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 ضل فةرمودةي نةوةوي
دايكي عائيشة  دايكي عائيشة  دايكي عائيشة  دايكي عائيشة  : : : : ئامادةكردين ئامادةكردين ئامادةكردين ئامادةكردين      

-:دلَسؤزي/ يةكةم   
سمعت : عن أمـيـر المؤمنـين أبي حـفص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ، قال 

وِإنَّما ِلكُلِّ امِرٍئ ما    ِبالنِّياِت    اُل ِإنَّما الَْأعم  (:رسول اهللا صلى اهللا عـليه وسلم يـقـول 
ينِْكحها فَِهجرتُه ِإلَى ما هاجر  َأو ِإلَى امرَأٍة   يِصيبها    فَمن كَانَتْ ِهجرتُه ِإلَى دنْيا  نَوى

 . متفق عليه )ِإلَيِه
دةوةيةك بة هةموو كر(فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

هةر كةسص ض نيةتصك لة دلَيدا بصت هةر ئةوةي بؤ حساب دةكرصت , نيةتةكةيةيت 

هةر كةسصك كؤض بكات لةبةر خوا و ثصغةمبةرةكةي ئةوة كؤضةكةي بؤالي خوا , 

وة ئةوةي لةبةر دونيا كؤض بكات بؤ ئةوةي شتصكي دونياي , و ثصغةمبةرةكةيةيت 

ت ئةوا كؤضةكةي بؤالي ئةوةية كة كؤضي دةست بكةوصت يان ئافرةتصك مارة بكا

) .بؤ كردوة    

-:ثلةكاين ئسالم/ دووةم   
 ذَاتَ يوٍم -عليه وسلم صلى اهللا-عمر بن الْخَطَّاِب قَاَل بينَما نَحن ِعنْد رسوِل اللَِّه عن (

شَّعِر الَ يرى علَيِه َأثَر السفَِر والَ شَِديد سواِد ال ِإذْ طَلَع علَينَا رجٌل شَِديد بياِض الثِّياِب
ِرفُهعي  ِإلَى النَِّبى لَستَّى جح دصلى اهللا عليه وسلم-ِمنَّا َأح-نَدِه   فََأستَيكْبِه ِإلَى رتَيكْبر

صلى اهللا -فَقَاَل رسوُل اللَِّه . محمد َأخِْبرِنى عِن اِإلسالَِم ووضع كَفَّيِه علَى فَِخذَيِه وقَاَل يا
محمدا رسوُل اللَِّه وتُِقيم الصالَةَ  اِإلسالَم َأن تَشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وَأن « -وسلم عليه

ومتَصكَاةَ والز تُْؤِتىِبيالً وِه ستَ ِإلَيتَطَعتَ ِإِن اسيالْب جتَحو انضمقْتَ قَاَل. ردقَاَل . ص
قُهدصيو َألُهسي نَا لَهِجبِنى. فَعاِن قَاَل فََأخِْبرِن اِإليمالَِئكَِتِه « قَاَل . عمِباللَِّه و تُْؤِمن َأن

 قَاَل فََأخِْبرِنى عِن .قَاَل صدقْتَ .« ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر وتُْؤِمن ِبالْقَدِر خَيِرِه وشَرِه وكُتُِبِه
فََأخِْبرِنى عِن  قَاَل. »اللَّه كََأنَّك تَراه فَِإن لَم تَكُن تَراه فَِإنَّه يراك  َأن تَعبد« قَاَل . اِإلحساِن
« قَاَل . ن َأمارِتهاقَاَل فََأخِْبرِنى ع. »الساِئِل  ما الْمسُئوُل عنْها ِبَأعلَم ِمن« قَاَل . الساعِة
تَِلد َأن اءالَةَ ِرعاةَ الْعرفَاةَ الْعى الْحتَر َأنا وتَهبةُ راِن  اَألمنْيِفى الْب لُونتَطَاوالشَّاِء ي« .

اللَّه ورسولُه  قُلْتُ. »يا عمر َأتَدِرى مِن الساِئُل « مِليا ثُم قَاَل ِلى  قَاَل ثُم انْطَلَقَ فَلَِبثْتُ
لَمقَاَل . َأع »ِريُل َأتَاكُمِجب فَِإنَّه ِدينَكُم كُملِّمعرواه مسلم ".« ي. 



عومةري كوأي خةتاب بؤمان (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

)  صلى اهللا عـليه وسلم(ئةطصأصتةوة و ئةلَص أؤذصك لة خزمةت ثصغةمبةر

لةثأ ثياوصكي جل و بةرط سثي وة مووي زؤر أةش بوو هاتة ناو , ن دانيشتبووي

, مةجليسةكةوة و شوصنةواري سةفةري ثصوة ديار نةبوو وة كةسيش نةي ئةناسي 

هاتة بةردةم ثصغةمبةرةوة دانيشت و هةردوو لةثي دةسيت خستة سةر أاين 

 ئةي :ثصغةمبةر و ئةذنؤي نوساند بة ئةذنؤي ثصغةمبةرةوة و ثرسياري كرد 

ئيسالم ضي ية ؟ , هةوالَم ثصبدة دةربارةي ئيسالم )  صلى اهللا عـليه وسلم(موحةمةد

شايةيت :ئيسالم برييت ية لةوةي : فةرمووي )  صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر

هةروةها شايةيت بدةيت كة , بدويت هيض ثةرستراوصك ين ية تةا خوا نةبصت 

يت و زةكات بةيت و أةمةزان بةأؤذ وو وة نوصذ بكة, حمةد ثصغةمبةري خواية 

ئينجا ثياوةكة وويت أاستت , ببيت و حةجي مالَي خوا بكةيت ئةطةر توانيت 

عومةر دةلَصت ئصمةش سةرسام بووين ضؤن خؤي ثرسيار ئةكات و , فةرموو 

ضي ية ) بأوا(ثصم بلَص ئيمان : ثاشان ثياوةكة وويت !! ئةشلَصت أاست ئةفةرمووي ؟

ئيمان ئةوةية كة باوةأت هةبص بة : فةرمووي )  ى اهللا عـليه وسلمصل(؟ ثصغةمبةر

خواي طةورة و فريشتةكاين و ثصغةمبةراين و ثةيامةكانيان و وة باوةأت هةبص 

ثياوةكة وويت أاستت فةرموو , بةأؤذي دواي و بة قةزاو قةدةر خصر بصت يان شةأ 

: فةرمووي )  ه وسلمصلى اهللا عـلي(وة ئنجا ثرسي ضاكة ضي ية ؟ ثصغةمبةريش, 

ئةطةر  تؤ , ضاكة ئةوةية كة بةجؤرصك خوا بثةرسيت وةك ئةوةي كة بيبينيت 

كةي أؤذي دواي دصت ؟ :ئينجا ثياوةكة ثرسي ,ئةو نةبينيت بةآلم ئةو تؤدةبينيت 

ئةوةي كة ثرسيارةكةي لص كراوة : فةرمووي )  صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر

ثياوةكة ئينجا وويت دةي نيشانةيةكي أؤذيي  , زانا تر ين ية لة ثرسياركةر

كةنيزةكةك طةورةكةي خؤي لة خؤي دةبصت : دوامي ثص بلَص ؟ ثصغةمبةر فةرمووي 

وة خةلَكي ثص ثةيت و أةش و أووت و هةذار و شوان ئةبينن كة شانازي بة , 

دواي ماوةيةك , ثاشان ثياوةكة أؤيشت , كؤشك و تةالري بلَندةوة دةكةن 

عومةر ئةزاين ئةوة كص بوو كة ئةو : فةرمووي )  صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةميةر

ئينجا , ثرسيارانةي كرد ؟ عومةر ئةلَصت وومت خوا و ثصغةمبةرةكةي دةزانن 

سةالمي خوا لص ( ئةوة جوبريل بوو : فةرمووي )  صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر

.) .هاتبوو بؤ ئةوةي دينةكةتان فصر بكات ) بصت   



- :بنضينةكاين ئيسالم/ هةم سص   
: عن أبي عـبد الرحمن عبد اهللا بن عـمر بـن الخطاب رضي اهللا عـنهما ، قـال 

بِني الِْإسلَام علَى خَمس شَهادِة َأن لَا  :( سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول 
 َأنو اللَّه ا   ِإلَهدمحم هدبع ولُهسرِإيتَاِء   ولَاِة وِإقَاِم الصو   جحكَاِة وِت   الزيمِ   الْبوصو

انضمرواه البخاري و مسلم  )ر.  
بنضينة و بناغةي ئيسالم لةسةر (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر  

شايةيت بدةيت هيض خوايةك ين ية تةا : ثصنج شت دامةزراوة ئةويش ئةمانةن 

وة شايةيت بدةيت حممد ثصغةمبةري خواية وة نوصذ بكةيت وة , نةبصت اللة 

) .أؤذووبطريت وة زةكات بدةيت وة سةرداين مالَي خوادا بكةيت    

 

:حالَي خةلَكي/ ضوارةم   
حدثنا رسول اهللا : عن أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن مسعـود رضي اهللا عنه ، قال 

إن أحـدكم يجمع خلقه في بطن  :( -دوق  وهو الصادق المص–صلي اهللا عليه وسلم 
أمه أربعين يوما نطفه ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مـضغـة مثل ذلك ، ثم 

بكتب رزقه ، واجله ، : يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح ، ويـؤمر بأربع كلمات 
بعمل وعمله ، وشقي أم سعيد ؛ فواهللا الـذي ال إلــه غـيره إن أحــدكم ليعـمل 
أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعـمل بعـمل 

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتي ما يكون بينه وبينها . أهــل النار فـيـدخـلها 
رواه البخاري ) إال ذراع فــيسـبـق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

.لم ومس  
هةر يةكصك لة ئصوة بؤ ماوةي ضل (فةرموويةيت ) اهللا عـليه وسلمصلى (ثصغةمبةر 

( ئنجا ئةبصتة خوصن ثارة , كؤدةكرصتةوة لة سكي دايككي دا ) تؤ و ئاو(أؤذ بة 

ثارضة ( و ضل أؤذ ئاوا دةمصنصتةوة و ثاشان ئةبصتة طؤشت ثارة) خوصين مةيوو

ردرصت و أوحي ئةوسا فريشتةي بؤ ئةنص, و ضل أؤذ ئاوا دةمصنصتةوة ) طؤشت

وة فةرمان بة فريشتةكان دةكرصت كة ضوار شيت لةسةر , بةبةردا دةكةن 

نوسيين أزق و أؤزيةكةي و ئةجةلةكةي و كارو كردةوةكةي : بنوسرصت ئةويش 

جا سوصند بةو خوايةي كة جطة لة , و بةختةوةر و ضاكة يان سةرلصشصواو داماوة 

 ئصوة بة كردةوةي ئةهلي بةهةشت هةر يةكصك لة, ئةو هيض خوايةكي تر ين ية  

هةلَس و كةوت ئةكات تا ييةك بسيت ئةمصنصت بضصتة بةهةشتةوة ئينجا 

نوسنةكةي بةردةمي لص ئةطرصت و ئةوسا بة كردةوةي ئةهلي دؤزةخ ئةكات و 

وة هةر يةك لة ئصوة بة كردةوةي ئةهلي دؤزةخ دةكات تا ثةك , ئضصتة دؤزةخةوة 



وة و ئينجا نوسينةكةي بةردةمي دةطرصت و بة بسيت دةمصنصت بضصتة بةهةشتة

) .كردةوةي بةهةشت ئةجولَصتةوة تا ئةضصتة بةهةشتةوة    

-:نكؤلَي كردن لة داهصنراو/ ثصنجةم   

قال رسول اهللا صلي : عن ام المؤمنين أم عبد اهللا عـائـشة رضي اهللا عنها ، قالت 
). ـيـس مـنه فهـو رد من أحدث في أمرنا هـذا مـا ل(اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.رواه الـبـخـاري  ، ومسلم   

).مـن عـمـل عـمـال لـيـس عـلـيه أمـرنا فهـو رد : ( وفي رواية لمسلم   
هةركةسصك شتصك بكات كة (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

) .فةرماين خوا و ثصغةمبةرةكةي لةسةر نةبوبصت ئةوا أةت ئةكرصتةوة   

-:آللَ و حةرام  حة/  شةشةم   
سمعـت رسـول اهللا : عن أبي عبد اهللا النعـمان بن بشير رضي اهللا عـنهما ، قـال 

إن الحالل بين ، وإن الحـرام بين ، وبينهما أمـور : ( صلي اهللا عـليه وسلم يقول
مشتبهات ال يعـلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه 

 في الشبهات وقـع في الحرام ، كـالراعي يـرعى حول الحمى وعـرضه ، ومن وقع
يوشك أن يرتع فيه،أال وإن لكل ملك حمى ، أال وإن حمى اهللا محارمه ، أال وإن في 

الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله ، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه 
 رواه البخاري ) ، أال وهي الـقـلب

. ومسلم    
, حةآللَ ديارة و حةراميش ديارة (فةرموويةيت ) اهللا عـليه وسلمصلى (ثصغةمبةر 

لة , لة نصوان حةآللَ و حةراميشدا هةندص شيت هاوشصوة هةية كة طوماندارة 

جا ئةو , زؤرصك لة خةلَكي ناي زانن , حةآللَيش دةضن و لة حةراميش دةضن 

 و شةرةيف كةسةي خؤي لةو شتة طومان لصكراوانة بثارصزصت ئةوة دةيةوصت دين

وة ئةو كةسةي بكةوصتة ناو ئةو طومان و , طومان و لةكةي تيا نةبصت 

هةروةك شوانصك مةأةكاين لة , شبوهاتانةوة ئةوة دةكةوصتة ناو حةرامةوة 

ئينجا , نزيكة لةوةي كة سنوري ثةرذينةكة ببأصت , نزيك ثةرذينصك بلةوةأصنصت 

زانن كة سنور و ثةرذيين ئةي نا, هةموو ثاشايةك سنور و ثةرذينصكي هةية 

وة لةناو لةشي ئصوةدا ثارضةيةك طؤشت , خواش شتة حةرام كراوةكانيةيت 

هةية ئةطةر ئةو ثارضة طؤشتة ضاك بوو ئةوة هةموو لةش ضاك ئةبصت وة ئةطةر 

) .خراثيش بوو ئةوة هةموو لةش خراض ئةبصت كة ئةو ثارضة طؤشتةش دلَة    
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-:ئامؤذطاري   /حةوتةم   
عن أبـي رقــيـة تمـيم بن أوس الـداري رضي اهللا عنه ، أن النبي صلى اهللا عـليه 

).الـديـن النصيحة :( وسـلم قـال   

لمن ؟؟: قلنا   

اهللا ، ولـكـتـابـه ، ولـرسـولـه ، وأل ئـمـة الـمـسـلـمـيـن : ( قال 
. رواه مسلم)وعــامـتهم   

هاوةلَةكاين , دين دلَسؤزي ية (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

بةرامبةر : ووتيان ئةي ثصغةمبةري خوا دلَسؤزي ية بةرامبةر بة كص ؟ فةرمووي 

) .بة خوا و قورئان و ثصشةواي مسولَمانان و مسولَمانان بة طشيت  

-:ئابرووي مسولَمان/ هةشتةم   
   الحد يث الثامن                                             

أمرت :( عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلـم قـال 
أن أقاتل الناس حتى يـشـهــدوا أن ال إلــه إال اهللا وأن محمد رسول اهللا ، 

ني دماءهم وأموالهم ويـقـيـمـوا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا م
  .ومسلم و رواه البخاري) إال بحق اإلسالم ، وحسابهم على اهللا تعالى 

فةرمامن ثص كراوة كة لةطةلَ (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

خةلَكيا شةأ بكةم تا شايةيت ئةدةن هيض خوايةك ين ية تةا اللة نةبصت وة 

ئةطةر ئةمةيان , ذ ئةكةن و زةكات ئةدةن وة نوص, حممديش ثصغةمبةري خواية 

مةطةر لةسةر مافصكي ئيسالم , كرد ئةوة خوصن و مالَيان لةسةر من حةرام ئةبصت 

) .وة لصثرسينةوةشيان الي خوا خؤيةيت   , نةبصت   

-:كاركردن بةثص ي توانا/ نؤهةم   
صلى سمعت رسول اهللا : عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي اهللا عنه ، قال 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم : ( اهللا عليه وسلم يقول 
رواه البخاري ، ).  ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على انبيائهم  

  .ومسلم 
هةر شتصك كة ئاطادارم (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

هةر شتصك كة فةرمامن ثص كردون ,كة قةدةغةية لص ي دوور بكةونةوة كردونةتةوة 

بص طومان هؤي لةناو ضووين طةالين ثصش , بيكةن ئةوةنةي لة تواناتانا بوو 

ئصوة بةهؤي ثرسيار كردين زؤريان لة ثصغةمبةرةكانيانةوة ناكؤكي كةوتة 

) .نصوانيانةوة و ئةوةش بوو بة هؤي لةناو ضوونيان     

-:يشي حةآللَ هؤكاري وةآلمدانةوةي دوعايةئ/ دةهةم   



إن اهللا :( قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، قال 
{ :تعالى طيب ال يقبل إال طيبا ، وإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى 

يا أيها الذين امنوا { :تعالى ، وقال } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى } كلوا من طيبات ما رزقناكم 

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ! يا رب ! يا رب : السماء 
.رواه مسلم . فأنى يستجاب له ؟  

طةورة ثاكةو هةر ثاكيش خواي (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

وة ئةو فةرمانةي كة داويةيت بةسةر ئيمانداراندا هةر ئةوةشي داوة , قبولَ ئةكات 

ئةي ثصغةمبةران لة خواردنة ( هةروةك ئةفةرموصت , بةسةر ثصغةمبةراندا 

وة بة ئيماندارانيش ئةفةرموصت ) حةآللَةكان خبؤن و كردةوةي ضاك ئةجنام بةن 

ان هصناوة للة خواردنة ثاكةكان خبؤن ئةوانةي ثصمان ئةي ئةوانةي ئيمانت( 

ثاشان ثصغةمبةر باسي ثياوصكي كرد كة سةفةرصكي درصذ ئةكات و ) بةخشيون 

خواية : قذصكي لويل تؤزاوي هةية و دةسي بةز ئةكاتةوة بؤ ئامسان و ئةلصت 

لةطةلَ ئةوةشا هةموو خواردنةكةي حةرامة و جلو , بص بة دةنطمةوة , خوية 

جا ضؤن خواي طةورة بة , طةكةي حةرامة و بة حةراميش بةخصو كراوة بةر

) .دةنطيةوة دصت ؟؟ دوعاكةي ضؤن لص قبولَ ئةكات ؟؟   

-:خؤدورخستنةوة لة طومان لصكراو  / يانزةهةم   
عن أبي محمد الحسن بن على بن ابي طالب سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حـفـظـت مـن رســول اهللا صلى اهللا : ل وريحانته رضي اهللا عـنهـما ، قـا
 ).دع ما يـريـبـك إلى ما ال يـريـبـك : ( عـليـه وسلم 

  .حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي يرواه الترمذي ، والنسائ
واز لةو شتانة صنة كة طومان (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

) .طوماين تصدا ين ية ئةخاتة دلَتةوة و خةريك ئةو شتانةبة كة   
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-:خؤخةريك نةكردن بة شيت بص سودةوة / دوانزةهةم   
من : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، قال 
) .حسن إسالم المرء تركه ما ال يعـنيه   

.     ابن ماجه,واه الترمذيحديث حسن ، ر  



يةكصك لة نيشانةكاين تةواوي (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

كاملَ بووين ئيسالمةيت كةسصك ئةوةية كة واز لةو شتانة ئةهصنصت كة ثةيوةندي 

) .بةوةوة ين ية    

-: برايةيت  ئيماين / سيانزةهةم   
 عـنـه ، خــادم رسـول اهللا عـن أبي حـمـزة أنـس بـن مـالـك رضي اهللا

ال : ( صلى اهللا عـلـيـه وسـلم،عن النبي صلي اهللا عـلـيـه وسـلـم  قــال 
يـؤمـن احـدكـم حـتي يـحـب ألخـيـه مــا يـحـبـه لـنـفـسـه  رواه 

  .البخاري ، ومسلم 
ئيماين تةواو ين ية ئةو كةسةي (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر  

) .وةي بؤ خؤي ثص ي خؤشة بؤ براكةشي ثص ي خؤش نةبصت ئة  

  -:حةرام بووين خوصين مسولَمان/ ضواردةهةم 
ال يحل : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، قال 

: إال بـإحـدي ثـالث ] يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأني رسول اهللا [ دم امرىء مسلم 
ـب الــزاني ، والـنـفـس بـالنفس ، والـتـارك لـد يـنـه الـثـي

).الـمـفـارق للـجـمـاعـة   

".رواه البخاري ، ومسلم   
نابصت خوصين مسولَمان بأذصت (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

وة , ثياوصك كة ضين هصنابصت و زينا بكات : تةا لة سص شت دا نةبصت ئةويش 

وة ئةو كةسةي هةلَ ,  بة ناهةق بكوذصت ئةبصت بكوذرصتةوة كةسصك كةسصك

) .ئةطةأصتةوة لة دين و مورتةد ئةبصت يان واز لة كؤمةلَي مسولَمانان ئةهصنصت    

-:لة تةواوي ئيمان / ثانزدةهةم   
عن أبي هـريـرة رضي اهللا عـنه ، ان رســول اهللا صلي اهللا عـليه وسـلـم 

هللا والـيـوم األخـر فـلـيـقـل خـيـرا أو مـن كـان يـؤمن با: ( قــال 
لـيـصـمـت ، ومـن كــان يـؤمن باهللا واليـوم األخر فـليكرم جاره ، ومن كان 

 ).يؤمن باهللا واليوم األخر فليكرم ضيفه 
  .رواه البخاري ، ومسلم 

هةر كةسصك باوةأي بة خوا و بة ( فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

هةر كةسصك باوةأي بة , اي هةية با قسةي خصر بكات يا بصدةنط بصت أؤذي دو

هةر كةسصك باوةأي بة , خوا و بة أؤذي دواي هةية با أصزي دراوسص كةي بطرصت 

) .خوا و بة أؤذي دواي هةية با أصزي ميوانةكةي بطرصت   

-:تووأبوون/ شازدةهةم   



ال للـنـبي صلي عــن أبـي هـريـرة رضي اهللا عــنـه ، ان رجــال قـــ
 .أوصــني : اهللا عـلـيـه وسـلـم 

 ).ال تغضب : ( فردد مرارا ، قال ) ال تغضب :( قال 
.رواه البخاري   

صلى اهللا (ثصغةمبةر , ثياوصك هاتة الي ثصغةمبةري خوا و وويت ئاكؤذطارمي بكة 

 واتة سص جار’ تووأة مةبة , تووأة مةبة , تووأة مةبة (فةرمووي ) عـليه وسلم

) .ووتيوة تووأة مةبة   

  -:ضاكةكاري و لةخواترسان لةكردةوةدا/ حةظدةهةم 
عـن أبي يعـلى شـداد بـن اوس رضي اهللا عـنه ، عـن الـرسـول صلى اهللا 

إن اهللا كتب اإلحـسـان عـلى كــل شيء ، فـإذا قـتـلـتم : ( عـليه وسلم قـال 
حة ، وليحد أحـدكم شـفـرتـه فـأحسـنوا القـتـلة ، وإذا ذبـحـتم فـأحسنوا الذب

 ).، ولـيـرح ذبـيـحـته 
.رواه مسلم   
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خواي طةورة لةسةرماين نوسيوة (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

اشترين شصوة ئةطةر يةكصكتان سةر بأي بة ب, كة لة هةموو شتصكدا ضاكةكار بني 

, سةري ببأن وة ئةطةر ئاذةلَصكتان سةر بأي هةر بة باشترين شصوة سةري ببأن 

وة ضةقؤكةتان زؤر تيذ يكةن و كة ئلذةلَةكةتان سةر بأي لص بطةأصن با 

) .حبةوصتةوة ئينجا كةولَي بكةن    

  -:تةقواي خوا و أةوشت جواين/ هةذدةهةم 
ي عـبد الـرحـمـن معـاذ بـن عـن أبي  ذر جـنـدب بـن جـنـادة ، وأب

اتـق : ( جـبـل رضي اهللا عـنهما ، عـن الرسول صلي اهللا عـليه وسلم ، قـال 
 ).اهللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخـلـق حـسـن 

  .حسن صحيح: حديث حسن ، وفي بعض النسخ : رواه الترمذي وقال 
لةهةر شوصنصك بووي لةخوا (فةرموويةيت ) لمصلى اهللا عـليه وس(ثصغةمبةر 

بترسة و تةقواي خوا بكة وة بةدواي هةر كردةوةيةكي تاوان ضاكةيةك بكة تا 

) .بيسأصتةوةو وة لةطةلَ خةلَكي دا بةشصوةيةكي جوان هةلَس و كةوت بكة  

عـن أبي العـباس عـبد : فةرماين خوا بثارصزة خواش دةتثارصزصت/ نؤزدةهةم 
كـنت خـلـف النبي صلي اهللا عـليه : اس رضي اهللا عـنهما ، قــال اهللا بن عـب

احـفـظ اهللا : إني اعـلمك كــلمات ! يـا غـالم : ( وسلم يـوما ، فـقـال 



يـحـفـظـك ، احـفـظ اهللا تجده تجاهـك ، إذا سـألت فـاسأل اهللا ، وإذا 
عـلى أن اسـتعـنت فـاسـتـعـن باهللا ، واعـلم أن األمـة لـو اجـتمـعـت 

يـنـفـعـوك بشيء لم يـنـفـعـوك إال بشيء قـد كـتـبـه اهللا لك ، وإن 
اجتمعـوا عـلى أن يـضـروك بشيء لـم يـضـروك إال بشيء قـد كـتـبـه اهللا 

).عـلـيـك ؛ رفـعـت األقــالم ، وجـفـت الـصـحـف   

 .حديث حسن صحيح : رواه الترمذي  وقال 
 أؤذصك لة ثاش ثصغةمبةري خواوة لةسةر عبد اللةي كوأي عةباس ئةلَصت كة

أؤلَة ضةن ووشةيةكت (فةرمووي ) صلى اهللا عـليه وسلم(وآلخصك بووم ثصغةمبةر 

فةرمانةكاي خوا بثارصزة خواش : فصر ئةكةم وةك ئامؤذطاري لة طوص ي بطرة 

ئةطةر ثاأايتةوة و داواي شتصكت كرد تةا بة , دةتثارصزصت و بةرةو أووت دصت 

وة ئةطةر ثشتت بةست تةا ثشت بة خوا ببةستة , صرةوة و داوا لةو بكة خوا بثاأ

وة بيش زانة ئةطةر هةرضي خةلَكي دونيا كؤ ببنةوة بؤ ئةوةي كة سودصكت ثص , 

وة , بطةيةنن ئةوة ناتوانن سودت ثص بطةيةنن مةطةر خوا فةرماين لةسةر بصت 

نن زةرةرت ثص بطةيةنن ئةطةر بيشيانةوةصت  زةرةرصكت ثص بطةيةنن ئةوة ناتوا

ئةوةش لة أؤذي دروست بوونت دياري , مةطةر خواي طةورة فةرماين لةسةر بصت

) .كراوة و قةلَةمةكان بةرز كرانةوة و ثةأةكان ووشك بوونةوة و ناطؤأدرصن  

-:فةزلَي شةرم كردن/ بيستةهةم   
سول اهللا قال ر: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري رضى اهللا عنه قال  

إذا لم تستح : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى : ( صلي اهللا علية وسلم 
 ).فاصنع ما شئت 
.رواه البخاري   

ئةوةي لة قسةي ثصغةمبةرانةوة ( فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

 لة ئةطةر شةرم: ماوةتةوة و دةر كةوتوة كة هةموويان بة طةلةكانيان ووتووة 

) .ئةوا ضيتان ثص دةكرصت بيكةن , خوا ناكةن   

-:باوةأ و بةردةوام بوون/ بيست و يةكةم   
: عن أبي عمرو ، وقيل أبي عمرة ؛ سفيان بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه ، قال 

قـل لي في اإلسـالم قـوال ال أسـأل عـنه أحــدا غـيـرك ؛ ! يا رسول اهللا : قلت 
).مـنـت بـاهللا ، ثـم اسـتـقم آ: قــل : ( قـال   

.رواه مسلم   
ئةي ثصغةمبةري خوا شتصكم ثص بلَص لة : سوفياين كوأي عبد اللة دةلَصت وومت 

صلى اهللا عـليه (ثصغةمبةر , ئيسالم كة ثرسياري ئةو شتة لة كةسي تر نةكةمةوة 



ت بلَص باوةأم بة خوا هصناوة و ثاشان ئيستيقامة و بةردةوامي(فةرمووي ) وسلم

) .هةبصت لةسةر ئةو باوةأهصنانة تا مردن    

-:ئةوةي كةفالةيت ضوونة بةهةشت دةكا/ بيست و دووةم   
أن رجال سأل رسول : عن أبي عبد اهللا جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما 

أرأيت إذا صليت المكتوبات ، وصمت رمضان ، : اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، فقال 
نعم : ( ، وحرمت الحرام ، ولم أزد علي ذلك شيًئا ؛ أأدخل الجنة ؟ قال وأحللت الحالل 

.( 
.رواه مسلم   

ئةو : ئةي ثصغةمبةر ئةطةر : ثياوصك ثرسياري كرد لة ثصغةمبةري خوا و وويت 

ثصنج نوصذةي فةرزة لةسةرمان بيكةم و بةأؤذوو ببم و وة ئةوةي حةرام بوو 

شي حةآللَ بوو بة حةآللَي بزامن و بيكةم منيش بة حةرامي بزامن و نةيكةم و ئةوة

ئايا ئةضمة بةهةشتةوة بة بص سزا ؟ , و هيض شتصكي بؤ زياد و كةم نةكةم 

) .بةلَص (فةرمووي ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر   

-:كؤمةلَي خصر/ بيست و سصهةم   
هللا صلي قال رسول ا: عن أبي مالك الحارث بن عاصم األشعري رضي اهللا عنه ، قال 

الطهور شطر اإليمان ، والحمد هللا تمأل الميزان ، وسبحان اهللا : ( اهللا عليه وسلم 
 ما بين السماء واألرض ، والصالة نور ، والصدقة –تمأل :  أو –والحمد هللا تمألن 

برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ؛ كل الناس يغدو ، فبائع نفسه 
 ).فمعتقها ، أو موبقها 

.رواه مسلم   
خؤ ثاكردنةوة لة ( ثاك و خاوصين (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

وو ووتين ووشةي سوثاس و ستايش بؤ , نيوةي ئيمانة ) لةش ثيسي و ثيسي

سبحان ( وة ووتين , خوا خصري ئةوةنة زؤرة تةرازووي أؤذي قيامةت ثأ ئةكات 

ةي ئةوةنة زؤرة بةيين ئسمان و زةوي ثأ بةيةكةوة خصرةك) اللة واحلمد اهللا 

وة خصر كردن بةلَطةية لةسةر ضاكي ئيماين , وة نوصذ أووناكي ية , ئةكات 

وة قورئان لة أؤذي دواي يا وةك شايةتصكة بؤت ئةطةر كارت ثص , خاوةنةكةي 

هةموو أؤذصك خةلَكي , يان شايةتة لةسةرت ئةطةر كارت ثص نةكردبصت , كردبصت 

جا هي وا هةية نةفسي خؤي بةخواي طةورة ئةفرؤشصت و ,  دةبن خةريكي كار

سةر فرازي ئاخريةت بةدةست ئةهصنصت و هي واش هةية نةفسي خؤي بة شةيتان 

) ., ئةفرؤشصت و داماوي ئاخريةت ئةبص   
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-:خواي طةورة و ثشت تصكردن و أةمحي خواثصويسيت بةندة بة/ بيست و ضوارةم   
عن أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنه ، عن النبي صلي اهللا علية وسلم ، فيما يرويه عن 

إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعـلته : يا عبادي : ( ربه تبارك وتعالى ، أنه قال 
 .بيـنكم محرما ؛ فال تـظـالـمـوا

 .، فاستهدوني أهدكم كلكم ضال إال من هديته ! يا عبادي 
 .كلكم جائع إال من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم! يا عبادي 
 .كلكم عار إال من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ! يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا فأستغفروني أغفر ! يا عبادي 

 .لكم 
 .ن تبلغوا نفعي فتنفعوني إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ول! يا عبادي 
لو أن أولكمم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل واحد منكم ، ! يا عبادي 

 .ما زاد ذلك في ملكي شيًئا 
لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ، ! يا عبادي 

 .ما نقص ذلك من ملكي شيًئا 
كم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ، فسألوني ، لو أن أول! يا عبادي 

فأعطيت كل واحد مسألته ، ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل 
 .البحر 

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا فليحمد اهللا ! يا عبادي 
 ).، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه 

.رواه مسلم   
ئةي : خواي طةورة دةفةرموص ( فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

بةندةكامن من زولَم و زؤردارمي لةسةر خؤم حةرام كردوة و نايكةم هةروةها لةناو 

ئةي بةندةكامن , دةي ئصوةش زولَم لة يةكتري مةكةن , ئصوةشدا حةرامم كردوة 

 مةطةر ئةو كةسةتان نةبيت من هيدايةيت بدةم و ئصوة هةمووتان سةرلصشصواون

دةي داواي هيدايةمت لص بكةن دةبينن كة , شارةزاي بكةم لة ئايين ئيسالم 

ئةي بةندةكامن ئصوة هةمووتان , هيدايةتان ئةدةم و دةتان خةمة سةر أصي أاست 

دةي داواي خواردن بكةن , برسني تةا ئةو كةسة نةبصت كة من خواردم ثص داوة 

ئةي بةندةكامن ئصوة هةمووتان أووتن تةا ئةوانة ,منيش ثصتان دةبةخشم 

دةي كةواتة داواي بةرط لة من بكةن ثصتان , نةبصت كة من بةرطم داونةتص 

وة ئةطةر , ئةي بةندةكامن ئصوة هةمووتان بة شةو أؤذ تاوان دةكةن , دةبةخشم 



دةي ) رةكان نةبصت تةا بؤ كاف( مبةوصت لة هةموو طوناهصكتان خؤش دةمب 

ئةي بةندةكامن ئصوة ناطةنة ,داواي لصخؤش بوون لة من بكةن لصتان خؤش دةمب 

ئةو أادةيةي كة زةرةر و زيان بةمن بطةيةنن وة ناشطةنة ئةو ثلةيةي كة سود 

ئةطةر لة يةكةم تا كؤتاي لة مرؤظ و ثةري هةمووتان بصنة , بةمن بطةيةنن 

ض لة مولَكي من زياد ناكات بةو سةري دلَي ثياوضاكصك لة ئصوة هي

ئةطةر لة يةكةم تا كؤتاي لة مرؤظ و ثةري هةمووتان بصنة , خواثةرستيةتان 

هيض لة مولَكي خوا كةم ناكات بة تاوانةكانتان , سةر دلَي خراثترين ثياو لة ئصوة 

ئةطةر لة يةكةم تا كؤتاي لة مرؤظ و ثةري هةمووتان لة دةشتصكدا كؤببنةوة و , 

 داواي شتصكم لص بكات و بةهةمووتاين ببةخشم ئةوة لةالي خؤم لة هةريةكة

ئةي بةندةكامن ئةو كردةوانة هي خؤتانة كة , خةزصنةكةم هيضي لص كةم نابصتةوة 

ئةجنامي دةدةن فريشتةكامن سةرذمصري دةكةن و دواي دةي دةمةوة دةستان و 

بيين خراثةي ئةوةي كة , ثاداشت و سزاتان دةدةم بة طوصرةي كردةوةكانتان 

) .هةية با تةا لؤمةي خؤي بكات و لؤمةي كةسي تر نةكات    

-:درطاي ضاكةو بةخشني بة هةذاران/ بيست و ثصنجةم   
عن أبي ذر رضي اهللا عنه أيضا ، أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  

االجور ؛ يصلون كما يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور ب: قالوا للنبي صلي اهللا عليه وسلم 
: ( قـال . نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويـتـصـد قــون بفـضـول أمـوالهم 

أولـيـس قـد جعـل اهللا لكم ما تصدقون ؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة 
صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن 

 ).أحـد كم صـدقـة المنكر صدقة ، وفي بعض 
 يا رسول اهللا ، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟: قالوا 

أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل ، : ( قال 
 ).كان له أجر 
.م رواه مسل  

ئةي ثصغةمبةري خوا : هةندص لة هاوةلَةكاين ثصغةمبةر بة ثصغةمبةريان ووت .

نوصذ , ةمةندةكان ثاداشيت طةورةيان بةدةست هصناوة لة دونياو ئاخريةت دةولَ

بةآلم , دةبةخشن بةهؤي مالَةكانيانةوة , ئةكةن وةك ئةوةي ئصمة نوصذ ئةكةين 

بةآلم ( فةرمووي ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر , ئصمة مالَمان ين ية بيبةخشني 

هةر جارصك بلَصن , ةدةست صنن خوا أصطةي زؤري داناوة بؤ ئصوة خصري تيا ب

سبحان اللة خصرتان بؤ ئةنوسرصت وة هةرجارصك بلَصن اللة اكرب خصرتان بؤ 



وة , وة هةر جارصك بلَصن ال الة اال اللة خصرتان بؤ ئةنوسرصت , ئةنوسرصت 

ئةطةر يةكصك لة , وة أصطة طرتن لة خراثة خصرة , فةرمان كردن بة ضاكة خصرة 

هاوةلَةكان , ةكةي خؤي جيماع بكات خصري بؤ ئةنوسرصت ئصوة لةطةلَ خصزان

ووتيان ئةي ثصغةمبةري خوا ضؤن يةكصك بؤ تصر كردين شةهوةت و ئارةزووي 

ئةطةر يةكصك لة : فةرمووي )  صلى اهللا عـليه وسلم(خؤي جيماع بكاثصغةمبةر

 ئصوة بؤ تصركردين ئارةزووي بة حةرام بيكات تاواين لةسةر نانوسرصت ؟ ووتيان

دةي كةواتة ئةطةر بة حةآللَي خؤي تصر بكات خصري بؤ : فةرمووي , بةلَص 

)ئةنوسرصت   

-:ضاكةي سةر لةش/ بيست و شةشةم   
كل : ( قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، قال 

ين سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة ، وتع
الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، 

 ).وبكل خطوة تمشيها إلي الصالة صدقة ، وتميط األذي عن الطريق صدقة 
. ، ومسلم  رواه البخاري  

هةموو جومطةيةكي مرؤظ هةموو (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

ئةطةر بةيين دوو مسولَمان ئاشت , ةلَدصت خصرصكي لةسةرة أؤذصك كة خؤر ه

ئةطةر يارمةيت كةسصك بدةيت بؤ ئةوةي سوار ’ ,بكةيتةوة ئةوة خصرصكة 

وآلخةكةي بصت ئةوة خصرصكة يان يارمةيت بدةيت بارةكةي سةر خبات ئةوةش 

وة هةموو هةنطاوصك كة , وة قسةيةكي جوان و باش خصرصكة , هةر خصرصكة 

وة البردين شتصكي زيان بةخش , بؤ ئةوةي بضيت نوصذ بكةيت خصرصكة دةينصيت 

) .لةسةر أصطايةك ئةوةش خصرصكة    

  -:ضاكة و خراثة/ بيست و حةوتةم 
عن النواس بن سـمعـان رضي اهللا عـنه ، عـن النبي صلى اهللا عـليه وسلم قـال 

أن الـبـر حـسـن الـخلق واإلثـم ما حـاك في نـفـسـك وكـرهـت : ( 
  ].2553: رقم [ رواه مسلم ). يـطـلع عــلـيـه الـنـاس 

ضاكة برييت ية لة  خووأةوشيت (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

جوان و خراثة برييت لة ئةوةي كة بةدلَ ثصت ناخؤشة و جصطةي نابصتةوة لة دلَت 

) .دا و ثصت ناخؤشة خةلَك ثص ي بزانصت    

وصأايةلَي و ثةيوةست بوون وةسيةيت ثصغةمبةرة بؤ ط/ بيست و هةشتةم 

-: هاوةلَةكاين  



وعـظـنا رسول اهللا : عن أبي نجـيـج العـرباض بن سارية رضي اهللا عنه ، قال 
: صلي اهللا علية وسلم موعـظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها الدموع ، فـقـلـنا 

أوصيكم بتقوى اهللا ، والسمع  ( :كأنها موعـظة مودع فـأوصنا ، قال ! يا رسول اهللا 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعــش منكم فسيرى اخـتـالفـا كثيرا ، 
فعـليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين عـضوا عـليها بالـنـواجـذ ، 

).واياكم ومـحدثات األمور ، فإن كل بدعة ضالله   

.ث حسن صحيححدي: رواه أبو داود  والترمذي  وقال   
ئامؤذطاريتان ئةكة بة تةقواي خوا (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

و طوأايةلَي كردن و ملكةض كردن بؤ فةرماين ثصشةواكانتان ئةطةر قولة أةشصكي 

ئةوةي لة ئصوة كة لة دواي من ئةمصنصت و ئةذيةت ثةرتةوازي , حةبةشيش بوو 

داواتان لص دةكةم ئةطةر ,  لةناو مسولَماناندا بوون و ناكؤكيةكي زؤر دةبينصت

, لةو كاتةدا بوون دةست بطرن بة سونةت و سونةيت خةليفةكان و بةري مةدةن 

وة دوور بكةونةوة و ئاطاداري خؤتان بن لةو شتانةي كة تازة دا ئةهصندرصن و لة 

) .ضونكة هةموو داهصنراوصك سةرلصشصواوية  , ئايين ئيسالمدا نةبوون   

-:أصطاي بةهةشت / ت و نؤهةم بيس  
أخبرني بعمل يدخلني ! يا رسول اهللا : قلت : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ، قال 

لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره : ( الجنه ويباعدني عن النار ، قال 
 رمضان تعبد اهللا ال تشرك به شيئاَ ، وتقيم الصالة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم: اهللا عليه 

الصوم جنة ، والصدقة تطفىء : أال أدلك على أبواب الخير ؟: ( ثم قال ) ، وتحج البيت 
تتجافى { : ثم تال ) الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، وصالة الرجل في جوف الليل 

 و 16: األيتان /  سورة السجدة 32[ } يعملون { حتى بلغ } جنوبهم عن المضاجع 
بلى يا رسول : قلت )  أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه ؟ أال: ( ثم قال  ] 17

: ( ثم قال ) رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه الجهاد : ( اهللا ، قال 
كف عليك : ( فأخذ بلسانه وقال ! بلى يا رسول اهللا : فقلت ) أال أخبرك بمال ذلك كله ؟ 

ثكلتك أمك وهل يكب : ( مؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال يا نبي اهللا وإنما ل: ، قلت )هذا 
 !). إال حصائد ألسنتهم ؟-)على مناخرهم : (أو قال –الناس في النار على وجوههم 

.حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال   
معاز ئةطصأصتةوة و ئةلَصت وومت ئةي ثصغةمبةر كردةوةيةكم ثص بلَص كة مب باتة 

فةرمووي لةسةر شتصكي زؤر )  صلى اهللا عـليه وسلم(ةرناو بةهةشتةوة ؟ ثصغةمب

خوا , ئاسانة بؤ ئةو كةسةي كة خوا بؤي ئاسان ئةكات , طةورة ثرسيارت كرد 

نوصذ بكة و بةأؤذوو ببة و , بثةرستة و هيض هاوةلَ و شةريكضكي بؤ ثةيدا مةكة 

: رمووي فة) صلى اهللا عـليه وسلم(ثاشان ثصغةمبةر , سةرداين مالَ ي خودا بكة 



صلى (ثصغةمبةر, معاز ئةلَصت وومت بةلَص , ئايا  درطاي ضاكةت ثص نيشان نةدةم 

و خصركردن طوناهي بضوك , أؤذووي سونت : فةرمووي )  اهللا عـليه وسلم

وة نوصذي ثياوصك لة نيوةي , ئةسأصتةوة هةر وةك ضؤن ئاو ئاطر ئةكوذصنصتةوة 

لةخوا ( اي طةورة ئةفةرموصت ثاشان ئةم ئايةتةي خوصندةوة كة خو, شةودا 

دةثاأاصنةوة و خواي خؤيان خؤش دةوصت و وئةيثةرسنت و داواي بةهةشيت لص 

ئايا ثصت بلَصم كة سةري هةموو : ثاشان فةرمووي ) دةكةن و شةونوصذ دةكةن 

خواثةرستيةك ضي ية و كؤلَةكةي ئاين ضي ية و بةرزتريين ئاين ضي ية ؟ معاز 

سةري هةموو خواثةرستيةك بري و ياوةأ و خؤ : مووي فةر, ئةلَصت وومت بةلَص 

وة كؤلَةكةكةي نوصذ كردنة و وة بةرزترين ثلةي ئاينيش جيهادة , تةسليم كردنة 

ئايا شتصكت ثص بلَصم ئةوةي : فةرمووي )  صلى اهللا عـليه وسلم(ئينجا ثصغةمبةر, ) 

ا ثصغةمبةر ئينج, وومتان هةمووي لص كؤدةبصتةوة ؟ معاز ئةلَصت وومت بةلَص 

معاز ئةلًت وومت ئةي , خؤت بثارصزة لةمة : زماين خؤي طرت و  فةرمووي 

صلى (ثصغةمبةري خوا ئصمة ضؤن بةهؤي طفتو طؤمانةوة سزا دةدرصني ؟ ثصغةمبةر

دايكت سنطت بؤ بكوتص ئةي بؤ نازاين كة زؤرترين : فةرمووي )  اهللا عـليه وسلم

منةوة بةهؤي كردةوةكاين زمانيانة كة ئةو خةلَكة ي كة فأص دةدرصنة ناو جةهة

) .خؤيان لةسةر أوو أادةكصشن و بةرةو دؤزةخ دةيان بات   

-:سنوري خوا و قةدةغةكراوةكاين/ سي يةم   
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي اهللا عنه ، عن رسول اهللا صلي اهللا عليه 

حد حدودا فال تعتدوها ، إن اهللا تعالى فرض فرائض فال تضيعوها ، و: (وسلم ، قال 
 ).وحرم أشياء فال تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها 

.، وغيره )  في سننه(حديث حسن ، رواه الدارقطني   
خواي طةورة هةندص شيت لةسةر (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

وة هةندص سنوري بؤ , و بيكةن واجب كردون ئصوةش لةدةست خؤتاين مةدةن 

وة هةندص شيت حةرام كردوة ئصوةش بة حةرامي , داناون ئصوةش مةي بةزصنن 

وة لة هةندص شت بصدةنط بووة و باسي نةكردوة حةرامة يان , بزانن و مةيكةن 

حةآللَة ئصوةش لص بصدةنط بن و لص مةكؤلَنةوة ضونكة خواي طةورة ئةو شتةي 

) .ي بة ئصوةدا هاتؤتةوة  بري نةضووة بةلَكو بةزة  
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-:بةكةم سةيركرديين دنيا و بةرهةمةكةي / سي و  يةكةم   
جاء رجل إلى النبي : عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه ، قال 

دلني على عمل إذا عملته أحبني اهللا ! يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
ازهد في الدنيا يحبك اهللا ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس : ( وأحبني الناس ؛ فقال 

. ( 

.حديث حسن ، رواه ابن ماجه ، وغيره بأسانيد حسنه   
ئةي ثصغةمبةر شتصكم ثص بلَص كة : ثياوصك هاتة الي ثصغةمبةري خوا و وويت 

صلى اهللا (ثصغةمبةر , شي بوصم و خةلَكيش خؤشيان بوصم ئةطةر بيكةم خوا خؤ

واز لة دونيا صنة خوا خؤشي ئةوصت و وازيش لةو ( فةرمووي ) عـليه وسلم

) .شتانة صنة كة لةبةر دةسيت خةلَكي داية خةلَكيش خؤشيان ئةوصيت  

-:زيان نةبؤخؤت نةبؤخةلَك/ سي و دووهةم   
ن الخدري رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا عن أبي سـعـيـد سعـد بن مالك بن سنا

 ).ال ضرر وال ضرار : ( صلى اهللا عليه وسلم قال 
 .حديث حسن ، رواه ابن ماجه  والدارقطني وغيرهـما مسندا

عـن عـمرو بن يحي عـن ابيه عـن النبي صلي اهللا ) الموطأ(ورواه مالك في 
ُـًا عـليه وسلم مرسال ، فـأسـقـط أبا سعـيد ، وله طرق يقوي . بعـضها بعـض  

لة ئيسالمدا أةواين ية ض زةرةر لة (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

) خؤت بدةيت يان زةرةر لة خةلَكاين تر بدةيت بؤ ئةوةي خؤت سودت ثص بطات  

. 

  -:لة بنضينةكاين دادوةر لة ئيسالمدا/ سي و سصهةم 
لو : (  صلى اهللا عليه وسلم ، قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا

يعطى الناس بدعواهم ،الدعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي 
 ).واليمين على من أنكر

).الصحيحين(وغيره هكذا ، وبعضه في ) السنن(حديث حسن ، رواه البيهقي في   
ك داواي كرد ئةطةر ئةوةي خةلَ(فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

وة , ئةوة ثياوي وا دصت لة خؤيةوة داواي مالَي خةلَكي تر دةكرد , بيان دةيتص 

بةآلم داواكار دةبصت شابةت صنصت و ئةةشي , داواي خوصين خةلَكي تريان دةكرد 

. ) .نكرلَي بكات دةبصت سوصند خبوات لةسةر ئةوة   

-:نةهصشتين مونكةر واجبيكي ئيسالمية/ سي و ضوارهةم   
سمعت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه ، قال 

من رأى منكم منكرا فلغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع : ( يقول 
 ).فبقلبه ، وذلك أضعـف اإليمان 



.رواه مسلم   
ة خراثةيةك يا هةر كةسصك لة ئصو(فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

مونكةرصكي بيين با بيطؤأصيت بة دةسيت وة ئةطةر بة دةسيت نةيتواين ئةو 

با بة زماين قسةي تصدا بكات ) يان ئةو حةقة وةربطرصتةوة(ية بطؤأصت ’خراثةكاري

وة ئةطةر بة زمانيش نةيتواين با بة دلَي ثصي ناخؤش ) و هةولَي طؤأيين بدات

) . الوازترين ثلةي ئيمانة ئةمةشةدرصت كة بصت كة ئةو خراثةكارية ئةجنام د  

-:برايةيت ئيسالن و مافةكاين مسولَمان/ سي و ثصنجهةم   
ال : ( قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، قال 

تحاسدوا ، وال تناجشوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ، وال يبع بعضكم على بيع بعض ، 
اد اهللا إخوانا ، المسلم خو المسلم ، ال يظلمه وال يخذله ، وال يكذبه ، وال وكونوا عب

بحسب  ( –ويشير صلى اهللا عليه وسلم إلى صدره ثالث مرات ) يحقره ، التقوى ها هنا 
).دمه وماله وعرضه : امرىء أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام   

.رواه مسلم   
حةسودي بةيةك مةبةن و نرخي (فةرموويةيت ) عـليه وسلمصلى اهللا (ثصغةمبةر 

شت لةسةر يةكتري زياد مةكةن و يةكتري مةبوغزصنن و ثشت لة يةكتري مةكةن 

وة ببنة بةندةي خوا و براي , و هةندصكتان شت مةفرؤشن بةسةر شيت ئةوي تردا 

و بةدرؤي ناخاتةوة و سةرشؤأي ناكات , مسولَمان براي مسولَمانة , يةكتري 

سص جار دةسيت بؤ سةر , قاشان فةرموي تةقوا لة ئصرةداية , سستةمي لص ناكات 

بةسةر بؤ مسولَمان ئةوةندة خراث بصت كة برا مسولَمانةكةي بشكصنص , .دلَي برد 

) خوصن و مالَ و ناموسي مسولَمان لةسةر مسولَمان حةرامة  , و بصأصزي ثص بكات 

. 

  -:زمةتكردنياساكاين هاوكاري و خ/ سي و شةشةم 
من نفس : ( أبي هريرة رضي اهللا عنه ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، قال  عن 

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر 
على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واالخرة ، ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنيا 

عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس واألخرة ، واهللا في 
فيه علما سهل اهللا له به طريقا إلي الجنه ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللا يتلون 
كتاب اهللا ، ويتدارسونه بينهم؛ إال نزلت عليهم السكينه ، وغشيتهم الرحمه ، وحفتهم 

 ). أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه المالئكة ، وذكرهم اهللا فيمن عنده ، ومن
.رواه مسلم  بهذا اللفظ   

هةر كةسصك ناأةحةتيةك لة (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

ناأةحةتيةكاين دنيا لةسةر مسولَمانصك ال بدات خواي طةورة ناأةحةتيةكي 



وة هةر كةسصك كار ئاسانيةك بكات بؤ , لةسةر ال ئةبات لة قيامةت دا 

وة هةر كةسصكي هةلَةيةكي , سولَمانصك خوا كار ئاسانس بؤ دةكات لةو دنيا م

وة , مسولَمانصك داثؤشصت لة دونيا ئةوا خوا لة ئاخريةت هةلَةي دا دةقؤشصت 

خواي طةورة يارمةيت و هاوكاري مسولَمانان دةكات مادام مسولَمان بةدةم براي 

صت بؤ ئةوةي زانستصكي وة هةر كةسصك أصطايةك بطر, مسولَمانيةوة بضصت 

هيض كاتصك , بةسود فصر ببصت خواش أصطةي بةهةشيت بؤ ئاسان دةكات 

كؤمةلَصك كؤببنةوة لة مالَصك لة مالَةكاين خوا و قورئاين تصدا خبوصنن ئيال 

خواي طةورة فرشيتةي دابةزاندؤتة سةريان و بةأةمحةت داي ثؤشيون و ثلة و 

) .ثايةي بةرز كردونةتةوة    

-:ضؤنيةيت نوسيين ضاكةو خراثة الي خوا/ وتةم سي و حة  
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عن رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم فيما يرويه عن 

إن اهللا تعالى كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن : ( ربه تبارك وتعالى ، قال 
بها فعملها كتبها اهللا تعالى هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم 

عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها 
 ).كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها اهللا عنده سيئة واحدة 

   .رواه البخاري  ومسلم
اكة و خراثةي لة خواي طةورة ض(فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

ئةطةر كةسصك ويسيت ضاكةيةك , وة أووين كردؤتةوة , زانستيدا جصطري كردوة 

وة ئةطةر ويسيت بيكات ’ بكات بةآلم بؤي نةكرا ئةوة خوا ضاكةيةمي بؤ نوسيوة 

, يان زؤر زياتر , و كرديشي ئةوة خوا بة دة هةتا حةوت سةد خصر بؤي ئةنوسصت 

 بكات بةآلم لةبةر خوا نةيكرد ئةوة ضاكةيةكي بؤ وة ئةطةر نيازي بوو خراثةيةك

) .وة ئةطةر كرديشي ئةوة هةر يةك خراثةي لةسةر ئةنوسرصت , ئةنوسصت   

توأةبووين خواو ئاكامةكاين و هؤكاري نزيك بوونةوة /  سي و هةشتةم 

-:لةخوا  
اهللا إن : ( قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، قال 

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي : تعالى قال 
مما افترضته عليه ، وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه ، فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر فيه ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي 

 ).ي ألعـطينه ، ولئن استعاذ ني ألعيذ نه يمشي بها ، ولئن سألن
  .رواه البخاري



هةر كةسص دذايةيت ثياو ضاكصك ( فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

خؤشةويسترين شت بةالمةوة ئةوةية كة , بكات ئةوة جةنطي لةطةلَ أادةطةيةمن 

ئةطةر , ص بةندةكامن لصم نزيك دةبنةوة بة كردين سونةتةكان هةتا خؤشم دةو

خؤشيشم ويست ئةمبة ئةو طوص يةي كة ثص ي دةبيستصت وة ئةو ضاوةي كة ثص ي 

وة هة ر كة داوام لص بكات وةآلمي , دةبينصت وة ئةو ثص يةي كة ثصي دةأوات 

) .ئةدةمةوة وة ثةنام ثص بطرصت ثةناي دةدةم  

-:البردين قورسي لةسةر خةلَك/ سي و نؤهةم   
إن اهللا : ( ا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهم

 ).تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
.حديث حسن ، رواه ابن ماجه  والبيهقي وغيرهما   

خواي طةورة الي بردوة لةسةر (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر 

لةبري : ئةويش ) ان ناثرسصتةوة واتة لةسةر ئةم شتانة لصي( ئومةتةكةم 

) .ضوونةوة و بة نةزانني و بةزؤر ثص كردن    

-:دنيا وةسيلةيةكة بؤ ةبةدةستهصناين ئاخريةت/ كؤتاي   
أخـذ الرسول صلي اهللا عـلية : عـن ابـن عـمـر رضي اهللا عـنهـما ، قــال 

 ).ـل كن في الدنيا كـأنـك غـريـب أو عـابـر سبـي: ( وسلم بمنكبي ، فقال 
إذا أمسيت فال تـنـتـظـر الصباح : وكـان ابـن عـمـر رضي اهللا عـنهـما يقول 

، وإذا أصبحت فال تـنـتـظـر المساء ، وخذ من صحـتـك لـمـرضـك ، ومن 
 .حـياتـك لـمـوتـك 

. رواه البخاري  
لة دونيا بة شصوةيةك بذي هةر (فةرموويةيت ) صلى اهللا عـليه وسلم(ثصغةمبةر

(   كةسصكي نامؤ و غةريب بيت يان كةسصكي موسافري و طةأؤك بصت وةك ئةوةي

 ) .ئةوةي هةت بصت بة كؤلَتةوةية 
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