
  

احلمد هلل هللب هللاعادد واهللصاع ددلسهللصاعلددلشهللف ددنهللاادد  هللا    دد  هلل
هللصاو س اهلل   ن هللحمم هللصف نهللآعههللصصح ههللصس مهلل.
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هلل:اعك م تهللا ح
هلل.خ ربهللغزصس:هللخ ربهلليوش

هللمقدددددددددددد شهللأصهللاجلدددددددددددد  هللأمددددددددددددرهللحيم هدددددددددددد هللاحلدددددددددددد  هللف ددددددددددددمهللهدددددددددددد :هللاع ايدددددددددددد 
هلل.اوالك 
هلل.خيوضون:هللي صكون
هللع ندددددددد  هللياط هدددددددد  هللأنهللي جددددددددوهللك هدددددددمهللم كدددددددد ي  هلل.صدددددددد    هللذه ددددددددوا:هللغددددددد صا
هلل.صبسوعههللهللاهللحم  

هللصعكندددددددددددههللمنهمددددددددددد  هللي ددددددددددد م:هللأي.هللب ع مددددددددددد هللم يضددددددددددد  ن:هللف ن دددددددددددههلليشددددددددددد ك 
هللم يض هللف ن ههللألن;هللهللاهللإىلهلليش ك 

هللألن;هللف ن ددددددددههللف ددددددددنهللفمددددددددمهللفنددددددددههلل دددددددد هللهللاهللك  ددددددددههللبضدددددددد ":هللهللبددددددددههللفدددددددد ي"هلل
هلل.يق د:هللأي"هلل;هللهللبههللأي:هلل"هلل وعه
هلل.تفل:هللب ق
هللصصدددددددد  هلل  بتددددددددههللف ددددددددنهللاع اعدددددددد هللهللاهللآيدددددددد تهللمدددددددد هللهدددددددد ا.هللفشددددددددف :هللفددددددددربأ

هللاودددددددد مناهللأمددددددددرهللمن  دددددددد هللمدددددددد هللصهدددددددد اهللصسدددددددد مهللف  ددددددددههللهللاهللصدددددددد نهللبسددددددددوعه
هللهللاهللصحي دددددددددددددههللصبسدددددددددددددوعه هللهللاهللحيددددددددددددد هللأ دددددددددددددههلل )هللط عددددددددددددد هللأيبهللبددددددددددددد هللف ددددددددددددد 
هللمدددددددد هللذعدددددددد هللعددددددددههللصسدددددددد مهللف  ددددددددههللهللاهللصدددددددد نهللاعندددددددديهللع خ دددددددد  ;هللصبسددددددددوعه

هلل.اع ح ب هللس ئ هللبا
هلل.امض:هللأ ف 

هللمددددددد هللخيشدددددددنهللأل ددددددده;هللخطدددددددرهللاوقددددددد شهللألنهلل.مه ددددددد هللف دددددددن:هللبسددددددد  هللف دددددددن
هللغ بهللأهلهللخ ث  هللصاع هودهللكما 
هلل. وهلمهللم هللصه هللاألبضهللفن  هللاعل  ه:هللس   هم
هلل.اعشه دت نهللهن هللاو اد:هللاإلسلشهللإىلهللادفهم
هلل.احمل م تهللصت كهللاعواج  تهللفال:هللهللاهلل ق

هلل.ي ا :هلليه ي
هلل.آ  اكهللاعا  هللفن هللم هللأ فسهللصه هللاحلم  هللاإلبل:هللاعنامهللمح 

هلل:اإلمج يلهللاعش ح
هللاعندددددددديهللأنهللاحلددددددد ي هللهددددددد اهللفنددددددددههلليهللهللاهللبضددددددد هللسدددددددا هللبدددددددد هللسدددددددهلهللخيرب ددددددد 
هللإىلهللاعا دددددددمهلليددددددد ف هللبددددددد نهللصفددددددد هللخ دددددددربهللغدددددددزصسهلليهللصسددددددد مهللف  دددددددههللهللاهللصددددددد ن
هللهللهللبجل
هلل
هلل

هللت دددددددددد هلليهللاعندددددددددد  هللفظددددددددددلهللصبسددددددددددوعه هللهللاهللصحي ددددددددددههللصبسددددددددددوعههللهللاهللحيدددددددددد 
اع   دددددد هللخيمنددددددونهللمدددددد هللهددددددوهللذعدددددد هللاع جددددددل هللصودددددد هللجدددددد  هللاع دددددد  حهللذهدددددد هلل
اعندددددددددد  هللم كدددددددددد ي  هللصكددددددددددلهللمددددددددددنهمهللي مددددددددددلهللأنهللحيددددددددددو هللهدددددددددد اهللاعشدددددددددد  هلل
اعاظددددددددد م هللفلددددددددد  هللبسدددددددددو هللهللاهللصددددددددد نهللهللاهللف  دددددددددههللصسددددددددد مهللفددددددددد هللف ددددددددد هلل
فدددددددد خربهللأ ددددددددههللم مددددددددود هللفط دددددددد هلل   ددددددددههللف دددددددد  هللبددددددددههللف فددددددددلهلليهللف ن ددددددددههلل
فشددددددف   هلليهللاحلددددددد   هلل هللسددددددد مههللاع ايددددددد هللصأمدددددد  هللبددددددد نهلليلدددددددرهللف دددددددنهللمه دددددددههلل

اعقدددددددددوشهللفددددددددد نهللف  دددددددددههللأنهللي ددددددددد أهمهللهلل  ي ددددددددد .هللمددددددددد ه.هللفددددددددد ذاهلل دددددددددز هللصبفقددددددددد
ب عدددددددددددد فوسهللإىلهللاإلسددددددددددددلش هللفدددددددددددد نهللاسدددددددددددد   بواهللعددددددددددددههللفدددددددددددد نهللف  ددددددددددددههللأنهلل
يفقههددددددددمهلليدددددددد هلل دددددددد هللف دددددددد هم هلل هللأ لددددددددمهللاع سددددددددو هللصدددددددد نهللهللاهللف  دددددددددههلل
صسددددددددد مهللعا ددددددددد هللم غ ددددددددد هللعدددددددددههللبددددددددد  رهللم  نددددددددد هللعدددددددددههللأنهلل دددددددددوا هللإباددددددددد د هلل

هللعشخ هللخرهللم هللام لكهللاإلبلهللاحلم 
هللاعفوائ :

أيبهللط عددددددددد هللبضددددددددد هللهللاهللفنددددددددده هللصاعددددددددد دهلل.هللب ددددددددد نهللفضدددددددددلهللف ددددددددد هللبددددددددد هلل1
هللف نهللاعنواص .

هللصجل.هلل.هللإ   تهللصف هللاحمل  هلل هللفز2
هلل.هللب  نهللما زسهللع نيهللص نهللهللاهللف  ههللصس م.3
هلل.هلل  صهللاع ح ب هللف نهللا ر.4
هلل.هللس ا هللاإلم شهللف هللبف  ههللصتفق  هللأل واهلم.5
.هللصجدددددددو هللاإلقددددددد نهللب عقضددددددد  هللصاعقددددددد ب هلل  ددددددد هلل  دددددددلهللاع ايددددددد هللمددددددد هلل6

هللمهلليل هللهل .
هللأنهللي  زشهللاألد هللصاع فقهللم هللغرهللضاف.هلل.هللف نهللاعق ئ 7
.هللصجدددددددددو هللاع ددددددددد ا سهللب عددددددددد فوسهللإىلهللاإلسدددددددددلشهلل  دددددددددلهللاعق ددددددددد  هللوددددددددد هللمهلل8

ت  غددددددددددههللاعددددددددددد فوس هللأمدددددددددد هللمددددددددددد هللب غ دددددددددددههللاعدددددددددد فوسهللف لددددددددددد ح هللت   غدددددددددددههلل
هللصإ  اب هلل  لهللاعق   .

هلل.هلل هلليكف هلليهللاعا م هللاعشه دتاهللدصنهللاعامل.9
هلل.هللجوا هللاحل فهللف نهللاعف   هللع   ك  .11
هلل حل هللو  ح ..هللجوا هللاحل فهللب صنهللاس11
هلل.هللفضلهللاع فوسهللإىلهللهللاهللصاع ا  م.12
هلل
هلل
هلل

   4      3    2           

 أن: - عنه هللا رضي- سعد   بن سهل   عن
 يوم   قال: - وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول
يبر   ين  : خ   هللا يُح ب   رجل   غدا   الراية   ألُعط 

 على هللا ي فتحُ  ورسولهُ  هللا ويُحب ه ورسوله
, يعطاها أيهم ل يل ت هم يدُوكون الناسُ  فبات  . يديه  
د وا أصبحوا فلما  صلى - هللا رسول على غ 
, يُعطاها أن ي رجو كل هم ،- وسلم عليه هللا
 فأرسلوا, عينيه   ي شت كي: فق يل علي ؟ أين: فقال
ق   به فأتى إليه ينيه   في فبص   فب رأ   لهُ  ود عا ع 
ع   به   يكن لم كأن   : قال,  الراية فأعطاهُ , وج 
لك   على انفُذ س  ل   حت ى ر   ثم  , بساحت هم تنز 

هم, اإلسلم إلى ادُعهم , عليهم ي جبُ  بما وأخب ر 
 هللا ي هد ي   ألن فوهللا، فيه تعالى هللا حق من
ير   واحدا   رُجل   بك   رُ  من لك   خ  النعم".  ُحم 

 بن سلمة عن الصحيحين وفىمتفق عليه 
 قد - عنه هللا رضي - علي كان: "قال األكوع
 فى - وسلم عليه هللا صلى - النبي عن تخلف
 عن أتخلف أنا: فقال أرمد، وكان خيبر،
 فخرج - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول
 هللا صلى - بالنبي فلحق عنه هللا رضي علي
 فتحها التي الليلة مساء كان فلما - وسلم عليه
 صلى - قال صباحها في - وجل عز - هللا
 ليأخذن أو - الراية ألعطين: - وسلم عليه هللا

: قال أو ورسوله، هللا يحبه رجل غدا   - الراية
 فإذا. يديه على هللا يفتح ورسوله، هللا يحب
 علي، هذا: فقالوا نرجوه، وما بعلي نحن

- وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فأعطاه
 ".عليه هللا ففتح الراية
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هللأ  دددددددددد ":هللهللصبسددددددددددوعههللهللاهللصحي ددددددددددههللصبسددددددددددوعه هللهللاهللحيدددددددددد :هلل"هلل وعددددددددددههلل-13
هللص دددددددددد هللصحيدددددددددد  هللحيدددددددددد هللتادددددددددد ىلهللهللاهللأنهللأيهللاجلدددددددددد   ا هللمدددددددددد هلل هللاحمل دددددددددد 
هللع ا دددددددددد هللهللاهلليح دددددددددد هللاودددددددددد اد:هللص دددددددددد عواهللاع اط ددددددددددل هللأهددددددددددلهللهدددددددددد اهللأ كدددددددددد 
هلل وابددددددددددده هللحم ددددددددددد هلل هللاعا ددددددددددد هلليح ددددددددددد هللصاوددددددددددد ادهللإ  ب ددددددددددده هللإبادسهللأصهللإ  ب ددددددددددده
هللمددددددد هللاعلددددددد فهللإلمجددددددد  هللخمددددددد عفهللظددددددد ه  هللفددددددد هللع كدددددددلشهللحت يدددددددفهللصهددددددد ا

هللهللصأئم هللصاع  بااهللاع ح ب 
هللمدددددد هللصهدددددد هلل ق قدددددد  هللعددددددههلل  ب دددددد هللتادددددد ىلهللهللاهللصحم دددددد هللبادددددد هم هللمدددددد هللاهلدددددد  
;هللسددددددد  هللعدددددددههلليكدددددددونهللهللاهللصدددددددف تهللمددددددد هللاددددددد  هللصكدددددددلهللاعفا  ددددددد  هللصدددددددف ته
هللهللاهلليددددددد غضهللفقددددددد ;هللسددددددد  هللهلددددددد هللصاحمل ددددددد هللاعفا  ددددددد  هللاع دددددددف تهللمددددددد هللفهدددددددو
هللاألس   هللم هللعل  هللص  هلليهللصحي ههللص   هلليهللإ ل   
;هللهتدددددددددددد يهللألن:هلليقددددددددددددلهللصمهلل "هللبدددددددددددد هللهللاهلليهدددددددددددد يهللألن:هلل"هللص وعددددددددددددههلل-14
هللاع وف ددددددددقهلله ايددددددد هللهنددددددد هللب هل ايددددددد هللصاودددددددد اد.هللهللاهللهدددددددوهلليهددددددد يهللاعددددددد يهللألن

هلل.صاع  ع 
هللاو سددددددددددد اهللسددددددددددد  هللف دددددددددددنهللجددددددددددد  هللمددددددددددد هللاع و  ددددددددددد هللأدعددددددددددد هللمددددددددددد -15

هللأنهللصاعظدددددددددد ه :هللصاعوبدددددددددد  هللصاجلددددددددددو هللاوشددددددددددق هللمدددددددددد هللاألصع دددددددددد  هللصسدددددددددد دات
هللف هدددددددد هللص دددددددد هللإذ;هللخ ددددددددربهلل  دددددددد هللإىلهللاإلادددددددد بسهللي يدددددددد هللهللاهللبمحددددددددههللاو عددددددددف

هللإهندددددددمهلل دددددددىهللفظددددددد م هللصسددددددد مهللجدددددددو هللف  دددددددههللهللاهللصددددددد نهللاعنددددددديهللفهددددددد هللي
ف دددددد هللهللفهدددددد هلليهللص دددددد هللمدددددد هللفهددددددو;هللاعوبدددددد  هللصأمدددددد هللصاعثددددددوش هللاحلمددددددرهللأك ددددددوا
هللمدددددددد هللذعددددددد هللكددددددددونهللصصجددددددده.هللفظدددددددد ه س;هللاوشدددددددق هللفندددددددههللصأمدددددددد هللهللاهللبضددددددد 
هللاألمدددددددددددوب هللهددددددددددد  هللمثدددددددددددلهلليهللصاع حمدددددددددددلهللاع دددددددددددربهللأن:هللاع و  ددددددددددد هللأدعددددددددددد 
هللهللا هلل  دددددددددددد  هللصأنهللتو  دددددددددددد   هلليهللاإل لدددددددددددد نهللإخددددددددددددلصهللف ددددددددددددنهلليدددددددددددد  
هلل.اع ل هللف نهللصربهللصع ع 
هللف دددددددددههلل هللفدددددددددربأ:هللهلل وعددددددددده:هلل)هللهللهللاهللبمحدددددددددههللبددددددددد  هللابددددددددد هللاعشددددددددد  هلل ددددددددد  -16

هلل:هللف ئ ت ن
هلل.هلل(صس مهللف  ههللهللاهللص ن)هللاعنيهللص  هللفلم تهللم هللأهن .هلل-أ

هلل(هللهللاعاظ م هلل  بتههللف نهللاع اع هللهللاهللآي تهللم هللآي هللصه .هلل- 
هلل دددددددددى)هللهللهللاهللع سدددددددددو هللا ت ددددددددد  هللتددددددددد شهللف  ددددددددد  هللهللأنهللإىلهللإاددددددددد بسهللف دددددددددههلل-17

هللفلمددددددد هللصبغضدددددددههلل هللاإلقددددددد نهللفلمددددددد هللحم  دددددددههللك  ددددددد هللصهلددددددد اهلل هللهللاهللأ  ددددددده
هلل.هللاعنف  
هللهبدددددددددد هللاودددددددددد اد(هللهللهللاهللإ هللإعددددددددددههلل )هللهللادددددددددده دسهللإىلهللاعدددددددددد فوسهللأنهللف ددددددددددههلل-18

هللاعش كهللصت كهللهب هللاإلخلصهللإىلهللاع فوس

هللاع اا صنهللصخ ف ؤ )هللهللك نهللكم هلل هللهللاهللإىلهللاع ف سهللاإلم شهللبا هللف ههلل-19
هللأ :هلل)هللهللخط  ههلليهلل   هللأ ه)هللهللا ط  هللب هللفم هللف هللاولن هلليهللكم .هللهلليفا ون

هللصعك هلل هللأمواعكمهللع  خ صاهللص هللأا  بكمهللع ض بواهللإع كمهللفم يلهللأبسلهللم هللصهللاهللإين
هلل(هللصسن كمهللدينكمهللع ا موكمهللإع كمهللأبس هم
هلل:ع    هللاحل ي هللمن س  
هللاإلسلش هللإىلهللاع فوسهللاع اف هللبههللي   ئهللم هللأص هللأنهللف نهللاحل ي هللد هلل   
هلل.اعشه دت نهللمه هللاإلسلشهلليهللبك هللصأص 

هلل:مل ظ 
هللاألموبهللم هللبوا  هللخيرهمهللك    هللأهلهللك  واهللإنهللاعكف بهللحنوهللاإلم شهللمو ف
هلل:هللاعرتت  هللف نهللاعثل  
هلل.هلل2هللاإلسلش .1
 3هللاجلزي هللأص .2
هلل.اعق   هللأص.هلل .3

هلل:هللأم ي هللم هللبوا  هللخيرهمهللص ن اهللك  واهللصإن
هللاإلسلش.هلل1
هلل.اعك   هللأهلهللكما م  هللاعو ن اهللما م  هللاألبجحهللصهوهللص  ل.هللاعق   هللأص.هلل2
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
 ص نهللهللاهللف نهلل   ن هللحمم هللصف نهللآعههللصصح ههللصس مهلل.صهلل.....هللهللاف مهللاص

 رُجلا   بكَ  هللا يَهِديَ  لأن

 ُحْمرُ  من لكَ  َخير   واحدا  

 النعم

 

هلل

هلل

  5     6    1 

 عزمي إبراهيم عزيزأعدَّها 

 (12)رقم  سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

 يدوكون، الراية، خيبر، يوم: الآتية الكلمات اشرح. أ

 على أنفذ، فبرأ، فبصق، عينيه، يشتكي غدوا،

 هللا، حق الإسلام، إلى ادعهم بساحتهم، رسلك،

 .النعم حمر يهدي،

 .إجماليا شرحا الحديث اشرح. ب

 ذكر مع الحديث من فوائد عشر استخرج. ج

 .المأخذ

 شهادة إلى الدعوة لباب الحديث مناسبة وضح. د

 .هللا إلا إله لا أن
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