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٢ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

  ي صةحیحسةد فةرمودة
  بؤ

  لةبةركردن
  (مائة حدیث للحفظ مما ورد في الصحیحین)

  مكتبة االمام الوادعيئامادةكردني/ 
  وةرطَیِر/ زریان سةرضناري

  ِرياألث ءعطاثَیداضونةوةي / مامؤستا 
  ثَیشنوَیذو وتارخوَیني /(

  مزطةوتي شةھیدان
  )لة ثَینجوَین

  
  
  



٣ 

  ـ ص النية هللاإخال
 

  ثاككردنةوةي نیةت بؤ خوا
  

١ - نعرمع نطَّابِ بالْخt َقَال: تعمولَ سسر قُولُ صاللَّهإلَ :ي تهرفَهِج هولسرإلَى اللّه و تهرجه تكَان نى، فموا نكل امرئ ما لمإنو ،اتالْنيالُ بما األعمإنولسرى اللّه و نمو ،ه
أةرا، أو امهصيبنيا يدل هرتجه تكَان " إليه راجا هه إلَى مترا فَهِجهحكني.لَيهع فَقتم  

دةیفةرموو: بةِراستي ثاداشتي كردةوةكان بةطوَیرةي نیةتي  صخوا بوودةفةرموَیت: طوَیم لة ثَیغةمبةرى tواتة: عومةري كوِري خةتاب
ي مةدینة) لةبةر بؤیة ھةموو كةسَیك بةطوَیرةي نیةتي ناودَلي ثاداشت وةردةطرَیت، ھةركةسَیك كؤضكردنةكةي (لة شاري مةككةوة بؤ شار ناودَلة،

وة ھةر كةسَیك  ةكةي بةطوَیرةي ئةوة وةردةطرَیت)خوایة و (ثاداشتؤضكردنةكةي لةبةر خواو ثَیغةمبةرىخوا بَیت ئةوا كخواو ثَیغةمبةرى
ي بؤ  بةدةست ھَیناني ماَلي دنیا بَیت، ئةوا بةدةستي دةھَیھنَیت و (ثاداشت وةرناطرَیت لةسةري) یان بؤ ئةوة كؤض بكات (بؤ شاري كؤضكردنةكة

ةستَیتي. مةدینة) كة لةوَي ئافرةتَیك مارةبكات (بةھةمان شَیوة ثاداشت وةرناطرَیت لةسةري) كةواتة ھةركةسةو كؤضكردنةكةي بؤ ئةوةیة كة خؤي مةب
  ثاداشتةكةشي ھةر بة طوَیرةي مةبةستةكةي خؤیةتي).(

  
  ـ احذر الشرك باهللا

  ئاطاداربة نةكةویتة شیركةوة
٢ -نةَ أَبِى عريرهt َقَال تعمولُ سسر قُولُ – ص - اللَّهقَالَ « :ي الَى اللَّهعا :تى أَنكَاِء أَغْنرنِ الشع كرالش، نلَ ممالً عمأَ عكرش يهى فعرِى مغَي هكْترت كَهرشمٍ .»ولسم اهور  

دةفةرموَیت: من لة ھةمو شةریكةكان بَي ثَیویست ترم لة شةریك، بؤیة ھةركةسَیك  ـخواىطةورةفةرمویةتي:  صواتة: ثَیغةمبةرىخوا
  نم لة خؤي و شةریكةكةشي.واز دَیكارَیك (بؤ من) ئةنجامبدات  و بةشي شةریكَیكیشي تَي بكات ئةوا من 

  
  

  راقب قلبك وأخلص عملك
  و  كردةوةكانت ثاكبكةرةوة ضاودَیري دَلت بكة

٣ -نةَ أَبِى عريرهt َولُ قَالَ :قَالسر إِنَّ «–ص– اللَّه الَ اللَّه ظُرنإِلَى ي كُمامسىل وال إِ أجرِكُموص نلَكو ظُرنإِلَى ي قُلُوبِكُم أَعوكُمالمٍ .» ملسم اهور  
ھةروةھا تةماشاي ةماشاي شَیوةو شكَلتان ناكات، وة(بؤ ھةَلسةنطاندنتان) ت خواىطةورةبةِراستي  :فةرمویةتي صثَیغةمبةرىخواواتة 

  ، بةَلكو تةماشاي دَل و كردةوةكانتان دةكات.لةشوالریشتان ناكات
  



٤ 

  مداومة االستغفار
  بةردةوامبون لةسةر تؤبةكردن

٤ - نعيسار بنِ اَألغَر املزنِي t َولُ قَالَ :قَالسر ا « -  ص - اللَّها يهأَي اسوا النوبإِلَى ت ى ،واستغفروه اللَّهفَإِن وبى أَتمِ فوائَةَ الْيم ةرمٍ .» ملسم اهور  
  ِرؤذَیكدا "سةد" جار تةوبةدةكةم.، من خؤم لةخواىطةورةطةِرَینةوة بؤالي فةرمویةتي: ئةي خةَلكینة تةوبةبكةن و ب صثَیغةمبةرىخواواتة: 

  
  باب التوبة مفتوح

  دةرطاي تةوبةكردن كراوةیة
٥ -نى أَبِى عوسأَأل مشرِعيt ِنع بِىإِنَّ « قَالَ - ص -  الن طُ تعاىل اللَّهسبي هدلِ يبِاللَّي وبتيِسىُء لارِ مهالن، طُوسبي هدارِ يهبِالن وبتيِسىُء للِ مى اللَّيتح طْلُعت سمالش نا مرِبِهغم 
  رواه مسلمٍ .»

لةِرؤذدا و میھرةبان بةشةودا دةستي واآلدةكات بؤ ئةوةي لةو خراثةكارانة خؤشبَیت كة خواىطةورة: فةرمویةتي صواتة: ثَیغةمبةرىخوا
ِرؤذیشدا دةستي واآلدةكات بؤ ئةوةي لةو خراثةكارانة خؤشبَیت كة لةشةودا خراثةیان ئةنجامداوة (بةم شَیوة لَیخؤشبون ، وة بةخراثةیان كردووة

  خؤر ئاواوة ھةَلدَیت. (واتا تاكو ِرؤذي قیامةت.)خؤر لةبةردةوامة) تاكو ئةو ِرؤذةي 
  

  من فضائل االعمال
  ضاكانھةندَیك لة كردةوة

٦ -نأَبِى ع الماحلارث بن عاصم  كرِىعاَألشt َولُ قَالَ :قَالسر ص -  اللَّه  - » ورالطُّه طْرش اناِإلمي، دمالْحو لَّهُأل لمانَ تيزانَ ،الْمحبسو اللَّه دمالْحو لَّهل آلنمت  -ُأل أَوما - تم نيب 
اتومضِ الساَألرالَةُ ،والصو نقَةُ ،وردالصانٌ وهرب، ربالصاٌء ويآنُ ،ضالْقُرةٌ وجح لَك أَو كلَياسِ كُلُّ ،عو الندغي عائفَب هفْسا نقُهتعفَم ا أَووبِقُهمٍ .» ملسم اهور )وبِقم :لَكاملُه: 
  )لةناوبةر

 والْحمد اللَّه سبحانَ " تاي تةرازوي باشة ثِردةكات، وة " للَّه الْحمد وة طوتني "  بةشَیكة لةئیمان وَینيخافةرمویةتي: ثاكو  صواتة: ثَیغةمبةرىخوا
بةخشین بةَلطةیة (لةسةر ِراستَیتي ئیمان) ئارامطرتن ِرؤشناییة، قورئانیش بةَلطةیة ةكةن، نوَیذ نورو ِروناكیة، ماأل" نَیواني ئةرزو ئاسمان ثِر د

دةفرؤشَیت دةستةوة یان دةبَیتة بةَلطة بةسةرتةوة، ھةموكةس بةیانیان كةلةماَل دةضَیتةدةر (وةك ئةوة وایة) نةفسي بفرؤشَیت، جا یان (نةفسي خؤي بة
  بة خواي خؤي) ئازادي دةكات یان نةفسي خؤي (دةفرؤشَیت بة شةیتان) لةناوي دةبات.

  



٥ 

  إصرب على االذى
  ئارامبطرة لةسةر ناِرةحةتي

٧ - نأَبِي ع يدعس ةَ أَبِي وريرم ه نع بِيا :قَالَ ص النم يبصي ملسالْم نبٍ مصلَا ،نبٍ وصلَا ،وو ملَا ،هو حنلَا ،زلَا ،أَذًى وو ى ،غَمتكَةُ حوا الشاكُهشإِلَّا ي كَفَّر ا اللَّهبِه 
نم اهطَايخ .فَقتم لَيهصب( عئازارو نةخؤشي درَیذخایةن: الدائم والسقم األمل:  الوصب ،ھیالكي: التعب: الن(.  

توشي موسوَلمان دةبَیت، تةنانةت خؤشي و خةفةت و ئازارو غةمَیك كةنة ةو ماندوییةك تاقةتيفةرمویةتي: ھةر بَي  صواتة: ثَیغةمبةرىخوا
  تاوانةكاني دةسِرَیتةوة.لة خواىطةورةوة ئةطةر دِركَیكي تَیھةَلضةقَي، ئةوا بةھؤیانة

  

  ال تغضب
  توِرةمةبة

٨ -نةَ أَبِي عريرهt َّولُ أَنسقَالَ ص اهللا ر :»سلَي يددالش ،ةعرا بِالصمإِن يددي الشالَّذ كلمي هفْسن دنبِ عضالغ.« لَيهع فَقتم  
دةكةوَیت) لة ِراستیدا بةھَیز بةتوانایة و (بةسةر خةَلكدا سةر یة كة لةزؤرانبازیداي:  بةھَیز ئةوكةسة نیفةرمویةت صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  دادةطرَیت.یدان بةخَوا زاَل دةبَیت) و كاتي توِرةبون ئةوكةسةیة (بةسةر نةفسي خؤید
  

  إلزم الصدق
  بة لةسةر ِراستطؤیيبةردةوام

٩ -ننِ إِ عب ودعسمt نبِ عالنإِنَّ « :قَالَ ص ي قدى الصدهال إِلَى يإِنَّ ،بِرو ى الْبِردهإِلَى ي ةنإِنَّ ،الْجلَ وجالر قدصى لَيتح بكْتي دنع يقًا اللَّهدإِنَّ .صو بى الْكَذدهورِ إِلَى يفُج 
   متفَق علَيه ».اًكَذَّاب اللَّه عند يكْتب حتى لَيكْذب الرجلَ نَّوإِ ،النارِ إِلَى يهدى الْفُجور وإِنَّ

فةرمویةتي: ِراستطؤیي ِرَینمایي كةرة بؤ ضاكةكاري، وة ضاكةكاریش ِرَینمایي كةرة بؤ ضونة بةھةشت، كةسي واھةیة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
ثةكاریش ِرَینمایي كةرة بؤ نمایي كةرة بؤ خراثةكاري وة خرااستطؤ ناونوس دةكرَیت، وة درؤ ِرَیبة ِر خواىطةورةتاكو الي  ت دةَلَیتھةمیشة ِراس

  تاكو الي خوا بة درؤزن ناونوس دةكرَیت. بةردةوام درؤدةكاتضونة دؤزةخ كةسي واھةیة 
  

ع النعمال تضي  
  نیعمةتةكان لةدةست مةدة

١٠ -ننِ عاسٍ اببولُ قَالَ :قَالَ م عسا رص للَّه: انتمونٌ نِعبغا ميهِمف ريكَث ناسِ مةُ :النحاغُ الصالْفَرو .ارِيخالب اهور  
و  لةش ساغيكة بریتین لة:  )و بَي ئاطان لَییان ویست سودیان لَي نابیننبة طوَیرةي ثَی(تیایاندا دؤِراون واتة: دوو نیعمةت ھةن زؤربةي خةَلك 

  .دةست بةتاَلي



٦ 

  االجتهاد يف الطاعة
  داخواىطةورةطوَیِرایةَلي كؤششكردن لة

١١ -  نانَعبلَى ثَووولِ مسر ص اللَّه -t – َقَال: تعمولُ سسر قُولُ ص اللَّهي: » كلَيع ةبِكَثْر ودجالس، كلَ فَإِنن دجست لَّهةً لدجإِالَّ س كفَعر ا اللَّهةً بِهجرطَّ ،دحو كنا عبِه 
  رواه مسلمٍ».خطيئَةً

ثلةیةك  خواىطةورة تؤ سوذدةیةك نابةیت بؤخوا مةطةردةیفةرموو: زؤر سوذدة بةرة بؤ خوا، ضونكة  صطوَیم لة ثَیغةمبةرىخوا بوو :واتة
  بةرزت دةكاتةوةو ھةَلةیةكیشت دةسِرَیتةوة.

  
  مياالعمال باخلوات

  َیرةي كؤتاییةكانیانةكردةوةكان بة طو
١٢ - نابِرٍ عجt َولُ قَالَ :قَالسر ثُ « -  ص -  اللَّهعبكُلُّ ي دبلَى عا عم اتم هلَيمٍ ».علسم اهور  

  فةرمویةتي: ھةموو بةندةیةك لةسةر كؤتایةمین كردةوةي زیندو دةكرَیتةوة كة لةسةري مردووة. صواتة: ثَیغةمبةرىخوا
  شيئًا الْمعروف من قرنَّتح الَ

  ھیض ضاكةیةك بة كةم سةیر مةكةن
١٣ - نأَبِى ع ذَرt َقَالَ :قَال ىل بِىنَّ الَ « -  ص -  النرقحت نم وفرعئًا الْميش، لَولْقَى أَنْ وت اكأَخ هجمٍ ».طَلْقٍ بِولسم اهور  

ةتي: ھیض كردةوةیةكي ضاك بةكةم تةماشةمةكةن و (ثَیتان وابَیت ثاداشتي كةمة، بةَلكو ضاوةِرَیي ئةجرو فةرموی صواتة: ثَیغةمبةرىخوا
  ِرویةكي خؤشةوة.ردني برا موسوَلمانةكةشت بَیت بةثاداشتي زؤربن بة ئةنجامداني كردةوةي كةمیش) ئةطةر تةماشاك

  
نعتاس ـ بِاللَّه  

  ثشت بةخوا ببةستة
١٤ -نأَبِى ع رةَهريt َولُ قَالَ :قَالسر ص - اللَّه - » نمؤالْم الْقَوِى ريخ بأَحإِلَى و اللَّه ننِ ممؤالْم يفعى الضفكُلٍّ و ريخ، رِصلَى احا عم كفَعني، نعتاسو الَ بِاللَّهو جِزعإِنْ تو 

كابٌء أَصىقُلْ فَالَ شت ى لَوأَن لْتكَذَا كَذَا كَانَ فَعو .نلَكقُلْ و رقَد ا اللَّهماَء ولَ شفَإِنَّ ،فَع لَو حفْتلَ تمع طَانيمٍ .» الشلسم اهور  
ةر خَیرو ضاكةیان فةرمویةتي: ئیمانداري بةھَیز و (خؤِراطر) باشترة لة ئیمانداري الواز ھةرضةندة ھةردوكیان ھ صواتة: ثَیغةمبةرىخوا

دةستةوسان و  تَیدایة، (جا بؤ ئةوةي ببیت بة یةكَیك لة ئیماندارة بة ھَیزةكان) سوربة لةسةر ئةو شتةي سودت ثَیدةطةیةنَیت تةنھا ثشت بةخوا ببةستة
" ئةوةي بةسةرم  فَعلَ شاَء وما اللَّه قَدر َلَي: "مةَلَي ئةطةر وام بكردایة واو وا دةبوو، بةَلكو بو )، ئةطةر شتَیكي ناخؤشت ھاتة ِرَي (مةكةوةرة طلةیيمةبة



٧ 

(كة  ھات قةدةري خوابوو ضي ویستي لَیبَیت دةیكات، ضونكة وشةي (ئةطةر) واتا (ئةطةر وام نةكردایة وا نةدةبوو) دةرطا بؤ شةیتان دةكاتةوة
  .دةورو بةرةكةي بكات) بضَیتة داَلغةي مرؤظ و لة بري ھةوَلدان دابنیشَیت و ھةر سةرزةنشتي خؤي یان

  
كر والصرباملؤمن بني الش  

  بذَیري و ئارامطرتندایةار لة نَیواني شوكرانةئیماند
١٥ -عبِ نيهص بنِ سنانt َولُ قَالَ :قَالسر ا « -  ص -  اللَّهبجرِ عنِ َألممؤإِنَّ الْم هرأَم له  كُلَّهريخ سلَيلذَا وك دنِ إِالَّ َألحمؤلْمإِنْ :ل هتاباُء أَصرس كَرا فَكَانَ شريخ إِنْ ،لَهو 

هتاباُء أَصرض ربا فَكَانَ صريخ مٍ .» لَهلسم اهور  
ة، ئةمةش بؤ ایةي خَیرو ضاكھةموي بؤي دةبنة م اري ئیمانداردا ھةیة، كاروكردةوةكانيفةرمویةتي: سةرسامي لة ك ص واتة ثَیغةمبةرىخوا

یة جطة لةئیماندار، ضونكة ئةطةر توشي خؤشیةك ببَیت شوكري خواي لةسةردةكات، دةبَیتة مایةي خَیر بؤي، وةئةطةر ناخؤشیةكي توش بَیت كةس نی
  ئارام دةطرَیت لةسةري، ئةمیش ھةر بؤي دةبَیتة مایةي بةدةستھَیناني ضاكة.

  
عب االميانش  

  بةشةكاني باوةِر
١٦ - نةَ أَبِى عريره،t ِنع بِيانُ « :قَالَ صالناِإلمي عونَ بِضعبسو  -أَو عونَ بِضتسةً - وبعا :شلُهلُ فَأَفْضالَ :قَو إِالَّ إِلَه ا ،اللَّهاهنأَداطَةُ ونِ اَألذَى إِماُء ،الطَّرِيقِ عيالْحةٌ وبعش نم 

انلَ .» اِإلميع فَقتميه  
 الَفةرمویةتي: ئیمان ثَیكھاتووة لة حةفتاو ئةوةندة بةش "یان شةست و ئةوةندة بةش" باشترین بةشي بریتیة لة طوتني " صواتة ثَیغةمبةرىخوا

إِالَّ إِلَه وة بضوكترین بةشي بریتیة لة البردني ناِرةحةتیةك لةسةرة ِرَیطایةكدا، وة شةرم و حةیا بةشَیكة لة باوةِر.اللَّه "  
  

كفرات الذنوبمن م  
  ھةندَیك لة شؤرةرةوةي تاوانةكان

١٧ -نةَ أَبِى عريرهt نولِ عسر قَالَ – ص - اللَّه: » اتلَوالص سمةُ ،الْخعمالْجإِلَى و ةعمانُ ،الْجضمرانَ إِلَى وضمر، اتكَفِّرم امل نهنيإِذَا ب تنِاجبت ائالْكَبمٍ .»رلسم اهور  
ِرةمةزان بؤ ِرةمةزانَیكي تر، مانطي فةرمویةتي: ثَینج نوَیذة فةرزةكان، و نوَیذي جومعة بؤ جومعة، بةِرؤذو بوني  صواتة: ثَیغةمبةرىخوا

  تةوة.ھؤي سِرینةوةي تاوانن بةمةرجَیك لة طوناھة ھةرةطةورةكان نزیك نةبَی



٨ 

  ـ من اسباب رضا اهللا
  ةدةست ھَیناني ِرةزامةندي خوالة ھؤكارةكاني ب

١٨ -نسٍ عأَنt َولُ قَالَ :قَالسر إِنَّ «: - ص- اللَّه ى اللَّهضرنِ لَيع دبأْكُلَ أَنْ الْعاَألكْلَةَ ي هدمحا فَيهلَيع، أَو برشةَ يبرالش هدمحا فَيهلَيمٍ .» علسم اهور  
خوا دةكات ةخوات سوثاسى لةو بةندةیةي خؤي ِرازي دةبَیت كاتَیك شتَیك د خواىطةورةفةرمویةتي: بةِراستي  ص اواتة: ثَیغةمبةرىخو

  لةسةري، وةكاتَیك شتَیك دةخواتةوة سوثاسي خوا  دةكات لةسةري.
  

  النهي عن كثرة السؤال
  ثرساركردني زؤرِرَیطري لة

١٩ - نةَ أَبِي  عريرهt، ِنع بِيونِي: قَالَ  ص النعا دم ،كُمكْترا تمأَ إِنلَكه نكَانَ م لَكُمكثرة  قَبهِمالؤالَفُ ستاخوهلَى مع ،هِمائبِيفَإِذَا أَن كُمتيهن نٍء عيش ،وهنِبتإِذَا فَاجو كُمترأَم 
  لَيهمتفَق ع. استطَعتم ما منه فَأْتوا بِأَمرٍ

فةرمویةتي: ضیم بؤ باسكردن وازبَینن و (زؤر ثرسیار مةكةن دةربارةي) بةِراستي نةتةوةكاني ثَیش ئَیوة بةھؤي  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
 دةكردتیایدا انئةوةوة لةناوضون ثرسیاري زؤریان دةكرد لة ثَیغةمبةرةكانیان (ئةوةي دةیانبیست نةیاندةتواني جَیبةجَییبكةن) جیازوازي ثَیغةمبةرةكانی

بةجَیي (ئَیوة بؤئةوةي وةك ئةوانتان لَي نةیةت) ھةرضیم لَي قةدةغةكردن توخني مةكةون وةھةر فةرمانَیكم ثَیكردن بة طوَیرةي تواناي خؤتان جَی
  بكةن. 

  النهي عن البدع
  داھَینان لة دیندا شتِرَیطري 

٢٠ - نةَ عشائلع ولُ قَالَ :قَالَتسر ص -  اللَّه - » نثَ مدى أَحا فرِنذَا أَما هم سلَي هنم وفَه در «.لَيهع فَقتم  
فةرمویةتي: ھةركةس ھةرضي دابھَینَیت لةم دینةماندا (شتَیكي بؤ زیاد بكات) كة تیایدا نةبَیت ئةوة (لة الیةن  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  وة لَیي وةرناطیریت) و ِرةت كراوةیة.خواىطةورة
  

  ري كفاعلهالدال على اخل
  ھةركةس ببَیتة ِرَینیشاندةر بؤ كارَیكي خَیر ثاداشتي وةك بكةرةكةیةتي

٢١ - نأَبِى ع ودعسةَ مقْبنِ عرٍو بمع ارِىصالبدري اَألنt َولُ قَالَ :قَالسر ص - اللَّه  - » نلَّ ملَى درٍ عيخ ثْلُ فَلَهرِ مأَج هلمٍ .» فَاعلسم اهور  
خَیر، ئةوا ثاداشتي وةكو ثاداشتي بكةرةكةي بؤدةنوسرَیت.  كيفةرمویةتي: ھةركةس ببَیتة ِرَینیشاندةري خةَلك بؤ كارَی صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  (بةبَي ئةوةي لة ثاداشتي بكةرةكةش كةم بیَیتةوة.)
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ينةُ الديحصالن  

  - دَلسؤزیة-ئایین ئامؤذطاري و 
٢٢ -نع يمِتم نسِ بأَو ارِىالدt َّأَن بِىقَالَ - ص-  الن » ينةُ الديحصا » النقُلْن نمقَالَ ؟ل: » لَّهل ابِهتكلو هولسرلو ةمَألئو نيملسالْم هِمتامعمٍ .» ولسم اهور  

ةي و ئامؤذطاري و دَلسؤزیة. طوتمان بؤكَي؟ فةرموي: دَلسؤزي بؤ خواو قورئانةك فةرمویةتي: ئةم ئاینةي ئَیمة صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  كردني ثَیشةوایان و سةرجةم موسوَلمانان.ثَیغةمبةركةي، وة ئاموذطارى

  
  املؤمنون إخوة

  ئیمانداران براي یةكترین
٢٣ -نسِ عنِ أَنب كالمt ِنع بِىالَ « :قَالَ – ص -  الن نمؤي دأَحى كُمتح بحي يها َألخم بحي فِْسهنل .«لَيهع فَقتم  

فةرمویةتي: ھیض كامتان ئیماني تةواونییة ھةتا (دةطاتة ئةو ثلةیةي) ضي بؤخؤي ثَي خؤشة بؤ براكةشي ثَیي خؤش  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  ت.)ناخؤشة بؤ براكةشي ثَیي ناخؤش بَی بَیت. (ھةروةھا ضي بؤ خؤشي ثَي

  
  واحداملؤمنون جسد 

  وان ئیمانداران وةك یةك الشة
٢٤ - نع انمعنِ النريٍ بشولُ قَالَ :قَالَ مبسر ثَلُ « :-  ص -  اللَّهم نِنيمؤى الْمف مهادوت هِمماحرتو هِماطُفعتثَلُ ،وم دسكَى إِذَا الْجتاش هنم وضى عاعدت لَه رائس دسرِ الْجهبِالس 

  متفَق علَيه .» والْحمى
الشة وان، ئةطةر یةك یةك فةرمویةتي: نمونةي ئیمانداران لة الیةني خؤشةویستي و سؤزو بةزةییان بؤ یةكتر وةكو صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  بَیت.ئةندامي ئةو لةشة ناساغ بَیت ئةوا ھةموو الشةكة توشي شةونخوني و "تا" دة
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  تغيري املنكر
  طؤِریني خراثةشَیوازةكاني 

٢٥ -  نعيأَب يدعاخلدري سt قال :تعمولَ سسر قُولُ – ص -  اللَّهي: » نأَى مر كُمنا مكَرنم هريغفَلْي هدفَإِنْ ،بِي لَم عطتسي انِهسفَإِنْ ،فَبِل لَم عطتسي فَبِقَلْبِه وكذَل فعأَض اناِإلمي. « 
  رواه مسلمٍ

فةرمویةتي: ھةركةستان كارَیكي خراثي بیني باھةوَلبدات بةدةست بیطؤِرَیت، ئةطةر نةیتواني باھةوَلبدات بة "دةم"  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  مانة.بیطؤِرَیت، جا ئةطةر ھةر نةیتواني با لةدَلةوة ثَیي ناخؤش بَیت ئةمةشیان الوازتریني ئی

  
  عالمات املنافق

  نیشانةي دوو ِرووةكان
٢٦ -نةَ أَبِي عريرهt: َّولَ أَنسر ةُ :قَالَ -  ص - اللَّهقِ آيافنثَ إِذَا :ثَلَاثٌ الْمدح إِذَا ،كَذَبو دعو لَفإِذَا ،أَخو نمتانَ اؤخ .لَيهع فَقتم  

ثةیمان دةدات  بةَلَین وةدةكات درؤي ثَیوة دةنَیت، وة كةشانة (سةرةكیةكاني) دووِروو سَي دانةن، كةقسفةرمویةتي: نی صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  ئةمانةتي الدادةنرَیت خیانةت و ناثاكي تیادةكات.نایباتةسةر، وة كة

  
حاتقوا الظلم والش  

  خؤتان بثارَیزن لة ستةم و ضاوضنؤكي
٢٧ -نابِرِ عنِ جب دبع ولَ أَنَّ :ماللَّهسر قُوا « :قَالَ – ص -  اللَّهات فَإِنَّ الظُّلْم الظُّلْم اتظُلُم موي ةاميقُوا ،الْقاتو حفَإِنَّ الش حالش لَكأَه نكَانَ م لَكُمقَب، ملَهملَى حفَكُوا أَنْ عس 

ماَءهملُّوا دحتاسو مهارِمحم «.سم اهومٍرل  
ةمكردن فةرمویةتي: خؤتان بثارَیزن لة ستةمكردن (لة نةفسي خؤتان و دةوروبةرةكةتان و ئاذةآلنیش) ضونكة ست صواتة ثَیغةمبةرىخوا

دن ِرؤذي قیامةتدا، وة خؤشتان بثارَیزن لة ضاوضنؤكي، ضونكة ئوممةتةكاني ثَیش ئَیوةیان لةناوبرد، ضاوضنؤكي واي لَیكردةبَیتة مایةي تاریكي لة
  خوَیني یةكتربِرذن و حةرامكراوةكان حةآلأل بكةن.
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 هذا هو املسلم
  موسوَلمان دةبَیت وابَیت

٢٨ -نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بم الْع: نع بِيقَالَ ص الن: ملسالْم نم ملونَ سملسالْم نم انِهسل هديو اجِرهالْمو نم رجا هى مهن اللَّه هنع .لَيهع فَقتم  
فةرمویةتي: موسوَلمان ئةوةیة كة موسوَلمانان لة زمان و دةستي ثارَیزراوبن (نةغةیبةتیان بكات و نةئازاریان بدات)  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  قةدةغةي كردوون. خواىطةورةضبةریش ئةو كةسةیة كةثشت ھةَلكات لةھةموو ئةوشتانةي وة كَو
  

  املؤمن مصاب
  شي ناِرةحةتي دةبَیتئیماندار تو

  رواه البخارِي )١(.منه يصب خيرا بِه اللَّه يرِد من :ص اللَّه رسولُ :قَالَ :قَالَ ،tهريرةَعن أيب - ٢٩
توشي بةآلو موسیبةتي دةكات (بؤ ئةوةي لة  ،ویستي ضاكةي بةھةر (موسوَلمانـ)ـَیك ھةبَیت خواىطةورةفةرمویةتي:  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  تاوانةكاني ثاك ببَیتةوة). 
  

  جزاء القسوة
  سزاي دَل ِرةقي

٣٠ -نرِيرِ عنِ جب دبع اللَّهt َولُ قَالَ :قَالسر ص - اللَّه  - :» نمِ الَ محري اسالَ الن همحري اللَّه «.لَيهع فَقتم  
  طةورةش بةزةیي بةودا نایةتةوة.ي بة خةَلكدا نةیةتةوة ئةوا خواىفةرمویةتي: ھةركةس بةزةی صواواتة ثَیغةمبةرىخ

  
  من حقوق املسلم على اخيه

  لة مافةكاني موسوَلمان بةسةر براكةیةوة
٣١ -  نةَ أَبِيعريره t: َّولَ أَنسر قَالَ -  ص -  اللَّه  :قمِ حلسلَى الْممِ علسالْم مخس :دالَمِ، رةُ الساديعرِيضِ، والْم اعباتزِ، وائنةُ الْجابإِجو ،ةوعالد يتمشتسِ واطالْع .لَيهع فَقتم  

، كة نةخؤش فةرمویةتي: مافي موسوَلمان بةسةر موسوَلمانةوة ثَینج شتة، دةبَیت ئةطةر سةالمي لَیكرد وةآلمي بداتةوة صواتة ثَیغةمبةرىخوا
 الْحمد( :بوو سةرداني بكات، دواي مةیتةكةي بكةوَیت بؤسةر قةبران، ئةطةر دةعوةتي كرد بضَیت بةدةم دةعوةتةكةیةوة، ئةطةر ثذمي و طوتي

لَّه( :ئةمیش دةبَیت وةآلمي بداتةوة بَلَیت (سوثاس بؤخوا))لكمحري (خوا ِرةحمةت ثَیبكات))اللَّه.  
                                                 

  .اضواألمر باملصائب ابتاله أي:  القاري قال منه يصب:  قوله) ١( 
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  ذاباملصلح ليس بك

  یةكةس درؤزن نیي دةخاتة نَیوان دووئةوةي تةبای
٣٢ - نع كُلْثُومِ أُم تةَ بِنقْبنِ عأَبِي ب ميطالَقَ لعت: تعمولَ سسر قُولُ ص اللَّهي: سلَي ي الْكَذَّابالَّذ حلصي نياسِ بي النمنا فَيريخ، قُولُ أَوا يريخ .فَقتم لَيهع  

(ھةندَیكیشي  فةرمویةتي: بةدرؤزن دانانرَیت ئةوةي لةبةر ئاشتي خستنة نَیوان خةَلكةوة قسةي خَیر دةھَینَیت و دةبات و صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  )٢(ثَیوة دةنَیت ).

  
  احفظ حق اجلار

  مافي دراوسَي بثارَیزة
٣٣ -  ننِ عاب رمولُ قَالَ ا:قَالَ لوعائيشة م عساللَّ را : ص هالَ مرِيلُ زينِي جِبوصارِ يى بِالْجتح تنظَن هأَن ثُهرويس .لَيهع فَقتم  

اني دراوسَي ھةتا وام دةزاني دراوسَي ستني مافةكھَیندة ئامؤذطاري دةكردم دةربارةي ثارا uفةرمویةتي: جیبریل صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  .میراتي دراوسَیي بةردةكةوَیت

  
  اجتنب الكبائر

  دور بكةوةروة لة تاوانة طةورةكان
٣٤ - نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع نِب ماصالع  نع بِيقَالَ ص الن: رائالْكَب: اكرالْإِش بِاللَّه، قُوقعنِ ويداللُ ،الْوقَتفْسِ والن، نيمالْيو وسم٣(.الْغ( ارِيخالب اهور  

طةورةكان ئةمانةن: ھاوبةش بؤخوا بِریاردان، ئازارداني دایك و باوك، كوشتني ھةرةفةرمویةتي: (ھةندَیك لة) تاوانة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  موسوَلمان، سوَیني درؤ.

  

                                                 
َینان بؤ كةسةكة، ئةمةیة كة ثَیي دةطوترَیت "درؤي مةصلةحةت"بةواتاي صولح و ئاشتي خستنة نَیوان خةَلكةوة، نةك مةصلةحةت بةواتاي سودو قازانج بةدةست ھ) ٢(

 دات لة درؤو سةرجةم تاوانةكاني تریش.ئةطةر وابَیت ھیض درؤیةك حةرام نییة ضونكة زؤربةي درؤكان بؤ  بةدةست ھَیناني مةصلةحةتي شةخصییة. خوا ثةنامان ب
 . هي اليت حيلفها على أمر ماض كاذباً عاملاً )٣(
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  أفش السالم
  وةةسةالم بآلو بكةر

٣٥ -نةَ أَبِى عريرهt َولُ قَالَ :قَالسر الّذي  «: -  ص -  اللَّهو هدفِْسي بِيلُونَ الَنخدةَ تنى الْجتوا حنمؤالَ ،توا ونمؤى تتوا حابحالَ، تأَو لُّكُملَى أَدٍء عىإِذَا ش وهملْتفَع متبابحوا ؟تأَفْش 
الَمالس كُمنيمٍ.» بلسم اهور  

، ناضنة بةھةشتةوة تا ئیمان نةھَینن، وة ئیمانداري ِراستة قینة نین ةةو خوایةي طیاني مني بةدةستفةرمویةتي: سوَیند ب صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  ئةنجامي بدةن خؤشةویستي بكةوَیتة نَیوانتان؟ سةالم لةیةكتري بكةن. یا شتَیكتان ثَي بَلَیم ئةطةرتا یةكتریتان خؤش نةوَیت، ئا

  
رمة املوحدح  

  ِرَیزو حورمةتي كةسي یةكخواناس
٣٦ -نأَ عيب عبداهللا طارق بن اشميt، َقَال: تعمولَ سسر قُولُ – ص -  اللَّهي: » نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه اللَّه كَفَرا وبِم دبعي نم وند اللَّه، مرح الُهم همدو هابسحلَى وع اللَّه تىالَع «. 

  رواه مسلمٍ
) واتا(ھیض ثةرستراوَیكي بةحةق نییة جطة لة اهللا) وة بَي باوةِربَیت بةھةموو اللَّه إِالَّ إِلَه الَ( :فةرمویةتي: ھةركةس بَلَیت صغةمبةرىخواواتة ثَی

  بةدةست خوایة.ئةوا (لةم دنیادا) خوَین و ماَلي ثارَیزراوة وة (لةو دنیاش) حساب و كتابي كردةوةكاني تانةي جطة لة اهللا دةثةرسترَین، ئةو ش
  

  فضل التوحيد
  ثةرستيضاكةي یةكخوا

٣٧ - نةَ عادبنِ عب تامالص t َولُ قَالَ :قَالسر ص -  اللَّه  - : نم هِدلَا أَنْ ش إِلَّا إِلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش أَنَّ ،لَها ودمحم هدبع ولُهسرأَنَّ ،وى ويسع دباللَّ عه ولُهسرو، هتمكَلو 
  متفَق علَيه. الْعملِ من كَانَ ما علَى الْجنةَ اللَّه أَدخلَه ،حق والنار حق الْجنةَ انَّو ،منه وروح مريم إِلَى أَلْقَاها

ا ھیض ثةرستراوَیكي ) واتورسولُه عبده محمدا وأَنَّ لَه شرِيك لَا وحده اللَّه إِلَّا هإِلَ لَافةرمویةتي: ھةركةس شایةتي بدات بة ( صواتة ثَیغةمبةرىخوا
) و یة اهللا نةبَیت وة موحةمةد بةندةو نَیردراوَیتي، وة عیساش بةندةو نَیردراوي اهللا یة، وشةیةكة بة مةریةمي طوتووة (وشةي كن واتا ببةِراستةقینة نی

دةیخاتة بةھةشتةوة  خواىطةورة، وة بةھةشت ِراستةو ھةیة، وة ئاطري دؤزةخیش ِراستةو ھةیة، كة دروستي كردووة حي خؤیةتيلة ِرؤ
  ھةركردةوةیةكي ھةبَیت. 



١٤ 

  املؤمن بني اخلوف والرجاء
  واني ترس و ئومَیدایةئیماندار لة نَی

  رواه البخارِي )٤( .ذَلك مثْلُ والنار نعله شراك من أَحدكُم إِلَى أَقْرب ةُالْجن :- ص -  اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ tعن ابن مسعود - ٣٨
نةعل و ثَیآلوةكانتان نزیكترة لَیتانةوة (ئةطةر كاري بؤ بكةن بةدةستي دةھَینن) وة قةیتاني فةرمویةتي: بةھةشت لة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  خؤتاني لَینةثارَیزن خَیرا بةرؤكتان دةطرَیت). دؤزةخیش ھةروا نزیكة (ئةطةر
  

  احذروا الدنيا
  دنیابن -خراثةي-ئاطاداري 

  
٣٩ -نأَبِى ع يدعس رِىدالْخt َولُ قَالَ قَالسر ا إِنَّ « :-  ص - اللَّهمم افأَخ كُملَيمن  عدعا ي بم حفْتي كُملَيع نم ةرها زينزِ الداوهت٥(» ين( لَيهع فَقتم  

دینةكةتان) خؤشي و ِرازاوةیي رمویةتي: ئةوةي لةدواي خؤم دةترسم توشتان بَیت (ببَیتة مایةي دورخستنةوةتان لةفة ص واتة ثَیغةمبةرىخوا
  راییش دةبِرَیتةوة).ئةم دنیایةیة (كة زؤر كورتةو بة خَی

  
  اال عمله مرءال يبقى لل

  ني بؤ دةمَینَیتةوةتةنھا كردةوةكا مرؤظ
٤٠ - نسعأَن t  نولُعسر قَالَ ص اللَّه: عبتي تيثَلَاثَةٌ الْم لُهأَه الُهمو لُهمعو جِعرفَي انقَى اثْنبيو داحو جِعري لُهأَه الُهمقَى وبيو لُهمع .لَيهع فَقتم  

سَي شت دواي جةنازةي مرؤظ دةكةوَیت بؤ طؤِرستان: كةسوكاري و ماَلوساماني و ثاش مردن تي: فةرمویة صواتة ثَیغةمبةرىخوا
ةِرَینةوةو ي دةطكةتةوة، كةسوكارو ماَلوسامانةلةطةَلیدا دةمَینَین و دةطةِرَینةوة تةنھایةكَیكیان كردةوةكاني خؤي، دوانیان تاسةرقةبران لةطةَلیدادةب

  تةوة.كردةوةكاني لةطةَلیدا دةمَینَی
  

                                                 
 )٤( اكرش هلعاحلذاء:  ن )يعين ان اجلنه قريبه مثل قرب هذا السري يف النعال للقدم وهو ترغيب ،و ترهيب من قرب النار) هو السري الذي يكون على ظهر القدم يف النعال . 

)٥ (رهزا ةينوقيل زهرة للداللة سرعة الفناء وقصر احلياة هي زينة احلياة الدنيا ومتاعها الزائل الد. 



١٥ 

   الْمؤمنِ سجن الدنيا
  ئةم دنیایة زینداني ئیماندارة

٤١ - نةَ أَبِى عريرهt َولُ قَالَ :قَالسر ا « - ص -  اللَّهينالد نجنِ سمؤةُ الْمنجرِ ومٍ .»الْكَافلسم اهور  
  و بةھةشتي بَیباوةِرانة.ةندارئیماي زیندانفةرمویةتي: ئةم دنیایة  ص واتة ثَیغةمبةرىخوا

  
  مثالرب واال

  ضاكةو خراثة
  رواه مسلمٍ )٦(.» الناس علَيه يطَّلع أَنْ وكَرِهت نفِْسك فى حاك ما واِإلثْم الْخلُقِ حسن الْبِر « :قَالَ ص النبِي عنt، سمعانَ بنِ النواسِ عنِ - ٤٢

دات دَلي فةرمویةتي: ضاكة بریتیة لة ِرةوشت جواني، خراثةش ئةو كردةوانةیة  كاتَي (كةسي لةخواترس) ئةنجامیان ب صغةمبةرىخواواتة ثَی
ضونكة ئةو جؤرةكةسانة نةك دَلیان  ،نییة ةكارنةكات خةَلك ثَیي بزانَیت. (بةآلم ئةم ثَیناسةیة بؤ كةسي الدةرو خراثیش َیت و حةزخوروي ثَیداب

  ةت نابَي بةئةنجامداني تاوان بةَلكو شانازیشي ثَیوة دةكةن).ناِرةح
  

من يحبـ اُهللا ه  
  خوا كَیي خؤشدةوَیت

٤٣ -  نعدعنِ سقَّاصٍ أَبِى بوt َقَال: تعمولَ سسر قُولُ - ص-  اللَّهإِنَّ « :ي اللَّه بحي دبالْع ىقالت نِىالْغ ىفمٍ )٧(.» الْخلسم اهور  
ةفس بةرز بَیت و طةورة بةندةیةكي خؤش دةوَیت ئةم سیفةتانةي تَیدابَیت: لةخواترس بَیت و نفةرمویةتي: خواى صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  ناوبانط دةركردن و زؤرترین كات بة كةموكوِریةكاني خؤیةوة خةریكبَي.خؤثارَیزبَیت لة

                                                 
م فإنه إذا هم بسيئة حاك سق، ولكن الكالم مع الرجل املستقيوأما أهل الفسق والفجور فإن اآلثام ال حتيك بنفوسهم وال يكرهون أن يطلع عليها الناس بل بعضهم يتبجح وخيرب مبا يصنع من الفجور والف) ٦(

  .ذلك يف نفسه وكره أن يطلع الناس على ذلك، وهذا امليزان الذي ذكره النيب عليه الصالة والسالم إمنا يكون مع أهل اخلري والصالح
 .نفسه بأمور واالشتغال العبادة إىل املنقطع اخلامل:  اخلفى) ٧(



١٦ 

  فضل الصدقة والتواضع
  خؤبةكةم زانینبةخشین و ماألسودي 

٤٤ - نةَ أَبِى عريرهt: نولِ عسر ا « :قَالَ - ص-  اللَّهم تقَصقَةٌ ندص نالٍ ما ،ممو ادز ا اللَّهدبفْوٍ عا إِالَّ بِعزا ،عمو عاضوت دأَح لَّهإِالَّ ل هفَعر مٍ .» اللَّهلسم اهور  
خؤي ِرَیزداردةكات، بةندة لَیبوردةكاني طةورة ، وة خواىسامان بة بةخشین كةم ناكاتفةرمویةتي: ھةرزطیز ماألو صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  طةورة (لةبةرضاوي خةَلك) بةرزي دةكاتةوة.ن بدات و فیزي نةبَیت ئیلال خواىھةركةسیش لةبةرخوا خؤي بةكةم نیشا
  

  كن رفيقاً
  نةرمونیان بة

٤٥ - نةَ عشائأَنَّ بع بِىإِنَّ « :قَالَ - ص-  الن اللَّه يقفر بحي فْقى ،الرطعيلَى وفْقِ عا الرى الَ مطعلَى يع فنا ،الْعمى الَ وطعلَى يا عم اهومٍ .» سلسم اهور  
وة ئةو (ثاداشتة یان ئةو سةرةنجامة) كة بةھؤي طةورة نةرمونیانة و نةرمونیاني خؤشدةوَیت، خواىفةرمویةتي:  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  نایدات. توندوتیذي و ھیض شتَیكي ترةوةنةرمونیانیةوة دةیدات بةھؤي 
  

يسرر و بش  
  ئاسانكار و مذدةدةربة

٤٦ - نسِ عأَنt، نع بِيوا : قَالَ ص النرسلَا يوا ورسعوا ،ترشبلَا ووا وفِّرنفَ. تتملَيهع ق  
ھةَلبةتة ( مةبن.(لةسةرخؤتان و خةَلكیش) قورس وطران مةكةن، مذدةدةربن و ترسَینةرفةرمویةتي: ئاسانكاربن و شت  صثَیغةمبةرىخواواتة 

  لةسنوري شةرعدا، بةآلم حةآلألكردني حةرامكراوةكان لةناوبردني خةَلكة نةك ئاسانكاري بؤیان.)
  

  النصح للرعية
  میللةتئامؤذطاري بؤ 

  متفَق علَيه .» الْجنةَ علَيه اللَّه حرم إِالَّ لرعيته غَاش وهو يموت يوم يموت ،رعيةً اللَّه يسترعيه عبد من ما « :يقُولُ -ص-  اللَّه رسولَ سمعت  :الَقَ  tبن يسار معقل عن - ٤٧
بكات، ئةوة  طةورة كردي بة كاربةدةستي خةَلك، ئةویش فَیَل و تةَلةكةیان لَيرمویةتي: ھةر بةندةیةكي خوا خواىفة صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  طةورة بةھةشتي لَي حةرام دةكات.كاتَي دةمرَیت خواى
  



١٧ 

  من اهل اجلنة
  لة خةَلكي بةھةشت

٤٨ - ناضِ عينِ عارٍ بمحt  َالَق:  تعمولَ سسر قُولُ -ص-  اللَّهلُ :يأَهو ةنذُو :ثَالَثَةٌ الْج لْطَانقِْسطٌ سم فَّقولٌ ،مجرو يمحر يققكُلِّ الْقَلْبِ رى لى ذبمٍ قُرلسمو، يففعو 
فِّفعتالٍ ذُو ميمٍ )٨(.علسم اهور  

، ثیاوَیكي دَلنةرم لَیھاتوودةضنة بةھةشتةوة، كاربةدةستَیكي دادثةروةري  فةرمویةتي: سَي تاقم (ثَیش خةَلكاني تر) صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  نةفس بةرز كة داواي ھیض لةكةس ناكات. خاوةن ماَل ومنداَلي لةطةَل خزم و كةسوكارو موسوَلمانان، وة موسوَلمانَیكي دةست كورتي 

  
  فضل احلياء

  شةرم طةورةیي
  متفَق علَيه. بِخيرٍ إِلَّا يأْتي لَا الْحياُء :ص اللَّه رسولَ قَالَ :قَالَ محصينٍ بن عمرانَعن  - ٤٩

  فةرمویةتي: شةرم و حةیا و بةئابِرویي بة ھةمو شَیوةیةك خَیري ثَیوةیة. صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  

  من خصال االميان
  لة سیفةتةكاني باوةِر

 اآلخرِ واليومِ بِاِهللا يؤمن كَانَ ومن رحمه، فَلْيصلْ اآلخرِ واليومِ باِهللا يؤمن كَانَ ومن ضيفَه، فَلْيكْرِم ، اآلخرِ واليومِ باِهللا يؤمن كَانَ من : قَالَ -ص- النبِى أَنَّ tهريرةَ أَبِي نع - ٥٠
   متفَق علَيه  » .ليصمت أَو خيراً فَلْيقُلْ

، ھةركةس بِرواي بة خواو ِرؤذي دوایي ِرَیزي میوان بطرَیتفةرمویةتي: ھةركةس بِرواي بة خواو ِرؤذي دوایي ھةیة با  صتة ثَیغةمبةرىخواوا 
  .بَي دةنط بَیتربكات یان ، ھةركةس بِرواي بة خواو ِرؤذي دوایي ھةیة باقسةي خَیباثةیوةندي خزمایةتي نةبضِرَیتھةیة 

  

                                                 
 . فقري ولكنه متعفف ال يسأل الناس شيئا حيسبه اجلاهل غنيا من التعفف يعين أنه عيالٍ ذُو متعفِّف عفيفرجل ) ٨( 



١٨ 

  من اداب االنتعال
  كردن ةوشتي ثیآلو لةثَيِر

٥١ - نةَ أَبِي عريره t َّولَ أَنسر لَ إِذَا : قَالَ ص اللَّهعتان كُمدأْ أَحدبىبِ فَلْينمإِذَا ،الْيو عزأْ ندبالِ فَلْيمبِالش، لتى كُننما الْيملَهلُ أَوعنا ،تمهرآخو عزنت .ع فَقتملَيه  
ویستتان دایكةنن  كةن، وة كةب تاكي ِراست لة ثَيجار كةن یةكةم ب ثَیآلو (یان نةعل) لةثَي فةرمویةتي: كة ویستتان صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  تاكي ضةث داكةنن، واتا قاضي ِراستتان بؤ لةثَیكردن بایةكةم بَیت و بؤداكةندن با دووةم بَیت.جار یةكةم 
  
  

  يمهفضل تعلم القرآن وتعل
  خَیري فیربوني قورئان و فیركردني خةَلك

٥٢ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بع t َولُ قَالَ :قَالسر ص - اللَّه  -: كُمريخ نم لَّمعآنَ تالْقُر هلَّمعو .ارِيخالب اهور  
  ت و ثاشان خةَلكیش فَیردةكات.فةرمویةتي: باشترینتان ئةو كةسةیة كةفَیري قورئان دةبَی صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  
  فضل املاهر بالقرآن

  ثاداشتي ئةو كةسةي شارةزایة لة قورئان خوَیندندا
٥٣ - نةَ عشائالَقَل عولَ قَالَ : تسر ي :ص اللَّهأُ الَّذقْرآنَ يالْقُر وهو ماهبِ ره عم ةفَرامِ السرالْك ةررالْب، ي وقْ الَّذأُيو  رعتعتتي يهف وهو هلَيع اقش لَه انرأَج .لَيهع فَقتم  

طةورة ثلةي ھَیندة بةرزة) لةطةَل فریشتة قورئان دةخوَینَیتةوة (الي خواى فةرمویةتي: ئةو كةسةي بة جواني صواتة ثَیغةمبةرىخوا
(مةبةستَیتي فَیربَیت) دوو ثاداشتي بؤ دةنوسرَیت  دةمي تةتةَلةدةكاتارةزانةبووة تیایدا) ئان دةخوَینَیت (ھَیشتا شربةِرَیزةكاندایة، ئةو كةسةش قو

  (ثاداشتي خوَیندنةكة و ثاداشتي ھةوَلدان بؤ فَیربون).
  



١٩ 

  فضل سورة البقرة
  طةورةیي سورةتي بةقةرة

٥٤ - نةَ أَبِى عريرهt َّولَ أَنسر لُوا الَ « :قَالَ - ص- اللَّهعجت بكُموتي قَابِرطَانَ إِنَّ ،ميالش رفني نم تيى الْبأُ الَّذقْرت يهةُ فورس ةقَرمٍ.» الْبلسم اهور  
  فةرمویةتي: ماَلةكانتان مةكةن بة طؤِرستان، شةیتان ِرادةكات  لةو ماَلةي كة سورةتي بةقةرةي تَیدا دةخوَینرَیت. صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  
  ل الوضوءفض

  طةورةیي ثاداشتي دةستنوَیذطرتن
٥٥ - نانَ عثْمنِ عفَّانَ بعt َولُ قَالَ :قَالسر ص- اللَّه - :» نأَ مضوت نسوَء فَأَحضالْو، تجرخ اهطَايخ نم هدسى جتح جرخت نم تحت مٍ )٩(.» أَظْفَارِهلسم اهور  

فةرمویةتي: ھةركةس بةجواني دةستنوَیذبطرَیت، طوناھةكاني لة لةشي دةردةضن (دةشؤرَینةوة) ھةتا لةبن  صةرىخواواتة ثَیغةمب
  نینؤكةكانیةوة دةضنةدةرةوة. 

  
نينِذِّفضل املؤ  

  طةورةیي ثاداشتي بانطوَیذ
  رواه مسلمٍ.» الْقيامة يوم أَعناقًا الناسِ طْولُأَ الْمؤذِّنونَ « :يقُولُ - ص- اللَّه رسولَ سمعت :قال tمعاوِيةُعن  - ٥٦

  طةردنیان لةھةمووكةس بةرزترة.تدا فةرمویةتي: بانطبَیذةكان لةِرؤذي قیامة صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  وات اخلمسفضل الصل

  طةورةیي و ثاداشتي ثَینج نوَیذة فةرزةكة
٥٧ - نابِرٍ عجt َولُ قَالَ :قَالساللَّ رثَلُ «: -ص- هم اتلَوسِ الصمثَلِ الْخرٍ كَمهارٍ نرٍ جلَى غَمابِ عب كُمدِسلُ أَحتغي هنمٍ كُلَّ موي سمخ اترقَالَ. » م نسا الْحمى وقبي كذَل 
نم نرمٍر)١٠(.الدلسم اهَو  

ِرؤذي ثَینض  ،نج فةرزةي نوَیذ وةك ِروبارَیكي طةورة وایة بةبةردةرطاي یةكَیكتاندا بِرواتفةرمویةتي: نمونةي ثَی صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  بشؤرَیت. ئیتر ھیض ثیسیةك بة الشةیةوة نامَینَیت. (نوَیذةكانیش بةوشَیوةیة ھةموو تاوانةكاني دةشؤنةوةو تاواني ثَیوة نامَینَیت.)جار خؤي لَي 

  
                                                 

 .اخلطايا: واحدها خطيئة وهي الذنوب أو اآلثام) ٩(
 املاء كثري:  الغمر .درنه: الدرن هو الوسخ) ١٠( 



٢٠ 

  جدافضل املشي اىل املس
  ةكاناشتي ضون بؤ مزطةوتطةورةیي ثاد

٥٨ - نةَ أَبِى عريرهt َّأَن بِىقَالَ -ص-  الن: » نم رطَهى تف هتيب، ثُم إِلَى ىضم تيب نم وتيب اللَّه، ىقْضيةً لفَرِيض نضِ مائفَر اللَّه، تكَان طْواخاها تهدطُّ إِححيئَةً تطخ، اُألخىور 
فَعرةً تجرمٍ .» دلسم اهور  

فةرز، ھةموو  كيفةرمویةتي: ھةركةس لةماَلةوة دةستنوَیذ بشوات وثاشان بضَیت بؤ مزطةوت بؤ ئةنجامداني نوَیذَی صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  ةكاتةوة.دوو ھةنطاوَیك كة دةینَیت، ھةنطاوَیكیان تاوانَیكي دةسِرَیتةوةو ھةنطاوةكةي تري ثلةیةك بةرزي د

  
  

  العشاء والفجر فضل الصالتي
  طةورةیي نوَیذي بةیاني و عیشا

 كُلَّه اللَّيلَ صلَّى فَكَأَنما ،ةجماع فى الصبح صلَّى ومن ،اللَّيلِ نِصف قَام فَكَأَنما ،جماعة فى الْعشاَء صلَّى من « :يقُولُ -ص- اللَّه رسولَ سمعت :قَالَ tعفَّانَ بن عثْمانُعن  - ٥٩
  رواه مسلمٍ.»

نیوةي شةوةكة تا فةرمویةتي: ھةركةس نوَیذي عیشا بةجةماعةت بكات (ثاداشتي ھَیندة زؤرة) وةك ئةوة وایة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  ئةوة وایة ھةموو شةو نةخةوتبَیت ھةر شةو نوَیذي كردبَیت.شةونوَیذي كردبَیت، وةئةطةر نوَیذي بةیانیش ھةربةجةماعةت بكات وةك و نةخةوتبَیت 

  
  ـ االمر بقتال الناس حيت يوحدوا اهللا

  تي بةرثادةكةنسفةرمانكردن بة جةنطان لةطةَل خةَلك تاكو ثةكتاثةر
٦٠ - ننِ عاب رمولَ قَالَ :قَالَ معسر ص اللَّه : ترلَ أَنْ أُمأُقَات اسى النتح هشوايلَا أَنْ د إِلَّا إِلَه أَنَّ ،اللَّها ودمحولُ مسر وا ،اللَّهيمقيلَاةَ ووا ،الصتؤيكَاةَ ولُوا فَإِذَا ،الزفَع كذَل، 

  علَيه متفَق. اللَّه علَى وحسابهم ،الْإِسلَامِ بِحق إِلَّا وأَموالَهم دماَءهم مني عصموا
طةورةوة فةرمانم ثَي كراوة بجةنطم لةطةَل خةَلك ھةتاكو شایةتي دةدةن بة تاكوتةنھایي فةرمویةتي: لةالیةن خواى صواتة ثَیغةمبةرىخوا

دنیا) سةرو ماَلیان لة ثةرستندا، وة محةممةد نَیرراوي خوایة، وة نوَیذبكةن و زةكاتي ماَلةكانیان بدةن، جا ئةطةر ئةوانةیان ئةنجامدا (لةم  خواىطةورة
) وة (لةو دنیا) خوا خؤي حسابي (شتة شارداوةكاني ناو ةر تاواني كوشتن یان زینا بكوذَینةوةثارَیزراو دةبَیت، مةطةر بة یاساي ئیسالم ( واتا لةس

  دَلیان) لةطةَل دةكات.



٢١ 

  صف االولالو االذان فضل 
  طةورةیي ثاداشتي بانطدان و ِریزي یةكةمي نوَیذ

٦١ - نةَ بِيأَ عريرهt: َّولَ أَنسر قَالَ ص اللَّه: لَو لَمعي اسا الني ماِء فدالن فالصلِ والْأَو، ثُم وا لَمجِدوا أَنْ إِلَّا يهِمتسي هلَيوا عمهتلَاس .لَيهع فَقتم  
بؤ  ت ضةندة خَیرو ثاداشتي ھةیة،بانطدان و ِریزي یةكةمي نوَیذي جةماعةفةرمویةتي: ئةطةر خةَلك بیانزانیایة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  تیروثشكیان دةكرد.ئةطةر ضاریان نةبوایة مةطةر تیروثشكي بؤبكةن ئةوا بةدةست ھَیناني 
  

  فضل صالة النوافل
  طةورةیي وثاداشتي نوَیذة سوننةتةكان

٦٢ - نع ةَ املؤمنني أُمبِيبح لَة أُممر تانَ أيب بِنفْيلس قَالَت: تعمولَ سسر قُولُ -ص-  اللَّها « :يم نم دبمٍ علسلِّى مصي لَّهمٍ كُلَّ تعاىل لوي ىتنةَ ثرشةً عكْعا رعطَوت رال غَيةفَرِيض، 
  رواه مسلمٍ.» الْجنة فى بيت لَه بنِى إِالَّ: أَو - الْجنة فى بيتا لَه اللَّه بنى إِالَّ

ِركات نوَیذي سوننةت بكات، ئةوا  "١٢"نوَیذة فةرزةكان ي موسةَلمان لة ِرؤذَیكدا جطة لةفةرمویةتي: ھةر بةندةیةك صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  لة بةھةشتدا ماَلَیكي بؤ دروست دةكات. خواىطةورة

  
  فضل صالة النوافل يف البيوت

  اشتي ئةنجامداني نوَیذة سوننةتةكان لةماَلةوةطةورةیي ثاد
٦٣ - نع دينِ زب ثَابِتt َّأَن بِىلُّوا: قَالَ - ص-  النا صهأَي اسي النف كُموتيلَ فَإِنَّ ،بأَفْض لَاةلَاةُ الصِء صري الْمف هتيةَ إِلَّا بوبكْتالْم. لَيهع فَقتم  

فةرمویةتي: خةَلكینة لةماَلةوة نوَیذة سونةتةكانتان بكةن، ضونكة باشترین نوَیذ نوَیذكردنة لةماَلةوة جطة لة نوَیذة  صبةرىخواواتة ثَیغةم
  فةرزةكان.
  

  فضل يوم اجلمعة
  طةورةیي ِرؤذي ھةیني

٦٤ - نةَ أَبِى عريرهt َولَ قَالَ :قَالسر ص اللَّه :» ريمٍ خوي تطَلَع لَيعه سمالش موي ةعمالْج: يهف قلخ مآد، يهفلَ وخةَ أُدنالْج، يهفو رِجا أُخهنمٍ. ملسم اهور  
، وة لةو ِرؤذةشدا uدروستكردئادةمي  خواىطةورةیة ضونكة لةو ِرؤذةدا مویةتي: باشترین ِرؤذ ِرؤذي ھةیني فةر صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  شتةوة وةھةر لةو ِرؤذةشدا لةبةھةشت كرایة دةرةوة.خرایة بةھة
  



٢٢ 

  وجوب غسل اجلمعة على البالغ
  واجبَیتي خؤشؤردن لةسةر كةسي ثَیطةیشتوو

٦٥ - نأَبِي ع يدعس رِيدالْخt َّولَ أَنسر لُ :قَالَ ص اللَّهغُس موي ةعمالْج اجِبلَى ومٍ كُلِّ علتحلَي. مع فَقتمه  
  ثَیطةیشتوو(باَلق بوو ) واتا فةرمویةتي: خؤشوردني ِرؤذي ھةیني واجبة لةسةر ھةموو كةسَیكي  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  
  فضل صيام احملرم وقيام الليل

  طةورةیي ثاداشتي بةِرؤذوبوني مانطي موحةِرةم و شةونوَیذ
٦٦ - نةَ أَبِى عريره  - t - َولُ قَالَ :قَالسر لُ « :- ص- اللَّهامِ أَفْضيالص دعانَ بضمر: رهش اللَّه مرحلُ ،الْمأَفْضو الَةالص دعب ةالَةُ :الْفَرِيضلِ صمٍ.» اللَّيلسم اهور  

ن نوَیذیش دواي فةرمویةتي: باشترین ِرؤذو دواي ِرؤذوي مانطي ِرةمةزان ِرؤذوي مانطي موحةِرةمة، وة باشتری صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  نوَیذةفةرزةكان شةونوَیذة.

  
  فضل الدعاء باليل

  طةورةیي ثاِرانةوة لةشةودا
٦٧ - نابِرٍ عجt َقَال: تعمولَ سسر قُولُ -ص-  اللَّهى إِنَّ «:يلِ فةً اللَّياعا الَ ،لَسقُهافولٌ يجر ملسأَلُ مسي ا اللَّهريخ نرِ مأَم ناالدي ةراآلخإِالَّ ،و طَاهأَع اهإِي كذَلكُلَّ و لَةلَي «.  اهور
  مسلمٍ

 خواىطةورةفةرمویةتي: سةعاتَیك ھةیة لةشةودا ھةركةس تیایدا بثاِرَیتةوةو داواي خَیرو ضاكةي دنیاو قیامةت لة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  آلمدانةویةش) لة ھةموو شةوَیكدا ھةیة.ئةم (وة ،ثَیي دةبةخشَیت خواىطةورةبكات، ئةوا 

  
  فضل ليلة القدر

  طةورةیي شةوي قةدر
  

  متفَق علَيه. ذَنبِه من تقَدم ما لَه غُفر واحتسابا إِميانا الْقَدرِ لَيلَةَ قَام من : قَالَ صالنيب  نعt، هريرةَ أَبِيعن  - ٦٨
رمویةتي: ھةركةس شةوىقةدر ھةستَیت (نوَیذو خواثةرستي بكات) بةباوةِربون ثَي و ضاوةِرَیي ثاداشتةوة، فة صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  لةھةموو تاوانةكاني ِرابوردووي خؤش دةبَیت. خواىطةورة



٢٣ 

  استحباب السواك
  بةكارھَیناني سیواك - باشي –بي بموستةحة

٦٩ - نةَ أَبِي عريره  :tَّولَ أَنسر لَا : لَقَاص اللَّهأَنْ لَو قلَى أَشي عتأُم  -لَى أَواسِ عالن - مهترلَأَم اكوبِالس عكُلِّ م لَاةص .لَيهع فَقتم  
فةرمویةتي: ئةطةر نةبوایة بة ئةرك و ناِرةحةتي لةسةر ئوممةتةكةم، ئةوا فةرمانم ثَي دةكردن لةسةرةتاي ھةموو  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  ذَیكدا سیواك بةكاربھَینن.نوَی
  

  خصال الفطرة
  -فیترةت- نیشانةكاني ثاكَیتي 

٧٠ - نةَ أَبِي عريره t  ةُ : قَالَ صالنيب عنطْرالْف سمخ، أَو سمخ نم ةطْرانُ :الْفتالْخ، اددحتاسالو، يمقْلتالْأَظْفَارِ و، فتنو طالْإِب، قَصارِ وبِالش. لَيهع فَقتم  
ھةَلكَیشاني نینؤك كردن، فةرمویةتي: ثَینج شت لة نیشانةي ثاكَیتي مرؤظن، خةتةنةكردن، تاشیني موي شةرمطة،  صواتة ثَیغةمبةرىخوا   

  توكي بنباَل، كورت كردنةوةي سمَیَل.
  أركان االسالم مخس

  ثَینج ثایةكةي ئیسالم
  

 وصوم الْبيت، وحج  ،الزكَاة وإيتاء ،الصلَاة وإقام ورسوله، عبده محمدا وأَن اهللا، إِلَّا إِلَه لَا أَن شهادة:  مخسٍ علَى الْإِسلَام بين « :قَالَص اللَّه رسولَ أَنَّ معمر ابنِ عنِ - ٧١
  متفَق علَيه" .رمضانَ

یة اهللا نةبَیت وة وةي كة ھیض ثةرستراوَیكي بةحةق نیثَینج ثایة بنیادنراوة، شایةتیدان بةفةرمویةتي: ئیسالم لةسةر  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  موحةممةد نَیرراوي خوایة، ئةنجامداني نوَیذ،  زةكات دان، حةجي ماَلي خوا، ِرؤذوي مانطي ِرةمةزان.

  
  ـ فضل الصوم يف سبيل اهللا

  طةورةیي ثاداشتي بة ِرؤذوبون لة ِرَیطةي خوادا
٧٢ - عأَبِى ن يدعس رِىدالْخt َولُ قَالَ :قَالسر ا « :-ص- اللَّهم نم دبع ومصا يموى يبِيلِ فس إِالَّ اللَّه داعب اللَّه كمِ بِذَلوالْي ههجنِ وارِ عالن نيعبرِيفًا سخ«. لَيهع فَقتم  

ئةو ِرؤذةوة حةفتا ثایز بةھؤي  خواىطةورةؤذو بَیت، ئةوا ركةس تةنھا یةك ِرؤذ لة ِرَیي خوادا بةِرفةرمویةتي: ھة صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  (حةفتا ساَل) ِروخساري ئةو كةسة دوردةخاتةوة لة ئاطري دؤزةخ.

  



٢٤ 

  اخلري يف تعجيل الفطر
  خَیرا بةربانط كردنةوة خَیرو ضاكةي تَیدایة

٧٣ - نلِ عهنِ سب دعسt َّأَن سولَر الُ لَا :قَالَ ص اللَّهزي اسرٍ النيا بِخلُوا مجع طْرالْف .لَيهع فَقتم  
  (دواي خؤر ئاوابوو) دةستبةجَي بةربانط بكةنةوة. مادامخةَلك لة خَیرو ضاكةدان  بةردةوامفةرمویةتي:  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  
  

  من فضائل صوم التطوع          
  ذوي سوننةتكاني ِرؤلة سودة

٧٤ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بولُ قَالَ :قال مالْعسر ص- اللَّه-: موص امٍ ثَالَثَةأي نرٍ كُلِّ مهش مورِ صهالد كُلِّه «  .لَيهع فَقتم .  
  ،  وةك بةِرؤذو بوني ھةموو ساَلةكة وایة.بوني سَي ِرؤذ لة ھةمو مانطَیكداي: بةِرؤذوفةرمویةت صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  
  )١١(جزاء احلج املربور

  ثاداشتي حةجي وةرطیراو
 ٧٥- نةَ أَبِي عريره t َقَال: تعمولَ سسر قُولُ -ص-  اللَّهي :نم جح  فُثْ فَلَمري لَمو قفْسي عجمِ روكَي هتلَدو هلَ )١٢(.أُمع فَقتميه  

فةرمویةتي: ھةركةس حةجي ماَلي خوا بكات لةوَي نةجوَین و قسةي ناشرین بكات وةنةھیض نافةرمانیةكي  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
تةنھا لة مافي  خواىطةورةخواىطةرة ئةنجامبدات، ئةوا كة دةطةِرَیتةوة (وا لة تاوان ثاك دةبَیتةوة) وةك ئةو ِرؤذةي لَي دَیتةوة كة لةدایك بووة. (

  ي خؤش دةبَیت، بةآلم مافي خةَلك بةطةِرانةوةي بؤ خاوةنةكةي مرؤظ لَیي ثاك دةبَیتةوة.)خؤ
  

  فضل يوم العرفة
  طةورةیي ِرؤذي عةرةفة

  رواه مسلمٍ. عرفَةَ يومِ نم النارِ من عبدا فيه اللَّه يعتق أَنْ من أَكْثَر يومٍ من ما « :قَالَ - ص- اللَّه رسولَ نَّأَ بعائشةَ عن  - ٧٦
  بكات لة ئاطري دؤزةخ.بةندةكاني خؤي ِرزطار خواىطةورةفةرمویةتي: ھیض ِرؤذَیك نییة بةئةندازةي ِرؤذي عارفة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

                                                 
  .املقبول هو وقيل ، املآثم من شيء خيالطه ال الذي:  املربور) ١١(
 . الذنوب من براءته حيث من)  أمه ولدته كيوم. (  جل و عز اهللا طاعة عن وخيرج احملرمات من حمرما يرتكب)  يفسق. ( القول من يفحش ما وذكر به والتعريض اعاجلم وهو الرفث من)  يرفث( ) ١٢(



٢٥ 

  
  ـ فضل اجلهاد يف سبيل اهللا

  طةورةیي تَیكؤشان لة ثَیناوي خوادا
٧٧ - نةَ أَبِي عريره t َّأَن ولَرس ي إِنَّ: قَالَ ص اللَّهف ةنائَةَ الْجم ةجرا دهدأَع اللَّه ينداهجلْمي لبِيلِ فا اهللا سم نينِ  بيتجرادكَم نياِء بمضِ السالْأَرو .ارِيخالب اهور  

دایناوة بؤ تَیكؤشةراني ِرَیي خؤي، بةیني ھةموو  خواىطةورةلة ھةیة كةفةرمویةتي: بةِراستي لة بةھةشتدا "سةد" ث صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  دوو ثلةیان بة ئةندازةي دوري نَیوان ئةرز و ئاسمانة.

  
  ينالفقه يف الد فضلُ

  طةورةیي شارةزابوون لة ئایین
  متفَق علَيه. الدينِ في يفَقِّهه خيرا بِه للَّها يرِد من :ص اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ م سفْيانَ أَبِي بن معاوِيةَ عن  - ٧٨

  ، شارةزاي دةكات لة دینةكةي خؤي.ویستي ضاكةي بةھةركةس بوَیت خواىطةورةفةرمویةتي:  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  فضل طلب العلم

  طةورةیي ھةوَلدان بؤ فیربوني زانستي شةرعي
٧٩ - نةَ أَبِي عريره t َّأَن سولَر قَالَ صاللَّه :نم لَكطَرِيقًا س سملْتي يها فلْملَ ،عهس اللَّه إِلَى طَرِيقًا لَه ةنمٍ )١٣(.الْجلسم اهور  

كي ِرَیطایة خواىطةورةفةرمویةتي: ھةركةس ِرَیطایةك بطرَیتةبةر بؤ ضون بةدواي فَیربوني زانستي شةرعیدا، ئةوا  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  بؤئاسان دةكات بؤ ضونة بةھةشت.

  ص فضل الصالة على النيب
  صَالوات دان لةسةر ثَیغةمبةرةطةورةیي ص

٨٠ - نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بم الْع  :هأَن عمولَ سسر قُولُ ص اللَّهي: » نلَّى مص لَىالَةً علَّى ،صص اللَّه هلَيا عبِه شاعمٍ. رلسم اهور   
بةھؤیةوة "دة" جار صةآلواتي  ـخواىطةورةم لةسةر بدات، تفةرمویةتي:  ھةركةس تةنھا یةك صةآلوا صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  لةسةردةدات.
  

                                                 
  .علما فيه يطلب:  يعين) ١٣( 



٢٦ 

  من فضائل التسبيح
  )اللَّه سبحانَلة سودةكاني طوتني (

٨١ - نةَ أَبِي عريره t ولَ :قالسقَالَ ر ص اللَّه: انتمكَل انيفَتفلَى خع اناللِّس، انيلَتي ثَقف انيزالْم، انتبِيبنِ إِلَى حمحانَ :الرحبس انَوحبمده  اللَّهحبس يمِ اللَّهظالْع .لَيهع فَقتم  
و  ن) وةلةسةر تةرازوي (خوایي) زؤر سةنطیننةةرزمان (طوتنیان زؤر سوك و ئاسافةرمویةتي: دوو وشة ھةن لة س صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  ).الْعظيمِ اللَّه سبحانَ) (وحبمده اللَّه سبحانَ: (طوتنيلة طرانن، وة خؤشةویستي خوداي طةورةومیھرةبانن، كة بریتین 
  

  ـ أحب الكالم اىل اهللا
  خواىطةورةترین طوتة الي خؤشةویس

٨٢ - نأَبِى ع ذَرt َقَالَ :قَال ولُرس أَالَ « - ص- اللَّه كبِرأُخ بإِلَى الْكَالَمِ بِأَح إِنَّ «. » اللَّه بإِلَى الْكَالَمِ أَح انَ اللَّهحبس اللَّه هدمبِحمٍ.» ولسم اهور  
  ).وبِحمده اللَّه سبحانَ(ة لةضییة؟ بریتی خواىطةورةفةرمویةتي: ئایا ثَیت بَلَیم خؤشةویسترین طوتة الي  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  كأكثر من الدعاء يف سجود
   زؤر دوعا بكة لةكاتي سوذدةكانتدا

٨٣ - نةَ أَبِى عريرهt: َّولَ أَنسر قَالَ - ص-  اللَّه: » با أَقْركُونُ مي دبالْع نم هبر وهو اجِدوا سراَء فَأَكْثعالد «.لسم اهومٍر  
فةرمویةتي: ئةو كاتةي كة بةندة زؤر لةثةروةردطاري خؤیةوة نزیك دةبَیتةوة، كاتي سوذدة بردنة بؤیة لةو حاَلةتةدا  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  زؤر بثاِرَینةوة.
  

  خيهدعوة املسلم أل
  دوعاي موسوَلمان بؤ براكةي

 آمني،: بِه املُوكَّلُ املَلَك قَالَ بِخيرٍ َألخيه دعا كُلَّما موكَّلٌ ملَك رأسه عند مستجابةٌ، الغيبِ بِظَهرِ َألخيه املُسلمِ املَرِء وةُدع: يقُول كَانَ َص اهللا رسول أَن ،t الدرداء أيب عن - ٨٤
لَكثْلٍ ومٍ  » .بِملسم اهور  

وة فریشتةیةكي مانةكةي قبوَلة،  ضونكة الي سةریةبة شَیوةیةكي نھَیني بؤ برا موسوَلدوعاي موسوَلمان فةرمویةتي: صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  تایبةت ھةیة ھةركات دوعاي خَیر بؤ براكةي بكات فریشتةكة دةَلَیت: ئامین ھةروةھا بؤتوش.



٢٧ 

  ال تتكلم اال خبري
  قسةي ضاك نةبَیت مةیكة

٨٥ - نةَ أَبِي عريرهt، عن  بِينَّإِ : قَالَص الن دبالْع كَلَّمتلَي ةمبِالْكَل نم انورِض ي لَا تعاىل اللَّهلْقا يالًا لَهب هفَعري ا اللَّهبِه اتجرإِنَّ ،دو دبالْع كَلَّمتلَي ةمبِالْكَل نم طخس لَاتعاىل  اللَّه 
  رواه البخارِي )١٤(.جهنم في بِها يهوِي بالًا لَها يلْقي

فةرمویةتي: بةِراستي بةندةیةك بةبَي ئةوةي طوَي بداتَي، قسةیةك دةكات كة جَیطةي ِرةزامةندي خوایة بةھؤي ئةو  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
ایةي توِرةبوني خوایة بةھؤي كاتةوة، وة بةندةي واش ھةیة بةبَي طوَي ثَیدان، تةنھایةك قسةدةكات كة مضةندین ثلة بةرزي دة خواىطةورةة وشةیةو

  دؤزةخةوة. فِرَیي دةداتة خواىطةورةئةو قسةیةوة 
  

  النميمة من الكبائر
  فیتنةیي یةكَیكة لة تاوانة طةورةكان

٨٦ - نفَةَ عذَينِ حب انمالْيt َولَ قَالَ :قَالسر لُ الَ «:ص- اللَّهخدةَ ينالْج اممن «. لَيهع فَقتم  
لةطةألطرؤي موسوَلماناندا ناضَیتة واتا . (فةرمویةتي: ھةركةس فیتنةیي بكات (قسة بَینَیت و ببات) ناضَیتة بةھةشتةوة صة ثَیغةمبةرىخواوات

  .)٣٧بةھةشتةوة ئةینا دواتر خواىطةورة دةیخاتة بةھةشتةوة بةبةَلطةي فةرمودةي ذمارة
  ال تنقل كل ما تسمع

  ھةرضیت بیست مةیطَیِرةرةوة
٨٧ - عةَ أَبِي نريرهt َّأَن بِيِء كَفَى «: قَالَ ص النرا بِالْمبثَ أَنْ كَذدحا بِكُلِّ يم عممٍ .» سلسم اهور  

  ، ھةرضي بیست (ِراست بَیت یان درؤ) بیطَیِرَیتةوة.بةسة بؤ كةسَیك ئةوةندة درؤزن بَیتفةرمویةتي:  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  

  على املسلم احذر العدوان
  خؤت بثارَیزة لة دذایةتي كردني موسوَلمان

٨٨ - نع دبع نِ اللَّهب ودعسمt َولُ قَالَ :قَالسر ص- اللَّه-: » اببمِ سلسالْم وقفُس الُهتقو كُفْر «. لَيهع فَقتم  
  ، جةنطانیش لة دذي كوفرة.دةرضونةلة سنورفةرمویةتي: جوَیندان بة موسوَلمان  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

                                                 
)١٤( )نم انورِض ي لَا. ( تعاىل اهللا يرضي مما) اللَّهلْقا يالًا لَهب (ا يليبا ال ا يعتد وال خاطره معناها إىل يلتفت وال بقلبه يعيها وال ) .طخس وِي. ( يرضاه وال يغضبه مما) اللَّهها يبسببها يسقط) بِه.  



٢٨ 

  
  احذر هذه الصفات

  خؤت بثارَیزة لةم كردةوانة
٨٩ - نسِ عنِ أَنب كالمt َّوا لَا :قَالَ  صالنيب أَناغَضبلَا ،توا وداسحلَا ،توا ورابدوا ال ،تقَاطَعوا ،تكُونو ادبع ا اللَّهانولَا ،إِخلُّ وحي لسمأَنْ مٍل رجهي اهأَخ قفَو ثَلَاث .لَيهع فَقتم  

ن دةنط لةیةكتر دامةبِرن، مةبةن، ثشت لةیةك ھةَلمةكة تريفةرمویةتي: یةكتري مةبوغزَینن، حةسودي بةیةك صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  داببِرَیت. یة بؤ موسوَلمان لة سَي ِرؤذ زیاتر دةنط لةبراكةينیكتربن، حةآلألبراي یة وخوابةندةى

  
  كبرية العدوان على املسلمني وغشهم

  كردن لَییاندذایةتي كردني موسوَلمان یان غةشتاواني 
٩٠ - نةَ أَبِى عريرهt: َّولَ أَنسر قَالَ - ص-  اللَّه: » نلَ مما حنلَيع الَحالس سا فَلَينم نما ونغَش سا فَلَينم «.لسم اهومٍر  

فةرمویةتي: ھةركةس ضةك ھةَلطرَیت بةرامبةرمان لة ئَیمة نییة، وة ھةركةسیش فَیَل و تةَلةكةمان لَي بكات لة ئَیمة  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  نییة.

  من آداب االكل
  لة ِرةوشتةكاني نان خواردن

٩١ - نابِرٍ عولِ قَالَ :قَالَ مه بن عبدالل جسر أْكُلُوا الَ «: ص- اللَّهالِ تمطَانَ فَإِنَّ بِالشيأْكُلُ الشالِ ويشرب يممٍ.» بِالشلسم اهور  
  .دةخوات و ئاو دةخواتةوة فةرمویةتي: بةدةستي ضةث نان مةخؤن ضونكة شةیتان بةدةستي ضةثي نان صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  احذر هذه املنكرات
  خؤت بثارَیزة لةم تاوانانة

٩٢ - نع دبع نِ اللَّهب ودعسمt َولِ قَالَ قَالسر ص- اللَّه :سا لَينم نضرب م وددالْخ قشو وبيا الْجعدى ووعبِد ةيلاه١٥(.الْج( لَيهع فَقتم  
ي دادِرَیت و بانط و ھاواري فةرمویةتي: ئةو كةسة لةئَیمة نیة (كاتَي كةسَیكي دةمرَیت ) دةموضاو بِرنَیت و سنط صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  نةفامي ھةَلدات.

                                                 
 )١٥ ()سا لَينم (دينا املهتدي سنتا أهل من ) .وبيى. ( عامة لثيابا شق واملراد الرأس فيه ليدخل أعاله من الثوب فتحة وهو جيب مجع) الْجوعبِد ةيلاهاجلاهلية أهل يقوله كان ما ونوحه بكائه يف قال) الْج 

 .العبارات هذه وأمثال وعضدنا سندنا يا كقوهلم



٢٩ 

  النهي عن اتيان العرافني و الدجالني
  ِرَیطري لة ضونة الي فاَلطرةوة و جادوطةران

٩٣ - نةَ عيفببنت ايب عبيد ص نضِ ععاجِ بوأَز بِىنِ - النع بِىقَالَ - ص-  الن » نى مافًا أَترع أَلَهفَس نع ىفصدقه ٍءش لْ لَمقْبت الَةٌ لَهص نيعبمٍ.» يوماً أَرلسم اهور  
فةرمویةتي: ھةركةس بضَیتة الي فاَلطرةوةیةك دةربارةي ھةر شتَیك ثرسیاري لَیبكات، ضل دانة ِرؤذ نوَیذي  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  قبوَلنابَیت. 
  حترمي تصوير ذوات االرواح
  لةبةر حةرامَیتي وَینةطرتني طیان

  
٩٤ - ننِ عاب رمولَ أَنَّ معسر قَالَ - ص-  اللَّه » ينونَ الَّذعنصهذه  يروونَ الصذَّبعي موي ةاميقَالُ الْقي موا لَهيا أَحم ملَقْتخ «. لَيهع فَقتم  

َینةدةطرن) لة رؤذي قیامةتدا سزا دةدرَین و ثَییان دةطوترَیت، ئةو فةرمویةتي: ئةوكةسانةي وَینة دةكَیشن (یان و صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  وَینانةي دروستتانكردون ِرؤح بكةن بةبةریاندا.

  
  بيوت ال تدخلها املالئكة

  تَي ناضَیت يئةو ماآلنةي كة فریشة
٩٥ - نةَ أَبِى عطَلْحt َّولَ أَنسر لُ الَ «:  قَالَ - ص- اللَّهخدكَةُ تالَئا الْمتيب يهف الَ كَلْبةٌ وورص «.لَيهع فَقتم  

فةرمویةتي: فریشتة (مةالئیكةتي ِرةحمةت و وةحي). ناضنة ھیض ماَلَیكةوة كة "سةط" یان وَینةي تَیدابَیت. (ئةم  صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  تةسكةرة). و ثَیناسحوكمة سةطي ثاس و وَینةي زةروري ناطرَیتةوة وةك وَینةي 



٣٠ 

  رماتمن احمل
  ھةندَیك لة حةرامكراوةكان

  
  متفَق علَيه) ١٦.(صحافها في تأْكُلُوا ولَا والْفضة الذَّهبِ آنِية في تشربوا ولَا الديباج ولَا الْحرِير تلْبسوا لَا :يقُولُص النبِي سمعتقال  tعن حذيفة - ٩٦

و قاثي دروستكراو لة   یةتي: جلي حةریر لةبةرمةكةن، وة لةدةفري ئاَلتون و زیودا ئاو مةخؤنةوة، و لة دةوريفةرمو صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  دا نان مةخؤن.ئاَلتون و زیو

  
  املؤمن فطن

  ئیماندار ذیرة
٩٧ - نةَ أَبِي عريره t  ان بِيغُ لَا : قَالَ ص النلْدي نمؤالْم نرٍ محج داحو رنِميت .لَيهع فَقتم  

  فةرمویةتي: ئیماندار دوجار لة كونَیكدا ناطةزرَیت. صواتة ثَیغةمبةرىخوا
  

  ـ و ابغض االماكن اىل اهللا أحب االماكن اىل اهللا
  خواىطةورةالي  ترین شوَینخؤشةویسترین و ناخؤشةویس

٩٨ - نةَ أَبِى عريرهt نع بِيقَالَ ص الن» بالْ أَحإِلَى بِالَد ا اللَّههاجِدسم ضغأَبو إِلَى الْبِالَد ا اللَّهاقُهومٍ.» أَسلسم اهور  
 خواىطةورةمزطةوتةكانة، وة ناخؤشةویسترین شوَین الي  خواىطةورةفةرمویةتي: خؤشةویسترین شوَین الي  صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  بازاِرةكانة.

                                                 
  .صحاف ومجعها وحنوها، املبسوطة عةكالقَص إِناٌء:  الصحفة. والشراب للطعام الوعاء:  اآلنية.  العام على اخلاص عطف من عليه وعطفه ، احلرير من نفيس صنف:  الديباج) ١٦( 
  



٣١ 

  من طرق اخلري
  كردنضاكة لة شَیوازةكاني

٩٩ - نأَبِى ع الغفاري ذَرt َّولَ أَنسر قَالَ - ص-  اللَّه » بِحصلَى يى كُلِّ عالَمس نم كُمدقَةٌ أَحدفَكُلُّ ص ةبِيحسقَةٌ تدكُلُّ صو ةيدمحقَةٌ تدكُلُّ صو يلَةلهقَةٌ تدكُلُّ صو ةكْبِريقَةٌ تدص 
رأَمبِ ووفرعقَةٌ الْمدص ىهننِ وكَرِ عنقَةٌ الْمدص زِئجيو نم كذَل انتكْعا رمهكَعري نى محمٍ .» الضلسم اهور  

 " یةكسبحان اهللالةسةرة، طوتني ھةر " ضاكةیةكيالشةتان  جومطةیةكيكة ِرؤذ دةكةنةوة  ھةموو  فةرمویةتي: صواتة ثَیغةمبةرىخوا
" َیك صةدةقةیة، فةرمانكردن بةباشة صةدةقةیة اهللا اكبر" یةك صةدةقةیة، ھةموو "الالھ االاهللا" یةك صةدةقةیة، ھةمو "الحمد هللاصةدةقةیةكة، ھةموو "

  وِرَیطري لةخراثة صةدةقةیة، بةآلم تةنھا ئةنجامداني دوو ِركات نوَیذي ضَیشتةنطاو بري ئةوانةي ثَیشو ھةموي دةكةوَیت.
  
  

  اجلنة صفات اهلمن 
  ئاكاري خةَلكي بةھةشت

١٠٠ - نةَ أَبِى عريرهt ِنع بِىلُ « قَالَ -ص-  النخدةَ ينالْج امأَقْو مهتدثْلُ أَفْئم ةدرِ أَفْئمٍ)١(.» الطَّيلسم اهور   
  ودةرونیان (ئةوةندة ثاكة) وةك سینةي باَلندة وایة.فةرمویةتي: ضةند كؤمةَلَیك دةضنة بةھةشتةوة كة دَل صواتة ثَیغةمبةرىخوا

  
و مامؤستاكانم و سةرجةم موسوَلمانان  دایبابمطةورة لةخؤم و اواكارم خواى) دميع مسلمنيجلرب اغفر يل ولوالدي و ملشاخيي وكؤتایدا دةَلَیم: (لة

  منيآخؤشبَیت.
 

                                                 
 . رقيقَةٌ قلوم:  وقيل ، متوكلون معناه:  قيل) ١( 


