

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)


تــقــديـــم
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته
الطيبني الطاهرين.
وبعد ..
فهذا خمترص مفيد يف أصول الدين أتينا به عىل شكل سؤال و جواب كي
يسهل حفظه للطالب املبتدئني ،نسأل اهلل أن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم،
و لنبدأ يف املقصود بعون امللك املعبود فنقول:

ً

أوال :التوحيد
س /1ما هي الطريق إىل معرفة اهلل تعاىل؟
ج /1الطريق إىل معرفة اهلل تعاىل حق معرفته :هي النظر والتفكر بفطرة
العقل فيام َّ
بث اهلل تعاىل من آياته يف السموات واألرض وفيام بينهام.
س /2ما الدليل عىل وجوب النظر والتفكر يف املخلوقات؟
ج /2النظر والتفكر طبيعة وغريزة يف فطر العقول ،بسببها ينساق العقل إىل
التفكر والتدبر والنظر ،ولو أن اإلنسان العاقل يريد أن يتخلص من
َََ َُْ ُ َ َ ْ
اْلب ِ ِل
التفكر والنظر ملا أمكنه ذلك؛ قال تعاىل﴿ :أفَل ينظرون إَِل ِ
َكيْ َف ُخل َِق ْ
ت ﴾.....17اآليات [الغاشية].
س /1ما هو الدليل عىل وجود اخلالق للعامل؟
ج /1الدليل عىل وجود خالق للعامل :أ َّنا نظرنا بفطر عقولنا إىل الكون ،وما
حيدث فيه من وجود اإلنسان بعد عدمه ،ومن وجود الليل والنهار ،وسري
الشمس والقمر ،وحدوث الرياح والسحاب واألمطار ،وحدوث
األشجار واحلب والثامر ،وغري ذلك من عجائب اآليات -فعلمنا أنه ال
ٍ
حيد َ
ث ذلك
بد هلا من حمْ ِدث أحدثها؛ ألنه يستحيل يف فطر العقول أن َ ْ
بغري حمْ ِد ٍ
ث.
فمن هنا علمنا َّ
أن حمْ ِد ًثا أحدثها ،وأنه موجود؛ ألنه ال يمكن اإلحداث
من املعدوم.

س /1هل يدل خلق العامل عىل أن خالقه قادر ،وعامل ،وحي؟
قادر؛ ألن العاجز ال حيصل
ج -1 /1نعم ،يدل ذلك عىل أنه
ٌ
منه اإلحداث.
َ
َّ َّ َ َ ُ ل َ ْ َ
َش ٍء قدِير[ ﴾20البقرة].
ك
قال تعاىل﴿ :إِن اَّلل لَع ِ

حكيم؛ ألنا وجدنا املحدثات مشتملة عىل أرسار
ٌ
 -2ويدل عىل أنه عامل ٌ
احلكمة واإلتقان ،وبدائع التدبري والتقدير ،وذلك ال حيصل إال من عامل
حكيم.

ََْ ُل َ ْ َ
َش ٍء علِيم[ ﴾29البقرة].
وقال تعاىل﴿ :وهو بِك ِل

 -3وإذا كان قادر ًا عامل ًا ،فال بد أن يكون ح ًّيا؛ ألن الفعل يستحيل من امليت
واجلامد.

ُ َ ْ َ ُّ َ َ َّ ُ
َح َل إ ِ ََل إَِل ه َو﴾ [غافر.]65
وقال تعاىل﴿ :هو ال
س /1ما هو املعنى املقصود بصفة :سميع؟
ج /1املراد بسميع هو :أن اهلل تعاىل عامل بجميع األصوات اخلفية والقوية،
فيسمع صوت النملة ،ويسمع حس حركتها ومشيها ،قال تعاىلَ ﴿ :ح ََّّت
َ ََْ ََ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ َّ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ
َ
إِذا أتوا لَع وا ِد انلم ِل قالت نملة يا أيها انلمل ادخلوا مساكِنكم َل
َ ا
َ
ُ ُ َ ْ
َ
َ ُ
َْ
ُ
َي ِط َم َّنك ْم ُسليْ َمان َو ُج ُنود ُه َوه ْم َل يَش ُع ُرون 18ف َت َب َّس َم ضاحًِك م ِْن
َ
ق ْول َِها[ ﴾...النمل].
ويسمع ما دون ذلك وما فوقه ،ال خيفى عليه حس األصوات يف

السموات واألرض وما بينهام.

س /2ما هو املقصود بصفة :بصري؟
ج /2املراد بصفة بصري :هو أن اهلل تعاىل عامل بجميع ما يرى من األجسام
الكبرية والصغرية يف السموات واألرض ،يف ظاهر األرض وباطنها.
س /3هل يدرك اهلل تعاىل املسموعات واملبرصات بآالت كام هو احلال يف
احليوانات ،أم ال؟ مع الدليل.
ج /3ليس هلل تعاىل آلة سمع ،وال آلة برص ،فليس له أذنان وال عينان؛ ألنه ثبت -
كام سيأت -أن اهلل تعاىل ال يشبه املخلوقات يف مجيع صفاهتا.
س /1ما هو الدليل عىل أن اهلل تعاىل ال بداية لوجوده؟
ج /1الدليل هو :أن اهلل تعاىل لو كان لوجوده بداية لكان حمْدَ ًثا واحتاج إىل
حمْ ِد ٍ
ث حيدثه ،والنتفت عنه صفة الربوبية كسائر املحدثات؛ لذلك علمنا
ٍ
متعال عن صفة احلدوث ،فقضت فطر العقول بأنه ال بداية
أن اهلل تعاىل
ُ َ ْ َ َّ ُ
لوجوده تعاىل؛ لذلك وصفناه بأنه قديم .قال تعاىل﴿ :هو اْلول
ْ
َواْلخ ُِر﴾ [احلديد ،]3فهو األول بال بداية ،واآلخر بال هناية.
س/1ما هو الدليل عىل وجوب تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة املخلوقات؟
ج/1الدليل عىل وجوب تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة خملوقاته :أن اهلل تعاىل لو
شابه خملوقاته يف أي صفة من صفاهتا لكان حمْدَ ًثا مثلها؛ وذلك ألن مجيع
صفات األجسام حمْدَ ثة.
ْ
َ
َشء َو ُه َو َّ
يع اْلَ ِص ُ
الس ِم ُ
قال تعاىل﴿ :لَيْ َس َك ِمثْلِهِ ْ
ي[ ﴾11الشورى].
س/2اذكر الصفات التي ال تليق بعظمة اهلل تعاىل وجالله؟
منز ٌه عن مشاهبة خملوقاته يف أي صفة من
ج/2قضت فطر العقول أن اهلل تعاىل َّ
صفاهتا ،فكل صفة يتصف هبا املخلوق فاهلل سبحانه ال يتصف هبا ،فليس

هلل تعاىل وجه ،وال يدان ،وال أصابع ،وال قدمان ،وال أعني ،وال آذان،
وليس يف مكان ،وال جيوز عليه الصعود واهلبوط ،وال جيوز أن يرى
باألبصار؛ ألن هذه من صفات املخلوقات الضعيفة.

س/1ما هو الدليل عىل أن اهلل تعاىل ليس يف مكان؟
ج/1اهلل تعاىل ليس يف مكان؛ فليس يف السامء ،وال يف األرض ،وال يف أي
مكان ،ولنا دليالن عىل ذلك:
 -1أنه لو كان يف مكان لكان خملو ًقا؛ ألن احلاجة إىل املكان من صفات
املخلوقات.
 -2أن اهلل تعاىل هو الذي خلق السامء واألرض َّ
وكل مكان ،وقبل أن خيلقها مل
يكن يف مكان ،فكذلك بعدما خلقها.

س/1ما هو الدليل عىل أن اهلل تعاىل ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة؟
ج/1الدليل عىل ذلك :أنه تعاىل لو صح أن يرى يف الدنيا واآلخرة لكان مشا ًهبا
للمخلوقات يف صفاهتا املحدثة ،ولزم حدوثه ،واهلل تعاىل ليس بمحدَ ٍ
ث
ْ
ار َو ُه َو يُ ْدر ُك ْاْلَب ْ َص َ
كام تقدم ،قال تعاىلََ ﴿ :ل تُ ْدر ُك ُه ْاْلَب ْ َص ُ
ار َو ُهوَ
ِ
ِ
َّ ُ
يف ْ َ
اْلب ُ
ي[ ﴾103األنعام].
الل ِط
ِ
س/1ما هو الدليل عىل أن اهلل تعاىل متفرد بالربوبية ،ال يشاركه
فيها مشارك؟
ج/1الدليل عىل ذلك :أنه لو كان هلل رشيك ،أو كان معه إل ٌه آخر -حلصل

بينهام النزاع واخلالف ،وألدى ذلك إىل فساد الكون.
وألنا مل نجد ما يدل عىل وجود ٍ
إله آخر ،ولو كان مع اهلل تعاىل إل ٌه آخر ألتتنا
َّ
رسله ،ولنزلت علينا كتبه ،ولرأينا آثار قدرته وآيات ربوبيته.
َح الْ َق ُّي ُ
قال تعاىلُ َّ ﴿ :
اَّلل ََل إ ِ َ ََل إ ِ ََّل ُه َو الْ َ ُّ
وم﴾ [البقرة.]255:
س/1ما معنى وصفه تعاىل بأنه غني؟
ج/1معناه :أنه ليس بمحتاج.
س/2ما هو الدليل عىل أن اهلل تعاىل غني؟
ج/2الدليل عىل ذلك :أن احلاجة من صفات املخلوقات املحدثة ،وقد سبق
أن اهلل تعاىل ال يشبه خملوقاته يف يشء من صفاهتا؛ إذ لو أشبهها لكان حمْدَ ًثا
مثلها.
َ
َ
َ
َّ
قال تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها انلَّ ُ
اَّلل ِ َو َّ ُ
اس أنْ ُت ُم الْ ُف َق َر ُ
اَّلل ُه َو الْ َغ ُّ
ِن
اء إَِل
ِ
ْ
اْلم ُ
يد[ ﴾15فاطر].
َِ
** * **

ً
ثانيا :العدل
س/1ما هو الدليل عىل أن اهلل تعاىل عدل حكيم؟
ج/1الدليل عىل ذلك :هو أنه قد ثبت أن اهلل تعاىل عامل بجميع املعلومات ،ال
غني
خيفى عليه خافية ،وال يغيب عن علمه يشء ،وثبت بالدليل أنه تعاىل ٌّ
َ
َ
الباطل وال
العبث وال
غري حمتاج ،و ِم ْن شأن َم ْن كان كذلك أ َّال يفعل
َ
والعدل عىل الظلم،
احلق عىل الباطل،
الكذب ،ويؤثر َّ
الظلم وال
َ
َ
َ
والصدق عىل الكذب.
َ
َ َ َ ْ ُ َ ُّ َ
ك أ َح ادا[ ﴾49الكهف]َ ﴿ ،و َما َخلَ ْق َنا َّ
الس َم َ
اء
قال تعاىل﴿ :وَل يظل ِم رب
َ
َ
ا
َّ
َْ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ
ْ
حسِب ُت ْم أن َما خلق َناك ْم
َواْل ْرض َو َما بَي َن ُه َما بَاطَِل﴾ [ص﴿ ،]27أف
َ
َ ا َ َّ ُ َ َ ُ
ع َبثا َوأنك ْم إَِلْ َنا َل ت ْر َج ُعون[ ﴾115املؤمنون].
س/1هل العباد خمريون فيام فعلوه من حسن وقبيح ،أم جمربون عىل فعلها؟
مع الدليل؟
خمريون يف أفعاهلم ،ودليل ذلك :هو الوجدان؛ فإن اإلنسان يعرف
ج/1العباد َّ
إن شاء فعلْ ،
خمري يف أفعاله ْ
وإن شاء ترك ،وذلك معلوم
من نفسه أنه َّ ٌ
برضورة العقل.
َ َ ْ َ َ َ ُْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ
اء فل َيكف ْر﴾ [الكهف.]29
قال تعاىل﴿ :فمن شاء فليؤمِن ومن ش

س/1هل يكلف اهلل تعاىل أحدً ا بتكاليف ال يقدر عليها؟ مع الدليل.
ج/1يستحيل أن يكلف اهلل تعاىل أحدً ا فوق طاقته؛ وذلك ألن التكليف بام ال
غني عن القبائح،
قدرة عليه ظلم قبيح ،واهلل تعاىل َّ
منز ٌه عنه؛ ألنه كام سبق ٌّ
وعامل هبا ،ومن كان كذلك فإنه ال يفعل القبيح ،وال خيتاره وال يشاؤه.
َّ
َ
َّ ُ َ ْ
َ َّ
َ لُ
ات ُقوا َّ َ
اَّلل
اَّلل نف اسا إَِل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة﴿ ] 28 6ف
قال تعاىلَ﴿ :ل يُكل ِف
َ ََْ ُْْ
بن.] 16
ا
تغ
ل
ما استطعتم﴾ [ا
بذنب غريه؟ مع الدليل؟
س/1هل يؤاخذ اهلل تعاىل أحدً ا
ِ

ٍ
متعال عنه كام
ج/1ال يؤاخذ اهلل تعاىل أحدً ا بذنب غريه؛ ألنه ظلم ،واهلل تعاىل
سبق.
ُ
َ ْ
َ
ْ
َ َ
ْ
قال تعاىلَ ﴿ :وَل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى﴾ [األنعام﴿ ،]164فاَلَ ْو َم َل
َ ْ َ ُ ْ َ َّ
ُْ َ َْ
ُْ َْ ُ َ
تظل ُم نفس شي ائا َوَل ُت َز ْون إَِل َما كن ُت ْم تع َملون[ ﴾54يس].

س/2هل يثيب اهلل تعاىل أحدً ا بغري عمله؟ مع الدليل؟

ج/2ال يثيب اهلل تعاىل أحدً ا بعمل غريه؛ وذلك ألن الثواب تعظيم ودرجات،
منز ٌه عن فعل كل قبيح.
وتعظيم َم ْن ال يستحق ذلك قبيح ،واهلل تعاىل َّ
َّ
َ
ُ
ْ َ
قال تعاىلَ ﴿ :وأ َ ْن لَيْ َس ل ِْْلن ْ َ
ان إَِل َما َس َع[ ﴾39النجم]َ ﴿ ،وَل ُت َز ْون
س
ِ
ِ
َّ
ُْ َْ ُ َ
إَِل َما كن ُت ْم تع َملون[ ﴾54يس].
** * **

ً
ثالثا :الوعد والوعيد
س/1من هو الذي يستحق ما وعد اهلل تعاىل به من الثواب؟ وما الدليل عىل
ذلك؟
ج/1الذي يستحق وعد اهلل بالثواب العظيم يف جنات النعيم هو املؤمن الذي
حتقق باإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وسمع هلل وأطاع
فيام أمر وهنى ،واتقى الوقوع فيام يسخط اهلل.
َ َ ْ َ
ام ُنوا َو َعملُوا َّ
ِين َء َ
والدليل عىل ذلك﴿ :إ َّن َّاَّل َ
الص ِ َ
ت ل ُه ْم
ات َكن
اْل ِ
ِ
ِ
ا
ُ ا
َ َ ُْ َ َْ
َ
ُ ْ َ
اِل َ
ِيها َل َيبغون عن َها ح َِوَل﴾108
ِين ف
َج َّنات الفِ ْرد ْو ِس ن ُزَل 107خ ِ

[الكهف].

س/1من هو الذي يستحق الوعيد بالعذاب العظيم يف جهنم خالدً ا فيها
خملدً ا؟
ج/1الذي يستحق وعيد اهلل واخللود يف النار هو الكافر والفاسق.
س/2من هو الكافر؟
ج/2الكافر :هو كل من كفر باهلل ،أو أرشك به ،أو كفر باملالئكة  ،%أو كفر
بأنبياء اهلل ورسله –صلوات اهلل وسالمه عليهم ،-أو بام جاءوا به من عند
اهلل تعاىل ،أو كفر بواحد منهم ،أو بكتاب من كتبهم ،أو بآية من كتاب
اهلل ،أو كفر باليوم اآلخر ،أو بام فيه من الثواب والعقاب.

س/3ما هو الدليل عىل خلود الكافر يف نار جهنم؟
َ
ْ
َّ َّ َ َ
ك َف ُروا م ِْن أ ْهل الك َ
اب
ِت
ج/3الدليل عىل ذلك :هو قوله تعاىل﴿ :إِن اَّلِين
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ
َّ
َ
َبي ِة[ ﴾6البينة ].
ار جهنم خ ِاِلِين فِيها أولئِك هم َش ال ِ
والم ِ
ْشك ِني ِِف ن ِ
س/1من هو الفاسق؟ وما هو الدليل عىل خلوده يف نار جهنم؟
بعضا منها،
ج/1الفاسق :هو من ارتكب الكبائر من أمة حممد ÷ ،أو ً
ومات غري تائب منها ،مثل القاتل ،والزاين ،والسارق.
والدليل عىل ذلك :قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْع ِص َّ َ
وَل َفإ َّن َ َُل نَ َ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
ار
ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ
َّ ْ ُ َّ َ َ
ار ل ِِف
ِيها أبَ ادا[ ﴾23اجلن ] ،وقوله تعاىلِ﴿ :إَون الفج
اِلِين ف
جهنم خ ِ
اِلِينَ 15و َما ُه ْم َعنْ َها ب َغائب َ
َجحيم 14يَ ْص َل ْو َن َها يَ ْو َم ل
ني[ ﴾16االنفطار ]،
ِ ٍ
ِ ِِ
ِ
اِلا ف َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْق ُت ْل ُم ْؤم اِنا ُم َت َع ل ِم ادا َف َج َز ُاؤ ُه َج َه َّن ُم َخ ِ ا
ِيها
َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ا َ
ا
وغ ِضب اَّلل عليهِ ولعنه وأعد َل عذابا ع ِظيما[ ﴾93النساء ] ،وغري ذلك

من اآليات.

س/1ما هي التوبة؟
ج/1التوبة :هي الندم عىل فعل املعايص ،واإلقالع عنها ،والعزم والتصميم
عىل عدم العود إليها.
س/2ما هو حكم التوبة؟ مع الدليل؟
ج/2حكم التوبة :هو الوجوب؛ ووجوب التوبة وجوب عقيل؛ فإن العقل حيتم
عىل العاقل أن يستنقذ نفسه من اهلالك ،وأن يدفع عنها أسبابه.
َ َ ُّ َ َّ
ُ
َ
َ
َ
والدليل عليها من القرآن العظيم هو قوله تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا

ُ ُ َ َّ
اَّلل ِ تَ ْو َب اة نَ ُص ا
وحا﴾ [التحريم.]8
توبوا إَِل
س/1من هم أهل شفاعة النبيء ÷ يوم احلساب؟
ج/1هم أهل اإليامن التائبون إىل اهلل الذين ماتوا وهم مؤمنون تائبون.
س/2هل تصح شفاعته ÷ للكفار وأصحاب الكبائر من أمته؟ مع
الدليل؟
ج/2الذين ماتوا عىل الكفر ،أو ماتوا وهم مقيمون عىل كبائر املعايص من
أمته ÷ غري تائبني -فال حظ هلم يف شفاعة النبيء ÷ ،وال
نصيب هلم فيها.
والدليل عىل ذلك :أن فطر العقول تستقبح ذلك؛ أال ترى لو أن ً
رجال
توسط عند السلطان يف رجل مفسد يف األرض :خييف األمن،
ً
وجيها َّ
ويقطع الطريق ،وينتهب األموال ،ويظلم الضعفاء واملساكني ،و َت َش َّف َع له
عند السلطان يف وظيفة فخرية ،ويعلق عليه وسام الرشف ،ويغدق عليه
باملال -ملقته الناس وذ ُّموه وقبحوه وقبحوا صنيعه.
ُ
ََ َ
َ َّ
َ ْ َ
يع ُي َطاع[ ﴾18غافر ] ،وقال:
ف
ش
ِيم وَل
ِ
ٍ
قال تعاىل﴿ :ما ل ِلظال ِ ِمني مِن َح ٍ
َ َ َْْ ُ ا َُْ ََ َ ْ َ
ل َ لا ََ َ ا
ُ
ُ
صيا﴾123
ن
َل
و
ا
َل
و
اَّلل
ون
د
ِن
م
َل
ُيد
ِ
ِ ِ
ِ
﴿من يعمل سوءا ُيز ب ِ ِه وَل ِ
[النساء ].
** * **

ً
رابعا :النبوة
%
س/1ما هي النبوة؟ ومن هو أول األنبياء%؟ ومن هو آخرهم؟
وحي من اهلل تعاىل إىل أزكى البرش ليبلغ رشيعته.
ج/1هي ٌ
وأول األنبياء :%آدم  ،#وآخرهم حممد ÷.
س /2هل جيب اإليامن بأنبياء اهلل تعاىل ،وبالكتب املنزلة عليهم؟ وما هو
الدليل عىل ذلك؟
ج/2جيب اإليامن بجميع أنبياء اهلل تعاىل ،آدم وحممد و َم ْن بينهام من األنبياء
 ،%وكذلك بالكتب املنزلة عليهم.
ُ
ْ َ
َّ
والدليل عىل ذلك :قوله تعاىل للمؤمنني﴿ :قُولُوا َء َ
ام َّنا بِاَّلل ِ َو َما أن ِزل
ْ َ َ ََُْ َ َْ
َ
ِيم ْ
إ ََلْ َنا َو َما ُأنْز َل إ ََل إب ْ َراه َ
اط
ِإَوس َماعِيل ِإَوسحاق ويعق
وب َواْل ْس َب ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ُّ َ ْ َ ل ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََ
ُ َ َ َ ََ ُ
ََ ُ
وِت موَس وعِيَس وما أ َ
وما أ َ
وِت انلبِيون مِن رب ِ ِهم َل نف ل ِرق بني أح ٍد
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
مِنْ ُه ْم َوَنْ ُن َُل ُم ْسل ُِمون[ ﴾136البقرة] ،وقوله تعاىلَ ﴿ :ء َام َن َّ
الر ُسول ب ِ َما
ُ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ ل َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ
َ َ
َّ
ك َء َ
أن ِزل إَِلهِ مِن ربِهِ والمؤمِنون
ام َن بِاَّلل ِ َو َمَلئِكتِهِ َوك ُتبِهِ َو ُر ُسلِهِ
َ َُ ُ ََْ َ
ني أ َح ٍد م ِْن ُر ُسلِهِ﴾ [البقرة.]285
َل نف ل ِرق ب

÷

س/1ما هو الدليل عىل نبوة نبينا حممد ÷؟
ج/1الدليل عىل صحة نبوته أنه ÷ حني ادعى النبوة أردف( )1دعواه
بالربهان القاهر ،وكان برهانه ÷ عىل صحة نبوته هو القرآن الكريم.
س/2من هو أفضل األنبياء ¢؟ ومن هي أفضل األمم؟ مع الدليل.
ج/2أفضلهم هو نبينا حممد ÷ ،ال خالف بني األمة يف ذلك.
ْ
َ ُُ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
َّ
ْ
َ
وأمته أفضل األمم؛ لقوله تعاىل﴿ :كنتم خي أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن ِ
اس تأمرون
َْ َ َ ْ َ ُْ َ ل
ْ ْ
وف َوتن َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر َوتؤم ُِنون بِاَّلل ِ﴾ [آ لعمران .] 110
بِال َمع ُر ِ
س/1من هم املالئكة؟
ونَ ،ال َي ْسبِقو َنه بِا ْل َق ْو ِل َوهم ِب َأ ْمرِ ِه َي ْع َمل َ
ج/1املالئكةِ :ع َبا ٌد ُّمك َْرم َ
ونَ ،ال
ون ،ي َسبح َ
ون َما ي ْؤ َمر َ
ون ال َّل َه َما َأ َم َره ْم َو َي ْف َعل َ
َي ْعص َ
ون ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َال
َي ْفُت َ
سمى اهلل تعاىل منهم يف القرآن الكريم :جربيل ،وميكائيل
ون ،وممن َّ
صلوات اهلل عليهم مجيع ًا.-س/2هل جيب اإليامن هبم؟ وما هو الدليل عىل ذلك؟
َ َ َّ ُ ُ
ج/2اإليامن هبم واجب ،والدليل عىل ذلك :هو قوله تعاىل﴿ :ءآمن الرسول
َ ُ َ َ
َ َُ
َّ ل َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ َ َ ل
ُ
َ
َ
ْ
نزل إَِلهِ مِن ربِهِ والمؤمِنون ك ءآمن بِاَّلل ِ ومآلئِكتِهِ وكتبِهِ
بِما أ ِ
َ
َ
َو ُر ُسلِهِ َل ُن َف لر ُق بَ ْ َ
ني أ َح ٍد لمِن ُّر ُسلِهِ﴾ [البقرة.]285
ِ
** * **
( )1أردف :جاء بالربهان بعد دعوى النبوة مبارشة.

سا :خالفة النبوة
خام ً
#
س/1ملن هي خالفة الرسول ÷؟
ج/1اخلالفة بعد موت النبي ÷ هي لعيل بن أيب طالب .#
س/2اذكر بعض األدلة التي تدل عىل والية أمري املؤمنني #؟
ج/2األدلة كثرية:
َّ
َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
وَل َواَّل َ
اَّلل َو َر ُس ُ ُ
ِين
 -1منها :آية الوالية ،وهي قوله تعاىل﴿ :إِنما و َِل
َ
َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
الزَكة َوه ْم َراك ُِعون[ ﴾55املائدة ]،
ءامنوا اَّلِين يقِيمون الصَلة ويؤتون
وقد ثبت وصح أن عيل بن أيب طالب  #هو الذي أخرج الزكاة وهو يف

حال الركوع ،فإنه  #أشار بأصبعه إىل املسكني ليأخذ اخلاتم منها،
فأخذه منها ،فنزلت اآلية(.)1

( )1هذه آية الوالية التي نزلت يف أمري املؤمنني  ،#قال اإلمام احلجة جمد الدين املؤيدي  #يف
التحف رشح الزلف« :أمجع آل الرسول ÷ عىل نزوهلا يف الويص .#
وممن روى نزول اآلية يف أمري املؤمنني  #من املخالفني :الطربي يف تفسريه ]426/10[ :رقم
( ،)12213و( .)12214وابن أيب حاتم يف تفسريه ]1162/4[ :رقم ( ،)6549و(.)6551
والثعلبي يف تفسريه .]80/4[ :والبغوي يف تفسريه ]63/2[ :رقم ( .)808والزخمرشي يف تفسريه
الكشاف .]649/1[ :والرازي يف مفاتيح الغيب .]383/12[ :وابن كثري يف تفسريه.]126/3[ :
وذكر من خمرجيه :عبد الرزاق ،وعبد بن محيد وابن جرير وابن
والسيوطي يف الدر املنثور [َ ]105/3
مردويه والطرباين وابن أيب حاتم .والطرباين يف األوسط ]218/6[ :رقم ( ،)6232ويف الكبري:
[ ]320/1رقم ( .)955وابن املغازيل يف املناقب ]377/1[ :رقم ( ،)354و( ،)355و(،)356
و( ،)357و( .)358واخللعي يف الفوائد ]10/2[ :رقم ( .)638وابن األثري أبو السعادات يف
جامع األصول ]664/8[ :رقم (.)6515

 -2ومنها :حديث املنزلة ،وهو من األحاديث املتواترة ،وهو قوله ÷:
((عيل مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نبي بعدي(.)))1
ٌّ
وقد كان هارون خليفة موسى –عليهام صلوات اهلل ورمحته ،-قال تعاىل:
ََ َ ُ َ َ
َ
َ ُ َ ُْْ
ارون اخلف ِِن ِِف ق ْو ِم﴾ [األعرا ف.] 14 2
وَس ِْلخِيهِ ه
﴿وقال م
 -3ومنها :حديث الغدير ،وهو من األحاديث املتواترة ،وهو قوله ÷:
((من كنت مواله فهذا عيل مواله ،اللهم ِ
وال من وااله ،وعا ِد من عاداه،
ْ
واخذل من خذله(.)))2
وانرص من نرصه،
ْ

( )1رواه من أئمتنا  :%اإلمام القاسم الريس  #يف جمموعه [ ،]177/2واإلمام اهلادي  #يف
املجموعة الفاخرة [ ،]92وغريهام.
وممن رواه من املخالفني :البخاري يف صحيحه ]19/5[ :رقم ( ،)3706ويف [ ]3/6رقم
( .)4416ومسلم يف صحيحه ]1870/4[ :رقم [ .])2404( - 30والُتمذي يف سننه:
[ ]638/5رقم ( ،)3724وصححه األلباين ،ويف [ ]640/5رقم ( ،)3730وصححه األلباين
لغريه ،ويف ]641/5[ :رقم ( ،)3731وصححه األلباين .وابن ماجه يف سننه ]42/1[ :رقم
( ،)115وصححه األلباين ،ويف ]45/1[ :رقم ( ،)121وصححه األلباين .وغريهم كثري.
( )2حديث الغدير :رواه من أئمتنا  :%اإلمام زيد بن عيل ♦ يف املجموع [ ،]457واإلمام القاسم
الريس  #يف جمموعه [ ،]180/2واإلمام اهلادي  #يف املجموعة الفاخرة [.]158
وممن رواه من املخالفني :ابن ماجه يف سننه [ ]45/1رقم ( ،)121وأمحد ابن حنبل يف الفضائل
[ ]596/2رقم ( ،)1016والنسائي يف سننه [ ]439/7رقم ( ،)8419وابن حبان يف صحيحه
[ ]376/15رقم ( ،)6931والطرباين يف الكبري [ ]170/5رقم ( ،)4983واحلاكم يف املستدرك
[ ]614/3رقم ( ،)6272وغريهم كثري ،وتتبع رواياته وطرقه يستوعب املجلدات الكبار ،قال عنه
الذهبي« :رأيت شطره ،فبهرين سعة رواياته ،وجزمت بوقوع ذلك» [سري أعالم النبالء:
أيضا :ومتنه فمتواتر[ .سري أعالم النبالء ]333/7 :ترمجة
 ]277/14ترمجة رقم ( ،])175وقال ً
فعيل مواله .وعده السيوطي من
رقم ( ،])1257بل وأفرد له مؤل ًفا سامه :طرق خرب من كنت مواله ٌّ
املتواترات ،ورواه الطربي من مخس وسبعني طريقا ،وأفرد له كتابًا اسمه« :الوالية».

’
س/1من هو اخلليفة بعد عيل بن أيب طالب #؟ مع الدليل؟
ج/1اخلليفة بعده  #ابنه احلسن  ،#ثم ابنه احلسني .#
ودليل ذلك :احلديث الذي أمجعت أئمة أهل البيت عىل صحته ،وهو
قوله ÷(( :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا ،وأبوهام خري
منهام(.)))1
’
س/1ملن اخلالفة بعد احلسنني ’؟
ج/1هي ملن صلح خلالفة النبوة من ذرية احلسنني ’.
س/2ما هو الدليل عىل ذلك؟
ج/2الدليل عىل ذلك :احلديث املتواتر املشهور ،وهو قوله ÷(( :إين
تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا أبدً ا :كتاب اهلل وعُتت أهل بيتي،
عيل احلوض(.)))2
إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفُتقا حتى يردا َّ
( )1أخرجه :اإلمام اهلادي  #يف املجموعة الفاخرة [ ،]104واإلمام عبداهلل بن محزة  #يف رشح الرسالة
الناصحة [ ،]261/1واألمري احلسني  #يف شفاء األوام [ ،]497/3واإلمام احلجة جمدالدين
املؤيدي  #يف لوامع األنوار ط ،]35/3[2والعُتة جممعة عىل صحته؛ وتلقته األمة بالقبول.
( )2هذا خرب الثقلني والتمسك ،وهو من األحاديث املتواترة ،ممن رواه من أئمتنا  :%اإلمام األعظم زيد
بن عيل ♦ يف املجموع [ ]266رقم ( ،)644واإلمام القاسم بن إبراهيم ♦ يف جمموع كتبه
ورسائله :كتاب اإلمامة [ ،]185/2واإلمام اهلادي  #يف األحكام [ ،]40/1وغريهم كثري.
وممن رواه من املخالفني :مسلم يف صحيحه [ ]1873/4رقم ( )2408-36من خطبة يوم الغدير.
وعبد الرزاق يف تفسريه [ ]155/2رقم ( ،)1099ويف املصنف [ ]51/4رقم ( .)6943وأبو داوود
يف سننه [ ]294/4رقم ( .)4973والُتمذي :يف صحيحه [ ]633/5رقم ( ،)3713ويف
[ ]663/5رقم (( )3786موقف يوم عرفة) ،وقال :ويف الباب عن أيب ذر ،وأيب سعيد ،وزيد بن
=

س/1تفرقت األمة اإلسالمية إىل فرق كثرية ،فأيتها هي الفرقة الناجية؟
ج/1الفرقة الناجية هي التي متسكت بكتاب اهلل تعاىل وبعُتة النبي ÷،
أهل بيته؛ بدليل :حديث الثقلني ،وهو قوله ÷(( :إين تارك فيكم ما
إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدً ا :كتاب اهلل وعُتت أهل بيتي ،إن
عيل احلوض( ،)))1وحديث
اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفُتقا حتى يردا َّ
السفينة ،وهو قوله ÷(( :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من ركبها
نجا ،ومن ختلف عنها غرق وهوى(.)))2
أرقم ،وحذيفة بن أسيد ،ورقم ( .)3788والنسائي :يف السنن الكربى [ ]310/7رقم (.)8092
والبيهقي :يف السنن الكربى [ ]212/2رقم ( .)2857والدارمي :يف سننه [ ]2090/4رقم
( .)3359وابن خزيمة :يف صحيحه [ ]62/4رقم ( .)2357وابن حبان :يف صحيحه []330/1
رقم ( )123وصححه :األلباين ،وشعيب األرناؤوط .وأمحد يف املسند [ ]170/17رقم (،)11104
ويف فضائل الصحابة .وأبو يعىل :يف مسنده [ ]297/2رقم ( .)1021والبزار :يف مسنده (البحر
الزخار) [ ]89/3رقم ( .)864والطرباين :يف الكبري [ ]65/3رقم ( ،)2678ويف األوسط
والصغري .واحلاكم :يف املستدرك [ ]172/1رقم ( .)319والدارقطني :يف املؤتلف واملختلف
[ .]1046/2وغريهم كثري ،وأغلبهم يرويه عن صحايب فام فوق وبعدة طرق.
( )1تقدم خترجيه.
( )2قال عنه اإلمام احلجة جمد الدين املؤيدي  #يف لوامع األنوار« :وهو خرب معلوم بالتواتر ،ال اختالف فيه
بني األمة» ،وساق يف ذكر خمرجيه ورواته[ .لوامع األنوار  .]133/1ممن رواه من أئمتنا  :%اإلمام
اهلادي  #يف األحكام [ ]40/1واإلمام أبو طالب  #يف األمايل [ ]191رقم ( ،)132وغريهم.
وممن رواه من املخالفني :ابن أيب شيبة يف املصنف [ ]370 /6رقم ( .)32115والبزار يف مسنده
[ ]343/9رقم ( .)3900واحلاكم يف املستدرك [ ]373/2رقم ( ،)3312وقال صحيح عىل
رشط مسلم .واآلجري يف الرشيعة [ ]2214/5رقم ( )1700و ( .)1701والشهاب القضاعي
يف مسنده [ ]273 /2رقم ( .)1342وابن عدي يف الكامل [ .]137/3وأبو نعيم يف حلية األولياء
[ .]306/4وأمحد يف الفضائل [ ]785 /2رقم ( .)1402الطرباين يف الصغري [ ]240/1رقم
( ،)391ويف الكبري واألوسط .وأبو الشيخ األصبهاين يف كتاب األمثال يف احلديث النبوي
[ ]384/1رقم ( .)333وغريهم.

س/1ما هي القيامة؟
ج/1هي قيام الناس يوم احلساب أحيا ًء بعد موهتم للحساب واجلزاء،
والثواب والعقاب ،والوقت الذي حيصل فيه ذلك يسمى :يوم القيامة.
وهبذا تم املقصود بعون امللك املعبود ،واحلمد هلل ً
وآخرا،
أوال
ً
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد ،وعىل أهل بيته
تسليما
الطيبني الطاهرين ،وسلم
ً
كثريا طي ًبا مباركًا فيه
ً
** * **

ً

أوال :كتاب الطهارة

س /1كم النجاسات؟ وإىل كم تنقسم؟
ج /1النجاسات عرش ،وتنقسم إىل قسمني :مغلظة ،وخمففة.
س /2كم النجاسات املغلظة؟ وما هي؟
ج /2النجاسات املغلظة سبع ،وهي:
 -1ما خرج من سبييل ذي دم ال يؤكل.
 -2املسكر باملعاجلة كاخلمر.
 - 3الكلب.
 -4اخلنزير.
 -5الكافر.
 -6ما قطع من حي ذي دم حلته حياة.
 -7امليتة فإهنا نجس.
س/3كم النجاسات املخففة؟ وما هي؟
ج /3النجاسات املخففة ثالث ،وهي:
 -1الدم وأخواه :املصل والقيح.
 -2لبن غري املأكول إال من مسلمة حية.
 -3القيء ،برشط أن يكون من املعدةِ ،مل َء الفم ،دفعة.

س /4كم النصاب يف النجاسات املخففة؟
ج /4نصاب الدم واملصل والقيح واللبن قطر ٌة مثل حبة الشعري طو ً
ال
وعرض ًا وعمق ًا ،ونصاب القيء أن يكون من املعدة ،ملء الفم ،دفعة
واحدة.

س /1ما هو املتنجس؟
ج /1هو ما أصله طاهر ثم وقعت عليه النجاسة.
س /2إىل كم ينقسم املتنجس؟
ج /2إىل ثالثة أقسام -1 :ممكن -2 .ومتعذر -3 .وشاق.
س /3ما هو املمكن؟
ج /3هو ما أمكن غسله ،مثل :الثياب ونحوها.
س /4كيف تطهر الثياب ونحوها؟
ج /4بالغسل ثالث مرات مع العرص ،إذا كانت النجاسة خفية مثل البول إذا
وقع يف الثوب.
س /5ما ال يمكن عرصه مثل الزجاج فكيف نطهره؟
ج /5بالغسل ثالث مرات مع الدَّ لك.
س /6إذا كانت النجاسة مرئية مثل الدم فكيف نطهرها؟
ج /6بالغسل له حتى تزول النجاسة واثنتني بعد زواهلا.
س /7إذا مل تزل النجاسة املرئية فامذا نعمل؟
ج /7إذا مل تزل فنغسله باحلاد املعتاد مثل الصابون ،ثم اثنتني بعده؛ فيطهر وإن

مل يزل أثر النجاسة.
س /8ما هو املتعذر غسله؟
ج /8املتعذر :هو ما ال يمكن غسله باملاء ،مثل السوائل :السمن السائل
والقاز ونحوهام.
س /9إذا وقعت النجاسة يف السليط ونحوه من السوائل فكيف نطهره؟
ج /9ال يمكن تطهريه ،ولكن جيب علينا إراقته.
س /10ما هو الشاق غسله؟
ج /10الشاق هو الذي يمكننا غسله ولكن مع مشقة ،مثل األطفال
والبهائم.
س /11كيف يطهر الشاق غسله؟
ج /11يطهر باجلفاف ،فإذا جف الطفل فقد َطه َر ،إال أن يبقى للنجاسة أثر
فإنه نجس حتى تزول عني النجاسة.
س /1كم األنواع التي تنجس من املياه؟ وما هي؟
ج /1املياه التي تنجس ثالثة أنواع ،وهي:
 -1ما غريته النجاسة ،سواء كان قلي ً
ال أم كثري ًا.
 -2إذا تغري املاء بطاهر مثل الصابون والنيل ووقعت فيه النجاسة فإنه
ينجس ،سواء كان املاء قلي ً
ال أم كثري ًا حتى يصلح يف الكثري.
 -3إذا وقعت النجاسة يف املاء وهو قليل.
س /2ما هي رشوط املاء الذي يصح به الوضوء والغسل؟
ج -1 /2أن يكون مباح ًا ال مغصوب ًا.

 -2أن يكون طاهر ًا ال متنجس ًا.
 -3أ َّال خيتلط به مستعمل مثله لعبادة.
-

س /1كم األمور التي تندب لقايض احلاجة؟ وما هي؟
ج /1يندب لقايض احلاجة ثالثة عرش أمر ًا ،وهي:
 -1التواري عن أعني الناس بكلية بدنه ،وأما سُت العورة فهو واجب.
 -2البعد عن الناس حتى ال يسمع له صوت أو يشم ريح.
 -3البعد عن املسجد.
س
 -4التعوذ ،وهو أن يقول« :ب ِْس ِم اهللِ ،ا َّلله َّم إِين َأعوذ ب َِك ِم َن الر ْج ِ
ِيث الـم ْخب ِ
س ،اخلَب ِ
ِثَّ ،
الر ِجي ِم».
الن ْج ِ
الشي َطا ِن َّ
 -5تنحية ما فيه ذكر اهلل تعاىل.
 -6تقديم الرجل اليرسى دخو ً
ال.
 -7االعتامد عىل الرجل اليرسى حال قضاء احلاجة.
 -8تقديم اليمنى خروج ًا.
 -9أن يسُت عورته حتى جيلس ،وكذلك حال القيام.
 -10أال يكشف رأسه وال كتفيه.
 -11أن يعد األحجار لالستجامر.
 -12أن يلبس احلذاء.
 -13التنحنح.

س /1كم األمور التي تكره لقايض احلاجة؟ وما هي؟
ج/1
-1قضاء احلاجة يف املالعن.
 -2البول يف بيوت احلرشات واهلوام.
الص ْلب.
 -3عىل ُّ

 -4التهوية به.

 -5أن يبول قائ ًام.

-6الكالم حاله.

 -7النظر إىل الفرج واألذى.

 -8البصق يف األذى.

-9األكل والرشب.

 -10االنتفاع باليمني.

 -11استقبال القبلتني :الكعبة وبيت املقدس.
 -12إطالة القعود.
س /2ما هي املالعن؟
ج /2مجعها الشاعر يف قوله:
مالعنهــا هنـ ٌـر وسـ ْب ٌل ومســجد

ومســـقط أثــ ٍ
رب وجملـــس
ـامر وقـ ـ ٌ

س /3ملاذا هنِي اإلنسان أن يبول يف الصلب؟
ج /3ألجل أال يتطاير من البول يشء فريجع إليه فينجسه.
س /4أين جيوز قضاء احلاجة؟
ج /4جيوز يف خراب ال مالك له ،أو له مالك وعرفنا رضاه.

س /1ماذا يندب لقايض احلاجة بعد قضائها؟
ج /1يندب له أمران:
هلل
«احل ْمد ِ
 -1احلمد ،وهو أن يقول بعد قضاء احلاجة واخلروج من احلاممَ :
اط َعني ا َ
ا َّل ِذي َأ َم َ
هلل ا َّل ِذي َعا َف ِاين ِيف َج َس ِدي».
احل ْمد ِ
أل َذىَ ،
 -2االستجامر وهو :أن يأخذ ثالثة أحجار طاهرات أو مناديل ورقية بعد
قضاء احلاجة ويمسح هبا الفرجني حتى تزول النجاسة.
س /2بامذا يستجمر قايض احلاجة؟
ج /2يستجمر بِــ:
 -1جامد ،ال حيوان.
 -3م ْن ٍق ،مثل الطني واألحجار.

 -2طاهر ،ال نجس.
 -4ال حرمة له.

س /3ما هي األشياء التي هلا حرمة؟
ج-1/3القرآن الكريم.
 -2كتب اهلداية.
 -3طعام اآلدميني.
-4طعام اجلن ،مثل العظام والفحم.
 -5طعام احليوانات ،مثل القضب والعلف.
س /4ما هي األشياء التي ال يستجمر هبا قايض احلاجة؟
ج -1 /4ال يستجمر باملغصوب.
 -2ال يستجمر بام يرض ،مثل :الزجاج.
 -3ال يستجمر بام غال ثمنه ،مثل :احلرير والفلوس.

-

س /1كم رشوط صحة الوضوء؟ وما هي؟
ج /1رشوط صحته أربعة ،وهي:
 -1التكليف ،وهو البلوغ والعقل.
 -2اإلسالم.
 -3طهارة البدن عن احلدث األكرب.
 -4طهارة البدن من نجاسة توجب الوضوء كالبول ونحوه.
س /2كم فروض الوضوء؟ وما هي؟
ج /2فروضه عرشة ،وهي:
-1غسل الفرجني بعد إزالة النجاسة.
-2التسمية(.)1
 -3النية ،وهي أن يقصد بوضوئه ملا شاء من الصالة ،ال النظافة والتربد فقط.
 -4املضمضة واالستنشاق.
 -5غسل الوجه كام ً
ال ،من مقاص الشعر إىل منتهى الذقن طوالً،
ومن األذن إىل األذن عرض ًا.
 -6غسل اليدين مع املرفقني.
ال مقب ً
 -7مسح الرأس كام ً
ال ومدبر ًا مع األذنني ظاهرهام وباطنهام.
 -8غسل القدمني مع الكعبني.
-9الُتتيب بني األعضاء.
-10ختليل األصابع واألظفار والشجج.
( )1ستأت كيفية التسمية يف كيفية الوضوء.

س /1كم مسنونات الوضوء؟ وما هي؟
ج /1مسنوناته مخسة ،وهي:
 -1السواك(.)1
 -2غسل اليدين إىل الرسغني قبل الوضوء.
 -3تقديم املضمضة واالستنشاق عىل الوجه.
 -4التثليث.
 -5مسح الرقبة.
س /2ما هو التثليث؟
ٍ
غس َل ُّ
عضو من أعضاء الوضوء ثالث مرات ،وكذلك
كل
ج /2هو أن ي َ
الرأس واألذنان يمسحهام ثالث مرات.
س /3كم مندوبات الوضوء؟ وما هي؟
ج /3مندوبات الوضوء ستة ،وهي:
 -1الُتتيب بني الفرجني ،يبدأ باألعىل ثم األسفل.
 -2أن يوايل بني أعضاء الوضوء.
 -3الدعاء.
 -4توليه بنفسه.
 -5جتديده بعد كل مباح.
رش من أعضاء الوضوء.
 -6إمرار املاء عىل ما ح ِل َق أو ق ِ َ

عر ًضا.
( )1وتندب هيئته ،وهي كونه ْ

س /4كم نواقض الوضوء؟ وما هي؟
ج /4مخسة ،وهي:

ٍ
 -1ما خرج من السبيلني من ٍ
غائط أو ٍ
ريح.
بول أو
 -2زوال العقل من نوم أو إغامء أو نحوهام.
 -3القيء إذا كان من املعدة ،ملء الفم ،دفعة واحدة.
 -4خروج دم أو مصل أو قيح من مكان واحد ،يف وقت واحد ،وقدر
بقطرة.
 -5كل معصية كبرية ،والغيبة والنميمة والكذب ونحوها.

س /1إذا أردت الوضوء فكيف أتوضأ؟
ج /1عندما تريد الوضوء للصالة فإليك اخلطوات التالية(:)1
 -1خذ السواك ونظف به أسنانك ،ثم قل(« :)2ب ِْس ِم اهللِ َوبِاهللِ َو َع َىل ِم َّل ِة
َرس ِ
ول اهللِ ÷».

 -2اغسل فرجيك ،تبدأ باألعىل ثم األسفل ،ثم اغسل يديك( )3إىل الرسغني
محتِ َك َع ْن
بعد ذلك ،ثم قل -بعد سُت العورة« :-ال َّله َّم َحص ْن َفرجي ب َِر َ
َم َع ِ
اص َ
يك».

 -3متضمض واستنشق ،وافعل ذلك ثالث مرات ،وقل عند املضمضة:
( )1يرجى من كل مدرس (ومدرسة) التطبيق العميل هلذه اخلطوات مع الطالب ،وتكريره حتى يتقن
كل طالب وطالبة كيفية الوضوء ،ألنه ورد يف احلديث عنه ÷ أنه قال(( :ال صالة ملن ال وضوء
له)) وكذلك تسميع دعاء الوضوء لكل طالب حتى حيفظه.
( )2دعاء الوضوء ذكره اإلمام اهلادي  #عن عيل ( #األحكام .)50-49/1
( )3ينبه املدرس (أو املدرسة) عىل غسل اليدين بعد االستنجاء؛ ألن اليد ربام تنجس ظاهرها عند غسل
الفرجني.

«ال َّله َّم َلقني ح َّجتِي َيو َم َأ ْل َق َ
اك» ،وعند االستنشاق« :ال َّله َّم َال َحترِ ْمنِي
مح ِت َك».
اجلنَّ ِة ب َِر َ
َرا ِئ َح َة َ

ال ،من مقاص الشعر حتى أسفل الذقن طو ً
 -4اغسل وجهك مستكم ً
ال،
وما بني األذنني عرض ًا ،ويكون ذلك ثالث مرات ،وقل عند ذلك:
«ال َّله َّم بَي ْض َو ْجهِ ي َيو َم َت ْب َي ُّض وجو ٌه َو َت ْس َو ُّد وجو ٌه».
 -5اغسل يدك اليمنى مع املرفق ،وخلل أصابعها وأظفارها ثالث مرات؛
وال يكفي غسل الكفني الذي يف بداية الوضوء ،وقل« :ال َّله َّم أ ْعطِنِي
كِ َتاِيب بِ َي ِم ْينِي َ ،وا ْغ ِف ْر َذ ْنبِي».

 -6اغسل يدك اليرسى كام فعلت يف اليمنى ،وقل« :ال َّله َّم َال ت ْؤتِنِي كِت َِايب
ايل».
ب ِِش َم ِايلَ ،و َ َ
او ْز َع ْن َيس ِء َأ ْف َع ِ
جت َ
ً
مستكمال ،وأذنيك ظاهرهام وباطنهام ،وقل« :ال َّله َّم َغشنِي
 -7امسح رأسك

مقدم العنق،
مح َت َكَ ،و َأ ْتـ ِم ْم َع َ َّيل نِ ْع َمتَك» ،ثم متسح رقبتك ما عدا
َر ْ َ
َ
وتقول« :ال َّله َّم ِقنِي ْاألَ ْغ َال َل ِيف َيو ِم ِ
اب» .ومسح الرأس واألذنني
احل َس ِ
ثالث مرات ،والرقبة مرة واحدة فقط.

 -8ثم تغسل قدميك مع الكعبني ثالث مرات ،تبدأ باليمنى ،ثم اليرسى ،مع
الرص ِ
اط
ختليل األصابع واألظفار ،وقل« :ال َّله َّم َثب ْت َقدَ َم َّي َع َىل
َ
إلك َْرامِِ».
اجل َال ِل َوا ِ
امل ْس َت ِقي ِم َيو َم َتزِ ُّل األَ ْقدَ امَ ،يا َذا َ

 -9ثم بعد أن تنتهي من الوضوء ،خذ كف ًا من املاء وصبه عىل جبهتك ،وقل:
«س ْب َحا َن َك ال َّله َّم َوب َِح ْم ِد َكَ ،أ ْش َهد َأ َّال إِ َل َه إ َِّال َأ ْن َتَ ،أ ْس َت ْغ ِفر َك َو َأتوب
اج َع ْلنِي ِم ْن امل َت َطهرِ ي َنَ ،وا ْغ ِف ْر ِيل،
اج َع ْلنِي ِم ْن الت ََّّواب َ
ِنيَ ،و ْ
إِ َل ْي َك ،ال َّله َّم ْ
إِ َّن َك َع َىل كل َيش ٍء َق ِد ْير«.

س /1ما هو الذي يوجب الغسل؟
ج /1احلدث األكرب ،وسيأت مفص ً
ال إن شاء اهلل تعاىل يف املستويات القادمة.
س /2كم فروض الغسل؟ وما هي؟
ج /2فروض الغسل أربعة ،وهي:
 -1النية.
 -2املضمضة واالستنشاق.
 -3إجراء املاء عىل مجيع البدن مع الدلك.
 -4عىل املرأة نقض شعرها عند االغتسال من احليض والنفاس فقط.
س /3كم األشياء التي يندب هلا الغسل؟ وما هي؟
ج /3يندب الغسل لثالثة عرش شيئ ًا ،وهي:
 -1اجلمعة.
 -2العيدين.
 -3يوم عرفة.
 -4ليايل القدر.
 -5دخول احلرم.
 -6دخول مكة.
 -7دخول الكعبة.
 -8دخول املدينة املنورة.
 -9دخول مكان قرب النبيء ÷.
 -10بعد احلجامة.
 -11بعد التحمم يف احلامم البخاري.

 -12بعد غسل امليت.
 -13بعد اإلسالم(.)1
س /1كم أسباب التيمم؟ وما هي؟
ج/1
 -1تعذر استعامل املاء ،نحو :أن يكون يف البئر وال يوجد حبل أو دلو.
 -2خوف الطريق املوصلة إىل املاء.
 -3خوف تنجيس املاء.
حلر أو برد.
 -4خوف رضر املتوضئ من املاء ٍّ
 -5خوف رضر املتوضئ من العطش.

 -6خوف رضر حمُتم الدم ،كاملسلم والذمي ،وكاحليوان الذي ال جيوز ذبحه.
 -7خوف فوت صالة ال تقض ،مثل صالة اجلنازة.
 -8عدم املاء مع الطلب يف اجلهات األربع يف امليل.
س /2بامذا يتيمم املصيل؟
ج/2
 -1تراب.

 -2مباح.

 -4منبت.

 -5يعلق باليد.

س /3كم فروض التيمم؟ وما هي؟
ج3
 -1التسمية.

( )1وإن كان قد ترطب حال كفره اغتسل وجوبًا لذلك الُتطب.

 -3طاهر.

 -2نية خاصة للفرض.
 -3رضب الُتاب باليدين.
 -4مسح الوجه كام ً
ال مع ختليل اللحية.
 -5رضبة ثانية لليدين.
 -6مسح اليد اليمنى ثم اليرسى.
س /4كم نواقض التيمم؟ وما هي؟
ج /4ينتقض التيمم بستة أشياء:
 -1بالفراغ مام ف ِع َل له.
 -2باالشتغال بغري ما تيمم له.
 -3بزوال العذر.
 -4بوجود املاء قبل كامل الصالة.
 -5بخروج وقت الصالة.
 -6بنواقض الوضوء.

** * **

ً
ثانيا :كتاب الصالة
س /1كم رشوط وجوب الصالة؟ وما هي؟
ج /1رشوط وجوهبا ثالثة ،وهي:
 -1العقل.

 -2اإلسالم.

 -3البلوغ.

س /2بامذا يكون البلوغ؟
ج /2بميض مخس عرشة سنة من يوم الوالدة ،ونحوها كام سيأت يف
املستويات القادمة إن شاء اهلل تعاىل.
س /3ماذا جيب عىل ويل الصغري؟
ج /3جيب عليه أن يعلمه الصالة من سن السابعة ،وجيربه عليها إذا بلغ سن
العارشة ولو بالرضب ،والبنت سن التاسعة.
س /4كم رشوط صحة الصالة؟ وما هي؟
ج /4رشوط صحتها ستة ،وهي:
 -1دخول الوقت ،وطهارة البدن من احلدث والنجاسة.
 -2سُت مجيع العورة يف مجيع الصالة.
 -3طهارة كل ما حيمله املصيل ويلبسه ،وإباحة ملبوسه.
 -4إباحة املحل الذي يصيل فيه.
 -5طهارة املحل الذي يبارشه املصيل.
 -6استقبال القبلة.

س /5ما حد عورة الرجل؟
ج /5عورة الرجل :الركبة إىل حتت الرسة.
س /6ما حد عورة املرأة يف الصالة؟
ج /6عورة املرأة يف الصالة :مجيع جسمها ما عدا الوجه والكفني.
س /7ما هي الثياب التي تكره الصالة فيها؟
ج  /7يف كثري الوسخ ،ويف الرساويل وحدها.
س /8هل جيوز للرجال لبس األمحر واألصفر؟
ج /8ال جيوز ،سواء كان ذلك يف الصالة أو يف غريها.
س /1لكل صالة وقتان ،ما هام؟
ج /1األول :االختياري ،والثاين :االضطراري.
س /2متى وقت الصالة االختياري؟
ج/2
-1

من بعد زوال الشمس إىل مصري ظل اليشء مثله.

-2

من مصري ظل اليشء مثله إىل مصري ظل اليشء مثليه.

-3

من ظهور كوكب لييل إىل ذهاب الشفق األمحر.

-4

من ذهاب الشفق األمحر إىل ثلث الليل.

-5

من طلوع املنترش إىل قبل طلوع الشمس بام يسع ركعة.

س /3متى وقت الصالة االضطراري؟
ج/3
-1

من مصري ظل اليشء مثله إىل قبل غروب الشمس بام يسع العرص.

-2

أ -من بعد زوال الشمس بام يسع الظهر إىل مصري ظل اليشء مثله.
ب -من بعد مصري ظل اليشء مثليه إىل غروب الشمس حتى ال يبقى
ما يسع ركعة.
-3

من ذهاب الشفق األمحر إىل قبل طلوع الفجر بام يسع العشاء.

-4

أ -من بعد غروب الشمس بام يسع املغرب إىل ذهاب الشفق األمحر.
ب -من بعد ذهاب ثلث الليل إىل قبل طلوع الفجر.
إدراك ركعة قبل طلوع الشمس.

-5

س /1اذكر ألفاظ األذان واإلقامة ُم ْع َربَ ًة؟
ج/1
•
•
•

(:)1
اهلل َأك َْرب ،اهلل َأك َْرب.
َأ ْش َهد َأ َّال إِ َل َه إ َِّال اهللَ ،أ ْش َهد َأ َّال إِ َل َه إ َِّال اهلل.
أن حم َ َّمد ًا َرسول اهللَ ،أ ْش َهد َّ
َأ ْش َهد َّ
أن حم َ َّمد ًا َرسول اهلل.

الص َالة.
الص َالةَ ،ح َّي َع َىل َّ
• َح َّي َع َىل َّ
حي عىل الفالح.
• َح َّي َع َىل ا ْل َف َالحَّ ،
• َح َّي َع َىل َخ ْ ِري ا ْل َع َملَ ،ح َّي َع َىل َخ ْ ِري ا ْل َع َمل.
• اهلل َأك َْرب ،اهلل َأك َْرب.
• َال إِ َل َه إ َِّال اهلل.
( )1يرجى من كل مدرس تسميع ألفاظ األذان واإلقامة معربة لكل طالب حتى يتقن حفظها.

 :مثل ألفاظ األذان ،إال أنه يزيد« :قد قامت الصالة قد
قامت الصالة» بعد قولهَ « :ح َّي َع َىل َخ ْ ِري ا ْل َع َملَ ،ح َّي َع َىل َخ ْ ِري ا ْل َع َمل».
س /2عىل من جيب األذان واإلقامة؟
ج /2جيبان عىل الرجال دون النساء.
س /3كم رشوط صحة األذان؟ وما هي؟
ج/3
 -1أن يكون يف الوقت.
 -2أن يكون من مكلف.
 -3أن يكون من ذكر.
 -4أن يكون األذان م ْع َرب ًا غري ملحون.
 -5أن يكون من ٍ
عدل.
 -6أن يكون من طاهر من اجلنابة.
س /4من هو الذي يقيم الصالة؟
ج /4الذي يقيم الصالة املؤذن أو وكيله.
-

س /1كم فروض الصالة؟ وما هي؟
ج/1
 -1النية ،وهي استحضار العزم عىل أداء الصالة التي يريد أداءها ،وال
يلزمه أن يتلفظ هبا.

 -2تكبرية اإلحرام.
 -3القيام قدر الفاحتة وثالث آيات.
 -4قراءة الفاحتة وثالث آيات( )1رس ًا يف الظهر والعرص ،وجهر ًا يف غريهام.
 -5الركوع.
 -6االعتدال من الركوع.
 -7السجود عىل اجلبهة والركبتني وباطن الكفني وباطن أصابع القدمني.
 -8االعتدال بني السجدتني ،ناص ًبا للقدم اليمنى ،فارش ًا لليرسى.
 -9الشهادتان والصالة عىل النبيء وآله ،وهيَ ( :أ ْش َهد َأ َّال إِ َل َه إ َِّال اهلل
رش َ
يك َلهَ ،و َأ ْش َهد َأ َّن حم َ َّمدً ا َع ْبده َو َرسوله ،ال َّله َّم َصل
َو ْحدَ ه َال َ ِ
َع َىل حم َ َّم ٍد َو َع َىل ِ
آل حم َ َّمد).
 -10التسليم عىل اليمني ثم عىل اليسار ،بانحراف مرتب ًا.

س /1كم مسنونات الصالة؟ وما هي؟
ج/1
 -1التعوذ.
 -2التوجهان.
 -3قراءة الفاحتة وسورة يف ٍّ
كل من الركعتني األولتني.
 -4أن تكون القراءة يف األولتني رس ًا يف الظهر والعرص ،جهر ًا يف غريهام.
( )1يرجى من املدرس (واملدرسة) تسميع الفاحتة وعدة سور لكل طالب (وطالبة) حتى يتقن حفظها؛
ألنه ورد يف احلديث(( :أقل ما جيزئ يف الصالة ُّأم الكتاب وثالث آيات معها)) (املنتخب .)45

 -5الُتتيب بني الفاحتة والسورة.
 -6املواالة بني الفاحتة والسورة.
 -7قراءة الفاحتة أو التسبيح يف األخريتني ،والتسبيح هو( :س ْب َح َ
ان اهللِِِ،
احل ْمد هللَِ ،و َال إ َل َه إ َِّال اهللَ ،واهلل َأك َْرب) ثالث مرات.
َو َ
 -8تكبري النقل(.)1

 -9تسبيح الركوع والسجود.
 -10التسميع لإلمام واملنفرد ،واحلمد للمؤتم.
 -11التشهد األوسط.
 -12طرفا التشهد األخري.
 -13القنوت بعد آخر ركوع يف الفجر والوتر بالقرآن.

س /1كم مفسدات الصالة؟ وماهي؟
ج/1
 -1اختالل رشط من رشوط الصالة ،أو فرض من فروض الصالة التي
تقدم ذكرها.
 -2الفعل الكثري ،مثل األكل والرشب.
 -3الكالم الذي ليس من القرآن ،وال من أذكار الصالة.

( )1ستأت :ألفاظ تكبري النقل ،وتكبرية اإلحرام ،وتسبيح الركوع والسجود ،والتسميع واحلمد،
والتشهد ،والقنوت إن شاء اهلل تعاىل يف باب كيفية الصالة.

س /1ما هو الفرق بني الرجل واملرأة يف الصالة؟
ج  /1حكم املرأة مثل الرجل؛
 -1أهنا ال تؤذن وال تقيم.
 -2أهنا تسُت مجيع جسمها ماعدا الوجه والكفني وجوب ًا.
 -3أهنا جتمع رجليها حال القيام.
 -4أن أكثر جهرها أقل جهر الرجل ،وهو أن يسمع َم ْن بجنبه.
 -5أن ركوعها أقل انخفاض ًا من ركوع الرجل ،فتكون رؤوس أصابعها
أعىل ركبتيها.
 -6أهنا إذا أرادت السجود انتصبت جالسة وعزلت رجليها إىل اجلانب
األيمن ثم تسجد.
 -7أهنا إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها ،وذراعاها عند فخذهيا
مطروحني عىل األرض(.)1
 -8أن إمامتهن وسط الصف ،ويقفن ص ًّفا واحدً ا وجوبًا.
 -9أن َص َّفه َّن مع الرجال األخري وجوبًا.
َ
الرجل.
 -10أهنا ال تؤ ُّم

( )1هذه مندوبة وليست بواجبة ،فتفعل املرأة فيها ما أمكنها.

س /1إذا أردت الصالة فكيف أصيل()1؟
ج /1عندما تقوم ألداء صالتك فكام حرصت عىل طهارة بدنك وثيابك
وموضع سجودك فاحرص عىل طهارة قلبك من املعايص والذنوب؛ لتكون
صالتك مقبولة ،وافعل اآلت ،مع التزام اخلشوع:
وتوجه ً
قائالَ « :أعوذ بِالل ِه
تعوذ
َّ
 -1انتصب قائ ًام متوجه ًا إىل القبلة ،ثم َّ
الس ِم ْي ِع ا ْل َع ِل ْي ِمِ ،م َن َّ
الر ِجي ِمَ ،و َّج ْهت َو ْجهِ َي لِ َّل ِذي َف َط َر
الش ْي َطا ِن َّ
َّ
او ِ
ني ،إ َِّن َص َال ِت
ضَ ،حنِيف ًا م ْسلِ ًماَ ،و َما َأ َن ْا ِم َن ا ْلم ْ ِ
رشكِ َ
ات َواألَ ْر َ
الس َم َ
َّ

رش َ
يك َلهَ ،وب َِذلِ َك أ ِم ْرت،
نيَ ،ال َ ِ
ات لِل ِه َرب ا ْل َعا َل ِم َ
اي َو َمم َ ِ َ
َونسكِي َو َحم ْ َي ْ
احل ْمد لِل ِه ا َّل ِذي َمل َي َّت ِ
رش ٌ
يك ِيف
خ ْذ َو َلد ًاَ ،و َمل َيكن َّله َ ِ
َو َأ َن ْا ِمن ا ْلم ْسلِ ِم َ
نيَ ْ ،
ْ

ا ْلم ْل ِ
كَ ،و َمل ْ َيكن َّله َو ِ ٌّيل م َن ُّ
الذل».

كْرب» ،ثم اقرأ الفاحتة وسورة وأنت قائم،
كَرب تكبرية اإلحرام ،وهي« :اهلل َأ َ
ْ -2
مستقبل للقبلة ،ناظر ملوضع سجودك ،مفرج بني رجليك قلي ً
ال( ،أما املرأة
فتجمع بني رجليها).
ْ -3ارك َْع قائال« :اهلل َأك َْرب» حتى تطمئن راك ًعا ،وانظر إىل قدميك ،ومد
ظهرك ،واجعل رأسك مساوي ًا لظهرك ،ال ترفعه عليه وال ختفضه ،وكن
واضع ًا ليديك عىل ركبتيك مفرقتي األصابع ،مواجه ًا هبا القبلة ،وقل
( )1يرجى من كل مدرس (ومدرسة) تطبيق كيفية الصالة عمل ًّيا جلميع الطالب (والطالبات) حتى يتقن
كل واحد منهم كيفية الصالة ،مع التسميع ألذكارها حتى يتقنوا حفظها؛ لكي تكون الصالة تامة،
ألنه ورد يف احلديث(( :حافظوا عىل الصلوات اخلمس فإن اهلل تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة
يدعو بالعبد فأول ما يسأله عن الصالة فإن جاء هبا تامة َّ
وإال ز َّخ يف النار)) (أمايل اإلمام أيب طالب
.)307 #

وأنت يف ركوعك« :س ْب َح َ
ان اهللِ ا ْل َعظِي ِم َوب َِح ْم ِد ِه» ثالث مرات ،أو مخس
مرات( .وأما املرأة فيكفيها يف ركوعها أن تصل أطراف أصابعها إىل
ركبتيها(.))1
اعتدل من ركوعك اعتدا ً
ْ
ال تام ًا حتى يستقيم ظهرك وتطمئن يف
 -4ثم
قيامكً ،
قائالَ « :س ِم َع اهلل لِ َم ْن َمحِدَ ه» .وإن كنت مؤمتًا فقلَ « :ربَّنَا َل َك
احل ْمد».
َْ
 -5ثم ْ
انتقل إىل السجود قائ ً
ال« :اهلل َأك َْرب» ،واسجد عىل :جبهتك وأنفك،
وباطن كفيك ،وركبتيك ،وباطن أصابع رجليك؛ وفر ْج بني البطن
ْ
واجعل كفيك بني خديك ومنكبيك ،وأصابعهام باجتاه
والفخذين،
القبلة ،وقل« :س ْب َح َ
ان اهللِ ْاألَ ْع َىل َوب َِح ْم ِد ِه » ثالث مرات ،أو مخس
مرات( .وأما املرأة فتقعد َّأو ً
ال وتعزل قدميها إىل اليمني ثم تسجد،
ويكون ذقنها عند ركبتيها قدر اإلمكان ،وذراعاها عىل األرض جنب

فخذهيا).
 -6ثم ارفع رأسك مكرب ًا ،واعتدل بني السجدتني حتى تطمئن جالس ًا ،ناصب ًا
للقدم اليمنى ،فارش ًا لليرسى( ،واملرأة تعزل قدميها إىل اليمني) ،ثم
اسجد مرة أخرى مثل السجود األول ،ثم ق ْم من السجود قائ ً
ال« :اهلل
َأك َْرب» حتى تعتدل قائ ًام ،وافعل يف الركعة الثانية مثل األوىل.
 -7إذا كنت يف صالة ثالثية أو رباعية فاجلس يف الركعة الثانية بعد آخر
سجود ،ناص ًبا للقدم اليمنىً ،
فارشا لليرسى ،و َت َش َّهدْ التشهد األوسط،
احل ْمد هللَِ ،واألَ ْس َماء احل ْسنَى ك ُّل َها هللَِ ،أ ْش َهد
وهو« :ب ِْس ِم اهللَِ ،وبِاهللَِ ،و ْ َ
رش َ
شهد َأ َّن حم َ َّمدً ا َع ْبده َو َرسوله».
َأ َّال إِ َل َه إ َِّال اهلل َو ْحدَ ه َال َ ِ
يك َلهَ ،و َأ َ

( )1وال جيزئ أقل من ذلك ،فإن زادت صحت صالهتا.

 -8إذا كنت يف آخر ركعة فاجلس بعد السجدة الثانية ناص ًبا للقدم اليمنى
ً
احل ْمد
هللَ ،وبِا ِ
فارشا لليرسى ،وتشهد التشهد األخري ،وهو « :ب ِْس ِم ا ِ
هللَ ،و ْ َ
رش َ
يك َله،
هللَِ ،واألَ ْس َماء احل ْسنَى ك ُّل َها هللَِ ،أ ْش َهد َأ َّال ِإ َل َه إ َِّال اهلل َو ْحدَ ه َال َ ِ
شهد َأ َّن حمَ َّمدً ا َع ْبده َو َرسوله ،ال َّله َّم َصل َع َىل حمَ َّم ٍد َو َع َىل ِ
آل حمَ َّمدَ ،وبَارِ ْك
َو َأ َ
آل إِبْ َر ِ
ْت َع َىل إِبْ َر ِ
يم َو َع َىل ِ
َع َىل حمَ َّم ٍد َو َع َىل ِ
يم،
آل حمَ َّم ٍد ،ك ََما َص َّل ْي َت َوبَ َارك َ
اه َ
اه َ
ِإ َّن َك َمحِ ْيدٌ َ ِجم ْيدٌ ».

 -9ثم َسل ْم منحرفا إىل اجلهة اليمنى حتى يصري خدُّ ك األيرس مواجه ًا للقبلة،
محة اهلل» ،ثم كذلك عىل اليسار.
الس َالم َع َل ْيك ْم َو َر ْ َ
وقلَّ « :
 -10دعاء القنوت ،وذلك إذا كنت يف الركعة الثانية من صالة الفجر ،أو

ََ
َ
َّ
لَع ع َِبادِه ِ َّاَّل َ
الركعة الثالثة من الوتر فقلَ ْ ﴿ :
ِين
اْل ْم ُد َِّللِ َو َسَلم
ْ
اص َط َِف﴾ ﴿ َر َّب َنا َءات َِنا ِف ُّ
اِلنْ َيا َح َس َن اة َوِف ْاْلخ َِرة ِ َح َس َن اة َوق َِنا َع َذ َ
اب
ِ
ِ
َ َ َ
َّ َ َ
َّ
َ َّ َ ْ
اْص ْف َع َّنا َع َذ َ
َّ
اب َج َه َّن َم إِن عذ َاب َها َكن غ َر ااما 65إِن َها
انلارِ﴿ ﴾201ربنا ِ
َ َّ َ َ ْ ْ
َ َ ْ
َبا َوتَ َو َّفناَ
ت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُم َق ا
غ َعلَيْ َنا َص ْ ا
اما﴿ ﴾66ربنا أف ِر
ساء
ََ
ْ
ََ َ
ُ َ
َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ َ َل َ َ ل
ب العِ َّزة ِ ع َّما يَ ِصفون 180وسَلم لَع
مسل ِ ِمني﴿ ﴾126سبحان ربِك ر ِ
اْل ْم ُد ِ ََّّللِ َر لب الْ َعالَم َ
ال ْ ُم ْر َسل َ
ِنيَ 181و ْ َ
ني)1( ﴾182أو غري ذلك من اآليات
ِ
ِ

التي فيها دعاء.

** * **

( )1يرجى من املدرس (واملدرسة) أن يسمع لكل طالب (أو طالبة) :تكبرية اإلحرام ،وتكبري النقل،
وتسبيح السجود والركوع ،وتسبيح األخريتني ،والتسميع واحلمد ،والتشهد األوسط ،واألخري،
والقنوت ،ومجيع أذكار الصالة حتى يتقن حفظها.

آداب من الكتاب والسنة


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته
الطيبني الطاهرين
وبعد،،
فهذه مواضيع مهمة ،وآداب جاءت من كتاب اهلل تعاىل ،ومروية عن
رسول اهلل ÷ ،نسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبا إخواننا املؤمنني ،من الطالب
املبتدئني وغريهم ،ونسأله بجوده وكرمه اإلعانة عليها ،وأن جيعلها خالصة
لوجهه الكريم ،متقبلة مذخورة ليوم الدين.

﷽
َ ْ َُ ْ َ َْ ل ْ
ُ ُْ َ ََُْ َ
 قال تعاىل﴿ :فاسألوا أهل اَّلِك ِر إِن كنتم َل تعلمون[ ﴾43النحل].

 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من َ
سلك طريق ًا يطلب فيه عل ًام َس َل َك
َ
اهلل به طريق ًا إىل اجلنةَّ ،
العلم ،وإنه
لطالب
املالئكة لتضع أجنحتها
وإن
ِ
ِ
ِ
األرض ،حتى حيتان
السموات ومن يف
العلم َم ْن يف
لطالب
يستغفر
ِ
ِ
ِ
ِ
وإن َ
كفضل القمرِ َ
وهوام الرب(َّ ،)1
ليلة البدرِ
العابد
العامل عىل
فضل
البحرِ
ِ
ُّ
ِ
الكواكب(.)))2
عىل سائرِ
ِ
ُ
ِين أُوتُوا الْ ِعلْ َم َد َر َجات َو َّ ُ
 قال تعاىل﴿ :يَ ْر َفعِ َّ ُ
ِنك ْم َو َّاَّل َ
اَّلل َّاَّل َ
اَّلل
ِين َآم ُنوا م
ٍ
َ ُ َ
ب ِ َما ت ْع َملون َخبِي[ ﴾11املجادلة].

ألف ٍ
-1وعن عيل  #قال(( :عامل أفضل من ِ
عابد ،العامل يستنقذ عبا َد اهللِ
ٌ
ِ
ُّ
الضالل إىل اهلدى ،والعابد يوشك ْ
الشك يف قلبه فإذا هو
يقدح
أن
من
َ
اهل َلكَات(.)))3
يف وادي َ
الرسل ما مل
-2وعن عيل  #قال :قال رسول الله ÷(( :الفقهاء أمناء
ِ
يدخلوا يف الدنيا)) .قيل :وما دخوهلم يف الدنيا يا رسول الله؟ قال:
((ات َباع السلطا ِن ،فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكم(.)))4

يدب عىل األرض من احلرشات ونحوها.
( )1ما ُّ
( )2جمموع اإلمام زيد  ،)383( :#وذكره يف :األربعني العلوية ،وانظره بلفظ مقارب وبزيادة عن أيب
الدرداء يف :سنن أيب داود رقم( ،)3641سنن ابن ماجه رقم( ،)223مسند أمحد برقم(.)21715
( )3جمموع اإلمام زيد .)382( :#
ً
( )4املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)782( :نق ً
ال من أمايل أيب طالب  ،)271( :#وقريبا من
هذا اللفظ يف :كنز العامل برقم( ،)28953وفيه رواية أخرى قريبة منها عن أنس برقم (،)28952
املقاصد احلسنة برقم( ،)746اجلامع الصغري للسيوطي برقم(.)8463

َّ

َْ َ

ْ َ

َّ

َُ

اء إن َّ َ
َّ َ ْ َ
ُ َ
َ
اَّلل َع ِزيز غفور[ ﴾28فاطر].
 قال تعاىلِ ﴿ :إنما َيَش اَّلل مِن عِبا ِدهِ العلم ُ ِ

 -1وعن عيل بن أيب طالب  ،#قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول -يف
حديث طويل(( :-التوحيد َث َمن اجلنَّة(.)))1

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
َ ُ
الصَلةِ فاغسِ لوا ُو ُجوهك ْم
 قال تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا إِذا قمتم إَِل
ُ ْ ََْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َْْ
ََ ْ َ ُ
ك ْم إ ََل ال ْ َم َرافِق َو ْام َس ُ
ُ
ُ
ني﴾ [املائدة.]6
ب
ع
ك
ال
َل
إ
م
ك
ل
ج
ر
أ
و
م
وسِك
ء
ر
ب
وا
ح
وأيدِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 -1وعن عيل  #قال :قال رسول ال َّله ÷(( :ال صال َة مل ْن ال وضو َء
اسم اهللِ عز وجل(.)))2
له ،وال وضو َء ملن مل يذكر َ
يب(ِ )3م َن ا ْلنَّارِ ( .)))4وقالٌ (( :
ويل
 -2وعنه ÷ أنه قالَ (( :وي ٌِل لِ ْل َع َرا ِق ِ
لِبطو ِن األقدا ِم ِمن النارِ (.)))5

األصابع ِ
باملاء َ
قبل َأ ْن َخت َّل َل بالنارِ (.)))6
 -3وعنه ÷ أنه قالَ (( :خللوا
َ

( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)790( :نق ً
ال من أمايل املرشد باهلل  ،)80/1( :#ورواه
يف الفقه للمرتض ،ورواه الديلمي يف الفردوس ضمن حديث عن أنس بن َمالك برقم (.)2415
( )2املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)55( :نق ً
ال من أمايل اإلمام أمحد بن عيسى،)28/1( :#
ورواه يف مسند اإلمام زيد بن عيل  ،#ورواه احلاكم يف املستدرك عن أيب هريرة برقم ( ،)518ويف سنن
ابن ماجه عن سعيد بن زيد برقم (.)398
( )3مجع عرقوب ،وهو العصب الغليظ الذي فوق عقب القدم.
( )4األحكام لإلمام اهلادي  ،)55/1( :#ورواه يف أمايل أيب طالب ،ومجعه يف شفاء األوام مع ما بعده
يف حديث واحد ،ورواه أمحد برقم( ،)10092وابن ماجه برقم ( ،452و.)454
( )5األحكام لإلمام اهلادي  ،)55/1( :#شفاء األوام ،والُتمذي برقم ( ،)41واملستدرك عىل
الصحيحني برقم(.)580
( )6األحكام لإلمام اهلادي  ،)55/1( :#وأمايل أمحد بن عيسى ،وقريب ًا منه يف أصول األحكام،
واملعجم الكبري للطرباين برقم (.)156

ََ
ُ
َّ
الصلَ َوات َو َّ
لَع َّ
الص ََلة ِ ال ْ ُو ْس َطى َوقُ ُ
 قال تعاىلَ ﴿ :حاف ِظوا
وموا َِّلل ِ
ِ
قَانِت َ
ني[ ﴾238البقرة].
ِ
الص َل َو ِ
س؛ َف َّ
إن اهلل
اخل ْم ِ
ات ْ َ
 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قالَ (( :حا ِفظوا َع َىل َ
الصال ِةَ ،ف ْ
َت َب َار َك َو َت َع َاىل ِإ َذا َ
إن
كَان َي ْوم ال ِق َيا َم ِة َيدْ عو بِال َع ْب ِد َف َأ َّول َما َي ْس َأله َع ِن َّ
َجا َء ِ َهبا َتا َّم ًة َوإال ز َّخ(ِ )1يف النَّارِ (.)))2

 -2وعنه ÷ أنه قال ألصحابهَ (( :ال ت َضيعوا َص َال َتك ْمَ ،فإِ َّن َم ْن َض َّي َع
انَ ،و َك َ
رش َم َع َقار ْو َن َوفِ ْر َع ْو َن َو َها َم َ
ان َحق ًا َع َىل اهللِ َأ ْن يدْ ِخ َله
َص َال َته ح ِ َ
حيافِ ْظ َع َىل َص َالتِ ِه َو َأ َد ِاء سنَّ ِة
النَّ َار َم َع ا ْلمنَافِ ِق َ
نيَ ،وا ْل َو ْيل لِ َم ْن َمل ْ َ
َنبِي ِه(.)))3
ََ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
ُ
 قال تعاىل﴿ :وأقِيموا الصَلة وءاتوا الزَكة﴾ [النور.]56

 -1وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷َ (( :ال َت ِتم ص َال ٌة إ َِّال ب َِز ٍ
كَاةَ ،و َال
ُّ َ
ورَ ،و َال ت ْق َبل َصدَ َق ٌة ِم ْن غل ٍ
َت ِت ُّم َص َال ٌة إ َِّال بِطه ٍ
ول(.)))4

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ل َ ُ َ َ ُ َ َ َ
الصيام كما كتِب لَع
 قال تعاىل﴿ :يا أيها اَّلِين ءامنوا كتِب عليكم ِ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
َّاَّل َ
ِين م ِْن قبْل ِك ْم ل َعلك ْم ت َّتقون[ ﴾183البقرة].
( )1ز َّخ :د ِف َع ور ِمي.
( )2املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)86( :نقال من أمايل أيب طالب  ،)307( :#وروى قريب ًا
منه بدون آخره يف املعجم الكبري للطرباين عن متيم الداري برقم (.)1255
( )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)87-86( :نقال من صحيفة عيل بن موسى الرضا .)451( :#
( )4جمموع اإلمام زيد بن عيل ♦.)202( :

 -1وعن عيل  ،#قالَ :س ِم ْعت َرس َ
لصائِ ِم
ول اهلل ÷ َيقول(( :لِ َّ
َف ْر َحتَا ِنَ :ف ْر َح ٌة ِعنْدَ فِ ْطرِ ِهَ ،و َف ْر َح ٌة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،ينَا ِدي املنَادي َأ ْي َن
اليل أل ْر ِو َينَّهم ال َي ْو َم(.)))1
َّ
الضا ِم َئة َأ ْك َباده ْم؟ َو ِع َّز ِت َو َج ِ
َ َّ َ َ
َ َ
ا
اس ح ُِّج ْاْلَيْت َمن ْ
لَع انلَّ
ِ
اس َت َطاع إَِلْهِ َسبِيَل َو َم ْن
 قال تعاىل﴿ :و َِّللِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ِن َعن ال َعالم َ
ك َف َر فَإ َّن َّ َ
اَّلل َغ ٌّ
ني[ ﴾97آل عمران].
ِ
ِ
ِ
ِ

آخرة َف ْليؤم()2
 -1وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :من َأراد دنيا و ِ

َ ْ َ َ َْ َ
احلج ِِ َوا ْلع ْم َر ِةَ ،ف َتا ِبعوا َب ْي َنه َما(.)))3
َه َذا ال َب ْي َت؛ ُّأهيا ال َّناسَ ،ع َل ْيك ْم ِب ْ َ
 -2وعن النبي ÷ أنه قالَ (( :عجلوا ْ
وج إ َِىل َم َّك َةَ ،ف َّ
إن َأ َحدَ ك ْم َال
اخلر َ
َيدْ رِ ي َما َي ْعرِ ض َله ِم ْن َم َر ٍ
اج ٍة(.)))4
ض َأ ْو َح َ
َ

َ َّ

%

ُْ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ا َّ ْ َ َ َّ َ
 قال تعاىل﴿ :قل َل أسألكم عليهِ أجرا إَِل المودة ِِف القرب﴾ [الشورى.]23

 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قالَ (( :أ ِح ُّبوا اهلل لِ َما َ
نِ َع ِم ِهَ ،و َأ ِح ُّب ِ
وين ِحلب اهللَ ،و َأ ِح ُّبوا َأ ْه َل بَ ْيتِي ِحلبي(.)))6

ي ْغذوكم()5

ْ

بِ ِه ِم ْن

( )1جمموع اإلمام زيد بن عيل ♦ ،)203( :األحكام لإلمام اهلادي ،#شفاء األوام ،وأول
احلديث يف كتب املحدثني ال يكاد خيلو منه كتاب.
( )2أي :فليتوجه ويقصد.
( )3املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)343( :نق ً
ال من رشح التجريد للمؤيد باهلل ،)346/2( :#
ورواه يف أصول األحكام برقم( ،)1052رشح التجريد.
( )4أمايل أيب طالب  ،)392( :#ورواه يف :السنن الكربى للبيهقي برقم( ،)8695كنز العامل برقم
(.)11851
( )5الغذاء :ما يتغذى به ويكون به نامء اجلسم.
( )6أمايل أيب طالب  ،)546( :#أمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة ،)986/2( :برقم (،)1952
وسنن الُتمذي )134/6( :برقم ()3789

 -2وعنه ÷ أنه قالَ (( :أ ْهل بَ ْيتِي كَالنُّجو ِم ،ك َّل َما َأ َف َل َن ْج ٌم َط َل َع
َن ْج ٌم(.)))1
َُ
ْ ا
َ َ َ َ ُّ َ
ك َأ ََّل َت ْع ُب ُدوا إ ََّل إيَّاهُ َوبال ْ َو ِ َ
اِلي ْ ِن إِح َسانا إ ِ َّما َيبْلغ َّن
 قال تعاىل﴿ :وقَض رب
ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُْ َ
َ ُ ََ َُ ْ َ
ل
َْ ُ
َْ َ ْ ََ َ ُ
َِب أ َح ُده َما أ ْو ِلِكه َما فَل تقل ل ُه َما أ ٍف َوَل تن َه ْره َما َوقل ل ُه َما
عِندك الك
قَ ْو اَل َكر ا
يما[ ﴾23اإلرساء].
ِ
 -1وعن عيل  #أنه قال :أتى رسول اهلل ÷ ٌ
رجل فقال :يا رسول

اهللَ ،م ْن ُّ
الص ْح َب ِة َوا ْل ِرب؟ قال(( :أ ُّمك)) ،قال :ث َّم
أحق
ِ
الناس بِح ْس ِن ُّ
َم ْن؟ قال(( :أ ُّم َك)) ،قال :ث َّم َم ْن؟ قال(( :أ ُّمك)) ،قال :ث َّم َم ْن؟ قال:
((أبوك)) ،قال :ث َّم َم ْن؟ قال(( :أقارِ ب َك ،أد َن َ
اك أدناك(.)))2
 -2وعن عيل  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷ من حديث طويلَ (( :م ْن
ب َأ ْن ي ْم َ
اب َله الدُّ َعاء،
أل َله ِيف عمرِ ِهَ ،وي ْب َس َط َله ِيف رِ ْز ِق ِهَ ،وي ْست ََج َ
َأ َح َّ
الس ِ
وءَ -ف ْليطِ ْع َأبَ َو ْي ِه ِيف َطا َع ِة ال َّل ِه َع َّز َو َج َّلَ ،ولِ َي ِص ْل
َويدْ َف َع َعنْه ِميتَة ُّ
محه(.)))3
َر ِ َ
( )1املنصور باهلل  #يف رشح الرسالة الناصحة ( )408/2عن النبي  ،-÷-ويف الشايف عن
عيل  ،#ويف أمايل أيب طالب  ،)229( #ويف هنج البالغة ( )188-187خطبة رقم (،)99
والكويف يف مناقب أمري املؤمنني ( )144/2عن عيل ،ويف ينابيع املودة للقندوزي (/1باب  ،)44ويف
أمايل الصدوق ( ،)342/1والعراقي الكناين يف تنزيه الرشيعة ( )419/1الفصل الثالث برقم (.)33
( )2جمموع اإلمام زيد  ،)415( :#األربعون العلوية ،وقريب ًا من لفظه يف :األمايل اخلميسية ،سنن ابن
ماجه برقم ( ،)3658املعجم األوسط للطرباين برقم ( ،)4482املستدرك عىل الصحيحني
برقم(.)7242
( )3األحكام لإلمام اهلادي  ،)527/2( :#أمايل أمحد بن عيسى ،ورواه عن أنس بلفظ :قال رسول
اهلل ÷(( :من أحب أن يمد له يف عمره ،وأن يزاد له يف رزقه ،فليرب والديه ،وليصل رمحه)) أمحد
بن حنبل يف مسنده برقم ( ،)13401وحلية األولياء (.)107 /3

َّ َ َ َ ُ ُ َ
يم[ ﴾4القلم].
ظ
ع
 قال تعاىلِ﴿ :إَونك لعىل خل ٍق
ِ
ٍ

قربكم ِمني َغد ًا،
 -1وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷َ (( :أ َ
َو َأ ْو َجبك ْم َع َّيل َش َفا َع ًةَ :أ ْصدَ قك ْم لِ َسان ًاَ ،وأ َّداك ْم ِألَ َمانتِ ِهَ ،و َأ ْح َسنك ْم
اس(.)))1
قربك ْم ِم ْن النَّ ِ
خلق ًاَ ،و َأ َ
 -2وعن رسول اهلل ÷ أنه قالَّ (( :
الرج َل َليدْ رِ ك بِح ْس ِن خل ِق ِه َد َر َج َة
إن َّ
الصائِ ِم َهنَ َاره ال َقائِ ِم َل ْي َله ا ْلم َج ِ
اه ِد يف َسبِ ْي ِل اهللَِِِ ،وإ َِّن َسي َئ ْ
اخلل ِق
َّ
َليكتَب َج َب ًارا(َ )2وإ ِْن َمل ْ َي ْملِ ْك إ َِّال َأ ْه َله(.)))3

َّ َ َ ْ َ
ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
َّ ُ َ َ
َ
ات اَّلل ِ َوأولئِك
آي
ب
ون
َتي الكذِب اَّلِين َل يؤمِن ِ ِ
 قال تعاىل﴿ :إِنما يف ِ
ُ َْ
َ
ه ُم الًكذِبُون[ ﴾105النحل].
إليما ِن(.)))4
 -1وعنه ÷ أنه قال(( :ا ْلك َِذب جمَانِ ٌ
ب لِ َ
َ َّ
ْ ُ َّ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ا َ
َ ل ُ
اَّلل َغف َِل ع َّما َيع َمل الظال ُِمون إِن َما يُؤخ ُِره ْم
 قال تعاىل﴿ :وَل َتسَب
َْ َْ َ
خ ُص فِيهِ ْاْلَب ْ َص ُ
ار[ ﴾42إبراهيم].
َِلو ٍم تش

 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إ َّياك ْم َوال ُّظ ْل َم َفإ َّنه خيرب قلوبَك ْم
َك َما خترب الدُّ ور(.)))5

( )1جمموع اإلمام زيد  ،)390( :#األربعون العلوية ،أمايل أيب طالب.
( )2اجلبار :املتكرب العات الذي ال يدخل قلبه الرمحة.
( )3األحكام لإلمام اهلادي .)533/2( :#
( )4األحكام لإلمام اهلادي  ،)237/1( :#وانظر :األمايل اخلميسية ( ،)31/1شعب اإليامن
( )452/6برقم ( ،)4466كنز العامل ( )620/2برقم (.)8206
( )5املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)804( :نقال من أمايل أيب طالب  ،)537( :#ويف كنز
العامل رقم ( )7639بلفظ(( :إياكم والظلم ،فإنه خيرب قلوبكم)) .وعزاه إىل الديلمي ،وهو يف
=

َ َْ ُ ُ َْ َ ُ ْ ُ ْ
 قال تعاىلَ ﴿ :وَل تأكلوا أم َوالك ْم بَي َنك ْم بِاْلَاط ِِل﴾ [البقرة.]188

 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قالَ (( :ال َ ِ
حي ُّل َمال ا ْمرِ ٍئ م ْس ِل ٍم ِإ ِِِ َِال بِطِ ْي َب ٍة
ِم ْن َن ْف ِسه(.)))1

َْ َ ْ
َ ْ َْ َ
ض َّل َع ْن َ
َ
ُ
 قال تعاىلَ ﴿ :وم َِن انلَّ ِ
يل
ب
س
َل
ِيث
د
اْل
َتي لهو
ِ
ِ
ِ
اس من يش ِ
ِ ِ
َّ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
خذها ه ُز اوا أولئِك ل ُه ْم عذاب ُم ِهني[﴾6لقمان ].
ي عِل ٍم ويت ِ
اَّلل ِ بِغ ِ
 -1وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :إِ َّياكم وال ِغنا َء()2؛ فإنه
َ
الشجر(.)))3
القلب كام ينبِت املاء
النفاق يف
ينبِت
ِ
َ

عرف
 -2وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷:
((بئس البيت ٌ
َ
بيت ال ي َ
ِ
بالفسوق والنياح ِة(.)))4
بيت ال يعرف إال
وبئس البيت ٌ
إال بالغناءَ ،
يس
اجللِ ِ
 -1جاء يف حديث طويل عن النبي ÷ أنه قالَ (( :و َم َثل ْ َ
ب ا ْل ِمس ِ ()5
الصالِ ِح َك ِم ْث ِل َص ِ
يش ٌء َأ َصابَ َك ِم ْن
اح ِ
َّ
ْ
ك إ ِْن َمل ْ ي ِص ْب َك ِمنْه َ ْ
الفردوس للديلمي برقم (.)1552
( )1أصول األحكام لإلمام أمحد بن سليامن  ،)268( :#وانظر :سنن البيهقي الكربى رقم
( ،)11545سنن الدارقطني رقم ( ،)2868مسند أيب يعىل رقم (.)1570
( )2الغناء باملد ككساء :الصوت املطرب .قاموس.
( )3جمموع اإلمام زيد  ،)423( :#اجلامع الكايف ،قال يف تفسري فتح القدير :وأخرج ابن أيب
الدنيا والبيهقي يف السنن عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل ÷(( :الغناء ينبت النفاق كام
ينبت املاء البقل)) ،وروياه عنه موقوف ًا .وانظر :السنن الصغرى للبيهقي رقم ( ،)3361والسنة
البن اخلالل برقم (.)1650
( )4جمموع اإلمام زيد  ،)423( :#وانظر :اجلامع الكايف ،أمايل أمحد بن عيسى .وأوله يف شمس العلوم.
( )5املسك :نوع من الطيب.

الس ِ
وء َك ِم ْث ِل َص ِ
ب الكِ ِري(ْ )1
إن َمل ْ ي ِص ْب َك ِمنْه
اح ِ
اجللِ ِ
يس ُّ
رِ حيِ ِهَ ،و َم َثل ْ َ
يش ٌء َأ َصابَ َك ِم ْن د َخانِ ِه(.)))2
َ ْ
ُ ُ

َّ

ْ ً

اس ُحسنا﴾ [البقرة.]83
 قال تعاىلَ ﴿ :وقولوا ل ِلن ِ

الناس يو َم القيام ِةَ :م ْن ي َّت َقى
رش
ِ
 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قالُّ (( :
جملسه لِف ِ
حش ِه(.)))3

هلل ِ
 -2وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷َّ (( :
حيب
إن ا َ
فَ ،و َيبغض ال َبذي َء ال َف َ
ف(.)))5
لح امل ْل ِح َ
يف ا ْلمت َعف َ
يم ال َع ِف َ
احش امل َّ
احل ِل َ
َ

احليي()4

َّ

ََْ ْ َ ُ
َ َ َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ
ب لك ْم﴾ [غافر.]60
ج
وِن أست ِ
 قال تعاىل﴿ :وقال ربكم ادع ِ

 -1وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :الدعاء سالح املؤم ِن،
ِ
واألرض(.)))6
السموات
الدين ،وزين ما بني
وعمود
ِ
ِ
ٍ
مؤمن يدعو
 -2وعن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما ِم ْن
النار.
( )1الكري :ما ينفخ به احلداد َ
( )2أمايل أيب طالب  ،)670( :#أخرجه أبو داود ( ،)4829مسند الشهاب برقم (.)1381
( )3االعتبار للموفق باهلل  ،)494( :#وانظر :كنز العامل رقم ( )8123قال فيه :اخلطيب يف املتفق
واملفُتق (رقم( )35وابن النجار عن عائشة وهو حسن.
(*) والفحش :القبيح من القول والفعل.
( )4احليي :الذي خلقه احلياء.
( )5جمموع اإلمام زيد  ،)388( :#ورواه يف املعجم الكبري للطرباين برقم ( )10442عن فاطمة ،ويف
مصنف ابن أيب شيبة عن ميمون بن شبيب برقم (.)25344
ِ
كَالال ِص ِق ِبهِ.
اليشء :كَث َر سؤاله إِياه َّ
ومعنى الـملح :قال يف لسان العربَ :أ َل َّح عَ َل ْي ِه باملس َألة و َأ َل َّح ِيف َّ ْ
َو ِق َيلَ :أ َل َّح َ
ِحلافِ :شدَّ ة اإل ِْحلاح ِيف املس َألة .اهـ (منه).
اليش ِء َأقبل عَ َل ْي ِه َال َي ْفُت عَ نْه .اهـ واإل ْ َ
عَىل َّ ْ
( )6املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)808( :نقال من أمايل أيب طالب  ،)413( :#واحلاكم يف
املستدرك رقم ( ،)1812والقضاعي يف مسند الشهاب برقم (.)143

ٍ
فإن مل ي ْع َط َها يف الدُّ ْن َيا أ ْعطِ َيها يف ِ
يب لهْ ،
اآلخ َرة(.)))1
بدعوة َّإال است ِج َ
÷

َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
ب يَا أ ُّي َها َّاَّلِينَ
لَع انلَّ ل
 -1ملا نزلت هذه اآلية﴿ :إِن اَّلل ومَلئِكته يصلون
ِِ
َء َام ُنوا َص ُّلوا َعلَيْهِ َو َس لل ُِموا ت َ ْسل ا
ِيما[ ﴾56األحزاب] ،قال راوي احلديث :قلنا:

يا رسول اهلل ،هذا السالم قد عرفناه فكيف الصالة عليك؟ قال تقولون:
((الله َّم َصل َع َىل حم َ َّم ٍد َو َع َىل ِ
آل حم َ َّم ٍدَ ،وبَارِ ْك َع َىل حم َ َّم ٍد َو َع َىل آل
حم َ َّمد )2())...الخ.

الصال ِة َع َ َّيل َي ْو َم ْ
اجلم َع ِة؛ َفإ َّنه َي ْو ٌم
 -2وعن رسول اهلل ÷ أنه قالَ (( :أكْ ِثروا ِم َن َّ
اعف ِفي ِه َ
اجل َّن ِة)) ،قيلَ :يا َرس َ
ول
ت َض َ
األ ْع َمالَ ،و َسلوا اهلل ِ َيل الدَّ َر َج َة َ
الو ِسي َل َة ِم َن ْ َ
اجل َّن ِة؟ َق َالِ (( :ه َي َأ ْع َىل َد َر َج ٍة يف ْ َ ِ
َاهلا إ َِّال َنب ٌِّي،
اهللَ ،و َما الدَّ َر َجة َ
الو ِسي َلة ِم َن ْ َ
اجل َّنة َال َين َ
و َأ ْرجو َأ ْن َأك َ
ون َأ َنا هو(.)))3
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
اَّللِ َو ْاَلَ ْو ِم ْاْلخِر َوأَقَ َ
ام
 قال تعاىل﴿ :إِنما يعمر مسا ِ
جد اَّللِ من ءامن ب ِ
ِ
َ
ُ
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َّ َ َ
َ َ ْ
ُ ُ
اَّلل ف َع ََس أولئِك أن يَكونوا م َِن
الصَلة وءاَت الزَكة ولم َيش إَِل
ال ْ ُم ْه َتد َ
ِين[ ﴾18التوبة].

 -1وعن عيل  #قال :كانت جارية خالسية( )4تلقط األذى من مسجد

رسول اهلل ÷ ،افتقدها رسول اهلل ÷ فسأل عنها؟ فقالوا:
( )1جمموع اإلمام زيد  ،)156( :#وانظر :الروض النضري وقد ذكر فيه نظائر هلذا احلديث من األدب
املفرد للبخاري واحلاكم عن أيب هريرة ،والُتمذي..إلخ كالمه.
( )2أمايل املرشد باهلل  ،)214( :#ورواه البخاري )146/4 :برقم ( ،)3370ومسلم ( )305/1برقم
( ،))405(-65وأبو داوود )257/1( :برقم ( ،)978وابن ماجه )293/1( :برقم ( ،)904وغريهم.
( )3جمموع اإلمام زيد  ،)156( :#ونحو يف :سنن الُتمذي رقم ( ،)3612مسند أمحد رقم
( ،)7598مصنف عبدالرزاق الصنعاين رقم (.)3120
( )4اخلالسية :التي من ٍ
أب أبيض وأ ٍم سوداء ،أو أب أسود وأم بيضاء.

اجلنَّ ِة َت ْل َت ِقط هلا
توفيت ،فقالَ (( :ل َذلِ َك َرأيت َ َهلا الذي َرأيتَ ،ك َأ َّهنَا يف َ
طيب ثِ َمارِ اجلنَّ ِة)) ،ثم قالَ (( :م ْن َأ ْخ َر َج أ َذ ًى ِم َن ا ْل َم ْس ِج ِد َكا َن َت َله
ِم ْن ِ
رش أ ْم َث ِ
اهلاَ ،و َم ْن َأ ْد َخ َل أ َذ ًى يف َم ْس ِج ٍد َك َ
ان َع َل ْي ِه
احل َسنَة بِ َع ْ ِ
َح َسنَ ٌةَ ،و َ
السيئة َسيئ ٌة َو ِ
احد ٌة(.)))1
َذلِ َك َسي َئ ًةَ ،و َّ

ْ
 -1عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا َ
فليأكل بيمينِ ِه،
أحدك ْم
أكل َ
َ
ويرشب بيمينِ ِه؛ َّ
الشيطان يأكل بشاملِ ِه ،ويرشب بشامله(.)))2
فإن
ْ
 -2جاءت السنة من الرسول ÷َ :أ َّنه كان إذا قر َب الطعام َ
بني
أكل مام َ
ِ
اإلناء(.)3
يد ْي ِه ،ومل ْ َي َت َعدَّ ه إىل غري ِه ،وإذا و ِض َع التمر َجا َل ْت يده يف
َ َ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ
ْ َ َْ
ِيها َأ ْن َ
ون ف َ
ي
غ
ء
ا
م
ِن
م
ار
ه
 قال تعاىل﴿ :مثل اْلن ِة ال َِّت وعِد المتق
ٍ
ِ
َ
ْ َ ْ َ َّ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ
ََ ْ
َّ
ِلشاربنيَ
َ
َ
َ
َب لم يتغي طعمه وأنهار مِن َخ ٍر َّل ٍة ل
ءاس ٍِن وأنهار مِن ل ٍ
ِِ
ْ َ َ ُ َ ًّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ل
ََ ْ
َّ
ات َو َم ْغ ِف َرة م ِْن َر لبهمْ
َ
َ
َ
ك اثلمر ِ
ِِ
وأنهار مِن عس ٍل مصِف ولهم فِيها مِن ِ
َ
ََ ْ َُ َ
َّ َ ُ ُ َ ا َ ا َ َ َّ َ ْ َ َ ُ
اءه ْم[ ﴾15حممد].
ار وسقوا ماء َحِيما فقطع أمع
انل
ِف
اِل
خ
كمن هو
ِ
ِ
ِ
( )1املختار من صحيح األحاديث واآلثار ،)210-209( :نقال من أمايل أيب طالب ،)354( :#
وانظر :أمايل أمحد بن عيسى .#
( )2األحكام لإلمام اهلادي  ،)407/2( :#وانظر :سنن أيب داود رقم ( ،)3776اآلداب للبيهقي
رقم ( ،)401مسند أمحد رقم (.)4886
( )3األحكام لإلمام اهلادي  ،)401/2( :#شفاء األوام ،وله شواهد منها رواية عكراش يف سنن ابن
ماجه رقم ( )3274قال :أت النبي ÷ بجفنة كثرية الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت
يدي يف نواحيها ،فقال(( :يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد)) ثم أتينا بطبق فيه
ألوان من الرطب فجالت يد رسول اهلل ÷ يف الطبق وقال(( :يا عكراش ،كل من حيث شئت
فإنه غري لون واحد)).

 -1وعن رسول اهلل ÷ أنه قالَ (( :يا َع ِ ُّيلَ ،ما ِم ْن َد ٍار فِ َيها َف ْر َح ٌة إ َِّال
َتبِ َعت َْها َت ْر َح ٌة(َ ،)1و َما ِم ْن َه ٍّم إ َِّال َو َله َف َر ٌج إ َِّال َه َّم َأ ْه ِل النَّارِ َ ،و َما ِم ْن
اجلنَّ ِةَ ،فإِ َذا َع ِم ْل َت َسي َئ ًة َف َأ ْتبِ ْع َها َح َسنَ ًة
َن ِعي ٍم إ َِّال َو َله َز َو ٌال إِال َن ِع َ
يم َأ ْه ِل ْ َ
رسيع ًاَ ،و َع َل ْي َك ب َِصنَائ ِع ْ
الرش(.)))3
َمتْح َها َ ِ
اخلَ ْ ِري(َ )2ف َّإهنَا َتدْ َفع َم َصارِ َع َّ
وهبذا تم املقصود بعون امللك املعبود ،واحلمد هلل ً
وآخرا،
أوال
ً
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطاهرين
كثريا طي ًبا مباركًا فيه.
وس َّلم
ً
تسليما ً
** * **

الُتح :احلزن.
(َ َ )1
( )2الصنيعة :العطية والكرامة واإلحسان.
( )3أمايل أيب طالب  ،)599( :#ويف جامع األحاديث برقم ( )34125عن كنز العامل برقم
(.)17047

سرية نبيئنا حممد ÷


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 األخيار الصادقني
تطهريا.
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 #
وغري ذلك.
ً
مذخورا
متقبال
خالصا لوجهه الكريم
واهلل أسأل وبجالله أتوسل أن جيعله
ً
ً
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 العُتة
الطاهرة  %وشيعتهم األبرار كافية..

’

()1

خرج إبراهيم نبي اهلل تعاىل ÷ من بلده ومولده ،وهي تسمى «حران
واجلزيرة( -»)2إىل العراق ،داع ًيا إىل اهلل تعاىل وإىل توحيده فلم جييبوه ،ثم بعد
هجرته ومصريه ببيت املقدس خرج إىل أرض مرص داع ًيا إىل اهلل تعاىل ،ثم بعد
ذلك رزقه اهلل تعاىل من هاجر ابنه إسامعيل .#
ثم إن اهلل تعاىل أمر إبراهيم  #بإخراج هاجر وابنها إسامعيل إىل مكة ،وهي
ل
يومئذ ٍ
واد ال زرع فيه ،كام قال اهلل تعاىل حاك ًيا عن إبراهيم َ ﴿ :#ر َّب َنا إِ ِّن
َْ َْ
َ ْ ٍ َْ َْ َ
َّ َ َ
َ َْ
ت م ِْن ُذ لر َّ
ُ
ك ال ْ ُم َح َّر ِم َر َّب َنا ِ َُل ِق ُ
الصَلة
يموا
ي ذِي زرع عِند بي ِت
غ
د
ا
و
ب
َّت
ي
أسكن
ِ ِ ِ ٍ ِ
َ
َ
َ ْ ْ ْ
َ
اج َعل أفئ ِ َد اة م َِن انلَّ ِ
اس ت ْه ِوي إَِلْ ِه ْم ﴾..اآلية [إبراهيم .]37وكان بمكة قوم من
ف
َ
إسامعيل أن يتزوج منهم امرأة،
اليمن من «جرهم( ،»)3فأمر نبي اهلل إبراهيم اب َنه

فوهبه اهلل تعاىل أوال ًدا وكثرت ذريته بمكة ،وبنى إبراهيم وإسامعيل -عليهام وآهلام
الصالة والسالم -الكعبة ،قال اهلل تعاىلِ﴿ :إَوذْ يَ ْر َف ُع إب ْ َراه ُ
ِيم الْ َق َواع َِد م َِن ْ َ
ت
اْليْ ِ
ِ
ْ
ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
ني
ِإَوسماعِيل ربنا تقبل مِنا إِنك أنت الس ِميع العلِيم 127ربنا واجعلنا مسلِم ِ
َ َ َ ْ ُ ل َّ َ ُ َّ ا ُ ْ َ ا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ
ك َأن ْ َ
اتل َّو ُ
ت َّ
اب
لك ومِن ذ ِريتِنا أمة مسلِمة لك وأ ِرنا مناسِكنا وتب علينا إِن
ْ َُ ا
ْ
ْ
وَل مِنْ ُه ْم َيتْ ُلو َع َليْه ْم َءايَات َِك َو ُي َع لل ُِم ُه ُم الك َِت َ
الرح ُ
َّ
اب
ِيمَ 128ر َّب َنا َو ْاب َعث فِي ِهم رس
ِ
َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ل ْ َّ َ
ك َأن ْ َ
اْلك ُ
ت الْ َعز ُ
يز ْ َ
ِيم[ ﴾129البقرة].
واْل ِكمة ويزك ِي ِهم إِن
ِ
فسكن أوالد إسامعيل  #يف مكة وحواليها ويف بوادهيا ،وانترشوا يف
احلجاز ،فلم يزالوا كذلك آالف السنني حتى أخرج اهلل تعاىل منهم يف مكة حممدً ا
ل
ُْ ََ
َ
النبي ÷ كام قال اهلل تعاىل يف اآلية املاضية ﴿ َيتلو عليْ ِه ْم َءايَات ِك َو ُي َعل ُِم ُه ُم
( )1انظر املصابيح يف التفسري واهلجرة والوصية ملحمد بن القاسم بن إبراهيم .%
( )2اجلزيرة :بني العراق وسوريا.
( )3جرهم :قبيلة من اليمن سكنت مكة ،أفاده املسعودي وابن هشام يف سريته.

ل
ْ ْ َ
الْك َِت َ
اب َواْل ِك َمة َو ُي َزك ِي ِه ْم﴾.
أسئلة:
س :1ملاذا خرج إبراهيم ÷ إىل العراق وإىل مرص؟
س :2هل أسكن إبراهيم ÷ ذريته يف مكة ليقيموا الصالة ،أو للتجارة
والبيع والرشاء؟

س :3من هو النبي الذي ذكره اهلل تعاىل يف دعاء إبراهيم ÷َ ﴿ :ر َّب َنا
ْ َُ ا
ْ ْ َ
ْ
وَل مِنْ ُه ْم َيتْلُو َعلَيْه ْم َءايَات َِك َو ُي َع لل ُِم ُه ُم الْك َِت َ
اب َواْل ِك َمة
َوابْ َعث فِي ِهم رس
ِ
َ ُ َ ل ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
ُ
َ
ويزك ِي ِهم إِنك أنت الع ِزيز اْلكِيم﴾129؟

÷
هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم ،وأمه آمنة بنت وهب بن عبد
مناف بن زهرة.
ولد النبي ÷ فجر يوم االثنني الثاين عرش من ربيع األول عام الفيل ،بعد
أن بقي يف بطن أمه تسعة أشهر ال تشكو وج ًعا ،قالت أمه :فلام خرج من بطني
نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه إىل السامء ،وكان جده عبد املطلب
تكبريا عال ًيا« :اهلل أكرب اهلل أكرب ،رب حممد
ليلة مولده يف جوف الكعبة فسمع
ً
املصطفى و إبراهيم املجتبى» ،ثم اضطربت األصنام وتساقطت ،ثم ذهب عبد
املطلب إىل بيت آمنة فإذا هو بطيور عىل حيطان الدار وسحابة بيضاء فوق
البيت ،فأراد أن يدخل البيت فصاح به صائح« :ارجع ،ال سبيل لك وال ألحد
من اآلدميني إىل هذا املولود حتى تنقيض عنه زيارة املالئكة» .ولكن عند مولده
مل يكن أبوه عبد اهلل ح ًّيا فكان قد مات والنبي ÷ ال زال يف بطن أمه.
أسئلة:
س :1ما اسم النبي ÷ واسم أمه؟
س :2متى ولد النبي ÷؟
س :3كيف كان النبي ÷ حني خرج من بطن أمه؟
س :4ماذا قالت املالئكة لعبد املطلب عندما أراد أن يدخل بيت آمنة؟
س :5متى تويف عبد اهلل أبو النبي ÷؟

÷
يتيما بال أب ،ثم ماتت أمه آمنة وعمره ست
نشأ النبي حممد ÷ ً
وكبريها يكفله وهيتم به حتى أنه
سنوات ،وكان جده عبد املطلب سيدَ قريش
َ
كان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة ،وكان بنوه جيلسون حوله حتى
خيرج إليهم ،وكان رسول اهلل ÷ يأت وهو غالم فيجلس عليه فيأخذه
أعاممه ليؤخروه ،فيقول هلم عبد املطلب :دعوا ابني ،فواهلل إن له َلشأنا.
ثم حرضت عبدَ املطلب الوفاة فجمع أوال َده ثم قال هلم :أيكم يكفل حممدً ا
بعدي؟ فقال كل واحد منهم :أنا أكفله ،فقام ابنه األكرب احلارث وقال :إنا ال
نأمن إذا كفله أحدنا أن ال يرىض حممد به ،فدعا عبد املطلب رسول اهلل ÷
وأجلسه وقال له :أي واحد من عمومتك حتب أن يكفلك؟
عمه
فبدأ رسول اهلل ÷ ينظر إليهم يف وجوههم واحدً ا واحدً ا حتى أتى َّ
أبا طالب فجلس يف حجره ،وقال :يا جد ،ال أحب أحدً ا غريه.
ثم أوىص عبد املطلب ابنه أبا طالب وشدد عليه يف االهتامم الشديد بمحمد
÷ ،ثم بكى عبد املطلب بكا ًء شديدً ا ثم قال :إن حممدً ا ال يموت حتى
يسود العرب والعجم.
وملا مات عبد املطلب كان عمر النبي ÷ ثامن سنوات.
أسئلة:
س :1كم كان عمر النبي ÷ عندما توفيت أمه آمنة؟
مهتما وحماف ًظا عىل رسول اهلل ÷ ،فاذكر قصته
س :2كان عبد املطلب
ً
عندما كان يوضع له فراش حتت ظل الكعبة؟
س :3من الذي كفل النبي ÷ بعد وفاة جده ؟

س :4بامذا أوىص عبد املطلب ابنه أبا طالب عندما اختاره النبي ÷
وجلس يف حجره؟
س :5ماذا قال عبد املطلب بعدما بكى بكا ًء شديدً ا؟

ملا تويف عبد املطلب قام ابنه أبو طالب وزوجته فاطمة بنت أسد بكفالة
واهتما به غاية االهتامم.
رسول اهلل ÷،
َّ
فلام بلغ رسول اهلل ÷ اثنتي عرشة سنة عزم عمه أبو طالب عىل اخلروج
إىل الشام بتجارة له ،ثم أخذه معه وخرج يف جامعة من قريش حتى وصلوا إىل
أرض برصى( )1بني مكة والشام نظر إليهم راهب اسمه «بحريا» من صومعته،
وكان قد قرأ الكتب السابقة وعرف بعثة الرسول ÷ وصفته ،فرآهم مقبلني
من مكة عىل رؤوسهم سحابة تسري إذا ساروا وتقف إذا وقفوا ،فقال :ما هذه
السحابة إال عىل رأس نبي ،وأمر من عنده بإعداد الطعام.
ونزل القوم عند شجرة عند باب الدير( ،)2والنبي ÷ مع عمه حتت
الشجرة وقد مال ظلها عليه ووقفت السحابة عىل الشجرة ،وبحريا ينظر فقال
هلم :يا معرش قريش ،أجيبوين إىل الطعام ،وكان أبو جهل معهم فقال :ما عهدنا
هذا منه .فأجابوه ودخلوا ،فنظر بحريا فإذا السحابة عىل الشجرة وقال :هل
ختلف أحد عن طعامي؟ فقالوا :نعم ،غالم يتيم يقال له حممد ،فقال :ال بأس
عىل أمتعتكم ،فهلموه ،فدعوا رسول اهلل ÷ فجاء إىل جنب عمه أيب طالب،
وجعل بحريا يتبني العالمات التي عرفها.
فلام فرغوا خال بحريا بأيب طالب وقال :يا شيخ ،ما هذا الغالم منك؟ قال:
ابني( ،)3قال :ال ينبغي أن يكون له أب وال أم وال جد يف األحياء ،قال:
صدقت ،ابن أخي ،قال :اتق اهلل واحذر عليه أعداءك اليهود.
( )1مدينة يف سوريا تبعد من درعا  40كم ،وتبعد من دمشق  140كم.
( )2الدير :دار الرهبان النصارى ،وهي البيعة التي تسمى اليوم كنيسة.
( )3رواه يف املصابيح أليب العباس احلسني.

ثم بكى بحريا بكا ًء شديدً ا ،وقام إىل النبي ÷ ونظر إىل خاتم النبوة بني
كتفيه ،فق َّبل ما بني عينيه.
ثم انرصف به أبو طالب وقام بالنبي ÷ أتم قيام.
أسئلة:
س :1كم كان عمر النبي ÷ عندما خرج إىل الشام مع عمه أيب طالب؟
س :2اذكر قصة السحابة التي كانت تظل رسول اهلل ÷؟
س :3كان بحريا قد قرأ الكتب الساموية السابقة وعرف بعثة النبي ÷،
فكيف عرف أنه بني قافلة قريش التي وقفت عند صومعته؟
س :4اذكر احلوار الذي دار بني أيب طالب وبحريا الراهب؟

÷
مخسا وعرشين سنة تزوج بخدجية بنت خويلد
عندما بلغ النبي ÷ ً
وأيضا كانت قريش تبني الكعبة حتى بلغوا عند احلجر األسود
®،
ً
فاختلفوا ،كل قبيلة تريد أن تنال ذلك الرشف ،ثم ح َّكموا حممدً ا ÷
وقالوا :رضينا بالصادق األمني ،ففرش رداءه ووضع احلجر األسود عليه ،ثم
أمر َّ
كل قبيلة فأخذت بطرف من الرداء ،ورفعوه ووضعه رسول اهلل ÷ يف
موضعه.
ثم بعد ذلك بعدَّ ة سنوات أصاب ً
قريشا جدب وقحط ،وكان أليب طالب
عيال كثري فذهب النبي ÷ وعمه العباس إىل أيب طالب وسأاله أن يدفع
ً
عقيال عنده،
إليهم أوالده ليخففوا عنه من عياله لشدة فقره ،فأجاهبم وأبقى
جعفرا ،وأخذ النبي ÷ عل ًّيا فرباه يف بيته واهتم به ،فنشأ عيل
فأخذ العباس
ً
عىل العفة والطهارة وختلق بأخالق رسول اهلل ÷ منذ صغره؛ ألنه كان
مالز ًما لرسول اهلل ÷ ،وقد رباه عىل ذلك(.)1
أسئلة:
س :1كم كان عمر النبي ÷ عندما تزوج خدجية بنت خويلد &؟
س :2كيف فعل النبي ÷ عندما ح َّكمته قريش يف وضع احلجر
األسود؟
س :3من هو الذي أخذ جعفر بن أيب طالب وكفله عنده؟
( ) 1انظر إىل تربية اإلمام عيل  #منذ صغره فقد أثمرت هذه الُتبية فصلوات اهلل وسالمه عىل
املريب واملربى وعىل آهلام الطاهرين.

س :4من هو الذي أخذ عيل بن أيب طالب وكفله؟
س :5كيف كانت تربية رسول اهلل ÷ لعيل بن أيب طالب #؟

÷
كان النبي ÷ قبل أن يأتيه الوحي مؤ َّيدً ا بعناية اهلل ورعايته ،فلم يفعل
طول تلك الفُتة ما يعاب به من إثم ال كبري وال صغري ،فكان يف الغاية من
الطهارة والكرامة واحلياء والرمحة والصدق واألمانة ،واشتهر بني قريش
بالصادق األمني ،وكان ينفر عن عبادة األصنام والذبح هلا ،وينفر عن أفعال
املرشكني ،وينعزل بنفسه يف غار يف رأس جبل بعيد من مكة اسمه «غار حراء»،
شهرا يف كل سنة ،وقد كان آباؤه من قبله يتعبدون يف
يتعبد اهلل تعاىل يف هذا الغار ً

هذا الغار ،فهم مل يكونوا مثل قريش يعبدون األصنام ،بل كانوا يعبدون اهلل
تعاىل عىل دين إبراهيم .عن جعفر بن حممد  #قال :قال عيل ( :#ما عبد أيب

صنما قط) .قيل :وما كانوا
وال جدي عبد املطلب وال هاشم وال عبد مناف
ً

يعبدون؟ قال( :كانوا يصلون إىل البيت عىل دين إبراهيم اخلليل متمسكني به).

وعن جعفر بن حممد  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :يبعث عبد املطلب
يوم القيامة أمة وحده)) ،قال(( :وكان ال يستقسم باألزالم ،وال يعبد األصنام،
ويقول :أنا عىل دين إبراهيم))( .)1وعن النبي ÷(( :إذا كان يوم القيامة
شفعت أليب وأمي وعمي أيب طالب)).
فقد اختاره اهلل تعاىل من أفضل القبائل وأرشف البيوت ،فكان قبل البعثة أوسط
الناس نس ًبا ،وأرشفهم أ ًّما وأبًا ،وأزكاهم ً
عقال ،وأكرمهم أخال ًقا ،وأحسنهم سرية،

وأوفاهم وأصدقهم وأحلمهم وأعظمهم أمانة ،وأكملهم عىل اإلطالق.

وحني كان كذلك اختاره اهلل لتبليغ رسالته؛ لعلمه تعاىل بقوته عىل محلها
وصربه عىل تبليغها ،وعظيم رمحته بالناس ونصحه هلم ،وتواضعه وكرم أخالقه،
قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل اصطفى من ولد إبراهيم إسامعيل ،واصطفى
من ولد إسامعيل بني كنانة ،واصطفى من كنانة ً
قريشا ،واصطفى من قريش بني
( )1املصابيح يف السرية.

هاشم ،واصطفاين من بني هاشم))(.)1
أسئلة:
س :1هل كان آباء النبي ÷ يعبدون األصنام مثل باقي قريش أم كانوا
يعبدون اهلل عىل دين إبراهيم؟
س :2من هم الذين كانوا يتعبدون هلل تعاىل يف غار حراء قبل النبي ÷؟
س :3اذكر ما تعرف من أخالق النبي ÷؟
إثما يعاب به مثل
س :4هل فعل النبي ÷ قبل نزول الوحي عليه ً
الكذب واخليانة وغريهام أم أنه كان الغاية يف الصدق واألمانة والطهارة وحسن
اخللق وغريها؟

( )1رواه املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد ( )32 :3وأبو العباس احلسني  #يف املصابيح (،)91
واملرشد باهلل  #يف االثنينية ( ،)51واإلمام أمحد بن سليامن  #يف حقائق املعرفة (،)418
ورواه مسلم يف صحيحه ( )1783 :4رقم  ،)2276( -1والُتمذي يف سننه ( )583 :5رقم
( )3605وصححه ،وابن حبان يف صحيحه ( )242 :14رقم ( ،)6333والقايض عياض يف
الشفا ( ،)82 :1وأمحد يف مسنده ( )193 :28رقم ( ،)16986والطرباين يف الكبري ()66 :22
رقم ( ،)161والبيهقي يف سننه ( )593 :6رقم ( ،)13073وأبو يعىل يف مسنده ()469 :13
رقم ( ،)7485والبغوي يف رشح السنة ( )194 :13رقم ( ،)3613وابن أيب عاصم يف السنة
( )632 :2رقم ( ،)1495وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )317 :6رقم ( ،)31731وابن عساكر
يف تاريخ دمشق ( ،)344 :62واخلطيب يف تاريخ بغداد ( ،)65 :13وأبو نعيم يف معرفة
الصحابة ( )12 :1رقم ( ،)27وصححه ابن تيمية يف منهاج السنة ( ،)599 :4واأللباين يف
السلسلة الصحيحة ( )610 :1رقم ( ،)302ورواه احلاكم يف معرفة علوم احلديث (،)161
وغريهم.

كانت العرب قبل اإلسالم يف ضالل عظيم ،يعبدون األصنام واألوثان حتى
صنما ،وكذلك باقي بالد
أنه كان فوق الكعبة وداخلها وحوهلا ثالثامئة وستون ً
َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ
العرب كان فيها أصنام يعبدوهنا ،قال تعاىل﴿ :وقالوا َل تذرن ءال ِهتكم وَل
َ َ ُ َّ َ ًّ َ َ ُ َ ا َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
وق َون َ ْ ا
ْسا[ ﴾23نوح] ،هذه أسامء أصنام كان
تذرن ودا وَل سواًع وَل يغوث ويع

يعبدها قوم نوح ،ثم عبدهتا العرب من بعدهم ،فأما َو ٌّد فكان يف دومة اجلندل
والباقي كانت يف اليمن ،فأما س َواع فكان يف جوف مهدان ،وأما َيعوق فكان يف
مح َري ،وأما َن ْرس فكان يف م َراد من مذحج ،وكان لكل
َخ ْي َوان ،وأما َيغوث فكان يف ِ ْ
قبيلة من قبائل العرب صنم تعبده .وكانوا يتعاملون بالربا ويأكلون امليتة والدم،
ويقولون :إن املالئكة بنات اهلل ،وينكرون البعث واحلساب واجلنة والنار(.)1

وكانت العرب قبائل متناحرة فكانوا يغري بعضهم عىل بعض ،فيقتل الرجال
ويسبى النساء والولدان ويغنم األموال ،فكانت بالد العرب يف خوف إال ً
قريشا
فإهنم آمنون حيثام كانوا؛ ألن العرب كانوا يعظمون أهل احلرم املحرم ،كام قال تعاىل:
انل ُ
﴿أَ َول َ ْم يَ َر ْوا َأ َّنا َج َعلْ َنا َح َر اما َءام اِنا َو ُي َت َخ َّط ُف َّ
اس م ِْن َح ْول ِ ِه ْم﴾ [العنكبوت.]67
وكانوا يظلمون النساء واأليتام فربام يدفنون بناهتم أحياء كام قال تعاىل:
ًّ ُ َ
َْ
َ ُ ل َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ
ْش أ َح ُده ْم بِاْلنَث ظل َوج ُه ُه ُم ْس َودا َوه َو ك ِظيمَ 58ي َت َو َارى م َِن الق ْو ِم
﴿ِإَوذا ب ِ
َ
َ
ُ ْ ُ ُ ََ ُ
ْ َ ُ ُّ ُ
ُّ َ
ْ ُ َ ُل َ
اب﴾ [النحل] ،وكانوا ال
ون أم يدسه ِِف الَت ِ
مِن سوءِ ما ب ِْش بِهِ أيمسِ كه لَع ه ٍ

ذكرا ،وكانوا يأكلون أموال اليتامى ،وكانوا
يورثون النساء وال الصغري وإن كان ً
يقولون :ال يعطى إال من قاتل عىل ظهور اخليل وحاز الغنيمة.

وكان دين إبراهيم وإسامعيل ’ قد انطمس ومل يبق إال ظواهر ال عالقة هلا
بالدين ،وكانوا يطوفون بالبيت وهم عراة.
( )1هذا بناء عىل غالبيتهم.

أسئلة:
س :1كم عدد األصنام التي كانت يف الكعبة وحوهلا قبل اإلسالم؟
س :2ماذا كان العرب يعبدون قبل اإلسالم؟
س :3اذكر معاملة املرشكني قبل اإلسالم مع بناهتم؟
س :4ارشح اخلوف الذي كان العرب عائشني فيه قبل اإلسالم؟
س :5اذكر ثالثة من األصنام التي كانت يف اليمن يعبدها الناس؟

جاء جربيل  #بالرسالة والنبوة إىل حممد ÷ حني بلغ أشده ،وذلك يف
سن األربعني ،وأول ما أتاه الوحي وهو يف جبل حراء ،فع َّلمه آيات من القرآن
الكريم ،وكان ذلك يف يوم االثنني ،فعاد النبي ÷ من جبل حراء إىل بيته وأخرب
زوجته خدجية بنت خويلد ® فأسلمت يف ذلك اليوم ،وأسلم عيل بن أيب طالب
يوم الثالثاء( ،)1ومل يؤمن بالنبي ÷ يف الفُتة األوىل غريهام(.)2
( )1روى أبو يعىل يف مسنده ( )348 :1رقم ( )446عن عيل قال( :بعث رسول اهلل ÷ يوم
االثنني وأسلمت يوم الثالثاء) ،ورواه الُتمذي يف سننه ( )87 :6رقم ( )3728عن أنس بلفظ
(بعث النبي ÷ يوم االثنني وصىل عيل يوم الثالثاء) وروى نحوه احلاكم يف املستدرك (:3
 )121رقم ( )4586عن بريدة ،وقال :صحيح اإلسناد ،وعن أنس ( )121 :3رقم ()4587
وعن أيب رافع ( )201 :3رقم ( )4841وقال :صحيح اإلسناد ،وروى نحوه الطرباين يف الكبري
( )320 :1رقم ( ،)952والبزار يف مسنده ( )321 :9رقم ( ،)3871عن أيب رافع ،وروى
نحوه ابن عبد الرب يف االستيعاب ( )1095 :3عن أنس ،وابن جرير الطربي يف تارخيه (:2
 )310عن جابر بن عبد اهلل ،واخلطيب يف تاريخ بغداد ( )144 :1عن أنس ،وابن عساكر يف
تاريخ دمشق ( )28 :42عن أيب رافع ،وعن أنس من عدة طرق ( ،)28 :42وعن عيل #
( ،)28 :42وغريهم .وأخرجه اهلندي يف كنز العامل ( )128 :13رقم ( )36404وعزاه إىل
أمايل بن اجلراح ،وأخرجه السيوطي يف جامعه ( )187 :30رقم (.)33080
( )2يف سنن البيهقي عن احلسن وغري واحد ( )340 :6رقم (« :)12164أول من أسلم عيل بعد
خدجية ريض اهلل عنها وهو ابن مخس عرشة سنة أو ست عرشة سنة» ،وأخرجه معمر بن راشد
يف جامعه ( )226 :11رقم ( ،)20391وروى نحوه الطرباين يف الكبري ( )95 :1رقم (،)163
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( )102 :9رقم ( :)14603رواه الطرباين ورجاله رجال
الصحيح .وروى نحوه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )81 :1رقم ( .)311وروى النسائي يف
سننه ( )417 :7رقم ( ) 8355عن ابن عباس من مجلة كالم« :وكان أول من أسلم من الناس
بعد خدجية» ،ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده ( )178 :5رقم ( )3060والطرباين يف الكبري وابن
أيب عاصم يف السنة ( )602 :2رقم ( ،)1351وروى الطرباين يف الكبري ( )291 :19رقم
 ) 648عن مالك بن احلويرث« :كان أول من أسلم من الرجال عليا ومن النساء خدجية»،
وروى عن بريدة ( )452 :22رقم (« :)1102خدجية أول من أسلم مع رسول اهلل ÷
وعيل بن أيب طالب» .ورواه عن بريدة ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ( )384 :5رقم
( .)2998وروى البزار يف مسنده ( )322 :9رقم  )3872عن عبد اهلل بن أيب رافع« :أول من
أسلم من الرجال عيل ،وأول من أسلم من النساء خدجية» .وروى عبد الرزاق يف مصنفه عن
=

تاجرا فقدمت مكة أيام احلج ،فنزلت
روى عفيف الكندي قال :كنت امر ًءا ً
عىل العباس بن عبد املطلب وهو صديق يل ،فبينام أنا والعباس بمنى إذ جاء
رجل شاب حني حلقت الشمس يف السامء ،فنظر إىل السامء ثم استقبل الكعبة،
ولبث مستقبلها حتى جاء غالم فقام عن يمينه ،ثم جاءت امرأة فقامت خلفهام،
فركع الشاب وركع الغالم واملرأة ،فخر الشاب ساجدً ا فسجدا معه ،فرفع فرفع
الغالم واملرأة ،فقلت :يا عباس ،أمر عظيم! فقال العباس :أمر عظيم ،فقلت:
وحيك ما هذا؟ فقال :هذا ابن أخي حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب يزعم أن اهلل
ً
رسوال ،وهذا الغالم ابن أخي عيل بن أيب طالب ،وهذه املرأة خدجية
تعاىل بعثه
بنت خويلد زوجة حممد ،قد تابعاه عىل دينه أما واهلل ما عىل ظهر األرض كلها
عىل هذا الدين غري هؤالء الثالثة( .)1فريوى أن أبا طالب قال لعيل  :#أي
ابن عب اس« :أول من أسلم عيل» ،ورواه عنه الطرباين يف الكبري ( )25 :11رقم ()10924
و( )406 :11رقم ( )12151ومعمر بن راشد يف جامعه ( )227 :11رقم ( .)20392وروى
نحوه يف سنن الُتمذي عن زيد بن أرقم ( )642 :5رقم ( ،)3735ورواه عنه أمحد يف مسنده
( )32 :32رقم ( )19281والنسائي يف سننه ( )407 :7رقم ( )8334وابن أيب شيبة يف
مصنفه ( )371 :6رقم ( )32106وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ( )149 :1رقم (،)190
ورواه عنه احلاكم يف املستدرك ( )147 :3رقم ( )4663وصححه  ،وروى نحوه عن أيب
موسى وقال :صحيح اإلسناد .وروى اخلطيب يف تاريخ بغداد ( )456 :4عن حبة عن عيل
قال( :أنا أول من أسلم مع النبي ÷) ،ورواه يف مسند ابن اجلعد ( )87 :1رقم ( )491ويف
أمايل املحاميل ( )221 :1رقم ( )209ويف هتذيب الكامل للمزي ( )354 :5ويف تاريخ دمشق
البن عساكر ( .) 31 :42وقال احلاكم يف معرفة علوم احلديث :ال أعلم خالفا بني أصحاب
التواريخ أن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أوهلم إسالما ،وذكره عنه القرطبي يف تفسريه (:8
 .)215وغري ذلك كثري تركته لالختصار.
( )1خرب عفيف الكندي :أخرجه اإلمام أبو طالب يف األمايل ( ،)107وحممد بن سليامن الكويف يف
املناقب ( )261 :1رقم ( )173ويف ( )271 :1رقم ( )183أخرى ،و( )184ثالثة .واحلاكم
احلسكاين يف شواهد التنزيل ( )86 :1رقم ( )125وقال« :رواه جامعة عن ابن خيثم ،وجامعة
عن حييى ،وله طرق ،ويف الباب عن ابن مسعود».
وأخرجه أمحد يف مسنده ( )306 :3رقم ( .)1787والطرباين يف الكبري ( )100 :18رقم (.)181
والنسائي يف السنن الكربى ( )408 :7رقم ( .)8337ويف خصائص أمري املؤمنني ( )23رقم
=

بني ،ما هذا الذي أنت عليه؟ قال :آمنت باهلل ورسوله وصدقته فيام جاء
وصليت معه هلل ،فقال له :أما إن حممدً ا ال يدعو إال إىل خري فالزمه(.)1
أسئلة:
س :1كم كان عمر النبي ÷ أول ما نزل عليه الوحي؟
س :2متى أسلم عيل بن أيب طالب #؟ ومتى أسلمت خدجية بنت خويلد
®؟
س :3من هم الذين كانوا يصلون مع رسول اهلل ÷ يف منى أيام احلج؟
ناصحا له باتباع النبي ÷؟
س :4ماذا قال أبو طالب البنه عيل #
ً

( .)6واحلاكم يف املستدرك ( )201 :3رقم ( ،)4842وقال« :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»،
وصححه الذهبي .ورواه البيهقي يف دالئل النبوة باب من تقدم إسالمه من الصحابة (.)62 :2
وأبو يعىل يف مسنده ( )117 :3رقم ( ،)1547وقال حمققه« :إسناده حسن» .واهليثمي يف غاية
املقصد ( )3 :4رقم ( .)3731ويف :جممع الزوائد ( )103 :9رقم ( )14605وقال« :رواه
أمحد وأبو يعىل بنحوه ،والطرباين بأسانيد ،ورجال أمحد ثقات».
( )1رواه يف تفسري الثعلبي ،ورواه الطربي يف التاريخ )58 :2( :وابن سيد الناس يف عيون األثر:
( ،)126 :1واملحب الطربي يف ذخائر العقبي ،)60( :وابن هشام يف سريته ( ،)247 :1وابن
أيب احلديد يف رشح النهج ( ،)200 :13وغريهم.

مل يؤمر النبي ÷ يف السنوات الثالث األوىل من البعثة أن يدعو أحدً ا إىل
اإلسالم ،ومع ذلك آمنت به زوجته خدجية يف أول يوم من البعثة وعيل  #يف
اليوم الثاين ،فلم يكن معه عىل اإلسالم يف هذه الفُتة أحد إال زوجته وابن
عمه( .)1وهذه هي املرحلة األوىل من مراحل الدعوة.
املرحلة الثانية:
أمره اهلل تعاىل أن يدعو عشريته األقربني ،وهم بنو عبد املطلب ،وأما قريش
( )1روى ابن ماجه يف سننه ( )44 :1رقم ( )120عن عباد بن عبد اهلل قال :قال عيل( :أنا عبد اهلل
وأخو رسول اهلل ÷ ،وأنا الصديق األكرب ال يقوهلا بعدي إال كذاب ،صليت قبل الناس
بسبع سنني) .ورواه النسائي يف سننه ( )409 :7رقم ( ،)8338وابن أيب شيبة يف مصنفه (:6
 )368رقم ( ،)32084وابن أيب عاصم يف السنة ( )598 :2رقم ( ،)1324وأبو نعيم يف معرفة
الصحابة ( )86 :1رقم ( ،)339ورواه احلاكم يف املستدرك ( )120 :3رقم ( )4584بزيادة:
(وقبل أن يعبده أحد من هذه األمة) ،ورواه أمحد بن حنبل يف الفضائل ( )586 :2رقم ()993
روايتني مثل هذه والث انية بلفظ( :ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنني) .وروى الطرباين يف
الكبري ( )269 :6رقم ( ) 6184عن أيب ذر وسلامن قاال :أخذ رسول اهلل ÷ بيد عيل ريض
اهلل عنه فقال(( :إن هذا أول من آمن يب ،وأول من يصافحني يوم القيامة ،وهذا الصديق األكرب
وهذا فاروق هذه األمة يفرق بني احلق والباطل ،وهذا يعسوب املؤمنني ،واملال يعسوب
الظاملني)) .ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )41 :42عنهام ،وروى نحوه البزار يف مسنده
( )342 :9رقم ( ) 3898عن أيب ذر ،ورواه ابن عدي يف الكامل عن ابن عباس (،)655 :1
وروى ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )36 :56رقم ( )7032عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل
÷(( :إن املالئكة صلت عيل وعىل عيل سبع سنني قبل أن يسلم برش)) .وأخرجه
السيوطي يف اجلامع الكبري ( )6782 :1رقم ( ،)570واهلندي يف كنز العامل ( )122/13رقم
( )36389و( ،)36390و( )144/13رقم ( )36451و( .)36452وروى نحوه اخلطيب
يف املتفق واملفُتق عن أيب أيوب ( )42 :3رقم ( ،)984وابن األثري يف أسد الغابة ()290 :2
وابن املغازيل يف املناقب ( )39 :1رقم ( )17والديلمي يف الفردوس ( )434 :3رقم (.)5331
وروى احلاكم يف املستدرك ( )121 :3رقم ( )4585عن عيل  #قال( :عبدت اهلل مع رسول
اهلل ÷ سبع سنني قبل أن يعبده أحد من هذه األمة) .ويف سرية ابن هشام ( )247 :1قال
ابن إسحاق :ثم أسلم زيد رن حارثة موىل رسول اهلل ÷ وكان أول ذكر أسلم وصىل بعد
عيل بن أيب طالب.

ََْ ْ َ َ َ َ
فليسوا األقربني؛ قال تعاىل﴿ :وأنذِر عشِ يتك

َْ

اْلقْ َرب َ
ني)1(﴾214

[الشعراء] ،فلام

ِ
أمره اهلل تعاىل بذلك أمر ÷ عل ًّيا أن جيمع له بني عبد املطلب وهم أربعون

رجال أو ينقصون ً
رجال يزيدون ً
ً
رجال ،فجمعهم عيل وذبح هلم شاة ،فلام أكلوا
وشبعوا وهتيأ النبي ÷ للكالم والدعوة تكلم أبو هلب وقال :سحركم
الرجل( ،)2فلم يتهيأ للنبي ÷ الكالم.
فأمر عل ًّيا أن جيمعهم مرة أخرى ،وأن يذبح هلم شاة ،فلام شبعوا تكلم النبي
÷ فيهم ودعاهم إىل اإلسالم واحتج عليهم بدالئل صدقه ونبوته فلم جيبه
أحد إال عيل  #فإنه آمن به.
وقد كان النبي ÷ قال هلم من مجلة ما قال(( :من يبايعني منكم عىل أن
يكون أخي ووصيي وخليفتي يف أهيل ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إال
( ) 1وهذا يسمى خرب اإلنذار ،وقد رواه اإلمام القاسم بن إبراهيم  #يف جمموعه)173 :2( :
واإلمام عبد اهلل بن محزة  #يف الشايف ( .)159 -157 :2وأخرجه حممد بن سليامن الكويف يف
املناقب )95 :1( :رقم ( ،)47ويف ( )370 :1رقم ( )294و( )295و( )296و()297
و( .)299ورواه احلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني (.)200
وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( )2826 :9رقم ( )16015والطربي يف تفسريه ()409 :19
وابن كثري يف تفسريه ( )151 :6وأمحد يف املسند ( )225 :2رقم ( )465 :2( )883رقم
( )1371والفضائل ( )650 /2رقم ( )1108والبزار يف مسنده ( )105 :2رقم ()456
والنسائي يف السنن الكربى ( )432 :7رقم ( )8397والطرباين يف األوسط ( )276 :2رقم
( )1971والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ( )284 :3رقم ( )5384و( )5385والطربي يف
هتذيب اآلثار ( )60 :3والضياء يف املختارة ( )131 :2واهليثمي يف جممع الزوائد ()302 :8
رقم ( )14109قال :رواه أمحد ورجاله ثقات» ،ورقم ( )14110قال « :رواه البزار واللفظ له،
وأمحد باختصار ،والطرباين يف األوسط باختصار أيضا ،ورجال أمحد وأحد إسنادي البزار رجال
الصحيح غري رشيك وهو ثقة» ويف ( )113 :9رقم ( )14665وقال « :رواه أمحد ،وإسناده
جيد» ،واملتقي اهلندي يف كنز العامل ( )131 :13رقم ( )36419وعزاه «إىل ابن إسحاق وابن
جرير وابن أيب حاتم وابن مردويه وأبو نعيم" ،حق" معا يف الدالئل» ،ويف ( )149 :13رقم
( )36465و( )36466وعزاهام إىل ابن مردويه .وابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )32 :4رقم
( )826واملحب الطربي يف الذخائر (.)124 :3
( )2ألهنم شبعوا من طعام قليل ولكن باركه اهلل تعاىل وأشبعهم بربكة رسول اهلل ÷.

أنه ال نبي بعدي)) قاهلا ثالث مرات ،فلم جيبه أحد إال عيل  ،#فقال أبو هلب
أليب طالب :قد أمرك حممد أن تسمع وتطيع البنك.
أسئلة:
س :1من هم الذين كانوا مع النبي ÷ مسلمني يف السنوات الثالث
األوىل من البعثة؟
س :2بامذا أمر اهلل تعاىل نبيه ÷ يف املرحلة الثانية؟
س :3من هو الذي بايع النبي ÷ من بني عبد املطلب؟

يف املرحلة الثالثة من الدعوة أمره اهلل تعاىل بتعميم الدعوة يف قريش ،فقال
َ ْ َ ْ
ع ب َما تُ ْؤ َم ُر َوأ َ ْعر ْض َعن ال ْ ُم ْْشك َ
ِني[ ﴾94احلجر] ،فدعا النبي
تعاىل﴿ :فاصد ِ
ِ
ِ
ِ
÷ ً
قريشا فقال هلم(( :يا بني عبد املطلب ،يا بني فهر ،يا بني لؤي ،أرأيتم

لو أخربتكم أن ً
خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم أصدقتموين؟))
قالوا :نعم ،قال(( :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد)) فقال أبو هلب :ت ًّبا
لك سائر اليوم ،أما دعوتنا إال هلذا ،فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :ت َّب ْ
ت يَ َدا أَِب ل َ َ
ب
ه
ِ
ٍ
َوتَ َّ
ب[ ﴾1املسد].
وعىل اجلملة فقد صدع النبي ÷ بالدعوة يف قريش وبالغ فيها بكل جد
وإخالص ،وكادت شفقته عليهم من عذاب اهلل أن ترصعه حني مل يسلموا ،ومل
يزل يتابعهم ويالحقهم بالنصيحة حتى رمحه ربه جل وعال من تعبه وعنائه يف
َ
َْ َ ََ َ
ْ َ ْ
َ َ َّ َ
متابعتهم فقال تعاىل﴿ :فل َعلك بَاخِع نف َسك لَع َءاثارِه ِْم إِن ل ْم يُؤم ُِنوا ب ِ َهذا
َ ا
َْ
ِيث أ َسفا[ ﴾6الكهف].
اْلد ِ
ثم جاءت املرحلة الرابعة من الدعوة ،وهي تعميم الدعوة فقال تعاىل لنبيه
÷﴿ :تلِ ُنْذ َِر أ ُ َّم الْ ُق َرى َو َم ْن َح ْول َ َها﴾ [الشورى ]7وقال تعاىلَ ﴿ :و َما أ َ ْر َسلْ َن َ
اك
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ا
إ ََّل ََك َّف اة ل َّ
اس بَشِ ا
يا َونَذ ا
ِلن ِ
ِيرا﴾ [سبأ ]28وقال تعاىل﴿ :وما أرسلناك إَِل رَحة
ِ
ْ
َ
ل ِل َعالم َ
ني[ ﴾107األنبياء]؛ لذلك كان النبي ÷ يدعو القبائل يف مواسم احلج
ِ
ويعرض نفسه عليهم.
أسئلة:
س :1بامذا أمر اهلل تعاىل نبيه ÷ يف املرحلة الثالثة من الدعوة؟

س :2ماذا قال النبي ÷ لقريش عندما دعاهم إىل اإلسالم؟
س :3يف أي مرحلة كان النبي ÷ يدعو القبائل إىل اإلسالم يف مواسم
احلج؟

قابلت قريش دعوة النبي ÷ هلم إىل اخلروج من الظلامت إىل النور،
دعوته إىل النجاة من اخللود يف نار جهنم ،دعوته هلم إىل توحيد اهلل تعاىل وعبادته
وترك عبادة األصنام واألوثان التي ال ترض وال تنفع ،وقابلت رمحته وشفقته هبم
كام تقدم لكم -قابلتها بالتكذيب واالستهزاء ،فمرة يقولون :ساحر ،ومرة:شاعر ،ومرة يقولون :أساطري األولني ،ومرة يقولون :جمنون ،ومرة :كاهن ،مع
أهنم عارفون لصدقه وأمانته ورجاحة عقله ،ومع ذلك جاء هلم باملعجزات
الكثرية الدالة عىل أنه نبيء من عند اهلل تعاىل ،وحرصوا كل احلرص عىل إطفاء
نور اهلل واستعملوا شتى الوسائل لذلك ،وكانوا يصدون الناس عن رسول اهلل
÷ وعن دينه ،وحيذرون الناس منه ،فإذا جاء موسم احلج والعمرة جيعلون
عىل مداخل مكة واحلرم ويف طرقها من حيذر من حممد ÷ ومن قربه ومن
االستامع إىل حديثه؛ ألنه -بزعمهم -يفرق بسحره بني الوالد وولده واألخ
وأخيه ،وأنه يسحر الناس بكالمه ،فيدخل احلجاج واملعتمرون مكة وهم يف
غاية احلذر واالنتباه خو ًفا من سحر حممد ÷.
فلم جيهد أحد من املرشكني يف عداوة اإلسالم ونبي اإلسالم مثلام جهدت
قريش ،ومل حيرص أحد عىل تكذيبه مثل حرصهم ،ومل يسع أحد مثل سعيهم يف
إطفاء نور اإلسالم ،وأكثر احلروب التي واجهها النبي ÷ كانت من قريش
فهم أهل غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة اخلندق أعظم وأكرب ما واجهه املسلمون
كرها حني غزاهم النبي ÷
من احلروب ،ومل تدخل قريش يف اإلسالم إال ً
وجيوشه فدخلوا مكة ورأت قريش أنه ال ِق َبل هلم بقتاهلم واستيقنت أنه ال نجاة
هلا من رضب الرقاب إال االستسالم.

أسئلة:
مخسا من عبارات التكذيب واالستهزاء التي قابلت هبا قريش
س :1اذكر ً
نبينا حممدً ا ÷؟
س :2كيف كانت قريش حتذر الناس الذين يأتون إىل مكة يف موسم احلج
والعمرة وتصدهم عن النبي ÷؟
س :3اذكر أعظم وأكرب احلروب التي واجهها النبي ÷ واملسلمون؟
س :4هل جهد أحد من املرشكني يف عداوة اإلسالم وحربه مثل قريش؟

÷
ملا نادى رسول اهلل ÷ قومه باإلسالم وصدع به وعاب آهلتهم جاء أبو
جهل إىل رسول اهلل ÷ وهو جالس عند الصفا فآذاه وشتمه ،فلم يكلمه
متوشحا قوسه راج ًعا من قنص له
النبي ÷ ،فأقبل محزة بن عبد املطلب
ً
وكان إذا رجع من قنصه مل يصل إىل أهله حتى يطوف بالكعبة ،فإذا طاف مل يمر
عىل نادي قريش إال وقف وسلم وحتدث معهم ،وكان أعز قريش وأشدها
شكيمة ،فلام مر بموالة عبد اهلل بن جدعان قالت :يا أبا عامرة ،لو رأيت ما لقي
جالسا فسبه وآذاه ثم انرصف
ابن أخيك حممد آنفا من أيب جهل ،وجده هاهنا
ً
عنه ومل يكلمه حممد ،فاحتمل محزة الغضب فخرج رسي ًعا ال يقف عىل أحد كام
جالسا يف القوم فأقبل نحوه ثم
كان يصنع ،فلام دخل املسجد نظر إىل أيب جهل
ً
رضبه بالقوس فشج رأسه شجة منكرة ،فقام رجال لينرصوا أبا جهل فقال هلم:
دعوا أبا عامرة ،فإين واهلل قد سببت ابن أخيه ،فأدار محزة القوس عىل رؤوسهم
استخفا ًفا هبم ،ثم أتى النبي ÷ فناداه النبي ÷( :من هذا؟)) فقال :أنا
عمك محزة ،فقال ÷(( :يا عم ،ما تريد ممن ال عم له ،ما تريد ممن ال أب له،
ما تريد ممن ال نارص له من قومه)) فدمعت عينا محزة وقال :افتح يا ابن أخي فام
أتيتك حتى انترصت لك ممن ظلمك .فخرج إليه النبي ÷ وقال(( :يا عم،
إنه لن يقبل ذلك منك إال بقول :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ÷)) ،قال:
عيل شي ًئا مام أوحى اهلل إليك ،فتىل النبي ÷ آيات من سورة امللك،
فاتل َّ
فقال محزة :يا ابن أخي ،هذا كالم ال يشبه كالم املخلوقني ،ثم قال :زدين؟ فتىل
عليه آيات من سورة غافر ،فقال محزة :يا ابن أخي ،وأنا أشهد أال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له وأنك حممد عبده ورسوله ،وتم عىل إسالمه .#

أسئلة:
س :1ماذا فعل أبو جهل بالنبي ÷؟
س :2ماذا فعل محزة بأيب جهل؟ وكيف حتدى من حوله من قريش؟
س :3ماذا قال النبي ÷ حتى دمعت عينا محزة؟
س :4هل اكتفى النبي ÷ بانتصار محزة له أو أنه دعاه إىل اإلسالم؟

عندما رأت قريش أن اإلسالم ينترش بمكة رجعوا عىل من أسلم منهم
فوثبت كل قبيلة عىل من فيها من املسلمني حيبسوهنم ويعذبوهنم بالرضب
يارسا
واجلوع والعطش والرمضاء حني يشتد احلر ،فمن ذلك أن ً
عامرا وأباه ً

وأمه س َم َّية كانوا أهل بيت مسلمني ،وكانوا من السابقني إىل اإلسالم ،وكانوا

مامليك لبعض بني خمزوم ،فضيقوا عىل آل يارس ليُتكوا اإلسالم وشددوا عليهم

ونوعوه فلم ينفع ذلك.
العذاب َّ
وقد كان النبي ÷ يمر عىل آل يارس وهم ي َع َّذبون فيقول هلم(( :أبرشوا
آل يارس ،فإن موعدكم اجلنة)).
وعندما مل ينفع ذلك أقام أبو جهل سمية عىل مكان مرتفع وجردها من ثياهبا
يارسا بصورة قبيحة ،ثم مالوا
وطعنها باحلربة ،فامتت رمحة اهلل عليها .ثم قتلوا ً
إىل ولدهام عامر ليلحقوه بأبويه فتكلم هلم بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن

باإليامن فُتكوه ،فخاف عامر من كلمة الكفر التي أرضاهم هبا وذهب إىل رسول
َّ َ ْ ُ ْ
كرهَ َوقَلْ ُب ُه ُم ْط َمئ ٌّن ب ْ َ
ان﴾
اْليم ِ
ِ ِ ِ
اهلل ÷ فنزل قوله تعاىل﴿ :إَِل من أ ِ
[النحل ]106فقال النبي ÷(( :إن عادوا لك بالتعذيب فعد هلم)).
أسئلة:
س :1ماذا عملت قريش عندما رأت انتشار اإلسالم يف مكة؟
س :2اذكر قول النبي ÷ آلل يارس عندما كان يمر عليهم وهم
يعذبون؟
س :3ماذا فعل أبو جهل بسمية رمحة اهلل عليها؟
س :4اذكر قصة عامر بن يارس بعد قتل قريش ألبيه وأمه؟

ملا رأى النبي ÷ ما يصيب أصحابه املسلمني املستضعفني من البالء
والعذاب من قريش وأنه ال يستطيع دفعه عنهم وال نرصهتم قال هلم ÷:
((لو خرجتم إىل احلبشة ،إن هبا ملكًا ال يظلم عنده أحد ،وهي أرض صدق،
فرجا مام أنتم فيه)).
حتى جيعل لكم ً
فهاجر الكثري من املستضعفني إىل احلبشة وجعل رسول اهلل ÷ أمريهم
جعفر بن أيب طالب( ،)1ونزلوا يف جوار ملكها العادل ،واسمه النجايش.
فلام عرفت قريش بذلك أرسلت جامعة فيهم عمرو بن العاص ومعهم هدايا
مللك احلبشة ،ومهمتهم أن يغروا ملك احلبشة باملسلمني النازلني يف أرضه،
وكان ملك احلبشة نرصان ًّيا ،فمام قال عمرو بن العاص :إن هؤالء يقولون يف
عيسى ً
عظيما ،يقولون :إنه عبد وإنه ابن مريم وليس ابن اهلل .فدعا امللك
قوال
ً
املسلمني وأمريهم جعفر بن أيب طالب  ،#وكان بطارقة امللك حارضين،
فقال عمرو بن العاص :سلهم عن عيسى ،فأجاب جعفر فقال كام جاء يف
ََْ َ َ
َ
القرآن :إنه عبد اهلل ﴿ َوَك َِم ُت ُه ألقاها إَِل َم ْر َي َم﴾ [النساء.]171

فقال امللك :واهلل ما زاد عيسى عىل ما ذكرت شي ًئا ،فأذل اهلل عمرو بن

خارسا ،ورجع إىل مكة مع بعض جامعته وبعضهم ضاع يف
العاص وخرج خائ ًبا
ً
احلبشة.
وزادت عناية امللك باملسلمني الذين عنده ،وأسلم امللك وأسلم جامعة من
( )1رواه أبو العباس احلسني  #يف املصابيح عن اإلمام زيد بن عيل ’ .وجعفر الذي أبوه شيخ
قريش واحلامي للنبي ÷ مل يكن من املستضعفني ،ولكن يف بعثه مع املهاجرين وهو ابن عم
النبي ÷ فوائد عظيمة منها أثر ذلك يف نفوس املهاجرين وغريهم ،والدعوة إىل اإلسالم يف
احلبشة ،ويظهر بذلك جانب من جوانب رمحة النبي ÷ باملستضعفني املؤمنني وغريهم.

رهبان بالده ،ووفد جامعة منهم إىل النبي ÷ ،وعندما تزوج النبي برملة
بنت أيب سفيان وكانت من املهاجرات إىل احلبشة ،أمهرها النجايش.
ثم مات النجايش بعد اهلجرة ،وصىل عليه النبي ÷ والصحابة صالة
اجلنازة وهم يف املدينة والنجايش يف احلبشة.
أسئلة:
س :1ماذا قال النبي ÷ ألصحابه املسلمني املستضعفني عندما رأى ما
يصيبهم من عذاب قريش؟
س :2ماذا فعلت قريش عندما علمت باهلجرة إىل احلبشة؟
س :3من هو كبري املسلمني املهاجرين إىل احلبشة ورئيسهم؟
س :4من هم الذين أسلموا من احلبشة؟

كان أبو طالب شيخ قريش وكبريها ،وكان يدافع عن رسول اهلل ÷،
َ
رسول اهلل ÷
فلم تستطع قريش أن تناله بسوء ،فحاولوا فيه أن يدفع هلم
بكل ما أمكنهم حتى أهنم ذات مرة مشوا إىل أيب طالب فقالوا :إن ابن أخيك قد
سب آهلتنا وعاب ديننا ،فإما أن تكفه عنا وإما ختيل بيننا وبينه ،فقال رسول اهلل
÷(( :واهلل يا عم لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري عىل أن
أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه)) ،فقال أبو طالب :اذهب
يا ابن أخي ،فقل ما أحببت ،فواهلل ال أسلمك ليشء أبدً ا .ومجع بني هاشم
ودعاهم إىل ما هو عليه من منع( )1رسول اهلل فأجابوه إال أبا هلب.
فلام رأت قريش إرصار أيب طالب عىل منارصة رسول اهلل ÷ وأيسوا منه
اجتمعوا وتشاوروا وأمجعوا عىل حمارصة بني هاشم ومقاطعتهم ،فال يباع منهم
وال يشُتى منهم ،وال يتزوج أحد منهم وال يزوجهم ،وال يدخل أحد معهم يف
معاملة ،ثم كتبوا صحيفة احلصار وعلقوها يف جوف الكعبة تأكيدً ا عىل أنفسهم.
فدخل بنو هاشم يف شعب أيب طالب وضاق عليهم األمر حتى عدموا األكل
رسا وخفية ،وهو يشء قليل يسد رمقهم حتى أكلوا ورق
إال ما كان حيمل إليهم ًّ
الشجر ،وأخافتهم قريش فلم يظهر منهم أحد وال يدخل إليهم أحد ،وذلك
أشد ما لقي رسول اهلل ÷ وأهل بيته بمكة.
فأقاموا عىل ذلك ثالث سنني ،ثم قال النبي ÷ لعمه أيب طالب(( :إن
األرضة قد أكلت الكتاب املعلق يف الكعبة إال كلمة «باسمك اللهم»)) ،فذهب
أبو طالب إىل قريش وقال :إن ابن أخي قال :إن األرضة قد أكلت الكتاب إال
( )1املراد حاميته ومنع الناس منه.

«باسمك اللهم» ،فإن كان ح ًّقا فال تظلمونا ،وإن كان كذبًا فشأنكم .فوجدت
قريش الكتاب كام ذكر ،ولكنهم مل يُتكوا حصار بني هاشم حتى ائتمر مخسة
أنفار من قريش يف نقض احلصار ،فتكلم كل واحد من اخلمسة حني اجتمعت
قريش للتنديد باحلصار وتقبيحه ،فقال أبو جهل :هذا أمر دبر بليل ،ففشل
احلصار وانتهى من ذلك اليوم.
أسئلة:
س :1ماذا قال أبو طالب للنبي ÷ عندما طلبت قريش أن يكفه عنهم
أو يتخىل عنه؟
س :2مجع أبو طالب بني هاشم ودعاهم إىل حامية رسول اهلل ÷
فأجابوه مجي ًعا إال واحدً ا منهم ،فمن هو؟
س :3ارشح كيفية حصار قريش لبني هاشم؟
س :4كم مدة احلصار؟
رسا إىل بني هاشم يكفيهم؟
س :5هل كان األكل الذي يدخل ًّ

كان أبو طالب يعرف نبوة حممد ÷ من قبل بعثته وكذا عبد املطلب؛
ألخبار تلقوها ،من آخرها ما سمعه أبو طالب من بحريا الراهب عندما سافر إىل
()1
نرصا
الشام؛ لذلك آمن أبو طالب وصدق ونرص الرسول ÷ يف مكة ً

عزيزا ،وحامه ودافع عنه وحال بينه وبني أذى قريش .وله أشعار وقصائد
ً
مشهورة ،فمن شعره املشهور عند املخالفني من قصيدة قاهلا حني حارصهتم
قريش يف الشعب:
حم َّمــدً ا
ـم َت ْع َلمــوا َأ َّنــا َو َجــدْ َنا َ َ
َأ َلــ ْ

ل ا ْلكتْب()2
نبِيا كَموسى خ َّط يف َأو ِ

َ ًّ

َ

َّ

ِ

ولكن أبا طالب كان شيخ بني هاشم وسيدهم املطاع ،بل وسيد قريش
وشيخها عىل اإلطالق؛ فكان لذلك حيافظ عىل مكانته فيهم ،فأخفى إسالمه يف
أول األمر ليتمكن من منارصة النبي ÷ واملدافعة عنه واملحافظة عليه ،ولو
أنه أعلن إسالمه من أول يوم لُتكته قريش وخالفوه ،و َل َما استطاع حامية النبي
÷ وال املدافعة عنه ،حتى إن ً
قريشا مل تستطع النيل من النبي ÷ إال
بعد وفاة عمه أيب طالب.
هذا ،وقد كان أبو طالب قبل بعثة النبي ÷ مثل آباء النبي ÷ عىل
دين التوحيد ،فلم يكونوا يعبدون األصنام مثل مرشكي قريش ،عن جعفر بن
حممد ’ ،قال :قال عيل ( :#ما عبد أيب وال جدي عبد املطلب وال هاشم
( )1قال املوىل جمد الدين  #يف كتاب التحف :وقد حكى اإلجامع [أي :إجامع أهل البيت]%
عىل إيامنه مخسة من أعالم أهل البيت وأوليائهم منهم اإلمام األعظم املنصور باهلل عبد اهلل بن
محزة  »%ثم قال :والقايض جعفر بن عبد السالم والشيخ احلسن والفقيه محيد الشهيد
واحلاكم صاحب التهذيب.
( )2سرية ابن هشام ( )4 :2وسرية ابن إسحاق ( )157وحدائق األنوار لبحرق ( )190وابن كثري
يف البداية والنهاية ( )108 :3وياقوت يف معجم البلدان ( )345 :4والرقة والبكاء البن قدامة
املقديس ( .)106والبيت يف ديوانه.

صنما قط) .قيل :وما كانوا يعبدون؟ قال( :كانوا يصلون إىل
وال عبد مناف
ً
البيت عىل دين إبراهيم اخلليل متمسكني به)( ،)1وعن النبي ÷(( :إذا كان
يوم القيامة شفعت أليب وأمي وعمي أيب طالب)) (.)2
أسئلة:
س :1متى عرف أبو طالب نبوة حممد ÷؟
س :2اذكر بيت الشعر الذي قاله أبو طالب يف نبوة حممد ÷؟
س :3ملاذا أخفى أبو طالب إسالمه يف أول األمر؟
س :4هل كان أبو طالب يعبد األصنام قبل بعثة النبي ÷؟

( )1املصابيح يف السرية.
( )2رواه املحب الطربي يف ذخائر العقبى ( ،)7 :1ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ()340 :66
عن ابن عمر ،وأخرجه تامم يف الفوائد ( )45 :2رقم (.)1095

يف السنة العارشة من البعثة تويف أبو طالب عم النبي ÷ ،فأمر رسول اهلل
÷ بغسله وتكفينه ،ثم مسح بيده اليمنى عىل جبهته اليمنى ثالث مرات،
يتيما
ثم مسح بيده اليرسى عىل جبهته اليرسى ثالث مرات ،ثم قال(( :كفلتني ً

خريا ،امحلوه))( ،)1فحمله املأل
وربيتني
كبريا ،فجزاك اهلل عني ً
صغريا ونرصتني ً
ً

من قريش وقومه ودفنوه.
ويف نفس السنة توفيت أم املؤمنني خدجية بنت خويلد أول من أسلم عىل
اإلطالق ،سيدة نساء هذه األمة بال خالف ،وأفضل نساء النبي ÷
وأكرمهن عليه ،وهي أم أوالده :القاسم وزينب وعبد اهلل -وهو الطيب
والطاهر -وأم كلثوم وفاطمة ورقية سالم اهلل عليهم أمجعني ،إال إبراهيم سالم
اهلل عليه فإن أمه مارية القبطية ،عن عيل  #عن النبي ÷(( :خري نسائها
مريم ،وخري نسائها خدجية))(.)2
وعن رسول اهلل ÷(( :أفضل نساء أهل اجلنة أربع :مريم بنت عمران
وآسية بنت مزاحم وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد ÷))(.)3

( )1رواه أبو العباس احلسني  #يف املصابيح عن حممد الباقر .#
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ( )164 :4رقم ( )3432ومسلم يف صحيحه ( )1886 :4رقم
 )2430( -69والنسائي يف الكربى ( )388 :7رقم ( )8296والُتمذي يف سننه ()702 :5
رقم ( )3877وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )3207 :6رقم ( )7371والطربي يف تفسريه (:6
 )394رقم ( )7026و( )7027وأمحد مسنده ( )70 :2رقم ( )640ويف الفضائل ()852 :2
رقم ( )1579والبزار يف مسنده ( )114 :2رقم ( )468والطرباين يف الكبري ( )8 :32رقم ()4
و( )5واحلاكم يف املستدرك ( )539 :2رقم ( )3837وعبد الرزاق يف مصنفه ( )492 :7رقم
( )14006وأبو يعىل يف مسنده ( )399 :1رقم ( )522والبغوي يف رشح السنة ()156 :14
رقم ( )3954وابن حبان يف الثقات ( )152 :7رقم ( )9427وابن عبد الرب يف االستيعاب (:4
 )1823وابن األثري يف أسد الغابة ( )80 :7وغريهم.
( )3أخرجه :أمحد يف مسنده ( )77 :5رقم ( )2901وابن حبان يف صحيحه ( )470 :15رقم
( )7010واحلاكم يف املستدرك ( )539 :2رقم ( )3836ويف ( )650 :2رقم ( )4160ويف
( )174 :3رقم ( )4754وصححها الذهبي .والنسائي يف الكربى ( )388 :7رقم (.)8297
=

توفيت خدجية & وهي يف مخس وستني ،ونزل الرسول ÷ يف قربها،
ودفنت يف احلجون(.)1
وملا تويف أبو طالب سيد قريش وكبريها حامي رسول اهلل ÷ واملدافع
سفيها
عنه نالت قريش من رسول اهلل ما مل تكن تناله يف حياة أيب طالب ،حتى أن
ً
من قريش نثر عىل رسول اهلل ÷ ترابًا فدخل بيته فقامت إحدى بناته تغسل
الُتاب عنه وتبكي ،فقال رسول اهلل ÷(( :يا بنية ،ال تبكي فإن اهلل مانع
أباك)) ثم قال(( :ما نالت قريش مني شي ًئا أكرهه حتى مات أبو طالب)).
وقد حزن رسول اهلل ÷ عىل وفاة عمه أيب طالب وزوجته خدجية بنت
خويلد حتى سمى العام الذي توفيا فيه عام احلزن.
أسئلة:
س :1ماذا قال النبي ÷ عندما مسح عىل جبهة عمه أيب طالب؟
س :2من هي أفضل نساء النبي ÷؟ وهل أسلم أحد قبلها؟
س :3عندما تويف أبو طالب طمعت قريش يف أذية رسول اهلل ÷ ،اذكر
قصة الُتاب الذي نثروه عىل النبي ÷؟
س :4بامذا سمى النبي ÷ العام الذي تويف فيه عمه أبو طالب وزوجته
خدجية؟

وعبد بن محيد يف منتخبه ( )205رقم ( ،)597وأبو يعىل يف مسنده ( )119 :5والطرباين يف
الكبري ( )336 :11رقم ( )11928وابن عبد الرب يف االستيعاب (.)1821 :4
( )1احلجون :موضع معروف يف مكة رشقي املسجد احلرام ،وقربها فيه مشهور مزور ،رضوان اهلل
تعاىل عليها.

بعد وفاة أيب طالب سيد قريش وكبريها واملدافع عن النبي ÷ ووفاة أم
املؤمنني خدجية بنت خويلد ،أكرم اهلل تعاىل نبيه ÷ باإلرساء ً
ليال من مكة
ُ ْ َ َ
حان
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َ
ْ
َّ
َ َْ
َْْ
اْل َر ِام إ ََل ال ْ َم ْ
ْسى ب َعبْده ِ ََلْ اَل م َِن ال ْ َم ْ
َّاَّلِي أ ْ َ
َ
ارك َنا
ج ِد اْلق ََص اَّلِي ب
س
د
ج
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ُ
َ
َح ْو َ َُل ل ُُِن َي ُه م ِْن َءايَات ِنا إنه ه َو َّ
يع اْلَ ِص ُ
الس ِم ُ
ي[ ﴾1اإلرساء] ،وهذه الكرامة من
ِ
ِ
اهلل تعاىل لنبيه ÷ تزيد يف اطمئنان النبي ÷ بكرامته عند اهلل تعاىل.

وبني به عظيم
وأكرم اهلل تعاىل نبيه ÷ باملعراج إىل السموات السبعَّ ،
ْ ْ ْ َ
َ َا ُ ْ
ْ
ََ ْ
منزلته لديه ،قال تعاىلَ ﴿ :ولقد َرآهُ ن ْزلة أخ َرى 13عِن َد سِد َرة ِ ال ُمن َته ﴾14أي:

رأى حممد جربيل  #يف صورته احلقيقية مرة أخرى ﴿عِنْ َد س ِْد َرة ِ
ْ ْ َ
ال ُمن َته ﴾14وهي شجرة يف السامء السابعة.
َََْ َ َ ْ َ ََْ
عظيما
قوله تعاىل﴿ :فأوَح إَِل عب ِده ِ ما أوَح ﴾10أي :أوحى إىل عبده شي ًئا
ً

جدًّ ا ،فمام أوحى اهلل إليه يف ذلك املكان الرفيع:

صحيحا أهنا كانت
 -1فرض الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة ،وليس
ً
مخسني صالة ثم قال موسى  #للنبي ÷ :إن أمتك ال يطيقوهنا،
مخسا؛ ألن اهلل تعاىل أعلم بعباده من موسى.
فراجع ربه حتى أقرها ً
 -2مام أوحى اهلل إىل نبيه ÷ أذان الصالة( ،)2ومن مجلته« :حي عىل خري
( )1واملسافة بني املسجد احلرام واملسجد األقىص من اجلو أكثر من 1200كم.
( )2روى ذلك يف صحيفة عيل بن موسى الرضا  ،#ويف األحكام لإلمام اهلادي  ،#ويف أمايل
اإلمام أمحد بن عيسى  .#والبزار يف مسنده ( )146 :2والطرباين يف األوسط ()100 :9
واهلندي يف كنز العامل ( )350 :12رقم ( )35354عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل
#وعزاه البن مردويه ،والسيوطي يف الدر املنثور ( )219 :5وعزاه للبزار ،ويف ()220 :5
وعزاه :أليب نعيم يف الدالئل وأخرى للطرباين يف األوسط وثالثة البن مردويه .ورواه ابن
شاهني يف ناسخ احلديث ( )176 :1رقم ( )181بلفظ« :أوحى اهلل إليه باألذان فنزل فعلمه
=

العمل».
 -3مام أوحى اهلل إىل رسوله ÷ ما رواه اإلمام زيد بن عيل ’ عن آبائه
عن عيل  ،#عن رسول اهلل ÷(( :قال يل ريب ليلة أرسي يب :من
خلفت عىل أمتك يا حممد؟ قال :قلت :أنت أعلم يا رب .قال :يا حممد ،إين
انتجبتك برسالتي واصطفيتك لنفيس ،فأنت نبيي وخريت من خلقي ،ثم
الصديق األكرب الطاهر املطهر الذي خلقته من طينتك ،وجعلته وزيرك وأبا
سبطيك السيدين الشهيدين الطاهرين املطهرين سيدي

شباب()1

أهل

وزوجته خري نساء العاملني ،أنت شجر ٌة وعيل أغصاهنا وفاطمة
اجلنةَّ ،
ورقها واحلسن واحلسني ثامرها ،خلقتكم من طينة عليني ،وخلقت
شيعتكم منكم ،إهنم لو رضبوا عىل أعناقهم بالسيوف مل يزدادوا لكم إال
ح ًّبا .قلت :يا رب ،ومن الصديق األكرب؟ قال :أخوك عيل بن أيب
طالب))(.)2
ً
بالال» ،ورواه احلاكم يف املستدرك ( )187 :3رقم ( )4798عن احلسن السبط  #عندما
ذكروا عنده أن األذان رؤيا فقال« :إن شأن األذان أعظم من ذاك :أذن جربيل  #يف السامء
مثنى مثنى  »...إلخ .وروى ابن شاهني ( )173 :1رقم ( )178عن حممد بن عيل الباقر عن أبيه
عن جده عن عيل عيل  #بلفظ( :ملا أراد اهلل عز وجل أن يعلم رسوله األذان أتاه جربيل #
بدابة وذكر حديث املعراج ...وفيه األذان ،ورواه البزار يف مسنده ( )146 :2رقم (.)508
ورواه مغلطاي يف رشح ابن ماجه ( ،)1092 :1والقايض عياض يف الشفاء ( .)185 :1وفال
ابن حجر يف فتح الباري ( :) 78 :2وللدارقطني يف األفراد من حديث أنس أن جربيل أمر النبي
÷ باألذان حني فرضت الصالة.
( ) 1وكان ذلك قبل أن يتزوج عيل  #بفاطمة الزهراء &؛ ألن هذا اخلرب ليلة اإلرساء يف مكة
وزواجه بالزهراء ’ كان يف املدينة.
( )2رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل ’ يف املجموع ( )298رقم ( ،)648وروى ابن املغازيل يف
مناقبه ( )161رقم ( )147عن أسعد بن زرارة عنه ÷(( :انتهيت ليلة أرسي يب إىل سدرة
املنتهى فأوحي إيل يف عيل ثالث :أنه إمام املتقني وسيد املسلمني وقائد الغر املحجلني إىل جنات
النعيم)) .وروى حديث أسعد احلاكم يف املستدرك ( )465 :10وقال :صحيح اإلسناد .ورواه
ابن قانع يف معجم الصحابة ( )17 :1رقم ( )100و( )473 :3رقم ( ،)890ورواه البزار يف
=

أسئلة:
س :1إىل أين أرسى اهلل تعاىل بنبيه ÷؟ وإىل أين كان معراجه ÷؟
س :2متى فرضت الصلوات اخلمس؟
س :3متى أوحى اهلل تعاىل إىل نبيه ÷ باألذان للصلوات اخلمس؟
س :4اذكر احلديث الذي رواه اإلمام زيد عن آبائه عن رسول اهلل ÷؟

كشف األستار ( )49 :1رقم ( ،)60واملحب الطربي يف الرياض النرضة ( ،)255 :15وروى
نحوه الطرباين يف الصغري ( )848 :3رقم ( )1008عن عبد اهلل بن عكيم ،وأبو نعيم يف أخبار
أصبهان ( )221 :9رقم ( )1814وغريهم..

()1

ملا هلك أبو طالب سيد قريش وكبريهم املدافع عن رسول اهلل ÷
وطمعت قريش يف رسول اهلل ÷ خرج إىل الطائف يدعو ثقي ًفا إىل اإلسالم
لعله جيد من ينرصه ،فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فآذوه ورمجوه باحلجارة حتى
أجلأوه إىل حائط ،فقال ÷(( :اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلتي،
وهواين عىل الناس ،يا أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني وأنت ريب إىل من
غضب فال أبايل ،ولكن عافيتك أوسع يل ،أعوذ بنور
عيل
ٌ
تكلني؟ إن مل يكن بك َّ
وجهك الذي أرشقت له الظلامت ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل
يب غضبك أو حيل عيل سخطك ،لك العتبى حتى ترىض ،وال حول وال قوة إال
بك)).
ثم رجع إىل مكة فأتاه سويد بن احلارث من أرشاف أهل الطائف فقال
÷(( :ألست سويد بن احلارث؟)) قال :بىل ،قال(( :يا سويد ،انزع عن
عبادة األصنام ،يا سويد ،إن ً
رجال من قومك يقال له:

عوف تلسعه رتيالء()2

فيموت عند املساء)).
ورجع سويد إىل قومه فلام كان وقت املساء لسعت ذلك رتيالء فقتلته ،فأقبل
مسلما ،فاشتد إسالمه عىل أهل مكة واعتابوا ،وانرصف
سويد إىل النبي ÷
ً
سويد إىل الطائف ،فبعث أبو سفيان بن حرب خلفه بغالم أسود اسمه رحيان
حجرا فقتله ،رمحة اهلل
ليقتله ،فخرج وحلق سويدً ا بعقبة الطائف ،فدىل عليه
ً
ً
عاجال)) ،فاستقبله مجل
عليه ،فقال النبي ÷(( :ما لرحيان ،قطع اهلل يده
بمكة فالتقم يده اليمنى حتى قطعها من املرفق.
( )1الطائف :مدينة تقع يف جنوب رشق مكة املكرمة وتبعد عنها حوايل  68كم.
( )2الرتيالء :نوع من العناكب سام.

أسئلة:
س :1ماذا فعل أهل الطائف عندما دعاهم النبي ÷ إىل اإلسالم؟
س :2اذكر قصة إسالم سويد بن احلارث؟
س :3ماذا فعل أبو سفيان عندما علم بإسالم سويد بن احلارث؟

متيزت فُتة ما قبل اهلجرة عن فُتة ما بعد اهلجرة بام ييل:
 -1أن اهلل تعاىل أمر نبيه ÷ واملسلمني يف مكة بالدعوة إىل دين اهلل
والصرب عىل أذى املرشكني ،والتجاوز عام يلحقهم يف سبيل ذلك من
َ ْ
اص ْ
َب
العذاب واألذى ،وأمرهم اهلل بالكف عن القتال ،قال تعاىل﴿ :و ِ
ََ َ َُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ا
َ ْ ْ
ج ْره ْم هج ارا َجِيَل[ ﴾10املزمل] وقال﴿ :فاص َدع
لَع ما يقولون واه
ب َما تُ ْؤ َم ُر َوأ َ ْعر ْض َعن ال ْ ُم ْْشك َ
ربا
مص
تعاىل
وقال
،
[احلجر]
﴾
94
ِني
ِ
ً
ِ
ِ
ِ
ُ
ل
ل
َ
ْ
َ
ْ َْ َ
َ
ْ
لرسول اهلل ÷ِ﴿ :إَون يُكذِبُ َ
وك فقد كذِبَ ْ
ت ُر ُسل مِن قبل ِك
َ َّ
اَّللِ تُ ْر َج ُع ْاْلُ ُم ُ
ور[ ﴾4فاطر].
ِإَوَل

 -2كانت الدعوة يف مكة إىل توحيد اهلل تعاىل وتنزهيه عن الرشك وترك

عبادة األصنام ،وإىل التصديق بنبوة النبي ÷ وإىل التصديق بام
جاء به من البعث واجلزاء واجلنة والنار ،وإىل اإليامن بأنبياء اهلل ورسله
ومالئكته وكتبه؛ وهلذا كانت السور املكية التي نزلت يف مكة مليئة
بذلك .وأما باقي الرشائع واملعامالت فإهنا مل تفرض وترشع إال يف
املدينة ،انظر إىل السور التي نزلت يف املدينة ،وأما صالة رسول اهلل
÷ هو وعيل  #وخدجية بنت خويلد & فإهنا ليست من
الصلوات اخلمس املفروضة؛ ألن الصلوات اخلمس مل تفرض إال ليلة
املعراج كام تقدم.
أسئلة:
س :1هل أمر اهلل تعاىل نبيه ÷ واملسلمني بالقتال وهم يف مكة
مستضعفون؟
س :2بامذا أمر اهلل تعاىل نبيه ÷ عندما كان يف مكة؟

س :3هل كانت الدعوة يف مكة إىل توحيد اهلل تعاىل وترك عبادة األصنام
والتصديق بنبوة النبي ÷  ..الخ أم أهنا كانت إىل الصيام واحلج
واملعامالت؟
** * **
وهبذا تم املقرر للمستوى األول 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.
** * **
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