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 آموزش مفاهيم

 

 حديث
 

 مرحله ي اوّل 
 

 
 تدوين و تقديم : 

 

 مؤسسه ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علي نبّينا محّمٍد       

 و علي آله و اصحابه و اتباعه اجمعين الي يوم الّدين .
ني منبع معترب ما مسلمانان در زمينه ي احاديث نبوي دوم      

شناخت اسالم مي باشند ، احاديث پيامرب )ص( در سايه ي تالش 
مستمر و خستگي ناپذير پيشوايان حديث ، مجع آوري و در اختيار 

 مسلمانان قرار گرفته است . 
كسب   ) صلي اهلل عليه و سلم (بنا به فرموده ي پيامرب ما حمّمد مصطفي       

مهگان چه زن و چه مرد واجب است و در رأس  مهه ي علوم  علم بر
و دانش ها ، علم به قرآن و سنت قرار گرفته اند كه  نا آگاهي 
مسلمانان از آهنا بر مهگان حمسوس است . لذا مرحله ي اول اين 
جمموعه احاديث كه در باب اسالم ) شهادتني و مناز (    مي باشد و 

يث مراحل بعدي هستند به منظور زمينه ساز فهم آسان تر احاد
استفاده ي عموم تدوين و تقدمي مي گردد ، اميد است مورد استفاده 
ي عزيزان قرار گرفته و با دعاي خري خود ما را ياري منوده و بزرگواران 

 هم ، اشتباهات را هديه منايند . 
 

 مؤسسه ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر
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 درس اّول
 

 معني لغت معني لغت

 از عن كسي كه ،چه كسي من

 پيامرب الّنيب طي كند، بپيمايد سلك

 در ، در ميان يف جبويد ، مي جويد يلتمس

 راه طريق اهلل ، خداوند اهلل

 آن ، او ، ش ه ـه )آسان ميكند(آسان كرد  سّهل

 به ، به سوي ايل به ، براي لـ،لـ

 مجع شد )شود( اجتمع هبشت اجلّنة

 قوم ، مردمان قوم يستچه،چه چيز،نه،ن ما

 از ، از سوي من مجع. بيت ، خانه ها بيوت

 كتاب خدا، قرآن كتاب اهلل تالوت مي كنند يتلون

 بني ، ميان بني مطالعه وبررسي ميكنند يتدارسون

 غري از،مگر،جز الّ  آهنا ، آنان ، شان هم ، هم



 4 

 بر ، بر روي علي نازل شد ، نازل شود نزل

 فرا گرفت غشي امنيت خاطر آرامش ، الّسكينة

 فرشتگان املالئكة رمحت ، مهرباين الرمحة

 يادكرد)كند( ذكر دربرگريد، فرا گرفت حفت

 پس اندازد بطأ نزد عند 

 رفتار، كردار عمل به ، با ، بوسيله بـ

 اصل و نسب نسب جلو مني اندازد، مل يسرع

 پس فـ پرسيده شد )شود( سئل

 لگام )افسار(بندد ماجل كتمان كرد)كند( كتم

 روز يوم آتش الّنار

 گفت قال قيامت ، رستاخيز القيامة

   روايتش كرده است رواه
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 1العلم 
 ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيب ) رضي اهلل عنه ( :  عن ايب هريرة      

قال : من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سّهل اهلل له 
قوم يف بيت من  (2)و ما اجتمع.  (1)طريقًا ايل اجلّنة

بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم الّ نزلت 
عليهم الّسكينة و غشيتهم الّرمحة و حّفتهم املالئكة و 

من بطأ به عمله مل يسرع  و ذكرهم اهلل فيمن عنده .
 )رواه مسلم و ابوداود و الّّتمذي ( به نسبه.

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيب نه ( ) رضي اهلل ععن ايب هريرة       
: من سئل عن علم فكتمه اجلمه اهلل بلجام من ناٍر 

  ابوداود و الّّتمذي ( ) رواهيوم القيامة . 

                                                           
1
بياينند مهگي به صورت « من ، ان ، لو  ، اذا » فعل هاي ماضي كه بعد از  -  

د از آهنا كلمه اي كه بر فعل هاي مفردي كه بع -2مضارع معين مي شوند .        
 مجع دللت مي كند بيايد ، آن فعل به صورت مجع ترمجه مي شود . 
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 درس دّوم 
 معني لغت معني لغت

 نيكي ، هبّت خري راهنمايي كرد )كند( دلّ 

 ثواب ، پاداش اجر مانند ، مثال مثل

 بود ، است انك اجنام دهنده فاعل

 هر ، مهه كلّ  اندرز مي داد يذّّكر

 مرد رجل پنج، پنج شنبه مخسٍ 

 دوست دارم وددت پدر اب، ابا

 ما ، مان نا قطعاً ، كه ، اينكه أّن ، إنّ 

 آن  ) اين ( ذلك مانع مي شود مينع

 دوست ندارم اكره كه ، اينكه أن

 مشا ، تان كم خسته و ملول كنم املّ 

 مهچنانكه كما به گاه اندرز ميدهم گاه اختّول

 او ، آن ، ش ها از بيم خمافة

 بياموزد تعّلم آزرده ، بيزار الّسامة
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 خشنودي خدا وجه اهلل من + ما ، ار آنچه ممّا

 نه ، نيست ل مي خواهد ، خبواهد يبتغي

 كال ، هبره عرضاً  بدست آورد يصيب

 هوابو ،  عرف خنواهد يافت ، مني يابد مل جيد 

 تكرار كرد اعاد هنگامي كه بيان ميكرد اذا تكّلم

   فهميده شود تفهم

 
 

 2العلم 
 

)صلي اهلل عليه و سّلم (  َعِن النَّيبِ )رضي اهلل عنه ( َعن َايب مسعوِد اْلَبدري 

 )رواه الربعة( قَاَل: َمن َدلَّ َعَلي َخرٍي فـََلُه ِمثُل َاجِر فَاِعِلِه. 
قال : َكاَن َعبُداهلِل اْبُن )رضي اهلل عنه (  عن ايب وائلٍ       

يٍس ، فـََقاَل َلُه )رضي اهلل عنه (  مسعود  ُر النَّاَس يف ُكلِّ مخَِ يُذَكِّ
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َرَجٌل : يا ابا عبدالرمحن َلَوِددُت اَنََّك ذَكَّرتـََنا ُكلَّ يَوٍم . 
لَُّكم َو ِاينِّ قال : اَمَّا ِإنَُّه مَيُنعيِن ِمن َذِلَك َأينِّ اُكرَِه اَن اُمِ 

يـََتَخوَّلََنا هِبَا ) صلي اهلل عليه و سّلم (  اخََتَوََّلُكم بِاملْوِعظَِة َكَما َكاَن 
 ) رواه الّشيخان و الّّتمذي ( خَمَاَفَة السَّاَمِة َعَليَنا . 

 

) صلي اهلل عن ايب هريرة ) رضي اهلل عنه ( عن الّنيب       

مًا ممّا يبتغي به وجه اهلل ل قال : من تعّلم علعليه و سّلم ( 
يتعّلمه اّل ليصيب به عرضًا من الّدنيا مل جيد عرف 

 ) رواه ابوداود و ابن ماجه ( اجلّنة يوم القيامة .

 

انه كان  )صلي اهلل عليه و سّلم (  عن النيّب )رضي اهلل عنه ( عن انس       
إذا تكّلم بكلمة اعادها ثالثا حيت تفهم عنه.       

 ه خباري و ابوداود ()روا
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 درس سّوم

 معني لغت معني لغت

 برپاي داشنت اقام پسر ابن

 مناز الّصالة بنا شده است بين

 پرداخنت ايتاء گواهي دادن شهادة

 روزه صوم  خدا ، معبود اله

 دو سبب موجبتان مرد، مبريد مات

 آمد ايت شرك نورزد ليشرك

 چيزي شيئا فرستاده رسول

 مرگ موت شد،داخل شودداخل  دخل

 يك، يكتا، كسي احد نزد ، هنگام عند

 صادقانه،به راسيت صدقاً  گواهي مي دهد يشهد

 گفتم قلت حمروم، بدور دارد حّرم

 خربدهم اخرب آيا أ

 مژده دهند،شاد شوند يستبشروا مردم ناس
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 ترك مي كنند يّتكلوا در اين صورت اذاً 

 از بيم گناه تأمثاً  خربداد اخرب

 
 االسالم 

) صلي اهلل عليه اّن رسول اهلل) رضي اهلل عنه ( عن عبداهلل بن عمر      

قال : بين السالم علي مخس شهاده ان ل اله  و سّلم (
اّل اهلل و اّن حممدا رسول اهلل و اقام الّصالة و ايتاء 

رواه البخاري و مسلم والّتمذي و الزّكاة واحلّج وصوم رمضان . 
 النسايي 

 ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال : ايت الّنيّب   ) رضي اهلل عنه ( عن جابر      
رجل فقال : يا رسول اهلل مااملوجبتان ؟ فقال : من 
مات ل يشرك باهلل شيئاً دخل اجلّنة و من مات يشرك 

 رواه املسلم باهلل شيئاً دخل الّنار . 
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  ) صلي اهلل عليه و سّلم ( عن الّنيبّ  ) رضي اهلل عنه ( عن معاذ بن جبل      
قال : ما من احد يشهد ان ل اله اّل اهلل و اّن حممداً 
رسول اهلل صدقًا من قلبه اّل حّرمه اهلل علي الّنار . 

افال اخرب به الّناس  ) صلي اهلل عليه و سّلم (قلت : يا رسول اهلل 
فيستبشروا ؟ قال : اذًا يّتكلوا . و اخرب هبا معاذ عند 

 رواه الشيخان و الّتمذي . تامثاً  موته
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 درس چهارم
 

 معني لغت معني لغت

 من ، ـم ي مثل ، مانند ك

 برانگيخت بعث آن دو مها، مها

 لشكر جيش ديدم رأيت

 من انا چشم عني

 برهنه )واقعي( عريان هشدار دهنده نذير

 اطاعت كرد اطاع رستگار،جنات ده  النجاة

 شب روي كردند اادجلو  گروهي طائفة

 فرصت،به موقع مهلة حركت كردند،رفتند انطلقوا

 ماندند ،شدند اصبحوا دروغ ينداشت كّذب،كّذبت

 اگر ، اگر چه إن جايگاه مكان

 آوردم جئت بـ پريوي كرد اتّبع

 نافرماين كرد عصي به،به سوي ،نزد ايل
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 از بيخ بركند اجتاح نابودوهالك كرد اهلك

 به جا هنادم تترك دو چيز امرين

 چنگ زنيد متسكتم گمراه مني شويد لن تضّلوا

 اندك،كم باشد  قلّ  روش ، عملكرد سنة

 كدام ايّ  پرسيده شد سئل

 دوست داشتين تر احّب  كار عمل

 آشكار شد،آمد صبح با دوام تر ادوم

   صبح كردند، شد اصبحوا

 
 صمحّمد رسول اهلل 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ( ) رضي اهلل عنه عن ايب موسي      
: اّن مثلي و مثل ما بعثين اهلل به كمثل رجل ايت قومه 
فقال : يا قوم ايّن رأيت اجليش بعييّن و ايّن انا الّنذير 
العريان. فالّنجاة فاطاعه طائفة من قومه فادجلوا 
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فاصبحوا فانطلقوا علي مهلتهم و كّذبت طائفة منهم 
فذلك . واجتاحهمم اجليش فاهلكهم مكاهنم فصبحه

مثل من اطاعين و اتّبع ما جئت به و مثل من عصاين 
 رواه الشيخان  و كّذب ما جئت به من احلق.

: تركت فيكم امرين ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال رسول اهلل       
لن تضلوا ما متّسكتم هبما: كتاب اهلل و سنة رسول 

 رواه امام مالكاهلل.

 ) صلي اهلل عليه و سّلم (قالت: اّن رسول اهلل  ) رضي اهلل عنها ( ائشة عن ع     
سئل اّي العمل احّب ايل اهلل ؟ قال : ادومه و ان قّل . 

 رواه الشيخان و الّتمذي 
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 درس پنجم
 معني لغت معني لغت

 مجع نيت، نيتها نّيات ج.عمل، كارها اعمال

 انسان امرئ قطعاً ، فقط إمّنا

 روايت مي كند يروي كرده است  نيت نوي

 نوشت، نوشته است كتب پروردگار ربّ 

 ج.سيئه، بديها سيئات ج.حسنه، نيكيها حسنات

 بيان كرده است بنّي  سپس ثّ 

 اراده كند همّ  يك ، يكي واحده،واحد

 ده عشر اجنام ندهد مل يعمل

 برابر،چندين برابر ضعف هفت صد سبعمأئة

 گفتند )پرسيدند( لواقا فراوان ، بيشّت كثرية

 رسيد بلغ درخواست كرد سأل

 رختخواب فراش درجات منازل

 ج.شريك،شريكها شركاء يب نيازتر اغين
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 رها كردم)ميكنم( تركت شرك ورزد اشرك

 صد مأئة پناه بربيد تعّوذوا

 بار مرّة دّره  ، مكان واد

 ج.قاري،قاريان قرّاء رياكاران املراء ون

 من ، م ي با ، مهراه مع 

 االخالص في العمل 
امّنا  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن عمر       

 رواه اخلمسة العمال بالّنيات و امّنا لكّل امرئ ما نوي. 

 ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن النيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عباس       
قال:اّن اهلل كتب  فيما يروي عن ربّه تبارك و تعايل

احلسنات و الّسيئات ّث بنّي ذلك ، فمن هّم حبسنة 
فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة و ان هّم هبا 
فعملها كتبها اهلل عّز و جّل عنده عشر حسنات ايل 
سبعمائة ضعف ايل اضعاف كثريه. و ان هّم بسيئة 
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ا فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة و ان هّم هب
 رواه اخلمسة اّل اباداودفعملها كتبها اهلل سيئة واحدة . 

) صلي اهلل عليه و عن الّنيّب  ) رضي اهلل عنه ( عن سهل بن حنيف       

قال من سأل اهلل الّشهادة بصدق بلغه اهلل منازل  سّلم (
 رواه اخلمسة الّشهداء و ان مات علي فراشه . 

 () صلي اهلل عليه و سّلمل : قال رسول اهللقا) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة  
، قال اهلل تبارك و تعايل : انا اغين الّشركاء عن الّشرك 
من عمل عماًل اشرك فيه معي غريي تركته و شركه . 

 رواه مسلم 

قال : تعّوذوا ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن النيبّ  ) رضي اهلل عنه ( عن جندب       
ا يا رسول اهلل و ما جب احلزن باهلل من جب احلزن . قالو 

؟ قال واد يف جهّنم تتعّوذ منه جهّنم كل يوم مائة مرة قلنا 
: يارسول اهلل و من يدخله ؟ قال : القرّاء املراء ون 

 رواه الّتمذيّ  باعماهلم . 
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 درس ششم
 معني لغت معني لغت

 وضو الوضوء پاكي، پاكيزگي طهارة

 توالت() دستشويي اخلالء )ميشد(داخل شد دخل

 پناه مي برم اعوذ پروردگارا الّلهمّ 

 ناپاكي خبث تو ، ـت ك

 خارج شد خرج ناپاك ها ، شياطني خبائث

 سپاس و ستايش محد آمرزش غفران

 كه ، كسي كه اّلذي براي خدا هلل

 آزار و اذيت الذي برد اذهب

 فرا خوانده ميشود يدعون  عافيت داد عافان

 ج.حنجل،نوراين حمّجلني سفيدج.اغر،نشانه دار، غرّاً 

 توانايي دارد استطاع ج.اثر، نشانه ها آثار

 اجنام دهد ليفعل بيافزايد يطيل

 حمووباطل ميكند ميحو خرب دهم،راهنمايي كنم ادلّ 
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 كامل  اسباغ خطاها، گناهان خطايا

 در اوقات سخت مكاره بال مي برد،مي افزايد يرفع

 م ، گامقد اخلطا فراوان ، بسيار كثرة

 هنگامي كه حني وضو بگريد يتوضأ

 قرار ده اجعل متام مي كند،فارغ ميشود يفرغ

 پاكيزگان املتطهرين توبه كنندگان الّتوابني

 داخل مي شود يدخل گشوده شد)ميشود( فتحت

 سخت مني بود ل اشقّ  هشت الّثمانية

 مسواك زدن الّسواك امر مي كردم امرت

   ج. باب ، درها  ابواب
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 الطهارة والوضوء
اذا  ) صلي اهلل عليه و سّلم (كان رسول اهلل ) رضي اهلل عنه ( عن انس       

دخل اخلالء قال : اللهّم ايّن اعوذ بك من اخلبث 
 رواه اخلمسة واخلبائث . 

اذا  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن عائشة قالت : كان الّنيّب       
. او قال: احلمد هلل  خرج من اخلالء قال : غفرانك

 رواه اخلمسةاّلذي اذهب عين الذي و عافاين . 
قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       

: اّن اّميت يدعون يوم القيامة غرًّا حمّجلني من آثار 
الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرّته فليفعل . 

 اباداودرواه اخلمسة الّ 

قال : ال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
ادّلكم علي ما ميحو اهلل به اخلطايا و يرفع به الّدرجات ؟ 
قالوا : بلي يا رسول اهلل قال : اسباغ الوضوء علي املكاره 
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و كثرة اخلطا ايل املساجد و انتظار الّصالة بعد الّصالة 
 رواه مسلم و الّتمذي .

قال : ما  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن عمر       
منكم من احد يتوّضأ فيحسن الوضوء ّث يقول حني يفرغ 
من وضوئه : اشهد ان ل اله اّل اهلل وحده ل شريك له و 
اشهد اّن حمّمدًا عبده و رسوله ، اللهم اجعلين من 

ني واجعلين من املتطّهرين . الّفتحت له ابواب اجلنة الّتواب
 رواه اخلمسة الّ البخاري الّثمانية يدخل من ايّها شاء. 

لو ل اشّق علي اّميت ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال رسول اهلل       
 رواه امام مالك والبخاري لمرهتم بالّسواك مع كّل وضوء . 
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 درس هفتم
 

 نيمع لغت معني لغت

 شبانه به آمسان برده شد اسري  واجب شد فرضت

 پنجاه مخسني ج.صالة،منازها صلوات

 ندا داده شد نوديّ  كم شد نقصت

 سخن، قول ، قرار القول تغيري مني كند ل يبدل

 اين هذا، هذه نزد من لديّ 

 به نظر مشا أرأيتم ديديد رأيتم

 رود ، جوي آب هنر دِر منزل باب

 باقي مي ماند بقيي بشويد يغتسل

 آهنا، آنان ، شان هن،هن چرك درن

 تعقيب مي كنند يتعاقبون شب ليل، ليلة

 گردهم مي آيند جيتمعون روز الّنهار

 بال مي رود يعرج صبح فجر
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 سئوال مي كند يسئل شب ماندند باتوا 

 ازنزدشان آمدمي اتيناهم چگونه كيف

 مرتكب نشده باشد مل تغش پوشاننده كّفارة

 بودم كنت گناهان بزرگ الكبائر

 فرا رسد حتضر شنيدم مسعت

 نيكو اجنام دهد حيسن واجب مكتوبة

 وقت ، عصر الّدهر مرتكب نشود مل يأت

 خطا ، گناه خطيئة پاك كند حلّ 

   قرار داد ، شد جعل

 
 1الّصالة 

) صلي اهلل قال : فرضت علي الّنيّب  ) رضي اهلل عنه (  عن انس      

ليلة اسري به الّصلوات مخسني ّث نقصت حيّت  ه و سّلم (علي
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جعلت مخسًا . ّث نودي يا حمّمد انّه ل يبدل القول 
 رواه اخلمسة اّل اباداود لدّي و اّن لك هبذه اخلمس مخسني . 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
رًا بباب احدكم يغتسل منه كل يوٍم ن هنأيتم  لو أر : أ

مخس مراٍت هل يبقي من درنه شيء ؟ قالوا ل يبقي 
من درنه . قال : فذلك مثل الّصلوات اخلمس ميحوا 

 رواه اخلمسة اهلل هبّن اخلطايا. 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
بالّليل و مالئكة بالّنهار و : يتعاقبون فيكم مالئكة 

جيتمعون يف صالة الفجر و صالة العصر ّث يعرج 
اّلذين باتوا فيكم فيسأهلم رهّبم و هو اعلم هبم : كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون تركناهم و هم يصّلون و 

 رواه الشيخان و الّنسائي اتيناهم و هم يصّلون . 
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قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (ّنيّب عن ال) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
ملا  ةكفار   ةايل اجلمع ةالّصلوات اخلمس و اجلمع: 

   رواه مسلمبينهّن ما مل تغش الكبائر  .  
قال كنت عند ) رضي اهلل عنه ( عن عمرو بن سعيد       
 ) صلي اهلل عليه و سّلم (، فقال مسعت رسول اهلل  ) رضي اهلل عنه ( عثمان

امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة  يقول : ما من
فيحسن وضوء ها و خشوعها و ركوعها اّل كانت  
كّفارة ملا قبلها من الّذنوب ما مل يأت كبرية و ذلك 

 . رواه مسلم الّدهر كّله 
قال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ثوبان       

الّ  ةسجد عليك بكثره الّسجود فاّنك ل تسجد هلل
رواه مسلم و . ةو حط عنك هباخطيئ ةرفعك اهلل هبادرج

  ّتمذيّ ال
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 درس هشتم 
 

 معني لغت معني لغت

 فوت شود،ازدست رود فاتت از دست داد وتر

 خشنودي رضوان خانواده اهل

 درك كند، برسد ادرك سه ثالثة

 اينكه طلوع كند ان تطلع خورشيد الّشمس

 نكه غروب كنداي ان تغرب يك ركعت ركعة

 بايد جبا آورد ليصلّ  فراموش كرد نسي

 به ياد آورد، يادكرد ذكر به پا دار اقم

 طلوع كند تشرق هني كرد هني

 برداشته شده است رفع هفت سال سبع سنني

 بيدار مي شود يستيقظ خوابيده الّنائم

 بالغ مي شود  حيتلم  كودك الّصيب

 شود  ميسامل و عاقل  يعقل ديوانه جمنون

 امر كنيد، خبواهيد مّروا روبه قبله كرد استقبل
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 جدا كنيد فّرقوا تنبيه كنيد اضربوا

 مركِب سواري راحلة حمل خواب مضاجع

 رو مي كرد توجهت هرجا حيث

 فرود آمد نزل خواست اراد

 
  2الصاّلة 

قال:  ) صلي اهلل عليه و سّلم (اّن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عمر       
 رواه الربعه من فاتته العصر فكامّنا وتر اهله و ماله . 

 
قال:  ) صلي اهلل عليه و سّلم (اّن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عمر       

الوقت الول من الّصالة رضوان اهلل والوقت الخر 
 رواه الّتمذّي عفواهلل  
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قال :  اهلل عليه و سّلم ( ) صليعن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن جابر       
رواه . ةترك الّصالاّن بني الّرجل و بني الّشرك و الكفر 

 اخلمسة ال البخاري 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
: من ادرك ركعة من الّصبح قبل ان تطلع الّشمس 

عصر قبل ان فقد ادرك الّصبح و من ادرك ركعة من ال
 رواه اخلمسة تغرب الّشمس فقد ادرك العصر . 

قال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب  ) رضي اهلل عنه ( عن انس       
من نسي صالة فليصّل اذا ذكرها ل كّفارة هلا اّل 

 رواه اخلمسة ذلك . اقم الّصالة لذكري . 
هني  ) صلي اهلل عليه و سّلم ( ان الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عباس       

عن الّصالة بعد الّصبح حيّت تشرق الّشمس و بعد 
 رواه اخلمسة العصر حيّت تغرب . 
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قال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن علي       
رفع القلم عن ثالثة : عن الّنائم حيّت يستيقظ و عن 

رواه ابوداود و نون حيّت يعقل . الّصيّب حيّت حيتلم و عن اجمل
 النسائي واحلاكم 

قال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن سربة       
مّروا الّصيّب بالّصالة اذا بلغ سبع سنني و اذا بلغ عشر 

رواه سنني فاضربوه عليها و فرّقوه بينهم يف املضاجع.
 ابوداود وامحدو الّتمذّي 

 ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال : كان الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن جابر       
يصّلي علي راحلته حيث توّجهت به فإذا أراد الفريضة 

 رواه اخلمسة نزل فاستقبل القبلة . 
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 درس نهم
 

 معني لغت معني لغت

 صدا، اذان الّنداء شنيديد مسعتم

 اذان گوينده املؤذن بگوئيد قولوا

 كامل الّتامه دعوت، فراخواين الّدعوة

 ببخش، عطاكن آت ثابت و پابرجا القائمة

 برتري،گرامي الفضيلة والترين درجه هبشت الوسيلة

 ستوده شده حممود برانگيز ابعث

 در بر گريد حّلت وعده دادي وعدت

 قامت مناز األقامة برگردانده مني شود ليردّ 

 هايستاد قائماً  بايستد، توقف كند يقف

 برادر اخ عبور كند ، بگذرد ميرّ 

 پرسيدم سألت مناز مي گزارد يصّلي 

 مستحب تطوع مناز بگزار صلّ 
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 نشسته قاعد نتوانسيت مل تستطع

 حماسبه مي شود حياسب هپلو ، خوابيده جنب

 )شود(رستگار شد افلح  شايسته ودرست بود صلحت

 زيان كرد خاب پريوز شد اجنح

 ضرر كرد خسر ت بودفاسد و ناشايس فسدت

 كامل كنيد امتّوا ناقص بود انتقص

   حرف ربط،درحايل كه و
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 االذان و الّصالة
 ) صلي اهلل عليه و سّلم(اّن رسول اهلل ) رضي اهلل عنه ( عن ايب سعيد      

رواه . (1)قال: اذا مسعتم الّنداء فقولوا مثل مايقول املؤّذن
 اخلمسة  
قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (اّن رسول اهلل ضي اهلل عنه ( ) ر عن جابر       

: الّلهّم رّب هذه  (2): من قال حني يسمعه الّنداء 
الّدعوة الّتامة والّصالة القائمة آت حممدًا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقامًا حمموداً اّلذي وعدته ، حّلت له 

 رواه اخلمسه الّ مسلماً شفاعيت يوم القيامة . 
قال : ل  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن انس       

           رواه اصحاب الّسننيرّد الّدعاء بني الذان و القامة . 

                                                           
1
در پاسخ به حي علي الصالة و حي علي الفالح ؛ لحول و ل قوه الّ باهلل   - 

1گفته شود.           
 بعد از اذان - 
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: ألن يقف احدكم   ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال رسول اهلل      
مأئة سنة خري له من ان ميّر بني يدي اخيه و هو 

 رواه الّتمذي و ابن حّبانيصّلي . 

قال : كانت يب ) رضي اهلل عنه ( عن عمران بن حصني       
عن الّصالة  فقال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (بواسري فسألت الّنيّب 

صّل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع فعلي 
 رواه اخلمسة اّل مسلماً جنٍب . 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب نه ( ) رضي اهلل ععن ايب هريرة       
:إّن اّول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صالته ، فإن صلحت فقد افلح و اجنح و إن فسدت 
فقد خاب و خسر ، فإن انتقص من فريضته شيئاً 

رواه قال الّرّب عّز و جّل : امتّوا فريضته من تطّوعه . 
 ابوداود و الّتمذّي 
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 دهم درس
 

 معني لغت معني لغت

 دوازده ثنيت عشرة چهار اربع

 تشكر )مي(كرد شكر بيامرزدرمحت كند، رحم

 اجنام دهد حافظ دو ركعت ركعتني

 قرار مي دهد يّتخد از بيم ، از ترس كراهية

 تك و تنها وتر مناز وتر راجباآوريد اوتروا

 پرسيدمي سألنا دوست مي دارد حيبّ 

 مي خواند  يقرأ و فلق سوره ناس معوذتني

 
 الصالة الرواتب والنوافل

) قالت : مسعت رسول اهلل ) رضي اهلل عنها ( عن ام حبيبة       

يقول : ما من عبٍد مسلٍم يصّلي هلل كّل   صلي اهلل عليه و سّلم (
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يوٍم ثنيت عشرة ركعة تطّوعًا غري فريضٍة اّل بين اهلل له 
لّظهر و ركعتني بعدها و بيتًا يف اجلّنة . اربعًا قبل ا

ركعتني بعد املغرب و ركعتني بعد العشاء و ركعتني قبل 
 رواه اخلمسة ال البخاري صالة الفجر. 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنها ( عن ام حبيبه       
من حافظ علي اربع ركعات قبل الّظهر و اربع بعدها 

 رواه اصحاب الّسنن . حّرمه اهلل علي الّنار 
قال:  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عمر      

 رواه ابوداود و الّتمذّي رحم اهلل امرأً صّلي قبل العصر اربعاً 
 ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن عبداهلل املزيّن       

املغرب.قال : ملن شاء. كراهية قال : صّلوا قبل صالة 
 رواه البخاري و ابوداود ان يّتخذها الّناس سّنًة . 
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قال:يا اهل ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن عليّ       
 رواه اصحاب الّسنن القرآن اوتروا فإّن اهلل وتر حيّب الوتر. 

) صلي اهلل عن الّنيّب  ) رضي اهلل عنه (عن ايب ايوب النصاري       

قال : الوتر حّق علي كّل مسلٍم فمن احّب ان  عليه و سّلم (
يوتر خبمس فليفعل و من احّب ان يوتر بثالث 

رواه ابوداود و فليفعل و من احّب ان يوتر بواحدة فليفعل. 
 الّنسائي

قال سألنا ) رضي اهلل عنه ( عن عبدالعزيز بن جريج       
) صلي اهلل : باّي شيٍء كان يوتر رسول اهلل  ها () رضي اهلل عنعائشة

؟ قالت : كان يقرأ يف الويل بسّبح اسم رّبك   عليه و سّلم (
العلي و يف الثّانية بقل يا ايّها الكافرون و يف الثالثة 

 رواه اصحاب الّسننبقل هواهلل احد واملعوذتني . 
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 درس يازدهم
 آرام خبش الّسالم متام مي كرد انصرف

 پر بركت هسيت تباركت طلب آمرزش كرد استغفر

 احّتام و كرم اكرام شكوه و بزرگي جالل

 بعد از  دبر تسبيح كرد)كند( سّبح

 احلمدهلل)سپاس(  محد سي ثالثني

 اهلل اكرب كرّب  فرمانروايي ملك

 خبشيده مي شود غفرت توانا، قدرمتند قدير

 كف دريا زبدالبحر خطاها، گناهان خطايا

 سجده برد سجد خواند قرأ

 به كناري رفت اعتزل گريه مي كند يبكي

 امر شدم امرت واي بر من ويلي

 شاد،مسّرت خبش سرور نافرماين كردم ابيت

 به سجده )مي(افتاد خرّ  مژده داده شد   بّشر
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 الّدعاء و الذّكر عقب الّصالة
 

ي اهلل عليه و ) صلقال : كان رسول اهلل) رضي اهلل عنه ( عن ثوبان        

اذا انصرف من صالته استغفر ثالثًا و قال :   سّلم (
الّلهّم انت الّسالم و منك الّسالم تباركت يا ذااجلالل 

 رواه اخلمسة ال البخاري والكرام . 
 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
ٍة ثالثًا و ثالثني و : من سّبح هلل يف دبر كّل صال

محداهلل ثالثاً و ثالثني و كرّباهلل ثالثاً و ثالثني و ل اله 
اّل اهلل وحده ل شريك له له امللك و له احلمد و هو 
علي كّل شيٍء قدير . غفرت خطاياه و ان كانت 

 رواه مسلم مثل زبد البحر . 
 



 39 

 سجدة الّتالوة و سجدة الّشكر
قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب اهلل عنه ( ) رضي عن ايب هريرة       

: إذا قرأ ابن آدم الّسجدة فسجد اعتزل الّشيطان 
يبكي يقول يا ويلي امر ابن آدم بالّسجود فسجد فله 

 رواه مسلماجلّنة و امرت بالّسجود فابيت فلي الّنار. 
اّن اهلل مل يفرض علينا ) رضي اهلل عنه ( قال ابن عمر       

 رواه البخاريّسجود الّ ان نشاء . ال
انّه   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب بكرة       

كان اذا جاءه امر سرور او بّشر به خّر ساجداً شكراً 
 رواه ابوداودوالّتمذي هلل.

 
 
 
 
 



 41 

 درس دوازدهم
 

 معني لغت معني لغت

 رفنت(تالش منودن) الّسعي منزلت،خبشش فضل

 مي خواهد ، خبواهد يبتغي خشنودي وجه

 جبا آورد يقضي وضو بگريد تطّهر

 پاك مي كند حتط قدمها خطوات

 اجازه خواستند استأذن زنان نساء

 بايد سالم كند ليسّلم اجازه دهيد  فأذنوا

 بنشيند،مي نشيند جيلس بگشاي افتح

 طلب مي كنم اسأل پا رجل

 )مناز(خبواندبايد  لريكع چپ يسري،يسار

   راست ميين،ميني
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 فضل المساجد و الّسعي اليها
 

) صلي اهلل قال : مسعت رسول اهلل) رضي اهلل عنه ( عن عثمان       

يقول : من بين مسجداً يبتغي به وجه اهلل بين   عليه و سّلم (
 رواه اخلمسة اّل اباداوداهلل له بيتاً يف اجلّنة . 

 

قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب رضي اهلل عنه ( ) عن ايب هريرة       
:من تطّهر يف بيته ّث مشي ايل بيت من بيوت اهلل 
ليقضي فريضة من فرائض اهلل كانت خطوتاه احدامها 

رواه مسلم والّتمذّي و حتط خطيئة والخري ترفع درجة . 
 الّنسائي

 

قال:  صلي اهلل عليه و سّلم () عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عمر      
إذا استأذنكم نساؤكم بالّليل ايل املسجد فأذنوا هلّن. 

 رواه الشيخان 
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 آداب المساجد
 

قال:  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب محيدٍ       
اذا دخل احدكم املسجد فليسّلم علي الّنيّب ّث ليقل: 

رمحتك ، فإذا خرج فليقل : الّلهّم افتح يل ابواب 
 رواه مسلم و ابوداود و الّنسائي الّلهّم ايّن اسألك من فضلك . 

يدخل املسجد برجله ) رضي اهلل عنه ( كان ابن عمر        
 رواه البخارياليمين و خيرج برجله اليسري . 

 

  ) صلي اهلل عليه و سّلم (اّن رسول اهلل) رضي اهلل عنه ( عن ايب قتادة       
قال : إذا دخل احدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل ان 

 رواه اخلمسة جيلس . 
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 درس سيزدهم 
 

 معني لغت معني لغت

 تنها)بدون مجاعت( الفذ برتري دارد تفضل

 برزگّتين،بيشّتين اعظم بيست عشرين

 برخاست،به پا خواست قام  دورتر ابعد

 ،سخت ترينسنگني ترين اثقل شركت مي كردند أتو

 تصميم دارم مهمت سينه خيز حبواً 

 حركت كرد ، رفت انطلق امر كنم آمر

 بند ، بسته حزم مردان رجال

 حاضر مني شوند ليشهدون هيزم حطب

 گرگ ذئب آتش بزمن احرق

 بيابان ، صحرا بدو شهر ، آبادي قريه

 چريه مي شود استحوذ برپا مي شود تقام 

 عجله كرد استعجل مي خورد يأكل



 44 

 سرو صدا جلبة سركش، تنها يه قاص

 مشا را چه شده است ماشأنكم هنگامي كه بينما

   پياده روي ممشي

 فضل الجماعة
قال : صالة ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عمر       

رواه اخلمسة اجلماعة تفضل صالة الفّذ بسبع و عشرين درجة. 
 الّ اباداود 

قال : اعظم  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه (  موسي عن ايب 
 رواه الّثالثة الّناس اجراً يف الّصالة ابعدهم فابعدهم ممشي.

قال : من  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن عثمان       
صّلي العشاء يف مجاعة فكأمّنا قام نصف الّليل و من 

رواه مسلم و صّلي الّصبح يف مجاعة فكأمّنا صّلي الّليل كّله. 
 ابوداود والّتمذّي 

قال : اّن  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
اثقل صالٍة علي املنافقني صالة العشاء و صالة الفجر و 
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مت ان لو يعلمون ما فيها لتومها و لو حبوًا و لقد مه
آمر بالّصالة فتقام ّث آمر رجاًل فيصّلي بالّناس ّث انطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب ايل قوم ل يشهدون 

 رواه اخلمسة الّصالة فاحّرق عليهم بيوهتم بالّنار.

قال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب الّدرداء       
ية و ل بدٍو ل تقام فيهم الّصالة اّل قد ما من ثالثة يف قر 

استحوذ عليهم الّشيطان ، فعليك باجلماعة فإمّنا يأكل 
 رواه ابوداود و الّنسائي و امحد و احلاكم الّذئب القاصية . 

) صلي قال : بينما نصّلي مع الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب قتادة       

ل فلّما صّلي قال: ما شأنكم؟ اذ مسع جلبة رجا اهلل عليه و سّلم (
قالوا استعجلنا ايل الّصالة . قال : فال تفعلوا اذا أتيتم 
الّصالة فعليكم بالّسكينة ، فما ادركتم فصّلوا و ما فاتكم 

 رواه الّثالثة فأمتّوا . 
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 درس چهاردهم
 

 معني لغت معني لغت

 قاري ترين اقرؤا امامت مي كند يؤمّ 

 داناتر ، آگاهّت اعلم مساوي، برابر سواء

 سن ، عمر سّناً  پيش تر اقدم

 ملك ، مال ، قدرت سلطان امامت نكند  ليؤمنّ 

 لطف ، جوامنردي تكرمة ننشيند ليقعد

 به تأخري مي اندازم أتآخر اجازه اذن

 به خاطر اجل صبح الغداة

 نصيحت، اندرز موعظة طولين ميكند يطيل

 دگانبيزار كنن منفرين شديد، بسيار اشدّ 

 نياز به قضاي حاجت ذااجلاجة سبك گزارد يتجّوز

 طولين كند ليطّول پري،ساملند كبري

 پشت سر خلف خاله خالة

 گناهكار فاجراً  صاحل، نيك برّاً 
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 مرا قرار داد اقامين رخ داد ناب

 راست ودرست ميايستيد تسّونّ  زن امرأة، مرآة

 سر رأس مجع صف صفوف

 قطعاً دمشن ميگرداند لفنّ ليخا ج.وجه،چهره وجوة 

 پس رود يتأّخر پيش رود يتقّدم

 متوجه شد التفت دست زدن تصفيق

 الّصفة االمام
 ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ابن مسعود       

قال : يؤّم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل ، فإن كانوا يف 
ن كانوا يف الّسنة القراء ة سواء فأعلمهم بالّسنة ، فإ

سواء فاقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء 
فاقدمهم سّنًا و ل يؤمّن الّرجل يف سلطانه و ل يقعد 

 رواه اخلمسة الّ البخاريّ يف بيته علي تكرمته ال بإذنه. 

 اّن رجاًل قال : واهلل) رضي اهلل عنه ( عن ابن مسعود       
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إيّن ألتأّخر عن صالة الغداة  و سّلم ( ) صلي اهلل عليهيا رسول اهلل  
) صلي اهلل من اجل فالن ممّا يطيل بنا ، فما رأيت رسول اهلل

يف موعظة اشّد غضبًا منه يومئٍذ ّث قال : إّن  عليه و سّلم (
منكم منّفرين ، فاّيكم ما صّلي بالّناس فليتجّوز ، فإّن 
فيهم الّضعيف و الكبري و ذا احلاّجة و إذا صّلي 

 . رواه اخلمسة فسه فليطّول ما شاء لن

: الّصالة املكتوبة ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال رسول اهلل       
واجبة خلف كّل مسلم برًّا كان او فاجرًا و إن عمل 

 رواه ابوداود و الّدارقطين  الكبائر . 

قال بت عند خاليت ) رضي اهلل عنه ( عن ابن عّباس       
يصّلي من الّليل فقمت  صلي اهلل عليه و سّلم ( )ميمونة فقام الّنيب 

اصّلي معه عن يساره، فأخذين برأسي ، فآقامين عن 
 رواه اخلمسة ميينه.
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اّمه  ) صلي اهلل عليه و سّلم (اّن رسول اهلل  ) رضي اهلل عنه (   عن انس       
رواه . و إمرأًة منهم، فجعله عن ميينه و املرأة خلف ذلك

 مسلم و ابوداود

قال:خري   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
صفوف الّرجال اّوهلا و شّرها آخرها وخري صفوف الّنساء 

 رواه اخلمسة الّ البخارّي آخرها و شّرها اّوهلا.
 () صلي اهلل عليه و سّلم عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن الّنعمان بن بشري       

قال : لتسّوّن صفوفكم او ليخالفن اهلل بني وجوهكم . 
 رواه اخلمسة 

قال :   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
ايعجز احدكم إذا صّلي أن يتقّدم او يتأّخر او عن ميينه 

 . رواه ابوداود و امحد او عن مشاله 

اّن رسول اهلل قال : من اهلل عنه (  ) رضيعن سهل بن سعد       
نابه شيء يف صالته فليسّبح فإنّه إذا سّبح التفت اليه ، و 

 رواه الثالثة و الّنسائي امّنا الّتصفيق للّنساء . 



 51 

 درس پانزدهم
 

 معني لغت معني لغت

 داخل شد ادخل آفريده شد خلق

 برپا مني شود،روي منيدهد ل تقوم خارج شد اخرج

 برده ي ديگران عبدمملوك ستاخيزر  الّساعة

 از روي يب اعتمادي  هتاوناً  ج. مجعه مجع

 مي نويسند يكتبون مهر زد طبع 

 مجع مي كنند، مي بندند طووا نامه اعمال صحف

 گوش فرا مي دهند يستمعون مي آيند جاء وا

 حمل هجرت،هجرت كننده مهّجر شّت البدنة 

 هديه مي برد يهدي گاو بقرة

 ختم مرغ بيضة مرغ جةالّدجا

 غسل كرد، شست اغتسل گوسفند الكبش

 نيكوترين ، هبّتين احسن پوشيد لبس

 استعمال كرد مسّ  لباس ثياب
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 لگد كوب كند يتخطّ  عطر طّيب

 مردم ناس گردن اعناق

 مي شنوم، خربدارميشوم امسع ساكت ماند انصت

 خطبه مي خواند  خيطب هم نشني صاحب

 مرتكب لغو شده اي لغوت گام مي هند ختّطي

 پل جسر گردن رقاب

   ميشودابالغ  ابلغ
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 الّصالة الجمعة
قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       

: خري يوم طلعت عليه الّشمس يوم اجلمعة ، فيه 
خلق آدم ، و فيه ادخل اجلّنة، و فيه اخرج منها، و ل 

 رواه اخلمسة الّ البخارّي تقوم الّساعة الّ يف يوم اجلمعة.
) صلي اهلل عليه و عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن طارق بن شهاب       

قال : اجلمعة حّق واجب علي كّل مسلم يف  سّلم (
مجاعة اّل اربعة : عبد مملوك او امرأة او صيّب او 

 اكم رواه ابوداود و البيهقي و احلمريض . 

) صلي اهلل عليه عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب اجلعد الّضمرّي       

قال : من ترك ثالث مجع هتاوناً هبا طبع اهلل علي  و سّلم (
 رواه اصحاب الّسنن و احلاكم قلبه . 
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قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
م اجلمعة علي كّل باب من ابواب : اذا كان يو 

املسجد مالئكة يكتبون الّول فالّول فإذا جاء المام 
طووا الّصحف و جاء وا يستمعون الذّكر و مثل 
املهّجر كمثل اّلذي يهدي البدنة ، ّث كاّلذي يهدي 
بقرة ، ّث كاّلذي يهدي الكبش ، ّث كاّلذي يهدي 

 واه الّشيخان ر الّدجاجة ، ثّ كاّلذي يهدي البيضة. 
) صلي اهلل عليه و عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن سلمان الفارسّي       

قال : من اغتسل يوم اجلمعة ، و لبس من احسن  سّلم (
ثيابه ، و مّس من طيب إن كان عنده ّث أيت اجلمعة 
فلم يتخّط اعناق الناس ، ّث صّلي ما كتب اهلل له ، 

يّت يفرغ من صالته كانت  ّث انصت إذا اخرج إمامه ح
 رواه الّشيخان و ابو داودكّفارة ملا بينها و بني مجعته اّليت قبلها.
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قال :  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن جابر       
إذا جاء احدكم يوم اجلمعة والمام خيطب فلريكع 

 رواه اخلمسة ركعتني و ليتجّوز فيهما . 
قال  ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه (  هريرة عن ايب      

: إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة انصت والمام 
 رواه اخلمسة .  (1)خيطب فقد لغوت

: من ختطي رقاب   ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال رسول اهلل      
 رواه الّتمذيّ الّناس يوم اجلمعة اخّتذ جسراً ايل جهّنم  

) صلي اهلل عليه و سّلم عن الّنيّب ) رضي اهلل عنه ( عن عبداهلل ايب اويف       

قال : اكثروا الّصالة علّي يوم اجلمعة فايّن ابلغ و  (
 رواه شافعي و ابن ماجه امسع . 

 
 

                                                           
1
 مي شود.و من لغي فال مجعة له. هركس سخين بگويد از ثواب مجعه حمروم  -  
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 درس شانزدهم
 

 معني لغت معني لغت

 دوستم ، حمبومب خليلي مرا سفارش كرد اوصاين

 چاشتگاه ضحي ماه شهر

 خبوامب ، ميخوامب انام مناز وتر را خبوامن تراو 

 روزه الّصيام مي افزود يزيد

 باقي مي ماند يبقي فرود مي آيد ينزل

 فرا مي خواندمرا يدعوين يك سوم ثلث

 درخواست ميكند يسأل اجابت مي كنم استجيب

 طلب آمرزش ميكند يستغفر مي خبشم اعطي

 پرسيده شد سئلت مي آمرزم اغفر

 يازده احدي عشر ( 9ه ) ن تسع

 بيدار كرد ايقظ عالوه بر سوي

 اضافه، مستحب نوافل ذكر كنندگان ذاكرين
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 صالة الضحي
قال:   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة    

اوصاين خليلي بثالث:بصيام ثالثة ايّام من كّل شهر 
 رواه اخلمسة ان انام. ، و ركعيت الّضحي و أن أوتر قبل 

) صلي اهلل قالت : كان رسول اهلل) رضي اهلل عنها ( عن عائشة       

رواه يصّلي الّضحي اربعًا و يزيد ما شاء اهلل . عليه و سّلم (
 مسلم و الّنسائي و امحد 

 صالة الّليل
قال:   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة    

فضل الّصيام بعد رمضان شهر اهلل احملّرم، و افضل ا
 رواه اخلمسة الّ البخارّي الّصالة بعد الفريضة صالة الّليل.

قال   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
: ينزل ربّنا تبارك و تعايل كّل ليلة ايل الّسماء الّدنيا 

ل الخر يقول : من يدعوين حني يبقي ثلث الّلي
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فاستجيب له ، من يسألين فاعطيه ، من يستغفرين 
 رواه الربعة فاغفر له.

قال   ) صلي اهلل عليه و سّلم (عن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن ايب هريرة       
: إذا ايقظ الّرجل اهله من الّليل فصّليا كتبا يف 

 الّنسائي و ابن ماجه رواه ابوداود و (1)الّذاكرين والّذاكرات .

) صلي  عن صالة رسول اهلل) رضي اهلل عنها ( سئلت عائشة       

بالّليل فقالت : سبع و تسع و احدي عشرة  اهلل عليه و سّلم (
 رواه البخاريّ سوي ركعيت الفجر . 

 النوافل في البيت افضل
  سّلم ( ) صلي اهلل عليه وعن الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن زيد بن ثابت       

قال : عليكم بالّصالة يف بيوتكم فإّن خري صالة املرء 
 رواه الشيخان و الّتمذيّ يف بيته الّ الّصالة املكتوبة. 

                                                           
1
 قال تعايل : والّذاكرين اهلل كثريا و الّذاكرات اعّد اهلل هلم مغفرة و اجراً عظيماً  - 
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 درس هفدهم 
 

 معني لغت معني لغت

 مي آموختياد مي داد، يعّلم  طلب خري منودن الستخارة

 از تو طلب خري ميكنم استخريك بايد بگويد ليقل

 مقدر مي كين، توانايي تقدر دنيامعيشت،   معاش

 مقدر مني كنم،ناتوامن ل اقدر دنيا )حال( عاجل

 از تو توانايي مي طلبم استقدرك آخرت)آينده( آجل

 ينهاين ها، اسرار الغيوب سراجنام عافية

 بسيار دانا عالم آسان گردان يّسر

 نام مي برد، نام بربد يسّمي پربركت كن بارك

 مرا راضي وخشنود كن رضينا دور گردان اصرف

 ج. ذنب ، گناهان ذنوب نياز جاجة

 مرتكب  شدند فعلوا ظلم مي كنند ظلموا

 )زنا(گناه بزرگ فاحشة خودشان انفسهم
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 صالة االستخارة
  ) صلي اهلل عليه و سّلم (قال : كان الّنيبّ ) رضي اهلل عنه ( عن جابر       

ا يعّلمنا الّسورة يعّلمنا الستخارة يف المور كّلها كم
من القرآن . يقول : اذا هّم احدكم بالمر فلريكع 
ركعتني من غري الفريضة ّث ليقل : الّلهّم إيّن استخريك 
بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك 
العظيم : فإّنك تقدر و ل اقدر و تعلم و ل اعلم و 
انت عاّلم الغيوب ، الّلهّم ان كنت تعلم أّن هذا 

مر خري يل يف ديين و معاشي و عاقبة امري او قال ال
: عاجل امري و آجله فاقدره يل و يّسره يل ّث بارك 
يل فيه ، و ان كنت تعلم أّن هذا المر شّر يل يف 
ديين و معاشي و عاقبة امري ، او قال : يف عاجل 
امري و آجله فاصرفه عيّن و اصرفين عنه ، واقدر يل 
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ضين به ، قال : و يسّمي اخلري حيث كان ّث ار 
 رواه اخلمسة الّ مسلماً حاجته . 

 
 صالة الّتوبة

) صلي اهلل عليه قال : مسعت رسول اهلل) رضي اهلل عنه ( عن علي       

يقول : ما من رجل يذنب ذنبًا ّث يقوم فيتطّهر   و سّلم (
، ثّ يصّلي ، ثّ يستغفراهلل اّل غفر اهلل له ، ثّ قرأ هذه 

ـ واّلذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الية 
ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم و من يغفر الّذنوب اّل 

 رواه الّتمذّي و ابن ماجه اهلل . 
 
 
 
 
  


