مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)

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 عبداهلل بن
حممد بن القاسم بن اإلمام النارص أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن
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،
وله العقد الثمني [وهو هذا الذي بني يديك] وكتاب إرشاد العباد إىل سوي
االعتقاد ،وغريها من الكتب.
تويف  #يف رغافة [وهي شامل مدينة صعدة بنحو أربعني كيلو مرت ًا] سنة
ثالث وستني وستامئة هجرية ،وقربه ييل قرب أخيه اإلمام احلسن بن حممد ،ويليه
قرب أخيهام املختار يف مسجد تاج الدين .#

احلمدُ هلل ْ
َص بصفات اإلهلية وال ِقدَ م ،املتعايل عن احلدوث والعدم،
املخت ِّ
الذي مل يسبقه وقت وال زمان ،وال حتويه ِج َه ٌة وال مكانَ ،ج َّل سبحانه؛ َد َّل عىل
ذاته بام ابتدعه من غرائب مصنوعاته ،وعجائب خملوقاته ،حتى نطق صامتها
باإلقرار بربوبيته بغري ِم ْذ َود( ،)1وبَ َر َز جمادالً لكل من َع َّطل وأحلد.
وصلواته وسالمه عىل سيدنا حممد الذي هو باملعجزات مؤيد ،ويف املرسلني
مرجب()2
ومسود ،وعىل آله ال ُغ ِّر اهلداة ،والوالة عىل مجيع الوالة ،وعىل
ّ
ُ َ َّ
املكرمني املؤيدين ،والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
صحابته َّ

أما بعد:

( )1املذود هنا :بمعنى اللسان؛ ألنه يذاد به عن العرض.
( )2مرجب :بمعنى مع َّظم.

[التوحيد]
أهيا الطالب للرشاد ،واهلارب بنفسه عن ُه َّوة اإلحلاد ،فإذا قيل لكَ :م ْن َربُّ َك؟

فقل :ريب ال ّله.

عرفت ذلك؟
فإن قيل لك :ب َِم
َ

فقل :ألنه خلقني ،ومن خلق شيئ ًا فهو ربه.
فإن قيل لك :ب َِم َع َر ْف َت أنه خلقك؟

رص ُت قادر ًا ،ومل أكن عاق ً
ال
ف ُق ْل :ألين مل أكن شيئ ًا ثم
ُ
رصت شيئ ًا ،ومل أكن قادر ًا ثم ِ ْ

الو َلدَ خيرج وال
ثم رصت عاقالً ،وشاهدت األشياء َحتْدُ ث بعد أن مل تكن؛ فرأيت َ
يعلم شيئ ًا ،ثم يصري رضيع ًا ،ثم ِطفالً ،ثم ُغالم ًا ،ثم بالغ ًا ،ثم شاب ًا ،ثم كهالً ،ثم شيخ ًا.
ثم رأيت نحو ذلك من ُه ُبوب الرياح بعد أن مل تكن ،وسكوهنا بعد هبوهبا،
وطلوع الكواكب بعد ُأ ُف ْو ِهلا ،وأفوهلا بعد طلوعها ،وظهور السحاب وزواله،
احلدُ وث.
وكذلك املطر والنَّبات والثامر املختلفات .وكل ذلك دالئل ُ

وإذا كانت ُحم ْدَ َث ًة فال بد هلا من ُحم ْ ِدث؛ ألهنا قد اشرتكت يف ِ
اجل ْس ِم َّية ،ثم

افرتقت هيئاهتا وصورها؛ فننظر سام ًء ،وأرض ًا ،وثامر ًا ،وأشجار ًا ،وآبار ًا،
وبحور ًا ،وأهنار ًا ،وإناث ًا ،وذكور ًا ،وأحيا ًء ،وأموات ًا ،ومجع ًا ،وأشتات ًا.
فنعرف أنه البد من ُخمَالِ ٍ
ف بينها ،و َأ ْحدَ َ
شاهدت ُحدُ و َثه منها،
ث ما
ف َخا َل َ
َ
حي ِد ُ
وأنه َغ ْ ٌري هلا؛ ألهنا ال ُ ْحت ِد ُ
ث نفسه.
نفسها؛ إذ اليشء ال ُ ْ
ث َ
قادر ،أم غري ٍ
قادر؟
فإن قيل :أربُّ َك ٌ
ُ
ف ُقل :بل هو قادر؛ ألنه أوجد هذه األفعال التي هي ال َعاملُ ،والفعل ال يصح

بمامسة ،وال بآلة     ﴿ ،
إالَّ من قادر؛ أوجده تعاىل ال
َّ

[ ﴾    يس.]82 :
غري عاملٍ؟
فإن ِق ْي َلَ :أ َربُّ َك عاملٌ ،أم ُ
فقل :بل هو عامل؛ وبرهان ذلك :ما نشاهده فيام خلقه من بدائع احلكمة ،وغرائب
الصن َْعة ،فإن فيها من اإلحكام والرتتيب ما يعجز عن وصفه ال َف ِط ُن اللبيب ،وكل ذلك
َّ
ال يصح إ َّ
املحكمة ال تصح إال من عامل هبا ،وهو تعاىل ال
ال من َع ِامل ،كام أن الكتابة
َ
خيتص بمعلوم دون معلوم؛ فيجب أن يعلم مجيع املعلومات عىل كل الوجوه التي
يصح أن ُت ْع َلم عليها.
أجنَّه ُ
النهار ،ويعلم عَدَ َد َق ْطرِ األمطار،
الليل ،وأضا َء عليه
وهو سبحانه يعلم ما َ
ُ
الِّس وهو ما بني اثنني ،وما هو أخفى وهو ما مل خيرج من بني
ومثاقيل البحار ،ويعلم ِّ
شفتني؛

﴿           

[ ﴾         املجادلة]7 :

بعلمه ال

يالصقهم ،وال يفارقهم ،وهو غري شاخص عنهم.

حي ،أم ال؟
فإن قيل :أربك ٌّ
فقل :بل َح ٌّي؛ ألنه تعاىل لو مل يكن َح ّي ًا مل يكن قادر ًا ،وال عامل ًا؛ ألن ا ْل َم ِّيت
حي ِد َثان ُصنْع ًا.
واجلامد ال يفعالن فعالً ،وال ُ ْ
غري قدي ٍم؟
فإن قيل :أربك قديم ،أم ُ

فقل :هو موجود ال َأ َّو َل لِ ُو ُجو ِده؛ ألنه لو كان لوجوده َّأو ٌل لكان ُحم ْدَ ث ًا ،ولو

كان ُحمدث ًا الحتاج إىل ُحم ْ ِدث ،إىل ما ال يتناهى ،وذلك ُحم ٌال؛ فهو قديم ،قادر،
حي ،عليم ،مل يزل وال يزال ،وال خيرج عن ذلك يف حال من األحوال؛ ألنه لو مل
ٌّ
ٍ
وجا ِع ٍل عىل صفات الكامل جعله ،أو
يكن كذلك مل يكن له بُدٌّ من
فاعل فعلهَ ،
يكون لِ ِع َّلة ،وقد ثبت أنه تعاىل قديم؛ فال يصح القول بيشء من ذلك.

فإن قيل :أربك سميع بصري؟
أج ْل؛ ألنه قد صح وثبت أنه عامل بجميع املعلومات ،املسموعات
فقلَ :
َصات،
واملبَصات ،ومعنى سميع :أنه تعاىل عامل باملسموعات .وبصري :عامل با ْل ُم ْب َ َ
َ َ
يعلم ذلك بغري آلة سمعٍ

ٍ
وبَص ،تعاىل ربنا عن مشاهبة املحدثات.

فإن قيل :أربك ُي ْشبِ ُه األشياء؟
ض ،وجسم.
فقل :ريب يشء ال كاألشياء؛ ألن األشياء سواهَ :ج ْو َه ٌر ،و َع َر ٌ
غري َح َّيني ،وال قادرين ،وهو
وال جيوز أن يكون جوهر ًا ،وال عرض ًا؛ ألهنام ُ
تعاىل حي قادر؛ وألهنام ُحم ْدَ ثان ،وهو قديم.
وال جيوز أن يكون جس ًام؛ ألنا قد بينا أنه خالق األجسام ،واليشء ال خيلق
مصنوع ،يفرتق وجيتمع ،و َي ْسكُن وحيرتك ،ويكون يف
ف
ِم ْث َله؛ وألن اجلسم مؤ َّل ٌ
ٌ
احلدُ ِ
وث ،وقد ثبت أنه تعاىل
اجلهات ،وتسبقه األوقات ،وكل ذلك شواهدُ ُ
قديم ،فال جيوز أن يكون حمدث ًا؛ بل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري.
وإذا مل يكن جوهر ًا ،وال ِج ْس ًام ،وال َع َرض ًا ،مل يوصف بالكيف ،وال األين،
اجلنْب ،وال اليدين ،مل يقطعه بَ ْعدٌ  ،ومل
احل ْيث ،وال البني ،وال الوجه ،وال َ
وال َ
بعض ،وال مج َع ُه ٌّ
السامء،
ُجزئ ُه ٌ
يسبقه َق ْب ٌل ،ومل يـ ِّ
كل ،ليس يف األرض ،وال يف َّ

وال َح َّل يف ُمت ََح ِّيز أصال ،وال َحدَّ ه َف ْو ٌق ،وال حتت ،وال يمني ،وال شامل ،وال
ف ،وال أمام ،وال جيوز عليه املجيء ،وال َّ
الذهاب ،وال اهلبوط وال الصعود.
َخ ْل ٌ
كان قبل َخ ْلق ال َع َامل وال مكان ،ويكون بعد فناء العامل وال مكان ،وهو خالق
وخالق الزمان فلم يتقدمه زمان ،ليس ٍ
ٍ
بنور وال
مستغن عن املكان،
املكان
ُ
ظالم؛ ألن مجيع ما ُذ ِك َر ينايف ال ِقدَ م.
وألجل ذلك نقول :إنه ال جيوز أن يقال :هو طويل ،وال قصري ،وال عريض،
رت أو َي ْغت َُّم ،أو َي ُظ ُّن أو َ ْهيت َُّم،
وال عميق ،وال َشوِ ي ٌه وال مليح ،وال أن يقال :هو َي ْس َ ُّ

أو َي ْعزِ ُم ،أو َيؤ َّملُ ،أو َي ْلت َُّذ أو يشتهي ،أو َينْ ُف ُر؛ ألن ذلك ك َّله شواهدُ الوجو ِد بعد
العدم ،ومن ٍ
َاف ملا هو عليه من صفات الكامل والعظمة واجلالل.
ُ
فإن قيل :إنه قد ذكر يف القرآن[ ﴾  ﴿ :املائدة ،]64 :وأن له َج ْن َب ًا،
وعين ًا ،و َأ ْع ُينَا ،ونفس ًاِ ،
وأيدي ًا ،لقوله[ ﴾   ﴿ :يس ،]71:ووجه ًا.
فقل :يداه :نعمتاه ،و َيدُ ُهُ :قدْ َر ُته ،واأليدي هي :القدرة ،والقوة أيض ًا.
وجنب ًا يف قوله تعاىل      ﴿ :

﴾ [الزمر]56؛

أي :يف طاعته.
ونفس ًا يف قوله تعاىل[ ﴾        ﴿ :املائدة،]116
ِسك وغيبك.
ِسي وغيبي ،وال أعلم ِ َّ
املراد به :تعلم ِ ِّ
ووجه ُه :ذاته ونفسه.
ُ

وقوله تعاىل[ ﴾  ﴿ :البقرة ]115 :أي :اجلهة التي َو َّج َهك ُْم إليها.
وما ذكر من العني واألعني ،فاملراد به :احلفظ ،وال َكالَءةُ ،والعلم.
وقوله:

﴿ 

[ ﴾األعراف ]54 :استواؤه :استيالؤه بالقدرة

والسلطان ،ليس كمثله يشء ،وال يشبهه ميت والحي.
ُّ

غني ،أم ال؟
فإن قيل :أربك ٌ
فقل :إنه َغنِ ٌّي 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،
وهذه األمور ال جتوز إال عىل َم ْن جازت عليه الشهوة والنَّفرة ،وهام ال جيوزان

رت اجلسم بإدراك ما يشتهيه ويلتذ به ،وينمو ويزداد
إالَّ عىل األجسام؛ ف َي ْس َ ُّ
بتناوله ،و َي ْغت َُّم بإدراك ما َينْ ُفر عنه ويترضر به ،وينقص بتناوله.
وقد ثبت أنه تعاىل ليس بجسم ،بل هو خالق اجلسم ،فكيف خيلق مثل ذاته،
أو تشاركه األجسام يف صفاته؟! بل ال جيوز عليه يشء من ذلك.
فإن قيل :أربك يرى باألبصار؟
فقل :هذه مقالة الفجار وهي باطلة عند أويل األبصار؛ ألنه لو رؤي يف مكان
ٌ
حمدث.
لدَ َّل ذلك عىل ُحدُ وثه؛ ألن ما حواه َحم ْدُ و ٌد
فإن قيل :إنه ُيرى يف غري مكان.
فهذا ال يعقل ،بل فيه نفي الرؤية ،وقد قال تعاىل   ﴿ :

[ ﴾ األنعام ،]103:فنفى نفي ًا عام ًا جلميع املكلفني ألوقات الدنيا واآلخرة.
وقال ال ّله تعاىل ملوسى ملا سأله الرؤية:

﴿

[ ﴾األعراف ،]143 :ومل

يسأل موسى  #الرؤية لنفسه؛ بل عن سؤال قومه ،كام حكاه ال ّله يف قصص
قومه:

﴿          

[ ﴾ النساء ،]153 :ولو سأهلا لنفسه لصعق معهم؛ وملا مل يقع منه خطيئة إال
ٍ
سؤاله هلم الرؤية من دون ِإ ْذن ،قال لربه عز وجل  ﴿ :
[ ﴾ األعراف.]155 :

فإن قيل :أربك واحدٌ  ،ال ثاين له ،أم ال؟
فقل :ريب واحد ،ال ثاين له يف اجلالل ،متفرد هو بصفات الكامل؛ ألنه لو كان
معه إِ َله َث ٍ
ِ
صفات الكامل عىل احلدِّ الذي اختص هبا.
لوجب أن يشار َك ُه يف
ان
َ
ٌ
ولو كان كذلك لكان عىل ما َقدَ َر عليه قادر ًا.
ولو كان كذلك جلاز عليهام التَّشاجر والتنازع ،ولصح بينهام التَّعارض والت ََّمانع.

ولو َقدَّ ْر َنا هذا اجلائز ألَ َّدى إىل اجتامع الضدين من األفعال ،أو عجز القديم

عن املراد ،وكل ذلك حمال ،تعاىل عنه ذو اجلالل؛ لقوله:
  

﴿  

[ ﴾األنبياء ،]22 :ولقوله عز قائال:

﴿  

         

ٍ
[ ﴾   الرعد ،]16 :فتبني أن هذا اخللق يشهد ٍ
واحد،
بإله
ثان يشهد ٍ
بإله ٍ
وأنه ليس هناك َخ ْل ٌق ٍ
ثان ،وهذا واضح؛ فإن هذا العامل ٌ
دليل عىل

ٍ
ٍ
الس ُبل.
إله واحد ،وهو الذي أرسل الرسل ،وأوضح ُّ

و َيدُ ل عىل ذلك :قوله عز وجل[ ﴾       ﴿ :حممد،]19 :
وقوله          ﴿:
[ ﴾آلعمران ،]18:وقوله[ ﴾   ﴿ :البقرة ،]163:وقوله﴿ :

[ ﴾   الصمد.]1
** * **

[العدل]
فإن قيلَ :أ َربُّ َك ٌ
حكيم؟
عدل
ٌ
غني غري حمتاج ،وعامل بكل معلوم ،ال ختفى عليه
فقلَ :أ َج ْل؛ ألنه تعاىل ٌّ
خافية ،و ِم ْن شأن َم ْن كان كذلك أن ال يفعل القبيح ،وذلك ألن فاعل القبيح ال
يفعله إال حلاجته إىل فعله ،أو جلهله بقبحه ،واهلل تعاىل ٌّ
غني غري حمتاج ،وعامل ٌ
ِّ
بكل معلوم؛ فثبت بذلك أن اهلل تعاىل عدل حكيم.
ومعنى عدل حكيم :أن أفعال اهلل تعاىل كلها حسنة ليس فيها ظلم وال قبح،
وأهنا واقعة عىل وجوه من احلكمة واملصلحة؛ فالشمس والقمر خلقهام اهلل تعاىل
ملنافع عظيمة ،وهكذا مجيع املخلوقات.
فإن قيل :هل ربك َخ َل َق أفعال العباد؟
فقل :ال يقول ذلك إال أهل الضالل والعناد؛ كيف يأمرهم بفعل ما قد َخ َل َق
يلح ُق ُه ُحك ُْم
وأمىض ،أو ينهاهم عن فعل ما َقدْ َص َّور وقىض؟! وألن اإلنسان َ
فعل ِه ،من املدح وال َّثناءَّ ،
والذم واالستهزاء ،والثواب واجلزاء ،فكيف يكون ذلك
من العيل األعىل؟!
وألنه حيصل بحسب َق ْص ِده ودواعيه ،وينتفي بحسب كراهته وصوارفه ،عىل
طريقة واحدة.
وألن ال ّله تعاىل قد أضاف أفعال العباد إليهم ،فقال،﴾﴿ :
و﴿،﴾

و﴿،﴾

و﴿،﴾

﴿ ،﴾ ونحو ذلك يف القرآن كثري.

و﴿،﴾

الضدَّ ين ،وهداهم
ولكنه تعاىل أ َم َر ختيري ًا ،وهنى حتذير ًا ،و َأ ْقدَ َر ُهم عىل فعل ِّ
النَّجدين ،و َمكَّنهم يف احلالني ،مل يمنعهم عن فعل املعايص َج ْرب ًا ،وال قهرهم عىل
ََْ َ َ َ َ
اء َر ُّبك َل َم َن َم ْن
فعل الطاعات قهر ًا ،ولو شاء لفعل؛ كام قال عز وجل﴿ :ولو ش
ْ َ ْ ي ل ُّ ل ْ َ ً َ َ َ ْ َ ل ْ ل َّ َ َ َّ َ ل
كونلوا لم ْؤ ي َ
من يي[ ﴾99يونس:
يِف اْلرض ُكهم َجييعا أفأنت تك يره انلاس حَّت ي

]99؛ يريد به :مشيئة اإلجبار ،ال مشيئة االختيار؛ ألنه لو أكرههم مل يكونوا مك َّلفني،
و َل َبطل الغرض ببعثة املرسلني.
فإن قيل :أربك يعذب أحد ًا عىل غري ذنبه؟
ظلم ،والظلم قبيح،
فقل :ال بل ال يعذب أحد ًا إال بذنبه؛ ألن عقاب من ال ذنب له ٌ
وهو تعاىل ال يفعل القبيح ،وقد قال تعاىل[ ﴾    ﴿ :األنعام.]164:

فإن قيل :أربك يقيض بغري احلق؟
والسداد؛
فقل :كال؛ بل ال يقيض بالكفر والفساد؛ ملا يف ذلك من خمالفة احلكمة َّ
لقوله تعاىل[ ﴾  ﴿ :غافر ،]20 :فال جيوز القول بأن املعايص بقضاء
خل ْلق واألمر؛ ألهنا ٌ
باطل ،وألن إجامع املسلمني ُم ْن َع ِقدٌ
ال ّله – تعاىل -و َقدَ ِره ،بمعنى :ا َ
الرضا بقضاء ال ّله واجب،
عىل أن الرضا باملعايص ال جيوز ،وإجامعهم منعقد عىل أن ِّ
وال خملص إذ ًا من ذلك إال بالقول بأن املعايص ليست بقضاء ال ّله؛ بمعنى أنه
أمر هبا.
خلقها ،وال أنه َ
وأما أنه تعاىل عامل هبا فهو تعاىل عامل هبا؛ ألهنا من مجلة املعلومات ،ولك ّن
حي ِمل العبد عىل فعلها ،ومل جيربه عىل صنعها كام تقدم.
ِع ْل َمه هبا مل َ ْ

فإن قيل :أربك ُي َك ِّلف أحد ًا فوق طاقته؟
قبيح ،وهو تعاىل ال
فقل :ال ،بل ال يكلف أحد ًا إال ما يطيق؛ ألن تكليف ما ال يطاق ٌ
يفعل القبيح ،وقد قال تعاىل:

﴿    

[ ﴾البقرة،]286:

والوسع :دون ال َّطاقة ،وقال[ ﴾  ﴿ :الطالق.]7:
فإن قيل :أربك يريد شيئ ًا من القبائح؟
فقل :إنه تعاىل ال يريد شيئ ًا 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.
الزنا والظلم لسقطت
رب ظاهر ُه العدال ُة بأنه يريد ِّ
أال ترى أنه لو أخربنا ُخم ْ ِ ٌ
عدالته ،ونقصت منزلته عند مجيع العقالء ،وال ِع َّلة لذلك إالَّ أنه أتى قبيح ًا،
وهو إرادة القبيح.
وقد قال تعاىل[ ﴾   ﴿ :البقرة ،]205 :وقال ﴿ :

[ ﴾  الزمر ،]7 :وقال[ ﴾    ﴿ :غافر.]31:
فإن قيل :فهل ربك يفعل لعباده ما هو َم ْف َسدة؟
الصالح ،وال يبلوهم إال بام يدعوهم إىل الفالح،
فقل :كال ،بل ال يفعل إال َّ
الصواب واحلكمة كام
سواء كان ذلك ِمـ ْحنَ ًة أو نعمة؛ ألنه تعاىل ال يفعل إال َّ
تقدم ،فإذا أمرضهم وابتالهم ،وامتحنهم بِ َف ْو ِ
ت ما أعطاهم ،فال بُدَّ من اعتبارية
املكلفني؛ ليخرج بذلك عن كونه َع َبث ًا ،وقد َن َّبه عىل ذلك بقوله تعاىل:

﴿

              

.]126 :﴾ [التوبة 
َّ ض
املوَّف عىل ذلك بأضعاف مضاعفة؛ ليخرج بذلك عن
ِ وال بُدَّ من ال ِع َو
.ض االختصار
ُ  وال َغ َر،السنَّة كثري
ُّ ور َد من ذلك يف
َ  وقد،كونه ظل ًام
** * **

[النبـــوءة]
÷
فإن قيل :فقد أكملت معرفة ربك ،فمن نبيك؟
فقل :حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم .
فإن قيل :فام برهانك عىل ذلك؟
فقل :ألنه جاء باملعجز عقيب ادعائه ال ُّنبوة ،وكل من كان كذلك فهو نبي صادق.
فإن قيل :فام برهانك عىل أنه جاء باملعجز عقيب ادعائه النبوءة؟
قبيلة ُت َس َّمى قريش ًا ،وأن فيهم ً
فقل :املعلوم رضور ًة أنه كان يف الدنيا ٌ
قبيلة ُت َس َّمى :بني
هاشم ،وأنه كان فيهم ٌ
بن عبد ال ّله ،واملعلوم رضور ًة أنه ا َّدعى النبوة،
رجل اسمه :حممدُ ُ
وأنه جاء بالقرآن بعد ادعاء ال ُّنبوة ،وأنه مشتمل عىل آيات الت ََّحدي ،وأنه كان يتلوها عىل
املرشكني ويسمعوهنا وهم النِّهاية يف َ
واملعلوم رضور ًة ِشدَّ ُة عداوهتم له.
الف َصاحة،
ُ
وإنام قلنا :بأنه معجز؛ ألنه حتداهم عىل أن يأتوا بمثله فعجزوا ،ثم حتداهم
عىل أن يأتوا بعرش سور من مثله فعجزوا ،ثم حتداهم بأن يأتوا بسورة من مثله
فلم يقدروا عىل ذلك؛ ألهنم لو قدروا عىل معارضته -مع شدة عداوهتم له
لش ِّ
معارض َت ُه بِ ِم ْث ِل ما جاء به ُت ْبطِ ُل دعواه -ملا عدلوا عنها إىل ا َّ
اق
وعلمهم بأن
َ
من حماربته ،التي ال تدل عىل إبطال دعواه ،فدَ َّل ذلك عىل كونه معجز ًا.
اإلخ َبار بالغيوب املستقبلة ،وعىل ْ
وألن القرآن مشتمل عىل ْ
اإلخ َبار عن
األمور املاضية ،فكان األمر عىل ما أخرب يف املايض واملستقبل ،فدَ َّل ذلك عىل
كونه معجز ًا ،ال يقدر عليه أحد من البرش.
وله معجزات كثرية تقارب ألف معجزة ،نحو :جميء الصخرة إليه ،وجرهيا
عىل املاء كالسفينة ،وسري َّ
الش َجرة ،وإحيائه املوتى ،وتسبيح احلىص يف يده،

ونحو ذلك كثري.
وإنام قلنا :بأن من كان كذلك فهو نبي صادق؛ ألن إظهار املعجز عىل أيدي
الك ََّذابني قبيح ،وهو تعاىل ال يفعله.
وص َّحت نبو ُته وجب تصديقه فيام أخربنا به من األنبياء
وإذا ثبت ِصدْ ُق ُه َ
ب القضا ُء بصحة نبوهتم وتصديق رسالتهم ،وهذا واضح.
ووج َ
واملرسلني َق ْب َلهَ ،

فإن قيل :فام اعتقادك يف القرآن؟
فقل :اعتقادي أنه كالم ال ّله تعاىل ،وأنه كالم َم ْس ُموع ُحم ْدَ ٌ
ث خملوق.
فإن قيل :فام دليلك عىل ذلك؟
فقل :أما قويل :إنه كال ُم ال ّله تعاىل فلقوله تعاىل:

﴿  

      

﴾

[التوبة:

،] 6

واملعلوم أن الكالم الذي سمعه املرشكون ليس بيشء غري هذا القرآن.
رب بذلك ،وهو ÷ ال
وألن املعلوم رضورة أن النبي ÷ كان َي ِد ُ
ين وخي ُ
يدين إال باحلق ،وال خيرب إال بالصدق؛ ألن ظهور املعجز عىل يديه قد استأمن وقوع
اخلطأ فيام يدين به ،وظهور الكذب فيام خيرب به.
مسموع فذلك معلوم ِ
باحل ِّس ،ولقوله تعاىل:
وأما قويل :إنه
ٌ

﴿ 

[ ﴾ اجلن ،]1 :واملعلوم رضورة أن ذلك املسموع هذا القرآن.
وأما قويل :إنه ُحم ْدَ ٌ
ث فألنه فِ ْع ٌل من أفعاله تعاىل ،والفاعل متقدم عىل فعله
غريه فهو ُحم ْدَ ث.
َّ
بالرضورة ،وما يتقدمه ُ
وألن بعضه متقدم عىل بعض ،وذلك يدل عىل أنه ُحم ْدَ ث.

 والذكر،]2 : ﴾ [األنبياء      ﴿ :ولقوله تعاىل
ف
ٌ رش
َ َ :] أي44: ﴾ [الزخرف     ﴿ :هو القرآن؛ لقوله تعاىل
.لك ولقومك
ٍ
ٍ
ٌ
موافق
مقدار معلو ٍم
ب منظو ٌم عىل
 إنه:وأما قويل
ٌ خملوق فألنه ُم َر َّت
ٌ
.خملوق
فج َاز َو ْص ُف ُه بأنه
َ ،للمصلحة؛ وهو هبذه املنْزِ َلة
 ((كان ال ّله وال يشء: عن النبي ÷ أنه قال،ولِام رواه عمر بن اخلطاب
. هو القرآن كام تقدم: والذكر،))ثم خلق الذكر
    ﴿ :أنه حق ال باطل فيه؛ لقوله تعاىل

ُ وأعتقد:ثم قل

.]42-41 : ﴾ [فصلت         

 ﴿  وال اختالف؛، وال تعارض،أنه ال تناقض فيه

ُ وأعتقد:ثم قل

.]82 :﴾ [النساء       
** * **

[اإلمامة]
#
فإن قيل :من َّأو ُل األئمة بعد رسول ال ّله ÷ ،وأوىل األ َّمة باخلالفة بعده
بال َف ْصل؟
فقل :ذلك أمري املؤمنني ،وسيد الوصيني عيل بن أيب طالب.
فإن قيل :هذه دعوى ،فام برهانك؟
رتة.
فقل :الكتاب ،والسنة ،وإجامع ال ِع ْ َ
أما الكتاب ،فقوله تعاىل:

﴿     

     

[ ﴾املائدة ،]55 :ومل

ِ
يؤت الزكا َة يف ِ
غري عيل #؛ وذلك أن سائ ً
ال سأل َع َىل عهد رسول
حال ركوعه ُ
ال ّله ÷ يف حال ركوع َع ييل يف الصالة ،وذلك يف مسجد النبي ÷ ،فلم
ُ
السائل،
يعطه أحدٌ شيئ ًا ،فأشار إليه  #بخامته وهو راكع ،ونواه زكاة ،فأخذه
فنزل جربيل  #هبذه اآلية عىل رسول ال ّله ÷ يف احلال ،فكانت يف عيل #
ُ
املالك
الو ِ َّيل هو:
خاصة دون غريه من األ َّمة؛ وهي تفيد معنى اإلمامة؛ ألن َ
ََّص ِ
ف ،كام يقال :هذا ويل املرأة ،وويل اليتيم ،أي :املالك للتَصف عليهام.
للت َ ُّ
وأما السنَّة ،فــ(خرب الغدير) وهو قوله ÷(( :ألست أوىل بكم من
أنفسكم؟)) قالوا :بىل يا رسول ال ّله ،قال(( :فمن كنت مواله فعيل مواله ،ال ّلهم
ِ
وال َم ْن وااله ،وعا ِد َم ْن عاداه ،وانَص َم ْن نَصه ،واخذل َم ْن َخ َذ َل ُه))فقال له
أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة.
عمر :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب،
َ
وروينا عن املؤيد بال ّله ،بإسناده إىل الصادق جعفر بن حممد الباقر ،أنه ُس ِئ َل عن
ُ
رسول ال ّله ÷ ،فقال(( :ال ّله
معنى هذا اخلرب فقال :سئل عنه -وال ّل ِه-

ويل املؤمنني أوىل هبم من أنفسهم ال
موالي أوىل يب من نفيس ال َأ َم َر يل معه ،وأنا ُّ
َأ َم َر هلم معي ،ومن كنت مواله أوىل به من نفسه ال أمر له معي فعيل مواله أوىل به
من نفسه ال أمر له معه)).
وإذا ثبت ذلك فإنه يفيد معنى اإلمامة؛ ألنه ال نعني بقولنا« :فالن إمام» إال أنه
أوىل بالتَصف يف األ َّمة من أنفسهم ،وألن املوىل يفهم من مالك التَصف ،كام
يقال« :هذا موىل العبد» أي :املالك للتَصف فيه ،وهذا يفيد معنى اإلمامة كام تقدم.
ومام يدل عىل ذلك من السنة( :خرب املنزلة) ،وهو معلوم كخرب الغدير ،وهو
قوله ÷ لعيل(( :أنت ِمنِّي بمنزلة هارون من موسى ،إالّ أنه ال نبي
بعدي)) ،فاستثنى النبوةَ ،فدَ َّل ذلك عىل شموله خلصال الفضل كلها ،ومن
مجلتها ِم ْلك التَصف عىل األمة ،وأنه أوىل اخللق بالتَصف منهم ،وذلك معنى
اإلمامة كام تقدم.
وأما اإلجامع ،فإجامع العرتة منعقد عىل ذلك.

فإن قيل :ملن اإلمامة بعد عيل #؟
فقل :هي للحسن ولده من بعده ،ثم هي للحسني من بعد أخيه ’.
فإن قيل :فام الدليل عىل إمامتهام؟
فقل :اخلرب املعلوم ،وهو قول النبي ÷(( :احلسن واحلسني إمامان قاما
ص َج ِ ّيل عىل إمامتهام.
أو قعدا ،وأبوهام خري منهام)) ،وهذا َن ٌّ
وفيه إشارة إىل إمامة أبيهام؛ ألنه ال يكون خري ًا من اإلمام أحد من الرعية ،بل
ال يكون خري ًا منه إال إمام شاركه يف خصال اإلمامة وزاد عليه فيها ،فيكون
حينئذ خري ًا منه ،وهذا واضح.

واإلجامع منعقد عىل أنه ال والية هلام عىل األ َّمة يف زمن النبي ÷ ،وال يف
زمن عيل  #إال عن أمرهام ،وأنه ال والية للحسني يف زمن أخيه احلسن إال عن
أمره ،فبقيت اإلمامة خمصوصة باإلجامع.

فإن قيل :ملن اإلمامة بعدهام؟
فقل :هي حمصورة يف البطنني ،وحمظورة عىل من عدا أوالد السبطني؛ فهي
ملن قام ودعا من أوالد َم ْن ينتمي نسبه من ِق َبل أبيه إىل أحدهام ،متى كان جامع ًا
خلصال اإلمامةِ ،من :ال ِع ْل ِم الباهر ،والفضل الظاهر ،والشجاعة ،والسخاء،
وجودة الرأي بال امرتاء ،والقوة عىل تدبري األمور ،والورع املشهور.
فإن قيل :ما الذي يدل عىل ذلك؟
فقل :أما الذي يدل عىل احلَص :فهو أن العقل يقيض بقبح( )1اإلمامة؛ ألهنا
والصلب ،ونحوهام ،وقد انعقد إجامع
تقتيض التَصف يف أمور ضارة من القتلَّ ،
املسلمني عىل جوازها يف أوالد فاطمة عليها السالم ،وال دليل يدل عىل جوازها
يف غريهم ،فبقي َم ْن عداهم ال يصلح؛ وألن العرتة أمجعت عىل أهنا ال جتوز يف
غريهم ،وإجامعهم حجة.
وأما الذي يدل عىل اعتبار خصال اإلمامة التي ذكرنا فهو إجامع املسلمني.
فإن قيلَ :ف ِِّّسوا لنا هذه اخلصال.
( )1املعنى أن العقل يقيض بقبح التَصف واخلوض يف أموال الناس ودمائهم وأعراضهم،
ألي من
والتَصف بقطع أيدهيم وأرجلهم وجلدهم ورمجهم  ،و...إلخ؛ لذلك لزم أنه ال جيوز ي
املكلفني أن يتوىل تلك التَصفات إال بإذن من مالك امللك ،والدليل عىل أن اإلذن من اهلل
ألوالد فاطمة بتويل اإلمامة :اإلجامع عىل جوازها فيهم ،ومل جيئ إجامع عىل جوازها يف غريهم،
وإجامع األمة حجة.

فقل :أما ال ِع ْل ُم ،فإنه يكون عارف ًا بتوحيد ال ّله وعدله ،وما يدخل حتت ذلك،
وأن يكون عارف ًا بأصول الرشائع وكوهنا أدلة ،وهي أربعة :الكتاب ،والسنة،
واإلجامع ،والقياس ،واملراد بذلك أن يكون َفهِ ًام يف معرفة أوامر القرآن والسنة
وخاصهام ،وجمملهام ،ومبينهام ،وناسخهام ،ومنسوخهام ،عارف ًا
ونواهيهام ،وعا ِّمهام،
ِّ
بمواضع الوِ َفاق ،وطرف من اخلالف يف فروع الفقه؛ لئال جيتهد يف مواضع
اإلجامع ،فيتحرى يف معرفة القياس واالجتهاد؛ ليمكنه َر ُّد الفرع إىل أصله.
وأما الفضل ،فأن يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة عىل غريه يف خصال اإلمامة أو
كأشهرهم.
جي ُبن عن لقاء أعداء ال ّله ،وأن يكون
وأما الشجاعة ،فأن يكون بحيث ال َ ْ
رابط اجلأش وإن مل َي ْك ُثر َق ْت ُله و ِقتَا ُله.
الس َخاء ،فأن يكون سخي ًا بوضع احلقوق يف مواضعها.
وأما َّ
وأما الرأي ،فأن يكون باملنزلة التي ُيرجع إليه عند التباس األمور وإن مل يكن
أسدّ الناس رأي ًا.
وأما القوة عىل تدبري األمور ،فال يكون منه نقص يف عقله ،وال آفة يف
جسمه؛ يضعف ألجل ذلك عن النظر يف أمور الدِّ ين وإصالح أمور املسلمني.
وأما الورع ،فأن يكون كا ّف ًا عن املقبحات ،قائ ًام بالواجبات.

فإن قيل :فام الطريق إىل إثبات كونه عىل هذه اخلصال؟
فقل :أما كونه عامل ًا فيحصل العلم به للعلامء باملباحثة واملناظرة ،وحيصل
العلم بكونه عالـ ًما بوقوع اإل ْط َباق واإلجامع من العلامء عىل
لغريهم من األتباع
ُ
كونه كذلك.

وأما سائر اخلصال فال بد من حصول العلم بكونه عليها ،وإن كان غائب ًا،
فيحصل العلم التواتري بذلك ،وكذلك حكم العلم إذا كان غائب ًا فإن طريق
العلم به األخبار املتواترة للعلامء وغريهم ،وإن كان حارض ًا فال بد من حصول
العلم بكونه جامع ًا هلا؛ ألهنا من أصول الدين ،فال يأخذ باألمارات املقتضية
للظن بكونه جامع ًا هلا.

فإن قيل :فامذا تدين به يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
فقل :أدين ال ّله تعاىل أنه جيب األمر باملعروف الواجب ،والنهي عن كل منكر؛
لقوله تعاىل       ﴿ :

[ ﴾     آل عمران.]104:
وإنام قلنا :إنه جيب األمر باملعروف الواجب؛ إلجامع املسلمني أنه ال جيب
األمر باملعروف املندوب ،فلم يبق إال القضاء باألمر باملعروف الواجب مع
الف ذلك.
اإلمكان ،وإال بطلت فائدة اآلية ،ومعلوم ِخ ُ
وقلنا :جيب النهي عن كل منكر؛ إلجامع املسلمني عىل ذلك ،وألن املنكرات
قبائح؛ فيجب النهي عنها مجيع ًا مع اإلمكان ،كام يلزم األمر باملعروف الواجب
كلها ٌ
مع اإلمكان.
** * **

[المعـــاد]

فإن قيل :فامذا تدين به يف الوعد والوعيد؟
فقل :أدين ال ّله بأنه ال بد من الثواب للمؤمنني ،إذا ماتوا عىل اإليامن
مستقيمني ،ودخوهلم جنات النعيم،

﴿      

[ ﴾احلجر[ ﴾  ﴿ ،]48 :النساء.]57 :
وِسرها
وأدين ال ّله بصحة ما وعد به من ِس َعة اجلنة ،وطِ ْيب مساكنهاُ ُ ،
املوضوعة ،ومآكلها ا ُمل ْس َت َل َّذة ا ُمل ْس َت َطابَ ِة ،وفواكهِ َها الكثرية التي ليست بمقطوعة
ٍ
وأهنارها اجلاري ِة التي ليست بمستقذرة وال ِ
ِ
متغرية وال
آسن ٍَة ،وال
وال ممنوعة،
احل َسان الطاهرة ،والبهية الن ِ
آجن ٍَة ،ومالبسها الفاخرة ،وزوجاهتا ِ
ِ
َّارضة ،ونحو
ذلك مام ب َ َّينه ال ّله تعاىل يف كتابه املجيد ،وهو حق ﴿     

[ ﴾         فصلت.]42
وأدين ال ّله تعاىل أنه ال بُدَّ من عقاب الكافرين يف جهنم بالعذاب األليم ،ورشاب
خي َّلدون فيها أبد ًا ،ويلبسون ثياب ًا من نار،
الز ُّقوم طعام األثيم ،وأهنم ُ َ
احلميم ،وشجرة َّ
وِسابيل من َ
الق ِط َران،

﴿     

[ ﴾  النساء ،]56وكل ذلك معلوم من رضورة الدِّ ْين.
فإن قيل :ماذا تدين به يف أهل الكبائر ِسوى أهل الكفر؟
فقل :أسميهمُ :ف َّساق ًا ،وجمرمني ،وطغاة ،وظاملني؛ إلجامع األمة عىل
تسميتهم بذلك ،وال أسميهم كفار ًا عىل اإلطالق ،وال مؤمنني؛ لِ َف ْق ِد الداللة
عىل ذلك.

َصين عىل الكبائر فإهنم يدخلون نار جهنم،
وأدين ال ّله تعاىل بأهنم متى ماتوا ُم ِ ِّ
وخي َّلدون فيها أبدً ا ،وال خيرجون يف حال من األحوال؛ لقوله
َُ

تعاىل﴿:

[ ﴾     الزخرف ]74والفاسق جمرم كالكافر
وقوله تعاىل

﴿          

ٍ
ٍ
عاص؛ فيجب محل ذلك عىل
عاص ،كام أن الكافر
[ ﴾اجلن ، ]23 :والفاسق
صته َدالَ َل ٌة؛ وقوله تعاىل     ﴿ :
عمومه ،إال ما َخ َّ
ُ
              
   

[ ﴾الفرقان ،]69-68وإجامع العرتة عىل ذلك،

وإجامعهم حجة.

فإن قيل :فمن املؤمن ،وما جيب يف حقه؟
فقل :املؤمن :من أتى بالواجبات ،واجتنب ا ُمل َق َّب َحات ،فمن كان كذلك؛ فإنا
نسميه :مؤمن ًا ،ومسل ًام ،وزكي ًا ،وتقي ًا ،وولي ًا ،وصاحل ًا ،وذلك إجامع.
وجيب إجالله ،وتعظيمه ،واحرتامه ،وتشميته ،ومواالته ،ومو َّدته.
وب ْغ ُضهُ ،
وحتظر قطيعته ،و ِغ ْي َبتُه ،وهو إجامع أيض ًا؛ ومضمون ذلك
وحترم معاداتهُ ،

السنَّة.
أن ُ ِحت َّب له كل ما حتب لنفسك ،وتكره له كل ما تكره لنفسك ،وبذلك وردت ُّ
فإن قيل :فمن الكافر؟

فقل :من مل َي ْع َل ْم له خالق ًا ،أو مل َي ْع َل ْم شيئ ًا من صفاته التي يتميز هبا عن غريه،
ونحو ذلك من صفاته املتقدمة،
من كونه قادر ًا لذاته ،عامل ًا لذاته ،حي ًا لذاته،
َ
فمن جحد شيئ ًا من ذلك ،أو َش َّك ،أو َق َّلد ،أو اعتقد أنه يف مكان ،أو أنه يف كل

مكان ،أو َش َّك يف ذلك ،أو اعتقد له رشيك ًا ،أو أنه يفعل اجلور أو أنه يفعل
املعايص أو ُيرِ ْيدُ ها ،أو شك يف يشء من ذلك ،أو جحد ُر ُس َل ال ّله أو جحد
واحد ًا منهم ،أو شك فيهم ،أو جحد آية من كتاب اهلل ،أو أثر ًا معلوم ًا عن
رسول اهلل ÷ ،أو َر َّد ما ُع ِلم من الدِّ ين رضورة ،باضطراب أو شك يف يشء
كافر باإلجامع ،وجيوز أن نسم َيه :فاجر ًا ،أو فاسق ًا ،أو طاغي ًا،
من ذلك -فهو ٌ
ونحو ذلك من األسامء املشتقة من
ومارق ًا ،وجمرم ًا ،وظامل ًا ،وآث ًام ،وغاش ًام،
َ
أفعاله بال خالف.
َ
الكفر ،جاز أن نسميه مع ذلك :منافق ًا،
اإليامن ويبط ُن
وإن كان ُي ْظهِ ُر
َ
باإلجامع.
َصهْ ،
وأخ ُذ
ومن كانت هذه حاله -أعني :غري املنافق -جاز َق ْت ُله و ِقتَا ُلهَ ،
وح ْ ُ
جيب من َح ِّق املؤمن.
ماله ،وجتب معاملته بنقيض ما ذكرنا أ َّنه ُ
فإن قيل :فمن الفاسق ،وما حكمه؟
قلنا :أما الفاسق :فهو ُم ْر َت ِ
الزاين ،وشارب
ب الكبائر ِس َوى ال ُك ْفر ،نحوَّ :
ك ُ
ف املسلمني غري متَحر ٍ
اخلمر ،والقاذف ،ومن َف َّر من َز ْح ِ
ف لقتال وال متحيز إىل
ُ َ ِّ
ُ
ُ
والصيام ،واحلج ،مع
الصالة،
وتارك اجلها ِد بَ ْعدَ وجوبه عليه،
فئة،
ِّ
وتارك َّ
وجوب ذلك عليه؛ َغ ْ ُري ُم ْست َِح يل لرتكه ،وال ُم ْس َت ِ
ف؛ والسارق :من ِسق
خ ي

دراهم ،أي :قفلة فام فوق بغري حق ،ونحو ذلك من الكبائر.
رش َة
َ
َع َ َ
فمن فعل ذلك ،أو شيئ ًا منه ،فإنه جيوز أن نسميه باألسامء املتقدمة قبل هذه
يف الكافر ،إال لفظ :الكافر ،واملنافق ،فإن ما عداهام إجامع أنه جيوز تسميته به.
وأما املنافق فال داللة تدل عىل جواز إطالقه عليه ،وأما لفظ :الكافر ،فمنعه

كثري من العلامء ،وأجاز إطال َقه جامع ٌة مع ال ّتقييد؛ فقالوا :هو كافر نعمة ،وهو
الصحيح؛ ألنه مروي عن عيل  ،#وهو إجامع العرتة ،ولِ ُم َوافقته الكتاب.
وأما حكمه :فحكم الكافر فيام تقدم ،إال القتل والقتال ،وأخذ األموال ،فال
جيوز إال باحلق ،وال جيوز قتله عىل اإلطالق ،وكذلك حَصه ،وأما سباؤه فال
جيوز بحال من األحوال.
فإن قيل :ما الفرق بني فعل ال ّله وبني فعل العبد؟
مج َلة األنام،
فقل :فعل ال ّله :جواهر ،وأعراض ،وأجسام ،يعجز عن فعلها ُ ْ
ومضمونه :أن كل ما وقف عىل قصد العبد واختياره ،حتقيق ًا أو تقدير ًا ،فهو
فعله ،وما مل يكن كذلك فليس بفعله.
ثم قل أهيا الطالب للنجاة :وأدين ال ّله تعاىل بأنه ال بد من املوت والفناء،
الصور ،وبعثرة القبور ،واحلرش
واإلعادة بعد ذلك للحساب واجلزاء ،والنفخ يف ُّ
للعرض املشهور ،واإلشهاد عىل األعامل بغري زور ،ووضع املوازين ،وأخذ
ُب بالشامل واليمني ،والبحث والسؤال للمكلفني ،وأن ينقسموا فريق يف
ال ُكت ِ
السعري ،وكل ذلك معلوم من رضورة الدين ،وأنه ال بد من
اجلنة وفريق يف َّ
املناصفة بني املظلومني والظاملني ،بداللة العدل بيقني.
فإن قيل :ما تقول يف الشفاعة؟
فقل :أدين ال ّله تعاىل بثبوهتا يوم الدين؛ وإنام تكون خاصة للمؤمنني ،دون من مات
َص ًا من املجرمني عىل الكبائر؛ ليزيدهم نعي ًام إىل نعيمهم ،وِسور ًا إىل ِسورهم.
ُم ِ ّ

وإنام قلنا :إنه ال بد من ثبوهتا لقوله تعاىل     ﴿ :

﴾

[اإلِساء:

 ،]79قيل :هو الشفاعة ،وقال ÷(( :من كذب

بالشفاعة مل ينلها يوم القيامة)).
وأما أهنا تكون ملن ذكرنا فلقوله تعاىل:

﴿    

[ ﴾  غافر[ ﴾   ﴿ ،]18 :البقرة ،]270 :وقول
النبي ÷(( :ليست شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي)) ،وقوله تعاىل﴿ :

[ ﴾    األنبياء ،]28 :وكل ذلك يدُ ُّل عىل ما قلنا.
وتم بذلك ما أردنا ذكره للمسرتشدين ،تعرض ًا منا لثواب رب العاملني ،ربنا
ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ،وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب .وصل
ال ّلهم وسلم عىل حممد صفيك وخاتم أنبيائك ،وعىل آله سفن النجاة آمني،
وتوفنا مسلمني آمني ال ّلهم آمني.
** * **

م قر ر ا ل ف قه

س /1بامذا يؤمر املريض؟
ج  /1يؤمر بالتوبة والتخلص عام عليه فور ًا ،ويويص للعجز ،ويلقن الشهادتني،
ويوجه املحترض القبلة مستلقي ًا.
س /2ما الذي يستحب فعله إذا مات امليت؟
ج  /2إذا مات ُغمض ،ولني برفق ،وربط من ذقنه إىل قمته بعريض.
س /3إذا كان امليت امرأ ًة حام ً
ال وحترك محلها ،أو شخص ًا ابتلع ماالً فام احلكم؟
ج/3حكمه أن يشق أيِّسه الستخراج محل حترك أو مال علم بقاؤه ثم خياط.
س /4ما يستحب ملن مات أول الليل أو أول النهار؟
ج /4يستحب َّأال يصبح إال يف قربه ،ومن مات أول النهار فال يبيت إال يف قربه.
س /5من الذي جيب تأخري جتهيزه؟
ج  /5الغريق ونحوه(.)1
س /6هل جيوز البكاء عىل امليت؟
ج /6نعم جيوز البكاء لفعله ÷ يوم مات ولده إبراهيم.
س /7هل جيوز اإلعالم؟
ج  /7نعم جيوز اإلعالم( )2ال النعي وتوابعه.

( )1كصاحب اهلدم واملربسم وصاحب السكتة.
( )2اإلعالم :هو اإلخبار بموت امليت ولو بصوت شهري ال يمكن اإلعالم ملن قصد إعالمه إال
بذلك ،كأن يقول من مئذنة أو نحوها« :رحم اهلل من حرض الصالة عىل فالن» .النعي :وهو
اإلعالم بالصوت الشهري املؤذن بالتفجع عىل امليت .وتوابعه :هي النواح بالصوت والَصاخ
واللطم وشق اجليب.

س /1ما حكم غسل املسلم؟
ج  /1حكمه الوجوب ولو سقط ًا استهل( )1أو ذهب أقله.
س /2من الذي حيرم غسله؟
ج / 2حيرم غسل الكافر ،والفاسق ،وشهيد مكلف ذكر ُق ِتل أو ُجرِ ح يف املعركة بام
مدافعا عن نفس أو مال ،أو َغرِ ق هلرب ونحوه(.)2
يقتله يقين ًا ،أو يف املَص ظل ًام ،أو
ً
س /3بم يكفن الشهيد؟
ج  /3يكفن الشهيد بام ُقتِل فيه ،وجتوز زيادة كفن عىل ثيابه.
س /4ما الذي ينزع عن الشهيد؟
ج  /4ينزع عنه آلة احلرب واجلورب( ،)3والِّساويل والفرو إن مل ينلهام دم.

س /1ما يشرتط يف غاسل امليت؟
ج /1يشرتط أن يكون الغاسل للميت عد ً
ال من جنسه أو جائز الوطء ،ثم حمرمه.
س /2اذكر كيفية غسل امليت؟
ج /2يغسل امليت بالدلك يف غري العورة ،والصب عىل العورة مسترتة ،ويلف
اجلنس يده لغسلها بخرقة ،ثم أجنبي بالصب عىل مجيعه مسترت ًا ،فإن كان ال
ينقيه الصب يمم بخرقة ،وأما طفل أو طفلة ال يشتهى فكل مسلم.
( )1االستهالل :يكون بأحد أمور إما بعطاس أو بصياح وال خالف يف هذين ،أو بحركة تدل عىل أنه
خرج حي ًا.
ً
( )2نحو أن يكون جهاده يف سفينة فغرق زلقا يف القتال.
( )3وهو ما يتخذ من اجللود ويكون إىل فوق الركبتني.

س /1ما الذي يندب يف غسل امليت؟
ج /1يندب مسح بطن غري احلامل ،وترتيب غسله كاحلي ،وثالث ًا باحلرض()1

ثم بالسدر ثم بالكافور.
س /2ما يلزم إذا خرج من فرجه قبل التكفني يشء؟
ج /2إذا خرج من فرجه فقط قبل التكفني بول أو غائط فقط ،كملت الغسالت
مخس ًا ،ثم سبع ًا ،ثم يرد بالكرسف(.)2
س /3متى يرتك الغسل والتيمم؟
ُ
والتيمم متى تفسخ هبام.
الغسل
رت ُك
ُ
ج ُ /3ي ْ َ
س /4هل حتل األجرة عىل غسل امليت؟ وهل جتب نية غسله؟
ج  /4ال حتل األجرة عىل غسل امليت ،وال جتب النية.
س /1بم يكفن امليت؟
ج  /1يكفن بثوب طاهر ساتر جلميعه مام له لبسه.
س /2كم املرشوع يف الكفن؟
ج  /2املرشوع ثالثة أو مخسة أو سبعة.
س /3عىل من جيب كفن امليت؟
ج /3جيب من رأس مال امليت الغني ،ويلزم الزوج كفن زوجته ،وجيب كفن الفقري
عىل منفقه ،ثم بيت املال ،ثم عىل املسلمني ،ثم بام أمكن من شجر ،ثم تراب.
احل ُرض ـ بضم احلاء والراء ـ :األشنان املجموعة من األذخر بأخالطه من نورة وزرنيخ
(ُ ْ )1
وغريهام .وقيل :إن احلرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به( .إيضاح).
( )2القطن.

س /4هل يندب البخور والطيب للميت؟
ج  /4نعم يندب السيام مساجده(.)1
س /5هل يميش املشيع أمام اجلنازة أم خلفها؟ ومن الذي يرد؟
ج  /5يميش املشيع خلف اجلنازة ،وترد النساء.

س /1ما حكم صالة اجلنازة؟ وعىل من يصىل؟
ٍ
وجمهول شهدت ٌ
قرينة بإسالمه.
ج /1صالة اجلنازة فرض كفاية ،و ُيصىل عىل املؤمن
س /2هل تصح صالة اجلنازة فرادى؟
ج  /2نعم تصح فرادى.
سَ /3م ِن األوىل باإلمامة؟
ج /3األوىل باإلمامة اإلمام األعظم وواليه ،ثم األقرب الصالح من العصبة.
س /4كم فروضها؟
ج /4فروضها سبعة :الطهارة ،واستقبال جزء من امليت ،واستقبال القبلة،
والنية ،ومخس تكبريات ،والقيام ،والتسليم.
س /5ما الذي يندب قراءته بني التكبريات؟
ج /5يندب بعد التكبرية األوىل الفاحتة ،و بعد الثانية الصمد ،و بعد الثالثة
الفلق ،وبعد الرابعة الصالة عىل النبي وآله والدعاء للميت بحسب حاله.

( )1هي األعضاء السبعة التي يسجد عليها.

س /1إذا تعددت اجلنائز فهل تكفيها صالة واحدة؟
ج  /1نعم تكفي صالة واحدة عىل عدة جنائز.
س /2متى يكرب الالحق ومتى يتم ما فاته؟
ج /2الالحق ينتظر تكبري اإلمام ثم يكرب ،ويتم ما فاته بعد تسليم اإلمام قبل
رفع امليت.
س /3كيف يكون استقبال اإلمام للجنازة حال الصالة؟
ج /3جيب أن يستقبل اإلمام حال الصالة جزء ًا من امليت ،ويندب أن يستقبل
ِسة الرجل وثدي املرأة.
س /4كيف ترتب الصفوف يف صالة اجلنازة؟
ج /4ترتب الصفوف كام مر يف اجلامعة إال أن الصف اآلخر أفضل.

س /1كيف يقرب امليت ومن الذي يواريه؟
ج  /1يقرب عىل أيمنه مستقبالً ،ويواريه من له غسله أو غريه للرضورة.
س /2ما الذي يندب يف تقبري امليت؟
ج /2يندب يف القرب تسعة أشياء :اللحد ،وسل امليت من مؤخره ،وتوسيده نشز ًا أو
تراب ًا ،وحل العقود ،وسرت القرب حتى توارى املرأة ،وثالث حثيات من كل
حارض وأن يكون حال احلثيات ذاكر ًا( ،)1ورشه ،وتربيعه ،ورفعه شرب ًا.

( )1وصفة الذكر أن يقول« :اللهم إيامن ًا بك ،وتصديق ًا لرسولك ،وإيقان ًا ببعثك ،هذا ما وعد اهلل
ورسوله ،وصدق اهلل ورسوله».

س /3ما الذي يكره يف القرب؟
ج /3يكره ضد املندوبات السابقة ،واإلنافة بقرب غري فاضل ،ومجع جامعة إال
لتربك أو رضورة ،والفرش ،والتسقيف ،واآلجر ،والزخرفة إال رسم االسم.

س /1ما يلزم يف من مات يف البحر وخيش تغريه؟
ج  /1إذا مات يف البحر وخيش تغريه غسل وكفن و ُأ ْر ِسب(.)1
س /2هل لقبور املسلمني والذميني حرمة ؟ وهل لقرب الكافر احلريب حرمة؟
ج  /2نعم لقبور املسلمني والذميني حرمة ،وحرمتها من الثرى إىل الثريا فال
تزدرع وال هواؤها حتى يذهب قرارها ،وال حرمة لقرب حريب.
س /3ما حكم التعزية؟
عزى مصاب ًا كان له مثل أجره))
ج /3حكمها الندب؛ لقوله ÷(( :من ّ
وتكون لكل بام يليق به ،وهي بعد الدفن أفضل ،وندب تكرار احلضور مع
أهل املسلم املسلمني.
** * **

( )1أي :ربط فيه يشء ثقيل ويلقى عىل أيمنه وجوب ًا مستقب ً
ال القبلة وجوب ًا.

س /1فيم جتب الزكاة؟
ج/1جتب الزكاة يف الذهب ،والفضة ،واجلواهر ،والآللئ ،والدر ،والياقوت،
والزمرد ،والسوائم الثالث ،وما أنبتت األرض ،والعسل من امللك.
س /2من الذي تلزمه الزكاة؟
ج /2تلزم الزكاة مسل ًام كمل النصاب يف ملكه طريف احلول متمكن ًا أو مرجو ًا،
ص بينهام ما مل ينقطع.
وإن َن َق َ
تض ّيق الزكاة؟
س /3متى ّ
ج  /3تضيق بإمكان األداء فتضمن بعده.
س /4هل جتب النية يف إخراج الزكاة؟
ج /4نعم جتب النية من املالك املرشد ،وويل غريه ،أو اإلمام أو املصدق ،مقارنة
لتسليم أو متليك.
س /5هل تصح النية مرشوطة؟
ج  /5نعم تصح مرشوطة.
س /1هل تسقط الزكاة بالردة؟
ج  /1ال تسقط الزكاة بالردة إن مل يسلم.
س /2هل تسقط الزكاة باملوت والدَّ ين؟
ج  /2ال تسقط الزكاة باملوت والدَّ ين آلدمي أو هلل تعاىل.
س /3هل جتب الزكاة من العني؟
ج  /3نعم جتب من العني فتمنع وجوب الزكاة؛ عند خرمها للنصاب.

س /1كم مقدار ما جيب يف نصاب الذهب والفضة؟ وكم نصاهبام؟
ج/1جيب يف نصاب الذهب والفضة ربع العرش ،والنصاب عرشون مثقاالً من
الذهب ،ومائتا درهم من الفضة ،والنصاب بالفرنيس من الفضة :ستة عرش
رياالً إال ربع ًا ،ومن الذهب :ثامنية وستون جرام ًا إال ربع ًا.
س /2هل جيب تكميل اجلنس باآلخر؟
املعرش،
وباملقوم غري
ج /2نعم جيب تكميل اجلنس باآلخر ولو مصنوع ًا،
َّ
َّ
وجيب الضم بالتقويم باألنفع.
س /3هل جتب الزكاة عىل من استوَّف دين ًا مرجو ًا أو أبرأ؟
ج  /3نعم من استوَّف دين ًا مرجو ًا أو أبرأ منه زكاه ملا مىض.

س /1هل تلزم الزكاة يف اجلواهر وأموال التجارة واملستغالت؟
ج /1نعم ،تلزم الزكاة يف ما قيمته نصاب طريف احلول ،وزكاة هذه األشياء من
العني أو القيمة حال الَصف.
س /2متى يصري املال للتجارة؟
ج /2يصري املال للتجارة بنيتها عند ابتداء امللك باالختيار أو االستغالل بالنية كذلك.
س /3هل تلزم الزكاة يف مؤن التجارة؟
ج /3ال يلزم يشء يف مؤهنا ولو بلغت نصاب ًا.

س /1كم النصاب من اإلبل؟ وبني مقدار ما جيب فيها؟
ج /1نصاب اإلبل مخس وفيها جذع ضأن أو ثني معز مهام تكرر حوهلا ،إىل

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
وسبعني وفيها ذاتا حولني ،إىل إحدى وتسعني وفيها ذاتا ثالثة ،إىل مائة
وعرشين ثم تستأنف.
س /1كم النصاب من البقر؟ وبني مقدار ما جيب فيها؟
ذكرا أو أنثى ،إىل أربعني وفيها ذات
ج /1نصاب البقر ثالثون ،وفيها :ذو حول ً
حولني ،إىل ستني وفيها تبيعان ،إىل سبعني وفيها تبيع( )1ومسنة( ،)2ومتى
ومس ٌّ
ان فاملسان ،كأن تكون مائة وعرشين.
وجب ُت ُب ٌع َ
س /1كم النصاب من الغنم؟
ج /1نصاب الغنم أربعون وفيها :جذع

ضأن()3

أو ثني معز( ،)4إىل مائة

وإحدى وعرشين وفيها اثنتان ،إىل إحدى ومائتني وفيها ثالث ،إىل أربعامئة
وفيها أربع ،ثم يف كل مائة شاة.
س /2ماذا يشرتط يف وجوب الزكاة يف األنعام؟
ج  /2يشرتط يف وجوب زكاة األنعام سوم أكثر احلول مع الطرفني.
س /3ماذا يأخذ املصدق من الزكاة؟
ج /3يأخذ املصدق من الزكاة الوسط غري املعيب.
( )1ابن سنة.
( )2بنت سنتني.
( )3ابن سنة.
( )4ابن سنتني.

س /4ما هي األوقاص؟
ج /4هي ما بني الفريضتني من اإلبل والبقر والغنم.
س /5هل يف األوقاص زكاة؟
ج /5ال زكاة يف األوقاص وال يتعلق هبا الوجوب.
س /6ما جيب يف صغار الغنم؟
ج/6جيب يف الصغار أحدها إذا انفردت.
س /1كم نصاب ما أخرجت األرض؟
ج /1هو من املكيل مخسة أوسق ،الوسق :ستون صاع ًا كي ً
ال ،ومن غري املكيل
ما قيمته نصاب نقد.
س /2كم مقدار زكاة ما أخرجت األرض؟
ج /2جيب إخراج العرش قبل إخراج املؤن إال املسنى فنصفه ،وإن اختلف
السقي فحسب املؤنة.
س /3هل ُيك ََّم ُل جنس بجنس مام أخرجت األرض؟
ج /3إذا حصل لزارع دون نصاب من بر ودون نصاب من شعري فإذا ضم هذا
إىل هذا كمل مخسة أوسق فإنه ال يلزمه الضم ،وإنام تلزمه الزكاة إذا كمل
النصاب من جنس واحد.
س /4ما يشرتط يف وجوب زكاة ما أخرجت األرض؟
ج /4يشرتط يف وجوهبا احلصاد فال جتب قبله وإن بيع بنصاب ،وتضمن بعده.
س /5هل جتب الزكاة يف العسل؟ وكم هي؟

ج /5نعم ،جتب الزكاة يف العسل إذا كان من امللك وبلغت قيمته نصاب ٍ
نقد،

وفيه العرش.

س /1من هو مَصف الزكاة؟
ج /1مَصفها من تضمنته اآلية

﴿   

        

﴾         

[التوبة].

س /2من هو الفقري؟ ومن هو الغني؟
ج /2الفقري :هو من ليس بغني ،والغني :من يملك نصاب ًا متمكن ًا أو مرجو ًا ولو
غري زكوي.
س /3ما يستثنى للفقري؟
ج /3يستثنى له كسوة ومنزل وأثاثه وخادم وآلة حرب حيتاجها إال زيادة النفيس.
س /4من هو املسكني؟
ج /4املسكني هو دون الفقري.
س /5كم يأخذان من الزكاة؟
ج /5يأخذان أقل من النصاب ،وال يستكمال نصاب ًا من جنس واحد ،وإال حرم
أو موفيه.
س /6من الذي يغنى بغنى منفقه؟
ج /6ال يغنى بغنى منفقه إال الطفل مع األب.
س /7من هو العامل عليها؟
ج /7العامل :عليها هو من بارش مجعها بأمر حمق ،وله ما فرض آمره وحسب العمل.
س /8من هم املؤلفة قلوهبم؟
ج /8املؤلفة قلوهبم :هم املائلون إىل الدنيا الذين ال يتبعون املحقني إال عىل ما
يعطون منها ،وال يستغني اإلمام عنهم.

س /9من الذي جيوز له التأليف؟
ج /9التأليف جائز لإلمام فقط ملصلحة دينية.
س /10من هم الرقاب؟
ج/10الرقاب :هم املكاتبون الفقراء املؤمنون ،فيعانون عىل إيفاء مال الكتابة منها.
س /11من هو الغارم؟
ج /11الغارم :هو كل مؤمن فقري لزمه دين يف غري معصية.
س /12من هو سبيل اهلل؟
ج /12سبيل اهلل :هو املجاهد املؤمن الفقري ،فيعان بام حيتاج إليه فيه ،وتَصف
فضلة نصيبه ال غريه يف املصالح مع غنى الفقراء.
س /13من هو ابن السبيل؟
ج /13ابن السبيل :هو املؤمن غري اهلاشمي الذي بينه وبني وطنه مسافة قَص،
ف ُي َب َّلغ منها ولو غني ًا مل حيرض ماله ،ولو أمكنه القرض.
س /1هل يقبل قول هؤالء األصناف يف دعواهم الفقر؟
ج /1نعم ،يقبل قوهلم ما مل حيصل ظن الغنى.
س /2هل حيل السؤال؟
ج /2ال حيل السؤال ،بل حيرم السؤال للزكاة وغريها عىل الفقري وعىل غريه من
هذه األصناف إال إذا كان لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأوالده
الصغار.

س /1من الذي ال حتل له الزكاة؟
ج /1ال حتل الزكاة للكافر ومن له حكمه إال مؤلف ًا ،والغني والفاسق إال عام ً
ال
أو مؤلف ًا ،واهلاشميني ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ،وحيل هلم ما
عدا ذلك ،وكذا الفطرة والكفارة ال حتل هلم.
س /2هل حيل هلم أخذ ما ُأعطوا؟
ج /2نعم ،حيل هلم أخذ ما ُأعطوا ما مل يظنوه إياها.
س /3هل جتزئ املخرج فيمن عليه إنفاقه؟
ج /3ال جتزئ الزكاة فيمن عليه إنفاقه وال يف أصوله وفصوله.
س /4ما حكم من أعطى غري مستحق؟
ج/4من أعطى غري مستحق أعاد.

س /1إىل من تكون والية الزكاة؟
ج /1واليتها إىل اإلمام ظاهرة وباطنة( )1حيث تنفذ أوامره.
س /2إذا مل يكن يف الزمان إمام فمن واليتها إليه؟
ج /2واليتها إىل املالك املرشد وويل غريه بالنية ولو رصفها ويل الصغري يف
نفسه ،ال غريهام إال وكيالً ،وال يَصف يف نفسه إال مفوض ًا وال نية عليه.
س /3هل جيوز التحيل إلسقاطها وأخذها؟
ج /3ال جيوز التحيل إلسقاطها ال قبل الوجوب وال بعده ،وال التحيل ألخذها.
( )1الظاهرة :زكاة املوايش والثامر ،والباطنة :زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة.

س /4هل يعتد بام أخذه الظامل غص ًبا؟
ج /4ال يعتد بام أخذه الظامل غص ًبا وإن وضعه يف موضعه.
س /5هل تكره الزكاة يف غري فقراء البلد؟
ج/5نعم تكره الزكاة يف غري فقراء البلد إال لغرض أفضل.

س /1متى جتب الفطرة؟
ج /1جتب الفطرة من فجر أول شوال إىل الغروب يف مال كل مسلم عنه وعن
كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو بالرق.
س /2من تلزم الفطرة؟
ج /2إنام تلزم الفطرة من ملك يف يوم الفطر له ولكل من لزمته نفقته قوت عرش غريها.
س /3كم هي الفطرة؟
ج /3الفطرة هي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد.
س /4هل جتزئ القيمة يف الفطرة؟
ج /4ال جتزئ القيمة إال للعذر.
س /5هل جتزئ فطرة واحدة يف جامعة؟
ج /5نعم ،جتزئ فطرة واحدة يف جامعة والعكس.
** * **

س /1عىل من جيب اخلمس؟ ويف أي يشء جيب؟
ج /1جيب اخلمس عىل كل غانم ،وجيب يف ثالثة:
األول  :صيد الرب والبحر ،وما استخرج منهام ،أو أخذ من ظاهرهام كمعدن
وكنز ليس لقطة ،ودر ،وعنرب ،ومسك ،ونحل ،وحطب ،وحشيش مل
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.
س /2من هو مَصف اخلمس؟
ج /2مَصفه من يف هذه اآلية:

﴿      

      

[ ﴾األنفال.]4١
س /3أين يَصف سهم اهلل؟
ج /3يَصف سهم اهلل يف املصالح.
س /4ملن يكون سهم الرسول ÷ ؟
ج /4يكون سهم الرسول ÷ لإلمام إن كان ،وإال فمع سهم اهلل
للمصالح.
س/5من هم أولو القربى املذكورون يف اآلية؟
ج /5أولو القربى هم اهلاشميون املحقون ،وهم فيه بالسوية ذكر ًا وأنثى ،غني ًا
وفقري ًا ،وحيصص إن انحَصوا ،وإال ففي اجلنس.

س/6ممن جيب أن يكون بقية األصناف املذكورين يف اآلية؟
ج /6جيب أن يكون بقية األصناف املذكورين يف اآلية من اهلاشميني ثم من
أوالد املهاجرين ثم من أوالد األنصار ثم من سائر املسلمني.
س /1ما هو اخلراج؟
ج /1اخلراج :هو ما رضب عىل أرض فتحها اإلمام وتركها يف يد أهلها عىل
تأديته يف السنة مرة.
س /2ما هي املعاملة؟
ج/2هي أن يرتك الفاحتون من املسلمني تلك األرايض التي افتتحوها وتركوها
يف يد أهلها عىل تأدية نصيب من غلتها.
س /3ما الذي يؤخذ من أهل الذمة؟
ج /3الذي يؤخذ منهم أنواع ،األول :اجلزية ،وهي من الفقري ( )12قفلة ،ومن
الغني ( ،)48ومن املتوسط( ،)24وإنام تؤخذ ممن جيوز قتله ،وقبل تامم احلول.
الثاين :نصف عرش ما يتجرون به نصاب ًا متنقلني بأماننا بريد ًا.
الثالث :الصلح.
الرابع :ما يؤخذ من تاجر حريب َأ َّمنَّاه ،وإنام يؤخذ إن أخذوا من جتارنا ،وحسب
ما يأخذون.
س /1إىل من تكون والية مجيع ما تقدم؟
ج /1تكون والية اجلميع إىل اإلمام ،وتؤخذ مع عدمه.
س /2أين تَصف الثالثة :اخلراج ،واملعاملة ،وما يؤخذ من أهل الذمة؟
ج /2تَصف الثالثة يف املصالح ولو غني ًا وعلوي ًا وبلدي ًا.

س /3ما حكم األرض إذا أسلم أهلها طوع ًا أو أحياها مسلم؟
ج /3إذا أسلم أهلها طوع ًا أو أحياها مسلم فعرشية.
س /4ما حكم األرض إذا أجىل عنها أهلها بال إجياف؟
ج /4تصري ملك ًا لإلمام خاصة ،وتورث عنه كسائر أمالكه.
** * **

س /1عىل من جيب الصيام؟
ج /1جيب الصيام عىل كل مكلف مسلم.
س /2متى جيب الصوم واإلفطار؟
ج /2جيب الصوم واإلفطار عند مخسة أسباب :األول :لرؤية اهلالل .الثاين:
ٍ
ف مذهبهَ « :ص َّح
تواترها .الثالث :ميض الثالثني .الرابع :بقول
مفت ُعرِ َ
عندي» .اخلامس :خرب عدلني أو عدلتني عن أي هذه األسباب.
س /3هل يستحب صوم يوم الشك؟
ج /3نعم يستحب بالرشط ،وهو يوم الثالثني من شعبان.
س /4متى يكون وقت النية؟
ج /4وقت النية من الغروب إىل بقية من النهار ،إال يف القضاء والنذر املطلق
والكفارات فتب َّيت.
س /5بني وقت الصوم؟
ج /5وقت الصوم من الفجر إىل الغروب.

س /1من الذي يسقط عنه أداء الصوم؟
ج /1يسقط األداء عمن التبس شهره أو ليله بنهاره.
س /2ما الذي يفسد الصوم؟
ج/2يفسده الوطء ،واإلمناء لشهوة يف يقظة ،وما وصل اجلوف مام يمكن
االحرتاز منه جاري ًا يف احللق من خارجه بفعله أو سببه ولو ناسي ًا أو مكره ًا.
س /3ما هو الذي ال يفسد الصوم؟
ج /3الذي ال يفسد الصوم الريق من موضعه ،ويسري اخلاللة معه أو من
سعوط()1

الليل.

س /4ما يلزم من أفطر بأي تلك املفسدات؟
ج/4يلزم من أفطر بأي تلك املفسدات اإلتامم والقضاء.
س/1عىل من جيب اإلفطار؟
ج /1جيب اإلفطار خلشية التلف أو رضر الغري كرضيع أو جنني ،وعىل احلائض
والنفساء.
س /2متى يكون اإلفطار رخصة؟
ج /2يكون اإلفطار رخصة يف ثالثة  :السفر واإلكراه وخشية الرضر.
س /3ما يندب ملن زال عذره؟
ج /3يندب له اإلمساك وإن قد أفطر ،ويلزم اإلمساك مسافر ًا ومريض ًا حيث
زال عذرهام و مل يفطرا.
( )1وهو الدواء الذي يصب يف األنف.

س /1من الذي جيب عليه القضاء؟
ج /1جيب عىل كل مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقيض بنفسه يف
غري واجب الصوم واإلفطار.
س /2من الذي تلزمه الفدية؟ وكم هي؟

ج /2تلزم الفدية من حال عليه رمضان ٍ
يقض ،وهي نصف صاع من أي
ثان ومل
ِ
َ ْ
قوت عن كل يوم ،وال تكرر لتكرر األعوام.

س /3من الذي تلزمه كفارة الصيام؟ وكم هي؟
ج/3تلزم كفارة الصيام من أفطر لعذر مأيوس ،أو أيس عن قضاء ما أفطر
كالشيخ الكبري العاجز ،وهي أن يكفر بنصف صاع عن كل يوم ،وال جيزئ
التعجيل ،أي :ال خيرج الكفارة عن كل يوم قبل إفطاره.

س /1ما هي رشوط النذر بالصوم؟
ج /1رشوط النذر بالصوم هي :التكليف ،واإلسالم ،واالختيار ،واللفظ
باإلجياب ،وأن ال ُيعلق بواجب الصوم واإلفطار.
س /2هل جيب الوالء يف صيام النذر؟
ٍ
لتعيني كشهر كذا ،فيكون كرمضان أداء وقضاء.
ج/2ال جيب الوالء إال
** * **

س /1ممن يصح احلج؟
ج /1إنام يصح احلج من مكلف حر مسلم بنفسه.
س /2هل يصح أن يتخذ نائب ًا حيج عنه؟
ج /2ال يصح إال لعذر مأيوس ،ويعيد إن زال.
س / 3متى جيب احلج؟
ج /3جيب احلج باالستطاعة يف وقت يتسع للذهاب والعود مضيق ًا إال لتعيني
ٍ
نكاح أو ٍ
ٍ
ٍ
دين تض َّي َقت ،فتقدم ،وإال أثم وأجزأ.
قصاص أو
جهاد أو
س / 4ما هي االستطاعة؟
من فوق معتاد الرصد،
ج/4االستطاعة :هي صحة يستمسك معها قاعد ًا ،و َأ ٌ
ِ
للعول للذهاب متاع ًا ،ورحالً ،وأجر ُة خاد ٍم،
وكفاية فاضلة عام استثني له و
وأجرة ٍ
ٍ
مسلم للشابة يف بريد فصاعد ًا إن امتنع إال هبا.
قائد لألعمى ،وأجرة َحمر ٍم
س /5هل املحرم رشط أداء أو رشط وجوب؟
ج /5املحرم رشط أداء ،فإذا مل حيصل مع كامل رشوط الوجوب وجب
اإليصاء ،و ُيعترب يف كل أسفارها.
س /1هل جيب قبول الزاد من الولد؟
ج /1نعم ،جيب قبول الزاد من الولد.
س /2هل جيب النكاح عىل املرأة ألجل احلج؟
ج /2إذا مل يكن للمرأة حمرم فال يلزمها أن تتزوج من رجل ليحج هبا.

س /3إذا متكن احلاج من مصاريف الذهاب إىل احلج دون مصاريف العودة
فهل يلزمه احلج؟
ج /3نعم ،يلزمه ويكفي التكسب يف العودة ،إال ذا العول.
س /4هل جيب احلج يف كل عام؟
ج /4ال جيب احلج إال مرة يف العمر عىل من استطاع.
س /5من الذي يلزمه إعادة احلج؟
ج/5الذي يلزمه اإلعادة من ارتد فاسلم.
س /6من الذي يلزمه جتديد اإلحرام؟
ج /6يلزم من أحرم وهو صبي فبلغ ،أو أحرم وهو كافر ثم أسلم.
س /7هل ُمتن َُع الزوج ُة والعبدُ من واجب؟
ج  /7ال جيوز للزوج منع الزوجة وال السيد منع العبد من واجب وإن ُر ِّخص
فيه كالصوم يف السفر والصالة يف أول الوقت إال ما َأ ْو َج َبا معه ال بإذنه.
س /8عىل من جيب هدي املتعدي باإلحرام؟
ج /8جيب اهلدي عىل املتعدي ،فإن مل يكن متعد ًيا باإلحرام كان عىل الناقض لإلحرام.
س /1كم مناسك احلج؟ وما هي؟
ج /1مناسك احلج عرشة ،وهي:
 -1اإلحرام.
 -2طواف القدوم.
 -3السعي.
 -4الوقوف بعرفة.

 -5املبيت بمزدلفة مع مجع العشاءين فيها ،والدفع منها قبل الرشوق.
 -6املرور باملشعر.
 -7الرمي.
 -8املبيت بمنى.
 -9طواف الزيارة.
 -10طواف الوداع.

س /1كم املندوبات قبل اإلحرام؟ وما هي؟
ج /1املندوبات قبل اإلحرام ستة أمور ،وهي:
 -1قلم الظفر.
 -2ونتف اإلبط.
-3وحلق الشعر املعتاد حلقه والعانة.
-4ثم ال ُغسل أو التيمم للعذر ولو حائض ًا.
 -5ثم لبس جديد أو غسيل.
 –6وتوخي( )1عقيب فرضَّ ،
وإال فركعتان.
س /2ما الذي يندب بعد عقد اإلحرام؟
ج/2الذي يندب بعد عقد اإلحرام أمران:
األول :مالزمة الذكر هلل تعاىل التكبري يف الصعود ،والتلبية يف اهلبوط.
والثاين :الغسل لدخول احلرم املحرم.
( )1التوخي :أن يعقد إحرامه عقيب صالة فرض؛ وذلك ألن أوقات الصلوات اخلمس أفضل األوقات.

س /1متى يكون وقت اإلحرام؟
ج /1وقته شوال والقعدة وكل العرش األوىل من ذي احلجة.
س /2بني املكان الذي رشع عقد اإلحرام فيه؟
ج/2املكان الذي رشع عقد اإلحرام فيه هو :املواقيت التي عينها رسول اهلل ÷
واجلحفة للشامي ،وقرن املنازل للنجدي ،ويلملم
وهي :ذو احلليفة للمدينُ ،
لليامين ،وذات عرق للعراقي ،واحلرم للمكي ،وملن داره بينها وبني مكة
داره ،وما بإزاء ي
كل من ذلك ميقات ملن ورد منه ,وهي ألهلها وملن ورد
عليها ،وملن لزمه احلج خل َفها ِ
موض ُعه.
س /3هل جيوز تقديمه عليهام؟
ج /3نعم ،جيوز تقديمه -أي :اإلحرام -عىل وقته ومكانه إال ملانع.
س /4بم ينعقد اإلحرام؟

ٍ
تقليد للهدي.
ج /4ينعقد اإلحرام بالنية مقارن ًة لتلبية أو

عني إحرامه له؟
س /5ماذا يفعل املحرم إذا التبس ما قد َّ
ج /5يلزمه الطواف والسعي وجوب ًا مثني ًا ندب ًا ،ناوي ًا ما أحرم له عىل سبيل
اجلملة ،وال يتحلل عقيب السعي ،ثم يستأنف ني ًة معين ًة للحج من أي مكة
مرشوطة «بأن مل يكن قد أحرم له» ،ثم يستكمل املناسك كاملتمتع ،وال يلزمه
إال دم واحد ونحوه من الصيام والصدقة ملا ارتكب قبل كامل السعي األول.

س /1كم حمظورات اإلحرام؟
ج /1حمظورات اإلحرام أربعة أنواع.
س /2ما هو النوع األول منها؟ وما يلزم فيه؟
ج  /2األول منها :هو الرفث ،والفسوق ،واجلدال بالباطل ،والتز ُّي ُن
بالكحل ونحوه ،ولبس ثياب الزينة ،وعقد النكاح ،وال توجب هذه
املحظورات عىل فاعلها إال اإلثم.
س / 3ما هو النوع الثاين؟ وما يلزم فيه؟
ج/3النوع الثاين منها :هو الوطء ومقدماته ،ويلزم يف اإلمناء أو الوطء بدنة ،ويف
اإلمذاء أو ما يف حكمه بقرة ،ويف حترك الساكن لشهوة من ملس أو تقبيل أو
نظر شاة.
س /4ما هو الثالث منها؟ وما يلزم فيه؟
ج/4الثالث منها سبعة أشياء:
 -1لبس الرجل املخيط.
 -2وتغطية رأسه ووجه املرأة بأي مبارش.
 -3والتامس الطيب.
 -4وأكل صيد الرب ،ويلزم فيها الفدية إحدى ثالثة أشياء :شاة ،أو إطعام
ستة من املساكني ،أو صوم ثالثة أيام ولو متفرقة.
 -5وكذا جتب الفدية يف خضب كل األصابع أو مخس منها.
 -6أو تقصريها أو مخس منها .
 -7ويف إزالة شعر أو برش أو سن منه أو من ُحمْرِ ٍم غريه يبني أثره يف التخاطب،
وفيام دون ذلك ،وعن كل إصبع صدقة ،ويف ما دوهنا حصته.

س /5ما هو النوع الرابع منها؟ وما يلزم فيه؟

ٍ
ٍ
ج/5النوع الرابع من حمظورات اإلحرام :هو قتل ال َق ْمل ّ
متوحش
حيوان
وكل
ٍ
ٍ
تسبيب بام لواله ملا انقتل ،وفيه مع العمد
بمبارشة أو
وإن َتأ َّهل مأمون الرضر
ولو ناسي ًا اجلزا ُء ،وهو مثله أو عد ُله ،و ُيرجع فيام له ِم ْثل إىل ما حكم به
السلف ،وإال فعدالن.
ُ

س /6كم عدل البدنة والبقرة والشاة؟
ج /6عدل البدنة إطعام مائة مسكني أو صومها ،والبقرة سبعون ،والشاة عرشة.
س /7ما هو حمظور احلرمني؟
ج/7هو شيئان ،األول :قتل صيدهام ،والعربة بموضع اإلصابة ال بموضع املوت.
الثاين :قطع شجر أخرض غري ٍ
مؤذ وال مستثنى أصله فيهام نبت بنفسه أو غرس
ليبقى سنة فصاعدً ا.
س /1ما هو الثاين من مناسك احلج؟
ج /1الثاين :طواف القدوم داخل املسجد خارج ا ْلـ ِح ْجر عىل طهارة ولو زائل
العقل أو حمموالً أو البس ًا غصب ًا.
س /2من أين يبدأ الطائف؟ وكيف يكون يف طوافه؟
ج /2يبدأ الطواف من احلجر األسود ندب ًا ،وجيب أن يكون يف طوافه جاعل
البيت عن يساره حتى خيتم به أسبوعا متوالي ًا.
س /3ما يلزم يف تفريق الطواف؟
ج /3يلزم دم لتفريقه أو شوط منه عامل ًا غري معذور إن مل يستأنف ،ولنقص
أربعة منه فصاعدً ا ،ويف ما دون ذلك عن كل شوط صدقة.

س /4هل ركعتا الطواف واجبتان؟
ج  /4نعم جتب ركعتان خلف مقام إبراهيم  ،#فإن نيس فحيث ذكر.
س /5ما يندب يف الطواف وبعده؟
الر َمل يف الثالثة األُول ،والدعاء يف أثنائه ،والتامس
ج /5يندب تسعة أمورَّ :
األركان ،ودخول زمزم بعد الفراغ من الطواف ،واالطالع عىل مائه،
والرشب منه ،والصعود منه إىل الصفا من بني االسطوانتني ،واتقاء الكالم،
والوقت املكروه.
س/1ما هو الثالث من مناسك احلج؟
ج/1الثالث منها :السعي من الصفا إىل املروة شوط ،ثم منها إليه كذلك أسبوع ًا متوالي ًا.
س /2ما حكم السعي يف النقص والتفريق؟
ج /2حكمه ما مر يف الطواف.
س /3ما يندب يف السعي؟
ج /3يندب يف السعي مخسه أمور :أن يكون عىل طهارة ،وأن ييل الطواف،
وللرجل صعود الصفا واملروة ،وأما املرأة فإن الوقوف يف أسفل الصفا
واملروة أزكى هلا ،والدعاء فيهام ،والسعي بني امليلني.
س /1ما هو الرابع من مناسك احلج؟
ج /1الرابع :الوقوف بعرفة ،وكلها موقف إال بطن عرنة.
س /2متى يكون وقت الوقوف؟
ج /2وقته من الزوال يف يوم عرفة إىل فجر النحر ،ويكفي املرور عىل أي صفة
ِّ
ويدخل يف الليل من وقف يف النهار ،وإال فدم.
كان،

س /3ما يندب للواقف؟
ج /3يندب للواقف القرب من مواقف الرسول اهلل ÷ ،ومجع العَصين
فيها ،واإلفاضة من بني العلمني.

س /1ما هو اخلامس من مناسك احلج؟ وما جيب فيه؟
ج /1اخلامس :املبيت بمزدلفة ،وجيب مجع العشاءين فيها بأذان واحد وإقامتني،
فإن صالهام قبل أن يصل املزدلفة مل جيزه إال أن خيشى فواهتام وعليه دم ،فإن
َّفرق ومل جيمع فعليه دم ،وجيب الدفع منها قبل الرشوقَّ ،
وإال يدفع لزمه دم.
س /2ما هو السادس من مناسك احلج؟
ج /2املرور باملشعر احلرام.

س /1ما هو السابع من مناسك احلج؟
ج /1السابع :رمي مجرة العقبة بسبع حصيات مرتبة طاهرة مباحة غري
مستعملة.
س /2متى يكون وقت الرمي جلمرة العقبة؟
ج /2وقته من فجر النحر إىل فجر ثانيه ،إال املرأة واخلائف واملريض ونحوهم
فإنه جيوز هلم الرمي من النصف األخري.
س /3ما يندب عند أول الرمي؟
ج /3يندب عند أوله قطع التلبية.
س /4ما الذي يندب تقديمه بعد الرمي؟
ج /4يندب تقديم الصالة ،ثم ذبح األضحية ،ثم احللق أو التقصري.

س /5ما يلزم احلاج بعد الزوال يف اليوم الثاين؟
ج /5يلزمه بعد الزوال يف اليوم الثاين إىل فجر ثانيه أن يرمي اجلامر بسبع سبع مبتد ًئا
بجمرة اخليف خات ًام بجمرة العقبة ،ويف اليوم الثالث كذلك ،ثم له النفر ،فإن
طلع فجر الرابع وهو غري عازم عىل السفر لزم منه إىل الغروب رمي كذلك ،وما
فات من الرمي قيض إىل آخر أيام الترشيق ،ويلزم دم التأخري.
س /6هل تصح النيابة يف الرمي؟
ج /6نعم تصح للعذر.
س /7ما حكمه يف النقص والتفريق؟
ج  /7حكمه حكم الطواف.
س /8ما يندب يف الرمي؟
ج /8يندب يف الرمي أن يكون عىل طهارة ،وباليمنى ،وراج ً
ال ،والتكبري مع
كل حصاة.
س /1ما هو الثامن من مناسك احلج؟
ج /1املبيت بمنى ليلة ثاين النحر وثالثه وليلة الرابع إن دخل فيها وهو غري
عازم عىل السفر.
س /2ما حكم النقص والتفريق يف املبيت؟
ج /2يلزم يف نقصه أو تفريقه دم.
س /1ما هو التاسع من مناسك احلج؟
ج/1التاسع :طواف الزيارة كام مر يف طواف القدوم ،إال أنه ال رمل فيه ،وال
سعي بعده.

س /2متى وقت أدائه؟
ج /2وقت أدائه من فجر النحر إىل آخر أيام الترشيق ،فمن أخره فدم.
س /3متى يرتفع حتريم حمظورات اإلحرام؟
ج /3بعد رمي مجرة العقبة يوم العيد حيل غري الوطء ،وبعد طواف الزيارة حتل
كل املحظورات.
س /4متى يقع طواف القدوم عن طواف الزيارة؟
ج /4يقع عنه بغري نية إن أخره إىل بعد الوقوف ونيس طواف الزيارة حتى حلق
بأهله ،وكذلك طواف الوداع.

س /1ما هو العارش من مناسك احلج؟
ج /1العارش :طواف الوداع بال رمل ،وال سعي بعده.
س /2عىل من جيب طواف الوداع؟
ج /2جيب عىل غري املكي واحلائض والنفساء ،ويعيده من أقام بعده أيام ًا.
س /3هل جيب كل طواف عىل طهارة؟ وما يلزم من طاف عىل غري طهارة؟
ج /3نعم جيب كل طواف عىل طهارة وإال أعاد من مل يلحق بأهله ،فإن حلق
فشاة إال طواف الزيارة فبدنة عن الكربى وشاة عن الصغرى ،ويعيده إن عاد
فتسقط البدنة إن أخرها حتى عاد إىل مكة ويلزم شاة.
س /4ما هو الذي يفوت احلج بفواته؟
ج /4يفوت احلج بفوات اإلحرام أو الوقوف بعرفة ،وجيرب ما عداهام دم إال
الزيارة فيجب العود له وألبعاضه.

س /1كم مناسك العمرة؟
ج /1مناسك العمرة أربعة :إحرام ،وطواف ،وسعي ،وحلق أو تقصري.
س /2ما حكم العمرة؟
ج /2هي سنة ،وتكره يف أشهر احلج وأيام الترشيق لغري املتمتع والقارن.
س /3من أين حيرم بالعمرة؟
ج /3حيرم املكي هبا من خارج احلرم ،وغريهم من املواقيت التي تقدمت.
س /1من هو املتمتع؟
ج /1هو من يريد االنتفاع بني احلج والعمرة بام ال حيل للمحرم االنتفاع به.
س /2كم رشوط التمتع؟
ج /2رشوطه التي ال يصح إال هبا ستة :النية ،وأن ال يكون ميقاته داره ،وأن
حيرم له من امليقات أو قبله ،ويف أشهر احلج ،وأن جيمع حجه وعمرته سفر
وعام واحد.
س /3ما صفة حج التمتع؟
ج /3صفته أن يفعل املتمتع ما مر إال أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية
البيت ويتحلل عقيب السعي ،ثم حيرم للحج من أي موضع من مكة ،وليس
رشط ًا ،ثم يستكمل املناسك ِ
مؤخر ًا لطواف القدوم.
س /4ما يلزم املتمتع؟
ج /4يلزمه اهلدي بدنة عن عرشة ،وبقرة عن سبعة ِ
مفرتضني وإن اختلفت
فروضهم ،وشاة عن واحد ،فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج آخرها يوم عرفة
وسبعة إذا رجع.

س /1ما هو القارن؟
ج /1القارن هو من جيمع بنية إحرامه حجة وعمرة مع ًا.
س /2ما رشطه؟
ج /2رشطه أن ال يكون ميقاته داره ،وسوق بدنة.
س /3ما يندب يف اهلدي؟
ج/3يندب فيه أربعة :التقليد ،واإليقاف ،والتجليل ،وإشعار البدنة.
س /4ما صفة حج القران؟
ج /4صفته :أن يفعل القارن ما مر ذكره يف صفة احلج املفرد ،إال أنه يقدم
العمرة إال احلل( ،)1ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها.
س /1من الذي ال جيوز له جماوزة امليقات إىل احلرم إال بإحرام؟
ج /1الذي ال جيوز له ذلك هو :اآلفاقي احلر املسلم.
س /2من هم الذين ال يلزمهم اإلحرام لدخول مكة؟
ج /2الذين ال يلزمهم اإلحرام لدخول مكة ثالثة :األول :من عليه طواف
الزيارة .الثاين :اإلمام وجنوده إذا دخلوا حلرب الكفار وقد التجأوا إىل مكة.
الثالث :الدائم عىل الدخول واخلروج إىل مكة كاحلطاب واحلشاش.
س /3ما يلزم من دخل بغري إحرام؟
ج /3يلزمه دم ولو عاد إن كان قد أحرم ،أو مل حيرم لكنه عاد من احلرم فإن فاته
عامه قضاه مع االستطاعة وال يداخل غريه.
ٍ
بحلق وال تقصري.
( )1أي :ال يتحلل عقيب سعي العمرة

س /1ما يلزم الرفيق يف من زال عقله وعرف نيته؟
ج /1يفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته مجيع ما مر يف صفة احلج من فعل
وترك فيبني إن أفاق ،وإن مات حمرم ًا بقي حكمه ،فإن كان قد أحرم وجهل
الرفيق نيته فكنايس ما أحرم له.
س /2ما يلزم من حاضت؟
ج /2من حاضت أخرت كل طواف ،وال يسقط عنها إال طواف الوداع ،وال دم
عليها فيه وال صدقة.

س /1ما يفسد اإلحرام؟
ج /1يفسد اإلحرام الوطء يف أي فرج عىل أي صفة وقع قبل التحليل برمي
مجرة العقبة أو بميض وقته أدا ًء وقضا ًء أو نحوهام.
س /2ما يلزم من فسد إحرامه بالوطء؟
ج/2يلزمه ستة أحكام :اإلتامم كالصحيح ،وبدنة أو عدهلا مرتب ًا ،وقضاء ما
أفسد ولو نفالً ،ويلزمه غرامة ما ال يتم قضاء زوجة أكرهت عىل الوطء ففعلت
إال به ،وبدنتها ،ويفرتقان حيث أفسدا.

س /1ما يلزم املحَص؟
ج /1يلزم من أحَص عن السعي يف العمرة والوقوف يف احلج أن يبعث هبدي
ويعني لنحره وقت ًا من أيام النحر يف حمله فيحل بعده ،فمن مل جيد
أقله شاة
ِّ
فصيام كاملتمتع ،وعىل املحَص القضاء ،وال عمرة معه.

س /2بامذا يصري احلاج أو املعتمر حمَص ًا؟
ج /2باحلبس ،أو املرض ،أو اخلوف ،أو انقطاع الزاد ،أو انقطاع املحرم ،أو مرض
من يتعني عليه أمره ،أو جتدد عدة ،أو منع زوج أو سيد حيث هلم املنع.
س /3ما يلزم من وجب عليه احلج ومل حيج؟
ج /3يلزمه اإليصاء به.
س /4ما أفضل أنواع احلج؟
ج /4أفضله اإلفراد مع عمرة تضاف إليه بعد أيام الترشيق ،ثم القران ،ثم العكس.
س /5ما يلزم من نذر أن يميش إىل بيت اهلل؟
ج /5يلزمه اإلحرام ألحد النسكني فيؤدي ما عني من حج أو عمرة ،وإال فام
شاء( )1ويركب للعجز فيلزم دم.
س /1متى يكون وقت الدماء؟
ج /1وقت دم القران والتمتع واإلحصار واإلفساد والتطوع يف احلج أيام النحر
اختيار ًا ،وبعدها اضطرار ًا؛ فيلزم دم التأخري ،وال توقيت ملا عداها.
س /2بني مكان ذبح الدماء؟
ج /2اختياري مكاهنا منى ،ومكان دم العمرة مكة ،واضطرارهيام احلرم ،وهو
مكان ما سواهام ،إال الصوم ودم السعي فحيث شاء.
س /3فيمن تَصف الدماء؟ وبني كيفية رصفها؟
ج/3تَصف يف الفقراء كالزكاة ،إال دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء ،وله األكل
منها .وكيفية رصفها أهنا ال تَصف إال بعد الذبح ،وللمَصف فيها كل تَصف.
( )1أي :وإال يعني فام شاء أن يضع إحرامه عليه ،ولو عن حجة اإلسالم.

م قر ر ا ل ح د ي ث ا ل ن ب و ي ا ل ش ر ي ف

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيئني،
وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
أما بعد ..
فهذه أحاديث خمتارة من كالم النبي÷ ،وقد بذلنا جهد ًا يف أن تكون
مواضيعها مفيدة وهادفة بام يتناسب مع سن الطالب ومع بلداهنم ،نسأل اهلل
تعاىل أن جيعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم .وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله
الطيبني الطاهرين.

جل َم ُه اهلل
 -1عنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َكت ََم ِع ْل ًام ِممَّا َينْ َف ُع اهلل بِ ِه ِيف َأ ْمرِ الدِّ ِ
ين َأ ْ َ
َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة بِ ِل َجا ٍم ِم َن الن َِّار(.)))1
((إن َه َذا ال ِع ْل َم ِدي ٌن َفا ْن ُظ ُروا َع َّم ْن َت ْأ ُخ ُذ َ
َّ
ون
 -2وعنه ÷ أن قال:
ِدينَك ُْم(.)))2
كَم َاء(.)))3
الع َل َم َاءَ ،و َسا ِئ ُلوا ُ
((جا ِل ُسوا ُ
 -3وعنه ÷ أنه قالَ :
احل َ
الع َل َم َاءَ ،و َخا ِل ُطوا ْ ُ

الو َر ُع(.)))4
كُم َ
 -4وعنه ÷ أنه قالَ (( :ف ْض ُل ال ِع ْل ِم َخ ْ ٌري ِم ْن َف ْض ِل ال ِع َبا َد ِةَ ،و َخ ْ ُري ِدي ِن ُ

هلل
محك ُُم ا ُ
اس َأ ُلوا َي ْر َ ْ
 -5وعنه ÷ أنه قال(( :ال ِع ْل ُم َخ َزا ِئ ٌن َو َم َفا ِت ُ
يح َها ُّ
الس َؤ ُالَ ،ف ْ
يب َ ُهل ْم(.)))5
السا ِئ ُلَ ،وا ْل ُم َع ِّل ُمَ ،وا ْل ُم ْست َِم ُعَ ،وا ْل ُم ْست َِج ُ
َت َع َاىلَ ،فإ َّن ُه ُي ْؤ َج ُر ِفي ِه َأ ْربَ َع ٌةَّ :

السنَّ ِة ُكن ُْت
 -6وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َح ِف َظ َع َىل ُأ َّمتِي َأ ْربَ ِع َ
ني َح ِديث ًا ِم َن ُّ

َل ُه َش ِفيع ًا َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة(.)))6

( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )204( #رقم (.)142
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )205( #رقم ( ،)143واإلمام املنصور باهلل  #يف حديقة احلكمة
(.)151
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )210( #رقم ( ،)152واإلمام املنصور باهلل  #يف حديقة احلكمة
(.)16
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )211( #رقم ( ،)154واإلمام أمحد بن سليامن  #يف حقائق املعرفة.
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )779عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#
( )6املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )781عن صحيفة
اإلمام عيل بن موسى الرضا. #

امل ال َف ِ
اجل ِ
اس َق(.)))1
 -7وعنه ÷ أنه قال(( :ا َّت ُقوا ال َعابِدَ ْ َ
اه َل َوال َع ِ َ

الر ُس ِل َما َمل ْ َيدْ ُخ ُلوا ِيف الدُّ ْن َيا))ِ ،ق َيل:
 -8وعنه ÷ أنه قال(( :ال ُف َق َها ُء ُأ َمنَا ُء ُّ

وهل ْم ِيف الدٌّ ْن َيا َيا َر ُس َ
الس ْل َطا ِن َفإِ َذا َف َع ُلوا َذلِ َك
ول ال َّل ِه؟ َق َال(( :ا ِّت َب ُ
اع ُّ
َو َما ُد ُخ ُ ُ
وه ْم َع َىل ِدينِك ُْم(.)))2
اح َذ ُر ُ
َف ْ

ِس ْت َك َح َس َنت َُك َو َسا َء ْت َك
 -9سأل رجل رسول اهلل ÷  :ما اإليامن؟ قالِ (( :إ َذا َ َّ
يش ٌء َفدَ ْع ُه(.)))3
َس ِّي َئت َُك َف َأ ْن َت ُم ْؤ ِم ٌن)) َق َالَ :ف َما اإل ْث ُم؟ َق َالِ (( :إ َذا َح َّك ِيف َن ْف ِس َك َ ْ

 -10استقبل رسول اهلل ÷ قو ٌم فقالَ (( :م ِن ال َق ْو ُم؟)) َقا ُلواَ :ن ْح ُن َق ْو ٌم
رب ِعنْدَ ال َب ِ
ُون َيا َر ُس َ
ُم ْؤ ِمن َ
الء،
((و َما بَ َل َغ ِم ْن إ ْي َمانِك ُْم؟)) َقا ُلواَّ :
ول ال َّل ِهَ ،ق َالَ :
الص ْ ُ
الر َضا ُء بِال َق َض ِ
الر َخ ِ
اءَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َو ُّ
((حك ََما ٌء،
ول اهلل ÷ ُ :
اءَ ،و ِّ
الشك ُْر ِعنْدَ َّ
إن ُكنْت ُْم ك ََما َت ِص ُف َ
ُح َل َما ٌءُ ،ع َل َما ٌء ،كَا ُدوا ِم َن ال ِف ْق ِه َأ ْن َيكُو ُنوا َأ ْنبِ َيا َءْ ،
ون َفال َت ْبنُوا
ونَ ،وا َّت ُقوا اهلل ا َّل ِذي إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
جت َم ُعوا َما الَ َت ْأ ُك ُل َ
َما الَ َت ْس ُكن َ
ون(.)))4
ُونَ ،والَ َ ْ
الصال ِة َأ ْف َض ُل ِم ْن ِق َرا َء ِة ال ُق ْرآ ِن
 -11وعنه ÷ أنه قالِ (( :ق َرا َء ُة ال ُق ْرآ ِن ِيف َّ
الصال ِة َأ ْف َض ُل ِم ْن ِذكْرِ اهللِ َت َع َاىلَ ،و ِذك ُْر اهللِ
الصال ِةَ ،و ِق َرا َء ُة ال ُق ْرآ ِن ِيف َغ ْ ِري َّ
ِيف َغ ْ ِري َّ
( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )224( #رقم (.)182
( )2املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )781عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )231( #رقم (.)195
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )787عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#

الص َيا ُم ُجنَّ ٌة ِم َن الن َِّار،
الص َيا ِمَ ،و ِّ
الصدَ َق ُة َأ ْف َض ُل ِم َن ِّ
الصدَ َق ِةَ ،و َّ
َت َع َاىل َأ ْف َض ُل ِم َن َّ
ثم َق َال :الَ َق ْو َل إالّ بِ َع َم ٍلَ ،والَ َق ْو َل َوالَ َع َم َل إالّ بِنِ َّي ٍةَ ،والَ َق ْو َل َوالَ َع َم َل َوالَ نِ َّي َة
السنَّ ِة(.)))1
إالّ بِإ َِصابَ ِة ُّ

رض ْت ُه ا ْل َمال ِئ ُ
الق ْر ُ
قال((:إن ال َب ْي َت ِإ َذا ُقرِ ئ ِفي ِه ُ
َّ
كَة َو َتنَكَّ َب ْت ُه
 -12وعنه ÷ أنه
آن َح َ َ
الق ْر ُ
إن ال َب ْي َت ِإ َذا َملْ ُي ْق َر ْأ ِفي ِه ُ
رش ُهَ ،و َّ
َّ
آن
الش َيا ِط ُ
نيَ ،وا َّت َس َع ب َِأ ْه ِل ِهَ ،وكَ ُث َر َخ ْ ُري ُهَ ،و َق َّل َ ُّ
نيَ ،و َتنَكَّ َب ْت ُه ا ْل َمال ِئ ُ
رض ْت ُه َّ
رش ُهَ ،و َق َّل َخ ْ ُري ُه(.)))2
الش َيا ِط ُ
كَةَ ،و َض َاق ب َِأ ْه ِل ِهَ ،وكَ ُث َر َ ُّ
َح َ َ
 -13وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َت ْو َّض َأ َف َأ ْح َس َن ُو ُضو َء ُه ُث َّم َخ َر َج َوالَ ُيرِ يدُ إِالَّ
َب اهلل َل ُه بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َح َسنَ ًةَ ،و َحمَا َعنْ ُه بِك ُِّل
ا ْل َم ْس ِجدَ ُ ،ث َّم َم َشى َه ِذ ِه ا ْل ِم ْش َي َة َكت َ
ُخ ْط َو ٍة َس ِّي َئ ًة(.)))3
 -14وعنه ÷ أنه قالَ (( :يا َأ َن ُسَ ،ص ِّل َصال َة ُم َو ِّد ٍع َت َرى َأ َّن َك الَ ُت َص ِّيل
َص َك َم ِ
وض َع ُس ُجو ِد َك َحتَّى الَ َت ْعرِ ف َم ْن َع ْن َي ِمينِ َك َوالَ
ارض ْب بِ َب َ ِ
بَ ْعدَ َها َأبَد ًاَ ،و ْ ِ
ني َيدَ ْي َم ْن َي َر َ
َم ْن َع ْن َي َس ِ
اك َوالَ َت َرا ُه(.)))4
ار َكَ ،وا ْع َل ْم َأ َّن َك بَ ْ َ

اج ِد ِيف ال ُّظ َل ِم بِن ٍ
ني إ َِىل ا ْل َم َس ِ
ُور َتا يم َي ْو َم
 -15وعنه ÷ أنه قال((:بَ ِّ ِ
رش ا ْل َم َّشا ِئ َ
ال ِق َيا َم ِة(.)))5
( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )45عن اإلمام
النارص يف البساط وأمايل اإلمام أيب طالب .#
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )248( #رقم (.)229
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )357( #رقم (.)401
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )302( #رقم (.)280
( )5أمايل اإلمام أيب طالب  )357( #رقم (.)400

جيزِ ُل
 -16وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ْربَ ٌع َل َيالِيهِ َّن ك ََأ َّيا ِمهِ َّنَ ،و َأ َّيا ُم ُه َّن َك َل َيالِيِهِ َّنْ ُ ،

ِيحت َُهاَ ،و َل ْي َل ُة الن ِّْص ِ
ف ِم ْن
اجل ْم َع ِة َو َصب َ
يها ال َق ْس َمَ ،و ُي ْعطِي فِ َ
اهللُ فِ َ
اجلزِ َيلَ :ل ْي َل ُة ْ ُ
يها ْ َ

َش ْع َب َ
ِيحت َُها.)))1(.
ِيحت َُهاَ ،و َل ْي َل ُة َع َر َف َة َو َصب َ
ِيحت َُهاَ ،و َل ْي َل ُة ال َقدْ ِر َو َصب َ
ان َو َصب َ

يض ًة َف َل ُه ِعنْدَ اهلل َد ْع َو ٌة ُم ْست ََجابَ ٌة(.)))2
 -17وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َأ َّدى َفرِ َ

 -18وعنه ÷ أنه كان يدعو هبذه الدعوات(( :ال َّل ُه َّم ِّإين َأ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن
ب الَ َخي َْشع ،ود َع ٍ
ِع ْل ٍم الَ َينْ َف ُعَ ،و َق ْل ٍ
اء الَ ُي ْس َم ُعَ ،و َن ْف ٍ
س الَ َت ْش َب ُع))ُ ،ث َّم َي ُق ُ
ول:
ُ َ ُ
((ال َّل ُه َّم ِّإين َأ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن َه ُؤ ِ
الء األَ ْربَ ِع(.)))3

ٍ
الر ُج ِل بَ ْعدَ َصال ِة
 -19وعنه ÷ أنه قالَ :
((وا َّل ِذي َن ْف ُس ُحم َ َّمد بِ َي ِد ِه َلدُ َعا ُء َّ
الض ِ
وع َّ
ض (.)))4
اج ِة ِم َن َّ
ب ب َِمالِ ِه ِيف األَ ْر ِ
ار ِ
الش ْم ِ
احل َ
ال َف ْجرِ إ َِىل ُط ُل ِ
س َأ ْن َج ُح ِيف ْ َ

 -20وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن ك َ
ب
اب َد ْع َو ُت ُه َف ْل ُيطِ ْ
ب َأ ْن ُت ْست ََج َ
َان ِمنْك ُْم َأ َح َّ
َمك َْس َب ُه(.)))5
عيل  #أن رسول اهلل ÷ ك َ
الصال ِة
َص َ
اف ِم َن َّ
َان إِ َذا َأ َرا َد اال ْن ِ َ
 -21وعن ي
احل ْمدُ الَ إ َل َه إالّ َأ ْن َت َع ِ
َم َس َح َج ْب َه َت ُه بِ َي ِد ِه ال ُي ْمنَى ُث َّم َي ُق ُ
ب
امل ُ ا ْل َغ ْي ِ
ول(( :ال َّل ُه َّم َل َك ْ َ

( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )318( #رقم (.)320
( )2املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )100عن أمايل
اإلمام أمحد بن عيسى وأمايل اإلمام أيب طالب .#
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )332( #رقم (.)343
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )98عن أمايل
اإلمام أمحد بن عيسى وأمايل اإلمام أيب طالب .#
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )811عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#

َو َّ
احل َز َن َوال ِف َت َن َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما بَ َط َن))،
الش َها َد ِة ،ال َّل ُه َّم َأ ْذ ِه ْ
اهل َّم َو ْ َ
ب َعنِّي ْ َ
َو َق َال ÷ َ (( :ما َأ َحدٌ ِم ْن ُأ َّمتِي َي ُق ُ
ول َذلِ َك إالّ َأ ْع َطا ُه اهللُ َما َس َأ َل()))1
االستِ ْغ َف َار َج َع َل اهلل َل ُه ِم ْن ك ُِّل ِض ٍيق
 -22وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َلزِ َم ْ
ب()))2
حيت َِس ُ
َخم ْ َرج ًاَ ،و ِم ْن ك ُِّل َه يم َف َرج ًاَ ،و َر َز َق ُه ِم ْن َح ْي ُث الَ َ ْ
كْرب َو َ
ال إ َل َه إ ّ
احل ْمدُ لِ َّل ِه َو َ
((س ْب َح َ
ال
ال اهلل َوا ُ
هلل َأ َ ُ
 -23وعنه ÷ أنه قالُ :
ان اهلل َو ْ َ
ال ُق َّو َة إ ّ
َح ْو َل َو َ
اتَ ،و ُه َّن كَ ن ٌْز ِم ْن كُ ن ِ
اجل َّن ِة(.)))3
ال بِا ِ
احل ُ
هلل ُه َّن ال َبا ِق َي ُ
ات َّ
ُوز ْ َ
الص ِ َ
اجل ُم َع ِة َفإِ َّن ُه َي ْو ٌم
 -24وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ْكثِ ُروا ِم َن َّ
الصال ِة َع َ َّيل َي ْو َم ُ
اجلنَّ ِةِ ،ق َيلَ :يا
ُت َضا َع ُ
اىل ِ َيل الدَّ َر َج َة َ
اس َأ ُلوا اهللَ َت َع َ ْ
ف فِي ِه األَ ْع َم ُالَ ،و ْ
الو ِسي َل َة ِم َن َ
اجلنَّ ِة؟ َق َالِ :هي َأ َع َ ْىل َد َر َج ٍة ِيف َ ِ
َر ُس َ
َاهلا
ول اهللَِ ،و َما الدَّ َر َج ُة ال َو ِسي َل ُة ِم َن َ
اجلنَّة ال َين ُ َ
إِال َنب ٌِّي و َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
ُون َأ َنا َه َو(.)))4

( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )101عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )349( #رقم (.)381
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )475( #رقم (.)635
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )168عن جمموع
اإلمام زيد وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى . #

الر ِّبَ ،و َّ
َّ
إن
 -25وعنه ÷ أنه قال:
الِّس ُت ْط ِف ُئ َغ َض َ
ب َّ
((إن َصدَ َق َة ِّ ِّ
الصدَ َق َة َل ُت ْط ِف ُئ ْ
اخلَطِي َئ َة ك ََما ُي ْط ِف ُئ ا ْل َما ُء الن ََّار()))1
َّ
((إن اهلل َو َمال ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
 -26وعنه ÷ أنه قالَّ :
ون َع َىل النَّب ِِّي َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِلي ًامَ ،و ُي َص ُّل َ
ون َع َىل ا ْل ُم ْس َت ْغ ِفرِ ْي َن َوا ْل ُمت ََس ِّحرِ ي َن
ارَ ،ف ْليتَسحر َأحدُ كُم و َلو بِجر َع ٍة ِمن م ٍ
اء(.)))2
ْ َ
بِاألَ ْس َح ِ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ
رش األَ َو ِ
اخ َر ِم ْن َش ْهرِ َر َم َض َ
ان
 -27وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ِن ا ْع َتك َ
َف ال َع ْ َ

ك َ
َني َو ُع ْم َر َت ْ ِ
َان عَدْ َل َح َّجت ْ ِ
ني()))3

 -28وعنه ÷ أنه قالَ (( :ع ِّج ُلوا ْ
وج إ َِىل َم َّك َةَ ،ف َّ
إن َأ َحدَ ك ُْم الَ َيدْ ِري َما
اخلُ ُر َ
ض َل ُه ِم ْن َم َر ٍ
اج ٍة(.)))4
َي ْعرِ ُ
ض َأ ْو َح َ

 -29وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َأ َرا َد ُد ْن َيا َأ ْو ِ
آخ َر َة َف ْل َي ُؤ َّم َه َذا ال َب ْي َتَ ،ما َأ َتا ُه
َع ْبدٌ َف َس َأ َل ُد ْن َيا إالّ َأ ْع َطا ُه اهلل ِمن َْهاَ ،أ ْو َس َأ َل ُه ِ
َّاس،
آخ َر ًة إالّ ُذ ِخ َر َل ُه ِمن َْهاَ .أ ُّ َهيا الن ُ
ِاحل ِّج َوال ُع ْم َر ِة َفتَابِ ُعوا بَ ْين َُه َما؛ َف َّإهنُ َما َي ْغ ِسال ِن ُّ
وب ك ََما َي ْغ ِس ُل ا ْل َما ُء
الذ ُن َ
َع َل ْي ُكم ب ْ َ
احل ِد ِ
يد(.)))5
الدَّ َر َنَ ،و َينْ ِف َيا ِن ال َف ْق َر ك ََما َتنْ ِفي الن َُّار َخ َب َث ْ َ

( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )298عن جمموع
اإلمام زيد بن عيل . #
( )2املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )315عن جمموع
اإلمام أيب طالب  #وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى .#
( )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )337عن أمايل
اإلمام أيب طالب  #وعن أمايل اإلمام أمحد بن عيسى  #بنحوه.
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )391( #رقم (.)475
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )342عن جمموع

 -30وعنه ÷ أنه قالَ (( :لت َْأ ُم ُر َّن بِا ْل َم ْع ُر ِ
وفَ ،و َل َتن ُْه َّن َع ِن ا ْل ُمنْكَرِ َأ ْو
اب َ ُهل ْم(.)))1
رش َارك ُْمُ ،ث ْم َيدْ ُعو ِخ َي ُارك ُْمَ ،فال ُي ْست ََج ُ
َل ُي َس ِّل َط َّن اهللُ َع َل ْيك ُْم ِ َ
 -31وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َي ْض َم ْن ِيل َو ِ
احدَ ًة َأ ْض َم ْن َل ُه َأ ْربَع ًاَ ،م ْن َي ِص ْل
مح ُه َف ُي ِح ُّب ُه َأ ْه ُل ُهَ ،و َي ْك ُث ُر َما ُل ُهَ ،و َي ُط ُ
ول ُع ُم ُر ُهَ ،و َيدْ ُخ ُل َجنَّ َة َربِّ ِه(.)))2
َر ِ َ

 -32وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ْف َض ُل ال َف َضا ِئ ِل َأ ْن ُت ْعطِ َي َم ْن َح َر َم َكَ ،و َت ْص َف َح
َع ْن َم ْن َشت ََم َكَ ،و َت ِص َل َم ْن َق َط َع َك(.)))3

ني َح َّج ًة
 -33وعنه ÷ أنه قالَ (( :ل َر ُّد َدا ِن ٍق ِم ْن َح َر ٍام َي ْع ِد ُل ِعنْدَ اهلل َس ْب ِع َ
ور ًة(.)))4
َم ْ ُرب َ
 -34وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َت َر َك َم ْع َصي ًِة َخمَا َف َة اهلل َت َع َاىل َأ ْر َضا ُه اهلل َي ْو َم
ال ِق َيا َم ِة(.)))5

اإلمام أيب طالب  #وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى . #
( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )759عن األحكام
لإلمام اهلادي .#
( )2األحكام لإلمام اهلادي .)540/2( #
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )418( #رقم (.)521
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )419( #رقم ( .)524والدانق :جزء من أجزاء الدرهم ،والدرهم:
عملة مرضوبة من الفضة ،ذكر يف البحر :أن الدرهم :عرشة دوانيق ونصف.
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )802عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#

 -35وعنه ÷ أنه قالَ (( :ما َح ّق ا ْمرِ ٍئ ُم ْس ِل ٍم َل ُه َيش ٌء ُي ِ
ِيت
ويص فِي ِه َيب ُ
َل ْي َلت ْ ِ
َني إِالَّ َو َو ِص َّي ُت ُه ِعنْدَ ُه َم ْكتُوبَ ٌة(.)))1
ف
يم ْن الَ َي ْأ َل ُ
ف َم ْأ ُل ٌ
 -36وعنه ÷ أنه قال(( :ا ْل ُم ْؤ ِم ُن إ ْل ٌ
وفَ ،والَ َخ ْ َري فِ َ
َّاس(.)))2
َوالَ ُي ْؤ َل ُ
َّاس َأ ْن َف ُع ُه ْم لِلن ِ
فَ ،و َخ ْ ُري الن ِ
يها
اج ِة َأ ِخي ِه ا ْل ُم ْس ِل ِم َف َبا َل َغ فِ َ
 -37وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َم َشى ِيف َح َ
ُق ِض َي ْت َأ ْو َمل ْ ُت ْق َضُ ،كتِ َب ْت َل ُه ِع َبا َد ُة َسن ٍَة(.)))3
ب ِيف اهللَِ ،و َأبْ َغ َض ِيف اهللَِ ،و َأ ْع َطى ِيف اهللِ،
 -38وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َأ َح َّ
اس َتك َْم َل اإل ْي َم َ
ان(.)))4
َو َمنَ َع ِيف اهللَِ ،و َأ ْنك ََح ِيف اهلل َف َق ِد ْ

 -39وعنه ÷ أنه قال(( :ال َت َز ُال ُأ َّمتي ب َِخ ْ ٍري َما َ َحتابُّواَ ،و َأ َّد ُوا َ
اج َت َن ُبوا
األ َما َن َةَ ،و ْ
الزكَاةََ ،ف ِإ َذا َملْ َي ْف َع ُلوا َذلِ َك ابْ ُت ُلوا ب َ
ني(.)))5
السنِ َ
الصال َة َوآ َت ُوا َّ
احل َر َامَ ،و َأ َقا ُموا َّ
ِالق ْح ِط َو ِّ
َْ
الع ْذ َر ِم ْن ُ ِحم يق َأ ْو ُم ْب ِط ٍل َ
ال َو َر َد َع َ َّيل
((م ْن َملْ َي ْق َب ِل ُ
 -40وعنه ÷ أنه قالَ :
ض(.)))6
احل ْو ِ
َْ
( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )435( #رقم (.)555
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )441( #رقم (.)570
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )228( #رقم (.)188
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )452( #رقم (.)590
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )87عن صحيفة
اإلمام الرضا.#
( )6املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )796عن أمايل
اإلمام أيب طالب .#

الو َفا ُءَ ،و ُم ُرو َء ُت ُه ال َع َم ُل
 -41وعنه ÷ أنه قال:
احل َيا ُءَ ،و ِزي َن ُت ُه َ
الم لِ َب ُ
((اإلس ُ
ْ
اس ُه ْ َ
كُل َ ٍ
اإلسال ِم ُح ُّبنَا َأ ْه َل ال َب ْي ِت(.)))1
اس َو َأ َس ُ
يشء َأ َس ٌ
الصالِ ُحَ ،و ِع َما ُد ُه َ
َّ
اس ْ
الو َر ُعَ ،ولِ ِّ ْ
 -42وعنه ÷ أنه قال(( :ا ْل ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ون ِم ْن َي ِد ِه َولِ َسانِ ِه،
َوا ْل ُم َه ِ
اج ُر َم ْن َه َجر َما َهنَى اهلل َعنْ ُه(.)))2
 -43وعنه ÷ أنه قالَ (( :ي ُق ُ
ول اهلل َع َّز َو َج َّلَ :م ْن َأ َه َ
ان ِيل َولِ ًّيا َف َقدْ بَ َر َز

لِ ُم َح َاربَتِي(.)))3

 -44وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َ َهب َت ُم ْؤ ِمن ًا َأ ْو ُم ْؤ ِمنَ ًةَ ،أ ْو َق َال فِي ِه َما َل ْي َس فِي ِه
َأ َقا َم ُه اهلل َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َع َىل َت يل ِم ْن َن ٍ
ار َحتَّى َخي ُْر َج ِممَّا َق َال فِي ِه(.)))4

 -45وعنه ÷ أنه قالَ (( :من أ ْم َس َى َو َأ ْص َب َح َو ِ
َه ِه َج َع َل اهللُ
ْرب َ ِّ
اآلخ َر ُة َأك َ ُ
مج َع َل ُه أ ْم َر ُهَ ،و َمل ْ َخي ُْر ْج ِم َن ا ْلدُّ ْن َيا َحتَّى َي ْس َت ْك ِم َل ِر ْز َق ُهَ ،و َم َن
ا ْل ِغنَى ِيف َق ْلبِ ِهَ ،و َ َ
ني َع ْينَ ْي ِهَ ،و َشت ََّت َع َل ْي ِه أ ْم َر ُهَ ،و َمل
َه ِه َج َع َل اهلل ال َف ْق َر بَ ْ َ
ْرب َ ِّ
أ َم َس َى َو َأ ْص َب َح َوا ْلدُ نيا َأك َ ُ
( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )512( #رقم ( ،)690والسيوطي يف الدر املنثور ( )350/7البن
النجار ،وسبط ابن العجمي يف الكشف احلثيث ( )248/1رقم ( ،)734وابن حجر العسقالين
يف لسان امليزان ( )380/5رقم ( ،)1232والذهبي يف ميزان االعتدال ( )35/4ترمجة
( )8164واملتقي اهلندي يف كنز العامل ( )539/11رقم ( )32523البن النجار ،ويف
( )105/12رقم ( )34206البن عساكر.
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )226( #رقم (.)185
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )549( #رقم (.)767
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )794عن أمايل
اإلمام أيب طالب.#

ْ

َين َْل ِم َن ا ْلدُّ ْن َيا إِالَّ َما ُق ِس َم َل ُه(.)))1
ب ِمنْ ُه ا ْثنَتَا ِنِْ :
ص َع َىل
((هي َر ُم ابْ ُن آ َد َم َو َت ِش ُّ
احل ْر ُ
 -46وعنه ÷ أنه قالْ َ :
الَ ،و ِْ
ا ْل َم ِ
ص َع َىل ال ُع ُمرِ (.)))2
احل ْر ُ
َّاسَّ ،
وت َحتَّى َي ْس َت ْك ِم َل
إن َأ َحدَ ك ُْم َل ْن َي ُم َ
 -47وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ُّ َهيا الن ُ

ب ُ ،خ ُذوا َما
َّاس َ ،و ْ
امجِ ُلوا ِيف ال َّط َل ِ
الر ْز َق َ ،وا َّت ُقوا ال َّل َه َأ ُّ َهيا الن ُ
ِر ْز َق ُه َفال َت ْس َت ْبطِ ُئوا ِّ
َح َّل َ ،و َد ُعوا َما َح ُر َم(.)))3

َان ِيف َس َخ ِ
ان َع َىل ُخ ُصو َم ٍة بِ َغ ْ ِري ِع ْل ٍم ك َ
 -48وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َأ َع َ
ط
اهلل َحتَّى َينْزِ َع(.)))4
ين َفإ َّن َما َه َل َك َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم
 -49وعنه ÷ أنه قال(( :إ َّياك ُْم َوال ُغ ُل َّو ِيف الدِّ ِ
ين(.)))5
بِا ْل ُغ ُل ِّو ِيف الدِّ ِ
ض ُط ِّو َق بِ ِه ِم ْن َس ْب ِع
ب ِش ْرب ًا ِم َن األَ ْر ِ
 -50وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َغ َص َ
ني َي ْو َم ال ِق َيا َم ِةَ ،و ِقت َُال ا ْل ُم ْس ِل ِم ُد َ
ون َمالِ ِه َش َها َد ٌة(.)))6
َأ َر ِض َ
( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )509( #رقم (.)685
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )521( #رقم (.)706
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )503( #رقم ( ،)676ويف حديقة احلكمة النبوية لإلمام املنصور
باهلل .)111( #
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )515( #رقم (.)696
( )5أمايل اإلمام أيب طالب  )529( #رقم (.)726
( )6أمايل اإلمام أيب طالب  )532( #رقم (.)731

ِكَِّس ا ْل ِم ْع َز ِ
اف َوا ْل ِم ْز َم ِارَ ،و َأ ْق َس َم َر ِّيب َ
رش ُب
((ب ِع ْث ُت ب ْ ِ
 -51وعنه ÷ أنه قالُ :
ال َي ْ َ
ال َس َقا ُه اهلل َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َ ِ
محي ًام)) ،ثم َق َالَ :ر ُس ُ
مخر ًا إ ّ
ول اهلل ÷:
َع ْبدٌ ِيف الدُّ ْن َيا َ ْ
الزانِ َي ِة ُس ْح ٌتَ ،و َح ٌّق
ب َّ
ب ا ْل ُم َغنِّي ُس ْح ٌتَ ،وك َْس ٌ
ب ا ْل ُم َغنِّ َي ِة ُس ْح ٌتَ ،وك َْس ُ
((ك َْس ُ
اجلنَّ َة َحل ًام نب َت ِمن سح ٍ
ت(.)))1
ْ ُ ْ
َع َىل اهلل َأ ْن الَ ُيدْ ِخ َل ْ َ ْ َ َ
الز َنا ِس ُّت ِخ َص ٍ
الث ِيف الدُّ ْن َياَ ،و َث ٌ
الَ :ث ٌ
 -52وعنه ÷ أنه قالِ :
الث ِيف
((يف ِّ
ِ
الر ْز َق.
اآلخ َر ِةَ ،ف َأ َّما ا َّلتِي ِيف الدُّ ْن َيا َفإ َِّهنَا ُت ْذ ِه ُ
ب ال َب َها َءَ ،و ُت َع ِّج ُل ال َفنَا َءَ ،و َت ْق َط ُع ِّ

اآلخ َر ِة َف ُسو ُء ِْ
َوأ َّما ا َّلتِي ِيف ِ
مح ِنَ ،و ْ
اخلُ ُلو ُد ِيف الن َِّار(.)))2
الر ْ َ
احل َس ِ
ابَ ،و َس َخ ُط َّ
ب ال َّثن ِ
َّاس ُي ْع ِمي َو َي ُص ُّم(.)))3
َاء ِم َن الن ِ
((ح ُّ
 -53وعنه ÷ أنه قالُ :

 -54وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َر َّد َغ َض َب ُه َد َف َع اهلل َعنْ ُه َع َذابَ ُهَ ،و َم ْن َح ِف َظ
رت اهلل َع ْو َر َت ُهَ ،و َم ْن ا ْعت ََذ َر إ َِىل اهلل َقب َِل اهلل ُع ْذ َر ُه(.)))4
لِ َسا َن ُه َس َ َ
ني
 -55وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َل ِق َي اهللَ بِدَ ٍم َح َرا ٍم َل ِق َي اهللَ َي ْو َم َي ْل َقا ُه َوبَ ْ َ
( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر( )712عن أمايل
اإلمام أمحد بن عيسى  ، #واجلامع الكايف.
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )545( #رقم (.)759
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )555( #رقم (.)777
( )4أمايل اإلمام أيب طالب  )559( #رقم (.)787

مح ِة اهللِ(.)))1
َع ْينَ ْي ِه :آي ٌِس ِم ْن َر ْ َ
الض ِ
ار ُب ب َِس ْي ِف ِه
يع َ ُهل ْم َي ْو َم ال ِق َيا َم ِةَّ :
 -56وعنه ÷ أنه قالَ (( :ثالث ٌة َأ َنا َش ِف ٌ
َأ َما َم ُذ ِّر َيتِيَ ،وا ْل َق ِ
ب َ ُهل ْم بِ َق ْلبِ ِه
ايض َ ُهل ْم َح َوا ِئ َج ُه ْم ِعنْدَ َما ْ
اض َط ُّروا إِ َل ْي ِهَ ،وا ْل ُم ِح ُّ
َولِ َسانِ ِه(.)))2
مح َل ُه َو َص َّىل َع َل ْي ِه
 -57وعنه ÷ أنه قالَ (( :م ْن َغ َّس َل َم ِّيت ًا َو َك َّفنَ ُه َو َحنَّ َط ُه َو َ َ
ش َما َر َأى ِمنْ ُه َخ َر َج ِم ْن َخطِي َئتِ ِه َك َي ْو ِم َولِدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه(.)))3
َو َمل ْ ُي ْف ِ
عيل  #أنه قال(( :ال ُي َص َّىل عىل األغلف()4؛ ألنه َض َّي َع ِمن السن ِة
 -58وعن ي

أن يك َ
أع َظ َم َها ،إ َِّال ْ
ُون َت َر َك َذلِ َك َخو ًفا َع َىل َن ْف ِس ِه(.)))5

 -59وعنه ÷َ :أ َّن ُه ك َ
الس ْو َر َة ِم َن
االستِ َخ َار َة ك ََما ُي َع ِّل ُم ُه ُم ُّ
َان ُي َع ِّل ُم َأ ْص َحابَ ُه ْ
َان َي ُق ْو ُل(( :إِ َذا َأ َرا َد َأ َحدُ ك ُْم َأ ْمر ًا َف ْل ُي َس ِّم ِهَ ،ول َي ُق ْل :ال َّل ُه َّم إ ِِّين َأ ْس َت ِ
ا ْل ُق ْرآ ِنَ ،وك َ
خ ُري َك
فِي ِه بِ ِع ْل ِم َكَ ،و َأ ْس َت ْق ِد ُر َك فِي ِه بِ ُقدْ َرتِ َك؛ َفإِ َّن َك َت ْق ِد ُر َوال َأ ْق ِد ُرَ ،و َت ْع َل ُم َوال َأ ْع َل ُم،

( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )577عن أمايل
اإلمام أيب طالب.#
( )2املوىل جمد الدين املؤيدي  #يف لوامع األنوار ط )848/2(3عن أمايل اإلمام أيب طالب .#
والنيسابوري اخلركويش يف رشف املصطفى ( )333/5رقم ( ،)2285وابن حجر العسقالين
يف لسان امليزان ( )417/2رقم ( ،)1725واملتقي اهلندي يف الكنز ( )100/12رقم
( )34180للديلمي ،واملحب الطربي يف الذخائر (.)18/1
( )3أمايل اإلمام أيب طالب  )584( #رقم (.)823
( )4األغلف :هو الذي مل خيتتن.
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )235عن جمموع
اإلمام زيد بن عيل . #

وب ،ال َّل ُه َّم َما ك َ
َو َأ ْن َت َع َّ
ِّس ُه ِيل،
ال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
َان َخ ْ ًريا ِيل ِم ْن َأ ْمرِ ي َه َذا َف ْار ُز ْقنِي ِهَ ،و َي ِّ ْ

ار ْك ِيل فِي ِهَ ،و َما ك َ
َو َأ ِعنِّي َع َل ْي ِهَ ،و َح ِّب ْب ُه إ َ َِّيلَ ،و َر ِّضنِي بِ ِهَ ،وبَ ِ
ارص ْف ُه
رشا ِيل َف ْ ِ
َان َ ًّ
ِّس ِيل ْ
اخلَ ْ َري َح ْي ُث ك َ
َان(.)))1
َعنِّيَ ،و َي ِّ ْ
يها َف ْر َح ٌة إِالَّ َتبِ َعت َْها َت ْر َح ٌةَ ،و َما
 -60وعنه ÷ أنه قالَ (( :يا َع ِ ُّيل َما ِم ْن َد ٍار فِ َ
يم َأ ْه ِل
ِم ْن َه يم إِالَّ َو َل ُه َف َر ٌج إِالَّ َه َّم َأ ْه ِل النَّا ِرَ ،و َما ِم ْن َن ِعي ٍم إِالَّ َو َل ُه َز َو ٌال إِالّ َن ِع َ
ِسيع ًاَ ،و َع َل ْي َك ب َِصنَا ِئ ِع ْ
اخلَ ْ ِري َف َّإهنَا
اجلنَّ ِةَ ،فإِ َذا َع ِم ْل َت َس ِّي َئ ًة َف َأ ْتبِ ْع َها َح َسنَ ًة َمت ْ ُح َها َ ِ
َْ
َتدْ َف ُع َم َص ِ
الرش(.)))2
ار َع َّ ِّ
اللذ ِ
يموا ِذك َْر َها ِذ ِم َّ
ات)) ،قالوا :وما هاذم
 -61وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ِد ُ

املو ِ
ت َس َال َعن
ـم ُ
وتَ ،فإ َّن ُه َم ْن َأ ْك َث َر ِذك َْر ْ
اللذات يا رسول ال َّله؟ قال(( :ا ْل َ
الش َه َو ِ
الش َه َو ِ
ات ،و َم ْن َس َال َعن َّ
َّ
ات ،و َم ْن َها َن ْت َع َل ْي ِه
ات َها َن ْت َع َل ْي ِه ا ُمل ِصي َب ُ
ات َس َار َع إ َِىل اخلَ ْ َري ِ
ات(.)))3
ا ُمل ِصي َب ُ
÷

 -62بلغنا عن احلسني بن عيل  #أنه قال للنبي ÷  :يا رسول اهلل ،ما ملن
زارنا؟ فقال رسول اهلل ÷َ (( :م ْن َز َار ِين َح ًّيا َأ ْو َم ِّيتًاَ ،أ ْو َز َار َأبَ َ
اك َح ًّيا
َأ ْو َم ِّيتًاَ ،أ ْو َز َار َأ َخ َ
اك َح ًّيا َأ ْو َم ِّيتًاَ ،أ ْو َز َار َك َح ًّيا َأ ْو َم ِّيتًا ،ك َ
َان َح ًّقا َع َىل اهللِ َأ ْن
( )1األحكام لإلمام اهلادي .)532/2( #
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )599( #رقم (.)845
( )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )212عن أمايل
اإلمام أيب طالب.#

َي ْس َتنْ ِق َذ ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة(.)))1
ٍ
احل ٌة،
 -63وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ْربَ ُع ِخ َصال ِم ْن َس َعا َد ِة ا ْل َم ْر ِءَ :ز ْو َج ٌة َص ِ َ
احل َ
َو َأ ْوال ٌد َأبْ َر ٌارَ ،و َم ِع َ
ون(.)))2
يش ٌة ِيف بِال ِد ِهَ ،و ُخ َل َطا ُء َص ِ ُ

 -64وعنه ÷ أنه قال(( :لِ َي َّت ِ
خ ْذ َأ َحدُ ك ُْم َق ْلب ًا َشا ِكر ًاَ ،ولِ َسان ًا َذا ِكر ًاَ ،و َز ْو َج ًة
ني َأ َحدَ ك ُُم َع َىل َأ ْمرِ ِ
اآلخ َر ِة(.)))3
ُم ْؤ ِمنَ ًة ُت ِع ُ

 -65وعنه ÷ أنه قالَ (( :ت َز َّو ُجوا َف ِّإين ُمكَاثِ ٌر بِك ُُم األُ َم َمَ ،والَ َتكُو ُنوا
ك ََر ْه َبانِ َّي ِة الن ََّص َارى(.)))4
 -66وعنه ÷ أنه قال(( :ال ُت َؤ ِّدي ا ْل َم ْر َأ ُة َح َّق اهللِ َحتَّى ُت َؤ ِّد َي َح َّق
َز ْو ِج َها(.)))5
ب ِم ْن َع َم ٍل بِ َي ِد ِهَ ،و َما
ب َر ُج ٌل ك َْسب ًا َأ ْط َي ُ
 -67وعنه ÷ أنه قالَ (( :ما ك ََس َ
الر ُج ُل َع َىل َن ْف ِس ِه َو َأ ْه ِل ِه َو َو َل ِد ِه َو َخا ِد ِم ِه َف ُه َو َصدَ َق ٌة(.)))6
َأ ْن َف َق َّ

 -68وعنه ÷ أنه قالَ (( :ك َفى بِا ْل َم ْر ِء إ ْث ًام َأ ْن ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُع ُ
ولَ ،أ ْو َيك َ
ُون
َّاس(.)))7
عياالً َع َىل ا ْلن ِ
( )1األحكام لإلمام اهلادي .)520/2( #
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )490( #رقم (.)656
( )3أمايل اإلمام أمحد بن عيسى ( )3/2كتاب النكاح ،وأمايل اإلمام أيب طالب  )491( #رقم (.)657
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )407عن أمايل
اإلمام أمحد بن عيسى . #
( )5أمايل اإلمام أيب طالب  )492( #رقم (.)661
( )6أمايل اإلمام أيب طالب  )424( #رقم (.)533
( )7املختار من صحيح األحاديث واآلثار للسيد العالمة حممد بن حييى املطهر ( )287عن جمموع

رت َعا ُه َأ َح ِف َظ َأ ْم َض َّي َع
اس َ ْ
 -69وعنه ÷ أنه قال(( :إ َِّن اهللَ َسا ِئ ُل ك ُِّل َرا ٍع َع َّما ْ
الر ُج َل َع ْن َأ ْه ِل بَ ْيتِ ِه()))1
يس َأ َل َّ
َحتَّى ْ
ات ِم َن الن َِّس ِ
 -70وعنه ÷َ (( :أ َّن ُه َل َع َن ا ْل ُمت ََش ِّب َه ِ
ِالر َج ِ
ني
الَ ،وا ْل ُمت ََش ِّبهِ َ
اء ب ِّ
ال بِالنِّ َس ِ
الر َج ِ
اء(.)))2
ِم َن ِّ
** * **

اإلمام زيد وأمايل اإلمام أمحد بن عيسى .%
( )1أمايل اإلمام أيب طالب  )525( #رقم (.)714
( )2أمايل اإلمام أيب طالب  )523( #رقم (.)711

م قر ر ع ل م ا ل ب ا ط ن

واعلم أن العلم علامن:
علم الظاهر وهي املسائل الرشعية املتقدم ذكرها.
وعلم الباطن وهي أفعال القلوب املهلكة املشار إليها يف قول اهلل تعاىل:
﴿[ ﴾   األنعام ،]120 :ومن مل يعرف علم الباطن ،ومل
يتحرز عنه هلك ،فوجب أن جيعل له يف علم احلالل واحلرام باب ًا يتضمن
تفصيلها ليقع التحرز من اإلثم الباطن كام جيب التحرز من الظاهر.
ومجلة ما نذكر منها تسعة عرش نوع ًا َم ْن عمل هبا أو بواحدة منها فقد غرق يف
بحار اهللكات؛ ألدلة وأمارات من األخبار واآليات.

وهو اعتقاد أن النفس تستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غريها ،ممن ال
يعلم استحقاقه اإلهانة ،اعتقاد ًا من غري علم.
ومن التكرب االستخفاف بمن ال يعلم فسقه ،والرتفع عن يشء مام يستحقه
الوالد واإلمام والعامل والزوج من (التعظيم)(.)1
فالوالد يستحق التعظيم بالتواضع له ولني اجلناب( ،)2وطاعته فيام أراد مام ال
يكون معصية [هلل] ،ونحو ذلك من أنواع التعظيم.
وعىل اجلملة فإنه ال ينبغي أن يؤذي أبويه بحال ،وأن يسمع( )3ما قااله ما مل
( )1من املطبوع.
( )2يف املطبوع :ولني اجلانب.
( )3يف املطبوع :وأن يستمع.

يكن معصية( ،)1وأن ال يدعوهام باسمهام ،وال بالكنية ،بل يا أباه ويا أماه(،)2
وأن ُيِّسع يف إجابتهام ويقول :لبيكام ،ويدعو هلام بالصالح واهلدى إذا كانا
حيني ،وباملغفرة( )3إذا كانا ميتني.
وهذا كله مع صالحهام ،فإن كانا كافرين أو فاسقني وجب أن ال يتوالهام
وال يعظمهام بالتعظيم البالغ الكيل ،بل يصاحبهام يف الدنيا معروف ًا ،وينبغي
الرباءة منهام كام تربأ إبراهيم  #من أبيه ،إال أنه ال حيسن سبهام ولعنهام،
فهذه( )4حقوق الوالدين عىل الولد.
وأما حقوق الولد عىل الوالد فتهذيبه وتأديبه ،وتعليمه ،وإنكاحه ،وانتخاب
اخلال الصالح مع االسم احلسن ،والتمرين له عىل ُح ْسن( )5األخالق ،واالختاذ
له مسكن ًا يكون فيه أقرب إىل طاعة اهلل عز وجل ،والدعاء له.
وأما اإلمام فأعظم حق ًا من الوالد والعامل؛ ألن اهلل تعاىل أمر بطاعته كام أمر
بطاعة رسول اهلل.
وأما حقوق الرعية عىل اإلمام فهو تسهيل احلجاب بحيث يصل إليه
الضعفاء املظلومون( ،)6وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم واستشارهتم ،وأن
يتعهد مصالح املسلمني كاملساجد ،واملناهل ،والطرقات ،واألوقاف ،والضعفاء
من النساء والصبيان ،واملرىض ،وأهل اخلمول ،وأن ال يقعد عن القيام بام أمره
( )1يف املطبوع :معصية هلل تعاىل.
( )2يف املطبوع :يا أبه ويا أمه.
( )3يف املطبوع :بالرمحة.
( )4يف املخطوط :فهذا.
( )5يف املخطوط :أحسن.
( )6يف املطبوع :واملظلومون.

اهلل ما دام جيد نارص ًا ،وأن ال يتنحى عن اإلمامة بعد ثبوهتا إال ملن هو أهنض منه.
وأما العامل فمام يدل عىل التواضع له وإكرامه قوله ÷ حاكي ًا عن ربه
تعاىل(( :من أراد أن يكرمني فليكرم أحبايب)) ،فقيل من أحباؤه( ،)1قال:
((العلـمـاء)) ،وعنه ÷(( :ثالثة ال َي ْست ِ
خف هبم( )2إال منافق :ذو الشيبة
يف اإلسالم ،وذو العلم ،وإمام مقسط)).
وينبغي للمتعلم أن يبتدأ العامل بالسالم ،وأن ُي ّ
قل بني يديه الكالم ،وال
يتكلم ما مل يسأله أستاذه ،وال يسأله ما مل يستأذن أوالً عليه ،وال يقول يف
معارضة قوله :قال فالن خالف ما ُق ْلت ،وال يشري إليه( )3بخالف رأيه ،فريى
أنه أعلم بالصواب من أستاذه ،وال يشاور جليسه ،وال يتلفت( )4إىل اجلوانب،
فريى كأنه يف الصالة ،وال يكثر عليه عند مالله ،فإذا قام
بل جيلس مطرق ًا متأدب ًاُ ،
قام له ،وال يتعنت عليه يف كالمه وسؤاله ،وال يسأله يف طريقه حتى يبلغ منـزله،
وال يسئ الظن به يف أفعال ظاهرها منكرة( )5عنده فهو أعلم بأِساره.
وحقوق املتعلم عىل العامل كثرة الصرب ،وسعة الصدر ،وترك ال ِغش واحلسد،
واالحرتاز من الضيق والضجر ،وإيثار التواضع ،وجمانبة احلرص واملطامع،
( )1يف املطبوع :فقيل من هم.
( )2يف املطبوع :بحقهم.
( )3يف املطبوع :عليه.
( )4يف املطبوع :يلتفت.
( )5يف املخطوط :منكر ًا.

(ح َسن
والتدرب بام يِّس السامع من غري إيغال يف الكالم ،وال تقصري عن املرامَ ،
البيان)( )1كثري اإلحسان ،منتدب لتعليم كل إنسان ،مع رفق ولني باملتعلم
ٍ
ٍ
كثري باملتعجرف العنيد ،وإصالح البليد ،وحسن اإلرشاد
وتأن
املستفيد،
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 ثاني ًا بأقواله؛ ألن الطبع
يِّسق من الطبع.
ْ
ومجيع ما ذكرنا يف اإلمام والعامل برشط صالحهام ،فإذا فسق اإلمام خرج عن
كونه إمام ًا فض ً
ال عن أن يستحق تعظي ًام(.)2
وأما العامل فلوجوب املعاداة ألعداء اهلل ،ولقوله ÷ ( :العلامء أمناء
الرسل عىل عباد اهلل ما مل خيالطوا السلطان ويدخلوا يف الـدنيا فاعتزلوهم
واحذروهم ).

وأما الزوجة فحق الزوج عليها أكثر من أن ُيرشح ،فينبغي للزوجة أن تطيع
زوجها يف كل ما طلب منها يف نفسها مام ال معصية فيه ،وعليها القعود يف بيتها
الزمة ملغـزهلا ،وال تكثر صعودها واطالعها ،قليلة الكالم جلرياهنا ،وال تتفاخر
عىل زوجها بجامهلا وماهلا ،وال تعيب زوجها لقبحه أو فقره ،وعليها مالزمة
الصالح يف الغيبة لزوجها ،وال ينبغي أن تؤذي زوجها بحال.

( )1من املطبوع.
( )2يف املخطوط :فإذا فسق اإلمام بطلت إمامته فض ً
ال عن أن يستحق تعظي ًام.

وحقوق الزوجة عىل زوجها ما أجاب به رسول اهلل ÷ بعد أن( )1سأله
سائل عن ذلك فقال(( :تطعمها إذا ُأطعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وال
ترضب وجهها ،وال تقبح أمرها ،وال تـهجرها)) ،ثم قال(( :اتقوا اهلل يف
النساء ،فإهنن عندكم عوان ،ال يملكن ألنفسهن شيئ ًا ،وإنام اختذمتوهن بأمانة
اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة( )2اهلل)).
عرفت مجيع ما تقدم فالرتفع عن ما يستحقه هؤالء من الكرب ،ومنه أيض ًا
فإذا
َ
الرتفع عن طلب العلم من األصغر سن ًا واألقل جاه ًا ،وعن اإلجابة بـ(ال
أدري) يف موضع عدم العلم.
ومنه :الزهو والتبخرت يف امليش ونحوه ،وجر الذيل بطر ًا.
ومنه :تك ّلف التصدر يف املجالس واختيارها ترفع ًا وطلب ًا ملرتبة يف التعظيم ال
يستحقها ،ومنه طلبه القرب من جمالس السلطان ليرشف به ،والرتفع عن جمالسة
املساكني من األتقياء ،ال عن جمالسة األرذال والسقط املتضمخني بالقبائح
فحس ٌن ،وال عن الدخول يف مهنة ُيسرتذل صاحبها يف تلك اجلهة ،كاحلياكة يف
بعض النواحي.
واعلم أ ّنا قد ذكرنا أن التكرب آفة يف القلب من أكرب اآلفات ،وال يتم زواله إال
بدواء تلك اآلفة ،وهو علمي وعميل:
فالعلمي :أن يعرف نفسه وحقارهتا ،وأنه أذل من كل ذليل ،وأقل من كل قليل؛ إذ
ال يليق به إال التواضع والذ ّلة ،وأن يعرف ربه وما يستحقه من العظمة والكربياء.
( )1يف املخطوط :بعدما.
( )2يف املطبوع :بكلامت.

وأما العميل :فهو التواضع بالعمل هلل ولسائر اخللق ،واملواظبة عىل أفعال
املتواضعني والتأيس هبم يف ذلك ،وعمدة ذلك وتاممه برتك زينة احلياة الدنيا
والبعد عنها ،فبذلك حيصل اللطف والتوفيق يف تامم املطلوب.
مِّسة بحصول أمر يصحبها تطاول ألجله عىل من مل حيصل له مثله
وهو ّ

بقول أو فعل أو ترك أو اعتقاد ،كأن يقول :أنا أعلم ،أو أفطن منك ،أو أكثر ماالً
وولد ًا ،أو أنا من بني فالن نسبهم أعىل األنساب ،أو يقول :نسبي فالن ،أو أنا
املقرب إىل صاحب األمر ،وكاالنقباض عن جمالسة الفقراء ُعجب ًا بالغنى ،أو
تعظيم العلامء معجب ًا بذلك ،أو يعتقد أن الناس هالكون وهو الناجي ،أو يعتقد
أن منـزلته رشيفة بسبب العمل ،ومن ذلك ما قاله اإلمام حييى  :#إن ال ُع ْجب
هو استعظام النعمة واملِّسة هبا والركون إليها مع نسيان إضافتها إىل املنعم.
فتحصل( )1أن ال ُع ْجب ثالثة أنواع جيب التحرز من كل واحد منها ،وجماهدة
َّ
النفس عىل ذلك:
النوع األول :استعظام النعمة واملِّسة (هبا)( )2من دون إضافتها إىل املنعم،
وال يقرتن بذلك قول أو نحوه.
النـوع الـثـانـي :أن حتصل املِّسة ويصحبها قول أو فعل ،وهذان النوعان
من ال ُع ْجب اخلالص.
النوع الثالث :أن حتصل املِّسة ويصحبها االعتقاد ،أي :اعتقاد أنه مستحق منزلة
رشيفة ،وهذا ُع ْجب( )3باعتبار املِّسة ،ومآله إىل الكرب بسبب حصول االعتقاد.
( )1يف املخطوط :فيحصل.
( )2من املطبوع.
( )3يف املخطوط :أعجب.

ٍ
كجامل
نعم ،وال فرق بني أن يكون األمر احلاصل به اإلعجاب :اضطراري ًا
ٍ
فصاحة أو كثرة عشرية أو ٍ
مال أو بنني .أو اختياري ًا ككثرة علم أو عبادة أو
أو
ٍ
وحمْبط لألعامل.
عطاء أو إقدا ٍم ،فإن ال ُع ْجب بذلك قبيح رشع ًا بال خالفُ ،

والدواء املعني عىل دفعه –أي :ال ُعجب -هو أن يعلم اإلنسان أن الدنيا دار
زوال ال دار قرار ،وأن ال بد من املوت واهلالك ،واملصري( )1إىل دار القرار،
وسينا َقش باحلساب يومئذ وال فرار ،وكيف يعجب املرء ومصريه إىل القرب أو
تأكله السباع يف القفار ،فذلك من سوء البصرية واالستبصار.

هو من أقبح املعايص الباطنة املحبطة لألعامل ،وحقيقته يف الرشع :فعل
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
الدنيا ،وال فرق بني أن يريد مع ذلك التقرب إىل اهلل أو ال.
قال الديلمي ¦ :وقد ورد أن الرياء سبعون باب ًا ،واعلم أن الرياء عىل
مخسة أوجه:
أحدها :أن يصيل أو يفعل غريها من الطاعات يف الظاهر ،ويف الباطن ال
أعظم من اهلل سبحانه.
الناس
يفعل ذلك ،فهذا كفر باهلل ،يرى َ
َ
الثاين :أن ُي ْظهر الدين والصالة بحضور الناس ،ويف الباطن يفعل دون ذلك.
وص ْم ُت
الثالث :أن يفعل الدين ظاهر ًا وباطن ًا ،ولكن يقول باللسان :ص ّل ُ
يت ُ
وزكيتَ ،ي ْعرض عىل الناس أعامله.
ُ
( )1يف املخطوط :ومسري.

الرابع :أن يفعل الطاعة ظاهر ًا وباطن ًا وال يقول باللسان ،ولكن يريد بقلبه
مدح الناس عىل عمله.
اخلامس :أن يفعل الطاعة ظاهر ًا وباطن ًا خالية عام ُذكر ،ولكن إذا سمع مدح
الناس له فرح.
ومنها وجه سـادس :وهو أن يفعل الطاعات كاملة خالية عام ُذكر ،ولكن
يفعل ذلك استجالب ًا للمنافع من الناس.
ومن الرياء أن ُيوهم أنه فعل فع ً
ال ومل يفعله قاصد ًا احلمد عليه ،وقد توعد اهلل عليه
يف قوله تعاىل         ﴿ :

[ ﴾        آل عمران ]188:إلخ ،فلو أحب
ذلك ومل يوهم أنه فعله قال اإلمام عز الدين  :#فاألقرب قبحه؛ ألن فيه حمبة
الكذب وما يف( )1حكمه ،ومن الرياء أيض ًا أن ُيري غريه أنه يأكل قلي ً
ال ل ُيوصف
وصف بكثرة النهم فال حرج يف ذلك.
بالقنوع ،فلو تركه إيثار ًا للغري ولئال ُي َ
فهذه املذكورة أنواع الرياء جيب التحرز عنها ،وجماهدة( )2النفس يف دفعها،
والتيقظ هلا؛ لئال حيبط العمل وهو ال يشعر ،وترك الرياء هو من إخالص العبادة
الذي أمر اهلل به يف قوله تعاىل      ﴿ :

[ ﴾ البينة.]5:
وضابط ذلك تسهي ً
ال ملعرفته أن نقول:
العامل ال خيلو :إما أن يكون مريد ًا بعمله وجه اهلل مع كراهة أن يطلع عليه
أحد ،وهذا هو الذي بلغ أعىل درجات اإلخالص.
( )1يف املخطوط :وما فيه.
( )2يف املخطوط :ومدافعة.

أو يكون مريد ًا به وجه اهلل تعاىل غري كاره أن ي ّطلع عليه ،وهذا أيض ًا ُيعد
خملص ًا؛ إذ ال اعتداد بالكراهة فيه.
أو يكون مريد ًا به وجه اهلل 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 ُي ْقتدى به
فيكون كاألمر باملعروف ،أو كأن ُيتهم برذيلة وهو بريء منها وبإظهار الطاعة
تزول فتكون كالنهي عن املنكر ،وكأن يكون إظهار الطاعة تأكيد ًا 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
نسبته إىل التقصري واالستهانة باخلريات؛ وليحذر يف هذه املقاصد أن خيرج هبا
إىل حدّ الرياء أشد احلذر؛ ألن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه ،وربام
جعل الشيطان ذلك أحبولة إىل مراده ،واألعامل بالنيات.

وهي نوع من الرياء خمصوصة ،وهي :أن جيتهد اإلنسان يف إظهار بعض
اخلصال التي يرشف هبا عند الناس طالب ًا للرشف عندهم ،كاملباهاة بحلق
التدريس وكثرة أهلها ،واالنتصاب هلا حيث يراه الناس ابتغاء الرفعة عندهم،
وعرض اجلاه لغرض يعود إىل الدنيا.

وهي نوع من املباهاة ختتص باألعيان كاملال والبنني والعشرية واألتباع ،وال
خالف يف حتريم ذلك ،ومن املبـاهاة تكلف حتسني الكالم يف املحافل ونوادر
املسائل طالب ًا للرفعة ،فأما لو قصد باختيار الكالم البليغ تأثريه يف النفوس

ولتأدية املعنى املراد بكامله ال ليقال إنه بليغ -فال كالم يف ُح ْسنه ،بل يف ندبه.
وقد حيسن من العامل اخلامل الذكر أن يعتني بإظهار علمه بنحو أن يتكلم يف
املجامع باملسائل الغامضة ،ويتظهر بالتدريس [ليقصده الناس]( )1ليقع االنتفاع
بعلمه؛ ألنه نوع من األمر باملعروف ،أو يفعل ذلك لقصد دفع االستخفاف به
املنهي عنه ،وحطه عن درجته التي يستحقها؛ ألنه نوع من النهي عن املنكر.
قال اإلمام عز الدين  :#اخلطر يف مثل هذا عظيمّ ،
وقل من يعرف ما يف
هذا الشأن من دقائق البوائق ،وقد يلبس الشيطان عىل اإلنسان فيخيل إليه أنه
يفعل ذلك عىل الوجه املستحسن ،وهو يف احلقيقة عىل الوجه املستقبح؛ خلبث
الطبائع وطموح الغرائز إىل طلب الرشف ،فاحلذر من االغرتار(.)2
ومن املكاثرة :التفاخر باآلباء واألجداد واألقارب الذين رشفوا باألمور
الدنيوية ،ال بالدينية فال بأس؛ إذ فيه( )3رفع ملنار الدين.
ومن املكاثرة رفع البنيان والزخرفة فوق القدر املحتاج إليه قصد ًا للتطاول
عىل َم ْن ال يتمكن من ذلك.
فإذا عرفت الرياء وأنواعه فاعلم أن عالمة املرائي( )4التي ينبغي أن ال تعزب
حلظة وطرفة فتسلم من خطرات الرياء إن شاء اهلل ما قاله
عن خاطر اإلنسان كل ْ
الويص ( :#للمرائي ثالث عالمات( :)5يكسل إذا كان وحده ،وينشط إذا

كان يف الناس ،ويزيد يف العمل إذا ُأ ْثني عليه ،وينقص إذا ُذم).
( )1ما بني املعقوفني ساقط من املخطوط.
( )2يف املخطوط :فكان من االغرتار.
( )3يف املخطوط :إذ ذلك.
( )4يف املخطوط :الرياء.
( )5يف املخطوط :ثالث حاالت.

نفسك القناع َة ،وقطع الطمع ،وإسقاط
وأما دواء هذه اآلفة( )1فهو أن ُت ِّ
عود َ
نفسك فال ترى هلا وزن ًا يف نفسك( ،)2فالشيطان اللعني ال يرتك جماهدتك بل
يعارضك يف كل طرفة وحلظة بخطرات الرياء ،وال يرتك عنك نزغاته ،فاحذر
من مكائده وزالته.

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
عىل ارتفاع شأن الغري وحسن الثناء فإنه من النعم ،وهو حمرم رشع ًا باإلجامع.
واحلسد قد يكون بالقلب كام تقدم ،وبالقول كالوضع من املحسود بإنكار ما
ينسب إليه من معايل األمور ،وكالتنبيه عىل مثالبه وهفواته ال ملصلحة ،بل قصد ًا
حلط رتبته( )3التي حسده عليها.
ومنها :ترك التعريف بام يعرف من حماسن املحسود ومكارمه يف مقام يقتيض
ذلك ،وال بأس أن يسأل اهلل أن يفعل له (مثل)( )4ما فعل للمحسود ،وال جيوز
أن يتمنى كونه له ،ودليل األمرين قوله تعاىلَ ﴿ :و ََل َت َت َم َّن ْوا َما فَ َّض َل َّ ل
اَّلل بيهي
َ ْ َ ل ْ ََ
َ ٌ َّ ْ
لَع َب ْ
اكتَ َس لبوا َول يلن ي َساءي نَ يص ٌ
يب م َّيما
يلر َجا يل ن يصيب ميما
ل
ض
ع
بعضكم
ٍ
ي
َ
ْ
ل
َ ْ
ْب َو ْ
اكتَ َس ْ َ
اسألوا َّ َ
اَّلل م ْين فضليهي﴾ [النساء.]32 :
واعلم أنه حصل من جمموع ما ذكر أن احلسد أربع مراتب:

األوىل :حمبة زوال النعمة وأن تكون منقلبة إليه ،وهذا أعظمها.
( )1يف املخطوط :العلة.
ً
تعود نفسك فال ترى هلا وزنا ،ويف قلبك القناعة
( )2يف املخطوط :وأما دواء هذه العلة فهو أن ِّ
وقطع الطمع ،وإسقاط نفسك.
( )3يف املخطوط :بل لقصد احلط ملرتبته.
( )4من املطبوع.

الثانيـة :طلب تلك النعمة بعينها غري مريد زواهلا عنه.
والثالـثة :طلب مثلها ال عينها ،فإذا مل تصل إليه أحب زواهلا.
الرابعة :طلب مثلها فإن مل تصل إليه مل حيب زواهلا.
وهذا هو السؤال من فضل اهلل ،ومل يكن حمرم ًا فتأمله تنجو من اهللكات؛ ألن
احلسد آفة وداء عىل من وقع عليه؛ إذ هو شعلة نار( )1تتوقد يف قلب احلاسد،
والقلوب عليه جمبولة ،قال ÷(( :ما خىل جسد من حسد ،ولكن الكريم
خيفيه ،واللئيم يبديه)) ،فإن ثارت ناره املحرقة -والعياذ باهلل -وجبت مدافعته
إما

بتذكر()2

األدلة الواردة يف ذمه ،أو بتذكر ما ورد عن احلكامء« :احلسود

غضبان عىل من ال ذ ْنب له( »)3ونحو ذلك.
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.
فاحلسد :كراهة املنفعة من دون إرادة نزول مرضة ،أو فوت منفعة عنه.
والغل :هو إرادة ذلك أي :نزول مرضة أو فوت منفعة.
والعداوة :هي تلك اإلرادة مع العزم عىل فعل الرضر بالعدو إن أمكن.
والغل واحلقد ال يصحبهام عزم عىل فعل وإن أمكن.

( )1يف املخطوط :شعبة من نار.
( )2يف املخطوط :أو يتذكر.
( )3ذكر موالنا اإلمام  /جمدالدين بن حممد املؤيدي عليه السالم يف هذا املوضع هذه األبيات:
األدب
أتــدري عــىل مــن أســأت
ْ
أال قـــل ملـــن كـــان يل حاســـد ًا
وهـــب
ألنـــك مل تـــرض يل مـــا
ْ
أســـــأت عـــــىل اهلل يف ملكـــــه
الطلـــب
وســـدّ عليـــك وجـــوه
ْ
فجـــــازاك عنـــــي بـــــأن زادين

دوي وشيطان مغوي ،وهو أن تظن بأخيك
وهو من نتائج احلسد ،وهو داء ٌ
ٍ
املؤمن فع ً
إقرار منه وال أمارة يوجب الرشع
ال حمرم ًا ،أو إخالالً بواجب من دون
العمل هبا ،كشهادة عادلة ،أو نحو ذلك ،كتواتر وشهرة مستفيضة ،وحتريمه
معلوم قطع ًا ،واإلجامع منعقد عىل قبح هذا الظن ،وعىل وجوب التأويل ما
أمكن.

َ ْ َ ْ َ ْ ل ل ل َ َّ ْ ل ْ ل َ
ون َوال ْ لم ْؤم َين ل
ات
ويدل عىل وجوبه قوله تعاىل﴿ :لوَل إيذ س يمعتموه ظن المؤمين
َْل
سه ْم َخ ْ ً
ْيا﴾ اآلية [النور]12 :؛ إذ ال يمكن ظن اخلري بغري تأويل ،وهو أحد
بيأنف يي
موجبات الغل ،ومدافعته واجبه ،فإن مل يزل من القلب وجبت مباحثة املظنون

به ليحصل( )1إما اعرتافه وتوبته فيهديه اهلل عىل يديه ،وهو خري مام طلعت عليه
الشمس ،وإما اعرتافه ومترده عن التوبة فيخرج من الظن إىل اليقني ،وإما
انكشاف كذب تلك األمارة املوجبة لسوء الظن ،وإذا اعتذر املظنون به وأنكر
لْ لل ل َ ْ َ ل ْ لْ
َّ
ل
ْي لكم يؤمين بياَّللي
فال جيوز تكذيبه إال بيقني ،ويدل عليه﴿ :قل أذن خ ٍ
َو لي ْؤم لين ل يلْ لم ْؤ يمن َ
يي﴾ [التوبة ،]61 :وعىل املؤمن إن عثر من أخيه عىل زلة أن يسرتها
وال يذيعها ،فإن مترد عن التوبة فعليك أن ّ
حتذر منه.

أي :مواالة أعداء اهلل ،ومعاداة أولياء اهلل ،ومعنى مواالة الغري :أن حتب له
كل ما حتب لنفسك ،وتكره له كل ما تكره هلا.
ومعنى املعاداة :أن تريد إنزال املرضة ورصف املنافع عنه ،وتعزم عىل فعل ذلك
( )1يف املخطوط :فيحصل.

متى قدرت عليه خالي ًا عن الصوارف ،بأن ترجو نفعه كاالنتصار بالكافر أو صالحه.
قال اإلمام عز الدين  :#واعلم أن هذين النوعني من املواالة واملعاداة من
أشنع القبائح وأعظم الفضائح.

َ َ َ
َت لد ق ْو ًما
أما األول :وهو مواالة أعداء اهلل ،فكفى يف الزجر عنها قوله تعاىلَ﴿ :ل ي
َ ل ْ َْ
ْ
ْ َ َّ ْ
ل َ ُّ َ َ ْ َ َّ
اد َّ َ
اَّلل َو َر لس َ ل
وَل َول َ ْو ََكنلوا َءاب َ
اءهم أو
يلؤم لينون بياَّللي َواْلَ ْو يم اَلخ يير يوادون من ح
ََْ َ ل ْ َْ ْ َ َل ْ َْ َ ََ
ْيت له ْم﴾ ...الخ [املجادلة ،]22 :فناهيك هبذه اآلية قارعة
أبناءهم أو إ يخوانهم أو عشي

عمن هذه خليقته حقيقة اإليامن ،وقد هنى اهلل
وزاجرة ملن له أذن واعية ،فإنه نفى ّ

تعاىل يف كتابه العزيز عن مواالة الكافرين لقرابة أو صداقة قبل اإلسالم ،أو غري ذلك
من األسباب التي ُيتصادق هبا و ُيتعارش ،وكرر ذلك مرار ًا يف القرآن.
وأما الثاين :وهو معاداة أولياء اهلل ،فناهيك هبا خطيئة شنيعة ،وخليقة
فضيعة ،وقد ورد عنه ÷(( :ال يكون املؤمن مؤمن ًا حتى يرى ألخيه ما يرى
لنفسه ،ويكره له ما يكره هلا)).
واعلم أن املواالة واملعاداة قد يكونان دينيتني ،كأن يوايل الغري لكونه ولي ًا
هلل( ،)1ويعاديه لكونه عدو ًا هلل( ،)2فإن مل يكونا كذلك فدنيويتان ،نحو :أن حيب
والرش ملرضة صدرت منه ونحو ذلك ،واملحرم يف
اخلري لقرابة أو نفع منه،
له
َّ
َ
حق أعداء اهلل من كافر أو فاسق هو املواالة الدينية فقط ،وجتوز الدنيوية إال ما
حرم الرشع منها ،وهو ثالثة أنواع:
األول :تعظيمه إما بقول كالكنية له ،والسالم عليه ،واملدح له ،وإما بفعل

 
 
ذلك كاملصافحة والقعود بني يديه ،أو يسري وراءه()3؛ لقوله تعاىل ﴿ :
( )1يف املخطوط :ويل اهلل.
( )2يف املخطوط :عدو اهلل.
( )3يف املخطوط :معه.

[ ﴾  التوبة ،]١23 :وكامليش إليهم عىل جهة التعظيم إما بزيارة ،أو
تسليم ،أو وداع ،أو طلب حاجة خاصة باملايش.
قال العالمة ابن حابس :أو يقصد التلذذ بمساكنتهم أو جماورهتم والتميش()1

معهم ،وكل ذلك لعموم قوله ÷(( :من مشى مع ظامل وهو يعلم أنه ظامل فقد
بريء من اإلسالم)) ،إال إذا مشى إليه حلاجة غري خاصة باملايش كإنصاف مظلوم
فيجوز [وأما تعظيمه ملصلحة دينية كرجوى اهتدائه]( )2بالقول والفعل.
والنوع الثاين :مام حرمه الرشع ما يكون فيه تقوية( )3للظلمة والفسقة عىل
ظلمهم وفسقهم ،كاحلث للناس بالوعظ أو غريه عىل نَصته عىل حرب
املسلمني ،أو فعل كالكتابة للمكوس ،ونحوها ،أو كعمل آالت املالهي وبناء
الدور للمعايص ،وغري ذلك.
قال العالمة ابن حابس :وقد حتصل إعانته بالرتك كرتك اجلهاد ،وترك زجره
حيث كان مؤثر ًا يف ردعه ،وترك اهلجرة حيث ملساكنته إيناس هلم ،وإهيام كوهنم
عىل احلق ،وكل ذلك حمرم وإن مل يتضمن تعظي ًام ،وإذا كان الرجل يتعلق باخلدمة
للظلمة وال يتم له وال ألوالده املقام إال بخدمتهم أو كتابة هلم وجب عليه
االنتقال هبم؛ وجيب عليه ترك تعليم أوالده الكتابة إن غلب عىل ظنه أهنم إن
تعلموها( )4كتبوا للظلمة.
النوع الثالث مام حيرم :الدعاء للعصاة بخري اآلخرة ،ال بخري الدنيا فيجوز
برشط عدم املفسدة ،إال طول البقاء فال جيوز.
( )1يف املخطوط :وامليش.
( )2ساقط من املخطوط.
( )3يف املخطوط :معونة.
( )4يف املخطوط :إن تعلموا.

فهذه مجلة ما حيرم فعله للعايص.
وأما معاداة املؤمن فال جتوز ال دنيوية وال دينية مامل يصح فسقه.
()1

هي من فروع احلسد؛ إذ لواله التبع احلق أينام كان ،ومع حصوله تظهر شدة
احلمية ،وعدم قبول ما جاء به املحسود ،حتى يفيض إىل ذلك التعصب عىل
الباطل( ،)2نسأل اهلل السالمة.
وحقيقتها :العزم عىل [نَصة]( )3من له بالعازم وجه اختصاص من رحامة
أو ملة أو والء أو مذهب أو نحو ذلك.
واملذموم منها :ما كان عىل مبطل ،فال شك يف قبحه ،فأما ما كان منها عىل
حمق فجائز ،بل واجب ،وعليه اخلرب النبوي(( :املؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد
بعضهم بعض ًا)).
** * **

 ))1وبقية األنواع التسعة عرش يرجع إليها يف كتاب املختَص املفيد للقايض العالمة أمحد بن
إسامعيل القريش العلفي .
( )2يف املخطوط :إىل التعصب عىل ذلك.
( )3من املطبوع.

م خ ت ص ر ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي فة


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني
سيدنا حممد الصادق األمني ،ذي اخللق العظيم املصطفى من أرشف
البيوت ،املؤيد باملعجزات من رب األرضني والسموات ،وعىل أهل بيته
تطهريا.
األخيار الصادقني األبرار الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم
ً
أما بعد ..

فهذه نبذة يسرية من السرية النبوية يستفيد منها الطلبة املبتدئون وال
يستغني عنها املدرسون واملطلعون ،معتمدً ا يف مواضيعها( )1عىل السرية
التي ألفها املوىل العالمة حممد بن عبد اهلل عوض أيده اهلل تعاىل ،إال ما مل
أجده فيها فعىل املصابيح أليب العباس احلسني  ،#واهلجرة والوصية
ملحمد بن القاسم بن إبراهيم  ،#والتحف رشح الزلف لإلمام احلجة
جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي ،وغري ذلك.
ً
متقبال
خالصا لوجهه الكريم
واهلل أسأل وبجالله أتوسل أن جيعله
ً
مذخورا ليوم الدين ،ناف ًعا إلخواين املؤمنني ،ومنه التوفيق والتسديد
ً
والعون والتأييد.
( )1مع أن غالبيتها منقولة باللفظ ،وحاولنا ذكر مصادر أحاديث املسائل املختلف فيها من كتب
املخالفني للمدرسني واملطلعني كي يطمئنوا أكثر وللحجة عىل من خالفنا ،وإال فرواية العرتة
الطاهرة  %وشيعتهم األبرار كافية..

اشتمل القرآن الكريم عىل سرية نبينا حممد ÷ منذ بعثته إىل وفاته ،وما لقي
من العناء والنصب يف تبليغ رسالته من املرشكني واملنافقني ،كل ذلك مذكور إما
ً
ً
أيضا عىل قصص كثري من
تفصيال وإما
إجامال وإما إشارة ،كام اشتمل القرآن ً
األنبياء واملرسلني وما القوه يف سبيل دعوهتم من األذى والتعب ،وقد قيل :إن
قصص القرآن الكريم احتلت ما يقارب ( )% 25من القرآن الكريم ،مام يدل عىل
عظم شأهنا يف دين اإلسالم وأَهيتها الكبرية ،وسنذكر بعض أوجه أَهيتها:
 -1يتبني من االطالع عىل سرية النبي ÷ أنه كان الغاية من الكامل
البرشي ،فام من صفة برشية محيدة إال وهي فيه يف هناية كامهلا ،والفائدة يف
ذلك أن النفس البرشية متيل بحبها إىل ذوي الصفات احلميدة ،وتنفر عن
أصحاب الصفات القبيحة ،فإذا عرف املسلم أن نبيه ÷ عىل هذه
الصفات مال به حبه إليه واشتدت رغبته إليه ،وقاده ذلك إىل السمع
والطاعة له فيام يأمر وينهى.
 -2وإذا علم مع ذلك باملعجزات الكثرية الدالة عىل أنه رسول من اهلل تعاىل
وأنه ال يأمر بيشء من تلقاء نفسه ،وإنام هو رسول مبلغ ملا يوحى إليه فإن
ْ
ذلك يزيد يف توجهه إليه؛ ألن حق اهلل تعاىل أعظم ﴿ َو َما َين يط لق َع ين
ْ
ْ ل َ َّ َ ْ ٌ ل َ
وْح[ ﴾4النجم].
ال َه َوى 3إين هو إيَل وْح ي

 -3إذا رأى املسلم ما كان فيه النبي ÷ واملسلمون من الفقر واجلوع
واحلاجة وأن حياهتم كانت متاعب ومصاعب وخو ًفا  ...إلخ هان عليه
ما هو فيه من البالء واملصائب.

 -4إذا رأى املسلم ما لقيه النبي ÷ وأهل بيته وأصحابه من العناء

واألذى والقتل والقتال واملضايقة واخلوف الطويل يف سبيل نرش الدين
من عليه بنعمة اإلسالم
والدعوة إىل اإلسالم استعظم نعمة اهلل عليه حيث َّ
من غري عناء وال تعب ،وأداه ذلك إىل تعظيم النبي ÷ وأهل بيته
وأصحابه املخلصني الذين حتملوا ما حتملوا يف سبيل الدين واإلسالم،
ورأى هلم املنة عليه يف ذلك.
 -5باالطالع عىل سرية النبي ÷ يتبني للدعاة إىل اهلل وإىل دينه الطريق
الناجح الذي يسلكونه يف دعوهتم إىل اهلل وإىل دين اهلل من بدايتها إىل
هنايتها ،ومعرفة ذلك إنام حتصل بمعرفة سرية الرسول ÷.
 -6يعلم املؤمن أن النَص ليس بقوة العدد والعدة والكثرة ،وأنه إنام يكون
بطاعة اهلل ورسوله ÷ وصدق النية.
 -7السرية النبوية مليئة بالعرب إذا عرفها البصري اعترب وحذر أن يقع يف مثل
ما وقع هناك من خمالفة أوامر النبي ÷ ،فيتجنب األسباب التي
أدت إىل حدوث تلك األحداث السيئة.
أسئلة:

س :1هل اشتمل القرآن الكريم عىل سرية نبينا ÷؟
س :2كم نسبة القصص يف القرآن الكريم؟
س :3ماذا يتبني لنا من أخالق النبي ÷ عند االطالع عىل سريته؟
س :4ارشح كيفية االستفادة من معرفة أخالقه ÷ وأنه يأيت بالوحي
من اهلل تعاىل يف اتباع أوامره ونواهيه؟
س :5ماذا نستفيد من معرفة ما لقي رسولنا ÷ وأهل بيته %
وأصحابه املخلصون من العناء يف سبيل نرش دين اهلل تعاىل؟

املعجزات :هي ما يعجز البرش عن فعلها مثل معجزة موسى  #جعل اهلل
تعاىل عصاه حية ،ومثل معجزة عيسى  #كان حييي اهلل تعاىل له املوتى ،فاهلل
سبحانه هو الذي كان خيلق حية موسى  #وحييي املوتى لعيسى  ،#فإذا
عرفت ذلك فاملعجزات تأييد من اهلل سبحانه يدل عىل أهنم أنبياء أرسلهم اهلل
تعاىل ،فباملعجز يتميز النبي الصادق من الذي يدعي النبوة وهو كاذب مثل
مسيلمة الكذاب ،فإذا عرفت ذلك فمعجزاته ÷ التي تدل عىل أنه نبي من
عند اهلل تعاىل كثرية جدًّ ا ،أعظمها القرآن الكريم قد أعجز أهل دهره من
الفصحاء والبلغاء ،فلم يقدر أحد من اخللق إىل يومنا هذا أن يأتوا بمثله وال
بسورة منه ،قد حتداهم بأمجعهم من أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ،فإذا عجز
اخلالئق عن ذلك علمنا أنه من اهلل عز وجل ،فإذا كان القرآن الذي جاءنا به
النبي ÷ من اهلل فهو نبي صادق.
ومن معجزاته أن قو ًما من آل ذريح وهم يف مكة أرادوا أن يذبحوا ً
عجال هلم
وذلك يف أول البعثة ،فلام أضجعوه ليذبحوه أنطق اهلل العجل فقال« :يا آل ذريح
أمر نجيح ،صائح يصيح ،بلسان فصيح ،يؤذن بمكة :ال إله إال اهلل وأن حممد
رسول اهلل» ،فرتكوا العجل.
ومن معجزاته غداء( )1جابر بن عبد اهلل ،وذلك أنه أخذ ك ًّفا من متر فوضعه
مترا.
يف وسط ثوب كبري ثم حركه ودعا فيه فزاد وربا حتى امتأل الثوب ً
ومن معجزاته ما كان منه يف عشاء جابر بن عبد اهلل صاع من شعري وعناق
صغرية أكل منها ألف رجل.
ومن معجزاته ÷ ما كان منه يف الوشل( )2الذي ورده هو واملسلمون يف
( )1الغداء املراد به الصبوح ومل يكن هلم إال وجبتان :الصبوح والعشاء.
( )2الوشل :املاء القليل يقطر من صخرة أو جبل قليال قليال .وقيل :ماء خيرج من بني الصخر قليال
قليال.

غزوة تبوك ،فوضع يده حتت الوشل فوشل فيها من املاء ملؤها ،ثم رضبه ودعا فيه
فانفجر بمثل عنق البعري ماء ،فرشب العسكر كله م ًعا(.)1
ومن معجزاته ÷ اإلخبار باملغيبات فتكون كام أخرب:
 -1مثل قوله ÷ لعيل (( :#إنك يا عيل ستقاتل الناكثني والقاسطني
واملارقني))( ،)2فقاتلهم عيل  #بعد وفاة النبي ÷ بأكثر من
مخس وعرشين سنة ،والناكثون :طلحة والزبري وعائشة وأصحاب
اجلمل يف معركة اجلمل ،والقاسطون :معاوية وأصحابه يف معركة
صفني ،واملارقون :اخلوارج يف وقعة النهروان.
 -2ومثل قوله ÷ لعامر بن ياِس(( :تقتلك الفئة الباغية ،تدعوهم إىل
اجلنة ويدعونك إىل النار))( )3فكان كام أخرب فقتله معاوية وأصحابه يف
صفني ،وعامر يقاتل مع عيل بن أيب طالب .#
( )1جمموع كتب ورسائل اإلمام اهلادي .)430( :#
( )2أخرجه اإلمام زيد بن عيل يف املجموع ،املطبوع باسم املسند ( ،)410واإلمام أبو طالب يف تيسري
املطالب )109( :رقم ( ،)67واملرشد باهلل يف األمايل اخلميسية )144 :1( :وأبو العباس احلسني يف
املصابيح )302( :رقم ( .)146والكويف يف املناقب )323 :2( :رقم ( )795ورقم ( )796و(:2
 )338رقم ( )341 :2( )813رقم ( )817و( )339 :2رقم ( .)814والبزار يف مسنده:2( :
 )215رقم ( )604و( )26 :3رقم ( ،)774والطرباين يف الكبري )112 :10( :رقم ()10053
و( ،)10054ويف جامع املسانيد )328 :29( :رقم ( :)32266ابن عدي ( )510 :2والطرباين يف
األوسط ( )213 :8رقم ( )8433وعبد الغني بن سعيد يف إيضاح اإلشكال واألصفهاين يف احلجة
وابن مندة يف غرائب شعبة وابن عساكر من طرق ( .)473 - )468 :42ورواه احلاكم يف املستدرك
( )150 :3رقم ( )4675وأبو يعىل يف مسنده ( )397 :1رقم  ،)519وروى قريبا منه اخلطيب يف
تاريخ بغداد ( ،)188 :13والطرباين يف األوسط ( )165 :9رقم ( )9434واحلاكم يف املستدرك
وابن عدي يف الكامل ( )453 :2والدواليب يف الكنى واألسامء ( )360 :1رقم  ،)641وصححه
األلباين يف ظالل اجلنة ( )439 :3رقم (.)907
( )3حديث صحيح متواتر ،ممن أخرجه :البخاري )97 :1( :رقم ( )447ومسلم)2236 :4( :
رقم  ،)2916( -72والرتمذي يف سننه )669 :5( :رقم ( ،)3800والنسائي يف السنن
الكربى )467 :7( :رقم ( ،)8494وأبو يعىل يف مسنده )424 :12( :رقم ( ،)6990وابن
حبان يف صحيحه )130 :15( :رقم( ،)6736واحلاكم يف املستدرك )162 :2( :رقم
( ،)2653والبزار يف مسنده )358 :6( :رقم (.)2368

فالنبي ÷ ال يعلم الغيب ،فدلت عىل أهنا بوحي من اهلل تعاىل.
وغري ذلك من معجزاته ÷ كثري جدًّ ا.
أسئلة:
س :1ما هي أعظم معجزات النبي ÷؟
س :2اذكر معجزة عجل آل ذريح؟
س :3اذكر معجزته ÷ يف عشاء جابر بن عبد اهلل األنصاري؟
س :4ما هي املعجزة التي حدثت للنبي ÷ يف غزوة تبوك؟
س :5ماذا قال النبي ÷ لعيل #؟ وملاذا كان من معجزات النبي
÷؟

معتمرا ،فدعا َمن حول املدينة من األعراب
أراد النبي ÷ أن يسري إىل مكة
ً
حذرا من قريش أن يعرتضوا له ،فتثاقل الكثري من
وأهل البوادي ليخرجوا معه ً
األعراب وقالوا :يذهب إىل قوم قد غزوه يف عقر داره وقتلوا أصحابه ،فاعتذروا
ل ل َ َ
بالشغل بأهاليهم وأمواهلم؛ ألهنم ظنوا أنه سيهلك ،قال تعاىلَ ﴿ :س َيقول لك
َ
َ َ ََْ َْ َ لَ ََ ْ ل َ َ ْ ْ َ ل ل َ َْ َ
ْ ل َ َّ ل َ
ون م َين ْاْل ْع َ
اس َتغ يف ْر َنلا َيقولون بيألسينتي يه ْم َما
اب شغلتنا أموانلا وأهلونا ف
ر
المخلف
ي
َ
لل
ليْ َس يِف قلوب ي يه ْم﴾ [الفتح ]11فأخرب اهلل تعاىل َّ
أن ختلفهم ليس ملا قالوا ،ثم أخرب عن سبب
َ ْ َ َ ْ ل ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ل ْ ْ َ َ َ ْ
الر لسول َوال لمؤم لينون إيَل أهليي يه ْم
ختلفهم يف قوله تعاىل﴿ :بل ظننتم أن لن ينقليب
ًََ َ ل َ َ َ
لل ل
ك ْم َو َظ َننْ لت ْم َظ َّن َّ
الس ْو يء َو لك ْن لت ْم َق ْو ًما لب ً
ورا[ ﴾12الفتح].
وب
ل
ق
ِف
يك
أبدا وزيين ذل ي
ي
فخرج النبي ÷ ومن معه حمرمني ملبني بالعمرة ومعه اهلدي حتى وصلوا
عسفان( )1فلقيهم برش بن سفيان الكعبي ،فقال :يا رسول اهلل ،هذه قريش قد
سمعت بمسريك وخرجت معها العوز( )2املطافيل ،قد لبست لك جلود النمور
يعاهدون اهلل أال تدخلها عليهم عنوة ،وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد قدموه إىل
كراع العميم( ،)3فأمر رسول اهلل ÷ الناس فسلكوا غري الطريق التي فيها خالد
حتى إذا بلغ

احلديبية()4

بركت ناقته ،فقال الناس :خألت القصوى خألت

القصوى ،فقال ÷(( :ما

خألت()5

القصوى ،وما ذاك هلا بخلق ،ولكن

حبسها حابس الفيل عن مكة ،واهلل ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة فيها صلة
( )1عسفان :منهل من مناهل الطريق بني اجلحفة ومكة ،ويبعد عن مكة حوايل  75كم.
( )2الرجال والنساء.
( )3كراع العميم :موضع بني عسفان ومكة.
( )4احلديبية :مكان بني مكة وجدة ،عىل بعد  22كم غرب مكة عىل طريق جدة القديم.
( )5خألت :بركت الناقة من غري علة.

الرحم إال أعطيتهم إياها)).
ثم قال ÷ للناس(( :انزلوا)) فنزلوا عىل قليل من املاء ،فلم يلبث الناس
سهما من كنانته وأمرهم
أن نزحوه ،فشكوا إىل الرسول ÷ العطش ،فانتزع ً
أن جيعلوه فيه ،فخرج املاء بكثرة بربكته ،وهذا من معجزاته ÷.
فلام اطمأن رسول اهلل ÷ يف املكان أتته رسل قريش فأول رسول كان بديل
بن ورقاء اخلزاعي يف نفر من خزاعة ،وكان فيهم نصح للنبي ÷ ،فأخرب النبي
أن ً
قريشا قد صممت عىل صده عن البيت احلرام وقتاله ،فقال(( :إنا مل نجئ لقتال
أحد ،وإنام جئنا معتمرين ...إلخ)).
ثم بعثوا عروة بن مسعود رجال من بني كنانة.
أسئلة:
س :1ملاذا تثاقل بعض الناس عن اخلروج مع النبي ÷ ألداء العمرة؟
واذكر اآليات التي تدل عىل ذلك؟
س :2أين بركت ناقة النبي ÷؟
س :3اذكر املعجزة التي حصلت للنبي ÷ يف احلديبية؟
س :4من هو أول رسول من قريش إىل النبي ÷؟

أرسل رسول اهلل ÷ قبل مفاوضته مع قريش عثامن بن عفان إىل مكة
ً
زائرا للبيت
ليخرب
قريشا أن رسول اهلل ÷ مل جيئ حلرب أحد وإنام أتى ً
احلرام ،فاحتبست قريش عثامن يف مكة ثالثة أيام ،فبلغ الرسول ÷ انتشار
خرب قتل قريش لعثامن ،فقال رسول اهلل ÷(( :ال نربح حتى نناجز القوم))
ودعا رسول اهلل ÷ الناس إىل البيعة فكانت بيعة الرضوان ،قيل :بايعهم
رسول اهلل ÷ عىل املوت ،وقيل :بايعهم عىل أن ال يفروا ،فبايعه املسلمون
الذين كانوا معه ومل يتخلف منهم إال رجل واحد هو اجلد بن قيس ،وكان مناف ًقا
فاسترت .وكانت البيعة حتت شجرة يف احلديبية.
ثم بلغ رسول اهلل ÷ أن خرب قتل عثامن باطل ،ثم مل حيصل بعد ذلك إال
تتابع رسل قريش إىل النبي ÷ ،ثم عقد الصلح بني الطرفني.
َ َ
وقد ذكر اهلل تعاىل يف سورة الفتح البيعة فقال سبحانه﴿ :إ َّن َّاَّل َ
يين لي َباي ي لعونك
ي
َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ ْ ل ل َ َ َ ْ
َّ َ ل َ ل َ
ون َّ َ
اَّلل يَ لد اَّللي ف ْوق أيْديي يه ْم ف َم ْن نكث فإين َما َينكث لَع نفسي هي َو َم ْن
إينما يباييع
َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ل َّ
اَّلل َف َس لي ْؤتييه أ ْ
َ
ج ًرا َع يظ ً
يما ﴾10وقال سبحانهَ ﴿ :ل َق ْد َر يِضَ
أوَف بيما َعهد عليه
ي
َ
ل ل ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ
َّ ل َ ْ ل ْ َ ْ ل َ ل َ َ َ ْ َ َّ
يينة
ت الش َج َرة ي ف َعل َيم َما يِف قلوب ي يهم فأنزل السك
اَّلل ع ين المؤ يمنيي إيذ يباييعونك َت
ْ
َ َْ ْ َََ َ ل ْ َ ْ ً َ
ََ َ َ َ ًَ َ ل ل َ
ً
ون َها َو ََك َن َّ ل
اَّلل َعزيزاً
علي يهم وأثابهم فتحا ق يريبا 18ومغان يم كثيْية يأخذ
ي
َحك ً
ييما ﴾19علم اهلل تعاىل صدق نيتهم يف طاعة الرسول ÷ والصرب معه
واجلد يف القتال فنزع اهلل تعاىل اخلوف من قلوهبم ومألها أمنًا وطمأنينة ،وبرشهم
عىل صدق نياهتم بفتح خيرب واستيالئهم عىل مغانمها الكثرية التي فيها غناهم.
َ َ َ ل ل َّ ل َ َ َ َ َ ً َ ْ ل ل َ
ونهاَ
ثم وعد اهلل تعاىل وعد بشارة فقال﴿ :وعدكم اَّلل مغان يم كثيْية تأخذ
َ َ َ ل َ
ف َع َّجل لك ْم ه يذه ي﴾ أي :مغانم خيرب؛ ألهنا بعد الصلح بحوايل شهرين كام
َ َ َّ َ ْ َ َّ ي َ ْ ل
اس عنك ْم﴾ قيل :أهل مكة بالصلح ،وقيل :أيدي
سيأيت﴿ ،وكف أيديي انل

حلفاء خيرب ،وهم أسد وغطفان ،فإهنم جاءوا لنَصة أهل خيرب فألقى اهلل يف
قلوهبم الرهب.
أسئلة:
س :1ماذا فعل رسول اهلل ÷ عندما بلغه أن عثامن بن عفان الذي
أرسله إىل قريش قد قتل؟
س :2اذكر اآلية التي نزلت يف بيعة الرضوان وذكرت أهنا حتت شجرة؟
س :3اذكر اآلية التي بينت عاقبة من ينكث هذه البيعة ومن أوَّف هبا؟

ثم بعثت قريش مكرز بن حفص فبينام هو يكلم النبي ÷ إذ جاء سهيل
بن عمرو آخر سفراء قريش ،فتفاءل النبي ÷ بمجيئه وقال(( :سهل لكم
من أمركم)).
ثم جرى معه عقد الصلح ،وكتب عيل  #الصلح ،وكتب فيه« :بسم اهلل
الرمحن الرحيم وحممد رسول اهلل» ،فلم يرض سهيل بن عمرو كتابة ذلك؛ ألن
مرشكي قريش ال يعرتفون باسم الرمحن هلل تعاىل وال يعرتفون بأن حممدً ا ÷
رسول من اهلل تعاىل ،بل يكتب بدهلا :باسمك اللهم وحممد بن عبد اهلل ،فأمر
النبي ÷ عل ًّيا  #أن يمحو ذلك ،فاستعظم عيل  #ذلك فمحاها
رسول اهلل ÷ بيده ،ثم قال لعيل (( :#أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت
مضطر(.)))1
وتم الصلح عىل ما ييل:
 -1أن يرجع النبي ÷ هذه السنة عن دخول مكة ،عىل أن يدخلها
معتمرا يف العام املقبل ،وسميت عمرة القضاء ،واألوىل عمرة احلديبية.
ً
مسلما.
-2أن عىل النبي ÷ أن يرد إىل قريش من أتاه منهم وإن كان
ً
-3ليس عىل قريش أن يردوا من جاءهم من املسلمني.
 -4أن يأمن الطرفان فال يمس أحد منهم اآلخر بأذى ،وإطفاء نار احلرب
وترك القتل والقتال.
 -5أن تكون فرتة هذه اهلدنة عرش سنوات يأمن فيها الفريقان حيث حلوا
ونزلوا.
( )1رواه النسائي يف سننه ( )482 :7رقم ( )8523واللفظ له ،والبيهقي يف دالئل النبوة (:4
 ،)147ونَص بن مزاحم يف حرب صفني ( ،)509والذهبي يف تاريخ اإلسالم ( ،)391 :2وابن
أيب احلديد يف رشح النهج ( ،)232 :2والسيوطي يف اخلصائص الكربى (.)408 :1

 -6من أراد أن ينضم يف هذا الصلح مع املسلمني فله ذلك ،ومن أراد ذلك
مع قريش فله ذلك ،فانضمت خزاعة مع املسلمني وبنو بكر مع قريش.
ً
منفعال
وقد استنكر عمر بن اخلطاب هذا الصلح فجاء إىل النبي ÷
فقال له :ألست نبي اهلل ح ًّقا؟ فقال ÷(( :بىل)) فقال عمر :ألسنا عىل احلق
وعدونا عىل الباطل؟ فقال ÷(( :بىل)) فقال عمر :فلم نعطي الدنية يف
ديننا إ ًذا؟
فقال ÷(( :إين رسول اهلل ولست أعصيه ،وهو نارصي)).
فقال عمر :أولست كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف( )1به؟
فقال ÷(( :بىل ،أأخربتك أنا نأتيه هذا العام؟))
قال عمر :ال ،فقال ÷(( :فإنك آتيه ومطوف به))(.)2
ثم ذهب عمر إىل أيب بكر وكرر األسئلة فأجابه مثل جواب النبي ÷،
وحذره من تلك االنتقادات عىل النبي ÷.
فلام تم الصلح أمر النبي ÷ أصحابه أن ينحروا البدن ثم حيلقوا
رؤوسهم فلم يفعلوا ،وكرر عليهم فلم يفعلوا ،فدخل ÷ خيمته ثم خرج
إليهم ومل يكلمهم فنحر ثم حلق ،فقام الصحابة ونحروا ثم حلقوا ،وقد كانوا
( )1ذلك هو رؤيا رسول اهلل ÷ يف املنام قبل خروجه إىل احلديبية أنه دخل هو وأصحابه مكة
آمنني وحلقوا ،فقصها عىل أصحابه فاستبرشوا ،فلام رجعوا من احلديبية حصل ببعضهم الريبة
والشك ،وكان عمر أول من واجه النبي ÷ بتلك الشكوك ،فأنزل اهلل تعاىل لتأكيد ذلك
ْ َ َ َ ْ ل ل َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
اَّلل َر لس َ ل ُّ ْ َ
وطرد الشكوك قوله تعاىل ﴿ :لَ َق ْد َص َد َق َّ ل
ام إين
جد اْلر
وَل الرؤيا بياْل يق َلدخلن المس ي
َ َ َّ ل َ َ ل َ َ ل ل َ ل ْ َ ل َ
َ َ ََ ل َ
ين َل َتافون﴾ [الفتح.]27
ّص
شاء اَّلل ءا يمن يي ُمليقيي رءوسكم ومق ي ي
( )2رواه البخاري يف صحيحه ( )193 :3رقم ( )2731ومسلم يف صحيحه ( )1411 :3رقم
( )1785والنسائي يف سننه ( )262 :10رقم ( )11440وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )64 :1رقم
( )59وأمحد يف مسنده ( )348 :25رقم ( )15975والبيهقي يف سننه ( )366 :9رقم
( )18807والطرباين يف الكبري ( )9 :20رقم ( )13وابن حبان يف صحيحه ( )216 :11رقم
( )4872وأبو يعىل يف مسنده ( )364 :1رقم ( )473وغريهم.

سبعامئة رجل معهم سبعون بدنة ،ويف رواية أهنم كانوا أل ًفا وأربعامئة ،ويف رواية
أل ًفا ومخسامئة.
أسئلة:
س :1من هو آخر سفراء قريش إىل النبي ÷؟ وهل تفاءل النبي
÷ به؟ وماذا قال؟
س« :2بسم اهلل الرمحن الرحيم» هل ريض هبا كفار قريش أم كانوا
حياربوهنا؟
س :3اذكر بنود صلح احلديبية؟
س :4من هو الذي استنكر صلح احلديبية عىل النبي ÷؟ واذكر
احلوار الذي دار بينه وبني النبي ÷؟

بعد صلح احلديبية مع قريش ألدّ أعداء النبوة واإلسالم وأشدهم حربًا للنبي

÷ واملسلمني قفل رسول اهلل ÷ راج ًعا إىل املدينة هو واملسلمون،
َّ َ َ ْ َ َ
َّ َّ ْ َ
ْ
ْحن َّ
ح َنا لك
الرحيي يم إينا فت
ونزل عليه يف رجوعه سورة الفتح﴿ :بيس يم اَّللي الر ي
َْ ً ل ً
فتحا مبينًا ملا ترتب
فتحا مبيينا ﴾...1اآليات ،سمى اهلل تعاىل صلح احلديبية ً
عليه من األمن واختالط الناس مام تسبب يف اتساع نرش الدعوة اإلسالمية
ودخول الناس يف اإلسالم ،فإنه دخل اإلسالم يف تلك السنة أكثر مام دخل فيام
قبلها من السنني( ،)1فلام رجع رسول اهلل ÷ من احلديبية يف ذي احلجة سنة
ست أرسل الرسل إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم ،وكتب إليهم الكتب حتى
إنه خرج ستة نفر يف يو ٍم واحد يف حمرم سنة سبع:
فمنهم دحية بن خليفة الكلبي ،بعثه رسول اهلل ÷ إىل قيَص ملك الروم
يدعوه إىل اإلسالم وكتب معه كتابًا ،فروي أنه آمن ولكنه خاف عىل ملكه؛ ألنه

وجد الروم نافرين عن اإلسالم ،وكتب إىل رسول اهلل ÷ كتابا وهدية ،فلام
قرأه رسول اهلل ÷ قال(( :يبقى ملكهم ما بقي كتايب عندهم)) ،واهلل
أعلم(.)2
وبعث رسول اهلل ÷ عبد اهلل بن حذافة السهمي ،وهو أحد الستة إىل
كِّسى ملك الفرس يدعوه إىل اإلسالم ،وكتب معه كتابًا ،قال عبد اهلل :فدفعت
كتاب رسول اهلل ÷ َف ُقرئ عليه ثم أخذه فمزقه ،فلام بلغ ذلك رسول اهلل
÷ قال(( :اللهم مزق ملكه)) .وكتب كِّسى إىل باذان عامله عىل اليمن
( )1ومام يدل عىل ذلك أن جيش املسلمني كانوا يف غزوة اخلندق وهم يف املدينة ثالثة آالف وهي
آخر سنة 5هـ ،وعندما دعا من حول املدينة للخروج معه لعمرة احلديبية كانوا أل ًفا وأربعامئة
وهي آخر سنة 6هـ ،ويف فتح مكة كان عدد اجليش عرشة آالف ،وهو بعد صلح احلديبية بحوايل
سنة وعرشة أشهر ،أي :يف رمضان سنة 8هـ
( )2ذكره يف الآللئ املضية.

يأمره أن يبعث رجلني جلدين ليأخذا رسول اهلل ÷ ويذهبا به إىل كِّسى،
فلام وصال إىل النبي ÷ وأخرباه تبسم ودعاهام إىل اإلسالم وفرائصهام
ترتعد ،ثم قال هلام(( :ارجعا عني يومكام هذا حتى تأتياين الغد فأخربكام بام
أريد)) ،فجاءاه من الغد فأخربهام أن اهلل تعاىل قد سلط عىل كِّسى ابنه فقتله يف
تلك الليلة ،فرجعا إىل باذان فأخرباه وجاءه اخلرب بقتل كِّسى مطاب ًقا خلرب النبي
÷ فأسلم باذان هو واألبناء( )1الذين يف اليمن.
وقد كانت الروم وفارس يف ذلك الوقت أقوى دولتني يف العامل.
وبعث رسول اهلل ÷ حاطب بن أيب بلتعة وهو أحد الستة إىل املقوقس
عظيم القبط( )2يدعوه إىل اإلسالم ،وكتب معه كتابًا ،وملا وصل وقرأ عليه
الكتاب فعظم الكتاب واحرتمه وأكرم حاط ًبا وبعث معه بجاريتني وهدية ومل
يسلم ،فقبل رسول اهلل ÷ هديته وأخذ اجلاريتني مارية أم إبراهيم بن
رسول اهلل ÷ وأختها.
وبعث رسول اهلل ÷ إىل كثري من امللوك والرؤساء من العرب والعجم
يدعوهم إىل اإلسالم .وقد دخل كثري من الناس يف اإلسالم ،وهذا كله مام ترتب
عىل صلح احلديبية.
أسئلة:
س :1ماذا فعل قيَص عندما وصله كتاب رسول اهلل ÷ يدعوه إىل
اإلسالم؟
س :2ماذا فعل كِّسى عندما وصله الكتاب؟ وماذا حدث له؟
( )1األبناء :هم الفرس الذين كانوا يف اليمن.
( )2القبط :أهل مَص.

س :3كيف عرف باذان نبوة النبي ÷ حتى أسلم؟
فتحا مبينًا؟
س :4ملاذا سمى اهلل تعاىل صلح احلديبية ً

()1

ملا رجع رسول اهلل ÷ من احلديبية أقام يف املدينة ذا احلجة وبعض
املحرم ،ثم خرج يف بقية املحرم إىل خيرب ،فلام أرشف عىل خيرب قال(( :اللهم
رب السموات وما أظللن ورب األرضني وما أقللن ،ورب الرياح وما أذرين
فإنا نسألك خري هذه القرية وخري أهلها وخري ما فيها ،ونعوذ بك من رشها ورش
أهلها ورش ما فيها)).
فلام رأى أهل خيرب رسول اهلل ÷ وجيشه قالوا :حممد واخلميس معه،
فهربوا ،فقال رسول اهلل ÷(( :اهلل أكرب ،خربت خيرب ،إنا إذا نزلنا بساحة
قوم فساء صباح املنذرين)) ،فزحف رسول اهلل ÷ بجيشه عىل أرض خيرب
ماال ً
يأخذها ً
ماال ،ويفتحها حصنًا حصنًا ،فأول حصن افتتحه املسلمون حصن
ناعم ،ثم حصن القموص ،وهو حصن بني أيب احلقيق.
وأصاب رسول اهلل من هنا سبايا منهن صفية بنت حيي بن أخطب وبنتا عم
هلا ،فاصطفى رسول اهلل ÷ صفية لنفسه.
وملا افتتح رسول اهلل من حصوهنم ما افتتح حتصنوا يف حصن الوطيح
والسالمل ،فحارصهم رسول اهلل ÷ بضع عرشة ليلة ،وبعث رسول اهلل
÷ أبا بكر ثم عمر فاهنزم كل منهام( ،)2فقال رسول ÷ بعد ذلك:
( )1خيرب :تقع يف الشامل الرشقي للمدينة املنورة وتبعد عنها حوايل  168كم.
( )2رواه النسائي ( )411 :7رقم ( )8345عن عيل  #وفيه « :فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم بعث أبا بكر وعقد له لواء فرجع ،وبعث عمر وعقد له لواء فرجع بالناس»)411 :7 ( .
رقم ( )8346عن بريدة وفيه« :حارصنا خيرب ،فأخذ اللواء أبو بكر ومل يفتح له ،وأخذ من الغد
عمر ،فانَصف ومل يفتح له» ،وأمحد يف مسنده ( )97 :38رقم ( )22993رواية بريدة .ويف
فضائل الصحابة ( )593 :2رواية بريدة .والبيهقي يف دالئل النبوة ( )209 :4رواية سلمة بن
األكوع ،ويف ( )210 :4رواية بريدة ،ويف ( )212 :4رواية عيل  #من رواية عبد الرمحن بن

((ألعطني الراية غدً ا ً
كرارا غري فرار،
رجال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسولهً ،
ال يرجع حتى يفتح اهلل عليه))( ،)1فدعا رسول اهلل ÷ عل ًّيا رضوان اهلل
أيب ليىل .والبزار يف مسنده ( )135 :2رقم ( )496رواية عيل  .#ويف تاريخ دمشق البن
عساكر ( )90 -89 :42وابن كثري يف البداية والنهاية ( )212 :4عن سلمة بن األكوع .وابن
البطريق يف العمدة واملتقي اهلندي يف كنز العامل ( )463 :10رقم ( )30120عن بريدة وعزاه
إىل ابن جرير .وابن حجر اهليثمي يف جممع الزوائد عن ابن عباس وعزاه إىل الطرباين ،وعن ابن
أيب ليىل وعزاه إىل البزار .ويف فتح الباري البن حجر« :قال :ألعطني الراية غدا ،وقع يف هذه
الرواية اختصار ،وهو عند أمحد والنسائي وابن حبان واحلاكم من حديث بريدة بن اخلصيب قال
ملا كان يوم خيرب أخذ أبو بكر اللواء فرجع ومل يفتح له فلام كان الغد أخذه عمر فرجع ومل يفتح
له وقتل حممود بن مسلمة »...إلخ .اهـ وذكر بعث النبي ÷ بالراية مع أيب بكر ثم مع عمر
ومل يصنع شيئًا ذكر ذلك ابن هشام يف سريته ( .)334 :2وذكر أخذ أيب بكر وعمر الراية ابن
جرير الطربي يف تارخيه ( .)12 :3ويف مصنف ابن أيب شيبة ( )367 :6رقم ( )32080عن عيل
 #من كالم طويل« :فإن رسول اهلل ÷ بعث أبا بكر فسار بالناس فاهنزم حتى رجع إليه،
وبعث عمر فاهنزم بالناس  »...إلخ .وروى احلاكم يف مستدركه ( )39 :3رقم ( )4338عن
سلمة بن األكوع قال« :بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أبا بكر إىل بعض حصون خيرب
فقاتل وجهد ومل يكن فتح» ،ثم قال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه» .وقال الذهبي:
صحيح .وبعدها رواية أخرى حتت نفس الرقم عن عيل  #وصححها احلاكم والذهبي،
وأخرى رقم ( )4339عن بريدة وصححها هو والذهبي .وأخرج رواية سلمة بن األكوع
الطرباين يف الكبري ( )35 :7رقم ( )6303ومل يذكر فيها عمر .وروى احلاكم يف املستدرك (:3
 )40رقم ( )4341عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل ÷ دفع الراية يوم خيرب إىل عمر
فانطلق فرجع جيبن أصحابه وجيبنونه ،ثم قال :صحيح عىل رشط مسلم .وذكر رواية أخرى رقم
( )4340عن عيل  #وصححها هو والذهبي .وروى نحو ذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه (:7
 )393رقم ( )36879عن بريدة دون ذكر أيب بكر ،واملتقي اهلندي يف كنز العامل ()462 :10
رقم ( )30119وعزاه البن أيب شيبة والبزار ،والبزار يف مسنده ( )22 :3رقم ( )770عن عيل
 ،#ومل يذكر فيها أبا بكر.
( )1خرب الراية روي عن عدة من الصحابة بطرق كثرية ،ممن أخرجه :اإلمام أبو طالب يف تيسري
املطالب )109( :رقم ( ،)68والكويف يف املناقب )498 :2( :رقم ( )1001و( )496 :2رقم
( )996و( )88 :2رقم ( )575و( )501 :2رقم ( )1003و( )1005و( )1006و()1007
و( )1008و( .)1009والبخاري )47 :4( :رقم ( )2942و( )54 :4رقم ( )2976و(:4
 )60رقم ( )3009و( )18 :5رقم ( )3701و( ،)3702و( )134 :5رقم ( .)4209ومسلم:
( )1871 :4رقم  )2404( -32ورقم  )2405( -33و.)2407( -35 )2406( -34
والرتمذي يف سننه )638 :5( :رقم ( )3724والنسائي يف اخلصائص )26( :رقم( )11و()12

عليه وهو أرمد ،فتفل يف عينيه ثم قال(( :خذ هذه الراية فامض هبا حتى يفتح
اهلل عليك)) .قال ( :#فأرسل إيل فأتيته وأنا أرمد ال أبَص شي ًئا ،فتفل يف عيني
وقال(( :اللهم اكفه احلر والربد))( )1فام آذاين بعده حر وال برد).
فمىض عيل بالراية حتى ركزها حتت احلصن ،فخرج إليه أهل احلصن وخرج
مرحب اليهودي يف سالحه يطلب الرباز وقد كان فارس اليهود ،فربز إليه عيل
 #وقتله ،وقاتل أهل احلصن ،فلم يزل يقاتل حتى فتح اهلل عليه.
وحني أيقن أهل خيرب باهلالك يف حصني الوطيح والسالمل سألوا رسول اهلل
÷ أن يسريهم وأن حيقن دماءهم ،ففعل ،وكان رسول اهلل ÷ قد حاز
َ َ َ ل
ك لم َّ ل
اَّلل
األموال كلها إال هذين احلصنني .وهذه املغانم مام وعد اهلل تعاىل به﴿ :وعد
َ َ َ َ َ ً َ ْ ل ل َ َ َ َ َّ َ َ ل ْ َ
مغان يم كثيْية تأخذونها فعجل لكم ه يذه ي﴾ [الفتح.]20
و( )13و( )14و( )15و( )16وص( )32رقم ( )18و( )19و( )20و( ،)21وص( )34رقم
( )22و( .)23وأخرجه أمحد يف فضائل الصحابة )604 :2( :رقم ( )1034و( )605 :2رقم
( )1036و( )643 :2رقم ( )1093ويف مسند أمحد )160 :3( :رقم ( .)1608واحلاكم يف
املستدرك )117 :3( :رقم ( )4575و( )126 :3رقم ( )4601و( )143 :3رقم (.)4652
وابن ماجه يف سننه )45 :1( :رقم ( )121وابن أيب عاصم يف السنة )602 :2( :رقم ()1351
و( )608 :2رقم ( )1379والبزار يف مسنده )281 :3( :رقم ( )1072و( )324 :3رقم
( )1120و( )318 :10رقم ( )4443و( )327 :11رقم ( )5140و( )387 :14رقم
( )8113و( )8114و( )23 :16رقم ( .)9054وابن حبان يف صحيحه )377 :15( :رقم
( )6932و( )380 :15رقم ( .)6935والبيهقي يف شعب اإليامن )171 :1( :رقم (.)77
وابن أيب شيبة يف مصنفه )370 :6( :رقم ( )32100و( )392 :7رقم ( .)36874والطرباين
يف الكبري )237 :18( :رقم ( .)595وأبو داود الطياليس يف مسنده )187 :4( :رقم (.)2563
يف كنْز العامل )122-120 :13( :رقم ( ،)36388وعزاه إىل ابن أيب شيبة ،وأمحد ،وابن ماجه،
والبزار ،وابن جرير وصححه ،والطرباين يف األوسط ،واحلاكم يف املستدرك ،والبيهقي يف
الدالئل والضياء يف املختارة.
( )1رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( )287 :5رقم ( )9637وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )367 :6رقم
( ،)32080ورواه ابن ماجه يف سننه ( )43 :1رقم ( )117بلفظ« :أذهب عنه» ،وأمحد يف
مسنده ( )168 :2رقم ( )778والطرباين يف األوسط ( )380 :2رقم ( )2286والنسائي يف
سننه ( )411 :7رقم (.)8345

فلام سمع هبم هيود فدك بعثوا إىل رسول اهلل ÷ يسألونه فيه أن يسريهم وأن
حيقن دماءهم وخيلوا له األموال ،ففعل رسول اهلل ÷.

وبعد فتح خيرب قدم جعفر بن أيب طالب يف بعض املهاجرين معه من احلبشة،
فاعتنقه النبي ÷ والتزمه وق َّبل بني عينيه وقال ÷(( :ما أدري بأهيام أنا
ً
رجال محلهم
أِس ،بفتح خيرب أم بقدوم جعفر)) .وكان القادمون ستة عرش
النجايش يف سفينته ،وكان قد َق ِدم قبل ذلك بعضهم قبل اهلجرة إىل املدينة ،وهم
ً
رجال ،وبعضهم مل يقدم إال بعد قدوم جعفر ،وبعضهم مات
ثالثة وثالثون
هناك.
وكان مجلة املهاجرات إىل احلبشة ست عرشة امرأة ،منهم رقية بنت رسول
اهلل ÷ ،وأم حبيبة بنت أيب سفيان ،وأم سلمة بنت أمية ،وسودة بنت زمعة،
وسهلة بنت سهيل بن عمرو ،وأسامء بنت عميس.
أسئلة:
س :1اذكر حصنني من حصون خيرب افتتحها رسول اهلل ÷ يف بداية
الزحف عىل خيرب؟
س :2ماذا قال رسول اهلل ÷ بعد اهنزام من اهنزم؟
س :3ارشح القصة عندما دعا النبي ÷ عيل بن أيب طالب  #وهو
أرمد وأعطاه الراية؟
س :4اذكر قصة مسري عيل  #بالراية حتى فتح اهلل عليه؟

من بنود صلح احلديبية كام تقدم رجوع النبي ÷ وأصحابه تلك السنة
إىل املدينة ،وأن يعودوا للعمرة يف السنة املقبلة ،فعىل هذا االتفاق خرج النبي
÷ واملسلمون ممن ُصد معه عن البيت احلرام ،وسميت هذه العمرة عمرة
القضاء ألن النبي ÷ قاىض ً
قريشا عليها ،أي :اعتمر حسب االتفاق بينه
÷ وبني قريش ،ال ألن عمرة احلديبية فسدت وهذه قضاء هلا.
وقد اعتمر رسول اهلل ÷ أربع مرات :عمرة احلديبية ،وعمرة القضاء،
وعمرة اجلعرانة( )1عند عودته من حصار الطائف ،وكل هذه الثالث يف شهر ذي
القعدة ،أما العمرة الرابعة فهي التي قرهنا ÷ مع حجته.
وملا علمت قريش بقدوم النبي ÷ لعمرة القضاء خرجت عن مكة إىل
رؤوس اجلبال ،وحتدثت قريش فيام بينها أن حممدً ا وأصحابه قد أضعفتهم محى
يثرب ،ووقفت قريش بحيث تنظر إىل املسلمني ،فلام دخل النبي ÷ اضطبع
بردائه -أي :أدخل الرداء حتت إبطه األيمن وغطى به كتفه األيِّس وأخرج
عضده األيمن -ثم قال(( :رحم امرؤا أراهم اليوم من نفسه قوة)) ،ثم استلم
الركن األسود وخرج هيرول يف الطواف عىل البيت وهيرول أصحابه معه،
فمضت السنة بذلك.
ويف اليوم الثالث سألت قريش النبي ÷ أن خيرج من مكة حسب
االتفاق بني الطرفني يف صلح احلديبية ،فخرج من مكة ،وتزوج بعد إحالله من
العمرة بميمونة بنت احلارث اهلاللية وبنى هبا يف ِسف -موضع عند التنعيم-
وهبذا املوضع ماتت رمحة اهلل عليها ،وقربها يف ذلك املكان معروف عليه بناء
( )1اجلعرانة :كانت قرية صغرية خارج حدود احلرم شامل رشق مكة ،تبعد عنها  20كم.

وهو عىل جانب خط السيارات من مكة إىل املدينة ،ولرتاب قربها رائحة زكية
تنفح إىل خارج البناء ،هكذا وجدت قربها عند زياريت( )1هلا رمحة اهلل عليها.
وكانت عمرة القضاء تصدي ًقا لرؤيا رسول اهلل ÷ التي حدث هبا
أصحابه عند اخلروج إىل احلديبية ،وقد ذكرها اهلل تعاىل يف آخر سورة الفتح فقال
ْ
الر ْؤ َيا ب ْ َ َ َ ْ ل ل َّ ْ َ ْ
سبحانه﴿ :لَ َق ْد َص َد َق َّ ل
اَّلل َر لس َ ل
وَل ُّ
ج َد ْ َ
اْل َر َام إين
اْل يق َلدخلن المس ي
ي
َ َ َ
َ َ ََ ل َ َ
َ َ َّ ل َ َ ل َ َ ل ل َ ل ْ َ ل َ
ين َل َتافون ف َعل َيم َما ل ْم ت ْعل لموا
ّص
شاء اَّلل ءا يمن يي ُمليقيي رءوسكم ومق ي ي
فَ َج َع َل م ْين لدون َذل َيك َفتْ ًحا قَر ً
يبا.﴾27
ي
ي
أسئلة:
س :1ملاذا سميت عمرة القضاء هبذا االسم؟
س :2اذكر العمر التي اعتمرها رسول اهلل ÷؟
س :3ماذا فعل رسول اهلل ÷ يف طواف العمرة ليظهر قوته وقوة
أصحابه أمام قريش؟
س :4من هي التي تزوج هبا رسول اهلل ÷ وبنى هبا يف ِسف؟ وما
هي الكرامة التي يف قربها حتى وقتنا هذا؟
س :5كانت عمرة القضاء تصدي ًقا لرؤيا رسول اهلل ÷ ،اذكر اآلية
التي تدل عىل ذلك؟

( )1هذا الكالم من املوىل العالمة حممد بن عبد اهلل عوض أيده اهلل تعاىل.

()1

وسببها أن النبي ÷ أرسل احلارث بن عمري األزدي إىل صاحب بَصى
بكتاب يدعوه إىل اإلسالم ،فاعرتض له رشحبيل بن عمرو الغساين يف مؤتة
فرضب عنقه ،فاشتد ذلك عىل رسول اهلل ÷ ،فبعث ثالثة آالف رجل من
املسلمني ،واستعمل عليهم جعفر بن أيب طالب ،يف (املصابيح) :أخربنا ابن
بالل بإسناده قال :سمعت حممد بن زيد بن عيل يقول :ما لقي رسول اهلل ً
جيشا
إال بدأ بأهله ،وال بعث بع ًثا إال قدم أهل بيته ،وسألناه :من كان عىل الناس يوم
مؤتة؟ فقال :جعفر بن أيب طالب(.)2
فإن أصيب جعفر فزيد بن حارثة ،فإن أصيب فعبد اهلل بن رواحة( ،)3فودعوا
رسول اهلل ÷ وودعهم

وودعهم املسلمون ،فمضوا حتى إذا بلغوا معان()4

من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل أرض البلقاء( )5يف مائة ألف ،عند ذلك
غري املسلمون يف أمرهم وجعلوا ينظرون فيام يعملون ،فقال بعضهم :نكتب إىل
الناس عبدُ اهلل بن رواحة
رسول اهلل ÷ بعدد عدونا ثم يأمرنا بأمره ،فشجع َ
ومام قال هلم :وما نقاتل الناس بعدد وال بقوة وال بكثرة ،ما نقاتلهم إال هبذا الدين
ظهورا وإما شهادة .فقال
الذي أكرمنا اهلل به ،فانطلقوا فإنام هي إحدى احلسنيني إما
ً
( )1مؤتة :بلدة يف األردن يف حمافظة الكرك ،تبعد عن عامن  140كم جنوبًا ،وتبعد عن املدينة املنورة
حوايل  900كم ً
شامال.
( )2أبو العباس احلسني يف املصابيح يف رواية بإسناده :ص( )242رقم (.)99
( )3ذكر أبو العباس احلسني يف املصابيح يف رواية بإسناده :ص( )242رقم ( ،)100فيها « :ثم أمره
عىل زيد وعبد اهلل بن رواحة ،ومجيع الناس يف غزوة مؤتة ،فقطعت يداه ورضب عىل جسده نيفا
وسبعني رضبة».
( )4معان :بلدة يف األردن تقع جنوب مؤتة.
( )5البلقاء :يف األردن حمافظة تقع غرب عامن وشامل مؤتة.

الناس :صدق واهلل ابن رواحة.
فمىض الناس حتى كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم مجوع هرقل من الروم
والعرب ،فالتقى الفريقان عند قرية يقال هلا :مؤتة ،وتعبأ املسلمون للقتال،
واشتبك اجليشان وقاتل جعفر عىل فرسه حتى إذا اشتد القتال اقتحم عن فرسه
وعقرها()1

ً
راجال ،وكان حيمل الراية بيمينه فقطعت يمينه ،فأخذها
وقاتل

بشامله فقطعت شامله ،ثم احتضنها حتى قتل.
ثم أخذ اللواء زيد بن حارثة وقاتل حتى مزقته رماح القوم ،ثم أخذ اللواء
عبد اهلل بن رواحة وقاتل حتى قتل .وكان خالد بن الوليد قد أسلم يف هذه السنة
وحرض املعركة ،فاصطلح املسلمون عىل أن يعطوه الراية ،فأخذها وانحاز ً
قليال
ً
قليال حتى انَصف هبم عن املواجهة.
هذا ،وقد كان النبي ÷ وقت املعركة عىل املنرب يف املدينة املنورة حيكي ما
حيدث يف تلك املعركة ويقول(( :أخذ الراية جعفر فقاتل هبا حتى قتل ،ثم أخذ
الراية زيد بن حارثة فقاتل هبا حتى قتل( ،)))2ثم سكت ÷ حتى تغريت
وجوه األنصار لظنهم أن عبد اهلل بن رواحة قد قَص فيام أوكل إليه ،ثم قال
÷(( :ثم أخذها عبد اهلل بن رواحة حتى قتل شهيدً ا)) .وهذا من معجزات
النبي ÷.
ثم بعد ذلك ذهب رسول اهلل ÷ إىل بيت جعفر وقال ألسامء زوجة
( )1وهذا فيه مصلحة عظيمة جدًّ ا فجاز ألجلها ،أفاد ذلك سيدي العالمة نجم العرتة الطاهرة حممد
بن عبد اهلل عوض املؤيدي أيده اهلل تعاىل ،ومن املصلحة فيه شد عزائم جيش اإلسالم حينام
يرون قائدهم يفعل ذلك الفعل ،وكذلك بث الرعب يف قلوب اجليش الرومي عند رؤيته ذلك
والعلم به ،وهذا كله مع قلة عدة وعدد املسلمني يف مقابل جحافل الروم مع غري ذلك من
املصالح التي ال ختفى عىل اللبيب.
( )2ويف مسند البزار ( )216 :6رقم ( )2257عن عبد اهلل بن جعفر أن النبي ÷ قال(( :ثم
أخذ الراية جعفر فأصيب ،ثم أخذها زيد بن حارثة فأصيب  ))...إلخ.

جعفر(( :ائتيني ببني جعفر)) ،فأتت هبم وجعل يلثمهم ويشمهم ،وذرفت عيناه
بالدموع ،فأخربها بمصاب القوم ،وأمر أهله بأن يصنعوا آلل جعفر طعا ًما .هذا
وعندما قطعت يدا جعفر قال رسول اهلل ÷(( :لقد أبدله اهلل هبام جناحني
يطري هبام يف اجلنة))؛ ولذلك سمي الطيار ،وبرش زوجته أسامء بذلك.
أسئلة:
س :1ما هو السبب يف غزوة مؤتة؟ وكم كان عدد جيش املسلمني فيها؟
س :2كم عدد جيش الروم يف هذه الغزوة؟
س :3من هو القائد الذي عينه رسول اهلل ÷ عىل جيش املسلمني يف
هذه الغزوة؟
س :4من هو القائد الثاين الذي عينه رسول اهلل ÷ يف هذه الغزوة إن
أصيب األول؟ ومن الثالث إن أصيب الثاين؟
س :5اذكر املعجزة التي حدثت للنبي ÷ يف هذه املعركة؟

كان فتح مكة أعظم انتصار لإلسالم ورسول اإلسالم ÷؛ ألن أهل مكة
 ًقريشا -كانوا أكرب عدو لإلسالم ونبي اإلسالم قبل اهلجرة وبعدها كام تقدم.
هذا ،وقد كان بنو بكر من كنانة انضمت يف صلح احلديبية إىل قريش،
وانضمت خزاعة إىل صف النبي ÷ واملسلمني كام تقدم ،فمىض عىل هذا
الصلح ما يقارب السنتني ،ثم بعد ذلك عدت بنو بكر عىل خزاعة عىل حني غرة
فقتلت فيها وأعانتهم قريش بالسالح خفية ،فجاءت خزاعة خترب النبي ÷
بام فعلت قريش ،وقال شاعرهم عمرو بن سامل اخلزاعي للنبي ÷ وهو
جالس يف املسجد بني الناس:
الهــــم إين ناشــــد حممــــدا
حلـــف أبينـــا وأبيـــه األتلـــدا
إن ً
قريشـ ـا أخلفـــوك املوعـــدا

إىل أن قال:

ركعــــا وســــجدا
وقتلونــــا ً

فقال ÷(( :نَصت يا عمرو بن سامل)).
ثم خافت قريش مام فعلت من اإلخالل بالصلح ،فركب أبو سفيان وتوجه
إىل النبي ÷ ليشد العهد ويؤكد الصلح وهيدئ الوضع ،فوصل املدينة
وكلم النبي ÷ فلم يرد عليه شي ًئا ،فكلم عل ًّيا فلم جيد عنده ما يريد ،وكلم
فاطمة فلم جيد ما يريد ،فسأل عل ًّيا بالرحم واستنصحه ،فقال له عيل :#
(واهلل ال أعلم لك شي ًئا ،ولكنك سيد بني كنانة فقم وأجر بني الناس ثم احلق
بأرضك) ،فقال :وهل ينفعني ذلك؟ قال عيل( :ال ولكني ال أجد لك غري
ذلك) ،فمىض أبو سفيان وقال ذلك ،ثم قفل راج ًعا إىل مكة.

ثم جتهز رسول اهلل ÷ وأعدوا واستعدوا لفتحها وحشدوا جيوش
املسلمني ،ثم خرج بجيش قوامه عرشة آالف رجل ،وقال ÷(( :اللهم خذ
العيون واألخبار عن قريش حتى نباغتهم يف بالدهم)).
فكتب حاطب بن أيب بلتعة -وهو من أهل بدر -إىل قريش خيربها بسري
رسول اهلل ÷ بجيوشه لفتح مكة ،وأعطى كتابه امرأة تسمى سارة ،وهي
موالة لبعض بني عبد املطلب ،فأتى الوحي خيرب النبي ÷ بذلك ،فأرسل
النبي ÷ عيل بن أيب طالب والزبري فأخذا منها ذلك الكتاب بعد التهديد
والوعيد ،فعادا بالكتاب إىل النبي ÷ فقال حلاطب(( :ما محلك عىل ما
صنعت؟)) فقال حاطب :ما غريت يا رسول اهلل وال بدلت ،غري أن يل يف مكة
ً
أهال وولدً ا فأردت أن أختذ عندهم معرو ًفا جيريوين به يف أهيل وولدي ،فأنزل اهلل
تعاىل يف ذلك سورة املمتحنة إال ً
قليال يف آخرها:
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الر لسول ِإَويَّاك ْم أن تؤم لينوا بياَّللي َربيك ْم﴾ اآليات.
ُي يرجون
أسئلة:
س :1ملاذا كان فتح مكة أعظم انتصار للنبي ÷ ولإلسالم؟
س :2كيف نقضت قريش صلح احلديبية؟
س :3ماذا فعلت قريش عندما خافت من اإلخالل بالصلح بينها وبني
النبي ÷؟
س :4كم عدد اجليش الذي خرج به رسول اهلل ÷ لفتح مكة؟
س :5اذكر قصة حاطب بن أيب بلتعة وكتابه إىل قريش؟ وماذا نزل فيه؟

سائرا بجيوش املسلمني لفتح مكة لقي يف
وعندما كان رسول اهلل ÷ ً
الطريق ابن عمه أبا سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وابن عمته عبد اهلل بن
أمية بن املغرية فأسلام.
مهاجرا بعياله ،وقد كان قبل ذلك
أيضا عمه العباس
قال ابن هشام :ولقي ً
ً
مقيما بمكة عىل سقاية احلجاج ،ورسول اهلل ÷ راض عنه ،فأيقن أنه هالك
ً
قريش عندما رأى تلك اجليوش ،فخرج عىل بغلة رسول اهلل ÷ لينذر أبا
ً
وقريشا باهلالك إن مل يسلموا ،فرأى يف طريقه أبا سفيان بن حرب سيد
سفيان
قريش فحذره بقطع رقبته إن مل يسلم ،فحمله العباس عىل البغلة وأتى به النبي
÷ فقال النبي له(( :أما آن لك يا أبا سفيان أن تعلم أال إله إال اهلل)) فقال
أبو سفيان :بىل ،ثم قال له ÷(( :أما آن لك أن تعلم أين رسول اهلل)) فقال
أبو سفيان :ما أمحلك وأوصلك أما هذه فإن يف النفس منها شي ًئا ،فقال له
العباس :وحيك أسلم واشهد أال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل قبل أن ترضب
عنقك ،فشهد بذلك أبو سفيان وهو كاره.
فقال العباس :يا رسول اهلل ،إن أبا سفيان حيب الفخر ،فاجعل له شي ًئا ،قال
÷(( :نعم ،من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو آمن،
ومن دخل املسجد فهو آمن)).
وأراد رسول اهلل ÷ أن يري أبا سفيان قوة اإلسالم ،فأمر العباس أن حيبس
أبا سفيان عند مضيق جبل حتى متر به اجليوش ،فمرت به تلك اجليوش وهو ينظر
إليها ،وكلام مرت به قبيلة قال :من هذه يا عباس ،فيقول العباس :هذه قبيلة كذا،
حتى مر به املهاجرون واألنصار وفيهم رسول اهلل ÷ فقال :من هؤالء يا
عباس؟ فقال :رسول اهلل ÷ واملهاجرون واألنصار ،فقال :سبحان اهلل ،ما
عظيما ،فقال له العباس:
ألحد هبؤالء من طاقة ،واهلل لقد أصبح ملك ابن أخيك
ً

وحيك إنه ليس بملك ،إهنا النبوة( ،)1فقال له العباس :انج وحيك فأدرك قومك قبل
أن يدخل عليهم ،فخرج أبو سفيان حتى دخل مكة وهو ينادي :من دخل دار أيب
سفيان فهو آمن ،ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ،ومن ألقى سالحه فهو آمن ،ثم قال:
فإين رأيت ما مل تروا الرجال والكراع والسالح ليس ألحد هبم طاقة ،حممد يف عرشة
آالف ،فأسلموا تسلموا.
أسئلة:
س :1من الرجالن اللذان لقيهام رسول اهلل ÷ يف طريقه وأسلام؟
واذكر قرابتهام من رسول اهلل ÷؟
س :2من هو الذي لقيه النبي ÷ يف الطريق وهو مهاجر بعياله؟
مقيما يف مكة إىل ذلك الوقت؟
س :3ملاذا بقي العباس بن عبد املطلب
ً
وهل كان رسول اهلل ÷ راض ًيا عنه؟
كارها أم أسلم وهو راغب يف اإلسالم؟ واذكر
س :4هل أسلم أبو سفيان ً
قصة إسالمه؟
س :5ماذا فعل رسول اهلل ÷ عندما أراد أن يري أبا سفيان قوة
اإلسالم؟

( )1البغوي يف تفسريه ( ،)322 :5والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ( )319 :3رقم ()5450
والطرباين يف الكبري ( )76 :7رقم ( )6419ويف الصغري (  )167 :2رقم ( )968والضياء يف
املختارة ( )153 :11رقم ( )145وأبو طاهر املخلص يف املخلصيات ( )184 :2رقم
( )1331والواقدي يف املغازي ( )822 :2وابن هشام يف السرية ( )404 :2والكامل يف التاريخ
البن األثري ( )120 :2وابن سعد يف الطبقات (  )135 :2وابن جرير الطربي يف تارخيه (:3
 )54والبيهقي يف دالئل النبوة ( .)32 :5وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)176 :6رواه
الطرباين ورجاله رجال الصحيح.

ثم أقبل رسول اهلل ÷ عىل ناقته القصوى حتى وقف بذي

طوى()1

وتوسط الناس ،وإن حليته تكاد متس واسطة الرحل تواض ًعا هلل حيث رأى ما
رأى من كثرة املسلمني ومن الفتح والنَص عىل قريش ألد أعدائه ،وقال(( :ال
عيش إال عيش اآلخرة)).
قال الواقدي :ودخلت اجلنود كلها فلم تلق حربًا إال جمموعة قليلة قاومت

قليال ثم اهنزمت.

قال جابر بن عبد اهلل :فلام أرشف رسول اهلل نظر إىل بيوت مكة فحمد اهلل
وأثنى عليه ،ونظر إىل موضع قبة جتاه شعب بني هاشم حيث حَص رسول اهلل
÷ وأهله ثالث سنني ،وقال(( :يا جابر ،إن منزلنا اليوم حيث تقاسمت
علينا قريش يف كفرها)).
ثم بعد ذلك ذهب رسول اهلل ÷ حتى وصل الكعبة عىل راحلته فاستلم
الركن بمحجنه وكرب فكرب املسلمون لتكبريه وعجوا بالتكبري حتى ارجتت مكة ،ثم
صنما ،وكلام مر بصنم منها
طاف بالبيت وحول الكعبة وفوقها ثالثامئة وستون ً
أشار بقضيب يف يده ويقول(( :جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو ًقا))،
فيقع الصنم لوجهه ،ثم أمر هببل فكِّس ،ثم أرسل إىل عثامن بن طلحة يأتيه بمفتاح
الكعبة فدخلها وأزال ما فيها من التامثيل ومكث فيها ما شاء اهلل ،ثم خرج رسول
اهلل ÷ وأهل مكة قيام حتته ،ثم قال(( :احلمد هلل الذي صدق وعده ،ونَص
عبده ،وهزم األحزاب وحده ،ماذا تقولون وماذا تظنون؟)) قالوا :أخ كريم ،وابن
أخ كريم ،وقد قدرت ،فقال(( :إين أقول كام قال أخي يوسف :ال تثريب عليكم
( )1واد عىل نحو فرسخ من مكة عىل طريق التنعيم ،ويعرف اآلن بالزاهر( .كتاب احلج والعمرة
للموىل جمد الدين املؤيدي .)#

اليوم ،اذهبوا فأنتم الطلقاء)).
وبعد أن أكمل كالمه قال ÷(( :ادعوا يل عثامن بن طلحة)) فجاء ،وقد
كان رسول اهلل ÷ قال له يو ًما بمكة ومفتاح الكعبة مع عثامن(( :لعلك
سرتى هذا املفتاح بيدي يو ًما أضعه حيث شئت)) ،قال عثامن :فلام دعاين
واملفتاح بيده ذكرت قوله ÷ ،ثم قال(( :خذوها يا بني أيب طلحة خالدة
تالدة)).
ويف ذلك اليوم عفى رسول اهلل ÷ عن الناس إال عدة رجال ونساء.
أسئلة:
س :1اذكر هيئة رسول اهلل ÷ عندما وصل بذي طوى فا ًحتا ملكة
ومنتَصا عىل أشد وأكرب عدو لإلسالم ونبي اإلسالم؟ وعىل
املكرمة
ً
ماذا كان راك ًبا؟
س :2كيف كانت احلرب التي واجهتها جيوش النبي ÷ يف فتح مكة؟
س :3ماذا قال رسول اهلل ÷ جلابر بن عبد اهلل عندما نظر إىل موضع
قبة جتاه شعب بني هاشم؟
س :4ماذا فعل رسول اهلل ÷ باألصنام والتامثيل التي يف الكعبة
وحوهلا؟
س :5اذكر القصة التي تدل عىل أن رسول اهلل ÷ قد بلغ الغاية يف
حسن اخللق والعفو والرمحة ،وهي عفوه عن أكرب أعداء له ولإلسالم؟

كان النبي ÷ متواض ًعا ًّ
حقا بني أصحابه كأحدهم ،بل إنه ÷ كان
أشدهم تواض ًعا جييب دعوة العبد واملرأة والفقري والضعيف ،وكان يأكل من
طعامهم ويرشب من رشاهبم ويدعو هلم ويداعب أطفاهلم .وكان ÷ ال يبخل
بتقديم أهل بيته وقرابته يف احلرب ومواطن القتل ،مثل تقديم عيل  #ومحزة
وعبيدة يوم بدر ،فقتل عبيدة ،وقتل محزة يوم أحد ،ويوم اخلندق برز عيل #
لعمرو بن عبد ود ،وقتل جعفر يوم مؤتة.

فكثريا ما حيصل منهم ما
كان الصحابة يتعلمون اإلسالم واإليامن بالتدريج،
ً
ال ينبغي وال جيوز بسبب اجلهل واخلطأ أو الغفلة أو ضعف اإليامن ،وكان
÷ يف معاملته هلم كام لو مل يصدر منهم يشء ،فلم تتغري معاملته هلم عام
َّ
كانت عليه قبل عصياهنم ،وكان كام قال اهلل تعاىل عنه﴿ :فَب َما َر ْ َ
ْح ٍة م َين اَّللي
ي
َ
ْ َ َ ل ْ َ َ ْ ل ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
ْل َْ
َ
ب َلنفضوا م ْين َح ْول يك فاعف عن له ْم
نلي ت لهم ولو كنت فظا غل ييظ القل ي
َْ
َ ْ ْ َ
َ ل
اس َتغفي ْر ل له ْم َوشاوي ْره ْم يِف اْل ْم ير﴾ [آل عمران ]159فكان ÷ مع لني جانبه
و
وسهولة أخالقه وعظيم كرمه يعفو عن ما صدر من أخطاء ويسأل اهلل هلم
املغفرة ويدعوهم للتشاور يف أمور اإلسالم العامة ليستطيب بذلك نفوسهم.

كان ÷ يعامل املنافقني كام يعامل املؤمنني ما داموا مِّسين لنفاقهم
وكافني لرشهم ،فإذا ظهر من منافق كيد لإلسالم واملسلمني دفعه ÷ بام
يرده ،ثم يعود إىل معاملتهم باحلسنى ،بل كان ÷ يبالغ يف اإلحسان إليهم
رجاء أن متيل قلوهبم إىل اإليامن واإلخالص ،وكان ÷ يغض ما أمكن عام

يبدو من نفاق املنافقني وال يؤاخذهم وال يكشف أستارهم ،إال إن أمره اهلل
تعاىل بيشء من ذلك ،ومن شواهد ذلك حني مات عبد اهلل بن أيب رئيس
املنافقني حرض النبي ÷ جنازته وكفنه يف ثوبه وصىل عليه وقام عىل قربه،
ََ َ
َ ل
ثم نزل القرآن بعد ذلك ينهاه عن الصالة عىل املنافقنيَ ﴿ :وَل ت َص يل لَع أ َح ٍد
ْل ْ َ َ ًََ ََ َل ْ ََ َ
ْ
ْبه ي﴾ اآلية [التوبة.]89
مينهم مات أبدا وَل تقم لَع ق ي
كانت قريش ألد أعداء النبي ÷ وأشدهم عليه ومل يلق من غريهم مثل ما
لقي منهم كام قدمنا لكم بعضه ،فحني دخل النبي ÷ مكة يوم الفتح وأيقنت
قريش أنه ال طاقة هلم يف مواجهة النبي ÷ واستسلمت وأصبحت قريش
وقائدها أبو سفيان يف قبضة النبي ÷ قال هلم بعد حوار اسرتمحوا فيه النبي
÷ وطلبوا منه العفو(( :اذهبوا فأنتم الطلقاء)) ،فعفى النبي ÷ عنهم
وأطلقهم ومل يأخذهم بام فعلوه به وبأصحابه ،بل إنه ÷ أعطى رؤساء قريش
من غنائم حنني كل واحد منهم مائة من اإلبل ليستميل هبا قلوهبم إىل اإلسالم.

وأما سريته يف أهله وقرابته فقد كان ÷ أبر الناس بأهله ،وقد قال
÷(( :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل)) ،وكان ÷ يصل
الرحم ويأمر بصلتها.
أسئلة:
س :1اذكر بعض األمثلة التي تبني تواضع رسول اهلل ÷ بني
أصحابه؟

س :2كيف كانت معاملة النبي ÷ مع أهل الزالت من املؤمنني؟
س :3كيف كانت معاملة النبي ÷ مع املنافقني ما داموا مِّسين
لنفاقهم وكافني لرشورهم؟
س :4كيف كان ÷ يتعامل مع من ظهر كيده لإلسالم من املنافقني؟
س :5متى كان ÷ يؤاخذ املنافقني ويكشف أستارهم؟
س :6اذكر معاملة النبي ÷ مع قريش يوم فتح مكة؟

بعد فتح النبي ÷ مكة أرسل ÷ خالد بن الوليد يف أكثر من ثالثامئة
رجل إىل بني جذيمة يدعوهم إىل اإلسالم ،فدعوهم إىل اإلسالم فأسلموا،
وأمرهم خالد بوضع السالح فوضعوه ،فجعل خالد يقتلهم ويأِسهم ودفع إىل
أسريا ،ثم أمر خالد بعد ذلك أن يقتل كل رجل أسريه
كل رجل من أصحابه
ً
فقتلوهم ،وأبى بعض أصحابه من قتلهم منهم ابن عمر ،فلام قدموا عىل النبي
÷ أخربوه اخلرب فاستاء وحزن ورفع يديه إىل السامء وقال(( :اللهم إين أبرأ
إليك مام صنع خالد))( )1مرتني.
ثم بعث النبي ÷ عيل بن أيب طالب  #عىل الفور ليعطي ديات القتىل
ويعوض ما فات عليهم من أمواهلم ،ففعل عيل ما أمره النبي ÷ ،وبقيت
عند عيل فضلة من املال فأعطاهم وقال هلم( :وهذا املال لكم عام ال تعلمونه وال
يعلمه رسول اهلل ÷) ،فلام أخرب النبي ÷ بذلك استبرش وذهب عنه
بعض احلزن.
والسبب يف فعل خالد هبم ما يقال :إنه كان بينه وبينهم دماء يف اجلاهلية،
فالحت له الفرصة يف هذا البعث فانتقم منهم حتى قيل :إنه قتل منهم مخسامئة،
وقيل :ثالثامئة.

( )1البخاري يف صحيحه ( )160 :5رقم ( )4339والنسائي يف سننه ( )236 :8رقم ()5405
وابن حبان يف صحيحه ( )53 :11رقم ( )4749وأمحديف مسنده ( )444 :10رقم ()6382
والبيهقي يف السنن الكربى ( )194 :9رقم ( )18265وعبد الرزاق يف مصنفه ( )221 :5رقم
( )9434والواقدي يف املغازي ( )881 :3وابن هشام يف السرية ( )429 :2وابن سعد يف
الطبقات ( )147 :2وابن عبد الرب يف االستيعاب (.)428 :2

أسئلة:
س :1ماذا فعل خالد ببني جذيمة عندما أرسله النبي ÷ إليهم
يدعوهم إىل اإلسالم؟
س :2ماذا فعل النبي ÷ عندما جاءه خرب بني جذيمة؟
س :3ما هو سبب قتل خالد لبني جذيمة؟ وكم قتل منهم؟

()1

حشد أرشاف هوازن وثقيف مجوعهم يريدون احلرب لرسول اهلل ÷،
ويريدون أن يبادروه باحلرب قبل أن يبادرهم ،وكان مالك بن عوف كبريهم
صغري السن يسء املشورة والرأي ،فأمرهم أن يسوقوا معهم نساءهم وأطفاهلم
وأمواهلم حتى مواشيهم ،يريد بذلك أن يتفانوا يف الدفاع عنهم ،وقد قيل :إن
عددهم بلغ عرشين ألف رجل ،وقيل :ثالثني أل ًفا.
فلام علم النبي ÷ بخربهم خرج بجيش قوامه اثنا عرش ألف رجل،
وعندما رأى بعض أصحاب النبي ÷ كثرة اجليش أخذهم العجب فقال:
واهلل ال هنزم اليوم من قلة ،وكانت البداية غري متوقعة ،فقد كمن عدة نفر من
املرشكني يف جنب الوادي ثم باغتوا املسلمني عىل حني غفلة منهم فكشفوهم
وفرقوهم ،وشد عليهم مالك بن عوف ومن معه يرضبون ظهورهم حتى مل يبق
إال رسول اهلل ÷ وعيل  #والعباس بن عبد املطلب وابنه الفضل وأربعة
من أوالد عم رسول اهلل ÷ ،وقتل معهم أيمن بن عبيد اهلل بن موالة رسول
اهلل ÷ أم أيمن ،فأنزل اهلل سكينته عىل رسوله وعىل هؤالء املؤمنني الذين
ثبتوا ،قال العباس يف ذلك:
نَصنا رسول اهلل يف احلرب سبعة()2

وقد فر من قد فر عنه وأقشــعوا

( )1حنني :واد يقع بني مكة والطائف.
( )2يف أنوار اليقني ( 186 :1نسخة إلكرتونية) هم :عيل بن أيب طالب ،وأبو سفيان بن احلارث بن
عبد املطلب ،وعقيل بن أيب طالب ،وربيعة بن احلارث بن عبد املطلب ،وعبد اهلل بن الزبري بن
عبد املطلب ،والعباس بن عبد املطلب وابنه الفضل بن العباس .والثامن أيمن بن عبيد اهلل.
ويف االستيعاب البن عبد الرب« :)813 :2( :وقال ابن إسحاق :السبعة عيل والعباس والفضل
بن العباس وأبو سفيان بن احلارث وابنه جعفر وربيعة بن احلارث وأسامة بن زيد ،والثامن
أيمن بن عبيد» .ومثل ذلك قال ابن قتيبة يف املعارف.)163( :

وثامننــا القــى احلــامم بســيفه

بـــام مســـه يف اهلل ال يتوجـــع

وقد ذكر اهلل تعاىل هذه القصة ونعى عليهم عجبهم بكثرهتم وأهنا سبب
َ َ َْ ل َْ ْ َ ْ َ َْ ل ْ َ َْ ل ل ََ
ْثتك ْم فل ْم
ي إيذ أعجبتكم ك
اهلزيمة يف أول املعركة فقال تعاىل﴿ :ويو َم حن ٍ
َّ
لْ َ ْ ل ْ َ ًْ َ َ َ ْ َ َْ ل
ك لم ْاْل ْر لض ب َما َر لح َب ْ
ت لث َّم َوْلْ لت ْم لم ْدبر َ
ين﴾
تغ ين عنكم شيئا وضاقت علي
ي
يي
[التوبة ،]25ثم أخرب تعاىل يف اآلية التي بعدها بإنزال السكينة عىل رسوله ÷
َ ََ
وعىل املؤمنني الذين ثبتوا معه فقال تعاىل ﴿ :لث َّم َأن ْ َز َل َّ ل
وَلي
اَّلل َسكيين َت له لَع َر لس ي
َ َ َ ْ ل ْ َ َ َ ْ َ َ ل ل ً َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
ك َف لروا َو َذل َيك َج َز ل
اء
ولَع المؤ يمن يي وأنزل جنودا لم تروها وعذب اَّليين
الْ ََكف ير َ
ين[ ﴾26التوبة].
ي
ثم أمر رسول اهلل ÷ عمه العباس وكان ً
رجال صيتًا فنادى يف الناس :يا
معرش األنصار يا أصحاب الشجرة ،فأقبلوا بعد إدبارهم واستقبلوا العدو يقاتلونه،
مدبرا
فأخذ النبي ÷ بيده ك ًّفا من حىص فرمى هبا العدو ،فام زال أمرهم ً
وحاهلم إىل انكسار حتى ولوا األدبار وقذف اهلل الرعب يف قلوهبم ،وقتل منهم من

كثريا من األموال قيل :إهنا أربعة
قتل ،قيل :إهنم مائة ومخسون ،وغنم املسلمون ً
وعرشون أل ًفا من اإلبل ،وأكثر من أربعني أل ًفا من الغنم ،وأربعة آالف أوقية فضة.
ثم قسم النبي ÷ الغنائم فأعطى املؤلفة قلوهبم ،فكان يعطي الواحد مائة
من اإلبل ومن الغنم أكثر من ذلك ،ومل يعط األنصار شي ًئا ،فعتبوا عىل ذلك ،فجاء
سعد بن عبادة وأخرب النبي ÷ ،فجمعهم ÷ ووعظهم حتى أبكاهم ومام
قال(( :أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعري وترجعون برسول اهلل)) فقالوا:
رضينا برسول اهلل.
أسئلة:
س :1ملاذا حشد أرشاف هوازن وثقيف مجوعهم حلرب رسول اهلل
÷؟ وكم كان عدد اجليش الذي حشدوه؟

س :2كم كان عدد جيش النبي ÷ يف هذه الغزوة؟ وماذا قال بعض
الصحابة عندما رأى كثرة اجليش؟
س :3كيف كانت بداية معركة حنني؟ ومن هم الذين ثبتوا مع رسول اهلل
÷ ومل يفروا؟
س :4اذكر اآلية التي تدل عىل أن العجب بالكثرة سبب هزيمة املسلمني
يف بداية املعركة؟
س :5ماذا فعل رسول اهلل ÷ ليرتاجع من فروا من جيشه؟
س :6كيف كانت هناية معركة حنني؟

مجوعا كثرية
وسبب هذه الغزوة كام قيل أنه بلغ النبي ÷ أن الروم قد مجعت ً
وأهنا يف طريقها لغزو بالد املسلمني ،فندب النبي ÷ أصحابه للخروج،
فخرج النبي ÷ يف ثالثني ألف رجل ،واستخلف عل ًّيا  #عىل املدينة خلوفه
عىل عاصمة اإلسالم من األعداء املرتبصني باإلسالم من خارج املدينة ،وكذلك
خو ًفا من خطر املنافقني املتخلفني .فأشاع املنافقون أن رسول اهلل ÷ إنام
ً
استثقاال له ،فلام سمع عيل #
خلف عل ًّيا  #مع النساء والصبيان يف املدينة
ذلك أخذ سالحه وحلق برسول اهلل ÷ وأخربه ما قال املنافقون ،فكذهبم
أيضا
رسول اهلل ÷ حيث قال(( :إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك))( ،)2وقال ً
لعيل (( :#أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي

( )1تبوك :تقع قري ًبا من حدود األردن ،وتبعد عن املدينة حوايل  600كم.
( )2رواه يف الكامل املنري للقاسم بن إبراهيم  ،)70( #ورواه احلاكم يف املستدرك ()367 :2
رقم ( )36517وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وأخرجه اهلندي يف كنز العامل ()171 :13
رقم ( )49وعزاه إىل احلاكم وابن مردويه والبزار ،وأخرجه السيوطي يف جامعه ()405 :29
رقم ( .)32446ويؤيده حديث آخر وهو قوله ÷(( :إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت
خليفتي)) عندما حلقه عيل  #يف غزوة تبوك ،رواه النسائي يف خصائصه وأمحد بن حنبل يف
مسنده ( )178 :5رقم ( )3061والطرباين يف الكبري ( )97 :12رقم ( )12593وابن أيب
عاصم يف السنة ( )565 :2رقم ( )1188واملحب الطربي يف ذخائر ذوي القربى ()86 :1
وابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )101 :42واحلاكم يف املستدرك ( )143 :3رقم ()4652
وقال :صحيح اإلسناد .وقال اهليتمي يف جممع الزوائد ( )119 :9رقم ( :)14696رواه أمحد
والطرباين يف الكبري واألوسط باختصار ورجال أمحد رجال الصحيح غري أيب بلج الفزاري وهو
ثقة وفيه لني انتهى .وقال األلباين يف ظالل اجلنة ( :)566 :2أخرجه احلاكم بطوله من طريق
أمحد ثم قال صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي.

بعدي))( ،)1فريض عيل  #بذلك ورجع إىل املدينة.
ثم توجه رسول اهلل ÷ حتى وصل بجيشه إىل تبوك ومكث هبا عرشين
عدوا ومل يواجه حربًا وال كيدً ا .ثم قفل راج ًعا إىل املدينة فوصل
ليلة ومل يلق ً
إليها يف شهر رمضان.
َ
َ
َ ْ َ َ َّ ل َ
َّ
ب
وقد سميت َهذه الغزوة غزوة العِّسة ،قال تعاىل﴿ :لقد تاب اَّلل لَع انل ي ي
ل
َ َ
يين َّات َب لعوهل ِف َس َ
ين َو ْاْلن ْ َصار َّاَّل َ
َوال ْ لم َهاجر َ
اعةي الْ لع ْ َ
ْسة ي م ْين َب ْع يد َما َكد يَ يزيغ
ي
ي
ي ي
َ
ٌ
ل
َّ
َ
وب فَريق مينْ له ْم ث َّم ت َ
قللل ل
اب َعليْه ْم إن له به ْم َر لءوف َرح ٌ
ييم[ ﴾117التوبة].
ي ي يي
ي
ٍ
قال يف الربهان :كانوا يف عِّسة من ال َّظ ْهر كان الرجالن والثالثة عىل بعري،
ويف عِّسة من الزاد ،ويف عِّسة من املاء ،وكانوا يف التهاب احلر وشدته ،ومعنى
( )1خرب املنزلة ورد يف مواطن ومقامات كثرية منها هذا الذي يف غزوة تبوك ،وقد ذكر املوىل جمد
الدين املؤيدي  #يف لوامع األنوار اثني عرش مقا ًما منها ،ثم قال :فهذا ما حرض ،ولو حصلت
املبالغة والتتبع لوقف عىل ما هو أكثر ..الخ.
هذا وممن أخرجه :البخاري يف صحيحه )19 :5( :رقم ( ،)3706ويف ( )3 :6رقم (.)4416
ومسلم يف صحيحه )1870 :4( :رقم  .)2404( - 30والرتمذي يف سننه )638 :5( :رقم
( ،)3724وصححه األلباين ،ويف ( )640 :5رقم ( ،)3730وصححه األلباين لغريه ،ويف (:5
 )641رقم ( ،)3731وصححه األلباين .وابن ماجه يف سننه )42 :1( :رقم ( ،)115وصححه
األلباين ،ويف ( )45 :1رقم ( ،)121وصححه األلباين .ومعمر بن راشد يف جامعه:11( :
 )226رقم ( .)20390وابن أيب حاتم يف تفسريه )1865 :6( :رقم ( )10207تفسري التوبة آية
( .)95وعبد الرزاق يف مصنفه )405 :5( :رقم ( .)9745واحلميدي يف مسنده)189 :1( :
رقم ( .)71وابن اجلعد يف مسنده )301 :1( :رقم ( .)2040وابن أيب شيبة يف مصنفه:6( :
 )366رقم ( ،)32074و( ،)32076و( .)32077وابن راهويه يف مسنده )36 :5( :رقم
( .)2139وابن حنبل يف فضائل الصحابة )566 :2( :رقم ( ،)954و( .)956وابن أيب عاصم
يف السنة )565 :2( :رقم ( .)1188والبزار يف البحر الزخار )278 :3( :رقم (.)1068
والنسائي يف السنن الكربى )307 :7( :رقم ( )8082و( .)8087وأبو يعىل يف مسنده:1( :
 )285رقم ( .)344وابن حبان يف صحيحه )15 :15( :رقم ( .)6643والطرباين يف الكبري:
( )146 :1رقم ( .)328واحلاكم يف مستدركه )117 :3( :رقم ( )3294وقال :صحيح
اإلسناد ،ويف ( )117 :3رقم ( ،)4575وقال :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ويف (:3
 )143رقم ( ،)4652وقال :حديث صحيح اإلسناد ،وصححه الذهبي.

َ ل لل ل َ
ْ
يق مين له ْم﴾ أي :يدنف باجلهد واملشقة ،وقيل :يميل عن الثبات
ر
﴿ي يزيغ قلوب ف ي ٍ

هم فريق منهم بالرجوع ثم
عىل اإليامن وعن اتباع الرسول يف تلك الغزوة حني َّ
ثبتهم اهلل.

َ
ْ َ َّ ل َ ْ
وقال اهلل تعاىل يف املتخلفني عن هذه الغزوة﴿ :ف ير َح ال لمخلفون ب ي َمق َع يده ْيم
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يل اَّللي وقالوا
ب
س
ِف
م
ه
س
ف
ن
أ
و
م
ه
ل
ا
و
م
أ
ب
وا
يد
ه
ا
ُي
ن
أ
وا
ه
ر
ك
و
اَّلل
ل
و
س
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ْ َ ل ْ َ ل َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ًّ َ ْ َ ل َ ْ َ ل َ
َ َْ
َل تنفي لروا يِف اْل ير قل نار جهنم أشد حرا لو َكنوا يفقهون[ ﴾81التوبة].
هذا ،وعندما كان رسول اهلل ÷ يتجهز لغزوة تبوك أتاه أصحاب مسجد

الرضار فقالوا له :يا رسول اهلل ،قد بنينا مسجدً ا لذوي احلاجة والعلة والليلة
املطرية ،فنحن نحب أن تأتينا فتصيل بنا فيه ،فقال هلم(( :إين عىل جناح سفر
وحال شغل ،ولو قدمت سالِ ًما ألتيتكم فصليت فيه إن شاء اهلل)) .فلام رجع
÷ من تبوك ونزل قري ًبا من املدينة أتى جربيل خيربه بشأن املسجد ،قال
َ َّ َ َّ
َ ً َ ل ْ ً َ َ ْ ً ََْ ْل ْ َ ْ ً
اَتَ لذوا َم ْس ً
ِإَور َصادا
ِضارا وكفرا وتفرييقا بي المؤ يمن يي
تعاىل﴿ :واَّليين
جدا ي
ي
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ل
ل ْ َ َ َّ ل ْ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ل ل ْ ْ َ َ ْ ل
ْ َْ
اَّلل يَش َه لد
حل يف َّن إين أ َردنا إيَل اْلسَن و
ل يمن حارب اَّلل ورسوَل مين قبل وْل
َ
َّ َ َ
َ َ َل
إين له ْم لَكذيبلونَ 107ل تق ْم فييهي أبَ ًدا﴾ اآلية [التوبة] فقال ÷ لبعض أصحابه:
((انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدموه وحرقوه))( ،)1فحرقوه بالنار

وهدموه وتفرق أهله عنه.

( )1رواه الثعلبي يف الكشف والبيان ( ،)92 :5والبغوي يف تفسريه ( ،)94 :4وأبو السعود يف
تفسريه ( ،)102 :4والبيضاوي يف تفسريه ( ،)97 :3واخلازن يف تفسريه ( ،)406 :2والرازي
يف تفسريه ( ،)147 :16والواحدي يف أسباب النزول (.)265

أسئلة:
س :1ما هو سبب غزو تبوك؟ وكم كان عدد جيش النبي ÷ يف هذه
الغزوة؟
س :2ملاذا استخلف رسول اهلل ÷ عل ًّيا  #عىل املدينة؟ وماذا قال
فيه عندما حلقه بالطريق؟
س :3كم لبث رسول اهلل ÷ بجيشه يف تبوك؟ وهل واجه حربًا؟
َ َ
اعةي الْ لع ْ َ
ْسة ي﴾ اذكر األشياء التي كانوا معِّسين
س :4قال تعاىل ﴿ :يِف س
فيها؟

س :5اذكر قصة مسجد الرضار؟ وماذا فعل به رسول اهلل ÷؟

ملا افتتح رسول اهلل ÷ مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف جاءت الوفود
من كل وجه ،قال ابن إسحاق :وإنام كانت العرب تربص بإسالمها أمر هذا احلي
من قريش؛ ألن ً
قريشا كانوا إمام الناس وأهل البيت واحلرم وقادة العرب ال
ينكرون ذلك ،وكانت قريش هي التي نصبت احلرب لرسول اهلل ÷ ،فلام
أفواجا،
افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها اإلسالم دخل العرب يف دين اهلل
ً
فبدأوا بالتوافد عىل رسول اهلل ÷ بعدما قدم املدينة من تبوك يف رمضان سنة
تسع ،وكذلك سنة عرش وتسمى سنة الوفود ،قال تعاىل﴿ :ب ْسم َّ َّ ْ َ
ْحن َّ
ييم
الرح ي
ي ي
اَّللي الر ي
َ
َ
َ َ َ َ ْ ل َّ َ ْ َ ْ ل َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ل ل َ
َّ
اَّللي أفْ َو ً
اجا 2ف َسبي ْح
يين
د
ِف
ون
إيذا جاء نّص اَّللي والفتح 1ورأيت انلاس يدخل
ي
ي
َْ َ َ َ ْ ْ
َّ َ َ َ
اس َتغ يف ْر له إين له َكن ت َّوابًا ،﴾3ولنذكر بعض وفود اليمن فقط فمنهم
يِبم يد ربيك و
ومسلما ،وقدم
فروة بن مسيك املرادي قدم عىل النبي ÷ مفار ًقا مللوك كندة
ً
عمرو بن معدي كرب الزبيدي يف أناس من زبيد فأسلم ،وقدم وفد كندة ثامنون

راك ًبا وأسلموا ،وقدم وفد من َهدان من شاكر ويام ،وقدم وفد خوالن وهم عرشة
يف شعبان سنة عرش وأسلموا وقالوا :نحن عىل من وراءنا من قومنا.
ويف شهر ربيع األول من السنة العارشة بعث رسول اهلل ÷ خالد بن
الوليد إىل اليمن ،فعن الرباء( )1قال :بعث رسول اهلل ÷ خالدً ا إىل اليمن
يدعوهم إىل اإلسالم فكنت فيمن سار معه ،فأقام عليهم ستة أشهر ال جييبون،
فبعث عيل بن أيب طالب  #وأمره أن يقفل خالدً ا ومن أحب من أصحاب
خالد أن يعقب مع عيل  #فليعقب معه ،قال الرباء :فكنت ممن عقب مع عيل،
فلام دنونا من القوم خرجوا إلينا فصىل بنا عيل ريض اهلل عنه ثم صفنا ص ًّفا واحدً ا
( )1انظر كتاب سلوة العارفني ( )647رقم ( ،)499وسنن البيهقي ( )516 :2رقم ()3932
وتاريخ الطربي ( ،)131 :3واالستيعاب البن عبد الرب ( ،)1120 :3والبداية والنهاية (:5
 ،)121ومسند الروياين ( )218 :1رقم ( ،)304والتدوين للرافعي ( ،)429 :2وغريها.

ثم تقدم بني أيدينا وقرأ كتاب رسول اهلل ÷ فأسلمت َهدان( )1مجي ًعا يف
يوم واحد ،وكتب بذلك إىل رسول اهلل ÷ فلام قرأه خر ساجدً ا ثم جلس
وقال(( :السالم عىل َهدان)) ثال ًثا ،ثم تتابع أهل اليمن عىل اإلسالم .انتهى.
وقد كانت َهدان أنصار عيل .#
حاجا من
هذا وقد بقي عيل  #يف اليمن إىل وقت اخلروج إىل احلج فخرج ًّ
اليمن.
أسئلة:
أفواجا؟
س :1متى دخل الناس يف دين اهلل
ً
س :2اذكر قصة إسالم َهدان؟ وماذا قال فيهم رسول اهلل ÷ عندما
بلغه إسالمهم؟
س :3ملاذا مل تأت الوفود إىل النبي ÷ مسلمة إال بعد فتح مكة وغزوة
تبوك؟
س :4من هو الصحايب اجلليل الذي أسلمت َهدان وغريهم من اليمنيني
عىل يديه؟

(َ )1هدان :بكيل وحاشد.

يف املصابيح عن حممد بن زيد بن عيل  #قال :ما لقي رسول اهلل ً
جيشا إال
بدأ بأهله ،وال بعث بع ًثا إال قدم أهل بيته.
إذا عرفت هذا فغزواته ÷ التي شهدها بنفسه سبع وعرشون غزوة،
وِساياه سبع وأربعون ِسية ،وبعوثاته للزكاة اثنتا عرشة بعثة.
ففي السنة األوىل بعث رسول اهلل ÷ عمه احلمزة بن عبد املطلب يف
ِسية إىل ساحل البحر ،وهو أول جهاد يف اإلسالم.
ويف السنة الثانية كانت غزوة بدر التي اجتث اهلل هبا املرشكني ،وفيها قدم
أقاربه ،وهم عيل  ،#واحلمزة بن عبد املطلب ،وعبيدة بن احلارث بن املطلب
بن عبد مناف لقتال صناديد قريش :عتبة ،وشيبة ،والوليد ،فقتل عبيدة بن
احلارث رضوان اهلل عليه.
ويف السنة الثالثة غزوة أحد ،وفيها قتل سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب عم
النبي ÷ ،والشهداء األبرار رضوان اهلل عليهم ،ويف هذه الغزوة قتل عيل #
بني عبد الدار ،وهم أصحاب رايات املرشكني.
ويف السنة الرابعة جالء بني النضري.
ويف السنة اخلامسة يوم األحزاب ،وقد اجتمع ألوف من أعداء اهلل يريدون
استئصال النبي ÷ ومن معه والقضاء عىل اإلسالم ،فخرج عيل  #أخو
رسول اهلل ÷ وابن عمه وقتل فارس العرب وقائدها عمرو بن عبد ود
وهزم اهلل به املرشكني.
ويف السنة السادسة صلح احلديبية ونزول فريضة احلج.
ويف السنة السابعة فتح اهلل تعاىل لنبيه ÷ خيرب ،وفيها وصل من هجرة
احلبشة جعفر بن أيب طالب ومن معه.
ويف السنة الثامنة غزوة حنني ،وفيها وقف الرسول ÷ يف وجه جيش من

األعداء قوامه ثالثون أل ًفا ،وقد اهنزم املسلمون كافة ومل يبق معه إال عيل #
والعباس بن عبد املطلب وابنه الفضل وأربعة من أوالد عم رسول اهلل ،وقتل
معهم أيمن بن عبيد اهلل ابن موالة رسول اهلل أم أيمن .ويف تلك السنة كانت
غزوة مؤتة ،وفيها قتل ابن عم رسول اهلل ÷ جعفر بن أيب طالب ،وزيد بن
حارثة ،وعبد اهلل بن رواحة ،ومن معهم من الشهداء رضوان اهلل عليهم .ويف
أيضا فتح اهلل تعاىل لنبيه مكة وأمره أن يباهل نصارى نجران بأهل
تلك السنة ً
َ
َ
َ
ْ
َ
ل َ َ ْ َ ْ ل َْ ََ َ َْ َ ل ْ َ َ ََ َ َ َ ل
اءك ْم
الكساء فقال تعاىل﴿ :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ون يساءنا ون يس
َ َ ْ ل َ َ َ َ ْ ل َ ل ْ ل َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت يهل فنجعل لعنة اَّللي لَع الَكذيبيي﴾ [آل عمران،]61
فدعا ابنيه احلسن واحلسني ودعا فاطمة وعل ًّيا .)1(%
أيضا أمر النبي ÷ عل ًّيا  #بتبليغ
ويف السنة التاسعة غزوة تبوك ،وفيها ً
سورة براءة يوم احلج األكرب(.)2
( )1رواه عبدالرزاق الصنعاين يف تفسريه ( )396 :1رقم ( )410والطربي يف التفسري ()480 :6
رقم ( )7182و( )7183و( )7185و( ،)7191وابن أيب حاتم يف تفسريه ( )667 :2رقم
( )3616و( )3617و( ،)3618وأبو السعود يف تفسريه ( )46 :2والقرطبي يف تفسريه (:4
 )104والرازي يف مفاتيح الغيب ( ،)247 :8والنيسابوري يف تفسريه ( )230 :1والواحدي يف
أسباب النزول ( )107رقم ( )208و( ،)209والثعلبي يف الكشف والبيان ()85 :3
والسمرقندي يف بحر العلوم ( ،)220 :1والسيوطي يف الدر املنثور ( ،)231 :2وسعيد بن
منصور يف التفسري من سننه ( )1044 :3رقم ( ،)500والبغوي يف التفسري (.)450 :1
ورواه مسلم يف صحيحه ( )1871 :4رقم ( )2404-32والرتمذي يف سننه ( )225 :5رقم
( )2999وصححه هو واأللباين ،واحلاكم يف املستدرك ( )649 :2رقم ( )4157وصححه
ووافقه الذهبي ،ويف ( )163 :3رقم ( )4719وصححه ووافقه الذهبي ،وأمحد يف مسنده (:3
 )160رقم ( ،)1608والبيهقي يف السنن الكربى ( )101 :7رقم ( ،)13392والقايض عياض
يف :الشفا ( ،)106 :2وغريهم كثري ،وعىل اجلملة األمر كام قال املوىل جمد الدين  #يف لوامع
األنوار :وأمجعت األمة أنه مل يدع من األنفس إال عليا وال من النساء إال فاطمة وال من األبناء إال
احلسنني صلوات اهلل عليهم وسالمه.
( )2ورواه النسائي يف سننه ( )435 :7رقم ( )8408عن سعد وفيه(( :إنه ال يؤدي عني إال أنا أو
رجل مني)) ،و( )435 :7رقم ( )8406عن أنس وفيه(( :ال ينبغي أن يبلغ هذا عني إال رجل
من أهيل)) ،و( )435 :7رقم ( )8407عن عيل وفيه(( :إين أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل
بيتي)) .والطرباين يف الكبري ( )400 :11رقم ( )12127عن عبد اهلل بن عباس وفيه :بعث أبا

ويف السنة العارشة حجة الوداع ،ويف عودته منها أمره اهلل تعاىل بتبليغ والية
عيل  ،#فجمع اخلالئق يوم غدير خم وبلغهم أنه خليفته عليهم وإمامهم من
بعده.
أسئلة:
س :1ما هو أول جهاد يف اإلسالم؟
س :2من هم الذين قتلوا من أقارب النبي ÷ يف غزوة بدر وغزوة
أحد وغزوة مؤتة؟
س :3اذكر ما حدث يف السنة الثامنة للهجرة؟
س :4متى نزلت فريضة احلج؟

بكر برباءة ثم أتبعه عل ًّيا فأخذها .والرتمذي يف سننه ( )275 :5رقم ( )3090عن أنس وفيه:
برباءة مع أيب بكر ثم دعاه فقال(( :ال ينبغي ألحد أن يبلغ هذا إال رجل من أهيل)) .واحلاكم يف
املستدرك ( )53 :3رقم ( )4374عن ابن عمر وفيه(( :ولكن قيل يل :ال يبلغ عنك إال أنت أو
رجل منك)) .وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )374 :6رقم ( )32135عن أنس وفيه(( :ال يبلغها
إال رجل من أهل بيتي)) .وأبو يعىل يف مسنده ( )412 :5رقم ( )3095عن أنس وفيه(( :ال
يبلغها إال رجل من أهل بيتي .وابن حبان يف صحيحه ( )16 :15رقم ( )6644وفيه(( :ال يبلغ
غريي أو رجل مني)) .أمحد يف مسنده ( )427 :2رقم ( )1297والطحاوي يف رشح مشكل
اآلثار ( )220 :9رقم ( )3587والسيوطي يف جامع األحاديث ( )49 :32رقم ()34695
وعزاه إىل عبد اهلل يف الزوائد عىل املسند ،وأبو الشيخ وابن مردويه.وابن عساكر يف تارخيه (:42
 )348واملحب الطربي يف الرياض النرضة (.)133 :3

يف السنة العارشة من اهلجرة خرج رسول اهلل ÷ وأخرج نساءه للحج،
وخرج معه خلق كثري قيل :تسعون أل ًفا ،وقيل :مائة ألف وأربعة عرش أل ًفا،
حاجا من هناك.
وكان عيل  #يف اليمن فخرج ًّ
وقد ع َّلم النبي ÷ الناس يف هذا احلج مناسك حجهم ،فكان يقول(( :خذوا
عني مناسككم)) ،فلام أكمل مناسك احلج قفل راج ًعا إىل املدينة ،فلام وصل عىل
غدير ماء يسمى غدير خم وهو قريب من اجلحفة( )1يوم الثامن عرش( )2من ذي
َ ْ َ َْ ْ
َ َ ُّ َ َّ ل ْ ل ْ َ َ َ
الر لسول َبليغ َما أن يزل إيْلْك م ْين َربيك ِإَون ل ْم تف َعل
احلجة نزل قوله تعاىل﴿ :يا أيها
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ ل َ ْ ل َ
ك م َين َّ
انل ي
اس﴾ [المائدةُ ،]67فأمر يف هذه اآلية( )3بتبليغ
فما بلغت يرساَلت ي يه واَّلل يع يصم
( )1اجلحفة :ميقات أهل الشام ،ويقع بالقرب من مدينة رابغ ،ويبعد عن مكة مسافة  183كم
ً
شامال.
( )2ويف هذا اليوم حيتفل أهل البيت  %وأتباعهم بوالية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
ويسمونه عيد الغدير.
( )3ممن ذكر نزوهلا يف غدير خم :اإلمام زيد بن عيل يف تفسري الغريب )129( :واإلمام القاسم بن
إبراهيم يف جمموع كتبه ورسائله .)180 :2( :واإلمام اهلادي يف األحكام )29 :1( :واإلمام
احلسن بن بدر الدين يف أنوار اليقني -خمطوط )316 :2( :واإلمام املرشد باهلل يف اخلميسية:1( :
 )145واحلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل )191 :1( :رقم ( )248و( )188 :1رقم
( )250( ،)249( ،)245و( )190 :1رقم ( )247و( )192 :1رقم ( )249و()188 :1
رقم ( )244و( )187 :1رقم ( .)243والكويف يف املناقب )171 :1( :رقم ( )101و(:1
 )171رقم ( )101و( )380 :2رقم ( ،)854و( )382 :2رقم ( .)856واحلاكم اجلشمي يف
تنبيه الغافلني .)103( :والثعلبي يف الكشف والبيان .)92 :4( :والواحدي يف أسباب النزول:
( )204رقم ( .)403و الرازي يف مفاتيح الغيب .)42 :12( :وابن عساكر يف تاريخ دمشق:
«وأخرج ابن أيب حاتم و لابن مردويه
( .)237 :42وقال السيوطي يف الدر املنثور:)117 :3( :
َ َ ُّ َ َّ ل ل َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
وابن عساكر ،عن أيب سعيد اخلدري ،قال :نزلت هذه اآلية ﴿يا أيها الرسول بل يغ ما أن يزل إيْلك
َ
م ْين َربيك﴾ ،عىل رسول اهلل ÷ يوم غدير ُخ يم يف عيل بن أيب طالب» .ومثله ذكر الشوكاين يف
فتح القدير.)69 :2( :

والية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #وأنه خليفته عىل الناس وإمامهم.
َ
قولهَ ﴿ :و َّ ل
اَّلل َي ْع يص لمك م َين انلَّ ي
اس﴾ أي :من املنافقني الذين تعلم منهم قلة
الطاعة لك فيام تأمرهم به وتدعوهم إليه ،وكذلك من قريش الذين أسلموا بعد

كرها.
الفتح وبعضهم أسلم ً
نعم ،وعندما نزلت هذه اآلية وقف رسول اهلل ÷ وقطع سريه ومل
يستجز أن خيطو خطوة لكي يبلغ ما ُأنزل إليه من ربه ،فأمر بدوحات فقم ما
حتتهن ودعا(( :الصالة جامعة)) ،فاجتمع الناس ،ثم خطب رسول اهلل ÷
خطبة بعدما صىل هبم الظهر ،ثم رفع بيد عيل  #وقال(( :أهيا الناس ،ألست
أوىل بكم من أنفسكم؟)) قالوا :اللهم بىل ،قال(( :فمن كنت مواله فعيل مواله،
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانَص من نَصه ،واخذل من خذله))()1

( )1خرب الغدير متواتر روته طوائف األمة ،رواه احلسني بن القاسم يف رشح الغاية ()40 -30 :2
عن ثامنية وثالثني صحابيا .وممن أخرجه من العامة :ابن ماجه يف سننه ( )45 :1رقم (،)121
وأمحد ابن حنبل يف الفضائل ( )596 :2رقم ( ،)1016والنسائي يف سننه )439 :7( :رقم
( )8419وابن حبان يف صحيحه )376 :15( :رقم ( )6931والطرباين يف الكبري ()170 :5
رقم ( )4983واحلاكم يف املستدرك )614 :3( :رقم ( )6272والبزار يف مسنده)211 :10( :
رقم ( )4298عن زيد بن أرقم ،و( )4300عنه أخرى .والنسائي يف سننه الكربى)439 :7( :
رقم ( )8419عن زيد بن يثيع ،ويف ( )442 :7رقم ( )8424عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم،
وأبو يعىل املوصيل يف مسنده )428 :1( :رقم ( )567عن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،ويف (:11
 )307رقم ( )6423عن أيب هريرة .والشايش يف مسنده )165 :1( :رقم ( )106عن سعد.
وابن عبدويه يف الغيالنيات )168 :1( :عن زيد بن أرقم .وابن حبان يف صحيحه)375 :15( :
رقم ( )6941عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم .واآلجري يف الرشيعة )2049 :4( :رقم
( )1522عن عطية العويف عن زيد بن أرقم ،و( )1525عن أنس بن مالك .والطرباين يف
األوسط )24 :2( :رقم ( )1111عن أيب هريرة ،ويف ( )368 :2رقم ( )2254عن عمرية بن
سعد ،وشهد فيه :أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك ،ويف ( )218 :6رقم ( )6232عن عامر
بن ياِس .ويف الكبري ( )16 :4رقم ( )3514عن حبيش بن جنادة بزيادة(( :وانَص من نَصه
وأعن من أعانه)) .وابن املقرئ يف معجمه )35 :1( :رقم ( )14عن عمرو بن ذي مر عن عيل
(ع) ،و( )17عن أيب هريرة .وابن شاهني يف رشح مذاهب أهل السنة )103 :1( :رقم ()87
عن زيد بن أرقم والرباء ،وقال« :وهذا حديث غريب صحيح ،روى حديث غدير خم عن

َْ َْ َ ْ
ك َملْتل
وأمر أصحابه أن يبلغ الشاهد الغائب ،فأنزل اهلل عز وجل﴿ :اْلوم أ
َ ل
َ ل ْ َ ل
ك ْم َو َأتْ َم ْم ل
ت َعليْك ْم ن ْيع َم يَّت﴾([ )1املائدة ،]3ثم قال رسول اهلل
لكم ديين
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نحو مائة نفس ،وفيهم العرشة ،وهو حديث ثابت ،ال أعرف له
علة .تفرد عيل هبذه الفضيلة ،مل يرشكه فيها أحد» .واملخلص يف املخلصيات )313 :1( :رقم
( )125 ) 491عن حبيش بن جنادة بزيادة(( :وانَص من نَصه وأعن من أعانه)) .واحلاكم يف
املستدرك )126 :3( :رقم ( )4601عن سعد بن أيب وقاص .وابن املغازيل يف مناقبه)53 :1( :
رقم ( )26عن أيب سعيد .و( )27عن عبد خري وعمرو ذي مرة وحبة العرين ،عن اثني عرش
رج ً
ال من أهل بدر منهم زيد بن أرقم ،و( )29عن الباقر عن آبائه  ،%ويف ( )64 :1رقم
( )37عن جابر من طريقني .والضياء يف املختارة )105 :2( :رقم ( )480عن سعيد بن وهب
وعن زيد بن يثيغ ،عن عيل  #وحسنه .وأبو نعيم يف املنتخب من كتاب الشعراء)27 :1( :
عن أيب ذؤيب اهلذيل (صحايب) .والذهبي يف رسالة طرق حديث من كنت مواله )15( :رقم
( )3عن عبداهلل بن عمر ،ورقم ( )4عن عيل (ع) ،وقال قبله« :متواتر عن عيل» ،وساق يف
الروايات عنه  ،#وساق الكثري من الرويات عن عدة من الصحابة ووثق الكثري من رواته
وحسن وصحح الكثري منها .وغريهم عن غريهم من الصحابة.
قال عنه الذهبي ما لفظه« :رأيت شطره فبهرين سعة رواياته ،وجزمت بوقوع ذلك» .سري أعالم
النبالء )277 :14( :ترمجة رقم ( ،)175وقال أي ًضا« :ومتنه فمتواتر» .سري أعالم النبالء:7( :
فعيل مواله.
 )333ترمجة رقم ( ،)1257بل وأفرد له مؤل ًفا سامه :طرق خرب من كنت مواله ٌّ
وعده السيوطي من املتواترات ،ورواه الطربي من مخس وسبعني طريقا ،وأفرد له كتابًا اسمه:
«الوالية» .وقال ابن حجر اهليتمي يف صواعقه املحرقة مؤسسة الرسالة (1417هـ1997/م)
(« :)106 :1حديث صحيح ال مرية فيه ،وقد أخرجه جامعة كالرتمذي ،والنسائي ،وأمحد،
وطرقه كثرية جدا ،ومن ثم رواه ستة عرش صحابيا ،ويف رواية ألمحد أنه سمعه من النبي -صىل
اهلل عليه وسلم -ثالثون صحابيا ،وشهدوا به لعيل ملا نوزع أيام خالفته كام مر وسيأيت ،وكثري من
أسانيدها صحاح وحسان ،وال التفات ملن قدح يف صحته وال ملن رده بأن عليا كان باليمن؛
لثبوت رجوعه منها وإدراكه احلج مع النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقول بعضهم :إن زيادة
كثريا
((اللهم وال من وااله  ))..الخ موضوعة ،مردود؛ فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي ً
منها».
( )1أخرجه اإلمام املرشد باهلل يف األمايل اخلميسية )42 :1( :و( ،)146 :1ورواه اإلمام احلسن بن
بدر الدين يف أنوار اليقني -مخ )316 :2( :وأخرجه الكويف يف املناقب )118 :1( :رقم ()66
و( )137 :1رقم ( )76و( )362 :1رقم ( )291و( )434 :2رقم ( .)918وابن املغازيل يف
املناقب )46( :رقم ( .)24ويف الدر املنثور للسيوطي« :)19 :3( :وأخرج ابن مردويه وابن
عساكر بسند ضعيف عن أيب سعيد اخلدري قال :ملا نصب رسول اهلل صىل اهلل َعليه وسلم عليا
ْ
ْ َ ْ ل َ ل
ت لك ْم
يوم غدير خم فنادى له بالوالية هبط جربيل عليه هبذه اآلية﴿ :اْلَ ْو َم أكمل

÷(( :اهلل أكرب عىل إكامل الدين وإتامم النعمة والوالية لعيل ابن أيب
طالب))(.)1
أسئلة:
س :1هل أخرج رسول اهلل ÷ نساءه للحج معه؟ وكم عدد الناس
الذين خرجوا معه للحج؟

َ َ ُّ َ َّ ل ْ ل ْ َ
الر لسول بَل يغ َما أن يزل
س :2ماذا فعل النبي ÷ عندما نزل عليه ﴿يا أيها
َ
إيْلْ َك م ْين َرب ي َك﴾ اآلية؟ وماذا قال للناس؟

س :3اذكر اآلية التي نزلت عىل النبي ÷ بعدما بلغ الناس بوالية عيل
#؟ وماذا قال النبي ÷ بعدما نزلت؟

َ ل
يينك ْم﴾ .وأخرج ابن مردويه واخلطيب وابن عساكر بسند ضعيف عن أيب هريرة قال :ملا كان
د
يوم غدير خم وهو يوم ثامين عرش من َ ذي احلجة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم(( :من كنت
َْ ْ َ ْ َ ْ ل َ ل ْ َ ل
يينك ْم﴾.
مواله فعيل مواله)) فأنزل اهلل﴿ :اْلوم أكملت لكم د
( )1رواه حممد بن سليامن الكويف يف املناقب واحلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل وخلوارزمي يف
املناقب.

َْ ْ
َ َ َ َ ْ ل َّ
ّص اَّللي َوالفت لح ﴾..1إلخ قال رسول اهلل
ملا نزلت( )1سورة ﴿إيذا جاء ن

÷(( :نعيت إيل نفيس)) وعرف اقرتاب أجله ،فلام مىض النصف من صفر
جعل رسول اهلل ÷ جيد الوجع والثقل يف جسده حتى اشتد به الوجع يف
أول شهر ربيع األول ،واجتمع إليه أهل بيته ونساؤه ،فلام رأت فاطمة أباها قد
ثقل دعت احلسن واحلسني فجلسا معها إىل رسول اهلل ÷ ،وجعلت تبكي
حتى اخضلت حليته ووجهه بدموعها ،فأفاق ÷ وقد كان أغمي عليه فقال
هلا(( :يا بنية ،لقد شققت عىل أبيك)) ،ثم نظر إىل احلسن واحلسني ’
فاستعرب بالبكاء وقال(( :اللهم إين أستودعكهم وصالح املؤمنني ،اللهم إن
هؤالء ذريتي أستودعكهم وصالح املؤمنني)) ثم أعاد الثالثة ووضع رأسه
فقالت فاطمة :وا كرباه لكربك يا أبتاه ،فقال هلا ÷(( :ال كرب عىل أبيك
بعد اليوم)).
ثم أمر أن يصب عليه سبع قرب من ماء سبع آبار ففعل به ،فوجد خفة فخرج
فصىل بالناس ،ثم قام يريد املنرب وعيل والفضل بن العباس قد احتضناه حتى جلس
عىل املنرب فخطبهم واستغفر للشهداء ،ثم أوىص باألنصار وقال(( :إهنم ال يرتدون
عن منهاجها ،وال آمن منكم يا معرش املهاجرين االرتداد)) ،ثم رفع صوته حتى
سمع من يف املسجد ووراءه وهو يقول(( :يا أهيا الناس ،سعرت النار ،وأقبلت
الفتن كقطع الليل املظلم ،إنكم واهلل ال تعقلون عيل غدً ا بيشء ،أال وإين قد تركت
فيكم الثقلني فمن اعتصم هبام فقد نجا ،ومن خالفهام هلك)).
فقال عمر بن اخلطاب :وما الثقالن يا رسول اهلل؟
( )1املصابيح يف السرية .ويسمى هذا عند علامء أهل البيت  %خرب الوفاة ،ومن أراد استيفاء
البحث عن طرقه وأسانيده فعليه بكتاب لوامع األنوار للموىل جمد الدين .#

فقال(( :أحدهام أعظم من اآلخر ،كتاب اهلل طرف منه بيد اهلل وطرف بأيديكم،
وعرتيت أهل بيتي ،فتمسكوا هبام ال تضلوا وال تذلوا أبدً ا ،فإن اللطيف اخلبري أنبأين
أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ،وإين سألت اهلل ذلك فأعطانيه ،أال فال
تسبقوهم فتهلكوا ،وال تقَصوا عنهم فتضلوا ،وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم
بالكتاب ..إلخ))( ،)1ثم التفت عن يمينه ثم قال(( :أال وعيل بن أيب طالب أال وإين
قد تركته فيكم ،أال هل بلغت؟)).
فقال الناس :نعم يا رسول اهلل صلوات اهلل عليك.
فقال(( :اللهم اشهد)).
ٌ
ثم قال(( :أال وإنه َ ِ
رجال فيدفعون عني ،فأقول :يا
عيل احلوض منكم
سريد َّ
( )1خرب الثقلني متواتر جممع عىل صحته بني طوائف األمة ،روي بألفاظ خمتلفة ويف مواقف متعددة،
وممن رواه اإلمام زيد بن عيل يف املجموع )266( :رقم ( )644عن أمري املؤمنني ،واإلمام
القاسم بن إبراهيم يف جمموع كتبه (اإلمامة) )185 :2( :واإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام:
( )24 :1واإلمام الرضا يف الصحيفة )62( :رقم( ،)63واإلمام أبو طالب يف األمايل)147( :
رقم( ،)115وحممد بن سليامن الكويف يف املناقب )98 :2( :رقم( )584واحلاكم احلسكاين يف
شواهد التنزيل )149 :1( :رقم(.)203
ومسلم يف صحيحه )1873 :4( :رقم  )2408( -36والرتمذي يف صحيحه )633 :5( :رقم
( )3713والنسائي :يف السنن الكربى )310 :7( :رقم ( )8092وابن خزيمه يف صحيحه:4( :
 )62رقم ( )2357وابن حبان يف صحيحه برتتيب ابن لبان الفاريس )330 :1( :رقم ()123
وابن أيب شيبه يف مسنده )108 :1( :رقم ( )135وأمحد يف املسند )170 :17( :رقم ()11104
والبيهقي :يف السنن الكربى )212 :2( :رقم ( )2857والدارمي يف سننه )2090 :4( :رقم
( )3359وابن اجلعد يف مسنده )397 :1( :رقم ( )2711وعبد بن محيد يف املنتخب ()214 :1
رقم ( )240وابن أيب عاصم يف السنة ( )351 :2رقم ( )754وأبو يعىل يف مسنده ()297 :2
رقم ( )1021والبزار يف مسنده (البحر الزخار) ( )89 :3رقم ( )864والطرباين يف الكبري (:3
 )65رقم ( )2678واحلاكم يف املستدرك ( )172 :1رقم ( )319والدارقطني يف املؤتلف
واملختلف ( )1046 :2والطحاوي يف مشكل اآلثار ( )13 :5رقم ( )1760وأبو الشيخ
األصبهاين يف العوايل ( )160 :1رقم ( )19وأبو نعيم يف حلية األولياء ( )355 :1وابن املغازيل
يف مناقبه ( )44 :1رقم ( )33والبغوي يف رشح السنة ( )118 :14رقم ( )3913واحلكيم
الرتمذي يف نوادر األصول ( )258 :1وغريهم.

رب أصحايب أصحايب ،فيقول :يا حممد ،إهنم أحدثوا بعدك وغريوا سنتك،
فأقول سح ًقا سح ًقا))( ،)1ثم قام ودخل منزله.
أسئلة:
س :1ماذا قال رسول اهلل ÷ عندما نظر إىل احلسن واحلسني ’؟
س :2ماذا قال رسول اهلل ÷ عندما أوىص باألنصار؟
س :3اذكر حديث الثقلني؟
س :4اذكر كالم رسول اهلل ÷ فيمن يرد عليه احلوض وقد أحدثوا
بعده وغريوا سنته؟

( )1خرب احلوض روي بألفاظ وطرق خمتلفة عن عدة من الصحابة منها :ما أخرجه البخاري:6( :
 )55رقم ( )4625و( )97 :6رقم( )4740و( )119 :8رقم ( )6576و( )120 :8رقم
( )6584ومسلم )218 :1( :رقم  )249( -39و( )1795 :4رقم  )2295( -29وأبو يعىل
يف مسنده )387 :11( :رقم ( )6502وابن ماجه يف سننه )1016 :2( :رقم( )3057و(:2
 )1439رقم( )4306والرتمذي يف سننه )615 :4( :رقم( )2423وابن راهويه يف مسنده:
( )132 :1رقم( )56و( )57و( )379 :1رقم( )403وابن خزيمة يف صحيحه )6 :1( :رقم
( )6وابن حبان يف صحيحه )334 :16( :رقم( )7240والبيهقي يف البعث والنشور)122( :
رقم( )143وابن أيب شيبة يف مسنده )86 :1( :رقم ( )97وأمحد يف مسنده)478 :37( :
رقم( )22822وابن أيب عاصم يف السنة )359 :2( :رقم ( )774والبزار يف مسنده)106 :5( :
رقم( )1685و( )70 :15رقم ( )8300والطرباين يف األوسط )307 :8( :رقم ()8714
واحلاكم يف املستدرك )499 :4( :رقم( )8394وعبد الرزاق يف تفسريه)287 :2( :
رقم( )1530والطربي يف تفسريه )97 :7( :رقم ( )7601وابن أيب حاتم يف تفسريه:4( :
 )1254رقم ()7056

لبث()1

رسول اهلل ÷ بعد ذلك يف منزله جيد الوجع ،والناس يأتونه

وخيرج إىل الصالة ،ثم ثقل فأتاه بالل ليؤذنه بالصالة وهو ُملق ثوبه عىل وجهه
قد تغطى به ،فقال :الصالة يا رسول اهلل ،فكشف الثوب وقال(( :قد أبلغت يا
بالل ،فمن شاء فليصل)) ،فخرج بالل ،ثم رجع الثانية والثالثة وهو يقول:
الصالة يا رسول اهلل.
فقال(( :قد أبلغت يا بالل ،فمن شاء أن يصيل فليصل))(.)2
وكان رأس رسول اهلل ÷ يف حجر عيل بن أيب طالب  #والفضل بن
العباس بني يديه يروحه ،وأسامة بن زيد بالباب حيجب عنه زمحة الناس.
فلام رجع بالل ومل يقم رسول اهلل بعثته عائشة بنت أيب بكر فقالت :يا بالل،
مر أبا بكر فليصل بالناس.
ووجد رسول اهلل خفة فقام فتمسح وتوضأ ،وخرج معه عيل والفضل بن
عباس وقد أقيمت الصالة وتقدم أبو بكر ليصيل ،وكان جربيل  #الذي أمره
باخلروج ليصيل هبم ،وعلم ما يقع من الفتنة إن صىل هبم أبو بكر ،وخرج رسول
اهلل ÷ يميش بني عيل والفضل وقدماه خيطان يف األرض حتى دخل
املسجد ،فلام رآه أبو بكر تأخر( ،)3وتقدم رسول اهلل وصىل بالناس ،فلام سلم
( )1املصابيح يف السرية .وهذا من باقي خرب الوفاة.
( )2وقد رواه بلفظ(( :يا بالل ،قد بلغت فمن شاء فليصل)) أمحد بن حنبل يف مسنده ()369 :20
رقم ( ،)13093وأبو يعىل يف مسنده ( )264 :6رقم ( ،)3567وابن أيب شيبة يف مصنفه (:2
 )117رقم ( ،)7162وخيثمة يف كتابه حديث خيثمة (.)139
( )3روى خروج النبي ÷ وصالته بالناس البخاري يف صحيحه ( )133 :1رقم ()664
ومسلم ( )313 :1رقم ( )418( -95والنسائي يف سننه الكربى ( )438 :1رقم ( )909وابن
ماجه يف سنن ( )389 :1رقم ( )1232وأمحد يف مسنده ( )140 :9رقم ( )5141وابن أيب
شيبة يف مصنفه ( )118 :2رقم ( )7167والطرباين يف الكبري ( )224 :24رقم ( )569وابن
حبان يف صحيحه ( )480 :5رقم ( )2116وابن خزيمة يف صحيحه ( )126 :1رقم (.)257

أمر عل ًّيا والفضل فقال(( :ضعاين عىل املنرب)) ،فوضعاه عىل منربه ،فسكت
ساعة فقال(( :يا أمة أمحد ،إن وصيتي فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي،
اعتصموا هبام تردوا عىل نبيكم حوضه ،أال ل ُي َذ َّ
ادن عنه رجال منكم ،فأقول

سح ًقا سح ًقا)).

ثم أمر عل ًّيا والفضل أن يدخاله منزله ،وأمر بباب احلجرة ففتح ودخل
الناس عليه ،ثم قال(( :ائتوين بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابًا ال تضلون بعدي

أبدً ا)).

فقال عمر بن اخلطاب :إن رسول اهلل ليهجر ،كتابًا غري كتاب اهلل يريد(.)1

فسمع رسول اهلل قوله فغضب ،ثم قال هلم(( :اخرجوا عني وأستودعكم

كتاب اهلل وأهل بيتي فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،وأنفذوا جيش أسامة( ،)2ال
ٍ
عاص هلل ولرسوله)).
يتخلف عن بعثته إال
ثم خرج الناس و ُأ ْغ ِل َق الباب الذي كان عىل احلجرة ،فلام طلعت الشمس
وانبسطت ثقل رسول اهلل ورأسه يف حجر عيل( ،# )3والفضل يذب عنه بني
( )1أخرجه البخاري )9 :6( :رقم( )4432ومسلم )1259 :3( :رقم  )1637( -22وابن حبان
يف صحيحه )562 :14( :رقم ( )6597والنسائي يف السنن )366 :5( :رقم ( )5821وسنن
البيهقي )349 :9( :رقم( )18747وأمحد يف مسنده )223 :5( :رقم( )3111والبزار يف
مسنده )108 :11( :رقم( )4826وأبو عوانة يف مستخرجه )476 :3( :رقم ()5757
و( )5758و()5759والطرباين يف الكبري )36 :11( :رقم( )10961وأبو يعىل يف مسنده:4( :
 )298رقم(.)2409
( )2رواه بلفظ ((أنفذوا جيش أسامة)) ابن سعد يف الطبقات ( )50 :4واليعقويب يف تارخيه (:2
 )113والواقدي يف املغازي (.)1121 :3
ورواه بلفظ ((أنفذوا بعث أسامة)) ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )56 :2وابن حجر يف فتح الباري
( ،)87 :7وابن سعد يف الطبقات ( )146 :2والبالذري يف أنساب األرشاف ( )474 :1رقم
( )955وابن هشام يف سريته ( )650 :2وتامم يف فوائده ( )82 :2رقم ( .)1200ورواه بلفظ
الوصية البيهقي يف سننه ( )435 :6رقم ( )12554وعبد الرزاق يف مصنفه ( )57 :6رقم
( )9993والطرباين يف الكبري ( )130 :3رقم ( )2891وغريهم.
( )3يف هنج البالغة خطبة ( )197قال أمري املؤمنني ( :#ولقد قبض رسول اهلل ÷ وإن رأسه
لعىل صدري) .وروى الطرباين يف الكبري ( )141 :12رقم ( )12708عن ابن عباس وفيه:

يديه ،وأقبل رسول اهلل عىل عيل  #يناجيه ،وتنحى الفضل ،فطالت مناجاته،
فكان عيل  #يقول( :إنه أوصاين وعلمني بام هو كائن بعده).
فلام فرغ من وصيته إياه أغمي عليه ،ثم أفاق وهو يقول(( :بالكأس األوَّف
ويف الرفيق األعىل)) يقوهلا ثال ًثا .ثم رجع الناس فاجتمعوا عىل باب حجرة
رسول اهلل ÷ والناس يبكون وأرادوا الدخول عىل رسول اهلل فأبى عيل
 #أن يأذن هلم.
فلام ارتفع النهار يوم االثنني ،شخص رسول اهلل ÷ بنظره فقال:
((اللهم الرفيق األعىل)) ثم فاضت روحه ÷.
فقال الفضل لعيل :يا أبا احلسن ،أغمض عني رسول اهلل وضم فاه ،فلام أراد
وضم فوه ،ويداه
عيل ÷ ذلك أبَص عيني رسول اهلل ÷ قد ُغمضتا ُ
ورأسه يف حجر عيل .وروى قريبا منه البزار يف مسنده ( )329 :9رقم ( )3886عن أيب رافع،
وابن سعد يف الطبقات ( )202 :2عن عيل  #وعيل بن احلسني وعن الشعبي .وذكر النسائي
يف سننه ( )465 :7رقم ( )8487عن أم سلمة قالت :والذي حتلف به أم سلمة إن أقرب الناس
عهدا برسول اهلل ÷ عيل ريض اهلل عنه ،قالت :ملا كان غدوة قبض رسول اهلل فأرسل إليه
رسول اهلل ÷  ...إىل قوله :وجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسول اهلل ÷ من يومه
ذلك فكان عيل أقرب الناس عهدا به .ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده ( )190 :44رقم
( ،)26565واحلاكم يف مستدركه ( )149 :3رقم ( )4671وصححه هو والذهبي ،ورواه ابن
أيب شيبة يف مصنفه ( )365 :6رقم ( ،)32066وأبو يعىل يف مسنده ( )364 :12رقم
( ،)6934وأبو نعيم يف أخبار أصبهان ( ،)301 :1وإسحاق بن راهويه يف مسنده ()129 :4
رقم ( ، )1896وابن عساكر يف تاريخ دمشق ( .)394 :42وروى الطرباين يف الكبري (:1
 )239رقم ( )629واألوسط ( )195 :3رقم ( )2908عن ابن عباس أن النبي ÷ ملا ثقل
به  ...إىل قوله :ثم قال(( :ادن مني ادن مني)) فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى تويف .وروى ابن
سعد يف الطبقات ( )202 :2عن أيب غطفان قال سألت ابن عباس :أرأيت رسول اهلل ÷
تويف ورأسه يف حجر أحد؟ قال :تويف وهو إىل صدر عيل ،قلت :فإن عروة حدثني عن عائشة
أهنا قالت :تويف رسول اهلل بني سحري ونحري؟ فقال ابن عباس :أتعقل ،واهلل لتويف رسول اهلل
÷ وهو مستند إىل صدر عيل ،وهو الذي غسله ...إلخ .وروى هذا ابن منظور يف خمتَص
تاريخ دمشق ( .)392 :2وأخرجه ابن حجر يف فتح الباري ( )139 :8عن الواقدي بسنده إىل
أيب غطفان.

ورجاله مبسوطتان ،فإذا جربيل  #قد ويل ذلك منه ،وهو يف وسط البيت
حسه وال يرونه.
يسمعون َّ
فقبضه اهلل إليه يوم االثنني من شهر ربيع األول سنة إحدى عرشة(.)1
أسئلة:
س :1ماذا قال رسول اهلل ÷ لبالل عندما أبلغه بالصالة؟ ومن هم
الذين كانوا عند رسول اهلل ÷ يف الغرفة؟
س :2من هو الذي قال« :يا بالل مر أبا بكر فليصل بالناس»؟
س :3ملاذا أمر جربيل  #رسول اهلل ÷ باخلروج ليصيل بالناس؟
س :4بامذا أوىص رسول اهلل ÷ أمته عندما كان عىل املنرب؟ واذكر
حديثه يف ذلك؟
س :5ماذا قال رسول اهلل ÷ عندما أدخل منزله ودخل عليه الناس؟
س :6من هم الذين كانوا عند رسول اهلل ÷ وقت وفاته؟ ومتى كانت
وفاته؟

( )1انظر إىل خرب الوفاة كامال يف املصابيح أليب العباس احلسني .#

أرسل اهلل تعاىل رسوله حممدً ا ÷ إىل الناس كافة عربيهم وعجميهم؛
لقوله تعاىل﴿ :قل ْل يَا َأ ُّي َها انلَّ ل
اس إ َ ل ل َّ َ ْ ل ْ َ ً
ّن رسول اَّلل ي إيْلكم َجييعا﴾ [األعراف]158
يي
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً
َ ً ََ
َّ
ً
وقوله تعاىل﴿ :وما أرسلناك إيَل َكفة ل يلن ي
اس بشي ْيا ونذييرا﴾ [سبأ ،]28وال خالف
يف ذلك بني املسلمني.

ونبينا حممد ÷ هو خاتم األنبياء واملرسلني فال نبي بعده ،ودينه
ورشيعته خامتة األديان والرشائع ،وقد أمر اهلل تعاىل أهل الكتاب أن يتبعوه ،قال
َّ ْ َ َ ْ ْ
َْل ل ل ْ ْ
ْ
تعاىلَّ ﴿ :اَّليي َ ل َ ل َ ْ ل ً ْ َ ل ْ
َ
ل
وف
ْني يل يأمرهم بيالمعر ي
اْل ي
ي
ُيدونه مكتوبا عيندهم يِف اَلوراة ي و ي
ْ
َ
َ
َ
َل َ ل َ ْ ل َ َ
َ
ْ ل َ ْ ْ
ح ُّل ل له لم َّ
اْل َبائيث َو َيض لع
ات ويح يرم علي يهم
الطي ي َب ي
َو َين َهاه ْم ع ين ال لمنك ير َو لي ي
َ ْ ل ْ ْ َ ل ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ت َعليْ يه ْم﴾ اآلية [األعراف.]157
عنهم إيْصهم واْلغَلل ال يَّت َكن
هذا ،وقد بنى اهلل تعاىل دين اإلسالم عىل احلكمة والرمحة والرفق والتسامح،

وعىل التخفيف يف رشائعه وأحكامه ،مع مراعاة املصالح العامة ودفع املفاسد
واملهالك ،وقد جعله اهلل تعاىل بعلمه وحكمته متناس ًبا مع مصالح البرش
ومنافعهم عىل اختالف طبائعهم وأجناسهم عىل مر العصور إىل يوم القيامة.
فاهلل تعاىل برمحته جعل يف هذا الدين خري الدنيا واآلخرة وسعادة الدنيا
واآلخرة ،ويريد اهلل أن خيرج الناس به من الظلامت إىل النور ويزكيهم ويرفع
شأهنم وينزهلم منازل العزة والكرامة والرفعة يف الدنيا واآلخرة ،وحيل هلم
الطيبات ،وحيرم عليهم اخلبائث.
أسئلة:
س :1إىل من أرسل اهلل تعاىل رسوله حممدً ا ÷؟ واذكر آية تدل عىل
ذلك؟

س :2من هو خاتم األنبياء واملرسلني؟
س :3ما هي اآلية التي أمر اهلل تعاىل فيها أهل الكتاب باإليامن بنبينا حممد
÷؟
س :4هل الدين اإلسالمي متناسب مع مصالح البرشية إىل يوم القيامة أم
ال؟
** * **
وهبذا تم املقرر للمستوى الثالث االبتدائي بعونه تعاىل ،واحلمد هلل ً
وآخرا،
أوال
ً
وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين وسلم ،صالة وسال ًما
دائمني متالزمني ما طلع الليل والنهار.
** * **

ف هرس ا لمحتويات
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