
 

ميينحلي يياحلبسحلله ييهةيفحل  يييفحل حلحلأخيياحلبيب،ييلكحلبةهييب   حلنيي 
حللهياحلني حلحلحلبةهتنبحللبةس ةحللبألثي حل ياحلبةسيالحلبةنييني كحلحلحلحل

خي  كحللدبشحلخي، حلحلحلمعني،ةحلف، نحلحدحل حلبةدي،نكحلألحلل ،يدحل حلب حل
بإل المحلبباحلت،م،ة حلألحللهشحلف، نحلل ،دحلب فاحلبإلميين،كحلألحلةعياحلحلحل
ألحلحنههمنكحللالحلبدحلماحلبةتسا،محلبأ،حلبعي حلبةهبين  حلأنينحلمياحلحلحلحلحل

لةكدحلتهف حلبسحلتعنىلحلملاحلبجت لحلبةهبين  كحلأ،حلددخاييفحلحلحلبع كحل
وْ  }بجل ةحلقين حلتعينىل حلحل ـَْفوْوَن َظـْوُه ُكَؽػ  ُْ َبوِِرَ  َاوُ  ـَ  ْ َظوـُؽْم إِن َّمَْتـُِبووا

وووووِ  ً    ـَ وووووْمَخً   حلكحلد١٣ربة سييييين  حلحل{(13َشوووووق َكُُِْؽْم َوُكوووووْمِخْؾُؽم ار
حليت نل حلمعظمحلبةهبن  حللبةدة، حلماحلبةهتنبحلألحلبةس ة.حلل هف

َأالَ  حل ، ٔعقٕق الٕالدَٖ ، ٔقٕه الزسٔ    العرك باهلل -1حلحل 

َزِ افَؽَبُِرِ  َثَ ًثوُ  ـْ ُكُؽْم بَِل حل َقين حَلحلكبِسحلُ يه حَلَهحلَدينحلحلَبَاي حلحل حلَقنُةهبحلُأنَب 
اُك بِاهللِ َ لبال يتانثةحلب يمكحللبةي بذحل يمحلحلحلحلحلحلبملهت ند ن حل – اإِلْشر

ووَن ر ِ  ، لةاجيياكحلليت،يين،حلبةسيينح حللبمليي جمكحل
الِ َُ حلكَوُعُقووُُ  ال

ورِ حل َفَكنَ حلكُمتَِّهّئنحلَلَننَ،حلَلَجَاَس نه بحلبة جي حلحلحل–َأاَل َوَؿوْوُل افوور
حل.حل)م(حل-شي،هدةحلمهن لج حلألحلأمنمحلبةكنضا؛ش نش حل حلبة

، ٔقتن الٍفض ، ٔأكن واه الٗتٗي ،ٔأكن   الصخر -3 

اتّاً العفٗفات بالسٌا9  ٔالربا، ٔاهلرٔب وَ املعركٛ، 

ْبَع ادُوبَِؼُِت  تِي  اْجَتـِبُوا افسَّ ْحُ ، َوَؿتُْل افـَّْػِس افَّ ، َوافس 
ِ
ُك بُِهلل ْ افؼ 

ُل َاُِل افقَتِقمِ  ـْ ، َوَأ َم اهلُل إاِلَّ بُِحلَق  َبُ، َوافتََّوِّل  َ ْوَم َح َّ ُل اف   ـْ ، َوَأ

ْحِف، َوَؿْذُف ادُْحِصـَُِت افَغُؾِ َِت ادُْمِاـَُِت    )ق( افوَّ

تػٗري حدٔد األ ض ٔالذبح لػري اهلل، ٔشب األب،  -11

تضمٗن األعىٜ عَ ٔلالعتداء عمٜ حقٕق اآلخرَٖ، 

 َاْؾُعوٌن َانْ  9 المٕاط  ٔالٕقٕع عمٜ بّٗىٛ، ٔالطرٖق ، 

، َاْؾُعوٌن 
ِ
ُه، َاْؾُعوٌن َاْن َذَبَح فَِغْرِ اهلل َشبَّ َأبَُُه، َاْؾُعوٌن َاْن َشبَّ ُأاَّ

َ ُُتُوَم األَْرضِ  َؿَه َأْظَؿى َظْن َضِ  ٍق ، َاْن َؽرَّ ـَ  َاْؾُعوٌن ، َاْؾُعوٌن َاْن 
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،  )حم(َاْؾُعوٌن َاْن َظِؿَل بَِعَؿِل َؿْوِم ُفوطٍ  ، َاْن َوَؿَع َظَذ ََبِقَؿةٍ 

ًَة ِْم ُدُبِ َهُ   . )حم( َاْؾُعوٌن َاْن َأتَى اْاَ أ
ًما حل9 ◘  اهلل اللذب عمٜ  شٕه -15 َذَب َظَعَّ ُاتََعؿ  ـَ َوَاْن 

رِ َؾْؾقَ  ْ َاْؼَعَمُه ِاْن افـَُّ أ حلحل.حل)خ( تَبَوَّ
َ ةِ   9ترك الصالٚ -16 َْْ ُك افصَّ حل.)ت(حل َبْغَ افُؽْػِ  َواإِل َ ِن 
قَُّل إَِفقِْه َاُُفُه َ ْوَم  9السكاٚ وٍع -17 َُة َاُفِِه ُُيَ ـَ إِنَّ افَِّذي الَ ُ َمد ي َز

ُؿُه، َؿَُل: افِؼقََُاِة ُصَجًُظُ َأْؿَ َع َفُه َزبِقَبَتُِن ، ؿَ  َُل: َؾقَْؾَتِوُاُه َأْو ُ َطو 

ـُْوكَ  ـَ ـُْوَك، َأنَُ  ـَ   حلحل. )ن( َ ُؼوُل: َأنَُ 
، ٔ ترك احلج ظرع٘  عذ  بدُٔ وضاُ  يفطفطا  اإل -18

ُبـَِي اإِلْشَ ُم َظَذ ََخٍْس: َصَفَُدِة َأْن  9وع القد ٚ ٔاالشتطاعٛ 

مً   الَ إََِلَ إاِلَّ اهلُل، َوَأنَّ ُُمَؿَّ
ِ
َ ِة، َوإِ َتُء ، َوإَِؿُِم افصَّ

ِ
ا َرُشوُل اهلل

، َوَصْوِم َرَاَضُنَ  ُِة، َواحلَج  ـَ  حلحل. )م( افوَّ
ِظقِه اهلُل َرِظقًَّة، َ ُؿوُت َ ْوَم 9 غغ الرعٗٛ -11 َاُ ِاْن َظْبٍم َ ْسَسْ

َم اهلُل َظَؾقِْه اجلَـَّةَ    . ق() َ ُؿوُت، َوُهَو َؽُشٌّ فَِ ِظقَّتِِه، إاِلَّ َح َّ

َاْن َشبَّ َأْصَحُِِب َؾَعَؾقِْه َفْعـَُة حلشب الصخابٛ اللرا9ً  -11

ِس َأْْجَِعغَ  ، َواَد رَِؽِة، َوافـَُّ
ِ
 حل.حل)طل(حلاهلل
َؼْتؾِِه، لعاُ املؤوَ 9  -12 ـَ ُؾُِ  َؾُفَو  ـَ ُجُل ألَِخقِه: َ ُ  إَِذا َؿَُل اف َّ

َؼْتؾِه ـَ حل.حل)طل(حلَوَفْعُن ادُْمِاِن 
إِنَّ  9أٙ القىا  املٗصراً بأٙ صٕ ٚ ، ٔأكن احلر -13

 بَِغْرِ َحق  
ِ
ُضوَن ِْم َاُِل اهلل ُر َ ْوَم افِؼقََُاةِ  ِرَجُاًل َ تََخوَّ  حل)خ(َؾَؾُفُم افـَُّ

َ ْشَفُم َأْن اَل إََِلَ  -اَل ََيِلر َدُم اْاِ ٍئ ُاْسؾِمٍ   9،ٔالردٚ  لسٌاا -$15

 
ِ
اِِّن، إِ  -إاِلَّ اهلُل َوَأِّن  َرُشوُل اهلل الَّ بِِنْحَمى َثَ ٍث: افثَّق ُب افوَّ

حل.حل)م(حل َوافـَّْػُس بُِفـَّْػِس، َوافتَُِّرُك فِِم ـِِه ادَُػُِرُق فِْؾَجَ َظةِ 
َاِن اْشتَْعَؿْؾـَُُه ِاـُْؽْم َظَذ َظَؿٍل َؾَؽَتَؿـَُ ِِمْقًَطُ َؾَ   9 الػمٕه  -17

َُن ُؽُؾواًل  ـَ اعتامدا عىل  ا  الاا ملارسقة م  أي : ال – َؾْوَؿُه، 

حل.حل)م(حلَ ْلِِت بِِه َ ْوَم افِؼقََُاةِ  -املنصب ، كهنا ا املُظفني ، 
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ْ َأيِْمََيَُ  َجَواء }حل 9الصرقٛ -$18 ُِرَؿُة َؾُْؿَطُعوا ُِرُق َوافسَّ َوافسَّ

 َواهلُل َظِو ٌو  بَِ  
ِ
َن اهلل َسَبُ َكَؽُاًل ا  حلحل.حلد١٣ربملن د  حلحل{(13َحِؽقٌم  ـَ

حللحللها احلرابٛ 9 -21 حلبةط دل حلبأليفسقطع ل الحلحلقت 
ُء افَّ }كبألمهب  ِذ َن َُيَُِرُبوَن اهلَل َوَرُشوَفُه َوَ ْسَعْوَن ِْم إِكََّ  َجَوا

ْن  َُْؼطََّع َأيِْمَيِْم َوَأْرُجُؾُفم ا  ْ َأْو  ُبوا ْ َأْو ُ َصؾَّ األَْرِض َؾَسًُدا َأن ُ َؼتَُّؾوا

ْ ِاَن األَْرضِ  حلحل.حلد١١ربملن د  حلحل{ِخ ٍف َأْو ُ ـَػْوا
ُاْسؾٍِم بِقَِؿقـِِه َؾَؼْم  َاِن اْؿَتَطَع َحقَّ اْاِ ئٍ 9 الٗىني الػىٕط -21

َم َظَؾقِْه اجلَـَّةَ  َر، َوَح َّ حل.حل)م(حلَأْوَجَب اهلُل َفُه افـَُّ
َل  9، ٔقطٗعٛ الرحيالظمي  -21 َاُ ِاْن َذْكٍب َأْجَمُر َأْن ُ َعج 

ِخُ  َفُه ِْم اآلِخَ ِة  ْكقَُ َاَع َاُ َ مَّ ََْعَُػ فَِصُِحبِِه افُعُؼوَبَة ِْم افمر اهلُل 

ِحمِ ِاثْ  حلحلحل.حل)ش(ُل: افبَْغِي، َوَؿطِقَعِة اف َّ
َِْق  9 أخذ الرظٕٚ-23 اِِش َوادُْ   َظَذ اف َّ

ِ
  )هو( . َفْعـَُة اهلل

  9ٔتعبْ الرجاه بالٍصاء ،تعبْ الٍصاء بالرجاه-24
حلِمَاحلَلبمُلَتَشبَِّ نِتحلِبنة َِّسنِ كحلبة َِّجنِ حلِمَاحلبمُلَتَشبِِّ َ حلَةَعَاحل◘حلفنة يب
 . )خ(حلِبنة َِّجنِ حلبة َِّسنِ 

َم اهلُل َظَؾقِْفُم اجلَـََّة: حل9الدٖاثٛ ٔظرب اخلىر ،-26 َثَ َثٌة َؿْم َح َّ

، َوافمَّ روُث افَِّذي ُ ِؼ ر ِْم َأْهؾِِه اخلََبَث  وهُ  – ُاْمِاُن اخلَْؿِ ، َوافَعُقر

حلحل  . )خ( -حيب أن  أيت  نسائه الفُاحش مع الرجا  األجانب
فماحلطاَّلحلدلجتيفحلثالثنحلفالحلحت حل 9 ن لَْمَخامُلن ِٔمَخامُل -28

حليالحلبعدحل حلشب محللةكدحلةعاحلةيف حلدلبجحلهغبة حلغ ه أ،حلت هذحلدلجن
حلحلحلفكن بحملا حلبة يحلدتزلجحلبمل أ حلة،خا نحلةزلج نحلبألل حلحل◘بة يبحل
حلحل  .حل)ش(حلَفَعَن اهلُل ادَُحؾ َل، َوادَُحؾََّل َفهُ   حل

َعِاحلَف لٍىٗىٛ 9ٔا ،ٔاالشتتا  عٍد البٕه،  عدً التٍسٓ -131
َبُِن َوَاُ   َفَكنَ حلكِبَكِبَ ِدِاحل◘حلبة َِّباُّحلَم َّ حلَقنَ حلبِبِاحلَ بَّنٍس َُ  َفقَُعذَّ إَِّنَّ

بِرٍ  ـَ َبُِن ِْم  ُ َؾَؽَُن الَ َ ْستَِسُ ِانَ حل- حلظ  منحلأي حل-ُ َعذَّ ُ َأَحُمُُهَ  َأاَّ

ُ اآلَخُ  َؾَؽَُن َ ْؿِق بُِفـَِّؿقَؿةِ  حلَذاِب وووووَة ظَ وووووووووووإِنَّ َظُاَّ كحل)م(حلافبَْوِل، َوَأاَّ
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 الكبائر

حل 

حل

 ِإن َتِجَتِنُبوِا َكَبآِئَر َما ُتِنَهِوَن َعِنُه ُنَكفِِّر َعنُكِم}قال تعاىل:

 [١٣]النساء:{(13َسيَِّئاِتُكِم َوُنِدِخِلُكم مُِّدَخّلا َكِرمّيا )

 

 

َفقَْس ِاـَُّ َاْن  حل 9ٔظق اجلٕٗب ، ٔالٍٗاحٛ المطي، -48

قَّةِ 
 حل.حل)م(حلَفَطَم اخلُُموَد، َوَصقَّ اجلُقُوَب، َوَدَظُ بَِمْظَوى اجلَُِهؾِ

رَِؼهُ  شٕء اجلٕا  9 -51 حل)م(الَ َ ْمُخُل اجلَـََّة َاْن الَ َ ْلَاُن َجُُرُه َبَوا
:  ٔالتفمٗج لمخصَالٕصن، ٔالٕظي، ٔالٍىص،  -52

صُت، وادَُتػؾ جُت  فعَن اهللَّ افواِص ِت، وادُستَوص ت وادَُتـَؿ 

اِت َخْؾِق اهللَّ  حل.)ق(  فِؾُحْسن، ادَُغر 
ٔالعرب يف آٌٗٛ  احلرٖر أٔ الذِب الرجاهلبض  -56

ْكقَُ، ََلْ َ ْؾبَْسُه ِْم اآلِخ َ الذِب ٔالفضٛ 9    ةِ َاْن َفبَِس احلَِ  َ  ِْم افمر

ِة إِكََّ  ُُيَْ ِجُ  ِْم َبْطـِِه َكَُر َجَفـَّمَ   افِػضَّ
ِ
ُب ِْم إَِكُء حل)خ(حلحلافَِّذي َ ْؼَ

ِه حل9 التلذٖب بالقد  -58 الَ ُ ْمِاُن َظْبٌم َحتَّى ُ ْمِاَن بُِفَؼَمِر َخْرِ

هِ  حلحل.)ت( َوََش 
ِػَغ  }ٔاملٗساُ 9اللٗن  الػغ يف  -61 ْؾُؿَطػ   َن ( افَّذِ 3َوْ ٌل ف 

ِس َ ْسَتْوُؾوَن   ْ َظَذ افـَُّ َتُُفوا ـْ َزُكوُهْم 2إَِذا ا ُُفوُهْم َأو وَّ ـَ ( َوإَِذا 

وَن    .دحل١حل-٣ربملطفف  حلحل{(1ُُيِِْسُ

ٍة ِاْن ـِْزٍ  9 اللرب-61 َُن ِْم َؿْؾبِِه ِاْثَؼُُل َذرَّ ـَ حلحل حلحلحلحلم( الَ َ ْمُخُل اجلَـََّة َاْن 
َأََضَّ اهلُل بِِه، َوَاْن َصُقَّ  َاْن َضُرَّ  9اإلضرا  يف الٕصٗٛ -61

 .حلحل(حم)حلَصقَّ اهلُل َظَؾقْهِ 
َسْػِك َدِاهِ  9ِجر املصمي -62 ـَ كحل)ش(حلَاْن َهَجَ  أََخُُه َشـًَة َؾُفَو 

 . )  ( الَ ََيِلر فَِ ُجٍل َأْن ََيُْجَ  َأَخُُه َؾْوَق َث َِث َفقَُلٍ 
 َؾَ  َ ْلاَ }قن حلتعنىلحل حلاألوَ وَ ولر اهلل9 -63

ِ
ُن َاْؽَ  اهلل

وَن    حل.حلد٩٩ربأل  بف حلحل{حل(99إاِلَّ افَؼْوُم اخلَُِِسُ
مسامحلصخ،ذحلكحل)حلخ(بةبخنهيصخ،ذحلحل:اختصارات كتب احلديث

حل)م( حلك حلحل ا،يفبتفل حلبةبخنهيحللمسام حل)م(بةش،خن، حلك أبهحل  ا
بباحلحل  احلك)،(بة سن ا  احلكحل)حلت(بةرتم يحل  احلك)ش(حلشبلش
حل.حل)حل(حبن،حلبباحلحلصخ،ذكحل)حم(كحلمس دحلأمحدحل)هي(حلمنجيف
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ُهوا َظـْهُ  افَؼْزِ ِاَن افبَْولِ     )طب( . -أي فتتطهروا منه -؛ َؾَتـَوَّ

حل9خٗاٌٛ العّد ، ٔاللذب ، ٔخمف الٕعد ، ٔالفجر -33
َُن ُاـَُؾًِؼُ َخُفًِصُ، َوَانْ  ـَ نَّ ؾِقِه  ـُ قِه َخْصَؾٌة ِاـُْفنَّ  َأْرَبٌع َاْن 

َُكْت ؾِ ـَ

َُكْت ؾِقِه َخْصَؾٌة ِاَن افـ َػُِق َحتَّى َ َمَظَفُ: إَِذا اْؤُُتَِن َخَُن، َوإَِذا  ـَ

َذَب، َوإَِذا َظَُهَم َؽَمَر، َوإَِذا َخَُصَم َؾَج َ  ـَ َث  حلحل.حل)م(َحمَّ
 وَ غري عذ  اجُلْىَعٛٔ اجلىاعٛ،صالٚ ترك  -37

 -فـ َماَء َؾَؾْم َ ْلتِِه، َؾَ  َصَ َة َفُه، إاِلَّ ِاْن ُظْذرٍ َاْن َشِؿَع ا ظرع٘ 9

ٌم َظْن َوْدِظِفُم اجلُُؿَعُِت، ، )حلهي(-ـُد ض أو اخلوف  َفقَـْتَِفَغَّ َأْؿَوا

 حل.حل)م(حلَأْو َفقَْختَِؿنَّ اهلُل َظَذ ُؿُؾوَِبِْم، ُثمَّ َفقَُؽوُكنَّ ِاَن افَغُؾِؾِغَ 

َ ُؽوُن َؿْوٌم َُيِْضبُوَن ِْم آِخِ   9صبؼ الععر بالصٕاد  -41

ِصِل احلََ ِم، الَ َ ِ َُيوَن َرارَِحَة اجلَـَّةِ  َحَوا ـَ ِد  َوا َاُِن بُِفسَّ حل.حل)ش(حلافوَّ
َ ُ َاْعَؼَ َاْن آَاَن بِؾَِسُكِِه َوََلْ  حل9 ٔ التجصض ،الػٗبٛ– 41

ْغَتُُبوا ادُْسؾِِؿَغ،   َْ تَّبُِعوا َظْوَراِِتِْم، َ ْمُخِل اإِل َ ُن َؿْؾَبُه، اَل  َْ َواَل 

َُْه  َُْه، َوَاْن َ تَّبِِع اهلُل َظْوَر َّْبََع َظْوَراِِتِْم َ تَّبُِع اهلُل َظْوَر َؾِنكَُّه َاِن ا

حل.حل)ش(حلَ ْػَضْحُه ِْم َبقْتِهِ 
َُن }9 قتن اإلٌصاُ ٌفصْ -42 ـَ ْ َأنُػَسُؽْم إِنَّ اهلَل  ْؼُتُؾوا َْ َوالَ 

َان َ ْػَعْل َذفَِك ُظْمَواًكُ َوُطْؾً  َؾَسْوَف ُكْصؾِقِه ( وَ 29بُِؽْم َرِحقً   

 َ ِسًرا  
ِ
َُن َذفَِك َظَذ اهلل ـَ  حلدحل03حل-92 حلبة سن رحل{(13َكًُرا َو

حل تربج الٍصاء 9  -43 حلبة يب حلبملتنجنت-◘ةكه    حل- ا
ُنَّ َاْؾُعوَكٌُت  ، َؾِنَّنَّ حلحل.حل)حم(حلاْفَعـُوُهنَّ

َثَ َثٌة اَل  : ػىٕط،ٔالٗىني الاملَ ٔاإلشباه ، -44

قِفمْ  ـ  َوََلُْم  ، ُ َؽؾ ُؿُفُم اهلُل َ ْوَم افِؼقََُاِة، َواَل َ ـُْظُ  إَِفقِْفْم، َواَل ُ َو

حلحل-ادُْسبُِل  : َظَذاٌب َألِقمٌ  نُ حل، -خ،ال حليدبههحلبمل خاأي   َواَدـَُّ

ُق  حل.حل)م(حلِشْؾَعَتُه بُِحلَؾِِف افَؽُِذِب حل-بمل لجأي حلحل–حلَوادُـَػ 
ِصِه َؾَلبَْت   9ٌعٕز املرأٚ   -47 َتَُه إَِػ ؾَِ ا ُجُل اْاَ أ إَِذا َدَظُ اف َّ

ُْْصبَِح  حلحلحلحل. )ق( َؾَبَُت َؽْضَبَُن َظَؾقَْفُ َفَعـَتَْفُ اَدَ رَِؽُة َحتَّى 
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