
 المجموعة الخامسة عشر أحاديث

 بر الوالدين

  :عن عبدالله بن مسعوٍد رضي الله عنه، قال: سألُت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلُت

)ثم بِرُّ م أي؟ قال: (، قلت: ثا)الصالة على ميقاتهرسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: يا 

 .الجهاد في سبيل الله(أي؟ قال: )(، قلت: ثم الوالدينِ 

 ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: )جاء رجل إل

من أحق الناس بحسن َصحابتي؟ قال: أمُّك، قال: ثم من؟ قال: أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أمُّك، 

 قال: ثم من؟ قال: أبوك( 

 

  قيمة العمل الصالح

 ن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :ع 

 )إن الله ال ينظر إلى أجسامكم و ال إلى صوركم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم(

  : عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

 )اتق الله حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن (

   و سلم :قال رسول الله صلى الله عليه 

)الكيِس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى 

  على الله(

      

 أحاديث عن قيمة الوقت في حياة المسلم 

 :أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

 تَّى يَْغِرَسَها فَْليَْفعَْل (ْن اَل يَقُوَم حَ إِْن قَاَمْت السَّاَعةُ َوبِيَِد أََحِدُكْم فَِسيلَةٌ فَإِْن اْستََطاَع أَ  )

 نعمتان مغبون  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إبن عباس نع(

 فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ(

  ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ]أربع[: رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قال

عمره فيَم أفناه؟ وعن علمه فيَم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيَم أنفقه؟ وعن جسمه فيَم 

 )أباله

 

  الطريق لمحو الذنوب  

 رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و  ن أبي هريرةع

 سلم :

)الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان 

 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (

  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و

 سلم :

 ألستغفر الله و أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة()و الله إني 

 

 

 

 صلي الله عليه وسلمحاديث ثابتة الصحة عن النبي ن األتم إختيار األحاديث كلها من بي


