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  املستوى الثالث:مقررات 

 عاماً  51، وال يزيد عمر املتسابق فيه عن {املواد مجيع  يفان شفويٌّ ـمت } اال

من كلمات المعاين و  مع التجويد "الناس"سورة ق" إىل "سورة من الكرمي  القرآنحفظ  -1

 ."تحرميسورة ال"إىل  "اجلمعةسورة "

 يف املنهجورد  ما كماشرح مبسط  مع من "رايض الصاحلني" حفظ مخسة وعشرين حديثًا  -2

 .املقرر

 على ما "سؤال وجوا  للشيخ حافظ حكمي222"وا  من كتا  مع اجل مثانية أسئلةحفظ  -3

 ورد يف املنهج.

 
 
 

www.facebook.com/SafwatNourAlden      :   صفحة المسابقة 
 

www.facebook.com/MasjedAltawhed  : صفحة مجمع التوحيد   
 

www.altawhed.net  : الموقع التوحيد   
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َٓ َيْٕمَٚمُؿ أٟمف ديـ ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل  -1 : واهلل قمز وضمؾ أقمٚمؿ سمام يّمٚمح قمب٤مده ويسٕمدهؿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم : }َأ

ٞمُػ اخْلَبػُِم{ ]اعمٚمؽ: 
ـْ ظَمَٚمَؼ َوُهَق اًمٚمَّٓمِ  [14َُم

تِل وَمَٓمَر اًمٜم٤َّمَس قَمَٚمٞمَْٝم٤م{}وِمٓمَْرَت  ىم٤مل شمٕم٤ممم : أٟمف ديـ يقاومؼ اًمٗمٓمرة وٓ يتٜم٤مرم ُمٕمٝم٤م -2  اًمَّ
ِ
 [33]اًمروم:  اَّللَّ

  ÷ُهَرْيَرَة وقمـ َأيب 
ِ
َداٟمِِف، ملسو هيلع هللا ىلص : < ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َّٓ ُيقًَمُد قَمغَم اًمِٗمْٓمَرِة، وَم٠َمسَمَقاُه ُُيَقِّ ـْ َُمْقًُمقٍد إِ َُم٤م ُِم

َس٤مٟمِِف >. اٟمِِف، َأْو ُيَٛمجِّ َ َوُيٜمٍَمِّ
 ومٙمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة اًمسٚمٞمٛم٦م وًمٙمـ حيدث اًمتٖمٞمػم ُمـ أسم٤مء 1

م اجلٝمؾ، واًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك، واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمتٗمٙمػم أٟمف ديـ يٕمتٜمل سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ وي٠مُمر سم٤مًمتٗمٙمر -3 : وَيذُّ

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن إِٟمَّ  ـَ  ِذي ـَ َيْٕمَٚمُٛمقَن َواًمَّ ِذي ًَْمَب٤مِب { اًمسٚمٞمؿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم :  }ىُمْؾ َهْؾ َيْسَتِقي اًمَّ ْٕ ُر ُأوًُمق ا اَم َيَتَذيمَّ

 [9]اًمزُمر: 

ـُ اًمٕمدل : ؾمقاء ُمع اًمٕمدو، أو اًمّمديؼ، أو اًم٘مري٥م، أو اًمبٕمٞمد. -4  أٟمف دي

طْمَس٤مِن{ ]اًمٜمحؾ:  َ َي٠مُُْمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل َواْْلِ  [93ىم٤مل شمٕم٤ممم:}إِنَّ اَّللَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة اْلؾمالم ديـ احلزم واجلد واًمٕمٛمؾ -5  ىَم٤م ÷:  قَم
ِ
ـُ ملسو هيلع هللا ىلص : < َل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل اعْم١ُْمُِم

ِٕمٞمِػ، َوذِم يُمؾٍّ ظَمػْمٌ اطْمِرْص قَمغَم َُم٤م َيٜمَْٗمُٕمَؽ، َواؾْمتَ  ـِ اًمْمَّ ـَ اعْم١ُْمُِم  ُِم
ِ
، ظَمػْمٌ َوَأطَم٥مُّ إمَِم اهلل  اًْمَ٘مِقيُّ

ِ
ـْ سم٤ِمَّلل ِٕم

َٓ شَمْٕمَجْز >.   2َو

 ًَمَقضَمُدوا وِمٞمِف اظْمتاِلَوًم٤م  } َوًَمقْ  : ىم٤مل شمٕم٤ممم :اْلؾمالم أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمتٜم٤مىمض -6
ِ
ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اَّللَّ يَم٤مَن ُِم

 [  82يَمثػًِما { ]اًمٜمس٤مء: 

ـٌ واضح ُمٞمسقر، وؾمٝمؾ اًمٗمٝمؿ ًمٙمؾ أطمد -7 ُٝمْؿ  اْلؾمالم دي َٟم٤مُه سمِِٚمَس٤مٟمَِؽ ًَمَٕمٚمَّ ْ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم : }وَم٢ِمٟمَّاَم َيَّسَّ

ُروَن{ ]اًمدظم٤من:   [58َيَتَذيمَّ

ـٌ يتٗمؼ ُمع احل -8 : وهلذا ٓ يٛمٙمـ أن شمتٕم٤مرض احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمع ٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦ماْلؾمالم دي

 اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م. 

 ويْمبٓمٝم٤م سم٤مًمْمقاسمط اًمتل جيٕمٚمٝم٤م شمٕمقد سم٤مخلػم قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع. اْلؾمالم ديـ يٙمٗمؾ احلري٤مت -9

                                                           
 (2658( وُمسٚمؿ  )1359رواه اًمبخ٤مري ) 1

 (  2664رواه ُمسٚمؿ ) 2
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ـَ آَُمٜمُقا َوََلْ َيٚمْبُِسقا إُمـ اًمت٤مم وآهتداء اًمت٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وذم اًم٘مؼم وذم  -1 ِذي أظمرة ىم٤مل شمٕم٤ممم : }اًمَّ

ـُ َوُهْؿ ُُمْٝمَتُدوَن { ]إٟمٕم٤مم:  َُْم ْٕ  [82إِياَمََنُْؿ سمُِٔمٚمٍْؿ ُأوًَمِئَؽ هَلُُؿ ا

ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َوقَمِٛمُٚمقا واًمٕمزةآؾمتخالف ذم إرض واًمتٛمٙملم  -2 ِذي ُ اًمَّ : ىم٤مل شمٕم٤ممم : }َوقَمَد اَّللَّ

َـّ هَلُْؿ ِديٜمَٝمُ  ٜمَ ـْ ىَمبْٚمِِٝمْؿ َوًَمُٞمَٛمٙمِّ ـَ ُِم ِذي َْرِض يَماَم اؾْمَتْخَٚمَػ اًمَّ ْٕ ٤محِل٤َمِت ًَمَٞمْسَتْخٚمَِٗمٜمَُّٝمْؿ ذِم ا ِذي اْرشَم٣َم اًمّمَّ ُؿ اًمَّ

ـْ سَمٕمْ  ًَمٜمَُّٝمْؿ ُِم ـْ يَمَٗمَر سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَم٠ُموًَمِئَؽ ُهُؿ هَلُْؿ َوًَمُٞمَبدِّ يُمقَن يِب ؿَمٞمًْئ٤م َوَُم َٓ ُينْمِ ِد ظَمْقوِمِٝمْؿ َأُْمٜم٤ًم َيْٕمُبُدوَٟمٜمِل 

 [55اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقَن { ]اًمٜمقر: 

٤محِل٤َمِت دظمقل اجلٜم٤من واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜمػمان -3 ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي َ ُيْدظِمُؾ اًمَّ : ىم٤مل شمٕم٤ممم : }إِنَّ اَّللَّ

ََْن٤َمُر{ ]احل٩م: ضَمٜمَّ  ْٕ ـْ ََتْتَِٝم٤م ا  [٤14مٍت دَمِْري ُِم

ـٌ وَمَٚمٜمُْحِٞمَٞمٜمَُّف احلٞم٤مة اًمسٕمٞمدة واعمٕمٞمِم٦م اًمٓمٞمب٦م -4 ـْ َذيَمٍر َأْو ُأْٟمَثك َوُهَق ُُم١ْمُِم ـْ قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم ُِم : ىم٤مل شمٕم٤ممم }َُم

ـِ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمٛمَ   [97ُٚمقَن{ ]اًمٜمحؾ: طَمَٞم٤مًة ـَمٞمَِّب٦ًم َوًَمٜمَْجِزَيٜمَُّٝمْؿ َأضْمَرُهْؿ سم٠َِمطْمَس

ـَ  ىم٤مل طمٚمقل اخلػمات وٟمزول اًمؼميم٤مت: -5 َ٘مْقا ًَمَٗمَتْحٜم٤َم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ سَمَريَم٤مٍت ُِم } َوًَمْق َأنَّ َأْهَؾ اًْمُ٘مَرى آَُمٜمُقا َواشمَّ

َْرِض { ]إقمراف:  ْٕ  َوا
ِ
اَمء  [ 96اًمسَّ

ْٟمَس٤مَن ًَمِٗمل ظُمَّْسٍ ) ( إِنَّ 1: ىم٤مل شمٕم٤ممم } َواًْمَٕمٍْمِ )اْليامن سم٤مهلل ؾمب٥م ًمٚمسالُم٦م ُمـ اخلَّسان -6 َّٓ 2اْْلِ ( إِ

ؼْمِ ) ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّمَّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي  ({3اًمَّ

ـَ آَُمٜمُقا { ]احل٩م:  : ىم٤مل شمٕم٤ممم :اْليامن سم٤مهلل ؾمب٥م ًمدوم٤مع اهلل قمـ أهٚمف -7 ِذي ـِ اًمَّ َ ُيَداوِمُع قَم  [ 38}إِنَّ اَّللَّ

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمٚمَْؿ  ْليامن سم٤مهلل ؾمب٥م اًمرومٕم٦م واًمٕمٚمق:ا -8 ِذي ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َواًمَّ ِذي ُ اًمَّ ىم٤مل شمٕم٤ممم : } َيْروَمِع اَّللَّ

 [11َدَرضَم٤مٍت { ]اعمج٤مدًم٦م: 

 شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب ، ووصٗمف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل اًمالئ٘م٦م سمجالًمف. -1

 أول  ومرض قمغم اًمٕمب٤مد شمقطمٞمد اهلل ،  وٓ يتؿ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف  -2 

 يمٚمام ازداد قمٚمؿ اًمٕمبد سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف يمٚمام ازداد إيامٟمف  -3

 ف قمغم ىمدر طمبف وظمِمٞمتف ًمفقمغم ىمدر قمٚمؿ اًمٕمبد سمرسم -4

 ُمٕمروم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت واْليامن هب٤م أقمٔمؿ ؾمبٞمؾ ًمالؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ـمريؼ اهلل -5
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 اًمبٕمد قمـ اعمٕم٤ميص ، ومَٛمـ قمرف اهلل طمؼَّ اعمٕمروم٦م َل يتجرأ قمغم ُمٕمّمٞمتف -6

 سمٕمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وىمقشمف، وؾمٚمٓم٤مٟمف، وم٢من قمٔمٛم٦م اعمخٚمقق ُمـ قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ. اًمٕمٚمؿ -1

ؾ ُمـ ه١مٓء اعمالئٙم٦م ُمـ ي٘مقم سمحٗمٔمٝمؿ، ويمت٤مسم٦م  -2 ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٜم٤ميتف سمبٜمل آدم، طمٞم٨م ويمَّ

 أقمامهلؿ، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤محلٝمؿ.

    حمب٦م اعمالئٙم٦م قمغم ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ قمب٤مدة اهلل شمٕم٤ممم. -3

سم٤معمالئٙم٦م ومٞمام ي٘مقُمقن سمف ُمـ ـم٤مقم٦م هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمؿ قمب٤مد ُمٙمرُمقن، ٓ يٕمّمقن  آىمتداء -4

 اهلل قمز وضمؾ ُم٤م أُمرهؿ ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُمرون

دمٜم٥م إىمقال وإومٕم٤مل اًمتل حُيرم سمسببٝم٤م اًمٕمبد ُمـ ُمٕمٞم٦م اعمالئٙم٦م ُمثؾ : اىمتٜم٤مء اًمٙمالب ًمٖمػم  - 5

 طم٤مضم٦م وشمٕمٚمٞمؼ اًمّمقر واًمروائح اًمٙمرُي٦م وهمػم ذًمؽ.

 اًمٕمٚمؿ سمٕمٜم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم سمٕمب٤مده طمٞم٨م أٟمزل ًمٙمؾ ىمقم يمت٤مسم٤ًم ُيدُيؿ سمف. -1

اًمٕمٚمؿ سمحٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم رشقمف طمٞم٨م رشع ًمٙمؾ ىمقم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م أطمقاهلؿ. يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -2

قَم٦ًم َوُِمٜمَْٝم٤مضم٤ًم{ ]ؾمقرة اًمامئدة، أي٦م:  }ًمُِٙمؾٍّ   [ .48ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٙمْؿ رِشْ

ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًمٓمٗمف سمخٚم٘مف وقمٜم٤ميتف هبؿ طمٞم٨م أٟمزل إًمٞمٝمؿ اًمٙمت٥م اعمتْمٛمٜم٦م إرؿم٤مدهؿ ًمام ومٞمف  -3

 ظمػمهؿ وصالطمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ىملم، وقمجز اعمخٚمقىملم قمـ اْلشمٞم٤من إصمب٤مت صٗم٦م اًمٙمالم هلل شمٕم٤ممم وأن يمالُمف ٓ يِمبف يمالم اعمخٚمق -4

 سمٛمثؾ يمالُمف. 

 اًمسػم قمغم ـمريؼ ُمست٘مٞمٛم٦م واضح٦ٍم ٓ اضٓمراب ومٞمٝم٤م وٓ اقمقضم٤مج. -5

 شمٕم٤ممم، اًمٕمٚمؿ سمرمحف اهلل شمٕم٤ممم وقمٜم٤ميتف سمٕمب٤مده طمٞم٨م أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ ًمٞمٝمدوهؿ إمم رصاط اهلل -1

 ويبٞمٜمقا هلؿ يمٞمػ يٕمبدون اهلل، ٕن اًمٕم٘مؾ اًمبنمي ٓ يست٘مؾ سمٛمٕمروم٦م ذًمؽ.

 ؿمٙمره شمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٙمؼمى. -2
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حمب٦م اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ، واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ سمام يٚمٞمؼ هبؿ، َٕنؿ رؾمؾ اهلل  -3

 ٤مده.شمٕم٤ممم، وَٕنؿ ىم٤مُمقا سمٕمب٤مدشمف، وشمبٚمٞمغ رؾم٤مًمتف، واًمٜمّمح ًمٕمب

 اًمتخٚمؼ سم٠مظمالىمٝمؿ َٕنؿ أيمٛمؾ اخلٚمؼ وأقمبدهؿ هلل شمٕم٤ممم -4

 اًمرهمب٦م ذم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م واحلرص قمٚمٞمٝم٤م رضم٤مء ًمثقاب ذًمؽ اًمٞمقم. -1

 قم٘م٤مب ذًمؽ اًمٞمقم.اًمرهب٦م قمٜمد ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م واحلذر ُمـ اًمرىض هب٤م ظمقوم٤ًم ُمـ  -2

 شمسٚمٞم٦م اعم١مُمـ قمام يٗمقشمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمام يرضمقه ُمـ ٟمٕمٞمؿ أظمرة وصمقاهب٤م. -3

 اًمّمؼم قمغم إذى، واعمّم٤مئ٥ِم، واطمتس٤مُب إضمر. -4

سمحٞم٨م ٓ يٕمتٛمد اْلٟمس٤من قمغم اًمسب٥م ٟمٗمسف ٕن يمؾ  آقمتامد قمغم اهلل شمٕم٤ممم، قمٜمد ومٕمؾ إؾمب٤مب -1

 يشء سم٘مدر اهلل شمٕم٤ممم.

أن ٓ يٕمج٥م اعمرء سمٜمٗمسف قمٜمد طمّمقل ُمراده، ٕن طمّمقًمف ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، سمام ىمدره ُمـ  -2

 أؾمب٤مب اخلػم، واًمٜمج٤مح، وأقمج٤مسمف سمٜمٗمسف يٜمسٞمف ؿمٙمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م.

ىمدار اهلل شمٕم٤ممم ومال ي٘مٚمؼ سمٗمقات حمبقب، أو اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، واًمراطم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م سمام جيرى قمٚمٞمف ُمـ أ -3

 طمّمقل ُمٙمروه، ٕن ذًمؽ سم٘مدر اهلل اًمذي ًمف ُمٚمؽ اًمساموات وإرض.
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 ؾمقرة اجلٛمٕم٦م

 ُمدٟمٞم٦م وآي٤مهت٤م إطمدى قمنمة آي٦م      

 

 أي٦م  اًمٙمٚمٛمــــــ٦م  ُمٕمٜمـــــ٤مه٤م

  ُح بِّ َس يُ  يٜمزهف ويٛمجده قمام ٓيٚمٞمؼ سمف ؾمبح٤مٟمف
ِ
 1  هلل

 1 ـ٤م ُمـَ يمؾ يشء

 1  وسِ دُّ اًم٘مُ  اعمٜمزه قمـ اًمٜم٘م٤مئص 

 1  يزِ زِ اًمٕمَ  اًم٘م٤مدر اًم٘م٤مهر اًمٖم٤مًم٥م 

 2  لمَ ٞمِّ ُمِّ ذم إُ  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اًمٕمرب اعمٕم٤مرصيـ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل

 2  ؿْ ٞمٝمِ يمِّ زَ يُ وَ  يٓمٝمرهؿ روطم٤م وضمسدا وأظمالىم٤م 

 2  لمٍ بِ ُمُّ  لٍ الََض  رشك اجل٤مهٚمٞم٦م اًمقاضح 

حللم ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿ َل يٙمقٟمقا قمغم قمٝمد ُم١مُمٜملم ص٤م

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـَ رِ آظَم وَ   3  ؿْ ٝمُ ٜمْ ُمِ  ي

  ُؾ ْْم ومَ  َؽ ًمِ ذَ  طم٤مزه اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمسبؼ 
ِ
 4  اهلل

 5  اةَ رَ قْ قا اًمتَّ ٚمُ مُحِّ  يُمٚمِّٗمقا اًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء ومٞمٝم٤م 

 5 ٤م قهَ ٚمُ ٛمِ حَيْ  ََلْ  ؿَّ صمُ  َل يٕمٛمٚمقا سمام ضم٤مء ومٞمٝم٤م 

 5 ا ٤مرً ٗمَ ؾْم أَ  يمتب٤م

 6 وا ٤مدُ هَ  اًمٞمٝمقد 

  ٤مءُ ٞمَ ًمِ وْ أَ  أٟمّم٤مر هلل شمٕم٤ممم 
ِ
 6  هلل

 6  َت قْ ا اعمَ قُ ٜمَّ ٛمَ تَ ومَ  ادقمقا قمغم أٟمٗمسٙمؿ سم٤معمقت 

 7  ؿْ ُيِ دِ يْ أَ  ٧ْم ُمَ دَّ  ىمَ اَم سمِ  ُمـ اًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ واًمٗمجقر 

 ٤مًمٔمَّ سمِ  ٞمؿٌ ٚمِ قمَ  قمٚمٞمؿ سم٤معمنميملم 
ِ ِ
 7  لمَ ٤معم

  رِ يمْ  ذِ مَم ا إِ قْ ٕمَ ٤مؾْم ومَ  رسقم٦م اعمٌم سم٤مدروا سم٤مًمٜمٞم٦م واجلد ، وًمٞمس اًمٕمدو وٓ 
ِ
 9  اهلل
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 13  الةُ اًمّمَّ  ٧ِم ٞمَ ِْم ىمُ  وُمِرغ ُمٜمٝم٤م 

 11 ٤م ٞمٝمَ ًمَ قا إِ ْمُّ ٗمَ اٟمْ  شمٗمرىمقا قمٜمؽ إمم اًمتج٤مرة 

 11  اًم ٤مئِ ىمَ  قكَ يمُ رَ شمَ وَ  ختٓم٥م

 

 ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن 

 ُمدٟمٞم٦م وآي٤مهت٤م إطمدى قمنمة آي٦م      

 

 أي٦م  اًمٙمٚمٛمــــــ٦م  ُمٕمٜمـــــ٤مه٤م

 2  ـــ٦مً ٜمَّ ضُم  ؾمؽمة ووىم٤مي٦م ٕٟمٗمسٝمؿ وأُمقاهلؿ 

 2  ـــ٤مءَ ؾَم  ىمبــح 

 3  ــعَ بِ ٓمُ ومَ  ظمتؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمر 

 3  قنَ ٝمُ ٘مَ ٗمْ ٓ يَ  ٓ يٕمرومقن طم٘مٞم٘م٦م اْليامن 

 4  ةٌ دَ ٜمَّ َس ُمُّ  ٥ٌم ُِم ظُم  ُمسٜمدة اجلدار سمال قم٘مقل يم٠مَنؿ أظمِم٤مب 

 4  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٦مٍ حَ ٞمْ َص  ؾَّ يمُ  قنَ بُ َس حَيْ  ًمام ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمرقم٥م ُمـ أن شمستب٤مح دُم٤مؤهؿ 

 4  وُّ دُ اًمٕمَ  ؿْ هُ  اًمراؾمخقن ذم اًمٕمداوة 

 4  اهللُ  ؿُ ٝمُ ٚمَ ٤مشمَ ىمَ  ًمٕمٜمٝمؿ اهلل 

 4  قنَ ٙمُ ومَ ١مْ يُ  كٟمَّ أَ  يمٞمػ يٜمٍمومقن قمـ اْليامن وهؿ يِم٤مهدون سمراهٞمٜمف

 5  ؿْ ٝمُ وؾَم ؤُ وا رُ قَّ ًمَ  قمٓمٗمقه٤م إقمراض٤م واؾمتٝمزاءا وٟمٔمروا ؿمذرا 

 7  قنَ قًمُ ٘مُ يَ  ٕهؾ اعمديٜم٦م 

  لقِ ؾُم رَ  دَ ٜمْ قمِ  ـْ  ُمَ غَم قا قمَ ٘مُ ٗمِ ٜمْ ٓ شمَ  ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 
ِ
 7  اهلل

 7 قا ْمُّ ٗمَ ٜمْ ك يَ تَّ طَم  طمتك يتٗمرىمقا 

 8 ٤م ٜمَ ٕمْ ضَم رَ  ُمـ همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ

 8  زُّ قمَ إَ  َـّ ضَم رِ خْ ٞمُ ًمِ  ٜمقن أٟمٗمسٝمؿ إؿمد وإىمقى يٕم

 8  لَّ ذَ إَ  إضٕمػ وإهقن يٕمٜمقن رؾمقل اهلل واعم١مُمٜملم 
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 وَ  اًمٖمٚمب٦م واًم٘مٝمر واًمٔمٝمقر 
ِ
 8  ةُ زَّ اًمٕمِ  َّلل

 9  ؿْ ٙمُ ٝمِ ٚمْ ٓ شمُ  ٓ شمِمٖمٚمٙمؿ 

  رِ يمْ ذِ  يم٤مًمّمالة واحل٩م وىمراءة اًم٘مرآن
ِ
 9  اهلل

 9  ونَ ٤مرِسُ اخلَ  ًمٚمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ 

 شمَ رْ ظمَّ ٓ أَ قْ ًمَ   هال أظمرشمٜمل
 13 ل ٜمِ

 

 ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ

 ُمٙمٞم٦م إٓ صمالث آي٤مت ُمدٟمٞم٦م و آي٤مهت٤م صمامين قمنمة آي٦م      

 أي٦م  اًمٙمٚمٛمــــــ٦م  ُمٕمٜمـــــ٤مه٤م

  ُح بِّ َس يُ  يٜمزهف ويٛمجده
ِ
 1 هلل

 1  ُؽ ٚمْ اعمُ  فُ ًمَ  اًمتٍمف اعمٓمٚمؼ ذم يمؾ يشء

 3  ؼِّ ٤محلَ سمِ  سم٤محلٙمٛم٦م اًمب٤مًمٖم٦م واًم٘مقل اعمٓمٚمؼ 

 3  ؿْ يمُ رَ قَّ َص وَ  أٟمِم٠م صقريمؿ ذم إرطم٤مم 

 3  ؿْ يمُ رَ قَ ُص  ـَ َس طمْ ٠مَ ومَ  أشم٘مٜمٝم٤م وأطمٙمٛمٝم٤م 

 3  ػمُ ِّم اعمَ  فِ ٞمْ ًمَ إِ وَ  اعمرضمع 

 4 ورِ دُ اًمّمُّ  ذاِت سمِ  ٞمؿٌ ٚمِ قمَ  سمام ذم اًمّمدور ُمـ إرسار 

 5  ؿْ هِ رِ ُمْ أَ  ٤مَل سمَ وَ  ؾمقء قم٤مىمب٦م يمٗمرهؿ

 6  ٤مِت ٜمَ ٞمِّ ٤مًمبَ سمِ  سم٤محلج٩م واًمؼماهلم اًمقاضح٤مت 

 6 ا قْ ًمَّ قَ شمَ وا وَ رُ ٗمَ ٙمَ ومَ  يمذسمقا سم٤محلؼ و اُمتٜمٕمقا قمـ اًمٕمٛمؾ 

 6  ك اهللُ ٜمَ ٖمْ تَ اؾْم  قمٜمٝمؿ 

 8  قرِ اًمٜمُّ  اًم٘مرآن 

 9  عِ ٛمْ اجلَ  مِ قْ ٞمَ ًمِ  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق يقم يستٜم٘مص اعم١مُمٜمقن قم٘مقل اًمٙمٗم٤مر 

 ٓظمتٞم٤مرهؿ اًمٙمٗمر ) وم٠مهؾ اجلٜم٦م يٖمبٜمقن أهؾ اًمٜم٤مر ( 

 9  ـِ ٤مسمُ ٖمَ اًمتَّ  مُ قْ يَ 
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 13  َس ئْ سمِ  ىمـبـح 

  نِ ذْ ٢مِ سمِ  سم٘مْم٤مئف وىمدره
ِ
 11  اهلل

ُيــــدي ىمٚمبــــف ًمٚمٞم٘مــــلم ومــــٞمٕمٚمؿ أن ُمــــ٤م أصــــ٤مسمف َل يٙمـــــ ًمٞمخٓمئــــف وُمــــ٤م 

 أظمٓم٠مه َل يٙمـ ًمٞمّمٞمبف 

 11  فُ بَ ٚمْ ىمَ  دِ َُيْ 

 12  ؿْ تُ ٞمْ ًمَّ قَ شمَ  شمٙمٚمٛمتؿ وأقمرضتؿ 

 12  لمُ بِ اعمُ  اًمقاضح 

 13 ؾِ قيمَّ تَ ٞمَ ٚمْ ومَ  ومٚمٞمٕمتٛمد

 14  ؿْ ٙمُ ا ًمَّ و  دُ قمَ  ٚمقٟمٙمؿ قمـ ـم٤مقم٦م اهلل يِمٖم

 14  ؿْ وهُ رُ ذَ ٤مطمْ ومَ  أي قمغم ديٜمٙمؿ 

 14 قا ٗمُ ٕمْ شمَ  نْ إِ وَ  قمٛمـ صمبٓمٙمؿ قمـ ومٕمؾ اخلػم ُمـ زوضم٦م ووًمد 

 14 وا رُ ٗمِ ٖمْ شمَ قا وَ حُ ٗمَ ّْم شمَ وَ  شمٕمرضقا وشمسؽموا وشمتج٤موزا 

 15  ٦مٌ ٜمَ تْ ومِ  اظمتب٤مر واسمتالء 

 16  ؿْ تُ ٕمْ ٓمَ تَ ٤م اؾْم ُمَ  قا اهللَ ٘مُ ٤مشمَّ ومَ  ٜمبقا ٟمقاهٞمف يمٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمـ إُمقر واضمت ناومٕمٚمقا ُم٤م شم٘مدرو

 16 فِ ِس ٗمْ ٟمَ  حَّ ؿُم  قَق يُ  ـْ ُمَ وَ  ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمِمح وم٘مد أومٚمح 

   حَّ اًمِمُّ  أيمؾ ُم٤مل اًمٜم٤مس فمٚمام

  ؾ خْ اًمبُ  احلرص قمغم اًمامل ومال شمٜمٗمؼ ُمٜمف ذم ؾمبٞمؾ اهلل 

 17  ؿْ ٙمُ ًمَ  فُ ٗمُ ٤مقمِ َْم يُ  اًمدرهؿ سمسبٕمامئ٦م 

 17  ٞمؿٌ ٚمِ طَم  قرٌ ٙمُ ؿَم  اَّللُ وَ  ٓ يٕم٤مضمؾ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م يٙم٤مومئ سم٤مًمٙمثػم و

 

 ؾمقرة اًمٓمالق

 ُمدٟمٞم٦م و آي٤مهت٤م صمالث قمنمة آي٦م      

 أي٦م  اًمٙمٚمٛمــــــ٦م  ُمٕمٜمـــــ٤مه٤م

َ ي٤م أَ  اًمٜمداء ًمٚمٜمبل وُٕمتف   1  لُّ بِ ٤م اًمٜمَّ ُيُّ

 1  ؿُ تُ ٘مْ ٚمَّ ا ـمَ ذَ إِ  إذا أردشمؿ اًمٓمالق
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  َـّ قهُ ٘مُ ٚمِّ ٓمَ ومَ  ـمٝمر َل يٛمسٝم٤م ومٞمف ُمست٘مبالت ًمٕمدهتـ ذم 
 1  َـّ هِتِ دَّ ٕمِ ًمِ

 1  ةَ دَّ قا اًمٕمِ ُّم طمْ أَ وَ  اضبٓمقه٤م واقمرومقا اسمتداءه٤م واٟمتٝم٤مءه٤م 

 1  َـّ قهِتِ ٞمُ سمُ  ـْ ُمِ  َـّ قهُ ضُم رِ ٓ خُتْ  اًمٜمٝمل قمـ إظمراضمٝم٤م ذم ُمدة اًمٕمدة 

 1  ـَ ضمْ رُ وٓ َيْ  وٓ خترج اًمزوضم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسٝم٤م 

 1  ٦مٍ ٜمَ ٞمِّ بَ ُمُّ  ٦مٍ َِم ٤مطمِ ٗمَ سمِ  أو أهٚمف  اًمزٟم٤م أو إيذاء اًمزوج

  ودَ دُ طُم  رشائٕمف وحم٤مرُمف 
ِ
 1  اهلل

 1 ا رً ُمْ أَ  َؽ ًمِ ذَ  دَ ٕمْ ث سمَ دُ حْيِ  ُ  اهللَ  ؾَّ ٕمَ ًمَ  ًمٕمؾ اًمزوج يراضمٕمٝم٤م 

 2  َـّ ٝمُ ٚمَ ضَم أَ  ـَ ٖمْ ٚمَ ا سمَ ذَ ٢مِ ومَ  إذا ىم٤مرسمـ اٟم٘مْم٤مء قمدهتـ  

 2  وٍف رُ ٕمْ ٛمَ سمِ  َـّ قهُ ٙمُ ِس ُمْ ٠مَ ومَ  يرضمٕمٝم٤م ُمع طمسـ اًمّمحب٦م 

 2  وٍف رُ ٕمْ ٛمَ سمِ  َـّ قهُ ىمُ ٤مرِ ومَ  وْ أَ  شمريمقهـ قمغم وضمف مجٞمؾ وؾمبٞمؾ طمسـ ا

 2  ؿْ ٙمُ ٜمْ ُمِّ  لٍ دْ قمَ  يْ وِ وا ذَ دُ ٝمِ ؿْم أَ وَ  أؿمٝمدوا قمغم اًمٓمالق واًمرضمٕم٦م رضمٚملم قمدًملم ُمسٚمٛملم 

  ةَ ٤مدَ ٝمَ قا اًمِمَّ ٞمٛمُ ىمِ أَ وَ  ؿمٝم٤مدة همػم ُمتحٞمزة ٕطمد 
ِ
 2  هلل

 2 ٤م ضًم رَ خَمْ  فُ ؾ ًمَّ ٕمَ جَيْ  ُمـ اًمِمدة واًمْمٞمؼ واًمبالء 

 3  ٥ُم ِس تَ ٓحَيْ  ٨ُم ٞمْ طَم  ـْ ُمِ  ُمـ ضمٝم٦م ٓ ختٓمر سمب٤مًمف 

 3  فُ بُ ْس طَم  قَ ٝمُ ومَ  يم٤مومٞمف ُم٤م ُيٛمف ُمـ أُمر ديٜمف ودٟمٞم٤مه 

 3 ارً دْ ىمَ  ئٍ ؿَم  ؾِّ ٙمُ ًمِ  أضمال يٜمتٝمل إًمٞمف 

 4  ـَ ْس ئِ يَ  اٟم٘مٓمع رضم٤مؤهـ ًمٙمؼمهـ 

 4  ؿْ تُ بْ شمَ ارْ  نِ إِ  ؿمٙمٙمتؿ ذم قمدهتـ 

  ل ََلْ ئِ اًمالَّ ًمّمٖمرهـ 
 4  ـَ ْْم حَيِ

 4  ٤ملِ مْحَ إَ  ُٓت وْ أَ  اًمٜمس٤مء احلقاُمؾ 

 4 اَّْسً يُ  شمٞمسػما وومرضم٤م 

 5  ؿْ ُوضْمِديمُ  ُمـ وؾمٕمٙمؿ 

 5  َـّ وهُ ٤مرُّ ًَْم وٓ شمُ  ٓ شمتٓمٚمبقا رضرهـ 

 6  َـّ هُ قرَ ضُم أُ  َـّ قهُ آشمُ ومَ  أقمٓمقهـ أضمقرهـ قمغم اْلرض٤مع 
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 6  ؿْ شمُ ٤مرَسْ ٕمَ شمَ  شمِم٤مطمٜمتؿ وشمْم٤مي٘متؿ ومٞمٝمام ) إضمر واْلرض٤مع (

 7  ٦مٍ ٕمَ و ؾَم ذُ  همٜمك ذو 

 7  فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  رَ دِ ىمُ  ـْ ُمَ وَ  ضٞمؼ قمٚمٞمف 

 8  ٧ْم تَ قمَ  دمؼمت وـمٖم٧م 

 8 ا رً ٙمْ ٟمُ  ُمٜمٙمرا ؿمٜمٞمٕم٤م 

 9 ٤م هَ رِ ُمْ أَ  ٤مَل سمَ وَ  ؾمقء قم٤مىمب٦م قمتقه٤م 

 9 ا ََّسً ظُم  هاليم٤م 

ًٓ ؾُم ا رَّ رً يمْ ذِ  ورؾمقٓ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىمرآٟم٤مً   13  ق

 11  قرِ  اًمٜمُّ مَم إِ  ِت اَم ٚمُ اًمٔمُّ  ـَ ُمِ  ن ُمـ ضٚمامت اًمنمك إمم ٟمقر اْليام

 11 ٤م ىمً زْ رِ  فُ ًمَ  اهللُ  ـَ َس طمْ أَ  رزق اجلٜم٦م اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع 

 12  َـّ ٝمُ ٚمَ ثْ ُمِ  ضِ رْ إَ  ـَ ُمِ وَ  ؾمبع أرضلم ُمثؾ اًمسٛمقات اًمسبع

 12  َـّ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  رُ ُمْ إَ  ُل زَّ ٜمَ تَ يَ  يٜمزل اًمقطمل سملم اًمسٛمقات وإرض 

 

 ؾمقرة اًمتحريؿ

 ٤مهت٤م اصمٜمت٤م قمنمة آي٦م      ُمدٟمٞم٦م و آي

 أي٦م  اًمٙمٚمٛمــــــ٦م  ُمٕمٜمـــــ٤مه٤م

 1 َؽ ًمَ  اهللُ  ؾَّ طَم ٤م أَ ُمَ  مُ رِّ َُتَ  َِلَ  َل َترم رشب اًمٕمسؾ أو ضم٤مريتؽ 

 1 ل ٖمِ تَ بْ شمَ  شمٓمٚم٥م 

 2   ؿْ ٙمُ ٟمِ اَم يْ أَ  ٦مَ ٚمَّ ََتِ  َتٚمٞمٚمٝم٤م سم٤مًمٙمٗم٤مرة 

 3   فِ سمِ  ْت ٠مَ بَّ ٟمَ  (  أظمؼمت سمف ) وهق َتريؿ رشب اًمٕمسؾ أو اجل٤مري٦م

 3   فِ ٞمْ ٚمَ قمَ  اهللُ  هُ رَ ٝمَ فمْ أَ  أـمٚمٕمف اهلل ؾمبح٤مٟمف قمغم إومِم٤مئف 

 ـْ قَمــــــــ َض رَ قْمــــــــأَ وَ  فُ َْمــــــــٕمْ سمَ  َف رَّ قَمــــــــ قم٤مشم٥م سم٢مومِم٤مء اًمَّس وؾمٙم٧م قمـ سم٤مىمل إُمقر 

   ضٍ ٕمْ سمَ 

3 

 مَم ٤م إِ قسمَ تُ شمَ  نْ إِ  قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ، شم٘مبؾ شمقسمتٙمام 
ِ
 4    اهلل

 4  اَم ٙمُ قسمُ ٚمُ ىمُ  ٧ْم ٖمَ َص  دْ ٘مَ ومَ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمٙمام قمدًم٧م وُم٤مًم٧م قمـ طم٘مف 
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 4   ٞمفِ ٚمَ ا قمَ رَ ٤مهَ ٔمَ شمَ  نْ إِ وَ  شمتٕم٤موٟم٤م قمغم ُم٤م يٙمرهف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 4   ٓهُ قْ ُمَ  ٟم٤مرصه 

 ُمِ ١مْ اعمُ  ُح ٤مًمِ َص وَ  أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 
 4   لمَ ٜمِ

 4   ػمٌ ٝمِ فمَ  َؽ ًمِ ذَ  دَ ٕمْ سمَ  ٦مُ ٙمَ الئِ اعمَ وَ  أقمقان ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 5   ٤مٍت تَ ٤مٟمِ ىمَ  ُمٓمٞمٕم٤مت قم٤مسمدات 

 5   ٤مٍت حَ ٤مئِ ؾَم  ص٤مئامت 

 6   ؿْ ٙمُ َس ٗمُ ٟمْ قا أَ ىمُ  ضمٜمبقه٤م اًمٜم٤مر سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 6 ا ٤مرً ٟمَ  ؿْ ٞمٙمُ ٚمِ هْ أَ وَ  ضمٜمبقهؿ اًمٜم٤مر سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م يٜم٘مذهؿ ُمٜمٝم٤م 

 8 ٤م قطًم ُّم ٟمَ  ٦مً سمَ قْ شمَ  رضمٕم٦م إمم اهلل ص٤مدىم٦م 

 8 ي زِ ٓ ُيْ  أي ٓ يدظمٚمٝمؿ اًمٜم٤مر سمؾ يٕمزهؿ ويٙمرُمٝمؿ 

 8 كٕمَ ْس يَ  ؿْ هُ قرُ ٟمُ  هلؿ ٟمقر ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م سم٘مدر إقمامل 

ِ أَ  طمتك ٟمدظمؾ اجلٜم٦م   8 ٤م ٟمَ قرَ ٤م ٟمُ ٜمَ ًمَ  ؿْ ْت

 9  ٤مرَ ٗمَّ اًمٙمُ  دِ ٤مهِ ضَم  سم٤مًمسٞمػ 

 9  لمَ ٘مِ ٤مومِ ٜمَ اعمُ وَ  سم٤مًمٚمس٤من 

 9 ؿ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ظْ ٚمُ همْ أَ  اؿمدد قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مقل وٓ شمٚمـ هلؿ 

 13 ٤م ٤مُهَ تَ ٤مٟمَ خَ ومَ  َل شمتبٕم٤م ديٜمٝمام 

 13  اَم ٝمُ ٜمْ ٤م قمَ ٞمَ ٜمِ ٖمْ يُ  ؿْ ٚمَ ومَ  َل يدومٕم٤م قمٜمٝمام اًمٕمذاب 

 11  نَ قْ قمَ رْ ومِ  ةَ أَ رَ ُمْ إِ  آؾمٞم٤م سمٜم٧م ُمزاطمؿ آُمٜم٧م 

 12 ٤م ٝمَ ضَم رْ ومَ  ٧ْم ٜمَ َّم طمْ أَ  طمٗمٔمتف 

ٟمٗمخ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم ذم ضمٞم٥م ىمٛمٞمّمٝم٤م وم٤مؾمت٘مرت 

 اًمٜمٗمخ٦م ذم اًمرطمؿ 

 12  ٞمفِ ٤م ومِ ٜمَ خْ ٗمَ ٟمَ 

 ٙمَ سمِ  ٧ْم ىمَ دَّ َص وَ  أي سمقًمده٤م قمٞمسك أٟمف يمٚمٛم٦م اهلل وقمبده ورؾمقًمف 
 12 ٤م هبِّ رَ  ِت اَم ٚمِ

 12  فِ بِ تُ يمُ وَ  سم٤مًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم اًمرؾمؾ 

 12  لمَ تِ ٤مٟمِ اًم٘مَ  اعمٓمٞمٕملم هلل قمز وضمؾ 
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 ثالثا: األحاديج

 الحديج األول 

 ذم ظِمْدِرَه٤م، وَم٢مَذا َرَأى ملسو هيلع هللا ىلص ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ  ÷قمـ َأيب ؾمٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ 
ِ
ـَ اًمَْٕمْذَراء َأؿَمدَّ طَمٞم٤َمَء ُِم

 ؿَمٞمْئ٤ًم َيْٙمَرُهف قَمَرومْٜم٤َمُه ذم َوضْمِٝمِف. ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.

 معاني الكلمات

 اًمبٙمر. اًمٕمذراء:

 اعمقضع اًمذي َتبس ومٞمف وشمستؽم. اخلدر:

 ٞم٤مئف سمؾ يتٖمػم وضمٝمف ومٜمٗمٝمؿ ٟمحـ يمراهتف.أي ٓ يتٙمٚمؿ سمف حل: قَمَرومْٜم٤َمُه ذم َوضْمِٝمفِ 

 المستفاد من الحديج

 ومْمٞمٚم٦م احلٞم٤مء وهق ُمـ ؿمٕم٥م اْليامن وهق ظمػم يمٚمف وٓ ي٠ميت إٓ سمخػم.  -1

ضمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص احلٞم٤مء ظمٚمؼ يبٕم٨م قمغم شمرك اًم٘مبٞمح، ويٛمٜمع ص٤مطمبف ُمـ اًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص ٕن اًمٜمبل   -2

 ُمـ اْليامن.

 ملسو هيلع هللا ىلص . طم٥م اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمبل  -3

 لثانيالحديج ا

 سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اَّللَّ قمٜمٝمام، أنَّ َرؾُمقل اَّللَّ 
ِ
َـّ ومِٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومِ٘م٤مً ملسو هيلع هللا ىلص قمـ قمبِد اَّللَّ ـْ يُم ىَم٤مَل: "أْرسمع ُِم

ـَ ظَم٤من، وإذَ 
ِ َـّ يم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦م ُِمـ اًمٜمِّٗم٤مِق طَمتَّك َيَدقَمَٝم٤م: إَِذا اُؤُت ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمف ظَمّمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم ا ظَم٤مًمِّم٤ًم. وُم

 َث يمَذَب، َوإذا قَم٤مَهَد هَمَدر، َوإذا ظَم٤مَصؿ وَمَجَر" ُمتٗمُؼ قَمَٚمٞمِْف.طمدَّ 

 معاني الكلمات

 ؿمديد اًمِمبف سم٤معمٜم٤موم٘ملم سمسب٥م هذه اخلّم٤مل. يم٤من ُمٜم٤مومً٘م٤م ظم٤مًمًّم٤م:

 اًمتٍمف ذم إُم٤مٟم٦م قمغم ظمالف اًمنمع. اخلٞم٤مٟم٦م:

 ٟم٘مض اًْمَٕمْٝمد. اًمٖمدر:

 اًمِمتؿ واًمرُمل سم٤مٕؿمٞم٤مء اًم٘مبٞمح٦م واًمبٝمت٤من. اًمٗمجقر:

 المستفاد من الحديج

 اًمٜمٗم٤مق هق اظمتالف اًمَّس واًمٕمالٟمٞم٦م. -1

إذا طمدصمٜم٤م ٓ ٟمٙمذب وإذا وقمدٟم٤م ٓ ٟمخٚمػ وإذا اؤتٜم٤ّم ٓ ٟمخقن وإذا قم٤مهدٟم٤م ٓ ٟمٖمدر طمتك ٓ ٟمٙمقن  -2

 ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم.
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 اْليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م وىمد جيتٛمع ذم اْلٟمس٤من ظمّمٚم٦م إيامن وظمّمٚم٦م ٟمٗم٤مق. -3

 الجالحديج الث

ـْ ُِمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص: قمـ قمبد اَّللَّ سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اَّللَّ قمٜمٝمام ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زم َرؾُمقل اَّللَّ  ، َٓ شَمُٙم َي٤م قمبَْد اَّللَّ

 وُمالٍن، يَم٤مَن يُ٘مقم اًمٚمَّٞمَْؾ وَمؽَمك ىمٞم٤َمَم اًمٚمَّٞمْؾ،" ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمِف.

 المستفاد من الحديج

أن قمٛمٚمف ديٛم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من ُمـ هدى اًمٜمبل  ٚمٞمف،اْلٟمس٤من إذا اقمت٤مد ومٕمؾ اخلػم ومٞمٜمبٖمل أن يداوم قم -1

 يٕمٜمل يداوم قمٚمٞمف.

 اؾمؿ اًمرضمؾ شمسؽًما قمٚمٞمف، وطمٗمًٔم٤م ًمامء وضمٝمف.ملسو هيلع هللا ىلص أهبؿ اًمٜمبل -2

 الحديج الرابع

ـْ قمَ  ـِ طَم٤مشمٍؿ قَم ـْ ََلْ جيْد وَمبَِٙمٚمَِٛم٦مٍ ملسو هيلع هللا ىلص: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ÷ ِديِّ سم ـَمٞمِّب٦ٍَم"  "اشمَُّ٘مقا اًمٜم٤َّمَر َوًَمْق سمِِِمؼِّ َتَْرٍة وَمَٛم

 ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف.

 معاني الكلمات

 وًمق أن شمتّمدق سمٜمّمػ ترة. وًمق سمِمؼ ترة:

 المستفاد من الحديج

 اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمب٦م صدىم٦ٌم ًمؽ قمٜمد اهلل، وأضمٌر وصمقاٌب. -1

اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمب٦م شمِمٛمؾ ىمراءة اًم٘مرآن، وم٢من أـمٞم٥م اًمٙمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وشمِمٛمؾ اًمتسبٞمح  -2

ر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وشمِمٛمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ، واًمتٝمٚمٞمؾ، ويمذًمؽ شمِمٛمؾ إُم

 وشمِمٛمؾ يمذًمؽ يمؾ ُم٤م يت٘مرب سمف اْلٟمس٤من إمم رسمف ُمـ اًم٘مقل.

 اًمّمدىم٦م شمٓمٗمئ اخلٓمٞمئ٦م يمام يٓمٗمئ اًمامء اًمٜم٤مر. -3

 الحديج الخامس

ـَ اعمْٕمُروِف ؿَمٞمْئ٤ًم، َوًَمْق َأْن شَمٚمَْ٘مك ملسو هيلع هللا ىلص: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زم رؾمقل اَّللَّ ÷ قمـ َأيب َذرٍّ   "ٓ َتِْ٘مَرنَّ ُِم

 أظَم٤مَك سمَِقضْمٍف ـَمٚمِٞمٍؼ" رواه ُمسٚمؿ.

 معاني الكلمات

 سمقضمف ـمٚمؼ: ؾمٝمؾ ُمٜمبسط.

 المستفاد من الحديج

 وإن ىمؾ. ٓ شمٕمٚمؿ أي ُمٕمروف يدظمُٚمؽ اجلٜم٦م ومال َت٘مرن ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤م -1

 يم٤من دائؿ اًمبنم يمثػم اًمتبسؿ.ملسو هيلع هللا ىلص وم٢من اًمٜمبل ، اؾمتحب٤مب ـمٞم٥م اًمٙمالم وـمالىم٦م اًمقضمف قمٜمد اًمٚم٘م٤مء -2

 الحديج السادس
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يم٤مَن إَِذا شَمَٙمّٚمؿ سمِٙمٚمَِٛم٦ٍم أقَم٤مده٤م صَمالصم٤ًم طَمتَّك شُمْٗمَٝمؿ قَمٜمُف، َوإَِذا أشَمك قَمغم ىَمْقٍم وَمَسٚمََّؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمَّبلَّ ÷ قمـ أٟمٍس 

 َؿ قمَٚمٞمِْٝمْؿ صَمالصم٤ًم. رواه اًمبخ٤مري.قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ؾَمٚمَّ 

 معاني الكلمات

أٟمف يم٤من ٓ يٙمرر أيمثر ُمـ صمالث، يسٚمؿ ُمرة، وم٢مذا َل جي٥م ؾمٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٢مذا َل جي٥م  ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ صمالصًم٤م:

 ؾمٚمؿ اًمث٤مًمث٦م، وم٢مذا َل جي٥م شمريمف.

 ُم٠مُمقر سم٤مْلسمالغ واًمبٞم٤من.ملسو هيلع هللا ىلص طمتك شمٕم٘مؾ ٕٟمف  طمتك شمٗمٝمؿ قمٜمف:

 المستفاد من الحديج

ل ًمإلٟمس٤من إذا شمٙمٚمؿ وظم٤مـم٥م اًمٜم٤مس أن يٙمٚمٛمٝمؿ سمٙمالم واضح ٓ يستٕمجؾ ذم إًم٘م٤مء يٜمبٖم -1

 اًمٙمٚمامت.

 ملسو هيلع هللا ىلص.قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ وي٘مٍم ومٝمؿ احل٤مرضيـ قمـ إدراك يمالُمف وهذا ُمـ طمٚمٛمف ملسو هيلع هللا ىلص َل يٖمْم٥م اًمٜمبل  -2

 الحديج السابع

 شُمرىُُمْستَْجِٛمٕم٤ًم ىَمطُّ َض٤مطِمٙم٤ًم طمتَّك ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مًم٧م: َُم٤م َرَأي٧ُْم رؾمقل اَّللَّ ’ قمـ قم٤مئِم٦م 

ُؿ. ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف.   ُِمٜمف هَلََقاشُمف، إِٟمَّام يم٤مَن َيتَبَسَّ

 معاني الكلمات

تل ذم أىْمَم ؾَمْ٘مِػ اًْمَٗمِؿ. "اًمٚمََّٝمَقات "مَجْع هَل٤َمٍة:  وِهل اًمٚمَُّحٛم٦م اًمَّ

ِحِؽ  ُُمْستَْجِٛمٕم٤ًم ىَمطُّ َض٤مطِمٙم٤ًم: ٞمَّتِِف قَمغَم اًمْمَّ ٤م ُُمْ٘مباًِل سمُِٙمٚمِّ  .َُم٤م َرَأْيُتُف َيْْمَحُؽ شَم٤مُم 

 المستفاد من الحديج

 اًمتبسؿ.ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من هم٤مًم٥م طم٤مل اًمٜمبل   -1

اًمرضمؾ يمثػم اًمْمحؽ يٙمقن هٞمٜم ٤م قمٜمد اًمٜم٤مس، وضٞمًٕم٤م ًمٞمس ًمف وىم٤مر، وأُم٤م اًمذي يٙمثر اًمتبسؿ ذم -2

 حمٚمف وم٢مٟمف حمبقسًم٤م شمٜمنمح سمرؤيتف اًمّمدور وشمٓمٛمئـ سمف اًم٘مٚمقب.

 الحديج الثامن

ـْ يَم٤مَن ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اًمٜمَّبِلَّ ÷ قمـ َأيب هريرة  ـُ سم٤ِمَّللَّ واًمٞمَقِم أظِمِر وَمٚمْٞمُٙمِرْم َضٞمَٗمُف، َوَُم ـْ يم٤مَن ُي١مُم "َُم

ـُ سم٤ِمَّللَّ َواًمٞمْقِم أظِمِر وَمٚمْٞمَ٘مْؾ ظَمػْمًا َأْو ًمٞمَّْم  ـْ يَم٤مَن ي١مُِم ـُ سم٤ِمَّللَّ واًمٞمَقم أظِمِر ومٚمٞمِّمْؾ َرمِحَُف، َوَُم ُٛم٧ْم" ُي١مُِم

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.

 أي: ي١مُمـ اْليامن اًمٙم٤مُمؾ": ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر"

 المستفاد من الحديج

 إيمرام اًمْمٞمػ ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم ويمذًمؽ صٚم٦م اًمرطمؿ. -1
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 احل٨م قمغم طمٗمظ اًمٚمس٤من واًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٙمالم ومٞمام هق ظمػم. -2

 ديـ اْلؾمالم ديـ إًمٗم٦م واًمت٘م٤مرب واًمتٕم٤مرف. -3

 الحديج التاسع

ٚمِف. ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مًَم٧ْم: يَم٤مَن رؾمقُل اَّللَّ  ’قمـ قم٤مئِم٦م  ٚمِِف، َوشَمٜمَٕمُّ ـُ ذم ؿم٠مٟمِف يُمٚمِّف: ذم ـُمُٝمِقِرِه، َوشَمرضمُّ ُيْٕمِجبُُف اًمتَّٞمٛمُّ

 ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف.

 معاني الكلمات

 ًمبس اًمٜمٕمؾ.  اًمتٜمٕمؾ:

 شمَّسيح اًمِمٕمر. اًمؽمضمؾ:

 المستفاد من الحديج

 ومْمؾ اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل. -1

ذم يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمتٙمريؿ واًمتزيلم وُم٤م يم٤من سمْمده٤م اؾمتح٥م ومٞمف اؾمتحب٤مب اًمبداءة سم٤مًمٞمٛملم  -2

 اًمتٞم٤مرس.

 ديـ اْلؾمالم ضم٤مء ْلصالح اًمٜم٤مس وهتذيبٝمؿ ووىم٤ميتٝمؿ ُمـ إرضار. -3

 

 الحديج العاشر

ُش ، ويَم٤مٟم٧ْم َيِدي شَمٓمِٞمملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمٛمر سمـ َأيب ؾَمَٚمَٛم٦َم ريض اَّللَّ قمٜمٝمام ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُم هُمالُم٤ًم ذم طمْجِر َرؾُمقل اَّللَّ 

ْحَٗم٦ِم وَمَ٘م٤مَل زم رؾمقُل اَّللَّ  ٤َّم َيٚمِٞمَؽ" ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.ملسو هيلع هللا ىلص: ذم اًمّمَّ  "َي٤م هُمالُم ؾَمؿِّ اَّللَّ شَمَٕم٤ممَم َويُمْؾ سمٞمٛمٞمٜمَِؽ ويمْؾ ِِم

 معاني الكلمات

 : سمٗمتح احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اجلٞمؿ، أي: ذم شمرسمٞمتف وَت٧م ٟمٔمره ملسو هيلع هللا ىلص ذم طَمجر رؾمقل اهلل

ْحَٗم٦ِم.شمتحرك وتتد إمِم َٟمَقاطِمل ا شَمٓمِٞمُش:  ًمّمَّ

 المستفاد من الحديج

 أن ي٠ميمؾ اًمرضمؾ سمِمامًمف أو ينمب سمِمامًمف.ملسو هيلع هللا ىلص َنك -1

اؾمتحب٤مب اًمتسٛمٞم٦م ذم اسمتداء اًمٓمٕم٤مم ومحد اهلل ذم آظمره، وأن جيٝمر هب٤م ًمٞمسٛمع همػمه، وًمق شمرك  -2

 اًمتسٛمٞم٦م ذم سمداي٦م اًمٓمٕم٤مم وشمذيمر ذم أصمٜم٤مئف، ي٘مقل: سمسؿ اهلل أوًمف وآظمره.

 اْلٟمس٤من.اؾمتحب٤مب إيمؾ ِم٤م يكم -3

 اؾمتحب٤مب شمٕمٚمٞمؿ أدب إيمؾ واًمنمب. -4
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 الحديج الحادي عشر 

ضُمؾ سمٞمْتَُف، وَمَذيَمَر اَّللَّ قِمٜمْد ُدظُمقًمِف وقِمٜمَْد ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم رؾمقَل اَّللَّ ÷ قمـ ضم٤مسمٍِر  ي٘مقُل: "إِذا َدظَمَؾ اًمرَّ

ٞمْٓم٤مُن َٕصَح٤مسمِِف: َٓ ُمبٞم٧َم ًَمُٙمْؿ َوَٓ قمَِم٤مَء، َوإِ  َذا دظَمؾ، وَمَٚمؿ َيذيُمر اَّللَّ شَمَٕم٤ممم قِمٜمْد دظُمقًمِِف، ـَمٕم٤مُِمِف، ىَم٤مَل اًمِمَّ

ٞمَْٓم٤مُن: َأْدريمتُؿ اعَمبِٞم٧َم، وإِذا ََل َيْذيُمِر اَّللَّ شمَٕم٤ممم قِمٜمْد ـَمٕم٤مُِمِف ىَم٤مَل: َأدْريْمتُُؿ اعمبٞم٧َم َواًمَٕمِم٤مءَ   رواه ُمسٚمؿ." ىَم٤مَل اًمِمَّ

 المستفاد من الحديج 

 ٜمد اًمٓمٕم٤مم.اؾمتحب٤مب ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد دظمقل اًمبٞم٧م وقم-1

اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميمؾ طم٘مٞم٘م٦م إذا رشع اْلٟمس٤من ذم اًمٓمٕم٤مم دون ذيمر اهلل شمٕم٤ممم، وأُم٤م إذا ذيمر اؾمؿ اهلل ومال  -2

 يستٓمٞمع اًمِمٞمٓم٤من أن يتٛمٙمـ ُمـ اًمٓمٕم٤مم.

 ذيمر اهلل طمّمـ يتحّمـ سمف اًمٕمبد ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. -3

 الحديج الثاني عشر 

ـِ َأٟمٍس   اًمَِّذي َأـمَْٕمَٛمٜمل َهَذا، ملسو هيلع هللا ىلص: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾُمقُل اَّللَّ ÷ قمـ ُُمَٕم٤مِذ سم
ِ
ـْ َأيَمَؾ ـَمَٕم٤مُم٤ًم وَم٘م٤مل: احلَْٛمُد َّللَّ ُم

ـْ َذٟمْبِِف" رواه َأسُمق داود، واًمؽمُمذي وىم٤مل:  َم ُِم ـْ همػْمِ طَمْقٍل ُِمٜمِّل َوٓ ىُمّقٍة، هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ طمِدي٨ٌم َوَرَزىْمٜمِٞمِف ُِم

. ـٌ  طمس

 معاني الكلمات 

ـْ هَمػْمِ طَمْقٍل:  طِمٞمَٚم٦ٍم. ُِم

 فاد من الحديج المست

 ذم مجٞمع أطمقاًمف. -ىمبؾ اًمٓمٕم٤مم وسمٕمده وىمبؾ اًمٜمقم وقمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ –ملسو هيلع هللا ىلصُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل  -1

ؾ إضمر اعمؽمشم٥م. -2  ًمق اىمتٍم اًمٕمبد قمكم احلٛمد هلل وم٘مط أص٤مب اًمسٜم٦م وًمٙمـ ًمـ حيّمِّ

 الحديج الثالج عشر 

، إِن اؿْمتََٝم٤مه َأيَمَٚمُف، وإِْن يَمِرَهُف شَمَريَمُف" ُمتٗمٌؼ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل: "َُم٤م قَم٤مَب رؾُمقُل اَّللَّ  ÷قمـ أيب ُهريرة  ـَمَٕم٤مُم٤ًم ىَمطُّ

 قمٚمٞمف.

 المستفاد من الحديج 

هذا ُمـ طمسـ إدب ُمع اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمف إذا قم٤مب اعمرء ُم٤م يمرهف ُمـ اًمٓمٕم٤مم وم٘مد رد قمغم اهلل رزىمف  -1

 ٥م اًمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م.،وٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٓ شمٕم٤مب وإٟمام جي

 ملسو هيلع هللا ىلص. يٕمٞم٥م صٜمع أطمد ويمذًمؽ يمؾ ُمـ حي٥م اًمٜمبل ملسو هيلع هللا ىلص َل يٙمـ اًمٜمبل  -2

 سمٞم٤من طمسـ إدب ، ٕن اعمرء ىمد ٓ يِمتٝمل ـمٕم٤مُم٤ًم ويِمتٝمٞمف همػمه . -3

 الحديج الرابع عشر 
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، "إِذا ُدقِمَل َأطَمُديُمْؿ، وَمٚمْٞمُِج٥ْم، وَم٢ِمْن يَم٤مَن ملسو هيلع هللا ىلص: ىَم٤مَل: ىم٤مَل رؾمقُل اَّللَّ ÷ قمـ أيب ُهريرة  َص٤مئاًِم وَمٚمْٞمُّمؾِّ

 َوإْن يم٤مَن ُُمْٗمَٓمرًا وَمٚمْٞمَٓمَْٕمْؿ" رواه ُمسٚمؿ.

 معاني الكلمات 

 "  ومٚمٞمدع ٕرسم٤مب اًمٓمٕم٤مم سم٤معمٖمٗمرة واًمؼميم٦م.وَمٚمْٞمَُّمؾِّ

 ومٚمَْٞم٠ميُْمْؾ. "وَمٚمْٞمٓمَْٕمْؿ" 

 المستفاد من الحديج 

 ٦م ُمٗمسدة.ُمـ طمؼ اعمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ إضم٤مسم٦م دقمقشمف، ٓؾمٞمام إذا يم٤من يؽمشم٥م قمغم قمدم اْلضم٤مسم -1

 اْلؾمالم حي٨م قمغم اضمتامع إُم٦م وشمراسمٓمٝم٤م ويذم اًمٗمرىم٦م وآظمتالف. -2

 الحديج الخامس عشر 

يَم٦ُم شَمٜمِْزُل َوؾَمَط اًمٓمََّٕم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اسمـ قمب٤مس ريَض اَّللَّ قمٜمٝمام قمـ اًمٜمبلِّ   ىَم٤مَل: "اًمؼَْمَ

ـْ طَم٤مومَّتَٞمِْف وَٓ شَم٠ميُْمُٚمقا ُِمـ َوؾَمٓمِِف" رواه َأسُمق داود، ـٌ صحٞمٌح. وَمُٙمُٚمقا ُِم  واًمؽمُمذي، وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمس

 معاني الكلمات 

 ُمـ ٟم٤مطمٞمتف ُمـ طم٤مومتٞمف:

 المستفاد من الحديج 

 يٜمبٖمل اضمتٜم٤مب إومٕم٤مل اًمتل شمِمبف أومٕم٤مل اًمِمٞمٓم٤من. -1

 ُمنموقمٞم٦م إيمؾ ُمـ ضمقاٟم٥م اًمٓمٕم٤مم ىمبؾ وؾمٓمف طمتك ٟمٜم٤مل سمريم٦م اًمٓمٕم٤مم.-2

 الحديج السادس عشر 

ىَم٤مَل: "إِذا َوىَمَٕم٧ْم ًُم٘مَٛم٦ُم َأطمِديُمْؿ، وَمٚمٞم٠َمظُْمْذَه٤م وَمٚمْٞمُِٛمْط َُم٤م يَم٤مَن ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رؾمقل اَّللَّ ÷  سمـ قمبد اهلل قمـ ضم٤مسمرٍ 

ٜمِْديِؾ طمتَّك َيٚمٕمَؼ َأَص٤مسمَِٕمُف، وم٢ِمٟمف َٓ 
ِ
ٞمَٓم٤مِن، َوٓ يٛمَسْح َيدُه سم٤ِمعم ـْ أذًى وًمٞم٠َميُْمٚمَْٝم٤م، َوَٓ يَدقْمٝم٤م ًمٚمِمَّ َيدِري  هِب٤َم ُِم

 " رواه ُمسٚمؿ.ذم َأيِّ ـمٕم٤مُِمِف اًمؼميم٦مُ 

 معاني الكلمات 

 ُم٤م َتّمؾ سمف اًمتٖمذي٦م وشمسٚمؿ قم٤مىمبتف ُمـ إذى وي٘مقي قمغم اًمٓم٤مقم٦م. اًمؼميم٦م:

 المستفاد من الحديج 

 ُمـ ؾمٜمـ إيمؾ، اؾمتحب٤مب ًمٕمؼ اًمٞمد، حم٤مومٔم٦م قمغم سمريم٦م اًمٓمٕم٤مم، وشمٜمٔمٞمًٗم٤م هل٤م. -1

أن يت٠مه٥م اْلٟمس٤من  اًمتحذير ُمـ اًمِمٞمٓم٤من واًمتٜمبٞمف قمغم ُمالزُمتف ًمإلٟمس٤من ذم شمٍموم٤مشمف ومٞمٜمبٖمل -2

 وحيؽمز ُمٜمف سم٤مٓىمؽماب ُمـ اهلل.
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 الحديج السابع عشر 

، وـمٕم٤مُم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مَل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اَّللَّ ÷  سمـ قمبد اهلل قمـ ضم٤مسمرٍ  َيُ٘مقُل: "ـَمٕم٤مُم اًمَقاطِمِد َيْٙمٗمل آصَمٜملْمِ

 آصمٜملِم يْٙمٗمل إرسمٕم٦َم، وـمٕم٤مُم إَرسَمٕم٦ِم َيْٙمٗمل اًمثَّامٟمِٞم٦ََم" رواه ُمسٚمؿ.

 المستفاد من الحديج 

احل٨م قمغم آضمتامع قمغم اًمٓمٕم٤مم وأٟمف وإن يم٤من ىمٚمٞمال طمّمٚم٧م ُمٜمف اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٘مّمقدة سمؼميم٦م  -1

   آضمتامع.

 احلض قمغم إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وأٟمف ٓ يٜمبٖمل أن يٛمتٜمع ص٤مطمبف ُمـ شم٘مديٛمف ًم٘مٚمتف. -2

 الحديج الثامن عشر 

 ُس ذم اًمنَماِب صَمالصم٤ًم. ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف.يم٤مَن يتٜمَٗمَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رؾمقل اَّللَّ  ÷سمـ ُم٤مًمؽ قمـ َأٟمٍس 

 معاني الكلمات 

ُس ذم اًمنَماِب صَمالصم٤مً  . يتٜمَٗمَّ
ِ
ُس ظَم٤مِرَج اِْلٟم٤مء  يٕمٜمل: َيَتٜمَٗمَّ

 الحديج التاسع عشر 

. ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمِْف.ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ اًمٜمبلَّ ÷قمـ َأيب ىَمت٤َمَدَة إٟمّم٤مري 
ِ
َس ذم اِْلٟم٤مء  ََنَك أْن ُيتَٜمَٗمَّ

 معاني الكلمات 

 
ِ
َس ذم اِْلٟم٤مء . ُيتَٜمَٗمَّ

ِ
ُس ذم َٟمْٗمِس اِْلٟم٤مء  يٕمٜمل: ُيَتٜمَٗمَّ

 المستفاد من الحديج 

َنك اًمٜمبل أن يتٜمٗمس اْلٟمس٤من ذم اْلٟم٤مء واحلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ أن اًمٜمٗمس ذم اْلٟم٤مء ُمست٘مذر قمغم ُمـ  -1

 ينمب ُمـ سمٕمده.

 اًمنمب قمغم صمالث ُمرات أسمرأ ذم إزاًم٦م اًمٕمٓمش وذم اًمسالُم٦م ُمـ اعمرض. -2

 ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وذم مجٞمع أطمقاًمف.ملسو هيلع هللا ىلص ع هدي اًمٜمبل اشمب٤م -3

 الحديج العشرون 

َأٟمُف َنَك َأْن ينمَب اًمّرضُمُؾ ىَم٤مئاًم. ىَم٤مَل ىمت٤مدة: وَم٘مٚمْٜم٤َم َٕٟمس: وم٤مٕيَْمُؾ؟ ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمَّبّل ÷ قمـ َأٟمٍس 

 ذًمَؽ َأرَشُّ َأو َأظْمب٨ُم رواُه ُمسٚمؿ.

ـِ ملسو هيلع هللا ىلص وذم رواي٦م ًَمُف َأنَّ اًمٜمبلَّ  ِب ىَم٤مئامً. َزضَمَر قَم ْ  اًمنمُّ

 المستفاد من الحديج 

 اًمٜمٝمل قمـ اًمنمب ىم٤مئاًم، ٕن ذم اًمنمب ىم٤مئاًم رضرًا وم٠مٟمٙمره ُمـ أضمٚمف. -1

اًمٜمٝمل ذم هذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم اًمٙمراه٦م ٕٟمف ىمد صمب٧م أن اًمٜمبل رشب ىم٤مئام وًمذًمؽ وم٤مٕومْمؾ ذم  -2

 إيمؾ واًمنمب أن يٙمقن اْلٟمس٤من ىم٤مقمدا.
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 والعشرون الحديج الحادي 

ـْ َذَه٥ٍم َأْو ومْم٦ٍم وَم٢ِمٟمَّام جُيَْرضِمُر ذم سَمٓمْٜمِِف ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ رؾُمقَل اَّللَّ ’ قمـ ُأمِّ ؾمٚمٛم٦م   ُِم
ٍ
َب ذم إِٟم٤مء ـْ رَشِ ىَم٤مَل: "َُم

ـْ ضَمَٝمٜمََّؿ". أظمرضمف ُمسٚمؿ  َٟم٤مرًا ُِم

 معاني الكلمات 

 : ُمـ اجلرضمرة وهق صقت يردده اًمبٕمػم ذم طمٜمجرشمف إذا ه٤مج .جُيرضَمر

 الحديج المستفاد من 

 َتريؿ إيمؾ واًمنمب ذم إٟم٤مء اًمذه٥م وإٟم٤مء اًمٗمْم٦م قمغم اًمرضمؾ وقمغم اعمرأة. -1

 ُمـ ارشمٙم٥م هذا اًمٜمٝمل اؾمتقضم٥م هذا اًمققمٞمد وىمد يٕمٗمق اهلل قمٜمف. -2

 َتريؿ اؾمتٕمامل أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم إيمؾ واًمنمب ويٚمحؼ هبام ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م.-3

 الحديج الثاني والعشرون 

اًمَ٘مٛمٞمُص. رواه َأسمق داود، واًمؽمُمذي ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مًم٧م: يَم٤مَن َأطَم٥مَّ اًمثِّٞم٤مِب إمِم رؾمقل اَّللَّ  ’قمـ ُأمِّ ؾَمٚمٛم٦َم 

 َوىم٤مَل: طمدي٨م طمسـ.

 معاني الكلمات 

 : اؾمؿ ًمام يٚمبس ُمـ اعمخٞمط اًمذي ًمف يمامن وضمٞم٥م.اًم٘مٛمٞمص

 المستفاد من الحديج 

 ذم صمٞم٤مسمف.ملسو هيلع هللا ىلص سمٞم٤من هدي اًمٜمبل -1

ؽم ُمـ اًمرداء واْلزار اًمٚمذيـ حيت٤مضم٤من يمثػما إمم اًمرسمط اؾمتحب٤مب ًمبس اًم٘مٛمٞمص ٕٟمف أُمٙمـ ذم اًمس -2

 واْلُمس٤مك وهمػم ذًمؽ سمخالف اًم٘مٛمٞمص.

 يٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف. ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ حي٥م اًمٜمبل  -3

 الحديج الثالج والعشرون

ـَ اِْلزار وَمِٗمل اًمٜم٤َّمر" رواه اًمبملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمَّبلِّ ÷ قمـ أيب هريرة  ـَ اًمَْٙمْٕمبلَْمِ ُِم  خ٤مري.ىَم٤مَل: "َُم٤م َأؾْمَٗمَؾ ُِم

 معاني الكلمات 

 ه٤م اًمٕمٔمامن اًمٜم٤مشمئ٤من ذم أؾمٗمؾ اًم٘مدم. اًمٙمٕمب٤من: 

 المستفاد من الحديج

 اًمققمٞمد اًمِمديد قمغم جم٤موزة اًمثٞم٤مب اًمٙمٕمبلم. -1

 يم٤من شم٘مّمػم اًم٘مٛمٞمص ٕن شمٓمقيٚمف إؾمب٤مل وهق ُمٜمٝمل قمٜمف.ملسو هيلع هللا ىلص ذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن هديف  -2
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 الحديج الرابع والعشرون

ـِ قَمبْدِ  ضُمِؾ إَِذا َأَراَد ؾَمَٗمرًا: اْدُن  قمـ ؾم٤مَل سم ـِ قُمَٛمَر ريض اَّللَّ قمٜمٝمام يَم٤مَن َيُ٘مقُل ًمِٚمرَّ ـِ قُمَٛمَر َأنَّ قمبَد اَّللَّ سم اَّللَّ سم

قُمٜم٤َم ومٞمُ٘مقُل: "َأؾْمتَْقِدُع اَّللَّ ِديٜمََؽ، َوَأُم٤مَٟمتََؽ، وظَمَقاشمِٞمَؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُِمٜمِّل طَمتَّك ُأَودِّقَمَؽ يماَم يَم٤مَن رؾمقُل اَّللَّ  ُيقدِّ

 (.3442(، واًمؽمُمذي)2632. رواه أسمق داود)"قَمَٛمٚمَِؽ 

 معاني الكلمات

 أهؾ اًمَرضُمؾ وُم٤مًمف. إُم٤مٟم٦م:

 المستفاد من الحديج

 ُم٤م قمٜمد اهلل ٓ يْمٞمع.   -1

 سم٤مًمديـ ٕهٞمتف.ملسو هيلع هللا ىلص سمدأ اًمٜمبل  -2

 اؾمتحب٤مب وداع اًمّم٤مطم٥م واًمدقم٤مء ًمف.-3

 الحديج الخامس والعشرون

 

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب    ÷قمـ قُمَٛمَر سمْ
ِ
ٟمْٞم٤َم ََلْ َيٚمْبَْسُف رِم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ ًَمبَِسُف رِم اًمدُّ " َٓ شَمٚمْبَُسقا احْلَِريَر وَم٢ِمٟمَُّف َُم

 أظِمَرِة ". ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 المستفاد من الحديج 

 َتريؿ ًمبس احلرير ًمٚمرضم٤مل دون اًمٜمس٤مء. -1

 أظمرة.ُمـ شمٕمٛمد ًمبس احلرير ذم اًمدٟمٞم٤م قمقىم٥م سم٤محلرُم٤من ُمـ ًمبسف ذم -2

 

 



 

22 
 

22 

 

 المحتويات

 ًٓ  2.................................................................................. اًمٕم٘مٞمدة: أو

 6.................................................................................. اًمتٗمسػم: صم٤مٟمٞم٤ًم

 13 ............................................................................. إطم٤مدي٨م: صم٤مًمث٤م
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