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 دمةـــــالؿؼـ

 وعؾيك الؿتؼيقـ وإمام الؿرسؾقـ أشرف عؾك والسالم والصالة العالؿقـ رب هلل الحؿد     

 :بعد أما أجؿعقـ، وصحبف آلف

وتزكقيًة،  تربقيةً  بالصيبقة، العظقؿية العـايية يجد ة،الـبقي   قرةالس   صػحات يف شػت  الؿُ  فننّ      

 الربيئية، الؼؾيقب تؾيؽ يف الـّؼقية العؼقيدة بغيرس يتعؾيؼ والتزكقة ما الرتبقة تؾؽ أعظؿ أن   ويجد

 ُتَجاَهَك، َتِجْدهُ  اَّللَ  اْحَػظْ  َيْحَػْظَك، اَّللَ  اْحَػظْ »: ¶ عباس ٓبـ ♀ الـبل كؼقل

ةَ  َأن   َواْعَؾمْ  بِاَّللِ. َفاْسَتِعن اْسَتَعـَْت  َوإَِذا اَّللَ، َفاْسَلل َسَلْلَت  إَِذا ُم  ْٕ  َيـَْػُعـوكَ  َأنْ  َعَؾـى اْجَتَؿَعـْت  َلوْ  ا

ٓ   َيـَْػُعوكَ  َلمْ  بَِشْيءٍ  وكَ  َأنْ  َعَؾى اْجَتَؿُعوا َوَلوْ  َلَك، اَّللُ  َكَتَبهُ  َقْد  بَِشْيءٍ  إِ وكَ  َلـمْ  بَِشـْيءٍ  َيُضـرو  َيُضـرو

  ٓ ــْيءٍ  إِ ــْد  بَِش ــهُ  َق ــَك، اَّللُ  َكَتَب ــْت  َعَؾْق ــَمُم، ُرفَِع َْق ْٕ ــْت  ا ــُحُ   َوَجػ   تؾييؽ يف سييقجد ، بييؾ(1)«الصو

  حرَص  الؿشرقة الصػحات
 
 تعؾؿ قبؾ ما يتعؾؼ باإليؿان الغؾؿان تعؾقؿ عؾك ♀ الـبل

. َوَكْحـُن فِْتَقـان♀َمَع الـ بِيِّ  ُكـ ا»: قال ◙ ُجـُْدب الؼرآِن. فعـ ٌٌ ْؿـَـا (2)َحـَزاِوَر  َفَتَعؾ 

يَؿانَ  َم اْلُؼْرآَن. َقْبَل  اْْلِ ْؿـَا ُثم   َأْن َكَتَعؾ   غيرس أوقياِت  أصيؾ  ، ٕن  (3)«إِيَؿاًكـا بِهِ  َكااْلُؼْرآَن. َفاْزَددْ  َتَعؾ 

 .(4)الحجر عؾك كالـؼش الصغر يف فالعؾؿ اإلكسان، حقاة مـ إولك السـقات هل اإليؿان،

                                      

ـٌ صحقٌ .6516رواه الرتمذي ) :(1)   (. وقال: هذا حديٌث حس

ر وهق الغُ (: حزاورٌ: ) (6)  وققي وحزم.  الم إذا اشتد  جؿع الَحَزو 

  (.61رواه ابـ ماجف ) (3)

شيار إلقيف بالبـيان، لؽيـ أفضيؾ أوقيات الطؾيب يف ا يُ فصيار إماًمي ،ربؿ عؾك كِيؾْ العِ  صؾَب  ؿ، فؽؿ مـ إكسانٍ : وٓ يعـل هذا أن الؽبقر ٓ يتعؾ  (4)



 4 

ــْر  ــي اْلؽَِب ْؿــُت فِ ــَي َأْكَىــى َمــا َتَعؾ   َأَراكِ

 

 

ــَغرْ   ــي الصِّ ْؿــُت فِ ــا َتَعؾ  ــاٍس َم  َوَلْىــُت بِـَ

 

 

ــــَبى  ــــي الصِّ ِم فِ ــــالت َعؾو ٓ  بِ  َوَمــــا اْلِعْؾــــُم إِ

  

ـــرْ   ـــي اْلؽَِب ِم فِ ـــالت َحؾو ٓ  بِ ـــُم إِ ـــا اْلِحْؾ  َوَم

ـــَبى    ــُم فِــي الصِّ ُُ اْلُؿَعؾ   َوَلــْو ُفِؾــَل اْلَؼْؾـــ

 

ُْلِػــَي فِقــِه اْلِعْؾــُم َكــالـ ْؼِش فِــي اْلَحَجــرْ   َٕ(5) 

 

 

ُُ »ك: الَ عَ تَ ؒ قال الحسـ البصري       غر كالـؼش يف الحجر طؾ  .(6)«الحديث يف الصِّ

مــا حػظــُت وأكــا كــاٌأ فؽــله أكظــر إلقــه يف ِقرطــاٍس أو »: كالَ َعييتَ ؒ وقييال عؾؼؿيية      

 .(7)«ورقة

 أْوَعاَهـا الؼؾـوأ خْقـرَ  أن   واْعَؾـمْ »: (8)ك الَ َعيتَ ؒ اإلمام ابـ أبل زييد الؼقيروا   وقال     

َُ  الـ اصـحون بـه ُعـِـيَ  مـا وأولـى إلقـه، الشرو  َيْىبْل  لم ما لؾخْقرِ  الؼؾوأ وَأْرَجى لؾخقرِ   يف وَرِغـ

اغبون َأْجره  معـالم عؾـى وتـبـقُفُفم فقفـا، لَقْرَسـَ   الؿـممـقن  أوٓدِ  قؾـوأ إلى الخْقر إيصاُل  الر 

ياكة ريعة  وحدود الدِّ ين قؾـوبفم، ِمـنَ  َتعتؼـدهُ  أنْ  عؾـقفم ومـا عؾقفا لُقَراُضوا الش   بـه وتعؿـَل  الـدِّ

غارِ  َتْعؾقم أن   ُرِوَي: فنك ه جوارحفم. َُ  ُيطْػـيءُ  اَّلل: لؽتاِأ  الصِّ ـيء وأن   اَّللِ. َغَضـ  يف َتْعِؾـقم الش 

غر:  .(9)«الَحَجر يف كالـ ْؼشِ  الصِّ

                                                                                                                           

(:  5/656« )فقض الؼدير شيرح الجيامع الصيغقر ميـ أحادييث البشيقر الـيذير»ك يف: الَ عَ تَ ؒ ال العالمة محؿد الؿـاوي قالصغر.  

 .«باأقُ فػاقوا الش  دوري بعد الش  ال والؼُ ػ  فؼد تػؼه الؼَ  ،وهذا غالبي»

 ( ٓبـ عبد الرب.364 - 1/363جامع بقان العؾؿ وفضؾف: ) (5)

 (.1/357كػس الؿصدر السابؼ: ) (6)

 (.1/358): كػس الؿصدر  السابؼ: (7)

 الؿالؽل، وُيؼال لف: مالؽ ال (8)
ُّ
ـُ أبل زيٍد، الَؼْقَرَواكِل  ؒ صغقر. كان : اإلماُم الؼدوُة الػؼقُف، عالُؿ أهِؾ الؿغرِب، أبق محؿٍد، عبد اهلل ب

 (.17/16) «سقر أعالم الـبالء»ؾػ يف إصقل، ٓ يدري الؽالم، وٓ يتلول. الس   عؾك صريؼةِ 

خ موته الؼاضي »قال أبق إسحاق الحبال:   خه أبو الؼاسم بن َمـَْدٌ، وأر  مات ابُن أبي زيد لـص  كعبان سـة تىٍع وثؿاكقن وثمث مئة، وكذا أر 

 (. 17/13) "سقر أعالم الـبالء". «عقاض وغقُره سـة ستٍّ وثؿاكقن وثمث مئة

بف يف ميا رواه الط يربا ُّ يف: )الؽبقير( مرفقعي  عيـ أبيل اليدرداء  صرٌح . وهق مُ «ـ ْؼش عؾى الؿاءوالت ْعؾقُم يف الؽبر كال»: "الـقادر": زاد يف:  (9)



 5 

ـْ  ليَؽ  مث ؾُت  وقد  بِِعْؾؿيف، وَيسيعدون وَيْشيرفقن بِحْػظيف، اهلل شياء إن َيـْتػعيقن ميا ذليَؽ: مِي

 .(16)«بف والعؿَؾ  باْعتؼادهِ 

 رسـوخً أكـدو  الصـغر يف التعؾـقم»: (11)ك الَ َعيتَ ؒ  خؾدون وقال الؿمرخ الشفقر ابـ     

ابل ٕن   بعده، لؿا أصٌل  وهو ُِ  وعؾـى لؾَؿَؾَؽات، كإساسِ  لؾؼؾوِأ  إول الى   إسـاسِ  حىـ

 .(16)«عؾقه يـبـي ما حاُل  يؽونُ  وأسالقبهِ 

ًٓ  ♀ الرسيقل صيـع الؿجقيدة والرتبقية الرشيقدة الطريؼة وبتؾؽ       عظؿياء رجيا

ـْ  رفعيقا سيامقًة، وكػقسي  شيامخةً  أميةً  وبـيك حؽؿياء، ودعاةً   والتلدييب، التعؾيقؿ رايية بعيده مِي

 تعؾيؿ قبيؾ «اَّلل إٓ إلـه ٓ»: الصبقان يعؾؿقن فؽاكقا والتفذيب، الرتبقة صريؼ يف بـجؿف واهتدوا

 .الؼرآن

 قيقاهؿ، فحشيدوا أثيرهؿ، واقتػيقا هنجفيؿ، هنجيقا بعيدهؿ، ميـ جياءوا اليذيـ وكذلؽ     

 وأهيؿ القاجبات، أوجب أك فا لعؾؿفؿ البفقة: بالعؼقدة الصبقة قؾقب لتحبقر هؿؿفؿ: وشحذوا

يـق ة: لؾعؼقيدة بقاكي  الؿػقيدة الرسيالؾ فيللػقا الرفعية، وسيؾؿ العيزة، أساس وأك فا الؿفؿات،  الس 

 سيػقـة قيادوا عؼيقلفؿ، وكضيجت عقدهؿ، اشتد فنذا الحؿقدة، الطريؼة عؾك الصبقة يـشل حتك

                                                                                                                           

ُم فِي كَِبرِِه َكَال ِذي َيْؽتُ »بسـد ضعقػ:  ُم فِي ِصَغرِِه َكالـ ْؼِش فِي اْلَحَجرِ، َوَمَثُل ال ِذي َيَتَعؾ   .«ُُ َعَؾى اْلَؿاءِ َمَثُل ال ِذي َيَتَعؾ 

بة بي4) "مؼدمة رسالة ابـ أبل زيد الؼقروا ":  (16) (. 1/7): «الػقاكف الدوا »قالف الـ ْػَراوي يف:  "باكقرة السعد وبزبدة الؿذهب"( الُؿَؾؼ 

 (.17/16) "سقر أعالم الـبالء"ولف سبع عشرة سـة.  "الرسالة"ققؾ: إكف صـع 

: هق الؿمرخ عالؿ آجتؿاع أبق زيد ولل الديـ عبد الرحؿـ بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد بيـ الحسيـ اإلشيبقؾل التقكسيل الؼياهري  (11)

ييقء "(، و6643) التعرييػ بيابـ خؾيدون" العيرب".  اكظير: كالَ َعيتَ ؒ ي (هي868الؿيالؽل الشيفقر بيابـ خؾيدون، الؿتيق  سيـة ) الض 

مع  ك.الَ عَ تَ ؒ ( لؾسخاوي 4/145): "الال 

 (.6/353: )"مؼدمة ابـ خؾدون":  (16)
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ـ   والسعادة، الـجاة ساحؾ إلك البشرية  عسيٌر، فقيف وبعضفا صقٌل، فقف الؿملػات تؾؽ بعض لؽ

يـة ٕهيؾ تؿيت ٓ أخيرى وثالثة  ُحشيَقْت  فاسيدٍة، وأقيالم كاسيدٍة، أفؽيار كتياج هيل بصيؾٍة، السُّ

 كػعفيا: ميـ أكيرب وإثؿفيا لؾـياس، ومـيافعُ  كبقرٌ  إثؿٌ  فػقفا وغقايًة، وزيغ  وجفالًة، زيػ  أوراقفا

اإلكسيان  عؾيك يجيب فقؿيا الؿختصيرة، الرسيالة هيذه مفؿيٍة، كتبيُت  أسيباب ميـ وغقره فؾذلؽ

 صريؼية عؾيك ورتبتفيا ،(13)«صبقان العؼقدٌالتعؾقم »: وسؿقتفا الؼرآن، تعؾقؿ قبؾ لؾصبقان تعؾقؿف

 الربياكققـ العؾؿياء لطريؼية واتباع  الؿصؾحقـ،الؿرسؾقـ وقالد  بنمام تلسق  والجقاب السمال

      .تعؾقؿ  وأحسـ هدي ، وأققم تؽؾػ ، وأقؾ عؾؿ ، أعؿؼ فنك فؿ الؿفديقـ، وإلؿة

 وقارلفا وكؾ مـ يساهؿ يف كشرها. كاتبفا هبا يـػع أن سللأ واهللَ      

 .وأحؽؿ أعؾؿ واهلل هذا     

 .أجؿعقـ وصحبف آلف وعؾك أرسؾ مـ خقر عؾك وصؾك اهلل وسؾؿ

  

 

                                      

  .كالَ عَ تَ ؒ ان( لإلمام الؿجدد الشقخ محؿد بـ عبد القهاب قَ بْ استػدت أكثر ما يف هذه الرسالة مـ )تعؾقؿ الص   (13)

 كتبه

 ن غامن الصباحيـيونس بن حممد ب  

 غفر اهلل له ولوالديه ولسائر املسلمني

 جريةه1438/محرم/ 16
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 ييِالوِالعَ ربُّ

 ؟ خمقك الرٙ كزبَّ ََو: س

 .فِ ك جؿقع العالؿقـ بـعؿِ ا  ورب  الذي رب   اهلل ربل: ج

 ؟ذلؽ عؾك لقؾالد   س: ما

ڭ    ﴿، وقولـه تعـالى: (14)﴾پ   پ   پ   پ   ڀ    ﴿ى: الَ َعـاَّلل تَ  ج: قوُل 

 .(15)﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   

 ؟زبك عسفَت مَب :س

 ج: عرفته بآياته ومخؾوقاته.

 .الؾقؾ والـفار والشؿس والؼؿر: ومن آياته

ـ  وما بقـفؿا.السؿقات السبع وإرضقن الس  : ومن مخؾوقاته  بع، وما فقف

 ؟ عمٜ ذلك الدَِّلٗنوا س: 

 ، وققليف(16)﴾ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ﴿: تعيالك اهلل ج: ققل

ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک    ﴿: تعييييالك

                                      

 (.6: )الػاتحة:  (14)

 (.96: )الصافات:  (15)

 .(37فصؾت: ):  (16)
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ں   ں      ڱگ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ

 .(17)﴾ ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ڻڻ   ڻ

 

 

                                      

 .(54إعراف: ): (17)
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 قلْي الخَة هَايَالغَ

 ؟ تعاىل اهلل خمقٍا ملاذا: س

 .فلَ  شريَؽ  ٓ وحده لـعبده سبحاكف: خؾؼـا: ج

 ؟ ذلك عمٜ الدَِّلٗن واس: 

 .(18)﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿: تعالك اهلل ج: ققل

 ؟ اَِّب اهلل دٕحٌُِّ أُ عمٍٗا جيُب اليت العبادات ِ٘ وا: س

 :جداً  كثقرةٌ  العبادات: ج

ٿ   ٿ      ٿڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ ﴿: تعيييالك لؼقليييف اء:عَ اليييدُّ : مـفـــا

الـبيييييييييل  ولؼيييييييييقل ،(19)﴾ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   

َعاءُ »: ♀ ٌُ  ِهو الدو  .(66)«اْلِعَباَد

                                      

 .(56الذاريات: ) :(18)

 .(66غافر: ): (19)

ـٌ صحقٌ ، وابـ ماجف ) ،(6969(، والرتمذي )1479(، وأبق داود )18391: رواه أحؿد ) (66) ( ولػظف: 3868وقال: هذا حديٌث حس

 .«إن الدعاء هو العبادٌ»

شيقئ  آخير ٓ يؽيقن  عاء عؾيك كقكيف عبيادة ٓ أن( هيق ميـ قصير اليدُّ ادٌَبـعاء هو العِ الدو ) ققلف: ك:الَ عَ تَ ؒ ؒالحسـ السـدي قال العالمة أبق

ؼيال: إن اليذيـ يسيتؽربون عيـ اليدعاء، بيف أن يُ  ْب ـاِسيعبادة، وآستدٓل بأية بتؿامفا، وذلؽ ٕن أول الؽيالم مسيقق لؾيدعاء، فالؿُ 

( تحؼقيؼ محؿيد زكيل 6/146) ":فيت  اليقدود يف شيرح سيــ أبيل داود" .«عؾك أن اليدعاء عبيادة فنصالق العبادة مقضع الدعاء يدلُّ 

 الخقلل.
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 .(61)﴾ی   ی   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ ﴿: تعالك لؼقلف التقكؾ: :ومـفا

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ    ﴿: تعالك لؼقلف الذب :: ومـفا

 .(66)﴾ ۈ   ۈ

 

 

 

                                      

 (.63:الؿالدة): (61)

 .(166الؿالدة:) :(66)
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 األواهر نِأعظَ

 ؟ ِِْب اهلُل َسأَو اَو أعظُي وا: س

 .دقْ قحِ الت  : ج

 ؟ ذلك عمٜ الدَِّلٗن واس: 

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ﴿: تعالك اهلل ج: ققل

ڳ   ڳ   ڳ    ﴿:تعالك وققلف ،(63)﴾  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀڻ   ڻ   ۀ

 .(64)﴾ ڱڱ   ڱ   ڱ

 ؟ٕحٗدٔوا التَّس: 

قاه: مييـ إولقيياء وإكبقيياء وإحجييار د اهلل وحييده دون مييا ِسييأن تعُبييج: هييق: 

 وإشجار، وغقرها.

 

  

                                      

 .(5)البقـة: :  (63)

 .(36الـساء: ):  (64)
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 أعظن النواهي

 ؟ عٍْ اهلُل ٌَّٜ وا أعظي وا: س

 .كيييييرْ الييش  : ج

 ؟ كِلَذ مَٜع لٗنالدَّ واس: 

 ،(65)﴾ ےڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے﴿: تعيييالك ج: ققليييف

ا ♀ الـبييل وقييقل ْكِب  أيُّ : ◙مسييعقد  ابييـ سييللف ليييؿ   َأنْ »: ?َأْعَظييؿُ  َالييذ 

ا لِؾ هِ  َتْجَعَل   .(66)«َخَؾَؼَك  َوُهوَ ، كِدًّ

 ؟ ــسكالــشــِــّ ٔوا: س

 العبادة.  أكقاع مـ كقعٍ  بلي تعالك اهلل غقر تعبد أن هق:: ج

 ؟ذلك عَنَف َِكي َووا ُحس: 

 ج: هق مشرٌك كافٌر. 

 ؟ ذلك عمٜ لٗنالدَّ واس: 

ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ﴿: تعييييالك اهلل ج: قييييقل

                                      

 .(48الـساء: ):  (65)

 ( ويف لػظ: )أن تدعق(.86(، ومسؾؿ )4477: البخاري ) (66)
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 .(67)﴾ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۆئۇئ   ۆئ

 

 

  

                                      

 .(117الؿممـقن: ):  (67)
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 ديي اإلسالم

 

 ؟ دٍٖكوـا : س

اعية، واليرباءة ف بالط  َلي قحقد، وآكؼقيادُ آستسالم هلل بالت   وهق :اإلسالم ديـل: ج

 .ك وأهؾفرْ مـ الش  

 ؟ ذلك عمٜ نِِٗلالدَّ واس: 

 . (68)﴾چڃ   ڃ   چ   چ   چ ﴿: تعالك ج: ققلف

 

                                      

 (.19: )آل عؿران:  (68)
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 هراتة اإلسالم

 ؟ اًَماإلِس ساتبَو كِي: س

 :ثالث: ج

 .اإلسالم 

 .واإليؿان 

 .واإلحسان 
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 أركاى اإلسالم

 ؟اإلسالً  اَُكأِز كِي: س

 :خؿسة: ج

  رسقل اهلل.شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن  محؿدًا 

   الة.وإقام الص 

   كاة.وإيتاء الز 

 .وصقم رمضان 

 .ًوحج البقت لؿـ استطاع إلقف سبقال 

 ؟ ذلك عمٜ الدلٗن واس: 

ٌِ : َخْؿـسٍ  َعَؾـى اِْلْسـَممُ  ُبـِيَ »: ♀ الـبل ج: ققل ٓ   إَِلـهَ  َٓ  َأنْ  َكـَفاَد  اَّللُ  إِ

ًدا َرُسوُل اَّللِ، َوَأن   ٌِ، َوإَِقامِ  ُمَحؿ  َم ٌِ، َوإِيَتاءِ  الص  َكا ، الز   .(69)«َرَمَضانَ  َوَصْومِ  َوالَحجِّ

 ؟ اهلل إال إلْ ال وعٍٜ ٔوا: س

 .اهلل إٓ بحٍؼ  معبقد ٓ: ج

 ؟ذلك  عمٜ الدلٗن واس: 

                                      

 (.8: البخاري ) (69)
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ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ    ﴿: تعييالك اهلل ج: قييقل

ڇ   ڍ   ڍ    ﴿: تعالك وققلف ،(36)﴾﮲   ﮳   ﮴   ﮵   ﮶   ﮷   ﮸   ﮹  

  .(31)﴾ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک  

َأْن ُيْعَبــَد اَّللُ وُيْؽَػــَر بؿــا  َخْؿــٍس. َعَؾــى اِْلْســَممُ  ُبــِـيَ »: ♀ وقييقل الـبييل

ٌِ. َوإَِقامِ  ُدوَكُه. َم ٌِ. َوَحجِّ اْلبْقِت. َوَصْومِ  َوإِيَتاءِ  الص  َكا  .(36)«َرَمَضانَ  الز 

 

                                      

 (.36: )لؼؿان:  (36)

 (.74: )إكعام:  (31)

 (.16: مسؾؿ ) (36)
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 اإليواى أركاى
 

 ؟ اإلمياُ اَُكأِز ِيَك: س

 :سييييييتة: ج

 .اإليؿان باهلل 

  ِوماللؽتِف. 

  ِوُكتبِف. 

 ورسؾف. 

 .والققم أخر 

 ه  .واإليؿان بالؼدر خقره وشره حؾقه وُمر 

 ؟ ذلك عمٜ الدَِّلٗن ٔواس: 

حت    ﴿:تعالك ، وققلف(33)﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ ﴿: تعالك ج: ققلف

ييا ُسييئؾ عييـ  ♀ الـبييل وقييقل ،(34)﴾ خت   مت   ىت   يت   جث  َأنْ » :اإليؿييان لؿ 

هِ  َخْقرِهِ  َوُتْمِمَن بِاْلَؼَدرِ  أِخرِ، َواْلَقْومِ  َوُرُسِؾِه، َوُكُتبِِه، َوَممئَِؽتِِه، بِاَّللِ، ُتْمِمنَ   .(35)«َوَكرِّ

                                      

 (.685: )البؼرة:  (33)

 (.49: )الؼؿر:  (34)

 (.8: مسؾؿ ) (35)



 19 

ََ: س  ؟ اهلل أٖ

ؿاء فقق جؿقع  يف: ج  .(36)الؿخؾققاتالس 

 ؟ ذلك عمٜ الدَِّلٗن واس: 

ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ﴿: تعييييالك ج: ققلييييف

 فِيل: َقاَليْت  .«؟ اَّللُ  َأْيـنَ »: ♀عـدما قال لفيا الـبيل  الجارية وحديث ،(37)﴾

َؿاِء، . َرُسقُل  َأْكَت :  َقاَلْت  .«؟ َأَكا َمنْ »: َقاَل  الس 
ِ
َفا َأْعتِْؼَفا»: َقاَل  اهلل  .(38)«ُمْمِمـَةٌ  َفنِك 

 

                                      

الىـؿاُء يف الؾغـة »(: قال الزجياج : 6/378): "لسان العرب": أي: يف العؾق، فنن السؿاء ُتطؾؼ يف الؾغة عؾك العؾق وآرتػاع. قال يف:  (36)

ا َعـمَك ُيؼال : لؽّل ما ارتػع وعم قْد سؿا َيْىُؿو . وكلو سؼٍ  ففو َسؿاٌء، ومن هذا ققل لؾىحاأ الىؿاَء: ٕكفا عالقٌة، والىؿاء: كلو مـ

 ٌٍ  . «فَلَضؾ َك  ومـه ققل: لَىْؼِ  البقت سؿاٌء. والىؿاُء التي ُتظِلو إرض ُأكثى عـد العرأ ٕكفا جؿُع سؿاء

 (.16: )الؿؾؽ: (37)

 (.537: مسؾؿ ) (38)
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 أركاى اإلحساى

 ؟ اإلحساُ اَُكأِز ِيَك: س

ـٌ : ج  .يراك فنكف تراه تؽـ لؿ فنن تراه، كلكؽ اهلل تعبد أن وهق: واحدٌ  رك

 ؟ كِلَذ عمٜ لٗنالدَّ واس: 

ا ♀ الـبل ج: ققل  َفـنِنْ  َكَلك ـَك َتـَراهُ اَّللَ  َتْعُبَد  َأنْ »: اإلحسان عـ ُسئؾ لؿ 

هُ  َتَراهُ  َتُؽنْ  َلمْ   .(39)«َيَراكَ  َفنِك 

 

 

                                      

 (.9(، ومسؾؿ )4777: البخاري ) (39)
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 ♀النثي

َّك وَ: س  ؟ ٌب

ـْ قيريش، (41)هاشيؿ بيـ (46)الؿطؾب عبد بـ اهلل عبد بـ محؿد كبل  : ج ، وهاشيؿ مِي

ـْ ذّرّية اسؿاعقؾ بـ إبراهقؿ الخؾقؾ 
 .♀وقريٌش مـ العرب، والعرُب مِ

 ؟ ذلك عمٜ الدَِّلٗن واس: 

 اَّللَ  إِن  »: ♀ الـبييييل وقييييقل ،(46)﴾ ٻٱ   ٻ   ٻ ﴿: تعييييالك ج: ققلييييف

 َبـِي ُقَرْيشٍ  ِمنْ  كِـَاَكَة، َواْصَطَػى   ِمنْ  ُقَرْيًشا َواْصَطَػى   إِْسَؿاِعقَل، َوَلدِ  ِمنْ  كِـَاَكةَ  اْصَطَػى  

 .(43)«َهاِكمٍ  َبـِي ِمنْ  َواْصَطَػاكِي َهاِكٍم،

 

                                      

 : اسؿف شقبة بـ هاشؿ.(46)

 : اسؿف عؿرو بـ عبد مـاف. (41)

 (.69: )الػت :  (46)

ِذْروٌ، هو خقر أهل إرض كىبً عؾى اْلطمق، فؾـىبه من الشرف أعؾى »: كالَ عَ تَ ؒ  ابـ الؼقؿ(. قال اإلمام 6676مسؾؿ ):  (43)

 (.1/76) "زاد الؿعاد". «وأعداؤه كاكوا يشفدون له بذلك
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ؒ♀الغاية هي تعثته

 ؟ تعاىل اهلُل شٍ٘ء بعثْ ألٙ: س

ميـ  عبيادة وتيركِ  وحده ٓ شريؽ لف، اهلل لقدعق الـاس إلل عبادة بعثف تعالك:: ج

 وإولقياء، وإكبقياء وإشيجار، والؿاللؽية إصـام وإحجيار، مـ دوكف سبحاكف،

 .وغقرهؿ

 ؟ عمٜ ذلك الدَِّلٗنوا س: 

ۆ   ۈ   ۈ      ۆۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ ﴿:تعيييييييالك ج: ققليييييييف

 .(45)﴾  ڱڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ ﴿:تعالك وققلف ،(44)﴾ۋٴۇ

 

                                      

 (.151: )إكعام:  (44)

 (.36: )الـساء:  (45)
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 ♀هكاى والدته

 
ََ :س  ؟ ♀ الٍيب دِلُٔ أٖ

  بؿؽة الؿؽرمة.  ♀ ولد: ج

 ؟ ذلك مَٜع ٗنِلالدَّ واس: 

 ج: هذا معؾقٌم مـ التاريخ والسقرة بالضرورة.

َواَّللِ إّكـِك َلخْقـُر »: مؽية عيـ ♀ الـبيل لؼيقل ومؽة أفضؾ مـ الؿديـية:

ُو أرِض اَّللِ، َوَلوٓ أكِّي ُأْخرْجُت ِمـِْك َما َخرْجُت   .(46)«أرِض اَّللِ، َوأح

َٓ َأن  َقـْوِمي َأْخَرُجـوكِي ِمـْـِك َمـا »وققلف:  ، َوَلـْو َما َأْطَقَبـِك ِمـْن َبَؾـٍد، َوَأَحب ـِك إَِلـي 

 .(47)«َسَؽـُْت َغْقَركِ 

 

                                      

ـٌ صحقٌ  غريٌب.  (3965: رواه الرتمذي: )(46)  وقال: هذا حديٌث حس

ـٌ صحقٌ  غريٌب.  قال الؿباركػقري 3966: رواه الرتمذي: ) (47) ـه ٓ يـبغـي » يف:ك الَ عَ تَ ؒ ( وقال: هذا حديٌث حس فقه دٓلـٌة عؾـى أك 

 (.16/466) "تحػية إحيقذي".  «لؾؿممن أْن يخرج من مؽة إٓ أْن ُيخرج مـفا حؼقؼًة، أو حؽؿً، وهو الضرورٌ الديـقة، أو الدكقوية

ٌٌ »ولذا ققؾ :  ، والخروج مـفا كؼاو ٌٌ  . «الدخول فقفا سعاد

، ؒ هذا دلقٌل لؾجؿفور عؾى أن  مؽة أفضل من الؿديـة خمفً لإلمام مالك »(: 16/468) "تحػة إحقذي"ك يف: الَ عَ تَ ؒ وقال 

 .«  الىقوطي رسالة يف هذه الؿىللةوقد صـ  
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 ♀هكاى وفاته

 ؟ ♀ وات أَٖ: س

 .الـبقية بالؿديـة: ج

 ؟ كمٜ ذِلن َعِِٗلالدَّ وا :س

ــــــًة، » :¶ج: قيييييقل ابيييييـ عبييييياس  ـــــقَن َس ـــــى َرْأِس أْرَبع ـــــُه اَّللُ عؾ َبعث

اَّلل َوَلـْقَس يف َرْأسـِه َولِْحقتـِه  اهُ توّفـوَ  ِســقَن، رْشـعَ  يــةِ دِ الؿَ بِ وَ ِســقَن  رَ ْشـعَ  ةَ ؽ  بؿَ  لقامَ فَ 

ًٌ َبْقضاءَ   .(48)«ِعْشُروَن َكْعر

 ؟ ِْوِٕت عٍد ىسُٓع اَُك ِيَك س: 

 .سـة وستقـ ثالث : ج

 ؟لٗن عمٜ ذلكالدَّ واس: 

بقر عـ عالشية  ـُ الزُّ ـُ ثيالٍث »: ▲ج: ما رواه ُعروة ب  أن الـبيل  ُتيُقف َل وهيق ابي

ـَ   .(49)«َوِستق

 

  

                                      

ـٌ صحقٌ .3663(.  ورواه الرتمذي: )3465: البخاري: )(48)  (. وقال: هذا حديٌث حس

 (. 3413: البخاري: )(49)
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 ل وآخرهن عليهن السالمسُأول الرُّ

َّ ََِو: س  ؟ آخسِي ََِٔو سن،السُّ هأ

 .♀ محؿدٌ  وآخرهؿ ، ♠  الرسؾ كقح أول: ج

 ؟ذلك عمٜ الدلٗن واس: 

، (56)﴾   ڀٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ ﴿:تعيييييالك ج: ققليييييف

 ۆئې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ ﴿:تعيييالك وققليييف

 .(56)«َبْعِدي َٓ َكبِي  أكا َخاتُم الـ بِقِّقَن » ♀ الـبل وققل ،(51)﴾

 

                                      

 (.163: )الـساء:  (56)

 (.46: )إحزاب: (51)

 (. وقال: هذا حديٌث صحقٌ . 6619(، والرتمذي )4656: رواه أبق داود ) (56)
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  أفضل الرسل عليهن السالم

 ؟ السسن أفضن وَ: س

 .♀ محؿدٌ : ج

 ؟ذلك  عمٜ الدلٗن واس: 

ُل  اْلِؼَقاَمـِة، َيـْومَ  آَدمَ  َوَلـدِ  َسـّقُد   ََكاأ »:  ♀  الـبل ج: ققل َمـْن  َوَأو 

ُل  اْلَؼْبُر، َعـْهُ  َيـَْشلو  ُل  َكافِعٍ  َوَأو  عٍ  َوَأو   .(53)« ُمَشػ 

 

                                      

 (.  6678: رواه مسؾؿ ) (53)

ؿ فقف خصالص الـبل   "ُأكؿقذج الؾ بقب يف خصالص الحبقب"ك الَ عَ تَ ؒ )فالدة(: ألػ السققصل   :قسؿقـ  ♀قس 

 ما خص بف عـ إكبقاء. -1

 .  ♀وما خص بف عـ إمة  -6
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 الصحاتة رضي  اهلل عنهن

 ؟ وا الٕاجب عمٍٗا جتآ الصحابٛ زض٘  اهلل عٍّيس: 

ل عـفؿ، وآستغػار لفؿ، والثـاء عؾقفؿ.  ج: محبتفؿ ومقآهتؿ، والت َرض 

 ؟وا الدلٗن عمٜ ذلكس:  

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ﴿قل اهلل  تعالك: ييج: ق

پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   

ٱ    ﴿، وققلف تعالك: (54)﴾ ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

، وققل الـبل (55)﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ  

َذَهًبا ما َبَؾَغ ُمد   فؾْق أن  أَحَدُكْؿ أْكَػَؼ مِثَْؾ ُأُحدٍ  َتُسبُّقا أْصحابِل،  ٓ»: ♀

ُو إكصاِر، و آيُة  »: ♀، وققلف (56)«أَحِدِهْؿ، وٓ َكِصقَػفُ  آيُة اْليؿاِن ُح

 .(57)« افِل ُبغُض إكصارالـِّ 

 

                                      

 (. 166: )التقبة: (54)

 (. 16: )الحشر: (55)

 (. 3673: البخاري: )(56)

 (.  74(، ومسؾؿ: )3784: البخاري: )(57)
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 أفضل الصحاتة

 ؟وَ أفضن الصحابٛس: 

عؿر الػاروق، ثؿ عثؿيان ذو الـيقريـ، ثيؿ عؾيل بيـ أبيل ج: أبق بؽر الصديؼ، ثؿ 

 صالب.

 ؟كِللٗن عمٜ َذوا الدَّس: 

ِة بعَد كبقِّفا؟ أبو بْؽـرٍ، وَخقرهـا »: ◙ج: ققل عؾيل   َٓ ُأخبُِركم بَخقرِ هذه إُم  أ

ُ   :بعَد أبي بْؽرٍ   . (58)«عؿُر، ُثم يجَعُل اَّللُ الَخقَر حقُث َأَح

 .جؿقع  ╚فؼدم أهؾف السـة  عثؿان بـ عػان، ثؿ عؾل بـ أبل صالب 

  

                                      

 (. 966: الؿسـد: )(58)
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 ييوالة أهور  الوسلو

 ؟لٕالٚ األوس عمٜ املسمىني بجيوا الرٙ س: 

 ج: السؿع والطاعة يف غقر معصقة.

 ؟وا الدلٗن عمٜ ذلكس: 

جئ      یۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی ﴿ج: ققل اهلل تعالك: 

ىت   يت   جث      متحئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خب   مب   ىب   يب   جت   حت   خت

ما لْم ُيْمَمْر  ،الىؿُع والطاعُة حل  : »♀، وققلف الـبل (59)﴾مثىث

 .(66)«بِؿعصقٍة ، فنذا ُأِمَر بؿعصقٍة فم سْؿَع وٓ طاعةَ 

 

 

 

                                      

 (. 59: )الـساء: (59)

 (.1839(، ومسؾؿ: )6955:  البخاري: )(66)


