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حديث انقرآن انكريم عه انصدق وانصادقني

احلؿددهللمرم اماظع د دللقماظؼ ددامهمطؿ ردد:ماظؽ د ؼ م{ؼَ د م َيؼّفَ د ماظن دآِؼنَماعَـ د اماتِؼُ د امارَم
وَطُ غد امعَداَماظدِد ِضِلَم}قمويَذددفهللمينالم َمهظدَ:مهَ نمارُموحدهللَهم مذَد ؼَ،مظَدد:قمويََذددفهللمينِمدددقهللَغ م
وغؾقِـ معقَؿٍهللًامسَؾهللهمو د ظ:قماظؾنف ِمصَاِّمودؾِّ المور َكْمسؾَقِ:قموسؾَد ماظِدِ:موصدقؾِِ:قموعَدنالمتَدؾِعَف الم
رنحل نُمهَظ مؼ مَماظهللِّؼنَقمورعهلل م
صننمعنمسظؿةماظش ؼعةماإلدالعقةميغف م ستمهىلماظؼق ماظـؾقؾةقمواألخالقماظػ ضدؾةماظد مم
تؼ اماإلغل نمهىلم ر:قموتلف مهمرـد ماتؿؿعد اماظ اضقدةقموعـفد مخؾد ماظددهللقمماظدآ م
ج مهماظؼ انماظؽد ؼ مهمع اضداماظؿشد ؼ مقمواظؿؽد ؼ قمواإلجداللقمو مي لمسؾد مذظد،م
عنمينمارمدؾق غ:موتع ىلموص مرد:مغػلد:قمحقدثمؼؼد لم(سدجموجدا)م م{ضُداالمصَدهللَقَماظؾٍَد:م}قم
وؼؼ د لمدددؾق غ :م{وَعَددنالميَصال دهللَقمعِ دنَماظؾٍَ دِ:مضِقؾ د م}قموؼؼ د لمتع د ىل م{وَعَددنالميَصال دهللَقمعِ دنَماظؾٍَ دِ:م
حَهللِؼـً }قموؼؼ لم(جدامذدلغ):م م{وَظَؼَدهللالمصَدهللَ َضؽُ ماظؾٍَد:موَسالدهللَهم}قموؼؼد لممتعد ىلم م{وَصَدهللَقَماظؾٍَد:م
وَ َد ظُ .}:م
ممموضهللمرلماظؼ انماظؽ ؼ مينماظدهللقمعنمصػ اماألغؾق موادل ددؾلم(سؾدقف ماظلدالمم)قمصفد م
ؽؿَد اِمهَرالد َاػِق َم
ادلؾؾٍِغ نمسنمارم(سجموجا)م د ت:قمحقثمؼؼ لمدؾق غ :م{وَاذالطُد المصِداماْظ ِ
ؽؿَ د اِمهَدال دؿَ سِقاَم َهغٍَدد:مطَ د نَمصَ د ِقَم
َهغٍَدد:مطَ د نَمصِ دهللٍِؼؼ مَغِؾقْ دم }قموؼؼ د لمتع د ىل م{وَاذالطُ د المصِدداماْظ ِ
ؽؿَد اِمهَ ال َؼد َم َهغٍَد:مطَد نَمصِدهللٍِؼؼ مَغِؾقْدم }قموؼؼدم لم(سدجم
اظْ َسالهللِ}قموؼؼ لمدؾق غ :م{وَاذالطُ المصِاماْظ ِ
وجا) م{ؼ د م َيؼّفَ ماظدٍِهللٍِؼ  .}...م
وضهللموص مارمتع ىلمغؾقـ م(صدؾ مارمسؾقد:موددؾ )مهماظؼد انمر ظددهللقم؛مصؼدهللمجد مرد:قم
قموَصَدمهللِقَمرِدم ِ}:قموؼؼد لمددؾق غ :م
هلل َ
آ مجَدم َم ِر ظدِّدم ال
و س مهظق:قمحقثمؼؼ لم(سجموجا) م{وَاظندم ِ
دؾِلَ}قموضهللمط نمصهللض:م(صؾ مارمسؾق:موددؾ )مددفقةمسدم فم
{رَاالمجَ َمرِ ظْقَ ٍَموَصَهللَِقَماظْؿ ال َ

( )2م

رف محؿ مضؾامرعـؿ:قموظآظ،مط نمؼؾؼبمر ظد قماألعلقموضهللمجعام(صؾ مارمسؾق:مودؾ )م
اظدهللقمعـفجمحق ةم .م
ممممطؿ مجعاماظؼ انماظؽد ؼ ماظددهللقمعدنمصدػ امادلدمعـلمقمحقدثمؼؼد لمماحلد مددؾق غ:م م
{هَنِماظْؿلالد دؾِؿِلَموَاظْؿلالد دؾِؿَ اِموَاظْؿدددمال ِعـِلَموَاظْؿمال ِعـَد د اِموَاظْؼَد د ِغؿِلَموَاظْ َؼ ِغؿَد د اِموَاظدِد د ِضِلَم
وَاظدِ د ِضَ اِموَاظدِ د رِ َؼنَموَاظدِ د رِ َااِموَاظْكَ ذِ دعِلَموَاظْكَ ذِ دعَ اِموَاظْؿؿَدَددهللِّضِلَموَاظْؿؿَدَددهللِّضَ اِم
د ِؿَ اِموَاظْقَ صِظِلَمصُ وجَف الموَاظْقَ صِظَ اِموَاظآِاطِ َؼنَماظؾنَ:م َطِـريًاموَاظدآِاطِ َااِم
د ِؿِلَموَاظ ِ
وَاظ ِ
يَسَهللِماظؾن:مظَف المعَغالػِ َةم َويَجال ًامسَظِقؿً }مقموؼؼ لمدؾق غ:م م{ظؾْػُؼَ َا ِماظْؿفَ جِ َؼنَماظٍَدآِؼنَميُخال َجد ام
َؾؿَغد نَمصَْالدؾ م ِعٍدنَماظ َؾٍدِ:م َو َضالد َاًغ م َوؼَـدد ونَماظ َؾٍدَ:م َو َدد ظَ:ميُوَظؽِدَ،مػد مم
َع َاِظ َف المؼ ال
ػ الم َوي ال
عِنم َِؼ َ ِ
اظدٍَ ِضُ نَ}قموؼؼ لمدؾق غ :م{عِنَماظْؿمال ِعـِلَم َجَ لٌمصَهللَضُ امعَ مسَ ػَهللواماظؾٍََ:م َسؾَقالِ:مصَؿِـالف المعَنالم
َـؿَظِ موَعَ مرَدهللٍَظُ امتَؾالدهللِؼؾ م*مِظقَفالدجَ َماظؾٍَد:ماظدٍَد ِضِلَمرِدِدهللالضِفَ الموَؼعَدآٍِاَم
َقؾَ:موَعِـالف المعَنالمؼ ال
ْ مغ ال
ضَ َ
اظْؿـَ د صِؼِلَمهَنالمذَ د َميَوالمؼَؿ د اَم َسؾَددقالفَ المهَنٍَماظؾٍَ دَ:مطَ د نَمشَػُ د ًام َحِقؿً د م}قموؼؼ د لمتع د ىل م{ َهغٍَؿَ د م
اظْؿمالعِـ نَماظٍَآِؼنَماعَـ امرِ ظؾٍَِ:موَ َد ظِِ:مث ٍَمظَ المؼَ الَت ر اموَجَ ػَهللوامرِدلَعال َاظِفَ الم َويَغالػُلِدفَ المصِدامدَدؾِقاَم
اظؾٍَِ:ميُوَظؽَِ،مػ ماظدٍَ ِضُ نَ} .م
مهنماظدهللقمخريمطؾ:قمحقثمؼؼ لمدؾق غ :م{ َصؾَ المصَهللَضُ اماظؾٍََ:مَظؽَ نَمخَقالد ًامظٍَفد الم}قموؼؼد لم
غؾقـ م(صؾ مارمسؾق:مودؾ ) م(يَ الرَاٌمهَذَامطُنِم ِصقَ،مصَؾَ مسَؾَ القَ،معَ مصَ تََ،م ِعنَماظهللّ الغقَ محِػظُميَعَ غَةٍقم
هللؼثٍقموَحلالنمخَ ِؾقؼَةٍقموسِػٍَةٌم ِصامرُعالؿَ ٍة)قمواظدهللقميحهللميػ م ط جماإلمي نقمحؿد م
هللقمحَ ِ
ص ال
وَ ِ
هنمرعضماظعؾؿ مضهللم رط امرلماإلميد نمواظددهللققمصؼد ظ ام ماإلميد نمينمتؼد لماظددهللقمعدام
زـ،مينماظدهللقمضهللمؼْ كقموي متؼ لماظؽآامعامزـد،مينماظؽدآامضدهللمؼـػعد،م؛مظقؼقـد،م
ينمع ميص ر،مملمؼؽنمظقكطؽ،موع ميخطلكمملمؼؽنمظقدقؾ،قمطؿ مينماظؽدآاميرد صمصدػ ام
ث مهذَامحَهللِثَمطَدآَاَقموهذَام
دلـَ صِ َمَثؾَ ٌ
ادلـ صؼلقمحقثمؼؼ لم(صؾ مارمسؾق:مودؾ ) م(اؼَةُما ُ
َميخؾَ َقموهذَاماؤالتؿِنَمخَ نَ).م م
وسَهلل ال
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**** م
احلؿهللمرم اماظع دللقمواظدالةمواظلالممسؾ مخ متماألغؾق موادل دؾلقمدقهللغ محمؿهللم
(صؾ مارمسؾق:مودؾ م)قموسؾ ماظ:موصقؾ:ميمجعل .م
ظؼهللمج ماظدهللقمهماظؼ انماظؽ ؼ مذ عؾ مظؽاميسؿ لماظربمواخلريقمحقدثم ؼؼد لماحلد م
ػؽُ الم ِضؾَداَماظْؿَشالد َقَموَاظْؿَغالد َاِموََظؽِدنَِمماْظؾِد َِممعَدنالماعَدنَمرِ ظؾٍَدِ:م
دؾق غ :م{ظَقال َماْظؾِ َِميَنالمت َظٍُ اموج َ
ؽؿَ اِموَاظـَِؾِدقٍِلَموَاتَد ماظْؿَد لَم َسؾَد محؾِِّدمِ:مذَوَ ماظْؼُ الرَد موَاْظَقؿَد عَ م
وَاْظقَ المَماظْكخِ َموَاظْ َؿ َؾ ِؽَةِموَاْظ ِ
وَاظْؿَلَد طِلَموَارالدنَماظلٍَدؾِقاَموَاظلٍَد ِؾِلَموَصِدداماظ ٍَضَد اِم َويَضَد مَماظدٍَدؾَ ةَموَاتَد ماظجٍَطَد ةَموَاظْؿ صُد نَم
رِعَفالهللِػِ المهَذَامسَ ػَهللواموَاظدَِ رِ َؼنَمصِاماْظؾَلْدَ ِموَاظَِْ َِا ِموَحِدلَماْظؾَدلْ َميُوَظؽِدَ،ماظٍَدآِؼنَمصَدهللَضُ ام
َويُوَظؽَِ،مػ ماظْؿؿَِؼُ نَ}.م م
وضهللموسَهللمارمتع ىلماظد ضلمرلسظ ماجلدجا قمويصْداماظـد اامقمحقدثممؼؼد لمددؾق غ :م
َقؿِفَد ماظْلَغالفَد مخَ ظِدهللِؼنَم
جـَِ اٌمتَفالد َ معِدنالمت ال
{ضَ لَماظؾٍَ:مػَآَامؼَ الممؼَـالػَاماظدَِ ِضِلَمصِهللالضُف المظَف الم َ
صِقفَ م َيرَهللًام ضامارمسـف موَ َض امسَـال:مذَظِدَ،ماظْػَد الصماظْعَظِدق م}قموجعَداماحلد مددؾق غ:موتعد ىلم
ع تؾةماظدٍِهللؼؼلمرعهللمع تؾدةماظـؾدقلقمومجعؾدف مهمصدقؾةماظشدفهللا مواظدد حللممهماجلـدةمقم
َدق َف المعِدنَماظ مَِـؾِدقٍِملَم
ؼؼ لمتع ىل م{وَعَنالمؼطِاَماظؾٍََ:موَاظ َِ دد لَم َصلُوَظؽِدَ،معَداَماَظٍدآِؼنَمي الَغعَد َماظ َؾٍد:م َسؾ ال
وَاظدٍِ دهللٍِؼؼِلَموَاظشٍ دفَهللَا ِموَاظدٍَ د ظِقِلَموَحَل دنَميُوَظؽِ دَ،م َصِقؼ د م}قموؼؼ د لمغؾقـ د م(صددؾ مارمسؾقدد:م
جلـِةَ) .م
جلـِةِ اظدِّهللالققم َوهَذَامصَهللَقَ اظعَؾالهللمر ِقموَمهَذَامر ِماعَنَقم َوهَذَاماعَنَم َخَاَما َ
ودؾ ) م(سَؿَاما َ

انههم ارزقنا انصدق يف انقىل وانعمم ،وأدخهنا برمحتل يف عبادك انصادقني .م

