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 صجنريةى لة فةسموودةطةد  ناوي كتيَب:
 فةسموودة ِساطتةكان                      

 .( 02202217042)  ذ.م/     يوسف رشيد ئامادةكردنى:
ــناردن:  ــارةي س ثااد ا ة )  ااة   ااةى    ى(5252ذمااة )   ذم

  )زة )تي  ِؤشهبريي حكومةتي ية  َمي كو استةنة ) .
طة ِةنة ) بؤ قو ئةىء ساونهة  باة     ة زجنري)ى (5) زجنرية:

 تيَطة شتهى ثيَشيهى ئوممة .
 .(ز 2012ك/  1433  ثيَهجةم    نؤرة و سالَي ضاث:
 : بهكةي بآلوكردنةوة

 بخةنةى سونهة/ سليَمةنى.كتيَ
 كتيَبخةنةى ئيمةى/ سليَمةنى.

 .   .( 02201230070)  ضةمضةمةأل/  كتيَبخةنةي سيمة
 كتيَبخةنةى زةنشت/ كة  .

 .. مايف ضاثكردن و لةبةرطرتنةوةي ثاريَزراوة 
 

 ثيَهاسةى ثةرتووك



 (3) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 

 
 ثيَشةكى

ْ ِ ُ ُع َنَُدُتدددد َّددددِم َُْحَمددددُلُع َنَُْ دددَسِتَُغُم َنَُْ ددددسدَ ددددْو ُ ددددُ نِر َأُْدُ ِ ددددَغا ِإنَّ اْلَحْمدددَل ِل َّدددِم ِْ وُذ بِال
ُِْضلَّ َلُم َنَْْو ُيْضِِْل َفالَ َهاِدَى َلُم َنَأْ دَهُل َأْن  َْْو يَدْهِلِع الَُّم َفالَ  َنَسََّْئاِت َأْعَمالَِغا 

َُْحمَّلاً َعْبُلُع َنَرُسولُ   ُم.الَ ِإَلَم ِإالَّ الَُّم َنْحَلُع الَ َ  ِيَك َلُم َنَأْ َهُل َأنَّ 
  ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦژ 

 (.ٕٓٔ)ِعْمَرانَ  آلِ  ُسوَرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 (.ٔ) النَِّساءِ  ُسوَرة ژڦ  

   ۓ   ے    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ےژ 

         ژ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶ ﮷  ﮸   ﮹   ﮺   ﮻  ﮼         ۓ  
 (.0ٔ-0ٓ:)اأَلْحَزابِ  ُسوَرة

َّددددددِم َنَأْحَ ددددددَو اْلَهددددددْلِى َهددددددْلُى  ُْ ال ددددددَلَث اْلَحددددددِليِ  ِأسَددددددا َْ َّْابَدْتدددددُل...فَِأنَّ َأ َأ
ُْْحَلتَدٍد ِبْلَعددٌ نَُأدلَّ ِبْلَعدٍد َ دَُْحمٍَّل) ُْْحدَلتَاهُدَها نَُأدلَّ  ُْدوِر  ُُ الََلدٌ ( َنَ د َّ ا

 نَُألَّ َ الََلٍد ِفى الغَّاِر.
 



 (4) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 

 
 نوَيز كشدن

 )      :َوَسللَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   اللَّهِ  َعْةدِ  َعنْ  .1
َْوَ  يُدْقَضددى َْددا َنَأنَّلُ  الصَّددداَل ُ  اْلَتْبددلُ  بِدددمِ  ُيَحاَسدد ُ  َْددا َأنَّلُ   ِفددد  الغَّدداسِ  بَدددد

َْاءِ  ّ  اشجُ اليظاٜٕ ّاخ (.اللّْ بنً ببنٕ صا نه ّالنياىنٕ     ابنً ىرنش 
 القضاصٕ ّإطيادِ  خٔح .ّ

ساية ى ََ ا)ك  َات  اة  ِؤذى     ةتة:    ةكةم شاتيَ  كاة بةناث) ث    
اة نو َذ)كةنة ,  )  ةكةم شتيَ  كة حوكمى  ةسة  ا)ا  َت  ى ا ة

ئااةم رة مو ا) ااة يااةني   ااة نيَااوةى كة اكىااثة كااو َو  ِشااتهة ((.
)اة  بؤ ثة  َزطاة ى كا اى  اة نو َاذ)كةنيةى ضاونكة      بة ) ِاة ةى ا

 نو َذ  ةكةم شتيَكة ث سية ى  يَو) ا)ك  َت  ة  ِؤذى ا ة ي اة.
 اللَّللهُ  َصلللَّى اللِ  َرُسللولَ  َأنَّ  بَلَلغَلل َ  أَمللا: ِِلُْمللرانَ  قَللالَ  ، ُعَمللرَ  ابْللنَ  َأنَّ  .2

ََِواتِ  َأْفَضلُ  ):َقالَ  َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ   اْلُجُمَتدِ  يَدْومَ  الصُّْبحِ  ََاَل ُ  اللِ  ِعْغلَ  الصَّ
 اخشجُ ابْ ىعٔه ّإطيادِ  خٔح . (.َجَماَعدٍ  ِف 

بةشرت هى نو َذ)كةى  ة ى كوةى طة  ) نو َذى بة ةنىياة     ةتة: 
 . ة  ِؤذى جومعةاة بة جةمةعة  بك  َت ((



 (5) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
ُُ َرُسللوَل الل قَلاَل أَبُلو أَوبلوبَ  .3 ْعل وَلُقللول:  َوَسللَّ َ  هِ َعَلْيل اللَّلهُ  َصللَّى ، َسَِ
( ََ ُّ ََ  .(ِمجْ الدغَّ  وعَ ُِ ا طُ هَ بِ نا رُ ادِ بَ  ،سِ مْ الشَّ  وطِ قُ سُ  عَ َْ  ِْ  ِ  ْ مَ الْ  ال َ وا 

 نياىٕ ّإطيادِ  خٔح .السّاِ 
 ةتاة:   نو َاذى ماةب  ك بكاةى  اة كاةتى كاؤ  ئاة ة بو نااثة ,  )         

 ئةستيَ ) ا) ا)كة  َت((. كةتيَ  كيَ ةكةى  ة ك انيثة

ُْ  َعنلَْها اللُ  َرِضيَ  ِئَشةَ َعا َعنْ  .4  عليه الل صلى  اللِ  َرُسْولُ  قَالَ :  قَاَل
 .( َدرََجد ِبَها َنرَفَدَتمُ  اْلَجغَّد ِف  بََساً  َلمُ  اللُ  بَدَغى دً فُدْ جَ  َسلَّ  َْوْ )  :وسل 

  بخشجُ احملاملٕ ّإطيادِ  خٔح .
 

كاوةى   ةتة:   ية  كةسيَ  بؤشة ى  ِ ز َ  ث ِبكةتاة )  اة نو َاذاة    
,  ) ثلة اةكي   يَكى بؤ ا  ست ا)كاة   اة بةيةشاتثة   طة  ) مة ا

 .بة زى ا)كةتة )((
   
 
 



 (6) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 وسل  عليه الل صلى اللِ  َرُسولَ  َأنّ ،اللَّْيِثيِّ  َأْشَي َ  ْبنِ  قَلَةاثِ  َعنْ . 5

ََِْوِ  ََاَل ُ ) :َقالَ  اِحَبمُ  َأَحُلُهَما يَدُؤمُّ  رَُج َّمِ  ِعْغلَ  َأزَْأى ََ  ََاَل ِ  ِْوْ  ال
 ََُِ ََاَل ُ هَدسدَْ ى  دٍ َتَما َّمِ  ِعْغلَ  َأزَْأى َأَحُلُهمْ  يَدُؤُُّْهمْ  َأْربَدَتدٍ  َن   ََاَل ِ  ِْوْ  ال
اَئدٍ  بً طعذ ّالذٓلنٕ اسّاِ البخاسٖ يف التةسٓخ ّالبضاس ّ (.هَدسدَْ ى ِْ

 ّ خخُ احلاكه ّغريِ )) خٔح ببٕ داّد((.
نو َاذى ئاة ى    ةتة:   نو َذ ك انى ا   ثياة  كاة  اةكيَكيةى ثايَ      

ت  ةى بكة  بةشرت)  ة  ى كوةى طة  )  ة نو َذى يةشات كاة    
,  ) نو َذى ضوة  كة  كة  ةكيَكيةى ثايَ   ية جية بيكةىكة بة ج

نو َذ ةى بكة  بةشرت)  ة ى كوةى طة  )  اة نو َاذى ساةا كاة      
ئةم رة مو ا) ة ثيَمةى  ِةا)طة ةنيَ كة نو َذى كة بةجية بيكةى((.

ث َ  ثةاةشا  زؤ )  ى كاوةى ثاة  ) اطة  , جاة     بة كؤمةأل ضاةن 
 ثيَو شتة  ة سة  ب ِ ةاة ةى ثة  َزطة ى  يَ بكة و.

 
 
 
 

 



 (7) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ئاداب

 َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولَ  ِإنَّ  وَلُقللولُ  َكللانَ   ُعَمللرَ  ابْللنَ  َأنَّ  .6
ُد الطََّتامَ  َنَأْطِتُموا ال َّاَلمَ  َأْفُشوا) :َقالَ  َْد َُأمْ  َأَمدا ِإْخَواًُدا وانَُأُو َّدمُ  َأ  (ال

بنً صنذٖ ّإطنيادِ    اّ بً ماج٘ ّببْ احلظً احلشبٕاسّاِ اليظاٜٕ ّ
   خٔح

ة,  ) كوة اى ببةكشو  ةتة:   سة م بآل  بكةنة )  ة نة  كؤتةنث
,  ) بنب بة ب ةى  ةكرتى ضؤى كوةى طاة  ) راة مةنى   بة يةذة ةى

 .ثدك ا  ى((
 السَّدََّْى) :قَلالَ  وسلل  عليه الل صلى النَِّبَّ  َأنَّ   ِل ٍ َما ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .7

ددوَ  َّددمِ  ِْ ددوَ  َناْلَتَجَِدددُ  ال َْطَانِ  ِْ بننْ ٓعلننٙ ّ البَٔقننٕ   ببخشجننُ  .(الشَّدد
 ّإطيادِ حظً.
,  ) ة  كاااؤ ى  اااة   اااةى كاااوةى طة  ) ) اااة    ةتاااة:    ةسااا 

 .ثة ةك اني   ة   ةى شة تةنة ) ة((
 
 
 



 (8) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
ُُ : قَلللالَ  ْخرٍ َصللل بْلللنِ  ُجةَلللارِ  َعلللنْ  .8 ْعللل  وسلللل  عليللله الل صللللى النَّلللِ َّ  َسَِ

َّا ) :وَلُقولُ   .(َعْورَاهَِغا هُدَ ى َأنْ  ُُِهََغا ِإ
بخشجُ احلاكه ّصيُ البَٔقٕ ّببً ػناٍ  ّببنً طنوً ّابنً ابنٕ       

 حامت.
بةآلم  ةتة:   ئيَمة قةا)بة ك ة )  يَمةى كة عة  )متةى ببيه  َت((.

  )تي كؤ ةى ثيشةني كة اكي مةنةى عةبة اةكة ) زؤ  َ   ة موسلا
ا)كةى  ةى جل   باة طي  ئة  كةسةنة  ة ى تؤثةى ,  )كو ا)ا)ى

  ة بة  ا)كةى  ة ذنةى   ثية ةى. تةس    تةن 
د ِ ) :قلال وسلل  عليله الل صللى الن  أن:  برزة أيب عن .9 ََُذى أِْ  ا

ددَلَةدٌ  لددكَ  فأَّددمُ  الَط ِيدد ِ  عددو يف األدب سّاِ ابننً طننعذ ّالبخنناسٖ   ( ََ
  املفشد ّابً ىرش ّامحذ ّاطيادِ  خٔح

 ةتة:   نة ِ)حةتى  ةسة   ِ َطة  بة ) , ئة ة ئاة كة )  باؤ ئاةبد    
 .بة ضةكة((

 )          :قَلالَ  َوَسللَّ َ  َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  َصللَّى النَّلِ ِّ  َعلنْ   ُهَروْلَرةَ  َأيب  َعنْ  .11
ُُّهددوَّ  تَدداَل ٌ   اْلِجغَدداَز ِ  َنُ ددُهودُ  اْلَمدد ِي ِ  ِعََدداَد ُ  مٍ ُْْ ددِِ  ُأددلّْ  َعَِددى َحدد ّّ  ُأ

َّددمَ  َحِمددلَ  ِإَذا اْلَتدداِطسِ  َنَهْشددِمَ ُ  خشجننُ البخنناسٖ يف  ب.( َنَجددلَّ  َعدد َّ  ال
 األدب املفشد ّإطيادِ  خٔح .



 (9) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ةتااة:   سااد كااة  ية ااة ية ساايكيةى  ةجبااة  ةسااة  يااةمو         

 ك انىموسلامةنيَ  : ساة اةنى ناةكؤ , ئةماةا) باو ى  اة باة ِىَ      
تة مى موسلامةنثة ,  ) ثة ِةنة ) بؤ كةسايَ  بذاذميَت   سوثةساى    

 .يَت ةحلمث هلل تؤ  ثدى بلايَى   مح  ةهلل((كوة بكة    ةتة بلا
 

 خواسدنء خواسدنةوة
 َعَلْيللللهِ  اللَّللللهُ  َصلللللَّى اللَّللللهِ  َرُسللللولُ  قَللللالَ  قَللللالَ   َمالِلللل ٍ  بْللللنِ  أَنَللللسِ  َعللللنْ  .11

َّمَ  ِإنَّ ):َوَسلَّ َ  َدْ  َ  ال َُْألَ  َأنْ  اْلَتْبلِ  َعوْ  ىلََ َْأَِددَ  َي َهدا فَدََْحَمدَلعُ  اُْ ََِدْ  َأنْ  َع
 َْ َها فَدََْحَمَلعُ  الشَّْ َبدَ  َيْشَ  ََِدْ  محذ.ببخشجُ مظله ّالرتمزٖ ّ (َع

 ةتة:   بة ِةستى كوةى طة  )  ِةزى ا)باد  اة بةنث) اةكى كاؤى     
ساوثة ء ستة شاى كاوةى  ةساة       كةتيَ  كاة ثة   اةد ا)كاوة    

 ااةى قومااة ئة  َاا  ا)كااوة  سااوثة ء ستة شااى كااوةى ا)كااة , 
   ةتة كوةى طة  )  ِةزى ا)بيَت  ةبةنثى كؤى  ةسة  ا)كة  ((

بة يؤى ئة  سوثة ء ستة شةى كة  ةسة  كوة اىء كوة اناة )  
 ا) كة .

 



 (10) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
ِتهِ  َعنْ  رَاِفعٍ  َأيب  ْبنِ  اللَّهِ  ُعةَلْيدِ  َعنْ  .12  للَّهُ ا َصلَّى النَِّ َّ  َأنَّ  َسْلَمى  َجدَّ

َْ ٌ ):َقالَ  َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  َْ ِ  ِفَمِ  َهْم َ  اَل  بَد اخشجنُ ابنً    (ِفَدمِ  َطَتدامَ  اَل  َأاْلبَد
 ماج٘ ّاطيادِ حظً.

 ةتة:  ية  مة ايَا  كو ماةى تياة ناةبَيت ,  )كاو مة ايَا   ة اة كاة         
ئةم رة مو ا) ة ئةمةذ) بؤ ئة ) ا)كة  كة كوة انى تية نةبيَت((.
 )كةتي تيَثة ة بة بوني  ة نة  مةأل اة.كو مة ضةنث كيَ   بة 

 َعَلْيلللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولُ  قَللالَ  :قَللالَ   اْلَْطَّللابِ  بْللنِ  ُعَمللرَ  َعللنْ  .13
َْوِ  َيْكِ دد  اْلَواِحدددلِ  َطَتددامَ  ِإنَّ )  :َوَسلللَّ َ  َْوِ  َطَتدددامَ  َنِإنَّ  ااِلتْدغَددد  َيْكِ ددد  ااِلتْدغَددد
َْربَدَتدَ  الثَّاَلَتدَ  َْربَدَتدِ  َطَتامَ  َنِإنَّ  َناُْ  .( َنال ّْسَّدَ  اْلَخْمَ دَ  َيْكِ   اُْ

 طيادِ  خٔح بؼْاٍذ.إخشجُ ابً ماج٘ ب
 ةتة:   بة ِةستى كوة انى  ةد كة  بةشى ا ةى ئةكة  ئةطة  بة 
كؤمةأل بيخؤى  ) كوة انى ا ةني  بةشى سايةىء ضاوة  ا)كاة     

م . ئاة  ) كوة انى ضوة  كةسي  بةشى ثيَاهءء شاة  ا)كاة ((   
رة مو ا) ة ئةمةذ) بؤ ئة ) ا)كة  كاة كيَا   بة )كاةتي زؤ   اة     

بااو  ااة كااوة اى    كؤمااةأل اة ااة  ةتااة موساالامةنةى  ااةد كؤمااةأل   
,  ) بة ثيَضة ةنة ) كيَ    بة )كة   ة ثة ضة كة )كةني ت    اة

  مة هةتياة  زبيَهةاة نىية بة اكو سزةى كواةثة ضة ي   حيزب حي
 بؤ ئةم ئومةتة.



 (11) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 )          :َوَسللَّ َ  َعَلْيلهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعةَّاسٍ  ْبنِ ا َعنِ  .44
ددددوْ  َفُكُِدددوا اْلَقْصددددَتدِ  َنَسدددد َ  اْلبَد ََأددددَ  إنَّ  ُِوا َناَل  َُدَواِحََهددددا ِْ َُْأ ددددوْ  هَددد      (. رَْأِسددددَها ِْ

 سّاِ الظشٖ بً حئٙ ّإطيادِ  خٔح .
, اى  ة نة ) ِةساتى قةثةكةاة اة  كوة    بة ِةستى بة )كةتى  : ةتة

, ),  )  اااة ساااة ىية كة ةتاااة ئيَاااو)  اااة قة ةبياااة ) بيخاااؤى 
 .ية ) مةكؤى((ة ) ِةستن

 اللَّللهِ  َرُسللولِ  َعللنْ   َعْنهَمللا اللَّله َرِضللي أَِبيللهِ  َعللنْ  اللَّلهِ  َعْةللدِ  بْللنِ  َسللا ِِ  َعلنْ  .15
َّمُ  َح َّمَ ) :َقالَ  َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى سّاِ  ( َحَ امٌ  ُْْ ِك ٍ  نَُألُّ  َخْم َ الْ  ال

 اليظاٜٕ ّالنياىٕ ّابً صظاكش ّاطيادِ  خٔح.
,  ) يااةمو     ) عااة )قى حااة ةم كاا ا  )   ةتااة:   كااوةى طااة  

 .سة كؤ  كة  َ  حة ةمة ((
 
 
 
 
 
 



 (12) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 و يةكتاثةسطتى باوةِس

 : َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى النَّللِ ِّ  َعللنْ  َعْنهَمللا اللَّلله َرِضللي ُعَمللرَ  ابْللنِ  َعللنِ  .16
 مالَِ  واَلُ اسْ فَ  ُْ وْ الثدَّ  َيْخَِ ُ  أما مأُ لِ حَ أَ  فِ وْ جَ  فى لََْخَِ ُ  اإليمان إن)
 طيادِ حظً.إخشجُ احلاكه ّب .(مكُ وبِ ُِ ةدُ  ىفِ  انَ يمَ اإلِ  دَ لّْ جَ يُ  نْ أَ 

 ةتة:   بة ِةستى بة ) ِ كؤى ا)بيَت  ة نة  ساكى ياة   اةكيَ   اة     
 , ضؤى ثؤشةد كؤى ا)بيَتية  )دء  –تةى  ةتة  ة نة  ا ا –ئيَو) 

 ) ئيَو)  بذة ِ َهة )  ة كوةى طة  ) بة ) ِتةى تةز) بكةتة )  اة  
 .نة  ا اةكةنتةنثة((

      :قَلللللللللالَ  َوَسللللللللللَّ َ  َعَلْيلللللللللهِ  اللَّللللللللهُ  َصللللللللللَّى النَّلللللللللِ َّ  َأنَّ  ُهَروْللللللللللَرةَ  َأيب  َعللللللللنْ  .17
َّْسِد  نأْحَى اإِليمانِ  ِْوَ  الحَاءُ ) سّاِ ابً صظاكش ّإطنيادِ   (نُ ُعْثمدا ُأ

  خٔح .
 ةتة:  شة م ك اى بةشيَكة  ة بة ) ِ,  ) بةشة م ت  و كة   اة  

.ئاةم رة مو ا) اة   ئومةتى مهثة عومسةنة   ِ)زةى كوةى  ىَبيَت((
 اة ئيماةمي   ئاة  كةساةنةى تةناة  تةشاة      بة ثاة   اةنة ) اة باؤ    

 عومسااةى ا)ا)ى  )كااو   سااة ث قوتااك (   يااة    َهااةى ئااة       
 َصلللَّى)مطللاعن سليد قطلا ح اصللواب رسلول الل مةشااةى كتيَبااى  تة
 .بكة( َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 



 (13) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
عَ  أَنَّهُ  ، اأَلْنَصاِريِّ  ُعةَلْيدٍ  بن َفَضاَلةَ  َعنْ  .18  اللَّلهُ  َصللَّى اللَّلهِ  َرُسلولَ  َسَِ
َِحَ  ):وَلُقولُ  َوَسلََّ ، َعَلْيهِ   َأَ افًا، َعَُْشمُ  نَ نََأا اإِلْسالِم، ِإَلى ُهِليَ  َْوْ  َأفْد
 خشجُ احلاكه ّإطيادِ  خٔح .ب (ِبمِ  َنةَدَغعَ 

ى كا ة بيَات بؤئيشا,م ,      ةتة:   سة ر ةز بو ) كةسيَ  كة  ِ َهماة 
 ) ذ ةنيشى ئة )نث) بو بيَت كةبةشى ك ابيَت  ) قةنةعةتى ثاد  

 ك ابيَت((.
لل أَنَّللهُ  :اْلَعللا ِ  بْللنِ  َعْمللِرو بْللنَ  اللَّللهِ  َعْةللدَ َعللْن  .19  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولَ  عَ َسَِ
َْ  ِإنَّ  ) :وَلُقللولُ  َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  ََّهددا آَدمَ  بَغِدد  ةُدُِددو َْوَ  ُأ ددبَدَتَْوِ  بَددد َْ ددوْ  ِإ ِْ 

اِبعِ  ََ ِْ ٍ  ال َّْحَموِ  َأ  َرُسدولُ  يَدُقدولُ  تُدمَّ  تُدمَّ  َيَشداءُ  َأَْد َ  ُيَص ُّْفمُ  َناِحلٍ  َأَق
َّمِ  َّى ال َّمُ  ََ ََِْمِ  ال َُّهمَّ  َّمَ َنسَ  َع ِْ  َُْص ّْفَ  ال دِ فْ  اْلُقُِدو َْ ُِوبَدغَدا ا  ِإلَدى ةُد

 ( . سّاِ مظله ّامحذ ّالنياىٕ . طَاَعِسكَ 
 ةتة:   بة ِةستى ا اةكةنى بةنى ئةا)م ية  يةمو ى  ة نيَاوةى ا    
ثةجنةاة ة  ة ثةجنةكةنى كوةى طة  )   ميً )بةى  )كو  ةد األ 

( ا) فة مو :  ئةى يَغةمبة  ا) طؤ ِ َت ضؤنى بو َت .ثةشةى ث
كاااواةى ية اشاااو ِ َهة ى ا ااااةكةى ا ااااةكةيةى ية اشاااو ِ َهة باااؤ    

 .طوآ ِة ة اى ك انى كؤ ((
 
 



 (14) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 تيَبيهى:

: ثةجنااة, ساايفةتيَكة  ااة ساايفةتةكةنى كااوةى طااة  )   األ ننب   
: ةجبة  ة سة مةى كة اةنى ثيَثة بيَهني ية   )د ضؤى ثيَغةمبة ى 

ةبى ئاة )ى بيشاوبًيَهني باة ثةجناةى     اةنى ثيَثة ناة ) با   كوة 
ا  ست ك ة )كةنى ضونكة ثةجنةى ثة  ) اطة   ة ثةجنةى ياي   
كااة  نةضاايَت  ) ا  سااتي  نىيااة تااةئو لى بكااة و  ةتااة بااة     

 مةنة ةكى ت   يَكى بث) هة )((.
 
 لَّللهال َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولَ  َأنَّ  ، َعْنهَمللا اللَّله َرِضللي ُعَمللرَ  بْللنِ  َعْةِداللَّللهِ  َعلنْ  .21

 (نَجلَّ  َع َّ  اللِ   فِ  ناكَّ ُ  َ هدَ  النَ  اللِ  آالءِ   فِ  ناكَّ ُ  َ هدَ  ):  َقالَ  َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ 
 طيادِ حظً.إالنياىٕ ّالاللواٜٕ ّالبَٔقٕ ّ سّاِ

 ةتة:   بري بكةنة )  ة نيعمةتةكةنى كوة ,  ) بري مةكةناة )  اة   
 زةتى كوة((.

 
 
 
 
 



 (15) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 بةهةشتء دؤصةخ

 ِإنَّ  ) : َقالَ  َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ َعِن   َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ  .21
محنذ ّابنْ   باخشجنُ   .(دغَ َسد َوَ ِتدبَ رْ أَ   ُ َ َ ِ دَْ  دِ غَّداْلجَ   فِ  وِ َْ اعَ  َ صْ ِْ  وَ َْ بدَ  اَْ 

 ٓعلٕ ّابْ ىعٔه ّاطيادِ  خٔح.
 ةتة:  بة ِةستى نيَوةى ا   ا) طة  ة بةيةشاتثةبة ئةناثةز)ى ضال    

 ية((. َ اة  ِسة
ُُ : قَلللالَ   َعْملللرو نِ بِللل ُعتةَلللة َعلللنْ  .22 ْعللل  عليللله الل صللللى  اللِ  َرُسلللْولُ  َسَِ

ٍْ  َتماََُِدددُ  َلهددا الَجغَّدددُ  ) :وسلل  َتدُ  َلهددا نالغَّدارُ  أبْددوا ٍْ  َسددبدْ ( بخشجننُ أبْددوا
 محذ ّابً طعذ ٍّْ حذٓث  خٔح.ب

,  ) اؤز)خ حة   ا) طةى  ةتة:  بةيةشت يةشت ا) طةى ية ة
 ة((.ية 
 َعَليللله الل َصلللَّى الل َرُسلللولُ  قَللالَ : قَللالَ  ، اْْلُلللْدِريِّ  َسللِعيدٍ  َأيب  َعللنْ  .23

ُْ  عددامٍ  ْائَدددَ  َِْ ددََ  َ  الَجغَّدددِ  ِفدد  َ ددَجَ  ٌ  طُددوَبى) :وَسلللَّ   الَجغَّدددِ  َأْهددلِ  تََِددا
َهدا ِْوْ  َهْخُ جُ  محذ ّابً جشٓش ّابً حباٌ ّطيذِ ال بخشجُ ب( َأْأَماِْ

 ؼْاٍذ.بةغ بُ يف ال



 (16) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
ى باة ئةناثةز)ى   سايَبة )كة  ,اة  َكة  ة بةيةشتثة ة طْبٙ ةتة:  

ثؤشةكى ئاةيلى بةيةشات  اة تو َكلاةكةنىياة )      ,سةا سة اة  ِ َية
 ا) ا)ضيَت((.

 ِإنَّ  )قَلاَل: وَسللَّ  َعَليله الل َصللَّى الل َرُسلولَ  َأنّ   َأْرَق َ  ْبنِ  َزْودِ  َعنْ  .24
ددوْ  ال َُّجدلَ  ددوْ  الضّْددْ سُ  َيُكدونَ  َحسَّددى لِِغَّددارِ  لَددََدْتُممُ  الغَّدارِ  َأْهددلِ  ِْ  َأْ َ اِسددمِ  ِْ
 طيادِ  خٔح.إمحذ ّبخشجُ ب(َأَُُحلٍ 

 ةتة:  بة ِةساتى ثياة ى ئاةيلى اؤز)كاى طاة  ) ا)ك َ تاة ) باؤ        
ئااةط ى اؤز)خ يااةتة )د ء اةنيَاا   ااة اةنااةكةنى بةقااةا كيَااوى      

 ث َت((.يَئوحواى  
 وسلل ، عليله الل صللى اللَّلهِ  َرُسلولَ  َأنّ  ، ْيسٍ قلَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْةدِ  وَعنْ  .25
ُْددوِعِهمْ  ِفدد  ال ُّددُ وُ  ُأْج ِيَدد ِ  لَددوْ  َحسَّددى َلََْبُكددوَن، الغَّددارِ  َأْهددلَ  ِإنَّ  ) قَللالَ   ُد

مَ  َلََْبُكونَ  َنِإُدَُّهمْ  َلَجَ ْت، ْْعِ  ََْكانَ  يَدْتِغ  اللَّ خشجُ احلاكه ّقال ب( اللَّ
 قُ الزٍيب.))حذٓث  خٔح األطياد (( ّساف

 ةتاة :  ئااةيلى اؤز)كااى ئةمةنااث) ا)طري َااو, يااةتة )دء ئةطااة   
كةشتى خبة تة  ِآ  ة ر ميَشكةكةنيةنثة ئاة ة  ِآا)كاة  ) ئاة ةى    

 كو َو ا) ِ َذى  ة ضة  ةنة ) ة جيةتى ر ميَش ((.
 



 (17) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 خةبات كشدن لة ِسَيطاى خوادا

 :قَلالَ  َوَسللَّ َ  َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  ىَصللَّ  َعلِن النَّل َّ  ، ُحَصْيٍ  ْبنِ  ِعْمرَانَ  َعنْ  .62
وْ  َأْفَضلُ  (ًد اعَ سَ ) اللِ  َلِ بِ   سَ فِ اُم رَُجٍل ََ )َلقِ  سّاِ  (َسَغدً  ِسسَّْوَ  ِعَباَد ِ  ِْ

 ةتة:   )سااتةىء كااةبة  ك انااى ثية  َاا   ااة  العقٔلنٕ ّاطنٔنن . 
 ِ َطااةى كااوةاة   ااةد سااةعة ( ضااةكرت)  ااة ثة ستشااى شةساات   

 سةأل((.
ُِ  بْلنِ  ةَ ُعةَلا َ  َعلنْ  .27  َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  َصللَّى اللَّلهِ  َرُسلولُ  قَلالَ ، قَلالَ   الصَّلاِم

ََُِْكمْ  ) :َوَسلَّ َ  َّمِ  َسِبَلِ  ِف  بِاْلِجَهادِ  َع َّمُ  َنهَدَتاَلى هَدَباَركَ  ال ٌْ  فَِأ وْ  بَا ِْ  
 ِْ َّمُ  ُيْذِه ُ  اْلَجغَّدِ  َأبْدَوا ٔ  ّاحلاكه اهلٔثه بً كل ( سّاَِناْل َدمَّ  اْلَهدمَّ  ِبمِ  ال

 ّالضٔاٛ ّقال احلاكه ))إطيادِ  خٔح(( ّّافقُ الزٍيب.
, ضاونكة  كةبة  ك انة )  ة  ِ َطةى كوةاة  ةتة:  ا)ست بط ى بة

كةبة  ك اى ا) طة ةكة  ة ا) طةكةنى بةيةشت,كوةى طة  ) بة 
 .يؤى كةبة  ك انة ) بةمء كةرة  نةييَلايَت((

  :َوَسللَّ َ  َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  َصللَّى اللَّلهِ  َرُسولُ  لَ َقا: َقالَ  ،ََ  أَُماَمة َأيب  َعنْ  .28
ُْمُ  ُسِ كَ  َْوْ  الشَُّهلاءِ  أْفَضلُ  ) محنذ ٍّنْ   بخشجُ ب( َجدَواُدعُ  َنُعِقد َ  َد

 ةتة:ضةكرت و شةييثةى كةسيَكة كة كو َهةكةى  ِذةبيَتء   خٔح.
 ئةسذةكةشى ب  هثة  بيَت((.



 (18) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ضاسةطةس كشدنء طةسدانى نةخؤش

ْرَ اءِ  َأيب  َعللنْ  ُسللَلْيَماَن بْللِن َعْةللِداللِ  ِعْمللرَانَ  َأيب  َعللنْ  َعللنْ  .29 َعللِن ،  الللدَّ
َّدمَ  ِإنَّ ) :َقالَ  َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّ َّ  اءَ  َخَِد َ  ال َناءَ  الدلَّ  فَدسَدَلاَنْنا َنالدلَّ
 (. سّاِ الذّالبٕ ّاطيادِ حظً.ِبَحَ امٍ  َهَلاَنْنا َنالَ 

 سات كا ا ),   ى كاوةى طاة  ) ا) ا  ا) ماةنى ا     ةتة.  بة ِةست
, باةآلم ضة )ساة ى كؤتاةى باة شاتى      ضة )سة ى كؤتاةى بكاةى  

ئااةم رة مو ا) ااة بة ثة ضااى يةنااث َ   ااة      حااة ةم مةكااةى((. 
حة ةم باؤ ناةكؤ  ا)نو ساو    كتؤ )كةى ا)اةتة ) كةتيَ  ش  ا

  عااة )و   بااري) ( بااة طومااةني ئااة ةى ضة )سااة  ئااة         )كااو
ياة ضاونكة  اة    , بةآلم  ة  ِةستيثة  ةنة ةمةنةاة ة نةكؤشةنة  ة  ح

رة مو ا) ااةكي تاا اة يااةتو ) كااة ا)رااة ميَت   كااوةى طااة  )    
 ضة )سة ى ئةم ئومةتةى اةنةنة )  ة ش  حة ةمثة.

َهلللا اللُ  َرِضلليَ  ةِ وَّلللدِ وْ الزَّ  ورٍ ْمللعَ  ُِ ْنلللبِ  ةَ َكلليْ لَ مُ  نْ َعلل .31  َرُسلللولَ  َأنّ : قالللُ  َعنلْ
 ،اءٌ نَ دَ  اهَ غدُ مْ َسدددددد، نَ اءٌ  َ ِ دددددا َهددددداُدُ بَ لْ أَ ) :قَلللللالَ  وسلللللل ، عليللللله الل صللللللى اللَّلللللهِ 
 طيادِ حظً.إسّاِ البغْٖ ّ(  اٌء، يتغ  البق ا دَ هَ وُْ حُ لَ نَ 

طؤشاتةكةى   ,  ) ةتة:  شري)كةى شيفة ة,  )  ِؤنةكةى ا) مةنة
 .ا) ا).  ةتة   مةنطة((
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 اللِ  َرُسلولُ  قَلالَ : قَلالَ  ِه،أَِبيل َعلنْ  ، اللرَّْمَنِ  َعْةدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنْ  .ٖٔ

 َجَِددسَ  فَددِأَذا اْلَجغَّدددِ  َْْخَ فَدددِ  ِفدد  اْلَمدد ِي ِ  َعائِددلُ ) :وسللل  عليلله الل صلللى
 .خشجُ البضاسب (ال َّْحَمدُ  َغَمَ ْهمُ  ِعْغَلعُ 

 ةتة:  ئة  كةسةى سة اةنى نةكؤ  ا)كة   ةسة   ِ َطة ةكة  ة 
د  ِ)محاة  اةى  بةيشتثة , )كةتيَ   اة ى نةكؤشاةكة اةا)نيشا   

 ا)ثؤشيَت((.
 عليللله الل صللللى اللِ  َرُسلللولُ  قَلللالَ : قَلللالَ   اْْلُلللْدِريِّ  َسلللِعيدٍ  َأيب  َعلللنْ  .26

بنننْ بسّاِ ( اآلِخدددَ  َ  هُدددَذأّْ ُُأمُ  ،اْلَجغَدددائِ َ  َناهْدبَدتُدددوا ،اْلَمْ َ دددى عُدددوُدنا): وسللل 
ابً حباٌ ّابنً املبناسو ّالبغنْٖ    ّ ٓعلٙ ّالبخاسٖ يف األدب املفشد

 يادِ حظً.طإّ
, شاو َهى ما ا   بكاة ى ,  ِؤذى       سة اةنى نةكؤ  بكةى  ةتة:

 ا ة تةى بةبرياة ا َتة )((.
 َعَليلله الل َصلللَّى الل َرُسللولُ  قَللالَ : قَللالَ   َمْسللُعو ٍ  بْللنِ  الل َعْةللدِ  َعللنْ  .33

َُْكمْ ): وَسللَّ  دوْ  هُددَ مُّ  فَِأُدََّهدا ،اْلبَدَقد ِ  بََِْلبَدانِ  َعَِد دد اءٌ  َ ِ د وَ ُهدنَ  ، ِ الشَّدجَ  ُأدلّْ  ِْ   وْ ِْ
 بخشجُ احلاكه ٍّْ حذٓث  خٔح. (اءٍ دَ  لّْ أُ 
, ضونكة مةنطة  اة ياةمو      ا)ست بط ى بة شريى مةنطة ) :تة ة

 اة  َ  ا)كوة , ) شري)كةشى شيفة ة بؤ يةمو  ا) ا َ ((.
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 ء طونهةت. صانياسى

ُُ : َقالَ  ،َجاِبرٍ  َعنْ  .34 ْع  :وَلُقلولُ  وسلل  عليه الل صلى اللِ  َرُسولَ  َسَِ
ُِوا) ًِْمددا الَّددمَ  َسدد َّددمِ  َنهَدَتددوَُّذنا َُاِفًتددا ِع ددوْ  بِاَل ِْددمٍ  ِْ َ ددعُ  الَ  ِع بننٕ بسّاِ ابننً  (يَدغدْ

 طيادِ حظً.إبً ماج٘ ّصبذ بً محٔذ ّالفاكَٕ ّػٔب٘ ّا
,  ) ثةنة بط ى بة كاوة  اة ةى زةنية ى بةسوا بكةى  ة كوة ةتة:  

 سوا((.  ة زةنية ى بد
  وَسللَّ  َعَليله الل َصللَّى الل َرُسولَ  َأنَّ  ،َِ  الصَّاِمُ ْبنِ  َ ةَ ُعَةا َعنْ  .35

َُِْحَّدِل ِ  ِ يِ لِ َحدالْ بِ  ُتُكمْ   ُأَحلّْ ّْ إِ )َكاَن وَلُقلوُل:  د  ُ اِ دالحَ  ، فَد  ( َ ائِدال َ  مُ كُ غْ ِْ
 الذٓلنٕ.

جاة ئة ةناةتةى كاة     ,و رة موا) اةكتةى ثاد  ِةا)طة اة    م    ةتة:
 .ئةمةا) نني( ئةمةا)ى بيطة ةنو بة ةنةى

ُُ : قَللالَ  قَلتَللاَ ةَ  َأيب  َعللنْ  .36 ْعللل  َوَسللللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصللللَّى اللَّللهِ  َرُسللولَ  َسَِ
 نْ أَ  َحقِّددا ِإالَّ  يَدُقددوَلوَّ  فَدداَل  َعَِدد َّ  ةَددالَ  َْددوْ  َعغّْدد  اْلَحددِلي ِ  نََأثْدددَ  َ  ِإيَّدداُأمْ ) :وَلُقللولُ 
ْلةًا َََِْسبَدوَّأْ  َأُةلْ  َلمْ  َْا َعَِ َّ  ةَالَ  َفَموْ  َِ خشجنُ اممناو   ب( الغَّدارِ  ِْوْ  َْْقَتَلعُ  فَد

 محذ ّإطيادِ حظً. ب
ياة    ,مو ا) طيَ ِةنة )ى زؤ   اة مهاة )     ئةطةاة  بو  ة رة   ةتة:

كةسد ئة ة ى قشة ةد بكة  بة ا)م مهة ) بة نة كة مةطة  حةو 
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بَيت  اةى  ِةسات بيَات,  ) ياة  كةساد قشاة ةد باة ا)م مهاة )         

م  تبد ئة ة بة جيَطة اةد باؤ كاؤى ئةمةا)بكاة   اة      بكة ء مو نة
 ئةط ى اؤز)كثة((.

النَِّ ِّ  َعن ،َذر   َأيب  َعنْ  .37   َ َقدبدَ  اَْد ): قَلالَ  وَسللَّ ، َعَليله الل َصلَّى َِ
ُْ يُدَقدد ءٌ  َ دد دد  ّْ دد لُ اِعددبَ يدُ نَ  دِ غَّددالجَ  وَ ِْ بخشجننُ  (مْ ُكددلَ  بُدددّْوَ  لْ ةَددنَ  اَل إِ  ،ارِ الغَّدد وَ ِْ

 دِ  خٔح .النياىٕ ّإطيا
 ةتة:  يي  شتيَ  نةمة ) كاة نز كتاةى كةتاة )  اة بةيةشاتة )       

 ا   تةى كةتة )  ة اؤز)كة ) ئي, بؤتةى    ى ك ة )تة )((.
 َعَليللللله الل َصلللللَّى الل َرُسللللولُ  قَللللالَ  :قَللللالَ   َمالِلللل  ابْللللن أَنَللللسٍ  َعللللنْ  .38

بنننْ بخشجنننُ ب (ِبْلَعدددٍ  لّْ ُأددد ََدداِح ِ  َعدددوْ  السدَّْوبَددددَ   َ َجددسَ احْ  اللَ  ِإنَّ ): وَسلللَّ 
ْ  ؼٔخ ّالال بوش امللخننٕ ّاهلنشّٖ ّالبَٔقنٕ ّإطنيادِ     نياىنٕ ّببن

  كوةى طاة  ) تة )باةى  ِةط تاو )  ةساة  ياةمو         ةتة:حظً. 
اةييَه ة شتى تاةز)  اة ا او اةناةد  اة        ةتة: كة )ى اةييَه ة  َ ((

ئااةم رة مو ا) ااة  ةتااةى ئااة ) ا)طة ااةنيَت كااة  شااتى ا نيااة ى.
بيثعةضااى تة بااة نةكااة  ضااونكة كة )كااةى بااة بااة      ئيهشااةنى

ا)زةنيَت بؤ ة تة بةى  يَ  ) نةكري َت يةتة )كو  ةز  ة بيثعةكةى 
 نةييَينَ ضونكة تة بة نةكة . 
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 نيشانةكانى قيامةتء صيهذوبوونةوة

ِّّ : ُعَملللرَ  بْلللنِ  اللِ  َعْةلللدِ  َعلللنْ  .39 ُُ  فَلللِ  ْعللل  َعَلْيلللهِ  اللُ  َصللللَّى اللِ  َرُسلللولَ  َسَِ
َْوَ  ِإنَّ ): وَلُقولُ  َسلَّ َ وَ  ابًا َدجَّدااًل  َتاَلتِدَوَ  ال َّداَعدِ  يَدَليِ  بَدد محنذ  بخشجنُ  ب( َأدذَّ

 ٍّْ حذٓث حظً.
  ةتاة نيشاةنةكةنى قيةماة     – ةتة:  بة ِةستى  ةبة ا)م قيةمةتثة 

سى ا ؤزى ثة ثة ا)بو, يةمو  ةى بةنطةشاةى ثيَغةمبة ة اةتى    -
 ا)كةى.

وقِ الصِّلل َبْكللرٍ  َأيب  َعلنْ  .41 ََلَنا قَللالَ   دِّ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسلولُ  َحللدَّ
ددوْ  َيْخدُ جُ  الدلَّجَّالَ  َأنَّ  ) :َوَسللَّ َ   يَدْسبَدتُددمُ  ُخَ اَسدانُ  َلَهددا يُدَقدالُ  بِاْلَمْشدِ ثِ  َأْرضٍ  ِْ
ّ  بخشجننُ (اْلَمَجددانُّ اْلُمْطَ ةَدددُ  ُنُجددوَهُهمْ  َأددََنَّ  َأةْدددَوامٌ  بننً ماجنن٘  االرتمننزٖ 

 ّّافقُ الزٍيب. ّقال احلاكه )) خٔح امطياد(( ّاحلاكه
يةكاااة )  اااة    بة ِةساااتى ا)جاااةة ا) ا)ضااايَت  اااة ز) :  ةتاااة

ا) ت  َت كو ةسةى( كؤمة يَ  شو َهى ا)كة ى  ثيَى كؤ ية تة )
 ا)م ضة  ةى  )كو قة اغةنى ثةنة )بو   ة ة((.
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ُُ  :َقالَ   اْْلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ  .41 ْع  َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  َصللَّى اللَّلهِ  ولَ َرسُ  َسَِ

بنْ  بخشجنُ  ب (ِفََها يَُموتُ  الَِّس  ِتََاِبمِ  ِف  يُدبدَْت ُ  اْلَمّْ َ  ِإنَّ ) :وَلُقلولُ  َوَسلَّ َ 
) نخٔح صلنٙ    داّد ّابً حباٌ ّاحلاكه ّصيُ البَٔقٕ ّقال احلاكه

 ةتة:  بة ِةساتى ما ا   ز هاث      ػشط الؼٔخ (( ّّافقنُ النزٍيب.  
  ة  ثؤشةكةاة كة تية ثة م ا  )((. ا)ك  َتة )

 َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولُ  قَللالَ : قَللالَ  َعْمللٍرو بْللنِ  اللَّللهِ  َعْةللدِ  َعللنْ  .ٕٗ
ِْكٍ  ِفددد  َْْغمُوَْددداتٌ  َخددَ زَاتٌ  اآْليَددداتُ ) :َوَسلللَّ َ  ِْكُ  يُدْقطَدددعْ  فَددِأنْ  ِسددد ددد  يَدْسبَدددعْ  ال ّْ
  نيشاةنةكةنى    ةتاة:  ُ ػناٍذ. محذ ّلببخشجُ احلاكه ّ (بَدْتًضدا بَدْتُضَها

, ئةطاة   ةكى  ِ َ  ك ة    ةى  ة ثةتيَكاثة قيةمة   )د ضةنث مري  
 ثةتةكة بذض ِ َت ئة ة شو َهى  ةكرت ا)كة ى((.

 ) :َوَسللَّ َ  َعَلْيلهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، أَُماَمةَ  َأيب  َعنْ  .43
ُُ  عِ ذِ َهدد  ْ ِفدد ونُ ُكدديَ  ُْ َُددأذْ  اَهددُدَّ ََ أَ  اطٌ ََ ِسدد مْ ُهددتَ َْ  الٌ َجددرِ  انِ َْددال َّ   ِ آِخدد  ِفدد دِ َّْددا  ا
سّاِ امحنذ ّاحلنناكه   (مِ بِ َضدغَ   ْ ِفد ونَ نُحد ُ يدَ نَ  اللِ   ِ خَ َسد  ِفد ننَ لُ  ْديدَ   ِ َقدبدَ الْ 

 ّابً األصشابٕ ّالنياىٕ ّإطيادِ حظً. 
كة مةبةست –   ة كؤتةى ئةم ئومةتةاة ثية ةنيَ  ا) ا)ضو   ةتة:
ية  )كو كلكى مةنطة  ة ة, باة ةنى كاة   يَقةمضيةى ث-ةشو تة  ثيَى

ا) ا)ضو  ة ذ َ  تو ِ) ى كوةاةى,  ) كة ئيَوة ةى ا)طة ِ َهة )  ة 
 ذ َ  تو ِ) ى كوةاةى((.
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 و صيكش ء دوعا فةصَلى قوسئان

 َرُسلولُ  َقالَ : َقالَ  ،امَ َعنلْهُ  اللُ  َرِضيَ  اللِ  َعْةدِ  َعنْ  اأْلَْحَوِ ، َأيب  َعنْ  .ٗٗ
َُوِهُكْم، ِف  اْلبَدَقَ  ِ  ُسورَ َ  اةْدَ ُؤنا): َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللِ  َْطَانَ  فَِأنَّ  بُد  الشَّد
َْسًددا يَدْلُخلُ  اَل   خشجننُ احلنناكه ّإطننيادِ حظننً.ب (.اْلبَدَقددَ  ِ  ُسددورَ ُ  ِفَددمِ  هُدْقددَ أُ  بَد

 , بة ِةساتى شاة تةى  ة مة اةكةنتةناثة ( خباو َهو  ا  ة بق )  سو )تى    ةتة:
 نةضيَتة مة ايَكة ) كة سو )تى   ة بق )((ى تية خبو َه  َت((.

ُُ  :ولُ قُ ولَ  و ٍ عُ سْ مَ  نُ بْ ا انَ كَ   :الَ ، قَ  ةَ مَ قَ لْ عَ  نْ عَ  .45 ْع   اللَّهِ  َرُسولَ  َسَِ
( سّاِ ابننْ نِ آ ْ ُقددالْ  دَ غَدديدْ زِ  تِ وْ الصَّدد وَ ْ ددحُ ) :وَلُقللولُ  َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى

  ةتة:  ا)نط كؤشى جوةنى قو ئةنة((.ىعٔه ّإطيادِ حظً.  
 اللَّلللهُ  َصللللَّى اللِ  َرُسلللولُ  قَللالَ  :قَلللالَ  ، اْلَُْهلللِ ِّ  َعللاِمرٍ  بْلللنِ  ُعْقةَلللةَ  َعللنْ  .46

دداَل ٍ  ُأددلّْ  ُدبُدد ِ  ِفدد  اْلُمَتددوَّْذاتِ  اةْدددَ ُؤنا) :َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  بننْداّد بخشجننُ ب (ََ
 ّإطيادِ حظً. محذ بّابً حباٌ ّ

طرية )كااة خبااو َهو  ااة ا ةى يااةمو   ىَ   يااة ا   ثااةنة ثاا   ةتااة:
 .بشب الياغ(( صْربصْر بشب الفلق ّ قل ب))قل  : ةتة نو َذ َكة )((
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 َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  َصللَّى اللَّلهِ  َرُسلولُ  قَلالَ : قَلالَ  ، ُحَصلْيٍ  بْلنِ  ِعْملرَانَ  َعلنْ  .47

َْددددددِ  يَددددددْومَ  اللِ  ِعبَدددددادِ  لُ َأْفَضددددد) :َوَسللللللَّ َ  ددددداُدننَ  اْلِقََا النياىنننننٕ  سّاِ (اْلَحمَّ
 ّإطيادِ حظً. 

ئة كةسةنةى   ةتة:  ضةكرت هى بةنث)كةنى كوة  ة  ِؤذى قيةمةتثة,
 .  ةحلمث هلل((   تو ةنة: زؤ  سوثةسى كوة ةى ك ا  )((

النَِّ ِّ  َعن ، امَ َعنلْهُ  اللُ  َرِضيَ  َعةَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  .48  وَسلَّ  َليهعَ  الل َصلَّى َِ
بْ ىعٔه ّالْاحنذٖ  بسّاِ  (مْ هِ سِ ؤيَ  ُ لِ  اللُ   ُ أَ يُذْ  وَ يْ ذِ الَ  ُهمُ  اللِ  اءُ ََ لِ نْ أ) :َقالَ 

 ّالذٓلنٕ ٍّْ حذٓث حظً.
 ةتة:  اؤساتةنى كاوة ئااة  كةساةنةى كاة بااةبيهيهيةى  اةاى كااوة      

  ةتة كة ا) ةى بيهيت كوة  ا)كة  َتة ) بري. ا)ك  َت((
ُُ  :قَلللالَ  َعلللاِمرٍ  بْلللنِ  ُعْقةَلللةَ  َعلللنْ  .49 ْعللل  َعَلْيلللهِ  اللَّلللهُ  َصللللَّى اللَّلللهِ  َرُسلللولَ  َسَِ

ددد مٌ وْ ةَددد جُ  ُ خْ ََ َسددد) :وَلُقللولُ  َوَسلللَّ َ   (اءَ َمدددالْ  مُ هِ بِ  ْ َشدددأَ    آنَ ُقددالْ  ونَ بُ  َ ْشددد  يَ سِددَّْ أُ  وْ ِْ
 سّاِ الفشٓابٕ ّإطيادِ حظً. 

 ةتة:   ةمااة ا ة كؤمااة ايَ  ا) ا)ضااو  ااة ئومااةتى مااو قو ئااةى    
ئااة  كةسااةنة  . يااة  )كو ضااؤى ئااة  ا)كؤنااة )((   ا)كوَنااة ) 

,  اةى  باة ثاة )  اة تةعز ةكةناثة     ا)ط  تة ) كة قو ئةى ا)كو َهو
 كة اكي ريَ  ا)كةى بة ثة ).



 (26) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
: وسل  عليه الل صلى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ   َماِل ٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .51
 (اْلُمَ دداِف ِ  َنَدْعددَو ُ  الصَّدداِئمِ  َنَدْعددَو ُ  اْلَوالِددِل، َدْعددَو ُ  :هُدددَ دُّ  الَ  َدَعددَواتٍ  تَدداَل ُ  )

 سّاِ البَٔقٕ ّالضٔاٛ.
 ا عةى  ِؤذ ) ةى, ,ا عةى بة د : ةتة:  سى ا عة  ِ)  نةك  َتة )

 , ئة  كةسةى  ةسةرة اة ة((.ا عةى  ِ َبوة 
 

 ثؤشاكء جوانى
 اللِ  ولُ ُسددإلددى رَ  انِ وَ اُلْدد  ُّ َحددأاَن َأدد) :قَللالَ   َمالِلل ٍ  بْللنِ  أَنَللسِ  َعللنْ  .51
  ُحذٓث حظً. خشجُ البضاصِب(َ  ُ ضْ الخ ٍّْ 

 ِ)ناااااط باااااة  ى     جاااااوةنرت و   كؤشة  شااااارت و  ةتاااااة:
 (  ِ)نطى سة ز بو ((.ثيَغةمبة ) ) 

 اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولُ  قَللالَ : قَللالَ  ،اَمللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلليَ  َعةَّللاسٍ  ابْللنِ  َعللنِ  .52
ددد وِ َْ بَددددتْ كَ الْ  زَ انَ َجددد ئٍ َ ددد لُّ ُأددد) :َوَسللللَّ َ  َعَلْيلللهِ  اخشجنننُ  (ارِ   الغَّدددِفددد ارِ اإلزَ  وَ ِْ

 النياىٕ ٍّْ حذٓث حظً.
ذة ِبيَت  اةى شاؤ ِت  بيَات  اة     يَو  شتيَ   ة قو ة ثى ت  يةم  ةتة:

 ةتاة   اإلزار .ثؤشةكثة ئة ة بؤ ئاةط ),  ةتةسازةا)ا  َت باة ئاةط ((    
 ثؤشةكى  ى كوة ) ).



 (27) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 الل صللللى اللَّلللهِ  َرُسلللولَ  َأنَّ : اَملللَعنلْهُ  اللُ  يَ َرِضللل ُحَسلللْيٍ  بْلللنِ  َعلِلللىِّ  َعلللنْ  .53

خشجننُ البَٔقننٕ ٍّننْ حننذٓث  ب (اْلُجددُلرُ  ُهْ ددسَد َ  َأنْ  َُدَهددى): وسللل  عليلله
 قْٖ.

( قةا)بااةى كاا ا  ) كااة ا ااوة      ةتة:  ثيَغةمبااة ى كااوة   
 اةبذؤش  َت ((  )د اةثؤشني بة رة    ةى ثة ضة قومة .

َيِ دُم  وْ َْد  اللِ  ولُ سُ َلَتَو رَ ) :َقالَ  امَ َعنلْهُ  اللُ  َرِضيَ َعةَّاٍس  اْبنِ  َعنِ  .54
 خشجُ النياىٕ ّإطيادِ  خٔح .ب (مِ جْ وَ   الْ فِ 

(  ةعهةتى ك ا  )  ة  كةسةى كاةأل   ةتة:  ثيَغةمبة ى كوة  
  ة ا)مء ضة ى ا)كوتيَت((. 

 مةنةى ا   ى  ة  )محةتى كوة  ةعهة :
 َعَلْيلللهِ  اللَّللهُ  َصللللَّى اللَّللهِ  َرُسلللولُ  َمللرَّ  قَللال  َجْعَفلللرٍ  بْللنِ  اللَّلللهِ  َعْةللدِ  َعللنْ  .55

 ُِدواثدّْ َهمَ  اَل ) :َوقَلالَ  َذلِل َ  َفَكلرِ َ  ِبالنَّْةل ِ  َكْةًشلا وَلْرُمونَ  َوُه ْ  أُنَاسٍ  َعَلى َوَسلَّ َ 
 سّاِ اليظاٜٕ ّابً صظاكش ّطيذِ  خٔح. (بِاْلبَدَهاِئمِ 

 طاوىَ  ذ)أل:ياةت  ك اناى ئاة     ةتة:  ئةذ) اةكةنتةى يةت  مةكاةى(( 
 ء اةخ ك انى. ب ِ هىء شةخ شكةنثنى

 
 



 (28) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 َنَصللللُةوا َوقَللللدْ  قَلللللْو ٍ  َعلَللللى َمللللرَّ  أَنَّللللهُ   اَمللللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلللليَ  ُعَمللللرَ  ابْللللنِ  َعللللنِ  .56

َْددمِ  الَّددمُ  ََددَّى الَّددمِ  َرُسددولَ  ِإنَّ ) :فَلَقللالَ  وَلْرُمونَلَهللا َحيَّللةً  َ َجاَجلةً  َِ َّمَ  َع  َلَتددوَ  َنَسدد
 محذ ّطيذِ  خٔح.بخشجُ ب( بَدَهاِئمِ بِالْ  َْثَّلَ  َْوْ 

نااةر  هى كاا ا   )  ااة  كةسااةنةى    ةتة:  ثيَغةمبااة ى كااوة 
 .ئةذ)ة يةت  ا)كةى((

 
 خوو ِسةوشت.

ََْ ُِ ) :قَلالَ   َذر   َأيب  َعنْ  .57 َّى َخَِِِِ  َأ َّمُ  ََ ََِْمِ  ال  ِبَ ْبعٍ  َنَسَّمَ  َع
ََْ ُِدد  ُُدوّْ  َوِ داْلَمَ اِأدد ِبُحدد ّْ  َأ ُهمْ  َنالددلُّ ددغدْ ََْ ُِدد  ِْ ُْمُدد َ  َأنْ  َنَأ  ُهددوَ  َْددوْ  ِإلَددى َأ
ُُْم َ  َناَل  ُدنُِ  ََْ ُِ  فَدْوِة  ُهوَ  َْوْ  ِإَلى َأ لَ  َأنْ  َنَأ َِ  َأْدبَددَ تْ  َنِإنْ  ال َِّحمَ  َأ
 ُِ ََْ ًَْئا َأَحًلا َأْسََلَ  اَل  َأنْ  َنَأ ََْ ُِد  َ د  ُْد ِّا َأدانَ  َنِإنْ  بِداْلَح ّْ  َأةُدولَ  َأنْ  َنَأ

ََْ ُِ نَ  َّدمِ  ِفد  َأَخافَ  اَل  َأنْ  َأ ََْ ُِد  اَلئِدمٍ  َلْوَْددَ  ال دوْ  ُأْأثِد َ  َأنْ  َنَأ  اَل  ةَددْولِ  ِْ
َّدددمِ  ِإالَّ  ةُددددوَّ َ  َناَل  َحدددْولَ  دددوْ  فَدددِأُدَُّهوَّ  بِال  وح رواولللة:)( اْلَتدددْ شِ  َهْحددد َ  َأْغددد ٍ  ِْ
دد ٌ  فَِأُدََّهددا ددوْ  َأغدْ ً باممنناو  ( بخشجننُاْلَجغَّدددِ  ُأغُددوزِ  ِْ  حبنناٌ محننذ ّابنن

 بْ ىعٔه ّإطيادِ  خٔح .بّالنياىٕ ّاطشاٜنٕ ّالبَٔقٕ ّ
 
 



 (29) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
كؤشة  شاااتى كاااؤم كاااة   :راااة مو ى   ئاااةبو ز) ِ   ةتاااة:

 رة مةنى بة حة   شت ثى ك ام : ( ثيَغةمبة )
ء شتى يةذة ةىء نز   كة تهاة )  .رة مةنى ثى ك ا  م بة كؤ 4
م  اة  . رة مةنى ثى كا ا  م كاة تةمةشاةى كةسايَ  بكاة     2يةى. يَ 

كاوة  كؤمااة ) بيَات,  ) تةمةشااةى كةساايَ  نةكاةم كااة  ااة ذ       
. رة مةنى ثى ك ا  م كة سايلةى  )حاب باةجى    3كؤمة ) بيَت. 

. رة مةنى ثى كا ا  م  4بطة ة  ئةطة  بة ةنبة    ثشت ية اكة. 
. رة مةنى ثى ك ا  م كة 5كة اة ةى يي  شتيَ   ة كة  نةكةم.  

. رة مةنى ثى ك ا  م كاة  6بيَت. قشةى حةو بلايَب ئةطة  تة اي  
. راة مةنى ثاى كا ا  م كاة زؤ      7 ة  ؤمةى  ؤمةكة ةى نةت سب.  

 ةبة  ئة )   تهى ئة    شاةنة  اة   ))ال حْل ّال قْٗ اال باهلل((بَليَب 
طةجنيهة ةكة ) ة  ة ذ َ  عة شة )   ة  ِ وة ةتيَكى ت اة رة مو ى 

شات. ةتة   تهاى   ئة    شةنة طةجنيهة ةكة  ة طةجنيهةكةنى بةية
 .))ال حْل ّال قْٗ اال باهلل((

 
 
 



 (30) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ) :َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  انَّ  َقالَ   َماِل ٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .58
ََانِ  بِاْلِتََالِ  الغَّاسِ  َأْرَحمَ  أانَ  سّاِ النشٜٔع صثنناٌ بنً  ننذ      (َن الصّْبدْ

 بْ صنشّ ّإطيادِ  خٔح .ب
 ى ت  باو )  )(  ة يةمو  كة  بةبةزةمبة ى كوة   ةتة:  ثيَغ

 بة ةمبة  بة يةذة ةىء مهثةآلى.
اَن ال َأدد) :وسللل  عليلله الل صلللى النَّللِبَّ  َأنَّ   َمالِلل ٍ  بْللنِ  أَنَللسِ  َعللنْ  .59
ٙ    ب (، أن َسدَك َ اعُ طَ عْ أَ ئاً إال َْ  َ  َلُ  ْ يُ   خشجُ احلناكه ّقنال  نخٔح صلن

 ػشط مظله ّّافقُ الزٍيب.
بك ة اااة  ( اة ةى ية شاااتيَكى ََغةمباااة ى كاااوة    ثيَ  ةتاااة:

 ا) بةكشى  ةى بىَث)نط ا)بو ((.
َأدددُ  اَن يَدْ  َأددد): وسلللل  عليللله الل صللللى النَّلللِبَّ  َأنَّ  ،أَوبلللوبَ  َأيب  َعلللنْ  .26
  سِ غَّ ُسدد وْ َْددْو رَِغددَ  َعدد :ولُ ُقديدَ نَ  ،َصَ ِمددقَ الْ  يُدَ ةّْددعُ نَ  ،الغدَّْتددلَ  َنَيْخِصدد ُ اَر، َمدالحِ 
  ؼٔخ الظَنٕ ّلُ ػاٍذ مشطل قْٖ.البْ بسّاِ  ( غّْ ِْ  سَ َْ َِ فدَ 

ا  َاااذ ا)باااو , )  (  ساااوة ى طاااوآ  ثيَغةمباااة ى كاااوة    ةتاااة:
 )  -بؤقاااة تةى  اااةى ا    هاااة )-نةعلاااةكةنى كاااؤى كاااوى ا)كااا ا 

ية كةسااد  اة  ااة   ك ةسااةكةى كااؤى ثيهااةا)ك ا,ئيهفة ا) فااة مو : 
 سونهةتى مو ئة )  ة مو نىية.

 



 (31) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 َعَلْيللللهِ  اللَّللللهُ  َصلللللَّى اللَّللللهِ  َرُسللللولُ  قَلللالَ : قَللللالَ   َمالِلللل ٍ  نِ بْلللل أَنَللللسِ  َعلللنْ  .61

ٍو ُمددَس بِ لَددَْ ) :َوَسلللَّ َ  َْوُ  اَل  َْددوْ ْؤِْ َْ خشجننُ ابننً ىرننش    ب (غوائَِِددمُ  َجددارُعُ  يَدد
 ّاحلاكه ّإطيادِ حظً.

ياة كةسايَ  كاة ا ة سايَكةى  اة شاة ِ        ن ى تة ة   ئيمةنثة   ةتة:
 .ك ةثةى ئةمني نةبيَت((

 
 وِسؤرو

  َ طَدفْ أَ إذا  أُ أداَن يَدْبدلَ ) :وسلل  عليله الل صللى النَّلِبَّ  َأنَّ   أَنَلسٍ  َعنْ  .62
( سّاِ اليظنناٜٕ ّالفشٓننابٕ ّابننً صظنناكش ّالضننٔاٛ ّإطننيادِ  ِ مْ السَّ بِد

  خٔح .
(  كة  ِؤذ  ى ا)شاكةنث باة كو ماة      ثيَغةمبة ى كوة    ةتة:

 ا)ستى ثدا)ك ا  ةتة  ِؤذ  )كةى ا)شكةنث((
  ّْ َصددداَن ال يُ )َأددد: وسلللل  عليللله الل صللللى النَّلللِبَّ  َأنَّ   أَنَلللسٍ  نْ َعللل .3ٖ
ددد وَ ُهدددَْ نَ  ِ  ْدددمَ الْ  ددد دٍ بَ  ْ ى َ دددَِدددعَ  وْ لَدددنَ  ، َ ِطددد ْ ى يدُ سَدددحَ  مٌ ائِ ََ سّاِ ابنننً  (اءٍ َْددد وْ ِْ
(  نو َاذى ئيَاوة )ى     ثيَغةمباة ى كاوة      ةتة: صشابٕ ّ النياىٕ.ب

كةى ا)شكةى, ئةطة  بة قوماة  نةا)ك ا كة بة ِؤذ   بوة ة يةتة  ِؤذ  )
 ئة  َكي  بو ة ة .



 (32) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 َأنْ  َأرَادَ  َْددوْ ) :قَلالَ  َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصللَّى النَّللِ ِّ  َعللنْ  َجللاِبر َعلنْ  .64

َََِْسَ حَّ ْ  َيُصومَ   محذ ٍّْ حذٓث  خٔح لؼْاٍذِ .بخشجُ ب( ِبَشْ ءٍ  فَد
كة  بة ية    ية كةسد ا) ة ى بة  ِؤذ   بيَت بة ثة شيَو ب  ةتة:

 شتيَ  بيَت((.
إذا   انَ َأد) :وسلل  عليله الل صللى النَّلِبَّ  َأنَّ   َعلْن َسلْهِ  بْلِن َسلْعدٍ  .65
ددَأدد ََ  سُ مْ الشَّدد  ِ ابَددغَ  لْ ةَدد :الَ أذا ةَدد، فَدد ٍ َشددى َُ َِددى عَ فَ نْ ََ الً فَددُجددرَ   َ َْددماً أَ ائِ اَن 
 خشجُ احلاكه ٍّْ  خٔح .ب ( َ طَ فْ أ

طة  باة  ِؤذ    بوة اة راة مةنى    (  ئة ةتة:   ثيَغةمبة ى كوة  
ئةطاة  ثياة ) كاة     ياةد    بة ثية  َ  كة بضايَتة ساة  بة زة   ا)ك ا

 .(((  ِؤذ  )كةى ا)شكةنثبيوتة ة كؤ ئة ة بو ) ثيَغةمبة  
 ِسدسَّدِ  ََدْومِ  َعدوْ  َُدَهدى) :وسلل  عليله الل صللى النَّلِبَّ  َأنَّ   أََنسٍ  َعنْ  .33
ددوَ  أَيَّددامٍ  ددَغدِ  ِْ َُْ ددَحى، َنيَدددْومُ  اْلِ طْددِ ، َنيَدددْومُ  السَّْشدد ِيِ ، أَيَّددامِ  دُ َتالَتَدد: ال َّ  َنيَدددْومُ  ا

 خشجُ النٔالٔظٕ ٍّْ حذٓث  خٔح.ب (اَُيَّامِ  ِْوَ  ُْْخَسصَّدً  اْلُجْمَتدِ 
 )  ِذ   ط تهاى  (  قةا)باةى كا ا     ثيَغةمبة ى كاوة     ةتة:

كااة ؤذى ا ةى جااةذنى قو بااةى, سااىَ  ِ : ثةيَكشااة   ِؤذ  ااة سااة ا
ا)كةتااة ا  )مء سااد ةمء ضااوة )م  ِؤذى جااةذنى قو بااةى  ااة      

 )   )  ِؤذ  ى جةذنى  ِ)مةزةى, نةد  ة شة ع اة, اة, كو ا) ة ى
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 ِؤذ  ى جااةذنى قو بااةى,  )  ِؤذ  ى جومعااة ئةطااة  بةتة بااةتى   

ثة يم ا   ست ئةطة   ِؤذ َ   اة ثيَشا  بيط ى  ة نة   ِؤذ)كةنثة, بة 
 ى ثيَهء شةممة.((بط ى  ة طة ايثة  )كو  ِؤذ

 
 و دةطت نوَيز. ثاكء خاويهى

 عليلله الل صلللى اللَّللهِ  َرُسللولَ  َأنَّ  قَللالَ   اللَّللهِ  َعْةللدِ  بْللنِ  َجللاِبرِ  َعللنْ  .67
َْدمِ  َعَِدى اْلَماءَ  َأَدارَ  هَدَو َََّ  ِإَذااَن أَ ) :وسل  ْ فَدَق بخشجنُ النذاس القنن      (ِْ

 ّالبَٔقٕ حذٓث قْٖ.
ئةطة  ا)ستهو َذى بط تة ة ئاة ى   (   ثيَغةمبة ى كوة    ةتة:

 .ا)ك ا بةسة  ية ا   ئةنيشكيثة((
اَن َأد ) :وسلل  عليله الل صلى النَِّبَّ  َأنَّ  :اَعنلْهَ  اللُ  َرِضيَ  َعْن َعاِئَشةَ  .68
ٖ ّب (وءِ  ُ وُ الْ  لَ تْ ا بدَ هَ َةٌد يَدسَدَغشَُّ  بِ مُ ِخ ْ لَ  بً صذٖ ّاحلاكه بخشجُ الرتمز

 ّالبَٔقٕ ٍّْ حذٓث حظً.
(  ثة ضة ثة ِؤ ةكى يةبو  كؤى ثاد  تة:  ثيَغةمبة ى كوة   ة

  ش  ا)ك ا) )  ة ا ةى ا)ست نو َذ ط تو((.
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 َعَلْيللللهِ  اللَّللللهُ  َصلللللَّى اللَّللللهِ  َرُسللللولَ  َأنَّ  اَمللللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلللليَ  ُعَمللللرَ  ابْللللنِ  َعللللنْ  .69

ددددَواكُ  ِإالَّ  يَدغَددددامُ  اَل  َأددددانَ ) :َوَسلللللَّ َ  َقظَ اْسددددسدَ  فَددددِأَذا ِعْغددددَلعُ  َنال ّْ ددددَواكِ  َدْ  (َبَلأَبِال ّْ
 طيادِ حظً.إمحذ ّابً ىرش ّببخشجُ 
سايوةكةكةى  اة    ئيل,ة   (  نةا)ك  ثيَغةمبة ى كوة    ةتة:

,  ) كةتيَا  كةباة ى ا)باو) ) ا)ساتى ا)كا ا باة       تةكة ) باو  
 سيوةد ك اى((.

 : َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  هُ اللَّلل َصلللَّى النَّللِ ِّ  َعللنْ  اَمللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلليَ  ُعَمللرَ  ابْللنِ  َعللنِ  .71
ََِْْ َسَجِمْ  تَ جْ سَ َْْو اسْ )  بخشجُ النياىٕ ّلُ ػاٍذ قْٖ. (التاً َمَ  فَد

باة ا     ية  كةسد بةبة ا كؤى ثاةد ا)كةتاة ) باة بةساىَ      ةتة:
 كؤى ثةد بكةتة ) ((.

 َأددانَ ) :وسلل  عليلله الل صللى النَّللِبَّ  َأنَّ  :َعنلَْهلا اللُ  َرِضلليَ  َعلْن َعاِئَشلةَ  .74
ْ ( الطَّّْبَددُ  الد ّْيحُ  يُدْتِجبُدمُ  محنذ ّابننً طننعذ  باّد ّاحلنناكه ّد بخشجننُ ببن

ّّافقنُ النزٍيب ٍّنْ     ّقال احلاكه )) خٔح صلٙ ػشط الؼٔخ ((
  .كنا قاال
(  سة ى سو ِ ا)مة  ة بؤنى كاؤ     ثيَغةمبة ى كوة    ةتة:
 .((-ى كؤ  بو يَ ةتة زؤ  ث–
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 (فةصَلى هاوةالنى ثَيغةمبةس)

َهلل اللُ  َرِضلليَ  عائشللة نعلل .72 ُُ  َلمَّللا: قالللُ اَعنلْ  الل صلللى النَّللِ ِّ  مللن َرأوْلل
ُُ  نَلْفللسٍ  ِطيلاَ  وسللل  عليله ، الل اُ ْعُ  الل رسلول وللا: قُلْلل  الِهددم ) :قللال ِلِ
َِغَدْ ، نَْدا أَسد َّتْ  نَْدا ،هَدَْخ َ  نَْدا َذُِْبَها ِْوْ  هَدَقلَّمَ  َْا لتائشد ِاْغِ  ْ  : ةدالن  أْع
ّإطننيادِ   خشجننُ البننضاصِ ب ( ََددال ٍ  ُأددلّْ  فدد  َُّْسِدد  لَددَلْعَوِه  إُدََّهددا نالل

 حظً. 
  كوة ة  ة تة ةنةكةنى  ة ثيَ ء  ة )ثةشاى عةئشاة كاؤ       ةتة:

بة,ئااة )ى بااة نًيَهااى ك ا   ااةتى   ئااة )ى بااة ئةشااك ة,  )       
سو َهث بد بةكوة ئة ) ا عةى مهاة باؤ ئومةتةكاةم  اة      رة مو ى:

 نة  يةمو  نو َذ َكثة((.
َهللللا اللُ  َرِضلللليَ  ُسللللَلْي ٍ  أُ ِّ  َعللللنْ  .73 ُْ  أَنلََّهللللا َعنلْ  أَنَللللسٌ  اللَّللللهِ  َرُسللللولَ  وَللللا :َقالَلللل

 .َأْعَطَْسَدمُ  ِفََمدا لَدمُ  َنبَداِركْ  َنَنلَدَلعُ  َْاَلمُ  َأْأِث ْ  الَُّهمَّ ) :َقالَ  َلهُ  اللَّهَ  ا ْعُ  َخاِ ُم َ 
َّدددمُ  َرِ ددد َ اً َ ددد  أَُ غِدددتْ يدَ  ظنننله ّالرتمنننزٖ خننناسٖ ّم( بخشجنننُ البَعْغدددمُ  ال

 محذ.بّالنٔالظٕ ّ
 َهيتاة ئاة    ,  ) بة )كاة  ب ذ تة:  كوة ة مةةَء مهثة اى زؤ كةى ة

 . ((,  ةتة ئةنة  ىثيَ ) كة اة تة شتةنة
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 لَدددوْ ) :وسلللل  عليللله الل صللللى اللَّلللهِ  َرُسلللولُ  قَلللالَ  :قَلللالَ  َجلللاِبرٍ  َعلللنْ  .74

 طيادِ جٔذ.إمحذ ّب( بخشج ََدَ َناْلُحَليْبِ  َبْلراً  َ ِهلَ  رَُجلٌ  الغَّارَ  َيْلُخلَ 
  نةضاايَتة اؤز)كااة ) ثية  َاا  بةشااثة ى شااة ِى بااةا         ةتااة:

 حوا) بيةى ك ابيَت((.
 عليلللله الل صللللى اللِ  َرُسلللولُ  قَللللالَ : قَلللالَ ،  َشلللاسٍ  بْللللنِ  َعْملللِرو َعلللنْ  .75

 ( سّاِ البخاسٖ يف التاسخ ّالفظْٖ آَذاُِ  فَدَقلْ  َعِِِّا آَذى َْوْ ) :وسل 
ّابً حباٌ ّاحلاكه ّ نخخُ ّّافقنُ النزٍيب ّابنً صظناكش      ّبمحذ 

 ٍّْ حذٓث  خٔح.
   ية كةسد عةَ ئةزة  بثة ئة ة مهى ئةزة  اة )((.  ةتة:
 اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولُ  قَللالَ : قَلالَ  ،اَمللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلليَ  َعةَّللاسٍ  ابْللنِ  َعلنِ  .76

ددددَحاِب  َسدددد َّ  َْددددوْ  ) :َوَسلللللَّ َ  َعَلْيللللهِ  َْ َْددددمِ فدَ  َأ َِ اِس نالغَّدددد دِ َكددددالئِ مَ نالْ  اللِ  َلَتْغدددددُ  َت
 سّاِ النياىٕ ٍّْ حذٓث حظً. (َوْ أْجَمتِ 
, ئاة ة  اة عهاةتى كاوة        ية كةسى جو َو بة ية )آل  باثة   ةتة:

ئااةم  ةعهةتااة سااة جةم    م,ئكااة  يااةمو  كااة اكى  ةسااة )((   
 شيعةكةى ا)ط  َتة ).
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 يَددا) :قَللالَ  وسللل  عليلله الل صلللى اللَّللهِ  لَ َرُسللو  َأنَّ   ُهَروْلللَرةَ  َأِب  َعللنْ  .77
ُِْكُحوا بَدََاَ دَ  بَِغى ُِْكُحوا ِهْغلٍ  أَبَا َأ َْمِ  َنا ًْا نََأانَ  .ِإَل خشجُ البخاسٖ ب( َحجَّا

بننً صننذٖ ّإطننيادِ ابننً حبنناٌ ّاحلنناكه ّايف التننةسٓخ ّببننْ داّد ّ
 حظً. 
, ذى باث)ى باة باة كى يهاث, ) ذنااى ََ       ياؤ باةنى باة ةز)     ةتاة: 

 وةزى,  )بة كى يهث كة اةشةخ ط ) ) بو ((.خب
 َعَليلله الل َصلللَّى الل َرُسللولُ  قَللالَ : قَللالَ  ، اْْلُللْدِريِّ  َسللِعيدٍ  َأيب  َعللنْ  .78

 اللُ  مُ َِددخَ دْ ٌل إال أَ أَحدد َدد ِ بَ َل الْ ا َأْهددِ ُضددغَ ، ال يُدبْ نالددذي َُدْ  دد  بََِددِلعِ ): وَسلللَّ 
 .خشجُ احلاكهب( الغَّارَ 
ياة    ,ة  كوة اةى كاة نةرشاى مهاى باة ا)ساتة        سو َهث با   ةتة:

كةساد  ِقااى  ااة ئيَمااة  ئااةيلى بااة تى ئيَمااة بيَاات كااوةى طااة  )  
 ا) كةتة نة  اؤز)كة )((.

 اللِ  َرُسلولُ  قَلالَ : قَلالَ  ،اَملَعنلْهُ  اللُ  َرِضليَ  أَِبيهِ  َعنْ  الِل، َعْةدِ  ْبنِ  َجاِبرِ . 79
بنً  اخشجُ ب( ُِد َأَخافَدمُ الليغَ لِ مَ َل الْ َْْو أَخاَف َأهْ ) : وسل  عليه الل صلى

 حباٌ ّابً اليجاس ّابً صظاكش ّإطيادِ حظً. 
   يااة  كةسااد كااة اكى مةا هااة برتساايَهى كااوةى طااة  )    ةتااة:

 .ا) رتسيَهد((
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 َْددوْ ) :قَللالَ  وسللل  عليلله الل صلللى اللَّللهِ  َرُسللولَ  َأنَّ   ُهَروْلللَرةَ  َأِب  َعللنْ  .81
ََِْدْغمُ ْ ، ِعََ ى اُ عِ هَدوَ  ِإَلى يَدْغمُ َ  َأنْ  َس َّعُ   شجُ ابً طعذ( بخَذر   أَبِد  ِإلَدى فَد

  ية  كةسى ثيَى كؤشة سة  ى كؤ   ةتة: .ّلُ ػْاٍذ ٓتقْٚ بَا
بةكااةم زةنيهااى عيشااة بكااة  عليااة ة شاا,م بااة سااة  ى ئااةبو ز)   

 بكة ((.
اَن َأد)   :وَسللَّ  َعَليله الل َصلَّى الل َرُسولَ  َأنَّ  ، َمْسُعو ٍ  اْبنِ  َعنِ  .81

 الؼٔخ ّالنياىٕ . بْببخشجُ ( َغساعُ ْت َنجْ  َ ْحمَ إذا َغِضَ  أ
(  طة  تاو ِ) بوة اة ياة ا   كاو امى       ثيَغةمبة ى كوة    ةتة:

 سو   سو   ا)بو) )((.
 ََْشددددى ِإَذا َأدددانَ   )  :وسلللل  عليلللله الل صللللى النَّلللِبَّ  َأنَّ   أَنَلللسٍ  َعلللنْ  .2ٕ
بنْ العبناغ   بْ داّد ّاحلاكه ّببنْ الؼنٔخ ّ  سّاِ بب (ََّدُم يَدسَدوَأدَْ أَ   ََْشى

ٍّنْ   ,صلٙ ػشط الؼٔخ (( ّّافقُ النزٍيب ّقال احلاكه )) خٔح 
ثة  َا (  كةتيَ  كاة ا) ِؤ شات بة ِ    ثيَغةمبة ى كوة    ةتة: كنا قاال.

  )كو ئة )ى كؤى بثة بةسة  شتيَكثة ا) ِؤ شت((.
 مْ لَدد ََْشددى ِإَذا َأددانَ   ) :ل وسلل عليلله الل صلللى النَّللِبَّ  َأنَّ  َجللاِبرٍ  َعللنْ  .83
َِْس ِ   بً طعذ ّابً ببٕ حامت.اخشجُ احلاكه ّب(  ْ يَد
ثة ئاة ) ِى   َا (  كةتيَا  كاة ا) ِؤ شات بة ِ     ثيَغةمبة ى كاوة     ةتة:

 نةا)اة ة ).
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 َعَلْيلللهِ  اللَّللهُ  َصللللَّى اللَّللهِ  َرُسللولُ  قَلللالَ : قَللالَ   َمالِلل ٍ  بْلللنِ  أَنَللسِ  َعللنْ  .84

َْددَحددأَ َي نذِ َْددا أُ ) :َوَسلللَّ َ  بخشجننُ الننذٓلنٕ  (َنَجددلَّ  َعدد َّ    اللِ يددُ  ِفددنذِ ا أُ ٌل 
 ٌ ػاٛ اهلل.إْ حذٓث حظً ٍّ

  ياي  كةسايَ  ئااةزة  ناةا ة ) ئة )ناث)ى ماو ئااةزة  ا ة م        ةتاة: 
 . ةبة  كوةى طة  )  ميً )بةى((

 صللى النَّلِبَّ  نَّ أَ   اَملَعنلْهُ  اللُ  َرِضليَ  أَِبيلهِ  َعلنْ  َمْسلُعو ٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْةدِ َعْن  .85
نخاّٖ ّابنً  الخشجُ ب (ُعَ َد ٌ  :مُ لَ  الُ قَ اٌر يدُ مُ ِحمَ اَن لَ أَ ) :وسلل  عليه الل

 طعذ ّالنياىٕ ٍّْ حذٓث حظً.
ذ َكى يةبو  ثدى ا) ت ة ا  َ ( طوآ  ثيَغةمبة ى كوة    ةتة:

 عورة  ((.
 
 
 
 
 
 
 



 (40) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 طوَيهذ خواسدن

 اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  َرُسللولُ  قَللالَ : قَللالَ  اَمللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلليَ  َعةَّللاسٍ  ابْللنِ  َعللنْ  .86
 لََِدُقدلْ  َنَلِكدوْ  ،َنِ دْئ َ  الَّدمُ  َ اءَ  َْا يَدُقلْ  َفاَل  َأَحلُُأمْ  َحَِ َ  ِإَذا) :َوَسلَّ َ  َعَلْيهِ 
 خشجُ ابً ماج٘ ّإطيادِ حظً.  ب (ِ ْئ َ  تُمَّ  الَّمُ  َ اءَ  َْا

ة ايَت كاوة   ا باة نا    ئةطة   ةكيَ   اة ئيَاو) ساو َهثى كاوة       ةتة:
, باةآلم بلااىَ كاوة   شاتى ََ بيَات ثةشاةى       جةنةبت   شاتى  ىَباىَ  

 جةنةبت((.
َلةَ  َعنْ  .87 ُِ  قُلتَليلْ ُْ   َعنلَْهلا اللُ  َرِضليَ  اْلَُْهْيِنيَّلةِ  َصلْيِفي   ِبْن  َرُسلولُ  قَلالَ  :َقالَل
ََِْْحِِدد ْ  َحَِدد َ  َْددوْ ): َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى اللَّللهِ  ّْْ بِدد فَد بخشجننُ  (اْلَكْتبَدددِ  َ 
 بً طعذ ّاحلاكه ّإطيادِ  خٔح .انخاّٖ ّبمحذ ّال

سو َهثى كوة ا باة ساو َهث خباوة  باة كاوةى         ية  كةسىَ  ةتة:
 .كةعبة((

   :َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى النَّللِ ِّ  َعللنْ   اَمللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلليَ  ُعَمللرَ  ابْللنِ  َعللنِ  .88
دددُلُةوا  ُّنانبَدددد بددداللِ  اْحُِِ ددوا ) َْ َّدددمَ  أنَّ فَدد ,نا ( سّاِ مِ بِددد إال ُيْحَِددد َ  نْ أَ  ْكدددَ عُ يَ  ال

 الظَنٕ ّالثقفٕ ّابً ىعٔه ٍّْ حذٓث  خٔح.
, باة  كاوة   ِةساتطؤبو  اة ساو َهةكةنتةنة       سو َهث خبؤى بة   ةتة:

نةكؤشاة ساو َهث خبو  َات تاةنًة باة         ِةستى كاوةى طاة  ) ثيَاى   
نةكؤشة سو َهث بة بة  ى كاؤى    ةتة كوةى طة  ) ثيَى نةبيَت((

 خبو  َت((.



 (41) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 مضطةوت

 النَّلِ ب  قَلالَ : قَلالَ  ،اَملَعنلْهُ  اللُ  َرِضليَ  أَِبيلهِ  َعلنْ  اللَِّه، َعْةدِ  ْبنِ  َسا ِِ  َعنْ  .89
 ( ال ٍ ََد نْ أ  ٍ أْ ذِ ط ةداً، إال لِد لَ اجِ َ دمَ نا الْ ِخدذُ ال هَدسَّ ) :َوَسللَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى

 طيادِ حظًإابت ّالنياىٕ ّصيُ ابً صظاكش ّثبٕ بسّاِ ابً 
 ةتة:  مزطة تةكةى مةكةى بة  ِ َطة يةتو  ضؤى تية بكاةى مةطاة    

 بؤ  ةاى كوة  ةى نو َذ ك اى.
 ،وَسللَّ  َعَليله الل َصللَّى الل َرُسلولَ  َأنَّ  ،اَعنلَْهل اللُ  َرِضليَ  َسَلَمةَ  أُ ِّ  َعنْ  .91
َْ ) :قَللالَ  ددُ   ّصبننذالشمحً بننً    محننذب سّاِ (بُدَُددوهُدُهوَّ  اءِ َ ددالغّْ  لِ اجِ َ ددَخَدْ

 ىرش ّابً خضمي٘ ّاحلاكه ّالقضاصٕ.
 :  ضةكرت و مزطة تى ئةر )تةى مة اةكةنى كؤ ةنة((.  ةتة
 َْددوْ  ) :قَلالَ  وسلل  عليلله الل صللى اللَّلهِ  َرُسلولَ  َأنَّ   َسلْلَمانَ  َعلنْ  .91

 َأنْ  اْلَمددُ نرِ  َعَِددى َنَحدد ّّ ، َنَجددلَّ  َعدد َّ  اللِ   ُ ائِددزَ  وَ ُهددفدَ  لِ جِ ْ ددمَ اَء إلددى الْ َنَجدد هَدَو َّددََ 
 بْ احلظً.ببخشجُ  ( ُ ائِ ال َّ  ُيْك ِمَ 
  ية  كةسيَ  ا)سةتهو َذ بط  َتء بيَات باؤ مزطاة   ئاة ة       ةتة:

ئة  كةسة ميوةنى كوةى طة  ) ة,  ) مةرة  ةساة  ميوةناثة   ِ َاز    
  ة ميوةنةكةى بط  َت((.



 (42) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
ا إذَ ) :قَللالَ  وسللل  عليلله الل صلللى اللَّللهِ  َرُسللولَ  َأنَّ   ُهَروْلللَرةَ  َأِب  َعللنْ  .92
، دً غَ َ دددا حَ اَهدددطَ خَ   ٍ وَ طْدددخُ  لّْ ُكدددبِ  مُ لَددد َأسَدددَ  اللُ   لِ جِ ْ دددمَ لدددى الْ إ مُ ِِ ْ دددمُ َ َج الْ َخددد
َْددقَ َْ   َ هِ َْ ى يَددسَددحَ  ،دً ئَ ّْ ا َسددَهددبِ  مُ ْغددى عَ َحددَْ نَ  بخشجننُ ابننً ىرننش ّطننيذِ   (مُ ا

 حظً.
طة   كوةى طة  ) بؤ يةمو   ةتة:ئةطة  موسلامةى ا) ضيَت بؤ مز

يةنطة َ   كاة ا) هيَات ضاةكة ةكى باؤ ا)نوساَيت, ) باؤ ياةمو         
 يَاى ا)سا ِ َتة ), ياةتة )دء ا)طةتاة ج   يةنطة  َ  ك ةثة اةكى ََ  

  ةتة تة ا)طةتة مزطة تةكة ((.–كؤى 
 ُسمْ َزنَّةْددد إذا) :اَمللَعنلْهُ  اللُ  َرِضلليَ  أَِبيللهِ  َعللنْ  َسللِعيٍد، َأيب  بْللنِ  َسللِعيدِ  َعللنْ  .93

َُْكمْ  ارُ َْ فَالددلَّ  ََْصدداِحَ ُكمْ  َنَحََّْددُسمْ  ََْ دداِجَلُأمْ  سّاِ ابننً ابننٕ ػننٔب٘   (َعَِدد
 طيادِ مشطل حظً.إّ

قو ئةنااةكةنتةى   )    ئةطااة  مزطة تااةكةنتةى  ِةزةنااث) ),    ةتااة:
   ةتة: ., ئة ة   كةىء  ةنة ضونتةى بةسة اة ا َت(( ِةزةنث) )

عيبةا)تى كوةتةى تيةاة ناةك ا,   ئةطة  مزطة تةكةنتةى  ِةزةنث) ) 
ناةك ا ئاة ة كاوةى طاة  )       ) قو ئةنتةى  ِةزةنث) )  كة تاةى ثاىَ  

 ةنة تةى ا)بة  ,كة ئةمي  نيشةنة ةكة  ة نيشاةنةكةنى قيةماة    
 كة  ة نة  موسلامةنةنثة بة ).



 (43) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ِإَذا) :َسلَّ َ وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   ُهَروْلَرةَ  َأيب  َعنْ  .94

ِْسَدْ َسِ ددددلْ  اْلَمْ دددِجلِ  ِإلَددددى اْلَمددددْ َأ ُ  َخَ َجددد ْ  ددددوْ  فَد ددد ِ  ِْ ددددوْ  هَدْ َسِ ددددلُ  َأَمددددا الطَّْ ِْ 
 خشجُ اليظاٜٕ ٍّْ حذٓث  خٔح .ب( اْلَجَغابَدِ 
  ئةطة  ئةر )  ا) ضو  باؤ مزطاة   باة كاؤى بشاوة  اة          ةتة:

وة  بؤنةى كة  ة كؤى اة )  ة مة اة ) ية  )دء ضؤى كؤى ا)ش
  ة جةنةبة ((.

 وسلل  عليله الل صللى اللَّلهِ  َرُسلولَ  َأنَّ  اَملَعنلْهُ  اللُ  َرِضليَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  .95
، ال لِ جِ ْ دددمَ لدددى الْ إ جَ  َ َخددد مَّ ، تُدددوءَ ُ دددوُ ْحَ دددَو الْ ََ ُأْم فَ لُ َحدددأَ  ََ ا هَدَو َّدددإذَ ): قَلللالَ 
ُُْ   ُ سُددكْ هَ ، نَ دً ئَ َّ َسدد وُحددمْ ى هَ  َ ْ ددَُ الْ  مُ ُِددجْ رِ  لْ  َ هَددد مْ لَدد ،ال ُ ال الصَّددإ مُ عُدد ِ غْ يدَ  ى  َ ْخددا
خشجنُ النياىنٕ ّاحلناكه, ّإطنيادِ     ب (لَ جِ ْ دمَ الْ  لَ خُ لْ ى يَدسَد، حَ دً غَ  َ حَ 

 حظً. 
 ةتة:  ئةطة   ةكيَ   ة ئيَاو) ا)سات نو َاذى طا   باة جاوةنرت و       

ثةشةى ا) ضيَت باؤ مزطاة   ,  ) ياي  شاتيَ  ا) ى      ا)سهو َذ,
ثاةى ضاةثى    ئاة ة باة ا) ةم   يَت,نةكة   ة مة اة ) تةنًة نو َذ ناةب 

, ) ثة ةكةى ت ى ضاةكةى باؤ ا)نوسايَت   ,  تة ةنى  ىَث)س ِ َتة )
 يةتة )كو ا)ضيَتة نة  مزطة تةكة )((.

 



 (44) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ئادابى طةالم كشدن

  :قَلللللالَ  وسلللللل  عليللللله الل صللللللى اللَّلللللهِ  َرُسلللللولَ  َأنَّ   ُهَروْللللللَرةَ  َأيب  َعلللللنْ  .96
ّْمُ ) َِِددددلُ  ،اْلَقاِعددددلِ  َعَِددددى َناْلَماِ دددد  ،اْلَماِ دددد  َعَِددددى ال َّاِأدددد ُ  ُيَ دددد  َعَِددددى َناْلَق

 خشجُ البخاسٖ ّاملظله.ب( اْلَكِثَ ِ 
  ئة )ى بةسوة ى ا) ِ ة  سة م بكاة   اة )ى باة ثياةا)       ةتة:

ا) ِ ة  , ) ئة )ى باة ثياةا) ا) ِ ة  ساة م بكاة   اة )ى كاة       
 اةنيشتو ),  ) ئة ةنةى كةمو سة م بكةى  ة ةنةى زؤ ى((.

لَع َجلاِبراً أَبُلو اللزببَلْ ِ  َعلنْ  .97 ّْمُ ) وَلُقلوُل:  ، أَنَّلُه َسَِ  َعَِدى ال َّاِأد ُ  ُيَ د
   وَ هُ فدَ  المِ  َّ البِ  أُ لَ بْ ا يدَ مَ هُ يدُّ أَ  انِ ََ ا ِ مَ الْ نَ  ،اْلَقاِعلِ  َعَِى َناْلَماِ   ،اْلَماِ  

خشجُ البخاسٖ يف األدب املفشد ّابً حباٌ ّقال احلافظ ب (( لُ َضدفْ أَ 
 طيذِ  خٔح.ابً احلجش 

 م بكة   اة )ى باة ثياةا)       ئة )ى بةسوة ى ا) ِ ة  سة  ةتة:
 ) ئة )ى باة ثياةا) ا) ِ)ة  ساة م بكاة   اة )ى كاة        ,ا) ِ ة 

اةنيشتو ),  ) ا   كة  كة بة ثيةا) ا) ِؤى كةميةى  اة ثيَشاثة   
 سة م بكة  ئة ) ةى ضةكرت).



 (45) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 ) :قَلالَ  َوَسللَّ َ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى لَّهِ ال َرُسولَ  َأنَّ   َأْسَل َ  ْبنِ  َزْودِ  َعنْ  .98
ُهمْ  َأْجَ أَ  لٌ حَ أَ  اْلَقْومِ  ِْوَ  َسَّمَ  َنِإَذا ،اْلَماِ   َعَِى ال َّاِأ ُ  ُيَ ّْمُ  (بخشجُ َعدغدْ
 مالك.
 ئة )ى كة باة ساوة ى ا) ِ ة  ساة م بكاة   اة )ى كاة          ةتة:

يَ  ئاة )  اة   اةنيشتو ),  ) ئةطة   ةكيَ  سة م بكة   اة كؤماة ا  
 ب ى ئة ةنيشة((.

ّْمُ  ) :قَللالَ  َوَسلللَّ َ  َعَلْيللهِ  اللَّللهُ  َصلللَّى النَّللِ ِّ  َعللنْ   ُهَروْلللَرةَ  َأيب  َعللنْ  .99  ُيَ دد
بنْ  بخشجنُ  ب( اْلَكِثَد ِ  َعَِى َناْلَقَِِلُ  اْلَقاِعلِ  َعَِى َناْلَمارُّ  اْلَكِبَ ِ  َعَِى الصَِّ َ ُ 

  خٔح.محذ ّإطيادِ بداّد ّالرتمزٖ ّ خخُ 
  بضااو د سااة م ا)كااة   ااة طااة  ) ,  ) ئااة )ى بااة ثااة     ةتااة:

ا) ِ ة  سااة م ا)كااة   ااة )ى كااة اةنيشااتو ),  )كااةم سااة م  
 ا)كة   ة زؤ ((.

 
 
 
 
 



 (46) ..... .................. فةرموودة لة زجنريةى فةرموودة رِاستةكان ( 100 ) 
 َوَسللَّ َ  َعَلْيلهِ  اللَّلهُ  َصلَّى اللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، ِشْة ٍ  ْبنِ  الرَّْمَنِ  َعْةدِ  َعنْ  .111
ّْمُ  ) :قَللالَ  َةَددلُّ  اْلَجدداِلسِ  َعَِددى َنال َّاِجددلُ  ال َّاِجددلِ  َعَِددى  ُ ال َّاِأدد ُيَ دد ُْ  َعَِددى َنا

َْأَث ِ  ُْ َْ  َفَموْ  ا اخشجنُ   (لَدمُ  َ دْ ءَ  فَداَل  ُيِجد ْ  لَدمْ  َنَْدوْ  لَدمُ  َأدانَ  ال َّداَلمَ  َأَجدا
 محذ, قال حافظ ابً حجش ّطيذِ  خٔح.بالبخاسٖ, يف األدب املفشد, ّ

ة م ا)كاة   اة )ى باة ثاة       ئة )ى بة ساوة ى ا) ِ ة  سا    ةتة:
سااة م ا)كااة   ااة )ى كااة    ) ئااة )ى بااة ثااة ا) ِ ة   ا) ِ ة ,

 ) يااة  كةساايَ   ,سااة م ا)كااة   ااة زؤ  ,  ) كااةم اةنيشااتو )
,  ) ياة  كةساى   م بثةتة ) ئة ) ثةاةشتى باؤ ية اة  ةمى سة  ) ا

  ة((.  )آلمى سة م نةاةتة ) يي  ثةاةشتى بؤ نى
عِى ُبَغا ْحمل نعِى الم  َِى اللن نالحمل لل ْر التالمَو 
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