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 .2عن عمر بن الخطاب  قال :سمعت رسول  يقول( :إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت ىجرتو
إلى اهلل ورسولو ،فهجرتو إلى اهلل ورسولو ،ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ،فهجرتو إلى ما ىاجر إليو) رواه البخاري

ومسلم.

 .0عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى) قالوا :يا رسول اهلل :ومن يأبى؟ قال:
(من أطاعني دخل الجنة ،ومن عصاني فقد أبى) رواه البخاري.

 .3عن أنس رضي اهلل عنو عن النبي
رواه البخاري ومسلم.



أنو قال( :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليو من والده وولده والناس أجمعين)

 .4عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :قال اهلل تعالى :أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيو معي
غيري تركتو وشركو) رواه مسلم.

 .5عن أبي ىري رة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف،
وفي كل خير ،احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل وال تعجز ،وإن أصابك شيء فال تقل :لو أني فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل:
ق َدر اهلل وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان) رواه مسلم.
المؤمن ما حرم عليو) رواه البخاري ومسلم.
 .6عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل  قال( :إن اهلل يغار وغيرة اهلل أن يأتي
ُ
 .7عن عمر بن الخطاب  قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواما ،ويضع بو آخرين) رواه مسلم.
.8

عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو عن النبي 

قال( :تعاىدوا القرآن ،فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيِّا من اإلبل في

.9

عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنو أن رسول اهلل 

قال( :ال حسد إال في اثنتين :رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم بو آناء الليل

ُع ُقلها) رواه البخاري ومسلم.

وآناء النهار ،ورجل آتاه اهلل ماالً فهو ينفقو آناء الليل وآناء النهار) رواه البخاري ومسلم.

.22عن أبي ىريرة 
.22عن ابن مسعود  قال :قال النبي ( :من قرأ باآليتين من آخر سور البقرة في ليلة كفتاه) رواه البخاري ومسلم.
.20عن أبي الدرداء  أ َن النبي  قال( :من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ُعصم من الدجال) رواه مسلم.
.23عن أبي ىريرة  أ َن رسول اهلل  قال( :من سلك طريقاً يلتمس فيو علماً سهَّل اهلل لو بو طريقاً إلى الجنة) رواه مسلم.
.24عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي  قال( :اجتنبوا السبع الموبقات) ،قالوا :يا رسول اهلل وما ىن؟ قال( :الشرك باهلل،
أن رسول اهلل  قال(:ال تجعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة) رواه مسلم.

والسحر ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتولي يوم الزحف ،وقذف المحصنات المؤمنات
الغافالت) رواه البخاري ومسلم.
.25عن أبي بكرة  قال :قال النبي ( :أكبر الكبائر :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وشهادة الزور) رواه البخاري ومسلم.
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.26عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو قال :قال النبي صلى اهلل عليو وسلم( :لعن اهلل من ذبح لغير اهلل ،ولعن اهلل من لعن والديو،
ولعن اهلل من آوى محدثا ،ولعن اهلل من غير منار األرض) رواه مسلم.
.27عن جابر رضي اهلل عنو قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة) رواه مسلم.
.28عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال( :الذي تفوتو صالة العصر كأنما ُوتِر أىلَو ومالَو) رواه البخاري ومسلم.
.29عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :الصلوات الخمس ،والجمعة إلى الجمعة ،ورمضان إلى رمضان ،مكفرات
ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم.

.02عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  قال( :من ظلم قِيد شبر من األرض طُِّوقو من سبع أر ِ
ضين) رواه البخاري ومسلم.
َ
.02عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :كل المسلم .على المسلم .حرام دمو ومالو وعرضو) رواه مسلم.

.00عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :أتدرون ما الغيبة؟) قالوا :اهلل ورسولو أعلم .قال( :ذكرك أخاك بما يكره) قيل:
أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال( :إن كان فيو ما تقول فقد اغتبتو ،وإن لم يكن فيو ما تقول فقد بهتو) رواه مسلم.

.03عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)
رواه البخاري ومسلم.

.04عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :من حمل علينا السالح فليس منا ،ومن غشنا فليس منا) رواه مسلم.

.05عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل 

قال( :إياكم والظن ،فإن الظن أكذب الحديث ،وال تحسسوا ،وال تجسسوا،

وال تنافسوا ،وال تحاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا) رواه البخاري ومسلم.

 .06عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :إن العبد ليتكلم بالكلمة ،ما يتبين ما فيها ،يهوي بها في النار ،أبعد ما بين
المشرق والمغرب) رواه البخاري ومسلم.

.07عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل  قال( :آية المنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا اؤتمن خان ،وإذا وعد أخلف) رواه البخاري ومسلم.

.08عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل ( :سباب المسلم .فسوق ،وقتالو كفر) رواه البخاري ومسلم.

 .09عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال :قال النبي صلى اهلل عليو وسلم( :ال تسبوا أصحابي ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد،
ذىبا ما بلغ مد أحدىم ،وال نصيفو) رواه البخاري ومسلم.

جاره بوائ َقو) رواه مسلم.
.32عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل  قال( :ال
يأمن ُ
يدخل الجنةَ من ال ُ
ُ

.32عن ابن عمر 

قال :قال رسول اهلل ( :مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنو سيورثو) رواه البخاري ومسلم.

.30عن جابر بن عبداهلل األنصاري  قال ":لعن رسول اهلل  آكل الربا ،ومؤكلو ،وكاتبو ،وشاىديو" ،وقال( :ىم سواء) رواه مسلم.

 .33عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال" :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ،والمتشبهات من
النساء بالرجال" رواه البخاري.

.34عن أبي عامر أو أبي مالك األشعري رضي اهلل عنو قال :سمعت النبي صلى اهلل عليو وسلم يقول( :ليكونن من أمتي أقوام
يستحلون ِ
الح َر والحرير ،والخمر والمعازف) رواه البخاري.
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 .35عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن
لم يستطع فبلسانو ،فإن لم يستطع فبقلبو ،وذلك أضعف اإليمان) رواه مسلم.

 .36عن تميم بن أوس الداري رضي اهلل عنو أن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :الدين النصيحة) قلنا :لمن؟ قال( :هلل ولكتابو ولرسولو
وألئمة المسلم.ين وعامتهم) رواه مسلم.
.37عن َم ْع ِقل بن يسار رضي اهلل عنو قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :ما من عبد يسترعيو اهلل رعية ،يموت يوم
غاش لرعيتو ،إال حرم اهلل عليو الجنة) رواه البخاري ومسلم.
يموت وىو ٌ
 .38عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قال :بايعنا رسول اهلل  على السمع والطاعة في منشطنا ومكرىنا ،وعسرنا ويسرنا ،وأثرة
علينا ،وأن ال ننازع األمر أىلو) ،قال( :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيو برىان) رواه البخاري ومسلم.
.39عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :إن اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ،ولكن ينظر إلى
قلوبكم وأعمالكم) رواه مسلم.
 .42عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :كتب اهلل مقادير الخالئق
قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة) رواه مسلم.
وصب وال
نصب وال َ
 .42عن أبي ىريرة وأبي سعيد رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :ما يصيب المسلم .من َ
غم ،حتى الشوكة يُشاكها إال ك ّفر اهلل بها من خطاياه) رواه البخاري ومسلم.
ىم وال حزن وال أذى وال ٍّ
ٍّ

.40عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها عن النبي  قال( :إن الرفق ال يكون في شيء إال زانو ،وال يُنزع من شيء إال شانو) رواه
مسلم.

 .43عن عائشة رضي اهلل عنها عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :إن اهلل رفيق يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على
العنف ،وما ال يعطي على ما سواه) رواه مسلم.
 .44عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :إن اهلل تجاوز عن أمتي ما حدثت بو أنفسها ،ما لم تعمل
أو تتكلم) رواه البخاري ومسلم.

 .45عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو أنو سمع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو
أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر) رواه البخاري ومسلم.

 .46عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :دعوني ما تركتكم ،إنما ىلك من كان قبلكم بسؤالهم واختالفهم
على أنبيائهم ،فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم.
(حجبت النار بالشهوات ،وحجبت الجنة بالمكاره) رواه البخاري ومسلم.
.47عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل  قالُ :

 .48عن األغر المزني  قال :قال رسول اهلل ( : يا أيها الناس توبوا إلى اهلل ،فإني أتوب في اليوم إليو مائة مرة) رواه مسلم.
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 .49عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذىب اهلل بكم ،ولجاء
فيغفر لهم) رواه مسلم.
بقوم يذنبون ،فيستغفرون اهلل ُ

 .52عن شداد بن أوس رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :سيد االستغفار أن تقول :اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت،
خلقتني وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء لك بذنبي،

فاغفر لي ،فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت) رواه البخاري.

.52عن النواس بن سمعان األنصاري رضي اهلل عنو قال :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن البِر واإلثم فقال( :البِر حسن
ال ُخلُق ،واإلثم ما حاك في صدرك ،وكرىت أن يطلع عليو الناس) رواه مسلم.
.50عن أبي ذر ِ
الغفاري  قال :قال النبي ( :ال تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجو طلق) رواه مسلم.
ّ
.53عن أنس رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قال( :ما من مسلم .يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منو طير أو إنسان
أو بهيمة إال كان لو بو صدقة) رواه البخاري ومسلم.

.54عن أبي ال ّدرداء 

قال :قال رسول اهلل ( :ما من مسلم .يدعو ألخيو بظهر الغيب إال قال الملَك :ولك بمثل) رواه مسلم.

 .55عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال (:إن اهلل يقول يوم القيامة :أين المتحابون بجاللي اليوم أظلهم
في ظلي يوم ال ظل إال ظلي) رواه مسلم.

 .56عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا ،أوال
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم) رواه مسلم.

 .57عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال (:المسلم .من سلم المسلم.ون من لسانو ويده والمهاجر من
ىجر ما نهى اهلل عنو) رواه البخاري.

.58عن ابن عمر  أن رسول اهلل 

قال( :المسلم .أخو المسلم .ال يظلمو وال يسلمو ،من كان في حاجة أخيو كان اهلل في

فرج عن مسلم .كربة فرج اهلل عنو بها كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ستر مسلم.اً ستره اهلل يوم القيامة)
حاجتو ،ومن ّ
رواه البخاري ومسلم.

.59عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادىم وتعاطفهم،
كمثل الجسد ،إذا اشتكى عضوا تداعى لو سائر جسده بالسهر والحمى) رواه البخاري ومسلم.

رد السالم وعيادة
 .62عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :حق المسلم .على المسلم .خمسُّ :
المريض ،واتباع الجنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس) رواه البخاري ومسلم.
 .62عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :الساعي على األرملة والمسكين كالمجاىد في سبيل اهلل -
وأحسبو قال - :وكالقائم الذي ال يفتر والصائم الذي ال يفطر) رواه البخاري ومسلم.
.60عن أنس  عن النبي  أنو قال( :من أحب أن يُبسط لو في رزقو ،ويُنسأ لو في أثره؛ فليصل رحمو) رواه البخاري ومسلم.

الصفحة  4من

7

مقرر جائزة جامعة حضرموت حلظف لحليث

للنبوي للشرثف 0202م

.63عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :تُنكح المرأة ألربع :لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها ،ولدينها ،فاظفر
بذات الدين تَ ِربَت يداك) رواه البخاري ومسلم.
 .64عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :استوصوا بالنساء ،فإن المرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج
شيء في الضلع أعاله ،فإن ذىبت تقيمو كسرتو ،وإن تركتو لم يزل أعوج ،فاستوصوا بالنساء) رواه البخاري ومسلم.

 .65عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم ،يصبح الرجل مؤمنا
بعر ٍ
ض من الدنيا) رواه مسلم.
ويمسي كافرا ،أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ،يبيع دينو َ

.66عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل 

قال( :من دعا إلى ىدى كان لو من األجر مثل أجور من تبعو ال ينقص ذلك من

أجورىم شيئاً ومن دعا إلى ضاللة كان عليو من اإلثم مثل آثام من تبعو ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) رواه مسلم.
.67عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو أن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :لتتبعن َسنَن من قبلَكم ِشبرا بشبر ،وذراعا بذراع ،حتى
لو سلكوا ُجحر ٍ
ضب لسلكتموه) ،قلنا يا رسول اهلل :اليهود ،والنصارى قال( :فمن؟!) رواه البخاري ومسلم.

.68عن المستورد بن شداد رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :واهلل ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم
إصبعو في اليم ،فلينظر بم تَ ِ
رجع؟) رواه مسلم.
.69عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبداً بعف ٍو إال عزاً،
وما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل) رواه مسلم.
.72عن ابن عباس  قال :قال رسول اهلل ( :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس :الصحة والفراغ) رواه البخاري.

 .72عن صهيب رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :عجبا ألمر المؤمن ،إن أمره كلو خير ،وليس ذاك ألحد إال
للمؤمن ،إن أصابتو سراء شكر ،فكان خيرا لو ،وإن أصابتو ضراء ،صبر فكان خيرا لو) رواه مسلم.

 .70عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :قال اهلل (أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت ،وال
نفس ما أُخفي لهم من قُرة أعيُن}) رواه البخاري ومسلم.
أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر ،فاقرءوا إن شئتم{ :فال تعلم ٌ

 .73عن أبي ىريرة وأبي سعيد الخدري رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :ال يقعد قوم يذكرون اهلل عز وجل إال
حفتهم المالئكة ،وغشيتهم الرحمة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرىم اهلل فيمن عنده) رواه مسلم.

(مثَ ُل الذي يذكر ربو والذي ال يذكر ربو َمثَ ُل الحي
.74عن أبي موسى رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمَ :
والميت) رواه البخاري ومسلم.

 .75عن أنس رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قال( :إن اهلل ليرضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها ،ويشرب
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلم.

 .76عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينو ،وإذا شرب فليشرب
بيمينو ،فإن الشيطان يأكل بشمالو ،ويشرب بشمالو) رواه مسلم.

.77عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :من نسي صالة فليصلها إذا ذكرىا ،ال كفارة لها إال
ذلك) رواه البخاري ومسلم.
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 .78عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال :سألت النبي صلى اهلل عليو وسلم :أي العمل أحب إلى اهلل؟ قال( :الصالة على وقتها)،
قا ل :ثم أي؟ قال( :ثم بر الوالدين) قال :ثم أي؟ قال( :الجهاد في سبيل اهلل) رواه البخاري ومسلم.

 .79عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف
الليل ،ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كلو) رواه مسلم.

.82عن أبي ُح َميد الساعدي رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :إذا دخل أحدكم المسجد ،فليقل :اللهم افتح
لي أبواب رحمتك ،وإذا خرج ،فليقل :اللهم إني أسألك من فضلك) رواه مسلم.
.82عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل  قال( :أال أدلكم على ما يمحو اهلل بو الخطايا ،ويرفع بو الدرجات؟) قالوا بلى يا رسول اهلل
قال( :إسباغ الوضوء على المكاره ،وكثرة الخطا إلى المساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم الرباط) رواه مسلم.
 .80عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :إذا فرغ أحدكم من التشهد ِ
اآلخر ،فليتعوذ باهلل من أربع:
من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن شر المسيح الدجال) رواه البخاري ومسلم.

.83عن ثوبان رضي اهلل عنو قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا انصرف من صالتو استغفر ثالثا وقال( :اللهم أنت السالم
ومنك السالم ،تباركت ذا الجالل واإلكرام) رواه البخاري ومسلم.

 .84عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى
فيو ما لم يُحدث ،تقول :اللهم اغفر لو ،اللهم ارحمو) رواه البخاري ومسلم.

.85عن عبداهلل بن مغفل رضي اهلل عنو قال :قال النبي صلى اهلل عليو وسلم( :بين كل أذانين صالة ،بين كل أذانين صالة) ،ثم قال في
الثالثة( :لمن شاء) رواه البخاري ومسلم.

 .86عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي اهلل عنها قالت :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :ما من عبد مسلم .يصلي هلل كل يوم
ثنتي عشرة ركعة تطوعا ،غير فريضة ،إال بنى اهلل لو بيتا في الجنة) رواه مسلم.

 .87عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :صالة الليل مثنى مثنى ،فإذا خشي أحدكم الصبح صلى
ركعة واحدة توتر لو ما قد صلى) رواه البخاري ومسلم.

.88عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :إذا أقيمت الصالة ،فال تأتوىا تسعون ،وأتوىا
تمشون ،عليكم السكينة ،فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأتموا) رواه البخاري ومسلم.
 .89عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :خير يوم طلعت عليو الشمس يوم الجمعة ،فيو خلق آدم ،وفيو
أدخل الجنة ،وفيو أخرج منها ،وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة) رواه مسلم.
 .92عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال( :أسرعوا بالجنازة ،فإن تك صالحة فخير تقدمونها ،وإن يك سوى
ذلك ،فشر تضعونو عن رقابكم) رواه البخاري ومسلم.
 .92عن أنس رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قال( :يتبع الميت ثالثة فيرجع اثنان ويبقى معو واحد ،يتبعو أىلو ومالو
وعملو ،فيرجع أىلو ومالو ،ويبقى عملو) رواه البخاري ومسلم.
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 .90عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فلو قيراط ،ومن شهدىا
حتى تدفن فلو قيراطان) قيل :وما القيراطان؟ قال( :مثل الجبلين العظيمين) رواه البخاري ومسلم.

 .93عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال( :إذا مات اإلنسان انقطع عملو إال من ثالث :صدقة جارية،
أو علم ينتفع بو ،أو ولد صالح يدعو لو) رواه مسلم.

.94عن ابن عمر  أن رسول اهلل  قال( :إن أحدكم إذا مات عُرض عليو مقع ُده بالغداة والعشي ،إن كان من أىل الجنة فمن أىل
الجنة ،وإن كان من أىل النار فمن أىل النار ،يقال :ىذا مقعدك ،حتى يبعثك اهلل إليو يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم.

 .95عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال النبي صلى اهلل عليو وسلم( :ال تسبوا األموات ،فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) رواه البخاري
.96عن سهل بن َحنيف رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :من سأل اهلل تعالى الشهادة بصدق بلَّغو اهلل منازل
الشهداء وإن مات على فراشو) رواه مسلم.

.97عن ابن عمر  أن رسول اهلل  :قال(:إن الغادر يُنصب لو لواء يوم القيامة ،فيقال :ىذه غدرة فالن بن فالن)
رواه البخاري ومسلم.
.98عن عبداهلل بن مسعود  عن النبي  أنو كان يقول( :اللهم إني أسألك الهدى والتقى ،والعفاف والغنى) رواه مسلم.

 .99عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول( :اللهم أصلح لي ديني الذي ىو عصمة أمري،
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ،وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ،واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ،واجعل الموت راحة

لي من كل شر) رواه مسلم.

 .222عن أنس رضي اهلل عنو قال :كان أكثر دعاء النبي صلى اهلل عليو وسلم( :اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا
عذاب النار) رواه البخاري ومسلم.
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