سهد فهرمودهی صهحیح بۆ لهبهركردن
[ كردي – كوردی – ] kurdish

زریان سهرچناری

پێداچونهوهی
پشتیوان سابیر عهزیز

عهطاء ئهلئهثهري

2014 - 1435

مائة حديث للحفظ مما ورد يف الصحيحني
« باللغة الكردية »

زريان رسجناري

مراجعة
بشتيوان صابر عزيز

عطاء األثري

2014 - 1435

2

سهد فهرمودهی صهحیح بۆ لهبهركردن
إخالص النية هلل ـ
ثاككردنةوةي نيةت بؤ خوا
َ -1عنْ عُمَرَ ْبنَ الْخَطَّابِ قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِص يَقُولُ :إنَّمَا األعْمَالُ بَالْنيَاتِ ،وَإنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى،
ف َمنْ كَاَنتْ هِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إلَى اللّه وَرَسُولِهِ ،وَ َمنْ كَاَنتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا ،أو امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا
فَهِجْرَتُه إلَى مَا هَاجَرَ إليهِ ".مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة :عومةري كورِي خةتاب دةفةرمويَت :طويَم لة ثيَغةمبةرىخوا بووص دةيفةرموو :بةرِاسيت
ثاداشيت كردةوةكان بةطويَرةي نيةتي ناودلَة ،بؤية هةموو كةسيَك بةطويَرةي نيةتي ناودلَي ثاداشت
وةردةطريَت ،هةركةسيَك كؤضكردنةكةي (لة شاري مةككةوة بؤ شاري مةدينة) لةبةر خواو ثيَغةمبةرىخوا بيَت
ئةوا كؤضكردنةكةي لةبةر خواو ثيَغةمبةرىخواية و (ثاداشتةكةي بةطويَرةي ئةوة وةردةطريَت) وة هةر
كةسيَك كؤضكردنةكةي بؤ بةدةست هيَناني مالَي دنيا بيَت ،ئةوا بةدةسيت دةهيَهنيَت و (ثاداشت وةرناطريَت
لةسةري) يان بؤ ئةوة كؤض بكات (بؤ شاري مةدينة) كة لةويَ ئافرةتيَك مارةبكات (بةهةمان شيَوة ثاداشت
وةرناطريَت لةسةري) كةواتة هةركةسةو كؤضكردنةكةي بؤ ئةوةية كة خؤي مةبةستيَيت( .ثاداشتةكةشي هةر
بة طويَرةي مةبةستةكةي خؤيةتي).
احذر الشرك باهلل ـ
ئاطاداربة نةكةويتة شريكةوة
َ -2عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِ ْعتُ رَسُولُ اللَّهِ  -ص – يَقُولُ « :قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :أَنَا أَ ْغنَى الشُّ َركَاءِ َعنِ الشِّرْكِ ،مَنْ
سلِمٍ
عَ ِملَ عَمَالً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَ َركْتُهُ وَشِ ْركَهُ» .رَوَاهُ مُ ْ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خواىطةورةـ دةفةرمويَت :من لة هةمو شةريكةكان ب َ
ي
ثيَويست ترم لة شةريك ،بؤية هةركةسيَك كاريَك (بؤ من) ئةجنامبدات و بةشي شةريكيَكيشي تيَ بكات ئةوا
من واز ديَنم لة خؤي و شةريكةكةشي.
راقب قلبك وأخلص عملك
ضاوديَري دلَت بكة و كردةوةكانت ثاكبكةرةوة
َ -3عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ص–« إِنَّ اللَّهَ َال يَْنظُرُ إِلَى أجْسَامِكُمْ وال إِىل صُوَ ِركُمْ وَلَ ِكنْ يَْنظُرُ إِلَى
سلِمٍ
ُقلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » .رَوَاهُ مُ ْ
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واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةرِاسيت خواىطةورة (بؤ هةلَسةنطاندنتان) تةماشاي شيَوةو
شكلَتان ناكات ،وةهةروةها تةماشاي لةشوالريشتان ناكات ،بةلَكو تةماشاي دلَ و كردةوةكانتان دةكات.
مداومة االستغفار
بةردةوامبون لةسةر تؤبةكردن
س تُوبُوا إِلَى اللَّهِ واستغفروه ،فَإِنِّي
َ -4عنْ األَغَرِّ ب ِن يسار املزنِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « -يَا أَيُّهَا النَّا ُ
سلِمٍ
أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةي خةلَكينة تةوبةبكةن و بطةرِيَنةوة بؤالي خواىطةورة،
من خؤم لةرِؤذيَكدا "سةد" جار تةوبةدةكةم.
باب التوبة مفتوح
دةرطاي تةوبةكردن كراوةية
َ -5عنْ أَبِى مُوسَى أألَشْ َع ِريَُ عنِ النَّبِىِّ  -ص  -قَالَ « إِنَّ اللَّهَ تعاىل يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّْيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ،
سلِمٍ
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّْيلِ حَتَّى َت ْطلُعَ الشَّمْسُ ِمنْ مَغْرِبِهَا » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خواىطةورةو ميهرةبان بةشةودا دةسيت واآلدةكات بؤ
ئةوةي لةو خراثةكارانة خؤشبيَت كة لةرِؤذدا خراثةيان كردووة ،وة بةرِؤذيشدا دةسيت واآلدةكات بؤ ئةوةي
لةو خراثةكارانة خؤشبيَت كة لةشةودا خراثةيان ئةجنامداوة (بةم شيَوة ليَخؤشبون بةردةوامة) تاكو ئةو
رِؤذةي خؤر لةخؤر ئاواوة هةلَديَت( .واتا تاكو رِؤذي قيامةت).
من فضائل االعمال
هةنديَك لة كردةوةضاكان
َ -6عنْ أَبِى مَالِكٍ احلارث بن عاصم األَشْعَرِىِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « -الطُّهُورُ َشطْرُ اإلِميَانِ ،وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
َالص َدقَةُ بُرْهَانٌ ،
ض ،وَالصَّالَةُ نُورٌ ،و َّ
تَمْألُ الْمِيزَانَ ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْآلنِ -أَوْ تَمْألُ -مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَاألَرْ ِ
سلِمٍ (مُوِبقٌ:
وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ،وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ،كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا » .رَوَاهُ مُ ْ
املُ ْهلَكٌ :لةناوبةر)
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ثاكو خاويَين بةشيَكة لةئيمان وة طوتين " الْحَمْدُ لِلَّهِ " تاي
تةرازوي باشة ثرِدةكات ،وة " سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ " نيَواني ئةرزو ئامسان ثرِ دةكةن ،نويَذ نورو رِوناكية،
ماألبةخشني بةلَطةية (لةسةر رِاستيَيت ئيمان) ئارامطرتن رِؤشنايية ،قورئانيش بةلَطةية بةدةستةوة يان دةبيَتة
بةلَطة بةسةرتةوة ،هةموكةس بةيانيان كةلةمالَ دةضيَتةدةر (وةك ئةوة واية) نةفسي بفرؤشيَت ،جا يان
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(نةفسي خؤي دةفرؤشيَت بة خواي خؤي) ئازادي دةكات يان نةفسي خؤي (دةفرؤشيَت بة شةيتان) لةناوي
دةبات.
إصرب على االذى
ئارامبطرة لةسةر نارِةحةتي
صبٍ ،وَلَا
صبٍ ،وَلَا وَ َ
سلِمَ ِمنْ نَ َ
َ -7عنْ أَبِي سَعِيدٍ َو أَبِي هُرَيْرَةَ م َعنْ النَّبِيِّ ص قَالَ :مَا يُصِيبُ الْمُ ْ
هَمٍّ ،وَلَا َحزْنٍ ،وَلَا أَذًى ،وَلَا غَمٍّ ،حَتَّى الشَّ ْوكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ َخطَايَاهُ .مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (النَّصب :التعب:
هيالكي ،الوصب  :األمل والسقم الدائم :ئازارو نةخؤشي دريَذخايةن).
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةر بيَ تاقةتي ماندوييةك وة نةخؤشي و خةفةت و ئازارو
غةميَك كة توشي موسولَمان دةبيَت ،تةنانةت ئةطةر درِكيَكي تيَهةلَضةقيَ ،ئةوا بةهؤيانةوة خواىطةورة
لةتاوانةكاني دةسرِيَتةوة.
ال تغضب
تورِةمةبة
َ -8عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اهلل ص قَالَ« :لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ،إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَ ْملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ».
مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةهيَز ئةوكةسة نيية كة لةزؤرانبازيدا بةتواناية و (بةسةر
خةلَكدا سةردةكةويَت) لة رِاستيدا بةهيَز ئةوكةسةية (بةسةر نةفسي خؤيدا زالَ دةبيَت) و كاتي تورِةبون دان
بةخوَيدادةطريَت.
إلزم الصدق
بةردةوامبة لةسةر رِاستطؤيي
َ -9عنْ ِإ ْبنِ مَسْعُودٍَ عنْ النَّبِيِّ ص قَالَ « :إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى البِرِّ ،وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ،وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكَْتبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا .وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى فُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ،وَإِنَّ الرَّ ُجلَ لَيَكْذِبُ
حَتَّى يُكَْتبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ».مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :رِاستطؤيي رِيَنمايي كةرة بؤ ضاكةكاري ،وة ضاكةكاريش رِيَنمايي كةرة
بؤ ضونة بةهةشت ،كةسي واهةية هةميشة رِاست دةلَيَت تاكو الي خواىطةورة بة رِاستطؤ ناونوس دةكريَت،
وة درؤ رِيَنمايي كةرة بؤ خراثةكاري وة خراثةكاريش رِيَنمايي كةرة بؤ ضونة دؤزةخ كةسي واهةية بةردةوام
درؤدةكات تاكو الي خوا بة درؤزن ناونوس دةكريَت.
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ال تضيِّع النعم
نيعمةتةكان لةدةست مةدة
َ -11عنْ اْبنِ عَبَّاسٍ م قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :نِعْمَتَانِ َمغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِريٌ ِمنَ النَّاسِ :الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .رَوَاهُ
البُخَارِيُّ
واتة :دوو نيعمةت هةن زؤربةي خةلَك تياياندا دؤرِاون (بة طويَرةي ثيَويست سوديان ليَ نابينن و بيَ
ئاطان ليَيان) كة بريتني لة :لةش ساغي و دةست بةتالَي.
االجتهاد يف الطاعة
كؤششكردن لةطويَرِايةلَي خواىطةورةدا
َ -11عنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ص  – -قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولَُ « :علَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ،فَإِنَّ َ
ك
سلِمٍ
َلنْ تَسْجُدَ ِللَّهِ سَجْدَةً إِالَّ َرفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ،وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا َخطِيئَةً».رَوَاهُ مُ ْ
واتة :طويَم لة ثيَغةمبةرىخوا بووص دةيفةرموو :زؤر سوذدة بةرة بؤ خوا ،ضونكة تؤ سوذدةيةك
نابةيت بؤخوا مةطةر خواىطةورة ثلةيةك بةرزت دةكاتةوةو هةلَةيةكيشت دةسرِيَتةوة.
االعمال باخلواتيم
كردةوةكان بة طويَرةي كؤتاييةكانيانة
سلِمٍ
َ -12عنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « -يُبْ َعثُ كُلُّ عَبْدٍ َعلَى مَا مَاتَ َعلَيْهِ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةموو بةندةيةك لةسةر كؤتايةمني كردةوةي زيندو
دةكريَتةوة كة لةسةري مردووة.
َال تَحْقِرَنَّ ِمنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا
هيض ضاكةيةك بة كةم سةير مةكةن
َ -13عنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ :قَالَ لِىَ النَّبِىُّ  -ص َ « -ال تَحْقِرَنَّ ِمنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ،وَلَوْ أَنْ َتلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ َط ْلقٍ».
سلِمٍ
رَوَاهُ مُ ْ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هيض كردةوةيةكي ضاك بةكةم تةماشةمةكةن و (ثيَتان وابيَت
ثاداشيت كةمة ،بةلَكو ضاوةرِيَي ئةجرو ثاداشيت زؤربن بة ئةجنامداني كردةوةي كةميش) ئةطةر تةماشاكردني
برا موسولَمانةكةشت بيَت بةرِويةكي خؤشةوة.
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اسْتَ ِعنْ بِاللَّهِ ـ
ثشت بةخوا ببةستة
َ -14عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « -الْمُؤْ ِمنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ِمنَ الْمُؤْ ِمنِ الضَّعِيفِ
َوفِي كُلٍّ خَيْرٌ ،احْرِصْ َعلَى مَا يَنْفَعُكَ ،وَاسْتَ ِعنْ بِاللَّهِ َوالَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ َشيْءٌ فَالَ تَ ُقلْ لَوْ َأنِّي فَ َع ْلتُ كَانَ كَذَا
سلِمٍ
ِن لَوْ تَفْتَحُ عَ َملَ الشَّْيطَانِ » .رَوَاهُ مُ ْ
َوكَذَا .وَلَ ِكنْ ُقلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ،فَإ َّ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئيمانداري بةهيَز و (خؤرِاطر) باشرتة لة ئيمانداري الواز
هةرضةندة هةردوكيان هةر خيَرو ضاكةيان تيَداية( ،جا بؤ ئةوةي ببيت بة يةكيَك لة ئيماندارة بة هيَزةكان)
سوربة لةسةر ئةو شتةي سودت ثيَدةطةيةنيَت تةنها ثشت بةخوا ببةستة و دةستةوسان مةبة ،ئةطةر شتيَكي
ناخؤشت هاتة رِيَ (مةكةوةرة طلةيي)و مةلَيَ ئةطةر وام بكرداية واو وا دةبوو ،بةلَكو بلَيَ " :قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ
فَ َعلَ " ئةوةي بةسةرم هات قةدةري خوابوو ضي ويسيت ليَبيَت دةيكات ،ضونكة وشةي (ئةطةر) واتا (ئةطةر
وام نةكرداية وا نةدةبوو) دةرطا بؤ شةيتان دةكاتةوة ( كة بضيَتة دالَغةي مرؤظ و لة بري هةولَدان دابنيشيَت و
هةر سةرزةنشيت خؤي يان دةورو بةرةكةي بكات).
املؤمن بني الشُّكر والصرب
ئيماندار لة نيَواني شوكرانةبذيَري و ئارامطرتنداية
ك
َ -15عنْ صُهَْيبِ بنِ سنانٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « -عَجَبًا ألَمْرِ الْمُؤْ ِمنِ إِنَّ أَمْرَهُ ُكلَّهُ له خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَال َ
سلِمٍ
ألَحَدٍ إِالَّ ِللْمُؤْ ِمنِ :إِنْ َأصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ،وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخوا ص فةرمويةتي :سةرسامي لة كاري ئيمانداردا هةية ،كاروكردةوةكاني
هةموي بؤي دةبنة مايةي خيَرو ضاكة ،ئةمةش بؤ كةس نيية جطة لةئيماندار ،ضونكة ئةطةر توشي خؤشيةك
ببيَت شوكري خواي لةسةردةكات ،دةبيَتة مايةي خيَر بؤي ،وةئةطةر ناخؤشيةكي توش بيَت ئارام دةطريَت
لةسةري ،ئةميش هةر بؤي دةبيَتة مايةي بةدةستهيَناني ضاكة.
شُعب االميان
بةشةكاني باوةرِ
ضلُهَا قَ ْولَُ :ال إِلَهَ
َ -16عنْ أَبِى هُرَيْرَةََ ،عنِ النَّبِيِّص قَالَ « :اإلِميَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -شُعْبَةً :فََأفْ َ
إِالَّ اللَّهُ ،وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ األَذَى َعنِ الطَّرِيقِ ،وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ ِمنَ اإلِميَانِ » .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئيمان ثيَكهاتووة لة حةفتاو ئةوةندة بةش "يان شةست و
ئةوةندة بةش" باشرتين بةشي بريتية لة طوتين " َال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ" وة بضوكرتين بةشي بريتية لة البردني
نارِةحةتيةك لةسةرة رِيَطايةكدا ،وة شةرم و حةيا بةشيَكة لة باوةرِ.
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من مُكفرات الذنوب
هةنديَك لة شؤرةرةوةي تاوانةكان
الصلَوَاتُ الْخَمْسُ ،وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ،وَرَمَضَانُ إِلَى
َ -17عنْ أَبِى هُرَيْرَةََ عنْ رَسُولِ اللَّهِ  -ص – قَالََّ « :
سلِمٍ
ت الْكَبَائِرُ» .رَوَاهُ مُ ْ
رَمَضَانَ ،مُكَفِّرَاتٌ ِملا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُِنَب ِ
واتة :ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ثيَنج نويَذة فةرزةكان ،و نويَذي جومعة بؤ جومعة ،بةرِؤذو
بوني مانطي رِةمةزان بؤ رِةمةزانيَكي تر ،هؤي سرِينةوةي تاوانن بةمةرجيَك لة طوناهة هةرةطةورةكان نزيك
نةبيَتةوة.
من اسباب رضا اهلل ـ
لة هؤكارةكاني بةدةست هيَناني رِةزامةندي خوا
َ -18عنْ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص «: -إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى َعنِ الْعَبْدِ أَنْ يَ ْأ ُكلَ ا َأل ْكلَةَ فَيَحْمَدَهُ َعلَيْهَا ،أَوْ
سلِمٍ
يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة :ثيَغةمبةرىخوا ص فةرمويةتي :بةرِاسيت خواىطةورة لةو بةندةيةي خؤي رِازي دةبيَت
كاتيَك شتيَك دةخوات سوثاسى خوا دةكات لةسةري ،وةكاتيَك شتيَك دةخواتةوة سوثاسي خوا دةكات
لةسةري.
النهي عن كثرة السؤال
رِيَطري لةثرساركردني زؤر
َ -19عنْ أَبِي هُرَيْرَةََ ،عنِ النَّبِيِّ ص قَالَ :دَعُونِي مَا َت َركْتُكُمْ ،إِنَّمَا َأ َهلَكَ َمنْ كَانَ قَْبلَكُمْ كثرة سُؤَالِهِمْ
الفُهُمْ َعلَى أَنْبِيَائِهِمْ ،فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ َعنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ،وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا ِمنْهُ مَا اسَْتطَعْتُمْ .مُتَّ َف ٌق َعلَيهِ
وَاخْتِ َ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ضيم بؤ باسكردن وازبيَنن و (زؤر ثرسيار مةكةن دةربارةي)
بةرِاسيت نةتةوةكاني ثيَش ئيَوة بةهؤي ئةوةوة لةناوضون ثرسياري زؤريان دةكرد لة ثيَغةمبةرةكانيان
(ئةوةي دةيانبيست نةياندةتواني جيَبةجيَيبكةن) جيازوازي ثيَغةمبةرةكانيان دةكردتيايدا (ئيَوة بؤئةوةي
وةك ئةوانتان ليَ نةيةت) هةرضيم ليَ قةدةغةكردن توخين مةكةون وةهةر فةرمانيَكم ثيَكردن بة طويَرةي
تواناي خؤتان جيَبةجيَي بكةن.
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النهي عن البدع
رِيَطري شت داهيَنان لة ديندا
َ -21عنْ عَائِشَةَل قَاَلتْ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص َ « -منْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ».مُتَّفَقٌ
َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس هةرضي دابهيَنيَت لةم دينةماندا (شتيَكي بؤ زياد
بكات) كة تيايدا نةبيَت ئةوة (لة اليةن خواىطةورةوة ليَي وةرناطرييت) و رِةت كراوةية.

الدال على اخلري كفاعله
هةركةس ببيَتة رِيَنيشاندةر بؤ كاريَكي خيَر ثاداشيت وةك بكةرةكةيةتي
َ -21عنْ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ ْبنِ عَمْرٍو األَنْصَارِىِّ البدري قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص َ « -منْ دَلَّ َعلَى خَيْرٍ فَلَهُ
سلِ ٍم
مِْثلُ أَجْرِ فَا ِعلِهِ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس ببيَتة رِيَنيشاندةري خةلَك بؤ كاريَكي خيَر ،ئةوا
ثاداشيت وةكو ثاداشيت بكةرةكةي بؤدةنوسريَت( .بةبيَ ئةوةي لة ثاداشيت بكةرةكةش كةم بييَتةوة).
الدِّينُ النَّصِيحَ ُة
ئايني ئامؤذطاري و -دلَسؤزية-
َ -22عنْ تَمِيمِ بْنُ أَوْسِ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -ص -قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » ُقلْنَا لِ َمنْ؟ قَالَِ « :للَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
سلِمٍ
َوألَئِمَّةِ الْمُسْلِمِنيَ وَعَامَّتِهِمْ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةم ئاينةي ئيَمة ئامؤذطاري و دلَسؤزية .طومتان بؤكيَ؟
فةرموي :دلَسؤزي بؤ خواو قورئانةكةي و ثيَغةمبةركةي ،وة ئاموذطارىكردني ثيَشةوايان و سةرجةم
موسولَمانان.
املؤمنون إخوة
ئيمانداران براي يةكرتين
-23عَنْ أَنَسِ ْبنِ مَالِكٍَ عنِ النَّبِىِّ  -ص – قَالََ « :ال يُؤْ ِمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ ألَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».مُتَّفَقٌ
َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هيض كامتان ئيماني تةواونيية هةتا (دةطاتة ئةو ثلةيةي) ضي
بؤخؤي ثيَ خؤشة بؤ براكةشي ثيَي خؤش بيَت( .هةروةها ضي بؤ خؤشي ثيَ ناخؤشة بؤ براكةشي ثيَي
ناخؤش بيَت).
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املؤمنون جسد واحد
ئيمانداران وةك يةك الشة وان
شريٍم قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « :-مََثلُ الْمُؤْمِنِنيَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ،
َ -24عنْ النُّعْمَانِ ْبنِ بَ ِ
مََثلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » .مُتَّ َف ٌق َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :منونةي ئيمانداران لة اليةني خؤشةويسيت و سؤزو بةزةييان
بؤ يةكرت وةكو يةك الشة وان ،ئةطةر يةك ئةندامي ئةو لةشة ناساغ بيَت ئةوا هةموو الشةكة توشي شةوخنوني
و "تا" دةبيَت.

تغيري املنكر
شيَوازةكاني طؤرِيين خراثة
َ -25عنْ أَبُي سَعِيدٍ اخلدري قال :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ  -ص – يَقُولُ « :مَنْ َرأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا َفلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ،فَإِنْ
سلِمٍ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَِبلِسَانِهِ ،فَإِنْ لَمْ يَسَْتطِعْ فَبِ َقلْبِ ِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ اإلِميَانِ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةستان كاريَكي خراثي بيين باهةولَبدات بةدةست
بيطؤرِيَت ،ئةطةر نةيتواني باهةولَبدات بة "دةم" بيطؤرِيَت ،جا ئةطةر هةر نةيتواني با لةدلَةوة ثيَي ناخؤش
بيَت ئةمةشيان الوازتريين ئيمانة.
عالمات املنافق
نيشانةي دوو رِووةكان
َ -26عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -ص  -قَالَ :آيَةُ الْمُنَاِفقِ َثلَاثٌ :إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ،وَإِذَا وَعَدَ أَ ْخلَفَ ،وَإِذَا
اؤْتُ ِمنَ خَانَ .مُتَّفَقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :نيشانة (سةرةكيةكاني) دوورِوو سيَ دانةن ،كةقسةدةكات
درؤي ثيَوة دةنيَت ،وة كةبةلَيَن و ثةميان دةدات نايباتةسةر ،وة كة ئةمانةتي الدادةنريَت خيانةت و ناثاكي
تيادةكات.
اتقوا الظلم والشُّح
خؤتان بثاريَزن لة ستةم و ضاوضنؤكي
َ -27عنْ جَابِرِ ْبنِ عَبْدِ اللَّهِم :أَنَّ رَسُو َل اللَّهِ  -ص – قَالَ « :اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ُظلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،وَاتَّقُوا
سلِمٍ
الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَ ْهلَكَ مَنْ كَانَ قَْبلَكُمْ ،حَ َملَهُمْ َعلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خؤتان بثاريَزن لة ستةمكردن (لة نةفسي خؤتان و
دةوروبةرةكةتان و ئاذةآلنيش) ضونكة ستةمكردن دةبيَتة مايةي تاريكي لةرِؤذي قيامةتدا ،وة خؤشتان
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بثاريَزن لة ضاوضنؤكي ،ضونكة ئوممةتةكاني ثيَش ئيَوةيان لةناوبرد ،ضاوضنؤكي واي ليَكردن خويَين
يةكرتبرِذن و حةرامكراوةكان حةآلأل بكةن.
هذا هو املسلم
موسولَمان دةبيَت وابيَت
سلِمُونَ ِمنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ
سلِمُ مَنْ َسلِمَ الْمُ ْ
َ -28عنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ عْمَرِو بْنِ الْعَاصِ م :عَنْ النَّبِيِّ ص قَالَ :الْمُ ْ
َمنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ َعنْهُ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :موسولَمان ئةوةية كة موسولَمانان لة زمان و دةسيت
ثاريَزراوبن (نةغةيبةتيان بكات و نةئازاريان بدات) وة كوَ ضبةريش ئةو كةسةية كةثشت هةلَكات لةهةموو
ئةوشتانةي خواىطةورة قةدةغةي كردوون.
املؤمن مصاب
ئيماندار توشي نارِةحةتي دةبيَت
َ -29عنْ أيب هُرَيْرَةَ ،قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللَّهِ صَ :منْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ )1(.رَوَاهُ البُخَار ُّ
ِي
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خواىطةورة ويسيت ضاكةي بةهةر (موسولَمانـ)ـيَك هةبيَت،
توشي بةآلو موسيبةتي دةكات (بؤ ئةوةي لة تاوانةكاني ثاك ببيَتةوة).

جزاء القسوة
سزاي دلَ رِةقي
َ -31عنْ جَرِيرِ ْبنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص َ «: -منْ َال يَرْحَمِ النَّاسَ َال يَرْحَمْهُ اللَّهُ ».مُتَّفَقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس بةزةيي بة خةلَكدا نةيةتةوة ئةوا خواىطةورةش
بةزةيي بةودا نايةتةوة.
من حقوق املسلم على اخيه
لة مافةكاني موسولَمان بةسةر براكةيةوة
سلِمِ خَمْسٌ :رَدُّ السَّالَمِ ،وَعِيَادَةُ
سلِمِ َعلَى الْمُ ْ
 -13عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -ص  -قَالَ  :حَقُّ الْمُ ْ
الْمَرِيضِ ،وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ،وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ،وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ

( )1قوله  :يصب منه قال القاري  :أي ابتاله باملصائب واألمراض.
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واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :مايف موسولَمان بةسةر موسولَمانةوة ثيَنج شتة ،دةبيَت
ئةطةر سةالمي ليَكرد وةآلمي بداتةوة ،كة نةخؤش بوو سةرداني بكات ،دواي مةيتةكةي بكةويَت بؤسةر
قةبران ،ئةطةر دةعوةتي كرد بضيَت بةدةم دةعوةتةكةيةوة ،ئةطةر ثذمي و طوتي( :الْحَمْدُ ِللَّهِ)(سوثاس
بؤخوا) ئةميش دةبيَت وةآلمي بداتةوة بلَيَت( :يَرْحَمُكَ اللَّهُ)(خوا رِةمحةت ثيَبكات).
املصلح ليس بكذاب
ئةوةي تةبايي دةخاتة نيَوان دووكةس درؤزن نيية
 -32عَنْ أُمِّ ُكلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيطٍل َقالَتْ :سَمِ َعتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ :لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ
بَْينَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا ،أَوْ يَقُولُ خَيْرًا .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةدرؤزن دانانريَت ئةوةي لةبةر ئاشيت خستنة نيَوان
()
خةلَكةوة قسةي خيَر دةهيَنيَت و دةبات و (هةنديَكيشي ثيَوة دةنيَت ).
احفظ حق اجلار
مايف دراوسيَ بثاريَزة
َ -33عنْ اْبنِ عُمَرَ م وعائيشةل قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :مَا زَالَ ِجبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَْنتُ أََّنهُ
سَيُوَرِّثُهُ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :جيربيل هيَندة ئامؤذطاري دةكردم دةربارةي ثاراستين
مافةكاني دراوسيَ هةتا وام دةزاني دراوسيَ مرياتي دراوسيَي بةردةكةويَت.
اجتنب الكبائر
دور بكةوةروة لة تاوانة طةورةكان
َ -34عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْ ِن العَاصم َعنْ النَّبِيِّ ص قَالَ :الْكَبَائِرُ :الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَ ْينَِ ،وقَتْلُ
النَّفْسِ ،وَالْيَمِنيُ الْغَمُوسُ ) (.رَوَاهُ البُخَارِيُّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي( :هةنديَك لة) تاوانة هةرةطةورةكان ئةمانةن :هاوبةش بؤخوا
برِياردان ،ئازارداني دايك و باوك ،كوشتين موسولَمان ،سويَين درؤ.

( ) ئةمةية كة ثيَي دةطوتريَت "درؤي مةصلةحةت"بةواتاي صوحل و ئاشيت خستنة نيَوان خةلَكةوة ،نةك مةصلةحةت بةواتاي
سودو قازانج بةدةست هيَنان بؤ كةسةكة ،ئةطةر وابيَت هيض درؤيةك حةرام نيية ضونكة زؤربةي درؤكان بؤ بةدةست هيَناني
مةصلةحةتي شةخصيية .خوا ثةنامان بدات لة درؤو سةرجةم تاوانةكاني تريش.
( ) هي اليت حيلفها على أمر ماض كاذباً عاملاً .
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أفش السالم
سةالم بآلو بكةرةوة
َ -35عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  «: -وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهِ َال َتدْ ُخلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ،وَالَ
سلِمٍ
تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ،أَ َوالَ أَدُلُّكُمْ َعلَى شَىْءٍ إِذَا فَ َعلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ َأفْشُوا السَّالَمَ بَيْنَكُمْ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :سويَند بةو خوايةي طياني مين بةدةستة ،ناضنة بةهةشتةوة
تا ئيمان نةهيَنن ،وة ئيمانداري رِاستة قينة نني تا يةكرتيتان خؤش نةويَت ،ئايا شتيَكتان ثيَ بلَيَم ئةطةر
ئةجنامي بدةن خؤشةويسيت بكةويَتة نيَوانتان؟ سةالم لةيةكرتي بكةن.
حُرمة املوحد
رِيَزو حورمةتي كةسي يةكخواناس
َ -36عنْ َأيب عبداهلل طارق بن اشَيْم ،قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ  -ص – يَقُولَُ « :منْ قَالَ َال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َوكَفَرَ
سلِمٍ
بِمَا يُعْبَدُ ِمنْ دُونِ اللَّهِ ،حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ َعلَى اللَّهِ َت َعالَى » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس بلَيَتَ ( :ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ) واتا(هيض ثةرسرتاويَكي بةحةق
نيية جطة لة اهلل) وة بيَ باوةرِبيَت بةهةموو ئةو شتانةي جطة لة اهلل دةثةرسرتيَن ،ئةوا (لةم دنيادا) خويَن و
مالَي ثاريَزراوة وة (لةو دنياش) حساب و كتابي كردةوةكاني بةدةست خواية.

فضل التوحيد
ضاكةي يةكخواثةرسيت
َ -37عنْ عُبَادَةَ ْبنِ الصَّامِتِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص َ :-منْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهَُ ،وكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهَُ ،وانَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ،
أَدْ َخلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ َعلَى مَا كَانَ ِمنْ الْعَ َملِ .مُتَّ َفقٌ َعلَي ِه
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس شايةتي بدات بة (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) واتا هيض ثةرسرتاويَكي رِاستةقينة نيية اهلل نةبيَت وة موحةمةد بةندةو نيَردراويَيت ،وة
عيساش بةندةو نيَردراوي اهلل ية ،وشةيةكة بة مةريةمي طوتووة (وشةي كن واتا ببة) و لة رِؤحي خؤيةتي كة
دروسيت كردووة  ،وة بةهةشت رِاستةو هةية ،وة ئاطري دؤزةخيش رِاستةو هةية ،خواىطةورة دةخياتة
بةهةشتةوة هةركردةوةيةكي هةبيَت.

13

املؤمن بني اخلوف والرجاء
ئيماندار لة نيَواني ترس و ئوميَداية
 -38عن ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  :-الْجَنَّةُ َأقْرَبُ إِلَى َأحَ ِدكُ ْم ِمنْ شِرَاكِ نَ ْعلِهِ وَالنَّارُ مِْثلُ ذَلِكَ.
( )3رَوَاهُ البُخَارِيُّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةهةشت لة قةيتاني نةعل و ثيَآلوةكانتان نزيكرتة ليَتانةوة
(ئةطةر كاري بؤ بكةن بةدةسيت دةهيَنن) وة دؤزةخيش هةروا نزيكة (ئةطةر خؤتاني ليَنةثاريَزن خيَرا
بةرؤكتان دةطريَت).
احذروا الدنيا
ئاطاداري -خراثةي -دنيابن
َ -39عنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَا َل رَسُولُ اللَّهِ  -ص  « :-إِنَّ مِمَّا أَخَافُ َعلَيْكُمْ من بَعْدِي مَا يُفْتَحُ َعلَيْكُمْ
ِمنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا »( ) مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخوا ص فةرمويةتي :ئةوةي لةدواي خؤم دةترسم توشتان بيَت (ببيَتة مايةي
دورخستنةوةتان لةدينةكةتان) خؤشي و رِازاوةيي ئةم دنيايةية (كة زؤر كورتةو بة خيَراييش دةبرِيَتةوة).
ال يبقى للمرء اال عمله
مرؤظ تةنها كردةوةكاني بؤ دةميَنيَتةوة
َ -41عنْ أَنَس َ عنْ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ :يَتْبَعُ الْمَِّيتَ َثلَاثَةٌ أَ ْهلُهُ وَمَالُهُ وَعَ َملُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِ ٌد يَرْجِعُ أَ ْهلُ هُ
وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَ َملُهُ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ثاش مردن سيَ شت دواي جةنازةي مرؤظ دةكةويَت بؤ
طؤرِستان :كةسوكاري و مالَوساماني و كردةوةكاني خؤي ،دوانيان تاسةرقةبران لةطةلَيدادةبن و دةطةرِيَنةوة
تةنهايةكيَكيان لةطةلَيدا دةميَنيَتةوة ،كةسوكارو مالَوسامانةكةي دةطةرِيَنةوةو كردةوةكاني لةطةلَيدا
دةميَنيَتةوة.

( )3شِرَاكِ نَعْلِهِ  :هو السري الذي يكون على ظهر القدم يف النعال( احلذاء) يعين ان اجلنه قريبه مثل قرب هذا السري يف النعال للقدم وهو
ترغيب ،و ترهيب من قرب النار .
( ) زَهْرَةِ الدُّنْيَا هي زينة احلياة الدنيا ومتاعها الزائل وقيل زهرة للداللة سرعة الفناء وقصر احلياة.
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جنُ الْمُؤْ ِم ِن
الدُّنْيَا سِ ْ
ئةم دنياية زينداني ئيماندارة
سلِمٍ
جنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» .رَوَاهُ مُ ْ
َ -41عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّ ِه  -ص  « -الدُّنْيَا سِ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخوا ص فةرمويةتي :ئةم دنياية زينداني ئيماندارةو بةهةشيت بيَباوةرِانة.
الرب واالمث
ضاكةو خراثة
خلُقِ وَاإلِثْمُ مَا حَاكَ فِى نَفْسِكَ َوكَرِ ْهتَ أَنْ
سنُ الْ ُ
 -42عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانََ ،عنْ النَّبِيِّ ص قَالَ « :الْبِرُّ حُ ْ
سلِمٍ
َطلِعَ َعلَيْهِ النَّاسُ » )3(.رَوَاهُ مُ ْ
ي َّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ضاكة بريتية لة رِةوشت جواني ،خراثةش ئةو كردةوانةية
كاتيَ (كةسي لةخواترس) ئةجناميان بدات دلَي خوروي ثيَدابيَت و حةزيش نةكات خةلَك ثيَي بزانيَت( .بةآلم
ئةم ثيَناسةية بؤ كةسي الدةرو خراثةكار نيية ،ضونكة ئةو جؤرةكةسانة نةك دلَيان نارِةحةت نابيَ
بةئةجنامداني تاوان بةلَكو شانازيشي ثيَوة دةكةن).

حبُّهُ اهللُ ـ
َمنْ يُ ِ
خوا كيَي خؤشدةويَت
َ -43عنْ سَعْدِ ْبنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ « :إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ
سلِمٍ
» ) (.رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خواى طةورة بةندةيةكي خؤش دةويَت ئةم سيفةتانةي
تيَدابيَت :لةخواترس بيَت و نةفس بةرز بيَت و خؤثاريَزبيَت لة ناوبانط دةركردن و زؤرترين كات بة
كةموكورِيةكاني خؤيةوة خةريكيبَ.

( )3وأما أهل الفسق والفجور فإن اآلثام ال حتيك بنفوسهم وال يكرهون أن يطلع عليها الناس بل بعضهم يتبجح وخيرب مبا يصنع من الفجور
والف سق ،ولكن الكالم مع الرجل املستقيم فإنه إذا هم بسيئة حاك ذلك يف نفسه وكره أن يطلع الناس على ذلك ،وهذا امليزان الذي ذكره
النيب عليه الصالة والسالم إمنا يكون مع أهل اخلري والصالح .
( ) اخلفى  :اخلامل املنقطع إىل العبادة واالشتغال بأمور نفسه.
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فضل الصدقة والتواضع
سودي ماألبةخشني و خؤبةكةم زانني
صتْ صَ َدقَةٌ ِمنْ مَالٍ ،وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِالَّ عِزًّا ،
 -44عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ص -قَالَ « :مَا نَقَ َ
سلِمٍ
وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ ِللَّهِ إِالَّ َرفَعَهُ اللَّهُ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةرزطيز ماألوسامان بة بةخشني كةم ناكات ،وة خواىطةورة
بةندة ليَبوردةكاني خؤي رِيَزداردةكات ،هةركةسيش لةبةرخوا خؤي بةكةم نيشان بدات و فيزي نةبيَت ئيلال
خواىطةورة (لةبةرضاوي خةلَك) بةرزي دةكاتةوة.
كن رفيقًا
نةرمونيان بة
الر ْفقِ مَا َال يُ ْعطِي َعلَى
الر ْفقَ ،وَيُ ْعطِي َعلَى ِّ
َ -45عنْ عَائِشَةَب أَنَّ النَّبِىِّ -صَ -قالَ « :إِنَّ اللَّهَ َرفِيقٌ يُحِبُّ ِّ
سلِمٍ
الْعُنْفِ ،وَمَا َال يُ ْعطِي َعلَى مَا سِوَاهُ »َ .روَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خواىطةورة نةرمونيانة و نةرمونياني خؤشدةويَت ،وة ئةو
(ثاداشتة يان ئةو سةرةجنامة) كة بةهؤي نةرمونيانيةوة دةيدات بةهؤي توندوتيذي و هيض شتيَكي ترةوة
نايدات.
يسِّر و بشِّر
ئاسانكار و مذدةدةربة
َ -46عنْ أَنَسَِ ،عنْ النَّبِيِّ ص قَالَ :يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ،وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئاسانكاربن و شت (لةسةرخؤتان و خةلَكيش) قورس وطران
مةكةن ،مذدةدةربن و ترسيَنةرمةبن ( .هةلَبةتة لةسنوري شةرعدا ،بةآلم حةآلألكردني حةرامكراوةكان
لةناوبردني خةلَكة نةك ئاسانكاري بؤيان).
النصح للرعية
ئامؤذطاري بؤ ميللةت
 -47عن مَعْقِل بن يسارَ قالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ « :مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ،يَمُوتُ يَوْمَ
يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِالَّ حَرَّمَ اللَّهُ َعلَيْهِ الْجَنَّةَ » .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةر بةندةيةكي خوا خواىطةورة كردي بة كاربةدةسيت
خةلَك ،ئةويش فيَلَ و تةلَةكةيان ليَ بكات ،ئةوة كاتيَ دةمريَت خواىطةورة بةهةشيت ليَ حةرام دةكات.
16

مِن اهل اجلنة
لة خةلَكي بةهةشت
َ -48عنْ عِيَاضِ ْبنِ حِمَارٍ قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ :وَأَ ْهلُ الْجَنَّةِ ثَالَثَةٌ :ذُو ُس ْلطَانٍ مُقْسِطٌ
سلِمٍ
سلِمٍ ،وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ )3(.رَوَاهُ مُ ْ
مُوََّفقٌ ،وَرَ ُجلٌ رَحِيمٌ َرقِيقُ الْ َق ْلبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :سيَ تاقم (ثيَش خةلَكاني تر) دةضنة بةهةشتةوة،
كاربةدةستيَكي دادثةروةري ليَهاتوو ،ثياويَكي دلَنةرم لةطةلَ خزم و كةسوكارو موسولَمانان ،وة موسولَمانيَكي
دةست كورتي خاوةن مالَ ومندالَي نةفس بةرز كة داواي هيض لةكةس ناكات.
فضل احلياء
طةورةيي شةرم
 -49عن عِمْرَانَ ْبنَ حُصَْينٍم قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص :الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :شةرم و حةيا و بةئابرِويي بة هةمو شيَوةيةك خيَري ثيَوةية.
من خصال االميان
لة سيفةتةكاني باوة ِر
 -51عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىِّ -ص -قَالَ :مَنْ كَانَ يُؤْ ِمنُ باهللِ وَاليَومِ اآلخِرِ َ ،فلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ،وَ َمنْ كَانَ يُؤْمِنُ
صلْ رَحِمَهُ ،وَ َمنْ كَانَ يُؤْ ِمنُ بِاهللِ وَاليَومِ اآلخِرِ َفلْيَ ُقلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْ ُمتْ » .مُتَّ َفقٌ عَلَيهِ
باهللِ وَاليَومِ اآلخِرِ َفلْيَ ِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس برِواي بة خواو رِؤذي دوايي هةية با رِيَزي ميوان بطريَت،
هةركةس برِواي بة خواو رِؤذي دوايي هةية باثةيوةندي خزمايةتي نةبضرِيَت ،هةركةس برِواي بة خواو رِؤذي
دوايي هةية باقسةي خيَربكات يان بيَ دةنط بيَت.
من اداب االنتعال
رِةوشيت ثيآلو لةثيَ كردن
َ -51عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :إِذَا انْتَ َعلَ أَحَ ُدكُمْ َفلْيَبْدَأْ ِبالْيُمْنَى ،وَإِذَا نَزَعَ َفلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِِ ،لَتكُنْ
الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْ َعلُ ،وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :كة ويستتان ثيَآلو (يان نةعل) لةثيَ بكةن يةكةم جار تاكي
رِاست لة ثيَ بكةن ،وة كة ويستتان دايكةنن يةكةم جار تاكي ضةث داكةنن ،واتا قاضي رِاستتان بؤ لةثيَكردن
بايةكةم بيَت و بؤداكةندن با دووةم بيَت.
( )3رجل عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ يعين أنه فقري ولكنه متعفف ال يسأل الناس شيئا حيسبه اجلاهل غنيا من التعفف.
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فضل تعلم القرآن وتعليمه
خيَري فريبوني قورئان و فريكردني خةلَك
َ -52عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -ص  :-خَيْ ُركُمْ َمنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .رَوَاهُ البُخَار ُّ
ِي
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :باشرتينتان ئةو كةسةية كةفيَري قورئان دةبيَت و ثاشان
خةلَكيش فيَردةكات.
فضل املاهر بالقرآن
ثاداشيت ئةو كةسةي شارةزاية لة قورئان خويَندندا
َ -53عنْ عَائِشَةَل َقالَتْ  :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص :الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ َماهِرٌ ِب ِه مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةَِ ،و
الَّذِي يَقْرَأُ و يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ َعلَيْهِ شَاقٌّ لَ ُه أَجْرَانِ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةو كةسةي بة جواني قورئان دةخويَنيَتةوة (الي
خواىطةورة ثلةي هيَندة بةرزة) لةطةلَ فريشتة بةرِيَزةكانداية ،ئةو كةسةش قورئان دةخويَنيَت (هيَشتا
شارةزانةبووة تيايدا) دةمي تةتةلَةدةكات (مةبةستيَيت فيَربيَت) دوو ثاداشيت بؤ دةنوسريَت (ثاداشيت
خويَندنةكة و ثاداشيت هةولَدان بؤ فيَربون).
فضل سورة البقرة
طةورةيي سورةتي بةقةرة
 -54عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالََ « :ال تَجْ َعلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ،إِنَّ الشَّْيطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى
سلِمٍ
تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :مالَةكانتان مةكةن بة طؤرِستان ،شةيتان رِادةكات لةو مالَةي
كة سورةتي بةقةرةي تيَدا دةخويَنريَت.
فضل الوضوء
طةورةيي ثاداشيت دةستنويَذطرتن
سنَ الْوُضُوءَ ،خَرَ َجتْ َخطَايَاهُ مِنْ
 -55عَنْ عُثْمَانَ ْبنِ عَفَّانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَ «: -منْ تَوَضَّأَ فَأَحْ َ

سلِمٍ
حتِ أَظْفَارِهِ » )3(.رَوَاهُ مُ ْ
جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ ِمنْ تَ ْ

( )3اخلطايا :واحدها خطيئة وهي الذنوب أو اآلثام.
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واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس بةجواني دةستنويَذبطريَت ،طوناهةكاني لة لةشي
دةردةضن (دةشؤريَنةوة) هةتا لةبن نينؤكةكانيةوة دةضنةدةرةوة.
فضل املؤَذِِّنني
طةورةيي ثاداشيت بانطويَذ
 -56عن مُعَاوِيَةُ قال :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ « :الْمُؤَذِّنُو َن أَطْ َولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».رَوَاهُ
سلِمٍ
مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بانطبيَذةكان لةرِؤذي قيامةتدا طةردنيان لةهةمووكةس
بةرزترة.
فضل الصلوات اخلمس
طةورةيي و ثاداشيت ثيَنج نويَذة فةرزةكة
الصلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمََثلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ َعلَى بَابِ أَحَ ِدكُمْ
َ -57عنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص «: -مََثلُ َّ
()3
سلِمٍ
سنُ وَمَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ .رَوَاهُ مُ ْ
سلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » .قَالَ الْحَ َ
يَغْتَ ِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :منونةي ثيَنج فةرزةي نويَذ وةك رِوباريَكي طةورة واية
بةبةردةرطاي يةكيَكتاندا برِوات ،رِؤذي ثيَنض جار خؤي ليَ بشؤريَت .ئيرت هيض ثيسيةك بة الشةيةوة ناميَنيَت.
(نويَذةكانيش بةوشيَوةية هةموو تاوانةكاني دةشؤنةوةو تاواني ثيَوة ناميَنيَت).
فضل املشي اىل املساجد
طةورةيي ثاداشيت ضون بؤ مزطةوتةكان
 -58عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىِّ -ص -قَا َل « :مَنْ َتطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ،ثُمَّ َمضى إِلَى بَيْتٍ ِمنْ بُيُوتِ اللَّهِ ،لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً
سلِمٍ
ُط َخطِيئَةًَ ،واألُخْرَى تَ ْرفَعُ دَرَجَةً » .رَوَاهُ مُ ْ
ِمنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ،كَاَنتْ َخطْوَاتهُ إِحْدَاها تَح ُّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس لةمالَةوة دةستنويَذ بشوات وثاشان بضيَت بؤ
مزطةوت بؤ ئةجنامداني نويَذيَكي فةرز ،هةموو دوو هةنطاويَك كة دةينيَت ،هةنطاويَكيان تاوانيَكي دةسرِيَتةوةو
هةنطاوةكةي تري ثلةيةك بةرزي دةكاتةوة.

( )3درنه :الدرن هو ال َوسَخ .الغمر  :كثري املاء
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فضل الصالتَي العشاء والفجر
طةورةيي نويَذي بةياني و عيشا
 -59عن عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ « :مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ ،فَكَأَنَّمَا قَامَ
سلِمٍ
نِصْفَ اللَّْيلِ ،وَ َمنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ ،فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّْيلَ ُكلَّهُ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس نويَذي عيشا بةجةماعةت بكات (ثاداشيت هيَندة
زؤرة) وةك ئةوة واية تا نيوةي شةوةكة نةخةوتبيَت و شةونويَذي كردبيَت ،وةئةطةر نويَذي بةيانيش
هةربةجةماعةت بكات وةك ئةوة واية هةموو شةو نةخةوتبيَت هةر شةو نويَذي كردبيَت.
االمر بقتال الناس حيت يوحدوا اهلل ـ
فةرمانكردن بة جةنطان لةطةلَ خةلَك تاكو ثةكتاثةرسيت بةرثادةكةن
َ -61عنْ اْبنِ عُمَرَم قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص :أُمِرْتُ أَنْ ُأقَاِتلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا
الزكَاةَ ،فَإِذَا فَ َعلُوا ذَلِكَ ،عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِ ْسلَامِ،
الصلَاةَ ،وَيُؤْتُوا َّ
رَسُولُ اللَّهِ ،وَيُقِيمُوا َّ
وَحِسَابُهُمْ َعلَى اللَّهِ .مُتَّ َفقٌ عَلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :لةاليةن خواى طةورةوة فةرمامن ثيَ كراوة جبةنطم لةطةلَ
خةلَك هةتاكو شايةتي دةدةن بة تاكوتةنهايي خواىطةورة لة ثةرستندا ،وة حمةممةد نيَرراوي خواية ،وة
نويَذبكةن و زةكاتي مالَةكانيان بدةن ،جا ئةطةر ئةوانةيان ئةجنامدا (لةم دنيا) سةرو مالَيان ثاريَزراو دةبيَت،
مةطةر بة ياساي ئيسالم ( واتا لةسةر تاواني كوشنت يان زينا بكوذيَنةوة) وة (لةو دنيا) خوا خؤي حسابي
(شتة شارداوةكاني ناو دلَيان) لةطةلَ دةكات.
فضل االذان والصف االول
طةورةيي ثاداشيت بانطدان و رِيزي يةكةمي نويَذ
َولِ ،ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ
َ -61عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأ َّ
يَسْتَهِمُوا َعلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةطةر خةلَك بيانزانياية بانطدان و رِيزي يةكةمي نويَذي
جةماعةت ضةندة خيَرو ثاداشيت هةية ،بؤ بةدةست هيَناني ئةطةر ضاريان نةبواية مةطةر تريوثشكي بؤبكةن
ئةوا تريوثشكيان دةكرد.
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فضل صالة النوافل
طةورةيي وثاداشيت نويَذة سوننةتةكان
َ -62عنْ أُمِّ املؤمنني أ ُِّم حَبِيبَةَ رَ ْملَة بِْنتِ أيب سُفْيَانَل قَاَلتْ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ « :مَا ِمنْ عَبْدٍ
سلِمٍ يُصَلِّى ِللَّهِ تعاىل كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ َركْعَةً َتطَوُّعًا غَيْرَ الفَرِيضَةٍ ،إِالَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -أَوْ :إِالَّ بُنِىَ لَهُ
مُ ْ
سلِمٍ
بَْيتٌ فِى الْجَنَّةِ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةر بةندةيةكي موسةلَمان لة رِؤذيَكدا جطة لةنويَذة
فةرزةكان " " 1رِكات نويَذي سوننةت بكات ،ئةوا خواىطةورة لة بةهةشتدا مالَيَكي بؤ دروست دةكات.
فضل صالة النوافل يف البيوت
طةورةيي ثاداشيت ئةجنامداني نويَذة سوننةتةكان لةمالَةوة
صلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ
الصلَاةِ َ
ضلَ َّ
َ -63عنْ زَيْدِ ْبنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِىِّ -ص -قَالَ :صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ،فَإِنَّ َأفْ َ
إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .مُتَّ َفقٌ َعلَي ِه
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خةلَكينة لةمالَةوة نويَذة سونةتةكانتان بكةن ،ضونكة
باشرتين نويَذ نويَذكردنة لةمالَةوة جطة لة نويَذة فةرزةكان.
فضل يوم اجلمعة
طةورةيي رِؤذي هةيين
َ -64عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص  «:خَيْرُ يَوْمٍ َطلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ :فِيهِ ُخِلقَ آدَمَُ ،وفِيهِ
سلِ ٍم
أُدْ ِخلَ الْجَنَّةََ ،وفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :باشرتين رِؤذ رِؤذي هةيين ية ضونكة لةو رِؤذةدا خواىطةورة
ئادةمي دروستكرد ،وة لةو رِؤذةشدا خراية بةهةشتةوة وةهةر لةو رِؤذةشدا لةبةهةشت كراية دةرةوة.
وجوب غسل اجلمعة على البالغ
واجبيَيت خؤشؤردن لةسةر كةسي ثيَطةيشتوو
سلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَا ِجبٌ َعلَى كُلِّ مُحَْتلِمٍ .مُتَّفَقٌ َعلَيهِ
َ -65عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :غُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خؤشوردني رِؤذي هةيين واجبة لةسةر هةموو كةسيَكي (بالَق
بوو ) واتا ثيَطةيشتوو
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فضل صيام احملرم وقيام الليل
طةورةيي ثاداشيت بةرِؤذوبوني مانطي موحةرِةم و شةونويَذ
 -66عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  - -قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَ « :-أفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ :شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ،وََأفْضَلُ
سلِمٍ
الصَّالَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ :صَالَةُ اللَّيْلِ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :باشرتين رِؤذو دواي رِؤذوي مانطي رِةمةزان رِؤذوي مانطي
موحةرِةمة ،وة باشرتين نويَذيش دواي نويَذةفةرزةكان شةونويَذة.
فضل الدعاء باليل
طةورةيي ثارِانةوة لةشةودا
سلِمٌ يَسَْألُ اللَّهَ
َ -67عنْ جَابِرٍ قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولُ «:إِنَّ فِى اللَّْيلِ لَسَاعَةًَ ،ال يُوَافِقُهَا رَ ُجلٌ مُ ْ
سلِمٍ
خَيْرًا ِمنْ َأمْرِ الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ ،إِالَّ أَ ْعطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَْيلَةٍ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :سةعاتيَك هةية لةشةودا هةركةس تيايدا بثارِيَتةوةو داواي
خيَرو ضاكةي دنياو قيامةت لة خواىطةورة بكات ،ئةوا خواىطةورة ثيَي دةبةخشيَت ،ئةم (وةآلمدانةويةش)
لة هةموو شةويَكدا هةية.
فضل ليلة القدر
طةورةيي شةوي قةدر
 -68عن أَبِي هُرَيْرَةََ ،عنْ النيبص قَالََ :منْ قَامَ لَْيلَةَ الْقَدْرِ إِميَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .مُتَّ َفقٌ
َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس شةوىقةدر هةستيَت (نويَذو خواثةرسيت بكات)
بةباوةرِبون ثيَ و ضاوةرِيَي ثاداشتةوة ،خواىطةورة لةهةموو تاوانةكاني رِابوردووي خؤش دةبيَت.
استحباب السواك
موستةحةبيب – باشي -بةكارهيَناني سيواك

 -69عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صقَالَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ َعلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ -لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَ عَ

صلَاةٍ .مُتَّ َفقٌ عَلَيهِ
كُلِّ َ

واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةطةر نةبواية بة ئةرك و نارِةحةتي لةسةر ئوممةتةكةم ،ئةوا
فةرمامن ثيَ دةكردن لةسةرةتاي هةموو نويَذيَكدا سيواك بةكاربهيَنن.
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خصال الفطرة
نيشانةكاني ثاكيَيت -فيرتةت-
َ -71عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عن النيبص قَالَ :الْ ِفطْرَةُ خَمْسٌ ،أَوْ خَمْسٌ ِمنْ الْ ِفطْرَةِ :الْخِتَانُ ،وَالِاسْتِحْدَادُ ،وَتَ ْقلِيمُ
الْأَظْفَارِ ،وَنَتْفُ الْإِبْطَِ ،وقَصُّ الشَّارِبِ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ثيَنج شت لة نيشانةي ثاكيَيت مرؤظن ،خةتةنةكردن ،تاشيين
موي شةرمطة ،نينؤك كردن ،هةلَكيَشاني توكي بنبالَ ،كورت كردنةوةي مسيَلَ.
أركان االسالم مخس
ثيَنج ثايةكةي ئيسالم
َ -71عنِ اْبنِ عُمَرَم َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صقَالَ « :بُين الْإِ ْسلَام َعلَى مخسٍ  :شَهَادَةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا اهلل ،وَأَن مُحَمَّدًا عَبده
الزكَاةِ ،وَحج الْبَيْت ،وَصَوْم رَمَضَانَ" .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
الصلَاةِ ،وإيتاء َّ
وَرَسُوله ،وإقام َّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئيسالم لةسةر ثيَنج ثاية بنيادنراوة ،شايةتيدان بةوةي كة
هيض ثةرسرتاويَكي بةحةق ني ية اهلل نةبيَت وة موحةممةد نيَرراوي خواية ،ئةجنامداني نويَذ ،زةكات دان،
حةجي مالَي خوا ،رِؤذوي مانطي رِةمةزان.
فضل الصوم يف سبيل اهلل ـ
طةورةيي ثاداشيت بة رِؤذوبون لة رِيَطةي خوادا
 -72عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص « :-مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِالَّ بَاعَدَ اللَّهُ
بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ َعنِ النَّارِ سَبْعِنيَ خَرِيفًا» .مُتَّ َفقٌ عَلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس تةنها يةك رِؤذ لة رِيَي خوادا بةرِؤذو بيَت ،ئةوا
خواىطةورة بةهؤي ئةو رِؤذةوة حةفتا ثايز (حةفتا سالَ) رِوخساري ئةو كةسة دوردةخاتةوة لة ئاطري
دؤزةخ.
اخلري يف تعجيل الفطر
خيَرا بةربانط كردنةوة خيَرو ضاكةي تيَداية
َجلُوا الْ ِفطْرَ .مُتَّ َفقٌ عَلَيهِ
َ -73عنْ سَ ْهلِ بْنِ سَعْدٍَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا ع َّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةردةوام خةلَك لة خيَرو ضاكةدان مادام (دواي خؤر ئاوابوو)
دةستبةجيَ بةربانط بكةنةوة.
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من فضائل صوم التطوع
لة سودةكاني رِؤذوي سوننةت
 -74عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِم قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص :-صَوْمُ ثَالَثَةِ أيَّامٍ ِمنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ
كُلِّهِ »  .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ .
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةرِؤذوبوني سيَ رِؤذ لة هةمو مانطيَكدا ،وةك بةرِؤذو بوني
هةموو سالَةكة واية.
()3

جزاء احلج املربور
ثاداشيت حةجي وةرطرياو
سقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ
َ -75عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ :سَمِ ْعتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص -يَقُولَُ :منْ حَجَّ َفلَمْ يَ ْرُفثْ وَلَمْ يَفْ ُ

أُمُّهُ ) (.مُتَّ َفقٌ عَلَي ِه
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس حةجي مالَي خوا بكات لةويَ نةجويَن و قسةي
ناشرين بكات وةنةهيض نافةرمانيةكي خواىطةرة ئةجنامبدات ،ئةوا كة دةطةرِيَتةوة (وا لة تاوان ثاك
دةبيَتةوة) وةك ئةو رِؤذةي ليَ ديَتةوة كة لةدايك بووة( .خواىطةورة تةنها لة مايف خؤي خؤش دةبيَت ،بةآلم
مايف خةلَك بةطةرِانةوةي بؤ خاوةنةكةي مرؤظ ليَي ثاك دةبيَتةوة).
فضل يوم العرفة
طةورةيي رِؤذي عةرةفة
 -76عن عَائِشَةَب َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالَ « :مَا ِمنْ يَوْمٍ َأكْثَرَ ِمنْ أَنْ يُ ْعتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا ِمنَ النَّارِ ِمنْ يَوْمِ
سلِمٍ
عَ َرفَةَ .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هيض رِؤذيَك نيية بةئةندازةي رِؤذي عارفة خواىطةورة
بةندةكاني خؤي رِزطاربكات لة ئاطري دؤزةخ.

( )3املربور  :الذي ال خيالطه شيء من املآثِم  ،وقيل هو املقبول.
( ) ( يرفث ) من الرفث وهو اجلماع والتعريض به وذكر ما يفحش من القول ( .يفسق ) يرتكب حمرما من احملرمات وخيرج عن طاعة اهلل
عز و جل  ( .كيوم ولدته أمه ) من حيث براءته من الذنوب .
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فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ـ
طةورةيي تيَكؤشان لة ثيَناوي خوادا
َ -77عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ ِللْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اهلل مَا
بَْينَ دَرَجَتَْينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .رَوَاهُ البُخَارِيُّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةرِاسيت لة بةهةشتدا "سةد" ثلة هةية كةخواىطةورة
دايناوة بؤ تيَكؤشةراني رِيَي خؤي ،بةيين هةموو دوو ثلةيان بة ئةندازةي دوري نيَوان ئةرز و ئامسانة.
فضلُ الفقه يف الدِّين
طةورةيي شارةزابوون لة ئايني
 -78عن مُعَاوِيَةَ ْبنَ أَبِي سُفْيَانَ م قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ :منْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خواىطةورة ويسيت ضاكةي بةهةركةس بويَت ،شارةزاي
دةكات لة دينةكةي خؤي.
فضل طلب العلم
طةورةيي هةولَدان بؤ فريبوني زانسيت شةرعي
َهلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.
َ -79عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِص قَالََ :منْ َسلَكَ طَرِيقًا َيلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ،س َّ
سلِمٍ
رَوَاهُ مُ ْ

()3

واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس رِيَطايةك بطريَتةبةر بؤ ضون بةدواي فيَربوني
زانسيت شةرعيدا ،ئةوا خواىطةورة رِيَطايةكي بؤئاسان دةكات بؤ ضونة بةهةشت.

فضل الصالة على النيب ص
طةورةيي صةالَوات دان لةسةر ثيَغةمبةرص
َ -81عنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ عَمْرِو ْبنِ الْعَاصِ م  :أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولَُ « :منْ صَلَّى َعلَىَّ صَالَةً ،صَلَّى اللَّهُ َعلَيْ ِه
سلِمٍ
بِهَا عَشْرًا .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس تةنها يةك صةآلوامت لةسةر بدات ،خواىطةورةـ
بةهؤيةوة "دة" جار صةآلواتي لةسةردةدات.

( )3يعين  :يطلب فيه علما.
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من فضائل التسبيح
لة سودةكاني طوتين (سُبْحَانَ اللَّهِ)
َ -81عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قال :قَالَ رَسُو َل اللَّهِ صَ :كلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ َعلَى اللِّسَانِ ،ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ،حَبِيبَتَانِ إِلَى
الرَّحْ َمنِ :سُبْحَانَ اللَّهِ وحبمده سُبْحَانَ اللَّهِ الْ َعظِيمِ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :دوو وشة هةن لة سةرزمان (طوتنيان زؤر سوك و ئاسانة)
وةلةسةر تةرازوي (خوايي) زؤر سةنطينن و طرانن ،وة خؤشةويسيت خوداي طةورةوميهرةبانن ،كة بريتني لة
طوتين( :سُبْحَانَ اللَّهِ وحبمده) (سُبْحَانَ اللَّهِ الْ َعظِيمِ).
أحب الكالم اىل اهلل ـ
خؤشةويسرتين طوتة الي خواىطةورة
َ -82عنْ أَبِى ذَرٍّ قَا َل :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَ « -أالَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَالَمِ إِلَى اللَّهِ » « .إِنَّ أَحَبَّ الْكَالَمِ إِلَى
سلِ ٍم
اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئايا ثيَت بلَيَم خؤشةويسرتين طوتة الي خواىطةورة ضيية؟
بريتية لة(سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ).
أكثر من الدعاء يف سجودك
زؤر دوعا بكة لةكاتي سوذدةكانتدا
َ -83عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالََ « :أقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ ِمنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فََأكْثِرُوا الدُّعَاءَ
سلِمٍ
».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةو كاتةي كة بةندة زؤر لةثةروةردطاري خؤيةوة نزيك
دةبيَتةوة ،كاتي سوذدة بردنة بؤية لةو حالَةتةدا زؤر بثارِيَنةوة.
دعوة املسلم ألخيه
دوعاي موسولَمان بؤ براكةي
 -84عَن أيب الدَّرْدَاء  ،أَن رَسُول اهلل صَ كَا َن يَقُول :دَعْوَةُ املَرْءِ املُسْلِمِ ألَخيهِ ِبظَهْرِ الغَْيبِ مُسْتَجَابَةٌ ،عِنْدَ رَأسِهِ
سلِمٍ
َكلُ بِهِ :آمِنيَ ،وَلَكَ بِمِْثلٍ » .رَوَاهُ مُ ْ
َكلٌ كُلَّمَا دَعَا ألَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ املَلَكُ املُو َّ
َملَكٌ مُو َّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي:دوعاي موسولَمان بة شيَوةيةكي نهيَين بؤ برا موسولَمانةكةي
قبولَة ،ضونكة الي سةرية وة فريشتةيةكي تايبةت هةية هةركات دوعاي خيَر بؤ براكةي بكات فريشتةكة
دةلَيَت :ئامني هةروةها بؤتوش.
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ال تتكلم اال خبري
قسةي ضاك نةبيَت مةيكة
 -85عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،عن النَّبِيِّ صقَالَ :إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْ َكلِمَةِ ِمنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تعاىل لَا ُيلْقِي لَهَا بَالًا يَ ْرفَعُهُ
اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ،وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْ َكلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تعاىل لَا ُيلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ )3(.رَوَاهُ البُخَارِيُّ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةرِاسيت بةندةيةك بةبيَ ئةوةي طويَ بداتيَ ،قسةيةك دةكات
كة جيَطةي رِةزامةندي خواية بةهؤي ئةو وشةيةوة خواىطةورة ضةندين ثلة بةرزي دةكاتةوة ،وة بةندةي
واش هةية بةبيَ طويَ ثيَدان ،تةنهايةك قسةدةكات كة مايةي تورِةبوني خواية بةهؤي ئةو قسةيةوة
خواىطةورة فرِيَي دةداتة دؤزةخةوة.
النميمة من الكبائر
فيتنةيي يةكيَكة لة تاوانة طةورةكان
َ -86عنْ حُذَيْفَةَ ْبنِ الْيَمَانِ قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صَ «:ال يَدْ ُخلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ » .مُتَّفَقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس فيتنةيي بكات (قسة بيَنيَت و ببات) ناضيَتة
بةهةشتةوة( .واتا لةطةألطرؤي موسولَماناندا ناضيَتة بةهةشتةوة ئةينا دواتر خواىطةورة دةخياتة بةهةشتةوة
بةبةلَطةي فةرمودةي ذمارة.)73
ال تنقل كل ما تسمع
هةرضيت بيست مةيطيَرِةرةوة
سلِمٍ
َ -87عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صقَالَ  « :كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةسة بؤ كةسيَك ئةوةندة درؤزن بيَت ،هةرضي بيست (رِاست
بيَت يان درؤ) بيطيَرِيَتةوة.
احذر العدوان على املسلم
خؤت بثاريَزة لة دذايةتي كردني موسولَمان
َ -88عنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص « :-سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ َوقِتَالُهُ كُفْرٌ » .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ

خطِ
(( )3مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ) مما يرضي اهلل تعاىل ( .لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا) ال يبايل هبا وال يلتفت إىل معناها خاطره وال يعتد هبا وال يعيها بقلبه ( .سَ َ
اللَّهِ) مما يغضبه وال يرضاه ( .يَهْوِي بِهَا) يسقط بسببها.
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واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :جويَندان بة موسولَمان لة سنوردةرضونة ،جةنطانيش لة دذي
كوفرة.
احذر هذه الصفات
خؤت بثاريَزة لةم كردةوانة
َ -89عنْ أَنَسِ ْبنِ مَالِكٍ أَنَّ النيبص قَالَ :لَا تَبَاغَضُوا ،وَلَا تَحَاسَدُوا ،وَلَا تَدَابَرُوا ،ال تَقَاطَعُواَ ،وكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
إِخْوَانًا ،وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ َفوْقَ َثلَاثِ .مُتَّفَقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :يةكرتي مةبوغزيَنن ،حةسودي بةيةكرتي مةبةن ،ثشت لةيةك
هةلَمةكةن دةنط لةيةكرت دامةبرِن ،بةندةىخواو براي يةكرتبن ،حةآلألني ية بؤ موسولَمان لة سيَ رِؤذ زياتر
دةنط لةبراكةي دابربِيَت.

كبرية العدوان على املسلمني وغشهم
تاواني دذايةتي كردني موسولَمان يان غةشكردن ليَيان
َ -91عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالََ « :منْ حَ َملَ َعلَيْنَا السِّالَحَ َفلَيْسَ مِنَّا وَ َمنْ غَشَّنَا َفلَيْسَ مَِّنا
سلِمٍ
».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس ضةك هةلَطريَت بةرامبةرمان لة ئيَمة نيية ،وة
هةركةسيش فيَلَ و تةلَةكةمان ليَ بكات لة ئيَمة نيية.

من آداب االكل
لة رِةوشتةكاني نان خواردن
َ -91عنْ جَابِرٍ بن عبدالل هم قَالَ :قَالَ رَسُولِ اللَّهِ -ص َ «:ال تَ ْأ ُكلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَ ْأ ُكلُ ويشرب
سلِمٍ
بِالشِّمَالِ ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :بةدةسيت ضةث نان مةخؤن ضونكة شةيتان بةدةسيت ضةثي
نان دةخوات و ئاو دةخواتةوة.
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احذر هذه املنكرات
خؤت بثاريَزة لةم تاوانانة
 -92عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ -ص :لَيْسَ مِنَّا َمنْ ضرب الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا

بِدَعْوَى الْجَا ِهلِيَّةِ )3(.مُتَّ َفقٌ عَلَيهِ

واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةو كةسة لةئيَمة نية (كاتيَ كةسيَكي دةمريَت ) دةموضاو
برِنيَت و سنطي دادرِيَت و بانط و هاواري نةفامي هةلَدات.
النهي عن اتيان العرافني و الدجالني
رِيَطري لة ضونة الي فالَطرةوة و جادوطةران
َ -93عنْ صَفِيَّةَ بنت ايب عبيدب َعنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ َ -عنِ النَّبِىِّ -ص -قَا َل « َمنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ
سلِ ٍم
شَىْءٍ فصدقه لَمْ تُقَْبلْ لَهُ صَالَةٌ أَرْبَعِنيَ يوماً ».رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :هةركةس بضيَتة الي فالَطرةوةيةك دةربارةي هةر شتيَك
ثرسياري ليَبكات ،ضل دانة رِؤذ نويَذي قبولَنابيَت.
حترمي تصوير ذوات االرواح
حةراميَيت ويَنةطرتين طيان لةبةر
َ -94عنْ اْبنِ عُمَرَم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالَ « الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذه الصُّوَرَ يُعَذَّبُو َن يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا
مَا َخلَقْتُمْ » .مُتَّفَقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئةوكةسانةي ويَنة دةكيَشن (يان ويَنةدةطرن) لة رؤذي
قيامةتدا سزا دةدريَن و ثيَيان دةطوتريَت ،ئةو ويَنانةي دروستتانكردون رِؤح بكةن بةبةرياندا.
بيوت ال تدخلها املالئكة
ئةو ماآلنةي كة فريشةي تيَ ناضيَت
َ -95عنْ أَبِى َطلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالَ َ « :ال تَدْ ُخلُ الْمَالَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ َك ْلبٌ َوالَ صُورَةٌ ».مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ

(( )3لَيْسَ مِنَّا) من أهل سنتا املهتدي هبدينا ( .الْجُيُوبَ) مجع جيب وهو فتحة الثوب من أعاله ليدخل فيه الرأس واملراد شق الثياب عامة .
(بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) قال يف بكائه ونوحه ما كان يقوله أهل اجلاهلية كقوهلم يا سندنا وعضدنا وأمثال هذه العبارات.
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واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :فريشتة (مةالئيكةتي رِةمحةت و وةحي) .ناضنة هيض
مالَيَكةوة كة "سةط" يان ويَنةي تيَدابيَت( .ئةم حوكمة سةطي ثاس و ويَنةي زةروري ناطريَتةوة وةك ويَنةي
ثيَناس و تةسكةرة).
من احملرمات
هةنديَك لة حةرامكراوةكان
ِضةِ
 -96عن حذيفة قال سَمِ ْعتُ النَّبِيَّ صيَقُولُ :لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْف َّ
وَلَا تَ ْأ ُكلُوا فِي صِحَافِهَا )3(.مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :جلي حةرير لةبةرمةكةن ،وة لةدةفري ئالَتون و زيودا ئاو
مةخؤنةوة ،و لة دةوري و قاثي دروستكراو لة ئالَتون و زيودا نان مةخؤن.

املؤمن فطن
ئيماندار ذيرة
َ -97عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ان النَّبِيِّ ص قَالَ :لَا ُيلْدَغُ الْمُؤْمِنُ ِمنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَْينِ .مُتَّ َفقٌ َعلَيهِ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ئيماندار دوجار لة كونيَكدا ناطةزريَت.
أحب االماكن اىل اهلل و ابغض االماكن اىل اهلل ـ
خؤشةويسرتين و ناخؤشةويسرتين شويَن الي خواىطةورة
َ -98عنْ أَبِى هُرَيْرَةََ عنْ النَّبِيِّ صقَالَ « أَحَبُّ الْبِالَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِالَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ».رَوَاهُ
سلِمٍ
مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :خؤشةويسرتين شويَن الي خواىطةورة مزطةوتةكانة ،وة
ناخؤشةويسرتين شويَن الي خواىطةورة بازارِةكانة.

( )3الديباج  :صنف نفيس من احلرير  ،وعطفه عليه من عطف اخلاص على العام  .اآلنية  :الوعاء للطعام والشراب .الصحفة  :إِناءٌ
كال َقصْعَة املبْسُوطة وحنوها ،ومجعُها صِحَاف.
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من طرق اخلري
لة شيَوازةكاني ضاكةكردن
َ -99عنْ أَبِى ذَرٍّ الغفاري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ص -قَالَ « يُصْبِحُ َعلَى كُلِّ سُالَمَى ِمنْ أَحَ ِدكُمْ صَ َدقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ
صَ َدقَةٌ َوكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَ َدقَةٌ َوكُلُّ تَ ْهلِيلَةٍ صَ َدقَةٌ َوكُلُّ َتكِْبريَةٍ صَ َدقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَ َدقَةٌ وَنَهْىٌ َعنِ الْمُنْكَرِ صَ َدقَةٌ
سلِمٍ
وَيُجْزِئُ ِمنْ ذَلِكَ َركْعَتَانِ يَ ْركَعُهُمَا ِمنَ الضُّحَى » .رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :كة رِؤذ دةكةنةوة هةموو جومطةيةكي الشةتان ضاكةيةكي
لةسةرة ،طوتين هةر "سبحان هللا" يةك صةدةقةيةكة ،هةموو "الحمد هلل" يةك صةدةقةية ،هةمو "الاله
االهللا" يةك صةدةقةية ،هةموو "هللا اكبر" يَك صةدةقةية ،فةرمانكردن بةباشة صةدةقةية ورِيَطري لةخراثة
صةدةقةية ،بةآلم تةنها ئةجنامداني دوو رِكات نويَذي ضيَشتةنطاو بري ئةوانةي ثيَشو هةموي دةكةويَت.
من صفات اهل اجلنة
ئاكاري خةلَكي بةهةشت
سلِمٍ
َ -111عنْ أَبِى هُرَيْرَةََ عنِ النَّبِىِّ -ص -قَالَ « يَدْ ُخلُ الْجَنَّةَ َأقْوَامٌ َأفْئِدَتُهُمْ مِْثلُ َأفِْئدَةِ الطَّيْرِ »)3(.رَوَاهُ مُ ْ
واتة ثيَغةمبةرىخواص فةرمويةتي :ضةند كؤمةلَيَك دةضنة بةهةشتةوة كة دلَودةرونيان (ئةوةندة
ثاكة) وةك سينةي بالَندة واية.
لةكؤتايدا دةلَيَم( :رب اغفر يل ولوالدي و ملشاخيي وجلميع مسلمني) داواكارم خواىطةورة لةخؤم
و دايك وبامب و مامؤستاكامن و سةرجةم موسولَمانان خؤشبيَت.آمني

( )3قيل  :معناه متوكلون  ،وقيل  :قلوهبم رَقيقَةٌ .
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