلد

هلذه ، واستسلمت األنصار ÷أحق هبا ألهنم شجرة رسول اهللا 

إال سعد بن عبادة، وقد مات وانقرض خالفه، وأقرَّ بنو  ،الدعوى

  هاشم هذه الدعوى واحتجوا هبا عىل املهاجرين.

 % هللا جعل خالفة األنبياء األولني: أن اومام يؤيد استحقاقها بالقرابة
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ْتِ   ا ُ ً َ َ
ِ أ ّ  

َ َ ْ َ ا ائدة] ♂ ِ   .[ا
  نعم، وال تصح يف غريهم لوجوه:

وكل دعوى  ،األول: أن ثبوهتا لغريهم دعوى جمردة عن الربهان -

 ،بغري برهان فهي عاطلة باطلة، واالغتصاب ال يثبت به حق

ِه ، وأنه جيب عىل الناس طاعته ، ومن ادعى أن له الوالية  ومل ُيَولِّ

  فدعواه باطلة. -اهللاُ وال رسوله

الوجه الثاين: أن غريهم إما متمسك هبم أو خمالف؛ أما  - 

ِعها أحٌد من املتمسكني ،املتمسك: فهو تابع غري متبوع ، ومل يدَّ

وأما املخالف:  .هيم أن ليس هلم فيها حق وال نصيببل رأ

فحديث السفينة يدل عىل هالكه، وحديث الثقلني يدل عىل 

فيلزم احلكم  ؛ضالله؛ ألنه حكم عىل املتمسك بنفي الضالل

عىل النقيض بنقيض احلكم؛ وألن التمسك هبم حق؛ واهللا 

ا▬يقول:
َ
ذ َ َ

  َ ْ َ  ِّ َ ْ ِ  ا   إ
ُ

ل
َ

، والضال اهلالك ليس ]٣٢[يونس ♂ا

  ، وألن الغرض املقصود منها يتناىف معه.ها حق وال نصيبله في



 [رابعا: خالفة النبوة]      ٣٦

  فصل: [شروط الخالفة] - ٤

  وأما رشوطها:

 علويا فاطميا كام تقدم.فأن يكون من أهل البيت  - 

 وأن يكون عالـًما بام حتتاج إليه األمة. - 

 وأن يكون ورًعا. - 

 وأن يكون أفضل أهل زمانه أو كأفضلهم. - 

 وأن يكون حسن التدبري. - 

 وأن يكون شجاًعا. - 

 وأن يكون حسن اخلُُلق. - 

وأن يكون سليم اجلوارح؛ القدر الذي ال خيتل معه القيام  - 

 بأعبائها.

 ا من املنفرات كاجلذام ونحوه.وأن يكون سليمً  - 

 وأن يكون قوي البدن فيام حيتاج إليه. - 

 . ليه التواين والكسلوأن ال يغلب ع - 

 املقصوُد باإلمامة.[الرشوط]  هذه مع عدم ألنه يتناىف

 بوضع املال يف مواضعه. أن يكون كريًما - 

  

 

۞۞۞۞۞  



 

  

  

 مقرر الفقه

 
  

  

  بتدائيللمستوى الثاني اال

  
  

  



 

  
6  

  متــقــديـــ
  ،احلمد هللا رب العاملني

  والصالة والسالم عىل سيدنا حممد 

   وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين خاتم النبيئني

  وقد بذلنا جهدًا يف أن تكون  ،: فهذا خمترص مفيد يف الفقهأما بعد

   مع طالب هذه املرحلة مواضيعه مفيدة وهادفة بام يتناسب 

  ة نسأل اهللا تعاىل أن جيعل أعاملنا خالص

  وصىل اهللا وسلم  ،لوجهه الكريم

  عىل حممد وعىل آله الطيبني 

  الطاهرين

.  

  



 ٣٩   أوالً: كتاب الطهارة

6  
ة   أوالً: كتاب الطهار

  : كتاب الطهارةأوالً 
  باب: النجاسات - ١


  / كم النجاسات؟ وإىل كم تنقسم؟ وما هي؟١س

سم إىل قسمني: سبع مغلظة، / النجاسات عٌرش، وتنق١ج

  خمففة. وثالث

  فاملغلظة هي:

  ما خرج من سبييل ذي دم ال جيوز أكله. -١

  املسكر باملعاجلة كاخلمر. -٢

  .الكلب- ٣

  .اخلنزير -٤

  الكافر. -٥

ْتُه حياٌة. - ٦     ما قطع من حيواٍن ذي دٍم، وهذا املقطوع َحلَّ

  امليتة. - ٧

  واملخففة هي:

  قيء برشط أن يكون: من املعدة، ملء الفم، دفعة واحدة.ال -١

  بن غري املأكول إال من امرأة مسلمة حية.ول -٢

  املصل والقيح. :وهام ،والدم وأخواه - ٣



 أوالً: كتاب الطهارة      ٤٠

  / ما معنى مغلظة؟ وما معنى خمففة؟٢س

يشء منها إال ما أدرك باللمس  / معنى مغلظة: ال يعفى عن٢ج

  بالعني.  ال

  ومعنى خمففة: أنه يعفى منها عام دون النصاب.

  / كم مقدار نصاب النجاسات املخففة؟٣س

/  نصاب القيء: أن يكون ملَء الفم دفعة واحدة، فإن نقص ٣ج

  عنه فمعفوٌّ عنه.

 والقطرة مثل ،ونصاب الدم وأخويه ولبن غري املأكول: قطرة

  فام نقص عنها فمعفوٌّ عنه. ، حبة الشعري طوًال وعرًضا وعمًقا


  / ما هو املتنجس؟١س

  اهرًا ثم وقعت عليه نجاسة.هو ما كان ط: / املتنجس ١ج

  / إىل كم ينقسم املتنجس؟٢س

  ق.وشا- ٣.وممكن- ٢.متعذر- ١تنجس إىل ثالثة أقسام:ينقسم امل/٢ج

  / ما هو متعذر الغسل؟٣س

  / هو: الذي ال يمكن غسله، مثل السمن السائل والسليط.٣ج

  / هل جيوز استعامل متعذر الغسل؟٤س

ن حكمه حكم النجاسة أل ؛/ ال جيوز استعامله بل جتب إراقته٤ج

  التي وقعت فيه تغليظًا وختفيفًا.



 ٤١   باب: النجاسات - ١

  / ما هو ممكن الغسل؟٥س

  / هو الذي يمكن تطهريه كالثياب واألواين ونحوها. ٥ج

  / ما حكم ممكن الغسل؟ ٧س

/ إن كانت النجاسة خفية كالبول فتطهريها باملاء ثالثًا مع العرص ٧ج

  حوه.أو الدلك للصقيل كالزجاج ون، يف الثياب ونحوها 

وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه فيغسل حتى تزول النجاسة 

  واثنتان بعدها ، فإن مل تزل فيجب استعامل احلاد املعتاد كالصابون.

  / ما هو شاق الغسل؟٨س

/ هو ما أمكن غسله لكن يف ذلك مشقة كالطيور والبهائم ٨ج

  واألطفال واملجانني. 

  ؟/ بامذا يطهر األطفال واملجانني٩س

   ./ يطهرون باجلفاف، وأما ثياهبم فتغسل٩ج

  / بم تطهر األفواه؟١٠س

  / تطهر األفواه بالريق.١٠ج

  / بم تطهر األجواف فيام يؤكل حلمه؟١١س

/ تطهر أجوافها باالستحالة التامة، أو بخروج النجاسة ١١ج

  وزوال أثرها.

  
۞۞۞۞۞  



 أوالً: كتاب الطهارة      ٤٢

  باب المياه - ٢


  تنجسًا؟/ متى يصري املاء م١س

  / يصري متنجسًا يف عدة حاالت هي:١ج

  .اً وسواء كان قليًال أم كثري ،إذا تغري املاء بالنجاسة -١

  إذا وقعت النجاسة يف ماء قليل راكد فإنه ينجس وإن مل يتغري. -٢

إذا كان املاء خمتلًطا بطاهٍر غِري مطهٍر مثل الصابون والنيل  - ٣

ولو كان  اً صار متنجسإذا وقعت فيه النجاسة ونحوهام؛ فإنه 

ُه َطُهَر. ُ   كثًريا، فإن كان كثًريا وزال تََغريُّ

  / ما حد املاء الكثري؟٢س

  / هو ما ظن املستعمل عدم استعامل النجاسة باستعامله.٢ج

  ؟/ ما حد املاء القليل٣س

  / هو ما ظن املستعمل استعامل النجاسة باستعامله.٣ج

  

  به؟ ؤشرتط يف املاء الذي يصح التوضي / ما١س

  / يشرتط فيه:١ج

  أن يكون مباًحا، ال مغصوبًا. -١

  .اً طاهًرا ال متنجس -٢

  مل خيتلط به ماء مستعمل لعبادة. - ٣



 ٤٣   باب قضاء الحاجة - ٣

  / ما هو املستعمل؟٢س

  / هو ما الصق البرشة  وانفصل عنها ورفع حكًما.٢ج

  / هل تطهر النجاسة باملاء الطاهر املغصوب؟٣س

  هر به النجاسة لكن يأثم مستعمله./ نعم تط٣ج

  / بم يرتفع يقني الطهارة والنجاسة؟٤س

/ ما كان طاهًرا فاألصل طهارته، وال ترتفع إال بيقني أو خرب ٤ج

  عدل أو عدلة.

وما كان متنجًسا فاألصل نجاسته، وال ترتفع إال بيقني أو خرب 

  عدل أو عدلة.

۞۞۞۞۞  

  باب قضاء الحاجة - ٣


  / ما يندب لقايض احلاجة؟ ١س

  / يندب له عدة أمور:١ج

وأما سرت العورة  ،االختفاء عن أعني الناس بكلية البدن  -١

 واجب. فهو

 أو ريح. عن الناس حتى ال ُيدَرك له صوٌت  البعد -٢

 البعد عن املسجد.  - ٣

َن بِْسِم اهللاِ، الَّلُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك مِ «التعوذ قبله، وهو أن يقول:  -٤

ْجِس النِّْجِس، اخلَبِيِث الْ ال ِجيمِ رِّ يَطاِن الرَّ  ».ُمْخبِِث، الشَّ



 أوالً: كتاب الطهارة      ٤٤

 تنحية ما فيه ذكر اهللا تعاىل. -٥

 تقديم الرجل اليرسى عند الدخول. - ٦

 االعتامد عليها حال قضاء احلاجة. - ٧

 تقديم الرجل اليمنى عند اخلروج.. -٨

 وكذا عند القيام. ،سرت العورة حتى هيوي للجلوس -٩

 ه وال كتفيه.أن ال يكشف رأس -١٠

 إعداد أحجار االستجامر قبل ذلك. -١١

 لبس األحذية.  -١٢

 التنحنح قبل الدخول إىل احلامم. -١٣


  / كم األمور التي تكره لقايض احلاجة؟ وما هي؟ ١س

  / يكره لقايض احلاجة اثنا عرش أمرًا، وهي:١ج

  .املالعن-١

  .الصلب -٣

  .البول قائامً  -٥

 .  الفرج واألذىالنظر إىل -٧

  . األكل والرشب -٩

  .استقبال القبلتني واستدبارهام-١١

  .  اْجلَُحر-٢  

 .التهوية بالبول -٤

 .الكالم حال قضاء احلاجة -٦

  .البصق يف األذى -٨

  .االنتفاع باليمني - ١٠

  إطالة القعود. - ١٢

  / كم املالعن؛ وما هي؟٢س

  / املالعن ست، وهي:٢ج

    النهر. -١

 الطريق.  -٢



 ٤٥   باب قضاء الحاجة - ٣

   د.املسج - ٣

  مساقط األثامر. -٤

  القرب. -٥

  جمالس الناس.  - ٦

  وقد مجعها الشاعر يف قوله:

  بٌل، ومسـجدُ هنـٌر، وسـ مالعنها
  

  ومسقُط أثامٍر، وقٌرب، وجملـُس   
  

  / ملاذا سميت مالعن؟٣س

  / ألهنا تعرض قايض احلاجة فيها للعن من عوام الناس.٣ج


  الغري؟ / هل جيوز قضاء احلاجة يف ملك١س

له كاخلراب، أو له  إال إذا كان يف مكان ال مالك/ ال جيوز ذلك ١ج

  مالك وقد عرف رضاه.

  / هل جيوز قضاء احلاجة يف مكان ُجِهل مالكه؟٢س

/ جيوز ذلك إذا كان ُعْرف أهل املنطقة التسامح يف ذلك، وإال ٢ج

  فال جيوز.

  / ما الذي يندب بعد قضاء احلاجة؟٣س

  ن:/ يندب بعده أمرا٣ج

احلَْمُد ِهللا الَِّذي أََماَط َعنِّي األََذى، «احلمد، وهو أن يقول :  -١

  ».احلَْمُد هللاِ الَِّذي َعاَفاِين ِيف َجَسِدي

  االستجامر بثالثة أحجار، أو نحوها. -٢



 أوالً: كتاب الطهارة      ٤٦


  / من الذي يلزمه االستجامر؟١س

  / يلزم املتيمم إن مل يستنِج.١ج

  ستجامر؟/ بم يستجمر من أراد اال٢س

 .طاهٍر ال نجس .جامٍد ال مائع .ـ: جامٍد ال حيوان/ يستجمر بِ ٢ج

ال حرمة له  .ال صقيل مثل السيف واملرآة ،ُمنٍْق كاحلجر ونحوه

 .اهللا، أو طعام اآلدميني والبهائممثل كتب العلم وما فيه ذكر 

ال يعد  . يرض مثل احلجر والزجاج احلادينال .مباح ال مغصوب

  ا مثل االستجامر باحلرير واملسك وما غال ثمنه.استعامله رسفً 

  باب الوضوء - ٤


  / كم رشوط صحة الوضوء؟ وما هي؟ ١س

  / رشوط صحة الوضوء أربعة :١ج

    التكليف، وهو أن يكون املتوضئ بالغًا عاقًال.-١

  اإلسالم. -٢

  طهارة البدن عن موجب الغسل كاجلنابة واحليض. - ٣

البدن عن نجاسة توجب الوضوء كالبول والغائط  طهارة -٤

  .حملهام  يف

  / كم فروض الوضوء؟ وما هي؟٢س

  / فروض الوضوء عرشة، وهي:٢ج



 ٤٧   باب الوضوء - ٤

  غسل الفرجني بعد تطهري النجاسة. -١

  التسمية حيث ذكرت. -٢

    للصالة. تهمقارنة أوله بنيَّ  - ٣

   .املضمضة واالستنشاق -٤

إىل منتهى  غسل الوجه مستكمًال من مقاص شعر الرأس -٥

  ويدخل فيه البياض الذي بني األذن واللحية. ،الذقن

  غسل اليدين مع املرفقني. - ٦

  مسح كل الرأس واألذنني ظاهرهام وباطنهام. - ٧

  غسل القدمني إىل الكعبني. -٨     

  الرتتيب بني أعضاء الوضوء. -٩

  ختليل األصابع واألظفار والشجج. -١٠


  كم سنن الوضوء؟ وما هي؟ /١س

  ، وهي:مخسة/ سنن الوضوء ١ج

        . )١(السواك -١

 غسل اليدين أوالً. -٢

 .م املضمضة واالستنشاق عىل الوجهتقدي - ٣

 .التثليث   -٤

  مسح الرقبة ببقية ماء الرأس دون مقدمة العنق. -٥
                                                             

  السواك مسنون وهيئته مندوبة وهي كونه َعْرًضا. -)١(



 أوالً: كتاب الطهارة      ٤٨

  ؟/ كم مندوبات الوضوء؟ وما هي٢س

  / مندوبات الوضوء ستة، وهي:٢ج

  ني، بأن يغسل األعىل ثم األسفل.الرتتيب بني الفرج -١

األعضاء بحيث ال جيف العضو األول إال  ةالِوالُء، وهو متابع -٢

  وقد بدأ يف الثاين.

  .  الدعاء - ٣

  .تويلِّ الوضوء بنفسه  -٤

  جتديده بعد كل مباح. -٥

  . ما ُحلَِق أو ُقِرشَ من أعضائهإمرار املاء عىل - ٦

  ؟ اذكر دعاء الوضوء/ ٣س

َوَعَىل  ،َوبِاِهللا ،بِْسِم اِهللا«وضئ إذا وضع طهوره أمامه: / يقول املت٣ج

ِة َرُسوِل اهللاِ    ».$ِملَّ

ْن َفرِجي بَِرَمحتَِك َعْن َمَعاِصيَك «ثم يغسل فرجه فيقول:     ».اللَُّهمَّ َحصِّ

تِي َيوَم َأْلَقاكَ «ثم يتمضمض فيقول:  نِّي ُحجَّ   . »اللَُّهمَّ َلقِّ

ُهمَّ «فيقول:  ثم يستنشق   . »َال َحتِرْمنِي َرائَِحَة اجلَنَِّة بَِرَمحتَِك  اللَّ

ُهمَّ بَيِّْض َوْجهِ «ثم يغسل وجهه فيقول:   ي َيوَم َتْبَيضُّ ُوُجوهٌ اللَّ

  . » ٌَوَتْسَودُّ ُوُجوه

  . »بَيِميِني، َواْغِفْر َذنْبِياللَُّهمَّ أْعطِنِي كِتَاِيبِ «ثم يغسل يده اليمنى فيقول: 

ُهمَّ َال ُتْؤتِنِي كَِتاِيب بِِشَماِيل، «فيقول: ثم يغسل يده اليرسى  اللَّ

ء َأْفَعاِيل َوَجتَ    . »اَوْز َعْن َيسِّ

نِي َرْمحَتَ «ل: ثم يمسح رأسه فيقو ، »َوأَْمتِْم َعَيلَّ نِْعَمتَك ،َك اللَُّهمَّ َغشِّ



 ٤٩   باب الوضوء - ٤

  . »ْغَالَل ِيف َيوِم اِحلَساِب اللَُّهمَّ قِنِي اْألَ «يقول: فثم جييل يده عىل رقبته 

ُهمَّ َثبِّْت َقَدَميَّ َعَىل «ثم يغسل رجليه إىل الكعبني فيقول:  اللَّ

اِط اُملْسَتِقيِم َيوَم تَِزلُّ األَْقَدامُ  َ ثم خيلل . »َيا َذا اجلََالِل َواِإلْكَرامِ  ،الرصِّ

   بني أصابعهام ويبدأ يف الغسل باليمنى منهام.

أَْشَهُد َأالَّ  ،َوبَِحْمِدكَ  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ «ثم إذا فرغ من وضوئه قال: 

ابِنيَ  ،إَِلَه إِالَّ َأْنَت  ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمْن التَّوَّ  ،َأْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إَِليَْك، اللَّ

ِريَن، َواْغِفْر ِيل إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشٍء َقِدْير   .»َواْجَعْلنِي ِمْن اُملَتَطهِّ


  وما هي؟ / كم نواقض الوضوء؟١س

  / نواقض الوضوء ستة، وهي:١ج

  ما خرج من السبيلني من ريح أو بول أو غائط أو نحو ذلك. -١

    زوال العقل بأي وجه.-٢

  خروج قيء نجس. - ٣

  خروج دم أو نحوه؛ سال من موضع واحد يف وقت واحد. -٤

دخول وقت الصالة يف حق املستحاضة ومن به جراحة  -٥

  مستمرة أو سلس بول.

  .معصية كبريةفعل كل  - ٦

  

۞۞۞۞۞  



 أوالً: كتاب الطهارة      ٥٠

  باب الغسل - ٥


  / ما هي موجبات الغسل؟١س

/ موجبات الغسل هي: احلدث األكرب بأنواعه، وستأيت مفصلة ١ج

  إن شاء اهللا تعاىل يف املستويات القادمة.

  ؟)١(/ كم األشياء التي حترم باحلدث األكرب؟ وما هي٢س

  / ثالثة أشياء، وهي:٢ج

  القراءة للقرآن باللسان، والكتابة له ولو بعض آية. -١

    ملس ما فيه ذلك. -٢

  دخول املسجد بكلية البدن. - ٣

  / ماذا جيب عىل من نام يف املسجد فأصابته جنابة؟٣س

/ جيب عليه أن خيرج من املسجد فورًا، وإذا كان عنده تراب تيمم ٣ج

  .سافة للخروجت مدة التيمم أقل من مدة قطع املوخرج فوراً إذا كان

  / ما الواجب عىل الرجل املمني قبل الغسل؟٤س

/ الواجب عليه أن يبول قبل الغسل، فإن تعذر البول إىل آخر ٤ج

  الوقت اغتسل وصىل، ومتى بال أعاد الغسل ال الصالة.

                                                             
عىل املدرس أو املدرسة رشح هذا السؤال واللذين بعده للطلبة الكبار فقط، وهي غري مقررة  -)١(

  عىل الصغار. 



 ٥١   باب الغسل - ٥


  / كم فروض الغسل؟ وما هي؟١س

  بنّيٍة لرفع احلدث. مقارنة أوله - ١ / فروض الغسل أربعة، وهي:١ج

  املضمضة واالستنشاق مع إزالة اخلاللة. -٢

  إجراء املاء عىل مجيع البدن مع الدلك. - ٣

  وعىل املرأة يف غسل احليض والنفاس. ،عىل الرجل نقض الشعر - ٤

  / كم األشياء التي يندب الغسل هلا؟ وما هي؟٢س

  / يندب الغسل لثالثة عرش شيئًا:٢ج

  عرصها وإن مل تصّل.اجلمعة بني فجرها و -١

  ويصيل به صالة العيد. ،العيدين ولو قبل الفجر -٢

      يوم عرفة.- ٣

    ليايل القدر. -٤

  دخول احلرم.-٥

    دخول مكة. - ٦

    دخول الكعبة. - ٧

  دخول املدينة املنورة. -٨

    .÷دخول مكان قرب النبي  -٩

  بعد احلجامة. -١٠

    بعد التحمم يف احلامم البخاري. -١١

  ل امليت.بعد غس -١٢

بعد اإلسالم من املرتدِّ قبل أن يرتطب يف حال كفره بعرق  -١٤

  فإن َترطَّب وجب الغسل. ،أو غريه



 أوالً: كتاب الطهارة      ٥٢

  باب التيمم - ٦


  / كم أسباب التيمم؟ وما هي؟١س

  / أسباب التيمم ثامنية، وهي:١ج

  .كأن يكون يف بئر وال يتمكن من أخذه ،تعذر استعامل املاء -١

  إىل املاء بأن خيشى عدوًا أو سبعًا. خوف الطريق -٢

    خوف تنجيسه. - ٣

حدوث علة أو زيادة فيها حلرٍّ يف خوف رضر املتوضئ من  -٤

  .املاء أو برد إذا مل يقدر عىل تسخني املاء

  خوف رضر املتوضئ من العطش. -٥

ال يؤكل  وما ،يخوف رضر غريه حمرتم الدم؛ كاملسلم، والذم - ٦

هو  :واإلجحاف .جمحفًا به وكانل ذبحه كاحلامر، أو مام حي حلمه

  أن ال جيد عوضه مع احلاجة إليه.

  فوت صالة ال تقىض وال بدل هلا كاجلنازة.  - ٧

عدم املاء مع الطلب إىل آخر الوقت مع السؤال، إذا أمن عىل  -٨

  نفسه وماله املجحف.


  ؟/ هل جيب رشاء املاء للصالة١س

  جيحف./ نعم جيب بام ال ١ج 



 ٥٣   باب التيمم - ٦

  ؟/ هل جيب قبول هبة املاء وطلبه٢س

ه حيث ال ِمنَّة، فإن خيش حلوق املنة هبته وطلبُ  / نعم جيب قبوُل ٢ج

  مل جيب.

  ؟/ هل جيب قبول ثمنه٣س

ألن من الزم املال حلوق املنة، إال من  ؛/ ال جيب قبول ثمنه٣ج

  .فيجب القبول الولد واإلمام من بيت املال

  ؟/ ما حكم النايس للامء٤س

  / حكمه كالعادم للامء جيوز له التيمم.٤ج

  ؟/ بم يكون التيمم٥س

  .منبٍت -٤ .طاهرٍ  -٣ .مباٍح - ٢  .تراٍب  - ١ / يكون بِـ:٥ج

  .يعلق باليد-٥    

املستعمل، مل خيالطه تراٌب مستعمٌل مثله أو أكثر منه، أو نحو  - ٦

  .كالرماد


  /كم فروض التيمم؟ وما هي؟١س

  تيمم ستة، وهي:/ فروض ال١ج

  التسمية كالوضوء  -١

 نفُلُه، أو ما يرتتب فال يتبع الفرَض إال ،مقارنة أوله بنية معينة -٢

  كاخلطبة. عىل أدائه كالوتر، أو رشطه

  رضب الرتاب باليدين. - ٣



 أوالً: كتاب الطهارة      ٥٤

  مسح الوجه مستكمالً كالوضوء. -٤

  ثم رضبة أخرى لليدين. -٥

  الرضب. ثم مسحهام مرتًبا كالوضوء؛ ويكفي الراحة - ٦


  / ما يندب يف التيمم؟١س

  / ندب:١ج

ثالث رضبات؛ رضبة بيديه للوجه، ورضبة باليرسى ويمسح  -١

  هبا اليمنى، ورضبة باليمنى ويمسح هبا اليرسى.

  .)١(هيئاته -٢

  / متى يتيمم للصلوات اخلمس؟٢س

  ./ يتيمم للخمس الصلوات آخر وقتها٢ج


  / ما جيب عىل من وجب عليه الغسل واملاُء يرض مجيَع بدنِه؟١س

  / جيب عليه أن يتيمم للصالة مرة واحدة.١ج

/ ما جيب عىل من وجب عليه الغسل واملاُء يرض بعض بدنِه إما ٢س

  لربد أو مرض؟

  توضأ للصالة.ثم ي/ جيب عليه غسل ما أمكن من بدنه ٢ج

                                                             
  و املدرسة تبيني كيفية التيمم عمليًا ليفهمها الطلبة والطالبات. عىل املدرس أ -)١(



 ٥٥   باب الحيض() - ٧

  ة وخيش من نقضها رضًرا؟من به جبري يعمل كيف/ ٣س

ألنه ناقص  ؛/ ال ينقضها وال يمسح عليها، لكنه ال يؤم إال مثله٣ج

  طهارة.


  / كم نواقض التيمم؟ وما هي؟١س

  / نواقض التيمم ستة أشياء، ينتقض:١ج

    بالفراغ مام فعل له. -١

  وباالشتغال بغري ما تيمم له. -٢

      وبزوال العذر. - ٣

  املاء قبل كامل الصالة. ووجود -٤

  وبخروج وقت الصالة. -٥

  نواقض الوضوء. - ٧

۞۞۞۞۞  

  )١(باب الحيض - ٧

  / كم أقل احليض وكم أكثره؟١س

  وأكثره عرشة أيام. ،/ أقل احليض ثالثة أيام١ج

  / كم أقل الطهر وكم أكثره؟ ٢س

  وال حد ألكثره. ،/ أقل الطهر عرشة أيام٢ج

                                                             
 تنبيه: غري مقرر عىل الصغار. -)١(



 أوالً: كتاب الطهارة      ٥٦

  ؟/ ما هي األمور التي حترم باحليض٣س

: الصالة ، وقراءة القرآن ، ودخول املسجد ، ٣ج / حيرم باحليض 

  .ومحل املصحف وملسه


  / ما يندب للحائض؟١س

/ يندب هلا أن تتعاهد نفسها بالتنظيف، ويف أقات الصالة أن ١ج

  توجه للقبلة وتذكر اهللا تعاىل.تتوضأ وت

  / ما الذي جيب عىل احلائض قضاؤه؟٢س

  / جيب عليها قضاء الصيام ال الصالة.٢ج


  / ما حكم النفاس؟١س

  / النفاس كاحليض يف مجيع أحكامه.١ج

  / بم يكون النفاس؟٢س

  عقيبه دم. )١(/ إنام يكون النفاس بوضع كل احلمل متخلقا٢ج

  / كم أقله وكم أكثره؟٣س

  وأكثره أربعون يومًا.، / ال حد ألقله ٣ج
۞۞۞۞۞  
۞۞۞  
۞  

                                                             
متخلقًا : أي صار مضغة ويعرف بأن يوضع بني ماٍء حار؛ فإن تفتت فليس بحمل وإن مل يتفتت  -)١(

  م فهو حيض.فهو محل، وتكون املرأة نفساء إذا تعقبه الدم يف العرش فإن جاء بعد عرشة أيا



 ٥٧   الةثانيا: كتاب الص
ي ةا: ثان   كتاب الصال

ا: 
ً
  كتاب الصالةثاني

  شروط الصالة وما يتعلق بها - ١


  / كم رشوط وجوب الصالة؟ وما هي؟١س

  / رشوط وجوهبا ثالثة، وهي:١ج

  وبلوغ. - ٣  .وإسالم -٢  .عقل -١

  / بم يكون البلوغ يف الذكر واألنثى؟٢س

واحدة متجعدة يف / يكون البلوغ: باحتالم، أو إنبات ولو شعرة ٢ج

  العانة، أو ميض مخس عرشة سنة.

  ويف املرأة وحدها: باحلبل، أو احليض. 

  / ماذا جيب عىل ويل الصغري ؟٣س

إذا بلغ سن السابعة،  يأمره بالصالة/ جيب عىل ويل الصغري أن ٣ج

  وجيب عليه أن يرضبه عليها إذا بلغ سن العارشة.


  الة؟ وما هي؟/ كم رشوط صحة الص١س

  / رشوط صحة الصالة ستة، وهي:١ج

  دخول الوقت وطهارة البدن من احلدث والنجاسة. -١

  سرت مجيع العورة يف مجيع الصالة حتى ال ترى إال بتكلف.  -٢

  طهارة كل ما حيمله املصيل ويلبسه ، وإباحة ما يلبسه. - ٣



 ثانيا: كتاب الصالة      ٥٨

فال تصح الصالة يف األرض ، إباحة املحل الذي يصيل عليه  -٤

  املغصوبة. 

  طهارة املحل الذي يصيل عليه.  -٥

تيقن املصيل استقبال عني الكعبة، فإن كان بعيدًا عنها حترى  - ٦

  ويكفيه الظن.، جهتها 

  / َمْن الذي جيب عليه استقبال عني الكعبة؟٢س

/ جيب عىل من كان بجانب الكعبة يراها ، وعىل َمْن يف حكم ٢ج

  نه وبينها حائل من بناء أو نحوه.الرائي وهو املجاور للكعبة لكن بي

  / ما الذي جيب عىل غري الرائي ومن يف حكمه؟ ٣س

/ الذي جيب عىل غريهام وهو البعيد عنها إذا كان يف غري حمراب ٣ج

ري جلهتها، ثم تقليد املسلم احلي، ثم : التح÷الرسول 

  ، ثم يتجه حيث يشاء آخر الوقت.املحراب

  قبلة؟/ من الذي يعفى عنه استقبال ال٤س

وهو اهلودج الذي  ،/ يعفى ذلك ملتنفل راكب يف غري املحمل٤ج

  حيمل عىل اجلامل.

  / ما حد العورة يف الرجل واملرأة؟٥س

/ العورة من الرجل يف الصالة وغريها من الركبة إىل حتت الرسة ٥ج

  بمقدار الشفة.

والعورة من املرأة مجيع جسمها وشعرها غري الوجه والكفني حال 

  أما يف غري الصالة فهي عورة مجيعها.الصالة، و



 ٥٩   شروط الصالة وما يتعلق بها - ١

  / ما الذي يندب للرجل سرته يف الصالة؟٦س

  / ندب له سرت الظهر واهلربية واملنكب.٦ج

  / ما حكم من تعذر عليه اللباس وهو يريد أن يصيل؟٧س

  أقل اإليامء. :أي ،/ حكمه أن يصيل عاريًا قاعدًا موميًا أدناه٧ج


  / ما هي األشياء التي تكره الصالة فيها؟١س

كاملشبع صفرة  ،/ تكره الصالة يف بعض امللبوسات كراهة حظر١ج

  واحلرير.، محرة وأ

ويف  ،وتكره يف بعض امللبوسات كراهة تنزيه؛ كثوب كثري الوسخ

  الرساويل وحده بدون ثوب، والفرو وحده بدون ثوب.

  كره الصالة عليها؟ وما هي؟/ كم األشياء التي ت٢س

  / تكره عىل مخسة أشياء، وهي :٢ج

  الصورة التي ال جرم هلا. :أي ،متثال حيوان كامل -١

   .ال عليها فهو حرام ،بني املقابر -٢

مزامحة النجاسة إذا كانت يف جدار ونحوه مام ال يتحرك  - ٣

  فإن حتركت بطلت صالته.  ،بتحرك املصيل

  إال يف حمل خلع الثياب فال بأس.  ،يف احلاممات البخارية -٤

بسط الشعر، ألن املرشوع أن تكون عىل الصوف املتلبد و-٥

  الصالة عىل األرض أو عىل ما نبت فيها كاحلصري وغريه.



 ثانيا: كتاب الصالة      ٦٠

  / ما هي األشياء التي يكره للمصيل استقباهلا؟٣س

/ يكره للمصيل أن يستقبل يف صالته: نائًما، أو ميًتا، أو قًربا، أو ٣ج

َثا، أو متحدَثا، أو فاسًقا، أو رساًجا، أو نجًسا؛ إذا كانت هذه ُحمْدِ 

األشياء من املصيل يف قدر القامة، أما إذا كانت بعيدة أكثر من 

  القامة فال كراهة.


  / ما هي أفضل أماكن الصالة؟١س

/ أفضل أماكن الصالة هي: املساجد، وأفضل املساجد: ١ج

ثم مسجد بيت ، ÷ملسجد احلرام، ثم مسجد رسول اهللا ا

املساجد التي تكثر فيها اجلامعات، ثم املساجد التي  ثم .املقدس

  بناها أهل الفضل والصالح.

  / ما األشياء التي ال جيوز فعلها يف املساجد؟٢س

  / املساجد وضعت للعبادة فال جيوز فيها إال الطاعات.٢ج

۞۞۞۞۞  

  باب األوقات) ٢( 


  ؟إىل كم ينقسم الوقت  /١س

  ينقسم الوقت  إىل قسمني: اختياري واضطراري.  /١ج

  ؟للصلوات االختياري  الوقت ما هو  /٢س

وقت  اختيار الظهر: من الزوال، وآخره: مصري ظل اليشء  /٢ج



 ٦١   ) باب األوقات٢(

مثله، وهو، أي: مصري ظل اليشء مثله، أول وقت  العرص، 

  ثليه.وآخره: مصري ظل كل يشء م

وقت اختيار  املغرب: من رؤية كوكب لييل، وآخره: ذهاب 

الشفق األمحر، وهو، أي: ذهاب الشفق األمحر، أول وقت  

  العشاء، وآخره: ذهاب ثلث الليل.

  إىل بقية تسع ركعة كاملة. )١(من طلوع املنترش وقت اختيار الفجر:


  ؟اتللصلو االضطراري   الوقت ما هو  /١س

وهو مصري   أي الظهروقت  اضطرار الظهر: من آخر اختياره    /١ج

  ظل كل يشء مثله إىل بقية  من النهار  تسع العرص.

  وللعرص وقتان اضطراريان:

ــر إال ــار الظه ــت اختي ــو وق ــه األول: ه ــر يف أول وقت ــع الظه ــا يس  م

  الزوال.  عقيب

حتى  - هوهو مصري ظل كل يشء مثلي- من آخر اختيار العرص  :والثاين

  وكذلك املغرب والعشاء. .ال يبقى ما يسع ركعة قبل الغروب

  .والوقت االضطراري للفجر: هو  إدراك ركعة  قبل طلوع الشمس

                                                             
  ) املنترش: وهو ضوء يف املرشق يمتد من جهة الشام إىل جهة يمن.١(



 ثانيا: كتاب الصالة      ٦٢


  متى تصىل رواتب الفرائض؟/١س

تصىل يف أوقاهتا بعد فعلها إال  - نوافلها: أي - رواتب الفرائض /١ج

  الفجر فقبله.

  ء الفروض؟يصلح لقضا أي وقت/٢س

  كل وقت يصلح للفرض قضاء./٢ج

  ؟واجلنازة للنوافل  ما هو الوقت املكروه/٣س

  تكره  صالة النفل واجلنازة  يف الثالثة  األوقات  وهي:/٣ج

    عند طلوع الشمس. - ١

   الزوال. وعند - ٢

  الغروب. عندو - ٣

  ما هو أفضل الوقت للفرائض؟/٤س

  أفضل الوقت أوله./٤ج

  قديم والتأخري؟جيوز له مجع الت  الذي من /٥س

أو سلس بول، وكذا املريض  جيوز ملن به جراحة مستمرة/٥ج

مباح ينفعه  أو واملشغول بطاعة املتوضئ، واملسافر، واخلائف،

فهؤالء جيوز هلم مجع التقديم؛ وهو: أداء الظهر   وينقصه التوقيت،

والعرص، أو املغرب والعشاء، يف أول وقتهام، والتأخري، وهو: 

  ر الوقت؛ ويكون اجلمع بأذان واحٍد هلام، وإقامتني. يف آخامأداؤه

۞۞۞۞۞  



 ٦٣   ) باب األوقات٢(

  باب األذان واإلقامة) ٣( 


  اذكر ألفاظ األذان واإلقامة معربة؟/١س

  ألفاظ األذان:/١ج

  اهللاُ َأْكَربُ * اهللاُ أْكَربُ 

  اهللاُ  أَْشَهُد أن الّ إَِلَه إالّ اهللاُ * أَْشَهُد أن الّ إَِلَه إالّ 

داً َرُسْوُل اهللاِ  داً َرُسْوُل اهللاِ* أَْشَهُد أنَّ ُحمَمَّ   أَْشَهُد أنَّ ُحمَمَّ

الِة  الةِ * َحيَّ َعَىل الصَّ   َحيَّ َعَىل الصَّ

  َحيَّ َعَىل اْلَفالِح * َحيَّ َعَىل اْلَفالِح 

  َحيَّ َعَىل َخْريِ اْلَعَمِل * َحيَّ َعَىل َخْريِ اْلَعَملِ 

  * اهللاُ أْكَربُ  اهللاُ َأْكَربُ 

  ال إَِلَه إالّ اهللاُ.

«وألفاظ اإلقامة كاألذان سواء إال أنه يزيد بعد قوله َحيَّ َعَىل َخْريِ : 

َالُة*»: «َملِ َحيَّ َعَىل َخْريِ اْلعَ اْلَعَمِل* َالةَقْد َقاَمِت الصَّ   ».قَْد َقاَمِت الصَّ


   ة؟هل جتب نية األذان واإلقام/١س

  .نيتهام نعم جتب/١ج

  يفسدهام؟  الذي ما/٢س

  ال ترك اجلهر.  ،الذي  يفسدهام النقص والتعكيس/٢ج

  هل تفسد الصالة بنسياهنام؟/٣س

  ال تفسد الصالة بنسياهنام./٣ج



 ثانيا: كتاب الصالة      ٦٤

  يكره حاهلام وبينهام؟ ما الذي/٤س

  والتنفل يف املغرب بينهام. ،يكره الكالم حاهلام/٤ج


  عىل من جيب األذان واإلقامة؟/١س

، يف اخلمس الصلوات جيب األذان واإلقامة عىل الرجال فقط/١ج

  ندبًا يف القضاء. ،وجوبًا يف األداء فقط،

  ؟وما رشوط صحته  من جيزي األذان/ ٢س

ون يف ط صحته: أن يكوورش .زي السامَع ومن يف البلِد أذانٌ / جي٢ج

ولو  ،عدٍل، طاهٍر من اجلنابة، )١(معرٍب  ،الوقت من مكلٍف، ذكرٍ 

   .قاضًيا، أو قاعًدا، أو غَري مستقبل القبلة


  يقلد يف األذان؟ الذي من/١س

  الذي ُيقلَّد: املؤذُن البصري، العارف باألوقات، يف الصحو فقط./١ج

  من الذي يتوىل اإلقامة؟ ومن تكفي؟/٢س

هو املؤذن، وال يقيم للصالة إال وهو متطهٌر،  الذي يتوىل اإلقامة/٢ج

  فيكفي َمن صىلَّ يف ذلك املسجد تلك الصالة.

  هل تصح النيابة عن املؤذن يف اإلقامة؟/٣س

  نعم تصح النيابُة عن املؤذن لإلذن والعذر./٣ج

                                                             
  فال جيزئ األذان امللحون نحو أن يقول: حيُّ بضم الياء أو نحو ذلك.  -)١(



 ٦٥   ) باب األوقات٢(

  باب صفة الصالة) ٤( 


  ما هي صفة الصالة؟/١س

ورباعية  ،وثالثية كاملغرب ،ئية كالفجرهي ثنا  صفة الصالة/١ج

  كالظهر والعرص والعشاء.

  كم فروض الصالة؟/٢س

  : )١(فروض الصالة  عرشة/٢ج

  أو قبلها بيسري. مع التكبرية ،نية يتعني هبا الفرض - ١

واملراد أن يستحرض يف قلبه العزم عىل أداء الفريضة التي هي (الظهر 

  بالنية.لفظ يتوال حيتاج إىل أن  ،.إلخ).أو العرص

  .ومن رشطه أن يكون املكرب قائًام حالهالتكبري  - ٢

  القيام قدر الفاحتة وثالث آيات يف أي ركعة، أو مفرقا. - ٣

أي: يف أي  ،كذلك - أي: الفاحتة وثالث آيات-  قراءة ذلك - ٤

  أو مفرقا، رسا يف العرصين، وجهًرا يف غريهام. ركعة

  ركوع بعد اعتدال.  - ٥

  إال بطلت.اعتدال تام و - ٦

تقرة وعىل الركبتني وباطن السجود عىل اجلبهة مس - ٧

  والقدمني. الكفني

                                                             
حتى حيفظها  يع ألفاظ الصالة كاملة لكل طالب وطالبةتسم يرجى من كل مدرس ومدرسة-)١(

تقنها كل واحد، وكذلك االهتامم بتبيني فروضها كل واحد، وكذلك تطبيق كيفيتها حتى ي
وسننها وما يتعلق هبا؛ لعظم مكانتها يف الدين، وإال فاملفروض أهنم قد حفظوها يف املستوى 

  األول.



 ثانيا: كتاب الصالة      ٦٦

  للقدم اليمنى فارشًا لليرسى. ناصباً  ،اعتدال بني كل سجودين - ٨

  الشهادتان والصالة عىل النبي وآله.  - ٩

قاصدًا  ،)١(معرفاً  ،مرتباً  ،التسليم عىل اليمني واليسار بانحراف - ١٠

  حيتهام من املسلمني يف اجلامعة.للملكني ومن يف نا

  ؟فعله عىل األمي   الذي جيب ما /٣س

  جيب عىل األمي فعل ما أمكنه آخر الوقت إن نّقص يف القراءة./٣ج

  تسقط عنه القراءة؟  الذي من /٤س

 تسقط القراءة: عن األخرس؛ وهو الذي ال يمكنه يشء من/٤ج

  أو فأفأة. تأتأة الكالم لتغري اللسان، ال األلثغ ونحوه؛ وهو من به


  كم سنن الصالة؟ وما هي؟/١س

  سنن الصالة  ثالث عرشة:/١ج

  ».َأُعْوُذ باهللاِ السميِع العليِم ِمْن الشيطاِن الرجيمِ «وهو:  ،التعوذ - ١

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر «التوجهان قبل التكبري، وهام:  - ٢ َوجَّ

َمَواِت َواْألَْرَض َحنِيْ  فًا ُمْسلًِام وما أنا ِمْن املرشكني، إِنَّ َصَالِيت السَّ

يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت  َوُنُسكِي َوَحمَْياي َوَممَاِيتَ لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني َال َرشِ

يٌك  َوأَنَا ِمَن اْلُمْسلِِمَني اْحلَْمُد لِلَِّه الَِّذي َملْ َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَملْ َيُكْن َلُه َرشِ

لِّ ِيف    ». اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّ

                                                             
(السالمُ -)١( : أي يقول:  اهللا) وأن ال يقول سالم عليكم ورمحة اهللا بدون  عليكم ورمحةُ  معرفًا 

  األلف والالم.



 ٦٧   ) باب األوقات٢(

لتني رسا يف العرصين وجهًرا قراءة احلمد والسورة يف األو - ٣

  غريهام.  يف

  .الرتتيب بني احلمد والسورة - ٤

  الوالء بينهام. - ٥

ُسْبَحاَن اِهللا واحلمُد هللاِ وال إلَه إال اُهللا «أو التسبيح، وهو:  الفاحتة - ٦

  ، يف اآلخرتني رسا كذلك. »ربواهللاُ أك

عند القيام والركوع » اُهللا أكَرب «وهو قوله:  ،تكبري النقل - ٧

  .والسجود

 »ُسْبَحاَن اِهللا العظيِم وبَِحْمِده«، وهو: والسجود تسبيح الركوع - ٨

  .يف السجود »ُسْبَحاَن اهللاِ األْعىل وبَِحْمِده«و .يف الركوع

قول القائل عند رفع رأسه من  ، وهوالتسميع لإلمام واملنفرد - ٩

  ».َسِمَع اهللاُ لَِمْن َمحَِده: «الركوع

، وهو أن يقول بعد قول اإلمام سمع اهللا ملن احلمد للمؤتم- ١٠

  ».َربَّنَا َلَك احلَْمد: «محده

َواْحلَْمُد ِهللا،  ،َوبِاِهللا ،بِْسِم اهللاِ«التشهد األوسط، وهو:  - ١١

يَك ، َهُد َأالَّ إَِلَه إِالَّ اُهللاهللاِ، أَْش َواألَْسَماُء احلُْسنَى ُكلَُّها  َوْحَدُه َال َرشِ

ًدا َعبُْدُه َوَرُسوُلهُ  ،َلهُ    ».َوأَشَهُد أَنَّ ُحمَمَّ

  .)١(طرفا  التشهد  األخري - ١٢

  القرآن.من القنوت يف الفجر والوتر عقيب آخر ركوع بأدعية  - ١٣
                                                             

  ن التشهد هو: بسم اهللا وباهللا واحلمد هللا واألسامء احلسنى كلها هللا.الطرف األول م-)١(

والطرف الثاين : وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم 

  إنك محيد جميد. 



 ثانيا: كتاب الصالة      ٦٨


  ما الفرق بني الرجل واملرأة يف صفة الصالة؟/١س

ا ما هو واجب، ومنها ما هو يف عرشة أشياء؛ منه بينهام الفرق/١ج

  .مندوب

  أما الواجب فهو:
 أهنا تسرت مجيع بدهنا إال الوجه والكفني.  )١

 .وأقله أن يسمع من بجنبه  ،أهنا يف اجلهر جتهر  أقله من الرجل )٢

 قفن صفا واحًدا.أن إمامتهن وسط الصف، وي )٣

 أن صفهن مع الرجال اآلخر. )٤

  أهنا ال تؤم الرجل. )٥

  وأما املندوب فهو:
 أهنا ال تؤذن وال تقيم.  )١

 أهنا جتمع بني رجليها حال القيام.  )٢

بل تكون أصابع يدهيا  ،أهنا ال تنحني حال الركوع انحناًء تامًا  )٣

  .أعىل ركبتيها   

ت رجليها إىل أهنا إذا أرادت السجود انتصبت جالسة وعزل )٤

 وكذلك حال التشهد وبني السجدتني. ،اجلهة اليمنى ثم تسجد

وذراعاها جنب  ،أهنا إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها )٥

  فخذهيا غري مرتفعني من األرض. 



 ٦٩   ) باب األوقات٢(


  ؟متى تسقط الصالة عن املريض /١س

  تسقط  الصالة  عن املريض بوجود أحد أمرين:/١ج

  تعذر فعل الواجب. بزوال عقله حتى - ١

  بعجزه عن اإليامء بالرأس مضطجعًا. - ٢

  ؟يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود  ما  الذي/٢س

  :الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود/٢ج

فإن  ،وع  يومي له  من قياموالرك ،أن  يومي للسجود  من قعود - ١

منه ، فإن تعذر ويزيد يف خفض السجود، فمن قعود القيام تعذر 

  ويوجه إىل القبلة مستلقًيا عىل ظهره. مضطجعفالقيام والقعود 

  ؟كيف يصنع املريض الذي ال يستطيع التوضوء/٣س

  منكوحه ثم جنسه بخرقة. )١(يوضيه غريه وينجيه  حكمه هو أن/٣ج


  بم تفسد الصالة؟/١س

  تفسد  الصالة:/١ج

  باختالل رشط  من رشوطها التي تقدمت. - ١

 من فروضها.  أو فرض - ٢

 وبالفعل الكثري كاألكل والرشب. - ٣

  وبكالم ليس من القرآن وال من أذكارها. - ٤
                                                             

  : أي زوجته.منكوحه. ينجيه: أي يغسل فرجيه -) ١(



 كتاب الصالةثانيا:       ٧٠


  هل يعفى عن يشء من الفعل يف الصالة؟/١س

  نعم، يعفى عن الفعل اليسري./١ج

  ؟الفعل اليسري متى جيب /٢س

إزاره وإذا مل ، كأن ينحل قد جيب إذا كان إلصالح الصالة/٢ج

  .يصلحه بفعل يسري انكشفت عورته

  متى يندب الفعل اليسري؟/٣س

  واحلىص.أ: عد املبتىل األذكار واألركان باألصابع يف مثليندب /٣ج

  متى يباح الفعل اليسري؟/٤س

  ما يؤذيه. يباح عند تسكني/٤ج

  ما يكره من الفعل اليسري؟/٥س

الظفر وقتل القمل  وحبس النخام والعبث وقلم احلقنيكره منه: /٥ج

  ال إلقائه.

۞۞۞۞۞  

  باب صالة الجماعة) ٥( 


  /ما حكم اجلامعة؟ ومتى ال تصح؟١س

  / اجلامعة سنة مؤكدة، وال تصح يف أحد عرش حاًال:١ج

 وذلك حيث يكون اإلمام فاسًقا. - ١

 حكمه كالذي يكشف عورته. أو يف - ٢



 ٧١   ) باب صالة الجماعة٥(

 وصبيا. - ٣

 ف.ومؤمتا غري مستخل - ٤

 وامرأة برجل. - ٥

 إال مع رجل. والعكس - ٦

 واملقيم باملسافر يف الرباعية إال يف اآلخرتني. - ٧

 واملتنفل باملفرتض. - ٨

 وناقص الطهارة والصالة بضده. - ٩

 أداء وقضاًء. وأواملختلفني فرضًا  - ١٠

  وقتًا أو قبلة أو طهارة. أو يف التحري - ١١

  / من تكره الصالة خلفه؟٢س

  أو كرهه األكثر صلحاء. ،/ تكره الصالة خلف من عليه فائتة٢ج

  /من األوىل باإلمامة من املستويني يف القدر الواجب؟٣س

  / األوىل بإمامة الصالة:٣ج

، ثم األرشف نسبًا.   الراتب، ثم األفقه، ثم األورع، ثم األقرأ، ثم األسنُّ


  ؟هل جتب نية اإلمام واملؤتم/ ١س

وإذا مل  ،ئتامم عىل املؤتمواال ،نية اإلمامة عىل اإلمام/نعم جتب ١ج

حيث ينوي االئتامم ينويا بطلت اجلامعة أو بطلت الصالة عىل املؤتم 

إن نويا فإن نويا اإلمامَة صحت فرادى، و ومل ينو اإلمام اإلمامة؛

  .صالهتام االئتامَم بطلت



 ثانيا: كتاب الصالة      ٧٢

  و أين يقف االثنان فصاعدا؟ ؟/أين يقف املؤتم الواحد٢س

  / يقف املؤتم الواحد أيمن إمامه، واالثنان فصاعدا خلفه.٢ج

  يقدم يف الصفوف؟ من الذي/٣س

وييل كال  ،ثم النساء ،ثم اخلناثى ،/ الذي يقدم صف الرجال٣ج

  .)١(صبيانه

  /هل جيوز أن ختلل املكلفة صفوَف الرجال مشاركًة هلم؟٤س

وعىل َمْن  وإال فسدت عليها ،صفوفهم املكلفة / ال جيوز أن ختلل٤ج

  خلفها وَمن يف صفها إن علموا.

  /من الذي يسد اجلناح؟٥س

إال الصبي  )٢(/ الذي يسد اجلناح كل مؤتم أو متأهب منضم٥ج

  .فساداً جممعًا عليهوفاسد الصالة 


  ؟بم يعتد الالحق للجامعة/ ١س

  / يعتد الالحق بركعة أدرك ركوعها.١ج

  فاتته األوىل من أربع؟ / هل يتشهد األوسَط َمنْ ٢س

، وعليه أن يتابع اإلمام ويتم ما األوسط من فاته ذلك / ال يتشهد٢ج

  فاته بعد التسليم.

                                                             
  سنون. الرتتيب يف الكبار واجب ويف الصغار م -)١(

  كأن يكون منضًام إىل صف اجلامعة يف حالة التوجه وملا يكرب تكبرية اإلحرام.  -)٢(



 ٧٣   ) باب سجود السهو٦(

  / ما الذي يندب ملن مل يدرك الركوع؟٣س

  / ندب أن يقعد ويسجد مع اجلامعة ومتى قام ابتدأ.٣ج

  / كيف تكون جامعة النساء؟٤س

  يف الوسط.وإمامتهن ، /تكون جامعتهن صفًا واحداً ٤ج

  / هل تفسد اجلامعة عىل مؤتم فسدت عىل إمامه؟٥س

  إن عزل فوًرا.يه / ال تفسد عل٥ج

  / هل جتب متابعة اإلمام؟٦س

فيسكت، إال أن  ، أو جهرٍ )١(فيعزل /نعم جتب متابعته؛ إال يف مفسدٍ ٦ج

ٍر، فيقرأ املؤتُم لنفسه.   يفوت سامع قراءة اإلمام لبُْعٍد، أو َصَمٍم، أو تأخُّ

۞۞۞۞۞  

  باب سجود السهو) ٦( 


  / ما الذي يوجب سجود السهو؟١س

  / من موجباته يف الفرض:١ج

  دون املندوبات ولو عمًدا. ،األول: ترك مسنون

كأن يقرأ موضع التسبيح  ،الثاين: زيادة ذكر جنسه مرشوع فيها

  العكس.  أو

  ومنه اجلهر حيث يسن تركه. ،الثالث: الفعل اليسري

  كتسليمة يف غري موضعها. ،: زيادة ركعة أو ركن سهواً رابعال

                                                             
  كأن يزيد ركعة خامسة أو نحو ذلك.  -)١(



 ثانيا: كتاب الصالة      ٧٤


  ؟/ما حكم الشك بعد الفراغ١س

  .فال سجود للسهو/ ال حكم للشك بعد الفراغ ١ج


  وأين حمله؟ كم سجود السهو/ ١س

  / هو سجدتان بعد كامل التسليم.١ج

  ا هي؟السهو؟ ومسجود  / كم فروض٢س

  :، وهي/ فروضه مخسة٢ج

   .االعتدال- ٤. السجود- ٣. التكبري - ٢. لجربانالنية ل - ١

  التسليم.- ٥

  وما هي؟ كم سننه؟/ ٣س

  /سننه ثالثة:٣ج

  .تكبري النقل - ١

  .وتسبيح السجود - ٢

  .)١(والتشهد - ٣

  / ما يلزم املؤتم إذا سها إمامه؟٤س

  / يلزمه سجود السهو لسهو إمامه.٤ج

  ؟سهو يف النفلما حكم ال/ ٥س

  .هو يف النفل نفل/ ٥ج
                                                             

  واملراد بالتشهد : أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.  -)١(



 ٧٥   ) باب سجود السهو٦(

  / إذا سها املصيل يف حال سجود السهو فهل يلزمه سجود آخر؟٦س

  / ال يلزمه سجود آخر؛ ألنه ال سهو لسهوه.٦ج


  / ما أسباب السجود املستحب؟١س

  / هي ثالثة أسباب:١ج

    شكر. - ١

  واستغفار. - ٢

  عها.ولتالوة اخلمس عرشة آية أو لسام - ٣

  / ما صفة السجود املستحب؟ وما رشطه؟ ٢س

/ صفته: النية ، وتكبرية واحدة، وسجدة واحدة، وال حيتاج إىل ٢ج

يكون الساجد بصفة املصيل يف الطهارة  التسليم بعدها، ورشطه: أن

  وغريها.

  /ما يقول الساجد يف سجود التالوة؟٣س

ـ ثالًثا./ يسبح كتسبيح السجود ، وهو: سبحان اهللا األعىل و٣ج   بحمده 

  باب قضاء الصالة) ٧( 

  /من الذي جيب عليه القضاء؟١س

/ جيب عىل من ترك إحدى اخلمس أو ما ال تتم إال به كالوضوء ١ج

  ونحوه. 

  / متى تقىض صالة العيد؟٢س

  إن تركت للبس. ،/ تقىض صالة العيد يف ثانيه فقط إىل الزوال٢ج



 ثانيا: كتاب الصالة      ٧٦

  ؟هل يلزم تارك الفرض قضاءه كام فات/ ٣س

ال من  ،نعم يلزمه أن يقضيه كام فات قرصًا وجهرًا وعكسهام /٣ج

  كيف أمكن.يقيض ما فاته واملعذور  .قعود وقد أمكنه القيام


  ؟الفور كم حدهل جيب القضاء فورًا؟ و/١س

  فوره مع كل فرض فرض. وكيفية/نعم جيب فوراً ، ١ج

  / ما الذي يندب قضاؤه؟٢س

  ضاء السنن املؤكدة./ يندب ق٢ج

۞۞۞۞۞  

  باب صالة الجمعة) ٨( 


  /من الذي جتب عليه اجلمعة؟١س

نازل يف  ،صحيح ،مسلم ،حر ،ذكر ،/ جتب عىل كل مكلف١ج

  موضع إقامتها أو يسمع نداءها.

  /كم رشوط اجلمعة؟٢س

/ رشوطها مخسة: اختيار الظهر، وسلطان عادل، وثالثة مع ٢ج

  جد يف مستوطن، وخطبتان قبلها.مقيمها، ومس



 ٧٧   ) باب صالة الجمعة٨(


  / ما يشرتط يف خطبتي اجلمعة؟١س

 ،متطهرين ،مع عددها ،قبل صالة اجلمعة/يرشط فيهام أن تقعا ١ج

اشتملتا عىل  ،للقبلِة مواجٍه للحارضين مستدبرٍ  ،متطهر ،من عدل

  محد اهللا والصالة عىل النبي وآله وجوبًا.

  معة؟/ما الذي يندب يف خطبة اجل٢س

وندب فيهام . ويف الثانية الدعاء ، / ندب يف األوىل الوعظ وسورة ٢ج

والفصل بينهام بقعود أو سكتة، وأن ال يتعدى ثالثة املنرب إال  ،القيام

  لبعِد سامٍع، واالعتامد عىل سيف أو نحوه، والتسليم قبل األذان.

  / هل جيوز أن يصيل غري اخلطيب؟٣س

  لو لغري عذر./نعم جيوز أن يصيل غريه و٣ج


  / هل جيوز ملن قد حرض اخلطبَة تركها؟١س

  إال للمعذورين.ذلك / ال جيوز ١ج

  بعد جامعة العيد؟ اجلمعة/ما حكم ٢س

  /حكمها أهنا تصري رخصة.٢ج

  / ما يندب يف يوم اجلمعة؟ ٣س

ا / يندب يف يوم اجلمعة: لبس النظيف والفاخر من الثياب، وأواله٣ج

  من الزينة أكثر من غريه؛ ألنه يقتدى به. األبيض، ويستحب لإلمام

واألوالد  النفوس: أكل الطيب من الطعام، والرتفيه عىل ويستحب

  واألهلني والبهائم.



 ثانيا: كتاب الصالة      ٧٨

يوم اجلمعة،  ÷اإلكثار من الصالة عىل رسول اهللا  ويستحب:

وقراءة سورة الكهف، واإلكثار من الدعاء يوم  وليلة اجلمعة.

  رجاء أن يصادف ساعة اإلجابة.  اجلمعة

  صالة السفرباب ) ٩(


  /ما الذي جيب قرصه من الصلوات؟١س

  / جيب قرص الصالة الرباعية إىل اثنتني.١ج

  / من الذي جيب عليه القرص؟٢س

حتى يدخل  )١(/ جيب عىل من تعدى ميل بلده مريدًا أيَّ سفٍر بريًدا٢ج

  .راجعاً  ميل بلده

  م من تردد يف الربيد؟/ ما يلز٣س

  / يلزمه أن يتم وإن تعداه كاهلائم.٣ج

  باب صالة العيدين) ١٠( 


  / ما حكم صالة العيدين؟١س

  األعيان عىل الرجال والنساء. فرائض/ حكمها أهنا من ١ج

  / متى تصىل صالة العيد؟٢س

  / وقتها: من انبساط الشمس إىل الزوال.٢ج

                                                             
  ) مرت ويتحرى املسافر.١٦٠٩، ويتحرى املسافر. وامليل: (مرت)١٠٠٠، (والكيلو: كيلو ٢٠: الربيد –)١(



 ٧٩   ) باب صالة العيدين١٠(

  ؟كيف صفتها/ ٣س

ويكرب املصيل بعد قراءة  ،/ صفتها: هي ركعتان جهرًا ولو فرادى٣ج

، اهللا أكرب كبريًا «يفصل بينهام ندبًا  ،األوىل سبع تكبريات فرضاً 

ويف  .، ويركع بثامنة»وسبحان اهللا بكرة وأصيالً ، واحلمد هللا كثريًا 

  الثانية مخسًا كذلك ويركع بسادسة.


  ؤتم وقد كربَّ اإلماُم بعَض التكبريات فامذا يفعل؟/ إذا جاء امل١س

ويتحمل اإلمام ما فعله مام  ،/ يكرب معه ما أدرك من التكبريات١ج

  ويسقط ذلك الفائت عن الالحق. ،فات الالحق

  / ما الذي يندب بعدها؟٢س

/الذي  يندب بعدها خطبتان كاجلمعة إال أنه ال يقعد أوالً، ويكرب ٢ج

ويف آخرهام سبعًا سبعًا، ويذكر حكم الفطرة  ،يف أول األوىل تسعاً 

  واألضحية.

  / ما الذي يندب للمستمع؟٣س

اخلطيب يف التكبري والصالة  ومتابعةُ  ،/ الذي يندب له اإلنصات٣ج

  عىل النبي وآله.

  / هل تكبري الترشيق واجب أو سنة؟٤س

/ تكبري الترشيق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إىل ٤ج

  الترشيق، ويستحب عقيب النوافل.آخر أيام 



 ثانيا: كتاب الصالة      ٨٠

  / ما هي صفته؟٥س

/ صفته: هي أن يقول: (اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب، ٥ج

اهللا أكرب وهللا احلمد، واحلمد هللا عىل ما هدانا وأوالنا وأحل لنا من 

  هبيمة األنعام) ثالًثا.

۞۞۞۞۞  

  صالة الكسوف والخسوف باب) ١١( 

  صالة الكسوفني؟ اذكر كيفية/ ١س

 بينهامويفصل  ،يف كل ركعة مخس ركوعات ،: ركعتانصفتها/ ١ج

، ويكرب موضع التسميع )١(سبعاً  احلمد مرة والصمد والفلق سبعاً 

عند القيام من الركوع إال يف الركوع اخلامس فيقول : سمع اهللا ملن 

  محده، وتصح جامعة وجهًرا وعكسهام.

  / هل تسن لسائر األفزاع؟٢س

ة وغري ذلك، عم تسن لسائر األفزاع كالزالزل والرياح الشديد/ن٢ج

   هلذه األفزاع.نيأو يصيل املصيل ركعت

  صالة االستسقاء) باب ١٢(

  ؟ما يستحب لالستسقاء/ ١س

رسًا أو  ولو، يف اجلبانة، / يستحب له أربع ركعات بتسليمتني١ج

  اء.ويكثرون من االستغفار فإنه االستسق، فرادى، وجيأرون بالدعاء

  / ما الذي  يقرأ يف الصالة؟٢س

من القرآن مام فيه تفاؤل باخلري، النرص وما أحب  / الفاحتة وسورة٢ج

                                                             
  وقراءة هاتني السورتني سبعًا سبعًا مع الفاحتة مندوب فإذا قرأ املصيل الفاحتة وسورة أجزأه ذلك.  - )١(



 ٨١   ) النوافل التي ورد فيها أثر خاص١٣(

ا بَْنيَ َيَدْي َرْمحَتِهِ  َياَح بُْرشً .. إىل: .مثل: ﴿َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّ

  ُكُفوًرا﴾، ونحو ذلك.

  / ما يستحب لإلمام فعله يف الرجوع من الصالة؟٣س

  .تاليًا للمأثورستحب له أن حيول رداءه راجعًا / الذي ي٣ج

  / ما هو املأثور؟٤س

  / املأثور : هو سورة يس وآخر آية من سورة البقرة.٤ج

  النوافل التي ورد فيها أثر خاص )١٣(

  / ما هي النوافل التي ورد فيها أثر خاص؟١س

/ النوافل التي ورد فيها أثر خاص هي صالة التسبيح والفرقان ١ج

  اخلمسني. ومكمالت

  / ما صفة صالة التسبيح؟٢س

يقول بعد  ،/ صفتها: أربع ركعات كل ركعتني بتسليم أو موصولة٢ج

((ُسبَحاَن اِهللا، َواحلَْمُد ِهللا، َوال إَِلَه إالَّ اهللاُ، واهللاُ  قراءة احلمد وسورة:

ثم يعتدل فيقوهلا ، ثم يركع فيقوهلا عرشًا ، أْكَرب)) مخس عرشة مرة 

د ثم يسج، ثم يعتدل فيقوهلا عرشاً ، سجد فيقوهلا عرشاً ثم ي، عرشاً 

يف كل ركعة ، ثم كذلك، ثم يعتدل فيقوهلا عرشاً ، فيقوهلا عرشاً 

  ففي األربع الركعات ثالثامئة تسبيحة. ،ن تسبيحةومخس وسبع

  / ما صفة صالة الفرقان؟٣س

 أن يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة ﴿تَبَاَرَك الَِّذي ركعتان / صفتها:٣ج

َماِء بُُروًجا بعد الفاحتة  ..﴾ إىل آخر السورة. ويف الثانية.َجَعَل ِيف السَّ

  ن إىل: ﴿أَْحَسُن اْخلَالِِقَني﴾.ومن أول سورة املؤمن



 ثانيا: كتاب الصالة      ٨٢

  / ما هي مكمالت اخلمسني؟٤س

  / هي:٤ج

 الصلوات اخلمس سبع عرشة ركعة. - 

 وثامن قبل الفجر. - 

 وثامن قبل الظهر. - 

 وأربع بعد الظهر بسنته. - 

 ل العرص.وأربع قب - 

 وأربع بعد املغرب بسنته. - 

 والوتر. - 

 وسنة الفجر. - 

  إىل هنا تم املقصود، واحلمد هللا أوال وآخًرا

  وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطاهرين 

  وسلم تسليًما كثًريا

  
۞۞۞۞۞  

۞۞۞  
۞  

 

 



 

  

  

  

  

يث النبوي الشريف  مقرر احلد

  

  بتدائياال الثانيللمستوى 

  
  

  



 

  

6  
  متــقــديـــ

والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم ، احلمد هللا رب العاملني

  .وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين، النبيئني

  حاديث : فهذه أأما بعد

   ÷خمتارة من كالم النبي 

  وقد بذلنا جهدًا يف أن تكون مواضيعها مفيدة 

  ، يف هذه املرحلةوهادفة بام يتناسب مع سن الطالب 

  أن جيعل أعاملنا خالصة لوجهه نسأل اهللا تعاىل 

  وصىل اهللا وسلم عىل حممد  ،مالكري

  وعىل آله الطيبني 

  الطاهرين

.



 ٨٥   العلم والعلماء

6  

  العلم والعلماء

ْيَطاِن ِمْن َأْلِف (( أنه قال: ÷عنه  -١ َفِقيٌه َواِحٌد َأَشدُّ َعَىل الشَّ

 )).)١(َعابِدٍ 

َشْت َلُه َما َغدا َرُجٌل َيْلَتِمُس ِعْلًام إالّ َفرَ (( أنه قال: ÷وعنه  -٢

 )).)٢(اْلَمالئَِكُة َأْجنَِحَتَها ِرًىض بَِما َيْعَمُل 

النََّظُر إَِىل اْلَبْيِت اْحلََراِم ِعبَاَدٌة، َوالنََّظُر ِيف (( أنه قال: ÷وعنه  -٣

كَِتاِب اهللا ِعَباَدٌة، َوالنََّظُر ِيف َوْجِه الَعاِملِ الطَّالِِب بِِعْلِمِه َوْجَه اهللا 

 )).)٣(اَدٌة، َواْجلُُلوُس ِيف اْلَمْسِجِد اْعتَِكاٌف َجلَّ ِذْكُرُه ِعبَ 

َمْن َخَرَج ِمْن بَْيتِِه َيْطُلُب الِعْلَم َكاَن ِيف (( أنه قال: ÷وعنه  -٤

 )).)٤(َسبِيِل اهللا َحتَّى َيْرِجعَ 

َم اهللا الَعْقَل َعَىل َثالَثِة َأْجَزاٍء َفَمْن ُكنَّ (( أنه قال: ÷وعنه  -٥ َقسَّ

ُلُه، َوَمْن َملْ َيُكنَّ فِيِه َفال َعْقَل َلُه: ُحْسُن اْلَمْعِرَفِة بِاهللاِ فِيِه َكُمَل َعقْ 

ْربِ َعَىل َأْمِرِه َجلَّ َوَعزَّ   )).)٥(َتَعاَىل، َوُحْسُن الطَّاَعِة َلُه، َوُحْسُن الصَّ

                                                             
  ).١٤١] رقم (٢٠٤[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(

(٢٠٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢( يف احلديقة  #ور باهللا )، واإلمام املنص١٥٠] رقم 

]١٦.[  

] ٧٨٠املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [ -)٣(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب 

  ).١٦٠] رقم (٢١٤[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(

  ).١٥٦] رقم (٢١٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٥(
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اْكُتُبوا َهَذا الِعْلَم َعْن ُكلِّ َصِغٍري َوَكبٍِري، (( أنه قال: ÷وعنه  -٦

نِيٍّ َوَفِقٍري، َوَمْن تََرَك الِعْلَم ِمْن أَْجِل َأنَّ َصاِحَب َوَعْن ُكلِّ غَ 

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  -ْصَغُر ِمنُْه ِسناالِعْلِم َفِقٌري، َأْو أَ   )).)١(َفْلَيَتَبوَّ

ِمْن َعَملِِه َوَحَسنَاتِِه  نَّ ِممَّا َيْلَحُق اْلُمْؤِمنَ إِ (( أنه قال: ÷وعنه  -٧

ُه، َوَوَلدًا َصاِحلًا َتَرَكُه، أَْو بَْعَد َمْوتِهِ  : ِعْلًام َعلَمُه لِلَِّه تََعاَىل َوَنَرشَ

َثُه، َأْو َمْسِجداً بَنَاُه، َأْو بَْيتًا البْ  بِيِل، َأْو َهنًْرا مْصَحفًا َورَّ ِن السَّ

تِِه  َأْو َصَدَقةً ، َراُه (َأْي َحَفَرُه)جْ أَ  َأْخَرَجَها ِمْن َمالِِه ِيف ِصحَّ

 )).)٢(َياتِِه َتْلَحُقُه ِمْن بَْعِد َمْوتِهِ َوحَ 

َكْم ِمْن َعاِقٍل َعَقَل َعِن اهللا َأْمَرُه َوُهَو َحِقٌري (( أنه قال: ÷وعنه  -٨

ِعنَْد النَّاِس َدِميُم اْلَمنَْظِر َينُْجو َغدًا، َوَكْم ِمْن َظِريِف اللَِّساِن 

 )).)٣(ِيف الِقَياَمةِ َمجِيِل اْلَمنَْظِر ِعنَْد النَّاِس َهيَْلُك َغدًا 

  اإليمان وفضله

َمْن َملْ َيْرَحْم َصِغَرينَا َوَملْ َيْعِرْف َحقَّ َكبِِرينَا َفلَيَْس (( أنه قال: ÷وعنه  - ٩

 )).)٤(ِمنَّا، َوالَ َيُكوُن اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمناً َحتَّى ُحيِبَّ لِْلُمْؤِمِن َما ُحيِبُّ لِنَْفِسهِ 

لَِمْن الَ َأَماَنَة َلُه، َوالَ ِديَن لَِمْن  ال إِيَمانَ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٠

 )).)٥(الَ َعْهَد َلُه، َوالَ َصَالَة لَِمْن الَ ُيتِمُّ ُرُكوَعَها َوُسُجوَدَها
                                                             

  ).١٦٨] رقم (٢١٧[ # طالب أمايل اإلمام أيب -)١(

  ).١٧٠] رقم (٢١٨[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

  ).١٨٤] رقم (٢٢٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

  ).٢٠٤] رقم (٢٣٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(

] ١١٩املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٥(

  .#ايل اإلمام أيب طالب عن أم



 ٨٧   فضل القرآن العظيم

 )).)١(اْحلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإلْيَمانِ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١١

  العظيمفضل القرآن 

َحِف َمتََّعُه اهللا ْص َمْن َأَداَم النََّظَر ِيف اْلمُ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٢

ْنَيا ِه َما بَِقَي ِيف الدُّ  )).)٢(بَِبَرصِ

  الوضوء

ْنوَب (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٣ ُر اهللا بِِه الذُّ ُكْم َعَىل َما ُيَكفِّ َأال َأُدلُّ

َواْخلََطاَيا: إْسَباُغ الَوُضوِء َعَىل اْلَمَكاِرِه، َوَكْثَرُة اْخلَُطا إَِىل 

الةِ صَّ اْلَمَساِجِد، َواْنتَِظاُر ال بَاطُ  مَفَذلِكُ  ،الِة بَْعَد الصَّ  )).)٣(الرِّ

  الصالة

َحافُِظوا َعَىل الَصَلَواِت اْخلَْمِس َفإنَّ اهللا (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٤

ُل َما َيْسَأُلُه َعِن  َتَباَرَك َوَتَعاَىل إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة َيْدُعو بِالَعْبِد َفَأوَّ

الِة، َفإْن َجاَء ِهبَ  ًة َوإال ُزخَّ ِيف النَّارِ الصَّ  )).)٤(ا َتامَّ

اْقَرْأ ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصالٍة َمْكتُوبٍَة آَيَة ، َيا َعِيلُّ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٥

يٌق، أَْو َشِهيدٌ  ؛الُكْرِيس   )).)٥(َفإنَُّه الَ ُحيَافُِظ َعلَيَْها إالّ نَبِيٌء، أَْو َصدِّ

                                                             
  ).١٨٦] رقم (٢٢٦[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(

  ).٢٢٦] رقم (٢٤٦[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٢(

] ٤٥املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٣(

  .#عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى وأمايل اإلمام أيب طالب 

] ٨٦املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٤(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب 

] ١٠٠املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٥(

  .#عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى وأمايل اإلمام أيب طالب 
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  فضل الجمعة

َهَذا َيْوٌم َجَعَلُه اهللا  ،اْلُمْسلِِمنيَ  َيا َمْعَرشَ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٦

ُه  ِعيدًا لِْلُمْسلِِمَني َفاْغَتِسُلوا فِيِه، َوَمْن َكاَن ِعنَْدهُ  طِيٌب َفال َيُرضُّ

وَ  سَّ َأْن َيمَ   )).)١(اكِ ِمنُْه، َوَعَلْيُكْم بِالسِّ

اَعةَ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٧ ى ِيف اْجلُمُ  اْلَتِمُسوا السَّ تِي ُتَتَحرَّ ِة عَ الَّ

ْمُس  .بَْعَد الَعْرصِ إَِىل َأْن َتِغيَب الشَّ

)٢(.(( 

  فضل الدعاء

َعاُء ِسالُح اْلُمْؤِمنِ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٨ يِن،  ،الدُّ َوَعُموُد الدِّ

َماَواِت َواألَْرضِ َوزَ  .يُن َما بَْنيَ السَّ

)٣(((. 

َعاُء بَْنيَ األََذاِن َواإلَقاَمةِ (( أنه قال: ÷وعنه  - ١٩ .الَ ُيَردُّ الدُّ

)٤(.(( 

.لُِكلِّ َمْن أَدَّى َفِريَضًة َدْعَوٌة ُمْسَتَجابَةٌ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٠

)٥(.(( 

ُهمَّ َأِعنِّي َعَىل َأَداِء ُشْكِرَك (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢١ َمْن َقاَل: اللَّ

َعاءِ  .َوِذْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك، َفَقِد اْجَتَهَد ِيف الدُّ

)٦(.(( 

ُهمَّ إنَّا َنْجَعُلَك (( وما قال:كان إذا خاف قأنه  ÷وعنه  - ٢٢ اللَّ

وِرِهمْ  .ِيف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُرشُ

)٧((( 

                                                             
  ).٣١٨] رقم (٣١٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(
  ).٣٢١] رقم (٣١٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٢(
] ٨٠٨املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٣(

  .#عن جمموع اإلمام زيد بن عيل 
  ).٣٣٥] رقم (٣٢٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٤(
  ].١/٥١٠] والرأب: [١/٢٥٨العلوم [ #ايل اإلمام أمحد بن عيسى أم-)٥(
  ).٣٤٤] رقم (٣٣٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٦(

  ).٣٧٦] رقم (٣٤٦[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٧(



 ٨٩   االستغفار

  االستغفار

إَِذا اْلَتَقى اْلُمْسلَِماِن َفَتَصاَفَحا َوَمحَِدا (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٣

.اهللاَ َواْسَتْغَفَراُه ُغِفَر َهلَُما

)١(((. 

ْغِفُر اَهللا العظيَم الَِّذْي الَ َمْن َقاَل: َأْستَ ((أنه قال:  ÷وعنه  - ٢٤

ْن ُغِفَرْت ُذُنْوبُُه َولو َكاَنْت َأْكثََر مِ  إالَّ ُهَو َوأَُتْوُب إَلْيِه ُثمَّ َماَت  إَلهَ 

 .)))٢(جَزبَِد الَبْحِر َوَرْمل َعالِ 

َعاِء االْستِْغَفاُر، َوَخْريُ الِعَباَدةِ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٥ َخْريُ الدُّ

.إال اُهللا َقْوُل: الَ إَِلهَ 

)٣((( 

  فضل الذكر

ُيَصيلِّ فِيِه الَفْجَر َمْن َقَعَد ِيف ُمَصالُه الَِّذي (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٦

ْمُس َكاَن َلُه ِمَن األَْجِر َكَحاجِّ بَيِْت اللَّهِ  َيْذُكرُ   )).)٤(اهللا َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

	الصالة على النبيء وآله

َوَمْرَضاٌة  ،َجواُز ُدَعائُِكمْ  َصالُتُكْم َعَيلَّ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٧

 )).)١(َوَزَكاٌة ألَْعَمالُِكمْ  ،لَِربُِّكمْ 

                                                             
  ).٣٨٨] رقم (٣٥٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(

[ املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى- )٢( ] عن ٧٦٧املطهر حفظه اهللا 

  . وعَلَج الرمُل: اجتمع، ورمل عالج: موضع بالبادية يقال إنه الدهناء.#جمموع اإلمام زيد بن عيل 

] ٧٦٨املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٣(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب 

] ٩٩حاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [املختار من صحيح األ-)٤(

  وجمموع اإلمام زيد بنحوه. #عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى 
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َماِء ِحَجاٌب (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٨ َما ِمْن ُدَعاٍء إالّ بَْينَُه َوبَْنيَ السَّ

ٍد، َفإَِذا  ٍد النَّبِيِّ َصىلَّ اهللا َعَلْيِه َوَعَىل آِل ُحمَمَّ َحتَّى ُيَصىلَّ َعَىل ُحمَمَّ

ْ َيْفَعْل َذلَِك  َفَعَل  َعاُء، َوإَِذا َمل َجاُب َوَدَخَل الدُّ َذلَِك اْنَخَرَق اْحلِ

َعاءُ   )).)٢(َرَجَع الدُّ

  الزكاة والصدقة

ال َصالَة إالّ بَِزَكاٍة، َوالَ ُتْقَبُل َصَدَقٌة ِمْن (( أنه قال: ÷وعنه  - ٢٩

 .)))٣(ُغُلولٍ 

َدَقِة َفإنَّ ال(( أنه قال: ÷وعنه  - ٣٠  )).)٤(بَالَء الَ َينَْحطُّ إَليَْهابَادُِروا بِالصَّ

	الصيام وليلة القدر

َياُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر َكُجنَِّة َأَحِدُكْم ِمَن (( أنه قال: ÷وعنه  - ٣١ الصِّ

                                                                                                                                               
] ١٦٩املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)١(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب 

] رقم ١/٢٢٠: الطرباين يف األوسط [وأخرجه). ٦٤٢] رقم (٤٨٠[ #طالب  اإلمام أيبأمايل  - )٢(

)٧٢١] (٣/١٣٥) عن عيل موقوفا. والبيهقي يف شعب اإليامن  ) عن عيل موقوفا، ١٤٧٤] رقم 

) عنه مرفوعا، وقال يف آخره: ورويناه من وجه آخر، عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك ١٤٧٥و(

) عن عيل وعزاه للطرباين يف األوسط، ١٧٢٧٨] رقم (١٠/١٦٠لزوائد [مرفوعا. واهليثمي يف جممع ا

] (٢/٨٨وقال: ورجاله ثقات.  واملتقي اهلندي يف كنز العامل  ) بنحوه، وعزاه إىل ٣٢٧٠] رقم 

(٢/٣٥٦) بنحوه عن ابن عمر وعزاه إىل الديلمي، والرتمذي [٣٢٦٩الديلمي، و( ) ٤٨٦] رقم 

) بنحوه ٦٧٤٧] رقم (٣/٥٤٣باين. واملناوي يف فيض القدير [بنحوه عن عمر موقوفا، وحسنه األل

) عن ٢١٢١] رقم (٤/١٥٥وعزاه أليب الشيخ عن عيل. وابن األثري أبو السعادات يف جامع األصول [

  ) عن عمر موقوفا.١٠٤٤٩] رقم (٨/٢٥عمر مرفوعا، وعزاه إىل ُرزين. واملزي يف حتفة األرشاف [

] ٢٥٠واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [املختار من صحيح األحاديث -)٣(

  .#عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى 

] ٢٩٩املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [ -)٤(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب 



 ٩١   الحج

 )).)١(الِقَتالِ 

ْبِع األََواِخِر ِمْن (( أنه قال: ÷وعنه  - ٣٢ وا َلْيَلَة الَقْدِر ِيف السَّ رَّ َحتَ

.َرَمَضانَ 

)٢(.(( 

  الحج

 )))٣(اْحلَجُّ ِجَهاُد ُكلِّ َضِعيٍف (( ه قال:أن ÷وعنه  - ٣٣

	األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

َه ُيعْ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٣٤ َىص َفَتْطِرَف الَ َحيِلُّ لَِعْنيٍ َتَرى اللَّ

 َ َف  َحتَّى ُتَغريِّ  .)))٤(َأْو َتنَْرصِ

	بر الوالدين وصلة الرحم

ُجَل َلَيُكونُ ((أنه قال:  #وعن عيل  - ٣٥ بَارًا بَِوالَِدْيِه ِيف  إِنَّ الرَّ

َفيَْكُتُبُه اللَُّه َعاقاَّ، َوإِنَّ  اِن َفَال َيْستَْغِفُر َهلَُماَحَياِهتَِما، َفَيُموتَ 

ُجَل َليَُكوُن َعاقا  َما ِيف َحَياِهتَِما، َفَيُموَتاِن َفَيْسَتْغِفُر َهلَُما، هلُ  الرَّ

 .)))٥(َفَيْكُتُبُه اهللاُ بَارا

َلُة َوُحْسُن اْخلُُلِق: ِعَماَرٌة (( :أنه قال ÷وعنه  - ٣٦ اْلِربُّ َوالصِّ

َياِر، َوِزَياَدٌة ِيف األَْعَمارِ   )).)٦(لِلدِّ

ِيف  َمْن أََحبَّ َأْن َيِزيَد اُهللا ِيف ِرْزِقِه، َوَينَْسأَ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٣٧
                                                             

  ).٤٥٦] رقم (٣٨٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(

  ).٤٤٤] رقم (٣٧٨[ #مايل اإلمام أيب طالب أ-)٢(
  ).٤٧٨] رقم (٣٩٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٣(
  ].٢/٥٢٨[ #األحكام لإلمام اهلادي -)٤(
  ].٢/٥٢٨[ #األحكام لإلمام اهلادي -)٥(
  ).٥١٨] رقم (٤١٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٦(
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 )).)١(، َوْلَيِصْل َرِمحَهُ َأَجلِِه؛ َفْلَيتَِّق اَهللا

  اكتساب الخير

اَوَز اهللا َعنُْه فِيَما  َمْن َأْحَسَن فِيَما بَِقَي (( أنه قال: ÷وعنه  - ٣٨ َجتَ

 )).)٢(َأَخَذُه بَِما َمَىض َوبَِقَي  ياَء فِيَما بَقِ َمَىض، َوَمْن َأَس 

  حسن الخلق

إِنَّ َأْقَربَُكْم ِمنِّي َغًدا َوَأْوَجَبُكْم َعَيلَّ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٣٩

 ،َوأََحَسنُُكْم ُخُلًقا ،اُكْم ألََماَنتِهِ َأدَّ وَ  ،ًة َأْصَدُقُكْم لَِساًناَشَفاعَ 

 )).)٣(َوَأْقَربُُكْم ِمَن النَّاسِ 

  معاملة الناس

ًا َخْريٌ َواِهللا ألَن َهتِْدي ِهبَُداَك َرُجًال َواِحد(( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٠

 )).)٤(َعمِ َلَك ِمْن ُمحِْر النَّ

ِمَن  لِْلُمْسلِِم َعَىل اْلُمِسلِِم ِستٌّ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤١

تُ اْلَمْعُروِف: ُيَسلُِّم َعَلْيِه إَِذا َلِقيَُه، َوُجيِيُبُه إَِذا َدَعاُه، َويُ  ُه إَِذا َشمِّ

َعَطَس، َوَيُعوُدُه إَِذا َمِرَض، َوَحيُْرضُ َجنَاَزَتُه، َوُحيِبُّ َلُه َما ُحيِبُّ 

 )).)٥(لِنَْفِسهِ 

وَر إِْدَخالَ  َأْوَجِب اْلَمْغِفَرةِ إِنَّ ِمْن ((أنه قال:  ÷وعنه  - ٤٢ ُ َك الرسَّ
                                                             

  ).٥٢٨] رقم (٤٢١[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(

  ).٥٦٣] رقم (٤٣٨[ #يل اإلمام أيب طالب أما-)٢(
] ٥٧٧املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٣(

  .#عن جمموع اإلمام زيد بن عيل 
  ).٥٧١] رقم (٤٤٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٤(
  ).٥٧٣] رقم (٤٤٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٥(



 ٩٣   الحب في اهللا والبغض في اهللا

 )).)١(َعَىل َقْلِب َأِخيَك اْلُمْسلِمِ 

  الحب في اهللا والبغض في اهللا

 ،َأِحبُّوا اهللا لَِما َيْغُذوُكْم بِِه ِمْن نَِعِمهِ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٣

 )).)٢(َوَأِحبُّوا َأْهَل بَْيتِي ِحلُبِّي ،َوَأِحبُّوِين ِحلُبِّ اهللا

ُل األَْعَماِل اْحلُبُّ ِيف اهللا َوالُبْغُض ِيف َأْفَض (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٤

 )).)٣(اِهللا

  الورع

الَ َصَالَة لَِمْن الَ َزَكاَة َلُه، َوالَ َزَكاَة لَِمْن (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٥

 )).)٤(الَ َوَرَع َلهُ 

  تحريم أذية المؤمن

ال تََقاَطُعوا، َوالَ َتَباَغُضوا، َوالَ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٦

ُجِل َأْن َهيُْجَر َحتَاَسُدوا، وَ  ُكوُنوا ِعَباَد اهللا إِْخَوانًا، َوالَ َحيِلُّ لِْلرَّ

                                                             
  ].٢/٥٢٧[ #لإلمام اهلادي  األحكام-)١(

(٤٥٤[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٢( ] رقم ٥/٦٦٤)، والرتمذي يف سننه [٥٩٥] رقم 

نه، والطرباين يف الكبري [٣٧٨٩( (٣/٤٦) وحسَّ )، وأمحد بن حنبل يف فضائل ٢٦٣٩] رقم 

] واحلاكم ١٧٦٠] رقم (٥/٢٢٧٦)، واآلجري يف الرشيعة [١٩٥٢] رقم (٢/٩٨٦الصحابة [

وصححه الذهبي، والبيهقي » صحيح اإلسناد«) وقال: ٤٧١٦] رقم (٣/١٦٢املستدرك [يف 

)، والِسَلِفي ١] رقم (١٧) وأبو إسحاق اخلتيل يف املحبة هللا [١٣١٥] رقم (٢/٥٠٣يف الشعب [

)، وابن عساكر يف األربعون البلدانية يف الباب التاسع ١٣] رقم (١/١٩يف املشيخة البغدادية [

  ».هذا حديث حسن«] وقال: ٤٨[

  ).٥٩٩] رقم (٤٥٦[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٣(

] ٢٥١املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٤(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب 
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 )).)١(َأَخاُه َفْوَق َثالَثِة َأيَّامٍ 

بَا االْستَِطاَلُة ِيف ِعْرِض (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٧ ِمْن َأْربَى الرِّ

 )).)٢(ُمْسلٍِم بَِغْريِ َحقٍّ 

اَرُة االْغتَِياِب َأْن (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٨ َتْسَتْغِفَر لَِمْن َكفَّ

 )).)٣(اْغَتْبَتهُ 

  التحذير من الدنيا

ْنَيا َسْلَوٌة َعِن اآلِخَرةِ، ، َيا َعِيلُّ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٤٩ ُحبُّ اْلدُّ

ْنَيا، َوُحبُّ َطاَعِة اهللا َأَماٌن ِمْن  َوُحبُّ اآلِخَرِة َسْلَوٌة َعِن اْلدُّ

إَِذا ، ْن َطاَعتِِه. َيا َعِيلُّ اٌب عَ َمْعِصَيتِِه، َوُحبُّ َمْعِصيَِة اهللا ِذهَ 

ِه) َفإِنَُّه َكنْزٌ   )).)٤(َحَزبََك َأْمٌر َفُقْل: (الَ َحْوَل َوالَ ُقَوَة إِالّ بِاللَّ

  تحريم الغناء

اُؤُهنَّ  ،ال َحيِلُّ َتْعلِيُم اْلُمَغنَِّياِت (( أنه قال: ÷وعنه  - ٥٠  ،َوالَ ِرشَ

 ).))٥(َوَثَمنُُهنَّ َحَرامٌ  .َوالَ بَْيُعُهنَّ 

بئَس البيُت بَيٌت ال ُيْعَرُف إِالَّ بِالِغنَاِء، (( أنه قال: ÷وعنه  - ٥١

 )))٦(وبِئَس البيُت بيٌت َال ُيْعَرُف إِالَّ بِالُفُسوِق والنَِّياَحةِ 

                                                             
  ).٧٦٢] رقم (٥٤٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(

  ).٧٦٩م (] رق٥٥٠[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٢(

  ).٧٧٤] رقم (٥٥٣[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٣(

  ).٦٨٤] رقم (٥٠٨[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٤(

  ).٦٩٩] رقم (٥١٦[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٥(

  ].٤٢٣[ #جمموع اإلمام زيد بن عيل -)٦(



 ٩٥   رغيب في العفوتحريم الظلم، والت

  والترغيب في العفو ،تحريم الظلم

َا النَّاُس (( أنه قال: ÷وعنه  - ٥٢ اتَُّقوا الظُّْلَم َفإنَُّه الظُُّلَماُت  ،َأهيُّ

 )).)١(الِقَياَمةِ  َيْومَ 

 َما َنَقَص َماٌل َقطُّ  :َلْيِهنَّ عَ  مُ ْقِس أُ  ٌث َثال(( أنه قال: ÷وعنه  - ٥٣

ُقوا ِمْن َصَدَقةٍ  َمَها إِالَّ َزاَدُه لِ َعَفا َرُجٌل َعْن َمْظَلَمٍة ظُ  َوالَ  ،َفَتَصدَّ

َنِفِسِه اهللا ِهبَا ِعزا َفاْعُفوا َيِزْدُكْم اهللا ِعزا، َوالَ َفَتَح َرُجٌل َعَىل 

َة َخْريٌ   )).)٢(بَاَب َمْسَأَلٍة إالّ َفَتَح اهللا َعَلْيِه بَاَب َفْقٍر؛ ألَنَّ الِعفَّ

  الغضب

تِي ُهُم الَِّذين إَِذا َغِضُبوا (( أنه قال: ÷وعنه  - ٥٤ ِخَياُر ُأمَّ

 )).)٣(َرَجُعوا

  الجنة

ٍة، اْجلَنَُّة َلبِنٌَة ِمْن َذَهٍب َوَلبِنٌَة ِمْن فِضَّ (( أنه قال: ÷وعنه  - ٥٥

ُد، مِ  َحْصَباُؤَها ُمرُّ َالُطَها اْلِمْسُك األَْذَفُر، تُْراُهبَا اْلَياُقْوُت َوالزُّ

ْعَفَراُن، َأَهنَاُرَها َجاِرَيٌة، ثَِماُرَها  َيٌة، َوَأْطَياُرَها مُ الزَّ ِرنٌَّة، َلْيَس ُمَتَدلِّ

َأْلُف َحْوراء، فِْيَها َشْمٌس َوالَ َزْمَهِرْيٌر، لُِكلِّ َرُجٍل ِمْن َأْهلَِها 

َ َيْمُكُث َمَع اْحلَْوَراِء ِمْن   َها، َوإِنَّ لُّ ُه َوالَ َيمَ لُّ ُحْوِرَها َأْلَف َعاٍم الَ َمت

ِة آالَِف  َأْدَنى َأْهِل اْجلَنَِّة َمنِْزَلًة َلَمْن ُيْغَدى عليه َوُيَراُح بَِعَرشَ

                                                             
  ).٧٣٣] رقم (٥٣٣[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)١(

  ).٧٥٠] رقم (٥٣٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٢(

  ).٧٨٢] رقم (٥٥٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب -)٣(



 مقرر الحديث النبوي الشريف      ٩٦

 َوَطْعٌم َلْيَس  ائَِحةٌ ِيفْ ُكلِّ َصْحَفٍة َلْوٌن ِمَن الطََّعاِم َلُه رَ  ،َصْحَفةٍ 

ُجَل ِمْن أَْهِل اْجلَنَِّة َلَيُمرُّ بِِه الّطري َفَيْشَتِهْيِه َفَيِخرُّ  لِآلَخِر، َوإِنَّ الرَّ

ْهَوِة، َوإِْن  ا َمْشِويا َما َخَطَر بَِبالِِه ِمَن الشَّ ا َطبِْيًخا َوإِمَّ بَْنيَ َيَدْيِه إِمَّ

ُجَل ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة لَ  ْيُكْوُن ِيفْ َجنٍَّة ِمْن ِجنَانِِه بَْنيَ َأْنَواِع الرَّ

َجِر إِْذ َيْشَتِهي َثَمَرًة ِمْن تِْلَك الثَِّماِر َفُتَدىلَّ إَِلْيِه َفَيْأُكُل ِمنَْها َما  الشَّ

َأَراَد، َوَلْو َأنَّ حوراء ِمْن ُحْوِرِهْم بََرَزْت ألَْهِل األَْرِض ألَْعَشْت 

ْمِس، َوَال َضوْ  ا َأْهُل األَْرضِ َء الشَّ  )).)١(ْفَتَتَن ِهبَ

  تذكر الموت

قالوا: اللَّه ورسوله )) ؟َمْن أَْكَيُس النَّاسِ ((أنه قال:  ÷وعنه  - ٥٦

ُهم َلُه اْستِعَداًدا(( أعلم، قال:  .)))٢(َأكَثُرُهم ِذكًرا لِلَموِت، َوأشدُّ

  ÷فضل زيارة النبيء 

ي بَْعَد َمْن َزاَرِين ِيف َحَياِيت، أَ ((أنه قال:  ÷وعنه  - ٥٧ ْو َزاَر َقْربِ

ِه اْثنَْي َعَرشَ َأْلَف َسنَةٍ    .)))٣(َوَفاِيت، َصلَّْت َعَلْيِه َمَالئَِكُة اللَّ

ي َوَجَبْت َلُه َشَفاَعتِي((أنه قال:  ÷وعنه  - ٥٨  )).)٤(َمْن َزاَر َقْربِ
۞۞۞۞۞  

۞۞۞  
۞

                                                             
  ].٤١٧[ #جمموع اإلمام زيد بن عيل -)١(

] ٢١٢املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر حفظه اهللا [-)٢(

  .#عن أمايل اإلمام أيب طالب

  ].٢/٥٢٠[ #األحكام لإلمام اهلادي -)٣(

  ].٢/٥٢٠[ #كام لإلمام اهلادي األح-)٤(
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6  
  ــقــديـــمت

  ، احلمد هللا رب العاملني

  والصالة والسالم عىل سيدنا حممد 

  وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين خاتم النبيئني

  وقد بذلنا  ÷من سرية املصطفى  : فهذه نبذٌ  أما بعد

  جهدًا يف أن تكون مواضيعها مفيدة وهادفة بام يتناسب مع 

  ل نسأل اهللا تعاىل أن جيع .هذه املرحلةطالب 

  أعاملنا خالصة لوجهه الكريم 

  وصىل اهللا وسلم عىل حممد 

  الطيبني وعىل آله 

  الطاهرين

.  

  



 ٩٩   ÷الدرس األول: مولد النبي 

6  
  ÷مولد النبي الدرس األول: 

   ؟÷/ متى ولد النبي ١س

املوافق / ولد يوم االثنني الثاين عرش من ربيع األول يف عام الفيل ١ج

  )ميالدية. ٥٧١( إبريل سنة

  ؟÷/ أين ولد النبي ٢س

  يف (مكة)بمكان يسمى شعب بني هاشم. ÷ / ولد٢ج

  ؟ ÷/ اذكر بعض اآليات التي وقعت يف يوم مولده ٣س

  .نكست األصنام - ١/ ٣ج

  .وسقطت بعض رشفاته )١(انشق إيوان كرسى - ٢      

  .انطفأت نار املجوس- ٣

  رمجت الشياطني بالشهب.  - ٤      

  ؟÷/ كيف نشأ النبي حممد ٤س

  ، ورسعان ما ماتت أمه./ نشأ يتيًام مل يعرف أباه٤ج

  ؟÷/ متى تويف والد الرسول ٥س

  / تويف والده (عبد اهللا) وهو ما زال يف بطن أمه.٥ج

  ؟÷/ متى توفيت أمُّ الرسول ٦س

  / توفيت أمه (آمنة) وعمره ست سنوات.٦ج

                                                             
  وهو املجلس الذي يقعد فيه للحكم والتشاور. -)١(



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١٠٠

  ؟÷/ أين تويف والُد النبي ٧س

عائد وهو  ،/ تويف والده عبداهللا يف (بني النجار) يف املدينة املنورة٧ج

  من جتارة له من الشام. 

   ؟÷/ أين توفيت أّم النبي ٨س

وهي عائدة  - منطقة بني مكة واملدينة- / توفيت أمُّه يف (األبواء) ٨ج

  من زيارة قرب زوجها عبد اهللا يف املدينة.

۞۞۞۞۞  

  الدرس الثاني: ابن الذبيحين

  ابن الذبيحني؛ فمن الذبيحان؟  ÷/ يقال للنبي حممد ١س

  بي اهللا إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم،األول: ن/ ١ج

  والثاين: أبوه (عبد اهللا بن عبد املطلب).

  ذكر قصة ذبح والد النبي (عبد اهللا بن عبد املطلب)؟ا/ ٢س

/ روي أن عبد املطلب كان قد نذر أنه متى ُرزق عرشة أوالد ٢ج

ذكورًا ورآهم بني يديه رجاالً نحر أحدهم للكعبة شكرًا لربه إذ 

اه بئر زمزم، وخّصه هبا من بني قومه، فلام رزق بعرشة أبناء دعا أعط

بنيه وقال هلم: يا بني؛ إين قد كنت نذرت نذرًا وقد علمتموه قبل 

  اليوم، فام تقولون؟

  قال أبو طالب: افعل ما تشاء، فها نحن بني يديك.

  / ماذا فعل عبداملطلب بعد أن أذعن أبناؤه لطلبه وامتثلوا أمره؟٣س

ل عبد املطلب: لبنيه لينطلق كل واحد منكم إىل قدحه / قا٣ج

  وليكتب عليه اسمه.



 ١٠١   الدرس الثاني: ابن الذبيحين

  ففعلوا،.. ثم أتوه بالقداح، فأخذها وجعل يقول:

  عاهدته وأنـا مـوٍف عهـده

  واهللا ال نحمــد شــيئًا محــده

  نذرت نـذرًا ال أحـب رده
  

  أيام حفـري وبيتـي وحـده  

  إذ كان موالي وكنت عبده

  وال أحب أن أعـيش بعـده
  

(الذي يرضب هبا) فدفع القداح إليه،  ثم دعا بالقداح واألمني 

  وقال: حرك وال تعجل.

وكان أحب ولد عبد املطلب إليه عبد اهللا، فلم حيب أن خيرج قدحه 

  فيذبحه.

  / ماذا قال عبداملطلب حني صارت القداح يف يد األمني؟٤س

  املطلب يرجتز ويقول: عبد/ ملا صارت القداح يف يد األمني جعل ٤ج

  رب نج ولدي مـن ذبحـييا 

  إن كان عبـد اهللا نـذر الـذبح
  

ــدحي   ــون ق ــاف أن يك   إين أخ

  أرضــيت ريب فيــه عنــد املســح
  

  ألن ريب غايـــــــــة للمـــــــــدح
  

  
۞۞۞۞۞  



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١٠٢

  عبد اهللا الذبيح الدرس الثالث:

  خرج القدح؟ نْ / عىل مَ ١س

ح عىل عبد اهللا، فأخذ عبد ح خرج القدا/ ملا رضب صاحب القد١ج

  رة وجعل يرجتز ويقول:املطلب بيده وأخذ الشف

  عاهدته وأنا موٍف نذره

  ههذا بني قد أريد نحر

  ر يشء قدرههو اهللا ال يقد  

  وإن يؤخره فيقبل عذره

  ويرصف املوت به وحذره

  ثم أتى به حتى أضجعه، يريد بذلك ذبحه. 

  / هل وىف عبد املطلب بنذره وذبح عبد اهللا؟٢س

فأمسك يد عبد  -  من أبيه وأمهوهو أخو عبد اهللا- / ال، فقد وثب أبو طالب ٢ج

  وحال دون ذبح أخيه، واستنجد بأخواله بني خمزوم. ،املطلب عن أخيه

  / ما الذي فعلته بنو خمزوم ملنع عبد املطلب عن ذبح ولده؟٣س

/ جاء بنو خمزوم أخوال أيب طالب وعبداهللا ليدفعوا عن ابن ٣ج

أختهم، فوثبوا إىل عبد املطلب وقالوا: يا أبا احلارث، إنا ال نسلم 

  فاذبح من شئت من ولدك غريه. ،ابن أختنا للذبح

  والبد من ذبحه. ،وقد خرج القدح عليه ،فقال: إين قد نذرت نذراً 

فينا ذو روح، إنا لنفديه بجميع أموالنا من قالوا: كال؛ ال يكون ذلك أبدًا و

  طارف وتالد.

عىل / ما هو موقف قريش يف قضية ذبح عبد اهللا؟ وبامذا أشاروا ٤س

  ؟عبداملطلب

قد خرجت ف ،وتعاطفوا معه، اهللا / لقد تأثر اجلميع ملوقف عبد٤ج

السادات من قبائل قريش إىل عبد املطلب فقالوا: يا أبا احلارث، إن 



 ١٠٣   الدرس الثالث: عبد اهللا الذبيح

العيش  وإنك إن ذبحت ابنك مل تتهنَّ  ،عظيم زمت عليههذا الذي ع

أنت عىل رأس أمرك تثبت حتى نصري  ،من بعده، ولكن ال عليك

  معك إىل كاهنة بني سعد، فام أمرتك من يشء امتثلته.

  / هل وافقهم عبداملطلب فيام أشاروا عليه؟٥س

قال عبد املطلب: لكم ذلك، ثم خرج معهم يف جامعة من  ،/ نعم٥ج

  خمزوم نحو الشام إىل الكاهنة.بني 

فلام دخل القوم الشام صاروا إىل الكاهنة فأخربها عبد املطلب بام 

عزم عليه من ذبح ولده، فقالت الكاهنة: انرصفوا عني اليوم. 

  فانرصفوا عنها.

  / بامذا رّدت عليهم الكاهنة يف اليوم الثاين؟٦س

: كم دية الرجل / ملا كان من الغد عادوا إىل الكاهنة، فقالت هلم٦ج

  عندكم؟

  من اإلبل. قالوا: عٌرش 

وقدموا هذا الغالم الذي عزمتم عىل  ،قالت: فارجعوا إىل بلدكم

ذبحه وقدموا معه عرشًا من اإلبل، ثم ارضبوا عليه وعىل اإلبل 

فإن خرج القدح عىل اإلبل فانحروها، وإن خرج عىل  ،القداح

   ربكم. صاحبكم فزيدوا يف اإلبل عرشاً عرشًا حتى يرىض

  / ماذا فعل القوم بعد أن عادوا إىل مكة؟٧س

/ ملا انرصف القوم إىل مكة أقبلوا عىل عبداملطلب فقالوا له: يا أبا ٧ج

إن لك يف أبيك إبراهيم أسوة، وقد علمت ما كان من عزمه عىل  ،احلارث

  وإنك سيد ولد إسامعيل، فقدم مالك دون ولدك. ،ذبح ابنه إسامعيل



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١٠٤

  فداء عبداهللا الدرس الرابع:

  / ما الذي أقدم عليه عبد املطلب بعد رجوعه إىل مكة؟١س

وقرب معه  ،/ ملا أصبح عبد املطلب غدا بابنه عبد اهللا إىل املذبح١ج

فجعل البنه (عبداهللا) قدحًا،  ،عرشًا من اإلبل، ثم دعا بأمني القداح

  وجعل عبد املطلب يرجتز ويقول: ثم قال لألمني: ارضب وال تعجل.

  رـهم رب العرش بعد العشالل

  إليك ريب قد جعلت أمـري
  

  ورب من يويف بكل نذر  

  قربت عبد اهللا عند النحر
  

  فنجه بشفعها والوتر

ثم قال لصاحب القداح: ارضب، فرضب فخرج القدح عىل 

  عبداهللا.

  / ماذا صنع عبداملطلب بعد خروج القدح عىل عبداهللا؟٢س

وجعل عرشين، صارت ف ،/ زاد عبد املطلب عرشًا من اإلبل٢ج

إىل أن بلغ العدد ، ح عىل عبداهللا زاد عرشاً يرضب وكلام خرج القد

  إىل مائة من اإلبل.

  / كيف كانت نتائج القداح بعد أن بلغت اإلبل مائة؟٣س

/ ملا بلغت اإلبل املائة رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل ٣ج

يا أبا ملطلب وكربت قريش، ثم قالوا: ا اإلبل املائة، فكرب عبد

  ابنك من الذبح. ىوقد نجَّ  ،احلارث، إنه قد انتهى رضاء ربك

  / هل ريض عبد املطلب هبذه النتيجة؟ ٤س

مّرة  ملجرد/ ال، فقد رفض أن يقبل بخروج القدح عىل اإلبل ٤ج

رج عىل اإلبل ثالث خيوصمم أن يواصل الرضب حتى ، واحدة



 ١٠٥   الدرس الرابع: فداء عبداهللا

  شأ يقول:مرات، وقال: ال واهللا أو أرضب عليها ثالثًا، ثم أن

  اللهم رب الكعبة املبنية

  إليك هيوى صادقاً ذا نية
  

  ورب من حج من الربيـة  

ــة ــع البلي ــّي وارف ــجِّ بن   ن
  

، مرة أخرىثم رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل اإلبل 

  فأنشأ عبد املطلب يقول:

  مت يب األعادييا رب ال تش

  إن بنـــي ثمـــرة فـــؤادي
  

ــ     واديوال تســيل دمــه يف ال

  اليوم من تِالديفاجعل فداه 

  كيام أراه سيد األوالد

 ،للمرة الثانيةثم رضب صاحب القداح فخرج القدح عىل اإلبل 

  فأنشأ عبد املطلب يقول:

  سؤايل أعطيتنييا رب قد 

  هذا بني فاسمعن مقايل

ــايل   ــٍة عي ــد قل ــرت بع   أكث

  عل فداه اليوم جل مايلواج

  وال ترينيه برش حالِ 

، للمرة الثالثةلقدح عىل اإلبل ثم رضب صاحب القداح فخرج ا

  ربه يف فداء ابنه. علم عبد املطلب أنه قد انتهى رضاف

  ربه بفداء ولده؟ فعله عبداملطلب بعد أن تيقن رضا / ما الذي٥س

/ قام وقرب اإلبل، وهي مائة بعري من خيار إبله، فنُحرت كلها ٥ج

اهبا من ثم تركت مواضعها ال ُيصّد عنها أحد، ينت، فداًء لعبد اهللا 

 فجرت السنة يف الدية مائة من اإلبل إىل يومنا هذا،َدبَّ ودرج، 

  وانرصف عبد املطلب بابنه عبد اهللا فرحًا مرسوراً. 



 ختصر السيرة النبوية الشريفةم      ١٠٦

  ÷نسب النبي  الدرس الخامس:

  من جهة أبيه؟ ÷/ اذكر نسب النبي ١س

/ هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ١ج

ّرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) قيص بن كالب بن مُ 

النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن بن مالك بن 

..، ويتصل نسبه الرشيف إىل نبي اهللا .مرض بن معد بن عدنان

  إبراهيم اخلليل سالم اهللا عليه وعىل آله.

  من جهة أّمه؟ ÷/ اذكر نسب النبي ٢س

بد مناف بن زهرة بن كالب بن / أمُّه هي: آمنة بنت وهب بن ع٢ج

  ...إلخ. .ُمّرة بن كعب بن لؤي بن غالب

  من جهة أمه مع نسبه من جهة أبيه؟ ÷/ أين التقى نسب النبي ٣س

  / التقى نسب أبيه مع نسب أّمه يف اجلّد اخلامس وهو: (كالب بن ُمّرة).٣ج

  ؟÷/ إىل أي قبيلة ينتسب النبي ٤س

  / إىل قبيلة قريش. ٤ج

   ؟÷طن من قريش ينتمي النبي / إىل أي ب٥س

  / إىل بطن (هاشم).٥ج

  / ما هي مكانة بني هاشم يف قريش؟٦س

 / بنو هاشم هم سادات قريش، وقريش سادات العرب.٦ج

  / اذكر أهم املناصب التي كان يتوالها هاشم؟٧س

  / كان هاشم يتوىل عّدة مناصب منها :٧ج

  .)١(كان متوليًا للسقاية والرفادة - ١

                                                             
الرفادة يشء كانت قريش ترتافد به يف اجلاهلية فيخرج كل إنسان ماالً قدر طاقته فيجمعون من ذلك - )١(

 [لسان العرب] للحجاج. للحاج اجلزر (اللحم) والطعامبه  ماالً عظيًام أيام املوسم فيشرتون



 ١٠٧   ÷الدرس السادس: رضاعة النبي 

للُحّجاج بمكة، وُسّمي هاشًما  )١(من أطعم الثريدوهو أول  - ٢

  هلشمه اخلبز، وكان غنيا ذا رشف كبري.

  الصيف.رحلة رحلة الشتاء و :وهو أول من سنَّ الرحلتني - ٥

۞۞۞۞۞  

  ÷رضاعة النبي  الدرس السادس:

  ؟بعد أُّمه آمنة ÷/ من هي أول مرضعة للنبي ١س

  / هي ثويبة موالة أيب هلب.١ج

   ؟ةيبتولت رضاعته ورعايته بعد ثو / من هي التي٢س

  / هي حليمة بنت أيب ذؤيب بن عبد اهللا السعدية، من بني سعد بن بكر.٢ج

  ؟من الرضاع ÷/ من هم إخوة النبي ٣س

  من الرضاع: ÷/ إخوة النبي٣ج

  ل ثويبة:بَ من قِ  - 
  .أبو سلمة بن عبد األسد - ١

   .مرسوح بن ثويبة - ٢

   .محزة بن عبد املطلب - ٣

  .فيان بن احلارث بن عبد املطلبس أبو - ٤

  ل حليمة:بَ من قِ  - 
  عبد اهللا بن احلارث. - ١

  حذافة بنت احلارث، وتسمى (الشيامء).  - ٢

  أنيسة بنت احلارث. - ٣

                                                             
 اخلبز إذا فّت مع اللحم. -)١(



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١٠٨

	÷نشأة النبي  الدرس السابع:

  ؟فرتة الصبا  ÷ / أين نشأ النبي١س

  / نشأ يف (بادية بني سعد).١ج

  ؟ة بني سعديف بادي ÷/ من الذي توىل تربية النبي ٢س

  / حليمة السعدية وزوجها احلارث.٢ج

  يف بادية بني سعد؟ ÷/ كم بقي النبي ٣س

  / بقي فيها سنتني حتى ُفطم، ثم ردته حليمة إىل أّمه.٣ج

  ؟/ ملاذا تسرتضع قريش أبناءها يف البادية٤س

  / طلبًا للفصاحة والشجاعة والقوة، وهروبًا من وباء مكة. ٤ج

  ؟بادية بني سعد بعد فطامهإىل  ÷/ هل رجع النبي ٥س

  / نعم رجع إىل بادية بني سعد بعد فطامه.٥ج

  ؟يف بادية بني سعد بعد فطامه ÷/ كم بقي النبي ٦س

  .مخس سنوات ويومني/ بقي فيها إىل أن بلغ عمره ٦ج

  ؟بعد عودته من البادية ÷ / من الذي توىل رعاية النبي٧س

  غري سنة واحدة ثم ماتت. ومل يبَق عندها ،/ تولت رعايته أّمه (آمنة)٧ج

۞۞۞۞۞  



 ١٠٩   ÷الدرس الثامن: كفالة النبي 

  ÷كفالة النبي  الدرس الثامن:

  بعد وفاة أّمه؟ ÷/ من هي املرأة التي حضنت النبي ١س

من  ÷بركة احلبشية) اخلادمة التي ورثها النبي  :ّم أيمنأُ ( هي/ ١ج

  بعد أبيه.

  بعد وفاة أمه؟  ÷/ من الذي كفل النبي ٢س

  عبد املطلب.جّده  / الذي كفله بعد وفاة أمه هو٢ج

  عند جّده عبد املطلب؟ ÷/ كم مكث النبي ٣س

  عند جّده إىل أن مات جّده. ÷/ مكث ٣ج

  عندما مات جّده عبد املطلب؟ ÷/كم كان عمر النبي  ٤س

  / كان ُعمره ثامن سنوات.٤ج

  / ما هي امللة التي كان يدين هبا عبد املطلب ومات عليها؟٥س

 حلنيفّية).، دين (ا#/ كان يدين بدين إبراهيم ٥ج

  ذكر بعض مآثر عبد املطلب التي سنّها قبل اإلسالم؟ا/ ٦س

ثّم جاء اإلسالم  ،/ لقد سنَّ عبد املطلب سننًا حسنة يف اجلاهلية٦ج

ها   ومنها: ،وأقرَّ

م نكاح املحارم - ١   فجاء اإلسالم بتحريم ذلك. ،حرَّ

ها اإلسالم ،سنَّ دَية القتل (مائة) من اإلبل  - ٢   .وأقرَّ

  وجاء اإلسالم وأقرَّ ذلك. ،البيت سبعة أشواطسنَّ الطواف ب  - ٣

فوجب ذلك بعد  ،وجد كنزًا فأخرج منه اخلمس وتصدق به  - ٤

  اإلسالم.



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١١٠

فجاء  ،ألهنا ُتذهب العقل ؛حرم عىل نفسه رشب اخلمر يف اجلاهلية - ٥

 اإلسالم وحرمها.

فسامها اهللا كذلك يف القرآن،  ،ملا حفر زمزم سامها سقاية احلاج  - ٦

ْلُتْم ِسَقاَيَة احلَاجِّ َوِعَماَرَة اَملْسِجِد احلََراِم َكَمْن ﴿َأَجعَ قال تعاىل: 

 َآَمَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر.... ﴾. اآلية.

۞۞۞۞۞  

  طالب في كفالة عمه أبي ÷الدرس التاسع: النبي 

  بعد وفاة جّده عبد املطلب؟  ÷ / من الذي كفل النبي١س 

ه أبو١ج   بنت أسد.وزوجته فاطمة  ،طالب / كفله عمُّ

  ؟÷/ بامذا استحّق أبو طالب كفالة النبي ٢س

  / استحّق ذلك بعهد ووصية من عبد املطلب قبل وفاته.٢ج

 ÷/ ملاذا اختار عبد املطلب ولـده أبـا طالـب لكفالـة النبـي ٣س

  غريه؟  دون

وألن أبا  ،وحرصه عىل رعايته وحاميته، وحبه للنبي ، /لكفاءته ٣ج

 حيث كان األخ الشقيق ألب ،÷طالب كان أقرب أعامم النبي 

  .عبداهللالنبي 

  ؟÷/ كيف كانت رعاية أيب طالب للنبي ٤س

وأحسن رعايته  ،/ لقد كفل أبو طالب النبي وضمه إىل أبنائه٤ج

وخيّصه  ،ويفضله عليهم ،وتربيته، بل كان ُيقّدمه عىل أبنائه

باالحرتام والتقدير دوهنم، حيث كان خيصه بالطعام دون سائر 



 ١١١   في كفالة عمه أبي طالب÷ الدرس التاسع: النبي 

 ÷شعثًا، ويصبح النبي  )١(كان أوالده يصبحون رمضاً أبنائه، ف

ومكث أبو طالب أكثر من أربعني سنة ُيِعزُّ جانب  .دهينًا كحيالً 

ويصادق وخياصم من أجله إىل  ،ويبسط عليه حاميته ،÷النبي 

 أن توفاه اهللا.

  ؟يف قلب عّمه أيب طالب ÷/ ما هي املكانة التي بلغها النبي ٥س

ب حيب حممدًا حّبًا شديدًا وال يطيق فراقه، إذ / لقد كان أبو طال٥ج

  كان يصطحبه معه يف حّله وترحاله، وال ينام إال وهو إىل جانبه.

   ؟÷/ ما مدى حرص أيب طالب عىل حامية النبي حممد ٦س

، شديد احلرص ÷/ لقد كان أبو طالب كثري اخلوف عىل النبي ٦ج

قله فأضجعه يف عىل حفظه وحاميته منذ صغره، فكان إذا نام حممد ن

ليفديه  ؛ونقل علّيًا فأضجعه يف فراش حممدفراش ولده عّيل، 

  ويتلقى أي مكروه دونه. ،بنفسه

يف كفالة عمه أيب طالب وعّمته فاطمة  ÷/ كم مكث النبي ٧س

  ؟بنت أسد

إىل أن تزوج  :) عامًا، أي٢٥/ مكث يف كفالته إىل أن بلغ عمره (٧ج

  ، ثم انتقل إىل بيتها.&بخدجية 

۞۞۞۞۞  

                                                             
  أي تظهر عليهم أثر احلمى. -)١(



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١١٢

  عقيدة أبي طالب الدرس العاشر:

  ؟÷/ عىل أي دين مات أبو طالب عّم النبي ١س

بذلك  ورسوله عىل دين اإلسالم، كام جاء/ مات مؤمنًا باهللا ١ج

  صحيح األخبار.

  ؟/ اذكر بعض األدلة الدالة عىل إسالم أيب طالب٢س

  / من األدلة عىل ذلك:٢ج

  .÷حماماة أيب طالب ودفاعه عن النبي  - ١

  .÷أمره البنيه عيل وجعفر بمتابعة النبي  - ٢

  وقوفه إىل جانبه ومنارصته له يف دعوته. - ٣

  وتسمية ذلك العام بعام (احلزن). ،وتهمل ÷حزن النبي - ٤

ال يواّد غري  ÷وموّدته له، والنبي  ÷حّب النبي  - ٥

ِم اْآلِخِر ﴿َال َجتُِد َقْومًا ُيْؤِمنُوَن بِاللَِّه َواْلَيوْ املؤمنني؛ لقوله تعاىل: 

ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آبَاءُهْم َأْو أَبْنَاءُهْم َأْو 

  اآلية.  ﴾ ...إِْخَواَهنُمْ 

  / اذكر بعض األبيات الدالة عىل إسالم أيب طالب؟ ٣س

  :÷/ قول أيب طالب شعراً يف حق النبي ٣ج

ولقد علمت بـأن ديـَن حممـٍد       
   

ــن   ــا م ــة دين ــان الربي ــري أدي   خ
  

  وقوله:

  اً أمل تعلمـوا أنـا وجـدنا حممــد
   

  نبيا كموسى خط يف أول الكتب  
  



 ١١٣   وأخالقه÷ الدرس الحادي عشر: مناقب النبي 

  ؟÷/ ما هو دور فاطمة بنت أسد يف رعاية النبي ٤س

  / لقد كانت تفيض عليه من حبّها وحناهنا ما عّوضه فْقَد ُأّمه آمنة.٤ج

«÷عن ذلك يوم وفاهتا بقوله  ÷وقد عّرب النبي  م اليو: 

ا وُتْشبُِعني، ماتت ُأمِّي، إّهنا كانت ُأّمي؛ إْن كانت َلُتجيُع صبياَهن 

  .»نني، وكانت ُأمِّيدهُ وُتشِعُثُهم وتَ 

۞۞۞۞۞  

  وأخالقه ÷مناقب النبي  الدرس الحادي عشر:

   ؟التي اشتهر هبا قبل اإلسالم  ÷/ اذكر بعض صفات النبي ١س

  :يتحىل بكثري من الصفات، منها ÷/ كان النبي ١ج

  وأحسنهم خلقًا. ، كان أفضل قومه مروءة   - ١

  وأكرمهم خمالطة، وأعفهم نفسًا.  - ٢

  أبعدهم من الفحش واألذى.  - ٣

وأحفظهم لألمانة، إذ كانت قريش ، أعظمهم حلامً   - ٤

  تستودعه أماناهتا. 

  .أوفاهم عهدًا، وأصدقهم حديثاً   - ٥

ــلَّ   - ٦ ــل الَك ــان حيم ــا: ك ــة بقوهل ــه خدجي ــفته زوجت ، )١(وص

  ويعني عىل نوائب احلق. ،قري الضيفويكسب املعدم، وي

   ؟قبل البعثة  ÷ / بامذا كان يلقب النبي٢س

 / كان يلقب بـ (الصادق األمني).٢ج
                                                             

  الكل: الثقل واليتيم. -)١(
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  ؟÷/اذكر بعض الشواهد عىل حسن أخالق النبي ٣س

يف الرفق ما رواه أنس بن مالك قال:  ÷من مواقف النبي /٣ج

إِْذ َجاَء َأْعَراِيبٌّ َفَقاَم  ÷ بَيْنََما َنْحُن ِيف اْلَمْسِجِد َمَع َرُسوِل اللَّهِ 

َمْه. فَقاَل  : َمهْ ÷َيُبوُل ِيف اْلَمْسِجِد، َفَقاَل أَْصَحاُب َرُسوِل اهللا 

». َدُعوهُ  - ال تقطعوا عليه بوله :أي- َال ُتْزِرُموُه : « ÷َرُسوُل اهللاِ  

ُكوُه َحتَّى بَاَل، ُثمَّ إِنَّ َرُسوَل اهللاِ   إِنَّ َهِذِه «َلُه: َدَعاُه َفَقاَل  ÷َفَرتَ

ٍء ِمْن َهَذا اْلَبْوِل َوَال اْلَقَذِر، إِنََّما ِهَي لِِذْكِر  اْلَمَساِجَد َال تَْصُلُح لَِيشْ

َالِة َوِقَراَءِة اْلُقْرآنِ  َفَأَمَر َرُجًال ِمْن اْلَقْوِم َفَجاَء ». اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوالصَّ

  عىل موضع البول. - صبَّه :أي-  َشنَّهُ بَِدْلٍو ِمْن َماٍء فَ 

۞۞۞۞۞  

  قبل اإلسالم ÷ النبي بعض مواقف الدرس الثاني عشر:

  ؟قبل اإلسالم ÷/ اذكر أشهر املواقف التي شهدها النبي ١س

  عدة مواقف شهدها واشتهر هبا قبل اإلسالم منها: ÷/ كان للنبي ١ج

  ـ استسقاء قريش به.١

  .ـ حتكيمه بني قريش يف وضع احلجر األسود٢

  .الفضولـ شهد حلف ٣

  ؟÷/اذكر حادثة استسقاء قريش به ٢س

/ روي أن أهل مكة أصاهبم القحط واجلدب ذات مرة، فخرج أبو ٢ج

وهو يومئذ غالم صغري كأنه شمس  ÷طالب ومعه النبي 



 ١١٥   قبل اإلسالم÷ الدرس الثاني عشر: بعض مواقف النبي 

فأخذه أبو طالب فألصق ظهره  - جتلت عنها سحابة قتامء )١(دجن

 :أي–بإصبعه وما يف السامء قزعة  ÷والذ حممد  ،بالكعبة

،  )٢(فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق  - بةسحا

 وأخصب النادي والبادي، وأخصبت األرض بربكة ذلك الغالم.

   ؟/ ما الذي قاله أبو طالب يف هذه احلادثة٣س

  / أنشد أبو طالب يف ذلك شعراً فقال:٣ج

  وأبيُض يستسقى الغامُم بوجهـهِ 

  تلوذ به اُهلـالُك مــن آِل هاشـمٍ 
  

  اليتامى عصـمٌة لألرامـلِ  ثامُل   

  فهم عنده يف نـعمـٍة وفـواضلِ 
  

بني قريش يف وضع  ÷/ اذكر حادثة حتكيم النبي ٤س

  ؟األسود  احلجر

/ روي أن قريشًا ملا أقدمت عىل هدم الكعبة وترميمها بعد أن تأثرت ٤ج

ت جدراهنا وخَيش الناس من طول الزمن وكثرة السيول حتى تشقق

دة بنائها، فلام بلغ البناء موضع احلجر األسود قاموا بإعا - من سقوطها

اختلفت قبائل قريش وتنازعت فيام بينها عىل من ينال الرشف بوضع 

حتى  ،احلجر األسود يف مكانه، وقد أرادت كل قبيلة ذلك لنفسها

كادت أن تقع بينهم الفتنة، فعند ذلك تراضوا بحكم النبي 

أطرافه من كل فحكم أن يوضع احلجر يف ثوب وحيمل ، ÷  حممد

  ووضعه يف مكانه. ÷قبيلة رجٌل، فلام رفعوه أخذه النبي 

                                                             
ْجُن: ظلُّ اْلَغْيِم ِيف اْلَيْوِم اَملطري. -)١(   دَ ْجن: الدَّ

  أي أمطر بكثرة وغزارة. -)٢(
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  حلف الفضول الدرس الثالث عشر:

  / ما هو حلف الفضول؟ ١س

 / هو أرشف حلف انعقد يف العهد اجلاهيل.١ح

  /من الذي دعا إىل حلف الفضول؟٢س

 ،/ هذا اِحللُف دعا إليه عّم النبي (الزبري بن عبد املطلب)٢ج

  يه بنو هاشم وزهرة وتيم. واجتمعت ف

  / متى كان حلف الفضول؟٣س

/ كان حلف الفضول قبل املبعث بعرشين سنة يف شهر ذي ٣ج

  القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر.

  / أين ُعِقد حلف الفضول؟٤س

  عبد اهللا بن جدعان. دار/ يف ٤ج

  / عىل ماذا نّص اِحللف؟٥س

املظلوم حتى ُيؤدى إليه حقه، / تعاقدوا وتعاهدوا فيه عىل نرصة ٥ج

  وعىل التآيس باملعاش.

  يف ِحلف الفضول؟ ÷/ ماذا قال النبي ٦س

ما أحب أن يل (( :هذه اِحللف وقال فيه ÷/ لقد حرض النبي ٦ج

ولو ُدعيت إىل مثله  ،بحلف حرضته يف دار ابن جدعان ُمحر النعم

  .))وما زاده اإلسالم إال تشديداً ألجبُت، 

  
۞۞۞۞۞  



 ١١٧   ومرحلة الشباب÷ الدرس الرابع عشر: النبي 

  ومرحلة الشباب ÷النبي لرابع عشر: الدرس ا 

   ؟يف شبابه ÷/ بامذا اشتغل النبي ١س

بالتجارة مع خدجية بنت خويلد وهو ابن مخس  ÷/ اشتغل١ج

  وعرشين سنة.

  نه كان يف صغره يقوم برعي األغنام يف بني سعد، وألهل مكة.: إوقيل

  ؟فرتة الشباب ÷/ كيف عاش النبي ٢س

  فرتة الشباب: ÷/ عاش النبي ٢ج

 ،يعارش الناس فيام يستحسنه، كريًام نزهيًا ، رشيفًا عفيفًا  ·

  .هويعتزهلم فيام ينكر

  مل خيالط باطالً ومل يقرتف سوءًا قط. ·

من الذنوب واملعايص وعادات  أً مطّهرًا مربّ  نشأ وشّب  ·

  اجلاهلية.

  مل يذق مخراً وال حرض ناديًا، وال استمع إىل غناء. ·

   .بما أكل حلًام ُذبَِح عىل نُُص  ·

  مل يسجد لصنم قط. ·

  ما قال كذبا قط، وال حلف بغري اهللا.  ·

  كان كثري التأّمل يف ملكوت الساموات واألرض.  ·

 كان حيب اخلَْلَوة واالنفراد والتعّبد. ·

  
۞۞۞۞۞  
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  ÷زواج النبي  الدرس الخامس عشر:

  ؟÷/ من هي أول امرأة تزوجها النبي ١س

  د.هي: خدجية بنت خويل ÷/ أول امرأة تزوجها النبي ١ج

  عند زواجه بخدجية؟ وكم كان عمرها؟ ÷/ كم كان عمره ٢س

  سنة. )٤٠)سنة، وعمرها (٢٥/ كان عمره (٢ج

  يف نرصة اإلسالم؟  ^/ ما هو دور خدجية ٣س

من النساء، وقد أعانته يف دعوته  ÷/ كانت أول من آمن بالنبي ٣ج

بجميع أمواهلا حتى أفنتها يف سبيل اهللا، وكانت من أغنى أغنياء 

إىل احلبشة  من مكة جيهز املهاجرين ÷ش، فكان رسول اهللا قري

من خالص ماهلا، ويعني الضعفاء واملساكني ويواسيهم من جتارهتا، 

  .أن اإلسالم قام بامل خدجية وسيف عيلٍّ حتى روي 

  ؟÷/ ماهي املكانة التي احتلتها خدجية يف نفس رسول اهللا ٤س

ألعىل واملنزلة الرفيعة / لقد كانت خدجية ريض اهللا عنها باملحل ا٤ج

وأفضلهّن عنده، ، وكانت أحب نسائه إليه ،  ÷يف قلب النبي 

من نسائه أن حتتل  عليها حتى ماتت، ومل تستطع أيٌّ  ومل يتزوج

  .÷مكانة خدجية أو أن متحو ذكرها من نفس رسول اهللا 

  يف حق خدجية؟ ÷/ ماذا قال رسول اهللا ٥س

يال وربَّة البيت، آمنت يب الع كانت أمَّ ((يف حقها:  ÷/ قال٥ج

حني كذبني الناس، وواستني بامهلا حني حرمني الناس، وُرزقت 

  .))وحرمت من غريهامنها الولد 



 ١١٩   ÷الدرس السادس عشر: زوجات النبي 

  ÷زوجات النبي  الدرس السادس عشر:

؟الال ÷/ كم عدد زْوجات النبي ١س   يت دخل هبنَّ

: ÷/ إحدى عرشة امرأة تزوج هبنَّ النبي ١ج   ودخل هبنَّ

ومل يتزوج عليها  ،زوجها قبل البعثة بمكة: تخدجية بنت خويلد - ١

  حتى ماتت.

: عامرية من بني عامر بن لؤي، سودة بنت زمعة بن قيس - ٢

  تزوجها بمكة بعد وفاة خدجية.

: عقد هبا قبل اهلجرة بسنتني ودخل هبا بعد بنت أيب بكر عائشة - ٣

اهلجرة بسبعة أشهر وعمرها تسع سنوات، ومل يتزوج 

  ببكر غريها. ÷  النبي

  : توفيت سنة تسع وعرشين هجرية.نت عمر بن اخلطابحفصة ب - ٤

هاجرت مع زوجها عبيد  ،: واسمها (رملة)أم حبيبة بنت أيب سفيان - ٥

 ÷اهللا بن جحش إىل احلبشة فتنرص زوجها هناك، فعقد هبا النبي 

  وأصدقها عنه النجايش أربعامئة ديناٍر. ،- وهي يف احلبشة- 

  ي خمزوم.من بن ،واسمها هند بنت أيب أمية أم سلمة: - ٦

أمره اهللا  .÷وهي ابنة عمة النبي  ،: أسديةزينب بنت جحش - ٧

  بالتزوج هبا بعد أن طلقها مواله (زيد بن حارثة) ليبطل ظاهرة التبنّي.

: هاللية من بني هالل بن عامر بن زينب بنت خزيمة بن احلارث - ٨

بعد اهلجرة بثالث سنني، وماتت بعد  ÷تزوجها  ،صعصعة

  ت من أزواجه يف حياته إال هي وخدجية.ومل يم ،شهرين أو ثالثة
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سبيت يف غزوة  ،: خزاعية من بني املصطلقجويرية بنت احلارث - ٩

فقىض  ،بني املصطلق فوقعت يف سهم ثابت بن قيس فكاتبها

  كتابتها وتزوجها سنة ست للهجرة.  ÷ النبي

 ،: كانت ضمن السبايا يوم خيربصفية بنت حيي بن أخطب - ١٠

 - مهرها :أي- ا صداقها وجعل عتقه ÷ وأعتقها النبي

  وتزوجها سنة سبع للهجرة.

 ،من بني هالل بن عامر بن صعصعة : هالليةميمونة بنت احلارث - ١١

ها سنة سبع بعد موت تزوج ،أخت زينب بنت خزيمة ألمها 

 .÷هي التي وهبت نفسها للنبي قيل: و،  أختها زينب

۞۞۞۞۞  

  ومواليه ÷سراريه  الدرس السابع عشر:

  ؟÷اء الاليت تّرسى هبن النبي / اذكر بعض اإلم١س

: ؛أربع نساء تّرسى هبنّ  ÷/ كان للنبي ١ج   ِمنهنَّ

أهداها له  ،أم ولده إبراهيم ،القبطية مارية بنت شمعون - ١

   .املقوقس ملك اإلسكندرية

من : وقيل  ،: من بني قريظةرحيانة بنت زيد بن شمعون - ٢

 بني النضري.

  من الرجال؟ ÷/ اذكر بعض موايل الرسول ٢س

  منهم: ،كثري من املوايل ÷ كان له /٢ج

 زيد بن حارثة بن رشاحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد. -١



 ١٢١   وقرابته÷ الدرس الثامن عشر: أبناء النبي 

 وكان له نسب يف اليمن. ،ثوبان بن بجدد -٢

 أبو كبشة.  - ٣

 صالح. -٤

 رباح. -٥

 يسار.  - ٦

 أبو رافع، واسمه أسلم. وقيل: إبراهيم. - ٧

۞۞۞۞۞  

  وقرابته ÷أبناء النبي  الدرس الثامن عشر:

  ؟÷ / كم عدد أوالد النبي١س

  بنات: أربعبنني، وثالثة / عددهم سبعة: ١ج

، وقد عاش حتى ÷القاسم: وبه كان يكنى النبي  - ١

  مشى، ومات بمكة، وأمه خدجية.

 ،لوالدته بعد الوحي ؛اهللا: ويلقب بالطيب والطاهرعبد - ٢

  ولد بمكة ومات هبا، وأمه خدجية.

  إبراهيم: مات وهو ابن ثامنية عرش شهًرا، أمه مارية القبطية. - ٣

  ب: وهي أكرب بناته، وأمها خدجية.زين - ٤

  رقية: وأمها خدجية. - ٥

  أم كلثوم: وأمها خدجية. - ٦

 فاطمة: وهي أصغر بناته، وأمها خدجية. - ٧



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١٢٢

  وكم أسلم منهم؟ ؟÷/ كم أعامم النبي ٢س

أحد عرش عما، مات أكثرهم قبل اإلسالم، وأسلم  ÷/ للنبي ٢ج

  منهم ثالثة:

  .العباس بن عبد املطلب  - ١

  .لبمحزة بن عبد املط  - ٢

  .أبو طالب بن عبد املطلب  - ٣

  ؟÷/ كم عامت النبي ٣س

  وهن: ،ست عامت ÷/ كان للنبي ٣ج

      صفية. - ١

 عاتكة. - ٢

 أميمة. - ٣

 أم حكيم. - ٤

  بّرة. - ٥

 أروى. - ٦

۞۞۞۞۞  

  وفضائله ÷خصائص النبي الدرس التاسع عشر:

  دون سائر األنبياء؟ ÷/ ما هي اخلصائص التي اختص هبا النبي ١س

  منها:  ،ا عن سائر األنبياءخصائص متيز هب ÷/ كان للنبي ١ج

ل إىل الواحد رَس وقد كان الرسول يُ ، ُأرسل إىل الناس كافة  -١

  واالثنني.



 ١٢٣   وفضائله÷ الدرس التاسع عشر: خصائص النبي

  أُعطَي جوامع الكلم وخوامته.   - ٢

  ُنِرصَ بالرعب مسرية شهر.   - ٣

  َجَعَل اهللا له األرض مسجداً وطهوراً.  - ٤

  أُعطَي الشفاعة.  - ٥

  . ومرسوراً ُولَِد خمتونًا   - ٦

  (وهو ما خيرج من البطن من ريح وغائط). وٌ جْ له نَ  مل ُيَشاَهد  - ٧

  أمامه. نْ خلفه كام ينظر مَ  نْ كان ينظر مَ   - ٨

 أحل اهللا له املغنم.  - ٩

  ؟÷/ اذكر بعض الدالئل واألمارات الدالة عىل نبوته ٢س

  / منها:٢ج

  إخبار الكتب السابقة برسالته.  - ١

  تبشري األنبياء بنبوته.  - ٢

  كان يأكل اهلدية وال يأكل من الصدقة.  - ٣

  حيمل ختم النبوة بني كتفيه.كان   - ٤

  كان ال يمر من عند شجر وال حجر إال سلم عليه.  - ٥

 وغريها كثري.، وكانت تظله غاممة  - ٦

  
۞۞۞۞۞ 
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  النبوية البعثة :الدرس العشرون

  ؟وكم كان عمره ؟÷/ متى بُِعَث النبي ١س

) من شهر رجب يوم االثنني عىل ما روي عن ٢٧يف ( ÷/ بُِعَث ١ج

  ) سنة.٤٠هم السالم، وكان عمره حني البعثة (أئمة أهل البيت علي

  ؟قبيل البعثة ÷/ كيف كانت حياة النبي ٢س

ِحَراء) يف أعىل غار (/ كان خيتيل للعبادة والتفكر يف غار يسمى ٢ج

  جبل شامل مكة عىل بعد ثالثة أميال، وبقي عىل ذلك عدة سنني.

  ؟÷النبي حممد  بُِعَث / بامذا ٣س

عىل حني فرتة من الرسل، وجعله  ÷  / بعث اهللا نبيه حممًدا٣ج

َقه من املرسلني، وأرسله وناسخًا لرشائع َمْن َسبَ ، للنبيني خاتًام 

  برسالة عامة جامعة للناس كافة عربيهم وعجميهم، إنسهم وجنّهم.

  / هل آمن به أحد من اجلن؟٤س

(نصيبني) ،/ نعم٤ج حني انرصف من  )١(فقد جاءه نفر من جن 

فقرأ عليهم القرآن فآمنوا  ،(وادي نخلة)موضع يسمىالطائف يف 

به وولوا إىل قومهم منذرين، ونزلت باسمهم سورة من القرآن 

  اسمها سورة (اجلن).

  بني األنبياء؟ ÷ اذكر مكانة النبي/ ٥س

وسيد  ،وأفضلهم عىل اإلطالق ،واملرسلني كان خاتم األنبياء/ ٥ج

  ولد آدم.
                                                             

  بلدة عامرة ما بني العراق والشام. -)١(



 ١٢٥   الدرس الواحد والعشرون : نزول الوحي

  نزول الوحي :والعشرون  واحدالدرس ال

  ÷ ما هي املقدمات واإلرهاصـات التـي حـدثت للنبـي/ ١س

  ؟قبيل مبعثه

ال يرى رؤيا منام إال أتت كفلق الصبح، وكان من  ÷/ كان ١ج

فام رأى رؤيا إال أتت كفلق الصبح، وكان   ،الوحي الرؤيا الصادقة

بحجر وال شجر إّال قال: السالم عليك يا رسول اهللا،  ÷ال يمر 

له وخلفه فال يرى إالّ الشجر واحلجارة، فيلتفت حوله وعن يمينه وشام

 # شاء اهللا أن يمكث، ثم جاءه جربيلفمكث كذلك يرى ويسمع ما 

 بام جاءه من كرامة اهللا وهو بجبل ِحراء يف شهر رمضان.

  ؟÷/متى أنزل اهللا الوحي عىل النبي ٢س

( ٢ج  إىل #م) أرسل اهللا جربيل  ٦١٠/ يف شهر رمضان سنة 

فألقى إليه الوحي، وأبلغه بأّنه نبي  ،راءوهو يف غار ح ÷  النبي

  هذه البرشية واملبعوث إليها.

  الوحي؟ ÷ كان يتلقى هبا النبي/ اذكر اهليئات التي ٣س

  عىل عّدة هيئات وكيفيات، منها: ÷/ كان الوحي ينزل عىل النبي ٣ج

 إلقاًء. ÷كان ُيلقى الوحي يف نفس النبي  - ١

 أو يتلقاه من وراء حجاب.  - ٢

رسله اهللا، وهو جربيل أمني ك مرسل يأو بواسطة مل - ٣

َوَما َكاَن ﴿، وقد بّني اهللا هذه اهليئات بقوله تعاىل: #  الوحي

َمُه اُهللا إِالّ َوْحيًا، َأْو ِمن َوَراِء ِحَجاب، َأْو ُيْرِسَل   لَِبَرش َأن ُيَكلِّ

 .﴾َرُسوالً َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِيلٌّ َحكِيمٌ 
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  أول ما نزل من القرآن عىل الصحيح؟ / ما هو٤س

اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي نزل من القرآن هو قوله تعاىل : ﴿/ أول ما ٤ج

َخَلَق * َخَلَق اْإلنَساَن ِمْن َعَلق * اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم 

  .[العلق] ﴾بِاْلَقَلِم * َعلََّم اإلنَساَن َما َملْ َيْعَلمْ 

۞۞۞۞۞  

  حالة الناس قبل اإلسالم :والعشرونالثاني الدرس 

  اإلسالم؟ عرب اجلزيرة قبل/ عىل أي ديانة كان ١س

  منها:  ،/ كان الناس عىل مذاهب شتى قبل اإلسالم١ج

  الوثنية: وهم عباد األصنام. - ١

املجوسية: وهم عباد النار كأهل العراق والبحرين وما جاور  - ٢

  بالد فارس.

سنة وقبائل تغلب وطيء ونجران وما جاور النرصانية: كالغسا - ٣

  بالد الرومان. 

الصابئة: (وهم عبدة املالئكة والكواكب) كبعض قبائل الشام  - ٤

  واليمن.

  اليهودية: وكانت متمركزة يف يثرب وخيرب وتيامء.  - ٥

وهم قلة  #احلنيفية: وهم من كان عىل دين إبراهيم اخلليل  - ٦

وقس بن  املطلب بن هاشم، وزيد بن عمر بن نفيل،كعبد

  ساعدة، وعامر بن ظرب. 

 ،ومنهم من يزعم أنه عىل دين عيسى، كرئاب بن الرباء الشني - ٧

ىالعُ 		وورقة بن نوفل بن عبد  بن وأمية خدجية، عم ابن زَّ

  .الصلت  أيب



 ١٢٧   الدرس الثالث والعشرون: أهداف اإلسالم

  /اذكر بعض املوبقات التي كانت يف اجلاهلية قبل اإلسالم؟٢س

ا النوادي / كانت هناك كثري من الفواحش واملنكرات التي تعّج هب٢ج

  منها: ،بال نكري

الزنا، ورشب اخلمر، والربا، وأكل مال اليتيم، والقامر، ولعب  

امليرس، وظلم الضعيف، وقتل النفس املحرمة، ونكاح األرحام من 

  األخوات واألمهات، وغريها من سائر املوبقات.  

۞۞۞۞۞  

  أهداف اإلسالم :والعشرونالثالث الدرس 

اإلسـالمي والرسـالة التـي جـاء هبـا  / اذكر بعض أهداف الدين١س

  من عند اهللا؟ ÷  حممد

  : ÷/ من أهداف اإلسالم والرسالة التي جاء هبا حممد ١ج

ما عداه من عبادة  جاء ليدعو الناس إىل عبادة اهللا وحده وترك - ١

  األصنام واألوثان.

  ويبث األلفة واملحبة بني الناس. ،جاء لينرش العدل والسالم - ٢

وحيرم عليهم اخلبائث كامليتة والدم  جاء ليحل هلم الطيبات - ٣

  وحلم اخلنزير واخلمر.

  جاء لينرص املظلوم، ويرد للضعيف حقه. - ٤

يف الرتاب وحيرم دفنها ، جاء لريد للمرأة حريتها وكرامتها - ٥

  وهي حية.

ما ظهر منها وما بطن من زنا وربا ومخر  ليحرم الفواحشجاء  - ٦

 وغريها. ولعب بامليرسوقامر 

۞۞۞۞۞  
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   ÷معجزات النبي  :والعشرون ع الرابالدرس 

  عىل صدق نبوته؟ ÷ التي احتج هبا النبي ات/ ما هي املعجز١س

كثري من املعجزات التي احتج هبا عىل قومه،  ÷/ للنبي ١ج

وأعظمها (القرآن الكريم) الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 

  من خلفه.

  / ما وجه اإلعجاز يف القرآن؟٢س

فقد حتدى  ،بالغته وفصاحته يفالقرآن الكريم  / وجه اإلعجاز يف٢ج

يأتوا بمثله أو بسورة من اهللا به فصحاء البطحاء وبلغاء الدهامء أن 

  األمم املاضية.ومثله، وكذا يف إخباره عن املغيبات 

 ÷ اً / اذكر بعض املعجزات التي أكرم اهللا هبا نبينا حممد٣س

  القرآن؟  غري

  .انشقاق القمر - ١  / ٣ج

    .املاء من بني أصابعهنبع  - ٢    

   .ذعحنني اجل - ٣       

  .رد عني قتادة يوم أحد - ٤       

  تسليم الشجر واحلجر عليه. - ٥       

  .إشباع اخللق الكثري بالقليل من الطعام  - ٦  

  تسبيح احلىص يف كفه. - ٧      

  ىص كثرة.ُحي وغريها مام ال 



 ١٢٩   الدرس الخامس والعشرون : ذكر المؤمنين السابقين

  نذكر المؤمنين السابقي: والعشرون الخامس الدرس 

  وآمن برسالته؟ ÷ / من أول من أجاب دعوة النبي١س

وصدقه من النساء خدجية رضوان اهللا  ÷/ أول من آمن بالنبي ١ج

  .#عليها، ومن الرجال عيل 

غريه من الصحابة إىل  #/ كم الفرتة التي سبق هبا عيل ٢س

  اإلسالم؟

 / ست سنني.٢ج

  يف اإلسالم؟  ¶ / ما دور كل من خدجية وعيل٣س

ا فيه أعظم بالء يوأبل ،وخدجية يف اإلسالم أكرب دور #لعيل / كان ٣ج

أمواهلا وجتارهتا يف سبيل الدعوة  رضوان اهللا عليها فقد سخرت خدجية

من الفقراء واملساكني  ÷إىل اهللا، وأنفقته عىل من حلق بالرسول 

  حتى أفنت أمواهلا، وكانت من أكابر جتار مكة يف ذلك احلني.

وسل  ،÷رسول اهللا  بني يديفسه درعًا فقد قدم ن #وأما عيل 

وأبىل بالء حسنًا يف  ،سيفه حماميًا ومدافعًا وذائدًا عن اإلسالم وأهله

ن اإلسالم قام بسيف إتى لقد قيل: نرصة الدين وتبليغ رشائعه، ح

  عيل ومال خدجية.

۞۞۞۞۞  

  مراحل الدعوة :والعشرون السادس الدرس 

  وة اإلسالمية؟/ ما هي األدوار التي مرت هبا الدع١س

  الدور املكي: ومدته ثالث عرشة سنة.  - ١/ ١ج
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  .كاملةالدور املدين: ومدته عرش سنوات  - ٢

  / اذكر املراحل التي مّرت هبا الدعوة بمكة؟٢س

  وهي: ،/ مرت الدعوة بمكة بثالث مراحل٢ج

  ومدهتا ثالث سنوات. ،الدعوة الرسية  - ١

  ومدهتا عرش سنوات. ،الدعوة اجلهرية يف مكة  - ٢

وذلك بالطائف وثقيف وما جاورها،  ،الدعوة خارج مكة  - ٣

  ودعوة احلجيج.

  / إىل كم تنقسم الدعوة اجلهرية بمكة؟٣س

  وهام:، الدعوة اجلهرية بمكة إىل مرحلتني/ انقسمت ٣ج

وذلك بعد  ،دعوة خاصة لألقربني من بني عبد املطلب - ١

  .﴿َوأَنِْذْر َعِشَريَتَك األَْقَربَِني﴾نزول قوله تعاىل: 

ــ - ٢ ــريش، دع ــة لق ــاىلوة عام ــه تع ــزول قول ــد ن ــك بع : وذل

كَِني﴾  ﴿َفاْصَدعْ   .بَِما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اُملْرشِ

۞۞۞۞۞  

  : موقف النبي مع قرابتهوالعشرون السابع الدرس 

  قرابته إىل اإلسالم؟ ÷/كيف دعا النبي  ١س

/ دعا بني هاشم ، فاجتمعوا يف دار احلارث بن عبد املطلب بن ١ج

وهو من وجوههم وزعامئهم، وكان فيهم أبو هلب وأبو  ،هاشم

أن  #، ثم أمر عّيل بن أيب طالب ÷ طالب، وهام من أعامم النبّي 

فطبخ هلم شاة، ثم اجتمع احلارضون  ،يصنع طعامًا للحارضين



١٣١   الدرس السابع والعشرون : موقف النبي مع قرابته 

  وسقاهم حتى ارتووا. ،وتناولوا الطعام، عرشة بعد عرشة حتى شبعوا

إىل قرابته يف هذا  ÷ / ما هو اخلطاب الذي وجهه رسول اهللا٢س

  االجتامع؟

((فأّيكم  :بعد أن دعاهم إىل نرصته فقال ÷/ وقف الّرسول ٢ج

يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيِّي وخليفتي 

أنا يا رسول اهللا «فقال:  #)) فلم جيب أحد منهم، فقام عّيل ؟فيكم

: »أُؤازرك عىل هذا األمر  ÷ول . فأعاد الّرسس))اجل((، فقال 

  ÷ثانيًة. ثّم أعاد  #وأجابه عّيل  ،القول ثانيًة، وصمت القوم

أنا «فقال:  #القول ثالثًة، فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقام عّيل 

ي اجلس فأنت أخ((فقال : » سول اهللا عىل هذا األمرأؤازرك يا ر

  .))ووصّيي ووارثي وخليفتي من بعدي

  ؟عيف هذا االجتام ÷ /من الذي عارض الرسول٣س

ضًا بني هاشم عليه، ٣ج / عارضه عّمه أبو هلب بالرّد والّرفض حمرِّ

خذوا عىل َيَدي صاحبكم قبل أن يأخذ عىل يدِه غُريُكم، فإْن «فقال: 

  ».منعتموه قتلتم، وإن تركتموه ذللتم

  
۞۞۞۞۞  
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  : موقف قريش من الدعوةوالعشرون  الثامنالدرس 

  ؟÷/ ما موقف قريش من دعوة النبي ١س

ــ١ج ــريش/ لق ــدت ق ــه  د تص ــوف يف وج ــىل الوق ــا ع ــت أمره وأمجع

ومنعـت  ،ودعوته، والنيل منـه وإيذائـه، وحاولـت قتلـه ÷  النبي

  وأنزلت بكل من أعانه أو آمن به أليم العذاب. ،الناس من قربه

  ذكر مخسة من أوائل املؤمنني الذين ُعذبوا بسبب إيامهنم؟ا/ ٢س

    .عامر بن يارس - ١    /٢ج

  .ن سنان الروميصهيب ب - ٢        

  .بالل بن رباح احلبيش - ٣       

      ذر الغفاري. وأب - ٤       

  خباب بن األَرت. - ٥      

   .¤وغريهم كثري 

  شهيدين يف اإلسالم؟  / من هام أول ٣س

(ُسَميَّة) والدا ٣ج (يارس) وزوجته  / أول شهيدين يف اإلسالم هام: 

  عامر بن يارس رضوان اهللا عليهم.

  تل ُسميّة وزوجها يارس؟/ من هو قا٤س

  بن هشام) لعنه اهللا. و/ أبو جهل (عمر٤ج

  

۞۞۞۞۞  



 ١٣٣   الدرس التاسع والعشرون : حالة المسلمين في بداية الدعوة

  حالة المسلمين في بداية الدعوة: التاسع والعشرون الدرس 

  ؟الرسّية املرحلة/ أين كان يؤدي املسلمون عبادهتم خالل ١س

، / كانوا خيرجون إىل شعب من شعاب مكة يتعبدون فيه رسًا ١ج

ب فيها ، ووقعت بينهم مواجهة ، هم فعلمت هبم قريش فهامجت َرضَ

سعد بن أيب وقاص رجًال من الكفار فشّجه، وكان ذلك أول دم 

  أهرق يف اإلسالم.

مقّراً ّرسياً ليجتمع فيه مع أصحابه فأين كان  ÷/ اختذ الّرسول ٢س

  ؟ذلك املقر

/ كان يف دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي، وهي دار تقع يف أصل ٢ج

  يف السنة اخلامسة للبعثة. مركزاً للدعوة ÷ختذها الرسول ا ،الصفا

  ؟÷ذكر بعض املرشكني الذين آذوا النبي ا/ ٣س

عّمه أبو هلب، والعاُص بن وائل الّسْهمّي، واحلارُث بن قيس بن / ٣ج

عدي الّسْهمّي، واحلكُم بن أيب العاص، وُعقبة بن أيب ُمَعيْط، وَعِديُّ 

  .الطالطلة اخلزاعّي فّي، وعمُر بن بن محراء الثق

  ؟÷التي كان كفار قريش ينسبوهنا للنبي حممد  هي التهم/ ما ٤س

 ه: ساحر وكذاب وشاعر وكاهن ومفرتٍ التي نسبت إلي من التهم/ ٤ج

  وجمنون وإنام يعلمه برش.

/ اذكر بعض األساليب والوسائل التي اختذهتا قريش ملواجهة ٥س

  ؟÷دعوة الرسول 

ورصف  ÷واجهة دعوة الرسول / اختذوا عدة أساليب مل٥ج

  الناس عنها، منها:
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 السخرية واالستهزاء باإلسالم وأهله.   - ١

  التكذيب والتحقري للدين وأتباعه ليوهنوا عزيمة املسلمني. - ٢

معارضة القرآن باألساطري والقصص وإهلاء الناس هبا عن   - ٣

  سامع القرآن.

 اضطهاد املسلمني وتعذيبهم من أجل ردهم عن دينهم.  - ٤

۞۞۞۞۞  

  موقف بني هاشم من الدعوة: درس الثالثونال

  ؟من قرابته ودافع عنه ÷/ من الذي وقف بجنب النبي ١س

فهو  ؛÷أبو طالب كان له أعظم دور يف حامية النبي  - ١/ ١ج

الذي وقف يف وجه كفار قريش وجبابرهتا وحال دون وصوهلم إىل 

  وهو القائل: ÷أذّية النبي 

  واهللا لن يصـلوا إليـك بجمعهـم

  بأمرك ما عليك غضاضة صدعاف
  

ـَد يف الـرتاب دفينـا     حتى أوسَّ

  ر وقّر بذاك منك عيونـاـوابش
  

دافع عن  ،محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد رسوله - ٢

  حتى استشهد يوم أحد. ÷  النبي

ونارصه من  ÷، كان حامي النبي #عيل بن أيب طالب  - ٣

  أول يوم بعث فيه إىل أن توفاه اهللا.

  من أعاممه وقرابته؟ ÷قف يف وجه النبي / من الذي و٢س

  .وزوجته حاملة احلطب ،/ عمه أبو هلب٢ج

۞۞۞۞۞  



 ١٣٥   الدرس الحادي والثالثون: الهجرة إلى الحبشة

  الهجرة إلى الحبشة :والثالثونالحادي  الدرس

  ليخّلص أصحابه من أذى قريش؟  ÷ / ماذا فعل النبي١س

(لو خرجتم إىل أرض ( :وقال، / أشار عليهم باهلجرة إىل احلبشة ١ج

حتى جيعل اهللا لكم  ،أحد عنده )١(يضام احلبشة فإن فيها ملكًا ال

  .)فرجًا وخمرجًا مام أنتم فيه)

  / متى كانت اهلجرة األوىل إىل احلبشة؟ ٢س

  / كانت يف شهر رجب من السنة اخلامسة للبعثة.٢ج

  احلبشة يف اهلجرة األوىل؟ / كم عدد الذين هاجروا إىل٣س

  ) نسوة.٤و(، ) رجًال ١٢/ كان عددهم (٣ج

  ملهاجرون يف احلبشة يف اهلجرة األوىل؟/ كم أقام ا٤س

  / أقاموا شهري شعبان ورمضان.٤ج

  / من القائد للمهاجرين إىل احلبشة يف اهلجرة األوىل؟٥س

  / عثامن بن مظعون.٥ج

  / متى عاد املهاجرون من احلبشة إىل مكة؟ ٦س

مكة يف شوال بعد شهرين من / عاد املهاجرون من احلبشة إىل ٦ج

   .هجرهتم

  ؟املهاجرين من احلبشةسبب عودة / ما  ٧س

/ سبب عودهتم أنه بلغهم أن قريشًا قد أسلمت، فلام قاربوا مكة ٧ج

مكة أحد منهم إال بجوار ما  فلم يدخل ،علموا أن ما بلغهم كذب

  فإنه صرب حتى أذن هلم باهلجرة الثانية للحبشة. ابن مسعود اعد
                                                             

  ال يضام: ال يظلم. -)١(
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  شةلحبالهجرة الثانية إلى ا: والثالثون الدرس الثاني 

  / كم كان عدد املهاجرين يف اهلجرة الثانية إىل احلبشة؟١س

  ) امرأة.١٨و(، ) رجالً ٨٢هاجرين (/ كان عدد امل١ج

  / من كان ملك احلبشة يف ذلك احلني؟ وما هي ديانته؟ ٢س

  .جايش)، وكانت ديانته (النرصانية)/ كان ملك احلبشة هو (الن٢ج

  / هل أسلم النجايش أم ال؟٣س

عىل يد جعفر بن أيب طالب، وكتم إسالمه حتى مات، / نعم أسلم ٣ج

  خرب موته صىل عليه صالة الغائب كام قيل. ÷ وملا بلغ النبي

  / ماذا عملت قريش بعد هجرة املؤمنني إىل احلبشة؟ ٤س

، عامرة بن الوليدو عمرو بن العاص/ أرسلت قريش يف أثرهم ٤ج

املسلمني وطلبوا منه أن يرد  ،وأرسلت معهام اهلدايا للنجايش

  ويسلمهم لقريش.

  املهاجرين؟ / هل أفلحت قريش يف ردّ ٥س

/ ال؛ مل تفلح يف رّدهم عىل الرغم مام بذلته من حماوالت، إال أهنا ٥ج

  باءت كلها بالفشل.

/ من هو قائد املهاجرين يف اهلجرة الثانية إىل احلبشة والذي توىل ٦س

  الدفاع عنهم؟

  / جعفر بن أيب طالب ريض اهللا عنه.٦ج

  / متى عاد املسلمون من احلبشة بعد هجرهتم الثانية؟٧س

سنة (سبع للهجرة)،  فتح خيرب/ عادوا بعد اهلجرة إىل املدينة يوم ٧ج

بفتح  ،ما أدري بأهيام أنا أشد فرحاً ((: ÷ ويف ذلك يقول النبي

   .))خيرب أم بقدوم جعفر



 ١٣٧   الدرس الثالث والثالثون: حصار الشعب

  حصار الشعب :والثالثون الثالثالدرس 

  أن فشلت يف رد املهاجرين من احلبشة؟/ ماذا عملت قريش بعد ١س

/ قاموا بمساومة أيب طالب يف أن يكف عنهم ابن أخيه عىل أن ١ج

 ÷فلم يقبل النبي  ،يعرضوا له ما شاء من سلطان أو مال أو زواج

واهللا لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري  ،((يا عامهوقال: 

ثم  .اهللا أو أهلك دونه))عىل أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره 

عرضوا عىل أيب طالب أن هيبوا له أحد فتياهنم ويسلمهم حممداً 

ليقتلوه أو ينازلوه مع ابن أخيه حتى هيلك أحد الطرفني، وقد ردهم 

  اصنعوا ما بدا لكم. :رافضًا طلبهم قائالً هلم

وإرصار أيب  ÷/ ماذا صنعت قريش أمام صمود النبي ٢س

  نارصته؟طالب وبني هاشم عىل م

وختم ذلك الكتاب  ،ذلكبوكتبوا كتابًا  ،/ قاموا بمقاطعة بني هاشم٢ج

  أربعون ختًام، وكتبه منصور بن عكرمة فُشلت يده جزاًء بام فعل.

  / متى كتبت صحيفة املقاطعة؟ وأين وضعت؟٣س

  / كتبت يف أول حمرم سنة سبع من البعثة، وعلقت يف جوف الكعبة.٣ج

  عة؟/ عىل ماذا نصت املقاط٤س

وال  ،فال يناكحوهم :/ نصت عىل أن يقاطعوا بني هاشم٤ج

 .ليقتلوه  ÷وال خيالطوهم حتى يسلموا إليهم حممداً  ،يبايعوهم

وقد وثقوا ذلك بالعهود واملواثيق املغلظة بأن ال يقبلوا من بني 

  للقتل. هاشم صلحاً أبدًا، وال تأخذهم هبم رأفة حتى يسلموا حممدا



 مختصر السيرة النبوية الشريفة      ١٣٨

  هاشم بعد املقاطعة؟ وكم كان عددهم؟/ إىل أين جلأ بنو ٥س

/ جلأ مجيع بني هاشم وبني املطلب كافرهم ومسلمهم إىل شعب ٥ج

اعتصموا بجنب  ،رجالً  أربعني هلب، وكانوا اأب اأيب طالب ما عد

  وعزموا عىل منارصته.، ÷النبي 

۞۞۞۞۞  

  معاناة بني هاشم من الحصار: والثالثون الرابع الدرس 

  بني هاشم من احلصار؟/ كيف كانت معاناة ١س

فكانوا ال يأمنون  ،/ لقد بلغت املقاطعة [احلصار] ببني هاشم أي مبلغ١ج

وال خيرجون من الشعب إال يف موسمي احلج والعمرة، ، عىل أنفسهم

هو و ،كام أهنا قطعت عنهم املرية (النفقة) إال ما كان ُحيمل إليهم رساً 

فكانت ، مبلغاجلهد أّي حتى بلغ هبم ، يشء يسري ال يكاد يسد أرماقهم

وذلك كان  ،اجلوع تسمع رصاخ صبياهنم من وراء الشعب من شدة

  وأهل بيته من األذى يف مكة.  ÷أشد ما لقي النبي 

  ؟/ ما الدور الذي قام به أبو طالب يف حصار الشعب٢س

وكان يتوىل حراسة القوم يف  ،/ قام أبو طالب بتحصني الشعب٢ج

بعد أن يأخذ الناس مضاجعهم إىل أحد  الليل والنهار بنفسه، ويقوم

ينام يف وينقل النبي ل،  ÷بنيه ويأمره أن ينام يف فراش النبي 

  من االغتيال. ÷النبي  وذلك خوفًا عىل ؛فراش ولده

  ؟/ كم استمر احلصار عىل بني هاشم يف الشعب٣س

  / استمر احلصار ثالث سنني.٣ج



 ١٣٩   الدرس الخامس والثالثون : عام الحزن

  ؟/ كيف كانت هناية احلصار٤س

(باسمك ة) فأكلتها إال َض ىل عىل الصحيفة (األرَ سل اهللا تعا/ أر٤ج

  فذكره لعمه  ،بذلك ÷فأخرب اهللا تعاىل نبيه حممدًا  ،اللهم)

أيب طالب، فخرج أبو طالب إىل قريش فقال هلم: إن ابن أخي 

أخربين أن اهللا قد سلط عىل صحيفتكم األرضة فأكلتها غري اسم 

ن كان كاذبًا دفعته وإ ،فإن كان صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم ،اهللا

ففتحوا الكعبة ونظروا الصحيفة فإذا ، قد أنصفتنا  :إليكم، قالوا

  هي كام قال. 

  املقاطعة؟ صحيفة/ من هم الذين سعوا إىل نقض ٥س

  / هم مخسة نفر من قريش:٥ج

  هشام بن عمرو بن لؤي.- ١

  زهري بن أيب أمية املخزومي. - ٢

  املطعم بن عدي.- ٣

  أيب البخرتي بن هشام. - ٤

  زمعة بن األسود. - ٥

۞۞۞۞۞  

  عام الحزن: والثالثون  الخامسالدرس 

  / متى تويف أبو طالب؟ ١س

وهو نفس العام الذي توفيت  ،للبعثة عرش/ تويف أبو طالب سنة ١ج

  .÷ فيه خدجية زوجة النبي
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العام الذي تويف فيه عمه أبو طالب  ÷/ بامذا سمى النبي ٢س

  وزوجته خدجية؟

  العام (عام احلزن). ذلك ÷/ سمى النبي ٢ج

  يف حق عمه أيب طالب وزوجته خدجية؟ ÷/ ماذا قال النبي ٣س

  .هندَّ ركناي)اعمه وزوجته: (اآلن / قال يف حق ٣ج

ة((يف حق أيب طالب:  ÷وقال   عنّي حتى  )١(مازالت قريش كاعَّ

 ÷فلام تويف نالت قريش من رسول اهللا  .))مات أبو طالب

ربيت  ،يا عمّ ((عمه حني موته: ومام قاله يف  .واجرتأت عليه

  .))صغريًا، وكفلت يتيًام، ونرصت كبريًا، فجزاك اهللا عني خرياً 

اجتمعت عىل هذه األُّمة يف هذه األّيام مصيبتان، ال أدري ((وقال: 

  .))بأّهيام أنا أشّد جزعاً 

۞۞۞۞۞  

  الدعوة خارج مكة :والثالثون السادسالدرس 

  / متى بدأت الدعوة خارج مكة؟١س

  م.٦١٩املوافق  ،/ بدأت يف شوال يف السنة العارشة من البعثة١ج

  / كم مدة الدعوة يف مكة؟٢س

/ مدهتا ثالث عرشة سنة، منها ثالث سنني كانت الدعوة فيها ٢ج

الناس إىل فدعا  ،ّرسًا، ثم أعلن دعوته وجهر هبا يف السنة الرابعة

  عرش سنني. اإلسالم
                                                             

ة: ممتنعة. -)١(   كاعَّ



 ١٤١   : الدعوة خارج مكةالدرس السادس والثالثون

 طالب وزوجته بعد موت أيب ÷ / إىل أين توجه النبي٣س

ِؤ املرشكني عليه؟   خدجية وجترُّ

ليعرض نفسه  ؛/ توجه إىل الطائف ومعه زيد بن حارثة٣ج

  القبائل.  عىل

  ؟وبامذا ردوا عليه ؟/ هل استجابوا له٤س

 ،وردوه أبشع رد ،بل استقبلوه أقبح استقبال ،/ ال مل يستجيبوا له٤ج

جارة حتى وسلطوا عليه صبياهنم وسفهاءهم يسبونه ويرمونه باحل

أدموا رجليه، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى ُشجَّ رأسه، وردوا 

  عليه بقوهلم: أما وجد اهللا أحداً يرسله غريك.

 ؟إىل مكة بعد أن رده أهل الطائف ÷/ هل عاد النبي ٥س

  دخلها؟  وكيف

  ودخلها يف حامية مطعم بن عدي وجواره. ،/ نعم عاد إىل مكة٥ج

وخاب رجاؤه  ،مه من أهل مكةمن استجابة قو ÷ / أيس٦س

  فإىل من توجه بدعوته بعد ذلك؟ ،يف أهل الطائف

وأخذ  ،/ توجه بدعوته إىل قبائل العرب الوافدة للحج والعمرة٦ج

ويتنقل بني مضارهبا  ،يعرض نفسه عليهم يف مواسم احلج والعمرة

وكان عّمه أبو ، إلسالم إىل اا وهو يدعو القبيلة تلو األخرى ومنازهل

   يستمعوا إليه.ّال عه أينام ذهب فيحرض الناس عىل أيتبهلب 

  يف عرض اإلسالم عىل القبائل؟ ÷/ متى بدأ النبي ٧س

  م.٦١٩املوافق يوليو سنة  ،من البعثة / يف ذي القعدة سنة عرش٧ج

۞۞۞۞۞  
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سم افي مو ÷ النبي دعوة :والثالثون  السابعالدرس 

  الحج والعمرة

  اإلسالم؟ ÷ليها النبي / اذكر بعض القبائل التي عرض ع١س

       منها: ،جيج إىل اإلسالمقبائل من احل ÷/ دعا الرسول ١ج

  كندة. - ٥ .عبس - ٤ .بنو عامر - ٣ .بنو حنيفة - ٢ .بنو كلب- ١

يف دعوة قبائل العرب يف مواسم احلج   ÷ / هل نجح النبي٢س

  والعمرة؟

ومل جيد من  ،يف أول أمره ÷/ لقد أخفقت كل مساعي النبي ٢ج

بل كان عمه  ،ع إليه وال من جيريه من القبائل حتى يبلغ دعوتهيستم

  أبو هلب وراءه يتتبعه يف منازل القوم يكذبه وحيذر الناس منه.

  من قبائل العرب؟ ÷/ من أول من استجاب لدعوة النبي ٣س

عدة نفر من شباب   ÷/ كان أول من أجاب دعوة النبي ٣ج

نى فعرض عليهم وهم نازلون بم ÷مرَّ عليهم النبي  ،يثرب

نفسه وطلب منهم  ÷اإلسالم فأسلموا، وعرض عليهم النبي 

فاعتذروا ملا بينهم من  ،أن حيموه ويمنعوا ظهره ليبلغ رسالة ربه

  ووعدوه باملجيء يف موسم العام املقبل. ،العداوة

  / يف أي عام أسلم شباب يثرب؟ وكم كان عددهم؟٤س

  ر من اخلزرج.وكانوا ستة نف، ) للبعثة١١/ يف السنة (٤ج



 ١٤٣   الدرس الثامن والثالثون : بيعة العقبة األولى

 ÷/ ما السبب الذي دعا شباب يثرب إىل قبول دعوة النبي ٥س

  دون مامطلة أو روية؟

/ السبب أهنم كانوا قد سمعوا من حلفائهم اليهود أخبارًا عن نبي ٥ج

هذا هو النبي  :سيبعث يف ذلك الزمان، فقالوا لبعضهم البعض

 إجابة فال يسبقونكم إليه، فأرسعوا إىل ،الذي تواعدكم به هيود

  .فأسلموادعوته 

۞۞۞۞۞ 

  األولى بيعة العقبة :والثالثون الثامن الدرس 

 بالنرصة  ÷ / هل وىفَّ النفُر من األنصار الذين وعدوا النبي١س

  ؟يف العام املقبل

/ نعم، ملا كان العام القابل لقيه اثنا عرش نفرًا من األوس ١ج

الفائت ومل وهم الستة النفر الذين أسلموا يف العام  ،واخلزرج

، وجاء معهم سبعة غريهم ، يتخلف منهم سوى رجل واحد 

عند  - ليس فيها ذكر للقتال :أي–فأسلموا وبايعوه بيعة النساء 

  العقبة ثم رجعوا إىل املدينة.

  ؟/ ما اسم تلك البيعة٢س

   ./ اسم تلك البيعة بيعة العقبة األوىل٢ج

  ؟/ متى كانت بيعة العقبة األوىل٣س

  للبعثة. الثانية عرشةلسنة / كانت يف ا٣ج
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  ؟/كم كان عدد املبايعني فيها٤س

  رجًال. اثني عرش/ كان عددهم ٤ج

  / ما موقف أهل بيعة العقبة بعد عودهتم إىل املدينة؟٥س

وكان أسعد بن زرارة  ،/ رجعوا إىل قومهم يدعوهنم إىل اإلسالم٥ج

أن يبعث  ÷فكتبوا إىل النبي  ،جيتمع بمن أسلم حتى كثروا

  .من يعلمهم القرآن  إليهم

  / من هو أول سفري يف اإلسالم؟ وإىل من ُأرسل؟٦س

/ أول سفري يف اإلسالم هو مصعب بن عمري العبدري، بعثه ٦ج

فكان جيتمع هبم  ،إىل املدينة ليعّلم أهلها القرآن ÷الرسول 

حتى انترش اإلسالم يف ، ويدعوهم إىل اإلسالم ، ويعلمهم القرآن 

   من أهلها.املدينة فأسلم الكثري

/ اذكر بعض من أسلم من سادات يثرب عىل يدي مصـعب بـن ٧س

  عمري؟

وقد  ،/ أسيد بن حضري وسعد بن معاذ سيدا بني عبد األشهل٧ج

  أسلم قومهام بإسالمهام. 

۞۞۞۞۞  

  بيعة العقبة الثانية:  التاسع والثالثونالدرس 

  ؟/ متى كانت بيعة العقبة الثانية، وكم كان عدد املبايعني١س

سنة ستامئة للبعثة، املوافق يونيو  الثالثة عرشة/ كانت يف السنة ١ج

، رجالً  ثالثة وسبعنيوكان عدد املبايعني فيها . واثنني وعرشين

  ن.اومعهم امرأت



 ١٤٥   الدرس التاسع والثالثون : بيعة العقبة الثانية

  ؟/ كيف متت بيعة العقبة الثانية٢س

توصلت  ،وأهل يثرب اتصاالت ّرسّية ÷/ جرى بني النبي ٢ج

أيام الترشيق يف الشعب الذي  إىل اتفاقهم عىل االجتامع يف أواسط

عند مجرة العقبة الكربى بمنى، ويف منتصف الليل من ذلك املوعد 

تسلل املؤمنون من أهل يثرب من بني إخواهنم املرشكني ّرساً 

  .÷وذهبوا إىل الشعب حيث تواعدوا مع الرسول 

وعـن مـاذا  ؟وأهل يثـرب ÷ / كيف تم اللقاء بني الرسول٣س

  ؟أسفر

وهو ال يزال عىل - برفقة عمه العباس  ÷ / حرض الرسول٣ج

، أن يتوثق البن أخيه من أهل يثرب وكان جميئه من أجل - دين قومه

ورشح هلم خطورة ، وقد تكلم أوالً ، اله بينهموأن يطمئن عىل ح

ابن أخيه  وحثهم عىل حامية ،املسؤولية الناجتة من هذا التحالف

  فوافقوه عىل ذلك. ، وحتمل املسؤولية جتاهه

  ؟/ عىل ماذا نّصت بيعة العقبة الثانية٤س

  بنود، منها: ة/ نصت عىل عدّ ٤ج

ه نساءهم منويمنعوه مام يمنعون  ÷أن حيموا الرسول  - ١

  وأبناءهم.

  عىل السمع والطاعة. - ٢

  عىل النرصة هللا ولرسوله. - ٣

  عىل النفقة يف العرس واليرس. - ٤

  عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر. - ٥
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  ؟مر الذين بايعوه بيعة العقبةأ ÷/ كيف دبّر  الرسول ٥س

 ،تسعة من اخلزرج، اثني عرش نقيباً  ÷/ اختار منهم الرسول ٥ج

كام أخذ  ،ليكفلوا عىل قومهم يف تنفيذ بنود البيعة ؛وثالثة من األوس

موسى من بني إرسائيل اثني عرش نقيبًا، ثم أّمرهم الرسول عىل 

  ني عن قومهم.وأخذ منهم ميثاقًا آخر بصفتهم رؤساء مسئول ،قومهم

  ؟/ هل استفاد املسلمون يف مكة من بيعة العقبة٦س

فقد جعل اهللا هلم من أهل يثرب منعًة وقومًا أهل حرب  ،/ نعم٦ج

فحني اشتد عليهم البالء من املرشكني يف  ،وعدة ونجدة ومالذاً 

فهاجروا  ،باهلجرة إىل إخواهنم يف املدينة ÷مكة أذن هلم 

ومل  ،نهم فآووهم ونرصوهم وآسوهمونزلوا عىل األنصار يف مساك

  يبق منهم بمكة إّال القليل.

۞۞۞۞۞  

  تّم مقرر السرية النبوية 

  واحلمد هللا رب العاملني

  

B  



 ١٤٧   الفهرس
  الفهرس

 الفهرس

  ٤  .....................................................................  تقديم

  ٥  ...........................................................[أوالً: التوحيد]

  ٥  ..................................................  املكلف] عىل جيب ما أول - ١[

  ٦  ....................................................  قادر] تعاىل [واهللا فصل: -٢

  ٧  .....................................................  عامل] تعاىل [واهللا فصل: -٣

  ٨  .....................................................  حي] تعاىل [واهللا فصل: -٤

  ٨  .......................................  مدرك] بصري سميع تعاىل [واهللا فصل: -٥

  ٩  .........................................  لوجوده] بداية ال قديم [واهللا فصل: -٦

  ٩  ............................  نظري] وال شبيه وال مثل له ليس تعاىل [واهللا فصل: -٧

  ١٠  ...........................................  مكان] يف ليس تعاىل [واهللا فصل: -٧

  ١٠  ........................... اآلخرة] يف وال الدنيا يف ُيرى ال تعاىل [واهللا فصل: -٨

  ١١  ......................................  له] رشيك ال حدوا تعاىل [واهللا فصل: -٩

  ١٢  ...............................  غني] تعاىل فهو كالذوات ال تعاىل اهللا [ذات - ١٠

  ١٣  ...............................................................  [معنى التوحيد]

  ١٤............................................................  [ثانًيا: العدل]

  ١٤  ...................................................  حكيم] عدل تعاىل [واهللا -١

  ١٤  ..........................................  منهم] كلها العباد [وأفعال فصل: -٢

  ١٥  ....................................  يطاق] ال ما يكلف ال تعاىل [واهللا فصل: -٣

  ١٥  ...............  بعمله] إال يثيبه وال بذنبه إال أحًدا يعذب ال تعاىل [واهللا فصل: -٤

  ١٦  ...................................  ÷] حممد نبيئنا بنبوءة [اإليامن فصل: -٥

  ١٨...................................................  [ثالًثا: الوعد والوعيد]

  ١٨  ..............................  الوعيد] وال عدالو خيلف ال تعاىل [واهللا فصل: -١

  ١٩  ...................................  جهنم] يف والفساق الكفار [خلود فصل: -٢

  ٢٠  ............................................  املؤمن] وأحكام [اإليامن فصل: -٣



 الفهرس      ١٤٨

  ٢١  .......................................  وأحكامهام] والفاسق [الكافر فصل: -٤

  ٢٢  .................................................  تقبل] ومتى [التوبة فصل: -٥

  ٢٣  .........................  املنكر] عن النهيو باملعروف األمر [وجوب فصل: -٦

  ٢٣  ..................................  الفسق] ودار الكفر دار من [اهلجرة فصل: -٧

  ٢٤  .......................................................  الشفاعة] [يف فصل: -٨

  ٢٧....................................................  [رابًعا: خالفة النبوة]

  ٢٧  .........................................  #] عيل اإلمام خالفة [يف فصل: -١

  ٣١  ................................................  (ع)] احلسنني [خالفة فصل -٢

  ٣٤  .......................................... (ع)] احلسنني بعد [اخلالفة فصل: -٣

  ٣٦  ...................................................  اخلالفة] [رشوط فصل: -٤

  ٣٧................................................................مقرر الفقه

  ٣٨.............................................................  تــقــديـــم

  ٣٩  ...........................................................  الطهارة كتاب أوالً:

  ٣٩......................................................  أوالً: كتاب الطهارة

  ٣٩  ...........................................................  النجاسات باب: -١

  ٣٩  ......................................................  (أ) النجاسات وأقسامها:

  ٤٠  ................................................  حكامها(ب) أقسام املتنجس وأ

  ٤٢  ..................................................................  املياه باب -٢

  ٤٢  .........................................................  (أ) املتنجس من املياه:

  ٤٢  ...............................................  لذي يصح التطهر به:(ب) املاء ا

  ٤٣  ..........................................................احلاجة قضاء باب -٣

  ٤٣  ...................................................  (أ) املندوبات لقايض احلاجة

  ٤٤  ...............................................  (ب) املكروهات لقايض احلاجة

  ٤٥  ...................................................  (ج) مسائل تابعة للموضوع

  ٤٦  ................................................................  (د) االستجامر



 ١٤٩   الفهرس

  ٤٦  ..............................................................  الوضوء باب -٤

  ٤٦  ..................................................  (أ) رشوط الوضوء وفروضه

  ٤٧  ..................................................  (ب) سنن الوضوء ومندوباته

  ٤٩  ..........................................................  (ج) نواقض الوضوء

  ٥٠  ...............................................................  الغسل باب -٥

  ٥٠  ..................................................  (أ) احلدث األكرب وما حيرم به

  ٥١  ................................................  (ب) فروض الغسل ومندوباته

  ٥٢  ................................................................  التيمم باب -٦

  ٥٢  .............................................................  (أ) أسباب التيمم

  ٥٢  ...........................................................  (ب) مسائل متفرقة

  ٥٣  ............................................................  (ج) فروض التيمم

  ٥٤  ....................................................  (د) مندوبات التيمم ووقته

  ٥٤  ................................................  (هـ) أحكام متفرقات يف التيمم

  ٥٥  ............................................................  (و) نواقض التيمم

  ٥٥  ..............................................................  ()احليض باب -٧

  ٥٦  ................................................... (أ) مسائل متفرقة يف احليض

  ٥٦  ..................................................................  (ب) النفاس

  ٥٧  ............................................................  الصالة كتاب ثانًيا:

  ٥٧.......................................................  ثانًيا: كتاب الصالة

  ٥٧  ................................................هبا يتعلق وما الصالة رشوط -١

  ٥٧  .....................................................  (أ) رشوط وجوب الصالة

  ٥٧  ....................................................  (ب) رشوط صحة الصالة

  ٥٩  ...............................(ج) األشياء التي تكره الصالة فيها وعليها وإليها

  ٦٠  .........................................  (د) أفضل أماكن الصالة وما حيرم فيها

  ٦٠  .............................................................  األوقات باب )٢(



 الفهرس      ١٥٠

  ٦٠  ........................................................  (أ) الوقت االختياري:

  ٦١  .....................................................  (ب) الوقت االضطراري:

  ٦٢  ...........................................................  (ج) أحكام متفرقة:

  ٦٣  .......................................................  واإلقامة األذان باب )٣(

  ٦٣  .....................................................  (أ) ألفاظ األذان واإلقامة:

  ٦٣  ....................................................  (ب) صفة األذان واإلقامة:

  ٦٤  ..................................................  (ج) وجوب األذان واإلقامة:

  ٦٤  ..........................................  (د) أحكام متفرقة يف األذان واإلقامة:

  ٦٥  .........................................................  الصالة صفة باب )٤(

  ٦٥  ............................................................  راءة:(أ) أحكام الق

  ٦٦  ............................................................  (ب) سنن الصالة:

  ٦٨  ...........................  (ج) األشياء التي ختالف املرأة فيها الرجل يف الصالة:

  ٦٩  ............................................................  (د) صالة املريض:

  ٦٩  ........................................................  (هـ) مفسدات الصالة:

  ٧٠  ......................................................  (و) أحكام الفعل اليسري:

  ٧٠  .........................................................  اجلامعة صالة باب )٥(

  ٧٠  ..........................................(أ) حكم صالة اجلامعة ومتى ال تصح

  ٧١  .................................. (ب) النية يف صالة اجلامعة ، وترتيب صفوفها

  ٧٢  ...........................................................  (ج) مسائل متفرقة:

  ٧٣  ........................................................  السهو سجود باب )٦(

  ٧٣  ....................................................  هو(أ) موجبات سجود الس

  ٧٤  ...................................................  (ب) حكم الشك يف الصالة

  ٧٤  ........................................................  (ج) فروضه ومسنوناته

  ٧٥  .........................................................  د املستحب(د) السجو

  ٧٥  .........................................................  الصالة قضاء باب )٧(



 ١٥١   الفهرس

  ٧٦  ................................................... (أ) مسائل متفرقة يف القضاء

  ٧٦  .........................................................  اجلمعة صالة باب )٨(

  ٧٦  .........................................................  (أ) وجوهبا ورشوطها

  ٧٧  .................................................................  (ب) اخلطبتان

  ٧٧  ..................................................  ج) أحكام متفرقة يف اجلمعة(

  ٧٨  ..........................................................  السفر صالة باب )٩(

  ٧٨  .............................................................  (أ) وجوب القرص

  ٧٨  ......................................................  العيدين صالة باب )١٠(

  ٧٨  ....................................................... (أ) حكم صالة العيدين

  ٧٩  ...........................................................  (ب) مسائل متفرقة

  ٨٠  ..........................................  واخلسوف الكسوف صالة باب )١١(

  ٨٠  ...................................................  االستسقاء صالة باب )١٢(

  ٨١  ..........................................  خاص أثر فيها ورد التي النوافل )١٣(

  ٨٣............................................مقرر احلديث النبوي الرشيف

  ٨٤  ..................................................................  تــقــديـــم

  ٨٥  ................................................................. والعلامء العلم

  ٨٦  .................................................................  وفضله اإليامن

  ٨٧  ...........................................................  العظيم القرآن فضل

  ٨٧  .......................................................................  الوضوء

  ٨٧  ........................................................................  الصالة

  ٨٨  ..................................................................  اجلمعة فضل

  ٨٨  ..................................................................  الدعاء فضل

  ٨٩  .....................................................................  االستغفار

  ٨٩  ...................................................................  الذكر فضل

  ٩٠  ........................................................  وآله النبيء عىل الصالة



 فهرسال      ١٥٢

  ٩٠  ...............................................................  قةوالصد الزكاة

  ٩١  ............................................................  القدر وليلة الصيام

  ٩١  ..........................................................................  احلج

  ٩١  ..............................................  نكرامل عن والنهي باملعروف األمر

  ٩١  ......................................................  الرحم وصلة الوالدين بر

  ٩٢  .................................................................  اخلري اكتساب

  ٩٢  ...................................................................  اخللق حسن

  ٩٢  ..................................................................الناس معاملة

  ٩٣  .....................................................  اهللا يف والبغض اهللا يف احلب

  ٩٣  .........................................................................  الورع

  ٩٤  ..............................................................  املؤمن أذية حتريم

  ٩٤  ..............................................................  الدنيا من التحذير

  ٩٥  ................................................................... الغناء حتريم

  ٩٥  ...............................................  العفو يف والرتغيب الظلم، حتريم

  ٩٥  .......................................................................  الغضب

  ٩٦  ..........................................................................  اجلنة

  ٩٦  ...................................................................  املوت تذكر

  ٩٧  .....................................................  ÷ النبيء زيارة فضل

  ٩٨.............................................  خمترص السرية النبوية الرشيفة

  ٩٩  ..................................................................  تــقــديـــم

  ١٠٠  ...........................................  ÷ النبي مولد األول: الدرس

  ١٠١  ..................................................  الذبيحني ابن الثاين: الدرس

  ١٠٣  ...............................................  الذبيح اهللا عبد الثالث: الدرس

  ١٠٥  ..................................................  عبداهللا فداء الرابع: الدرس

  ١٠٧  .........................................  ÷ النبي نسب س:اخلام الدرس



 ١٥٣   الفهرس

  ١٠٨  .......................................÷ النبي رضاعة السادس: الدرس

  ١٠٩  ...........................................  ÷ النبي نشأة السابع: الدرس

  ١١٠  ...........................................  ÷ النبي كفالة الثامن: الدرس

  ١١١  .........................  طالب أيب عمه كفالة يف ÷ النبي التاسع: الدرس

  ١١٣  .............................................  طالب أيب عقيدة العارش: الدرس

  ١١٤  ...........................  وأخالقه ÷ النبي مناقب عرش: احلادي الدرس

  ١١٥  ..................  اإلسالم قبل ÷ النبي مواقف بعض عرش: الثاين الدرس

  ١١٧  .........................................  الفضول حلف عرش: الثالث الدرس

  ١١٨  ...........................  الشباب ومرحلة ÷ النبي عرش: الرابع الدرس

  ١١٩  ....................................  ÷ النبي زواج :عرش اخلامس الدرس

  ١٢٠  .................................÷ النبي زوجات عرش: السادس الدرس

  ١٢١  ................................. ومواليه ÷ رساريه عرش: السابع الدرس

  ١٢٢  ...............................  وقرابته ÷ النبي أبناء عرش: الثامن الدرس

  ١٢٣  ........................  وفضائله ÷النبي خصائص عرش: التاسع الدرس

  ١٢٥  ..............................................  النبوية البعثة ون:العرش الدرس

  ١٢٦  .....................................  الوحي نزول : والعرشون الواحد الدرس

  ١٢٧  ............................  اإلسالم قبل الناس حالة والعرشون: الثاين الدرس

  ١٢٨  ...................................  اإلسالم أهداف والعرشون: الثالث الدرس

  ١٢٩  ............................  ÷ النبي معجزات : والعرشون الرابع الدرس

  ١٣٠  ...........................  السابقني املؤمنني ذكر : والعرشون اخلامس الدرس

  ١٣٠  .................................  الدعوة مراحل : والعرشون السادس الدرس

  ١٣١  ............................  قرابتهِ  مع يالنب موقف : والعرشون السابع الدرس

  ١٣٣  ..........................  الدعوة من قريش موقف : والعرشون الثامن الدرس

  ١٣٤  .....................  الدعوة بداية يف املسلمني حالة : والعرشون التاسع الدرس

  ١٣٥  ................................  الدعوة من هاشم بني موقف الثالثون: الدرس



 الفهرس      ١٥٤

  ١٣٦  ..................................  احلبشة إىل اهلجرة والثالثون: احلادي الدرس

  ١٣٧  .............................  احلبشة إىل الثانية اهلجرة : والثالثون الثاين الدرس

  ١٣٨  ....................................  الشعب حصار والثالثون: الثالث الدرس

  ١٣٩  ........................  احلصار من هاشم بني معاناة : والثالثون الرابع الدرس

  ١٤٠  .......................................  احلزن عام : والثالثون اخلامس الدرس

  ١٤١  ...............................  مكة خارج الدعوة والثالثون: السادس الدرس

  ١٤٣  ........  والعمرة احلج مواسم يف ÷ النبي دعوة : والثالثون السابع الدرس

  ١٤٤  ..................................  األوىل العقبة بيعة : والثالثون الثامن الدرس

  ١٤٥  ..................................  الثانية العقبة بيعة : والثالثون التاسع الدرس

  ١٤٨  ...............................................................  الفهرس
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