
لوألا ثيدحلا
ةينب الإ لمع ال

-ملسو هيلـع هللا ىلص- هللا لوسر تعمس : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع صفـح يبأ نيـنمؤملا رـيـمأ نع
،هلوـسرو هللا ىلإ هـترجهف ؛هـلوسرو هللا ىلإ هترجه تناـك نمف . ىوـن ام ئرـما لـكل اـمـنإو ،تاينلاب لاـمـعألا امـنإ ( : لوـقـي
.)هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف ؛اهحكني ةأرما وأ اهبيـصي ايندـل هترجه تناك نمو

نبا ملسم نـيـسحلا وبأو ،يراخبلا هَبْزِدْرَـب نب ةريغملا نب ميهاربإ نبا ليـعامسإ نب دمحم هللا دـبـع وـبأ :نيثدحملا مامإ هاور
.ةفنصملا بتكلا حصأ امه نيذللا امهيحيحص يف يروـباـسينـلا يريـشـقلا ملسـم نب جاجحلا

يناثلا ثيدحلا
نيدلا بتارم

ناسحإلاو ناميإلا و مالسإلا

انيلع علط ذإ موي تاذ -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوـسر دنـع سولج نحن امنيب : لاق ، اضيأ -هنع هللا يضر- رمع نع
هللا يلص- يبنلا ىلإ سـلـج ىتح ،دـحأ انم هفرـعي الو رفسلا رـثأ هيلع ىَرُـي ال ،رعشلا داوس ديدش بايثلا ضايب ديدش لجر
دمحم اي " :لاـقو ،هيذخف ىلع هيفك عضوو هيـتبكر ىلإ هيتـبكر دنسأـف -ملسو هيلع

لوـسر دـمـحم نأو هللا الإ هـلإ ال نأ دـهـشـت نأ مالـسإلا(: -مـلـسو هيلـع هللا ىلـص- هللا لوـسر لاـقف ،مالسإلا نع ينربخأ
.)ليبس هيلإ تعـطـتـسا نإ تيبلا جـحـتو ،ناضمر موصـتو ،ةاكزـلا يتؤـتو ،ةالصلا مـيـقـتو ،هللا

.تقدص : لاق

.هقدصيو هلأسي ، هل انبجعف

.ناميإلا نع ينربخأف : لاق

.)هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو ،رخآلا مويلاو ،هلسرو ،هبتكو ،هتكئالمو ،هللااب نمؤت نأ( : لاق

. تقدص : لاق
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. ناسحإلا نع ينربخأف : لاق

.)كاري هنإف هارت نكت مل نإف ،هارت كنأك هللا دبعت نأ( : لاق

. ةعاسلا نع ينربخأف : لاق

.)لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام( : لاق

. اهترامأ نع ينربخأف : لاق

)ناينبلا يف نولواطتي ءاشلا ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةافحلا ىرت نأو ،اهتبر ُةَمألا دلت نأ( : لاق

)؟لئاسلا نم يردتأ رمع اي( : لاق مث ،اَّيِلَم تثبلف ، قلطنا مث

.ملعأ هلوسرو هللا : تلق

]ملسم هاور[ )مكنيد مكملعي مكاتأ ليربج هنإف( : لاق

ثـلاـثـلا ثيدحلا
مالسإلا ناكرأ

هيلع هللا ىلص- هللا لوسر تعمس : لاـق -امهنـع ىلاعت هللا يضر -باطخلا نـب رمـع نب هللا دبع نمحرلا دبـع يبأ نع
،ةاـكزـلا ءاـتـيإو ،ةالصلا ماقإو ،هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هـلإ ال نأ ةداـهـش : سـمـخ ىلع مالـسإلا ينـب (: لوـقي -ملـسو
.]ملسمو يراخبلا هاور[ ) ناضمر موـصو ،تيبلا جـحو

عبارـلا ثيدحلا
قزرلاو لجألاو قلخلا

وهو – ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر انثدح : لاق هنع ىلاعت هللا يضر- دوـعسم نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ نع
ةـغضـم نوكي مث ،كلذ لثم ةقلع نوكي مث ،هفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدـحأ نإ (: - قودصملا قداصلا
هللاوف .ديعس مأ يقشو ،هلمعو ،هلجأو ،هقزر بتكب : تاملك عبرأب رمؤـيو ،حورلا هيف خفنيف ،كلملا هيلإ لسري مث ،كلذ لثم
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لمـعيف ،باتكلا هيلع قبسيف ،عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ،ةنجلا لهأ لمعب لمـعيل مكدــحأ نإ هريـغ هــلإ ال يذـلا
،باتكلا هيلع قـبـسيــف ،عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو .اهلـخدـيـف رانلا لــهأ لمـعب
.]ملسمو يراخبلا هاور[ ) اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف

سماخلا ثيدحلا
عدبلا راكنإ

ثدحأ نم(: -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر لاق : تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشـئاـع هللا دبع مأ نينمؤملا مأ نع
.]ملسمو يراـخـبـلا هاور[ .) در وـهف هنـم سـيـل اـم اذـه انرمأ يف

.) در وـهف انرـمأ هيـلـع سـيـل الـمـع لـمـع نـم ( : ملسمل ةياور يفو

سداسلا ثيدحلا
صالخإلاو عرولا

نإ ( :لوقي -ملسو هيلـع هللا يلص- هللا لوـسر تـعمس :لاـق -امهنـع هللا يضر- ريشب نب نامـعنلا هللا دبع يبأ نع
هنـيدل أربتسا دـقـف تاهبشلا ىقتا نمف ،سانلا نم ريثك نهملـعي ال تاهبتشم روـمأ امهنيبو ،نِّيَـب مارـحلا نإو ،نِّيَـب لالحلا
،ىمح كلم لكل نإو الأ ،هيف َعَتْرَـي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعرـي يعارلاـك ،مارحلا يف عـقو تاهبشلا يف عقو نمو ،هضرـعو
الأ ،هـلـك دـسجلا دـسـف تدـسـف اذإو ،هلك دسجلا حلص تـحلص اذإ ةغضم دسـجلا يف نإو الأ ،همراحم هللا ىمح نإو الأ
. ]ملسمو يراخبلا هاور[ )بلـقـلا يهو

عباسلا ثيدحلا
ةحيصنلا نيدلا

.)ةحيصنلا نـيدـلا (: لاـق -ملـسو هيلـع هللا ىلص- يبنلا نأ -هنع ىلاعت هللا يضر- يرادـلا سوأ نب ميـمت ةـيــقر يـبأ نع
.]ملسم هاور[ ) مهتـماــعو نـيـمـلـسـمـلا ةـمـئألو ، هـلوـسرـلو ، هـباـتـكـلو ، هللا( : لاق ؟ نمل : انلق
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نماثلا ثيدحلا
ملسملا ةمرح

اودــهـشـي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ (: لاـق -مـلسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا نع
الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع ؛كلذ اولعف اذإف ،ةاكزلا اوتؤيو ،ةالصلا اوـمـيـقـيو ،هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هــلإ ال نأ
.]ملسمو يراخبلا هاور[ ) ىلاعت هللا ىلع مهباسحو ،مالسإلا قحب

عساتلا ثيدحلا
عاطتسي امب فيلكتلا

ام ( : لوقي -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر تعمس : لاق ، هنع هللا يضر- رخص نب نمحرلا دبع ةريره يبأ نع
ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ةرثك مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف ، متعطتسا ام هنم اوتأف هب مكترمأ امو ،هوبنتجاف هنع مكتيهن
]ملسمو يراخبلا هاور[ .)مهئايبنأ

رشاعلا ثيدحلا
بيطلا لالحلا ىلع راصتقالا

،ابيط الإ لبقي ال بيط ىلاعت هللا نإ (: -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
: ىلاعت لاقو ، } اًحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَبِّيَّطلا َنِم اوُلُك ُلُسُّرلا اَهـُّيَأ اَي {: ىلاعت لاقف نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو
،بر اي : ءامسلا ىلإ هدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ مث ، } ْمُكاَنْـقَزَر اَم ِتاَبِّيَط ْنِم اوُلُك اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهـُّيَأ اَي {
.]ملسم هاور[ )!؟ هل باجتسي ىَّنَأف مارحلاب َيِذُغو مارح هسبلمو مارح هبرشمو مارح همعطمو ،بر اي

رشع يداحلا ثيدحلا
تاهبشلا نع دعبلا
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ىلاعت هللا يضر -هتناحيرو -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر طبس- بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا دمحم يبأ نع
يذمرتلا هاور[ .) كُـبـيِرَـي ال ام ىلإ كُـبـيِرَـي ام عد ( : -ملسو هـيلـع هللا ىلص- هللا لوــسر نـم تـظـفـح : لاـق -امـهنـع
.]حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو ،يئاسنلاو

رشع يناثلا ثيدحلا
ديفي امب لاغتشالا

ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم ( : -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
.]اذكه هريغو يذمرتلا هاور ،نسح ثيدح[ ) هينـعي

رشع ثلاثلا ثيدحلا
مالسإلاو ناميإلا ةوخأ

هللا يلص- يبنلا نع -ملـسو هـيـلـع هللا ىلص- هللا لوـسر مداــخ -هـنـع ىلاعت هللا يضر- كـلاـم نـب سـنأ ةزـمـح يبأ نـع
.]ملسمو يراخبلا هاور[ .) هـسـفـنـل بـحـي اــم هـيـخأل بـحـي ىتح مكدحأ نـمؤـي ال ( : لاــق -مـلـسو هـيـلـع

رشع عبارلا ثيدحلا
ردهت ىتمو ملسملا مد ةمرح

ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال ( : -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر لاق :لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نبا نع
.]ملسمو يراخبلا هاور[ .) ةـعاـمـجـلل قراـفـمـلا هـنـيدـل كراـتـلاو ،سفنلاـب سـفـنـلاو ،ينازــلا بـيـثـلا : ثالـث

رشع سماخلا ثيدحلا
راجلاو فيضلا قح

رـخآلا موـيـلاو هللااب نمؤـي ناـك نـم ( : لاــق -مـلـسو هيلـع هللا يلص- هللا لوــسر نأ -هنـع ىلاعت هللا يضر- ةرـيرـه يبأ نع
)هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللااب نمؤي ناك نمو ،هراج مركيلـف رخآلا موـيلاو هللااب نمؤـي ناــك نـمو ،تـمـصـيـل وأ اًرـيـخ لـقـيـلـف
.]ملسمو يراخبلا هاور[
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رشع سداسلا ثيدحلا
ةنجلا كلو بضغت ال

ددرف ) بضغت ال (: لاق .ينــصوأ : -مـلـسو هـيـلـع هللا يلص- يبـنـلل لاـــق الــجر نأ -هـنــع ىلاعت هللا يضر- ةرـيرـه يـبأ نــع
.]يراخبلا هاور[ )بضغت ال ( : لاق ، اًرارم

رشع عباسلا ثيدحلا
ناـــــسحإلا

بتك هللا نإ ( : لاـق -ملسو هيلـع هللا ىلص- هللا لوـسر نـع -هنـع ىلاعت هللا يضر- سوأ نـب دادـش ىلـعي يبأ نـع
ْحِرُـيـلو ، هـترـفـش مكدـحأ َّدِحُيلو ،ةحبذلا اونسحأـف متـحـبذ اذإو ،ةلـتـقلا اونـسحأـف متـلـتـق اذإـف ،ءيش لــك ىلـع ناـسـحإلا
.]ملسم هاور[ .) هتـحـيـبذ

رشع نماثلا ثيدحلا
قلخلا نسحو هللا ىوقت

هيلـع هللا يلص- لوسرلا نـع -امهنـع ىلاعت هللا يضر- لـبـج نـب ذاـعم نـمـحرـلا دبـع يبأو ،ةَداَـنـُج نـب بدـنـج رذ يبأ نـع
: لاقو يذمرتلا هاور[ .) نـسـح قـلـخب سانلا قلاخو ،اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو ،تنك امثيح هللا قـتا ( : لاـق -ملسو
.]حيحص نسح : خسنلا ضعب يفو ، نسح ثيدح

رشع عساتلا ثيدحلا
هظفحو ىلاعت هللا نوع

،اموـي -ملسو هيلـع هللا يلص- يبنلا فـلـخ تنـك : لاــق -امهنـع ىلاعت هللا يضر- سابـع نب هللا دبـع سابـعلا يبأ نـع
اذإو ،هللا لأساـف تلأـس اذإ ،كـهاجت هدجت هللا ظـفـحا ،كـظـفـحـي هللا ظـفـحا :تاملــك كملعأ ينإ مالـغ اـي ( : لاـقـف
نإو ،كل هللا هـبـتـك دـق ءيشب الإ كوـعـفـنـي مل ءيشب كوـعـفـنـي نأ ىلـع تـعـمتـجا وـل ةـمألا نأ ملـعاو ،هللااب نـعـتـساـف تنـعتـسا
هاور[.) فـحـصـلا تـفـجو ،مالــقألا تـعـفر ؛كـيـلـع هللا هـبـتـك دـق ءيشب الإ كورـضـي مـل ءيشب كورـضـي نأ ىلـع اوـعمتجا
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ءاخرلا يف هللا ىلإ فرعت ،كمامأ هدجت هللا ظفحا ( : يذمرتلا ريغ ةياور يفو .]حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا
نأو ،ربصلا عم رصنلا نأ ملعاو ،كئطخيل نكي مل كباصأ امو ،كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعاو ،ةدشلا يف كفرعي
.) ارسي رسعلا عم نأو ،بركلا عم جرفلا

نورشعلا ثيدحلا
ءايحلا ةليضف

:-ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا ىضر- يردبلا يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نع
.]يراخبلا هاور[.)تئش ام عنصاف حتست مل اذإ :ىلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا كردأ امم نإ (

نورشعلاو يداحلا ثيدحلا
مالسإلا بل ةماقتسالا

مالـسإلا يف يل لـق ،هللا لوسر اي : تلق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر -هللا دبع نب نايفس -ةرمع يبأ ليقو- ورمع يبأ نع
.]ملسم هاور[.) مقـتـسا مـث ، هللااـب تـنـمآ : لــق ( : لاـق .كرـيـغ اًدــحأ هنـع لأـسأ ال ًالوـق

نورشعلاو يناثلا ثيدحلا
ةنجلا قيرط

-ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لأس الجر نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- يراصنألا هللا دبع نب رباج هللا دبع يبأ نع
لخدأأ ،اًئيش كلذ يلع دزأ ملو ،مارحلا تمرحو ،لالحلا تللحأو ،ناضمر تمصو ،تابوتكملا تيلص اذإ تيأرأ : لاقف
.هلح ادقتعم هتلعف : لالحلا تللحأ ىنعمو .]ملسم هاور[ .) معن ( : لاق ؟ ةنجلا

نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا
ريخلا عماوج

روهَّطلا ( : -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- يرعشألا مصاع نب ثراحلا كلام يبأ نع
ةالصلاو ، ضرألاو ءامسلا نيب ام – ألمت : وأ – نآلمت هللا دمحلاو هللا ناحبسو ،نازيملا ألمت هللا دمحلاو ،ناميإلا رطش
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هاور [) اهقبوم وأ ،اهقتعمف هسفن عئابف ،ودغي سانلا لك ،كيلع وأ كل ةجح نآرقلاو ،ءايض ربصلاو ،ناهرب ةقدصلاو ،رون
.]ملسم

نورشعلاو عبارلا ثيدحـلا
لجو زع هللا لضف

اي ( : لاق هنأ -لجو زع– هبر نع هيوري اميف -ملسو هيلع هللا يلص- يبنلا نع -هنع ىلاعت هللا يضر- يِرافِغلا رذ يبأ نع
،هتيده نم الإ لاض مكلك ،يدابع اي .اوـمـلاـَظَـت الف ،امرحم مكنـيب هتلـعجو ،يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ :يدابع
،هتوسك نم الإ راع مكلك ،يدابع اي .مكمعطأ ينومعطتساف ،هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك ،يدابع اي .مكدهأ ينودهتساف
،يدابع اي .مكل رفغأ ينورفغتساف اعيمج بونذلا رفغأ انأو ،راهنلاو ليللاب نوئطخت مكنإ ،يدابع اي .مُكُسْكَأ ينوسكتساف
ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ،يدابع اي .ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو ،ينورضتف يرُض اوغلبت نل مكنإ
بلق رجفأ يلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ،يدابع اي .اًئيش يكلم يف كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق
،دحاو ديعص يف اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ،يدابع اي .اًئيش يكلم نم كلذ صقن ام ،مكنم دحاو لجر
يه امنإ ،يدابع اي .رحبلا لخدأ اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع امم كلذ صقن ام ،هتلأسم دحاو لك تيطعأف ،ينولأسف
هاور[ .) هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو ، هللا دمحيلف اًريخ دجو نمف ،اهايإ مكيفوأ مث ،مكل اهيصحأ مكلامعأ
.]ملسم

نورشعلاو سماخلا ثيدحلا
رــكذلا لـــضف

هللا يلص- يبنلل اولاق -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر باحصأ نم اًسان نأ :اضيأ -هنع ىلاعت هللا يضر- رذ يبأ نع
لوـضـفب نوــقدـصـتـيو ،موصن امك نوموصيو ،يلصن امك نولصي ،روجألاب روثدلا لهأ بهذ ،هللا لوسر اي : -ملسو هيلع
ةديمحت لكو ،ةقدص ةريبكت لكو ،ةقدص ةحيبست لكب مكل نإ ؟ نوقدصت ام مكل هللا لـعج دـق سـيـل وأ ( : لاـق .مهلاوـمأ

،هللا لوسر اي : اولاق ..)ةـقدـص مكدـحأ عضب يفو ،ةقدص ركنم نع يهنو ،ةقدص فورعملاب رمأو ،ةقدص ةليلهت لكو ،ةقدص
لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف ؟رزو هيلع ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرأ ( : لاق ؟رجأ اهيف هل نوكيو هتوهش اندحأ يتأيأ

.]ملسم هاور[ .) رجأ هل ناك
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نورشعلاو سداسلا ثيدحلا
ريخلا قرط ةرثك

ةقدص هيلع سانلا نم ىَمالُس لك ( : -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
،ةقدص هعاتم اهيلع هل عفرت وأ اهيلع هلمحتف هتباد يف لجرلا نيعتو ،ةقدص نينثا نيب لدعت :سمشلا هيف علطت موي لك
.]ملسمو يراخبلا هاور[.)ةقدص قيرطلا نع يذألا طيمتو ،ةقدص ةالصلا يلإ اهيشمت ةوطخ لكبو ،ةقدص ةبيطلا ةملكلاو

نورشعلاو عباسلا ثيدحلا
مثإلاو ربلا

ام مـثإلاو ،قلخـلا نـسـح رـبـلا ( : لاـق -ملسو هيلـع هللا ىلص- يبنلا نـع -هنـع ىلاعت هللا يضر- ناـعمـس نب ساونلا نع
.]ملسم هاور[ .) ساـنـلا هـيـلــع علـطـي نأ تـهرـكو كـسـفـن يف كاـح

نع لأست تئج ( : لاقف -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر تيتأ : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- دبعم نب ةصباو نعو
سفنلا يف كاح ام مثإلاو ،بلقلا هيلإ نأمطاو سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا ،كبلق تفتسا ( : لاقف .معن : تلق ) ؟ربلا
،يمرادلاو ، لبنح نب دمحأ :نيمامإلا يدنسم يف هانيور نسح ثيدح[ . ) كوتفأو سانلا كاتفأ نإو ،ردصلا يف ددرتو
.]نسح دانسإب

نورشعلاو نماثلا ثيدحلا
ةنسلا مازتلاو ةعاطلا

تلجو ةظـعوم -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر انـظـعو : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةيراس نب ضابرِـعلا حـيـجَن يبأ نع
،هللا ىوقتب مكيصوأ ( : لاق .انصوأـف ،عدوم ةظـعوم اهنأك ! هللا لوسر اي : انـلـقـف ،عومدلا اهنم تفرذو ،بولقلا اهنم
نيدشارلا ءافخلا ةنسو يتنسب مكيلـعف ،اًريثك اـفالـتـخا ىريسف مكنم شــعي نم هنإف ،دبع مكيلع رَّمَأَت نإو ،ةعاطلاو عمسلاو
ثيدح : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور[ .)هلالض ةعدب لك نإف ،رومألا تاثدحـمو مكايإو ،ذـجاوـنـلاب اهيلـع اوُّضَـع ،نييدهملا

.]حيحص نسح
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نورشعلاو عساتلا ثيدحلا
هدومعو مالسإلا ةورذ

: لاق .رانلا نع يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ ،هللا لوسر اي : تلق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- لبج نب ذاعم نع
،ةاكزلا يتؤتو ،ةالصلا ميقتو ،ائيش هب كرشت ال هللا دبعت : هيلع ىلاعت هللا هرسي نم ىلع ريسيل هنإو ،ميظع نع تلأس دقل (
ئفطي امك ةئيطخلا ئفطت ةقدصلاو ،ةنج موصلا :؟ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ ( : لاق مث ..) تيبلا جحتو ،ناضمر موصتو
: لاق مث } َنوُلَمْعَـي { غلب ىتح } ِ...عِجاَضَمْلا ِنَع ْمُهُـبوُنُج ىَفاَجَتَـت { : الت مث ) ليللا فوج يف لجرلا ةالصو ،رانلا ءاملا
،ةالصلا هدومعو ،مالسإلا رمألا سأر( : لاق ،هللا لوسر اي ىلب : تلق ) ؟همانس ةورذو هدومعو رمألا سأرب كربخأ الأ (
فك ( : لاقو هناسلب ذخأف .هللا لوسر اي ىلب : تلقف ) ؟هلك كلذ كالمب كربخأ الأ( : لاق مث ) داهجلا همانس ةورذو
ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو ،كمأ كتلكث ( : لاقف ؟هب ملكتن امب نوذخاؤمل امنإو هللا يبن اي : تلق ،) اذه كيلع
. ]حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور[.)مهتنسلأ دئاصح الإ - مهرخانم ىلع( : لاق وأ – )مههوجو

نوــثالثلا ثيدحلا
عرشلا دودح دنع فوقولا

ىلاعت هللا نإ( : لاق -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر نع -هنع ىلاعت هللا يضر- رشان نب موُثرُج ينشخلا ةبلعث يبأ نع
نايسن ريغ مكل ةمحر ءايشأ نع تكسو ،اهوكهتنت الف ءايشأ مرحو ،اهودتعت الف اًدودح دحو ،اهوعيضت الف ضئارف ضرف
.) اهنع اوثحبت الف

.]هريغو ينطقرادلا هاور ، نسح ثيدح[

نوثالثلاو يداحلا ثيدحـلا
هترمثو دهزلا

اي : لاقف -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- يدعاسلا دعس نب لهس سابعلا يبأ نع
سانلا دنع اميف دهزاو ،هللا كبحي ايندلا يف دهزا ( : لاقف ،سانلا ينبحأو هللا ينبحأ هتلمع اذإ لمع ىلع ينلد ،هللا لوسر
. ) سانلا كبحي
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. ]ةنسح ديناسأب هريغو هجام نبا هاور ،نسح ثيدح[

نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا
رارض الو ررض ال

ال ( : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نأ -هنع ىلاعت هللا يضر- يردخلا نانس نب كلام نب دـعس دـيـعـس يبأ نع
.]ادنسم امـهريغو ينطقرادلاو هجام نبا هاور ،نسح ثيدح[ .) رارض الو ررض

قرط هلو ،ديـعس ابأ طـقـسأـف -ملسو هيلـع هللا يلص- يبنلا نـع هيبأ نـع ىيحي نب ورمـع نـع السرم )طوملا( يف كلام هاورو
.اضـعب اهضـعب يوقي

نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا
مالسإلا يف ءاضقلا سسأ

ىعدال ،مهاوعدب سانلا ىطعي ول ( : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع
.)ركنأ نم ىلع نيميلاو ،يعدملا ىلع ةنيبلا نكل ،مهءامدو موق لاومأ لاجر

يف هضعبو ، اذكه هريغو يقهيبلا هاور ، نسح ثيدح[

.]نيحيحصلا

نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا
ةمكحم ةيمالسإ ةضيرف ركنملا ةلازإ

مكنم ىأر نم ( : لوقي -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر تعمس : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع
.]ملسم هاور[ .) ناميإلا فـعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف ،هناسلبف عطتسي مل نإف ،هديب هريغلف اًركنم
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نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا
مالسإلا يف ةوخألا قوقح

الو ، اوشجانت الو ، اودساحت ال ( : -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
،هلذخي الو هملظي ال ،ملسملا وخأ ملسملا ،اناوخإ هللا دابع اونوكو ،ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو ،اوربادت الو ،اوضغابت
رشلا نم ئرما بسحب ( – تارم ثالث هردص ىلإ -ملسو هيلع هللا ىلص- ريشيو ) اَنُهَه ىوقتلا ،هرقحي الو ،ُهُبِذْكَي الو
.] ملسم هاور[ .) هضرعو ،هلامو ،همد : مارح ملسملا ىلع ملسملا لك .ملسملا هاخأ رِقْحَي نأ

نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا
لمعلاو ملعلاو نواعتلا

؛ايندلا برك نم ةبرك نمؤم نع سَّفن نم ( : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
هللا هرتس املسم رتس نمو ،ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسي رسعم ىلع رسي نمو ،ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع هللا سـَّفن
اقيرط هب هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط كلس نمو .هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو ،ةرخآلاو ايندلا يف
مهتيشغو ،ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ ؛مهنيب هنوسرادتيو ،هللا باتك نولتي هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا امو ،ةنجلا يلإ
.]ظفللا اذهب ملسم هاور[ .) هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نمو ،هدنع نميف هللا مهركذو ،ةكئالملا مهتفحو ،ةمحرلا

نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا
هلضفو هللا فطل ميظع

: لاق -ىلاعتو كرابت- هبر نع هيوري اميف -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نع -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع
مه نإو ،ةلماك ةنسح هدنع هللا اهبتك ؛اهلمعي ملف ةنسحب مه نمف ،كلذ نيب مث ،تائيسلاو تانسحلا بتك ىلاعت هللا نإ (
هللا اهبتك اهلمعي ملف ةئيسب مه نإو ،ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ تانسح رشع هدنع ىلاعت هللا اهبتك ؛اهلمعف اهب
هذهب امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا هاور[ .) ةدحاو ةئيس هدنع هللا اهبتك اهلمعف اهب مه نإو ،ةلماك ةنسح هدنع
.]فورحلا

.اهب ءانتعالا ىلإ ةراشإ )هدنع( :هلوقو .ظافلألا هذه لمأتو ،ىلاعت هللا فطل ميظع ىلإ -كايإو هللا انقفو– يخأ اي رظناف
.اهب ءانتعالا ةدشو ديكأتلل )ةلماك( هلوقو
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دكأف )ةدحاو ةئيس اهبتك اهلمع نإو( ،ةلماكب اهدكأف )ةلماك ةنسح هدنع هللا اهبتك(هكرت مث اهب َّمه يتلا ةئيسلا يف :لاقو
.قيفوتلا هللاابو ،هيلع ءانث يصحن ال هناحبس ،ةنملاو دمحلا هللف ،ةلماكب اهدكؤي ملو ةدحاوب اهليلقت

نوثالثلاو نماثلا ثيدحـلا
هئايلوأل ىلاعت هللا ةبحم

يل ىداع نم :لاق ىلاعت هللا نإ ( : -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي الو ،هيلع هتضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو ،برحلاب هتنذآ دقف ايلو
نئلو ،اهب يشمي يتلا هلجرو ،اهب شطبي يتلا هديو ،هب رصبي يذلا هرصبو ،هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ،هبحأ

.]يراخبلا هاور[ .)هنذيعأل ينذاعتسا نئلو ،هنيطـعأل ينلأس

نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا
مالسإلا يف جرحلا عفر

،أطخلا :يتمأ نع يل زواجت هللا نإ ( : لاق -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع
.]امهريغو يقهيبلاو هجام نبا هاور ،نسح ثيدح[ .) هيلع اوهركتسا امو ،نايسنلاو

نوعبرألا ثيدحلا
بيرغ ايندلا يف نك

ايندلا يف نك ( : لاقف ،يبكنمب -ملسو هيلـع هللا يلص- لوسرلا ذـخأ : لاــق -امـهنـع ىلاعت هللا يضر- رـمـع نـبا نـع
اذإو ،حابصلا رـظـتـنـت الف تيسمأ اذإ : لوقي -امـهنـع ىلاعت هللا يضر- رـمـع نـبا ناـكو .) لـيـبس رـباـع وأ بـيرـغ كـنأـك
.]يراخبلا هاور[ .كـتوـمـل كـتايـح نمو ،كـضرـمـل كـتـحص نم ذخو ،ءاسملا رـظـتـنـت الف تحبصأ

نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا
ناميإلا دامع لجو زع هللا عرش عابتا
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ال ( : -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر لاق : لاق -امهنع ىلاعت هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دمحم يبأ نع
.]حيحص دانسإب ) ةجحلا ( باتك يف هانيور ،حيحص نسح ثيدح[.) هب تئج امل اعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي

نوـعبرألاو يناثلا ثيدحلا
لجو زع هللا ةرفغم ةعس

،مدآ نبا اي : ىلاعت هللا لاق ( : لوقي -ملسو هيلع هللا يلص- هللا لوسر تعمس : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- سنأ نع
ينـترـفـغتسا مث ،ءامسلا نانـع كبوـنذ تـغلب ول ،مدآ نبا اي .يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ترفغ ينـتوجرو ينـتوـعد ام كنإ
هاور[ .) ةرـفـغم اهبارقب كـتـيـتأل ائيش يب كرـشـت ال ينـتيقل مث اياطخ ضرألا بارُقب ينتيتأ ول كنإ ،مدآ نبا اي .كل ترـفـغ
.]حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا
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