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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ثَيشطؤتن

هةةةمى ثةسةةن و سوثاسةةى بةةؤ سةةوداى و سةة ظ و سةةةلةواى و سةةةر ثَيشةةاهى و سؤشةةت ى و 
رؤناهييةةا ضةةاظان و مةهيةرضةةييَي مةةة بةةن موحةممةةةدى سةة  ظَيةةو سةةودَ  و سةةةربن و     

 ومياهيَي.هؤطرَيو وى و هةركةسَي باش رَيكا وان بطريو هةتا رؤذا د
 ثشتى ظَي:
ضل حةديس  يانطةلةك زانا :دبَيذيو)سودَى ذَى رازى بيو( زانايَي ناظيار نةوةوى           
هنةيةكان   ,هنةيةكان دبةوارَ  بة  و باوةرانةيا و شةنطسةتَيو باوةريَيةيا       ة,كومكرينة  ثَيك ة

و هنةةيةكان دبةةوارَ  نةةةظيانا دنيةةايَي و    ,و هنةةيةكان دبةةوارَ  ديدادَيةةيا دبةةوارَ  فيديةةيا,  
سةودَ  ذ   ,و ئةظة هةمى مةبةستَيو باشن ,و هنيةكان دبوارَى طوتاربَيذيَييا ,تةقواداريَييا

و مةةن دظيةةا ئةةةز ضةةل حةديسةةان كومكةةةم ذ ظةةان هةةةميان   ,مةبةسةةتيارَيو وان رازى بيةةو
مةةزن بيةو ذ    هةر حةديسةةك شةنطسةتةكيَ  و  ,طرنطرتبن و ئةو تةظطربن بؤ ظان هةميان

شةنطستَيو ئاينى و زانايةان سةالوسةتا وَ  كربيةو ئيسة م و سةةر دراوةسةتيو يةان ني ةا         
 ئيس مَي يان سَيكا وَى و وةكى ظَي

و ب ظةى نةاظى   ناظةيارترين و بةةرتظرتين كتَيبةة    نا نةوةوى ب راستى كتَيبا ئةربعي          
ددروسة  و  ضل حةديسةَيو تَيةيا    و هةر ,ن ذبةر دانةرَى سؤ ئيمامَي نةوةوىهاتية ناظكر

 كَيمةك ذوان ثلةيا حةسةنن.
دبَيذيو: ثَييظيةة و سةةر    (سودَ  ذَ  رازى بيو)كتَييَب نةوةوى ظَي و دور طرنطيا         

نطيَيو تَييا هاتني و هةمى هةركةسَي ئاسرةى ب َيو ظان حةديسان بزانيو ذ بةر ئةو طر
و هةر ذ  ,يا ديارة يَي هزرا سؤ دوانيا بكةى و ئةظة ثةرستنان و طوهياريان ب سؤظةدطرن

سانةيظانَى   ويامنة بةةر دةسةتيَ  َيرم و بوةرط نبةر ظَى ضةنيَى من دظيا دةقَي وان حةديسا
 سةودَ  ذ مةة وةرطريةو و ددةَي مبةا  بيةو       مكورد يَي د عةرةبيَييا نة شةارةزا هي ييكةة  

 ودومياهيك ئاسبتنا مة هةر سوثاس و ثةسن و حةمي بؤ سودَ  بن
 
 

 دكتور: امساعيل سطَيرى 
 29/11/1442دهوك                                                                      
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 احلديث األول
 اأَلعماُل ابلن ِّيَّات

نِّنَي أيب حْفٍص ُعمَر بنِّ اْْلَطَّابِّ ْبن نُ َفْيل ْبنِّ َعْبد اْلُعزَّى بن رايح ْبن عبدِّ  اَّللَِّّ ْبن  وَعْن َأمريِّ اْلُمْؤمِّ
. رضي هللا عنه، قال: مسْعُت  ي ِّ العدوي ِّ قُ ْرطِّ ْبنِّ رزاح ْبنِّ َعدِّي ِّ ْبن َكْعبِّ ْبن ُلَؤي ِّ بن غالٍب الُقَرشِّ

َا لُِّكل ِّ امرٍئ َما نَ َوى، فمْن كاَنْت » رُسوَل هللا َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم يُقوُل  ا اأَلعماُل ابلن ِّيَّات، وإَِّّنَّ إَّنَّ
ُه إََِّل هللا وَرُسولِّهِّ فهجرتُه إَل هللا ورُسولِّهِّ، ومْن كاَْنت هْجَرتُه لُدنْ َيا ُيصيُبها، َأو امَرَأٍة يَ ْنكُحها هْجَرتُ 

 مت ََّفٌق على صحَّتِّه.« فْهْجَرتُُه إَل ما َهاَجر إلْيهِّ 
 حةديسا ئَيكَي

 كاروكريار ب ئنيةتانة
( طةؤى: مةن طةوو    سةةتابى ) ذ م َى سودان باوةران ئةبى حةفس, عومةةرَى كةورَى   

( بوو دطؤى: ب راستى هةمى كةار و كريةار ب ئنيةتانةة, و ب راسةتى بةؤ      ثَيغةمبةرى )
هةر مرؤظةكَى كا ض ئنيةى ئيناية دَى ئةو بيو, ظَيجا يَى بؤ سودَى و ثَيغةمبةرى مشةسو 
بؤ بووى, دَى مشةستبوونا وى بؤ سودَى و ثَيغةمبةرى بيو, و هةركةسَى مشةستبوونا وى 

دنيايَى بيو بطةهيتَى, يان بؤ ذنةكَى بيةو مارةكةةى, مشةةستبوونا وى دَى بةؤ وى تشةتى      
 بوسارى و موسلم ظةطَيراية. بيو يَى بؤ مشةسو بووى.

 احلديث الثاين
 مراتب الدين

، رضَي اَّللَُّ عنه، قال:  بَ ْينما ََنُْن ُجُلوٌس عِّْند رسولِّ اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ »َعْن ُعمَر بنِّ اْلطابِّ
، شديُد سوادِّ الشَّْعر، ال يُ َرى علْيهِّ َأَثر  َنا رُجٌل َشديُد بياضِّ الث ِّيابِّ وَسلَّم، َذات يَ ْوٍم إِّْذ طَلع َعَلي ْ

ََل رُكَبتْيهِّ، السََّفرِّ، وال يَ ْعرُِّفُه منَّا َأحٌد، حَّتَّ َجَلَس إََِّل النَّبِّ ِّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم، فََأْسَنَد رَْكبَ تَ ْيهِّ إِّ 
ْينِّ عن اإلسالم فقاَل رسوُل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم:  ذيهِّ وقال: اي حممَُّد َأخِبِّ َوَوضع كفَّْيه َعَلى فخِّ

َ الزَّك ُ، وَأنَّ حُمَمَّدًا رسوُل اَّللَِّّ َوتُقِّيَم الصَّاَلَة، َوتُؤِتِّ اَة، وتُصوَم اإلِّسالُم َأْن َتْشَهَد َأْن ال إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
 مَضاَن، وحُتجَّ اْلبْيَت إِّنِّ اسَتطَعَت إِّلَْيهِّ َسبياًل.رَ 

َّللَِّّ ومالئَِّكتِّ  . قَاَل: َأْن تُ ْؤمِّن ابِّ ْينِّ عن اإلِّميانِّ ْبنا َلُه يْسأَلُُه ويصد ِّقُُه، قَاَل: فََأْخِبِّ هِّ، قال: صَدقَت. َفعجِّ
رِّ، وتُؤمَِّن ابْلَقَدرِّ َخرْيِّهِّ  . وُكتُبِّهِّ وُرُسلِّهِّ، واْليومِّ اآلخِّ ْينِّ عن اإلِّْحسانِّ وَشر ِّهِّ. قال: صدْقَت قال: فَأْخِبِّ

ْينِّ عن السَّاعةِّ. قَالَ  : َما قال: َأْن تَ ْعُبَد اَّللَّ َكأَنََّك َتراُه. فإِّْن َلَْ َتُكْن َتراُه فإِّنَُّه يَراَك قَاَل: فََأْخِبِّ
. قَاَل: فََأْخِْبينِّ َعْن  َها أَبْعَلَم مِّن السَّائِّلِّ َا. قَاَل َأْن تلَد اأَلَمُة رب ََّتها، َوَأْن َترى املْسُؤوُل َعن ْ َأَماراِتِّ
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، َأَتدرِّي احلَُفاَة اْلُعراَة اْلعاَلَة رِّعاَء الشَّاءِّ يَتطاوُلون يف اْلُبنيانِّ ُثَّ اْنطَلَق، فلبْثُت ملِّيًّا، ُثَّ قَاَل: اي ُعمرُ 
ُ ورُسولُُه َأْعلُم قَاَل: فَإِّنَّ  ِْبِّيُل َأََتُكْم يُعل ُِّمكم دِّينُِّكْم منِّ السَّائُِّل قلُت: اَّللَّ  رواه مسلٌم.« ُه جِّ

 حةديسا دويَي
 رَيزبةنييا دينى

طؤى: د دةمةكييا ئةم رؤذةكَى و دةف ثَيغةمبةرى  ()ذ عومةرَى كورَى سةتتابى, 
()  دروينشتى بووين, زةرتمةك ب رةخ مةظة دةركةفو, زَيية يَى دلك سثى بوو, و زَيية

و, نيشانَيو سةفةرَى و سةر نةدهاتنة دي , و كةسَى ذ مة نةدنياسى, يَى سةر رةش بو
ضؤكَيو سؤ ئَيخستنة ضؤكَيو وى و دةستَيو  ()هاى هةتا روينشتة دةف ثَيغةمبةرى 

سؤ دانانة سةر ضؤكَيو سؤ, و طؤى: يا موحةممةد, بَيذة من ئيس م ضيية؟ ثَيغةمبةرى 
بيةى كو ب راستى ضو سودا و ثةرستى يَيو ( طؤى: موسلمانةتى ئةظةية تو شةهيةيَى )

راسو و دورسو نينن سودَى نةبيو و ب راستى موحةممةد ثَيغةمبةر و قاسيَى سودَيية, 
و تو بةردةوام و ب رةنطَى ثَييظى ن َيذان بكةى, و زةكاتَى بيةى, و رةمةزانَى ب رؤذى بى, 

 و بضيية حةدَى ئةطةر تة ثَى ضَى ببيو.
ى, ئةم ذَى حَيبةتى بووين, ثسيارَى ذَى دكةى و راسو ددانيو! طؤى: طؤى: تو راسو دبَيذ 

بَيذة من كا ئيمان و باوةرى ضيية؟ طؤى: )باوةرى ئةظةية( تو باوةرييَى ب سودَى و 
ملياكةتَيو وى و كتَيبَيو وى و ثَيغةمبةرَيو وى و رؤذا قيامةتَى بينى, و تو باوةرييَى ب 

 بؤ تة( سراب. )ئانكؤ يا ب دىَل تة و يا نة ب دىَل تة(.قةدةرَى بينى يا )بؤ تة( باش و )
طؤى: تو راسو دبَيذى. طؤى: بَيذة من كاربنةددى ضيية؟ طؤى: كاربنةددى ئةظةية تو  

سودَى بثةرَيسى هةروةكى تو دبينى, و ئةطةر تو نةبينى ئةو تة دبينيو, طؤى: بَيذة من 
يَى ثسيار ذَى دهَيتة كرن ذ وى ثرت طؤى:  ()كا رؤذا قيامةتَى كةنطيية؟ ثَيغةمبةرى 

ذَى نوزانيو يَى ثسيارا وَى دكةى, )ئانكؤ يابةرزةية كةس نوزانيو قيامةى كةنطيية ذ 
سودَى ثَي ةتر( طؤى: بؤ من بَيذة كا نيشانَيو وَى ضنة؟ طؤى: )نيشانَيو وَى ئةظةنة(: 

بكةى(, و تو داريَى سةروةر و سودانَى سؤ ببيو ) يان كض سةروةرييآ و دايكا سؤ 
ثَيخواسَيو رويسَيو فةق  و هةذار, ش انَيو ثةزى ببينى, ئَيك ئاظاهى ذ يَى دى بلنيتر 
ضَيكةى, )ئانكؤ ئاظاهييان و سةر ئَيك و دوو بلنيكةن(. ثاشى ضؤ, ئةز دةمةكَى درَيذ مام, 

طؤتة من: يا عومةر تة زانى ئةو كى بوو, من طؤى: سودَى و  ()ئينا ثَيغةمبةرى 
ةمبةر ضَيرت دزانن. طؤى: ئةو دربيل بوو هاتة دةف هةوة دا ئاينَى هةوة نيشا هةوة ثَيغ

 موسلمى ظةطَيراية. بيةى. )ئانكؤ ثسيار بؤ هةوة دكرن دا هوين بزانن(.
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 احلديث الثالث
 اركان االسالم

َ اإلَِّسالُم على ََخٍْس: »عن ابنِّ عمَر رضَي اَّللَّ عنهما قال: قاَل رسوُل اَّللَّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم:  ُبِنِّ
، ، وَأنَّ حُممدًا رسوُل اَّللَِّّ، وإِّقامِّ الصَّالةِّ، َوإِّيتاءِّ الزَّكاةِّ، َوَحج ِّ البَ ْيتِّ َوَصْومِّ  َشهاَدةِّ َأْن ال إِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 متفٌق عليه. «  َرمضانَ 
 حةديسا سَي يَي

 شةنطستَيو باوةريَي
طؤى:  ()ذ ئينب عومةرى, سودَى ذ هةردوويان رازى بيو طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  

ئيس م و سةر ثَينج شةنطستان ياهاتية ئاظاكرن, شةهيةيا ب سودَى كو ب راستى ضو 
سودا و ثةرستى يَيو راسو و دورسو نينن سودَى نةبيو و ب راستى موحةممةد 
ثَيغةمبةر و قاسيَى سودَيية, و كرنا ن َيذان ب رةنطَى ثَييظى و بةردةوام, و دانا زةكاتَي, و 

 بوسارى و موسلمى ظةطَيراية. طرتنا رةمةزانَي.ضؤنا حةدَي, و رؤذي
 

 احلديث الرابع
 مراحل خلق االنسان

عن ابنِّ مسعوٍد، رضي اَّللَّ عنه، قال: حدثنا رسوُل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم، وهو الصَّادُِّق 
ْثَل ذلَِّك، ُثَّ إِّنَّ َأَحدَُكْم ُُيَْمُع َخْلُقُه يف َبْطن ُأم ِّهِّ َأْربَعِّنَي يَ ْومًا نُْطفَ » املصدوُق:  ًة، ُثَّ َيُكوُن َعَلَقًة مِّ

ْرَبعِّ َكلِّماٍت: بَِّكْتبِّ رِّ  ُفُخ فِّيهِّ الرَّوَح، َويُ ْؤَمُر أبَِّ زقِّةِّ، َيُكوُن ُمْضَغًة مْثَل ذلَِّك، ُثَّ يُ ْرَسُل املََلُك، فَ يَ ن ْ
ُرُه إِّنَّ  َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل َعَمَل َأْهلِّ اجلَنَّةِّ َحَّتَّ َما  َوَأجلِّهِّ، َوعَملِّهِّ، َوَشقيٌّ َأْو سعِّيٌد. فَ َو الَّذِّي ال إِّله َغي ْ

نَ َها إِّالَّ ذِّراٌع، فَ َيْسبُق َعَلْيهِّ اْلكِّتاُب، فَ يَ ْعَمُل بَِّعَملِّ َأْهل النَّارِّ، فَ َيْدُخُلَها، وَ  َنُه وبَ ي ْ إِّنَّ َأَحدَُكْم َيُكوُن بَ ي ْ
نَ َها إِّالَّ ذِّرَاٌع، فَ َيْسبُِّق َعَلْيهِّ اْلكَِّتاُب فَ يَ ْعَملُ  لَيَ ْعَمُل بَِّعَملِّ َأْهلِّ النَّارِّ َحَّتَّ َما َيُكونُ  َنُه َوبَ ي ْ بَِّعَملِّ َأْهلِّ  بَ ي ْ

 متفٌق عليه.« ْدُخُلَها اجلَنَّةِّ فَ يَ 
 حةديسا ضارَ 

 قويناغَيو ضَيكرنا مرؤظي
بؤ مة طؤى و ئةو راستطؤيَى  ()طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئينب مةسعودى 

راستيةرئَيخة )ذ رتيَى وةحيَي ة(: ئَيك ذ هةوة ضَيكرنا وى د زكَى دايكا سؤدا ضل رؤذان 
ضثك دمينيو, ثاشى هنيى وى دةمى دَى بيتة سوينثارة )سوينةكا هشك( ثاشى هنيى وى 
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ؤ هَيتة دةمى دَى بيتة طؤشتثارة )ثارضةكا طؤشتى هنيى ثاريةكَي( ثاشى ملياكةى دَى ب
هنارتن, و روحَى كةتة تَييا, و ئةمرَى وى دئَيتة كرن ب ضار ثةي ان: ب ن يسينا رزقَى 
وى, و عةمرَى وى, و كارَى وى, و كا يَى كةيف نةسؤشة يان يَى دخلؤشة, ئةز ب وى كةمة 
يَى ضؤ ثةرستييَيو راسو و دورسو ذبلى وى نةى, ئَيك ذ هةوة دَى كار و كريارَيو 

تَى كةى هةتا مابةيناناظبةرا وى و بةحةشتَى ذ طةزةكَى ثَي ةتر نةمينيو, سةلكَى بةحةش
دَى كتَيبا وى ب سةر وى كةظيو, دَى كار و كريارَيو سةلكَى دةهنةمَى كةى, دَى ضيتة 

دةهنةمَى كةى هةتا ناظبةرا  وى و دةهنةمَي, ئَيك ذ هةوة دَى كار و كريارَيو سةلكَى 
ةمينيو, دَى كتَيبا وى ب سةر وى كةظيو, دَى كار و دةهنةمَى ذ طةزةكَى ثَي ةتر ن

 بوسارى و موسلمى ظةطَيراية. كريارَيو سةلكَى بةحةشتَى كةى, دَى ضيتة بةحةشيَت.
 احلديث اْلامس

 النهي عن االبتداع يف الدين
مْن َأْحدَث يف َأْمرََِّن َهَذا » عائشَة،رضي اَّللَّ عنها، قالت قال رسوُل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم:عن 

ْنُه فُهو َردٌّ   «.َمْن َعمَِّل عَمالً لَْيَس َعَلْيهِّ َأْمُرََن فَ ُهو ردٌّ » متفٌق عليه. ويف رواية ملسلٍم: «َما لَْيَس مِّ
 حةديسا ثَينجَي

 ذ بييكرنَي ددينيياثاش ةلَييان 
طؤى: هةركةسَى تشتةكَى نوى د ظى  ()طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () ذ عائيشايَى

بوسارى و موسلمى  دينَى مةدا بكةى و نة ذَى بيو ئةو يا ثويضة ئانكؤ نةيا قةبويلة.
 ظةطَيراية.

و د ظةطَيرةكا موسلمييا هاتيية: هةركةسَى كارةكى بكةى نة دطةو دينَى مةدا بيو, ئةو  
 يا ثويضة ئانكؤ نةيا قةبويلة.

 احلديث السادس
 البعد عن مواطن الشبهات

ْعُت رُسوَل اَّللَِّّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم يَ ُقوُل:  إِّنَّ »عن النُّعمان بنِّ َبشرٍي رضَي اَّللَّ عنهما قال: مسِّ
َن النَّ  َنهما ُمْشَتبِّهاٌت اَل يَ ْعَلُمُهنَّ َكثِّرٌي مِّ ٌ، َوبَ ي ْ ٌ، وإِّنَّ احلَراَم بَ ني ِّ ، احَلاَلَل بَ ني ِّ ، َفَمن اتَّقى الشُُّبهاتِّ اسِّ

ُك َأْن  ، كالرَّاعي يْرعى َحْوَل احلِّمى يُوشِّ ، وَقَع يف احلَرامِّ هِّ، َوَمْن َوَقَع يف الشُبهاتِّ َرَأ لِّدِّينِّهِّ وعِّْرضِّ اْستَ ب ْ
َى اَّللَِّّ حَمَارِّمُه، َأاَل وإِّنَّ  ًى، َأاَل َوإِّنَّ ِحِّ يف اجلَسدِّ ُمضَغًة إذا صَلَحت  يَ ْرَتع فِّيهِّ، َأاَل وإِّنَّ لُِّكل ِّ َملٍِّك ِحِّ
متفٌق عليه. وَرَوايه مِّْن طُُرٍق « َصَلَح اجلَسُد ُكلُُّه، َوإِّذا َفَسَدْت َفسَد اجَلَسُد ُكلُُّه: َأاَل َوهِّي الَقْلُب 

 أبَْلفاٍظ ُمَتقارِّبٍَة.
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 حةديسا شةشَي
 دويركةف  ذ تشتَيو طومان تَييا

ذ نوعمانَى كورَى بةش ى سودَى ذ هةردوويان رازى بيو طؤى: من طوو ثَيغةمبةرَى 
دطؤى: ب راستى حةرتىَل ئاشكراية و حرامَى ئاشكراية, و هنية كارَيو  ()سودَى بوو 

ك سةلك ضو ذَى نوزانن, ظَيجا ةحةرتو و حةرام ذَى نةديار د مابةينا وانيا يَيو هةين, طةل
و حةرتو و حةرام ذَى نةديار ثاراسو, وى ساسلةمى بؤ دينَى سؤ و هةركةسَى سؤ ذ كارَي

نامويسا سؤ سواسو يان ب دةسو سؤظة ئينا )ئانكؤ ساسلةم بوو ذ سةلةتيا د دينييا و 
ساسلةم بوو ذ نةكاميا سةلكى ذى( و يَى كةفتة د كارَيو حةرتو و حةرام ذَى نةدياردا, 

يؤر ثاوانى بضةرينيو, زوى دَى كةظيو د ئةو كةفتة د حةرامييا, وةكى ش انى دؤرمان
ثاوانييا. بزانن ب راستى هةر مةليكةكَى ثةوانةكَى هةى, بزانن ب راستى ثةوانَى سودَى 
حةرامكريَيو وينة, و بزانن ب راستى ثارضةكا د لةشييا هةى ئةطةر باش بوو, ئةظة لةش 

 ن ئةو ثارضة دلة.هةمى باش بوو, و ئةطةر سراب بوو ئةظة لةش هةمى سراب بوو, بزان

 و ب رَيكَيو دودا و ب ثةي َيو هةظنَيزيك ظةطَيراينة. بوسارى و موسلمى ظةطَيراية.
 

 احلديث السابع
 الدين النصيحة

َّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم َقاَل:  الد ِّيُن » عن َأيبِّ رُقيََّة ََتيمِّ بنِّ َأْوس الدَّارِّي ِّ رضي اَّللَّ عنه َأنَّ النَّبِّ
يَحُة  ْم » قُ ْلَنا: لَِّمْن ؟ قَاَل « النَّصِّ نَي َوَعامَّتِّهِّ  رواه ُمْسلم.« َّللَّ َولِّكَِّتابِّهِّ ولِّرُسولِّهِّ َوألَئمَّةِّ املُْسلِّمِّ

 حةديسا حةفيَت
 دين ش تكرنة

طؤى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى روقةيةى تةميمَى كورَى ئةوسَى دارى 
ب دورستى باوةرييَى ثَى بينن كو يَى بَى ], مة طؤى: بؤ كَى ؟ طؤى: بؤ سودَى دلسوزيةدين 

شريك و بَى هةظالة و هةذى هةمى باشناظ و سالؤسةتَيو بلنية و دظَيو ثةرس  بؤ وى ب 
كو يا ذ دةف سودَى هاتى و رَيز و روميةتيا هةذى بيةنَى ذ  ]و قورئانا وى  [تنَى بيو

باوةريا دورسو ثَى هةبيو كو  ]و ثَيغةمبةرَى وى  [سوانين و ذبةركرن و كارثَيكرنَى 
دومياهيك ثَيغةمبةرة و ثَيطريا فةرمان و ثاش ةلَييانَيو وى ب دورستى بدَيتة كرن و 

طوهياريا وان و سةر سَيرَى ]و موسلمانان و م َي [حةذَيكرن و طوهياريا هةذى بؤ هةبيو 
و  [بدَيتة كرن و هاريكاريا وان بؤ باشى يَي بدَيتةكرن و ديداد دطةو وان بدَيتة كرن 
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بةرَى وان بؤ سَيرَى و باشييَى بدَيتة لَييان, و بةرَى وان ذ سرابييَى بدَيتة  ]تةظايا وان 
 موسلمى ظةطَيراية. .[وةرطَيران 

 احلديث الثامن
 حرمة دم املسلم وماله

ْرُت َأْن أُقَاتَِّل النَّاَس »عن ابن عمر رضي اَّللَّ عنهما، َأن رسوَل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم قال:  ُأمِّ
، َوَأنَّ حُمَمَّدًا رسوُل اَّللَِّّ، ويُقِّيُموا الصَّالَة،  َويُؤتوا الزَّكاَة، فَإَِّذا فَ َعُلوا َحَّتَّ َيْشَهُدوا َأْن ال إِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

سابُ ُهْم َعلى اَّللَّ تعاَل  ، وحِّ َق ِّ اإلِّْسالمِّ  متفٌق عليه.« ذلَك، َعصُموا مِِّن ِّ دِّماَءُهْم َوَأْمواََلُْم إِّالَّ ِبِّ
 حةديسا هةشيَت

 حةراميا سوين و مالَي موسلماني
طؤى: فةرمانا و  ()َى ذ ئينب عومةرى, سودَى ذ هةردوويان رازى بيو ثَيغةمبةرَى سود

من هاتية كرن, ئةز شةِرَى سةلكى بكةم )هةلبةى شةرى نة كؤ كوشتيَن و و طةو وان 
، َوَأنَّ ئةوَيو دذى موسلمانةتيَى دراوةس ( هةتا شةهية بيةن بَيذن:  )أْشَهُد َأْن ال إِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

و ن َيذان بكةن و زةكاتَى بيةن ئةطةر وةكرن, وان سوينَيو سؤ و ماىَل سؤ  حُمَمَّداً رسوُل اَّللَِّّ(
ذ من ثاراس  ب حةقَى موسلمانةتيَى نةبيو )ئانكؤ ئةو و ماىَل وان يَى ثاراستيية هنيى 
ئةو ضو نةكةن موسلمانةتى تشتةكَى و سةر بيانيو, بؤ منوونة يَى ماىَل ئَيكى ثويض كةى 

كةى يان بكوذيو هنطى ب حةقَى ئيس مَى ئةو و ماىَل وى نة يَيو يان يَى ئَيكَى برينيار 
ثاراستينة, دظَيو تؤو ىَل بدَيتة ظةكرن( و حسَيبا وان )د نةثةنى و ندَينيا وانيا( و سةر 

 بوسارى و موسلمى ظةطَيراية. سودَيية.
 احلديث التاسع

 النهي عن السؤال والتشدد
ا َأْهَلَك من  َدُعوينِّ م»عْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة رضي اَّللَّ عنه عن النب ِّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم قال:  ا تَ رَكُتُكْم: إَِّّنَّ

ُتُكْم عْن َشْيٍء فاْجَتنُِّبوُه، َوإِّذا أَ  ْم، َواْختِّالفُ ُهْم َعَلى َأنْبيائِّهْم، فَإِّذا نَ َهي ْ َمْرُتُكْم َكاَن قْبلُكم َكْثرُة ُسَؤاَلِّ
ْنُه ما اْسَتَطْعُتْم   متفٌق عليه.« أَبْمٍر فَْأتُوا مِّ

 حةديسا نةهَي
 ثسياركرنا زَيية و تونيرةويَيثاش ةلَييان ذ 

طؤى: من بدَيلن هنيى ئةز ضو  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
ئةمر و نةهيان )فةرمان ثاش ةلَييانان( و هةوة نةكةم, ب راستى يَيو بةرى هةوة طةلةك 
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و  [َيوةكى ثسيارا وان بؤ ديتنا سودَى و دويبضؤنا وان بؤ ظةكوشتنا ضَيل]ثسياركرنا وان 
ذَيكجودابوونا وان دطةو ثَيغةمبةرَيو وان ئةو برنة هي كَي, ظَيجا ئةطةر من ثاش ةلَييانا 
هةوة ذ تشتةكَى كر و هوين ذَى دانة ثاش سؤ ذَى دوير بَيخن و سؤ ذَى بيةنة ثاش, و 

بوسارى و موسلمى  ئةطةر من فةرمانا هةوة ب تشتةكَى كر هنيى هوين دشَين ذَ  بكةن.
 .ظةطَيراية

 احلديث العاشر
 الدعاءسبب اجابة 

أي َُّها النَّاُس إنَّ اَّللَّ طي ٌِّب »َعْن أيب ُهريْ َرَة رضي اَّللَّ عْنُه قَاَل: قَاَل رُسوُل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم: 
َا أَمر بِّهِّ املُْرسلِّنَي، فَ َقال تَ َعاَل: َن اَي أيُّها الرُّ ال يْقبُل إالَّ طي ِّباً، َوإنَّ اَّللَّ أَمر املُؤمِّنِّنَي ِبِّ ْسُل ُكُلوا مِّ

ُثَّ ذََكَر   اَي َأي َُّها الَّذِّيَن آمُنوا  ُكُلوا مَِّن طَي َِّبات َما رزَقْ َناُكمْ  َوقَال تَعاََل: الطَّي ِّباتِّ واعملوا َصاحلاً 
، َوَمْطَعُمُه َحراٌم، وَمْشَربُه حرَ  اٌم، الرَُّجَل يُطِّيُل السََّفر أْشَعَث أْغِب ميُدُّ يَدْيهِّ إََل السََّماءِّ: اَيرب ِّ اَيَرب ِّ

، فََأَّنَّ ُيْسَتجاُب لَِّذلَِّك، ؟  حْلَرامِّ  رواه مسلم.« وَمْلبُسُه حراٌم، وُغذَِّي ابِّ
 حةديسا دةهَي

 نا دوعايَيرَيكا قةبويلكر
طؤى: طةىل سةلكى ب راستى  () طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()ذ ئةبى هورةيرة 

سودَى يَى ثاك و ثاقذة ذ كَيماسيان و يَى حةرتو و ثاك و ثاقذ نةبيو قةبويل ناكةى و 
سودَى فةرمانا باوةريياران ب وَى يا كرى يا فةرمانا ثَيغةمبةران ثَى كرى, هةر يَى بلني 

اش بكةن. و هةر طؤى: طةىل ثَيغةمبةران ذ ثاك و ثاقذَى حةرتو خبؤن, و كار و كريارَيو ب
يَى بلني طؤى: طةىل سودان باوةران ذ وى حةرتىَل مة ب رزقَى هةوة كرى خبؤن. ثاشى 
بةحسَى زةرتمى كر يَى وةغةر درَيذة و سةر قذةظذة و تؤزةكيية, دةستَيو سؤ بلني دكةتة 
ئةمسانى سودَى وؤ سودَى وؤ و سوارنا وى يا حةرامة و ظةسوارنا وى يا حةرامة و دلكَى 

موسلمى  يَى حةرامة, و ب حةرامى يَى رابووى, ظَيجا ما ضاوا دَى ذَى هَيتة قةبويلكرن.وى 
 ظةطَيراية.

 احلديث احلادي عشر
 اترك ما شككت فيه

 َعْن أيب حُمَمٍَّد احلَْسنِّ ْبنِّ َعلِّي ِّ ْبنِّ أيب طَالٍِّب، َرضَي اَّللَُّ َعْنهما، قَاَل حفِّْظُت مِّْن رسولِّ اَّللَّ َصل ى هللاُ 
ْدَق طُمأنيَنٌة، َواْلَكذَِّب رِّيبٌة » َعَلْيهِّ وَسلَّم:  ْمذي « دَْع ما يَرِّيُبَك إََِّل َما ال يَريُبَك، فَإِّنَّ الص ِّ رواه الِتِّ

 وقال: حديٌث صحيٌح.
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 حةديسا يازدَ 
 َييا ب طومان بدَيلةتتشيَت تؤى 

ذ ئةبى موحةممةد, حةسةنَى كورَى عةلييَى كورَى ئةبى تالبى, سودَى ذ هةردوويان رازى 
ذبةركر "تشتَى تو د دورستى و حةرتلييا وييا  ()بيو طؤى: من ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 

يَى ب شك و طؤمان بدَيلة, وةرة تشتَى تو د دورستى و حةرتلييا وييا نةيَى ب شك, و ب 
تةنايية )ددَى دو رحةتى و تةناهيَيية( و درةو دودليية )ددَى دو راستى راستطؤيى دو 

 ترمزى ظةطَيراية و دبَيذيو حةديسةكا دورستة. نةرةحةتيَيية(.
 احلديث الثاين عشر
 االشتغال ِبا يفيد

ُ عنُه قال: قاَل رسوُل اَّلله َصّلى هللاُ َعَلْيِه وَسلهم: ِمْن ُحْسِن ِإْسالِم اْلَمْرِء تَ ْر  ُكُه َعْن أيب ُهَريْ َرَة رضي اَّلله
ْمذيُّ وغريُُه.« َماالَ يَ ْعِنيِه   حديٌث حسٌن رواُه الّتِّ

 حةديسا دوازدَ 
 مبا تَييا سومذيليكرن ب تشيَت

طؤى: ذ باشيا موسلمانبوونا مرؤظيية  () طؤى: ثَيغةمبةرى ()ذ ئةبى هورةيرة, 
 حةديسةكا حةسةنة ترمزى و غةيرى وى ظةطَيراية. تشتَى مايَى وى تَى نةضيو بدَيليو.

 

 الثالث عشراحلديث 
 من كمال الدين

اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّته ُيُِبه أَلِخيِه َما » َعْن َأَنس رضي اَّلله عنه عن النبِّ َصّلى هللُا َعَلْيِه وَسلهم قال: 
 متفٌق عليه.« ُيُِبُّ لِنَ ْفِسِه 

 حةديسا سَيزدَ 
 ذ متاميا دينيية

طؤى: كةس ذ هةوة ب دورستى  () طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()ذ ئةنةسى 
بوسارى و  باوةريَى نائينيو هةتا وى سَير بؤ برايَى سؤ ب َيو كا ضاوا بؤ سؤ دظَيو.

 موسلمى ظةطَيراية.
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 احلديث الرابع عشر
 ال حيل دم امرئ مسلم اال ابحدى ثالث

اَل ُيَِلُّ َدُم اْمِرٍئ » :قال رسول اَّللِه َصّلى هللاُ َعَلْيِه وَسلهم :قال رضي اَّلله عنه بن مسعودعن عبد اَّللِه 
ْفُس ِِبلن ه  ْفِس ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه إال هللا َوَأّّنِ رسول اَّللِه إال ِبِِْحَدى َثاَلٍث الث هيُِّب الزهاّن َوالن ه

 . رواه مسلم.«َوالتهاِرُك ِلِديِنِه اْلُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعةِ 
 حةديسا ضاردَ 

 ةرامة ب سَي نشتان نةبيوكوذتنا موسلماني يا ح
طؤى: نة دورستة  ()طؤى: ثَيغةمبةرى  ()ذ عةبيول يَي كورآ مةسعودى 

مرؤظآ موسلمان بدَيتة كؤذتن ب سَي تشتان نةبيو: زيناكةر و زيناكةرا ب هةظذين و روح 
ب روحآ )مرؤظ ب مرؤظى( و يآ دينآ سؤ دةركةفتى و موسلمان هَي ين. موسلمى 

 ظةطَيراية.
 احلديث اْلامس عشر

 اكرام الضيف واجلار واختيار الصمت

من كان يُ ْؤِمُن ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر »عن أيب ُهَريْ َرَة رضي اَّلله عنه عن رسول اَّللِه َصّلى هللُا َعَلْيِه قال 
ًرا أو لَِيْصُمْت َوَمْن كان يُ ْؤِمُن ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َجارَُه َوَمْن كان يُ ْؤِمُن  ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم فَ ْليَ ُقْل َخي ْ

َفهُ   .رواه البخاري ومسلم «اْْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ
 حةديسا ثازدَ 

 بَييةنطيَيقةردرطرتنا مَي انى و د انى و هةلبذارتنا 
طؤى: يَى باوةرى ب سودَى و رؤذا ( )طؤى: ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

و يَى باوةرى ب  ,قيامةتَى هةبيو ب  ئاسبتنا سَيرَى بَيذيو يان سؤ بَى دةنط بكةى
سؤ بطريو, و يَى باوةرى ب سودَى و  د انآسودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيو ب  قةدرَى 

 بوسارى و موسلمى ظةطَيراية. قةدرَى مَي انَى سؤ بطريو. و ب رؤذا قيامةتَى هةبي
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 احلديث السادس عشر
 النهي عن الغضب

« ال َتغَضبْ »عْن َأيب ُهريْ َرَة َرضَي اَّللهُ عنُه َأنه رَُجاًل قَاَل للنهِبِّ َصّلى هللُا َعَلْيِه وَسلهم: أْوِصين، قَاَل: 
. « ال تَ ْغَضبْ »َفردهَد ِمراراً قَاَل،   رواه البخاريُّ

 حةديسا شازدَ 
  ةلَييان ذ تؤرةبوونَيثاش

من ش ةى بكة و  ()زةرتمةكى طؤتة ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى هورةيرة, 
و من بكة. طؤى: كةربَيو سؤ نةظةكة ضةني داران ظةطَيرا, طؤى: كةربَيو سؤ ةكَي رمانفة

 بوسارى ظةطَيراية.نةظةكة. 
 احلديث السابع عشر

 الرفق ابحليوان
اد بن َأوٍس رضي اَّلله عنه، عن رسول اَّلله َصّلى هللُا َعَلْيِه وَسلهم قال:  ِإنه اَّلله  » عن أيب يعَلى شده

حْبة ولُيِحده َكَتَب ا َلَة َوِإَذا َذحْبُتم فََأْحِسُنوا الذِّ إِلحَسان على ُكلِّ َشيٍء، فِإذا قَتلُتم فََأحِسُنوا الِقت ْ
 رواه مسلم.« َأَحدُُكم َشْفرَته َولرُيِْح َذبيَحَتُه 

 حةديسا هةظيَ 
 دلوظاني برن ب طيناوةران

ب راستى  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  () ذ ئةبى يةع , شةدادَى كورَى ئةوسى
سودَى كاردوانى و بنةددى د هةمى تشتانيا يا وادب كرى, ظَيجا ئةطةر هةوة كوشو 

و دكوذتنا طيانةورَيو بؤ  دوان و بنةده كوشتنَى بكةن, )مةرةم ثَى د حيود و قيساسانيا
ةن, و ( و ئةطةر هةوة ظةكوشو دوان و بنةده ظةكوشتنَى بكهةوة دورسو هوين بكوذن

ئَيك ذ هةوة ب  كَيرا سؤ سؤش كةى و ظةكوشتييا سؤ ئارام كةى )كَيرَى و سةر ستؤى 
موسلمى  ط ؤ نةكةى و حَيل و ئةردى نةدةى كَيرَى و ثَيش ضاظان سؤش نةكةى ...هتي(.

 .ظةطَيراية
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 احلديث الثامن عشر
 اْللق احلسن

عن أيب َذّر ُجْنُدِب ْبِن ُجَنادَة، وأيب عْبِد الرهْْحِن ُمعاِذ ْبِن جبل رضَي اَّلله عنهما، عْن رسوِل اَّللِه َصّلى 
ثُ » هللاُ َعَلْيِه وَسلهم، قال:  َ َحي ْ يَِّئَة اْْلسنَة َتَُْحَها، اتهِق اَّلله « وَخالِق النهاَس خبُُلٍق َحَسنٍ َما ُكْنَت وَأْتِبِع السه

ْمذيُّ وقال: حديٌث حسٌن.  رواُه الّتِّ
 حةديسا هةذدَ 
 رةوشيَت باش

ذ ئةبى زةِرى دونيبَى كورَى دونادة و ئةبى عةبيولرةمحان مةعازَى كورَى دةبةىل 
طؤى: ذ سودَى برتسة هةر ددَى تو ىَل  ()سودَى ذ هةردووكان رازى بيو ذ ثَيغةمبةرى 

بى, و باشييَى و سَيرَى ثشتى طونةهَى بكة دَى طونةهَى ذَى بةى, و ب رةوشو و ئةس قَى 
 ترمزى ظةطَيراية و دبَيذيو حةديسةكا حةسةنة. سةلكى بكة. دوان تَيكةلييَى دطةو

 احلديث التاسع عشر
 ابلقضاء والقدر االميان

ََي » ُكْنُت َخْلَف النهِبِّ َصّلى هللُا َعَلْيِه وَسلهم يْومًا َفقال: » عن ابِن عبهاٍس، رضَي اَّلله عنهَما، قال: 
، اْحَفِظ اَّللهَ َُيَْفْظَك اْحَفِظ اَّللهَ َتَِْدُه َُتَاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسأَ » ُغالُم ِإّّنِ ُأعلِّمَك َكِلَماٍت:  ل اَّلله

، واعَلْم: َأنه األُمهَة َلو اجَتمعْت َعَلى َأْن يْنفُعوَك ِبشْيٍء، َلَْ يَ ْنفُعوكَ   ِإاله َوِإَذا اْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن ِِبَّللِه
ْيٍء قد َكتَ َبُه اَّلله ِبَشْيٍء َقد َكتَ َبُه اَّللهُ َلَك، وِإِن اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوك ِبَشْيٍء، َلَْ َيُضرُّوَك ِإاله َبشَ 

ِت الصُُّحفُ  مذيُّ وقَاَل: حديٌث حسٌن َصحيٌح.«.علْيَك، رُِفَعِت األْقالُم، وَجفه  رواُه الّتِّ
 : ِْمذيِّ دِة، » ويف رواية غرِي الّتِّ احفَظ اَّللهَ َتَِْدُه َأَماَمَك، تَ َعرهْف ِإََل اَّللِه يف الرهَخاِء يعرِْفَك يف الشِّ

،  واْعَلْم َأنّ  َما َأْخطََأَك َلَْ َيُكْن لُِيصيَبك، َوَما َأَصاَبَك َْل َيُكن لُِيْخِطَئَك واْعَلْم أّن النهْصَر َمَع الصهْْبِ
 «.وَأنه اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرب، وَأنه َمَع اْلُعسِر ُيْسراً 

 حةديسا نازدَ 
 باوةرى ب قةزا و قةدةرَ 

ذ ئنب عةبباسى, سودَى ذ هةردووكان رازى بيو طؤى: ئةز رؤذةكَى و ثشو ثَيغةمبةرى 
طؤتة من: هةى رتوؤ ئةز دَى هنيةك ثةي ان نيشا تة دةم: ختويب و فةرمانَيو  ()بووم 

سودَى بثارَيزة, سودَى دَى تة )د دنيا و ئاسرةتَييا( ثارَيزيو, فةرمان و ختويبَيو سودَى 
َى و بةرامبةر سؤ بينى )ئانكؤ دَى ثارَيزييا وى بينى هةرددَى تو لَيبى و بثارَيزة دَى سود
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زوى دَى و تانا تة هَيو( و ئةطةر تة ظيا تشتةكَى خبوازى, ذ سودَى ب تنَى خبوازة, و 
ئةطةر تة ظيا هاريكارييَى )بؤ هةمى كار و بارَيو سؤ يَيو دنيا و ئاسرةتَي( خبوازى ذ 

انة ئةطةر مرؤظ هةمى كؤم بنب دا مبايةكَي و تة بكةن, نةشَين سودَى ب تنَى خبوازة, و بز
ضو مباى بطةهيننة تة, ئةو نةبيو يا سودَى بؤ تة ن يسى, و ئةطةر هةمى كؤم بنب دا 
زيانةكَى بطةهيننة تة, زيانا تة ناكةن ب وَى نةبيو يا سودَى بؤ تة ن يسى, قةلةم هاتنة 

ودَى ب ظى رةنطيية و طوهؤرين بؤ قةدةرا هةلطرتن و ثةر هشك بوون )ئانكؤ قةدةرا س
ترمزى سودَى نينة و تشتَى د دةثَى ثاراستييا هاتيية ن يسني دَى ئةو بيو و ذَى ناضيو(.

 ظةطَيراية و دبَيذيو حةديسةكا حةسةن و دورستة.
و د ظةطَيرةكا نة يا ترمزييا: فةرمان و ختويبَيو سودَى بثارَيزة دَى سودَى بةرامبةر سؤ 

انكؤ هةرددَى تو لَيبى دَى ثارَيزييا وى بينى و زوى دَى و هةوارا تة هَيو( وةو بينى )ئ
سؤ بكة سودَى د بةرفرةهييَييا تة ب تاعةى و ثةرستنان و دوعايان بنياسيو, ئةو د 
بةرتةنطاظييَييا دَى هاريكارييا تة كةى, و هةودةييا تة قةتينيو, و بزانة يا نةطةهشتيية 

تة, و يا طةهشيية تة نةئةو بوو نةطةهيتة تة, و بزانة سةركةف   تة نةئةو بوو بطةهيتة
يا دطةو بَينبرةهييَي, ب راستى هةر دلئَيشى و سةمةكَى رابوونةك و دومياهيكةكا هةى, و 

 ب راستى هةر تةنطاظييةكَى بةرفرةهييةك و دوي ة.
 احلديث العشرون
 احلياء من االميان

إنَّ ِمَِّّا أْدَرَك النَّاُس »َعْن أيب مْسُعوٍد األْنَصارِّي ِّ رضي اَّللَّ َعْنُه قَاَل: قَاَل النَّبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم:  
ْئَت   ُه الُبَخاريُّ. وار « مِّْن َكالمِّ الن ُّبُ وَّةِّ األوََل: إَذا ََلْ َتْسَتحِّ فَاْصنْع َما شِّ

 حةديسا بييَت
 شةرم ذ باوةرَيية

طؤى: ذ ئاسبتنَيو  ()طؤى: ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى مةسعودَى ئةنسارى 
ثَيغةمبةرَيو ئَيكَى طةهشتية سةلكى: ئةطةر تو شةرم نةكةى وَى بكة ياتة ب َيو )ئانكؤ 
 شةرمة مرؤظى ذ طونةهَى ددةتة ثاش و ئةطةر شةرم نةما ض وى ذ سرابيَى ناظةطريو(.

 بوسارى ظةطَيراية.
 احلديث احلادي والعشرون

 االستقامة ابالسالم
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 َعْن أيب عمرو، وقيل أيب عْمرة ُسْفياَن بنِّ عبد اَّللَّ رضي اَّللَّ عنه قال: قُ ْلُت: اي رسول اَّللَِّّ ُقْل ِلِّ يف
 رواه مسلم.  .«ُقْل: آَمْنت ابَّللَِّّ: ُثَّ اْسَتقِّمْ »اإلِّسالمِّ َقواًل ال َأْسَأُل عْنه َأحداً غرْيَك. قال: 

 حةديسا بيسو و ئَيكَي
 سؤراطرتن و سةر ئيس مَي

طؤى, من  ()ذ ئةبى عةمرو, و دبَيذن: ئةبى عومرة سوفيانَى كورَى عةبيول يى 
طؤى: ياثَيغةمبةرَى سودَ , بؤ من ئاسبتنةكَى د ئيس مَييا بَيذة ئةز ثسيارا وَ  كةسَى دى 
ذبلى تة نةكةم. طؤى: بَيذة: من باوةرى ب دورستى ب ئَيكينييا سودَى ئينا ثاشى و سةر 

 موسلمى ظةطَيراية. ظَى سؤ رابطرة و وبةردةوامبة.
 احلديث الثاين والعشرون

 الطريق اَل اجلنة
َأرََأْيَت إذا َصلَّْيُت » :َرُسوَل اَّللَِّّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم فقالرضي اَّللَّ عنه َأنَّ رَُجاًل َسَأَل  عن َجابِّرٍ 

الصََّلَواتِّ اْلَمْكُتواَبتِّ َوُصْمُت َرَمَضاَن َوَأْحَلْلُت احلَْاَلَل َوَحرَّْمُت احْلََراَم وَل َأزِّْد على ذلك شيئا 
 رواه مسلم. .«َأَأْدُخُل اجْلَنََّة قال نعم

 َيو و دويسحةديسا بي
 رَيكا بةحةشيَت

طؤى:  ()زةرتمةكآ ثسيار ذ ثَيغةمبةرى كر  ()ذ دابرآ كورآ عةبيول هي 
بَيذة من ئةطةر من ن َيذَيو فةرز كرن و رةمةزانآ ب رؤذى مب و حةرتلي حةو كةم  

( و ئةز حةرام بزامن و بيامن ونَيزيك نةمب( و حةرامى حةرام كةم ) حةرتو بزامن وثَيطرم)
 زَييةنةكةم دآ ضمة بةحةشتآ؟ طؤى: بةىَل. موسلمى ظةطَيراية.ض و سةر ظآ 
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 احلديث الثالث والعشرون
 جوامع اْلري

َي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّ  م األْشعري ِّ َرضِّ م: عن أيب َمالٍِّك احْلَارِّثِّ ْبنِّ َعاصِّ
ميَان، َوا»  حْلَْمُد َّللَّ َتَْأَل اْلميزاَن وُسْبَحاَن هللا واحلَْمُد َّللَّ َتَْآلنِّ َأْو َتَْأل َما بَ نْيَ الطُُّهوُر َشْطُر اإلِّ

ُة َلَك َأْو َعَلْيَك. َياٌء، واْلُقْرآُن ُحجَّ ُر ضِّ ُكلُّ   السَّمَوات َواأَلْرضِّ َوالصَّاَلةِّ نوٌر، والصََّدَقُة بُ ْرَهاٌن، َوالصَّب ْ
 رواه مسلم.« نَ ْفَسُه فُمْعتُِّقها، َأْو ُموبُِّقَهاالنَّاس يَ ْغُدو، فَبِّائٌِّع 

 حةديسا بيسو و سَي
 رانكومَيو سَي
طؤى:  ()طؤى: ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى مالكى حارسَى كورَى عامسَى ئةشعةرى, 

دستن َيذ ني ا ن َيذَيية و سَيرا )احلمي هلل( ترازييَى تذى دكةى, و سَيرا )سبحان اهلل 
واحلمي هلل(, ناظبةرا ئةردو ئةمسانان تذى دكةى, و ن َيذ رؤناهيية, )ئانكؤ رؤناهيية, بؤ 
سؤ رؤناهييَى ذَى وةردطريو, و رَيكا وى رؤن دكةى, و بةرَى وى ددةتة باشييَي, و بةرَى 

ى ذ سرابييَى وةردطَيريو, يان سَيرا وَى رؤذا قيامةتَى بؤ سودانَى سؤ رؤناهيية, يان و
رؤناهيية سةر و ضاظَيو سودانَى سؤ و دنيا و ئاسرةتَى رؤن دكةى, يان ذى رؤناهييا 
دليية بؤ سودانَى سؤ دىَل وى بؤ سودَى و رَيكا سودَى رؤن دكةى( و سةدةقة هَيجةى و 

ة بؤ سودانَى سؤ بةلطة و نيشانة كا ماىَل سؤ ض ىَل كريية, يان بةلطة نيشانة )ئانكؤ سةدةق
و نيشانة بؤ سودانَى سؤ و سةر راستييا ئيمان و باوةريا وى, يان رؤذا قيامةتَى سودانَى 
سةدةقَى دَى هَيتة نيشانكرن دا هةمى بزانن ئةظة سةدةقةضيية( و سةبر و بَينبرةهى 

نَى سؤ, بريار و هةلويستَيو ثَييظى وةرطريو د هةمى رؤناهيية )رؤناهييَى ددةتة سودا
كاروبارَيو سؤدا( و قورئان يان نيشان و بةلطةية بؤ تة يان دذى تةية, هةمى مرؤظ كار 
دكةن سؤ دفرؤشن )يان سؤ دفرؤشنة سودَى ب طوهيارييَى يان سؤ دفرؤشنة شةيتانى ب 

 موسلمى ظةطَيراية. ي كَي.طونةهان( ظَيجا يان دَى سؤ رزطاركةى يان دَى سؤ بةتة ه
 احلديث الرابع والعشرون
 من فضل هللا على الناس

، عن َأيبِّ َذرٍ  ُجْنُدبِّ بنِّ  عن سعيدِّ بنِّ عبدِّ العزيزِّ، عن رَبيعَة بنِّ يزيَد، عن َأيبِّ إدريس اْلَْواَلين ِّ
ُ عنه، عن النَّبِّ ِّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم فيما يَ ْروِّى َعنِّ اَّللَِّّ تبارَك وتعاَل أنه قال:  اي » ُجَناَدَة، رضي اَّللَّ

َنُكْم حُمَرَّماً َفاَل َتظاملُوا، اَي عَِّبادِّي ُكلُُّكم َضالٌّ إِّالَّ َمْن  عَِّبادِّي إِّين ِّ َحرَّْمتُ  ي َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ الظُّْلَم َعَلى نَ ْفسِّ
َهَديْ ُتُه، فَاْستَ ْهُدوين أْهدُكْم، اَي عَِّبادي ُكلُُّكْم جائٌع إِّالَّ مْن أطعمُته، فاْستْطعموين أطعْمكم، اي عبادي  
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للَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ َوَأََن أْغفُِّر   كلكم َعاٍر إالَّ مِّنْ  َكَسْوتُُه َفاْسَتْكُسوين أْكُسُكْم، اَي عَِّبادِّي إنَُّكْم ُُتْطُِّئوَن ابِّ
ُلُغوا ُضر ِّي فَ َتُضرُّوين، َوَلْن تَ ب ْ  ُلُغوا نَ ْفعِّي الذُّنُوَب َجِّيعاً، فَاْستَ ْغفُِّروين أْغفِّْر َلُكْم، اَي عَِّبادِّي إِّنَُّكْم َلْن تَ ب ْ

نَُّكْم َكانُوا َعَلى أتَقى قلبِّ رجٍل واحٍد منكم فَ ت َ  رُكْم، َوإْنَسُكْم َوجِّ َفُعوين، اَي عَِّبادِّي َلْو َأنَّ أوََّلُكْم وآخِّ ن ْ
ما زاَد ذلَك يفِّ ُملكي شيئًا، اي عَِّبادِّي لو َأنَّ أوَّلكم وآخرَُكم وإنَسُكم وجنُكْم َكانوا َعَلى أْفَجرِّ قَ ْلبِّ 

ٍد مِّْنكُ  نَُّكْم، رَُجٍل َواحِّ رُكْم َوإْنَسُكْم َوجِّ ْن ُمْلكِّي َشْيئًا، اَي عَِّبادِّي َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآخِّ ْم َما نَ َقَص َذلَِّك مِّ
قَاُموا يفِّ َصعيٍد َواحٍد، َفسأُلوين فَأْعطَْيُت ُكلَّ إْنساٍن َمْسألََتُه، َما نَ َقَص َذلَِّك ِمَِّّا عِّْندِّي إِّالَّ  

ُقُص املِّْخيَ  َها، َكَماَ يَ ن ْ يَها َلُكْم، ُثَّ أَوف ِّيُكْم إايَّ َي أْعَماُلُكْم ُأْحصِّ ا هِّ َل الَبْحَر، اَي عَِّبادِّي إَّنَّ ُط إَِّذا ُأْدخِّ
َر َذلَِّك َفاَل يَ ُلوَمنَّ إالَّ نَ ْفَسهُ  ، َوَمْن َوَجَد َغي ْ قَاَل سعيٌد: كان أبو «. َفَمْن َوَجَد َخرْيًا فَ ْلَيْحمِّدِّ اَّللَّ

 هبذا احلديث َجثَا َعَلى رُكبتيه. رواه مسلم. إدريس إذا حدََّث 
 حةديسا بيسو و ضارَ 

 ذ كةرةمَيو سودَ  و سةر مرؤظان
ذ سةعييَى كورَى عةبيولعةزيزى, ذ رةبيعةيَى كورَى يةزييى ذ ئةبى ئيريسَى سورتنى ذ 

ذ وَى يا ذ سودايَى  ()ذ ثَيغةمبةرى  () ئةبى زةرى, دونيوبَى كورَى دونادةى,
ب هَيز و مةزن ظةدطوهَيزيو, طؤى: طةىل بةنيةيَيو من, من زؤردارى و ستةم و  سؤ, يَى

سةر سؤ يا حةرام كرى, و من د ناظبةرا هةوةدا ذى يا حةرام كرى, ظَيجا ستةمَى و ئَيك و 
دوو نةكةن, طةىل بةنيةيَيو من هوين هةمى د بةرزةنة, ئةو نةبيو يَى من راستةرَيكرى, 

ازن دَى هةوة راستةرَيكةم, طةىل بةنيةيَيو من هوين هةمى يَيو راستةرَيكرنَى ذ من خبو
برسينة, ئةو نةبيو يَى من سوارن دايَي, سوارنَى ذ من خبوازن, دَى سوارنَى دةمة هةوة, 
طةىل بةنيةيَيو من هوين هةمى يَيو رويسن, ئةو نةبيو يَى من دلك كرينة بةر, دلكان 

طةىل بةنيةيَيو من هوين ب شةظ و رؤذ  ذ من خبوازن, دَى دلكان كةمة بةر هةوة,
طونةهان دكةن, و ئةز هةمى طونةهان ذَى دبةم, داسوازا طونةه ذَى برنَى ذ من بكةن, دَى 
طونةهَيو هةوة ذَى بةم, طةىل بةنيةيَيو من هوين ناطةهنة زيانا من هةتا زيانا من بكةن, 

نيةيَيو من ئةطةر يَى ئَيكَى و هوين ناطةهنة مبايَى من هةتا مباى بطةهيننة من, طةىل بة
و يَى دومياهيكَى ذ هةوة, و مرؤظ و ئةدنَيو هةوة هةمى بدَينة سةر دىَل زةرتمَى ذ هةوة 
هةمييان ذ سودَى ترسرت , ئةظة ضو ذ ملكَى من زَيية ناكةى, طةىل بةنيةيَيو من ئةطةر 

َينة سةر دىَل زةرتمَى يَى ئَيكَى و يَى دومياهيكَى ذ هةوة, و مرؤظ و ئةدنَيو هةوة هةمى بد
ذ هةوة هةمييان سرابرت, ئةظة ضو ذ ملكَى من كَيم ناكةى, طةىل بةنيةيَيو من ئةطةر يَى 
ئَيكَى و يَى دومياهيكَى ذ هةوة, و مرؤظ و ئةدنَيو هةوة هةمى و دةشتةكَى ب تنَى 
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ذ وَى راوةس  و داسوازَى ذ من بكةن, و ئةز هةر مرؤظةكى داسوازا وى بيةمَي, ئةظة ضو 
يا و دةف من كَيم ناكةى, تةمةى وَى نةبيو يا دةرزيك كَيم دكةى, ئةطةر بكةنة د 
دةريايَييا, طةىل بةنيةيَيو من دزايَى هةوة بةس و دويف كار و كريارَيو هةوةية, ئةز بؤ 
هةوة دثارَيزم, ثاشى ئةز دَى دزايَى ب دورستى دةمة هةوة, ظَيجا هةركةسَى سَير ديو ب  

دَى بكةى, و هةركةسَى تشتةكَى دى ديو ب  لةومةيييا سؤ ثَي ةتر نةكةى, سوثاسياسو
)ئانكؤ ب  طازنيا ذ سؤ ثَي ةتر نةكةى(. سةعييى طؤى: هةر طاظا ئيريسى ئةظ حةديسة 

 موسلمى ظةطَيراية.طؤتبا, دكةفتة سةر ضؤكَيو سؤ. 
 احلديث اْلامس والعشرون

 فضل الغىن والذكر
أنَّ َنسًا قالوا: اي رُسوَل اَّللَِّّ، َذَهب أْهُل الدُّثُور ابألُجورِّ، ُيَصلُّوَن َكَما عن ايب ذر  رضي هللا عنه 

ُقوَن بَ ُفُضولِّ أْمَواَلِّْم قال:  أَو لَْيس َقْد َجَعَل َلُكْم َما َتَصدَُّقوَن »ُنَصل ِّى، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َويَ َتَصدَّ
ْلِّيَلٍة َصدَقًة، وأمٌر  بِّهِّ: إنَّ بُِّكل ِّ  َتْسبِّيَحٍة َصدَقًة، وُكل ِّ َتكبِّريٍة صدقة، وكل ِّ حَتْمِّيدٍة صدقًة، وكل ِّ ِتِّ

قالوا: اي رسوَل اَّللَِّّ أأيِت أحُدََن « ابملْعُروفِّ صدقٌة، ونَ ْهٌى عنِّ املُْنكر صدقٌة ويف ُبْضعِّ أحدُِّكْم صدقٌة 
أرأيْ ُتْم لو وَضعَها يف حراٍم َأَكاَن عليهِّ وِّْزٌر ؟ فكذلَك إذا »َشْهَوتَه، ويُكوُن َله فيها أْجر؟، قال: 

 رواه مسلم.« وَضعَها يف احلاَللِّ كاَن َلُه أْجرٌ 
 حةديسا بيسو و ثَينجَي

 قةدرَى زةنطينيَي و سَير و بدايَي زكرى
: هنيةك مرؤظان طؤتن: يا ثَيغةمبةرَى سودَ , هةمى سَير  ()ذ ئةبى زةررى 

طةهشتة سودانَيو ماىل )ئانكؤ زةنطينان(, ن َيذان دكةن هةروةكى ئةم ن َيذان دكةين, و 
رؤذييان دطرن هةروةكى ئةم رؤذييان دطرين, وماىَل سؤ يَى زَيية دكةنة سةدةقة. طؤى: ما 

ستى هةر تةسبيحةك )سبحان اهلل( ضو نةداييية هةوة هوين بكةنة سةدةقة: ب را
سةدةقةية, و هةر تةكب ةك )اهلل اكرب( سةدةقةية, و هةر تةمحييةك )احلمي هلل( 
سةدةقةية, و هةر تةهليلةك )رت اله ارت اهلل( سةدةقةية, و فةرمان ب باشييَى سةدةقةية, و 

ك ذ هةوةدا, دانةثاش ذ سرابييَى سةدةقةية, و سةدةقةيا د ئةنيامَى )ددَى نامويسا( ئَي
طؤتن يا ثَيغةمبةرَى سودَ , ئَيك ذ مة بضيتة ن ينا ذنا سؤ, ئةظة دَى بؤ سَير بيو؟ طؤى: 
بَيذنة من ئةطةر بكةتة د حةرامييا دَى طونةه و سةر بيو ئان نة؟ هةر هؤسا ئةطةر 

 موسلمى ظةطَيراية. بكةتة د حةرتلييا دَى سَير بؤ هَيتة ن يسني.
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 ناحلديث السادس والعشرو 
 كثرة طرق اْلري

ُكلُّ ُساَلَمى مَِّن النَّاسِّ » عن َأيبِّ هريرة رضي اَّللَّ عنه قال: قال رُسوُل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم: 
ُلُه عَلْيهِّ صَدقٌة ُكلَّ يَ ْوٍم َتْطُلُع فيه الشَّْمُس: تعدُِّل بنْي االثْ نَ نْيِّ صَدَقٌة، وتُعِّنُي الرَُّجَل يف دابَّتِّهِّ، فَتْحمِّ 

يها إَل الصَّاَلةِّ  َها مَتاَعُه صدقٌة، والكلمُة الطَّي ِّبُة صَدقٌة، وبُِّكل ِّ َخْطَوٍة َْتشِّ َها، أْو تْرَفُع َلُه عَلي ْ َعَلي ْ
 متفق عليه.« صدَقٌة، َوَُتيُط األَذى َعن الطرِّيق َصَدقٌة 

 حةديسا بيسو وشةشَي
 طةلةك رَيكَيو سَيرَ 

طؤى: هةر رؤذةكا رؤذ تَييا و  ()طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
سةر سةلكى دةردكةظيو سةدةقةكا و سةر هةر طةهةكا وان هةى: دادوةرييَى د ناظبةرا 
دوويانيا بكةى سةدةقةية, و تو هاريكارييا زةرتمى د دةوارَى وييا بكةى, بارى هارى وى 

سبتنا سؤش و سَيرَى سةدةقةية, و هةر راكةى يان بارى هارى وى بيانى سةدةقةية, و ئا
بوسارى و  ثَينطاظةكا تو بؤ ن َيذَى باظَيى سةدةقةية, و زيانةكا ذ رَيكَى راكةى سةدةقةية.

 موسلمى ظةطَيراينة.
 احلديث السابع والعشرون

 تعريف الِب واالُث
، » :رُسوَل اَّللَِّّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم قالعن الن َّوَّاسِّ بنِّ مسعاَن رضي اَّللَّ عنه قال:  ُّ ُحسُن اْلُُلقِّ الِبِّ

َك، وَكرِّْهَت َأْن َيطَّلَع َعَلْيهِّ النَّاُس   رواُه مسلم.  .«واإلُِّثُ: ما حاَك يف نَ ْفسِّ
ْئَت تسَأُل »فقال: عن وابصَة بنِّ َمْعبٍِّد رضَي اَّللَّ عنه قال: َأتَ ْيُت رسوَل اَّللَّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم و  جِّ

ُّ: ما اْطَمأَنَّْت إِّلَْيهِّ الن َّْفُس، واْطَمَأنَّ إِّلَْيهِّ » قلت: نعم، فقال: « عنِّ الِبِّ ِّ ؟  اْستَ ْفتِّ قَ ْلَبَك، الِبِّ
ُُث ما حاَك يف الن َّْفسِّ وتَ َردََّد يف الصَّْدرِّ، وإِّْن َأفْ َتاَك النَّاُس َوَأفْ َتوَك   حديٌث حسن، .«الَقْلُب، واإلِّ

اَرمِّيُّ يف   «.ُمْسَنَدْيهِّما » رواُه أِحُد، والدَّ
 حةديسا بيسو و حةفيَت
 ثَيناسا سَيرَ  و طونةهَي

طؤى: ضاكييا راسو و  ()طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ نةواسَى كورَى سةمعانى 
دورسو روةشو باشية, و طونةه ئةوة يا دىَل تة و سةر نةراوةستيو, و تة نةظَيو سةلك ب 

 سةر هةلببيو.
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طؤى:  ()طؤى: ئةز هامتة دةف ثَيغةمبةرَى سودَى ( )و وابصَى كورَى مةعبييى 
را دىَل سؤ تؤ يَى هاتى ثسيارا ضاكييا راسو و دورسو بكةى؟, من طؤى: بةلَي, طؤى: ثسيا

بكة و بةرس ا دورسو ذ دىَل سؤ خبوازة: ضاكييا راسو و دورسو ئةوة يا دلَي مرؤظى ثَي 
رحةى دبيو, و طونةه ئةوة يا د دلييا بَيو و بضيو و د سينطييا بَيو و بضيو, سؤ 
 ئةطةر سةلك بؤ تة دورسو بكةن ذى, سؤ ئةطةر سةلك بؤ تة دورسو بكةن ذى.

 و دارامي د موسنةدَيو سؤدا ظةطَيراينة.حةديسةكا حةسةنة ئةمحةد 
 احلديث الثامن والعشرون

 السمع والطاعة
ًة َعْن َأيبِّ َنِّيٍح اْلعِّْرابضِّ ْبنِّ َسارِّيَة رضي اَّللَّ عنه قال: َوَعظََنا رسوُل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم َمْوعِّظَ 

َها ن ْ َها اْلُقُلوُب َوَذرََفْت مِّ ن ْ َلْت مِّ َنا.  بليغًة َوجِّ اْلُعُيون، فُقْلَنا: اي َرسوَل اَّللَّ َكأَنَ َها مْوعَِّظُة ُمَود ٍِّع فََأْوصِّ
ْنُكْم » قال:  ، َوالسَّْمعِّ َوالطَّاَعةِّ وإِّْن َتََمَّر َعَلْيُكْم َعْبٌد حبشٌي، َوَأنَُّه َمْن يَعِّْش مِّ يُكْم بِّتَ ْقوى اَّللَّ ُأوصِّ

ذِّ، َفَسريى اْختِّالفًا كثِّريا. فَ َعَلْيُكْم بسُ  َها ابلنَّواجِّ دِّيَن اْلَمْهدِّي ِّنَي، عضُّوا َعَلي ْ نَّيت َوُسنَّةِّ اْْلُُلَفاءِّ الرَّاشِّ
ُكْم وحُمْدََثتِّ األُُمورِّ فَإِّنَّ ُكلَّ بِّْدَعٍة ضالَلٌة  رواه أبو داود، والِتمذِّي وقال حديث حسن « وإِّايَّ

 صحيح.
 حةديسا بيسو و هةشيَت
 طوهيان و طوهيار 

: ش ةى و ()طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى نةديح ع بازَى كورَى ساريية 
وةعزةكَى كارتَيكةر و مة كر دو بؤ ترسيان و رؤنيك بؤ هاتنة سوارَ , مة طؤى: يا 
ثَيغةمبةرَى سودَى هةروةكى ئةظة وةعز و ش ةتا ساتر سوازةكيية, ظَيجا فةرمانَي و مة 

تةقوا و ترسا سودَى دكةم و ب طوهيان و طوهيارييَى, سؤ  بكة. طؤى: ئةز فةرمانَي ب
ئةطةر بةنيةيةكَى حةبةشى و سةر هةو م  بَيتة دانان, و ب راستى ئةطةر ئَيك ذ هةوة 
بذيو دَى طةلةك ذَيكجودابوونَى بينيو, و وى دةمي رَيكا من و رَيكا سةليبَيو 

ى بطرن, و هشيارى كاروبارَيو نوى راستةرَيكةر و راستةرَيكرى بطرن, ب ددانَيو بةرَى دةظ
بييعة ئةو تشتة يَى نوى د ]بن )هةلبةى د شةرعييا( ب راستى هةر بييعةكا هةبيو 
 ئةبو داود و ترمزى ياثويضة. [شةريعةتييا و ضو بنياى و بةلطةيَى شةرعى بؤ نةبيو 

 دبَيذيو حةديسةكا حةسةن و دورستة.  ظةط اية و
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 احلديث التاسع والعشرون
 ابواب اْلري

ُلِن اجلَنَّة، ويُ َباعُِّدين عن النَّارِّ ؟  عْن ُمعاذ رضي اَّللَّ عنُه قال: قُ ْلُت اي رُسول اَّللَِّّ أخِبين بَِّعَمٍل يُْدخِّ
رٌي َعلى مْن َيسََّرُه اَّللَّ تَ َعاَل عَليهِّ: تَ ْعُبد اَّللَّ ال ُتْشرُك بِّهِّ » قَال:   َلقْد َسأَْلَت عْن َعظِّيٍم، وإنَُّه لََيسِّ

» َشْيئاً، وتُقِّيُم الصَّالَة، وتُؤِت الزََّكاَة، وتُصوُم رمَضاَن وحَتُجُّ البَ ْيَت إن استطعت إِّلَْيهِّ َسبِّْياًل، ُثَّ قَال: 
أال أُدلُّك َعلى أْبوابِّ اَْلرْيِّ ؟ الصَّْوُم ُجنٌَّة.،الصََّدقٌة تْطفِّيُء اْلَطِّيئة كما يُْطفِّيُء املَاُء النَّار، وصالُة 

عِّ ُثَّ َتال: « ُجلِّ مْن جْوفِّ اللَّْيلِّ الرَّ    يْعَمُلونَ  حَّتَّ بَلَغ   تتجاىف ُجُنوهبُْم َعنِّ املََضاجِّ
هِّ » [. ُثَّ قال:  16السجدة: ] َُك بَِّرأسِّ األْمرِّ، وعمودِّهِّ، وذِّْروةِّ َسنامِّ قُلُت: بَلى اي رسول « أال ُأْخِبِّ

َُك » ُثَّ قال: « رْأُس األْمرِّ اإلْسالُم، وَعُموُدُه الصَّالُة. وذروُة سنامِّهِّ اجليهاد » اَّللَِّّ: قَاَل:  أال ُأْخِبِّ
قُ ْلُت: اي « ُكفَّ عَلْيَك هذا » بَلى اي رُسوَل اَّللَِّّ. فََأخَذ بِّلَِّسانِّهِّ قاَل:  قُ ْلُت:« ب ِّمِّالكِّ ذلَك كله ؟

رُسوَل اَّللَِّّ وإَنَّ ملَُؤاَخذون ِبَا نَ َتكلَُّم بِّهِّ ؟ فَقال: َثكِّلْتَك أُمَُّك، وَهْل َيُكبُّ النَّاَس يف النَّارِّ على 
ْم ؟ َنتِّهِّ  لِتمذي وقال: حدِّيٌث حسٌن صحيٌح.رواه ا«. َوُجوهِّهِّم إالَّ حَصائُِّد أْلسِّ

 حةديسا بيسو و نةهَي
 دةرطةهَيو سَيران

طؤى: من طؤى: يا ثَيغةمبةرَى سودَ , كارةكى بؤ من بَيذة من ببةتة  ()ذ مةعازى 
بةحةشتَى و من ذ ئاطرى دوير بَيخيو, طؤى: تة ثسيارا تشتةكَى مةزن كر, و ئةو يا ب 
ساناهيية بؤ وى يَى سودايَى مةزن و سةر ب ساناهى كربيو: تو سودَى بثةرَيسى و ضو 

ب رةنطَى ثَييظى و بةردةوام بكةى, و زةكاتَى  شريك و هةظكويبان بؤ ضَينةكةى, ن َيذان
بيةى, رةمةزانَى بطرى, و بضيية حةدَى ئةطةر تة ثَى ضَيبيو, ثاشى طؤى: ئةز دةرطةهَيو 
سَيرَى نيشا تة نةدةم؟ رؤذى ثارَيزظانيية )ذ ئاطرى و طونةهان( و سةدةقة شوينوارَيو 

ذا مرؤظى ني ا شةظَي. ثاشى ئةظ طونةهَى ذَى دبةى هةروةكى ئاظ ئاطرى دظةمرينيو, و ن َي
ئايةتة سواني هةتا طةهشتية ة كار و كريارَيو وان دكرن ة )قةوى تةنشتَيو وان ناكةظنة 

و ب ترس و هي ي ة دوعايان  [ئانكؤو كَيم دن ن, و رادبن شةظن َيذان دكةن  ]سةر ن ينان 
كةس نوزانيو ض ذ سودَى دكةن, و رزقَى مة دايية وان سَير و سةدةقةيان ذَى ددةن. 

سةرتى يَى بؤ وان هاتيية ظةشارتن, ضاظَيو وان ثَى رؤن بنب و ب ديتنا وى شاد بنب, ذ بةر 
وان كار و كريارَيو وان دكرن(. ثاشى طؤى: ئةرَى ئةز سةرَى كارى و ستوينا وى و طوثيتكا 

مة و وى بؤ تة نةبَيذم؟ من طؤى: بةىَل يا ثَيغةمبةرَى سودَ , طؤى: سةرَى كارى ئيس 
ستوينا وى ن َيذة و طوثيتكا وى ديدادة, ثاشى طؤى: يا ئةظة هةمى ثَي ة رادبيو بؤ تة 



23 

 

نةبَيذم؟ من طؤى: بةىَل يا ثَيغةمبةرَى سودَ . ئةزمانَى سؤ طرى و طؤى: ئةظى بةسكة, من 
طؤى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ما دَى و مة هَيتة طرتن و سةر ئاسبتنا ئةم دئاس ني؟ طؤى: 

يكا سؤ بةرزةببى )نبرينة بةىَل مةرةم ثَى نةنبرينة بةلكى مةرةم ثَى تو و دا
تؤرةئَيخستنا ويية و طوهشينة ضاوا ظَى ثسيارَى دكةى( ما تو هزرةكا دى دكةى نة يا مة 
طؤتى, ما ض سةلكى و سةر سةر و ضاظان دهاظَيذيتة د دةهنةمَييا ئةجنام و دورينا 

ترمزى ظةطَيراية و دبَيذيو  يا ئةزمان دبَيذيو(. ئةزمانَى وان نةبيو )ئانكؤ ئةو نةبيو
 حةديسةكا حةسةن و دورستة.

 احلديث الثالثون
 الوقوف عند حدود الشرع

ٍر رضي اَّللَّ َعْنُه عْن َرُسولِّ اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم قال: إن  عْن أيب ثَ ْعَلَبَة اُْلَشِن ِّ َجْرثُومِّ بنِّ ََنشِّ
َتهُِّكوها، اَّللَّ تعاَل فَ َرَض  َفرائَِّض فال ُتَضي ُِّعوَها، وحدَّ ُحُدودًا َفال تَ ْعَتُدوَها، وَحرَّم أْشياَء َفال تَ ن ْ

َر نِّْسياٍن َفال تَ ْبحثُوا عنها َرُه.  .«َوسَكَت َعْن أْشياَء َرِْحًة َلُكْم َغي ْ  حديٌث حسن، رواه الدَّارُقْطِن َوَغي ْ
 حةديسا سيدَي

 نةدانةسةرا سةر سنورَيو دينى
طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى سةعلةبةيَى سوشةنى, دورسومَى كورَى ناشرى 

()  طؤى: ب راستى سودَى هنيةك فةرزَيو فةرز كرين نةهَيلن, و هنيةك ختويب يَيو
داناين نةدةنة سةر, و هنيةك تشو يَيو حةرام كرين نةكةن, و و هنيةك تشتان يَى بَى 

ةك دلؤظانى ثَى برن ب هةوة )ئانكؤ نةدياركرية كو يَيو دةنط بووى نة ذ ب كرن بةلكو و
حةديسةكا حةسةنة  حةرامن يان يَيو حةرتلن( و  دويف نةضن ب زةمحةى بَيخن.

 دارةقوتنى و غةيرى وى ظةطَيراية.
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 احلديث احلادي والثالثون
 الزهد يف الدنيا

، رضي اَّللَّ عنه،  قال: جاَء رُجٌل إَل النب ِّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ عن أيب اْلعبَّاس َسْهلِّ بنِّ سْعٍد السَّاعدي ِّ
، َوَأحبَِّن النَّاُس، فقال:  ْلُتُه َأحبَِّن اَّللَّ اْزَهْد يف » وَسلَّم: فقاَل: اي رسول اَّللَّ ُدلَِّن َعلى عَمٍل إِّذا َعمِّ

، َواْزَهْد فِّيَما عِّْنَد النَّاسِّ حُيبََّك النَّاُس  نيا حيِّبََّك اَّللَّ حسٌن رواه ابن َماَجه وغريه أَبسانيد  حديثٌ « الدُّ
 حسنٍة.

 حةديسا سيه و ئَيكَي
 دلنةطرَييان ب دنيايَي ة

طؤى: زةرتمةك هاتة دةف  ()ذ ئةبى عةبباسى سةهلَى كورَى سةعيَى ساعيى 
طؤى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى كارةكى نيشا من بية, ئةطةر من كر,  () ثَيغةمبةرَى سودَى

سودَى حةذ من بكةى, و سةلك ذى حةذ من بكةن, ئينا طؤى: دىَل سؤ نةبة دنيايَى سودَى 
 دَى حةذ تة كةى, و دىَل سؤ نةبة يَى د دةستَى سةلكييا سةلك دَى حةذ تة كةى.

 باش ظةطَيراية. حةديسةكا حةسةنة ئنب مادةو غةيرى وى ب رَيكَيو
 احلديث الثاين والثالثون

 ال ضرر وال ضرار
َرارَ » :عن أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم قال   «اَل َضَرَر وال ضِّ

عن َمالٍِّك  حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطِن وغريمها مسندا ورواه مالك بن انس يف موطئه
 مرسال فاسقط ااب سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. عن َعْمرِّو بن حيىي عن أبيه

 حةديسا سيه و دويَي
 نة دورستةزيان يا حةرامة و زيانكرن ددَي زيانَي 

طؤى: زيان هةمى نة يا  ()ثَيغةمبةرآ سودآ ()ذ ئةبي سةعييآ سيرى 
 دورستة و زيان نابيو بكةظيتة بةرامبةر زيانآ. 

حةديسةكا حةسةنة ئنب مادة و دارةقوتنى و غةيرى وان ب رَيك ة )ب ئيسناد( ظةطَيراية 
و مالكَي كورَ  ئةنةسى ذ عةمرَ  كورَ  يةحيا ذ ذبابَي وى و ب ئ[سستنا ناظَي صةحابي 

 ئيناية و ثرت رَيكةكَي يا هة  ئَيك و دو  ب هَيز دئَيخن. ظةطَيراية و ناظَي ئةبو سةعيي نة
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 احلديث الثالث والثالثون
 البينة على املدعي

لْو يُعطى النَّاُس بدْعواُهم » :قالصلى هللا عليه وسلم، عن ابنِّ عبَّاٍس رضي اَّللَُّ عنهما عن النب ِّ 
. حديث حسن «املدَّعي واليمنَي على َمْن أنكرَ لكنَّ البي نَة على  قوم ودمائهم آلدَّعى َنٌس أموالَ 

  رواه البيهقي يف السنن وغريه هكذا وبعضه يف الصحيحني.
 حةديسا سيه و سَييَي

 بةلطة ثَيشكَيشكرن و سةر دواكاريية
طؤى: ئةطةر و  () ذ ثَيغةمبةرى ذ ئنب عةباسى سودآ ذ وى و بابآ وى رازى بيو

دويف داواكاريآ بؤ مرؤظان بدَيتةدان دا هنية مرؤظ داواكاريا سوينا هنيةكان و مالَي وان 
كةن بةلَي بةلطة و سةر داواكاريية و سويني و سةرويية يَي نةهةقينيو. حةديسةكا 
حةسةنة بةهةقي د سونةنَييا ظةطَيراية و غةيرى وى ذى هوسا و هنيك ذَى يا دصوحيحا 

 و موسلمييا ذى هةى.  بوسارى
 احلديث الرابع والثالثون

 تغيري املنكر فريضة
ْعُت رُسوَل اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم يُقوُل:  َمْن رََأى »عن َأيب سعيٍد اْلُْدري ِّ رضي اَّللَّ عنه قال: مسِّ

ُْه بَِّيدهِّ، َفإِّْن َلَْ َيْسَتطْع فبِّلَِّسانِّهِّ،  ْنُكم ُمْنكرًا فَ ْليغري ِّ « فَإِّْن َلَْ َيْسَتطِّْع فَبَقلبهِّ َوَذَلَك َأْضَعُف اإلِّميانِّ مِّ
 رواه مسلم.

 حةديسا سيه و ضارَ 
 طؤهورينا سرابيَي ئةركة

دطؤى:  ()طؤى: من طوو ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةبى سةعييَى سودرى, 
هةركةسَى ذ هةوة طونةه و سرابيةك ديو ب  ب دةستَى سؤ بطوهؤريو, ئةطةر نةشيا ب  

موسلمى  ب ئةزمانَى سؤ بيو, ئةطةر نةشيا ب  ب دىَل سؤ بيو و ئةظة رتوازترين باوةرية.
 ظةطَيراية. 
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 احلديث اْلامس والثالثون
 املسلم اخو املسلم

ال حَتاسُدوا وال تناجُشوا وال »  رسول الَّه َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم قال:عن َأيب هريرة رضي اَّللَّ عنه َأنَّ 
تَباَغُضوا وال َتدابُروا وال يبِّْع بْعُضُكْم َعَلى بْيعِّ بْعٍض، وُكونُوا عِّباَد اَّللَّ إِّْخواَنً. املُْسلُِّم َأخؤ اْلُمْسلِّم 

َن الشَّر ِّ ال َيظلُِّمه وال حَيْقُِّرُه وال ََيُْذلُُه. الت َّْقَوى  ْسبِّ اْمرِّيٍء مِّ رُي إََِّل َصْدرِّهِّ َثاَلَث مرَّاٍت ِبِّ َهاُهنا وُيشِّ
 رواه مسلم.« َأْن حَيْقِّر َأخاُه املسلم. ُكلَّ اْلُمْسلِّمِّ َعَلى اْلُمْسلِّمِّ حراٌم دُمُه ومالُُه وعِّْرُضُه 

 حةديسا سيه و ثَينجَي
 موسلمان برايَي موسلمانيية

طؤى: حةسويييَى ب ئَيكيوو  (), طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ئةبى هورةيرة ذ 
نةبةن, و و سةر ئَيكيوو زَيية نةكن ب ئنيةتا تَيئَيخستنَى و سوسارةتيا هةظاىَل سؤ, و 
كةربَيو سؤ ذ ئَيكيوو ظةنةكةن و نةظيانا ئَيكيوو نةهةلطرن, و ذ ئَيكيوو سل نةبن و 

و سةر كرين و فرؤتنا ئَيكيوو نةكةن, و ثشتا سؤ نةدةنة ئَيكيوو, و كرين و فرؤتنَى 
بةنيةيَيو سودَى بن و برايَيو ئَيك بن, )ئانكؤ هةظكاريا براينيَى دطةو ئَيكيوو بكةن( 
موسلمان برايَى موسلمانيية, نة ستةمَى ىَل دكةى, نة كَيم دكةى, و نة دهَيليتة ب تنَى بَى 

ارةى كرة سينطَى سؤ سَى داران, هاريكارى, تةقوا و سودَى ترسى, ئدا يا و ظَيرَى و ئيش
ئةو سرابى بةسى مرؤظيية ئةو برايَى سؤ يَى موسلمان كَيم بيانيو. هةمى تشتَى 

موسلمى  موسلمانى و سةر موسلمانى حةرامة, سوينا وى و ماىَل وى و نامويسا وى.
 ظةطَيراية.

 احلديث السادس والثالثون
 قضاء حوائج الناس

من نَ فَّس عن مؤمن ُكْربة مْن  » ، عن النب ِّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم قال: عن َأيب هريرة رضي اَّللَّ عنهُ 
نْ يَ  نْيا، نفَّس اَّللَّ عْنه ُكْربة مْن ُكَرب يومِّ اْلقِّياَمةِّ، ومْن يسََّر على ُمْعسٍر يسََّر اَّللَّ علْيه يف الدُّ ا ُكرب الدُّ

رةِّ، ومْن َسَِت ُمْسلِّمًا َسِتُه اَّللَّ يفِّ  الدنْيا واآلخرة، واَّللَّ يفِّ عْونِّ العْبد ما كاَن العْبُد يف عْون واآلخِّ
َأخيهِّ، ومْن سلك َطريقًا يْلَتمُس فيهِّ عِّْلمًا سهَّل اَّللَّ لُه به طريقًا إَل اجلنَّة. وما اْجَتَمَع قْوٌم يفِّ بْيٍت 

نَ هُ  ، ويَ َتدارُسونُه بي ْ ُلون كَِّتاَب اَّللَّ ُهُم مْن بُ ُيوتِّ اَّللَّ تعاََل، يت ْ يَ ت ْ ْم إالَّ نَ َزَلْت عليهم السَّكِّينُة، وَغشِّ
ُهُم املالئَكُة، وذَكرُهُم اَّللَّ فيَمْن عنده. ومْن َبطََّأ به َعمُلُه َْل ُيسرْع به َنَسُبُه  رواه « الرَِّْحُة، وحفَّت ْ

 مسلم.
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 حةديسا سيه و شةشَي
 قةتانينا هةودةيَيو سةلكى

طؤى: هةركةسَى تةنطاظيةكا  ()طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
دونيايَي و سةر موسلمانةكى راكةى, سودَى دَى تةنطاظيةكَى ذ تةنطاظيَيو قيامةتَى و سةر 
راكةى, و هةركةسَى و سةر دةستكورتةكى ساناهى كةى, سودَى و دنيا و ئاسرةتَى دَى و 

ردة و ستارةكةى, سودَى دَى وى د دنيايَي سةر ساناهى بكةى, و هةركةسَى موسلمانةكَى ثة
و ئاسرةتَييا ستارةكةى. و بةردةوام سودَى يَى د هاريكاريا بةنيةييا هنيى بةنية د 
هاريكاريا برايَى سؤدا بيو )ئانكؤ هةودةيَيو وى بيةتينيو( و هةركةسَى رَيكةكَى 

ساناهى كةى بؤ بطريو, داسوازا زانينةكَى تَييا بكةى, سودَى دَى بؤ رَيكةكَى ثَى 
بةحةشيَت. نينة هنيةك كةس د مالةكَييا ذ مالَيو سودَييا كؤم بنب, كتَيبا سودَى كو 
قورئانة خبوينن, و د ناظبةينا ئَيكيوودا خبوينن )ئانكؤ ئَيك خبوينيو و راوةستيو, يَى دى 

ب  هةر وَى خبوينيو( ئةطةر سودَى دلرةحةتيَى ب سةر وانيا نةئينيتة سوارَى و دلؤظانيَى
سةر وانيا نةبةردةى )ئانكؤ دلؤظانى وان هةميان نةطريو( و ملياكةتَيو )سةلةكَيو زكرى 
دطةرن( دؤرمانيؤرى وان نةطرن و سودَى دَى بةحسَى وان و نك ئةوَيو دةف سؤ كةى, و 
هةركةسَى كار و كريارَيو وى ئةو طران و ط ؤكر, نةسب و بنةمارت وى بلةز نائَيخن )ئانكؤ 

كريار و سَيرَيو وى يَيو كَيم بن و وى نةطةهيننة ثلةَيو ضاك و باشان, ب  سؤ يَى كار و 
 موسلمى ظةطَيراية. ب هي يا بنةماو و مالباتَي ة نةهَيليو ئةو وى ثَيش نائَيخن(.

 احلديث السابع والثالثون
 الِتغيب يف فعل احلسنات

َعْبدِّ اْلُمطَّلِّب َرضِّي هللا عنهما، َعْن رسول هللا َصل ى هللُا َعَلْيهِّ َعْن أيب اْلَعبَّاسِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ عبَّاسِّ ْبنِّ 
إِّنَّ هللا كَتَب احْلسناتِّ والسَّي ِّئاتِّ ُثَّ بَ نيََّ ذلك: »وَسلَّم ، فِّيما يَ ْروى َعْن رب ِّهِّ، تَ َباَرَك َوتَ َعاََل قَاَل: 

ََسنٍة َفلْم يْعَمْلَها كتبَ َها اَّللَُّ عِّنْ  َلَها  فَمْن همَّ ِبِّ لًة َوإِّْن همَّ هبَا فَ َعمِّ َدُه تَ َباَرَك َوتَ َعاََل عِّْنَدُه حسنًة كامِّ
ْعٍف إََِّل َأْضَعاٍف كثريٍة، َوإِّْن َهمَّ بِّسي َِّئةِّ فَ َلْم يَ ْعَمْلهَ  ا َكتَ بَ َها َكتَ بَ َها اَّللَُّ َعْشر َحَسَناٍت إََِّل َسْبعَِّمائِّةِّ ضِّ

َلًة، َوإِّ  ُ عِّْنَدُه َحَسَنًة كامِّ َدةً اَّللَّ ُ َسي َِّئًة َواحِّ لَها َكتَ بَ َها اَّللَّ ا فَعمِّ  متفٌق عليه.« ْن َهمَّ هبِّ
 حةديسا سيه و حةفيَت

 ثاليان و سةر كرنا ضاكيان
ذ  ()ذبابَى عةباسى عةبيورَتهَى كورَى عةباسَى كورَى عةبيوملوتتةلبى, ذثَيغةمبةرى 

داين )يان  يَيوو طونةه  سودايَى سو يَى مةزن ظةدطَيريو:ب ِراستى سودايَى مةزن سَير
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ئةمرَى ملياكةتان يَى كرى بن يسن يان بو ملياكةتةتان يَي ئاشكراكر  كا سَيرو طونةهان 
ضاوا بن يسن( ظَيجا هةركةسَى بكةتة دىَل سؤ سَيرةكَى بكةى و نة كةى, سودَى سَيرةكا 

بو دةه  متام بو وى  و دةف سؤ دَى ن يسيو, وئةطةر كرة دىَل سؤ و كر ذى, سودَى دَى
سَيران ن يسيو, هةتا حةفو سةد قاتان و حةتا طةلةك قةةةةةاتةةةان, وئةطةر كرة دىَل سؤ 
طونةهةكَى بكةى و نةكةى, سودَى سيَيرةكا متام بو وى  و دةف سؤ دَى ن يسيو, وئةطةر 

بوسارى و موسلمى  كرة دىَل سؤ و كر ذى, سودَى دَى طونةهةكَى تنَى بو ن يسيو.
 ظةطَيراية.

 احلديث الثامن والثالثون
 جزاء معادات االولياء وفضل النوافل

إِّنَّ اَّللَّ تعاَل قال: مْن »عن أيب هريرة رضي اَّللَّ عنه. قال قال رسول اَّللَّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّم: 
ا افْ تَ َرْضت علْيهِّ: وما عادى ِل وليًًّا. فقْد آذنتُه ابحْلْرب. وما تقرََّب إَِِّلَ عْبدِّي بِّْشيٍء َأحبَّ إَِِّلَ ِمَِّّ 

ُته ُكْنُت مسعُه الَّذي يْسمُع به، وَبصره الذي  بَّه، فَإِّذا َأحبَ ب ْ يَزاُل عبدي يتقرَُّب إَِّل ابلنَّوافِّل َحَّتَّ ُأحِّ
َته، ولَئِّنِّ اْستَ َعاَذينِّ  ي هبا، َوإِّْن سأَلِنِّ َأْعطي ْ َا، ورِّجَلُه اليت مْيشِّ ُر بِّهِّ، ويَدُه اليت يَ ْبطِّش هبِّ نهيُبصِّ «  أُلعِّيذَّ

 رواه البخاري.
 حةديسا سيه و هةشيَت

 سزايَي دوذمنكاريا مرؤظَيو سودَ  و بدايَي كرنا سونةتان
طؤى: ب راستى سودايَى مةزن ( )طؤى: ثَيغةمبةرى  () ذ ئةبى هورةيرة

دبَيذيو: هةركةسَى دذمنييا وةلييةكَى من بكةى, ب راستى من ئةو ب شةِركرنَى 
بةنيةيَى من ب ضؤ تشتان سؤ نَيزيكى من ناكةى سوشت يرتبن و دةف من ئاطةهياركر. و 

ذ وى تشَى من و سةر وى فةرزكرى, و بةردةوام بةنيةيَى من ب سونةتان دَى نَيزيكى من 
بيو, حةتا ئةز حةذَى بكةم, ئةطةر من حةذَى كر, من طوهَي وى ثاراسو يَى ثَى طوىَل 

ةستَى وى يَى ثَى ب هَيز دطريو, و ثَى وى يَى ثَى دبيو, و ضاظَى وى يَى ثَى دبينيو, و د
دضيو, و ئةطةر داسوازَى ذ من بكةى دَ  دةمَي, و ئةطةر سؤ, ب من بثارَيزيو بَى طومان 

 بوسارى ظةطَيراية. دَى ثارَيزم.
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 احلديث التاسع والثالثون
 التجاوز عن اْلط والنسيان واالستكراه

إِّنَّ اَّللََّ ََتَاَوَز َعْن أُمَّيتِّ » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَأن  َرُسوَل اَّللَِّّ  رضي هللا عنهما َعنِّ اْبنِّ َعبَّاسٍ 
 . حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي يف السنن.«اْْلَطَأَ َوالن ِّْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِّهوا َعَلْيهِّ 

 حةديسا سيه و نةهَي
 لَيخوشبوون ذ سةلةتيَي و ذل كرنَي و سورتيلَيكرنَي

طؤى: ب راستى سودَ  ذ  ()ئنب عةباسي سودَ  ذ هةردويان رازى بيو ذ ثَيغةمبةرى ذ 
و تشيَت سورتى و سةرهاتيةكرن   ئومةتا من )موسلمانان( ذ بَييةستيَي و ذب كرنَي

 ناطريو. حةديسةكا حةسةنة ئنب مادة ظةطَيراية و بةيدةقي د سونةنَييا
 

 احلديث االربعون
 كن يف الدنيا كانك غريب

َْنكَِّبَّ، فقال:   ُكْن يف »عن ابن عمر، رضي اَّللَّ عنهما، قال: َأَخذ رسول اَّللَّ َصل ى هللاُ َعَلْيهِّ وَسلَّم ِبِّ
نْيا كأَنََّك غريٌب، َأْو َعابُِّر سبيٍل  إَِّذا َأْمسْيَت، َفال »وََكاَن ابُن عمَر، رضي اَّللَّ عنهما، يقول:  «.الدُّ

َك ومِّْن حياتِّك لِّموتكَ تَ ْنتظِّرِّ الصَّباَح وإَِّذا أَ  حَّتَِّك ملرضِّ َتظِّرِّ املَساَء، وُخْذ مْن صِّ «. ْصبْحت، َفال تن ْ
 رواه البخاري.

 حةديسا ضلَي
 دنيايَييا بة هةروةكى تؤ يَي بياني

ملَيو  ()و ذ ئينب عومةرى, سودَى ذ هةردوويان رازى بيو طؤى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 من طرتن و طؤى: د دنيايَييا بة هةروةكى تؤ غةريب و بَى كةس و كارى يان تو رَي ينطى.

و ئينب عومةرى, سودَى ذ هةردوويان رازى بيو دطؤى: ئةطةر و تة بوو ئَي ار )و سؤ     
بزظرة بؤ سؤ تةوبةكة( و سؤ و هي يا سثَييَى نةطرة, و ئةطةر و تةبوو سثَيية سؤ و 

رى نةطرة, و ذ س مةتيا سؤ بؤ نةساسيا سؤ هةلبطرة, و ذ ذيان و ساسيا سؤ هي يا ئَي ا
 بوسارى ظةطَيراية بؤ مرنا سؤ هةلبطرة.
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 احلديث احلادي واالربعون
 اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم

ال يؤمن » :قال َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وَسلَّمعن النب  رضي هللا عنهما عمرو بن العاصعن عبد هللا بن 
. حديث حسن صحيح رويناه يف كتاب احلجة ابسناد «ملا جئت بههواه تبعا أحدكم حَّت يكون 

 صحيح.
 حةديسا ضل و ئَيكَي

 دوي ضوونا ثَيغةمبةرى س ظَيو سودَ  و سةربن
ذ عةبيول يَي عةمرَ  كورَ  عاصي سودَ  ذ هةردويان رازى بيو ذ ثيغةمبةرى 

(): دخلوازيا وى و دويف وَ  نةبيو يا  باوةريَى نائينيو هةتاكةس ذ هةوة ب دورستى
ئةز ثَي هاتيم. حةديسةكا حةسةن و دورستة مة يا دكتَيبا حودةدا ب رَيكةكا باش يا 

 ظةطَيرا 
 احلديث الثاين واالربعون

 سعة مغفرة هللا
قال اَّللَّ تعاَل: اَي » لَّم يقول: عن َأنٍس، رضي اَّللَّ عنه قال: مسعُت رسوَل اَّللَِّّ َصل ى هللُا َعَلْيهِّ وسَ  

، اي ابن آدَم، َلْو بَلَغْت  اْبَن آَدَم إِّنََّك َما َدعْوَتِن َورَجْوَتِن َغَفْرُت َلَك َعلى ما َكاَن مِّنَك وال ُأاَبِلِّ
َتِن بِّ  ُقراٍب اأَلْرضِّ خطااي، ُذنُوُبَك َعَناَن السماءِّ، ُث اْستَ ْغَفْرَتِن َغَفرُت َلَك، اَي اْبَن آَدم، إِّنََّك َلو َأتَ ي ْ

َا َمْغفَِّرًة  ُتَك بُِّقَراهبِّ َتِن ال ُتْشرُِّك يبِّ َشْيئاً، ألَتَ ي ْ  رواه الِتمذي. وقال: حديث حسن.« ُثَّ َلقِّي ْ
 حةديسا ضل و دويَي

 بةرفرةهيا طونةهذَيربنا سودَ 
دطؤى: سودايَى بلني  ()طؤى: من طوو ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةنةسى 

طؤى: يا كورَى ئادةمى ب ِراستى هنيى تؤ دوعا ذ من بكةى و هي يا ذ من خبوازى دَى 
طونةهَيو تة بؤ تة ذَى بةم دطةو وَى يا و دةف تة )ئانكؤ دطةو وان طونةهَيو تؤ دكةى( 
ة و من سةم نينة )و و دةف من ئةظة يا مةزن نينة(, يا كورَى ئادةمى ئةطةر طونةهَيو ت

بطةهنة هنيَى ضاظَيو تة قةترة دكةن ذ ئةمسانى, ثاشى تو داسوازا طونةه ذَيربنَى ذ من 
بكةى, دَى بؤ تة ذَى بةم, يا كورَى ئادةمى ئةطةر تو نَيزيكى تذى ئةردى ب طونةهان بدَيية 
دةف من, ثاشى بطةهية من و تو ضو تشتان بؤ من نةكةية هةظثشك, ئةز دَى نَيزيكى تذى 

 ترمزى ظةطَيراية و دبَيذيو حةديسةكا حةسةنة ه ذَيربنَى دةمة تة.ئةردى طونة


