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  المؤلف] [ترجمة 

هو األمري الكبري، اإلمام الشهري، الذي يدعى بأيب طالب الصغري، النارص 

للحق، طود العرتة، عالمة اآلل اجلامع خلصال الكامل، رشف الدين والدنيا، 

احلسني بن بدر الدين (حممد) بن أمحد بن حييى بن النارص بن احلسن بن عبداهللا 

مام اهلادي إىل احلق حييى بن بن حممد بن القاسم بن اإلمام النارص أمحد بن اإل

  . %احلسني 

وعلمه أشهر من أن يوصف ومعرفته أكثر من أن تعرف، فله من التصانيف ما 

يدل عىل علمه الغزير، صنف يف الفقه: املدخل والذريعة، وكتاب التقرير ستة 

أجزاء، وشفاء األوام أربعة أجزاء، وله يف أصول الدين: كتاب ينابيع النصيحة، 

[وهو هذا الذي بني يديك] وكتاب إرشاد العباد إىل سوي وله العق د الثمني 

  االعتقاد، وغريها من الكتب. 

[وهي شامل مدينة صعدة بنحو أربعني كيلو مرتًا] سنة  # يف رغافة  تويف 

ثالث وستني وستامئة هجرية، وقربه ييل قرب أخيه اإلمام احلسن بن حممد، ويليه 

  الدين #.  قرب أخيهام املختار يف مسجد تاج

  

  

  

  

  



   ٥      ]المؤلف تــقــديـــم[

 

  المؤلف] [تــقــديـــم 

احلمُد هللا املْختَصِّ بصفات اإلهلية والِقَدم، املتعايل عن احلدوث والعدم، الذي مل 

ام ابتدعه بيسبقه وقت وال زمان، وال حتويه ِجَهٌة وال مكان، َجلَّ سبحانه؛ َدلَّ عىل ذاته 

صامتها باإلقرار بربوبيته بغري من غرائب مصنوعاته، وعجائب خملوقاته، حتى نطق 

  ، وبََرَز جمادالً لكل من َعطَّل وأحلد.)١(ْذَودمِ 

وصلواته وسالمه عىل سيدنا حممد الذي هو باملعجزات مؤيد، ويف املرسلني 

ب ومسّود، وعىل آله الُغرِّ اهلداة، والوالة عىل مجيع الوالة، وعىل صحابته  )٢(ُمَرجَّ

مني املؤيدين، والتابع   ني هلم بإحسان إىل يوم الدين.املكرَّ

  :أما بعد

  [التوحيد] 
  العالم] خالق تعالى اللّه أن على [الداللة

ة اإلحلاد، فإذا قيل لك: َمْن َربَُّك؟   أهيا الطالب للرشاد، واهلارب بنفسه عن ُهوَّ

  فقل: ريب الّله.

  فإن قيل لك: بَِم عرفَت ذلك؟

  فقل: ألنه خلقني، ومن خلق شيئًا فهو ربه.

  فإن قيل لك: بَِم َعَرْفَت أنه خلقك؟

ُت قادراً، ومل أكن عاقًال ف ُقْل: ألين مل أكن شيئًا ثم رصُت شيئًا، ومل أكن قادرًا ثم ِرصْ

ثم رصت عاقالً، وشاهدت األشياء َحتُْدث بعد أن مل تكن؛ فرأيت الَوَلَد خيرج وال 

  الغًا، ثم شاباً، ثم كهالً، ثم شيخًا.يعلم شيئًا، ثم يصري رضيعاً، ثم طِفالً، ثم ُغالماً، ثم ب

ثم رأيت نحو ذلك من ُهبُوب الرياح بعد أن مل تكن، وسكوهنا بعد هبوهبا، 

                                                             
  املذود هنا: بمعنى اللسان؛ ألنه يذاد به عن العرض. -)١(

  مرجب: بمعني معظَّم. -)٢(



   ]التوحيد[      ٦

وطلوع الكواكب بعد ُأُفْوِهلا، وأفوهلا بعد طلوعها، وظهور السحاب وزواله، 

  وكذلك املطر والنَّبات والثامر املختلفات. وكل ذلك دالئل احلُُدوث.

َثًة فال بد هلا من ُحمِْدث، ألهنا قد اشرتكت يف اِجلْسِميَّة، ثم وإذا كانت ُحمْدَ 

افرتقت هيئاهتا وصورها؛ فننظر سامًء، وأرضًا، وثامرًا، وأشجارًا، وآباراً، 

  وبحورًا، وأهنارًا، وإناثًا، وذكوراً، وأحياًء، وأمواتًا، ومجعًا، وأشتاتًا.

ْحَدَث ما شاهدَت ُحُدوَثه منها، فنعرف أنه البد من ُخمَالٍِف َخاَلَف بينها، وأَ 

  وأنه َغْريٌ هلا؛ ألهنا ال ُحتِْدُث نفَسها، إذ اليشء ال ُحيِْدُث نفسه.

  قادر] تعالى اللّه أن [في فصل

  ربَُّك قادٌر، أم غُري قادٍر؟أفإن قيل: 

فُقل: بل هو قادر؛ ألنه أوجد هذه األفعال التي هي الَعاملُ، والفعل ال يصح 

ة، وال بآلة، ﴿إالَّ من قادر  Bã�NZàF;`A 'b�bsàü�%&A A\̂r;À \rAæt%&A IIBè<<Ø�E\{z üu%&A؛ أوجده تعاىل ال بمامسَّ

ªgpHà«Wd�àF 'b�à]j vHà� bupHà�ãà�Eà]X  ﴾ :٨٢[يس[.  

  عالم] تعالى اللّه أن [في فصل

  فإن ِقيَْل: َأَربَُّك عاملٌ، أم غُري عاملٍ؟

نشاهده فيام خلقه من بدائع احلكمة، وغرائب فقل: بل هو عامل؛ وبرهان ذلك: ما 

نَْعة، فإن فيها من اإلحكام والرتتيب ما يعجز عن و اللبيب، وكل ذلك  الفطن هصفالصَّ

ال يصح إالَّ من َعاِمل، كام أن الكتابة املحكَمة ال تصح إال من عامل هبا، وهو تعاىل ال 

خيتص بمعلوم دون معلوم، فيجب أن يعلم مجيع املعلومات عىل كل الوجوه التي 

  يصح أن تُْعَلم عليها.

َعَدَد قَطِْر األمطار، وهو سبحانه يعلم ما أَجنَّه الليُل، وأضاَء عليه النهاُر، ويعلم 

ومثاقيل البحار، ويعلم الرسِّ وهو مابني اثنني، وما هو أخفى وهو ما مل خيرج من بني 



   ٧      ]حي تعالى اللّه أن في[ فصل

 

 �Bã� bupHà�ã�àF vþ� ?¬æpàüÏ�NZàF »��à]�Eà]:i<]à�F N��;`A æpHà� ü~b�bm̀YàFAæt ]��æo »��¢àyü�à]Z� N��;`A æpHàشفتني؛ ﴿

ü~b�càzþrB¢àz ]��æo Ñ�]ZàFKr%&A vþ� \�þàjâ\̂r ]��æo æsà]�EKà�%&A N��;`A æpHà� ü~b�àãmã� ﴾ :بعلمه ال   ]٧[املجادلة

  يالصقهم، وال يفارقهم، وهو غري شاخص عنهم.

  حي] تعالى اللّه أن [في فصل

، أم ال؟   فإن قيل: أربك حيٌّ

؛ ألنه تعاىل لو مل يكن َحيًّا مل يكن قادراً، وال عاملًا، ألن اْلَميِّت  فقل: بل َحيٌّ

  واجلامد ال يفعالن فعالً، وال ُحيِْدَثان ُصنْعًا.

  قديم] تعالى اللّه أن [في فصل

  فإن قيل: أربك قديم، أم غُري قديٍم؟

ٌل لكان ُحمَْدثًا، ولو  َل لُِوُجوِده؛ ألنه لو كان لوجوده أوَّ فقل: هو موجود ال َأوَّ

، فهو قديم، قادر، كان ُحمدثًا الحتاج إىل ُحمِْدث، إىل ما ال يتناهى، وذلك ُحماٌل 

، عليم، مل يزل وال يزال، وال خيرج عن ذلك يف حال من األحوال؛ ألنه لو مل  حيٌّ

يكن كذلك مل يكن له بُدٌّ من فاعٍل فعله، وَجاِعٍل عىل صفات الكامل جعله، أو 

  يكون لِِعلَّة، وقد ثبت أنه تعاىل قديم؛ فال يصح القول بيشء من ذلك.

  بصير] سميع تعالى اللّه أن [في فصل

  فإن قيل: أربك سميع بصري؟

قد صح وثبت أنه عامل بجميع املعلومات، املسموعات فقل: أَجْل؛ ألنه 

ات، ومعنى سميع: أنه تعاىل عامل باملسموعات. وبصري: عامل باملبرصات،  واملبَرصَ

  .يعلم ذلك بغري آلة سمٍع وبٍرص، تعاىل ربنا عن مشاهبة املحدثات



   ]التوحيد[      ٨

  األشياء] يشبه ال الىتع اللّه أن [في فصل

  فإن قيل: أربك ُيْشبُِه األشياء؟

  فقل: ريب يشء ال كاألشياء؛ ألن األشياء سواه: َجْوَهٌر، وَعَرٌض، وجسم.

وال جيوز أن يكون جوهراً، وال عرضًا؛ ألهنام غُري َحيَّني، وال قادرين، وهو 

  تعاىل حي قادر؛ وألهنام ُحمَْدثان، وهو قديم.

جسًام؛ ألنا قد بينا أنه خالق األجسام، واليشء ال خيلق وال جيوز أن يكون 

ِمثَْله؛ وألن اجلسم مؤلٌَّف مصنوٌع، يفرتق وجيتمع، وَيْسُكن وحيرتك، ويكون يف 

اجلهات، وتسبقه األوقات، وكل ذلك شواهُد احلُُدوِث، وقد ثبت أنه تعاىل 

  البصري.قديم، فال جيوز أن يكون حمدثًا؛ بل ليس كمثله يشء وهو السميع 

وإذا مل يكن جوهراً، وال ِجْسًام، وال َعَرضًا، مل يوصف بالكيف، وال األين، 

وال احلَيْث، وال البني، وال الوجه، وال اجلَنْب، وال اليدين، مل يقطعه بَْعٌد، ومل 

امء،  ، ليس يف األرض، وال يف السَّ ئُه بعٌض، وال مجَعُه كلٌّ يسبقه َقبٌْل، ومل يـُجزِّ

ه َفْوٌق، وال حتت، وال يمني، وال شامل، وال وال َحلَّ يف  ُمتََحيِّز أصال، وال َحدَّ

هاب، وال اهلبوط وال الصعود.   َخْلٌف، وال أمام، وال جيوز عليه املجيء، وال الذَّ

كان قبل َخْلق الَعاَمل وال مكان، ويكون بعد فناء العامل وال مكان، وهو خالق 

زمان فلم يتقدمه زمان، ليس بنوٍر وال املكان مستغٍن عن املكان، وخالُق ال

  ظالم؛ ألن مجيع ما ُذكَِر ينايف الِقَدم.

وألجل ذلك نقول: إنه ال جيوز أن يقال: هو طويل، وال قصري، وال عريض، 

 ، ، أو َيُظنُّ أو َهيْتَمُّ وال عميق، وال َشِويٌه وال مليح، وال أن يقال: هو َيْسَرتُّ أو َيْغتَمُّ

ُ، أو َيْلتَذُّ أو يشتهي، أو َينُْفُر؛ ألن ذلك كلَّه شواهُد الوجوِد بعد أو َيْعِزُم، أو ي َؤملَّ

  العدم، وُمنَاٍف ملا هو عليه من صفات الكامل والعظمة واجلالل.



   ٩      ]الصفات آيات في[ فصل

 

  الصفات] آيات [في فصل

، ، وأن له َجنْبَاً ]٦٤[املائدة:  ﴾�b�â\qàã�àF Pvà#<à]øEà]¡pcàyàüYEàã﴿فإن قيل: إنه قد ذكر يف القرآن: 

  ، ووجهاً.]٧١[يس:﴾  Bd�à³þ� K�D]iàþ�àãn B]öE�àFþqü�àF%&Aوعينًا، وأَْعيُنَا، ونفسًا، وأيِدياً، لقوله: ﴿

  فقل: يداه: نعمتاه، وَيُدُه: ُقْدَرتُه، واأليدي هي: القدرة، والقوة أيضًا.

؛ ]٥٦[الزمر﴾  Ñ�]�FæsÉàyã�#<ã�àF Ñ�]iàãn Bã� ë�D>¡dsà]X �PX R_DöEàãÏ� çf/*-Aوجنبًا يف قوله تعاىل: ﴿

  أي: يف طاعته.

، ]١١٦[املائدة ﴾b~]iàümà]�F Bã� �PX �<ýy>W]ZàF ]��æo b~]iàün%&A Bã� �PX $\�ýy>W]ZàFونفسًا يف قوله تعاىل: ﴿

ك وغيبك. ي وغيبي، وال أعلم ِرسَّ   املراد به: تعلم ِرسِّ

  .ونفسه ووجُهُه: ذاته

َهُكْم إليها.]١١٥[البقرة: ﴾ d~à]�Eà]X b�àüÏ�æo $çf/.-Aوقوله تعاىل: ﴿   ؛ أي: اجلهة التي َوجَّ

  وما ذكر من العني واألعني، فاملراد به: احلفظ، والَكالَءُة، والعلم.

؛ استواؤه: استيالؤه بالقدرة ]٥٤[األعراف: ﴾ æpà]øEÉàz+ÈA �]iàãn å|PwØsàãm>j-+A¬?وقوله: ﴿

لطان، ليس كمثله يشء، وال يشبهه ميت والحي.   والسُّ

  غني] تعالى اللّه أن [في فصل

  فإن قيل: أربك غنٌي، أم ال؟

فقل: إنه َغنِيٌّ مل يزل وال يزال، وال جتوز عليه احلاجة يف حال من األحوال؛ 

ألن احلاجة ال جتوز إالّ عىل من جازت عليه املنفعة و املرضة، واللذة واألمل، 

رة، وهام ال جيوزان وهذه األمور ال جتوز إال عىل َمْن جازت عليه الشهوة والنَّف

إالَّ عىل األجسام؛ فيَْسَرتُّ اجلسم بإدراك ما يشتهيه ويلتذ به، وينمو ويزداد 

  بتناوله، وَيْغتَمُّ بإدراك ما َينُْفر عنه ويترضر به، وينقص بتناوله.

وقد ثبت أنه تعاىل ليس بجسم، بل هو خالق اجلسم، فكيف خيلق مثل ذاته، 

  ! بل ال جيوز عليه يشء من ذلك.أو تشاركه األجسام يف صفاته؟



   ]التوحيد[      ١٠

  ]تعالى اللّه رؤية نفي [في فصل

  فإن قيل: أربك يرى باألبصار؟

باطلة عند أويل األبصار؛ ألنه لو رؤي يف مكان الفجار وهي فقل: هذه مقالة 

  لَدلَّ ذلك عىل ُحُدوثه؛ ألن ما حواه َحمُْدوٌد حمدث.

  فإن قيل: إنه ُيرى يف غري مكان.

 N�� b�Hà�̀tKqàa�F $btB¢�üYàF>�ä�.-A æpàü�æoبل فيه نفي الرؤية، وقد قال تعاىل: ﴿فهذا ال يعقل، 

H�̀tKqb�àF $ætB¢�üYàF>�ä�.-A ﴾ :فنفى نفياً عاماً جلميع املكلفني ألوقات الدنيا واآلخرة.]١٠٣[األنعام ،  

، ومل ]١٤٣[األعراف: ﴾ v]j �PàöE?<Fæsà]�Fوقال الّله تعاىل ملوسى ملا سأله الرؤية: ﴿

موسى # الرؤية لنفسه؛ بل عن سؤال قومه، كام حكاه الّله يف قصص يسأل 

 Kq\à«Wà]X >Apàaj%&B¢àz Ñ�¢àzpàb� æsãàYEKà�%&A vþ� \�þàjâ\^r >ApàajB\à«Wà]X B]ZàF̀t%&A ]f/-+A L��æsàü�àãÏ� b~b�à>�F\^qà]Z�%&Bà]X﴿قومه: 

a��\à«WàýnBf�j.-A  ﴾ :لصعق معهم؛ وملا مل يقع منه خطيئة إال  ولو سأهلا لنفسه، ]١٥٣[النساء

 B]öEHà�þàiàü�àa�F%&A Bæ�̀YàF ªhàãmà]Xسؤاله هلم الرؤية من دون إِْذٍن، قال لربه عز وجل: ﴿

b§,Bæ�à]W°àyj-+A $BMàöEàþ� ﴾ :١٥٥[األعراف[.  

  ]له ثاني ال تعالى اهللا أن [في فصل

  فإن قيل: أربك واحٌد، ال ثاين له، أم ال؟

واحد، ال ثاين له يف اجلالل، متفرد هو بصفات الكامل؛ ألنه لو كان  ريبفقل: 

  معه إَِلٌه َثاٍن لوجَب أن يشارَكُه يف صفاِت الكامل عىل احلدِّ الذي اختص هبا.

  ولو كان كذلك لكان عىل ما َقَدَر عليه قادراً.

  تََّمانع.ولو كان كذلك جلاز عليهام التَّشاجر والتنازع، ولصح بينهام التَّعارض وال

ْرنَا هذا اجلائز ألَدَّى إىل اجتامع الضدين من األفعال، أو عجز القديم  ولو َقدَّ

 üpà]j æuB\à� Bã�P��EàþXعن املراد، وكل ذلك حمال، تعاىل عنه ذو اجلالل؛ لقوله: ﴿



   ١١      ]له ثاني ال تعالى اهللا أن في[ فصل

 

¹ ��àæ�þàjAã§ N��;À fb/-+A $Bà]�F\q¢ày]Wà]j ﴾ :ولقوله عز قائال: ﴿]٢٢[األنبياء ،ü}%&A >ApàaiàãmàãÏ� ç�Niçj 

ã§,B\à�æsH{z >ApHà«Wà]ià]Z� £þ�àþ«Wà>ià]Z�\à� ã�ãYàFB\{y]øEà]X bTà>ià]Z�>j-+A $ ü~P�àü�Eà]iàãn PhHà«X fb/*-A bTþàjBà]Z� ± PhHà� 

å¾§Ø�\{z æpàü�æo Hqàý�Aæpà>j-+A btBàd�\à«Wà>j.-A ﴾ :فتبني أن هذا اخللق يشهد بإلٍه واحٍد، ]١٦[الرعد ،

َخْلٌق ثاٍن يشهد بإلٍه ثاٍن، وهذا واضح؛ فإن هذا العامل دليٌل عىل وأنه ليس هناك 

بُل.   إلٍه واحٍد، وهو الذي أرسل الرسل، وأوضح السُّ

، ]١٩[حممد: ﴾  ü~]iàünB]X 'b�àNZàF%&A ]�� ã�à]:j;À N��;`A fb/-+Aوَيُدل عىل ذلك: قوله عز وجل: ﴿

 qàP�\{z fb/-+A 'b�àNZàF%&A ]�� ã�à]:j;`A N��;À æpHà� a��\à�àÞEà]×i<æ�>jAæo >ApàajüoÒAæo ý~>iàþm>j.-A\وقوله:﴿

$ý�Éàyàþ«Wà>jB̀YàFÃB�ÞàF,B\à«X ﴾ :١٨[آل عمران[﴿ :وقوله ،ü~Hà�àb�à]:j;`Aæo ·�à]:j;`A $·qàý�Aæo  ﴾:وقوله: ﴿]١٦٣[البقرة ،Îha«X 

æpHà� fb/-+A ºqàã�%&A  ﴾١[الصمد[.  

  

۞۞۞۞۞  

   



   ]العدل[      ١٢

  [العدل] 
  حكيم] عدل تعالى اللّه أن [في فصل

  فإن قيل: َأَربَُّك عدٌل حكيٌم؟

ألنه تعاىل غنيٌّ غري حمتاج، وعامل بكل معلوم، ال ختفى عليه  فقل: َأَجْل،

خافية، وِمْن شأن َمْن كان كذلك أن ال يفعل القبيح، وذلك ألن فاعل القبيح ال 

حمتاج، وعاملٌ  يفعله إال حلاجته إىل فعله، أو جلهله بقبحه، واهللا تعاىل غنيٌّ غري

  بكلِّ معلوم؛ فثبت بذلك أن اهللا تعاىل عدل حكيم. 

ومعنى عدل حكيم: أن أفعال اهللا تعاىل كلها حسنة ليس فيها ظلم وال قبح، 

وأهنا واقعة عىل وجوه من احلكمة واملصلحة؛ فالشمس والقمر خلقهام اهللا تعاىل 

 ملنافع عظيمة وهكذا مجيع املخلوقات. 

  منهم] العباد أفعال ان [في فصل

  فإن قيل: هل ربك َخَلَق أفعال العباد؟

فقل: ال يقول ذلك إال أهل الضالل والعناد؛ كيف يأمرهم بفعل ما قد َخَلَق 

ر وقىض؟وأمىض، أو ينه وألن اإلنسان يلَحُقُه ُحْكُم  اهم عن فعل ما َقْد َصوَّ

م واالستهزاء، والثواب واجلزا ء، فكيف يكون ذلك فعلِه؛ من املدح والثَّناء، والذَّ

  من العيل األعىل؟!

وألنه حيصل بحسب َقْصِده ودواعيه، وينتفي بحسب كراهته وصوارفه، عىل 

  واحدة. طريقة

وألن اللّه تعاىل قد أضاف أفعال العباد إليهم، فقال: ﴿َيْكِسبُوَن﴾، و﴿َيْمُكُروَن﴾، 

﴿َوَختُْلُقوَن إِْفكًا﴾، ونحو ذلك يف  و﴿َيْكُفُروَن﴾، و﴿َيْفَعلُوَن﴾، و﴿َيْصنَُعوَن﴾،

  القرآن كثري.



   ١٣      ]بذنبه إال أحدا يعذب ال اللّه أن في[ فصل

 

دَّ  ين، وهداهم ولكنه تعاىل أَمَر ختيرياً، وهنى حتذيراً، وأَْقَدَرُهم عىل فعل الضِّ

نهم يف احلالني، مل يمنعهم عن فعل املعايص َجْرباً، وال قهرهم عىل  النَّجدين، وَمكَّ

 §üpà]jæo ã§,B\{z \�eYàFæt ævã�]��ãوجل: ﴿فعل الطاعات قهراً، ولو شاء لفعل؛ كام قال عز 

vã� �PàX Pû�üt>�ä�*-A ü~b�à�iHà� $IBàmà�Eàþ�àãÏ�﴾ :؛ يريد به: مشيئة اإلجبار، ال مشيئة ]٩٩[يونس

  االختيار؛ ألنه لو أكرههم مل يكونوا مكلَّفني، وَلبَطل الغرض ببعثة املرسلني.

  بذنبه] إال أحدا يعذب ال اللّه أن [في فصل

  قيل: أربك يعذب أحدًا عىل غري ذنبه؟فإن 

يعذب أحداً إال بذنبه؛ ألن عقاب من ال ذنب له ظلٌم، والظلم قبيح، بل ال  فقل: ال

  .]١٦٤[األنعام:﴾ ��æo bt[Psà]�F ·��æt̂̀tAæo ætK^tPo $?¬æsà>Z�ÒA[وهو تعاىل ال يفعل القبيح، وقد قال تعاىل: ﴿

  ]والقدر القضاء في الكالم [في فصل

  قيل: أربك يقيض بغري احلق؟فإن 

داد؛  فقل: كال؛ بل ال يقيض بالكفر والفساد؛ ملا يف ذلك من خمالفة احلكمة والسَّ

، فال جيوز القول بأن املعايص بقضاء ]٢٠[غافر: ﴾ Aæo �PO�à«>Wã�àF $$³PTàã�>jB̀YàF/لقوله تعاىل: ﴿

وَقَدِره، بمعنى: اخلَْلق واألمر؛ ألهنا باطٌل، وألن إجامع املسلمني ُمنَْعِقٌد  - تعاىل –الّله 

ضا بقضاء الّله واجب،  عىل أن الرضا باملعايص ال جيوز، وإجامعهم منعقد عىل أن الرِّ

ليست بقضاء الّله؛ بمعنى أنه وال خملص إذاً من ذلك إال بالقول بأن املعايص 

  هبا. خلقها، وال أنه أمرَ 

وأما أنه تعاىل عامل هبا فهو تعاىل عامل هبا؛ ألهنا من مجلة املعلومات، ولكّن 

  ِعْلَمه هبا مل َحيِْمل العبد عىل فعلها، ومل جيربه عىل صنعها كام تقدم.



   ]العدل[      ١٤

  طاقته] فوق أحداً يكلف ال اللّه أن فصل[في

  فإن قيل: أربك ُيَكلِّف أحداً فوق طاقته؟

فقل: ال، بل ال يكلف أحدًا إال ما يطيق؛ ألن تكليف ما ال يطاق قبيٌح، وهو تعاىل ال 

، ]٢٨٦[البقرة:﴾ bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A $Bæ�àãmÉàzbo ��قد قال تعاىل: ﴿ويفعل القبيح، 

  .]٧[الطالق: ﴾ §N��;`A Bã� $Bæ�à#Eà]�FAãوالوسع: دون الطَّاقة، وقال: ﴿

  القبائح] من ئاًشي ريدي ال اللّه أن فصل[في

  شيئًا من القبائح؟ ريدفإن قيل: أربك ي

فقل: إنه تعاىل ال يريد شيئًا منها؛ فال يريد الظلم، وال يرىض الكفر، وال حيب 

الفساد؛ ألن ذلك كله يرجع إىل إرادة القبيح، وإرادة القبيح قبيحة، وهو تعاىل ال 

  يفعل القبيح.

نا والظلم لسقطت  أال ترى أنه لو أخربنا ُخمِْربٌ ظاهرُه العدالُة بأنه يريد الزِّ

عند مجيع العقالء، وال ِعلَّة لذلك إالَّ أنه أتى قبيحًا،  عدالته، ونقصت منزلته

  وهو إرادة القبيح.

 ��æo Ñ�\O�Øsã�àF[، وقال: ﴿]٢٠٥[البقرة: ﴾ fb/Aæo ]�� °_Dàý�b�àF \rB¢ày]Wà>j.-Aوقد قال تعاىل: ﴿

þ�þrBãàYEàþmþàj $æsà>WHà�à>j*-A  ﴾ :٧[الزمر[﴿ :وقال ،Bã�æo fb/-+A Hq�àFPsb�àF LB�>iàaO¡ þrBãàYEàþmà>iþà²j ﴾:غافر]٣١[.  

  ]واالبتالءات االمتحانات من اهللا يفعله فيما الكالم [في فصل

  فإن قيل: فهل ربك يفعل لعباده ما هو َمْفَسدة؟

الح، وال يبلوهم إال بام يدعوهم إىل الفالح،  فقل: كال، بل ال يفعل إال الصَّ

واب واحلكمة كام تقدم،  سواء كان ذلك ِحمنَة أو نعمة؛ ألنه تعاىل ال يفعل إال الصَّ

بُدَّ من اعتبارية  فإذا أمرضهم وابتالهم، وامتحنهم بَِفْوِت ما أعطاهم، فال

املكلفني؛ ليخرج بذلك عن كونه َعبَثًا، وقد نَبَّه عىل ذلك بقوله تعاىل: 



   ١٥      ]واالبتالءات االمتحانات من اهللا يفعله فيما الكالم في[ فصل

 

﴿]��æo%&A æuüoæsã�àF ü~b�NZàF%&A æupàaöEà]øEà>Wb�àF �PàX ± PhHà� À}Bàãn I ��dsàd� üo%&A Pvàü�Eà]�àFdsàã� d~a�F ]�� æupbYàFpàaøEã�àF ]��æo 

ü~Hà� æuobsàM�ê^qã�àF  ﴾ :١٢٦[التوبة[.  

والبُدَّ من الِعَوِض املوىفَّ عىل ذلك بأضعاف مضاعفة؛ ليخرج بذلك عن 

نَّة كثري، والَغَرُض االختصار كونه ظلًام، وقد وَردَ     .من ذلك يف السُّ

  

۞۞۞۞۞  

  

   



   ]النبـــوءة[      ١٦

  ة]ـــوء[النب
  ]÷ ءالنبي معرفة [في فصل

  فإن قيل: فقد أكملت معرفة ربك، فمن نبيك؟

  فقل: حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم .

  فإن قيل: فام برهانك عىل ذلك؟

  كذلك فهو نبي صادق.فقل: ألنه جاء باملعجز عقيب ادعائه النُّبوة، وكل من كان 

  فإن قيل: فام برهانك عىل أنه جاء باملعجز عقيب ادعائه النبوءة؟

ى قريشاً، وأن فيهم قبيلًة تَُسمَّى: بني  فقل: املعلوم رضورًة أنه كان يف الدنيا قبيلٌة تَُسمَّ

النبوة، هاشم، وأنه كان فيهم رجٌل اسمه: حممُد بُن عبد الّله، واملعلوم رضورًة أنه ادَّعى 

وأنه جاء بالقرآن بعد ادعاء النُّبوة، وأنه مشتمل عىل آيات التََّحدي، وأنه كان يتلوها عىل 

ُة عداوهتم له.   املرشكني ويسمعوهنا وهم النِّهاية يف الَفَصاحة، واملعلوُم رضورًة ِشدَّ

بمثله فعجزوا، ثم حتداهم عىل وإنام قلنا: بأنه معجز ألنه حتداهم عىل أن يأتوا 

لم ، ثم حتداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فمثله فعجزوان يأتوا بعرش سور من أ

مع شدة عداوهتم له وعلمهم -يقدروا عىل ذلك؛ ألهنم لو قدروا عىل معارضته 

اقِّ من حماربته،  - بِِمثِْل ما جاء به تُبْطُِل دعواه هُ بأن معارَضتَ  ملا عدلوا عنها إىل الشَّ

  اه، فَدلَّ ذلك عىل كونه معجزاً.التي ال تدل عىل إبطال دعو

وألن القرآن مشتمل عىل اإلْخبَار بالغيوب املستقبلة، وعىل اإلْخبَار عن 

األمور املاضية، فكان األمر عىل ما أخرب يف املايض واملستقبل، فَدلَّ ذلك عىل 

  كونه معجزًا، ال يقدر عليه أحد من البرش.

نحو: جميء الصخرة إليه، وجرهيا  ،وله معجزات كثرية تقارب ألف معجزة

َجرة، وإحيائه املوتى، وتسبيح احلىص يف يده،  عىل املاء كالسفينة، وسري الشَّ

  ونحو ذلك كثري.



   ١٧      ]القرآن في واعتقادها معرفتها المكلف على يجب التي المسائل في الكالم في[ فصل

 

ألن إظهار املعجز عىل أيدي  ،وإنام قلنا: بأن من كان كذلك فهو نبي صادق

ابني قبيح، وهو تعاىل ال يفعله.   الَكذَّ

ت نبوتُ  ه وجب تصديقه فيام أخربنا به من األنبياء وإذا ثبت ِصْدُقُه وَصحَّ

  واملرسلني َقبَْله، ووَجَب القضاُء بصحة نبوهتم وتصديق رسالتهم، وهذا واضح.

 المكلف على يجب التي المسائل في الكالم [في فصل

  القرآن] في واعتقادها معرفتها

  فإن قيل: فام اعتقادك يف القرآن؟

  وأنه كالم َمْسُموع ُحمَْدٌث خملوق.فقل: اعتقادي أنه كالم الّله تعاىل، 

  فإن قيل: فام دليلك عىل ذلك؟

 �u;Àæo ·qàã�%&A ævà³þفقل: أما قويل: إنه كالُم الّله تعاىل فلقوله تعاىل: ﴿

æv�Eàý�PsK{yb�>j-+A \�ætBàãÏ�]øEÉàz+ÈA b�ØsRàÏ�%&Bà]X Ñ�àNøEàã� ælàã�Éàyã�àF ã}¦¯�\à� çf/-+A  ﴾ :٦[التوبة[ ،

  ن الكالم الذي سمعه املرشكون ليس بيشء غري هذا القرآن.واملعلوم أ

ال  ÷كان َيِديُن وخيُرب بذلك، وهو  ÷وألن املعلوم رضورة أن النبي 

استأمن وقوع  يدين إال باحلق، وال خيرب إال بالصدق ألن ظهور املعجز عىل يديه قد

  اخلطأ فيام يدين به، وظهور الكذب فيام خيرب به.

 BNZàF;`A B]öEàümàþ�¢àzمسموٌع فذلك معلوم باِحلسِّ ولقوله تعاىل: ﴿وأما قويل: إنه 

IBZàFAã§ØsHà«X LBàYEàãÏ�àãn ﴾ :واملعلوم رضورة أن ذلك املسموع هذا القرآن.]١[اجلن ،  

وأما قويل: إنه ُحمَْدٌث فألنه فِْعٌل من أفعاله تعاىل، والفاعل متقدم عىل فعله 

ورة، وما يتقدمه غُريه فهو   ُحمَْدث. بالرضَّ

  وألن بعضه متقدم عىل بعض، وذلك يدل عىل أنه ُحمَْدث.

؛ والذكر ]٢[األنبياء: ﴾  �Bã� ~P��Eþà�F%¤Bã�àF và³þ� ¿sKà�þ̂r và³þ� ~P�³`YàFdt »{C\qàü�eولقوله تعاىل: ﴿



   ]النبـــوءة[      ١٨

ٌف ؛ ]٤٤[الزخرف:﴾  b�àNZàF;`Aæo ¸sàKà�þ^qà]j \�Nj $\�þ�üp\à«Wþàjæo'هو القرآن؛ لقوله تعاىل: ﴿ أْي: َرشَ

  لك ولقومك.

وأما قويل: إنه خملوٌق فألنه ُمَرتٌَّب منظوٌم عىل مقداٍر معلوٍم موافٍق 

  للمصلحة؛ وهو هبذه املنِْزَلة، فَجاَز َوْصُفُه بأنه خملوٌق.

أنه قال: ((كان الّله وال يشء  ÷ولِام رواه عمر بن اخلطاب، عن النبي 

  ثم خلق الذكر))، والذكر: هو القرآن كام تقدم.

b�àNZàF;Àæo º'ثم قل: وأعتقُد أنه حق ال باطل فيه؛ لقوله تعاىل: ﴿ _D#<à]øEàý�à]j (40)·[s�àF[Psàãn N�� 

þ�à�Eþà�F%¤Bã�àF Ìhý¡BãàYEà>j*-A évþ� Pvàü�EàãYàF þ�àü�àF\qã�àF ]��æo üvþ� £$þ�àþWà>ià]Z�  ﴾ :٤٢-٤١[فصلت.[  

 �üpà]jæo æuB\àثم قل: وأعتقُد أنه ال تناقض فيه، وال تعارض، وال اختالف؛ ﴿

üvþ� þqöEàýn Psàü�Eà]Zn çf/*-A >AoHqàãÏ�æpà]j þ�à�EàþX LBX¦¯�àþøEà>Z�È*A LAsà�Eàþ�E\à� ﴾ :٨٢[النساء[.  

 

۞۞۞۞۞   



   ١٩      #] علي اإلمام إمامة في[ فصل

 

  [اإلمامة] 
  ]# علي اإلمام إمامة [في فصل

ُل األئمة بعد رسول الّله  ة باخلالفة بعده ÷فإن قيل: من أوَّ ، وأوىل األمَّ

  بال َفْصل؟

  فقل: ذلك أمري املؤمنني، وسيد الوصيني عيل بن أيب طالب.

  فإن قيل: هذه دعوى، فام برهانك؟

ة.   فقل: الكتاب، والسنة، وإجامع الِعْرتَ

 §Bã�NZàF;`A b~Hà�à�eEþàjæo bf/.-A 'b�àajpcàzætæo æv�àFþ^qNjAæo >ApàaöEàã�Aãأما الكتاب، فقوله تعاىل: ﴿

æv�àFþq̂Nj.-A æupàb��Eàþ«Wb�àF ]��?pà]if�j-+A æupàa�àF>Jpb�àFæo ]��?p\à�M[sj-+A ü~Hà�æo æupàbmàý�Ôæt ﴾ :املائدة]ومل ]٥٥ ،

يؤِت الزكاَة يف حاِل ركوعه غُري عيل #؛ وذلك أن سائالً سأل َعَىل عهد رسول 

، فلم ÷ حال ركوع َعٍيل يف الصالة، وذلك يف مسجد النبي يف ÷الّله 

# بخامته وهو راكع، ونواه زكاة، فأخذه السائُل،  يعطه أحٌد شيئاً، فأشار إليه 

يف احلال، فكانت يف عيل # ÷ فنزل جربيل # هبذه اآلية عىل رسول الّله 

ِة؛ وهي تفيد معنى اإلمامة؛ ألن الَوِيلَّ   هو: املالُك  خاصة دون غريه من األمَّ

ِف، كام يقال: هذا ويل املرأة، وويل اليتيم، أي املالك للترصف عليهام.   للتََّرصُّ

((ألست أوىل بكم من ÷وأما السنَّة، فــ(خرب الغدير) وهو قوله   :

قالوا: بىل يا رسول الّله قال: ((فمن كنت مواله فعيل مواله، الّلهم  أنفسكم؟))

واِل َمْن وااله، وعاِد َمْن عاداه، وانرص َمْن نرصه، واخذل َمْن َخَذَلُه))فقال له 

  عمر: بخ بخ لك يا ابن أيب طالب، أصبحَت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة.

جعفر بن حممد الباقر، أنه ُسئَِل عن  وروينا عن املؤيد بالّله، بإسناده إىل الصادق

، فقال: ((الّله ÷رسوُل الّله  - والّلهِ -  معنى هذا اخلرب فقال: سئل عنه



   ]اإلمامة[      ٢٠

موالي أوىل يب من نفيس ال أََمَر يل معه، وأنا ويلُّ املؤمنني أوىل هبم من أنفسهم ال 

أوىل به  َأَمَر هلم معي، ومن كنت مواله أوىل به من نفسه ال أمر له معي فعيل مواله

  من نفسه ال أمر له معه)).

وإذا ثبت ذلك فإنه يفيد معنى اإلمامة؛ ألنه ال نعني بقولنا: فالن إمام إال أنه 

ة من أنفسهم وألن املوىل يفهم من مالك الترصف، كام يقال:  أوىل بالترصف يف األمَّ

  م.هذا موىل العبد؛ أي: املالك للترصف فيه، وهذا يفيد معنى اإلمامة كام تقد

ومام يدل عىل ذلك من السنة: (خرب املنزلة)، وهو معلوم كخرب الغدير، وهو 

لعيل: ((أنت ِمنيِّ بمنزلة هارون من موسى، إالّ أنه ال نبي  ÷قوله 

بعدي))، فاستثنى النبوة، َفَدلَّ ذلك عىل شموله خلصال الفضل كلها، ومن 

مجلتها ِمْلك الترصف عىل األمة، وأنه أوىل اخللق بالترصف منهم، وذلك معنى 

  اإلمامة كام تقدم.

  .وأما اإلجامع، فإجامع العرتة منعقد عىل ذلك

  الحسنين] إمامة [في فصل

  فإن قيل: ملن اإلمامة بعد عيل #؟

  .’فقل: هي للحسن ولده من بعده، ثم هي للحسني من بعد أخيه 

  فإن قيل: فام الدليل عىل إمامتهام؟

: ((احلسن واحلسني إمامان قاما ÷فقل: اخلرب املعلوم، وهو قول النبي 

  َجِيلّ عىل إمامتهام.أو قعدا، وأبوهام خري منهام))، وهذا نَصٌّ 

ال يكون خريًا من اإلمام أحد من الرعية بل وفيه إشارة إىل إمامة أبيهام؛ ألنه 

ال يكون خريًا منه إال إمام شاركه يف خصال اإلمامة وزاد عليه فيها، فيكون 

  حينئذ خريًا منه، وهذا واضح.



   ٢١      ]الحسنين بعد اإلمامة في[ فصل

 

ة يف زمن النبي ، وال يف ÷ واإلجامع منعقد عىل أنه ال والية هلام عىل األمَّ

زمن عيل # إال عن أمرهام، وأنه ال والية للحسني يف زمن أخيه احلسن إال عن 

  أمره، فبقيت اإلمامة خمصوصة باإلجامع.

  الحسنين] بعد اإلمامة [في فصل

  فإن قيل: ملن اإلمامة بعدهام؟

فقل: هي حمصورة يف البطنني، وحمظورة عىل من عدا أوالد السبطني؛ فهي 

ن أوالد َمْن ينتمي نسبه من ِقبَل أبيه إىل أحدهام، متى كان جامعًا ملن قام ودعا م

خلصال اإلمامة، ِمن: الِعْلِم الباهر، والفضل الظاهر، والشجاعة، والسخاء، 

  وجودة الرأي بال امرتاء، والقوة عىل تدبري األمور، والورع املشهور.

  فإن قيل: ما الذي يدل عىل ذلك؟

اإلمامة، ألهنا  )١(رص: فهو أن العقل يقيض بقبحفقل: أما الذي يدل عىل احل

لب، ونحوهام، وقد انعقد إجامع  تقتيض الترصف يف أمور ضارة من القتل، والصَّ

املسلمني عىل جوازها يف أوالد فاطمة عليها السالم، وال دليل يدل عىل جوازها 

يف غريهم، فبقي َمْن عداهم ال يصلح؛ وألن العرتة أمجعت عىل أهنا ال جتوز يف 

  غريهم، وإجامعهم حجة.

  ما الذي يدل عىل اعتبار خصال اإلمامة التي ذكرنا فهو إجامع املسلمني.وأ

وا لنا هذه اخلصال.   فإن قيل: َفرسِّ

                                                             
املعنى أن العقل يقيض بقبح الترصف واخلوض يف أموال الناس ودمائهم وأعراضهم،  –)١(

أنه ال جيوز أليٍّ من والترصف بقطع أيدهيم وأرجلهم وجلدهم ورمجهم ، و...إلخ؛ لذلك لزم 

املكلفني أن يتوىل تلك الترصفات إال بإذن من مالك امللك، والدليل عىل أن اإلذن من اهللا 

ألوالد فاطمة بتويل اإلمامة: اإلجامع عىل جوازها فيهم، ومل جيئ إجامع عىل جوازها يف غريهم، 

   .وإجامع األمة حجة
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له، وما يدخل حتت ذلك، دفقل: أما الِعْلُم، فإنه يكون عارفًا بتوحيد الّله وع

وأن يكون عارفًا بأصول الرشائع وكوهنا أدلة، وهي أربعة: الكتاب، والسنة، 

القياس، واملراد بذلك أن يكون َفِهًام يف معرفة أوامر القرآن والسنة واإلجامع، و

هام، وجمملهام، ومبينهام، وناسخهام، ومنسوخهام، عارفًا  ونواهيهام، وعامِّهام، وخاصِّ

اخلالف يف فروع الفقه؛ لئال جيتهد يف مواضع  رف منبمواضع الِوَفاق، وط

  .هع إىل أصلرليمكنه َردُّ الف اإلجامع، فيتحرى يف معرفة القياس واالجتهاد؛

وأما الفضل، فأن يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة عىل غريه يف خصال اإلمامة أو 

  .كأشهرهم

ن يكون بحيث ال َجيْبُن عن لقاء أعداء الّله، وأن يكون أوأما الشجاعة، ف

  رابط اجلأش وإن مل َيُكثُر َقتُْله وِقتَاُله.

َخاء،    يكون سخياً بوضع احلقوق يف مواضعها. فأنوأما السَّ

التي يرجع إليه عند التباس األمور وإن مل يكن أسّد  املنزلةبوأما الرأي، فأن يكون 

قص يف عقله، وال آفة يف نعىل تدبري األمور، فال يكون منه  الناس رأياً، وأما القوة

ين وإصالح أمور املسل   مني.جسمه؛ يضعف ألجل ذلك عن النظر يف أمور الدِّ

  وأما الورع، فأن يكون كاّفاً عن املقبحات، قائًام بالواجبات.

  اإلمام] معرفة طريق [في فرع

  فإن قيل: فام الطريق إىل إثبات كونه عىل هذه اخلصال؟

فقل: أما كونه عاملًا فيحصل العلم به للعلامء باملباحثة واملناظرة، وحيصل 

عىل من العلامء اإلْطبَاق واإلجامع  ا بوقوعمً ـلغريهم من األتباع العلم بكونه عال

  كونه كذلك.



   ٢٣      ]المنكر عن والنهي بالمعروف األمر[ فصل

 

وأما سائر اخلصال فالبد من حصول العلم بكونه عليها، وإن كان غائبًا، 

فيحصل العلم التواتري بذلك، وكذلك حكم العلم إذا كان غائبًا، فإن طريق 

العلم به األخبار املتواترة للعلامء وغريهم، وإن كان حارضًا فالبد من حصول 

العلم بكونه جامعًا هلا؛ ألهنا من أصول الدين، فال يأخذ باألمارات املقتضية 

  للظن بكونه جامعًا هلا.

  المنكر] عن والنهي بالمعروف [األمر فصل

  فإن قيل: فامذا تدين به يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟

منكر؛  كل فقل: أدين الّله تعاىل أنه جيب األمر باملعروف الواجب، والنهي عن

 vHà�à]øEà>jæo ü~Hà�àöEà³þ� ·��àd�ÒA æupàbnKqã�àF �]j;`A Psàü�Eà]Z�>j-+A æuobsàb�%¤Bã�àFæo ýUobsàümã�>jB̀YàF﴿ لقوله تعاىل:

æuüpàæ�à>öEã�àFæo Pvàãn $Ps\à�àöEàb�>j*-A \�ÞEà]×jØoÒAæo b~Hà� æupàb�þàià>Wb�>j.-A﴾  ١٠٤عمران: [آل[.  

األمر باملعروف الواجب؛ إلجامع املسلمني أنه ال جيب وإنام قلنا: إنه جيب 

األمر باملعروف املندوب، فلم يبق إال القضاء باألمر باملعروف الواجب مع 

  اإلمكان، وإال بطلت فائدة اآلية، ومعلوم ِخالُف ذلك.

وقلنا: جيب النهي عن كل منكر؛ إلجامع املسلمني عىل ذلك؛ وألن املنكرات 

النهي عنها مجيعًا مع اإلمكان، كام يلزم األمر باملعروف الواجب كلها قبائٌح، فيجب 

  مع اإلمكان.

۞۞۞۞۞ 

   



   ]المعـــاد[      ٢٤

  ]املعـــاد[
  والوعيد] الوعد [في فصل 

  فإن قيل: فامذا تدين به يف الوعد والوعيد؟

فقل: أدين الّله بأنه البد من الثواب للمؤمنني، إذا ماتوا عىل اإليامن 

 �ü~b�°àyã�ã�àF Bæ��EàþX $¸_D¢�]ZàF Bã�æo ~Hà� Bæ�à>öEà³þ ��[النعيم، ﴿ودخوهلم جنات مستقيمني، 

æv�ERàÏ�æsàZ>�b�̀YàF ﴾ :٤٨[احلجر[﴿ ،æv�àFþqþài#<à]Z� Bæ��EàþX $LAqãYàF%&A ﴾ :٥٧[النساء[.  

رها  وأدين الّله بصحة ما وعد به من ِسَعة اجلنة، وطِيْب مساكنها، وُرسُ

ة اُملْستََطابَِة، وفواكِهَها الكثرية التي ليست بمقطوعة املوضوعة، ومآكلها  اُملْستََلذَّ

وال ممنوعة، وأهناِرها اجلاريِة التي ليست بمستقذرة وال آِسنٍَة، وال متغريٍة وال 

آِجنٍَة، ومالبسها الفاخرة، وزوجاهتا اِحلَسان الطاهرة، والبهية النَّاِرضة، ونحو 

 N�� þ�à�Eþà�F%¤Bã�àF Ìhý¡BãàYEà>j*-A évþ� Pvàü�EàãYàF كتابه املجيد، وهو حق ﴿ذلك مام بَيَّنه الّله تعاىل يف

þ�àü�àF\qã�àF ]��æo üvþ� £$þ�àþWà>ià]Z� ·h�àF[PsöEà]�F üvà³þ� ½~�Eàý�àã� ¾qà�Eàþ�àã�  ﴾٤٢[فصلت[.  

وأدين اللّه تعاىل أنه البُدَّ من عقاب الكافرين يف جهنم بالعذاب األليم، ورشاب 

قُّوم طعام األثيم، وأهنم ُخيَلَّدون فيها أبداً، ويلبسون ثيابًا من نار، احلم يم، وشجرة الزَّ

 Bã�NiHà� K�DàãÏ�RO�]ZàF ~Hà�HrpàaiàbÏ� ü~b�#<à]öEà>jêqãYàF IArpàaiàbÏ� Bã�æsàü�Eà]Znورسابيل من الَقطَِران، ﴿

>ApHà«XoH^qãà�Eþàj $¢_CA\^qàãm>j.-A  ﴾ْين.، وكل ذلك ]٥٦[النساء   معلوم من رضورة الدِّ

  الكبائر] أهل [في فصل

  فإن قيل: ماذا تدين به يف أهل الكبائر ِسوى أهل الكفر؟

اقًا، وجمرمني، وطغاة، وظاملني؛ إلجامع األمة عىل  فقل: أسميهم: ُفسَّ

تسميتهم بذلك، وال أسميهم كفاراً عىل اإلطالق، وال مؤمنني؛ لَِفْقِد الداللة 

  عىل ذلك.



   ٢٥      ]حقِّه في يجب وما المؤمن صفة في[ فصل

 

ين عىل الكبائر فإهنم يدخلون نار جهنم، وأدين  الّله تعاىل بأهنم متى ماتوا ُمِرصِّ

 du;`A﴿وُخيَلَّدون فيها أبدا، وال خيرجون يف حال من األحوال؛ لقوله تعاىل:

ævà�Eàþ�PsàüÏ�b�>j-+A �PàX R_CA\^qàãn ã~MàöEæ�àãÏ� æuoHqþài#<à]Z� ﴾ والفاسق جمرم كالكافر  ]٧٤[الزخرف

 üvã�æo P�àümàd�àF ]f/*-A 'b�à]jpcàzætæo du;`Bà]X 'b�à]j ætB]ZàF ã~MàöEæ�àãÏ� æv�àFþqþài#<à]Z� Bæ��EàþX﴿وقوله تعاىل 

IAqãYàF%&A﴾ والفاسق عاٍص، كام أن الكافر عاٍص، فيجب محل ذلك عىل  ]٢٣: ن[اجل ،

ته َدالََلٌة؛ وقوله   ��æo æupàaiàaøEà«>Wã�àF ¢x>WMàöEj-+A �PàøEàNj-+A ã}dsàã� fb/-+A[تعاىل: ﴿عُمومه، إال ما َخصَّ

N��;À ³PTàã�>jB`YàF ]��æo $æupaZàFK[sàã�àF üvã�æo Îhàãmà>Wàd�àF \�þàjâ\̂r æTà>iã�àF LB�B]à�F%&A (68) KVàãmà#<\O�b�àF b�à]j c_CA\̂qàãm>j.-A 

ã}üpã�àF þ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A KqàaiàZ>�ã�àFæo þ�à�EàþX IBZàFBæ�b�﴾ وإجامع العرتة عىل ذلك،  ،]٦٩- ٦٨[الفرقان

  وإجامعهم حجة.

  حقِّه] في يجب وما المؤمن صفة [في فصل

  فإن قيل: فمن املؤمن، وما جيب يف حقه؟

فقل: املؤمن: من أتى بالواجبات، واجتنب اُملَقبََّحات، فمن كان كذلك؛ فإنا 

  ، وتقيًا، ووليًا، وصاحلًا، وذلك إجامع.نسميه: مؤمنًا، ومسلًام، وزكياً 

ته.   وجيب إجالله، وتعظيمه، واحرتامه، وتشميته، ومواالته، ومودَّ

ته، وِغيْبَتُه، وهو إجامع أيضاً؛ ومضمون ذلك قطيعوحترم معاداته، وبُْغُضه، وُحتظر 

نَّة.ام تكره لنفسك، وبذلك وردت كلام حتب لنفسك، وتكره له كلأن ُحتِبَّ له    السُّ

  الكافر] صفة فصل[في

  فإن قيل: فمن الكافر؟

فقل: من مل َيْعَلْم له خالقًا، أو مل َيْعَلْم شيئًا من صفاته التي يتميز هبا عن غريه، 

من كونه قادرًا لذاته، عاملًا لذاته، حيًا لذاته، ونحَو ذلك من صفاته املتقدمة، 

، أو َقلَّد،  أو اعتقد أنه يف مكان، أو أنه يف كل فمن جحد شيئًا من ذلك، أو َشكَّ



   ]المعـــاد[      ٢٦

يفعل يفعل اجلور أو أنه مكان، أو َشكَّ يف ذلك، أو اعتقد له رشيكًا، أو أنه 

أو جحد  ُسَل الّلهاملعايص أو ُيِرْيُدها، أو شك يف يشء من ذلك، أو جحد رُ 

أو شك فيهم، أو جحد آية من كتاب اهللا أو أثرًا معلومًا عن رسول  ،واحداً منهم

ين رضورة، باضطراب أو شك يف يشء من  ÷ اهللا أو َردَّ ما ُعِلم من الدِّ

فهو كافٌر باإلجامع، وجيوز أن نسميَه: فاجراً، أو فاسقًا، أو طاغياً،  - ذلك

ومارقًا، وجمرمًا، وظاملًا، وآثًام، وغاشًام، ونحَو ذلك من األسامء املشتقة من 

  أفعاله بال خالف.

يبطُن الكفَر، جاز أن نسميه مع ذلك: منافقًا، وإن كان ُيظِْهُر اإليامَن و

  باإلجامع.

ه، وأْخُذ  - أعني غري املنافق- ومن كانت هذه حاله  جاز َقتُْله وِقتَاُله، وَحْرصُ

  ماله، وجتب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنَّه جيُب من َحقِّ املؤمن.

  الفاسق] صفة [في فصل

  فإن قيل: فمن الفاسق، وما حكمه؟

اين، وشارب  :فاسق: فهو ُمْرتَكُِب الكبائر ِسَوى الُكْفر، نحوقلنا: أما ال الزَّ

ٍف لقتال وال متحيز إىل والقاذف، اخلمر،  ومن َفرَّ من َزْحِف املسلمني غري ُمتََحرِّ

يام، واحلج، مع  الة، والصِّ فئة، وتارُك اجلهاِد بَْعَد وجوبه عليه، وتارُك الصَّ

؛ والسارق: من رسق  وجوب ذلك عليه؛ َغْريُ ُمْستَِحلٍّ  لرتكه، وال ُمْستَِخفٍّ

َة دراهَم؛ أي قفلة، فام فوق بغري حق، ونحو ذلك من الكبائر.   َعَرشَ

فمن فعل ذلك، أو شيئًا منه، فإنه جيوز أن نسميه باألسامء املتقدمة قبل هذه 

  يف الكافر، إال لفظ: الكافر، واملنافق، فإن ما عداهام إجامع أنه جيوز تسميته به.

داللة تدل عىل جواز إطالقه عليه، وأما لفظ: الكافر، فمنعه  أما املنافق فالو



   ٢٧      ]العبد وفعل اللّه فعل بين الفرق في[ فرع

 

؛ فقالوا: هو كافر نعمة، وهو قييدكثري من العلامء، وأجاز إطالَقه جامعٌة مع التّ 

  الكتاب. تهالصحيح؛ ألنه مروي عن عيل #، وهو إجامع العرتة، ولُِمَوافق

القتل والقتال، وأخذ األموال، فال وأما حكمه: فحكم الكافر فيام تقدم، إال 

فال  وأما سباؤه جيوز إال باحلق، وال جيوز قتله عىل اإلطالق، وكذلك حرصه

  األحوال. جيوز بحال من

  العبد] وفعل اللّه فعل بين الفرق [في فرع

  فإن قيل: ما الفرق بني فعل الّله وبني فعل العبد؟

فقل: فعل الّله: جواهر، وأعراض، وأجسام، يعجز عن فعلها ُمجَْلة األنام، 

كل ما وقف عىل قصد العبد واختياره، حتقيقًا، أو تقديراً، فهو أن ومضمونه: 

  فليس بفعله. لكفعله، وما مل يكن كذ

  والفناء] الموت من البد أنه [في فصل

ه البد من املوت والفناء، ثم قل أهيا الطالب للنجاة: وأدين الّله تعاىل بأن

ور، وبعثرة القبور، واحلرش  واإلعادة بعد ذلك للحساب واجلزاء، والنفخ يف الصُّ

للعرض املشهور، واإلشهاد عىل األعامل بغري زور، ووضع املوازين، وأخذ 

الُكتُِب بالشامل واليمني، والبحث والسؤال للمكلفني، وأن ينقسموا فريق يف 

عري، وكل ذلك معلوم من رضورة الدين، وأنه البد من اجلنة وفريق يف السَّ 

  املناصفة بني املظلومني والظاملني، بداللة العدل بيقني.

  الشفاعة] [في فصل

  فإن قيل: ما تقول يف الشفاعة؟

فقل: أدين اللّه تعاىل بثبوهتا يوم الدين؛ وإنام تكون خاصة للمؤمنني، دون من مات 

اً من املجرمني عىل الكبا   .إىل نعيمهم، ورسوراً إىل رسورهم ئر؛ ليزيدهم نعيامً ُمِرصّ



   ]المعـــاد[      ٢٨

 �Ñ�¢àyàãn üu%&A \�à]�EàãmàüYEàd�àF \�eYàFæt LB�B\à«Wàãوإنام قلنا: إنه البد من ثبوهتا لقوله تعاىل: ﴿

LArpàb�ü�d� ﴾ :من كذب ÷، قيل: هو الشفاعة، وقال ]٧٩[اإلرساء))  :

  بالشفاعة مل ينلها يوم القيامة)).

 Bã� ævà�Eàþ�þài#<NO iþàj üvþ� À~�Eàþ�àã� ]��æoتكون ملن ذكرنا فلقوله تعاىل: ﴿وأما أهنا 

Àlà�EàþWà\{z akBà] b�àF  ﴾ :١٨[غافر[﴿ ،Bã�æo ævà�Eàþ�þài#<NO iþàj üvþ� ¼tB¢�ZàF%&A ﴾ :البقرة]وقول ]٢٧٠ ،

 ��æo[: ((ليست شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي))، وقوله تعاىل: ﴿÷النبي 

æupàbmà]WàK{yã�àF N��;`A Pvã�þàj Ñ�\O�]�àFütÈ*A  ﴾ :كل ذلك يُدلُّ عىل ما قلنا.و، ]٢٨[األنبياء  

وتم بذلك ما أردنا ذكره للمسرتشدين، تعرضًا منا لثواب رب العاملني، ربنا ال تزغ 

قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب. وصل اللّهم وسلم عىل 

  م أنبيائك، وعىل آله سفن النجاة آمني، وتوفنا مسلمني آمني اللّهم آمني.حممد صفيك وخات

 

۞۞۞۞۞  



  

  

 

 
الفقه مقرر

  
 
 

  المستوى الثالث االبتدائي

 
   



   الجنائز كتاب      ٣٠

  كتاب اجلنائز
  بامذا يؤمر املريض؟/ ١س

ويلقن الشهادتني،  ،ويويص للعجز ،/ يؤمر بالتوبة والتخلص عام عليه فوراً ١ج 

  ويوجه املحترض القبلة مستلقيًا.

  فعله إذا مات امليت؟ ستحب/ ما الذي ي٢س

  / إذا مات ُغمض، ولني برفق، وربط من ذقنه إىل قمته بعريض.٢ج 

  محلها، أو شخصًا ابتلع ماالً فام احلكم؟ / إذا كان امليت امرأًة حامالً وحترك٣س

  /حكمه أن يشق أيرسه الستخراج محل حترك أو مال علم بقاؤه ثم خياط.٣ج

  / ما يستحب ملن مات أول الليل أو أول النهار؟٤س

  / يستحب أالَّ يصبح إال يف قربه، ومن مات أول النهار فال يبيت إال يف قربه.٤ج

  / من الذي جيب تأخري جتهيزه؟٥س

  .)١(/ الغريق ونحوه٥ج 

  / هل جيوز البكاء عىل امليت؟٦س

  يوم مات ولده إبراهيم. ÷/ نعم جيوز البكاء لفعله ٦ج

  / هل جيوز اإلعالم؟٧س

  ال النعي وتوابعه. )٢(/ نعم جيوز اإلعالم٧ج 

                                                             
  كصاحب اهلدم واملربسم وصاحب السكتة. –)١(

اإلعالم: هو اإلخبار بموت امليت ولو بصوت شهري ال يمكن اإلعالم ملن قصد إعالمه إال  –)٢(

بذلك كأن يقول من مأذنة أو نحوها: رحم اهللا من حرض الصالة عىل فالن. النعي: وهو 

اإلعالم بالصوت الشهري املؤذن بالتفجع عىل امليت. وتوابعه: هي النواح بالصوت والرصاخ 

  . واللطم وشق اجليب



   ٣١      الميت غسل حكم

 

   الميت غسل حكم

  / ما حكم غسل املسلم؟١س

  أو ذهب أقله. )١(/ حكمه الوجوب ولو سقطًا استهل١ج 

  من الذي حيرم غسله؟ /٢س

وشهيد مكلف ذكر قتل أو جرح يف املعركة بام  ،والفاسق ،/ حيرم غسل الكافر ٢ج

  .)٢(يقتله يقيناً، أو يف املرص ظلًام، أو مدافعا عن نفس أو مال، أو َغِرق هلرب ونحوه

  / بم يكفن الشهيد؟٣س

  / يكفن الشهيد بام ُقتِل فيه، وجتوز زيادة كفن عىل ثيابه.٣ج 

  ما الذي ينزع عن الشهيد؟ /٤س

  والرساويل والفرو إن مل ينلهام دم. )٣(/ ينزع عنه آلة احلرب واجلورب٤ج 

  الميت غسل كيفية

  / ما يشرتط يف غاسل امليت؟ ١س

  / يشرتط أن يكون الغاسل للميت عدالً من جنسه أو جائز الوطء ثم حمرمه. ١ج

  / اذكر كيفية غسل امليت؟٢س

يف غري العورة، والصب عىل العورة مسترتة، ويلف  / يغسل امليت بالدلك٢ج

فإن كان ال  ،اجلنس يده لغسلها بخرقة، ثم أجنبي بالصب عىل مجيعه مسترتاً 

  ينقيه الصب يمم بخرقة، وأما طفل أو طفلة ال يشتهى فكل مسلم.

                                                             
االستهالل: يكون بأحد أمور إما بعطاس أو بصياح وال خالف يف هذين أو بحركة تدل عىل أنه  –) ١(

  خرج حيًا. 

  نحو أن يكون جهاده يف سفينة فغرق زلقًا يف القتال.  –) ٢(

  وهو ما يتخذ من اجللود ويكون إىل فوق الركبتني. –) ٣(



   الجنائز كتاب      ٣٢

  متفرقة مسائل

  / ما الذي يندب يف غسل امليت؟١س

 )١(ه كاحلي، وثالثًا باحلرض/ يندب مسح بطن غري احلامل، وترتيب غسل١ج

  ثم بالسدر ثم بالكافور.

  / ما يلزم إذا خرج من فرجه قبل التكفني يشء؟٢س

/ إذا خرج من فرجه فقط قبل التكفني بول أو غائط فقط، كملت الغسالت ٢ج

  .)٢(مخسًا، ثم سبعًا، ثم يرد بالكرسف

  / متى يرتك الغسل والتيمم؟٣س

ُك الغسُل والتيمُم م٣ج    تى تفسخ هبام./ ُيْرتَ

  ؟نية غسلهوهل جتب  ؟/ هل حتل األجرة عىل غسل امليت٤س

  وال جتب النية. ،/ ال حتل األجرة عىل غسل امليت٤ج 

  للميت التكفين

  / بم يكفن امليت؟١س

  / يكفن بثوب طاهر ساتر جلميعه مام له لبسه.١ج 

  / كم املرشوع يف الكفن؟٢س

  / املرشوع ثالثة أو مخسة أو سبعة.٢ج 

  عىل من جيب كفن امليت؟ /٣س

/ جيب من رأس مال امليت الغني، ويلزم الزوج كفن زوجته، وجيب كفن الفقري ٣ج

  عىل منفقه، ثم بيت املال، ثم عىل املسلمني، ثم بام أمكن من شجر، ثم تراب.

                                                             
اْحلُُرض ـ بضم احلاء والراء ـ: األشنان املجموعة من األذخر بأخالطه من نورة وزرنيخ  –)١(

  وغريهام. وقيل: إن احلرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به. إيضاح.

  القطن. –)٢(



   ٣٣      الجنازة صالة

 

  / هل يندب البخور والطيب للميت؟٤س

  .)١(/ نعم يندب السيام مساجده٤ج 

  اجلنازة أم خلفها؟ ومن الذي يرد؟/ هل يميش املشيع أمام ٥س

  / يميش املشيع خلف اجلنازة، وترد النساء.٥ج 

  الجنازة صالة

  / ما حكم صالة اجلنازة؟ وعىل من يصىل؟١س

  / صالة اجلنازة فرض كفاية، وُيصىل عىل املؤمن وجمهول شهدت قرينٌة بإسالمه.١ج

  / هل تصح صالة اجلنازة فرادى؟٢س

  / نعم تصح فرادى.٢ج 

  من األوىل باإلمامة؟/ ٣س

  / األوىل باإلمامة اإلمام األعظم وواليه، ثم األقرب الصالح من العصبة.٣ج

  / كم فروضها؟٤س

/ فروضها سبعة: الطهارة، واستقبال جزء من امليت، واستقبال القبلة، ٤ج

  والنية، ومخس تكبريات، والقيام، والتسليم.

  / ما الذي يندب قراءته بني التكبريات؟٥س

ندب بعد التكبرية األوىل الفاحتة، و بعد الثانية الصمد، و بعد الثالثة / ي٥ج

  الفلق، وبعد الرابعة الصالة عىل النبي وآله والدعاء للميت بحسب حاله.

                                                             
  هي األعضاء السبعة التي يسجد عليها. –)١(



   الجنائز كتاب      ٣٤

  للصالة تابعة مسائل

  / إذا تعددت اجلنائز فهل تكفيها صالة واحدة؟١س

  / نعم تكفي صالة واحدة عىل عدة جنائز.١ج 

  حق ومتى يتم ما فاته؟/ متى يكرب الال٢س

ا فاته بعد تسليم اإلمام قبل ويتم م الالحق ينتظر تكبري اإلمام ثم يكرب، /٢ج

  امليت.  رفع

  / كيف يكون استقبال اإلمام للجنازة حال الصالة؟٣س

/ جيب أن يستقبل اإلمام حال الصالة جزءاً من امليت، ويندب أن يستقبل ٣ج

  رسة الرجل وثدي املرأة.

  الصفوف يف صالة اجلنازة؟ / كيف ترتب٤س

  / ترتب الصفوف كام مر يف اجلامعة إال أن الصف اآلخر أفضل.٤ج

  وأحكامه القبر

  / كيف يقرب امليت ومن الذي يواريه؟١س

  ./ يقرب عىل أيمنه مستقبالً، ويواريه من له غسله أو غريه للرضورة١ج 

  / ما الذي يندب يف تقبري امليت؟٢س

شياء: اللحد، وسل امليت من مؤخره، وتوسيده نشزًا أو / يندب يف القرب تسعة أ٢ج

ترابًا، وحل العقود، وسرت القرب حتى توارى املرأة، وثالث حثيات من كل 

  ، ورشه، وتربيعه، ورفعه شرباً.)١(حارض وأن يكون حال احلثيات ذاكراً 

                                                             
اللهم إيامنًا بك، وتصديقًا لرسولك، وإيقانًا ببعثك، هذا ما وعد اهللا «وصفة الذكر أن يقول:  –)١(

  ».ورسوله، وصدق اهللا ورسوله



   ٣٥      متفرقة مسائل

 

  / ما الذي يكره يف القرب؟٣س

غري فاضل، ومجع جامعة إال / يكره ضد املندوبات السابقة، واإلنافة بقرب ٣ج

  لتربك أو رضورة، والفرش، والتسقيف، واآلجر، والزخرفة إال رسم االسم.

  متفرقة مسائل

  / ما يلزم يف من مات يف البحر وخيش تغريه؟١س

  .)١(/ إذا مات يف البحر وخيش تغريه غسل وكفن وُأْرِسب١ج 

  احلريب حرمة؟؟ وهل لقرب الكافر هل لقبور املسلمني والذميني حرمة / ٢س

حرمتها من الثرى إىل الثريا فال نعم لقبور املسلمني والذميني حرمة و/ ٢ج 

  تزدرع وال هواؤها حتى يذهب قرارها، وال حرمة لقرب حريب.

  / ما حكم التعزية؟٣س

((من عّزى مصابًا كان له مثل أجره)) ÷/ حكمها الندب؛ لقوله ٣ج  :

وهي بعد الدفن أفضل، وندب تكرار احلضور مع  ،وتكون لكل بام يليق به

  أهل املسلم املسلمني.

۞۞۞۞۞  

  كتاب الزكاة
  إخراجها ووقت الزكاة وجوب

  / فيم جتب الزكاة؟١س

 ،والياقوت ،والدر ،والآللئ ،والفضة، واجلواهر ،/جتب الزكاة يف الذهب١ج

  والزمرد، والسوائم الثالث، وما أنبتت األرض، والعسل من امللك.

                                                             
  ربط فيه يشء ثقيل ويلقى عىل أيمنه وجوبًا مستقبًال القبلة وجوبًا. –) ١(



   الزكاة كتاب      ٣٦

  / من الذي تلزمه الزكاة؟٢س

/ تلزم الزكاة مسلًام كمل النصاب يف ملكه طريف احلول متمكنًا أو مرجواً، ٢ج

  وإن نََقَص بينهام ما مل ينقطع.

  / متى تّضيّق الزكاة؟٣س

  / تضيق بإمكان األداء فتضمن بعده.٣ج 

  / هل جتب النية يف إخراج الزكاة؟٤س

مقارنة  ،أو اإلمام أو املصدق ،وويل غريه ،/ نعم جتب النية من املالك املرشد٤ج

  لتسليم أو متليك.

  / هل تصح النية مرشوطة؟٥س

  / نعم تصح مرشوطة.٥ج 

  متفرقة مسائل

  / هل تسقط الزكاة بالردة؟١س

  / ال تسقط الزكاة بالردة إن مل يسلم.١ج 

ين؟٢س   / هل تسقط الزكاة باملوت والدَّ

ين آل٢ج    دمي أو هللا تعاىل./ ال تسقط الزكاة باملوت والدَّ

  / هل جتب الزكاة من العني؟٣س

  رمها للنصاب.عند خ/ نعم جتب من العني فتمنع وجوب الزكاة؛ ٣ج 

  الفضةو الذهب زكاة باب

  هبام؟ا/ كم مقدار ما جيب يف نصاب الذهب والفضة؟ وكم نص١س

/جيب يف نصاب الذهب والفضة ربع العرش، والنصاب عرشون مثقاالً من ١ج

تا درهم من الفضة، والنصاب بالفرنيس من الفضة ستة عرش الذهب ومائ

  رياالً إال ربعًا، ومن الذهب ثامنية وستون جرامًا إال ربعًا.



   ٣٧      التجارة أموال زكاة

 

  / هل جيب تكميل اجلنس باآلخر؟٢س

مصنوعًا، وباملقوم غري املعرش، / نعم جيب تكميل اجلنس باآلخر ولو ٢ج

  جيب الضم بالتقويم باألنفع.و

  من استوىف دينًا مرجواً أو أبرأ؟ / هل جتب الزكاة عىل٣س

  / نعم من استوىف دينًا مرجوًا أو أبرأ منه زكاه ملا مىض.٣ج 

  التجارة أموال زكاة

  / هل تلزم الزكاة يف اجلواهر وأموال التجارة واملستغالت؟١س

وزكاة هذه األشياء من  ،/ نعم، تلزم الزكاة يف ما قيمته نصاب طريف احلول١ج

  العني أو القيمة حال الرصف.

  / متى يصري املال للتجارة؟٢س

  أو االستغالل بالنية كذلك. باالختيار  / يصري املال للتجارة بنيتها عند ابتداء امللك٢ج

  / هل تلزم الزكاة يف مؤن التجارة؟٣س

  / ال يلزم يشء يف مؤهنا ولو بلغت نصابًا.٣ج

  اإلبل زكاة باب

  كم النصاب من اإلبل؟ وبني مقدار ما جيب فيها؟ /١س

/ نصاب اإلبل مخس وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهام تكرر حوهلا، إىل ١ج

مخس وعرشين وفيها ذات حول، إىل ست وثالثني وفيها ذات حولني، إىل 

ست وأربعني وفيها ذات ثالثة، إىل إحدى وستني وفيها ذات أربعة، إىل ست 

حولني، إىل إحدى وتسعني وفيها ذاتا ثالثة، إىل مائة  وسبعني وفيها ذاتا

  وعرشين ثم تستأنف.



   الزكاة كتاب      ٣٨

  البقر زكاة باب

  نصاب من البقر؟ وبني مقدار ما جيب فيها؟ال/ كم ١س

وفيها: ذو حول ذكرَا أو أنثى، إىل أربعني وفيها ذات  ،/ نصاب البقر ثالثون١ج

، ومتى )٢(ومسنة )١(حولني، إىل ستني وفيها تبيعان، إىل سبعني وفيها تبيع

  فاملسان، كأن تكون مائة وعرشين. انٌّ ومَس  عٌ بُ وجب تُ 

  الغنم زكاة باب

  / كم النصاب من الغنم؟١س

، إىل مائة وإحدى )٤(أو ثني معز )٣(/ نصاب الغنم أربعون وفيها: جذع ضأن١ج

وعرشين وفيها اثنتان، إىل إحدى ومائتني وفيها ثالث، إىل أربعامئة وفيها 

  يف كل مائة شاة.أربع، ثم 

  األنعام؟ وجوب الزكاة يف / ما ذا يشرتط يف٢س

  زكاة األنعام سوم أ كثر احلول مع الطرفني.وجوب  / يشرتط يف٢ج 

  / ما ذا يأخذ املصدق من الزكاة؟٣س

  / يأخذ املصدق من الزكاة الوسط غري املعيب.٣ج

  / ما هي األوقاص؟ ٤س

  والغنم./ هي ما بني الفريضتني من اإلبل والبقر ٤ج

  / هل يف األوقاص زكاة؟٥س

  / ال زكاة يف األوقاص وال يتعلق هبا الوجوب.٥ج

                                                             
  ابن سنة. –) ١(

  بنت سنتني. –) ٢(

  ابن سنة. –) ٣(

  ابن سنتني. –) ٤(



   ٣٩      األرض أخرجت ما زكاة باب

 

  / ما جيب يف صغار الغنم؟٦س

  /جيب يف الصغار أحدها إذا انفردت.٦ج

  األرض أخرجت ما زكاة باب

  / كم نصاب ما أخرجت األرض؟١س

ل ومن غري املكي ،ستون صاعًا كيالً  :الوسق ،/ هو من املكيل مخسة أوسق١ج

  ما قيمته نصاب نقد.

  / كم مقدار زكاة ما أخرجت األرض؟٢س

/ جيب إخراج العرش قبل إخراج املؤن إال املسنى فنصفه، وإن اختلف ٢ج

  .ةفحسب املؤنالسقي 

ُل جنس بجنس مام أخرجت األرض؟٣س   / هل ُيَكمَّ

/ إذا حصل لزارع دون نصاب من بر ودون نصاب من شعري فإذا ضم هذا ٣ج

مخسة أوسق فإنه ال يلزمه الضم، وإنام تلزمه الزكاة إذا كمل إىل هذا كمل 

  النصاب من جنس واحد.

  / ما يشرتط يف وجوب زكاة ما أخرجت األرض؟٤س

  / يشرتط يف وجوهبا احلصاد فال جتب قبله وإن بيع بنصاب، وتضمن بعده.٤ج

  / هل جتب الزكاة يف العسل؟ وكم هي؟٥س

ان من امللك وبلغت قيمته نصاب نقٍد، / نعم، جتب الزكاة يف العسل إذا ك٥ج

  وفيه العرش.



   الزكاة كتاب      ٤٠

   الزكاة مصارف باب

  / من هو مرصف الزكاة؟١س

 Bã�NZàF;`A H�D#<\à«X\qf�j-+A þ§,Aæs\à«WHàWà>iþàj Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo/ مرصفها من تضمنته اآلية ﴿١ج

ævà�Eþàiàþ�#<àãm>jAæo Bæ�àü�Eà]iàãn þ��à]WàNj]Jpàb�>jAæo ü~b�bYàFpàaiHà«X �PàXæo R_CB\à«X³Psj*-A ævà�Eàþ�Psà#<à]Zm>jAæo �PàXæo Ph�Eà`YE¢àz 

çf/*-A PvüYàFAæo Ph�Eà`YEfàyj*-A L ��\O��àFPsà]X ævà³þ� $çf/-+A fb/Aæo º~�Eþàiàãn ¸~�Eàý�àã� (60)﴾ ]التوبة[.  

  / من هو الفقري؟ ومن هو الغني؟٢س

نصابًا متمكنًا أو مرجواً ولو / الفقري: هو من ليس بغني، والغني: من يملك ٢ج

  غري زكوي.

  / ما يستثنى للفقري؟٣س

  / يستثنى له كسوة ومنزل وأثاثه وخادم وآلة حرب حيتاجها إال زيادة النفيس.٣ج

  / من هو املسكني؟٤س

  / املسكني هو دون الفقري.٤ج

  / كم يأخذان من الزكاة؟٥س

نصابًا من جنس واحد وإال حرم  / يأخذان أقل من النصاب، وال يستكمال٥ج

  موفيه.  أو

  / من الذي يغنى بغنى منفقه؟٦س

  / ال يغنى بغنى منفقه إال الطفل مع األب.٦ج

  / من هو العامل عليها؟٧س

  / العامل: عليها هو من بارش مجعها بأمر حمق، وله ما فرض آمره وحسب العمل.٧ج

  / من هم املؤلفة قلوهبم؟٨س

املائلون إىل الدنيا الذين ال يتبعون املحقني إال عىل ما / املؤلفة قلوهبم: هم ٨ج

  وال يستغني اإلمام عنهم. ،يعطون منها



   ٤١      متفرقة مسائل

 

  / من الذي جيوز له التأليف؟٩س

  / التأليف جائز لإلمام فقط ملصلحة دينية.٩ج

  / من هم الرقاب؟١٠س

  منها. بةامال الكتإيفاء /الرقاب: هم املكاتبون الفقراء املؤمنون، فيعانون عىل ١٠ج

  / من هو الغارم؟١١س

  لزمه دين يف غري معصية. فقري / الغارم: هو كل مؤمن١١ج

  / من هو سبيل اهللا؟١٢س

رصف ت/ سبيل اهللا: هو املجاهد املؤمن الفقري، فيعان بام حيتاج إليه فيه، و١٢ج

  فضلة نصيبه ال غريه يف املصالح مع غنى الفقراء.

  / من هو ابن السبيل؟١٣س

بينه وبني وطنه مسافة قرص،  املؤمن غري اهلاشمي الذي ل: هو / ابن السبي١٣ج

  فيبلغ منها ولو غنيًا مل حيرض ماله، ولو أمكنه القرض.

   متفرقة مسائل

  / هل يقبل قول هؤالء األصناف يف دعواهم الفقر؟١س

  / نعم، يقبل قوهلم ما مل حيصل ظن الغنى.١ج

  / هل حيل السؤال؟٢س

بل حيرم السؤال للزكاة وغريها عىل الفقري وعىل غريه من هذه  ،/ ال حيل السؤال٢ج

  األصناف إال إذا كان لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأوالده الصغار.



   الزكاة كتاب      ٤٢

  الزكاة لهم تحل ال الذين

  / من الذي ال حتل له الزكاة؟١س

 ال حتل الزكاة للكافر ومن له حكمه إال مؤلفًا، والغني والفاسق إال عامالً / ١ج

أو مؤلفًا، واهلاشميني ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي، وحيل هلم ما 

  عدا ذلك، وكذا الفطرة والكفارة ال حتل هلم.

  / هل حيل هلم أخذ ما ُأعطوا؟٢س

  / نعم، حيل هلم أخذ ما ُأعطوا ما مل يظنوه إياها.٢ج

  فيمن عليه إنفاقه؟ املخرج / هل جتزي٣س

  ه إنفاقه وال يف أصوله وفصوله./ ال جتزي الزكاة فيمن علي٣ج

  / ما حكم من أعطى غري مستحق؟٤س

  /من أعطى غري مستحق أعاد.٤ج

  الزكاة والية

  / إىل من تكون والية الزكاة؟١س

  حيث تنفذ أوامره. )١(/ واليتها إىل اإلمام ظاهرة وباطنة١ج

  / إذا مل يكن يف الزمان إمام فــمن واليتها إليه؟٢س

يف رصفها ويل الصغري / واليتها إىل املالك املرشد وويل غريه بالنية ولو ٢ج

  ال غريهام إال وكيالً، وال يرصف يف نفسه إال مفوضًا وال نية عليه. ،نفسه

  / هل جيوز التحيل إلسقاطها وأخذها؟٣س

  ألخذها. / ال جيوز التحيل إلسقاطها ال قبل الوجوب وال بعده، وال التحيل٣ج

                                                             
  الظاهرة: زكاة املوايش والثامر،  والباطنة: زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة. –)١(



   ٤٣      الفطرة باب

 

  عتد بام أخذه الظامل غصبا؟/ هل ي٤س

  / ال يعتد بام أخذه الظامل غصبًا وإن وضعه يف موضعه.٤ج

  / هل تكره الزكاة يف غري فقراء البلد؟٥س

  /نعم تكره الزكاة يف غري فقراء البلد إال لغرض أفضل.٥ج

 الفطرة باب

  / متى جتب الفطرة؟١س

مسلم عنه وعن / جتب الفطرة من فجر أول شوال إىل الغروب يف مال كل ١ج

  نفقته بالقرابة أو الزوجية أو بالرق. فيه كل مسلم لزمته

  / من تلزم الفطرة؟٢س

  غريها. له ولكل من لزمته نفقته قوت عرش يف يوم الفطر إنام تلزم الفطرة من ملك /٢ج

  / كم هي الفطرة؟٣س

  / الفطرة هي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد.٣ج

   الفطرة؟/ هل جتزي القيمة يف٤س

  / ال جتزي القيمة إال للعذر.٤ج

  / هل جتزي فطرة واحدة يف جامعة؟٥س

  / نعم، جتزي فطرة واحدة يف جامعة والعكس.٥ج

 

۞۞۞۞۞  



   الخمس كتاب      ٤٤

  كتاب اخلمس
  مصرفه وبيان الخمس، وجوب

  / عىل من جيب اخلمس؟ ويف أي يشء جيب؟١س

  :خلمس عىل كل غانم، وجيب يف ثالثة/ جيب ا١ج

أو أخذ من ظاهرهام كمعدن  ،وما استخرج منهام ،والبحر: صيد الرب األول

وحشيش مل  ،وحطب ،ونحل ،ومسك ،وعنرب ،وكنز ليس لقطة، ودر

  يغرسا، ولو من ملكه أو ملك الغري، وعسل مباح.

الثاين: ما يغنم يف احلرب ولو غري منقول، الثالث: اخلراج واملعاملة وما يؤخذ 

  من أهل الذمة.

  اخلمس؟/ من هو مرصف ٢س

 Apàb�]iàünAæo Bã�NZàF%&A ~aøEàü�þöEà]Zn và³þ� ¾§Ø�\{z du%&Bà]X ç�Niçj</ مرصفه من يف هذه اآلية: ﴿٢ج

'b�¢àyb�aZ� `gpcàzdsàiçjæo �þ̂qþàjæo Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A Ñ�ã�#<à]øEãà�Eà>jAæo Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo PvüYàFAæo 

Ph�Eà̀YEfàyj*-A﴾ ٤١[األنفال[.  

  سهم اهللا؟ / أين يرصف٣س

  / يرصف سهم اهللا يف املصالح.٣ج

  ؟ ÷/ ملن يكون سهم الرسول ٤س

  لإلمام إن كان وإال فمع سهم اهللا للمصالح.  ÷/ يكون سهم الرسول ٤ج

  /من هم أولو القربى املذكورون يف اآلية؟٥س

/ أولو القربى هم اهلاشميون املحقون، وهم فيه بالسوية ذكراً وأنثى، غنيًا ٥ج

  وحيصص إن انحرصوا وإال ففي اجلنس.وفقريًا، 



   ٤٥      والجزية والمعاملة الخراج

 

  /ممن جيب أن يكون بقية األصناف املذكورين يف اآلية؟٦س

ثم من  / جيب أن يكون بقية األصناف املذكورين يف اآلية من اهلاشميني٦ج

  .أوالد املهاجرين ثم من أوالد األنصار ثم من سائر املسلمني

  والجزية والمعاملة الخراج

  / ما هو اخلراج؟١س

اخلراج: هو ما رضب عىل أرض فتحها اإلمام وتركها يف يد أهلها عىل / ١ج

  تأديته يف السنة مرة.

  / ما هي املعاملة؟٢س

أن يرتك الفاحتون من املسلمني تلك األرايض التي افتتحوها وتركوها /هي ٢ج

  نصيب من غلتها.يف يد أهلها عىل تأدية 

  / ما الذي يؤخذ من أهل الذمة؟٣س

(/ الذي يؤخذ من٣ج ) قفلة، ومن ١٢هم أنواع، األول: اجلزية، وهي من الفقري 

  ممن جيوز قتله، وقبل تامم احلول.)، وإنام تؤخذ ٢٤)، ومن املتوسط(٤٨الغني (

  الثاين: نصف عرش ما يتجرون به نصابًا متنقلني بأماننا بريداً.

  الثالث: الصلح.

نَّاه، وإنام يؤخذ إن  أخذوا من جتارنا، وحسب الرابع: ما يؤخذ من تاجر حريب َأمَّ

  يأخذون. ما

  متفرقة مسائل

  / إىل من تكون والية مجيع ما تقدم؟١س

  / تكون والية اجلميع إىل اإلمام، وتؤخذ مع عدمه.١ج

  اخلراج واملعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة؟ / أين ترصف الثالثة٢س

  / ترصف الثالثة يف املصالح ولو غنيًا وعلويًا وبلديًا.٢ج



   الصيام كتاب      ٤٦

  م األرض إذا أسلم أهلها طوعًا أو أحياها مسلم؟/ ما حك٣س

  / إذا أسلم أهلها طوعًا أو أحياها مسلم فعرشية.٣ج

  / ما حكم األرض إذا أجىل عنها أهلها بال إجياف؟٤س

   / تصري ملكًا لإلمام خاصة، وتورث عنه كسائر أمالكه.٤ج
  

۞۞۞۞۞  

  كتاب الصيام
  / عىل من جيب الصيام؟١س

  كل مكلف مسلم./ جيب الصيام عىل ١ج

  / متى جيب الصوم واإلفطار؟٢س

الثاين:  .األول: لرؤية اهلالل :/ جيب الصوم واإلفطار عند مخسة أسباب٢ج

الرابع: بقول مفٍت ُعِرَف مذهبه: َصحَّ  .الثالث: ميض الثالثني .تواترها

  اخلامس: خرب عدلني أو عدلتني عن أي هذه األسباب. .عندي

  ك؟الشيوم / هل يستحب صوم ٣س

  / نعم يستحب بالرشط وهو يوم الثالثني من شعبان.٣ج

  / متى يكون وقت النية؟٤س

القضاء والنذر املطلق يف إال  ،/ وقت النية من الغروب إىل بقية من النهار٤ج

  والكفارات فتبيَّت.

  / بني وقت الصوم؟٥س

  / وقت الصوم من الفجر إىل الغروب.٥ج



   ٤٧      وفساده الصوم سقوط

 

  وفساده الصوم سقوط

  ؟أداء الصوميسقط عنه  الذي / من١س

  ليله بنهاره. األداء عمن التبس شهره أو / يسقط١ج

  يفسد الصوم؟ الذي / ما٢س

وما وصل اجلوف مام يمكن  ،ةظلشهوة يف يق ءواإلمنا ،/يفسده الوطء٢ج

  حرتاز منه جاريًا يف احللق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسيًا أو مكرهًا.اال

  الصوم؟هو الذي ال يفسد  / ما٣س

/ الذي ال يفسد الصوم الريق من موضعه، ويسري اخلاللة معه أو من ٣ج

  الليل.  )١(سعوط

  ؟فسدات/ ما يلزم من أفطر بأي تلك امل٤س

  اإلتامم والقضاء. ملفسدات/يلزم من أفطر بأي تلك ا٤ج

  رخصة؟ يكون ومتى اإلفطار، يجب متى

  /عىل من جيب اإلفطار؟١س

احلائض عىل التلف أو رضر الغري كرضيع أو جنني، و/ جيب اإلفطار خلشية ١ج

  والنفساء.

  ؟رخصة اإلفطارمتى يكون / ٢س

  السفر واإلكراه وخشية الرضر.: ثالثة يف  رخصة اإلفطاريكون  /٢ج

  يندب ملن زال عذره؟ / ما٣س

حيث مسافرًا ومريضًا اإلمساك ويلزم  ،اإلمساك وإن قد أفطرله / يندب ٣ج

  را.مل يفطزال عذرهام و 

                                                             
 )ـ وهو الدواء الذي يصب يف األنف. ١(



   الصيام كتاب      ٤٨

   والكفارة الفدية و القضاء وجوب

  جيب عليه القضاء؟ الذي / من١س

عىل كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقيض بنفسه يف  / جيب١ج

  غري واجب الصوم واإلفطار.

  ؟تلزمه الفدية؟ وكم هي الذي / من٢س

وهي نصف صاع من أي  ومل يقِض، من حال عليه رمضان ثانٍ  الفدية / تلزم٢ج

  وال تكرر لتكرر األعوام. ،قوت عن كل يوم

  تلزمه كفارة الصيام؟ وكم هي؟ الذي / من٣س

كفارة الصيام من أفطر لعذر مأيوس، أو أيس عن قضاء ما أفطر  /تلزم٣ج

وال جيزي  ،أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم الكبري العاجز، وهيكالشيخ 

  .كل يوم قبل إفطاره ، أي: ال خيرج الكفارة عنالتعجيل

  بالصوم النذر شروط باب

  / ما هي رشوط النذر بالصوم؟١س

/ رشوط النذر بالصوم هي التكليف، واإلسالم، واالختيار، واللفظ ١ج

  علق بواجب الصوم واإلفطار.باإلجياب، وأن ال يُ 

  ؟يف صيام النذر / هل جيب الوالء٢س

  كرمضان أداء وقضاء./ال جيب الوالء إال لتعيٍني كشهر كذا، فيكون ٢ج

۞۞۞۞۞  

   



   ٤٩      متفرقة مسائل

 

  كتاب احلج
  / ممن يصح احلج؟١س

  / إنام يصح احلج من مكلف حر مسلم بنفسه.١ج

  / هل يصح أن يتخذ نائبًا حيج عنه؟٢س

  / ال يصح إال لعذر مأيوس، ويعيد إن زال.٢ج

  / متى جيب احلج؟  ٣س

لتعيني / جيب احلج باالستطاعة يف وقت يتسع للذهاب والعود مضيقًا إال ٣ج

  جهاٍد أو قصاٍص أو نكاٍح أو ديٍن تضيََّقت، فتقدم وإال أثم وأجزأ.

  / ما هي االستطاعة؟ ٤س

/االستطاعة: هي صحة يستمسك معها قاعداً، وَأمُن فوق معتاد الرصد، ٤ج

وكفاية فاضلة عام استثني له و للعوِل للذهاب متاعًا، ورحالً، وأجرُة خادٍم، 

  رٍم مسلٍم للشابة يف بريد فصاعدًا إن امتنع إال هبا.َحم أجرة قائٍد لألعمى، و أجرةو

  / هل املحرم رشط أداء أو رشط وجوب؟٥س

/ املحرم رشط أداء، فإذا مل حيصل مع كامل رشوط الوجوب وجب ٥ج

  اإليصاء، وُيعترب يف كل أسفارها.

  متفرقة مسائل

  / هل جيب قبول الزاد من الولد؟١س

  الولد. / نعم، جيب قبول الزاد من١ج

  / هل جيب النكاح عىل املرأة ألجل احلج؟٢س

  / إذا مل يكن للمرأة حمرم فال يلزمها أن تتزوج من رجل ليحج هبا.٢ج



   الحج كتاب      ٥٠

/ إذا متكن احلاج من مصاريف الذهاب إىل احلج دون مصاريف العودة ٣س

  فهل يلزمه احلج؟

  / نعم، يلزمه ويكفي التكسب يف العودة، إال ذا العول.٣ج

  حلج يف كل عام؟/ هل جيب ا٤س

  / ال جيب احلج إال مرة يف العمر عىل من استطاع.٤ج

  / من الذي يلزمه إعادة احلج؟٥س

  /الذي يلزمه اإلعادة من ارتد فاسلم.٥ج

  / من الذي يلزمه جتديد اإلحرام؟٦س

  / يلزم من أحرم وهو صبي فبلغ، أو أحرم وهو كافر ثم أسلم.٦ج

  / هل ُمتنَُع الزوجُة والعبُد من واجب؟ ٧س

ص ٧ج  / ال جيوز للزوج منع الزوجة وال السيد منع العبد من واجب وإن ُرخِّ

  فيه كالصوم يف السفر والصالة يف أول الوقت إال ما َأْوَجبَا معه ال بإذنه.

  / عىل من جيب هدي املتعدي باإلحرام؟٨س

  متعديا باإلحرام كان عىل الناقض لإلحرام. / جيب اهلدي عىل املتعدي، فإن مل يكن٨ج

  الحج مناسك

  / كم مناسك احلج؟ وما هي؟١س

  / مناسك احلج عرشة، وهي:١ج

  اإلحرام. -١

  طواف القدوم. -٢

  السعي. -٣

  الوقوف بعرفة. -٤



   ٥١      وحاله اإلحرام قبل يندب ما

 

  املبيت بمزدلفة مع مجع العشاءين فيها، والدفع منها قبل الرشوق. -٥

  املرور باملشعر. -٦

  الرمي. -٧

  املبيت بمنى. -٨

  طواف الزيارة. -٩

  طواف الوداع. -١٠

  وحاله اإلحرام قبل يندب ما

  / كم املندوبات قبل اإلحرام؟ وما هي؟١س

  / املندوبات قبل اإلحرام ستة أمور وهي: ١ج

  قلم الظفر. -١

  ونتف اإلبط.  -٢

  وحلق الشعر املعتاد حلقه والعانة.-٣

  ثم الُغسل أو التيمم للعذر ولو حائضًا.-٤

  ثم لبس جديد أو غسيل. -٥

  عقيب فرض وإالَّ فركعتان. )١(وتوخي –٦

  / ما الذي يندب بعد عقد اإلحرام؟٢س

الذي يندب بعد عقد اإلحرام أمران، األول: مالزمة الذكر هللا تعاىل /٢ج

  التكبري يف الصعود، والتلبية يف اهلبوط، والثاين: الغسل لدخول احلرم املحرم.

                                                             
  التوخي: أن يعقد إحرامه عقيب صالة فرض وذلك ألن أوقات الصلوات اخلمس أفضل األوقات. –)١(



   الحج كتاب      ٥٢

  به ينعقد ما وبيان اإلحرام ومكان وقت

  / متى يكون وقت اإلحرام؟١س

  / وقته شوال والقعدة وكل العرش األوىل من ذي احلجة.١ج

  / بني املكان الذي رشع عقد اإلحرام فيه؟٢س

 ÷ /املكان الذي رشع عقد اإلحرام فيه هو: املواقيت التي عينها رسول اهللا٢ج

نازل للنجدي، ويلملم وهي: ذو احلليفة للمدين، واجلُحفة للشامي، وقرن امل

لليامين، وذات عرق للعراقي، واحلرم للمكي، وملن داره بينها وبني مكة 

داره، وما بإزاء كلٍّ من ذلك ميقات ملن ورد منه، وهي ألهلها وملن ورد 

  عليها، وملن لزمه احلج خلَفها موِضُعه.

  / هل جيوز تقديمه عليهام؟٣س

  وقته ومكانه إال ملانع./ نعم، جيوز تقديمه أي: اإلحرام عىل ٣ج

  / بم ينعقد اإلحرام؟٤س

  / ينعقد اإلحرام بالنية مقارنًة لتلبية أو تقليٍد للهدي.٤ج

  / ماذا يفعل املحرم إذا التبس ما قد عنيَّ إحرامه له؟٥س

/ يلزمه الطواف والسعي وجوبًا مثنيًا ندبًا، ناويًا ما أحرم له عىل سبيل ٥ج

، ثم يستأنف نيًة معينًة للحج من أي مكة عقيب السعي اجلملة، وال يتحلل

مرشوطة بأن مل يكن قد أحرم له ثم يستكمل املناسك كاملتمتع، وال يلزمه إال 

  ملا ارتكب قبل كامل السعي األول. ونحوه من الصيام والصدقة دم واحد

  اإلحرام محظورات

  / كم حمظورات اإلحرام؟١س

  / حمظورات اإلحرام أربعة أنواع. ١ج



   ٥٣      اإلحرام محظورات

 

  و النوع األول منها؟ وما يلزم فيه؟/ ما ه٢س

ُن ٢ج / األول منها هو الرفث، والفسوق، واجلدال بالباطل، والتزيُّ

وال توجب هذه  ،بالكحل ونحوه، ولبس ثياب الزينة، وعقد النكاح

  املحظورات عىل فاعلها إال اإلثم.

  / ما هو النوع الثاين؟ وما يلزم فيه؟ ٣س

ومقدماته، ويلزم يف اإلمناء أو الوطء بدنة، ويف النوع الثاين منها هو الوطء /٣ج

اإلمذاء أو ما يف حكمه بقرة، ويف حترك الساكن لشهوة من ملس أو تقبيل أو 

  نظر شاة.

  / ما هو الثالث منها؟ وما يلزم فيه؟٤س

  /الثالث منها سبعة أشياء: ٤ج

  لبس الرجل املخيط.  -١

  وتغطية رأسه ووجه املرأة بأي مبارش.  -٢

  ب.والتامس الطي -٣

شاة أو إطعام ستة  :وأكل صيد الرب ويلزم فيها الفدية إحدى ثالثة أشياء -٤

  من املساكني أو صوم ثالثة أيام ولو متفرقة.

  . أو مخس منها وكذا جتب الفدية يف خضب كل األصابع -٥

  أو تقصريها أو مخس منها .  -٦

ويف إزالة شعر أو برش أو سن منه أو من ُحمِْرٍم غريه يبني أثره يف  -٧

  حصته.  صبع صدقة ويف ما دوهناإالتخاطب، وفيام دون ذلك وعن كل 



   الحج كتاب      ٥٤

  / ما هو النوع الرابع منها؟ وما يلزم فيه؟٥س

/النوع الرابع من حمظورات اإلحرام هو قتل الَقْمل وكّل حيواٍن متوحٍش ٥ج

ل مأمون الرض ر بمبارشٍة أو تسبيب بام لواله ملا انقتل، وفيه مع العمد وإن تَأهَّ

ولو ناسيًا اجلزاُء وهو مثله أو عدُله، وُيرجع فيام له ِمثْل إىل ما حكم به 

  السلُف وإال فعدالن.

  / كم عدل البدنة والبقرة والشاة؟٦س

  / عدل البدنة إطعام مائة مسكني أو صومها، والبقرة سبعون، والشاة عرشة.٦ج

  ما هو حمظور احلرمني؟ /٧س

  والعربة بموضع اإلصابة ال بموضع املوت.  ،/هو شيئان؛ األول: قتل صيدهام٧ج

الثاين: قطع شجر أخرض غري مؤٍذ وال مستثنى أصله فيهام نبت بنفسه أو غرس 

  ليبقى سنة فصاعدا.

  القدوم طواف

  / ما هو الثاين من مناسك احلج؟١س

سجد خارج احلجر عىل طهارة ولو زائل الثاين: طواف القدوم داخل امل/ ١ج

  العقل أو حمموالً أو البسًا غصباً.

  / من أين يبدأ الطائف؟ وكيف يكون يف طوافه؟٢س

/ يبدأ الطواف من احلجر األسود ندبًا، وجيب أن يكون يف طوافه جاعل ٢ج

  البيت عن يساره حتى خيتم به أسبوعا متواليًا.

  / ما يلزم يف تفريق الطواف؟٣س

ولنقص  ،لزم دم لتفريقه أو شوط منه عاملًا غري معذور إن مل يستأنف/ ي٣ج

  ويف ما دون ذلك عن كل شوط صدقة. ،أربعة منه فصاعدا



   ٥٥      والمروة الصفا بين السعي

 

  / هل ركعتا الطواف واجبتان؟٤س

  ذكر.  / نعم جيب ركعتان خلف مقام إبراهيم #، فإن نيس فحيث٤ج 

  / ما يندب يف الطواف وبعده؟٥س

َمل٥ج يف الثالثة األُول، والدعاء يف أثنائه، والتامس  / يندب تسعة أمور: الرَّ

 ،ودخول زمزم بعد الفراغ من الطواف، واالطالع عىل مائه ،األركان

 ،والرشب منه، والصعود منه إىل الصفا من بني االسطوانتني، واتقاء الكالم

  والوقت املكروه.

  والمروة الصفا بين السعي

  /ما هو الثالث من مناسك احلج؟١س

  السعي من الصفا إىل املروة شوط ثم منها إليه كذلك أسبوعاً متوالياً.: ث منها/الثال١ج

  / ما حكم السعي يف النقص والتفريق؟ ٢س

  / حكمه ما مر يف الطواف.٢ج

  / ما يندب يف السعي؟٣س

وأن ييل الطواف،  ،أن يكون عىل طهارة/ يندب يف السعي مخسه أمور: ٣ج

وللرجل صعود الصفا واملروة، وأما املرأة فإن الوقوف يف أسفل الصفا 

  .والسعي بني امليلني ،واملروة أزكى هلا، والدعاء فيهام

  بعرفة الوقوف

  / ما هو الرابع من مناسك احلج؟١س

  وكلها موقف إال بطن عرنة. ،الوقوف بعرفة :/ الرابع١ج

  / متى يكون وقت الوقوف؟٢س

ويكفي املرور عىل أي صفة  ،/ وقته من الزوال يف يوم عرفة إىل فجر النحر٢ج

ل يف الليل من وقف يف النهار، وإال فدم. ،كان   ويدخِّ



   الحج كتاب      ٥٦

  / ما يندب للواقف؟٣س

ومجع العرصين  ،÷/ يندب للواقف القرب من مواقف الرسول اهللا ٣ج

  واإلفاضة من بني العلمني. ،فيها

  الحرام شعربالم والمرور بمزدلفة المبيت

  / ما هو اخلامس من مناسك احلج؟ وما جيب فيه؟ ١س

وجيب مجع العشاءين فيها بأذان واحد وإقامتني،  ،املبيت بمزدلفة :/ اخلامس١ج

فإن  ،فإن صالهام قبل أن يصل املزدلفة مل جيزه إال أن خيشى فواهتام وعليه دم

ق ومل جيمع فعليه دم، وجيب الدفع منها قبل الرشوق وإالَّ     يدفع لزمه دم.فرَّ

  / ما هو السادس من مناسك احلج؟٢س

  / املرور باملشعر احلرام. ٢ج

  الجمرات رمي

  / ما هو السابع من مناسك احلج؟ ١س

/ السابع: رمي مجرة العقبة بسبع حصيات مرتبة طاهرة مباحة غري ١ج

  مستعملة.

  متى يكون وقت الرمي جلمرة العقبة؟ /٢س

/ وقته من فجر النحر إىل فجر ثانيه إال املرأة واخلائف واملريض ونحوهم ٢ج

  فإنه جيوز هلم الرمي من النصف األخري. 

  / ما يندب عند أول الرمي؟ ٣س

  / يندب عند أوله قطع التلبية. ٣ج

  / ما الذي يندب تقديمه بعد الرمي؟٤س

  ة، ثم ذبح األضحية، ثم احللق أو التقصري./ يندب تقديم الصال٤ج



   ٥٧      بمنى المبيت

 

  / ما يلزم احلاج بعد الزوال يف اليوم الثاين؟٥س

سبع مبتدئا / يلزمه بعد الزوال يف اليوم الثاين إىل فجر ثانيه أن يرمي اجلامر بسبع ٥ج

بجمرة اخليف خاتًام بجمرة العقبة، ويف اليوم الثالث كذلك، ثم له النفر، فإن 

وهو غري عازم عىل السفر لزم منه إىل الغروب رمي كذلك، وما  طلع فجر الرابع

  فات من الرمي قيض إىل آخر أيام الترشيق، ويلزم دم التأخري.

  / هل تصح النيابة يف الرمي؟٦س

  / نعم تصح للعذر.٦ج 

  / ما حكمه يف النقص والتفريق؟٧س

  / حكمه حكم الطواف.٧ج 

  / ما يندب يف الرمي؟٨س

والتكبري مع  ،وراجالً  ،وباليمنى ،أن يكون عىل طهارة/ يندب يف الرمي ٨ج

  حصاة.  كل

  بمنى المبيت

  / ما هو الثامن من مناسك احلج؟١س

/ املبيت بمنى ليلة ثاين النحر وثالثه وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غري ١ج

  عازم عىل السفر.

  / ما حكم النقص والتفريق يف املبيت؟٢س

  دم./ يلزم يف نقصه أو تفريقه ٢ج

  الزيارة طواف

  / ما هو التاسع من مناسك احلج؟١س

/التاسع طواف الزيارة كام مر يف طواف القدوم إال أنه ال رمل فيه، وال ١ج

  سعي بعده.



   الحج كتاب      ٥٨

  / متى وقت أدائه؟٢س

  / وقت أدائه من فجر النحر إىل آخر أيام الترشيق، فمن أخره فدم.٢ج

  / متى يرتفع حتريم حمظورات اإلحرام؟ ٣س

رمي مجرة العقبة يوم العيد حيل غري الوطء، وبعد طواف الزيارة حتل / بعد ٣ج

  املحظورات. كل

  / متى يقع طواف القدوم عن طواف الزيارة؟٤س

/ يقع عنه بغري نية  إن أخره إىل بعد الوقوف ونيس طواف الزيارة حتى حلق ٤ج

  بأهله، وكذلك طواف الوداع.

  الوداع طواف

  احلج؟/ ما هو العارش من مناسك ١س

  / العارش طواف الوداع بال رمل، وال سعي بعده.١ج

  / عىل من جيب طواف الوداع؟٢س

  ويعيده من أقام بعده أيامًا.  ،/ جيب عىل غري املكي واحلائض والنفساء٢ج

  / هل جيب كل طواف عىل طهارة؟ وما يلزم من طاف عىل غري طهارة؟٣س

فإن حلق  ،يلحق بأهله/ نعم جيب كل طواف عىل طهارة وإال أعاد من مل ٣ج

فشاة إال طواف الزيارة فبدنة عن الكربى وشاة عن الصغرى، ويعيده إن عاد 

  فتسقط البدنة إن أخرها حتى عاد إىل مكة ويلزم شاة.

  / ما هو الذي يفوت احلج بفواته؟٤س

/ يفوت احلج بفوات اإلحرام أو الوقوف بعرفة، وجيرب ما عداهام دم إال ٤ج

  له وألبعاضه. الزيارة فيجب العود



   ٥٩      العمرة باب

 

  العمرة باب

  / كم مناسك العمرة؟١س

  وحلق أو تقصري. ،وسعي ،وطواف ،إحرام :/ مناسك العمرة أربعة١ج

  / ما حكم العمرة؟ ٢س

  / هي سنة، وتكره يف أشهر احلج وأيام الترشيق لغري املتمتع والقارن.٢ج

  / من أين حيرم بالعمرة؟٣س

  .م من املواقيت التي تقدمت، وغريههبا من خارج احلرماملكي / حيرم ٣ج

   التمتع باب

  / من هو املتمتع؟ ١س

  / هو من يريد االنتفاع بني احلج والعمرة بام ال حيل للمحرم االنتفاع به. ١ج

  / كم رشوط التمتع؟٢س

وأن  ،وأن ال يكون ميقاته داره ،/ رشوطه التي ال يصح إال هبا ستة: النية٢ج

وأن جيمع حجه وعمرته سفر  ،ويف أشهر احلج ،حيرم له من امليقات أو قبله

  وعام واحد.

  / ما صفة حج التمتع؟٣س

/ صفته أن يفعل املتمتع ما مر إال أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية ٣ج

ثم حيرم للحج من أي موضع من مكة، وليس  ،البيت ويتحلل عقيب السعي

  ثم يستكمل املناسك مؤِخراً لطواف القدوم. ،رشطاً 

  / ما يلزم املتمتع؟٤س

/ يلزمه اهلدي بدنة عن عرشة، وبقرة عن سبعة مفِرتضني وإن اختلفت ٤ج

فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج آخرها يوم عرفة  ،فروضهم، وشاة عن واحد

  وسبعة إذا رجع.



   الحج كتاب      ٦٠

  القارن باب

  / ما هو القارن؟١س

  / القارن هو من جيمع بنية إحرامه حجة وعمرة معًا.١ج

  ما رشطه؟/ ٢س

  / رشطه أن ال يكون ميقاته داره، وسوق بدنة.٢ج

  / ما يندب يف اهلدي؟٣س

  وإشعار البدنة. ،والتجليل ،واإليقاف ،/يندب فيه أربعة: التقليد٣ج

  / ما صفة حج القران؟٤س

/ صفته: أن يفعل القارن ما مر ذكره يف صفة احلج املفرد، إال أنه يقدم ٤ج

  ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها.ويتثنى  ،)١(العمرة إال احلل

  الميقات مجاوزة

  / من الذي ال جيوز له جماوزة امليقات إىل احلرم إال بإحرام؟١س

  / الذي ال جيوز له ذلك هو: اآلفاقي احلر املسلم.١ج

  / من هم الذين ال يلزمهم اإلحرام لدخول مكة؟٢س

من عليه طواف  األول: :/ الذين ال يلزمهم اإلحرام لدخول مكة ثالثة٢ج

الزيارة. الثاين: اإلمام وجنوده إذا دخلوا حلرب الكفار وقد التجأوا إىل مكة، 

  عىل الدخول واخلروج إىل مكة كاحلطاب واحلشاش. الثالث: الدائم

  / ما يلزم من دخل بغري إحرام؟٣س

/ يلزمه دم ولو عاد إن كان قد أحرم أو مل حيرم لكنه عاد من احلرم فإن فاته ٣ج

  قضاه مع االستطاعة وال يداخل غريه. عامه

                                                             
  أي: ال يتحلل عقيب سعي العمرة بحلٍق وال تقصري.  –)١(



   ٦١      متفرقة مسائل

 

  متفرقة مسائل

  / ما يلزم الرفيق يف من زال عقله وعرف نيته؟١س

/ يفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته مجيع ما مر يف صفة احلج من فعل ١ج

وترك فيبني إن أفاق، وإن مات حمرمًا بقي حكمه، فإن كان قد أحرم وجهل 

  له.الرفيق نيته فكنايس ما أحرم 

  / ما يلزم من حاضت؟٢س

/ من حاضت أخرت كل طواف، وال يسقط عنها إال طواف الوداع، وال دم ٢ج

  وال صدقة. فيه عليها

  اإلحرام فساد

  / ما يفسد اإلحرام؟١س

/ يفسد اإلحرام الوطء يف أي فرج عىل أي صفة وقع قبل التحليل برمي ١ج

  مجرة العقبة أو بميض وقته أداًء وقضاًء أو نحوهام.

  / ما يلزم من فسد إحرامه بالوطء؟٢س

اإلتامم كالصحيح، وبدنة أو عدهلا مرتبًا، وقضاء ما  :/يلزمه ستة أحكام٢ج

أفسد ولو نفالً، ويلزمه غرامة ما ال يتم قضاء زوجة أكرهت عىل الوطء ففعلت 

  وبدنتها، ويفرتقان حيث أفسدا. ،إال به

  متفرقة مسائل

  / ما يلزم املحرص؟١س

أحرص عن السعي يف العمرة والوقوف يف احلج أن يبعث هبدي  / يلزم من١ج

فمن مل جيد  ،أقله شاة ويعنيِّ لنحره وقتًا من أيام النحر يف حمله فيحل بعده

  وعىل املحرص القضاء، وال عمرة معه. ،فصيام كاملتمتع



   الحج كتاب      ٦٢

  / بامذا يصري احلاج أو املعتمر حمرصاً؟٢س

اع الزاد، أو انقطاع املحرم، أو مرض / باحلبس، أو املرض، أو اخلوف، أو انقط٢ج

  من يتعني عليه أمره، أو جتدد عدة، أو منع زوج أو سيد حيث هلم املنع.

  / ما يلزم من وجب عليه احلج ومل حيج؟٣س

  / يلزمه اإليصاء به.٣ج

  / ما أفضل أنواع احلج؟٤س

  ثم العكس. ،ثم القران ،/ أفضله اإلفراد مع عمرة تضاف إليه بعد أيام الترشيق٤ج

  / ما يلزم من نذر أن يميش إىل بيت اهللا؟٥س

/ يلزمه اإلحرام ألحد النسكني فيؤدي ما عني من حج أو عمرة، وإال فام ٥ج

  .ويركب للعجز فيلزم دم )١(شاء

  مصرفها وبيان الدماء ومكان وقت

  / متى يكون وقت الدماء؟١س

يف احلج أيام النحر / وقت دم القران والتمتع واإلحصار واإلفساد والتطوع ١ج

  فيلزم دم التأخري، وال توقيت ملا عداها. ،اختيارًا وبعدها اضطراراً 

  / بني مكان ذبح الدماء؟٢س

وهو  ،واضطرار هيام احلرم ،ومكان دم العمرة مكة ،/ اختياري مكاهنا منى٢ج

  مكان ما سواهام إال الصوم ودم السعي فحيث شاء.

  رصفها؟/ فيمن ترصف الدماء؟ وبني كيفية ٣س

وله األكل  ،إال دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء ،/ترصف يف الفقراء كالزكاة٣ج

  منها، وكيفية رصفها أهنا ال ترصف إال بعد الذبح، وللمرصف فيها كل ترصف.

                                                             
  أي: وإال يعني فام شاء أن يضع إحرامه عليه، ولو عن حجة اإلسالم.  –)١(



  

  
  
  
  

  
  

يف يث النبوي الشر   مقرر احلد

  المستوى الثالث  االبتدائي
 

  
  

 



  

6  
  تــقــديـــم

  ،احلمد هللا رب العاملني

  ، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيئني

  فهذه أحاديث خمتارة  أما بعد: .وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين

وقد بذلنا جهدًا يف أن تكون مواضيعها مفيدة وهادفة  ،÷من كالم النبي

  نسأل اهللا تعاىل أن  ،بام يتناسب مع سن الطالب ومع بلداهنم

  وصىل اهللا  جيعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم.

  عىل حممد وعىل آله الطيبني 

  الطاهرين

.  

  

   



   ٦٥    والعلماء العلم

 

6  
  والعلماء العلم

يِن َأْجلََمُه اهللا  ÷عنه  -١ َّا َينَْفُع اهللا بِِه ِيف َأْمِر الدِّ أنه قال: ((َمْن َكتََم ِعْلًام ِمم

 )).)١(َيْوَم الِقيَاَمِة بِلَِجاٍم ِمَن النَّارِ 

ْن تَْأُخُذوَن  ÷وعنه  -٢ أن قال: ((إنَّ َهَذا الِعْلَم ِديٌن َفانْظُُروا َعمَّ

 )).)٢(ِدينَُكمْ 

  )).)٣(اْحلَُكَماءَ  َوَخالِطُوا ،َوَسائُِلوا الُعَلَماءَ ، ((َجالُِسوا الُعلََماءَ  أنه قال: ÷وعنه  - ٣

  )).)٤(الَوَرعُ  َوَخْريُ دِينُِكمُ  ،أنه قال: ((فَْضُل العِلِْم َخْريٌ ِمْن فَْضِل الِعبَاَدةِ  ÷وعنه  - ٤

َؤاُل، َفاْسَأُلوا َيْرَمحُْكُم اهللا  ÷وعنه  - ٥ أنه قال: ((الِعْلُم َخَزائٌِن َوَمَفاتِيُحَها السُّ

اِئُل، َواْلُمَعلُِّم، َواْلُمْستَِمُع، َواْلُمْستَِجيُب َهلُمْ   )).)٥(تََعاَىل، َفإنَُّه ُيْؤَجُر فِيِه َأْربََعٌة: السَّ

نَِّة ُكنُْت  ÷وعنه  -٦ تِي َأْربَِعَني َحِديثًا ِمَن السُّ أنه قال: ((َمْن َحِفَظ َعَىل ُأمَّ

 )).)٦(َلُه َشِفيعًا َيْوَم الِقيَاَمةِ 

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

يف  #)، واإلمام املنصور باهللا ١٤٣] رقم (٢٠٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

  ].١٥١حديقة احلكمة [

يف  #)، واإلمام املنصور باهللا ١٥٢] رقم (٢١٠[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

  ].١٦حديقة احلكمة [

)، واإلمام أمحد بن سليامن # يف ١٥٤] رقم (٢١١أمايل اإلمام أيب طالب # [ - )٤(

  حقائق املعرفة.

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٥(

  .#] عن أمايل اإلمام أيب طالب ٧٧٩[

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٦(

  ] عن صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرضا# .٧٨١[



  الشريف النبوي الحديث مقرر     ٦٦

  السوء علماء من التحذير

  )).)١(أنه قال: ((اتَُّقوا الَعابَِد اْجلَاِهَل َوالَعاِملَ الَفاِسَق   ÷وعنه  -٧

نْيَا))، ِقيَل: أنه قال: ((الُفَقَهاُء ُأمَ  ÷وعنه  -٨ ُسِل َما َملْ َيْدُخُلوا ِيف الدُّ نَاُء الرُّ

ْلَطاِن َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك  ((اتِّبَاُع السُّ نْيَا َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل:  َوَما ُدُخوُهلُْم ِيف الدٌّ

 )).)٢(ِدينُِكمْ  َفاْحَذُروُهْم َعَىل 

  وفضله اإليمان

تَْك َحَسنَتَُك َوَساَءتَْك  ÷سأل رجل رسول اهللا  - ٩ : ما اإليامن؟ قال: ((إَِذا َرسَّ

ٌء َفَدْعهُ  َسيِّئَتَُك َفأَنَْت ُمْؤِمٌن)) َقاَل: َفَما اإلْثُم؟ َقاَل: ((إَِذا َحكَّ ِيف نَْفِسَك َيشْ
)٣(.((  

قوٌم فقال: ((َمِن الَقْوُم؟)) َقاُلوا: نَْحُن َقْوٌم  ÷استقبل رسول اهللا  -١٠

ْربُ ِعنَْد البَالءِ ُمْؤِمنُوَن يَ  ِه، َقاَل: ((َوَما بََلَغ ِمْن إْيَمانُِكْم؟)) َقاُلوا: الصَّ  ،ا َرُسوَل اللَّ

َضاُء بِالَقَضاِء، َفَقاَل َرُسوُل اهللا  َخاِء، َوالرِّ ْكُر ِعنَْد الرَّ ، : ((ُحَكَماءٌ  ÷َوالشُّ

بِيَاَء، إْن ُكنْتُْم َكَما تَِصُفوَن َفال تَبْنُوا ، َكاُدوا ِمَن الِفْقِه َأْن َيُكونُوا َأنْ ، ُعَلَماءٌ ُحَلَماءٌ 

 )).)٤(َما الَ تَْسُكنُوَن، َوالَ َجتَْمُعوا َما الَ تَْأُكُلوَن، َواتَُّقوا اهللا الَِّذي إَِليِْه تُْرَجُعونَ 

  العظيم القرآن فضل

الِة َأْفَضُل ِمْن ِقَراَءِة الُقْرآِن  ÷وعنه  -١١ أنه قال: ((ِقَراَءُة الُقْرآِن ِيف الصَّ

                                                             
  ).١٨٢] رقم (٢٢٤[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٢(

  .#م أيب طالب ] عن أمايل اإلما٧٨١[

  ).١٩٥] رقم (٢٣١[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٤(

  .#] عن أمايل اإلمام أيب طالب ٧٨٧[



   ٦٧    الوضوء

 

الِة َأْفَضُل ِمْن ِذْكِر اهللا تََعاَىل، َوِذْكُر اهللا  الِة، َوقَِراَءُة الُقْرآِن ِيف َغْريِ الصَّ ِيف َغْريِ الصَّ

َدَقُة َأْفَضُل مِ  َدَقِة، َوالصَّ يَاُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر، تََعاَىل َأْفَضُل ِمَن الصَّ يَاِم، َوالصِّ َن الصِّ

َوالَ َقْوَل َوالَ َعَمَل إالّ بِنِيٍَّة، َوالَ َقْوَل َوالَ َعَمَل َوالَ نِيََّة  ،ثم َقاَل: الَ َقْوَل إالّ بَِعَملٍ 

نَّةِ    )).)١(إالّ بِإَِصابَِة السُّ

بَتُْه أنه قال:((إنَّ البَيَْت إَِذا ُقِرئ فِيِه  ÷ وعنه - ١٢ تُْه اْلَمالئَِكُة َوتَنَكَّ الُقْرآُن َحَرضَ

يَاطِنيُ  هُ  ،َواتََّسَع بَِأْهلِهِ  ،الشَّ ْ ُيْقَرْأ فِيِه الُقْرآُن  ،َوَكثَُر َخْريُ ُه، َوإنَّ البَيَْت إَِذا َمل َوَقلَّ َرشُّ

يَاطِنيُ  تُْه الشَّ بَتُْه اْلَمالئَِكةُ  ،َحَرضَ هُ وَ  ،َوَضاَق بَِأْهلِهِ  ،َوتَنَكَّ هُ  ،َكثَُر َرشُّ  )).)٢(َوَقلَّ َخْريُ

 الوضوء

َأ َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه ُثمَّ َخَرَج َوالَ ُيِريُد إِالَّ  ÷وعنه  -١٣ أنه قال: ((َمْن تَْوضَّ

اْلَمْسِجَد، ُثمَّ َمَشى َهِذِه اْلِمْشيََة َكتََب اهللا َلُه بُِكلِّ ُخطَْوٍة َحَسنًَة، َوَحمَا َعنُْه بُِكلِّ 

َسيِّئَةً  ُخْطَوةٍ 
)٣(((. 

  الصالة

َصلِّ َصالَة ُمَودٍِّع تََرى َأنََّك الَ تَُصيلِّ  ،أنه قال: ((َيا أَنَُس   ÷وعنه  -١٤

َك َموِضَع ُسُجوِدَك َحتَّى الَ تَْعِرَف َمْن َعْن َيِمينَِك َوالَ  ْب بِبََرصِ بَْعَدَها أَبَدًا، َواْرضِ

 )).)٤(َدْي َمْن َيَراَك َوالَ تََراهُ َمْن َعْن َيَساِرَك، َواْعَلْم َأنََّك بَْنيَ يَ 

اِئَني إَِىل اْلَمَساِجِد ِيف الظَُّلِم بِنُوٍر تَامٍّ َيْومَ  ÷ وعنه -١٥ ِ اْلَمشَّ  أنه قال:((بَرشِّ

                                                             
 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)١(

  .#] عن اإلمام النارص يف البساط وأمايل اإلمام أيب طالب ٤٥[

  ).٢٢٩] رقم (٢٤٨[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

  ).٤٠١] رقم (٣٥٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

  ).٢٨٠] رقم (٣٠٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(
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 .)))١(الِقيَاَمةِ 

  الجمعة فضل

اِمِهنَّ   ÷وعنه  -١٦ اُمُهنَّ َكَليَالِِيِهنَّ  ،أنه قال: ((أَْربٌَع َليَالِيِهنَّ َكَأيَّ ُجيِْزُل  ،َوَأيَّ

اُهللا فِيَها الَقْسَم، َوُيْعطِي فِيَها اْجلَِزيَل: َليَْلُة اْجلُْمَعِة َوَصبِيَحتَُها، َوَليَْلُة النِّْصِف ِمْن 

  )).)٢(َشْعبَاَن َوَصبِيَحتَُها، َوَليَْلُة الَقْدِر َوَصبِيَحتَُها، َوَليَْلُة َعَرَفَة َوَصبِيَحتَُها.

  الدعاء فضل

  )).)٣(أنه قال: ((َمْن أَدَّى َفِريَضًة َفَلُه ِعنَْد اهللا َدْعَوٌة ُمْستََجابَةٌ  ÷وعنه  -١٧

((اللَُّهمَّ إينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن   ÷وعنه  -١٨ أنه كان يدعو هبذه الدعوات: 

 الَ ُيْسَمُع، َونَْفٍس الَ تَْشبَُع))، ُثمَّ َيقُ 
ٍ
وُل: ِعْلٍم الَ َينَْفُع، َوَقْلٍب الَ َخيَْشُع، َوُدَعاء

  )).)٤(((اللَُّهمَّ إينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َهُؤالِء األَْربَعِ 

ُجِل بَْعَد َصالِة  ÷وعنه  -١٩ ٍد بِيَِدِه َلُدَعاُء الرَّ أنه قال: ((َوالَِّذي نَْفُس ُحمَمَّ

اِرِب بَِمالِِه ِيف األَْرضِ  ْمِس َأنَْجُح ِيف اْحلَاَجِة ِمَن الضَّ  )).)٥( الَفْجِر إَِىل ُطُلوِع الشَّ

 ((َمْن َكاَن ِمنُْكْم َأَحبَّ َأْن تُْستََجاَب َدْعَوتُُه َفْليُطِْب  أنه قال: ÷ وعنه -٢٠

                                                             
  ).٤٠٠] رقم (٣٥٧[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(

  ).٣٢٠] رقم (٣١٨[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٣(

  .#] عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى وأمايل اإلمام أيب طالب ١٠٠[

  ).٣٤٣] رقم (٣٣٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(

 حممد بن حييى املطهرثار للسيد العالمة املختار من صحيح األحاديث واآل -)٥(

  .#] عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى وأمايل اإلمام أيب طالب ٩٨[



   ٦٩    االستغفار

 

 .)))١(َمْكَسبَهُ 

الِة   ÷أن رسول اهللا  #وعن عيلٍّ  -٢١ اَف ِمَن الصَّ َكاَن إَِذا َأَراَد االنِْرصَ

َمَسَح َجبَْهتَُه بِيَِدِه اليُْمنَى ُثمَّ َيُقوُل: ((اللَُّهمَّ َلَك اْحلَْمُد الَ إَلَه إالّ َأنَْت َعاِملُ اْلَغيِْب 

َهاَدِة، اللَُّهمَّ َأْذِهْب َعنِّي اْهلَمَّ َواْحلََزَن َوالِفتََن َما َظَهَر  )، ِمنَْها َوَما بَطََن)َوالشَّ

تِي َيُقوُل َذلَِك إالّ َأْعَطاُه اهللا َما َسَأَل  ÷  َوَقاَل   )))٢(: ((َما َأَحٌد ِمْن ُأمَّ

 االستغفار

أنه قال: ((َمْن َلِزَم االْستِْغَفاَر َجَعَل اهللا َلُه ِمْن ُكلِّ ِضيٍق   ÷وعنه  -٢٢

 )))٣(َوَرَزَقُه ِمْن َحيُْث الَ َحيْتَِسُب  ،َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرجاً  ًا،َخمَْرج

 الذكر فضل

أنه قال: ((ُسبَْحاَن اهللا َواْحلَْمُد لِلَِّه َوالَ إَلَه إالّ اهللا َواهللاُ أَْكَربُ َوالَ   ÷وعنه  - ٢٣

اِحلَاُت  َة إالّ بِاهللاِ ُهنَّ البَاقِيَاُت الصَّ  )).)٤(َوُهنَّ َكنٌْز ِمْن ُكنُوِز اْجلَنَّةِ  ،َحْوَل َوالَ قُوَّ

 وآله النبيء على الصالة

الِة َعَيلَّ َيْوَم اجلُُمَعِة َفإِنَُّه َيْوٌم   ÷وعنه  -٢٤ أنه قال: ((َأْكثُِروا ِمَن الصَّ

َرَجَة الَوِسيَلَة ِمَن اجلَنَّةِ   ، ِقيَل: َياتَُضاَعُف فِيِه األَْعَماُل، َواْسَأُلوا اهللاَ تََعاَىلْ ِيلَ الدَّ

: ِهي َأَعَىلْ َدَرَجٍة ِيف اجلَنَِّة ال َينَاُهلَا  ،َرُسوَل اهللاِ َرَجُة الَوِسيَلُة ِمَن اجلَنَِّة؟ َقاَل ً َوَما الدَّ

                                                             
 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)١(

  .#] عن أمايل اإلمام أيب طالب ٨١١[

حممد بن حييى املطهر  املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة -)٢(

  ] عن أمايل اإلمام أيب طالب #.١٠١[

  ).٣٨١] رقم (٣٤٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

  ).٦٣٥] رقم (٤٧٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(
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 )).)١(َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأنَا َهوَ وإِال نَبِيٌّ 

 والصدقة الزكاة

بِّ   ÷وعنه  -٢٥ ِّ تُْطِفُئ َغَضَب الرَّ َوإنَّ  ،أنه قال: ((إنَّ َصَدَقَة الرسِّ

َدَقَة َلتُْطِفُئ اْخلَطِيئََة َكَما ُيْطِفُئ اْلَماُء النَّارَ   )))٢(الصَّ

 واالعتكاف الصيام

ِذيَن   ÷وعنه  -٢٦ َا الَّ أنه قال: ((إنَّ اهللا َوَمالِئَكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

ِريَن آ َمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا تَْسِليًام، َوُيَصلُّوَن َعَىل اْلُمْستَْغِفْرْيَن َواْلُمتََسحِّ

 
ٍ
ْر َأَحُدُكْم َوَلْو بُِجْرَعٍة ِمْن َماء  )).)٣(بِاألَْسَحاِر، َفْليَتََسحَّ

اَن أنه قال: ((َمِن اْعتََكَف الَعْرشَ األََواِخَر ِمْن َشْهِر َرَمَض   ÷وعنه  -٢٧

تَْنيِ َوُعْمَرتَْنيِ   )))٤(َكاَن َعْدَل َحجَّ

 الحج

َة، َفإنَّ َأَحَدُكْم الَ َيْدِري َما  ÷وعنه  -٢٨ ُلوا اْخلُُروَج إَِىل َمكَّ أنه قال: ((َعجِّ

 )).)٥(َيْعِرُض َلُه ِمْن َمَرٍض َأْو َحاَجةٍ 

                                                             
 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)١(

  . #] عن جمموع اإلمام زيد وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى ١٦٨[

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٢(

  . #] عن جمموع اإلمام زيد بن عيل ٢٩٨[

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٣(

  .#وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى  #مام أيب طالب ] عن جمموع اإل٣١٥[

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٤(

  بنحوه. #وعن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى  #] عن أمايل اإلمام أيب طالب ٣٣٧[

  ).٤٧٥] رقم (٣٩١[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٥(



   ٧١    المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

 

أنه قال: ((َمْن َأَراَد ُدنْيَا َأْو آِخَرَة َفْليَُؤمَّ َهَذا البَيَْت، َما َأتَاُه   ÷وعنه  -٢٩

َا النَّاُس،  ،َعبٌْد َفَسَأَل ُدنْيَا إالّ َأْعَطاُه اهللا ِمنَْها َأْو َسَأَلُه آِخَرًة إالّ ُذِخَر َلُه ِمنَْها. أَهيُّ

نُوَب َكَما َيْغِسُل اْلَماُء َعَليُْكم بِاْحلَجِّ َوالُعْمَرِة َفتَابُِعوا بَيْ  َُما َيْغِسالِن الذُّ نَُهَما؛ َفإهنَّ

َرَن، َوَينِْفيَاِن الَفْقَر َكَما تَنِْفي النَّاُر َخبََث اْحلَِديدِ   .)))١(الدَّ

 المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

َكِر أَْو أنه قال: ((َلتَْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف، َوَلتَنُْهنَّ َعِن اْلُمنْ   ÷وعنه  -٣٠

اَرُكْم، ُثْم َيْدُعوا ِخيَاُرُكْم، َفال ُيْستََجاُب َهلُمْ  َليَُسلَِّطنَّ اهللاُ َعَليُْكْم ِرشَ
)٢(.(( 

 الرحم وصلة الوالدين بر

أنه قال: ((َمْن َيْضَمْن ِيل َواِحَدًة َأْضَمْن َلُه َأْربَعًا، َمْن َيِصْل   ÷وعنه  -٣١

 )).)٣(َرِمحَُه َفيُِحبُُّه َأْهُلُه، َوَيْكثُُر َماُلُه، َوَيطُوُل ُعُمُرُه، َوَيْدُخُل َجنََّة َربِّهِ 

َفَح أنه قال: ((َأْفَضُل الَفَضائِِل َأْن تُْعطَِي َمْن َحَرَمَك، َوتَْص   ÷وعنه  -٣٢

 )).)٤(َعْن َمْن َشتََمَك، َوتَِصَل َمْن َقَطَعَك 

ةً  ÷وعنه  - ٣٣  )).)٥(َمْربُوَرةً  أنه قال: ((َلَردُّ َدانٍِق ِمْن َحَراٍم َيْعِدُل ِعنَْد اهللا َسبْعَِني َحجَّ

                                                             
 حممد بن حييى املطهراألحاديث واآلثار للسيد العالمة  املختار من صحيح -)١(

  . #وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى  #] عن جمموع اإلمام أيب طالب ٣٤٢[

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٢(

  ] عن األحكام لإلمام اهلادي #.٧٥٩[

  ].٢/٥٤٠األحكام لإلمام اهلادي # [ -)٣(

  ).٥٢١] رقم (٤١٨[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(

(٤١٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٥( ). والدانق: جزء من أجزاء ٥٢٤] رقم 

الدرهم، والدرهم: عملة مرضوبة من الفضة، ذكر يف البحر: أن الدرهم: عرشة 

  دوانيق ونصف.
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 تعالى اهللا من الخوف

 أنه قال: ((َمْن تََرَك َمْعَصيًِة َخمَاَفَة اهللا تََعاَىل أَْرَضاُه اهللا َيْومَ  ÷وعنه  - ٣٤

 )).)١(الِقيَاَمةِ 

 الوصية كتابة

أنه قال: ((َما َحّق اْمْرٍئ ُمْسِلٍم َلُه َيشٌء ُيوِيص فِيِه َيبِيُت   ÷وعنه  -٣٥

 )).)٢(َليَْلتَْنيِ إِالَّ َوَوِصيَّتُُه ِعنَْدُه َمْكتُوبَةٌ 

 الخير اكتساب في الترغيب

َوالَ َخْريَ فِيَمْن الَ َيْأَلُف  ،أنه قال: ((اْلُمْؤِمُن إْلٌف َمْأُلوٌف  ÷وعنه  -٣٦

 )).)٣(َوَخْريُ النَّاِس َأنَْفُعُهْم لِلنَّاسِ  ،َوالَ ُيْؤَلُف 

 المؤمنين نفع في الترغيب

اَلَغ فِيَها أنه قال: ((َمْن َمَشى ِيف َحاَجِة َأِخيِه اْلُمْسِلِم َفبَ  ÷وعنه  -٣٧

 )).)٤(ُقِضيَْت َأْو َملْ تُْقَض، ُكتِبَْت َلُه ِعبَاَدُة َسنَةٍ 

 اهللا في والبغض اهللا في الحب

أنه قال: ((َمْن َأَحبَّ ِيف اهللاِ، َوَأبَْغَض ِيف اهللاِ، َوَأْعَطى ِيف اهللاِ،  ÷وعنه  -٣٨

 )).)٥(َوَمنََع ِيف اهللاِ، َوَأنَْكَح ِيف اهللا َفَقِد اْستَْكَمَل اإلْيَمانَ 

                                                             
 بن حييى املطهر حممداملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)١(

  .#] عن أمايل اإلمام أيب طالب ٨٠٢[

  ).٥٥٥] رقم (٤٣٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(
  ).٥٧٠] رقم (٤٤١[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(
  ).١٨٨] رقم (٢٢٨[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(
  ).٥٩٠] رقم (٤٥٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٥(



   ٧٣    الورع

 

ابُّوا، َوأَدَُّوا األََمانََة، َواْجتَنَبُوا  ÷وعنه  - ٣٩ أنه قال: ((ال تََزاُل أُمَّتي بَِخْريٍ َما َحتَ

نِنيَ ا َكاةَ، َفإَِذا َملْ َيْفَعُلوا َذلَِك ابْتُلُوا بِالَقْحِط َوالسِّ الَة َوآتَُوا الزَّ  )).)١(ْحلََراَم، َوأََقاُموا الصَّ

قٍّ أَْو ُمبْطٍِل الَ َوَرَد َعَيلَّ  ÷ وعنه - ٤٠ ْ َيْقبَِل الُعْذَر ِمْن ُحمِ  أنه قال: ((َمْن َمل

 )).)٢(اْحلَْوضِ 

 الورع

أنه قال: ((اإلْسالُم لِبَاُسُه اْحلَيَاُء، َوِزينَتُُه الَوَفاُء، َوُمُروَءتُُه الَعَمُل  ÷وعنه  - ٤١

 أََساٌس َوأََساُس اإلْسالِم ُحبُّنَا أَْهَل البَيِْت 
ٍ
ء الُِح، َوِعَماُدُه الَوَرُع، َولُِكلِّ َيشْ  )).)٣(الصَّ

 المؤمن أذية تحريم

 ،أنه قال: ((اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َولَِسانِهِ  ÷وعنه  -٤٢

 )).)٤(َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجر َما َهنَى اهللا َعنْهُ 

: َمْن َأَهاَن ِيل َولِيا َفَقْد بََرَز   ÷وعنه  -٤٣ أنه قال: ((َيُقوُل اهللا َعزَّ َوَجلَّ

 )).)٥(لُِمَحاَربَتِي

أنه قال: ((َمْن َهبََت ُمْؤِمنًا َأْو ُمْؤِمنًَة، أَْو َقاَل فِيِه َما َليَْس فِيِه   ÷وعنه  -٤٤

                                                             
 حممد بن حييى املطهرألحاديث واآلثار للسيد العالمة املختار من صحيح ا -)١(
  ] عن صحيفة اإلمام الرضا#.٨٧[
 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٢(
  .#] عن أمايل اإلمام أيب طالب ٧٩٦[
(٥١٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣( )، والسيوطي يف الدر املنثور ٦٩٠] رقم 
]٧/٣٥٠] ] رقم ١/٢٤٨] البن النجار، وسبط ابن العجمي يف الكشف احلثيث 
)، والذهبي ١٢٣٢] رقم (٥/٣٨٠)، وابن حجر العسقالين يف لسان امليزان [٧٣٤(

] (٤/٣٥يف ميزان االعتدال  ) واملتقي اهلندي يف كنز العامل ٨١٦٤] ترمجة 
(] رق١١/٥٣٩[ [٣٢٥٢٣م  (١٢/١٠٥) البن النجار، ويف  ) البن ٣٤٢٠٦] رقم 

  عساكر.
  ).١٨٥] رقم (٢٢٦[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(
  ).٧٦٧] رقم (٥٤٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٥(
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َّا َقاَل فِيهِ   )).)١(َأَقاَمُه اهللا َيْوَم الِقيَاَمِة َعَىل تَلٍّ ِمْن نَاٍر َحتَّى َخيُْرَج ِمم

 الدنيا من التحذير

ِه َجَعَل اهللا أنه قال: ((َمن أْمَسَى َوَأْصبََح َواآلِخَرُة   ÷وعنه  -٤٥ أَْكَربُ َمهِّ

نْيَا َحتَّى َيْستَْكِمَل ِرْزَقُه، َوَمَن  ْ َخيُْرْج ِمَن اْلدُّ اْلِغنََى ِيف َقْلبِِه، َوَمجََع َلُه أْمَرُه، َوَمل

ُه، َوَملْ َينَْل َواْلُدنيا أَْكَربُ َمهِِّه َجَعَل اهللا الَفْقَر بَْنيَ َعيْنَيِْه، َوَشتََّت َعَليِْه أْمرَ أَمَسَى َوَأْصبََح 

نْيَا إِالَّ َما ُقِسَم َلهُ   )).)٢(ِمَن اْلدُّ

ْرُص َعَىل   ÷وعنه  -٤٦ أنه قال: ((َهيَْرُم ابُْن آَدَم َوتَِشبُّ ِمنُْه اْثنَتَاِن: اْحلِ

ْرُص َعَىل الُعُمرِ   )).)٣(اْلَماِل، َواْحلِ

َا النَّاُس، إنَّ َأَحَدُكْم َلْن َيُموَت َحتَّى َيْستَْكِمَل  ÷وعنه  -٤٧ أنه قال: ((َأهيُّ

ْزَق  َا النَّاُس  ، ِرْزَقُه َفال تَْستَبْطِئُوا الرِّ َه َأهيُّ ، ُخُذوا َما  َواْمجُِلوا ِيف الطََّلِب  ، َواتَُّقوا اللَّ

 )).)٤(َما َحُرمَ  َوَدُعوا،   َحلَّ 

 الظلم تحريم

أنه قال: ((َمْن َأَعاَن َعَىل ُخُصوَمٍة بَِغْريِ ِعْلٍم َكاَن ِيف َسَخِط   ÷وعنه  -٤٨

 )).)٥(َينِْزعَ  اهللا َحتَّى

                                                             
 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)١(
  ] عن أمايل اإلمام أيب طالب#.٧٩٤[

  ).٦٨٥] رقم (٥٠٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

  ).٧٠٦] رقم (٥٢١[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

(٥٠٣[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤( )، ويف حديقة احلكمة النبوية ٦٧٦] رقم 

  ].١١١[ #لإلمام املنصور باهللا 

  ).٦٩٦] رقم (٥١٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٥(



   ٧٥    الغلو عن النهي

 

 الغلو عن النهي

يِن َفإنََّما َهَلَك َمْن َكاَن َقبَْلُكْم  ÷وعنه  -٤٩ اُكْم َوالُغُلوَّ ِيف الدِّ أنه قال: ((إيَّ

ينِ   )).)١(بِاْلُغُلوِّ ِيف الدِّ

 الغصب تحريم

َق بِِه ِمْن َسبِْع  ÷ه وعن -٥٠ أنه قال: ((َمْن َغَصَب ِشْرباً ِمَن األَْرِض طُوِّ

 )).)٢(َأَرِضَني َيْوَم الِقيَاَمِة، َوِقتَاُل اْلُمْسِلِم ُدوَن َمالِِه َشَهاَدةٌ 

 الغناء تحريم

ُب  ÷وعنه  -٥١ أنه قال: ((بُِعثُْت بَِكْرسِ اْلِمْعَزاِف َواْلِمْزَماِر، َوأَْقَسَم َريبِّ الَ َيْرشَ

نْيَا َمخْرًا إالّ َسَقاُه اهللا َيْوَم الِقيَاَمِة َمحِيًام))، ثم َقاَل: َرُسوُل اهللا َعبْدٌ  : ÷ ِيف الدُّ

انِيَِة ُسْحٌت، َوَحقٌّ ((َكْسُب اْلُمَغنِّيَِة ُسْحٌت، َوَكْسُب اْلُمَغنِّي ُسْحٌت،  َوَكْسٌب الزَّ

ََّة َحلًْام نَبََت ِمْن ُسْحٍت   )).)٣(َعَىل اهللا َأْن الَ ُيْدِخَل اْجلَن

 الزنا تحريم

نْيَا، َوَثالٌث   ÷وعنه  -٥٢ نَا ِستُّ ِخَصاٍل: َثالٌث ِيف الدُّ أنه قال: ((ِيف الزِّ

 َ نْيَا َفإِهنَّ تِي ِيف الدُّ ا الَّ ْزَق. ِيف اآلِخَرِة، َفَأمَّ ُل الَفنَاَء، َوتَْقطَُع الرِّ ا تُْذِهُب البََهاَء، َوتَُعجِّ

ْمحَِن، َواْخلُُلوُد ِيف النَّارِ  َساِب، َوَسَخُط الرَّ تِي ِيف اآلِخَرِة َفُسوُء اْحلِ ا الَّ  )).)٤(َوأمَّ

                                                             
  ).٧٢٦] رقم (٥٢٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(

  ).٧٣١] رقم (٥٣٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

حممد بن حييى املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٣(

  ، واجلامع الكايف. #] عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ٧١٢[املطهر

  ).٧٥٩] رقم (٥٤٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(
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 الثناء حب عن النهي

مُّ أنه قال: ((ُحبُّ الثَّنَاِء ِمَن النَّاِس ُيْعِمي َوَيُص   ÷وعنه  -٥٣
)١(.(( 

 الغضب

أنه قال: ((َمْن َردَّ َغَضبَُه َدَفَع اهللا َعنُْه َعَذابَُه، َوَمْن َحِفَظ   ÷وعنه  -٥٤

 )).)٢(لَِسانَُه َسَرتَ اهللا َعْوَرتَُه، َوَمْن اْعتََذَر إَِىل اهللا َقبَِل اهللا ُعْذَرهُ 

 الدماء حرمة

أنه قال: ((َمْن َلِقَي اهللا بَِدٍم َحَراٍم َلِقَي اهللا َيْوَم َيْلَقاُه َوبَْنيَ   ÷وعنه  -٥٥

َعيْنَيِْه: آيٌِس ِمْن َرْمحَِة اهللاِ
)٣(.(( 

 الشفاعة

اِرُب بَِسيِْفِه   ÷وعنه  -٥٦ أنه قال: ((َثالثٌة َأنَا َشِفيٌع َهلُْم َيْوَم الِقيَاَمِة: الضَّ

َيتِي، َواْلَقاِيض  وا إَِليِْه، َواْلُمِحبُّ َهلُْم بَِقْلبِِه  َأَماَم ُذرِّ َهلُْم َحَواِئَجُهْم ِعنَْدَما اْضطَرُّ

 )).)٤(َولَِسانِهِ 

                                                             
  ).٧٧٧] رقم (٥٥٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(

  ).٧٨٧] رقم (٥٥٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٢(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٣(

  ] عن أمايل اإلمام أيب طالب#.٥٧٧[

] عن أمايل اإلمام أيب ٢/٨٤٨[٣املوىل جمد الدين املؤيدي # يف لوامع األنوار ط - )٤(

)، ٢٢٨٥] رقم (٥/٣٣٣. والنيسابوري اخلركويش يف رشف املصطفى [# طالب

)، واملتقي اهلندي يف ١٧٢٥] رقم (٢/٤١٧وابن حجر العسقالين يف لسان امليزان [

  ].١/١٨) للديلمي، واملحب الطربي يف الذخائر [٣٤١٨٠] رقم (١٢/١٠٠الكنز [



   ٧٧    الجنائز

 

 الجنائز

نَُه َوَحنََّطُه َوَمحََلُه َوَصىلَّ َعَليِْه   ÷وعنه  -٥٧ َل َميِّتًا َوَكفَّ أنه قال: ((َمْن َغسَّ

 )).)١(ِه َكيَْوِم َولَِدتُْه ُأمُّهُ َوَملْ ُيْفِش َما َرَأى ِمنُْه َخَرَج ِمْن َخطِيئَتِ 

؛ ألنه َضيََّع ِمن السنِة )٢(أنه قال: ((ال ُيَصىلَّ عىل األغلف #وعن عيلٍّ  -٥٨

 )).)٣(أعَظمهَا، إِالَّ أْن يُكوَن تََرَك َذلَِك َخوًفا َعَىل نَْفِسهِ 

 وفضلها االستخارة

ْوَرَة ِمَن  َأنَُّه َكاَن ُيَعلُِّم َأْصَحابَُه االْستَِخاَرةَ : ÷وعنه  -٥٩ َكَما ُيَعلُِّمُهُم السُّ

ِه، َوليَُقْل: اللَُّهمَّ إِينِّ َأْستَِخُريَك  اْلُقْرآِن، َوَكاَن َيُقْوُل: ((إَِذا أََراَد َأَحُدُكْم َأْمرًا َفْليَُسمِّ

َلُم َوال َأْعَلُم، فِيِه بِِعْلِمَك، َوَأْستَْقِدُرَك فِيِه بُِقْدَرتَِك؛ َفإِنََّك تَْقِدُر َوال أَْقِدُر، َوتَعْ 

ُه ِيل،  ْ ا ِيل ِمْن َأْمِري َهَذا َفاْرُزْقنِيِه، َوَيرسِّ َوَأنَْت َعالَُّم اْلُغيُوِب، اللَُّهمَّ َما َكاَن َخْريً

ْفُه  نِي بِِه، َوبَاِرْك ِيل فِيِه، َوَما َكاَن َرشا ِيل َفاْرصِ ، َوَرضِّ َوَأِعنِّي َعَليِْه، َوَحبِّبُْه إَِيلَّ

ْ ِيل اْخلَْريَ َحيُْث َكانَ َعنِّي  )).)٤(، َوَيرسِّ

  الجنة

((َيا َعِيلُّ َما ِمْن َداٍر فِيَها َفْرَحٌة إِالَّ تَبَِعتَْها تَْرَحٌة، َوَما  أنه قال: ÷ وعنه -٦٠

نَِعيَم َأْهِل ِمْن َهمٍّ إِالَّ َوَلُه َفَرٌج إِالَّ َهمَّ َأْهِل النَّاِر، َوَما ِمْن نَِعيٍم إِالَّ َوَلُه َزَواٌل إِالّ 

يعًا، َا  اْجلَنَِّة، َفإَِذا َعِمْلَت َسيِّئًَة َفَأتْبِْعَها َحَسنًَة َمتُْحَها َرسِ َوَعَليَْك بَِصنَايِِع اْخلَْريِ َفإهنَّ

                                                             
  ).٨٢٣] رقم (٥٨٤[ #لب أمايل اإلمام أيب طا -)١(

  األغلف: هو الذي مل خيتتن. -)٢(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٣(

  . #] عن جمموع اإلمام زيد بن عيل ٢٣٥[

  ].٢/٥٣٢األحكام لإلمام اهلادي # [ -)٤(
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ِّ  تَْدَفُع َمَصاِرعَ    .)))١(الرشَّ

 الموت تذكر

اِت))، قالوا: وما هاذم   ÷وعنه  -٦١ أنه قال: ((َأِديُموا ِذْكَر َهاِذِم اللذَّ

رسول اللَّه؟ قال: ((اْلـَموُت، َفإنَُّه َمن َأْكثََر ِذْكَر املْوِت َسَال َعن  اللذات يا

َهَواِت َهانَْت َعَليَْه اُملِصيبَاُت، وَمْن َهانَْت َعَليِْه  َهَواِت، وَمْن َسَال َعن الشَّ الشَّ

اِت  ِصيبَاُت َساَرَع إَِىل املُ   )).)٢(اخلَْريَ

 ÷ النبيء زيارة فضل

: يا رسول اهللا ما ملن  ÷بلغنا عن احلسني بن عيل # أنه قال للنبي  -٦٢

: ((َمْن َزاَرِين َحيا َأْو َميِّتًا، َأْو َزاَر َأبَاَك َحيا ÷زارنا؟ فقال رسول اهللا 

َأْو َميِّتًا، َأْو َزاَرَك َحيا َأْو َميِّتًا، َكاَن َحًقا َعَىل اهللاِ َأْن َميِّتًا، َأْو َزاَر َأَخاَك َحيا   َأوْ 

  )).)٣(َيْستَنِْقَذُه َيْوَم اْلِقيَاَمةِ 

 الصالحة والزوجة النكاح في

أنه قال: ((َأْربَُع ِخَصاٍل ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء: َزْوَجٌة َصاِحلٌَة،  ÷وعنه  -٦٣

 )).)٤(َشٌة ِيف بِالِدهِ، َوُخَلَطاُء َصاِحلُونَ َوَأْوالٌد َأبَْراٌر، َوَمِعي

َوَزْوَجًة  ،َولَِسانًا َذاكِراً  ،أنه قال: ((لِيَتَِّخْذ َأَحُدُكْم َقْلبًا َشاِكراً  ÷وعنه  -٦٤

                                                             
  ).٨٤٥] رقم (٥٩٩[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٢(

  .#] عن أمايل اإلمام أيب طالب٢١٢[

  ].٢/٥٢٠األحكام لإلمام اهلادي # [ -)٣(

  ).٦٥٦] رقم (٤٩٠[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(



   ٧٩    األوالد كلفة احتمال على الصبر

 

 )).)١(ُمْؤِمنًَة تُِعُني َأَحَدُكُم َعَىل َأْمِر اآلِخَرةِ 

ُجوا َفإينِّ ُمَكاثٌِر بُِكُم األُ  ÷وعنه  -٦٥ َمَم، َوالَ تَُكونُوا أنه قال: ((تََزوَّ

 )).)٢(َكَرْهبَانِيَِّة النََّصاَرى

أنه قال: ((ال تَُؤدِّي اْلَمْرَأُة َحقَّ اهللا َحتَّى تَُؤدَِّي َحقَّ  ÷وعنه  -٦٦

 )).)٣(َزْوِجَها

 األوالد كلفة احتمال على الصبر

أنه قال: ((َما َكَسَب َرُجٌل َكْسبًا َأْطيَُب ِمْن َعَمٍل بِيَِدِه، َوَما   ÷وعنه  -٦٧

ُجُل َعَىل نَْفِسِه َوَأْهِلِه َوَوَلِدِه َوَخاِدِمِه َفُهَو َصَدَقةٌ  َأنَْفَق الرَّ
)٤(.(( 

أنه قال: ((َكَفى بِاْلَمْرِء إْثًام َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُعوُل، َأْو َيُكوَن  ÷وعنه  -٦٨

 )).)٥(َعَىل اْلنَّاسِ  عياالً 

َعاُه َأَحِفَظ َأْم   ÷وعنه  -٦٩ ا اْسَرتْ أنه قال: ((إِنَّ اهللا َساِئُل ُكلِّ َراٍع َعمَّ

ُجَل َعْن َأْهِل بَيْتِهِ  َضيََّع َحتَّى يْسَأَل الرَّ
)٦(((  

                                                             
الب # ] كتاب النكاح، وأمايل اإلمام أيب ط٢/٣أمايل اإلمام أمحد بن عيسى [ - )١(

  ).٦٥٧] رقم (٤٩١[

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٢(

  . #] عن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ٤٠٧[

  ).٦٦١] رقم (٤٩٢[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٣(

  ).٥٣٣] رقم (٤٢٤[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٤(

 حممد بن حييى املطهراملختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة  -)٥(

  ] عن جمموع اإلمام زيد وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى %.٢٨٧[

  ).٧١٤] رقم (٥٢٥[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)٦(



  الشريف النبوي الحديث مقرر     ٨٠

 والعكس بالرجال النساء تشبه

َجاِل، َواْلُمتََشبِِّهَني : ((َأنَُّه َلَعَن اْلُمتََشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِ  ÷وعنه  -٧٠ الرِّ

َجاِل بِالنَِّساءِ   )).)١(ِمَن الرِّ

                                                             
  ).٧١١] رقم (٥٢٣[ #أمايل اإلمام أيب طالب  -)١(



  



  

  
  

 
  

  المستوى الثالث االبتدائي

    



   ٨٣    الباطن علم من إليه المحتاج

 

ن   علم الباط

  الباطن علم من إليه المحتاج

  واعلم أن العلم علامن:

  ذكرها.علم الظاهر وهي املسائل الرشعية املتقدم 

وهي أفعال القلوب املهلكة املشار إليها يف قول اهللا تعاىل:  وعلم الباطن

﴿>Aobt\̂ræo æsàý�B]O¡ ý~>à�F>ËP��-+A '$b�à]öEàý¡BãYàFæo ﴾ :ومن مل يعرف علم الباطن، ومل ]١٢٠[األنعام ،

يتحرز عنه هلك، فوجب أن جيعل له يف علم احلالل واحلرام بابًا يتضمن 

  .لتحرز من اإلثم الباطن كام جيب التحرز من الظاهرتفصيلها ليقع ا

ومجلة ما نذكر منها تسعة عرش نوعًا من عمل هبا أو بواحدة منها فقد غرق يف 

  ألدلة وأمارات من األخبار واآليات. ؛بحار اهللكات

  الكبر األول: الـنوع

وهو اعتقاد أن النفس تستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غريها، ممن ال 

  اعتقاداً من غري علم. ،استحقاقه االهانة يعلم

ومن التكرب االستخفاف بمن ال يعلم فسقه، والرتفع عن يشء مام يستحقه 

  .)١(الوالد واإلمام والعامل والزوج من (التعظيم)

  والعـكس] ابنه على األب [حـقـوق

 ، وطاعته فيام أراد مام ال)٢(فالوالد يستحق التعظيم بالتواضع له ولني اجلناب

  يكون معصية [هللا]، ونحو ذلك من أنواع التعظيم.

                                                             
 ) ـ من املطبوع.١(
 ولني اجلانب.) ـ يف املطبوع: ٢(



  الباطن علم   ٨٤

ما قااله ما مل  )١(وعىل اجلملة فإنه ال ينبغي أن يؤذي أبويه بحال، وأن يسمع

، )٣(وال بالكنية، بل يا أباه ويا أماه ،، وأن ال يدعوهام باسمهام)٢(يكن معصية

إذا كانا  وأن ُيرسع يف إجابتهام ويقول: لبيكام، ويدعو هلام بالصالح واهلدى

  إذا كانا ميتني. )٤(حيني، وباملغفرة

وهذا كله مع صالحهام، فإن كانا كافرين أو فاسقني وجب أن ال يتوالهام 

وال يعظمهام بالتعظيم البالغ الكيل، بل يصاحبهام يف الدنيا معروفًا، وينبغي 

 الرباءة منهام كام تربأ إبراهيم # من أبيه، إال أنه ال حيسن سبهام ولعنهام،

  حقوق الوالدين عىل الولد. )٥(فهذه

وأما حقوق الولد عىل الوالد فتهذيبه وتأديبه، وتعليمه، وإنكاحه، وانتخاب 

األخالق، واالختاذ  )٦(اخلال الصالح مع االسم احلسن، والتمرين له عىل ُحْسن

  له مسكنًا يكون فيه أقرب إىل طاعة اهللا عز وجل، والدعاء له.

  ]عليه الرعية وحقوق اإلمـام [حـقـوق

وأما اإلمام فأعظم حقًا من الوالد والعامل؛ ألن اهللا تعاىل أمر بطاعته كام أمر 

  بطاعة رسول اهللا.

وأما حقوق الرعية عىل اإلمام فهو تسهيل احلجاب بحيث يصل إليه 

                                                             
 ) ـ يف املطبوع: وأن يستمع.١(
 ) ـ يف املطبوع: معصية هللا تعاىل.٢(
 ) ـ يف املطبوع: يا أبه ويا أمه.٣(
 ) ـ يف املطبوع: بالرمحة.٤(
 ) ـ يف املخطوط: فهذا.٥(
 ـ يف املخطوط: أحسن.) ٦(



   ٨٥    ]العالم حقوق[

 

، وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم واستشارهتم، وأن )١(املظلومون الضعفاء

والطرقات، واألوقاف، والضعفاء  واملناهل، كاملساجد،املسلمني لح يتعهد مصا

من النساء والصبيان، واملرىض، وأهل اخلمول، وأن ال يقعد عن القيام بام أمره 

  اهللا ما دام جيد نارصاً، وأن ال يتنحى عن اإلمامة بعد ثبوهتا إال ملن هو أهنض منه.

  العالم] [حقوق

حاكيًا عن ربه  ÷امه قوله وأما العامل فمام يدل عىل التواضع له وإكر

، قال: )٢()، فقيل من أحباؤه)(من أراد أن يكرمني فليكرم أحبايب(تعاىل: 

إال منافق: ذو الشيبة يف  )٣(ثالثة ال َيْستِخف هبم(: (÷)، وعنه )(العلـمـاء(

  .))سطاإلسالم، وذو العلم، وإمام مق

  المتعلـم] [آداب

وينبغي للمتعلم أن يبتدأ العامل بالسالم، وأن ُيقّل بني يديه الكالم، وال  

يتكلم ما مل يسأله أستاذه، وال يسأله ما مل يستأذن أوالً عليه، وال يقول يف 

بخالف رأيه، فريى  )٤(معارضة قوله: قال فالن خالف ما ُقْلت، وال يشري إليه

إىل اجلوانب،  )٥(يسه، وال يتلفتأنه أعلم بالصواب من أستاذه، وال يشاور جل

بل جيلس مطرقًا متأدبًا، فُريى كأنه يف الصالة، وال يكثر عليه عند مالله، فإذا قام 

قام له، وال يتعنت عليه يف كالمه وسؤاله، وال يسأله يف طريقه حتى يبلغ منـزله، 

                                                             
 ـ يف املطبوع: واملظلومون.) ١(
 ) ـ يف املطبوع: فقيل من هم.٢(
 ملطبوع: بحقهم.) ـ يف ا٣(
 ) ـ يف املطبوع: عليه.٤(
 ) ـ يف املطبوع: يلتفت.٥(



  الباطن علم   ٨٦

  عنده فهو أعلم بأرساره. )١(وال يسئ الظن به يف أفعال ظاهرها منكرة

  العالم] على مالمتعل [حقوق

وحقوق املتعلم عىل العامل كثرة الصرب، وسعة الصدر، وترك الِغش واحلسد، 

واالحرتاز من الضيق والضجر، وإيثار التواضع، وجمانبة احلرص واملطامع، 

والتدرب بام يرس السامع من غري إيغال يف الكالم، وال تقصري عن املرام، (َحَسن 

منتدب لتعليم كل إنسان، مع رفق ولني باملتعلم كثري اإلحسان،  )٢(البيان)

املستفيد، وتأٍن كثٍري باملتعجرف العنيد، وإصالح البليد، وحسن اإلرشاد 

للقريب والبعيد، وترك األنفة من قول ال أدري، واالنقياد للحق بالرجوع إليه 

 عند اهلفوة، وال يزال ينظر يف حال املتعلم فيام حيسن أن يبدأ به من العلوم،

ومالزمة التقوى ليقتدي املتعلم أوالً بأعامله، ويستفيد ثانيًا بأقواله، ألن الطبع 

  يْرسق من الطبع.

ومجيع ما ذكرنا يف اإلمام والعامل برشط صالحهام، فإذا فسق اإلمام خرج عن 

  .)٣(كونه إمامًا فضالً عن أن يستحق تعظيامً 

( العلامء أمناء ÷وأما العامل فلوجوب املعاداة ألعداء اهللا، ولقوله    :

الرسل عىل عباد اهللا ما مل خيالطوا السلطان ويدخلوا يف الـدنيا فاعتزلوهم 

  واحذروهم ).

  الزوجة] على الزوج [حقوق

وأما الزوجة فحق الزوج عليها أكثر من أن ُيرشح، فينبغي للزوجة أن تطيع 
                                                             

 ) ـ يف املخطوط: منكرًا.١(
 ) ـ من املطبوع.٢(
 ) ـ يف املخطوط: فإذا فسق اإلمام بطلت إمامته فضًال عن أن يستحق تعظيًام.٣(



   ٨٧    ]زوجها علـى الـزوجة حـقوق[

 

ا طلب منها يف نفسها مام ال معصية فيه، وعليها القعود يف بيتها زوجها يف كل م

الزمة ملغـزهلا، وال تكثر صعودها واطالعها، قليلة الكالم جلرياهنا، وال تتفاخر 

عىل زوجها بجامهلا وماهلا، وال تعيب زوجها لقبحه أو فقره، وعليها مالزمة 

  بحال.الصالح يف الغيبة لزوجها، وال ينبغي أن تؤذي زوجها 

   زوجها] علـى الـزوجة [حـقوق

سأله  )١(بعد أن ÷ما أجاب به رسول اهللا وحقوق الزوجة عىل زوجها 

((تطعمها إذا ُأطعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال  سائل عن ذلك فقال: 

((اتقوا اهللا يف  ترضب وجهها، وال تقبح أمرها، وال تـهجرها))، ثم قال: 

لكن ألنفسهن شيئًا، وإنام اختذمتوهن بأمانة النساء، فإهنن عندكم عوان، ال يم

  اهللا)).  )٢(اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة

فإذا عرفَت مجيع ما تقدم فالرتفع عن ما يستحقه هؤالء من الكرب، ومنه أيضًا 

الرتفع عن طلب العلم من األصغر سنًا واألقل جاهًا، وعن اإلجابة بـ(ال 

  أدري) يف موضع عدم العلم.

  الزهو والتبخرت يف امليش ونحوه، وجر الذيل بطراً. :ومنه

تكّلف التصدر يف املجالس واختيارها ترفعًا وطلبًا ملرتبة يف التعظيم ال  :ومنه

يستحقها، ومنه طلبه القرب من جمالس السلطان ليرشف به، والرتفع عن جمالسة 

لقبائح املساكني من األتقياء، ال عن جمالسة األرذال والسقط املتضمخني با

فحسٌن، وال عن الدخول يف مهنة ُيسرتذل صاحبها يف تلك اجلهة، كاحلياكة يف 

                                                             
 ) ـ يف املخطوط: بعدما.١(
 ) ـ يف املطبوع: بكلامت.٢(



  الباطن علم   ٨٨

  بعض النواحي.

وليس من الكرب أيضًا هتيب اإلمام أو أمريه أو بعض أعوانه بقيام اخلدام عىل 

رأسه، ورضب احلجاب عىل بابه، واختاذ من ُيْلبسه نعليه وينـزعهام من قدميه، 

يف ذلك كله، إْذ قد ورد مثله ميه لقصد املصلحة وعدم املنع من تقبيل قد

  ، واألعامل بالنيات.÷ عنه

واعلم أنّا قد ذكرنا أن التكرب آفة يف القلب من أكرب اآلفات، وال يتم زواله إال 

  بدواء تلك اآلفة، وهو علمي وعميل:

فالعلمـي: أن يعرف نفسه وحقارهتا، وأنه أذل من كل ذليل، وأقل من كل 

يليق به إال التواضع والذّلة، وأن يعرف ربه وما يستحقه من العظمة  قليل، إذ ال

  والكربياء. 

وأما العميل: فهو التواضع بالعمل هللا ولسائر اخللق، واملواظبة عىل أفعال 

املتواضعني والتأيس هبم يف ذلك، وعمدة ذلك وتاممه برتك زينة احلياة الدنيا 

  يف تامم املطلوب. والبعد عنها، فبذلك حيصل اللطف والتوفيق

  العجـب الـثاني: الـنوع

وهو مّرسة بحصول أمر يصحبها تطاول ألجله عىل من مل حيصل له مثله  

بقول أو فعل أو ترك أو اعتقاد، كأن يقول: أنا أعلم، أو أفطن منك، أو أكثر ماالً 

وولدًا، أو أنا من بني فالن نسبهم أعىل األنساب، أو يقول نسبي فالن، أو أنا 

املقرب إىل صاحب األمر، وكاالنقباض عن جمالسة الفقراء ُعجبًا بالغنى، أو 

تعظيم العلامء معجبًا بذلك، أو يعتقد أن الناس هالكون وهو الناجي، أو يعتقد 

أن منـزلته رشيفة بسبب العمل، ومن ذلك ما قاله اإلمام حييى #: إن الُعْجب 

  ا مع نسيان إضافتها إىل املنعم.هو استعظام النعمة واملرسة هبا والركون إليه



   ٨٩    الرياء: الثالث الـنوع

 

من كل واحد منها، وجماهدة  أن الُعْجب ثالثة أنواع جيب التحرز )١(لفتحصَّ 

  عىل ذلك:  النفس

من دون إضافتها إىل املنعم،  )٢(النوع األول: استعظام النعمة واملرسة (هبا)

  وال يقرتن بذلك قول أو نحوه.

قول أو فعل، وهذان النوعان  : أن حتصل املرسة ويصحبهاالنـوع الـثـانـي

  من الُعْجب اخلالص.

زلة العتقاد، أي اعتقاد أنه مستحق منث: أن حتصل املرسة ويصحبها االنوع الثال

  باعتبار املرسة، ومآله إىل الكرب بسبب حصول االعتقاد. )٣(رشيفة، وهذا ُعْجب

كجامٍل : اضطرارياً نعم، وال فرق بني أن يكون األمر احلاصل به اإلعجاب:  

: ككثرة علم أو عبادة أو اختيارياً  أو فصاحٍة أو كثرة عشرية أو ماٍل أو بنني،  أو

 أو إقداٍم، فإن الُعْجب بذلك قبيح رشعًا بال خالف، وُحمْبط لألعامل.
ٍ
  عطاء

هو أن يعلم اإلنسان أن الدنيا دار  - الُعجب :أي–والدواء املعني عىل دفعه 

إىل دار القرار،  )٤(ن املوت واهلالك، واملصريزوال ال دار قرار، وأن ال بد م

وسيناَقش باحلساب يومئذ وال فرار، وكيف يعجب املرء ومصريه إىل القرب أو 

  تأكله السباع يف القفار، فذلك من سوء البصرية واالستبصار.

  الرياء الثالث: الـنوع

هو من أقبح املعايص الباطنة املحبطة لألعامل، وحقيقته يف الرشع: فعل 

                                                             
 ) ـ يف املخطوط: فيحصل.١(
 ) ـ من املطبوع.٢(
 ) ـ يف املخطوط: أعجب.٣(
 ) ـ يف املخطوط: ومسري.٤(



  الباطن علم   ٩٠

الطاعة، أو ترك املعصية حلصول غرض دنيوي، إما ثناء من الناس عليه، أو غريه 

من السمعة، أو املنـزلة الرفيعة يف قلوب الناس، وغرض اجلاه لينال من حطام 

  هللا أو ال.الدنيا، وال فرق بني أن يريد مع ذلك التقرب إىل ا

قال الديلمي رمحه اهللا تعاىل: وقد ورد أن الرياء سبعون بابًا، واعلم أن الرياء 

  عىل مخسة أوجه:

أحدها: أن يصيل أو يفعل غريها من الطاعات يف الظاهر، ويف الباطن ال 

  يفعل ذلك، فهذا كفر باهللا، يرى الناس أعظم من اهللا سبحانه.

  بحضور الناس، ويف الباطن يفعل دون ذلك.الثاين: أن ُيظْهر الدين والصالة 

الثالث: أن يفعل الدين ظاهرًا وباطنًا، ولكن يقول باللسان صّليُت وُصْمُت 

  وزكيُت، َيْعرض عىل الناس أعامله.

الرابع: أن يفعل الطاعة ظاهراً وباطنًا وال يقول باللسان، ولكن يريد بقلبه 

  مدح الناس عىل عمله.

ظاهراً وباطنًا خالية عام ُذكر، ولكن إذا سمع مدح  اخلامس: أن يفعل الطاعة

  الناس له فرح.

ومنها وجه سـادس: وهو أن يفعل الطاعات كاملة خالية عام ُذكر، ولكن 

  يفعل ذلك استجالبًا للمنافع من الناس.

ومن الرياء أن ُيوهم أنه فعل فعالً ومل يفعله قاصداً احلمد عليه، وقد توعد اهللا عليه 

 dvãàYEýyàü�ã�àF æv�àFþ^qNj-+A æupàb�æsà>Wã�àF Bã�̀YàF >Apà]�àF%&A æupàeYEàý�b�àFdo üu%&A >AoHqã�àü�e�àF Bã�̀YàF ��[﴿اىل: يف قوله تع

ü~]j >Apàaiàãmà>Wã�àF ¦¯�]X ~b�MàöEàãàYEàýyàü�]�F ¾��\^tBà]Wàã�̀YàF ævà³þ� åR_CA\^qàãm>j-+A  ﴾الخ، فلو أحب  ]١٨٨عمران: [آل

ذلك ومل يوهم أنه فعله قال اإلمام عز الدين #: فاألقرب قبحه؛ ألن فيه حمبة 



   ٩١    الرياء: الثالث الـنوع

 

حكمه، ومن الرياء أيضًا أن ُيري غريه أنه يأكل قليالً ليُوصف  )١(الكذب وما يف

  بالقنوع، فلو تركه إيثاراً للغري ولئال ُيوَصف بكثرة النهم فال حرج يف ذلك.

النفس يف دفعها،  )٢(الرياء حيب التحرز عنها، وجماهدةفهذه املذكورة أنواع 

والتيقظ هلا؛ لئال حيبط العمل وهو ال يشعر، وترك الرياء هو من إخالص العبادة 

 Bã�æo >Aobsàþþ�ÒA N��;À >AoHqàbYEàümãà�Eþàj ]f/.-A ævà�ER�þàiàZ>�b� b�à]j﴿الذي أمر اهللا به يف قوله تعاىل: 

æv�àFþìqj.-A  ﴾:٥[البينة[.  

  وضابط ذلك تسهيالً ملعرفته أن نقول:

العامل ال خيلو: إما أن يكون مريداً بعمله وجه اهللا مع كراهة أن يطلع عليه 

  أحد، وهذا هو الذي بلغ أعىل درجات اإلخالص.

أو يكون مريداً به وجه اهللا تعاىل غري كاره أن يّطلع عليه، وهذا أيضًا ُيعد 

  فيه.خملصًا إذ ال اعتداد بالكراهة 

أو يكون مريدًا به وجه اهللا تعاىل مع إرادة ظهوره عند الناس، وهذا هو 

  املرائي، إذ فيه قصد جمموع األمرين، وقد تقدم حتريمه.

نعم، قد حيسن من العبد إظهار الطاعة ملصلحة كأن يكون ممن ُيْقتدى به 

طاعة فيكون كاألمر باملعروف، أوكأن ُيتهم برذيلة وهو بريء منها وبإظهار ال

تزول فتكون كالنهي عن املنكر، وكأن يكون إظهار الطاعة تأكيداً لتوبته، وكأن 

يكون يف اإلظهار نفوذ كلمته فيام يأمر به وينهى عنه، وقرب الناس إىل إجابة 

دعوته إلحياء حق أو إماتة باطل، وكأن يكون يف ترك الفعل أو يف تركه إظهاره 

ات، وليحذر يف هذه املقاصد أن خيرج هبا نسبته إىل التقصري واالستهانة باخلري

                                                             
 ـ يف املخطوط: وما فيه.) ١(
 ـ يف املخطوط: ومدافعة.) ٢(



  الباطن علم   ٩٢

إىل حّد الرياء أشد احلذر؛ ألن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه، وربام 

  جعل الشيطان ذلك أحبولة إىل مراده، واألعامل بالنيات.

  المباهاة الرابع: النوع

: أن جيتهد اإلنسان يف إظهار بعض يوهي نوع من الرياء خمصوصة، وه 

ي يرشف هبا عند الناس طالبًا للرشف عندهم، كاملباهاة بحلق اخلصال الت

التدريس وكثرة أهلها، واالنتصاب هلا حيث يراه الناس ابتغاء الرفعة عندهم، 

  رض اجلاه لغرض يعود إىل الدنيا.عو

  المكاثرة الخامس: النوع

وهي نوع من املباهاة ختتص باألعيان كاملال والبنني والعشرية واألتباع، وال 

الف يف حتريم ذلك، ومن املبـاهاة تكلف حتسني الكالم يف املحافل ونوادر خ

املسائل طالبًا للرفعة، فأما لو قصد باختيار الكالم البليغ تأثريه يف النفوس 

  بل يف ندبه. ،نه بليغ فال كالم يف ُحْسنهإولتأدية املعنى املراد بكامله ال ليقال 

يعتني بإظهار علمه بنحو أن يتكلم يف وقد حيسن من العامل اخلامل الذكر أن 

ليقع االنتفاع  )١(املجامع باملسائل الغامضة، ويتظهر بالتدريس ليقصده الناس

يفعل ذلك لقصد دفع االستخفاف به  وأألنه نوع من األمر باملعروف،  ؛بعلمه

  ألنه نوع من النهي عن املنكر. ،املنهي عنه، وحطه عن درجته التي يستحقها

#: اخلطر يف مثل هذا عظيم، وقّل من يعرف ما يف قال اإلمام  عز الدين 

هذا الشأن من دقائق البوائق، وقد يلبس الشيطان عىل اإلنسان فيخيل إليه أنه 

خلبث  ؛عىل الوجه املستحسن وهو يف احلقيقة عىل الوجه املستقبح يفعل ذلك

                                                             
 ـ يف املخطوط: ويتظهر بالتدريس ليقع االنتفاع بعلمه.) ١(



   ٩٣    الحسد: السادس النوع

 

  .)١(الطبائع وطموح الغرائز إىل طلب الرشف، فاحلذر من االغرتار

ن املكاثرة: التفاخر باآلباء واألجداد واألقارب الذين رشفوا باألمور وم

  .)٢(إذ فيه رفع ملنار الدين ؛ال بالدينية فال بأس ،الدنيوية

ومن املكاثرة رفع البنيان والزخرفة فوق القدر املحتاج إليه قصدًا للتطاول 

  عىل َمْن ال يتمكن من ذلك.

التي ينبغي أن ال تعزب  )٣(المة املرائيفإذا عرفت الرياء وأنواعه فاعلم أن ع

عن خاطر اإلنسان كل حلْظة وطرفة فتسلم من خطرات الرياء إن شاء اهللا ما قاله 

: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا )٤(الويص #: (للمرائي ثالث عالمات

  كان يف الناس، ويزيد يف العمل إذا ُأْثني عليه، وينقص إذا ُذم).

د نفَسك القناعَة، وقطع الطمع، وإسقاط  )٥(وأما دواء هذه اآلفة فهو أن تُعوِّ

، فالشيطان اللعني ال يرتك جماهدتك بل )٦(نفسك فال ترى هلا وزنًا يف نفسك

يعارضك يف كل طرفة وحلظة بخطرات الرياء، وال يرتك عنك نزغاته، فاحذر 

  من مكائده وزالته.

  الحسد السادس: النوع

وهو أردى اخلصال وأخبثها، ومع هذا فالقلوب عليه جمبولة، وهو كراهة وصول 

النعم أو بقائها للغري، ال لوجه يقتيض ذلك من عداوة أو غريها، ومن ذلك احلسد 
                                                             

 ـ يف املخطوط: فكان من االغرتار. )١(
 ـ يف املخطوط: إذ ذلك رفع ملنار الدين.  )٢(
 ـ يف املخطوط: الرياء. )٣(
 ـ يف املخطوط: ثالث حاالت.  )٤(
  ـ يف املخطوط: العلة. )٥(
ـ يف املخطوط: وأما دواء هذه العلة فهو أن تعوِّد نفسك فال ترى هلا وزناً، ويف قلبك القناعة  )٦(

 وقطع الطمع، وإسقاط نفسك. 



  الباطن علم   ٩٤

  عىل ارتفاع شأن الغري وحسن الثناء فإنه من النعم، وهو حمرم رشعًا باإلجامع. 

كالوضع من املحسود بإنكار ما  واحلسد قد يكون بالقلب كام تقدم، وبالقول

ينسب إليه من معايل األمور، وكالتنبيه عىل مثالبه وهفواته ال ملصلحة، بل قصداً 

  التي حسده عليها. )١(حلط رتبته

ترك التعريف بام يعرف من حماسن املحسود ومكارمه يف مقام يقتيض  :ومنها

لمحسود، وال جيوز ما فعل ل )٢(ذلك، وال بأس أن يسأل اهللا أن يفعل له (مثل)

 ��æo >AüpMàöEàã�]øEà]�F Bã� ªhfàO�]X fb/-+A £þ�à`YàF[﴿أن يتمنى كونه له، ودليل األمرين قوله تعاىل: 

ü~Hà�\O�àümãYàF Ñ�]iàãn å À û�àümãYàF `gBàãÏ�³Psàiç²j ¸ _D�ER�]ZàF Bd�à³þ� >A$pàbYE¢ày]øEKà�+ÈA þ§,B¢ày±àþöEàiçjæo ¸ _D�ER�]ZàF 

Bd�à³þ� $ ævàüYE¢ày]øEKà�+ÈA >Apàaiãè<<Éàzæo ]f/.-A vþ� £$þ�þàiKO�]X ﴾ :٣٢[النساء[.  

  واعلم أنه حصل من جمموع ما ذكر أن احلسد أربع مراتب:

  األوىل: حمبة زوال النعمة وأن تكون منقلبة إليه، وهذا أعظمها.

  الثانيـة: طلب تلك النعمة بعينها غري مريد زواهلا عنه.

  عينها، فإذا مل تصل إليه أحب زواهلا.والثالـثة: طلب مثلها ال 

  الرابعة: طلب مثلها فإن مل تصل إليه مل حيب زواهلا.

وهذا هو السؤال من فضل اهللا، ومل يكن حمرمًا فتأمله تنجو من اهللكات، ألن 

 ،تتوقد يف قلب احلاسد )٣(احلسد آفة وداء عىل من وقع عليه، إذ هو شعلة نار

((ما خىل جسد من حسد، ولكن الكريم : ÷عليه جمبولة، قال  والقلوب

ثارت ناره املحرقة والعياذ باهللا وجبت مدافعته إما  فإن))، يبديهواللئيم  ،خيفيه

ما ورد عن احلكامء: احلسود غضبان  بتذكريف ذمه، أو  الواردةاألدلة  )٤(بتذكر

                                                             
  ـ يف املخطوط: بل لقصد احلط ملرتبته. ) ١(
 وع.ـ من املطب) ٢(
 ـ يف املخطوط: شعبة من نار. )٣(
 ـ يف املخطوط: أو يتذكر.) ٤(



   ٩٥    والحقـد الغل: السـابع النـوع

 

  ذلك. ، ونحو)١(عىل من ال ذنْب له

  والحقـد الغل السـابع: النـوع

هام بمعنى واحد، وذلك املعنى هو أن يلزم قلبك استثقال املحقود عليه وبغضه 

  عىل جهة االستمرار، وهو من نتائج احلسد، وهو متوسط بني احلسد والعداوة. 

  أو فوت منفعة عنه. ،فاحلسد: كراهة املنفعة من دون إرادة نزول مرضة

  والغل: هو إرادة ذلك أي: نزول مرضة أو فوت منفعة.

  عداوة: هي تلك اإلرادة مع العزم عىل فعل الرضر بالعدو إن أمكن.وال

  والغل واحلقد ال يصحبهام عزم عىل فعل وإن أمكن.

  السوء ظـن الـثامـن: النـوع

وهو من نتائج احلسد، وهو داء دوٌي وشيطان مغوي، وهو أن تظن بأخيك 

وال أمارة يوجب ) من دون إقراٍر منه ٢املؤمن فعالً حمرمًا، أو إخالالً بواجب(

كتواتر وشهرة مستفيضة،  ؛أو نحو ذلك ،كشهادة عادلة ؛الرشع العمل هبا

وحتريمه معلوم قطعًا، واإلجامع منعقد عىل قبح هذا الظن، وعىل وجوب 

  .التأويل ما أمكن

 ��üpàNj K̂r;À b�pàb�aøEàümàþ�¢àz dvà]O¡ æupàaöEàþ�>Jpàb�>j-+A[﴿ويدل عىل وجوبه قوله تعاىل: 

H�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>jAæo ü~P�ýyHàWZàF%&B`YàF LAsàü�Eà]Z�﴾   إذ ال يمكن ظن اخلري بغري ]١٢[النور: اآلية ،

                                                             
  ـ ذكر موالنا اإلمام / جمدالدين بن حممد املؤيدي # يف هذا املوضع هذه األبيات:) ١(

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 ـ يف املخطوط: فعل حمرم أو إخالًل بواجب. )٢(



  الباطن علم   ٩٦

تأويل، وهو أحد موجبات الغل، ومدافعته واجبه، فإن مل يزل من القلب وجبت 

إما اعرتافه وتوبته فيهديه اهللا عىل يديه، وهو خري  )١(مباحثة املظنون به ليحصل

مام طلعت عليه الشمس، وإما اعرتافه ومترده عن التوبة فيخرج من الظن إىل 

اليقني، وإما انكشاف كذب تلك األمارة املوجبة لسوء الظن، وإذا اعتذر 

 �ÎhHà«X buK̂rÒA ¿sàü�Eà]Z﴿ وأنكر فال جيوز تكذيبه إال بيقني، ويدل عليه: به املظنون

ü~Hà�àNj bvþ�>Jpb�àF ç f/B`YàF bvþ�>Jpb�àFæo ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>iþàj﴾  :وعىل املؤمن إن عثر من ، ]٦١[التوبة

  أخيه عىل زلة أن يسرتها وال يذيعها، فإن مترد عن التوبة فعليك أن حتّذر منه.

   والمعاداة المواالة التاسع: الـنوع

أولياء اهللا، ومعنى مواالة الغري أن حتب له كلام أي مواالة أعداء اهللا ومعاداة 

  حتب لنفسك، وتكره له كلام تكره هلا.

ومعنى املعاداة: أن تريد إنزال املرضة ورصف املنافع عنه، وتعزم عىل فعل ذلك 

  متى قدرت عليه خالياً عن الصوارف بأن ترجو نفعه كاالنتصار بالكافر أو صالحه.

م أن هذين النوعني من املواالة واملعاداة من قال اإلمام عز الدين #: واعل

  أشنع القبائح وأعظم الفضائح. 

 N�� HqRàÏ�]�F﴿أما األول: وهو مواالة أعداء اهللا، فكفى يف الزجر عنها قوله تعاىل: 

LB�üp\à«X æupàaöEàþ�>Jpb�àF çf/B̀YàF ý}üpãà�Eà>jAæo PsàýZ�>��ã§*-A æuo�r¥Aæpàb�àF üvã� Mr¥Bàã� ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo üpà]jæo >ApaZàFB\à� 

ü~Hà�ã§,BãYàFAã§ üo%&A ü~Hà�ã§,Bà]öEàüYàF%&A üo%&A ü~b�]ZàFAæpà>Z�;À üo%&A $ü~b�à]�Fæsà�Eàý{yàãn﴾  فناهيك ]٢٢[املجادلة: ...الخ ،

هبذه اآلية قارعة وزاجرة ملن له أذن واعية، فإنه نفى عّمن هذه خليقته حقيقة اإليامن، 

 ،تعاىل يف كتابه العزيز عن مواالة الكافرين لقرابة أو صداقة قبل اإلسالم وقد هنى اهللا

                                                             
 ـ يف املخطوط: فيحصل.) ١(



   ٩٧    والمعاداة المواالة: التاسع الـنوع

 

  أو غري ذلك من األسباب التي ُيتصادق هبا وُيتعارش، وكرر ذلك مراراً يف القرآن.

وأما الثاين: وهو معاداة أولياء اهللا، فناهيك هبا خطيئة شنيعة، وخليقة 

مـنًا حتى يرى ألخيه ما ((ال يكون املؤمن مؤ÷: فضيعة، وقد ورد عنه 

  يرى لنفسه، ويكره له ما يكره هلا)).

 كأن يوايل الغري لكونه وليًا تنيواعلم أن املواالة واملعاداة قد يكونان ديني

أن حيب  :نحو ؛، فإن مل يكونا كذلك فدنيويتان)٢(، ويعاديه لكونه عدواً هللا)١(هللا

له اخلري لقرابة أو نفع منه، والرش ملرضة صدرت منه ونحو ذلك، واملحرم يف 

حق أعداء اهللا من كافر أو فاسق هو املواالة الدينية فقط، وجتوز الدنيوية إال ما 

  حرم الرشع منها.

  وهو ثالثة أنــواع:

  واملدح له. ،والسالم عليه ،تعظيمه إما بقول كالكنية له األول:

لقوله تعاىل:  ؛)٣(فعل ذلك كاملصافحة والقعود بني يديه، أو يسري وراءهوإما ب

﴿>AoHqRàÏ�ãà�Eà>jæo ü~Hà�à�EàþX $L��à]O à>iàýZn ﴾  :وكامليش إليهم عىل جهة التعظيم ]١٢٣[التوبة ،

  باملايش. أو طلب حاجة خاصة ،أو وداع ،أو تسليم ،إما بزيارة

 )٤(بمساكنتهم أو جماورهتم والتميشقال العالمة ابن حابس: أو يقصد التلذذ 

: ((من مشى مع ظامل وهو يعلم أنه ظامل ÷معهم، وكل ذلك لعموم قوله 

فقد بريء من اإلسالم))، إال إذا مشى إليه حلاجة غري خاصة باملايش كإنصاف 

                                                             
 ـ يف املخطوط: ويل اهللا.) ١(
 ـ يف املخطوط: عدو اهللا.) ٢(
 ـ يف املخطوط: معه.) ٣(
 ـ يف املخطوط: واملشي.) ٤(



  الباطن علم   ٩٨

  .)١(مظلوم فيجوز، وأما تعظيمه ملصلحة دينية كرجوى اهتدائه بالقول والفعل

للظلمة والفسقة عىل  )٢(حرمه الرشع ما يكون فيه تقوية مام والنـوع الثانـي:

ظلمهم وفسقهم، كاحلث للناس بالوعظ أو غريه عىل نرصته عىل حرب 

أو كعمل آالت املالهي وبناء  ونحوها، ،كالكتابة للمكوس ؛املسلمني، أو فعل

  ذلك. وغري ،الدور للمعايص

اجلهاد، وترك زجره قال العالمة ابن حابس: وقد حتصل إعانته بالرتك كرتك 

حيث كان مؤثراً يف ردعه، وترك اهلجرة حيث ملساكنته إيناس هلم، وإهيام كوهنم 

عىل احلق، وكل ذلك حمرم وإن مل يتضمن تعظيًام، وإذا كان الرجل يتعلق باخلدمة 

للظلمة وال يتم له وال ألوالده املقام إال بخدمتهم أو كتابة هلم وجب عليه 

  ليه االنتقال هبم، وجيب ع

  كتبوا للظلمة. )٣(ترك تعليم أوالده الكتابة إن غلب عىل ظنه أهنم إن تعلموها

ال بخري الدنيا فيجوز  ،الدعاء للعصاة بخري اآلخرة النوع الثالث مام حيرم:

  إال طول البقاء فال جيوز. ،برشط عدم املفسدة

  فهذه مجلة ما حيرم فعله للعايص.

  دنيوية وال دينية مامل يصح فسقه.وأما معاداة املؤمن فال جتوز ال 

   الحميـة :)٤(العاشـر الـنوع

إذ لواله التبع احلق أينام كان، ومع حصوله تظهر شدة  ؛هي من فروع احلسد

حتى يفيض إىل ذلك التعصب عىل  ،وعدم قبول ما جاء به املحسود ،احلمية

                                                             
 وحذف العبارة األخرية.ـ يف املخطوط: كإنصاف مظلوم فيجوز بالقول والفعل، ) ١(
 ـ يف املخطوط: معونة. ) ٢(
  ـ يف املخطوط: إن تعلموا.) ٣(

وبقية األنواع التسعة عشر يرجع اليها يف كتاب املختصر املفيد للقاضي العالمة أمحد بن  -)(٤
  امساعيل القرشي العلفي .



   ٩٩    الحميـة(): العاشـر الـنوع

 

  ، نسأل اهللا السالمة.)١(الباطل

من له بالعازم وجه اختصاص من رحامة أو  )٢(وحقيقتها العزم عىل (نرصة)

  ملة أو والء أو مذهب أو نحو ذلك.

ما كان عىل مبطل، فال شك يف قبحه، فأما ما كان منها عىل  واملذموم منها:

وعليه اخلرب النبوي: ((املؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد  بل واجب، حمق فجائز،

  بعضهم بعضًا)).

  
۞۞۞۞۞  

  

  

                                                             
  ـ يف املخطوط: إىل التعصب على ذلك.) ١(
  ـ من املطبوع.) ٢(



  
ة ف رية النبوية الرشي خمترص الس

  

 
  المستوى الثالث االبتدائي

 
 

   



   ١٠١       الشريفة النبوية السيرة مختصر  

 

  األول الدرس

  اهلجرة إىل املدينة
  إىل املدينة؟÷  متى هاجر النبي  /١س

( ٢٧بيته ليلة اجلمعة ( من ÷ / خرج الرسول ١ج ) ١٤) صفر يف السنة 

  م.٦٢٢سبتمرب ١٢/١٣من البعثة النبوية، املوافق 

مكة واهلجرة إىل اخلروج من ÷  /ما السبب الذي دفع النبي ٢س

  املدينة؟ إىل

عىل قتله  عزمت/ خوفًا عىل حياته من بطش قريش وأذاها بعد أن ٢ج

  واخلالص منه.

  ؟÷ قريش للقضاء عىل حممد  / ما املكيدة التي دبّرهتا٣س

/ ملا رأت قريش أن املسلمني قد أصبح هلم عّزة وَمنَعة بعد هجرهتم إىل ٣ج

وكيف  ،يثرب، اجتمعوا يف دار الندوة وتشاوروا يف شأن حممد وأصحابه

حركتهم والقضاء عليها؟! وبعد نقاش طويل خرجوا  إفشالالسبيل إىل 

ًا سيف: أْن ختتار كل قبيلة منها رجالً شجاعًا قويًا، ثم تسّلحه خطة هي ب

فيرضبوه رضبة ÷  قاطعًا، حتى إذا دخل الليل أتوا إىل بيت رسول اهللا 

رجٍل واحد، فيذهب دمه هدراً، ويتفرق ثأره بني قبائل قريش كّلها فال 

  لدية.يستطيع بنو هاشم مواجهة قبائل قريش واألخذ بالثّأر منها، فريضون با

  ؟÷ / هل نجحت قريش يف مؤامرهتا عىل قتل النبي ٤س

 ،فقد أوحى اهللا تعاىل إىل نبيه بام كان من مكرهم ،/ ال، مل تنجح تلك املؤامرة٤ج

 �K^r;`Aæo bsHà�àü�ã�àF \�`YàF æv�àFþ^qNj-+A >Aobsà]W\à﴿وما دبّروه من مكيدة بقوله تعاىل: 

\�pàaøEà̀YE>à�Eàb�Eþàj üo%&A \�pàaiàaøEà«>Wã�àF üo%&A $\�pàbÏ�PsàZ>�b�àF æuobsHà�àü�ã�àFæo bsHà�àü�ã�àFæo $fb/.-A fb/Aæo bsàü�Eà]Z� 



  الشريفة النبوية السيرة مختصر      ١٠٢

æv�àFPsàý�à#<ã�>j.-A﴾ ]ثّم أمر نبيه باخلروج من بيته واهلجرة إىل املدينة. ]٣٠األنفال  

  قريش؟ للخالص من مؤامرات÷  / ما هي اخلطة التي دبّرها رسول اهللا ٥س

ودعا عليًّا # وأخربه بام دبّره املرشكون من ÷  اهللا  / قام رسول٥ج

املكيدة، وقال له: ((أوحى إّيل ريب أن أهجر داري وأنطلق إىل غار ثور حتت 

  ليلتي هذه، وأن آمرك باملبيت عىل مضجعي ليَخفى بمبيتك عليهم أمري)).

  الثاني الدرس

  #تضحية اإلمام علي 

  ؟÷ بي / بامذا رّد اإلمام عيلٌّ # عىل الن١س

/قال اإلمام عيل #: أَو تَْسلَم بمبيتي هناك يا رسول اهللا؟ قال: نعم، فتبسم عيلٌّ ١ج

 ÷شكراً هللا ملا برشه رسول اهللا ضاحكًا، وأهوى إىل األرض ساجداً..

 ،واضطجع فيه÷  بسالمة نبيه، ثم قام عّيل # إىل فراش رسول اهللا 

  مازال نائامً.÷   احلرضمي ليوهم عىل املرشكني أن الرسول )١(وتغطى بربده

اخلروج من بيته واخلالص من فرسان ÷  / كيف استطاع الرسول ٢س

  ببيته؟ قريش املحيطني

 يطنيإىل بعد العشاء، ثم خرج وفرسان قريش حم÷  / انتظر رسول اهللا ٢ج

ن بينهم بداره، فأخذ بيده قبضة من الرتاب فحثا هبا عىل رؤوسهم وخرج م

 �B]öEà>iàãmàãÏ�æo évþ� Pvàü�EàãYàF ü~P��àFþqü�àF%&A LAìqcàz üvþ�æo ü~P�àþWà>ià]Z﴿ وهو يتلو قوله تعاىل:

LAìqcàz ü~b�#<à]öEàü�Eà\{y>Zn%&Bà]X ü~b�]X ]�� æuobsR�àüYEàb�àF﴾] :أعمى اهللا أبصارهم، ومل  ]٩يس

  يشعر به أحد حتى جتاوزهم.

  مرشكي قريش املحيطني بالبيت؟/هل نجا عيل # من كيد ٣س

                                                             
  خضر كان يتغطى به النيب عند نومه.ـ غطاء أ )١(



   ١٠٣       الشريفة النبوية السيرة مختصر  

 

لقد نجاه اهللا تعاىل من كيد قريش، وحامه اهللا من مكرهم، ألنه محى ، /نعم٣ج

وقّدم  ،÷وضّحى بنفسه يف سبيل نجاة رسول اهللا  ،÷رسول اهللا 

ويدوم  ÷ ومن أجل أن حييا رسول اهللا  ،نفسه كبش فداء لإلسالم

  يب طالب أّول فدائي يف اإلسالم.اإلسالم، وهبذا املوقف يكون اإلمام عيل بن أ

  / ما هي الكرامة التي أيد اهللا هبا عليًّا # يف موقفه هذا؟٤س

ورواه غريه  ،/ روى اإلمام عبد اهللا محزة # يف الشايف يبلغ به إىل الثعالبي٤ج

: أين قد آخيت ’أن اهللا تعاىل أوحى إىل جربيل وميكائيل  :من أهل السري

ام أطول من عمر اآلخر فأيكام يؤثر صاحبه بينكام، وجعلت ُعْمَر أحدك

  باحلياة؟ فاختار كالهام احلياة.

فأوحى اهللا عز وجل إليهام: أفال كنتام مثل عيل بن أيب طالب، آخيت بينه وبني 

حممد، فبات عىل فراشه ليقيه بنفسه ويؤثره باحلياة، اهبطا إىل األرض 

  فاحفظاه من عدوه.

وميكائيل # عند رجليه، فقال فنزال؛ فكان جربيل # عند رأسه، 

فأنزل اهللا  ؟من مثلك يا ابن أيب طالب يباهي اهللا بك املالئكة ،جربيل: بٍخ بٍخ 

 :هذه اآلية تعاىل عىل رسوله وهو متوجه إىل املدينة يف شأن عيل بن أيب طالب

﴿ævþ�æo PwBMàöEj-+A üvã� �PsK{yd�àF b�¢ày>W]ZàF ã§,Bà]ZmàþøEàüYàFÈ.A ý�CB\O�Øsàã� $çf/*-A ﴾ ] :٢٠٧البقرة[.  



  الشريفة النبوية السيرة مختصر      ١٠٤

  الثالث الدرس

  من مكة÷  خروج النبي

  بعد خروجه من مكة وخالصه من كيد قريش؟ ÷ / إىل أين توجه النبي ١س

/ بعد أن نّجى اهللا نبيه من كيد املرشكني توجه إىل غار يف جبل بأسفل مكة ١ج

  يسمى (غار ثور).

  تلك الليلة؟إىل غار ثور يف ÷  / َمْن الذي خرج مع النبي ٢س

أمه ÷  ربيب رسول اهللا  -/ خرج معه أبو بكر، وهند بن أيب هالة٢ج

  خدجية أم املؤمنني.

  يف الغار؟ ومتى خرج منه؟÷  / كم مكث رسول اهللا ٣س

[ثالثة أيام]، وخرج منه ليلة االثنني ٣ج  ١/ ربيع األول سنة: ١/ مكث فيه 

  م.٦٢٢/سبتمرب/ ١٦هجرية، املوافق 

  شؤونه يف الفرتة التي قضاها يف الغار؟÷  ول اهللا / كيف رتّب رس٤س

  بعّدة أمور منها:÷  / قام رسول اهللا ٤ج

أمر هند بن أيب هالة بالعودة إىل مكة لتجهيز لوازم الرحلة، وإعداد الزاد  -١

 والراحلة.

كّلف عبد اهللا بن أيب بكر بأن يأتيه كل يوم بأخبار قريش، فال يسمع  -٢

إال أتى به إليه يف جنح الظالم ÷   بأمر يكيدونه ضد الرسول

 وأخربه به.

 كانت أسامء بنت أيب بكر تأتيهام بالطعام كل يوم. -٣

كان عامر بن أيب فهرية يسوق األغنام يغدو هبا ويروح لتمحو آثار أسامء  -٤

  وأخيها عبد اهللا عن عيون قريش.



   ١٠٥       الشريفة النبوية السيرة مختصر  

 

  الرابع الدرس

  االستعداد للهجرة
  أمر اهلجرة؟÷  /كيف دبّر النبي ١س

  بتدبري أمر اهلجرة كالتايل:÷  النبي / قام ١ج

# باملبيت يف فراشه ليوهم قريشًا بأنه اليزال نائًام ريثام  اً أمر عليّ  -١

 يتمكن من اخلروج.

جعل وجهته بعد خروجه من مكة إىل جبل ثور ومل يقصد املدينة  -٢

 مبارشة ليوهم قريش أنه غري قاصد للمدينة.

 بكر. هو وأبو امقام برشاء بعريين ليسافر عليه -٣

 .عبد اهللا بن أريقط الليثياستأجر دليالً عارفًا يُدّهلم عىل الطريق اسمه  -٤

  قام بتوفري ما حيتاج إليه من العّدة واملال يف طريق الرحلة.  -٥

  يف الغار ومل يواصل طريقه إىل املدينة؟÷  / ملاذا مكث رسول اهللا ٢س

 خيِّف يف الغار ليتخّفى عن أعني قريش ريثام÷  / لقد مكث الرسول ٢ج

ي بثّتها قريش للبحث عن تالطلب والبحث عنه، وهتدأ دوريات التفتيش ال

  ÷.رسول اهللا 

وإفالته ÷ /ماذا فعلت قريش بعد أن علمت بخالص الرسول ٣س

  من قبضتها؟

وخروجه ساملًا من مكة جنَّ ÷ / حني علمت قريش بخالص النبي ٣ج 

ووضعوا مجيع الطرق النافذة من مكة من مجيع  ،جنوهنم، فخرجوا يتعقبونه

فبثوا الفرسان  ،اجلهات حتت املراقبة املشّددة، وقاموا بعملية متشيط واسعة

  عنه. وقصاص األثر يف كل مكان، فانترشوا يف اجلبال والوديان ويف الطرقات بحثاً 



  الشريفة النبوية السيرة مختصر      ١٠٦

  ؟ ÷ / هل عثرت قريش عىل النبي ٤س

ن بعض إكن دون فائدة، حتى ول ،فقد بحثوا عنه يف كل مكان، / ال٤ج

املطاردين وصل إىل باب الغار فأعمى اهللا أبصارهم وردهم بكيدهم مل ينالوا 

  واهللا غالب عىل أمره. ،خرياً 

  ؟÷ / ماهي املكافأة التي عرضتها قريش ملن يدل عىل النبي ٥س

ملن رّد حممداً إليهم  (مائة ناقة) لقد أبلغت قريش مكافأة ضخمة مقدارها /٥ج 

  دّل عليه.أو 

  الخامس الدرس

  يف طريقه للهجرة ÷ كرامات ومعجزات وقعت للنبي

  يف الغار؟÷  / ما هي املعجزات التي حدثت لرسول اهللا ١س

/ سّخر اهللا له العنكبوت فنسجت خيوطها عىل باب الغار، وأمر اهللا ١ج

لو  :حاممتني وحشيتني فباضتا يف باب الغار، فلام رأى املطاردون ذلك قالوا

ولطارت احلاممتان، فعادوا  ،دخل حممد يف هذا الغار لقطع نسيج العنكبوت

إىل مكة خائبني وقد أعمى اهللا أبصارهم فلم يبرصوهام ونّجا اهللا سبحانه 

  ÷ .وتعاىل نبيه حممًدا 

  أحد من كفار قريش؟÷  / هل حلق بالنبي ٢س

  ًا يف نيل جائزة قريش./نعم حلق به رجل يقال له(رساقة بن مالك بن ُجْعُشم) طمع٢ج

  ؟÷ / يف أي مكان حلق رساقة بالنبي ٣س

  / يف مكان يقال له (ُقَدْيد) حمل بالقرب من رابغ.٣ج

  مع رساقة؟÷  / ما هي املعجزة التي وقعت للنبي ٤س

حتى غاصت قوائم فرسه يف ÷  / مل يكد رساقة يقرتب من النبي ٤ج
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أكتم عنهم و ،فأرجع عنك األرض، فقال: يا حممد، ادع اهللا أن يطلق فريس

وكتم  ،فأطلق اهللا الفرس ورجع رساقة إىل مكة ÷خربك، فدعا له النبي 

  أما هذه الناحية فقد كفيتكم. :ورد الطلب قائالً  ،عنهم÷  أمر رسول اهللا 

  يف طريق اهلجرة؟÷  / أذكر بعًضا من الكرامات التي وقعت للنبي ٥س

  للهجرة، من ذلك:عّدة كرامات يف طريقه ÷  / وقع للنبي ٥ج

 قصة احلاممتني والعنكبوت يف الغار، (وقد مّر ذكرها). -١

 قصته مع رساقة وفرسه. -٢

  قصته مع شاة أم معبد. -٣

  قصته مع شجرة العوسج التي كانت بجانب خيمة أم معبد. -٤

  السادس الدرس

  معجزة النبي مع سراقة
  مع رساقة كام رواها رساقة؟÷  / ما هي قصة النبي ١س

اقة بن مالك / روى ١ج فقال: ÷  قصته يوم حلق بالنبي  - بعد إسالمه-ُرسَ

بينام أنا جالس يف جملس من جمالس قومي بني ُمْدلج، [إذ] أقبل رجل منهم 

حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا رساقة، إين رأيت آنًفا أْسِوَدًة 

  بالساحل، أراها حممًدا وأصحابه.

: إهنم ليسوا هبم، ولكنك رأيت فالنًا قال رساقة: فعرفت أهنم هم، فقلت له

[يريد رساقة أن يرصف الناس عن اللحاق هبم ليلحق  وفالنًا انطلقوا بأعيننا،

  هو ويفوز باجلائزة].

  ؟÷ / عىل أي يشء عزم رساقة بعد أن علم بمكان النبي ٢س

دخلت، فأمرت جاريتي / قال رساقة: ثم لبثت يف املجلس ساعة، ثم قمت ف٢ج
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، وأخذت رحمي، فخرجت به  فريسأن خترج  من وراء أَكَمة، فتحبسها َعَيلَّ

ِه األرض، وَخَفْضُت عاليه، حتى أتيت فريس  من ظهر البيت، فَخَططُْت بُزجِّ

ب يب حتى دنوت منهم.   فركبتها، فَدَفْعتُها تَُقرِّ

  ورفاقه؟÷  / ماذا فعل رساقة بعد أن حلق بالنبي ٣س

َعثََرْت يب فريس فخررت عنها، فقمت، / قال رساقة: فلام دنوت منهم ٣ج

يدي إىل كنانتي، فاستخرجت منها األزالم، فاستقسمت هبا، بفأهويت 

) قال: فخرج  ُهْم أم ال؟ (أي أراد أن يعرف هل سقوطه بسببهم أم ال  أُرضُّ

، حتى إذا  - الذي أكره، فركبت فريس ـ وعصيت األزالم ـ وفريس تَُقّرُب يب

 - وهو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر االلتفات ÷سمعت قراءة رسول اهللا 

َساَخْت يدا فريس يف األرض حتى بلغتا الركبتني، فخررت عنها، ثم زجرهتا 

فنهضت، فلم تََكْد خترج يدهيا، فلام استوت قائمة إذا ألثر يدهيا غبار ساطع 

  يف السامء مثل الدخان، فاستقسمت باألزالم، فخرج الذي أكره.

  عد أن ساخت به الفرس يف األرض؟/ ماذا قرر رساقة ب٤س

، رجع إىل نفسه، ÷ / ملا حتقق رساقة أن ما حدث له بسبب مالحقته للنبي ٤ج

قال: فناديته باألمان، فوقف، فركبت فريس حتى جئته، ووقع يف نفيس حني لقيت 

، فقلت له: إن قومك قد جعلوا ÷ما لقيت من احلبس عنه أن سيظهر أْمُره 

خبار ما يريد الناس به، وعرضت عليه الزاد واملتاع فلم فيك الدية، وأخربته أ

َيْرَزأين، ومل يسألني إال أن قال: (اْخِف عنا)، فسألته أن يكتب يل كتاَب أْمٍن، فأمر 

  ساملًا راشداً.÷ عامر بن فَُهْرية، فكتب يل يف رقعة من أدم، ثم مىض رسول اهللا 
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  السابع الدرس

 معبد ÷معجزة النبي 
ّ
  مع شاة أم

  مع شاة أم معبد؟÷  / ماهي قصة النبي ١س

من الغار مّر بخيمتي أم ÷  / يف اليوم الثاين أو الثالث من خروج النبي ١ج

 ١٣٠َمْعبَد اخلزاعية، وكان موقعهام باُملَشلَّل من ناحية ُقَدْيد عىل بعد نحو 

كيلو مًرتا من مكة، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة حتتبي بفناء اخليمة، ثم 

تطعم وتسقي من مرَّ هبا، فسأهلا النبي ورفاقه: هل عندها يشء؟ فقالت: واهللا 

  َشْهباء. لو كان عندنا يشء ما أعوزكم الِقَرى، والشاء عازب، وكانت َسنَةً 

ما هذه الشاة يا أم (إىل شاة يف كرس اخليمة، فقال: (÷ فنظر رسول اهللا 

) )هل هبا من لبن؟(فقال: () قالت: شاة َخلَّفها اجلهد عن الغنم، )معبد؟

) قالت: نعم بأيب )أتأذنني يل أن أحلبها؟(قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: (

بيده رضعها، ÷  وأمي إن رأيت هبا حلبًا فاحلبها. فمسح رسول اهللا 

ْت، فدعا بإناء هلا َيْربِض الرهط، فحلب  ْت عليه وَدرَّ وسمى اهللا ودعا، فتََفاجَّ

سقاها، فرشبت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى فيه حتى علته الرغوة، ف

  رووا، ثم رشب، وحلب فيه ثانيًا، حتى مأل اإلناء، ثم غادره عندها فارحتلوا.

  / ماذا فعل زوج أّم معبد عندما عاد من الرعي؟٢س

/ما لبثت زوجها أبو معبد أن جاء يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزًال، فلام ٢ج

ك هذا؟! والشاة عازب، وال حلوبة يف رأى اللبن عجب، فقال: من أين ل

البيت؟ فقالت: ال واهللا إال أنه مرَّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت 

وكيت، ومن حاله كذا وكذا، قال: إين واهللا أراه صاحب قريش الذي تطلبه، 

ِصِفيه يل يا أم معبد، فوصفته بصفاته الكريمة وصًفا بديًعا كأن السامع ينظر 
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فقال أبو معبد: واهللا هذا صاحب قريش الذي ذكروا من  إليه وهو أمامه،

  أمره ما ذكروا، لقد مهمت أن أصحبه، وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيًال.

  الثامن الدرس

  مع شجرة العوسج ÷ قصة النبي

  / ما هي قصة العوسجة التي كانت بجنب خيمة أّم معبد؟١س

َخيَْمَة َخاَلتَِها ُأمِّ َمْعبََد ÷ ُسوُل اهللا / َعْن ِهنِْد بِنِْت اجلوِن َقاَلْت: (نََزَل رَ ١ج

اِة َما َقْد َعَرَفُه النَّاُس، َفَقاَل [أي نام  َوَمَعُه َأْصَحاٌب َلُه، َوَكاَن ِمْن َأْمِرِه ِيف الشَّ

َوَكاَن َيْومًا َقاِيضًا َشِديداً  نوم القيلولة] ِيف اخلَيَْمِة ُهَو َوَأْصَحابُُه َحتَّى أَبَْرُدوا،

ا، ُثمَّ َمْضَمَض َفاُه َوَجمَُّه َح   َفَغَسَل َيَدْيه َفَأنَْقاُمهَ
ٍ
ا َقاَم ِمْن َرْقَدتِِه َدَعا بَِماء ُه، َفَلمَّ رُّ

  إَىل َعْوَسَجٍة َكانَْت إَىل َجانِِب اخلَيَْمِة.

  عليها؟÷  / ماذا حدث للعوسجة بعد أن متضمض النبي ٢س

ا كَ ٢ج اَن ِمَن الَغِد َأْصبَْحنَا َوَقْد َغُلَظْت الَعْوَسَجُة / قالت ِهنُْد بِنُْت اجلوِن: َفَلمَّ

َب اهللا َشْوَكتََها، َوَساَخْت  َحتَّى َصاَرْت َأْعَظَم َدْوَحٍة َعاِدَيٍة َرَأْيتَُها، َوَشذَّ

َما  مَ ُعُروُقَها، َواْخَرضَّ َساُقَها َوَوَرُقَها، ُثمَّ َأْثَمَرْت بَْعَد َذلَِك َوَأْينََعْت بِثََمٍر َأْعظَ 

َوَطْعِم  ،ِيف َلْوِن الَوَرِس اْلَمْسُحوِق، َوَرائَِحِة الَعنَْربِ  ،َيُكوُن ِمَن الَكَمالِ 

ْهِد، َواهللاِ َما َأَكَل ِمنَْها َجاِئٌع إالّ َشبَِع، َوَال َظْمآٌن إالّ ُرِوي، َوَال َسِقيٌم إالّ  الشُّ

  .َلبَنَُها َدرَّ  ٌة َوَال َشاٌة إَالَّ بَِرَئ، َوَال َأَكَل ِمْن َوَرِقَها بَِعٌري َوَال نَاقَ 

َكَة ِيف َأْمَوالِنَا ُمنُْذ نََزَل َرُسوُل اهللا  َوأْخصبَْت بِالُدنَا ÷ َوَرَأْينَا النََّمى َوالَربَ

َجَرَة اْلُمبَاَرَكَة، َوَكاَن َمْن َينْتَابُنَا ِمْن َحْولِنَا ِمَن  ي تِْلَك الشَّ َوأْمرَعْت، َفُكنَّا نَُسمِّ

ِمُلوَهنَا َمَعُهْم ِيف األَْرِض  ،البََواِدي َيْستَْشُفوَن ِهبَا ُدوَن ِمْن َوَرِقَها، َوَحيْ َوَيتََزوَّ

اِب. الِقَفاِر َفتَُقوُم َهلُْم َمَقاَم الطََّعامِ  َ   َوالرشَّ

  / ماذا حدث للعوسجة بعد ذلك؟٣س
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َذلَِك، َحتَّى أَْصبَْحنَا َذاَت َيْوٍم َوقَْد  / قالت ِهنُْد بِنُْت اجلُوِن: َفَلْم تََزْل َكَذلَِك َوَعَىل ٣ج

َواْصَفرَّ َوَرقَُها، فََحِزنَّا لَِذلَِك َوَفِزْعنَا َلهُ، َفَما َكاَن إالّ َقلِيالً َحتَّى َجاَء  ،تََساَقَط ثََمُرَها

َك اليَْوِم، َوَكانَْت بَْعَد َذلِ  ،، َفإَذا ُهَو َقْد ُقبَِض ِيف َذلَِك اليَْومِ ÷نَْعُي َرُسوِل اهللا 

ائَِحِة، َوأََقاَمْت َعَىل َذلَِك َثالثَِني َسنًَة.   تُثِْمُر ُدونَُه ِيف الطَّْعِم َوالِعظَِم َوالرَّ

ِهلَا إَىل آِخِرَها َوَذَهبَْت  ا َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْصبَْحنَا َفإَذا ِهبَا َقْد َأْشَوَكْت ِمْن َأوَّ َفَلمَّ

َط َمجِيُع َثَمِرَها، َفَما َكاَن إالّ َيِسريًا َحتَّى َواَفانَا َمْقتَُل َوتََساقَ  ،نََضاَرُة ِعيَداِهنَا

بن أيب طَالٍِب َصَلَواُت اهللا َعَليِْه، َفَما َأْثَمَرْت بَْعَد َذلَِك  َأِمِري اْلُمْؤِمنْْنيَ َعِيلِّ 

  َقِليالً َوَال َكثِرياً َوانَْقطََع َثَمُرَها.

ْ نََزْل َوَمْن َحْوَلنَا  نَْأُخُذ ِمْن َوَرِقَها، َونَُداِوي بِِه َمْرَضانَا، َونَْستَْشِفي بِِه ِمْن َوَمل

ًة َوبَْرَهًة َطِويَلًة، ُثّم َأْصبَْحنَا َوإَذا ِهبَا َيْومًا َقِد  َأْسَقاِمنَا، َفَأَقاَمْت َعَىل َذلَِك ُمدَّ

) َجاٍر، َوَوَرقُ  َها َذابٌِل َيْقطُُر َماًء َكَماِء انْبََعَث ِمْن َساِقَها َدٌم َعبِيٌط (أَْي طَِريٌّ

اِهيََة،  اللَّْحِم َفَعِلْمنَا َأْن َقْد َحَدَث َحَدٌث، َفبِتْنَا َفِزِعِنيَ َمْهُموِمَني نَتََوقَُّع الدَّ

َجَرُة َوَجفَّْت  ْهتَا  ،َفَأتَانَا بَْعَد َذلَِك َقتُْل اْحلَُسْنيِ بن َعِيلٍّ #، َوَيبَِسِت الشَّ َ َوَكرسَّ

يَ    اُح َواألَْمَطاُر بَْعَد َذلَِك، َفَذَهبَْت َوانَْدَرَس َأْصُلَها.الرِّ

  التاسع الدرس

  ÷  بعد هجرة النبي # دور اإلمام علي

  حني هاجر إىل املدينة؟÷  / ملاذا مل يرافق عيلٌّ # رسول اهللا ١س

  أوصاه بالبقاء ألمور، منها:÷  / ألن الرسول ١ج

  قريش. ـ ليحمي أهله وحيفظهم من أذى سفهاء١

  إىل أهلها.÷  ـ لريّد األمانات والودائع التي بحوزة النبي ٢

  ÷ .ـ ليقيض ديون النبي ٣
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  ـ لريافق أهل بيته ومن أراد اهلجرة معه من بني هاشم وغريهم من املسلمني.٤

  ؟÷ / كيف ترصف اإلمام عيل # يف تنفيذ وصية رسول اهللا ٢س

أال من كان له  غدوة وعشية ( / كان اإلمام عيل # خيرج يف األبطح وينادي٢ج

دائع واألمانات التي بحوزة عند حممد أمانة فليأت ليأخذ أمانته) حتى رّد مجيع الو

  من َدين.÷  إىل أهلها، وقىض كل ما عىل رسول اهللا ÷    النبي

  ؟÷ /متى حلق اإلمام عّيل # بالنبي ٣س

حتى  نتظرمن َدين وودائع وأمانات ا÷  / ملا قىض عيل # ما عىل النبي ٣ج

  للهجرة. يأمره باهلجرة، فتجهز هو ورفاقه÷ جاءه كتاب من رسول اهللا 

  / من هم الذين صحبهم اإلمام عّيل # معه يف اهلجرة؟ ٤س

 اً مصطحبًا معه نساء أهل البيت، ونفر÷ / حلق اإلمام عّيل # بالنبي ٤ج

  املؤمنني. من

  إىل املدينة؟/اذكر بعض الذين رافقوا اإلمام عليًّا # يف اهلجرة ٥س

  وكان برفقته:÷   / خرج عيل # يف أثر النبي٥ج

  ÷ .سودة بنت زمعة زوجة النبي  -١

  ÷ .فاطمة الزهراء ابنة النبي  -٢

  ÷ .أم كلثوم ابنة النبي  -٣

  فاطمة بنت أسد [أّم اإلمام عيل #]. -٤

  فاطمة بنت محزة بن عبد املطلب. -٥

 ÷ .أم أيمن حاضنة النبي  -٦

 أسامة بن زيد. -٧

  املؤمنني.وعدد من ضعاف 

  / هل حلق بعيل # أحد من مرشكي قريش ومنعه من اهلجرة؟٦س
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فقد حلق به ثامنية نفر من الفرسان وهو بالقرب من(ضجنان)،  ، / نعم٦ج

  وتوّعدوه بالقتل إن مل يرجع. ،ومنعوه من اهلجرة

  # معهم؟ / ماذا كان موقف اإلمام عيلٍّ ٧س

# مع أحدهم فرضبه بالسيف عىل ٧ج عاتقه فقّده نصفني، ثم / تقاتل عيل 

ُه أن أَ  فري حلمه وأريق دمه فليدُن منّي) فوّلوا صاح يف الباقني قائالً: (من َرسّ

من بني يديه مدبرين ال يلوون عىل يشء، كٌل يرجو لنفسه النجاة، ثم واصل 

  ÷ .اإلمام طريقه إىل املدينة ومل يلحق به أحد بعدها حتى حلق بالنبي 

  العاشر الدرس

  إىل مشارف املدينة ÷بي وصول الن 

  حني هاجر؟÷  /يف أي مكان نزل النبي ١س

[وقد صارت اليوم ١ج (بقباء) وهي حملة تقرب من املدينة بنحو ميلني  / نزل 

  ُجزًءا من املدينة بسبب توسع الِعْمَران].

  إىل قباء؟ ÷  / متى وصل النبي ٢س

  م.٦٢٢/سبتمرب ٢٣املوافق/وصل يوم االثنني الثامن من ربيع األول قريب الظهر ٢ج

  يف قباء ومل يدخل املدينة؟÷  / ملاذا بقَي النبي ٣س

/ لكي ينتظر عليًّا # وأهل بيته ومن معهم من املهاجرين حتى يلحقوا ٣ج

  به، ويدخلوا مجيعًا إىل املدينة.

  ؟÷ / متى حلق اإلمام عيل # ومن معه برسول اهللا ٤س

  ) هجرية.١/ربيع األول سنة (١١/ وصل اإلمام عيل # يوم اخلميس ٤ج
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  بقباء؟ ومتى رحل عنها؟÷  / كم مكث النبي ٥س

بقباء أربعة أيام [االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس] ÷  / أقام النبي ٥ج

  ورحل عنها يوم اجلمعة.

  يف ُمّدة إقامته بقباء؟÷  / ما أهم عمل قام به النبي ٦س

  جد أسس عىل التقوى بعد النُبُّوة.وهو أول مس ،/ قام بتأسيس مسجد قباء٦ج

  صالة اجلمعة؟÷  / أين صىل النبي ٧س

[بني سامل بن عوف] فصالها يف  ÷/ أدركت النبي ٧ج صالة اجلمعة يف 

(رانوناء) فكانت هذه أول مجعة صالها باملدينة بعد اهلجرة،  بطن وادي 

َس مسجٌد يف ذلك املوضع.   وأول خطبة يف اإلسالم، وقد أُسِّ

÷  سم املسجد اليوم الذي بني يف املكان الذي صىل فيه النبي / ما ا٨س

  اهلجرة؟ أول مجعة بعد

يل كيلو مرت واحد من يبعد عن مسجد قباء بحوا مسجد اجلمعة /اسمه٨ج

  .الشامل  جهة

  عشر الحادي الدرس

  املدينة ÷دخول النبي 

  املدينة؟÷  / متى دخل النبي ١س

 /٢٧املوافق هـ،١األول سنة /ربيع ١٢/دخلها بعد صالة اجلمعة١ج

  م.٦٢٢سبتمرب/

  إليها؟÷  / ما االسم الذي كان يطلق عىل املدينة قبل هجرة الرسول ٢س

  / كانت تسّمى [يثرب].٢ج

  يوم دخوله املدينة؟÷  / كيف كانت مراسيم االستقبال للنبي ٣س
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/ كان يومًا تارخييًا خالدًا، فقد كانت الطرقات والبيوت والسكك ترتج ٣ج

بأصوات املستقبلني الذين يلهجون بالتحميد والتسبيح، وترديد أناشيد 

واملعربة  ،÷االستقبال، وإلقاء قصائد املديح املشيدة بفضل رسول اهللا 

÷  فال يمر رسول اهللا  ،عن الفرحة الغامرة والبهجة التي متأل قلوهبم

عندهم ويف بدار من دور األنصار إال وأخذوا بزمام ناقته يدعونه إىل النزول 

  حامهم وهو يقول: ((خلوا سبيل الناقة فإهنا مأمورة)).

  إىل املدينة؟÷  / ما اسم الناقة التي هاجر عليها النبي ٤س

  / اسمها (القصوى).٤ج

  ؟÷  أحياء املدينة نزل النبي / يف أّي حني٥س

  / نزل يف حي بني النجارــ موضع مسجده اآلن.٥ج

  يف بني النجار دون غريها؟النزول ÷  / ملاذا اختار النبي ٦س

كانت األنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول ÷  / ملا وصل النبي ٦ج

من قباء، فمشوا حول ناقته، ال يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام ÷  اهللا 

  وتعظيًام له.÷  الناقة ُشحا عىل كرامة رسول اهللا 

: ((دعوها فإهنا  ÷وكلام مرَّ بدار من دور األنصار دعوه إىل املنزل فيقول 

  مأمورة، فإنام أنزل حيث أنزلني اهللا)).

  فلام انتهت إىل دار أيب أيوب بركت به عىل الباب.

مل ينزل عنها، حتى وثبت فسارت غري ÷  قيل: ملا بركت الناقة برسول اهللا 

واضع هلا زمامها ال يثنيها به، ثم التفتت خلفها ÷  بعيد، ورسول اهللا 

مرة فربكت فيه، ثم حتلحلت ورزمت ووضعت جراهنا،  فرجعت إىل مربكها أول

  ÷.اهللا  فنزل عنها رسول
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  فاحتمل أبو أيوب األنصاري رحله فوضعه يف بيته.

  / يف أي مكان بركت الناقة؟٧س

لغالمني  - مكان جلمع التمور - / بركت يف موضع مسجده اليوم يف مربد ٧ج

  سهل وسهيل ابنا عامر من بني النجار. :يتيمني وهام

  ؟ ÷ / يف أي منزل أقام النبي ٨س

  / أقام يف منزل (أيب أيوب األنصاري) واسمه خالد بن يزيد.٨ج

  يف بيت أيب أيوب األنصاري؟÷  / كم مكث النبي ٩س

/ مكث فيه (سبعة أشهر) حتى بنى مسجده ومسكنًا له وألزواجه بجوار ٩ج

 املسجد، وكذا للصحابة.

 / عىل أي كيفية كانت تلك املساكن؟١٠س

وكان هلذه املساكن  ،/ كانت من السعف والطني، وكانت حميطة باملسجد١٠ج

 أبواٌب مفتحة عىل املسجد.

 / ما هو األمر الذي أنزله اهللا بشأن تلك األبواب النافذة إىل املسجد؟ ١١س

بعد مّدة أن يأمر أصحابه بَسّد مجيع األبواب  ÷/ لقد أمر اهللاُ الرسوَل ١١ج

  من اهللا تعاىل.إال باب عيل # كرامة له 

  عشر الثاني الدرس

  يف املدينة  ÷أعمال النبي 

  بعد دخوله املدينة؟÷  / ما أهم األعامل التي قام هبا النبي ١س

  ما يأيت:÷  / من أهم األعامل التي قام هبا النبي ١ج

  قام بتأسيس املسجد النبوي. -١

 قام باملصاحلة بني األوس واخلزرج. -٢
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  املسلمني واليهود الساكنني يف املدينة.قام بتصدير وثيقة معاهدة بني  -٣

  قام باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار. -٤

قام بتسويد وثيقة بني املسلمني بّني فيها ما جيب هلم وعليهم، فكانت  -٥

  بمثابة دستور لتنظيم شؤون احلياة االجتامعية بني املسلمني.

  قام بالتأسيس لبناء دولة إسالمية ذات قوة وكيان وجيش حيميها. -٦

  ؟ وكم أبوابه؟÷/ كم كانت مساحة املسجد النبوي يوم بناه النبي ٢س

/ كانت مساحته مام ييل القبلة إىل مؤخرته (سبعني ذراعا)ً وعرضه (ستني ٢ج

  ذراعًا) وله (ثالثة أبواب).

  / وقعت مؤاخاتان يف اإلسالم أذكرهام؟٣س

  / األوىل يف مكة بعد البعثة وهذه بني املسلمني يف مكة.٣ج

  الثانية: يف املدينة بعد اهلجرة وكانت بني املهاجرين واألنصار. 

  / متى كانت املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار؟ وكم كان عددهم؟٤س

 رجال من األنصار ٩٠ وكان عددهم حوايل بعد اهلجرة بخمسة أشهر، /٤ج

  واملهاجرين.

  املؤاخاتني؟يف هاتني ÷  /من هو الذي حظي برشف مؤاخاة النبي ٥س

/ لقد حاز اإلمام عيل # املكانة العليّة وحظي بالرشف األسنى حيث اختاره ٥ج

  واصطفاه دون غريه من الناس. ،املؤاخاتني تاأخًا له يف كل÷   النبي

  / عىل ماذا نصت املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار؟٦س

ت بقوله / عىل املواساة واملوارثة بعد املوت، وبقيت كذلك إىل أن نسخ٦ج
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  عشر الثالث الدرس

  تاريخ بعض الفرائض الشرعية
  / متى فرضت الصلوات اخلمس؟١س

  / رجب قبل اهلجرة بسنة فقط. ٢٧/ فرضت بمكة يف ليلة (اإلرساء واملعراج) ١ج

ع األذان واإلقامة؟ وأين؟/ متى ٢س   ُرشِ

/ قيل: يف السنة األوىل من اهلجرة باملدينة، وعند أهل البيت عليهم السالم ٢ج

# نزل به عىل ابتداء األذان إنام كان يف ليلة املعراج م أنّ  ن جهة جربيل 

وعلمه إياه كام علمه مواقيت الصالة وغريها من أصول ÷  الرسول

ل بأن األذان بسبب رؤيا رآها أحد الصحابة الرشيعة، [وليس صحيحًا ما قي

يف املنام] وذلك ألن األذان ترشيع ساموي من مجلة األصول واملصالح 

  الغيبية التي استأثر الّله بعلمها فال يكون إال بالوحي من جهة الّله تعاىل. 

  / ما هي القبلة األوىل التي كان يتجه إليها املسلمون يف الصالة؟٣س

  ىل التي كان املسلمون يتجهون إليها هي: (بيت املقدس)./ القبلة األو٣ج

  / كم مكث املسلمون يتجهون يف صالهتم إىل بيت املقدس بعد اهلجرة؟٤س

  / حوايل (سنة ومخسة أشهر) من بعد اهلجرة إىل املدينة.٤ج

  / ما هي القبلة الثانية التي أمر اهللا بالتوجه إليها بعد بيت املقدس؟٥س

  املرشفة)./ هي: (الكعبة ٥ج

  / متى أمر اهللا املسلمني بالتوجه إىل الكعبة يف صالهتم؟٦س

  / شعبان من السنة الثانية للهجرة.١٥/ كان ذلك يف ٦ج

  واملسلمون إىل جهة الكعبة؟÷  / ما هي أول صالة صالها النبي ٧س

وأمره اهللا ÷ / قيل هي صالة الظهر، فقد نزلت اآلية عىل النبي ٧ج
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وهو يف الصالة، وكان قد صىل ركعتني من الظهر ثم بالتوجه إىل الكعبة 

استدار جهة الكعبة املرشفة واستدار املسلمون معه، فكانت تلك هي أول 

  املرشفة. صالة صالها إىل الكعبة

  / اذكر بعض الفرائض التي رشعت يف السنة الثانية للهجرة؟ ٨س

  / ُرشعت يف السنة الثانية عّدة فرائض منها:٨ج

  رمضان.فريضة صوم  -١

  فريضة الفطرة. -٢

  فريضة الزكاة. -٣

  / اذكر أهم األحداث التي وقعت يف السنة الثانية للهجرة؟٩س

  / كانت السنة الثانية حافلة باألحداث البارزة أمهها: ٩ج

  غزوة بدر. -١

  جالء بني قينقاع. -٢

 .’زواج اإلمام عيل بفاطمة الزهراء  -٣

  كان عمرها؟/ كم كان عمر اإلمام عيل حني تزوج بفاطمة؟ وكم ١٠س

  سنة. ٢٠سنة، وكان عمر فاطمة  ٢٥/ كان عمر اإلمام عيل # ١٠ج

  عشر الرابع الدرس

  وسراياه÷ غزوات النبي 

  التي غزاها؟ وكم عدد رساياه؟÷  / كم عدد غزوات النبي ١س

غزوة، وبلغ عدد رساياه  ٢٧÷ /عدد الغزوات التي غزاها النبي ١ج

  .٧٣وبعوثه 
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  والرسية، والبعث؟/ ما الفرق بني الغزوة، ٢س

سواًء حارب فيها أم ال، ÷  / الغزوة: هي التي شارك فيها النبي ٢ج

البعث: ووالرسّية: هي التي ندب فيها غريه للخروج وكانوا أكثر من واحد، 

  إذا مل يكن املبعوث إال واحداً فقط.

  ؟ ÷ / كم عدد الغزوات التي قاتل فيها النبي ٣س

[تسع] غزوات وهي: ٣ج غزوة بدر، وأحد، واخلندق، وبني قريظة، / عددها 

  وبني املصطلق، وخيرب، وفتح مكة، وحنني، والطائف.

  ومل حيارب فيها؟؟÷  / ما هي أول غزوة غزاها النبي ٤س

  / هي غزوة وّدان وتسّمى غزوة (األبواء) لقرهبا منها.٤ج

  / متى كانت غزوة وّدان (األبواء)؟٥س 

  م.٦٢٣املوافق أغسطس /هجرية،  ٢/ كانت يف صفر سنة ٥ج

  عشر الخامس الدرس

  غزوة بدر
  / متى كانت غزوة بدر؟١س

  هجرية. ٢رمضان / سنة  ١٧/ كانت يف ١ج

  / أين وقعت معركة بدر؟٢س

كم، من ١٦٠/ وقعت يف (بدر) وهي منطقة تبعد عن املدينة املنورة بحوايل ٢ج

  اجلنوب. جهة

  / ما هي أسباب غزوة بدر؟ ٣س

سلمني العرتاض قافلة لقريش كانت مقبلة من الشام / سببها خروج امل٣ج

  حمملة بالبضائع التجارية، فخرجت قريش لتحمي القافلة فوقعت املعركة. 
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  / ملاذا اعرتض املسلمون قافلة قريش؟٤س 

/ أرادوا أخذها عوضًا عام انتهبته قريش عليهم من أموال ومساكن يف مكة، ٤ج

أمالكهم، وقاموا باالستيالء  حيث منعوا املهاجرين من أخذ أي يشء من

عليها بعد هجرهتم إىل املدينة، كام قامت قريش بنهب بيوهتم وهدم دورهم 

  وحرق ممتلكاهتم.

  / هل استطاع املسلمون االستيالء عىل القافلة؟٥س

فقد بلغ اخلُرب قائد القافلة أبا سفيان بن حرب فعدل بالقافلة من طريق ، / ال٥ج

يستنهضهم، فجمعت قريش فرساهنا وخرجت الساحل، وأرسل إىل قريش 

  لتحمي القافلة فوقعت املعركة وفاتت القافلة.

  / كم كان عدد ُجنْد املسلمني يف معركة بدر؟ ٦س

(٦ج ) ٢٢٧) من املهاجرين، و(٨٦)، منهم (٣١٣/ كان عدد جند املسلمني 

  األنصار. من

  / كم كان عدد ُجنْد املرشكني يف معركة بدر؟٧س

  ) مقاتالً.٩٥٠رشكني (/ كان عدد امل٧ج

  عشر السادس الدرس

  نتائج غزوة بدر
  / من املنترص يف معركة بدر؟ ١س

  / كان النرص من نصيب املسلمني.١ج

  / كم استشهد من املسلمني يف معركة بدر؟٢س

  ) شهيداً.١٤/ استشهد من املسلمني يف معركة بدر ( ٢ج

  بدر؟ / كم بلغ عدد القتىل واألرسى من املرشكني يف معركة٣س
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  ) أسرياً.٧٠) قتيالً، وبلغ عدد األرسى (٧٠/ بلغ عدد قتىل املرشكني (٣ج

  / اذكر عدداً ممن قتل من سادات قريش يف معركة بدر؟٤س

  / لقد قتل الكثري من سادات قريش منهم:٤ج

  عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. -١

  شيبة بن ربيعة بن عبد شمس. -٢

  الوليد بن عتبة بن ربيعة. -٣

  هشام بن املغرية. أبو جهل عمرو بن -٤

  أميّة بن خلف. -٥

  عقبة بن أيب معيط. -٦

  الذين ُأرسوا يف معركة بدر؟÷  / أذكر عددا من أقارب النبي ٥س

  تّم أرسهم يف بدر منهم:÷  / هناك عدد من قرابة الني ٥ج

 العباس بن عبداملطلب ـ عّم النبي. -١

 بن عبداملطلب. نوفل بن احلارث -٢

 عقيل بن أيب طالب. -٣

  ÷ .ع ــ زوج زينب بنت النبي العاص بن الربي -٤

  / ما هو دور اإلمام عيل # يف معركة بدر؟٦س

# الدور الريادي يف معركة بدر، فهو أول مبارز خرج إىل ٦ج / كان لعيل 

أرض املعركة مع محزة بن عبد املطلب، وعبيدة بن احلارث، وكان حصيلة 

مام عليًّا قد قتل قتيالً من جمموع سبعني قتيالً ــ أي أن اإل ٣٦من قتلهم بيده 

بيده نصف القتىل من قريش، بينام اشرتك باقي جيش املسلمني بأمجعه يف قتل 

  النصف اآلخر.
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  /ما هي ردّة الفعل التي خلفها دور اإلمام عيل # يف بدر يف نفوس قريش؟٧س

# يف هذه املعركة كان قد نّكل بقريش وقتل ٧ج / ُعِرَف أنَّ اإلمام عليًّا 

[الطلقاء فرساهنا ورّمل  نساءها، فإن ذلك قد أوغر عليه صدور قريش من 

وأبنائهم] ومألها غيظًا وبغضًا لإلمام عيل وأهل البيت، وكانوا ينظرون إليه 

بعني العداء ويتحينون الفرصة للنيل منه والثأر لقتالهم يف بدر، وقد 

  ÷ .أفصحوا عن سوء نواياهم بعد موت النبي 

  نت بغض أبناء الطلقاء لإلمام عيل وأهل بيته %؟/ اذكر بعض الشواهد التي بي٨س

  / من تلك الشواهد:٨ج

 إزاحة اإلمام عيل ومنعه من اخلالفة. -١

 األمر بلعنه من عىل منابر املساجد. -٢

املحاربة له بإخفاء فضائله ومناقبه الدالة عىل سبقه لباقي الصحابة يف كل  - ٣

 فضائل لغريه #.فضيلة ومنقبة، واختالق األحاديث املوضوعة بنسبة تلك ال

 قتل أبنائه وترشيدهم يف البلدان. -٤

  قول يزيد بن معاوية حني قتل اإلمام احلسني: -٥

  ليت أشياخي ببدر شـهدوا

ــاً  ــتهلُّوا فرح ــوا واس   ألهّل

  لست من خندف إن مل انتقم

  لعبــت هاشــم بامللــك فــال

  جزع اخلزرج من وقع األسل  

  ثــم قــالوا يــا يزيــد ال تشــل

  من بني أمحد مـا كـان فعـل

ــزل   خــرب جــاء وال وحــٌي ن

  / ما هو التأييد الذي أيد اهللا به املؤمنني يف معركة بدر؟٩س

/أمّدهم اهللا بثالثة آالف من املالئكة مسّومني، يتقدمهم جربيل وميكائيل ٩ج

  وإرسافيل %.
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  عشر السابع الدرس

  إجالء بني قينقاع

  / متى كانت غزوة بني قينقاع؟١س

  هجرية. ٢السبت النصف من شوال سنة  / كانت غزوة بني قينقاع يوم١ج

  /من هم بنو قينقاع؟٢س

هم بطن من بطون اليهود املستوطنني حول يثرب والذين عقد معهم  /٢ج

  معاهدة صلح ومعاونة بعد وصوله املدينة.÷    بيالن

  لبني قينقاع؟÷ / ما سبب غزو النبي ٣س

÷   النبيقضهم للعهد الذي عقدوه مع / بسبب قتلهم ألحد املسلمني ون٣ج

حيث حترشوا بامرأة مسلمة وكشفوا عورهتا يف السوق فاسترصخت طالبة 

العون واإلغاثة ففزع عليها أحد املسلمني فقتل اليهودي، فاجتمعت هيود بني 

  ذلك فخرج لتأديبهم.÷  قينقاع فقتلوه، فبلغ النبي 

  هلذه الغزوة؟÷  / كيف جتهز النبي ٤س

بن عبد املطلب، وسار بجنود اهللا لتأديب بني  / عبأ جيشه وسلم اللواء بيد محزة٤ج

÷  قينقاع حتى بلغ أرضهم، فلجأوا إىل احلصون وحتصنوا هبا، فعمد النبي 

  إىل حمارصهتم حتى أجربهم عىل االستسالم.

  / كم كان عدد بني قينقاع؟٥س

  مقاتل. ٧٠٠/ كان عدد بني قينقاع ٥ج

  تيجة؟/ كم استمر احلصار لبني قينقاع؟ وكيف كانت الن٦س

استسلموا ونزلوا ليلة وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب ف ١٥/ استمر احلصار ٦ج

  .÷عىل حكم النبي 
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  ببني قينقاع بعد نزوهلم عىل حكمه؟÷  / ماذا صنع النبي ٧س

/ أمر هبم فكتفوا وأراد رضب أعناقهم، فتدخل حليفهم عبد اهللا بن أُّيب ٧ج

و عنهم، وكرر عليه طلبه يف العف÷  بدوره النفاقي وألّح عىل الرسول 

فوهبهم له عىل مضض خوفًا ÷  حتى أغضبه وبان الغضب يف وجهه 

  من فتنة قد يسعى ابن أيبٍّ لشب نارها.

  لعبد اهللا بن أُّيب؟÷  / إىل أي يشء آل أمر بني قينقاع بعد أن وهبهم النبي ٨س

هم / خرجوا من املدينة إىل (أذرعات) من بالد الشام وغنم املسلمون أرض٨ج

  وديارهم وأمواهلم.

  عشر الثامن الدرس

  دـــــزوة أحـــغ
  / متى كانت غزوة أحد؟١س

  هجرية. ٣/ شوال سنة  ٧/يوم السبت ١ج

  / ما سبب غزوة أحد؟٢س

  / خرجت قريش لتثأر لقتالها يوم بدر.٢ج

  / كم كان عدد املقاتلني من كال الفريقني يف غزوة أحد؟٣س

آالف) مقاتل، وعدد املسلمني (ألف مقاتل) رجع / كان عدد املرشكني (ثالثة ٣ج

÷  منهم مع عبد اهللا بن أيب بن سلول ثالثامئة من املنافقني وبقي مع النبي 

  مقاتل. سبعامئة

  أحد؟ عن جيش املسلمني يوم يبّ ختلف عبد اهللا بن أُ  كيف/ ٤س

/ انخذل عن اجليش كبري املنافقني (عبداهللا بن أيب بن سلول) بمن معه من ٤ج

  منافقي املدينة، وكانوا نحو ثلث اجليش.
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  قال هلم: ما ندري عالم نقتل أنفسنا وقد أهلكنا أموالنا.

  / من كان النرص حليفه يف هذه املعركة؟٥س

كان النرص حليف املسلمني يف بادئ األمر ثم انقلب النرص إىل هزيمة /٥ج

  للمسلمني.

  / ما السبب وراء هزيمة املسلمني بعد انتصارهم؟٦س

 ÷وخمالفة أوامره حيث كان النبي  ÷/السبب هو عصياهنم للنبي ٦ج

من الرماة وجعلهم عىل ربوة مرتفعة خلف املسلمني لكي حيموا  ٥٠قد عهد إىل 

ظهورهم من العدو، وأمرهم أن ال يربحوا من أماكنهم مهام كانت النتيجة نرصاً 

  ونزلوا من اجلبل.÷  أو هزيمة، ولكنهم خالفوا أمر رسول اهللا 

  / ما سبب ترك الرماة ملواقعهم ونزوهلم من اجلبل؟٧س

/ طمعًا منهم يف السلب وحبًّا للدنيا، فإهنم ملا وّىل املرشكون األدبار واهنمك ٧ج

املسلمون يف مجع الغنائم تداعى الرماة فيام بينهم: (الغنيمة الغنيمة) ونزلوا 

وخمالفة أمره، ÷ من اجلبل جلمع الغنائم غري آهبني بوصية رسول اهللا 

، ÷وقد نصحهم أمريهم بعدم النزول وذكرهم بوصية رسول اهللا 

  ولكن حبهم للدنيا أعمى أبصارهم فنزلوا ومل يستمعوا نصحه.

  / ماذا حدث بعد نزول الرماة من اجلبل؟٨س

/ انكشف ظهر املسلمني فأستدار خالد بن الوليد باملرشكني من خلف اجلبل ٨ج

وهجم عىل املسلمني عىل حني غفلة وأعمل السيف وقتـل من تبقى من الرماة 

  يف ظهورهم حتى فرقهم ومزق صفوفهم ووىل أكثر املسلمني األدبار.

  عىل اجلبل؟ ومن هو قائدهم؟÷  /كم عدد الرماة الذين عينهم النبي ٩س

قد أّمر عليهم (عبد اهللا بن ÷  ) راميًا، وكان النبي ٥٠/ كان عددهم (٩ج

من اجلبل ومل يبق منهم إال أمريهم وعرشة معه، وقد  جبري) وقد نزلوا مجيعاً 
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  قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم.

  يف املعركة بعد أن فّر أكثر املسلمني؟÷  / من الذي ثبت مع النبي ١٠س

/ عيل بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبري، وأبو دجانة، وسهل بن ١٠ج

  حنيف، وعاصم بن ثابت، واحلباب بن املنذر.

  عشر التاسع درسال

  يف غزوة أحد ÷إصابة النبي 

  يف هذه املعركة بعد أن فّر عنه أكثر الصحابة؟÷  / ما هو موقف النبي ١س

ثبوت الروايس، وقاتل قتال األبطال رغم كثرة ÷  / لقد ثبت النبي ١ج

  أشد القتال.÷  األعداء وتكالبهم عليه، فقد وقف وقاتل 

  أصابه؟ومن الذي ÷  / كيف أصيب النبي ٢س

/ تألَّب عليه املرشكون وتكاثروا من حوله بعد أن تفرق عنه املسلمون فرماه ٢ج

(عتبة بن أيب وقاص) بحجر يف شقه، وكرست رباعيته، وشجت وجنته، 

ورضبه آخر فشجه يف جبهته، ورضبه أحد املرشكني بالسيف عىل وجنته 

عىل عاتقه فوقع  فغابت فيها حلقتان من املغفر، ورضبه (ابن قميئة لعنه اهللا)

# بيده، ورفعه  - وعليه درعان-يف حفرة، وجرح يف ساقه  فأخذه عيل 

طلحة من خلفه حتى استوى، وجعل الدم يسيل من رأسه حتى أخضلت 

  حليته وهو يقول: ((كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إىل اهللا)).

  / ما هو دور اإلمام عيل # يف معركة أحد؟٣س

كان عيل # هو املفرج للغمة، والكاشف للكربة، والقاتل حلملة اللواء، /٣ج

، ÷واملفرق للمرشكني عن رسول اهللا واملجندل للصناديد من قريش، 
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عصابة من املرشكني  ÷ يديه حيميه، وكلام رأى النبي فقد وقف بني

# فيفرق  مقبلة نحوه قال: يا عيل، اكفني هؤالء، فيحمل عليهم عيل 

يقتل منهم من يقتل، ويفر الباقون....وهكذا كان دور عيل # جامعتهم، و

  طوال املعركة.

  / ماهي املقالة التي قاهلا جربيل # يف حّق عيل #؟٤س

قال  ÷ مام عّيل وتفانيه يف حامية النبيّملا رأى جربيل بسالة اإل/٤ج

÷: إن هذه [هلي] املواساة يا رسول اهللا) فقال الرسول÷: (  للنبي

  منه)) فقال جربيل #: (وأنا منكام). وأنا((إنه مني 

  / ما هو النداء الذي ُسمع من جهة السامء أثناء املعركة؟٥س

/ روي أنه سمع يف ذلك اليوم نداء من جهة السامء يقول: (ال سيف إال ذو ٥ج

  الفقار، وال فتى إال عّيل).

  العشرون الدرس

  نتائج معركة أحد
  كة أحد؟/كم عدد القتىل من الفريقني يف معر١س

(/ استشهد من أصحاب النبي ١ج ) شهيدًا، أربعة من املهاجرين ٧٢÷  

  والباقي من األنصار.

  الدار. مقاتالً، منهم أصحاب اللواء تسعة من بني عبد ٢٤وقتل من املرشكني 

  / اذكر بعضًا من الذين قتلهم اإلمام عّيل # يف معركة أحد؟٢س

# هو حامل لواء املسلمني يوم أحد، وكان حامل لواء ٢ج / لقد كان عيلٌّ 

املرشكني من بني عبد الدار فتصدى اإلمام عيل حلاميل األلوية من بني عبد 

الدار وقتلهم الواحد تلو اآلخر حتى قتل منهم سبعة، وقيل: تسعة، هذا غري 
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  من قتلهم من باقي قريش.

  ذين قتلهم اإلمام عيل؟ / اذكر بعض حاميل الرايات ال٣س

  / فيهم من بني عبد الدار:٣ج

طلحة بن أيب طلحة، وسعيد بن أيب طلحة، وعثامن بن أيب طلحة، واسم أيب 

  طلحة: عبد اهللا بن عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار.

طلحة،  ومسافع بن طلحة، وجالس بن طلحة، واحلارث بن طلحة، وكالب بن

  وصواب موىل أيب طلحة.

  الذين استشهدوا يف معركة أحد؟÷  ذكر ثالثة من أشهر أصحاب النبي / ا٤س

  / استشهد يف أحد عدد من مشاهري الصحابة منهم:٤ج

 أسد اهللا وأسد رسوله.÷  محزة بن عبد املطلب عم النبي  -١

 سعد بن الربيع. -٢

 مصعب بن عمري. -٣

 حنظلة بن الراهب (غسيل املالئكة). -٤

  عمر بن اجلموح. -٥

  ة؟/ من الذي قتل محز٥س

/ قتله (وحيش) وهو عبد لــ (جبري بن مطعم) غدر بحمزة عىل حني غّرة ٥ج

  وهو يقاتل، فرماه بحربة كانت معه فأرداه قتيالً.

  /ما الذي دفع وحشيًّا لقتل محزة @؟٦س

لتثأر ألبيها وأخيها  - زوجة أيب سفيان-/ أْغرته عىل قتله هند بنت عتبة ٦ج

وعمها الذين قتلوا يوم بدر، وكذا ليثأر لعمِّ مواله جبري بن مطعم الذي قتل 

  يوم بدر ووعداه بالعتق إن فعل ذلك.

  / ما الذي فعلته هند بحمزة @ بعد قتله؟٧س
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/ ملا ُقتَِل محزة قامت هند بالتمثيل به، والعبث بجثته، حيث شقت صدره ٧ج

حماولة أكلها، ثم لفظتها ومل تقدر أن تسيغها، ثّم قامت وأخرجت كبده ومضغتها 

عىل ÷  بقطع أذنيه وأنفه ومثلت به أعظم ُمثلة، ولقد بلغ حزن رسول اهللا 

  عّمه محزة أعظم مبلغ، رمحه اهللا رمحة األبرار.

  والعشرون الواحد الدرس

  غزوة بني النضري
  / من هم بنو النضري؟١س

د الذين كانوا بنواحي املدينة وهم بنو / هم أحد ثالثة بطون من اليهو١ج

  النضري. قينقاع، وبنو قريظة، وبنو

  / متى كانت غزوة بني النضري؟ وما سببها؟٢س

  م.٦٢٦/ كانت يف ربيع األول السنة الرابعة من اهلجرة، املوافق أغسطس سنة ٢ج

ء حجر عليه من فوق بيت كان بإلقا ÷سببها فإهنم حاولوا قتل النبي  وأما

مستنداً إىل جداره، فأخربه جربيل # بام دبروه من املكيدة، ÷   النبي

من مكانه مرسعًا ومل يصب بسوء، وعاد من فوره إىل ÷ فقام النبي 

  املدينة فلحقه أصحابه فسألوه عن اخلرب فأعلمهم بام مهت به اليهود.

  إىل اخلروج إىل ديار بني النضري؟÷  / ما السبب الذي دعا النبيَّ ٣س

ليطالب بني النضري بأن يعينوه يف دفع دية ÷  رج إليهم النبي / لقد خ٣ج

رجلني قتلهام عمرو بن أمية الضمري خطأً، وذلك حسب املعاهدة بينه وبينهم، 

  فوعدوه بقضاء ما يلزمهم وجلس بجنب جدار ينتظرهم، فوقعت احلادثة.

  بعد عودته من بني النضري إىل املدينة؟÷  / ماذا عمل النبي ٤س

حممد بن مسلمة إىل بني النضري يأمرهم بأن يرحتلوا ÷  النبي  / بعث٤ج
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من املدينة، وأن ال يساكنوه فيها، وأمهلهم عرشة أيام حتى يرحتلوا فمن وجد 

  منهم بعد ذلك ترضب عنقه.

  ؟ ÷ / بامذا أجاب هيود بني النضري عىل النبي ٥س

قدرة هلم عىل مواجهة  /مل جيد اليهود مناصًا من اخلروج من املدينة لعلمهم أن ال٥ج

  وأخذوا يتجهزون للرحيل.÷  املسلمني، فرضخوا ألمر الرسول 

  ؟÷ / هل خرج بنو النضري حسب ما أمرهم الرسول ٦س

(عبداهللا بن أُّيب) يأمرهم بالثبات والتحصن وعدم ٦ج / ال.. فقد بعث إليهم 

اخلروج، وواعدهم بأن يدخل معهم يف حصوهنم هو وألفان من قومه، 

وحيارب معهم هو وبنو قريظة وأحالفهم من غطفان إىل جانبهم وهيلكوا 

ة وعدم فعادت إىل بني النضري ثقتهم وعزموا عىل الثبات واملواجه هنم،دو

  أنَّا لن نخرج فاصنع ما بدا لك. ÷ اخلروج وبعثوا إىل الرسول

  بعد أن بلغه امتناع بني النضري عن اخلروج؟÷  / ماذا فعل النبي ٧س

ملناجزة بني النضري وعبأ جيشه وخرج إليهم، وعيلٌّ # ÷  ض / هن٧ج

  حيمل لواءه، وملا بلغ حصوهنم حتصنوا ففرض عليهم احلصار.

  / ما الذي قدمه عبد اهللا بن ُأّيب وبنو قريظة وغطفان لنرصة بني النضري؟٨س

/ خذلوهم ومل يفوا بام وعدوهم من النرصة وتركوهم وحدهم ملواجهة ٨ج

  ÷. النبي

  ماذا صنعت بنو النضري بعد أن خذهلا أحالفها؟ /٩س

/ قذف اهللا يف قلوهبم الرعب بعد مدة من احلصار فاندحروا ووهنت ٩ج

÷  قواهم، وهتيئوا إللقاء السالح واالستسالم، وأرسلوا إىل النبي 

  يعلمونه بذلك.
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  /كم استمر حصار املسلمني لبني النضري؟١٠س

) ليلة حتى ١٥يف حصوهنم حوايل ( / حارص املسلمون هيود بني النضري١٠ج

  أجربوهم عىل االستسالم.

  ببني النضري بعد استسالمهم؟÷  / ما الذي فعله النبي ١١س

/ أجالهم من املدينة بأنفسهم وذرارهيم فذهب بعضهم إىل الشام، وحلق ١١ج

بعضهم بخيرب كحيي بن أخطب وسالم وكنانة ابني أيب احلقيق، وأفاء اهللا 

وديارهم خالصًة له من دون املؤمنني هيبها ملن يشاء؛  عىل رسوله أرضهم

  وذلك ألهنم مل يوجفوا عليهم بخيٍل وال ركاب.

  / ما اسم السورة التي نزلت يف هذه الغزوة؟١٢س

/ سورة احلرش بأكملها نزلت حتكي هذه احلادثة، وقد وصف اهللا فيها ١٢ج

ام الفيء، إجالء اليهود، وفضح املنافقني وكشف دسائسهم، وبنيَّ أحك

  وتعرض إىل ذكر بعض األساليب احلربية.

  والعشرون الثاني الدرس

  غزوة بني املصطلق
  / متى كانت غزوة بني املصطلق؟١س

(١ج ) شعبان من السنة اخلامسة، وقيل من ٢/ كانت غزوة بني املصطلق يف 

  للهجرة. السادسة

  / ما هو االسم الثاين لغزوة بني املصطلق؟٢س

  (املريسيع)./ غزوة ٢ج

  / ما سبب غزوة بني املصطلق؟٣س

مجع حلرب  - سيد بني املصطلق- /سببها أن احلارث بن أيب رضار٣ج
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 ÷ه ومن سائر العرب، فخرج الرسول مجعًا من قوم ÷ الرسول

حلرهبم فّروا ÷ ومن معه للقائهم، وملا بلَغ قوَم احلارث خروُج النبي 

  وحده.  وتفّرقوا عن احلارث وتركوه

  كانت نتيجة غزوة بني املصطلق؟ / كيف٤س

ومل يبق معه ÷ / تفرق عن احلارث من كان قد مجعهم حلرب الرسول ٤ج

بمن تبقى معه، فتهيَّأ  ÷فعزم احلارث عىل مواجهة الرسول إال القليل؛ 

أصحابه، فرتاموا بالنبل ساعة، ثم أمر ÷ للحرب، وصّف رسول اهللا 

رث وقومه محلة رجل باهلجوم فحمل املسلمون عىل احلا÷ الرسول 

منهم من ُقتل،  واحد فظفروا هبم واهنزم احلارث وقومه رش هزيمة، وُقتل

  النسوة والذرية وغنم الغنم والشاء. ÷وسبى رسول اهللا 

  / كم عدد القتىل يف غزوة بني املصطلق؟٥س

  ) قتىل، ومل يقتل من املسلمني سوى رجٍل واحٍد.١٠/قتل من بني املصطلق (٥ج

  ألحداث التي وقعت يف غزوة بني املصطلق؟/ ما أهم ا٦س

  /لقد حفلت غزوة بني املصطلق بعدة أحداث هامة، منها:٦ج

  وتزوجها.÷  حلارث املصطلقية، فأعتقها النبيجويرية بنت ا أرس املسلمون - ١

  وفيها َقتََل أحُد األنصار رجالً من املسلمني عن طريق اخلطأ. -٢

املهاجرين وبعض  وفيها وقعت منافسة عىل السقي بني بعض سقاة -٣

سقاة األنصار وكادوا أن يقتتلوا، فتكلم عبد اهللا بن ُأّيب بكالم من 

مجلته: واهللا ما مثلنا ومثل جالبيب قريش هذه إال كام قال القائل: سّمن 

كلبك يأكلك، وقال: واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها 

  األذل، فأنزل اهللا يف ذلك سورة املنافقني.

فشمت بعض املنافقني (القصوى)  ÷ يها فقدت ناقة رسول اهللاوف -٤

 فنزل جربيل # ه اهللا بمكان ناقته!!وقالوا: أفال خيرب ÷برسول اهللا 



  الشريفة النبوية السيرة مختصر      ١٣٤

  بمكان الناقة، وفضح املنافقني.÷  وأخرب الرسول 

  وفيها نزلت آية التيمم. -٥

  وفيها كان حديث اإلفك. -٦

  والعشرون الثالث الدرس

  غزوة اخلندق
  غزوة اخلندق؟/ متى كانت ١س

  / كانت يف شوال سنة مخس للهجرة.١ج

  / هل لغزوة اخلندق اسم آخر؟٢س

  / نعم تسمى (غزوة األحزاب).٢ج

  / ما سبب غزوة اخلندق (األحزاب)؟٣س

ّملا أجىل هيود بني النضري عن املدينة سعوا يف ÷  / سببها أن النبي ٣ج

إىل خيرب ومنهم  تأليب القبائل وحتريضها عىل حرب املسلمني، فسار بعضهم

حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق وسالم بن أيب احلقيق 

÷  وغريهم، فخرجوا إىل قريش فحرضوهم عىل حرب رسول اهللا 

وواعدوهم عىل العون والنرصة فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إىل غطفان 

عىل أن يعطوهم ثمر خيرب سنة، ÷ وواعدوهم عىل حرب رسول اهللا 

  ÷.بني سليم فواعدوهم عىل اخلروج لقتال حممد وأتوا 

  ؟÷/ اذكر بعض القبائل التي حتزبت لقتال النبي ٤س 

  ، من تلك القبائل:÷ / حتالفت عدة قبائل لقتال النبي ٤ج

 قريش. -١

 غطفان ونجد. -٢
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 بنو سليم. -٣

 هيود خيرب. -٤

 بنو أسد. -٥

 بنو مّرة. -٦

 فزارة. -٧

 أشجع. -٨

  بنو قريظة. -٩

  اخلندق؟/من هو قائد األحزاب يف غزوة ٥س

  / كان لكل قبيلة قائد، وكان القائد للجمع (أبو سفيان بن حرب).٥ج

  / كم بلغ عدد جيش األحزاب يف غزوة اخلندق؟٦س

(عرشة آالف) مقاتل، ٦ج / خرجت قريش وحلفاؤها يف جيش يقرب من 

جيش عرمرم ربام يزيد يف عدده عىل عدد مجيع من يف املدينة من النساء 

  يوخ.والش والصبيان والشباب

  / كم كان عدد جيش املسلمني يف غزوة اخلندق؟٧س

  /كانوا (ثالثة آالف) مقاتل. ٧ج

  / ما هو اهلدف والغاية التي حتزب األحزاب ألجلها؟٨س

/ اهلدف هو القضاء عىل اإلسالم، وإبادة خرضائه، واستئصال شأفته، ٨ج

  وتوجيه رضبة قاضية تذر اإلسالم أثراً بعد عني.

  رونوالعش الرابع الدرس

  حفر اخلندق
  ملواجهة جيش األحزاب؟÷  / ما الذي أعده الرسول ١س

خرب األحزاب وما مجعوه من عّدة وعتاد، مجع ÷  / ملا بلغ النبي ١ج
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املسلمني ألجل املشورة واختاذ الرأي املناسب يف أمر اإلعداد للمواجهة، 

وحيمي وانعقد الرأي عىل حفر خندق حول املدينة ليتحّصن فيه املسلمون 

  املدينة من خطر العدو الغازي.

  حلفر اخلندق؟÷  / كيف خطط رسول اهللا ٢س

/ كان الوقت حرجًا واملطلوب رسعة إنجاز حفر اخلندق يف أرسع وقت ٢ج

حفر اخلندق بني ÷  قبل وصول األحزاب، لذا فقد قّسم الرسول 

 الصحابة فجعل لكل عرشة أربعني ذراعًا، وحثهم عىل رسعة إكامل احلفر،

فبارش املسلمون احلفر، وكانوا يعملون بجد ونشاط طيلة النهار وال يعودون 

÷  يف احلفر فكان رسول اهللا ÷  إال يف املساء، وشاركهم الرسول 

  بطنه. حيفر بيده حتى اغربَّ بطنه، وقيل حتى وارى غثاء الغبار جلدة

  / من هو صاحب فكرة حفر اخلندق؟ ٣س

  الفاريس ريض اهللا عنه./ كان صاحب الفكرة هو سلامن ٣ج

  يف حقه؟÷  / ماذا قال النبي ٤س

/ روي أنه كان يعمل يف حفر اخلندق كعمل عرشة رجال؛ فتنافس عليه ٤ج

املسلمون كٍل يريد أن ينضم إليهم، فقال املهاجرون هو منّا، وقالت 

  ((سلامُن ِمنَّا أهل البيت)).÷ : األنصار: هو منّا، فقال 

  حفر اخلندق؟ / كم مكث املسلمون يف٥س

  / استغرق حفر اخلندق مدة (ستة أيام).٥ج

  بعد حفر اخلندق؟÷  /ماذا فعل الرسول ٦س

حفر اخلندق أمر برفع النساء واألطفال إىل رؤوس ÷  / ملا أكمل النبي ٦ج

باملسلمني خلف ÷  املرتفعات وأعايل اجلبال، وعسكر رسول اهللا 

  أمامه. ىل جبل (سلع) وجعل اخلندقاخلندق وجعل ظهره إ
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  والعشرون الخامس الدرس

  اخلندق يف غزوةاملسلمني  ةمعانا
  / اذكر بعض األخطار التي أحدقت باملسلمني يوم اخلندق؟١س

  /من تلك األخطار:١ج

  خطر العدو الغازي من اخلارج وهم األحزاب املحارصون للمدينة. -١

 ÷خل الذين نقضوا عهدهم مع النبي خطر هيود بني قريظة من الدا -٢

  وانضموا إىل األحزاب. 

خطر املنافقني املرجفني يف املدينة الذين سعوا يف إرهاب املسلمني ويف   -٣

  تثبيط عزائمهم إذ يقولون ما وعدنا اهللا ورسوله إال غروراً.

خطر احلصار؛ فقد نفدت عىل املسلمني املؤنة وحلقتهم جماعة عظيمة أكلت  -٤

  تد حلوايل شهر.األخرض واليابس بسبب طول مدة احلصار، حيث ام

  ؟÷ / ما الذي دفع بني قريظة لنقض عهدها مع النبي ٢س

/ لقد كان ذلك بسبب حيي بن أخطب أرسله أبو سفيان ليحرض بني قريظة ٢ج

عىل حممد ويقنع سيدها كعب بن أسد عىل الدخول يف حلفهم ومعاونتهم يف 

[وشجعه عىل] نقض العهد معه، وأومهه بأن أمر  حممد قد القضاء عىل حممد، 

شارف عىل النهاية، وأن عليه أن يغتنم عّز هذا النرص وينضم إىل األحزاب 

يف حال فشلت األحزاب يف - وينقض عهده مع حممد، وأعطاه العهود واملواثيق 

  أن يأتيه ويدخل معه يف حصنه ويصيبه ما يصيب بني قريظة. - القضاء عىل حممد

  /كيف كانت حالة املسلمني يف غزوة اخلندق؟٣س

 K̂r;À ~Hà�ob§,BàãÏ� và³þ� ü~Hà�àþ«Xüpà]X üvþ�æo﴿ / كانوا كام وصفهم اهللا تعاىل بقوله:٣ج

ªhà]WÉàz%&A $ ü~Hà�àöEàþ� K̂r;Àæo ý�D]ZnA]Zt btB¢�üYàF>�ä�*-A ý �Dà]Zmà]iãYàFæo c _CpàaiHà«Wà>j*-A æsRàÏ�B]öEàã�>j.-A 
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æup�àöEàaO à]�Fæo ç f/B`YàF (10)B]ZàFpàaöEà�O j*-A \�þàjB]öEHà� æ�þàiàaøEàüYàFÓ+A æupàaöEàþ�>Jpàb�>j-+A >Apàaj[Psà>jĤtæo �ï�A][sà>j̀^t 

LAq�àFþq\{z  ﴾:١٠[األحزاب[.  

  /كم استمر احلصار عىل املسلمني يف غزوة اخلندق؟٤س

  / بضعًا وعرشين ليلة.٤ج

  يف مواجهة األحزاب وتفريق مجعهم؟÷  / ماذا فعل رسول اهللا ٥س

ضعف قلوب أكثر املسلمني من احلصار،  ووهنهم ÷  النبي / ملا رأى ٥ج

عن القتال بعث إىل غطفان وصاحلها عىل أن ترجع بمن معها من املقاتلني 

  عىل أن يعطيها ثلث ثامر املدينة.

  وغطفان؟÷  / هل تم ذلك الصلح بني النبي ٦س

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يف أمر ÷  فقد شاور النبي  ،/ال٦ج

إن كان هذا أمراً ÷  فقاال للنبي  - كانا سيدا األوس واخلزرجو -الصلح

أمرك اهللا به فسمعًا وطاعة، وإن كان رأيًا رأيته فقد كنا وهؤالء عىل الرشك 

وعبادة األوثان وال يطمعون أن يأكلوا منا مترة إال قِرًى أو بيعًا، أفحني أكرمنا 

 ال نعطيهم إال السيف اهللا باإلسالم وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟! واهللا

  حتى حيكم اهللا بيننا وبينهم.

  والعشرون السادس الدرس

  # قتل اإلمام علي
ّ
  لعمرو بن عبد ود

  / هل اخرتق اخلندق أحد من جند األحزاب؟١س

من خالل ثغرة  - / نعم فقد متكن من اخرتاقه عدة نفر من فرسان املرشكني ١ج

(عمرو بن  - ضيقة عبد وّد العامري)، وعىل رأسهم الفارس املشهور 

  جهل). و(عكرمة بن أيب
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  / هل اعرتض هؤالء الفرسان أحٌد من املسلمني؟٢س

(عمرو بن عبد وّد) بخيله وجال يف ميدان النزال طالبًا  ،/ ال٢ج فقد صال 

املبارزة، وهازئًا باملسلمني، ومتحديًا هلم يف ساحة امليدان؛ ينادي بأعىل 

صوته: هل من مبارز؟ فلم جيبه أحد، وقد انخلعت قلوب املسلمني من 

ه، اهللع؛ لعلمهم بشجاعته وشدة بطشه، ومل يقو أحد عىل اخلروج ملنازلت

(عمرو بن عبد وّد) يكرر النداء ويوبخ املسلمني قائالً: أين جنتكم  فجعل 

التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفال يربز إّيل رجل؟ فطارت قلوب 

،  واحتموا به، ÷ جزعًا من مقابلته، والذوا بالنبياملؤمنني خوفًا و

ررها ثالثًا ينادي: من يربز له؟ فال جييبه أحد إال عيل #، ك÷  والنبي 

  رسول اهللا. له يا وعيلٌّ # يقول: أنا

  /من الذي برز لعمرو بن عبد وّد من املسلمني؟٣س

ختاذل املسلمني عن مبارزة عمرو بن عبد وّد دعا ÷  /ملا رأى النبي ٣ج

الفقار، وعممه بعاممته، وألبسه درعه، ودعا له،  عليًا # وأعطاه سيفه ذا

  .وأخرجه ملبارزة عمرو بن عبد ودّ 

  /هل نجح عيل # يف القضاء عىل عمرو بن عبد وّد؟٤س

/نعم فقد برز إليه راجالً وبارزه ونازله ومل يزل به حتى أرداه قتيالً، وفيام ٤ج

املسلمون يف أشد حال من الرتقب واالنتظار عام تسفر عنه املبارزة من نتائج، 

قد شخصت أبصارهم نحو املعركة، وانحبست أنفاسهم من اهللع إذا 

التكبري قد عال، وانقشع الغبار عن اإلمام عيل # كأنه الليث الكرار مقبالً ب

نحو معسكر املسلمني، وبيمينه ذو الفقار يقطر دمًا، ويف األخرى رأس 

 وألقاه بني يديه،÷ عمرو بن عبد وّد العامري، حتى وقف أمام رسول اهللا 



  الشريفة النبوية السيرة مختصر      ١٤٠

#  إلمام عيلواملسلمون شاخصة أبصارهم ال يصدقون ما يرون، ثم استأذن ا

  خالهلا. أن يعود ليحمي الثغرة التي دخلوا من÷  رسول اهللا 

  يف شأن هذه املبارزة؟÷  / ماذا قال النبي ٥س

((برز ÷ / قال الرسول ٥ج # لعمرو بن عبد وّد:  حني برز اإلمام عيل 

  اإلسالم كله للرشك كله)) فصور عليًا بأنه اإلسالم وعمرو بن عبد وّد بأنه الكفر.

يبني فضل عيل # يف قتله ÷  ورد من حديث عن النبي  / هل٦س

  وّد؟ عبد لعمرو بن

قال: ((ملبارزة ÷  /نعم فقد روى احلاكم يف املستدرك بسنده أن النبي ٦ج

عيل بن أيب طالب لعمرو بن عبد وّد يوم اخلندق أفضل من أعامل أمتي إىل 

  يوم القيامة)). 

  ّد؟/بكم استفدى املرشكون جثة عمرو بن عبد و٧س

: /بعرشة آالف درهم، فقال الرسول ٧ج ال ((ال حاجة لنا بجسده و÷ 

  ثمنه)) وخىل بينهم وبني جثته.

  والعشرون السابع الدرس

  تفرق األحزاب وهزميتهم
  / ما دور نعيم بن مسعود يف معركة األحزاب؟١س

فقال إين أسلمت ومل ÷   /نعيم بن مسعود رجل من غطفان جاء إىل النبي١ج

((إنام أنت فينا ÷:  بإسالمي فمرين بام شئت، فقال له النبييعلم قومي 

ْل عنَّا ما استطعت فإن احلرب خدعة))، وفعالً استطاع نعيم  رجل واحد َفَخذِّ

  بن مسعود أن يفرق بني بني قريظة واألحزاب، وجعلها تنكث بعهدها معهم.
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بني بني / ما هي الدسيسة التي استطاع نعيم بن مسعود بواسطتها أن يفرق ٢س

  واألحزاب؟ قريظة

/ جاء إىل بني قريظة وقال: إنكم وحممدًا يف بلد واحد، فيه أموالكم ٢ج

وأبناؤكم ونساؤكم، وهؤالء األحزاب إنام أتوا من أجل القتال، فإن رأوا 

فرصة وغنيمة أصابوها، وإال حلقوا ببالدهم وخلوا بينكم وبني حممد، وال 

ى يعطوكم رهنًا من أرشافهم عىل أن ال طاقة لكم به، فال تقاتلوا معهم حت

يتخلوا عنكم إذا مل حيالفهم النرص، وذهب إىل قريش وغطفان فقال: إن بني 

قريظة قد ندموا عىل نقضهم العهد مع حممد، وأرسلوا إليه يسرتضونه بأن 

يأخذوا رجاالً من أرشافكم يدفعوهنم إليه ليرضب أعناقهم ويعودوا يف 

ه فوافقهم عىل ذلك، فإذا طلبوا منكم رهائن فال عهده وحياربوا إىل جانب

حسبام نصحهم - توافقوهم، وملا طلبت بنو قريظة رهائن من قريش وغطفان 

رفضوا؛ فقالت بنو قريظة: صدقكم واهللا نعيم بن مسعود،  -نعيم بن مسعود

فرفضت بنو قريظة اخلروج للقتال فتحققت غطفان وقريش من صدق ما 

  رقوا ورجعت بنو قريظة عن نرصهتم.قاله نعيم بن مسعود فتف

  / كيف كانت هناية األحزاب؟٣س

فتخاذلوا وختالفوا، وأرسل اهللا عليهم الريح يف ليال ÷   / دعا عليهم النبي٣ج

شاتية شديدة الربد مل تدع هلم ِقْدرًا إال تكفأت به، وال نارًا إال أطفأهتا، وال خيمة 

 æv�àFþ^qNj-+ABæ�e�àF%&B#<àã�àF >ApàaöEàã�Aã§ >AobsHà�K^rÓ.A﴿اىل: إال اقتلعتها، فارحتلوا خائبني كام قال تع

]��àã�àümþZàF çf/-+A ü~Hà�àü�Eà]iàãn K^r;`A ü~Hà�à>�Fã§,BàãÏ� ¸rpàaöEàbÏ� B]öEà>i¢àzüt%&Bà]X ü~P�àü�Eà]iàãn LB��àF̀t 

LArpàaöEàbÏ�æo ü~Nj $Bã�üoæsà]�F æuB\à�æo fb/-+A Bã�̀YàF æupàaiã�àümà]�F IAsà�ER�ãYàF ﴾ :٩[األحزاب[ ﴿Mrætæo 

fb/-+A æv�àFþ^qNj.-A >Aobsà]W\à� ü~P�àýO àü�Eàà]Zm`YàF ü~]j >ApàajB]öEã�àF $LAsàü�Eà]Z� �]W\à�æo fb/-+A ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j.-A 

$ªgBà]øEàþ«Wà>j-+A æuB\à�æo fb/-+A IBà³�àFPp\à«X LA[s�àF[Psàãn﴾ :األحزاب]٢٥[.  
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  القتىل يف معركة اخلندق؟/كم حصيلة ٤س

/عدد شهداء املسلمني ستة، منهم: سعد بن معاذ أصيب بسهم يف أكحله ٤ج

  وتويف متأثراً به بعد غزوة بني قريظة، وعدد القتىل من األحزاب عرشة.

  والعشرون الثامن الدرس

  غزوة بني قريظة
  / متى كانت غزوة بني قريظة؟١س

من ÷  انرصاف النبي / يف ذي القعدة سنة مخس للهجرة بعد ١ج

  اخلندق. غزوة

  / ما سبب غزوة بني قريظة؟٢س

، ودخوهلم يف ÷/ سببها نقضهم للعهد الذي بينهم وبني الرسول ٢ج

،  وإمدادهم األحزاب باملؤنة، وحماولتهم ÷ حلف األحزاب ضد النبي

  اخرتاق احلصون التي حتصن هبا النساء واألطفال.

بني قريظة وباغتهم بعد رجوعه من غزوة ÷  / ملاذا تعجل الرسول ٣س

  اخلندق مبارشة ومل ينتظر؟

ملا عاد إىل املدينة من اخلندق دخل بيته ÷  / سبب ذلك أن النبي ٣ج

# فقال له: أو قد وضعت السالح؟  واغتسل وصىل الظهر فأتاه جربيل 

قال: نعم، قال جربيل: ما وضعت املالئكة السالح، إن اهللا يأمرك أن ترسع 

  ريظة فإين عامد هلم فمزلزل حصوهنم.إىل بني ق

  حلرب بني قريظة؟÷  / كيف أعّد الرسول ٤س

بالالً أن يؤذن يف الناس: ((من كان سامعًا مطيعًا ÷  / أمر رسول اهللا ٤ج

فال يصلنيَّ العرص إال يف بني قريظة))، ثم دعا عليًا # فدفع إليه الراية، 
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) ٢٥، فحارصهم (يف أصحابه، وهم ثالثة آالف÷  وخرج رسول اهللا 

  ليلة عىل األصح، وهو يغادهيم بالقتال ويراوحهم حتى نزلوا عىل حكمه.

  / كم كان عدد املسلمني يف غزوة بني قريظة؟ وكم قتل منهم؟٥س

/كانوا ثالثة آالف مقاتل، ومل يقتل منهم سوى خالد بن سويد بن ثعلبة، ٥ج

  ألقت عليه امرأة من اليهود رحى فشدخته فامت.

  بامذا حكم فيهم؟÷  ا نزلت بنو قريظة عىل حكم رسول اهللا / عندم٦س

/ لقد حّكم رسول اهللا سعَد بن معاذ يف بني قريظة وكانوا حلفاءه يف ٦ج

اجلاهلية، فحكم فيهم بأن تقتل فرساهنم، وتسبى نساؤهم وذرارهيم، وتقسم 

ى أمواهلم، وقد مات سعد بن معاذ ريض اهللا عنه بعد أن أقرَّ اهللا عينه وأشف

نفسه باالنتقام من بني قريظة، وكان قد سأل اهللا أن ال يميته إال بعد أن يقر 

  عينه منهم فتحققت أمنيته.

  بقتله من بني قريظة؟÷  / كم كان عدد من أمر النبي ٧س

  / قيل ما بني ستامئة وسبعامئة.٧ج

  / من هم أكابر القوم الذين قتلوا يف ذلك اليوم من اليهود؟٨س

  سيد بني النضري، وكعب بن أسد سيد بني قريظة. / حيي بن أخطب٨ج

  فمن هي تلك املرأة؟ ÷ي قريظة امرأة تّرسى هبا النبي / كان بني سبايا بن٩س

  / رحيانة بنت عمرو القرظية.٩ج

  / ما هي السورة التي أنزلت يف شأن األحزاب وبني قريظة؟١٠س

  / سورة األحزاب.١٠ج
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  والعشرون التاسع الدرس

  احلديبية 
  إىل مكة؟÷  ألي يشء خرج الرسول / ١س

  ألداء العمرة.÷  / خرج ١ج

  للعمرة يف ذلك احلني؟÷  / ما هو الدافع خلروجه ٢س

فقد رأى بأنه يطوف بالبيت هو وأصحابه آمنني حملقني -/ بسبب رؤيا رآها ٢ج

فاستنفر أصحابه للخروج للعمرة وأمرهم بأن يعلنوا  -رؤوسهم ومقرصين

  رة للمدينة للخروج معه للعمرة.النبأ للقبائل املجاو

  ألداء العمرة؟÷  / متى كان خروج النبي ٣س

  / يوم االثنني غرة ذي القعدة سنة ست من اهلجرة.٣ج

  للعمرة؟÷  / كم كان عدد اخلارجني مع النبي ٤س

  ) رجل.١٤٠٠/ كانوا حوايل (٤ج

  وأصحابه للعمرة خروج مقاتلني أم مساملني؟ ÷/هل كان خروج النبي ٥س

بل خروج مساملني، فلم يكن معهم من السالح إال السيوف يف أغامدها،  /٥ج

يسوقون بني أيدهيم سبعني بدنة جمللة قد أشعروا عدة منها يف الشق األيمن 

  من سنامها.

  بالعمرة؟÷  / من أين أحرم رسول اهللا ٦س

  من ميقات (ذي احلليفة)، وأحرم املسلمون بإحرامه.÷  / أحرم ٦ج

  من اهلدي معه؟÷  اهللا  / كم ساق رسول٧س

  معه من اهلدي سبعني بدنة.÷  / ساق رسول اهللا ٧ج
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  وأصحابه للعمرة؟÷  / ماذا فعلت قريش عندما علمت بمقدم النبي ٨س

راعهم ذلك، فقدموا الطالئع بقيادة خالد بن ÷  / ملا بلغهم خرب الرسول ٨ج

املسلمني عن التقدم، الوليد يف مائتي فارس للمرابطة يف الطريق الرئييس لصد 

وبثوا العيون يف الطرقات، وخرجوا إىل (بلدح) فرضبوا هبا القباب واألبنية 

ابيش، وأمجعوا عىل ومعهم النساء والصبيان، واستنفروا من أطاعهم من األح

  من دخول مكة وصده عن البيت احلرام. ÷    منع رسول اهللا

  / وقعت بيعة يف احلديبية ما اسمها؟٩س

  الرضوان./ بيعة ٩ج 

  / ما سبب بيعة الرضوان؟ ١٠س

ملا بلغه إشاعة مقتل بعض ÷  / كان سببها أنه حدث أن رسول اهللا ١٠ج

أصحابه ومنهم عثامن بن عفان قال: ((لن أبرح حتى نناجز القوم)) فدعا إىل 

  البيعة حتت شجرة (ُسْمرة).

  / عىل ماذا كانت بيعة الرضوان؟١١س

  ال يفروا، وقيل عىل املوت./ كانت عىل القتال وعىل أن ١١ج

  قريشًا بعد أن عقد هذه البيعة؟÷  / هل قاتل الرسول ١٢س

/ ال، فقد صح كذب إشاعة مقتل أصحابه الذين دخلوا مكة، ورجعوا ١٢ج

  ساملني، ووقعت مفاوضات بينه وبني قريش.
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  الثالثون الدرس

  صلح احلديبية
  ؟÷ / عىل ماذا انتهت املفاوضات بني رسل قريش والنبي ١س

  / انتهت بإعالن الصلح واملوادعة بني الطرفني.١ج

  / من هو ممثل قريش يف عقد صلح احلديبية؟٢س

  / هو سهيل بن عمرو.٢ج

  / من هو كاتب الصلح يوم احلديبية؟٣س

  / الذي كتب بنود الصلح هو اإلمام عيل بن أيب طالب #.٣ج

  احلديبية؟/ ما هي بنود الصلح التي تم االتفاق عليها يف صلح ٤س

  / كانت بنود االتفاق كالتايل:٤ج

وأن يعود يف العام املقبل ويمكث يف مكة ÷ أْن يرجع الرسول  -١

  أيام. ثالثة

  أْن ال يدخل مكة بالسالح إال السيوف يف القراب. -٢

  إن أراد أن يقيم بمكة.÷  أْن ال ُيمنع أحد من أصحاب النبي  -٣

وليه فلريده إليهم،  من قريش مسلًام بدون إذن÷ أنَّ من أتى حممدًا  -٤

  فال يردونه.÷  ومن أتى قريشًا مرتداً من عند حممد 

وقف احلرب بني الطرفني عرش سنوات، خيتلط فيها الطرفان، ويأمن  -٥

  الفريقان حيثام كانوا وحيثام حلوا ونزلوا.

من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل، ومن أحب أن يدخل يف  -٦

  عقد قريش وعهدها دخل.
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وعقده؟ ومن منها ÷ القبائل التي دخلت يف عهد حممد  / من هي٥س

  دخل يف عهد قريش وعقدها؟

، ودخلت بنو بكر يف عقد قريش ÷/ دخلت خزاعة يف عهد حممد ٥ج

  وعهدها.

  / هل اعرتض عىل بنود الصلح أحد من املسلمني؟٦س

/ نعم فقد أثارت بعض بنود الصلح الغيظ يف صدور بعض املسلمني، ٦ج

  يرضوا هبا. وعارضوها، ومل

  بعد أن تم الصلح؟÷  / ماذا فعل النبي ٧س

/ أمر املسلمني بأن ينحروا هدهيم، وحيلقوا رؤوسهم، وحيلوا من إحرامهم، ٧ج

إىل هديه فنحره، ثم دعا احلالق ÷  فشق ذلك عليهم، فانطلق رسول اهللا 

  فحلق رأسه، فلام رأى املسلمون ذلك نحروا هدهيم، وحلقوا رؤوسهم.

  يف احلديبية؟÷  ام رسول اهللا / كم أق٨س

  بضعة عرش يوماً، وقيل: عرشين يومًا، ثم انرصف راجعًا إىل املدينة. ÷/ أقام ٨ج

  / كم مكث الصلح بني املسلمني وقريش؟٩س

  ) شهراً ثم نقضت قريش الصلح.٢٢/ مكث الصلح ( ٩ج

  هل كان الصلح يف صالح املسلمني أم يف صالح قريش؟/١٠س

/بل كان يف صالح املسلمني، فقد أسلم يف اهلدنة هذه أكثر ممن أسلموا من ١٠ج

بالدعوة إىل يوم احلديبية، وما كان يف اإلسالم فتح ÷ يوم بدأ النبي 

أعظم من احلديبية؛ فقد كان ممهدًا لفتح مكة، وزاد عدد املقاتلني من 

بية كام ) بعد سنتني من صلح احلدي١٠,٠٠٠() يوم احلديبية إىل ١٤٠٠(

  سيأيت يف فتح مكة.
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  والثالثون الواحد الدرس

  بعد صلح احلديبية ÷أعمال النبي 

  يف مدة الصلح بينه وبني قريش؟÷  / ماذا فعل النبي ١س

يف أيام الصلح لرتتيب أمور املسلمني وتنظيم ÷  / تفرغ النبي ١ج

شؤوهنم، وأرسال الرسل، وبث الدعاة إىل أطراف اجلزيرة العربية وما 

حوهلا، ففشى اإلسالم يف مجيع أحياء العرب، وأسلم صناديد قريش، كام 

ملطاردة فلول اليهود، وقىض عىل مركز تآمرهم يف ÷  تفرغ الرسول 

  اإلسالم. خيرب، وكاتب امللوك واألمراء يدعوهم إىل

  بمكاتبة امللوك واألمراء؟÷  / متى بدأ الرسول ٢س

  ة سبع للهجرة قبل خروجه خليرب بأيام./ بعد رجوعه من احلديبية غرة حمرم سن٢ج

يدعوهم  ÷ك واألمراء الذين كاتبهم النبي اذكر عدداً من امللو/٣س

  اإلسالم؟  إىل

  إىل عدة من امللوك واألمراء يدعوهم إىل اإلسالم منهم:÷ بعث النبي /٣ج

النجايش: ملك احلبشة، بعث إليه عمرو بن أمية الضمري، فأسلم   -١

  عىل يد جعفر بن أيب طالب وحسن إسالمه.

هرقل قيرص: ملك الروم، بعث إليه دحية الكلبي خاف عىل ملكه،  -٢

  اإلسالم. وآثره عىل

كرسى ملك فارس، بعث إليه عبداهللا بن خذافة السهمي، مزق كتاب   -٣

  رسول اهللا فمزق اهللا ملكه.

املقوقس ملك االسكندرية ومرص، بعث إليه حاطب بن أيب بلتعة  -٤

مارية القبطية ÷  اللخمي، قال خريًا ومل يسلم، وأهدى للنبي 

  وأختها سريين.
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ملك عامن: جيفر اجللندي وأخيه، بعث إليه عمرو بن العاص فأسلم  -٥

  إسالمه. وحسن

العامري، ومل ملك الياممة هوذة بن عيل احلنفي، بعث إليه سليط بن عمرو  - ٦

يطلب منه أن جيعل له بعض األمر ÷  يسلم، وكتب كتابًا للنبي 

  ذلك، ومات سليط قبل أن يصله الّرد.÷  ليتبعه فرفض النبي 

ملك البلقاء: من أرض الشام وهو احلارث بن أيب شّمر الغساين، بعث إليه  - ٧

÷  شجاع بن وهب األسدي، مل يسلم، وأراد اخلروج لقتال الرسول 

  قيرص.فمنعه 

احلارث احلمريي أحد مقاولة اليمن، بعث إليه املهاجر بن أيب أمية  -٨

  فأسلم. املخزومي

ملك البحرين املنذر بن ساوى العبدي، بعث إليه العالء بن   -٩

  احلرضمي، أسلم وحسن إسالمه.

باقي ملوك اليمن وعامتهم أسلموا عيل يد اإلمام عيل بن أيب طالب #  - ١٠

 ل أهل اليمن يتخذوهنا عيداً إىل يومنا هذا.يف أول مجعة من رجب، وال يزا

  والثالثون الثاني الدرس

  غزوة خيرب
  / ما معنى خيرب؟١س

/هي بلسان اليهود (احلصن)، وهي مدينة كبرية ذات حصون ومزارع ١ج

  كثري.  ونخل

  / أين تقع خيرب؟ ومن هم أهلها؟٢س

هم بطن من كلم، وأهلها  ١٦٠/ تقع شامل املدينة عىل بعد ما يقارب حوايل ٢ج

  اليهود. بطون
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  / كم عدد بطون اليهود الذين كانوا بنواحي املدينة؟٣س

  / ثالثة بطون:٣ج

  .بنو قينقاع -١

   .بنو النضري -٢

  .و قريظةبن -٣

عن املدينة، فلحق بعضهم بالشام، وبعضهم ÷   وقد أجالهم النبي

بأذرعات، وبعضهم بخيرب، إال بني قريظة فقد قتل رجاهلم، وسبى نساءهم، 

  مواهلم.وغنم أ

  / متى كانت غزوة خيرب؟ ٤س

  من اهلجرة. ٧/ كانت يف حمرم سنة ٤ج

  / ما سبب غزوة خيرب؟ ٥س

بعد صلح احلديبية تفرغ لنرش الدعوة يف اجلزيرة ÷   / سببها أن النبي٥ج

وما حوهلا، وكانت خيرب مكمن خطر عىل اإلسالم، وقد الذ هبا أكثر بطون 

وكانوا ال يزالون يتحرشون باإلسالم اليهود الذين أجالهم عن املدينة، 

وأهله، وحييكون ضده املؤامرات، فخرج ليدعوهم إىل اإلسالم أو دفع 

  اجلزية أو احلرب.

لقتال هيود خيرب؟ وكم عدد ÷  / كم عدد الذين خرجوا مع النبي ٦س

  خيرب؟ مقاتيل

) مقاتل وهم أصحاب بيعة الرضوان، وعدد ١٤٠٠/ كان عدد املسلمني (٦ج

) مقاتل، كانوا خيرجون كل يوم صفوفًا متبجحني ٢٠,٠٠٠ (أهل خيرب

  !لون: حممد يغزونا؟! هيهات هيهات!معجبني بكثرهتم ثم يقو



   ١٥١       الشريفة النبوية السيرة مختصر  

 

واملسلمون من مباغتة أهل خيرب عىل الرغم ÷  / كيف متكن الرسول ٧س

  من كثرهتم وحتصنهم؟

حتى نزل بساحتهم ليالً، ÷  / عّمى اهللا تعاىل عليهم، فخرج الرسول ٧ج

 طلعت الشمس خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، فلام نظروا إىل املسلمني فلام

قالوا: حممد واخلميس [اجليش] ثم ولوا مدبرين هاربني إىل حصوهنم، فقال 

: رسول اهللا  ((اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء ÷ 

  صباح املنذرين)).

  / كم عدد حصون خيرب؟٨س

  / حصون خيرب األساسية ثالثة مؤلفة من عدة حصون وهي: ٨ج

الناعم وهو حصن مرحب، حصن النطاة، وهبا أربعة حصون: ( -١

  الصعب بن معاذ، الكتيبة، بقلة).

  حصن الشق، وفيه (حصن ُأّيب، وحصن الربي). -٢

حصن الكتيبة، وفيه ثالثة حصون، (حصن القموص وهو حصن ابن  -٣

  ).أيب احلقيق، والوطيح، وسالمل

  والثالثون الثالث الدرس

  فتح حصون خيرب
  / من هو فاتح حصون خيرب؟١س

  / هو عيل بن أيب طالب #.١ج

  / كيف ظفر اإلمام عيل # بفضيلة فتح حصن خيرب دون غريه؟٢س

÷  / لقد عجز عن فتح احلصن عدة من الصحابة الذين أرسلهم النبي ٢ج

فعادوا منه باخليبة ومل يقدروا عىل فتحه، فقد وقف املسلمون عدة أيام 
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ينازلوهنم فال يفتح عليهم، وكان اإلمام عيل # يف تلك املدة قد أصابه الرمد، 

ه؛ ثم أخذها عمر فأخذ أبو بكر اللواء فرجع منهزمًا ُجيبِّن أصحابه وجيبنون

: ((ألعطني الراية غدًا رجالً حيب اهللا ÷  كذلك، عندها قال رسول اهللا

ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، كرار غري فرار، يفتح اهللا عىل يديه))، وعند الصباح 

: أين عيل بن أيب ÷يرجو أن يكون هو، فنادى الرسول اجتمع القوم وكالً 

يف ÷  لوا إليه، فجاء فبصق رسول اهللا طالب؟ فقالوا: إنه أرمد، فقال: أرس

باملسري إىل القوم ÷  عينيه فربأ من ساعته كأن مل يكن به وجع، فأمره 

وحماربتهم، وأعطاه الراية فقال: ((خذ هذه الراية فامض هبا حتى يفتح اهللا 

عليك)) فمىض عيل #، فخرج إليه أهل احلصن وقاتلهم، وقتل مرحبًا، وفتح 

  اهللا عىل يديه.

  كيف دارت معركة خيرب؟ /٣س

# الراية وانطلق هبا نحو حصن خيرب، ٣ج / أخذ اإلمام عيل بن أيب طالب 

وأول حصن هامجه حصن ناعم، وهو حصن مرحب البطل املشهور، ثم 

دعاهم إىل اإلسالم فأبوا وبرزوا للمقاتلة ويف مقدمتهم أمريهم مرحب فقتله 

# وتم فتح احلصن بعد أيام من القت ال املرير، ثم توجه نحو اإلمام عيل 

حصن الصعب بن معاذ ففتحه، ثم عمد إىل حصون النطاة، ثم حصن 

القموص، وهكذا توالت الفتوحات واالنتصارات، وتساقطت احلصون 

الواحد تلو اآلخر، واهنارت عزائم اليهود، وأقبلوا أفواجًا وجامعات يعلنون 

  االستسالم والقبول باملفاوضة والصلح.

  ؟÷ سفرت املفاوضة بني هيود خيرب والنبي / عن ماذا أ٤س

وصاحله عىل حقن دماء أهل خيرب ÷  / أرسل بن أيب احلقيق إىل النبي ٤ج

عىل أن خيرجوا بأنفسهم وذرارهيم، ويرتكوا للرسول خيرب وما هبا من أموال 
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عىل ذلك رشيطة أن ال خيفوا ÷  وسالح وغريها، وقد وافقهم الرسول 

  كنوزهم، ومن أخفى شيئًا فجزاؤه القتل. عنه شيئًا من أمواهلم و

  ؟÷ / هل َوىفَّ ابُن أيب احلقيق بام صالح عليه الرسول ٥س

فقد نقض ابن أيب احلقيق وأخوه العهد وأخفيا أمواالً كثرية وِمْسكًا ، / ال٥ج

وُحِليًّا حليي بن أخطب ودفناها وجحدا وجودها وتم العثور عىل بعضها، 

  األموال. وأنكرا ما تبقى من

  ابن أيب احلقيق عىل نقض العهد وإخفاء املال؟ ÷/بامذا عاقب الرسول ٦س

/ سلَّمه إىل حممد بن مسلمة ليقتله قصاصًا يف أخيه حممود بن مسلمة الذي ٦ج

  ألقوا عليه رحًا وهو حتت سور احلصن فامت. 

  والثالثون الرابع الدرس

  نتائج غزوة خيرب
  واليهود يف غزوة خيرب؟/ كم عدد القتىل من املسلمني ١س

  ) رجالً.٩٣) رجالً، وقتل من اليهود (١٦/ استشهد من املسلمني(١ج

  / من أشهر من قتل من زعامء اليهود؟ ومن الذي قتلهم؟٢س

هودي، وكان يعد بألف، وكذا قتل من زعامء اليهود مرحب بن احلارث الي/٢ج

  والذي قتلهام هو اإلمام عيل #. أخوه.

  داث التي وقعت يف غزوة خيرب؟/ ما هي أهم األح٣س

  / من أهم األحداث التي وقعت يف خيرب:٣ج

بصفية بنت حيي بن أخطب، سبيت من حصن  ÷زواج النبي  -١

  القموص، وكانت عروسًا لكنانة بن أيب احلقيق.

  عودة جعفر بن أيب طالب من احلبشة هو ومن معه من املهاجرين. -٢
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شاة  ÷للنبي حلارث اليهودية أخت مرحب أهدت زينب بنت ا -٣

 ÷ء رجل من األنصار، فأخذ الرسول مسمومة ومعه برش بن الربا

منها مضغة فالكها فلم يسغها فلفظها وقال: ((إن هذا العظم خيربين أنه 

  مسموم))، وأما األنصاري فساغها فامت.

كانت غزوة خيرب درسًا بليغًا أدخل الرعب يف قلوب أهل فدك فاستسلموا  -٤

وصاحلوه عىل النصف من ÷  إىل رسول اهللا  طوعًا بال قتال فبعثوا

خالصة من دون ÷  فدك فقبل منهم، فكانت نصف أرضهم للنبي 

  املؤمنني، ينفقها عىل أهله وأقاربه.

  أرض فدك؟÷  / ملن وهب النبي ٤س

وادَّعى أنَّ ÷  / أنحلها ابنته فاطمة، وأخذها أبو بكر بعد موت النبي ٤ج

  ه صدقة.األنبياء ال يورثون وكل ما تركو

  بغنيمة فدك دون غريه من املسلمني؟÷  / ملاذا اختص النبي ٥س

/ ألنه مل يوجف عليها أحٌد من املسلمني بخيل وال ركاب، وما كان هذا ٥ج

  خاص دون غريه من املسلمني.÷  شأنه فهو للرسول 

  إىل أحد من القبائل بعد خيرب غري أهل فدك؟÷  / هل عمد النبي ٦س

إىل أهل تيامء ووادي القرى، فأما أهل تيامء فساملوا ÷  نبي / نعم فقد عمد ال٦ج

ودخلوا يف الذمة، والتزموا دفع اجلزية، وال عداء وال جالء، وأما أهل وادي 

القرى وهم جامعة من اليهود والعرب فقد استقبلوا املسلمني رميًا بالنبل، وقتلوا 

قتال، ثم اجليش لل÷  اسمه (مدعم)، فعبأ الرسول ÷  عبداً للرسول 

دعاهم إىل اإلسالم فأبوا، وتبارز الفريقان إىل اليوم الثاين، وقتل من املرشكني أحد 

  عرش رجالً، ثم فتح اهللا عىل املسلمني فغنموا أمواهلم ومتاعًا كثرياً.
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  والثالثون الخامس الدرس

  عمرة القضاء
  / متى كانت عمرة القضاء؟١س

  ) هجرية. ٧/كانت عمرة القضاء يف ذي القعدة سنة (١ج

  / ملاذا سميت هذه العمرة بعمرة القضاء؟ ٢س

قاىض قريشًا عليها، أي أنه اعتمر  ÷/ سميت بعمرة القضاء ألن النبي ٢ج

بينه وبني قريش، وليس املراد أن هذه العمرة  - أي االتفاق- حسب املقاضاة 

  قضاء عن عمرة احلديبية.

  هبذه العمرة؟÷  /من أي املواقيت أحرم النبي ٣س

  من ميقات (ذي احلليفة)، وسار ملبيًا حتى دخل مكة.÷  /أحرم ٣ج

  من املسلمني يف هذه العمرة؟ ÷  / كم عدد من خرج مع النبي ٤س

كل من شهد احلديبية من ÷  / ملا أهلَّ هالل ذي القعدة أمر النبي ٤ج

أصحابه باخلروج لقضاء عمرهتم، فخرجوا مجيعًا إال من كان قد استشهد، 

خرون من غريهم معتمرين، فكانت عدهتم يف تلك العمرة وخرج معه آ

  ) بدنة.٦٠) معتمر سوى النساء والصبيان، وساق (٢٠٠٠(

  يف مكة حني اعتمر عمرة القضاء؟÷  / كم مكث النبي ٥س

/مكث فيها ثالثة أيام قىض فيها عمرته ونحر هديه، فلام أصبح اليوم الرابع ٥ج

صاحبك خيرج عنَّا فقد مىض األجل، جاء أهل مكة عليًا # فقالوا له: قل ل

  من مكة.÷  فخرج النبي 

  يف حياته؟ ÷  / كم عمرة اعتمرها النبي ٦س

  أربع عمر باالتفاق وهي:÷  / اعتمر النبي ٦ج

  عمرة احلديبية.-١
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  عمرة القضاء.-٢

  عمرة اجلعرانة، وهذه العمر الثالث كانت يف ذي القعدة.-٣

  العمرة التي قرهنا مع حجة الوداع.-٤

  والثالثون السادس الدرس

  معركة مؤتة  
  / متى كانت معركة مؤتة؟ وما سببها؟١س

م، وسببها أن ٦٢٩وافق ) للهجرة، امل٨كانت يف جامدى األوىل سنة (/١ج

بعث احلارث بن عمري بكتاب من عنده إىل أحد امللوك  ÷ رسول اهللا

 فاعرتض له رشحبيل بن عمرو الغساين فرضب عنقه، فاشتد ذلك عىل

  ، وندب الناس للخروج.÷  لنبيا

  / بني من كانت وقعة مؤتة؟٢س

  /كانت وقعة مؤتة بني املسلمني والروم.٢ج

  /كم كان عدد جيش املسلمني يف معركة مؤتة؟٣س

  ) ثالثة آالف مقاتل.٣٠٠٠/كان عدد جيش املسلمني (٣ج

  / من هو صاحب اللواء يف معركة مؤتة؟٤س

من القواد فقال: (جعفر بن أيب طالب األمارة لثالثة ÷ /لقد عقد النبي ٤ج

  أمري الناس، فإن قتل جعفر فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة).

  / كم كان عدد جيش الروم يف معركة مؤتة؟٥س

(٥ج ) مائة ألف ١٠٠,٠٠٠/ خرج إليهم هرقل يف جيش من الروم قوامه 

ها من ) مائة ألف من قبائل خلم وجذام وغري١٠٠,٠٠٠وانضم إليهم (

  القبائل العربية.
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  / كيف بدأت معركة مؤتة؟٦س

/ ملا وصل املسلمون إىل (معان) بلغهم خرب عدوهم وما هو عليه من العدة ٦ج

والعدد فاحتاروا يف أمرهم هل يلقون بأنفسهم بني يدي هذا اجليش اجلرار أم 

ويعلمونه باخلرب فيمدهم بالرجال أو يأمرهم ÷  يرسلون إىل النبي 

بالعودة؟ وأخرياً استقر رأهيم عىل احلرب وطلب إحدى احلسنيني: إما النرص 

  وإما الشهادة.

  / عن ماذا أسفرت معركة مؤتة؟٧س

/ التقى اجليشان يف حالة غري متكافئة نظرًا إىل كثرة العدو، فقاتل املسلمون يف ٧ج

رة بسالة وتفاٍن، وَسطََّرْت السيوف عىل كواهل الرجال ملحمة بطوالت ناد

وتضحيات فريدة صنعها املسلمون، وبخاصة األمراء الثالثة الذين سجلوا 

بدمائهم أروع البطوالت حتى ذهبوا عن آخرهم، فقد قاتل األمري جعفر حتى 

قطعت يداه، ومل يستسلم وما زال يقاوم حتى فاضت روحه إىل بارئها وبجسده 

بن حارثة فقاتل بضعة وتسعون ما بني طعنة ورضبة ورمية، فأخذ الراية زيد 

حتى استشهد، فأخذ الراية عبد اهللا بن رواحة فقاتل حتى استشهد، فأخذ الراية 

  خالد بن الوليد وأمر اجليش باالنسحاب والعودة إىل املدينة. 

  /كم كانت حصيلة القتىل يف معركة مؤتة؟٨س

(/٨ج ط، وأما قتىل الروم فلم يعلم ) شهيداً فق١٢قتل من املسلمني 

  قتالهم. عدد

  / أين قرب األمراء الثالثة جعفر وزيد وابن رواحة ريض اهللا عنهم؟٩س

  / دفنوا يف مؤتة يف أرض املعركة، وقبورهم اليوم مشهورة مزورة.٩ج
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   والثالثون السابع الدرس

  فتح مكة 
  إىل فتح مكة؟ ÷  / متى خرج النبي ١س

يف يوم األربعاء حني صىل العرص يف العارش من شهر  ÷/ خرج ١ج

  هـ.٨ رمضان سنة

  / كم كان عدد اجليش الذي خرج يف فتح مكة؟٢س

  ) مقاتٍل.١٠,٠٠٠/ (٢ج

  / متى كان فتح مكة؟ ٣س

  ) للهجرة. ٨/ رمضان سنة (٢٠/ فتح مكة كان يف يوم اجلمعة ٣ج

  / ما سبب فتح مكة؟٤س

صلٌح ُعِقَد يف ÷  كان بني قريش والنبي / سببها نقض قريش للصلح، فقد ٤ج

يوم احلديبية، ودخل يف عهد قريش ذلك اليوم (بنو بكر)، ودخلت يف عقد وعهد 

أحالف - بنو بكر عىل خزاعة  (خزاعة)، فحدث أن أغارت÷ النبي 

فأعانت قريش أحالفها بني بكر عىل خزاعة، وخرج معهم نفر  - ÷  النبي

) رجالً، ثم ندمت قريٌش، وعلمت ٢٣منهم (من قريش فكمنوا خلزاعة وقتلوا 

،  فبعثوا أبا سفيان إىل املدينة ÷أهنا بذلك قد نقضت العهد بينها وبني النبي 

((َال ÷: فلم جيبه إىل ذلك وقال النبي ÷ ليجدد العهد مع النبي 

  اخلرب... نُِرصُت إِْن مل أنُْرصْ بَني َكْعب))

  أمره لغزو مكة؟÷  / كيف جهز النبي ٥س

، وأخفى أمره، ودعا اهللا ÷ /جهز النبي ٥ج جيشه، وعبأه، وأعدَّ واستعدَّ

أن يعمي عنه أبصار قريش، وأمر بحفظ الطريق، وخرج معّميًا عىل الناس 

  وجهته حتى بلغ مكة.
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  إىل مكة؟÷  / هل ترسبت أخبار خروج النبي ٦س

/ ال، لكن حدثت حماوالت لترسيب األخبار إىل قريش ولكن فشلت تلك ٦ج

إىل قريش خيربهم بمسري  حاوالت، فقد أرسل حاطب بن أيب بلتعة كتاباً امل

إىل قريش، فنزل الوحي خيرب  إليهم، وبعثه مع امرأة لتوصله ÷ الرسول

بذلك، فأرسل عليًا واملقداد يف أثر املرأة واستخرجا ÷  اهللا  رسول

  ÷ .الكتاب من ضفائر شعرها وأتيا به إىل الرسول 

  حاطبًا إىل هذا الفعل؟/ ما الذي دفع ٧س

/ أراد أن يتقرب به إىل قريش حتى يكون له عندهم يدًا فيأمن عىل أهله يف ٧ج

  مكة إذا مل حيالف املسلمني الظفُر يف فتح مكة.

  والثالثون الثامن الدرس

  دخول املسلمني مكة
  مكة؟÷  / متى دخل النبي ١س

  معة.) من شهر رمضان يوم اجل٢٠) من اهلجرة (٨/ يف السنة (١ج

  مع أهل مكة بعد أن فتحها؟÷  / ماذا صنع النبي ٢س

املسجد احلرام فأقبل إىل احلجر األسود فاستلمه، ثم ÷  / دخل النبي ٢ج

صنًام،  ٣٦٠طاف بالبيت وهو عىل راحلته، ويف يده قوس، وحول البيت 

 ã§,BàãÏ� eTàã�>j-+A æTàã�]Ztæo﴿ فجعل يطعنها بالقوس الواحد تلو اآلخر، ويقول:

$Ìhý¡BãàYEà>j-+A du;`A ªhý¡BãàYEà>j-+A æuB\à� LB«XpHà�]Zt﴾ ]٨١اإلرساء[ ﴿ÎhHà«X ã§,BàãÏ� eTàã�>j-+A Bã�æo 

Ì®�þqàüYEàb�àF Ìhý¡BãàYEà>j.-A Bã�æo Hqà�Eàþmb�àF﴾]فلام  ،واألصنام تتساقط عىل وجوهها ]٤٩سبأ

فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر هبا ففتحت أكمل الطواف دعا عثامن بن طلحة 

فدخلها، وأمر بالصور التي بداخلها فمحيت، وصىل فيها، ثم وقف عىل 
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الباب والناس قد مألوا املسجد صفوفًا ينتظرون ماذا يصنع، فأخذ بعضاديت 

الباب وقال: ((ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، صدق وعده، ونرص عبده، 

((يا معرش قريش ما وهزم األحزاب وحده)) ث م خطب فيهم إىل أن قال: 

ترون أين فاعل بكم؟))، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: ((اذهبوا فأنتم 

  الطلقاء)) وعفا عنهم وسامهم الطلقاء.

  دماءهم ولو كانوا حتت أستار الكعبة؟÷ من هم الذين أباح الرسول /٣س

  وهم كالتايل:دماء ستة رجال وأربع نسوة ÷  / أباح النبي ٣ج

  الرجال هم:

  بن اخلطل كان قد قتل رجالً من األنصار وارتد مرشكًا. ىعبد العز -١

  عبد اهللا بن أيب رسح العامري كان كاتبًا للوحي فارتد عن اإلسالم. -٢

مقيس بن صبابة أحد بني ليث بن كنانة، وكان أخوه ُقتِل فأخذ الدية من  -٣

  قاتله ثم هجم عليه فقتله وارتد مرشكًا.

يرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قيص، كان ممن يؤذي رسول اهللا احلو -٤

  بمكة، ويتناوله بالقول القبيح، قتله عيل#.

  عكرمة بن أيب جهل. -٥

  وحيش قاتل محزة. -٦

  ومن النسوة أربع:

  سارة موالة بني عبد املطلب، وكانت تذكر رسول اهللا بالقبيح. -١

  هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان، أم معاوية. -٢

، ÷قريبة وفرتنا جاريتا ابن خطل كانتا تغنيان يف هجاء رسول اهللا - ٤، - ٣

ت فرتنا، وأسلمت فيام بعد.   قتلت قريبة وفرَّ
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  بمكة يوم فتحها؟÷  / كم مكث النبي ٤س

  ) ليلة، وبعث رساياه إىل من مل يسلم حول مكة.١٨/ مكث (٤ج

  / هل وقع قتال بني املسلمني ومرشكي مكة يوم الفتح؟٥س

بدخول مكة بغري قتال، وقد وقع قتال يف أحد ÷  أمر النبي / لقد ٥ج

بني خالد بن الوليد وبعض سفهاء مكة عىل  - مسفلة- مداخل مكة باخلندمة 

رأسهم عكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية أسفرت تلك املواجهة عن 

) قتيالً من املرشكني، وقد ُقتِل رجالن آخران من ١٣شهيد من املسلمني و(

  قريش. شذا عن اجليش فقتلتهماملسلمني 

  / هل أسلم أهل مكة؟٦س

ولكن رسعان ما ÷  / نعم أسلموا ولكن مكرهني، وبايعوا النبي ٦ج

 ÷روا من العداوة والكراهة للنبي عادوا يف غيهم وأظهروا ما أضم

  وأهل بيته واإلسالم بعد موته مبارشة، فنابذوهم العداء.

ة أذلة مهاجرين وعودهتم إليها / كم املدة بني خروج املسلمني من مك٧س

  ظافرين؟ فاحتني

  / ثامن سنوات.٧ج

  والثالثون التاسع الدرس

  غزوة حنني
  / متى كانت غزوة حنني؟ ١س

  ) هـجرية وقت السحر.٨) شوال سنة (١٠/كانت غزوة حنني يف ليلة األربعاء (١ج

  / أين تقع حنني؟٢س

مكة مسرية ثالث ليال / تقع حنني يف واٍد إىل جنب ذي املجاز بينه وبني ٢ج

  الطائف. قرب
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  / ما سبب غزوة حنني؟٣س

/ سببها أن أرشاف هوازن وثقيف حشدوا مجوعهم وخرجوا باألموال ٣ج

أن  عىل أن يبادروه قبل÷ والنساء واألبناء يريدون احلرب لرسول اهللا 

بخربهم خرج إليهم فيمن معه من ÷  اهللا  يبادرهم، وملا علم رسول

  املعركة.املسلمني ووقعت 

  / كم عدد جيش املرشكني يوم حنني؟ ومن قائدهم؟٤س

/ خرجت هوازن وثقيف وانضمت إليهم بعض القبائل حتى بلغ عددهم ٤ج

  ) بقيادة (مالك بن عوف).٣٠,٠٠٠) وقيل (٢٠,٠٠٠أكثر من (

  / كم عدد جيش املسلمني يف غزوة حنني؟ ٥س

  ) من أهل مكة.٢٠٠٠) فارس منهم (١٢,٢٠٠/ (٥ج

  هي خطة مالك بن عوف يف املعركة؟/ ما ٦س

/ لقد كان مالك صغري السن سيئ املشورة والرأي؛ لذا فقد أمر أتباعه بأن ٦ج

يسوقوا معهم نساءهم وأطفاهلم وأمواهلم حتى مواشيهم، وقد نصحوه 

بالعدول عن هذا الرأي فأبى حمتجًا بأن من كان وراءه أهله وماله فإنه 

  سيتفانى يف الدفاع عنهم. 

  األربعون سالدر

  هزمية املسلمني يف حنني
  / كيف كانت بداية معركة حنني؟ ١س

/ كانت البداية غري متوقعة، وبداية ليست حممودة، فقد كمن عدة نفر من ١ج

املرشكني يف جنب الوادي ثم باغتوا املسلمني عىل حني غفلة منهم، 

ورشقوهم بوابل من النبال فكشفوهم وفرقوهم، وشد عليهم مالك بن 
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ين مكة، ومل يبق سوى ف ومن معه يرضبون ظهورهم حتى بلغ أول الفارعو

  ونفر يسري معه. ÷رسول اهللا 

  يوم حنني؟÷  / اذكر بعض من ثبتوا مع النبي ٢س

  سبعة نفر عىل الصحيح وهم: ÷/ الذين ثبتوا مع النبي ٢ج

  ÷ .عمه العباس بن عبد املطلب، أخذ بلجام بغلة رسول اهللا  -١

  بن احلارث بن عبد املطلب وهو آخذ بركابه. ابن عمه أبو سفيان -٢

  الفضل بن العباس آخذ بشكيمة بغلته. -٣

  عيل بن أيب طالب. -٤

  وعقيل ابن أيب طالب.  -٥

  وربيعة بن احلارث. -٦

  والزبري بن عبد املطلب يقاتلون بني يديه. -٧

  وثامنهم عبد اهللا بن أم أيمن وقد استشهد يف ذلك اليوم. -٨

  يوم حنني؟ / ما السبب وراء هزيمة املسلمني٣س

/ السبب هو العجب والغرور بكثرهتم، حيث روي أن أحدهم قال: لن ٣ج

 �ã}üpã�àFæo ½vàü�Eà]öEàb﴿ هنزم اليوم من قلة، وقد ذكر ذلك يف القرآن حيث قال تعاىل:

K̂r;À ü~Hà�à>øEãàYEàãÏ�àün%&A ü~Hà�àa�Fæs>à�E\à� ü~]ià]X Pvà>Zmàa�F ü~Hà�àöEàãn LBè<<Ø�E\{z K�D\à«XB\O�æo 

b~Hà�àü�Eà]iàãn Hû�üt>�ä�.-A Bã�̀YàF K�DãàYEàb�æt d~a�F ~aøEàü�EàNjæo æv�àFPsà̀YàFKqàe� ﴾] :٢٥التوبة[.  

  / عن ماذا أسفرت املعركة وما هي نتائجها؟٤س

عمه العباس فنادى يف الناس: يا معرش األنصار، يا ÷  / أمر رسول اهللا ٤ج

يقولون: لبيك لبيك، واستقبلوا العدو أصحاب الشجرة فأقبلوا بعد إدبارهم 

بيده كفًا من احلىص ÷   يقاتلون يف شجاعة وبسالة وصرب، فأخذ النبي
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فرمى هبا العدو وقال: ((شاهت الوجوه)) ثم قال: ((اهنزموا ورب الكعبة)) 

فام زال أمرهم مدبراً وحاهلم إىل انكسار حتى وّلو األدبار، ومل يبق أحد منهم 

، وقذف اهللا ÷ذى يف عينيه من رمية رسول اهللا إال وهو يشكو الق

الرعب يف قلوهبم، ثم أنزل اهللا سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني، وأيدهم 

بمالئكة من عنده، واهنزم املرشكون، وغنم املسلمون أمواهلم وذرارهيم، 

  وكفى اهللا املؤمنني القتال.

  / كم عدد القتىل من الفريقني يوم حنني؟٥س

)رجالً منهم دريد بن الصمة، ومن ١٥٠تىل من املرشكني(/ عدد الق٥ج

  شهداء. املسلمني أربعة

  يف معركة حنني؟ ÷  / كم عدد الغنائم التي غنمها النبي ٦س

لقد غنم املسلمون كثرياً من األرسى والغنائم وكثريًا من السبايا، وغنموا /٦ج

)٢٤,٠٠٠) ) ٤٠٠٠() من الغنم ومن الفضة ٤٠,٠٠٠) من اإلبل وأكثر من 

من ÷  خت الرسول ) سبيَّة فيهنَّ الشيامء أ٦٠٠٠أوقية، ومن السبايا (

فَْت له عن نفسها فأكرمها، ÷  هبا إىل رسول اهللا  ءالرضاع، فلام جي َعرَّ

  وبسط هلا رداءه، وأجلسها عليه، ثم منَّ عليها وردها إىل أهلها.

  غنائم حنني؟ وماذا فعل هبا؟÷  / أين وضع النبي ٧س

ر بجمعها ثم أمر بحبسها يف اجلعرانة وجعل عليها مسعود بن عمرو / أم٧ج

  الغفاري، ومل يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف.
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  واألربعون الواحد الدرس

  غزوة الطائف
  / متى كانت غزوة الطائف؟١س

  ) من اهلجرة.٨/ كانت يف شوال سنة (١ج

  / ما سبب غزوة الطائف؟٢س

لتعقب فلول املرشكني ومطاردهتم بعد ÷  / سببها خروج الرسول ٢ج

هزيمتهم يف وقعة حنني مع زعيمهم مالك بن عوف النرصي وهروهبم إىل 

بجانب ÷  حصن كان هلم يف الطائف، واستعدوا للقتال، فنزل النبي

  حصن الطائف وعسكر هناك.

  حلصن الطائف؟ ÷  / كيف كان حصار النبي ٣س

ريبًا من أسوار احلصن فأمطرهم حلصار ثقيف ونزل ق÷  / لقد خرج النبي ٣ج

، فأمر النبي ÷العدو بوابل من النبال حتى أصيب الكثري من أصحاب النبي 

ونادى يف أهل احلصن بأن  أصحابه بالتحول إىل موضع ال تبلغه سهام العدو،

، فخرج ( ) رجالً وأحجم الباقون، ثم أمر ١٨من خرج من احلصن فهو ُحرٌّ

  عها فرتكها.بقطع نخيلهم، ثم سألوه أن يد

  / كم استمر حصار الطائف؟٤س

(٤ج بالبقاء أكثر من ذلك يف ÷  ) يومًا، ومل يؤذن للرسول ١٨/ استمر 

  الطائف فنادى بالرحيل.

  / كم حصيلة قتىل املسلمني يف غزوة الطائف؟ ٥س

  / اثنا عرش رجالً، وقيل أكثر.٥ج
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   واألربعون الثاني الدرس

  قسمة الغنائم
  غنائم حنني؟ وكم كان نصيب األنصار منها؟ ÷ / كيف قسم النبي ١س

الغنائم وأعطى املؤلفة قلوهبم من أهل مكة وغريهم ÷ / قسم رسول اهللا ١ج

) من اإلبل، ومن الشاء أكثر من ١٠٠وأجزل هلم العطاء، فكان يعطي الواحد (

ذلك، وبقيت األنصار من غري يشء، وملا قسمت الغنائم أقبل وفد هوازن 

سبي هوازن كلها ÷  زهري بن رصد وأبو الربقان، فرد النبي مسلمني وفيهم 

  من الرضاعة.÷  حني شفع فيهم عنده أبو برقان السعدي عمُّ رسول اهللا 

  / ما هو موقف األنصار من قسمة الغنائم يوم حنني؟٢س

÷ يف ذلك، فجاء سعد بن عبادة إىل النبي ÷ /لقد عتبوا عىل النبي ٢ج

فيام قال:  ووعظهم حتى أبكاهم وقال÷  وأخربه بذلك، فجمعهم النبي

[يشء نافذ] ويروح، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء  ((املال لعاعة 

رضينا يا رسول اهللا،  والبعري وترجعون برسول اهللا إىل رحالكم؟)) فقالوا:

((اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار، لو سلكت ÷  فقال النبي  :

  لسلكت وادي األنصار)).األنصار واديًا والناس واديًا 

  بعد قسمة الغنائم؟÷ / ماذا صنع النبي ٣س

  / أهلَّ معتمراً من اجلعرانة، وانرصف راجعًا إىل املدينة بعد أدائه مناسك العمرة.٣ج

  إىل املدينة؟÷ / متى رجع الرسول ٤س

  هـ. ٨/ ذي القعدة /سنة ٢٤/ رجع يف ٤ج

  عىل مكة؟÷  / من الذي استخلفه الرسول ٥س

  /استخلف عتاب بن أسيد.٥ج
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  واألربعون الثالث الدرس

  غزوة تبوك
  / أين تقع تبوك؟١س

  كم. ٧٠٠/ تقع يف موضع بني وادي القرى والشام يبعد عن املدينة بحوايل ١ج

  / ما االسم الثاين لغزوة تبوك؟ ٢س

  / تسمى غزوة العرسة.٢ج

  / ملاذا سميت بغزوة العرسة؟ ٣س

من الشدة والتعب وطول املسافة وبعد الطريق / ملا القى فيها املسلمون ٣ج

والقحط، واحلر والفقر الشديدين يف ذلك العام والذي أعاق جتهيزهم، 

  والغذاء. إضافة إىل قلة املاء

  / متى كانت غزوة تبوك؟٤س

  / كانت يف شهر رجب سنة تسع للهجرة. ٤ج

  / ما سبب غزوة تبوك؟٥س

عت مجوعًا كثرية وأهنا يف بلغه أن الروم قد مج÷  / سببها أن النبي ٥ج

  أصحابه للخروج لصدهم.÷  طريقها لغزو بالد املسلمني فندب النبي 

  / كم كان عدد جيش املسلمني اخلارج إىل تبوك؟٦س

  ) مقاتل.٣٠,٠٠٠/ كانوا (٦ج

  عىل املدينة يف غزوة تبوك؟ وملاذا؟÷  / من هو الذي استخلفه النبي ٧س

عىل عاصمة اإلسالم من ÷ نبي / استخلف عليًا #، وذلك خلوف ال٧ج

األعداء املرتبصني باإلسالم من خارج املدينة واألعراب الضاربة حوهلا التي 

تتحني الفرصة وتطلب الغرة لإلغارة عىل املدينة لقصد النهب والسلب 
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والقرصنة، وكذا خطر املنافقني داخلها وبخاصة بعد خروج أكثر املسلمني 

النساء واملرىض، وألن اهللا قد أعلم نبيه  إىل تبوك ما عدا أويل الرضر من

أنه لن يلقى حربًا فال حاجة خلروج اإلمام عيل معه، بل بقاؤه ÷ حممدا ً 

  يف املدينة أصلح.

  عليًا # عىل املدينة؟÷ / كيف قدح املنافقون يف استخالف النبي ٨س

نساء إنام استخلفه مع أويل الرضر وال÷ / أشاع املنافقون بني الناس أن النبي ٨ج

# ذلك أخذ سالحه وحلق برسول اهللا  ÷ استثقاًال له، فلام سمع عيلٌّ 

((كذبوا؛ وإنام خلفتك ملا ورائي فارجع ÷:  فأخربه ما قال املنافقون، فقال

أن تكون مني بمنزلة هارون من  - يا عيل- فاخلفني يف أهيل وأهلك، أما ترىض 

  بذلك ورجع إىل املدينة.موسى إال أنه ال نبي بعدي)) فريض اإلمام عّيل # 

  / هل لقي املسلمون حربًا مع الروم يف غزوة تبوك؟٩س

(÷  فقد قدم النبي ، / ال٩ج ) ليلة ومل يلق هبا ٢٠إىل تبوك ومكث هبا 

  ًا وال كيدًا فرجع إىل املدينة. عدوًا ومل يواجه حرب

  واألربعون الرابع الدرس

  ÷حماولة اغتيال النبي 

  لطريق وهو عائد؟/ ماذا حدث للنبي يف ا١س

(/ تآمر عىل النبي ١ج ) رجالً من املنافقني وأرادوا قتله، وذلك ١٣÷  

بإلقائه من رأس العقبة إىل سفح الوادي، وكان معه عامر يقود بزمام ناقته، 

وحذيفة يسوقها، فجاء املنافقون من خلفه وغشوه وهم ملثمون فاستقبلهم 

م حذيفة فرضب وجوه رواحلهم بمحجن كان يف يده، وحال دون وصوهل

÷ ، فأرعبهم اهللا والذوا بالفرار، وأخرب النبي ÷ إىل ناقة النبي 
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ى صاحب رسِّ رسول اهللا  ، وأنزل ÷حذيفة بأسامئهم، فكان حذيفة يسمَّ

 Apàe�ã�æo Bã�̀YàF ü~]j >A$pàajB]öEàã�àF Bã�æo >Apàb�\à«W]ZàF N��;`A üu%&A b~b�à#Eà]öEà>Zn%&A fb/.-A<﴿ اهللا يف ذلك:

'b�àajpcàzætæo vþ� £$þ�þàiKO�]X üu;B̀à]X >ApbYàFpàaøEàd�àF H�ã�àF LAsàü�Eà]Z� $ü~b�Nj üu;`Aæo >AüpàNjæpà]øEàd�àF b~b�üYàFþì̂qàãmb�àF 

fb/.-A IBYàFA\̂qàãn LB��Eþàj%&A �PX Bãà�EàZ>àFëqj*-A $þ��æsàýZ�>��ã§Aæo Bã�æo ü~b�]j �PX Pû�üt>�ä�*-A üvþ� ³À�þàjdo 

]��æo ¿sà�ER�]ZàF ﴾  :٧٤[التوبة[.  

  إىل املدينة من تبوك؟÷  / متى رجع النبي ٢س

  ÷.هـ، وكانت هذه الغزوة آخر غزوات النبي  ٩/يف شهر رمضان سنة ٢ج

  / ما هي السورة التي حتدثت حول غزوة تبوك وذكرت قصة املخلفني؟٣س

  / سورة براءة.٣ج

  هـ؟ ٩/ اذكر بعض األحداث اهلامة التي وقعت يف سنة ٤س

  السنة وقعت أحداث هامة منها: /يف تلك٤ج

  صالة الغائب.÷  تويف النجايش وصىل عليه النبي  -١

  ÷ .توفيت أم كلثوم بنت النبي  -٢

÷ مات رأس املنافقني عبد اهللا بن ُأَيبّ بن سلول بعد عودة النبي  -٣

  من تبوك.

  هبدمه. ÷ار بجنب مسجد قباء وقام النبي بنى املنافقون مسجد الرض - ٤

 ليبلغ سورة براءة إىل الناس يف احلج.عليًّا ÷ بعث النبي  -٥



  الشريفة النبوية السيرة مختصر      ١٧٠

  واألربعون الخامس الدرس

  حجة الوداع
  / متى كانت حجه الوداع؟١س

  / كانت يف أواخر السنة العارشة للهجرة.١ج

  / ملاذا سميت بحجة الوداع؟٢س

  ودَّع الناس فيها وأراهم مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم.÷ ألن النبي /٢ج

  املدينة؟ ومتى كان دخوله مكة؟من ÷  / متى خرج النبي ٣س

هـ، ودخل ١٠/ ذي القعدة سنة ٢٦من املدينة يوم السبت ÷ / خرج ٣ج

  هـ.١٠مكة يوم األحد ألربع ليال خلون من ذي احلجة سنة 

  يف حجة الوداع؟ ÷  / كم خرج مع النبي ٤س

) من غري أهل مكة وغري من أتى من ٩٠,٠٠٠÷  (/خرج مع النبي ٤ج

  من ذلك.اليمن، وقيل أكثر 

  معه من اهلدي؟÷  / كم ساق رسول اهللا ٥س

  ) بدنة (ناقة).١٠٠÷  (/ ساق رسول اهللا ٥ج 

  ؟ ÷ / ما نوع احلجة التي حجها النبي ٦س

  يف حجة الوداع (قرانًا).÷  / كان حج النبي ٦ج

  ؟÷ / كم حجة حجها النبي ٧س

  / مل حيج النبي بعد اهلجرة سوى حجة واحدة هي حجة الوداع.٧ج

  ما هو احلدث اهلام الذي وقع يف طريق العودة من حجة الوداع؟/ ٨س

(خم)  ÷/مجع النبي ٨ج  احلجيج يف مفرتق الطرق بموضع يقال له 

  فخطبهم ووىل أمري املؤمنني عليًا # خالفة املسلمني من بعده.
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  ؟ ÷ / ما هو نص الرواية كام تناقلته الرواة عن النبي ٩س

فعه حتى بدت إبُطُه وقال: ((أهيا بضبع عيل # ور ÷/ أخذ الرسول ٩ج

الناس من كنت مواله أوىل به من نفسه فهذا عيل أوىل بكم من أنفسكم، 

  اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله)).

  لإلمام عيل؟÷  / ما هو موقف الصحابة من تولية النبي ١٠س

 هينئونه بالوالية وعىل رأسهم إىل عيل÷  / قام الناس بعد خطبة النبي ١٠ج

أبو بكر وعمر بن اخلطاب وقالوا: بخ بخ لك يا بن أيب طالب أصبحت 

  موالنا وموىل كل مسلم ومسلمة.

  / بامذا يسمى حديث الوالية الذي ذكرناه سابقًا؟١١س

  / يسمى بحديث (الغدير).١١ج

  واألربعون السادس الدرس

  ÷ وفاة النبي

  ؟÷/ متى تويف النبي ١س

(÷  تويف النبي  /١ج (١٢يف يوم االثنني  ) من ١١) من ربيع األول سنة 

  م.٦٣٣اهلجرة النبوية املوافق

  حني وفاته؟÷  /كم كان عمر النبي ٢س

  ) سنة وأربعة أيام.٦٣/كان عمره (٢ج

  ؟÷ / كيف كانت وفاة النبي ٣س

(/ مرض ٣ج ) ليلة، ثم اشتد به املرض واألمل، ثم التحق بعدها ١٣÷ 

  عىل صلوات اهللا عليه وعىل آله من يومنا هذا إىل يوم الدين.بالرفيق األ
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  عىل املسلمني؟÷  / كيف كان وقع خرب وفاته ٤س

/ ارتج املسلمون وكثر فيهم البكاء والنحيب، وكان له عىل النفوس وقع ٤ج

  عظيم، ومن الصحابة من أنكر موته، ومنهم من صرب واحتسب.

  نه؟ وتكفي÷  / من الذي توىل غسل النبي ٥س

، وأعانه يف ذلك عمه ÷/ عيل بن أيب طالب هو الذي توىل غسل النبي ٥ج

  العباس بن عبد املطلب، وابن عمه الفضل بن العباس، وأسامة بن زيد.

  ؟÷/ أين دفن النبي ٦س

  يف موضعه الذي مات فيه يف حجرته املباركة.÷  / دفن ٦ج

  ؟÷/ متى دفن النبي ٧س

  جهازه يوم الثالثاء، ودفن ليلة األربعاء. يوم االثنني، وفرغ من÷ /تويف ٧ج

  /اذكر بعض األحداث التي وقعت يوم االثنني؟٨س

، وفيه بعث، وفيه هاجر، وفيه دخل املدينة، وفيه ÷ /فيه ولد النبي ٨ج

   تويف صىل اهللا وسلم عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين.
  

۞۞۞۞۞  

B  
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  فهرس المحتويات

  ٤  ............................................................  [ترمجة املؤلف]

  ٥  ..........................................................  املؤلف] [تــقــديـــم

  ٥  ......................................................................  [التوحيد]

  ٥  ............................................  العامل] خالق تعاىل الّله أن عىل [الداللة

  ٦  .....................................................  قادر] تعاىل الّله أن [يف فصل

  ٦  ......................................................  عامل] تعاىل الّله أن [يف فصل

  ٧  ......................................................  حي] تعاىل الّله أن [يف فصل

  ٧  .....................................................  قديم] تعاىل الّله أن [يف فصل

  ٧  ..............................................  بصري] سميع تعاىل الّله أن [يف فصل

  ٨  ...........................................  األشياء] يشبه ال تعاىل الّله أن [يف فصل

  ٩  ........................................................  الصفات] آيات [يف فصل

  ٩  .....................................................  غني] تعاىل الّله أن [يف فصل

  ١٠  ...................................................  تعاىل] الّله رؤية نفي [يف فصل

  ١٠  .................................................  له] ثاين ال تعاىل اهللا أن [يف فصل

  ١٢  .......................................................................  [العدل]

  ١٢  .............................................  حكيم] عدل تعاىل الّله أن [يف فصل

  ١٢  .................................................  منهم] العباد أفعال ان [يف فصل

  ١٣  .......................................  بذنبه] إال أحدا يعذب ال الّله أن [يف فصل

  ١٣  .............................................والقدر] القضاء يف الكالم [يف فصل

  ١٤  .....................................  طاقته] فوق أحداً  يكلف ال الّله أن فصل[يف

  ١٤  ........................................  القبائح] من شيئاً  يريد ال الّله أن فصل[يف

  ١٤  ..................... واالبتالءات] االمتحانات من اهللا يفعله فيام الكالم [يف فصل

  ١٦  ....................................................................  [النبـــوءة]



  المحتويات فهرس      ١٧٤

  ١٦  ................................................  ÷] النبيء معرفة [يف فصل

  ١٧  ..  القرآن] يف واعتقادها معرفتها املكلف عىل جيب التي املسائل يف الكالم [يف فصل

  ١٩  ......................................................................  [اإلمامة]

  ١٩  ................................................  ]# عيل اإلمام إمامة [يف فصل

  ٢٠  .......................................................  احلسنني] إمامة [يف فصل

  ٢١  .................................................  احلسنني] بعد اإلمامة [يف فصل

  ٢٢  ....................................................  اإلمام] معرفة طريق [يف فرع

  ٢٣  .......................................  املنكر] عن والنهي باملعروف [األمر فصل

  ٢٤  .....................................................................  [املعـــاد]

  ٢٤  ......................................................  والوعيد] الوعد [يف فصل

  ٢٤  .........................................................  الكبائر] أهل [يف فصل

ه] يف جيب وما املؤمن صفة [يف فصل   ٢٥  .........................................  َحقِّ

  ٢٥  ..........................................................  الكافر] صفة فصل[يف

  ٢٦  ........................................................  الفاسق] صفة [يف فصل

  ٢٧  .........................................  العبد] وفعل الّله فعل بني الفرق [يف فرع

  ٢٧  ............................................  والفناء] املوت من البد أنه [يف فصل

  ٢٧  .............................................................  الشفاعة] [يف فصل

  ٢٩  .....................................................................  الفقه مقرر

  ٣٠  ...................................................................  اجلنائز كتاب

  ٣١  ..............................................................  امليت غسل حكم

  ٣١  ...............................................................  امليت غسل كيفية

  ٣٢  ..................................................................  متفرقة مسائل

  ٣٢  ................................................................  للميت التكفني

  ٣٣  ...................................................................  اجلنازة صالة
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  ٣٤  ............................................................  للصالة تابعة مسائل

  ٣٤  .................................................................  وأحكامه القرب

  ٣٥  ..................................................................  متفرقة مسائل

  ٣٥  ...................................................................  الزكاة كتاب

  ٣٥  .................................................  إخراجها ووقت الزكاة وجوب

  ٣٦  ..................................................................  متفرقة مسائل

  ٣٦  .......................................................  والفضة الذهب زكاة باب

  ٣٧  .............................................................  التجارة أموال زكاة

  ٣٧  .................................................................اإلبل زكاة باب

  ٣٨  .................................................................  البقر زكاة باب

  ٣٨  .................................................................  الغنم زكاة باب

  ٣٩  ...................................................  األرض أخرجت ما زكاة باب

  ٤٠  ............................................................  الزكاة مصارف باب

  ٤١  ..................................................................  متفرقة مسائل

  ٤٢  .........................................................  الزكاة هلم حتل ال الذين

  ٤٢  ....................................................................  الزكاة والية

  ٤٣  .................................................................... الفطرة باب

  ٤٤  ..................................................................  اخلمس كتاب

  ٤٤  ..................................................  مرصفه وبيان اخلمس، وجوب

  ٤٥  ........................................................  واجلزية واملعاملة اخلراج

  ٤٥  ..................................................................  متفرقة مسائل

  ٤٦  ...................................................................الصيام كتاب
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