بسم اهلل الرمحن الرحيم
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وَل .أما بعد
ُشيك َل وأشهد أن ُممدا عبده ورس
ِ
ثيَشةكى
ئةظ ثةرتوكة ثيَك هاتيية ذ هندةك طؤتنيَن ثيَغةمبةرى صلى اهلل علية وسلم ثشتى من ئةظ
ثةرتوكة ديتى بناظآ ( :مائة حديث للحفظ مما ورد يف الصحيحني )،من دظيا بكةمة كوردى ب
هاريكارييا خودآ داكؤ خواندةظان مفاى ذآ بكةتن و بكةتة ريَكةك بؤ ذينا خؤ دا سةرفةراز بيت
لدونيايآ و ئاخرةتآ ،و ئةز دوعا ذ خودآ دكةم ظآ ثةرتوكآ ذ من قةبويل كةتن و بكةتة دمريزا
خيَرين دةيك و بابيَن من دا و هةر موسلمانةكى ،
دوماهيكآ دآ بيَذم  :هةرموسلمانةكآ مفاى يـآ هةى ظـآ ثةرتوكآ ضاث بكةتن و بةالظ بكةتن
بؤ خيَرآ نة بؤ فرةتنآ .
نظيَسني
عمر نظيم حممد زاخويل
51056340500
/41رجب0635/

ساال 4501/6/46 :

~~2

إخالص النية هلل
ذ دل و باوةرى ئنيةت بؤ خودآ بيت
ول ( :إنَّ َما
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ْخطَّاب  قَ َ
َ -1ع ْن عُ َم َر بْ َن ال َ
الَ :سم ْع ُ
ت ه ْج َرتهُ إلَى اللّه
األ ْع َم ُ
فم ْن َكانَ ْ
ال بَالْنيَاتَ ،وإنَّ َما لكل امرئ َما نَ َوىَ ،
ت ه ْجرتُهُ ل ُدنيا يُصيبُ َها ،أو ْام َرأة
َوَر ُسوله فَه ْج َرتهُ إلَى اللّه َوَر ُسولهَ ،وَم ْن َكانَ ْ
اج َر إليه )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
يَ ْنك ُح َها فَه ْج َرتُه إلَى َما َه َ

ذ عومةرآ كورآ خةتــتابى رازى بينا خودآ ل سةر بيت دبيَذيت :من طوه ل

ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت  (:هنديكة كارن ب
ئنيةتانن و هةما بؤ هةر مرؤظةكآ ئةو ئـــــنيةتة ئةوا وى كرى دلــآ خؤ و
ئنيةت ثآ ئيناي،ظيَـــــجا هــــــــةضييآ مشةختبوونا وى بؤ خـــودآ و
ثيَــغةمبةرى وى بيت  ،مشةختبوونا وى بـؤ خودآ و ثيَغةمبةرآ وية،و
هةضييآ مشةختبوونا وى بــؤ دونيايآ بيت كؤ دا ذ دونيايآ تشتةك
بدةستظة بينت ،يـــان ذنكةكآ ل خؤ مةهر بكةتن ،ئةو مشةختبوونا وى بؤ
وى تشيت ية ئـةوا وى ذ بةر مشةختبوون كرى) .
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احذر الشرك باهلل
هشياربة ذ شركا ب خودآ
ول ( :قَ َ
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس ُ
َ -2ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ال َسم ْع ُ
ال اللَّهُ
تَ َعالَى :أَنَا أَ ْغنَى ُّ
الش َرَكاء َعن ِّ
الش ْركَ ،م ْن َعم َل َع َملا أَ ْش َر َك فيه َمعي غَْيري
تَ َرْكتُهُ َوش ْرَكهُ )َ .رَواهُ ُم ْسلم

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ

خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت (:خودايآ ثاك و بلند دبيَذيت  :ئةز
زةنطينرتينآ شريكامن ذ شركآ  ،هةضييآ كارةكآ بكةتن و شركآ دوى
كاريدا بكةتن ئيَكآ لطةل من بكةتة شريك  ،ئةز دآ وى هيَلم و شركا وى ذآ
).
راقب قلبك وأخلص عملك
زيَرةظانيا دلـآ خؤ بكة و كارآ خؤ ذ دل بكة
ول اللَّه ص ( إ َّن اللَّهَ لَ يَ ْنظُُر إلَى
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -3ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ قَ َ
ص َورُك ْم َولَك ْن يَنْظُُر إلَى قُلُوب ُك ْم َوأَ ْع َمال ُك ْم )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ْ
سام ُك ْم ول إلى ُ
أج َ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت  ( :هنديكة خوديَ ية بةريَخؤنادةتة لةشيَن هةوة و
بةرةيَخونا دةتة شكـــليَت هـةوة بةلــآ ثا خودآ تةعــــاال بةريَــخو ددةتة
دليَت هةوة و كرياريَت هةوة ) .
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مداومة االستغفار
بةردةوام بني ل سةر ئيستغفارا
ول اللَّه ص ( يَا أَيُّ َها
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الم َزن ِّي  قَ َ
َ -4ع ْن األَغَ ِّر بن يسار ُ
وب فى الْيَ ْوم مائَةَ َم َّرة )َ .رَواهُ ُم ْسلم
َّاس تُوبُوا إلَى اللَّه واستغفروه ،فَإنِّي أَتُ ُ
الن ُ
ذ ئةغةررآ كورآ يةسارآ موزةني خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :يا طةلــآ خةلكآ تةوبة بكةن و بزفرن
بؤ الآ خودآ و داخازا ليَبؤرينآ ذآ بكةن ،هنديكة ئةزم د رؤذآ دا سةد
جاران تةوبة دكةم) .
باب التوبة مفتوح
دةرطةهآ تةوبآ ظةكريية
ال  ( :إ َّن اللَّهَ تعالى
ي َ عن النَّب ِّى ص قَ َ
َ -5ع ْن أَبى ُم َ
وسى أألَ ْش َعر ُ
سُ
سُ
ط يَ َدهُ بالن َ
وب ُمسيءُ الن َ
َّهار ليَتُو َ
ط يَ َدهُ باللَّْيل ليَتُ َ
ب ُمسيءُ
َّهارَ ،ويَ ْب ُ
يَ ْب ُ
اللَّْيل َحتَّى تَطْلُ َع َّ
س م ْن َمغْرب َها )َ .رَواهُ ُم ْسلم
الش ْم ُ
ذ بابآ موسايآ ئةشعةرى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ
ثيَغةمبةرآ صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :هنديكة خودآ تةعاالية
دةستآ خؤ ب شةظآ ظةدكةتن بوو ئةوآ ب رؤذآ طوننةهـ كرين دا تةوبة
بكةتن و دةستآ خؤ ب رؤذآ ظةدكةتن دا ئةوآ بشةظآ طوننةهـ كرين
تةوبة بكةتن هةتا وى دةمآ رؤذ ذ ئالــآ رؤذ ئاظايآ ظة دةركةفيت ) .
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من فضائل االعمال
ذ قةدر و قيمةتآ كاران
ول اللَّه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ى  قَ َ
َ -6ع ْن أَبى َمالك الحارث بن عاصم األَ ْش َعر ِّ
ْح ْم ُد للَّه تَ ْملُ الْم َيزا َنَ ،و ُس ْب َحا َن اللَّه
يمانَ ،وال َ
ص  ( :الطُّ ُه ُ
ور َشط ُْر اإل َ
ور،
الس َم َوات َواأل َْرضَ ،و َّ
ْح ْم ُد للَّه تَ ْمآلن -أ َْو تَ ْملَُ -ما بَ ْي َن َّ
الصلَةُ نُ ٌ
َوال َ
كُ ،ك ُّل النَّاس
الص َدقَةُ بُ ْرَها ٌنَ ،و َّ
َو َّ
ك أ َْو َعلَْي َ
الص ْب ُر ضيَاءٌَ ،والْ ُق ْرآ ُن ُح َّجةٌ لَ َ
سهُ فَ ُم ْعت ُق َها أ َْو ُموب ُق َها )َ .رَواهُ ُم ْسلم
يَغْ ُدو فَ بَائ ٌع نَ ْف َ
ذ بابآ مالكى حارسآ كورآ عاصمآ ئةشعةرى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت :
ثيَغةمبةر صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :ثاقذى و خؤ ثاقذ كرن نيظا باوةريآ
ية  ،سوثاسيا خودآ تةرازيآ تذى دكةت،و دويركرنا خودآ ذ هةر
كيَماسيةكى و سوثاسيا خودآ هةردوو وان تذى دكةتن يان دناظ بةينا
عةمسانان و عةرديدا تذى دكةتن  ،و نظيَذ رؤناهي ية،و دانا خيَرى
بةلطةية ،و بيَهنفرةهى رؤناهي ية  ،قورئان بةلطةية بؤ تة يان ل سةر تة ،
هةمى مرؤظ سثيَدآ دةردكةفن و نةفسيَن خؤ دفرؤشن يان دآ خؤ رزطار كةن
يان دآ خؤ ذناظ بةن) .
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إصرب على االذى
بيَهنفرةه بة ل سةر نةخؤشيآ

يب
َ -7ع ْن أَبي َسعيد َو أَبي ُه َريْ َرةَ م َع ْن النَّب ِّي ص قَ َ
الَ ( :ما يُص ُ
صبَ ،وَل َهمَ ،وَل َح ْزنَ ،وَل أَذاىَ ،وَل غَمَ ،حتَّى
ال ُْم ْسل َم م ْن نَ َ
صبَ ،وَل َو َ
َّ
شا ُك َها إ َّل َك َّف َر اللَّهُ ب َها م ْن َخطَايَاهُ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
الش ْوَكةُ يُ َ
ذ بابآ سةعيدى و ئةبوو هورةيرةى خودآ ذ وان رازى بيت دهيَتة
ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرآ صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت  ( :نينة ب
طةهيتة موسلمانى ذ بةال و نةساخييان و دل تةنطى وخةم و كوظان و ئيَشان
و دذواريان ،حةتا سرتيةك بضيت د لةشى ويدا ئيلال دآ خودآ تةعاال ب وآ
نةخؤشيآ طوننةهيَن وى ذآ بةت ) .
ال تغضب
عيَجز نة بة ( غةزةب نةبة)
َ -8ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ أ َّ
س َّ
الص َر َعة ،إنَّ َما
ول اهلل ص قَ َ
َن َر ُس ُ
الشدي ُد ب ُّ
ال( :لَْي َ
َّ
ضبُ ).متَّ َف ٌق َعلَيه
سهُ ع ْن َد الغَ َ
الشدي ُد الَّذي يَ ْمل ُ
ك نَ ْف َ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت:ذ ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :مرؤظآ ب هيَز نة ب خؤ ليَكدانآ ية ،
بةلـكو مرؤظآ ب هيَز هةما ئةوة يآ نةفسا خؤ بطريت ل دةمآ عيَجز بوونآ و
غةزةبآ) .
~~7

إلزم الصدق
بةردةوام بة لسةر رِاستطؤييَ
الص ْد َق يَ ْهدى إلَى الب ِّر،
َ -9ع ْن إبْن َم ْسعُودَ ع ْن النَّب ِّي ص قَ َ
ال ( :إ َّن ِّ
ب ع ْن َد اللَّه
ْجنَّةَ ،وإ َّن َّ
الر ُج َل لَيَ ْ
َوإ َّن الْب َّر يَ ْهدى إلَى ال َ
ص ُد ُق َحتَّى يُ ْكتَ َ
ور يَ ْهدي إلَى النَّارَ ،وإ َّن
صدِّي اقاَ .وإ َّن الْ َكذ َ
ب يَ ْهدي إلَى فُ ُجور َوإ َّن الْ ُف ُج َ
ب ع ْن َد اللَّه َك َّذاباُ ).متَّ َف ٌق َعلَيه
َّ
الر ُج َل لَيَ ْكذ ُ
ب َحتَّى يُ ْكتَ َ
ذ كورآ مةسعودى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرى
صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :ئةمانةت هوين و راستى هنديكة راستى ية
دآ بةرآ خودانآ خؤ دةتة باشييآ ،و هنديكة باشي ية دآ بةرآ خودانآ
خؤ دةتة بةهةشتآ ،و بةردةوام زةالم دآ راستييآ بيَذيت و دآ ل راستييآ
طةريت حةتا ئةو ل نك خودآ تةعاال دئيَتة نظيَسني مرؤظةكىَ راستطو ،و
هشيارى درةوىَ بن ضونكى هنديكة درةوة بةرآ خودانىَ خؤ دةتة
سةرداضوونىَ و سةرداضوون بةرىَ مرؤظى دةتة ئاطرى و بةردةوام زةالم دآ
دةرو َى كةت و دآ ل درةوىَ طةريت حةتا ل نك خودآ تةعاال دئيَتة نظيَسني
ى درةوكةر).
مرؤظةك َ
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ال تضيِّع النعم
نيعمةتا ذ دةست نةدة
ول اللَّه ص ( :ن ْع َمتَان َم ْغبُو ٌن فيه َما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -01ع ْن ابْن َعبَّاس م قَ َ

ي
َكث ٌير م َن النَّاسِّ :
الص َّحةُ َوالْ َف َراغُ )َ .رَواهُ البُ َخار ُّ
ذ كورآ عةبباسى خودآ ذآ وان رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت  ( :دوو نعمةتن طةلةك ذ خةلكآ وان نعمةتا ذ دةست
ددةن (مفاى ذآ ناكةن)  :ساخلةمى و ظاالهييا دةمى) .

االجتهاد يف الطاعة
خؤ مانديكرن د طاعةتى دا
ول اللَّه ص
ت َر ُس ُ
َ -00ع ْن ثَ ْوبَا َن َم ْولَى َر ُسول اللَّه ص  قَ َ
الَ :سم ْع ُ
يَ ُق ُ
ك ب َكثْ َرة ُّ
ك لَ ْن تَ ْس ُج َد للَّه َس ْج َدةا إلَّ َرفَ َع َ
الس ُجود ،فَإنَّ َ
ولَ ( :علَْي َ
ك اللَّهُ
ب َها َد َر َجةاَ ،و َح َّ
ك ب َها َخطيئَةا)َ .رَواهُ ُم ْسلم
ط َع ْن َ

ذ ثهوبانى خودآ ذآ رازى بيت ثشتةظان و خزمةتكارآ دبيَذيت :من طوهـ ل

ثيَغةمبةرآ خودآ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :ئةمانةت تؤ طةلةك
سوجدا ببة بؤ خودآ  ،نــــــينة تـؤ ســـوجدةكآ ببةي بؤ خودآ ،ئيلال خودآ
ب وآ سوجــــــدآ دآ ثلةك تة بلند كةت و دآ طوننةهةك تة ثآ ذآ بةت ) .
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االعمال باخلواتيم
كار ب دوماهيكيَنة
ث ُك ُّل َع ْبد َعلَى َما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -01ع ْن َجابر قَ َ
ول اللَّه ص  ( :يُ ْب َع ُ

ات َعلَْيه) َ .رَواهُ ُم ْسلم
َم َ

ذ جابرى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل علية

وسلم طؤت  ( :رؤذا رابوونــآ هةر عةبدةك دآ ل سةر وآ رابيت ئةوا ئةو ل
سةر مرى) .
ال حتقرن من الـمعروف شيئا
كيَم نةكة تشتةكى ذ خيَرآ و باشييآ
ال ل َى النَّب ُّى ص  ( :لَ تَ ْحق َر َّن م َن ال َْم ْع ُروف
ال :قَ َ
َ -01ع ْن أَبى ذَر قَ َ
اك ب َو ْجه طَليق)َ .رَواهُ ُم ْسلم
َخ َ
َش ْيئااَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ ْل َقى أ َ
ذ بابآ ذةرى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل علية
وسلم طؤتة من  ( :ض تشتى ذ خيَرآ و باشيآ كيَم نةكة  ،هةكةر خؤ تؤ
سةحكةية برايآ خؤ بديَمةكآ طةش و ظةكرى) .
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استعن باهلل
هاريكاريآ ذ خودآ بكة
ي َخ ْي ٌر
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -04ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ قَ َ
ول اللَّه ص  ( :ال ُْم ْؤم ُن الْ َقو ُّ
ك،
َح ُّ
ص َعلَى َما يَ ْن َفعُ َ
ب إلَى اللَّه م َن ال ُْم ْؤمن الضَّعيف َوفي ُكل َخ ْي ٌرْ ،
احر ْ
َوأ َ
ْت َكا َن َك َذا
َصابَ َ
ك َش ْيءٌ فَلَ تَ ُق ْل لَْو أَنِّي فَ َعل ُ
َو ْ
استَع ْن باللَّه َولَ تَ ْعج ْز َوإ ْن أ َ
اء فَ َع َل ،فَإ َّن لَ ْو تَ ْفتَ ُح َع َم َل َّ
الش ْيطَان )َ .رَواهُ
َوَك َذاَ .ولَك ْن قُ ْل قَ َد ُر اللَّه َوَما َش َ
ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت  ( :باوةردارآ ب هيَز ضيَرتة و خؤشتظيرتة لدةظ خودآ ذ
باوةردارآ الواز و خيَر ييت هةر دووكان دا هةى  ،طةلةك ثويتآ بدة ل سةر
وى تشتآ مفاى ل تة دكةت و هاريكارآ ب خودآ بكة و الواز نةبة هةكةر
تشتةك طةهشتة تة نةبيَذة ئةطةرمن هو كربا و هو كربـــا دا هو سا بيت ،
بةلـآ بيَذة قةدةرا خودآ ية هةر تشتآ بظيَـت دآ كةت  ،هنديكة ئةطةرة
ظة دكةتن كارآ شةيتانى – كؤ دآ نةخؤشييان و واسواس ضـآ كةتن بؤ
مرؤظى .)-
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املؤمن بني الشكر والصرب
باوةردار دناظ بةينا شوكرآ و بيَهن فرةهيَدا
ول اللَّه ص َ ( :ع َجباا أل َْمر
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ص َه ْيب بن سنان  قَ َ
َ -05ع ْن ُ
َّ
َّ
س ذَال َ
َحد إلَّ لل ُْم ْؤمن :إ ْن أ َ
ك أل َ
َصابَ ْتهُ َس َّراءُ
ال ُْم ْؤمن إن أ َْم َرهُ ُكلهُ له َخ ْي ٌر َولَْي َ
صبَ َر فَ َكا َن َخ ْي ارا لَهُ )َ .رَواهُ ُم ْسلم
َصابَ ْتهُ َ
ض َّراءُ َ
َش َك َر فَ َكا َن َخ ْي ارا لَهَُ ،وإ ْن أ َ

ذ صوهةيبآ كورآ سينانى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :ئةز يآ حيبةتآ طرتيمة ذ فةرمانا باوةردارى
( ذ كارو كرياريَن ئةو دكةن و نةخوشييَن دئينة سةرآ وى) ،هنديكة
فةرمانا وية هةمى بؤ وى خبيَرة ،و ئةظ ضةندة بؤ كةسآ نينة ئيلال بؤ باوةر
دارى  :ئةطةر خؤشى طةهشتآ سوباسى كر ئةظة بؤ وى خبيَرة  ،و ئةطةر
نةخؤشي طةهشتآ صةبر كيَشا ئةظة بؤ وى خبيَرة) .
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شُعب االميان
ضةقيَن باوةريآ

ض ٌع َو َس ْب عُو َن -
َ -06ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ َ ،عن النَّب ِّيص قَ َ
يما ُن ب ْ
ال ( :اإل َ
اها إ َماطَةُ
أ َْو ب ْ
ض ٌع َوستُّو َن ُ -ش ْعبَةا :فَأَفْ َ
ضلُ َها قَ ْو ُل :لَ إلَهَ إلَّ اللَّهَُ ،وأَ ْدنَ َ
يمان )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
األَذَى َعن الطَّريقَ ،وال َ
ْحيَاءُ ُش ْعبَةٌ م َن اإل َ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرآ
صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :باوةرى حةفتآ و تشتةك يان شيَست و
تشتةك ضةقن  ،باشرتينا وآ  :طؤتنا ض ثةرستييَن حةق نينن هةذى
ثةرستنآ بؤ بيَتة كرن ذ خودآ ثيَظة تر ئةو بتنآ هةذيية ،و كيَمرتينا وى
راكرنا نةخؤشيآ ية ذ ريَكى و شةرم ثارضةكة ذ باوةرييآ ) .
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من مكفرات الذنوب
ذ كاريَن ذيَربنا طوننةهان
س،
َ -07ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ َ ع ْن َر ُسول اللَّه ص قَ َ
الَّ ( :
ات ال َ
الصلَ َو ُ
ْخ ْم ُ
ات لما بَ ْي نَ ُه َّن إذَا
ضا َنُ ،م َك ِّف َر ٌ
ضا ُن إلَى َرَم َ
ْج ُم َعةَ ،وَرَم َ
ْج ُم َعةُ إلَى ال ُ
َوال ُ
اجتُنبَت الْ َكبَائ ُر)َ .رَواهُ ُم ْسلم
ْ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت :ذ ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت  ( :هةر ثيَنض نظيَذ  ،و خؤتبة بؤ خؤتبآ  ،و رةمةزان بؤ
رةمةزانآ  ،طوننةهيَن دناظ بةينا خؤدا ذآ دبةن ئةطةر مرؤظى خؤ ذ
طوننةهيَن مةزن دانة ثاش) .
من اسباب رضا اهلل ـ
ذ ئةطةريَن رازى بوونا خودآ
ضى َعن ال َْع ْبد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -08ع ْن أَنَس  قَ َ
ول اللَّه ص (:إ َّن اللَّهَ لَيَ ْر َ
ب َّ
الش ْربَةَ فَ يَ ْح َم َدهُ َعلَْي َها )َ .رَواهُ
أَ ْن يَأْ ُك َل األَ ْكلَةَ فَ يَ ْح َم َدهُ َعلَْي َها ،أ َْو يَ ْش َر َ

ُم ْسلم

ذ ئةنةسى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ صلى اهلل علية وسلم

طؤت ( :هنديكة خودآ ية رازى دبيت ذ عةبدى دةمآ عةبد خارنةكى خبؤت
سوباسيا خودآ بكةت ل سةر وآ خارنآ ،يان ظةخارنةكآ ظةخؤت سوثاسيا
خودآ بكةت ل سةر وآ ظةخارنآ ) .
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النهي عن كثرة السؤال
دانا ثاش ذ طةلةك ثسياران

الَ ( :دعُوني َما تَ َرْكتُ ُك ْم ،إنَّ َما
َ -09ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ َ ،عن النَّب ِّي ص قَ َ
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم كثرة ُس َؤاله ْم َوا ْختلَفُ ُه ْم َعلَى أَنْبيَائه ْم ،فَإذَا نَ َه ْيتُ ُك ْم
أَ َهلَ َ
استَطَ ْعتُ ْم)ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
اجتَنبُوهَُ ،وإذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بأ َْمر فَأْتُوا م ْنهُ َما ْ
َع ْن َش ْيء فَ ْ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت :ذ ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى

اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :وى تشتى بهيَلن يـآ من هوين ذآ داينة ثاش
،هنديكة ييَن بةرى هةوة بني ضون هيالكآ ذ ئةطةرى ثسياركرنا وان يا زيَدة
و ذيَكجودابونا وان ل سةر ثيَغةمبةريَن وان ،هةكةر تشتةك من هوين ذآ
دانة ثاش خؤ ذآ دوير بيَخن و هةكةر من فةرمان ب تشتةكى ل هةوة كر
هويَن بكةن لدويظ ثآ جيَبوونا خؤ ) .
النهي عن البدع
دانا ثاش ذ بيدعــآ
ث فى أ َْمرنَا
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
َح َد َ
شةَل قَالَ ْ
َ -11ع ْن َعائ َ
ول اللَّه ص ( َم ْن أ ْ
س م ْنهُ فَ ُه َو َرد )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َه َذا َما لَْي َ
ذ عائيشايآ خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودآ صلى اهلل علية
وسلم طؤت ( :هةضييىَ كـارةكآ نوى بكةت د ديـنآ مــــةدا و ئةو كارة نةذ
دينى مة بيت ئةو كـارة لـآ زفـــراندية ئـانكو ذآ نائيَتة قةبويل كرن).
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الدال على اخل ري كفاعل
رآ نيشاندةرآ خيَرآ هةضكو كرى
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ى البدري قَ َ
صار ِّ
َ -10ع ْن أَبى َم ْسعُود عُ ْقبَةَ بْن َع ْمرو األَنْ َ
َجر فَاعله )َ .رَواهُ ُم ْسلم
اللَّه ص ( َم ْن َد َّل َعلَى َخ ْير فَ لَهُ مثْ ُل أ ْ
ذ بابآ مةسعودى عوقبآ كورآ عةمرآ ئةنصاريآ بةدرى خودآ ذ رازى بيت
دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودآ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ خيَرآ
نيشا ئيَكى بدةت بؤ هةية هندآ خيَرا ئةوآ خيَرى دكةتن) .
الدين النصيحة
ئاين شريةتة
ى  أ َّ
َ -11ع ْن تَميم بْ ُن أ َْوس َّ
يحةُ )
َن النَّب َّى ص قَ َ
الدار ِّ
ِّين النَّص َ
ال ( :الد ُ
قُلْنَا ل َم ْن؟ قَ َ
ين َو َع َّامته ْم )َ .رَواهُ
ال ( :للَّه َولكتَابه َول َر ُسوله َوألَئ َّمة ال ُْم ْسلم َ
ُم ْسلم
ذ تةميمآ كورآ ئةوسآ داري خودآ ذ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودآ
صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :ئاين شريةتة ) مة طوتآ :بؤ كآ ؟ طؤت  ( :بؤ
خودآ  ،و بؤ ثةرتوكا وى ،و ثيَغةمبةرآ وى ،و بؤ ثيَشيَن موسلمانان و بؤ
هةمى موسلمان) .
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املؤمنون إخوة
باوةردار برانة

َح ُد ُك ْم َحتَّى
َ -11ع ْن أَنَس بْن َمالك َ عن النَّب ِّى ص قَ َ
ال ( :لَ يُ ْؤم ُن أ َ
ب لنَ ْفسه ُ ).متَّ َف ٌق َعلَيه
ب ألَخيه َما يُح ُّ
يُح َّ

ذ ئةنةسآ كورآ مالكى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ
ثيَغةمبةرى صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :ئيَك ذهةوة باوةرييىَ نائينت
ئانكو (باوةرييا وى تةمام نابيت )هةتا ئةوا بوَ خبوَ دظيَت ئةو بوَ برايىَ خوَ
ذى بظيَت) .
املؤمنون جسد واحد
باوةرداران ئيَك لةشن
ين
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ُّع َمان بْن بَشير م قَ َ
َ -14ع ْن الن ْ
ول اللَّه صَ ( :مثَ ُل ال ُْم ْؤمن َ
اعى
سد إذَا ا ْشتَ َكى م ْنهُ عُ ْ
ض ٌو تَ َد َ
احمه ْم َوتَ َعاطُفه ْمَ ،مثَ ُل ال َ
فى تَ َوادِّه ْم َوتَ َر ُ
ْج َ

ْح َّمى )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
سد ب َّ
الس َهر َوال ُ
لَهُ َسائ ُر ال َ
ْج َ

ذ نوعمانآ كورآ بةشريى خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :مةتةال باوةرداران د ظيانآ و حةذيَكرنآ دا و د
دلوظانيَدا و نةرماتيآدا بو ئيَك دوو  ،وةكى مةتةال ئيَك لةشي ية  ،ئةطةر
ئةندامةك ذ وى لةشى ئيَشا لةش هةمى دمينت دطةل دا ب هشياربوونآ و
تــا طرتنآ) .
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تغيري الـمنكر
طوهارتنا خرابيآ

ول( :
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ -15ع ْن أَبُي َسعيد الخدري  قالَ :سم ْع ُ

سانه ،فَإ ْن لَ ْم يَ ْستَط ْع
َم ْن َرأَى م ْن ُك ْم ُم ْن َك ارا فَ لْيُ غَيِّ ْرهُ بيَده ،فَإ ْن لَ ْم يَ ْستَط ْع فَبل َ
يمانَ ) .رَواهُ ُم ْسلم
ك أَ ْ
ض َع ُ
فَب َقلْبه َو َذل َ
ف اإل َ
ذ بابآ سةعيدآ خودرى خودآ ذ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ

خودآ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :هةضييآ ذ هةوة خرابيةك ديَت بال
بدةستآ خؤ بطؤهريت  ،هةكةر نةشييا بال ب ئةزمانآ خؤ بطؤهريت  ،و
هةكةر نةشييا بال بدلـآ خؤ بطؤهريت و ئةظة الوازترين باوةريية) ئانكو  :د
دلــآ خؤدا نةرازى بيت .

عالمات املنافق
نيشانيَت مرؤظآ دورى
َ -16ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  أ َّ
ث:
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( :آيَةُ ال ُْمنَافق ثََل ٌ
فَ ،وإذَا ْاؤتُم َن َخا َن )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
إذَا َح َّد َ
بَ ،وإذَا َو َع َد أَ ْخلَ َ
ث َك َذ َ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت :ذ ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :نيشانيَن مروَظىَ دورى سىَ نة  :دةمىَ باخظيت
ىل
دىَ درةوىَ كةت  ،ئةطةر سوزةك يان ثةميانةك دا ئيَكىَ دىَ سوزا خوَ َ
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ظةبيت و جبه نائينت  ،ئةطةر ئةمانةتةك كةتة د دةستىَ وى دا دىَ
خيانةتآ تيَدا كةت) .
اتقوا الظلم والشُّح
خؤ ب ثاريَزن ذ زوملآ و قةلسيآ
ُّ
َ -17ع ْن َجابر بْن َع ْبد اللَّه م أ َّ
ْم
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( :اتَّ ُقوا الظل َ
ُّ
الش َّح فَإ َّن ُّ
ات يَ ْوَم الْقيَ َامةَ ،واتَّ ُقوا ُّ
ك َم ْن َكا َن
ْم ظُلُ َم ٌ
الش َّح أ َْهلَ َ
فَإ َّن الظل َ
استَ َحلُّوا َم َحارَم ُه ْم )َ .رَواهُ ُم ْسلم
اء ُه ْم َو ْ
قَ ْب لَ ُك ْمَ ،ح َملَ ُه ْم َعلَى أَ ْن َس َف ُكوا د َم َ
ذ جابرآ كورآ عةبدولالهى خودآ ذآ وان رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :خؤ ذ زوملآ ب ثاريَزيَن هنديكة زولـمة
تاريستانة ل رؤذا قيامةتآ  ،و خؤ ذ قةلسيآ ب ثاريَزن هنديكة قةلسيية
ئةويَن (ئوممةتيَن) ذ بةرآ هةوة ب هيالك برن و قةلساتيآ وةل وانا كر
كؤ خؤينا ئيَك دوو رذتن و مالـآ ئيَك و دوو بؤ خؤ حةالل كرن) .
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هذا هو املسلم
ئاها ئةظةية موسلمان

ال( :ال ُْم ْسل ُم
َ -18ع ْن َع ْبد اللَّه بْن ْع َمرو بْن ال َْعاص م َع ْن النَّب ِّي ص قَ َ
سانه َويَده َوال ُْم َهاج ُر َم ْن َه َج َر َما نَ َهى اللَّهُ َع ْنهُ).
َم ْن َسل َم ال ُْم ْسل ُمو َن م ْن ل َ
ُمتَّ َف ٌق َعلَيه
ذ عةبدولالهآ كورآ عةمرآ كورآ عاصى خودآ ذ وان رازى بيت دهيَتة
ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرى صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :موسلمان ئةوة
يـآ موسلمان ذ ئةزمانآ وى و دةستآ وى ب سالمةت بن  ،و مشةختى ئةوة
يآ مشةختبووى و هيَالى ذ وى تشتآ خودآ ئةو ذآ داية ثاش ) .
املؤمن مصاب
باوةردار تؤشى نةخوشيان دبيت
ول اللَّه صَ ( :م ْن يُر ْد اللَّهُ به َخ ْي ارا
الَ :ر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -19ع ْن أبي ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ي
ب م ْنهُ )َ .رَواهُ البُ َخار ُّ
يُص ْ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت  ( :هةضييآ خودآ خيَر بؤ وى بظيَت دآ وى تؤشآ
بةالو نةخؤشيان كةت) (.داكو ذ طوننةهان بيَتة ثاقذ كرن).
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جزاء القسوة
سزايآ رةقاتيآ
ول اللَّه ص َ (:م ْن لَ يَ ْر َحم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -11ع ْن َجرير بْن َع ْبد اللَّه قَ َ
َّاس لَ يَ ْر َح ْمهُ اللَّهُ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
الن َ
ذ جةريرآ كورآ عةبدولالهى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :هةضييآ دلؤظانيآ ب خةلكـآ نةبيت
خودآ ذى دلؤظانيآ ثآ نابةت) .
من حقوق املسلم على اخي
ذ مافيَن موسلمانآ ل سةر برايآ وى
َ -13ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  :أ َّ
ال َ ( :ح ُّق ال ُْم ْسلم َعلَى
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ْجنَائزَ ،وإ َجابَةُ
سَ :ر ُّد َّ
السلَمَ ،وعيَ َ
ادةُ ال َْمريضَ ،واتِّ بَاعُ ال َ
ال ُْم ْسلم َخ ْم ٌ
َّ
يت ال َْعاطس )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
الد ْع َوةَ ،وتَ ْشم ُ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :مافآ موسلمانى ل سةر موسلمانى
ثيَنجن  ،بةرسظدانا سالظىَ  ،سةرةدانا نةخؤشى  ،دويظ ضوونا جةنازةيى ،
بةرسظدانا طازييا وى ،و ئةطةر بيَهنذى طؤت ( :احلمدهلل) تؤ بةرسظا وى
بدةى بيَذيآ  ( :يرمحك اهلل).
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املصلح ليس بكذاب
مرؤظآ ئاشتبونى دكةت نة درةوينة

ول اللَّه
ت َر ُس َ
َ -11ع ْن أ ُِّم ُكلْثُوم ب ْنت عُ ْقبَةَ بْن أَبي ُمعيطل قَالَ ْ
تَ :سم َع ُ
ول
صل ُح بَ ْي َن النَّاس فَ يَ ْنمي َخ ْي ارا ،أ َْو يَ ُق ُ
ص يَ ُق ُ
اب الَّذي يُ ْ
س الْ َك َّذ ُ
ول( :لَْي َ
َخ ْي ارا)ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ذ دةيكا كةلثومآ كضا عوقبآ كورآ بابآ موطيعى خودآ ذ وآ رازى بيت
دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت :
(ئةو نة درةوينة ئةوآ ئاشتبونآ دكةت دناظ بةينا خةلكآ دا قةسا خيَرآ
دآ ئينت وبةت و دآ يا خيَرآ بيَذيت) .
احفظ حق اجلار
مافآ جريانى ب ثاريَزة

ول اللَّه صَ ( :ما
ال َر ُس ُ
َ -11ع ْن ابْن عُ َم َر م وعائيشة ل قَ َال :قَ َ
ت أَنَّهُ َسيُ َوِّرثُهُ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َز َ
ْجار َحتَّى ظَنَ ْن ُ
يل يُوصيني بال َ
ال ج ْبر ُ
ذ بابآ عومةرآ و عائيشايآ خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذن :ثيَغةمبةرآ

خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةر بةردةوام جربيلى وةصيةت لـمن
دكر ب جريانآ حةتا من هزر دكر كؤ جريان بؤ جريانآ دبيتة مريات كر) .

~~22

اجتنب الكبائر
خؤ دوير بكة ذ طوننةهيَن مةزن
ال( :الْ َكبَائ ُر:
العاص م َع ْن النَّب ِّي ص قَ َ
َ -14ع ْن َع ْبد اللَّه بْن َع ْمرو بْن َ
ْاإل ْش َر ُ
وس )َ .رَواهُ
اك باللَّهَ ،وعُ ُقو ُق ال َْوال َديْنَ ،وقَ ْت ُل النَّ ْفسَ ،والْيَم ُ
ين الْغَ ُم ُ

ي
البُ َخار ُّ
ذ عةبدولالهآ كورآ عةمرآ كورآ عاصى خودآ ذ وان رازى بيت دهيَتة
ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرى صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :طوننةهيَن مةزن ،
شريك دانان بؤ خودآ ،نةطوهدارييا دةيك و بابان  ،كوَشتنا نةفسآ و سيند
خارنا ذ درةو) .
أفش السالم
سالظآ بةالظ كةن
ول اللَّه ص َ (:والّذي نَ ْفسي بيَده
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -15ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ قَ َ
َدلُّ ُك ْم َعلَى
ْجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤمنُواَ ،ولَ تُ ْؤمنُوا َحتَّى تَ َحابُّوا ،أ ََولَ أ ُ
لَ تَ ْد ُخلُو َن ال َ
السلَ َم بَ ْي نَ ُك ْم )َ .رَواهُ ُم ْسلم
شوا َّ
َش ْىء إذَا فَ َعلْتُ ُموهُ تَ َحابَ ْبتُ ْم؟ أَفْ ُ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :ئةز ب وى سويند دخوم يآ نةفسا من د دةست دا
هوين ناضنة بةهةشتىَ هةتا هوين باوةريىَ نــــة ئينن  ،و هـــوين باوةرييىَ
ناينن حةتا هوين هةذ ئيَك دوو نةكةن  ،ئةرآ تشتــةكىَ بوو هةوة نة بيَذم
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ئةطةر هةوة كر هوين دآ حةش ئـيَـك و دوو كةن؟ سالظىَ دناف بةينا ئيَك و
دوو دا بةالظ بكــةن ) .
حُرمة املوحد
ثريؤزييا وى كةسآ يآ ئيَكاتيا خودآ دكةتن
ول اللَّه ص
ت َر ُس َ
َ -16ع ْن أَبي عبداهلل طارق بن ا َش ْيم  ،قَ َ
الَ :سم ْع ُ
ولَ ( :م ْن قَ َ
يَ ُق ُ
ال لَ إلَهَ إلَّ اللَّهُ َوَك َف َر ب َما يُ ْعبَ ُد م ْن ُدون اللَّهَ ،ح ُرَم َمالُهُ َو َد ُمهُ
سابُهُ َعلَى اللَّه تَ َعالَى )َ .رَواهُ ُم ْسلم
َوح َ
ذ طارقآ كورآ ئةشيةمى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ بيَذيت  :ض ثةرستيَن حةق نينن
هةذى ثةرستآ ذ خودآ ثيَظةتر و كوفريآ ب وى تشتى بكةتن يـآ ثةرسنت
بؤ دئيَتة كرن ذ بلى خودآ ،مالــآ وى حةرام بوو ،و خوينا وى حةرام بوو  ،و
حيسابا وى ل سةر خودآ ية ).
فضل التوحيد
خيَرا ئيَكاتيا خودآ دثةرستنآ دا
ول اللَّه صَ ( :م ْن َشه َد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الصامت قَ َ
ادةَ بْن َّ
َ -17ع ْن عُبَ َ
َن ُم َح َّم ادا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،وأ َّ
يك لَهَُ ،وأ َّ
يسى
أَ ْن َل إلَهَ إ َّل اللَّهُ َو ْح َدهُ َل َشر َ
َن ع َ
وح م ْنهَُ ،و َّ
ار
َع ْب ُد اللَّه َوَر ُسولُهَُ ،وَكل َمتُهُ أَلْ َق َ
ان ال َ
اها إلَى َم ْريَ َم َوُر ٌ
ْجنَّةَ َحق َوالنَّ َ
ْجنَّةَ َعلَى َما َكا َن م ْن ال َْع َمل )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َحق ،أَ ْد َخلَهُ اللَّهُ ال َ
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ذ عوبادةى كورآ صامتى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ شةهدة بدةت كؤ ض ثةرستيَن حةق
نينن هةذآ ثةرستنآ ذ خودآ ثيَظةتر و ئةو بتنآ ية و ض شريك نينن بؤ وى
،و هنديكة موحةممةدة عةبدآ ويية و ثيَغةمبةرآ وي ية  ،وهنديكة
عيساية عةبدآ خودآ يةو ثيَغةمبةرآ وي ية ،و ثةيــــــــظا وى كــــــــــــؤ
داية مــــةريةمايآ و روحكة ذ وى (مةقةسةد ذظآ طؤتنآ  ،ثةيظ  :ئةو
مزطينييةية يا خودآ بريَكا جربيلى علية السالم بؤ مةريةمايآ فريَكرى
ب ضيَكرنا عيساى علية السالم ئةو ثةيظةية يا -ببة -كن . -و روح  :كؤ
عيسا يآ هاتى بظكرنآ ذ دةظ جربيلى ب فةرمانا خودآ  -ذظآ طوتنآ كؤ
عيسا عةبدآ خودآية و ثيَغةمبةرآ وي ية ب فـــــــــةرمانا خودآ يآ هاتى
ئافراندن ،عيسا نة خوداية ثةرسنت بؤ بيَتة كرن بةلكآ ثيَغةمبةرة و
ضيَكريآ خودآ ية طوهدارى بؤ بــيَتة كرن نة ثةرسنت ) .و هنديكة
بةهةشتة راستة و هنديكة ئاطرة جهنةمة راستة  ،دآ خودآ وى كةتة
دبةهةشتآ دا ل سةر وى كارآ وى هةى ).
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الـمؤمن بني اخلوف و الرجاء
باوةردار دناظ بةينا ترسآ و هيظي يَدا
ب إلَى
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
 -18عن ابن مسعود  قَ َ
ْجنَّةُ أَق َْر ُ
ول اللَّه ص ( :ال َ
ي
ك )َ .رَواهُ البُ َخار ُّ
َّار مثْ ُل ذَل َ
أَ
َحد ُك ْم م ْن ش َراك نَ ْعله َوالن ُ
ذ كورآ مةسعودى رازى بينا خودآ ل سةر بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :بةهةشت بو هةوة نيَزيكرتة ذ قةيتانكيَت
مشكا هةوة و ئاطر ذى هةروةسا) .
احذروا الدنيا
هشيارى دونيايآ بن
اف
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ى  قَ َ
َخ ُ
ْخ ْدر ِّ
ول اللَّه ص ( :إ َّن م َّما أ َ
َ -19ع ْن أَبى َسعيد ال ُ
َعلَْي ُك ْم من بَ ْعدي َما يُ ْفتَ ُح َعلَْي ُك ْم م ْن َزْه َرة ُّ
الدنْ يَا َوزينَت َها ) ُمتَّ َف ٌق َعلَيه

ذ بابآ سةعيدآ خودرى خودآ ذ رازى بيت دبيَذت  :ثيَغةمبةرآ خودآ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :ئةوا ئةز ذآ دترسم ل سةر هةوة ثشتى من كؤ
دةرطةهيَن دونيايآ ل هةوة فةبن ذ جوانيا دونيايآ و خةمالوآ) .
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ال يبقى للمرء اال عمل
نا مينت بؤ مرؤظى ئيلال كارآ وى
ول اللَّه ص قَ َ
َ -41ع ْن أَنَس َ ع ْن َر ُس ُ
ال (:يَ ْتبَ ُع ال َْميِّ َ
ت ثََلثَةٌ أ َْهلُهُ َوَمالُهُ
َو َع َملُهُ فَ يَ ْرج ُع اثْ نَان َويَ ْب َقى َواح ٌد يَ ْرج ُع أ َْهلُهُ َوَمالُهُ َويَ ْب َقى َع َملُهُ )ُ .متَّ َف ٌق
َعلَيه

ذ ئةنةسى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرآ خودآ
صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :لدويظ مرى دضن سآ تشت ،مرؤظيَن وى و
مالـآ وى و كارآ وى  ،دوو دزفرن ئيَك دمينيت ،دزفرن مرؤظيَن وى و مالـآ
وى و كارآ وى دمينيت) .
الدنيا سجن املؤمن
دونيا زيندانا باوةرداريية
ول اللَّه ص ُّ (:
الدنْ يَا س ْج ُن ال ُْم ْؤمن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -40ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ قَ َ
َو َجنَّةُ الْ َكافر)َ .رَواهُ ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :دونيا زيندانا باوةرداريية و بةهةشتا كافريية).
ئانكو  ( :دونيا بؤ مرؤظآ كافر بةهةشتة دآ ئةظ كافرة د دونياييَدا خؤشييا
بةت و ئاخرةتآ ذ بري كةتن ،بةلـآ دةمآ ئةظ كافرة مبريت ذ عةزابآ
ثيَظةتر نابينت ذ بةر هندى دونيا دآ بيتة بةهةشتا وى  ،و دونيا بؤ مرؤظآ
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باوةردار زيندانة ضونكى كارآ ئاخرةتآ دكةتن بةلـآ دةمآ ئةظ باوةردارة
مبريت دآ بينت خودآ طةلةك خوشيآ و نعمةت ييَـت بؤ حازر كرين دونيا ل
بةر وانا خوشييان زيندانة )
الرب واالثم
باشي و خرابى

ْخلُق
َّواس بْن َس ْم َعا َنَ ،ع ْن النَّب ِّي ص قَ َ
َ -41عن الن َّ
ال ( :الْب ُّر ُح ْس ُن ال ُ
َّ
َّاس )َ .رَواهُ ُم ْسلم
َواإلثْ ُم َما َح َ
اك فى نَ ْفس َ
ك َوَكرْه َ
ت أَ ْن يَطل َع َعلَْيه الن ُ
ذ نةوواسآ كورآ سةمعانى خودآ ذ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ

ثيَغةمبةرآ خودآ صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :باشي رةوشتآ جوانة و
طوننةهـ ئةوة ئةوا د دةرونـآ تة دا دضيت و دئيَت نا سةكنيت و تةثآ
نةخؤشة خةلك ل سةر هلنب و بزانن) .
مَنْ يُحِبُّ ُ اهللُ ـ
خودآ حةذ كآ دكةت
ول( :
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ -41ع ْن َس ْعد بْن أَبى َوقَّاص  قَ َ
الَ :سم ْع ُ
ب ال َْع ْب َد التَّق َّي الْغَن َّي الْ َخف َّي )َ .رَواهُ ُم ْسلم
إ َّن اللَّهَ يُح ُّ

ذ سةعدآ كورآ ابآ وةقاصى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل
ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت  ( :هنديكة خودآ ية حةذ
عةبدآ ذ خودآ ترس دكةتن و يآ زةنطيَن ب دلــآ خؤ و يآ ظةشارتى ) .
~~28

فضل الصدقة والتواضع
بهايآ دانا خيَرآ و خؤ كيَمكرنآ
ص َدقَةٌ م ْن
َ -44ع ْن أَبى ُه َريْ َرةََ :ع ْن َر ُسول اللَّه ص قَ َ
ص ْ
الَ ( :ما نَ َق َ
ت َ
َح ٌد للَّه إلَّ َرفَ َعهُ اللَّهُ ).
اد اللَّهُ َع ْب ادا ب َع ْفو إلَّ ع ًّزاَ ،وَما تَ َو َ
َمالَ ،وَما َز َ
اض َع أ َ
َرَواهُ ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت ( :خيَر ض ذ مالــآ مرؤظى كيَم
ناكةت،و نــينة كةسةك ليبــورين لدةظ هـــــــــــــةبيت ئيلال دآ خودآ وى
بهيَز ئيَــــخيت  ،و نينة ئيَك بؤ خودآ خؤ نزم بكةت ئيلال دآ خودآ وى بلند
كــةتن ) .

كن رفيقًا
يآ نةرم بة

شةَب أ َّ
الرفْ َق،
َن النَّب ِّى ص قَ َ
ال ( :إ َّن اللَّهَ َرفي ٌق يُح ُّ
ب ِّ
َ -45ع ْن َعائ َ
الرفْق َما لَ يُ ْعطي َعلَى الْعُ ْنفَ ،وَما لَ يُ ْعطي َعلَى َما س َواهُ ).
َويُ ْعطي َعلَى ِّ

َرَواهُ ُم ْسلم

ذ عائيشايآ خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ خودآ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هنديكة خودآ ية يآ نةرمة و حةذ نةرماتيآ
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دكةتن و خودآ تةعاال وآ خيَرا سةرا نةرماتيآ ددةتن ئةو ســةرا رةقاتيآ
نادةتن و ئةو نادت سةر تشتةكىَ دى ذبلى وآ ثيَظةتر ئانكو نةرماتيآ).
يسِّر و بشِّر
ساناهآ كة و مزطينييآ بدة
س ُرواَ ،وبَ ِّ
ش ُروا َو َل
َ -46ع ْن أَنَسَ ،ع ْن النَّب ِّي ص قَ َ
س ُروا َوَل تُ َع ِّ
ال ( :يَ ِّ
تُنَ ِّف ُروا ) ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه

ذ ئةنةسى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرآ صلى اهلل
علية وسلم دبيَذيت ( :ساناهى بيَخن و ب زمحةت نة ئيَخن  ،و مزطينييآ
بدةن و خةلكآ نةرةظينن ).
النصح للرعية
شريةت بؤ كار بةدةستان

ولَ ( :ما م ْن
ول اللَّه صيَ ُق ُ
ت َر ُس َ
 -47عن َم ْعقل بن يسار قَ َ
الَ :سم ْع ُ
وت يَ ْوَم يَ ُم ُ
َع ْبد يَ ْستَ ْرعيه اللَّهُ َرعيَّةا ،يَ ُم ُ
وت َو ُه َو غَاش ل َرعيَّته إلَّ َح َّرَم اللَّهُ
ْجنَّةَ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َعلَْيه ال َ
ذ مةعقيلـآ كورآ يةسارى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل
ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم د طؤت  ( :نينة عةبدةك خودآ
ضاظديَرييا هندةك مللةتى بيَخيتة دبن دةستى ظة و مبريت و رؤذا مبريت
ئةوى حيلة د كاربةردةستييا خودا كربيت ئيلال خودآ دآ بةهةشتآ ل سةر
حةرام كةت).
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مِن اهل اجلنة
ذ خةلكي بةهةشتآ

ول( :
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ -48ع ْن عيَاض بْن ح َمار قَ َ
الَ :سم ْع ُ
يق الْ َقلْب ل ُك ِّل
ْجنَّة ثَلَثَةٌ :ذُو ُسلْطَان ُم ْقس ٌ
يم َرق ُ
َوأ َْه ُل ال َ
ط ُم َوفَّ ٌقَ ،وَر ُج ٌل َرح ٌ
ف ذُو عيَال)َ .رَواهُ ُم ْسلم
يف ُمتَ َع ِّف ٌ
ذى قُ ْربَى َوُم ْسلمَ ،و َعف ٌ
ذ عياضى كورآ حيمارى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ
خودآ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :خةلكـآ بةهةشتآ سـآ نة :
كاربةدةستةكآ داد ثةروةرآ طوجناى ،و زةالمةك يآ بدلؤظانى و دل نةرم ل
طةل نيَزيكيَن خؤ و هةمى موسلمانان ،و موسلمانةك دةست ثاقذ و دةهمةن
ثاقذ و خودان زاروك) .
فضل احلياء
خيَرا شةرمآ

ْحيَاءُ َل
ال َر ُس َ
ال :قَ َ
ص ْين م قَ َ
 -49عن ع ْم َرا َن بْ َن ُح َ
ول اللَّه ص ( :ال َ
يَأْتي إ َّل ب َخ ْير )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه

ذ عيمرانآ كورآ حوصينى خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذت  :ثيَغةمبةرآ خودآ
صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :شةرم نا ئينت ئيلال خيَرآ ) .
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من خصال االميان
ذ سالوخةتآ باوةريآ

 -51ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ أ َّ
الَ ( :م ْن َكا َن يُ ْؤم ُن باهلل َواليَوم
َن النَّب ِّى ص قَ َ
ض ْي َفهَُ ،وَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن باهلل َواليَوم اآلخر فَ لْيَص ْل َرح َمهُ،
اآلخر  ،فَ لْيُ ْكرْم َ
ت )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ص ُم ْ
َوَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن باهلل َواليَوم اآلخر فَ لْيَ ُق ْل َخ ْيرا أ َْو ليَ ْ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ ثيَغةمبةرآ
صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت( :هةضييآ باوةرى خبودآ و رؤذا دوماهييآ
هةبيت بال قةدرآ ميَهظانآ خؤ بطريت  ،هةضييآ باوةرى خبودآ و رؤذا
دوماهييآ هةبيت بال مرؤظايةتيآ بطةهينيت  ،هةضييآ باوةرى خبودآ و
رؤذا دوماهييآ هةبيت بال باخفيت خيَر يان خؤ بآ دةنط بكةت ).
من اداب االنتعال
ذ رةوشتيَن كرنا مشكآ

َ -50ع ْن أَبي ُه َريْ َرَة  أ َّ
َح ُد ُك ْم
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال  ( :إ َذا انْ تَ َع َل أ َ
ع فَ لْيَْب َدأْ ب ِّ
الش َمال ،لتَ ُك ْن الْيُ ْمنَى أ ََّولَ ُه َما تُ ْن َع ُل،
فَ لْيَْب َدأْ بالْيُ ْمنَىَ ،وإ َذا نَ َز َ
َوآخ َرُه َما تُ ْن َزعُ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :ئةطةر ئيَك ذ هةوة مشكا خؤ كرى بال
دةست ثآ بكةت ب يآ راستآ  ،و دةمى بيَخت بال دةست ثآ بكةت ب يآ
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ضةثى  ،داكؤ يآ راستآ يآ ئيَكآ بيت د كرنا مشكآ دا و يآ دى بؤ ئيخستنآ
بيت).
فضل تعلم القرآن وتعليم
خيَرا فيَربوونا قورئانى و فيَركرنا وى

ول اللَّه صَ ( :خ ْي ُرُك ْم َم ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -51ع ْن عُثْ َما َن بْن َع َّفا َن قَ َ
ي
تَ َعلَّ َم الْ ُق ْرآ َن َو َعلَّ َمهُ )َ .رَواهُ البُ َخار ُّ

ذ عومثانآ كورآ عةفانى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :ضيَرتينآ هةوة ئةوة يآ خؤ فيَرى قورئانآ
دكةت و خةلكآ ذى فيَر دكةت).
فضل املاهر بالقرآن
خيَرا وآ يآ شارةزا ب قورئانآ
ول اللَّه ص (:الَّذي يَ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َن
ال َر ُس َ
ت  :قَ َ
َ -51ع ْن َعائ َشةَل قَالَ ْ
الس َف َرة الْك َرام الْبَ َرَرةَ ،و الَّذي يَ ْق َرأُ و يَتَتَ ْعتَ ُع فيه َو ُه َو َعلَْيه
َو ُه َو َماه ٌر به َم َع َّ
َج َران )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َشاق لَهُ أ ْ
ذ عائيشايآ خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل علية
وسلم طؤت  ( :ئةوآ قورئانآ دخؤينت و ئةو ثى شةهرةزاية يآ لطةل وانة
ئةويَن قةدرةكآ مةزن هةى ذ ثيَغةمبةر ا ومالئيكةتا ،و ئةوآ قورئانآ
دخؤينت و ل خاندنآ دسةكنيت و ل سةر وى زةمحةتة خاندنا وآ دوو خيَر
بؤ وى هةنة ).
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فضل سورة البقرة
خيَرا سورةت بةقةرة
َ -54ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ  أ َّ
ال ( :لَ تَ ْج َعلُوا بُيُوتَ ُك ْم
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
َّ
َم َقاب َر ،إ َّن َّ
ورةُ الْبَ َق َرة )َ .رَواهُ ُم ْسلم
الش ْيطَا َن يَ ْنف ُر م َن الْبَ ْيت الذى تُ ْق َرأُ فيه ُس َ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت  ( :ماليَت خؤ نةكةن طؤرستان ،هنديكة شةيتانة د
رةظيت ذ وآ مالــآ ئةوا سورةت بةقةرة تيَدا دئيَتة خاندن) .
فضل الوُضوء
خيَرا دةستنظيَذ طرتنآ
ول اللَّه ص َ (:م ْن تَ َو َّ
ضأَ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -55ع ْن عُثْ َما َن بْن َع َّفا َن قَ َ
ج م ْن تَ ْحت أَظْ َفاره
وءَ ،خ َر َج ْ
س َن ال ُْو ُ
فَأ ْ
سده َحتَّى تَ ْخ ُر َ
ض َ
ت َخطَايَاهُ م ْن َج َ
َح َ
)َ .رَواهُ ُم ْسلم
ذ عومثانآ كورآ عةفانى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ دةستنظيَذآ باش بشؤت،طوننةهيَت
وى هةمـــــى دآ دةركةظن ذلةشىَ وى ،هةتا هةمى ذ بن نينوكيَن وى
دةردكـةظن) .
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فضل الـمؤذنني
خيَرا بانط بيَذا
ول ( :ال ُْم َؤذِّنُو َن
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
 -56عن ُم َعاويَةُ  قالَ :سم ْع ُ
أَط َْو ُل النَّاس أَ ْعنَاقاا يَ ْوَم الْقيَ َامة )َ .رَواهُ ُم ْسلم

ذ موعاوييةى رازى بينا خودآ ل سةر بيت دبيَذيت :من طوه ل ثيَغةمبةرآ
خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت  (:بانط بيَذ ل رؤذا قيامةتآ ستوآ
وان ذ هةمى كةسـآ دريَذ ترة) .
فضل الصلوات اخلمس
خيَرا هةر ثيَنض نظيَذان
ْخ ْمس
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -57ع ْن َجابر قَ َ
ول اللَّه ص َ (:مثَ ُل َّ
الصلَ َوات ال َ
س َم َّرات ).
َك َمثَل نَ َهر َجار غَ ْمر َعلَى بَاب أ َ
َحد ُك ْم يَغْتَس ُل م ْنهُ ُك َّل يَ ْوم َخ ْم َ
ك م َن َّ
الد َرن )َ .رَواهُ ُم ْسلم
قَ َ
س ُن َ ( :وَما يُ ْبقى ذَل َ
ال ال َ
ْح َ
ذ جابرى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل علية
وسلم طؤت  ( :مةتةال هةر ثيَنض نظيَذان وةكى مةتةال روبارةكآ ئاظةكا
بؤش ذآ دهةِركيت ل بةر دةرطةهيآ ئيَك ذ هةوة خؤ ثآ بشؤت هةر رؤذ
ثيَنض جاران ) حةسةنى طؤت ( :نا منيت ثيَظة تشتةك ذ ثيساتيآ).
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فضل املشي اىل املساجد
خيَرا ريَظةضوونى بؤ مزطةفتان
َ -58ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ أ َّ
الَ ( :م ْن تَطَ َّه َر فى بَ ْيته ،ثُ َّم َمضى
َن النَّب ِّى ص قَ َ
يضةا م ْن فَ َرائض اللَّهَ ،كانَ ْ
إلَى بَ ْيت م ْن بُيُوت اللَّه ،ليَ ْقض َى فَر َ
ت َخط َْواتهُ
إ ْح َداها تَ ُح ُّ
ط َخطيئَةاَ ،واألُ ْخ َرى تَ ْرفَ ُع َد َر َجةا )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ خؤ ثاظذ بكةتن ل ماال خؤ  ،ثاشى
بضيت بؤ مالةك ذ ماليَن خودآ  ،دا جبهـ بينت فةرزةكى ذ فةرزيَن خودآ هةر
ثيَنطاظةكا وى طوننةهةكآ ذآ دبةتن و ثيَنطاظا دى ثلةيةكى بلند دكةت) .
فضل الصالتَي العشاء والفجر
خيَرا هةردوو نظيَذان عةيشا و سثيَدآ

ولَ ( :م ْن
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
 -59عن عُثْ َما ُن بْ ُن َع َّفا َن  قَ َ
الَ :سم ْع ُ
الص ْب َح فى
صلَّى ُّ
ص َ
صلَّى الْع َ
اء فى َج َم َ
ام ن ْ
ف اللَّْيلَ ،وَم ْن َ
اعة ،فَ َكأَنَّ َما قَ َ
َ
شَ
صلَّى اللَّْي َل ُكلَّهُ )َ .رَواهُ ُم ْسلم
َج َم َ
اعة ،فَ َكأَنَّ َما َ
ذ عومثانآ كورآ عةفانى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل
ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :هةضييآ نظيَذا
عةيشا ب جةماعةت بكةتن  ،هةروةكى ئةو نيظا شةظى رابووى بؤ كرنا
ثةرستنآ ،و هةضييآ نظيَذا سثيَدآ ب جةماعةت بكةت  ،هةروةكى ئةو
شةظآ هةميآ رابووى بؤ كرنا ثةرستنآ) .
~~36

االمر بقتال الناس حيت يوحدوا اهلل ـ
فةرمانكرن ب شةركرنا خةلكآ حةتا ئةو خودآ بتنآ ثةريَسن

َّاس
ال َر ُس َ
ال :قَ َ
َ -61ع ْن ابْن عُ َمر م قَ َ
ول اللَّه ص :أُم ْر ُ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ
َحتَّى يَ ْش َه ُدوا أَ ْن َل إلَهَ إ َّل اللَّهَُ ،وأ َّ
الص َلةَ،
َن ُم َح َّم ادا َر ُس ُ
يموا َّ
ول اللَّهَ ،ويُق ُ
َويُ ْؤتُوا َّ
اء ُه ْم َوأ َْم َوالَ ُه ْم إ َّل ب َح ِّق
الزَكا َة ،فَإذَا فَ َعلُوا َذل َ
كَ ،ع َ
ص ُموا منِّي د َم َ
سابُ ُه ْم َعلَى اللَّهُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ْاإل ْس َلمَ ،وح َ
ذ كورآ عومةرى خودآ ذ وان رزى بيت دبيَذيت :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل
علية وسلم طؤت  (:فةرمان يآ لـمن هاتى كرنآ ئةز شةرآ خةلكآ بكةم
حةتا شةهدة بدةن و كؤ ض ثةرستيَن حةق نينن هةذى ثةرستنآ ئيلال خودآ
و شةهدة بدةن كؤ موحةممةد ثيَغةمبةرآ خوديَ ية ،و نظيَذا بكةن و زةكاتآ
بدةن  ،هةكةر ئةظ ضةندة كرن  ،ذ من ثاراسنت خوينا خؤ و مالــآ خؤ ئيلال
حبةقآ ئيسالمى نةبيت ،و حسيَبا وان ل سةر خودآ ية).
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فضل االذان والصف االول
خيَرا بانطى و ريَزا ئيَكآ

َ -60ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ :أ َّ
َّاس َما في
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( :لَ ْو يَ ْعلَ ُم الن ُ
الص ِّ
ف ْاأل ََّول ،ثُ َّم لَ ْم يَج ُدوا إ َّل أَ ْن يَ ْستَه ُموا َعلَْيه َل ْستَ َه ُموا )ُ .متَّ َف ٌق
النِّ َداء َو َّ
َعلَيه

ذكيستآ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى
صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :ئةطةر مرؤظان زانيبا كا ضةند خيَر د بانطى دا
هةية و ضةند خيَر دريَزا ئيَكآ دا هةية  ،ثاشيى ئةطةر بدةست وان ظة
نةهات با ئيلال بريَكا ثشك كيَشانى لسةر  ،دا ثشك كيَشانآ كةن) .
فضل صالة النوافل
خيَرا نظيَذا سوننةت

ت
َ -61ع ْن أ ُِّم المؤمنين أ ُِّم َحبيبَةَ َرْملَة ب ْنت أبي ُس ْفيَا َنل قَالَ ْ
تَ :سم ْع ُ
صلِّى للَّه تعالى ُك َّل يَ ْوم ث ْنتَ ْى
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
َر ُس َ
ولَ ( :ما م ْن َع ْبد ُم ْسلم يُ َ
ْجنَّة -أ َْو :إلَّ بُن َى
َع ْش َرةَ َرْك َعةا تَطَُّو اعا غَْي َر ال َفري َ
ضة ،إلَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَ ْيتاا فى ال َ
ْجنَّة )َ .رَواهُ ُم ْسلم
لَهُ بَ ْي ٌ
ت فى ال َ

ذ دةيكا باوةردارا دةيكا حةبيبةى رةمال كضا بابى سوفيانى خودآ ذآ رازى
بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ خودآ بوو صلى اهلل علية وسلم طؤت :
(نينة هــــــةر عةبدةكآ موسلمان بؤ خـــودآ هــــــــــةر رؤذ دوازدة
ركاعةتيَت سوننةت بكةت نة ييَت فـــــــــةرز ،ئيلال خودآ تةعاال دآ بؤ وى
~~38

خانييةكى د بةهةشيتَ دا ئاظاكةت يان ئيلال خانيةك دآ بؤ ئيَتة ئاظا كرن
دبةهةشتآ دا).
فضل صالة النوافل يف البيوت
خيَرا نظيَذيت سوننةت ل مالــآ

الُّ َ ( :
َ -61ع ْن َزيْد بْن ثَابت أ َّ
َّاس في
َن النَّب ِّى ص قَ َ
صلوا أَيُّ َها الن ُ
ص َلةُ ال َْم ْرء في بَ ْيته إ َّل ال َْم ْكتُوبَةَ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ض َل َّ
بُيُوت ُك ْم ،فَإ َّن أَفْ َ
الص َلة َ
ذ زةيدآ كورآ ثابتى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرى
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :طةلـآ خةلكآ نظيَذان ل ماليَن خؤ بكةن (ييَت
سوننةت) ،ضونكو ضيَرتترين نظيَذ نظيَذا مرؤظى دماال ويظةية ئيلال يا فةرز
نةبيت ).
فضل يوم اجلمعة
خيَرا رؤذا ئةينييآ
ت
ال َر ُس َ
ال :قَ َ
َ -64ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ول اللَّه ص َ (:خ ْي ُر يَ ْوم طَلَ َع ْ
َعلَْيه َّ
ج
ْج ُم َعة :فيه ُخل َق َ
آد ُمَ ،وفيه أُ ْدخ َل ال َ
س يَ ْو ُم ال ُ
ْجنَّةََ ،وفيه أُ ْخر َ
الش ْم ُ
م ْن َهاَ .رَواهُ ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :خيَرترين رؤذ يا رؤذ تيَدا دةردكةظيت رؤذا ئةينييآ
ية دظى رؤذيَدا ئادةم يآ هاتى ضيَكرن و دظآ رؤذيَدا يآ ضويية دبةهةشتآ
دا و دظآ رؤذيَدا ذ بةهةشتآ يآ دةركةتى)
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وجوب غسل اجلمعة على البالغ
ئةركبونا شويشتنا رؤذا خوتبآ ل سةر بالغى
ي  أ َّ
ال ( :غُ ْس ُل يَ ْوَم
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ْخ ْدر ِّ
َ -65ع ْن أَبي َسعيد ال ُ
ب َعلَى ُك ِّل ُم ْحتَلم )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ال ُ
ْج ُم َعة َواج ٌ

ذ بابآ سةعيدآ خودرى خودآ ذ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ذ
ثيَغةمبةرآ خودى صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :شويشتنا رؤذا خوتبآ
ئةركة ل سةر هةركةسةكآ بالغ بووى)
فضل صيام احملرم وقيام الليل
خيَرا رؤذييا موحةرةمآ و رابينا شةظآ
الصيَام بَ ْع َد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -66ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ  قَ َ
ض ُل ِّ
ول اللَّه ص ( :أَفْ َ
ض ُل َّ
الصلَة بَ ْع َد الْ َفر َ
ضا َنَ :ش ْه ُر اللَّه ال ُْم َح َّرُمَ ،وأَفْ َ
َرَم َ
صلَةُ اللَّْيل )َ .رَواهُ
يضةَ :
ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :ضيَرتين رٍؤذى ثشتآ هةيظا رةمةزانآ رٍؤذييَت
هةيظا خودآ يا موحةرةمآ نة،و ضيَرتين نظيَذ ثشتى ييَت فةرز نظيَذيت
شةظآ نة).
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فضل الدعاء باليل
خيَرا دوعاكرنا ب شةظآ
ول (:إ َّن فى اللَّْيل
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ -67ع ْن َجابر  قَ َ
الَ :سم ْع ُ
الدنْ يَا َواآلخ َرة ،إلَّ
َل اللَّهَ َخ ْي ارا م ْن أ َْمر ُّ
اعةا ،لَ يُ َواف ُق َها َر ُج ٌل ُم ْسل ٌم يَ ْسأ ُ
سَ
لَ َ
ك ُك َّل لَْي لَة )َ .رَواهُ ُم ْسلم
أَ ْعطَاهُ إيَّاهُ َوذَل َ

ذ جابرى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو
صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :د شةظآ دا دةمذميَرةك هةية ،نينة زةالمةك
موسلمان دظآ دةمذميَريَدا تيَدا دوعاييَن خيَرآ ذ خودآ بكةتن ذ كاريآ
دونيايآ بيت يان يآ ئاخرةتآ بيت  ،ئيلال خودآ دآ دةتآ و ئةظ
ضةنداهةنآ هةر شةظ هةية ).
فضل ليلة القدر
خيَرا شةظا ب قةدر

يماناا
 -68عن أَبي ُه َريْ َرةَ َ ع ْن النبيص قَ َ
الَ ( :م ْن قَ َ
ام لَْي لَةَ الْ َق ْدر إ َ
ساباا غُف َر لَهُ َما تَ َق َّد َم م ْن ذَنْبه )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َو ْ
احت َ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ذ ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :يــــــــآ رابــيت شةظا ب قةدر بطريت باوةرى ثآ
هةبيت و بؤ خؤ حساب بكةت خيَر ،دآ خودآ تةعاال طوننةهيَت وى ييَت
بةرى هينطى هةميان ذآ بةت ) .
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استحباب السواك
حةذيَكرنا سيواكى
َ -69ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  :أ َّ
ال ( :لَ ْوَل أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى أ َُّمتي
ول اللَّه صقَ َ
َن َر ُس َ
ص َلة )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
أ َْو َعلَى النَّاسَ -أل ََم ْرتُ ُه ْم ب ِّالس َواك َم َع ُك ِّل َ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :ئةطةر زةمحةت نة با ل سةر ئوممةتا من يان ل سةر
خةلكآ دا فرمانىَ ل وان كةم بكار ئينانا سيواكى ل طةل هةر نظيَذةكىَ دا) .
خصال الفطرة
سالوخةتيَن سوننةتآ
س
َ -71ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  عن النبيص قَ َ
س ،أ َْو َخ ْم ٌ
ال  ):الْفط َْرةُ َخ ْم ٌ
ص
ف ْاإلبْطَ ،وقَ ُّ
يم ْاألَظْ َفارَ ،ونَ ْت ُ
م ْن الْفط َْرة :الْختَا ُنَ ،وال ْست ْح َد ُ
ادَ ،وتَ ْقل ُ
َّ
الشارب)ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :سوننةت ثيَنجن يان ثيَنض ذ سوننةتا ثيَغةمبةرانن
 :سونةتكرن و ضيَكرنا مييَن بن زكا و برِينا نةينوكا و دةرئينانا مييَن ب
جةنطا و قوساندنا مسبيَال) .
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أركان االسالم مخس
ستوينيَن ئيسالمآ ثيَنجن
َ -70عن ابْن عُ َم َر م أ َّ
ال ( :بُني ْاإل ْس َلم َعلَى خمس
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
الص َلة ،وإيتاء
ادة أَن َل إلَه إ َّل اهللَ ،وأَن ُم َح َّم ادا َعبده َوَر ُسوله ،وإقام َّ
َ :ش َه َ

َّ
ضا َن) ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ص ْوم َرَم َ
الزَكاةَ ،وحج الْبَ ْيتَ ،و َ

ذ كورآ عومةرى خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذيت :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت  (:ئيسالم ياهاتى ئاظاكرنىَ ل سةر ثيَنجان :
شةهدةدان كؤ ض ثةرستيَن حةق نينن هةذآ ثةرستنآ ذ خودآ ثيَظةتر و
شةهدةدان كؤ موحةممةد عةبدآ وي ية وثيَغةمبةرآ وي ية و كرنا نظيَذ َى
و دانا زةكاتىَ و كرنا حةج َى و روَذى طرتنا هةيظا رةمةزانىَ ) .
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فضل الصوم يف سبيل اهلل ـ

خيَرا رؤذييآ بؤ ريَكا خودآ
ول اللَّه ص َ ( :ما م ْن َع ْبد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ى  قَ َ
ْخ ْدر ِّ
َ -71ع ْن أَبى َسعيد ال ُ
ين
اع َد اللَّهُ ب َذل َ
وم يَ ْواما فى َسبيل اللَّه إلَّ بَ َ
يَ ُ
ص ُ
ك الْيَ ْوم َو ْج َههُ َعن النَّار َس ْبع َ
َخري افا)ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه

ذ بابآ سةعيدآ خودرى خودآ ذ رازى بيت دبيَذن  :ثيَغةمبةرآ خودى صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :نينة عةبدةك رؤذةكآ ب رؤذى بيت بؤ ريَكا خودآ ،
ئيلال خـــــــــــودآ تةعاال بظآ رؤذيآ دآ ديَمآ وى دويــــــــر كةت ذ
ئـــــــــــاطرآ حةفـــتآ ثائيزان – ئانكو ساالن) .
اخل ري يف تعجيل الفطر
خيَر د لةز كرنا فتاريَدانة
َ -71ع ْن َس ْهل بْن َس ْعد  أ َّ
َّاس
الَ ( :ل يَ َز ُ
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال الن ُ
ب َخ ْير َما َع َّجلُوا الْفط َْر)ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه

ذ سةهلـآ كورآ سةعدى خودآ ذى رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت:
ثيَغةمبةرى خودآ صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :هةر بةردةوام خةلك دآ
خبيَر بن هندى لةزآ ل فتارآ بكةن) .
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من فضائل صوم التطوع
ذ خيَرا رؤذييَن سوننةت

ول اللَّه ص:
ال َر ُس ُ
َ -74ع ْن َع ْبد اللَّه بْن َع ْمرو بْن ال َْعاص م قال :قَ َ
ص ْو ُم َّ
الد ْهر ُكلِّه ) ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه .
ص ْو ُم ثَلَثَة أيَّام م ْن ُك ِّل َش ْهر َ
(َ

ذ عةبدولالهآ كورآ عةمرآ كورآ عاصى خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذيت :
ثيَغةمبةرى خودآ صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :رؤذى طرتنا سآ رؤذان ذ
هةر هةيظةكآ طرتنا سالــآ هةمييآ ية) .
جزاء احلج املربور
خةالتآ حةجا قةبويلكرى
ولَ ( :م ْن َح َّج
ول اللَّه ص يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ -75ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  قَ َ
الَ :سم ْع ُ
س ْق َر َج َع َكيَ ْوم َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
فَ لَ ْم يَ ْرفُ ْ
ث َولَ ْم يَ ْف ُ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ
خودىَ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :هةضييآ حةجىَ بكةت  ،و دةمىَ
ل حةجىَ جيماعىَ لطةل هةظ ذينا خوَ نةكةتن نةضيت نظينآ و كارىَ خراب
نةكةت و ذىَ رى نةدةركةظيت  ،وةسا د َى ظةطةريتة ظة هةروةكى شنيكا ذ
دةيكا خ َو بووى ) .
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فضل يوم العرفة
خيَرا رؤذا عةرةفآ
الَ ( :ما م ْن يَ ْوم أَ ْكثَ َر م ْن أَ ْن
ول اللَّه ص قَ َ
شةَب أَ َّن َر ُس َ
 -76عن َعائ َ
يُ ْعت َق اللَّهُ فيه َع ْب ادا م َن النَّار م ْن يَ ْوم َع َرفَةَ )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ذ عائيشايآ خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ خودآ
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :نينة رؤذةك كؤ ذ هةميى رؤذا خودآ ثرت تيَدا
عةبديَن خؤ ئازا بكةت ذ ئاطرى ذ رؤذا عةرةظآ ثيَظةتر).
فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ـ
خيَرا جيهادا دريكا خودآ دا
َ -77ع ْن أَبي ُه َريْ َرَة  أ َّ
ْجنَّة مائَةَ َد َر َجة
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال :إ َّن في ال َ
الس َماء
ين في َسبيل اهلل َما بَ ْي َن َد َر َجتَ ْين َك َما بَ ْي َن َّ
أَ
ْم َجاهد َ
َع َّد َها اللَّهُ لل ُ
ي
َو ْاأل َْرضَ .رَواهُ البُ َخار ُّ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت :ثيَغةمبةرآ

خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :د بةهةشتآ دا سةد ثلة ييَن هةين خودآ
ييَن بةرهةظكرن بؤ وان كةسيَن جيهادآ دريَكا خودآ دا دكةن دناظ بةينا هةر
دوو ثلةيان دا هةروةكآ دناظ بةينا عةمسانا و عةردى نة).
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فضلُ الفق يف الدِّين
خيَرا شارةزايآ د دينى دا

ول اللَّه صَ (:م ْن يُر ْد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 -78عن ُم َعاويَةَ بْ َن أَبي ُس ْفيَا َن م قَ َ
اللَّهُ به َخ ْي ارا يُ َف ِّق ْههُ في الدِّين )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه

ذ معاويآ كورآ بابآ سوفيانى خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ
خودآ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :هةضييآ خودآ خيَراو وى بظيَت دآ وآ
شارةزاكةت د دينى دا) .
فضل طلب العلم
خيَرا داخوازا زانينآ
َ -79ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  أ َّ
س
ول اللَّهص قَ َ
َن َر ُس َ
الَ ( :م ْن َسلَ َ
ك طَري اقا يَلْتَم ُ
ْجنَّة)َ .رَواهُ ُم ْسلم
فيه عل اْماَ ،س َّه َل اللَّهُ لَهُ طَري اقا إلَى ال َ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ بضيت ريَكةكىَ كؤ ب وآ ريَكآ
قةستا زانينآ بكةتن (كؤ زانينآ بدةست خؤ ظة بينت و ليَبطةريت) ،خودآ
دآ بؤ ساناهى كةت ريَكةكآ بؤ ضوونا بةهةشتىَ).
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فضل الصالة على النيب ص

خيَرا صةلةوات دانا لسةر ثيَغةمبةرى ص

ول اللَّه ص
َ -81ع ْن َع ْبد اللَّه بْن َع ْمرو بْن ال َْعاص م  :أَنَّهُ َسم َع َر ُس َ

صلَّى اللَّهُ َعلَْيه ب َها َع ْش ارا )َ .رَواهُ ُم ْسلم
يَ ُق ُ
صلَ اةَ ،
صلَّى َعلَ َّى َ
ولَ ( :م ْن َ

ذ عةبدولالهآ كورآ عةمرآ كورآ عاصى خودآ ذ وان رازى بيت ئةوى طوهـ ل
ثيَغةمبةرى خودآ بوو صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :هةضييآ
صةلةواتةكآ بدةت ل سةر من خودآ دآ دةه صةواتان دةتة سةر) .
من فضائل التسبيح
ذ خيَريَن ثاك كرنا خودآ ذ هةر كيماسيةكى
ول اللَّه صَ :كل َمتَان َخفي َفتَان َعلَى
ال َر ُس َ
َ -80ع ْن أَبي ُه َريْ َرَة  قال :قَ َ
ِّ
الر ْح َمنُ :س ْب َحا َن اللَّه وبحمده
سان ،ثَقيلَتَان في الْم َيزانَ ،حبيبَتَان إلَى َّ
الل َ
ُس ْب َحا َن اللَّه ال َْعظيمُ .متَّ َف ٌق َعلَيه

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :دوو ثـــةيظ ســظــكـن ل سةر ئةزمانى  ،و طـرانن د
ميزانيَدا  ،و خؤشــتـظــينـــة لـدةظ خودآ ( :سُـــــــبْحَانَ اهللِ وَبِحَمْ ِدهِ ) و(
هلل الْعَــــــظِيم).
سُـــبْحَانَ ا ِ
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أحب الكالم اىل اهلل ـ

خوشتظيرتين ئاخفنت لدةظ خودآ
ب الْ َكلَم
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -81ع ْن أَبى َذر قَ َ
َح ِّ
ول اللَّه ص ( :أَلَ أُ ْخب ُر َك بأ َ
ب الْ َكلَم إلَى اللَّه ُس ْب َحا َن اللَّه َوب َح ْمده )َ .رَواهُ ُم ْسلم
َح َّ
إلَى اللَّه ) ( .إ َّن أ َ
ذ بابآ زةرى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل علية
وسلم طؤت ( :ئةرآ ما ئةز نة بيَذم كا ض ثةيظ خؤشتظينة لدةظ خودآ
)(هنديكة خؤشتظيرتين ثةيظة لدةظ خودآ  :سُـــــــبْحَانَ اهللِ وَبِحَمْ ِدهِ ) .
أكثر من الدعاء يف سجودك
طةلةك دوعا بكة د سوجديَن خودا
َ -81ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ :أ َّ
ب َما يَ ُكو ُن ال َْع ْب ُد
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( :أَق َْر ُ

م ْن َربِّه َو ُه َو َساج ٌد فَأَ ْكث ُروا ُّ
اء )َ .رَواهُ ُم ْسلم
الد َع َ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :نيَزيكرتين دةم كؤ عةبد ثآ نيَزيكى
خودايى خؤ ببيت دةمآ ئةو دسوجديَداية ظيَجا طةلةك دوعا بكةن) .
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دعوة املسلم ألخي
دوعا موسلمانى بؤ برايآ وى
َ -84عن أبي َّ
الم ْرء
الد ْر َداء  ،أَن َر ُسول اهلل ص َكا َن يَ ُقولَ ( :د ْع َوةُ َ
ك ُم َوَّك ٌل ُكلَّ َما َد َعا
الم ْسلم ألَخيه بظَ ْهر الغَْيب ُم ْستَ َجابَةٌ ،ع ْن َد َرأسه َملَ ٌ
ُ

ك بمثْلَ ) .رَواهُ ُم ْسلم
ألَخيه ب َخ ْير قَ َ
ينَ ،ولَ َ
الملَ ُ
الم َوَّك ُل به :آم َ
ك ُ
ال َ
ذ بابآ دةردائي خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت :ثيَغةمبةرآ خودىَ
صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :دوعا مروَظىَ موسلمان بوَ برايىَ وى ب

ظةشارتى ظة قةبويلة ل دةظ سةرىَ وى مةالئيكةتةك يىَ هاتية
دةستنيشان كرن هةر وةختةكىَ ئةو دوعا بوَ برايىَ خوَ بكةت ب باشى ئةو
مةالئيكةتآ دةستنيشان كرى ثآ دىَ بيَذيت :ئامني و بؤ تة ذى وةكى وى) .
ال تتكلم اال خب ري
نة ئاخفة ئيلال خيَر بيت
ال ( :إ َّن ال َْع ْب َد لَيَتَ َكلَّ ُم بالْ َكل َمة
َ -85ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  ،عن النَّب ِّي صقَ َ
ض َوان اللَّه تعالى َل يُلْقي لَ َها بَ اال يَ ْرفَ عُهُ اللَّهُ ب َها َد َر َجاتَ ،وإ َّن ال َْع ْب َد
م ْن ر ْ

َّ
َّ
َّم
لَيَتَ َكل ُم بالْ َكل َمة م ْن َس َخط الله تعالى َل يُلْقي لَ َها بَ اال يَ ْهوي ب َها في َج َهن َ
ي
)َ .رَواهُ البُ َخار ُّ
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت :ذ ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم دبيَذيت  ( :هنديكة عةبدة دآ ئاخظينت ب
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ثةيظةكآ د رازيبوونا خودآ تةعاالدا ية  ،هزرا خؤ د وآ ثةيظآدا ناكةت
خودآ دآ ثلةيان بؤ وى ب وآ ثةيظآ بلند كةت  ،هنديكة عةبدة دآ
ئاخظينت ب ثةيظةكآ د نةرازيبوونا خودآ تةعاالدا ية ،هزرا خؤ د وآ
ثةيظآدا ناكةت خودآ ب وآ ثةيظآ دآ وى هاظيتة د جةهنةمآ دا ) .
النميمة من الكبائر
قةسةظةطوهاسنت بؤ فتنآ ذ طوننةهيَن مةزنة
ال َر ُس َ
ال :قَ َ
َ -86ع ْن ُح َذيْ َفةَ بْن الْيَ َمان قَ َ
ْجنَّةَ
ول اللَّه ص (:لَ يَ ْد ُخ ُل ال َ
ام )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
نَ َّم ٌ
ذ حوزةيفآ كورآ يةمانى رازى بينا خودآ ل سةر بيت دبيَذيت :ثيَغةمبةرآ
صلى اهلل علية وسلم دطؤت  (:ناضيتة بةهةشتآ مرؤظى قةسا
ظةدطوهيَزيت بؤ ثةيداكرنا فيتنآ ) .
ال تنقل كل ما تسمع
هةر تشتتةكى تؤ طوليَبى نة ظةطوهيَزة
َ -87ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  أ َّ
ِّث
َن النَّب ِّي صقَ َ
ال َ ( :ك َفى بال َْم ْرء َكذباا أَ ْن يُ َحد َ
ب ُك ِّل َما َسم َع )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت  :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت  ( :بةسة بؤ مرؤظى درةوكةر بيت كؤ هةر
تشتةكى وى طوهـ لـآ بيت و ئةو بيَذيت) .
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احذر العدوان على املسلم
هشيارى زورداريآ بة ل سةر موسلمانى
اب
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -88ع ْن َع ْبد اللَّه بْن َم ْسعُود  قَ َ
ول اللَّه ص ( :سبَ ُ
سو ٌق َوقتَالُهُ ُك ْف ٌر )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ال ُْم ْسلم فُ ُ
ذ عةبدولالهآ كورآ مةسعودى رازى بينا خودآ ل سةر بيت دبيَذيت:
ثيَغةمبةرآ صلى اهلل علية وسلم دطؤت  (:هاظيتنا (قةسةطؤتنا)
موسلمانى سةرداضوونة و شةر كرنا وى كوفرة) .
احذر هذه الصفات
هشيار ذظان كاران
َ -89ع ْن أَنَس بْن َمالك  أ َّ
ضواَ ،وَل
َن النبيص قَ َ
الَ ( :ل تَ بَاغَ ُ
اد اللَّه إ ْخ َوانااَ ،وَل يَح ُّل ل ُم ْسلم
اس ُدواَ ،وَل تَ َدابَ ُروا ،ل تَ َقاطَعُواَ ،وُكونُوا عبَ َ
تَ َح َ
َخاهُ فَ ْو َق ثََلث)ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ
ذ ئةنةسآ كورآ مالكى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت :ثيَغةمبةر ى
صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :نةظييانا ئيَك و دوو نةراكةن  ،و حةسويديآ ب
ئيَك و دوو نةبن  ،و ثشتا خؤ نةدةنة ئيَك و دوو  ،و خؤ ذيَك سل نةكةن ،
ببنة عةبديَن خودآ براييَن ئيَك و نة حةاللة بؤ موسلمانآ ثشت بدةتة
برايآ خؤ ذ سآ رؤذا زيَدة تر) .
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كب رية العدوان على املسلمني وغشهم
طوننةهة دذاتيا ل سةر موسلمانى و حيلةكرنا وان
َ -91ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ :أ َّ
الَ ( :م ْن َح َم َل َعلَْي نَا
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
س منَّا َوَم ْن غَ َّ
س منَّا )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ا ِّ
لسلَ َ
شنَا فَ لَْي َ
ح فَ لَْي َ

ذئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دهيَتة ظةطوهاسنت :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ ضةكى ل مة راكةتن ئةو نة ذ
مةية و هةضييآ غشآ لـمة بكةت ئةو نة ذ مةية ) .
من آداب االكل
يت خوارنآ
ذ رةوش َ

ال َر ُسول اللَّه ص  (:لَ تَأْ ُكلُوا
ال :قَ َ
َ -90ع ْن َجابر بن عبداهلل هم قَ َ
الش َمال فَإ َّن َّ
الش ْيطَا َن يَأْ ُك ُل ويشرب ب ِّ
ب ِّ
الش َمال )َ .رَواهُ ُم ْسلم

ذجابرآ كورآ عةبدولالهى خودآ ذ وان رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ

خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :نة خؤن ب دةستآ ضةثآ هنديكة
شةيتانة دخؤت و ظةدخؤت ب دةستآ ضةثآ) .
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احذر هذه املنكرات
هشيار بة ذ ظان خرابيان

َّ
س منَّا
ال  :قَ َ
َ -91ع ْن َع ْبد اللَّه بْن َم ْسعُود  قَ َ
ال َر ُسول الله ص  ( :لَْي َ

ْجاهليَّة )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
َم ْن ضرب ال ُ
ْخ ُد َ
ْجيُ َ
وب َو َد َعا ب َد ْع َوى ال َ
ود َو َش َّق ال ُ

ذ عةبدولالهى كورآ مةسعودى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ

خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :ئةو نةذ مةية يآ دةينتة رويآ خؤ و يآ
بةرسنطيَت خؤ ب درينيد و يآ طازى بكةت ب طازى كرنا نةزانينآ) .
النهي عن اتيان العرافني و الدجالني
ذى دانا ثاش ذ ضونا دةظ خيَظزانكا و دةجاال

صفيَّةَ بنت ابي عبيد ب َع ْن بَ ْعض أَ ْزَواج النَّب ِّى َ -عن النَّب ِّى
َ -91ع ْن َ
ين
ص قَ َ
سأَلَهُ َع ْن َش ْىء فصدقه لَ ْم تُ ْقبَ ْل لَهُ َ
صلَةٌ أَ ْربَع َ
ال ( َم ْن أَتَى َع َّرافاا فَ َ
يوما )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ذصةفييا كضا بابآ عوبةيدى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ذ هندةك ذنكيَن

ثيَغةمبةرى ذ ثيَغةمبةرى صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةضييآ بضيتة
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نك خيَظزانكةكآ و ثسيارا تشتةكى ذى بكةتن  ،ذى نا ئيَنة قةبويلكرنآ
نظيَذين ضل رؤذان) .

حتريم تصوير ذوات االرواح
حةراميا ويَنةطرتنا خودان روحان
َّ
َ -94ع ْن ابْن عُ َمر ََم أ َّ
صنَ عُو َن هذه
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ين يَ ْ
ال  ( :الذ َ
َحيُوا َما َخلَ ْقتُ ْم )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
الص َوَر يُ َع َّذبُو َن يَ ْوَم الْقيَ َامة يُ َق ُ
ُّ
ال لَ ُه ْم أ ْ

ذ كورآ عومةرى خودآ ذآ وان رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :ئةويَن ظان ويَنا ضيَدكةن دآ ئيَنة عةزاب دانآ ل
رؤذا قيامةتآ و دآ بيَذنة وانا ساخكةن ئةويَن هةوة ضيَكرين) .
بيوت ال تدخلها املالئكة
ئةو ماليَن مةالئيكةت نةضن تيَظة
َ -95ع ْن أَبى طَ ْل َحةَ  أ َّ
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال  ( :لَ تَ ْد ُخ ُل ال َْملَئ َكةُ
ورةٌ )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
ْب َولَ ُ
بَ ْيتاا فيه َكل ٌ
صَ

ذبابآ طهحلةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى اهلل
علية وسلم دطؤت ( :مةالئيكةت ناضنة د وآ مالــى ظة ئةوا صة تيَظة و
ويَنة و ثةيكةر تيَظة) .
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من احملرمات
ذ تشتيَن حةرام
ْحر َير َوَل
ت النَّب َّي صيَ ُق ُ
 -96عن حذيفة  قال َسم ْع ُ
سوا ال َ
ولَ ) :ل تَلْبَ ُ
اج َوَل تَ ْش َربُوا في آنيَة َّ
الذ َهب َوالْفضَّة َوَل تَأْ ُكلُوا في ص َحاف َها )ُ .متَّ َف ٌق
الدِّيبَ َ
َعلَيه

ذ حوذيفةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :من طوهـ ل ثيَغةمبةرآ خودىَ بوو
صلى اهلل علية وسلم دطؤت ( :نةكةنة بةر خؤ ئارميشآ و وى جلكآ هاتآ
تةظن كرن ب ئارميشآ و نةظةخؤن د ئامانى زيَرى و زيظى دا و نةخؤن د وان
ئامانادا ) .
املؤمن فطن
باوةردار تآ طةهشتية
الَ ( :ل يُ ْل َدغُ ال ُْم ْؤم ُن م ْن ُج ْحر
َ -97ع ْن أَبي ُه َريْ َرةَ  ان النَّب ِّي ص قَ َ
َواحد َم َّرتَ ْين )ُ .متَّ َف ٌق َعلَيه
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ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم طؤت ( :نا ئيَتة ثيَظةدان خودان باوةر ذ كوننةكآ دوو جارا )
.
أحب االماكن اىل اهلل و ابغض االماكن اىل اهلل ـ
خؤشتظيرتين جه ل دةظ خودآ و نةخؤشتظيرتين جه لدةظ
خودآ

ب الْبلَد إلَى اللَّه
َ -98ع ْن أَبى ُه َريْ َرةََ ع ْن النَّب ِّي صقَ َ
َح ُّ
ال ( أ َ
َس َواقُ َها )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ض الْبلَد إلَى اللَّه أ ْ
ساج ُد َها َوأَبْ غَ ُ
َم َ

ذ ئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ذ ثيَغةمبةرآ خود َى صلى
اهلل علية وسلم دطؤت ( :خؤشتظيرتين جهـ لدةظ خودآ مزطةفتيَن ويَنة و
نةخؤشتظيرتين جهـ لدةظ خودآ بازاريَن ويَنة) .
من طرق اخل ري
ذ ريَكيَن خيَرآ

َ -99ع ْن أَبى ذَر الغفاري  أ َّ
صب ُح عَلَى ُك ِّل
ول اللَّه ص قَ َ
َن َر ُس َ
ال  ( :يُ ْ
ص َدقَةٌ َوُك ُّل
ص َدقَةٌ َوُك ُّل تَ ْحمي َدة َ
يحة َ
َحد ُك ْم َ
ص َدقَةٌ فَ ُك ُّل تَ ْسب َ
ُسلََمى م ْن أ َ
ص َدقَةٌ َونَ ْه ٌى َعن ال ُْم ْن َكر
ص َدقَةٌ َوأ َْم ٌر بال َْم ْع ُروف َ
ص َدقَةٌ َوُك ُّل تَ ْكب َيرة َ
تَ ْهليلَة َ
ُّحى )َ .رَواهُ ُم ْسلم
ئ م ْن َذل َ
ص َدقَةٌ َويُ ْجز ُ
َ
ك َرْك َعتَان يَ ْرَكعُ ُه َما م َن الض َ
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ذ بابآ ذةررآ غيفارى رازى بينا خودآ ل سةر بيت دبيَذيت :ثيَغةمبةرآ
خودىَ صلى اهلل علية وسلم طؤت ( :هةر سثيَدةكا هةبيت هةر طةهةكا ئيَك ذ
هـةوة خيَرةك ل سةر هةية ،هــةر تةسبيحةك (سبحان اهلل)خــيَرةكة و
هةر تةمحيدةك (احلمدهلل)خيَرةكة و دةمـآ تو بيَذى ال الة اال اهلل
خيَرةكة و دةمآ تو بيَذى اهلل اكرب خيَرةكة ئـــةمرآ باشيآ خيَرة و داناثاش
ذ خرابيآ خيَرة  ،و جهآ ظان هةمآ طةهان دطريت و دوو روكاعةتان مرؤظ
بكةتن ذ نظيَذا تيَشتةطةهآ (،ئانكو دةمآ رؤذ دةردكةفيت مرؤظ بؤ خودآ
تةعاال نظيَذآ بكةتن).
من صفات اهل اجلنة
ذ سالوخةتيَن خةلكى بةهةشتآ

َ -011ع ْن أَبى ُه َريْ َرةَ َ عن النَّب ِّى ص قَ َ
ْجنَّةَ أَق َْوامٌ
ال  ( :يَ ْد ُخ ُل ال َ
أَفْئ َدتُ ُه ْم مثْ ُل أَفْئ َدة الطَّْير )َ .رَواهُ ُم ْسلم

ذئةبوو هورةيرةى خودآ ذآ رازى بيت دبيَذيت  :ذ ثيَغةمبةرآ خودىَ صلى

اهلل علية وسلم د طؤت  ( :دضنة دبةهةشتآ دا هندةك مرؤظ دليَت وانا وةكى
دلـــآ بالندةية) .

دوماهيك
واحلمد هلل رب العالـمني
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