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َخِفيَفَتاِف َعَلى اللَِّساِف، ثَِقيَلَتاِف ِِف َكِلَمَتاِف »صلى اهلل عليو وسلم:  -َقاَؿ: َقاَؿ رُسوُؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن َأيب ىريرة  .0
 متفٌق َعَلْيِو.«. ادلِيزَاِف، َحِبيَبَتاِف ِإََل الرَّْْحاِف: ُسْبَحاَف اهلِل َوِِبَْمِدِه، ُسْبَحاَف اهلِل العظيمِ 

سْ  .9
ُ
ْسِلِم، ال يْظِلُمو، َواَل ُيْسِلمُو، مْن َكاَف عن ابن عمر رضي اللَّو عنهما أَفَّ َرُسوَؿ اللَّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "ادل

ُ
ِلُم َأُخو ادل

َرِب يْوـَ اْلِقياَمِة، وَمْن َستَػَر ُمْسِلماً ِف َحاَجِة َأِخيِو َكاَف اللَُّو ِف حاجِتِو، وَمْن فَػرَّج عْن ُمْسِلٍم ُكْربًة فَػرََّج اللَُّو عْنُو ِِبَا ُكْربًَة ِمْن كُ 
 اْلِقَياَمِة" متفٌق َعلَيِو. َسََتُه اللَُّو يَػْوـ

فَػَقاَؿ: يَا َرُسوؿ اهلل، َمْن أَحقُّ  -صلى اهلل عليو وسلم  -َقاَؿ: جاء رجل ِإََل َرُسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن َأيب ىريرة   .3
«. أبُوؾَ »، َقاَؿ: ُثَّ َمْن؟ َقاَؿ: «أُمُّكَ »َمْن؟ َقاَؿ: ، َقاَؿ: ُثَّ «أُمُّكَ »َقاَؿ: ُثَّ َمْن؟ َقاَؿ: « أُمُّكَ »النَّاِس ِِبُْسِن َصَحاَبِِت؟ َقاَؿ: 

 ُمتػََّفٌق َعَليِو.

       (( أَدَوُمَها َوِإْف َقلَّ  اهلِل تَػَعاَل اِؿ إَِل األعم َقاَؿ: )) َأَحبُّ صلى اهلل عليو وسلم  ، َعِن النَّبِّ اهلل عنها َعْن َعاِئَشَة رضي .4
 عليو متفق

«. إيَّاُكْم والظَّنَّ، فإفَّ الظَّنَّ أْكَذُب احلَِديثِ »َقاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -أفَّ رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنو: -عن َأيب ىريرة  .5
 متفق َعَلْيِو.

 « ِخيِو َما ُُيبُّ لِنَػْفِسوِ ال يُؤِمُن أَحدُُكْم َحَّتَّ ُيُِبَّ ألَ »َقاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -عن النَّّب  -رضي اهلل عنو  -عن أنس  .6
 تػََّفٌق َعَليِو.مُ 

 .واه مسلمر «.إّف أَبَػرَّ الربِّ أَْف َيِصَل الرَُّجُل ُودَّ أَبيوِ » َقاَؿ: صلى اهلل عليو وسلمأف النَّّب  اهلل عنهما: عن ابن عمر رضي .7

ُ ِفيَها يَزِؿُّ إفَّ الَعْبَد لََيَتَكلَّ »يقوؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو: أنَّو مسع النبَّ  -عن َأيب ىريرة  .8 ُم بالَكِلَمِة َما يَػَتبَػَّيَّ
ْغِربِ 

َ
ْشرِِؽ وادل

َ
 متفق َعَلْيِو.« ِِبَا ِإََل النَّاِر أبْػَعَد ِمَّا بَػَّْيَ ادل

رَداِء َرِضي اللَّو عْنُو أَنَُّو مِسَع َرُسوَؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم يَػُقوُؿ: "َما ِمن عْبٍد مُ  .9 ِلٍم يَدُعو أَلِخيِو ِبَظهِر الَغْيِب سْ َعن َأيب الدَّ
لُك وَلَك مبِْثٍل"

َ
 واه مسلم.ر  ِإالَّ َقاَؿ ادل

َمْن نََذَر َأْف يُِطيَع اهلَل فَػْلُيِطْعُو، َوَمْن نََذَر َأْف »صلى اهلل عليو وسلم:  -عن عائشة َرِضَي اهلُل عنها، قالت: َقاَؿ النَّبُّ  .01
 واه البخاري.ر «. يَػْعِصَي اهلَل َفاَل يَػْعِصوِ 

ْرُء َما »قاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو: أفَّ النبَّ  -عن أيب ىريرة  .00
َ
رَة اهلِل، أَْف يَْأِتَ ادل إفَّ اهلَل تَػَعاََل يَػَغاُر، َوَغيػْ

 متفق عليو.«. َحرَّـَ اهللُ َعَلْيوِ 

ْسِلٍم أْف يَػْهُجَر أَخاُه فْوَؽ َثالِث لَياٍؿ:  عْن َأيب أيوَب رضي اللَّو عْنُو أفَّ رُسوؿ اللَّو َصّلى اهللُ  .09
ُ
َعَلْيِو وَسلَّم قَاؿ: "ال ُِيلُّ دل

" متفٌق َعَلْيِو. ُرُُها الَِّذي يْبدأ بالسَّالـِ  يلَتِقياِف، فُيعِرُض َىَذا ويُعِرُض َىَذا، وَخيػْ

 ،َزْرًعا َأو يَػْزرَعُ  َما ِمْن ُمْسِلٍم يَػْغِرُس َغْرًسا »صلى اهلل عليو وسلم:  -َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  –أنس  َعنْ  .03
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ٌر إالَّ َكاَف َلُو َصَدقة ِإََل َيوـِ الِقَيامةِ   رواه مسلم.«. فَػَيْأُكَل ِمْنُو إْنَساٌف َواَل َدابَّةٌ َواَل طَيػْ

ـَ  عْن َأيب ُىريرَة َرِضي اللَّو عْنوُ  .04 ـَ َرَمَضاَف ِإميانًا واْحِتسابًا ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ أَفَّ َرُسوؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعلَْيِو وَسلَّم قاَؿ: "مْن قَا
 ِمْن َذنِْبِو" متفٌق َعَلْيِو.

ِمَن ادلْعُروِؼ َشْيئاً، َوَلْو أَْف تَػْلَقى  عن َأيب َذرٍّ رضي اللَّو عنو قَاَؿ: َقاَؿ يل رسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "ال حْتِقَرفَّ  .05
 أَخاَؾ ِبَوْجٍو طَِليٍق" رواه مسلم.

َشاِئََّي ِف الظَُّلِم ِإَل ادلَساجِ  .06
َ
ِـّ يَػْوـَ عن بُػرَيَدَة رضي اللَّو عنو عن النَِّبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "بشِّروا ادل ِد بِالنور التَّا

 بُو داود والَتمذي.الِقياَمِة" رواه أ

ربُوُر عْن َأيب ُىريرَة َرِضي اللَّو عْنُو أَفَّ رسوَؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم، قاَؿ: "الُعْمرَة ِإََل الُعْمرِة َكفَّا .07
َ
رٌة ِلَما بْينُهما، واحلجُّ ادل

 لَيس لُو جزَاٌء إالَّ اجلَنََّة". متفٌق عليِو.

عنها، قَاَلْت َقاَؿ رسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "مْن َأْحدَث ِف أَْمرِنَا َىَذا َما لَْيَس ِمْنُو فُهو َردٌّ" عن عائشَة، َرِضي اللَّو  .08
 متفٌق َعَليِو.

        ْْيًا يُػَفقِّْهُو ِف الدِّيِن" َعْن ُمعاِويَة، رضي اللَّو عْنُو، قَاَؿ: قَاؿ رُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "َمْن يُرِد اللَّو ِبِو خ .09
 متفٌق عليو.

ُكْم فلْيدُُّه َما ن َأيب ىريرة رضي اهلل عنو أف النَّّب َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: " الّتثاوب ِمَن الشَّْيطَاِف، فَإَذا تَػثَاءَب أَحدُ ع .91
  ُف" رواه البخاري.اْسَتطَاَع، فَإفَّ أَحدَُكْم ِإَذا تَػثَاءَب َضِحَك ِمْنُو الشَّْيطَا

فْ  .90 ُر ِمَن الَيِد السُّ لى، واْبَدأ مبْن تَػُعوُؿ، َحكيِم بن ِحزاـٍ رضي اللَّو عنو َأفَّ النَِّبَّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قاَؿ: "اليُد الُعليا َخيػْ
ُر الصََّدَقِة عْن َظْهِر ِغىن، وَمْن َيْستْعفْف يُعفُُّو اللَّو، وَمْن َيْستْغن  يُػْغِنِو اللَّو" متفٌق َعلَْيوِ  َوَخيػْ

جاِىِد ِف سبيِل  ن َأيب ىريرة رضي اهلل عنوع .99
ُ
عن النَّّب َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "السَّاِعي عَلى اأَلْرَمَلِة َوادلِْسِكَِّي َكادل

 تفٌق َعَليِو.وََكاْلقائِِم ال يَػْفتُػُر، وََكالصَّائِِم اَل يُػْفِطِر" م اللَّو"وَأْحُسبُو قَاَؿ:"

 

َها َعِن النبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاؿ: عَ  .93 "َمْن أَتى َعرَّافًا َفسأَلَوُ ْن بَػْعِض أْزواِج النبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم وَرِضَي اللَّو عنػْ
َقُو، َلَْ تُػْقبْل َلُو صالٌة أْربَِعََّي يْوماً" رواُه مسلم.  عْن َشْىٍء، َفصدَّ

َلٍة  يب مسعوٍد البْدرِيِّ رضَي اللَّو عنُو عن النبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "مْن قَػرَأَ باآليتَػَّْيِ ِمْن آِخِر ُسورةِ عن أَ  .94  البَقرِة ِف لَيػْ
 َكَفَتاُه" متفٌق َعَلْيِو.

َسلَّم: "ال َتُسبُّوا األمواَت، َفإنػَُّهْم َقْد أْفَضْوا ِإََل َما عن عاِئشَة َرِضَي اللَّو عنها قالْت: قاَؿ رُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو و  .95
موا" رواه البخاري.  َقدَّ

رَبِض اجلنَِّة ِلَمْن تَػَرَؾ عن َأيب أَُماَمة الباِىليِّ رضي اللَّو عنو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "أَنا َزِعيٌم بَبيٍت ِف  .96
رواه  ُقُو"َحُسَن ُخلُ ِإْف َكاَف ُمُِّقاً، َوببيٍت ِف َوَسِط اجلنَِّة ِلَمْن تَػَرَؾ الَكِذَب، وِإف َكاَف مازِحاً، َوببيٍت ِف أعَلى اجلَنَِّة ِلَمن ادلِراَء. وَ 
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 أَبُو داود بِإسناد صحيح.

َلُو ُثَّ يَْأِتَ اجلََبَل، الزُّبَػْْيِ بِن العوَّاـِ رضي اللَّو عنو قاَؿ: قاَؿ رسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "أَلْف يَْأُخَذ َأَحدُُكم َأحبػُ  عنْ  .97
ٌر  َلُو ِمْن َأف َيسَأَؿ النَّاَس، أَعَطْوُه َأْو َمنَػُعوُه" رواه فَػَيْأِتَ ُِبْزَمٍة ِمن َحَطٍب َعلى َظِهرِِه فَػَيبيَعَها، فَػَيُكفَّ اللَّو ِِبَا َوْجَهُو، َخيػْ

 البخاري.

سِلَماِت اَل حَتِْقَرفَّ جارٌَة جلارِِتَا َوَلْو  ن َأيب ىريرة رضي اهلل عنوع .98
ُ
َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "يَا ِنَساَء ادل

 ِفْرَسَن َشاٍة" متفٌق َعَلْيِو.

ُقوُلوا َكما يُقوُؿ َأيب سعيٍد اخلُْدرِيِّ رضَي اللَّو عْنُو َأفَّ رُسوؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "ِإذا مِسْعُتُم النِّداَء، فػَ  عن .99
ؤذُِّف". متفق عليو.

ُ
  ادل

وَسلَّم: "لَْيس ادلؤِمُن بِالطَّعَّاِف، َواَل اللَّعَّاِف َواَل الَفاِحِش، عن ابن مسعوٍد رضي اللَّو عنُو قَاَؿ: قَاَؿ رُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو  .31
 َواَل البِذيِّ" رواه الَتمذي وقاَؿ: حديٌث حسٌن.

ْسِلم ََخٌْس: َردُّ »قَاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو: أفَّ َرُسوؿ اهلل  -عن َأيب ىريرة  .30
ُ
ْسِلم َعَلى ادل

ُ
َحقُّ ادل

ريض، َواتػَِّباُع اجلََنائِِز، َوإجَ السَّالـِ 
َ
ْعَوة، وَتْشميتُ ، َوِعَياَدُة ادل  ُمتػََّفٌق َعَليِو.«. الَعاِطسِ  ابَُة الدَّ

ُهَما عن النَّبِّ َصلّ  .39 َوَصٍب  "َما ُيِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َوالَ ى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ:عْن َأيب َسعيٍد وَأيب ُىرَْيرة رضَي اللَّو َعنػْ
 متفٌق َعَليِو.فَّر اللَّو ِبَا ِمْن خطَايَاه"َواَل َىمٍّ َواَل َحَزف َواَل أًَذى َواَل غمٍّ، حَّتَّ الشَّوَْكُة ُيَشاُكها ِإالَّ ك

 
 
 

 

َحَّتَّ ُيَصلَّي َعَليها فَػَلُو ِقْيَاٌط،  عن َأيب ُىريرَة رضَي اللَُّو عنو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "َمْن َشِهَد اجلَنازَةَ  .33
 ْيِو.َوَمْن َشهَدَىا َحَّتَّ تُْدَفَن فَػَلُو ِقْياطَاِف"قيَل َوَما القْياطَاِف؟ قَاَؿ:"ِمْثُل اجلَبَلَّْيِ الَعِظيَمَّْيِ" متفٌق َعلَ 

َها، أَفَّ النَِّبَّ َصّلى اهلُل َعلَْيِو وَسلَّم كاَف ال .34  يدَُع أَْربعًا قَػْبَل الظُّْهِر، ورَْكَعتَػَّْيِ قْبَل الَغَداِة. َرَواُه عن عائشَة رِضَي اللَّو عنػْ
 الُبَخارِيُّ.

سَأ َلُو ِف أَثرِِه، عن أَنٍس رضي اللَّو عنو أَف رسوَؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "َمْن َأحبَّ أَْف يُػْبَسَط َلُو ِف رِزِقِو، ويُػنْ  .35
 ٌق َعَليِو.فَػْليِصْل رِْحُو" متف

، ِإف اْشتَػَهاه َأكَ  .36 َلُو، وِإْف َكرَِىُو تَػرََكوُ" عن أيب ُىريرة رضَي اللَُّو عنُو قَاَؿ:"َما َعاَب رُسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َطَعاماً َقطُّ
 متفٌق عليو.

َلْيِو وَسلَّم: "مْن تَػَوضََّأ فََأْحَسَن الوضوَء، َخَرَجت عن عثماَف بن عفاَف رضي اللَّو عنو قَاَؿ: قَاَؿ رسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل عَ  .37
 َخطَايَاُه ِمْن جَسِدِه حَّتَّ ََتْرَُج ِمْن حتِت أَظفارِِه" رواه مسلم.
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يْوـَ الِقياَمة، واتػَُّقوا  عن جابر رضي اللَّو عنو أَفَّ َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قاَؿ: "اتػَُّقوا الظُّْلَم، َفِإفَّ الظُّْلَم ظُلَماتٌ  .38
َلُكْم، َْحََلُهم َعَلى أَف َسَفُكوا ِدَماَءىم واستَحلُّوا َُمَارَِمُهم" روا  ه مسلم.الشُّحَّ، َفِإفَّ الشُّحَّ أَْىَلَك مْن كاَف قَػبػْ

مْن َصلَّى الصُّْبَح فُهَو ِف ِذمَِّة اللَِّو عن ُجنَدِب بن ُسْفياَف رضي اللَّو عنُو قَاَؿ: قَاَؿ رسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: " .39
ـَ اَل َيْطلُبنَّك اللَّو ِمْن ِذمَِّتِو ِبشيٍء "رواه مسلم.  َفاْنظُْر يَا ابَن آَد

اجْلَنَُّة بَادلَكارِِه"  لنَّاُر بِالشََّهواِت، وُحِجبتِ أَفَّ َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "ُحِجبِت ا عن أيب ُىريرة رضَي اللَُّو عنوُ  .41
 متفٌق َعَليِو.

حاَؾ ِف نْفِسَك،  عن النػَّوَّاِس بِن مَسعاَف رضي اللَّو عنو عن النبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "الربُّ ُحسُن اخلُُلِق َواإِلُُث َما .40
 وَكرِْىَت أَْف َيطََّلَع َعَلْيِو النَّاُس" رواه مسلم.

   «إذا دخل أحدكم ادلسجد فلْيكع ركعتَّي قبل أف جيلس»أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ: عن أيب قتادة،  .49
 متفٌق َعَليِو.

" إذا قلت لصاحبك: أنصت، يـو اجلمعة، واإلماـ أَفَّ َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ:  عن أيب ُىريرة رضَي اللَُّو عنوُ  .43
 َعَليِو. متفقٌ . خيطب، فقد لغوت "

 «ويل لألعقاب من النار مرتَّي أو ثالثا»عن عبد اهلل بن عمرو رضَي اللَُّو عنُو أَفَّ َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ:  .44
 متفٌق َعَليِو.

سَأَؿ اللَّو تَػَعاََل الشََّهادَة ِبِصْدٍؽ بلَّغوُ  َعْن سهل بن ُحنَػْيٍف رضي اللَّو عنُو أفَّ َرُسوؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "َمنْ  .45
 اهللُ مَنازَِؿ الشَُّهداِء وإْف ماَت على ِفراِشِو ". رواه مسلم.

النَّاِس ألمْرتُػُهْم ِت َأْو َعلى َعْن َأيب ُىريرََة َرِضَي اللَّو َعْنُو َأفَّ َرُسوؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قاَؿ: "َلْوال أَْف َأُشقَّ َعلى أُمَّ  .46
 بِالسِّواِؾ مَع كلِّ صالٍة" متفٌق َعَلْيِو.

ُطُهِورِِه، َوَترجُِّلِو، عن عائشة رضَي اللَّو عنها قاَلْت: َكاَف رسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم يُػْعِجُبُو التَّيمُُّن ِف شأنِو ُكلِّو: ِف  .47
 َوتَػنَػعُِّلو. متفٌق َعَلْيِو.

نْػَيا َحَسنَ  َعْن أََنسٍ  .48 ًة، َوِف اآلِخرِة َرضي اللَّو عْنُو، قَاَؿ: كاَف َأْكثَػُر ُدَعاِء النبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "اللَُّهمَّ آتَِنا ِف الدُّ
 َحسَنًة، َوِقَنا َعذاَب النَّاِر" ُمتػََّفٌق عليِو.

أَما خَيَْشى أَحدُُكْم ِإَذا َرَفَع رَأَسُو قَػْبَل اإلَماـِ أَْف »َقاَؿ:  -و وسلم صلى اهلل علي -رضي اهلل عنو: أفَّ النَّبَّ  -عن َأيب ىريرة  .49
 متفق َعَلْيوِ «. جَيَْعَل اهللُ رَأَسُو رَأَس ِْحَاٍر! َأْو جَيَْعَل اهللُ ُصورََتُو ُصورََة ِْحَارٍ 

َعَلْيِو وَسلَّم يقوُؿ: "َمْن َصلَّى الِعَشاَء ِف ََجَاَعٍة،  عْن عثماَف بِن عفاَف رضَي اللَّو عنُو قاَؿ: مسعُت رسوَؿ اللَّو َصّلى اهللُ  .51
ا َصلَّى اللَّْيل ُكلَُّو" رواه ُمسِلم. ـَ ِنْصف اللَّْيل َوَمْن َصلَّى الصْبح ِف ََجَاَعٍة، َفَكَأَّنَّ ا قا  َفَكَأَّنَّ

ْسِجِد َأْو رَاَح، أعدَّ اللَُّو َلُو ِف اجلنَِّة الَنِبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاؿَ  أف رضي اهلل عنو: -عن َأيب ىريرة  .50
َ
: "مْن غَدا ِإََل ادل

 ُكلََّما َغدا أْو رَاَح" متفٌق َعلَيِو.  نُػُزالً 
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يذُكرُُه، الذي ال عْن َأيب ُموَسى األشعريِّ، رضي اللَّو عنُو، عن النَّّب َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم، قَاَؿ: "َمَثُل الَِّذي يَذُكُر ربَُّو وَ  .59
َيِِّت" رواُه البخاري.

 َمَثل احليِّ وادل

َناِفِق َثالٌث: ِإَذا َحدَّث كَ  .53
ُ
ذب، َوِإَذا َوعَد عن أيب ىريرة رضي اللَّو عنو، أف َرُسوِؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "آيَُة ادل

 أخَلف، َوِإَذا اْؤُتُِِن َخاَف" متفٌق َعَليِو.

ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة األوََل" متفٌق َعلَيِو.النبِّ َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم:  قاؿاللَّو عْنُو، قَاَؿ:  َعْن أََنٍس َرضي .54 ا الصَّبػْ  "ِإَّنَّ

، َواَل يَػْنظُُر إِلَْيهم، َوال عن َأيب ذرٍّ رضي اللَّو عنو عن النَّّب َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "ثالثٌة ال يَُكلُِّمُهُم اللَُّو يَػْوـَ الِقَيامةِ  .55
: خابُوا وخِسُروا َمْن ُىْم يَا رسوؿ اللَّو؟ ْنِفُق ِسْلَعَتُو بِاحلَلِف  يُػزَكِّيِهْم، َوذلُْم َعَذاٌب أَليٌم. قَاَؿ أَبو َذرٍّ

ُ
سِبُل، وادلنَّاُف َوادل

ُ
قَاَؿ:"ادل

 الكاِذِب" رواه مسلم.

ـَ ِف ُمَصالَّهُ عن أيب ىريرة رضي اللَّو عنو، أف َرُسوِؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم  .56 الِئَكُة ُتَصلِّي َعَلى َأَحدُِكْم َما َدا
َ
قَاَؿ: "ادل

  َْل ُُيِْدْث، تَػُقوُؿ: اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُو، اللَُّهمَّ اْرَْحُْو" رواه البخاري. الَّذي َصلَّى ِفيِو َما

«. َف اجلَنََّة إالَّ َمْن أََب ُكلُّ أُمَِِّت يَدُخُلو »َقاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو: أفَّ َرُسوؿ اهلل  -َعْن َأيب ىريرَة  .57
 رواه البخاري.«. َمْن أَطَاَعِِن َدَخَل اجلَنََّة، َوَمْن َعَصاِن فَػَقْد أََب »؟ قَاَؿ: قيَل: َوَمْن يَأََب يَا َرُسوؿ اهلل

َها َقاَلت: كاَف رُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم يذُكُر اللَّو َتعاَل َعَلى ُكلِّ َأحيانِ  .58  ِو. رواُه مسلم.عْن عائشة رضَي اللَّو عنػْ

رسوِؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "يْتبُع ادلْيَت ثالثٌَة: أىُلُو وماُلو وعَمُلو، فْيِْجع اثناِف  عن أنس رضي اللَّو عنو عن .59
َقى واِحٌد: يرجُع أىُلُو وماُلُو، ويبَقى عمُلُو" متفٌق َعَليوِ   ويبػْ

: َقاَؿ رسوُؿ اللَّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم: "َوالَِّذي َقاؿَ صلى اهلل عليو وسلم  -رضي اهلل عنو: أفَّ َرُسوؿ اهلل  -َعْن َأيب ىريرَة  .61
ِإَذا فَػَعْلُتُموه حَتَابَػْبُتْم؟ أَْفُشوا السَّالـَ  نَػْفِسي بَِيِدِه ال َتْدُخُلوا اجلَنََّة َحَّتَّ تُػْؤِمُنوا، َوال تُػْؤِمُنوا َحَّتَّ حَتَابُّوا، أََوال أَُدلُُّكْم َعَلى َشيءٍ 

 سلم.بيَنكم" رواه م

الـ، عبد اهلل بن سالـ رضي اهلل عنو قاَؿ: مسَِعُت َرُسوَؿ اهلِل َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم يقوؿ "يَا أيػَُّها الّناُس أْفُشوا السَّ  عن .60
ـٌ، َتْدُخلوا اجلُنَّة ِبَساَلـ "رواه الَتمذي وقاؿ:  ـَ، َوَصلُّوا والنَّاس نيا ـَ، َوِصُلوا اأْلرحا  حديث حسن صحيح.َوْأطِعُموا الْطَعا

ُهَما قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "ِإذا َقاَؿ الرَُّجُل أَلخِ  .69 يِو: يَا َكاِفر، فَػَقْد بَاَء ِِبَا َعِن ابِن ُعَمَر َرِضَي اللَّو َعنػْ
 َأَحُدُُها، َفِإْف َكاف َكَما قَاَؿ َوِإالَّ َرَجَعْت َعَلْيِو "متفٌق عليو.

 «بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالتو، إذا وجدىا هلل أشد فرحاً »أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: عن  .63
 رواه مسلم.

نِْعَمَتاِف َمغبوٌف فيهما َكثٌْي ِمَن النَّاِس: »صلى اهلل عليو وسلم:  -عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوؿ اهلل  .64
 رواه البخاري.«. لَفرَاغُ الصِّحَُّة، َوا
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َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "الصَّلواُت اخْلَْمُس، واجْلُُمَعُة ِإََل اجْلُُمعِة، رضي اهلل عنو: أفَّ  -َعْن َأيب ىريرَة  .65
 ورمضاُف ِإََل رمضاَف ُمكفِّرَاٌت ِلَما بينَػُهنَّ ِإَذا اْجتِنَبت اْلَكبائُِر" رواه مسلم

نيا وَما ِفيها "رواه مسلم. ، عن النب صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ ارضي اهلل عنه عن عائشة .66 ٌر ِمَن الدُّ  "رَْكعتا الفْجِر خيػْ

سانِِو ُموَف ِمْن لِ عن عبد اللَّو بن َعْمرو رضي اللَّو عنهما عن النَِّبِّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسلِ  .67
 ُمتػََّفٌق َعَليِو. ويَِدِه، واْلُمَهاِجُر َمْن َىَجَر َما نَػَهى اللَّو َعْنُو "

أْفَضُل الصَِّياـِ بَػْعَد َرَمَضاَف: َشْهُر اهلِل »صلى اهلل عليو وسلم:  -َقاَؿ: قَاَؿ رسوُؿ اهلِل  -رضي اهلل عنو  -عن َأيب ىريرة  .68
ـُ، َوأْفَضُل الصَّاَلِة بَػْعدَ  َُحرَّ

 رواه مسلم.«. الَفرِيَضِة: َصاَلُة اللَّْيلِ  ادل

       َوعلَّموُ" عن عثماَف بن عفاَف رضَي اللَّو عنُو قَاَؿ: قاَؿ رسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "َخْيُكم َمْن تَػَعلََّم الُقْرآفَ  .69
 رواه البخاري.

ِو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم:"إفَّ اللَّو تَػَعاَل يَرضى َلُكْم َثالَثاً، َوَيْكرَه َلُكْم َعْن أيب ُىرْيرَة رضي اللَّو َعْنُو َقاَؿ: قَاؿ َرُسوُؿ اللَّ  .71
يعًا َوال تَػَفرَّقُ  وََكثْػرََة وا، وَيْكرُه َلُكْم: ِقيَل َوَقاَؿ، َثالثاً: فَػَْيضى َلُكْم أْف تَػْعُبدوه، َوال ُتشرُكوا ِبِو َشْيئاً، َوأْف تَػْعَتِصموا ِِبَْبِل اللَِّو َجَِ

اِؿ" رواه مسلم
َ
 السُّؤاِؿ، وإَضاَعَة ادل

َرُؤا الُقْرآَف فِإنَّوُ  .70 يَْأِت يَػْوـ القيامِة َشِفيعاً  عن َأيب أُماَمَة رضي اللَّو عنُو َقاَؿ: مِسعُت رسوَؿ اللَِّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم يقوُؿ: "اقػْ
 ألْصحابِِو" رواه مسلم.

ِد مَر بن اخلطَّاب رضَي اهللُ عنهما عن النَّبِّ َصّلى اهللُ َعلَْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "ِإفَّ اهلل عزَّ وَجلَّ يْقَبُل تْوبة العبْ َعْن َعْبِد اللَِّو بِن عُ  .79
 َماََل يُغْرغِر "رواه الَتمذي وقاؿ: حديث حسٌن.

َعَلْيِو وَسلَّم: "أَلْف أَُقوَؿ سْبحاَف اللَِّو، َواحَلْمُد للَِّو، َواَل إَلو إالَّ َعْن َأيب ُىريرَة، رضي اللَّو عْنُو قاَؿ: قاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل  .73
 أْكرُب، َأحبُّ إيلَّ ِمَّا طََلَعت عليِو الشَّْمُس" رواه مسلم. اللَّو، َواللَّوُ 

َنا السِّالَح، فَػَلْيَس ِمنَّا، وَمْن َغشََّنا، َعْن أيب ُىرَيرَة رضي اللَّو َعنو أفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاؿَ  .74 : "مْن َْحَل َعَليػْ
 فَػَلْيَس ِمنَّا" رواه مسلم.

إفَّ اهلَل لَيَػْرَضى َعِن الَعْبِد أَْف يَأُكَل اأَلْكَلَة، »صلى اهلل عليو وسلم:  -َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن أنس  .75
َها، َأْو  ْربَ فَػَيحَمَدُه َعَليػْ َهاَيْشَرَب الشَّ  رواه مسلم. «.َة، فَػَيْحَمَدُه َعلَيػْ

عَمُلُو إالَّ ِمْن َثالٍث: عن َأيب ُىرَيْػرََة َرضَي اللَّو َعْنُو أفَّ رُسوؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "ِإَذا َماَت اإلنَساُف انقَطَع  .76
 َوَلٍد َصاحٍل يَدُعو َلُو "رواه مسلم. َصدَقٍة جاريٍَة، أْو ِعلم يُػْنتَػَفُع ِبِو، َأوْ 

ا َىبطُوا َسبَّحوا. عن ابن ُعمر رضي اللَّو عنهما قاؿ: كاَف النبُّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم وجُيوُشُو ِإذا عَلوُا الثػََّنايَا َكبػَُّروا، َوإذ .77
 رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.
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َمْن َدَعا ِإََل ُىَدًى، َكاَف َلُو ِمَن اأَلْجِر »َقاَؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل رضي اهلل عنو: أفَّ َرُسوؿ  -عن َأيب ىريرة  .78
ُقُص ذِلَك ِمْن أُجورِىْم َشيًئا، َوَمْن َدَعا ِإََل َضالََلٍة، َكاَف َعَليِو ِمَن اإلُثِْ   ِمْثُل آثَاـِ َمْن تَِبَعُو، اَل يَػنػُْقُص ِمْثُل أُجوِر َمْن تَِبَعو، اَل يَػنػْ

 رواه مسلم.«. ِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشيًئاذ

َرُجٌل آتَاُه اللَّو َماالً عْن ابِن مْسُعوٍد، رضي اللَّو عْنو، َقاؿ: َقاؿ رُسوُؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "اَل َحَسد إالَّ ِف اثْػَنتَػَّْيِ:  .79
 احِلْكَمَة فُهَو يَػْقِضي ِِبَا، َويُػَعلُِّمَها "ُمتػََّفٌق َعليِو.َفسلَّطُو َعلى ىَلَكِتِو ِف احَلقِّ، وَرُجٌل آتاُه اللَّو 

َقاَؿ اهلل تَػَعاََل: أنَا أْغىَن »يقوُؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -َقاَؿ: مسَِْعُت رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن َأيب ىريرة  .81
 رواه مسلم.«. َغْْيِي تَػرَْكُتُو َوِشرَْكوُ الشُّرََكاِء َعِن الشِّْرِؾ، َمْن َعِمَل َعَماًل أْشَرَؾ ِفيِو َمِعي 

إفَّ اهلل ُيُِبُّ اْلَعْبَد »يقوؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -َقاَؿ: مسَِْعُت رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عن سعد بن َأيب وقاص  .80
 رواه مسلم«. التَِّقيَّ الَغِِنَّ اخْلَِفيَّ 

ـَ َنِصيُبُو ِمَن الزِّنَا ُمْدرُِؾ »َقاَؿ:  -اهلل عليو وسلم  صلى -رضي اهلل عنو: أفَّ النبَّ  -عن َأيب ىريرة  .89 ُكِتَب َعَلى اْبن آَد
ـُ، َناِف زِنَاُُهَا النََّظُر، َواأُلُذنَاِف زِنَاُُهَا االْسِتَماُع، َواللَِّساُف زِناُه الَكاَل ا اخلُطَا، َوالَيُد زِنَاَىا الَبْطُش، َوالرِّْجُل زِنَاىَ  َذِلَك اَل َُمَاَلَة: الَعيػْ

بُوُ  ، َوُيَصدُِّؽ َذِلَك الَفرُْج أَْو يَُكذِّ  متفق َعَلْيِو.«. والَقْلُب يَػْهَوى َويَػَتَمىنَّ

الرَِّحُم ُمَعلََّقٌة بِالَعْرِش تَػُقوُؿ: َمْن َوَصَلِِن، َوَصَلُو اهللُ، َوَمْن »صلى اهلل عليو وسلم:  -عن عائشة، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوؿ اهلل  .83
 ُمتػََّفٌق َعَليِو.«. َقطََعُو اهللُ  َقَطَعِِن،

ـٌ  .84 ْسِلِم حرَا
ُ
سِلِم َعلى ادل

ُ
: َدُمُو وِعْرُضُو َوَمالُُو" عن َأيب ُىرْيرة رضي اللَّو عْنُو أفَّ رُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "ُكلُّ ادل

 رواُه مسلم.

ْرداِء رضي اللَّو َعْنُو عِن النَّبّ  .85 َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قاَؿ: "مْن ردَّ َعْن ِعْرِض أخيِو، ردَّ اللَّو عْن وْجهِو النَّاَر يْوـَ  عْن َأيب الدَّ
 الِقَياَمِة" رواه الَتمذي وقاَؿ: حديٌث حسٌن.

ِمْن ماٍؿ، َوَما زَاَد اللَّو َعبداً ِبَعفٍو َعْن َأيب ىريرة رضي اللَّو عنو َأف رسوَؿ اللَّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "َما نَػَقَصْت َصدَقٌة  .86
 ِإالَّ ِعزّاً، وَما تَػَواَضَع َأَحٌد للَِّو ِإالَّ َرفَػَعُو اللَُّو" رواه مسلم.

. فَػَقاَؿ النَّبُّ رضي اهلل عنو: أفَّ رجاًل َقاَؿ: يَا َرُسوؿ اهلل، أْخربِْن ِبَعَمٍل يُْدِخُلِن اجلَنََّة، َويُػَباِعُدِن ِمَن النَّارِ  - عن َأيب أيوب .87
 ُمتػََّفٌق َعَليِو.«. تَػْعُبُد اهلَل، َواَل ُتْشرُِؾ ِبِو َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَّالَة، وُتؤِت الزََّكاَة، وَتِصُل الرَّحمَ »صلى اهلل عليو وسلم:  -

أََتْدُروَف َما الِغيبُة؟ "َقاُلوا: اللَّو ورُسولُُو أَْعَلُم. عْن أيب ُىرَيرَة رضي اللَّو عنُو أفَّ رُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: " .88
َتْبتو، وإْف َلَْ يُكن ِفيِو َما َقاَؿ:"ذِكُرَؾ َأَخاَؾ مبا يْكرَُه"ِقيل: أَفرأْيَت إْف َكاَف ِف أِخي َما أَُقوُؿ؟ قَاَؿ:"إْف كاَف ِفيِو َما تُقوُؿ فَػَقِد اغْ 

 مسلم. تَػُقوُؿ فَػَقْد ِبتَُّو" رواه
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ْرداِء، رضي اللَّو َعْنُو، َقاؿ: مِسْعُت َرُسوؿ اللَِّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم، يقوُؿ: "مْن َسَلَك َطريق .89 ًا يَػْبَتِغي ِفيِو عْلماً َعْن َأيب الدَّ
مبا َيْصَنُع، َوإفَّ اْلعاَِل لََيْستَػْغِفُر َلُو مْن ِف  سهَّل اللَّو َلو َطريقًا ِإََل اجلنِة، َوإفَّ ادلالِئَكَة لََتَضُع أْجِنَحتَػَها ِلطالب اْلِعْلِم ِرضاً 

َواِكِب، وإفَّ اْلُعَلماَء َورَثَُة السََّمواِت ومْن ِف األْرِض حَّتَّ احلِيتاُف ِف ادلاِء، وَفْضُل اْلَعاَِل َعَلى اْلعاِبِد َكَفْضِل اْلَقمر َعلى َسائِِر اْلكَ 
ا ورَّثُوا اْلِعْلَم، َفمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِِبظٍّ َواِفٍر". رواُه أَبُو داود والَتمذاألنِْبياِء وإفَّ األنِْبياَء َلَْ يُ   يُّ.ورِّثُوا ِديَناراً َوال ِدْرَُهاً وإَّنَّ

َتَحابُّوَف َقاَؿ: قَاَؿ َرُسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "إّف اللَّو تَػَعاََل يقوُؿ يَػْوـَ اعْن أيب ُىرَيرَة رضي اللَّو عنُو  .91
ُ
ْلِقَيامِة: أَْيَن ادل

 ِِبَاليل؟ اْليَػْوـَ أُِظلُُّهْم ِف ِظلِّي َيوـَ اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلِّي" رواه مسلم.

نػْزَُع ِمْن َشيٍء ، َوال يػُ عن عاِئشَة رضَي اللَّو عنها أَف النبَّ َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "ِإفَّ الرِّفُق اَل َيُكوُف ِف شيٍء ِإالَّ زَانَوُ  .90
 ِإالَّ َشانَُو" رواه مسلم.

 " متفٌق َعَلْيِو.عن أَنس رضي اللَّو عنو عن النبِّ َصّلى اهللُ َعلَْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "يسُِّروا َوال تُػَعسِّروا. َوَبشُِّروا َوال تُػنَػفُِّروا .99

َر ُكلَُّو" عن جرير بن عبد اللَّو رضي اللَّو عنو قاَؿ: مسعُت َرُسوَؿ اللَّو َصلّ  .93 ى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم يُقوُؿ: "َمْن ُُيَْرـِ الرِّْفَق ُُيْرـِ اخليػْ
 رواه مسلم.

ْؤِمُن َما ِعْندَ  .94
ُ
 اللَِّو ِمَن الُعُقوبَِة. َما َطِمعَ  عن َأيب ىريرة. رضي اللَّو عنو، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم َقاَؿ: "َلْو يَػْعَلُم ادل
 َِبنَِّتِو َأَحٌد، َوَلْو يَػْعَلُم الكاِفُر َما ِعَند اللَِّو ِمَن الرَّْْحَِة، َما قَنَط ِمْن جنَِّتِو َأَحٌد" رواه مسلم.

ُْي رَاٍع، واأَلمِ  عن ابن عمَر رضي اللَُّو عنهما عن النَّب َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قاؿ: "ُكلُُّكْم راٍع، وُكلُُّكْم مسئوٌؿ عْن رِعيَِّتِو، .95
 ْن رِعيَِّتِو" متفٌق عليو.والرَُّجُل راٍع عَلى أَْىِل بَػْيِتِو، وادلْرأَُة راِعيٌة َعَلى بْيِت َزْوِجها ووَلِدِه، َفُكلُُّكْم راٍع، وُكلُُّكْم مسئوٌؿ ع

: "َما زَاَؿ ِجرْبِيُل يُوِصيِِن بِاجلاِر حَّتَّ عن ابِن عمَر وعائشَة رضي اللَّو عنهما َقاال: َقاَؿ رسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم .96
 ظََننُت أَنَُّو سيُػَورِّثُُو" متفٌق َعَليِو.

فَقاَؿ َرُجٌل: يَا َرُسوؿ  عن أَنٍس رضي اللَّو عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "اْنُصْر َأَخاَؾ ظَالِماً َأْو َمْظُلوماً" .97
 الظُّْلِم َفِإفَّ ذِلك َنْصرُْه" رواه البخاري. اللَّو أَْنصرُه ِإَذا َكاَف َمظُلوماً أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف ظَاِلماً َكْيَف أَْنُصرُُه؟ َقاَؿ:"حَتُْجزُُه َأْو َُتْنُعُو ِمنَ 

اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم قَاَؿ: "تُػْفَتُح أْبواُب اجلَنَِّة يَػْوـَ االثنَػَّْيِ ويَػْوـَ اخلَِميس، عْن أيب ُىرَيْػرََة رضي اللَُّو َعْنُو أفَّ َرُسوَؿ  .98
ُروا ِن حَّتَّ يصطَِلحا، أْنظِ فَػيُػْغَفُر ِلُكلِّ عْبٍد ال ُيْشرُِؾ بِاللَِّو َشيئاً، إالَّ رُجاًل كاَنت بْينُو وبَػَّْيَ أخيِو َشْحناُء فيقاُؿ: أْنِظُروا ىذيْ 

 ىَذْيِن حَّتَّ َيصطَِلحا،" رواه مسلم.

ِه ، رضي اللَّو عنو، َقاَؿ: قاَؿ رسوُؿ اللَّو َصّلى اهلُل َعَلْيِو وَسلَّم: "ال تَػُزوُؿ َقدَما عْبٍد َحَّتَّ يُْسَأَؿ َعْن ُعْمرِ َة بِن ُعبَػْيدٍ عن َنْضلَ  .99
َناُه، َوَعْن ِعْلِمِو ِفيم فَػَعَل ِفيِو، وَعْن مالِ   ِو مْن أَْيَن اْكَتسبُو، َوِفيَم أَنْػَفَقُو، َوَعن ِجْسِمِو ِفيَم أَْبالُه "رواه الَتمذيِفيَم أَفػْ

َة؟ َقاَؿ: "تَػْقوى اللَِّو عن أيب ُىريرة رضَي اللَّو عنو َقاَؿ: ُسِئَل رسوُؿ اللَّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم َعْن َأكثِر َما يُْدخُل النَّاس اجلَنَّ  .011
 واه الَتمذي ر  ق َوُسِئَل َعْن َأكثِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر فَػَقاَؿ:"الَفُم َوالَفرُْج".َوُحسُن اخلُلُ 

 


