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]caImcpWnI\mb  AÃmlphns³d 
\ma¯nÂ 

 
 

kÀÆkvXpXnbpw AÃmlphn¶v, Ahs³d ZqX 
cnÂ A´na\mb apl½Zv \_n (k)bnepw IpSpw 
_¯nepw _\v[pan{XmZnIfnepw AÃmlphns³d 
AfhÁ IcpWmISm£§Ä hÀjn¡pamdmIs«. 
 
 am\y ktlmZcm, kzlolpw IpÁaÁXpamb 
lZokpIfmÂ kvYncs¸«, IÀ½§fpsS t{ijvTX 
Ifpw {]Xn^ehpw hnhcn¡p¶ XncsªSp¯ 
\_nhN\§fpsS hnhÀ¯\amWv Xm¦fpsS I¿n 
encn¡p¶ eLpteJ. {]hmNI³(k)bnÂ \n¶pw 
kvYncs¸« ChnsS hnhcn¡s¸«Xpw AÃm¯ 
Xpamb  AaepIÄ (IÀ½§Ä) aptJs\ AÃmlp 
hnte¡v ASp¯v Ahs³d {]oXn tXSÂ Hmtcm 
apkvenan\pw \nÀ_\v[amWv. AXpt]mse Ah 
X\n¡pw aÁpÅhÀ¡pw IqSn {]tbmP\amIpw 
hn[w {]Ncn¸n¡epw A\nhmcyamWv. C¡mcyw 
\_nhN\¯neqsS \ap¡v a\Ênem¡mhp¶XmWv.  
AÃmlp {]hmNINcy ]n³]Án Pohn¡m\pw AXv 
aÁpÅhÀ¡v F¯n¨p sImSp¡m\pw AXneqsS 
]ctemI tam£w t\Sm\pw \s½ A\p{Kln¡s« 
(Bao³). 
 

1. hpZphns³d t{ijvTX 
 قائمـا يحـدث     أدركت رسـول اهللا   عن عقبة بن عامر 1

الناس  ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقـوم فيـصلي             
رواه (ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت لـه الجنـة              

  )553مسلم 
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DJv_Xv _v\p BanÀ (d) hnÂ \n¶v \_n(k) P\ 
§tfmSv C{]Imcw ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p. 
""GsXmcp apkvenamtWm t\cmwh®w hpZphp−m 
¡n Xs³d apJhpw a\Êpw AÃmlphnte¡v Xncn 
¨v c−v dIvA¯v \akvIcn¡p¶Xv Ah\v kzÀ¤w 
\nÀ_\v[ambn¯ocp¶XmWv '' (apkvenw 553) 

 

 أشهد أن{ الوضوء ثم يقول -  أو فيسبغ - من أحد يتوضأ فيبلغ
له أبواب الجنة  ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله إالّ فتحت

  )مسلم(الثمانية يدخل من أيها شاء 
DaÀ(d)hnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: ""\n§fnÂ 
BcmtWm ]qÀ®amb \nebnÂ hpZp \nÀÆln¨ 
tijw AivlZp A³ em Ceml CÃÃmlp h 
A¶ apl½Z³ A_vZplp hdkqeplp (AÃm 
lphÃmsX Bcm[\¡v AÀl\nsÃ¶pw Ah³ 
GI\pw ]¦vImcnÃm¯h\pamsW¶pw; apl½Zv 
(k) Ahs³d ASnabpw ZqX\pamsW¶pw Rm³ 
km£yw hln¡p¶p) F¶v ]dbp¶Xv; kzÀ¤¯n 
s³d F«v IhmS§Ä Ah\v th−n Xpd¡s¸SmXn 
cn¡pIbnÃ. Ah³ Dt±in¡p¶XneqsS Ah\v 
{]thin ¡mhp¶XmWv '' (apkvenw)  
 
 

2. \akvImc t{ijvTX 
 صالة الرجل فـي     ل، قال رسول اهللا      قا عن أبي هريرة    . 1

جماعة تزيد على صالته في بيته وصالته فـي سـوقه بـضعا             
وذلك أّن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثـم         . وعشرين درجة 

أتى إلى المسجد ال ينهزه إالّ الصالة ، ال يريد إالّ الصالة فلم يخط              
خطوة إالّ رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتـى يـدخل              

فإذا دخل المسجد كان في الصالة ما كانت الصالة هي          . مسجد  ال
تحبسه والمالئكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلـسه الـذي            

اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهـم   تـب           : صلى فيه ، يقولون   
 )1506مسلم (عليه ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه 
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A_q lpssddbnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: ""Pam 
A¯mbpÅ HcmfpsS \akvImcw Ah³ A§mSn 
bntem ho«ntem  sh¨v \akvIcn¡p¶Xnt\¡mÄ 
Ccp]XnÂ ]cw aS§v hÀ²\hpÅXmWv. ImcWw 
HcmÄ \Ã \ne¡v hpZp \nÀÆln¨v \akvImcw Dt± 
in¨v am{Xw ]Ånbnte¡v t]mIp¶psh¦nÂ ]Ån 
bnÂ {]thin¡p¶Xv hscbpÅ Ahs³d Hmtcm 
ImÂsh¸pIÄ¡pw Hmtcm \· tcJs¸Sp¯p 
Ibpw AXv aptJs\ Ahs³d Hmtcm Xn· ambv¨p 
IfbpIbpw sN¿p¶XmWv. C\n Ah³ ]ÅnbnÂ 
{]thin¨p IgnªmÂ \akvImc¯n\mbn Ah³ 
]ÅnbnÂ IgnªpIqSp¶ A{Xbpw kabw Ah³ 
\akvImc¯nembncn¡pw (t]mse {]Xn^e¯nem 
bncn¡pw). \akvImcw \nÀÆln¨ kvYe¯v hpZp 
thmSv IqSn Ccn¡p¶ A{Xbpw kabw \n§Ä¡v 
th−n ae¡pIÄ C{]Imcw {]mÀ °n¨psImt− 
bncn¡p¶XpamWv. "AÃmlpth Ch\v \o   IcpW 
sNmcntbWta, AÃmlpth Ch\v \o s]mdp¯v 
sImSpt¡Wta, AÃmlpth Chs³d ]ivNm 
Xm]w \o kzoIcnt¡Wta'' (apkvenw \¼À: 1506) 
 

\akvImcw ]ÅnbnÂ sh¨v kwLSnXambn 
\nÀÆlnt¡−Xns³d Kuchhpw AXn\pÅ t{I 
jvTXbpamWv apIfnÂ sImSp¯ lZoknÂ kqNn 
¸n¡s¸«n«pÅXv. AÃmlp \ap¡v sNbvXpsIm−n 
cn¡p¶ A\p{Kl§Ä¡v \µnImWn¡pI; PamA 
¯v \akvImcw ]Xnhm¡pI.  

 

 قاَل من خرج من بيته  أّن رسول اهللا عن أبي أمامة .2
متطهرا إلى صالة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج 
إلى تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر المعتمر ، 

أبو داود (وصالة على إثر صالة ال لغو بينهما كتاب في العليين 
  )حسنه األلباني

2. A_q Dama: (d): \_n(k) ]dªp: ""hÃh\pw 
Xs³d ho«nÂ \n¶pw ip²n hcp¯n \nÀ_\v[ 
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\akvImc¯n\mbn ]pds¸«mÂ Ah\pÅ {]Xn^ 
ew ClvdmanÂ {]thin¨h\mbn lÖn\v ]pds¸« 
h\pÅ {]Xn^eambncn¡pw. fplm \akvImcw 
am{Xw Dt±in¨v AXv \nÀÆln¡m\mbn ]pds¸«h\v 
Dwd \nÀÆln¡p¶h\pÅ {]Xn^ehpamWv. Hcp 
\akvImc¯n\p tijw bmsXmcp hn[ A\m 
hiyhpw {]hÀ¯n¡msX asÁmcp \akvImcw 
\nÀÆln¡p¶hs³d {K\vYw CÃn¿o\nÂ tcJs¸ 
Sp¯p¶XmWv'' (A_qZmhqZv 588. kzlolv AÂ 
_m\n) 
 

 يقول من صلّى  سمعت رسول اهللا عن عثمان بن عفان .3
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في 

  )1491رواه مسلم (جماعة فكأنما صلى الليل كله 
3. DYvam³ (d) hnÂ \n¶v: \_n(k)]dbp¶Xv 
Rm³ tI«p ""Bsc¦nepw CimAv \akvImcw Pam 
A¯mbn \akvIcn¨mÂ Ah³ cm{Xn ]IpXn ka 
bw \akvIcn¨hs\t¸msebmWv. Bsc¦nepw kp 
_vln \akvImcw PamA¯mbn \akvIcn¨mÂ 
Ah³ cm{Xn apgph\pw \akvIcn¨hs\ t]mse 
bpamWv.'' (apkvenw1491) 
 

من اغتسل يوم الجمعة   أّن رسول اهللاعن أبي هريرة . 4
غسل الجنابة ثم راح فكأنما قّرب  بدنه ومن راح في الساعة 

أنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب الثانية فك
كبشا أقرن ومن راح  في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج 

  )881البخاري ( اإلمام حضرت الملئكة يستمعون الذكر 
4. A_qlpssdd (d)hnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: 
hÃh\pw shÅnbmgvN Znhkw henb Aip²nbn 
Â \n¶pw (Ipfn¡pw {]Imcw) Ipfn¨v (t\cs¯ 
]Ånbnte¡v) t]mbmÂ Ah³ Hcp H«Is¯ _ 
en \ÂInbhs\t¸msebmWv. c−mw kab¯v 
t]mbmÂ Ah³ Hcp ]iphns\ _en \ÂInbh 
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s\t¸msebmWv. aq¶mw kabw t]mbmÂ Ah³ 
Hcp BSns\ _en \ÂInbhs\t¸msebmWv. 
\memw kabw t]mbmÂ  Ah³ Hcp tImgnsb 
_en \ÂInbhs\t¸msebmWv. A©mw kab¯v 
t]mbmÂ Ah³ Hcp tImgnap« _en \ÂInb 
hs\t¸msebmWv. Camw (JpXp_ \nÀÆln¡m³) 
]pds¸«mÂ ]n¶oSv ae¡pIÄ DÂt_m[\w 
tIÄ¡p¶XpamWv. (_pJmcn 881) 
 

 من شهد الجنازة قال رسول اهللا :  قالعن أبي هريرة . 5
حنى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله 

رواه (قيل فما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين . قيراطان
 )2189مسلم 

5. A_qlpssdd(d)hnÂ \n¶v: \_n (k) ]dªp: 
""hÃh\pw a¿¯n\v km£yw hln¨v (kµÀin¨v) 
a¿n¯n\v th−n \ akvImcw \nÀÆln¨mÂ Ah\v 
Hcp Jodm¯v {]Xn^eap−v. adhv sN¿p¶Xv hsc 
AXns\ A\pKan¨h\v c−v Jodm¯pap−v. F´m 
Wv c−v Jodm¯v F¶v tNmZn¡s¸«t¸mÄ At± 
lw ]dªp:AXv henb c−v ]ÀÆX§sft¸mse 
bpÅXmWv'' (apkvenw 2189)  
 

 قال ركعتا الفجر عن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي . 6
 )1688مسلم (خير من الدنيا وما فيها 

Bbnj(d)bnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: ""^Pvdn\v 
ap¼pÅ c−v dIvA¯v Cu temIhpw AXnse 
hkvXp¡sf¡mfpw D¯aamWv'' (apkvenw 1688) 
kp_vln¡v ap¼pÅ kp¶¯v \akvImcamWv 
Dt±iyw. ]Xnhmbn AXv \nÀÆln¡p¶ HcmÄ¡v  
PamA¯n\v ap¼v AXv \jvSs¸«mÂ kp_vln 
\akvImc¯n\v tijhpw AXv \nÀÆln¡mhp¶ 
XmWv.  

على كل سالمى   أنه قال يصبح عن النبي عن أبي ذر. 7
من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة و كل 
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تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي 
عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى 

  )1671مسلم (
7. A_qZÀdv (d) hnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: 
""FÃm ]pecnbnepw \n§fpsS Hmtcm k\v[nbnepw 
\n§Ä¡v [À½ap−v. kp_vlm\Ãmlv, AÂlwZp 
enÃmlv, em Ceml CÃ Ãmlv, AÃmlp AIv_À 
F¶nhIsfÃmw [À½amWv. \· IÂ¸n¡Â [À½ 
amWv. Xn· hntcm[n¡Â [À½amWv. c−v dIvA 
¯v fplm \akvImcw \nÀÆln¡Â Chs¡Ãmw 
]IcamIp¶XpamWv'' (apkvenw 1671) 
 

  من صلى عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت قال النبي . 8
مسلم (في يوم اثنتي عشرة سجدة تطوعا  بنى  له بيتا في الجنة 

1695(  
 
8. D½p l_o_:(d)bnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: 
""HcmÄ Hcp  Znhkw ]{´−v dIvA¯v kp¶¯v 
\akvImcw \nÀÆln¨mÂ kzÀ¤¯nÂ Ah\v Hcp 
hoSv \nÀ ½n¡s¸Sp¶XmWv '' (apkvenw 1695) 
 

fpldn\v ap¼v \mev tijw c−v, aKvcn_n\v 
tijw c−v, CimC\v tijw c−v, kp_ln¡v 
ap¼v c−v F¶nhbmWXv. 

ChbÃmsXbpw kp¶¯v \akvImc§Ä ^dZv 
\akvImc§fpambn _\v[s¸Sp¯n \_n(k) \a 
kvIcn¨Xmbn dnt¸mÀ«pIfp−v. F¶mÂ GÁhpw 
t{ijvTamb ]{´−v dIvA¯pIfmWv apIfnÂ 
sImSp¯ lZoknÂ ]dbs¸«Xv. 
  

 صالة في مسجدي أفضل من  أن رسول اهللا عن جابر. 9
ألف صالة فيما سواه إالّ المسجد الحرام وصالة في المسجد 

ابن ماجة ( الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه 
  )وصححه األلباني
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9. Pm_nÀ (d) hnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: ""F 
s³d Cu ]ÅnbnÂ (aZo\bn se akvPnZp¶_hn) 
sh¨pÅ \akvImcw akvPnZpÂ ldw Hgn¨v aÁv 
]ÅnIfnÂ sh¨v \akvIcn¡p¶Xnt\¡mÄ B 
bncw Cc«n t{ijvTXbpÅXmWv. akvPnZpÂ ld 
anÂ sh¨v \akvIcn¡p¶Xv AXÃm¯ aÁv ]Ån 
IfnÂsh¨v \akvIcn¡p¶Xnt\¡mÄ Hcp e£w 
Cc«n t{ijvTXbpÅXmWv'' (C_v\p amP: AÂ_m 
\n(d) kzlolv 1406) 
 

 من تطهر في بيته قال النبي  قال، عن سهل بن حنيف . 10
رواه ابن (ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة 

  )ماجة وصححه األلباني
10. klvep _v\p l\o^v (d) hnÂ \n¶v: \_n(k) 
]dªp: ""hÃh\pw ho«nÂ \n¶v ip²nbp−m¡n 
Jp_mAv ]ÅnbnÂ sN¶v \akvIcn¨mÂ Ah¶v 
Dwd \nÀÆ ln¨ {]Xn^ew e`n¡p¶XmWv'' (C_v 
\pamP: 1412, AÂ_m\n(d) kzlolmWv F¶v 
tcJs¸Sp¯nb lZokv) 
\_n(k) aZo\bnÂ F¯n BZyambn \nÀ½n¨ 
]ÅnbmWv akvPnZv Jp_mAv.  
 
 

3. t\m¼ns³d t{ijvTX 
 كل عمل ابن آدم  قال، قال رسول اهللا عن أبي هريرة  .1

يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف قال اهللا عز 
لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من  نهإال الصوم فإ: وجل

فرحة عند اإلفطار وفرحة عند لقاء ربه . أجلي للصائم فرحتان 
 )2707مسلم ( ولخلوف فيه أطيب عند اهللا من ريح المسك 

1. A_q lpssdd (d)hnÂ\n¶v: \_n (k) ]dªp: 
""a\pjy ]p{Xs³d IÀ½§sfÃmw ]¯v Cc«n apX 
Â Fgp\qdv Cc«nhsc hÀ²\hv e`n¡s¸Sp¶ 
XmWv; AÃmlp ]dbp¶p: t\m¼v HgnsI. t\m¼v 
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F\n¡v (am{Xw) DÅXmWv AXn\v Rm³ {]Xn^ew 
\ÂIp¶XmWv. Ah³ Xs³d `£W§fpw 
B{Kl§fpw Dt]£n¨Xv F\n¡v th−nbmWv. 
t\m¼pImc\v c−v kt´mjap−v H¶v t\m¼v Xp 
d¡pt¼mgpÅ kt´mjw asÁm¶v AÃmlphns\ 
I−pap«pt¼mgpÅ kt´mjhpw. t\m¼pImcs³d 
hmb¡v AÃmlphn¦Â IkvXqcntb¡mÄ hnin 
jvSamb kpK\v[ambncn¡pw'' (apkvenw 2707) 
 

 كيف بمن يصوم الدهر يا رسول  .... عن أبي قتادة . 2
كله ؟ ثم قال ثالث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام 

صيام عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة التي . الدهر كله
وصيام يوم عاشوراء  أحتسب على اهللا . قبله والسنة التي بعده

 )رواه مسلم(أن يكفر السنة التي قبله 
2. A_q JXmZ:(d) hnÂ \n¶v: . {]hmNItc F§n 
s\bp−mIpw sImÃw apgph³ t\m¼v t\m¡p¶h 
cpsS AhkvY. \_n (k) ]dªp: daZm³ Ign 
ªmÂ ASp¯ daZm³ hsc FÃm amk¯nepw 
aq¶v Znhkw t\m¼v A\pjvTn¡pI, (N{µamk 
§fnse 13,14,15 XobXnIfmb ]uÀ®an Znhk 
§Ä) AXmWv sImÃw apgph\pw t\m¼v A\pjvTn 
¡Â. Ad^m Znhks¯ t\m¼v AXv IgnªXpw 
hcm\ncn¡p¶Xpamb Hmtcm hÀjs¯ ]m]§Ä 
s]mdp¡s¸Sp¶XpamWv. BiqdmAv (aplÀdw ] 
¯v) ZnhkamIs« Ignªpt]mb Hcp hÀjs¯ 
]m]w AXpaqew s]mdp¡s¸Sp¶XmWv. (apkvenw 
2746)  
 

 من  قال سمعت رسول اهللا  عن أبي أيوب األنصاري. 3
مسلم (  صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر 

2759( 
3. A_q A¿q_pÂ A³kzmcn(d) hnÂ \n¶v: 
\_n(k) C§ns\ ]dbp¶Xv Rm³ tI«p ""Bsc 
¦nepw daZm³ t\m¼v A\pjvTn¨ tijw iÆmenÂ 
\n¶pw Bdv Znhkhpw IqSn AXnt\mSv XpSÀ¶mÂ 
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Ah³ sImÃw apgph³ t\m¼\pjvTn¨hs\ t]m 
sebmbn'' (apkvenw 2759) 
 

 من فطر قال، قال رسول اهللا  عن زيد بن خالد الجهني .4
صائما كان له مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا 

 ) 807رواه الترمذي ( 
4. sskZv_v\pÂ JmenZv (d) hnÂ \n¶v: \_n(k) 
]dbp¶p: ""Bsc¦nepw Hcp t\m¼pImcs\ t\m¼v 
Xpd¸n¨mÂ t\m¼v t\mÁhs³d AtX {]Xn^ew 
Ah\pw e`n¡p¶XmWv; t\m¼pImcs³d {]Xn^ 
e¯nÂ \n¶pw H¶pw Ipd¡s¸s¸SmsX Xs¶bm 
WnXv'' (XpÀapZn 807). 
 
 

4. lPvPnt³dbpw DwdbptSbpw t{ijvTX 
 قال العمرة إلى العمرة  أن رسول اهللا عن أبي هريرة . 1

والحج المـبرور ليس له جزاء إال الجنـة . همـاكفارة لما بين
  )3289رواه  مسلم (

1. A_qlpssdd (d)hnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: 
""Hcp Dwd \nÀÆln¨v ]n¶osSmcp Dwd IqSn \nÀÆ 
ln¨mÂ AXv Ah¡nSbnepÅ (]m]§Ä¡pÅ) 
{]mbivNn¯amWv. ]pWyIcamb lÖn\v kzÀ¤ 
aÃmsX {]Xn^ehpanÃ'' (apkvenw 328)   Htc bm{X 
bnÂ H¶ne[nIw XhW Dwd \nÀÆln¡p¶Xn\v {]hm 
NI amXrIbnÃ. (hnhÀ¯I³)  

  
 عمرة في قال، قال رسول اهللا    عن ابن عباس . 2

  )رواه مسلم(رمضان تقضي حجة أو حجة معي 
 2. C_v\p Aºmkv(d)hnÂ \n¶v: \_n (k) ]d 
ªp: ""daZm\nse Hcp Dwd lÖn\v XpeyamWv. 
AXsÃ¦nÂ Fs³d IqsSbpÅ lÖn\v Xpey 
amWv'' (apkvenw 3039) 
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5. {]mÀ°\-m -IoÀ¯\§Ä 
 خرج من عندها بكرة عن جويرية رضي اهللا عنها أن النبي  

وهي في مسجدها ثم رجع بعد أضحى وهي  حين  صلى الصبح
. جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت نعم 

ت لو وزنت بما  لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مراقال النبي
سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه ورضا : قلت منذ اليوم لوزنتهن 

   )6913رواه مسلم (نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 
1. Ppsshcn¿ (d) bnÂ \n¶v: ""\_n(k) Hcn¡Â 
AhcpsS ASp¯v \n¶v {]`mX \akvImcw Ignªv 
]pd¯v t]mbn. ]n¶oSv fplm kabw \_n(k)  
Xncn¨p h¶p. At¶cw AhÀ ]ÅnbnÂ Xs¶ C 
cn¡pIbmbncp¶p. At¸mÄ \_n(k) tNmZn¨p: \o, 
Rm³ t]mIp¶ AtX AhkvYbnÂ Xs¶ Ccn¡p 
IbmtWm? AhÀ ]dªp AsX. At¸mÄ 
\_n(k) ]dªp: \o kp_vlm\Ãmln h_n 
lwZnln AZZ JÂJnln h cnZzm \^vknln h 
kn\X AÀinln h anZmZ IenamXnln (AÃmlp 
hns³d hN\§Ä tcJs¸Sp¯nb ajn IWs¡, 
Ahs³d knwlmk\¯ns³d Xq¡w IWs¡, 
Ahs³d a\Ên s³d  Xr]vXn IWs¡, Ahs³d 
krjvSnIfpsS F®w IWs¡ Ahs\ kvXpXn¡p 
¶tXmsSm¸w Rm³ hmgv¯p¶p) F¶o \mev hN\ 
§Ä aq¶v XhW ]dbpIbpw F¶n«Xv Xq¡n t\m 
¡pIbpw sNbvXmÂ XoÀ¨bmbpw C¶p apXÂ \o 
]dbp¶htb¡mÄ AXv L\w Xq§pI Xs¶ sN 
¿p¶Xmbncn¡pw'' (apkvenw 6913) 
 

من قال الإله إال اهللا :  قال أن رسول اهللا عن أبي هريرة . 2
وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 

له حرزا من الشيطان  حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت
 ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد يومه ذلك حتى يمسي ، 

   مائة  في يوم ومن قال سبحان اهللا وبحمده. عمل أكثر من ذلك
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  )6842رواه مسلم (مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 
2. A_qlpssdd(d) hnÂ \n¶v: \_n (k) ]dªp: 
""Bsc¦nepw em Ceml CÃÃmlp hlvZlp em 
icoI elp, elpÂ apÂIp helpÂ lwZp h 
lph Aem IpÃn ssiC³ JZoÀ (AÃmlphÃmsX 
Hcm cm[y\panÃ, Ah\mWv FÃm B[n]Xyhpw, kv 
XpXnIfpw Ah\v Xs¶, Ah³ FÃmÁn\pw Ignhp 
Åh\pamWv) F¶v Hcp Znhkw \qdv XhW ]d 
ªmÂ Ah\v ]¯v ASnaIsf tamNn¸n¨ {]Xn 
^eap−mbncn¡pw, Ah\v \qdv \·IÄ tcJs¸ 
Sp¯pIbpw Ahs³d \qdv ]m]§Ä ambv¡s¸ 
SpIbpw sN¿pw. {]kvXpX Znhkw sshIpt¶c 
amIpw hsc ]nimNnÂ \n¶pw AXv Ah\v kwc£ 
Whpambncn¡pw. CXv aptJs\ e`n¡p¶Xnt\ 
¡mÄ t{ijvTIcamb Hcp Imcyhpw HcmÄ¡pw 
{]hÀ¯n¡m\mhpIbnÃ; CXv A[nIcn¸n¨meÃm 
sX. Bsc¦nepw kp_vlm\Ãmln h_n lwZnln 
(AÃmlphns\ kvXpXn¡p¶tXmsSm ¸w Ahs\ 
Rm³ hmgv¯p¶p) F¶v Hcp Znhkw \qdv XhW 
]dªmÂ  Ahs³d ]m]§Ä kap{Z¯nse \pc 
IWs¡bpÅXmsW¦nepw AXv s]mdp¡s¸Sp¶ 
XmWv '' (apkvenw 6842) 
 

قال حدثني أبي قال كنا عند رسول  عن مصعب بن سعد . 3
 فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ فسأل اهللا 

يسبح : ب أحدنا ألف حسنة ؟ قالسائل من جلسائه كيف يكس
مائة تسبيحة  فيكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف خطيئة 

  )مسلم(
3. ankzvA_v _v\p kAZv (d) ]dbp¶p: Ft¶mSv 
Fs³d ]nXmhv C§s\ ]dªp: ""R§Ä Hcn¡ 
Â \_n(k)bpsS ASp¡Â Ccn¡sh At±lw 
tNmZn¨p: \n§fnsemcmÄ¡v Znhkw Bbncw \· 
{]hÀ¯n¡Â {]bmkamIptam ? Iq«¯nÂ HcmÄ 
]dªp: Bbncw \· {]hÀ¯n¡m³ F§s\ 
km[n¡m\mWv? At¸mÄ At±lw ]dªp: \n§ 
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Ä \qdv XhW kp_vlm\Ãmlv F¶v ]dbpI; AXv 
aqew \n§Ä¡v Bbncw \· FgpXs¸SpIbpw 
Ahs³d Bbncw ]m]w ambv¡s¸SpIbpw sN¿p 
¶XmWv'' (apkv enw 6852) 
 

ه أيعجز  ألصحاب قال، قال النبي عن أبي سعيد الخدري . 4 
: أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا

أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا ؟ فقال اهللا الواحد الصمد ثلث القرآن 
 )البخاري( 

 
4. A_q kCuZnÂ JpZvcn¿v (d)hnÂ \n¶v: 
\_n(k) ]dªp: ""\n§Ä¡v Hcp cm{XnbnÂ JpÀ 
B\ns³d aq¶nsemcp `mKw HmXm³ {]bmkam 
Iptam? AXv AhÀ¡v {]bmkamhpIbpw AhÀ 
C§s\ ]dbpIbpw sNbvXp: \_ntb, BÀ¡v 
Ignbm\mWv AXv? At¶cw \_n (k)]dªp: 
AÃmlpÂ hmlnZpÊaZv (JpÂ lphÃmlp AlZv 
F¶v XpS§p¶ kqd¯pÂ CJvemkv) JpÀB\n 
s³d aq¶nsem¶mWv !'' (_pJmcn 5015) 
 
 

   ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفرله وهي سورة تبارك الذي5

  )رواه الترمذي(بيده الملك 
5. A_q lpssdd(d)hnÂ \n¶v: \_n (k) ]dªp: 
""\nivNbw ap¸Xv Bb¯pIÄ (hN\§Ä) DÄ 
s¡mÅp¶ JpÀB\nse Hcp A²ymbw (]mcmb 
Ww sN¿p¶hÀ¡v) ]m]w s]mdp¡s¸Sp¶Xv hsc 
ip]mÀi sN¿p¶Xmbncn¡pw; AXv X_mdIÃZo 
_n bZnlnÂ apÂIv F¶v XpS§p¶ kqd¯pÂ 
apÂIv BWv'' (XpÀapZn 2890) 
 

 من قرأ  قال، قال رسول اهللا عن عبد اهللا بن مسعود . 6
 حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ال أقول 

  الم حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف
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  )رواه الترمذي(
6. A_vZpÃmln_v\p akvDuZv (d)hnÂ \n¶v: \_n 
(k) ]dªp: ""hÃh\pw JpÀB\nÂ \n¶pw Hcp 
A£cw ]mcmbWw sNbvXmÂ AXn\v Ah\v Hcp 
\· e`n¡p¶XmWv. B \· ]¯v aS§mbn hÀ 
²n¸n¡p¶XmWv. Aen^vemwaow F¶Xv Hcp lÀ 
^msW¶v Rm³ ]dbp¶nÃ; Aen^v Hcp lÀ^m 
Wv, emw Hcp lÀ^mWv, aoav asÁmcp lÀ^mWv'' 
(XpÀapZn 2910)   
 

 
6. Zm\ [À½ t{ijvTXIÄ 

الساعي على   قال  عن النبيعن صفوان بن سليم  .1
األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا أو كالذي يصوم النهار 

  )البخاري( ويقوم الليل 
1. kz^vhm\p _v\p keow(d)hnÂ \n¶v: \_n(k) 
]dªp: ""AKXnIfptSbpw hn[hIfptSbpw Imcy 
¯nÂ ]cn{ian¡p¶h³ AÃmlphn³d amÀ¤¯n 
Â [À½kac¯nÂ GÀs¸«hs\t¸msetbm AX 
sÃ¦nÂ ]IÂ t\m¼\pjvTn¡pIbpw cm{Xn kp¶ 
¯p \akvIcn¡p¶hs\ t]msebpamWv'' 
(_pJmcn 6005) 
 

 أنا وكافل اليتيم في الجنة  عن النبي عن سهل بن سعد 2
 )6005رواه البخاري (هكذا وقال بإصبعه السبابة والوسطى 

2. klvep _v\p kAZv (d) hnÂ \n¶v: \_n(k) 
]dªp:""Rm\pw A\mYIsf kwc£n¡p¶h\pw 
kzÀ¤¯nÂ C{]Imcambncn¡pw. {]hmNI³ Nq 
−p hncepw \Sphncepw DbÀ¯n ImWn¨psIm 
−mWnXv ]dªXv'' (_pJmcn 6005) 
 
 

7. [À½ kac t{ijvTXIÄ 
  رباط يوم وليلة خير قال سمعت رسول اهللا عن سلمان . 1
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 من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 

  )4938رواه مسلم (الفتان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن 
1. kÂam³ (d)hnÂ \n¶v: \_n(k) ]d ªp: ""Hcp 
cmhpw ]Iepw AÃmlphns³d amÀ¤¯nÂ ([À½ 
kac¯n\mbn) Cd§Â Hcp amks¯ t\m¼pw 
\a kvImchpw \nÀÆln¡p¶Xnt\¡mÄ D¯a 
amWv. AXnÂ Ah³ h[n¡s¸«mÂ Ahs³d {]h 
À¯\¯nÂ Ah³ \ncX\mbncn¡p¶XmWv; 
Ah\v D]Poh\hpw \ÂIs¸Sp¶XmWv. FÃm 
hn[ \mi§fnÂ \n¶pw Ah³ kpc£nX\p 
ambncn¡pw'' (apkvenw 4938) 
 
 

8. {]t_m[\ t{ijvTXIÄ 
عن أبي هريرة    . 1       أن رسول اهللا        قال من دعا إلى الهدى 

كان له من األجر مثل أجور من تبعه  ال ينقص ذلك من أجورهم              
عه ال  شيئا ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من آثام مثل آثام من تب            

)6804مسلم ( ينقص ذلك من أثامهم شيئا   
1. A_qlpssdd(d)hnÂ \n¶v: \_n(k) ]dªp: 
""hÃh\pw k·mÀ¤¯nte¡v (Hcmsf) £Wn¨mÂ 
AXv ]n³ ]Án {]hÀ¯n¡p¶hs³d {]Xn^ew 
Ah\v H«pw IpdbmsX Xs¶ Ah\pw (£Wn 
¨h\pw) D−mbncn¡p¶XmWv. HcmÄ Hcp ZpÀamÀ¤ 
¯nte¡v £Wn¨mÂ AXv ]n³]Ánbhs³d 
IpÁ§Ä Ah\v H«pw IpdbmsX  £Wn¨h\pw 
D−mbncn¡p¶XmWv'' (apkvenw 6804) 
 

ktlmZc·msc, ^fmCepÂ AAvamÂ (IÀ½ 
§fpsS t{ijvTXIÄ) F¶ t]cnÂ lZokpI fn 
Â kvYncs¸«n«nÃm¯ Hcp ]mSv IÅ¡YIÄ {]hm 
NI³(k) bpsS t]cnÂ t]mepw FgpXn \nd¨pÅ 
{K\vY§Ä kaql¯nÂ {]Ncn¸n¡s¸«n«p−v. 
AhbnÂ h©nXcmIcpsX¶v HmÀ½s¸Sp¯p¶p. 
sXfnhpIfpsS ]n³_eapÅ At\Iw IÀ½§fpw 
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ZnIvdpIfpw \ap¡v A\pIcn¡m³ \_n(k) {]hÀ 
¯n¡pIbpw A\pbmbnIsf ]Tn¸n¡pIbpw 
t{]mXvkmln¸n¡pIbpw sNbvXn«p−v. Ah¡pÅ 
GXm\pw DZmlcW§fmWv \n§Ä Cu IrXn 
bneqsS I−Xv. AhbpÄs¡mÅm³ {ian¡pI. G 
sXmcp IÀ½hpw kzoIcn¡s¸SpI BXvamÀ°X 
tbmsSbpw, {]hmNINcy ]n´pSÀ¶v \nÀÆln¡p 
Ibpw sN¿pt¼mÄ am{XamWv F¶ s]mXpXXzw 
GsXmcp IÀ½t¯msSm¸hpw \mw Hm À¯ncnt¡ 
−XmWv. A{]Imcw Xs¶ \_n(k)bpsS t]cnÂ 
Ifhv ]dbp¶hÀ \cI¯nÂ X§fpsS Ccn¸nSw 
Dd¸n¨psImÅs« F¶ -\_nhN\hpw Cu hnjb 
Iambn \mw {]tXIw HmÀ¯ncnt¡−XmWv. 
   AÃmlp {]hmNINcy ]n´pSÀ¶v PohnXw 
{Ias¸Sp¯m³ \s½  A\p{Kln¡s« (Bao³) 

 

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
   

  


