
  الشريفة النبوية االحاديث مسابقةل     العشرة أحاديث األولى     

 : الكريم القرآن فضل عن احاديث

 شفيعا القيامة يوم يأتي فانه القرآن اقرؤوا ]: (وسلم عليه الله صلى)  الله  رسول قال -1

 مسلم رواه] ألصحابه

 ، البررة الكرام السفرة مع به ماهر وهو القرآن يقرأ الذي (:]وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال -2

  [ أجران له شاق عليه وهو فيه ويتتعتع القرآن يقرأ والذي

                                               
 ؟ هم ومن ، الله رسول يا: قيل. الناس من أهلين لله إن(:] وسلم عليه الله صلى) الله رسول الق  -3

 .ماجة وابن احمد، رواه [ وخاصته الله أهل هم القرآن أهل:  قال

 

 في ترتل كنت كما ورتل وارتق اقرأ: القرآن لصاحب يقال(:] وسلم عليه الله صلى) الله رسول الق -4

 .والترمذي داود، أبو رواه[  تقرها آية   آخر عند منزلتك فإن الدنيا،

 

 الله، كتاب يتلون الله بيوت من بيت   في قوم   اجتمع وما(:] وسلم عليه الله صلى) الله رسول الق  -5

 الله وذكرهم ، المالئكة وحفتهم ، الرحمة وغشيتهم ، سكينة عليهم نزلت إال ، بينهم ويتدارسونه

 .مسلم رواه[  عنده فيمن

 

 :في صون لسانه عن أخيه المسلم  المسلم قخالااحاديث عن 

 من القيامة يوم المؤمن العبد ميزان في أثقل شيء من ما(:] وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال  -1

 .الترمذي رواه[ البذي   الفاحش يبغض الله وإن ، الخلق حسن
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 .احمد رواه  )البذيء وال الفاحش وال اللعان وال بالطعان المؤمن ليس(:] وسلم عليه الله صلى) قال -2

 

 في كان ومن ، يسلمه وال يظلمه ال المسلم اخو المسلم(:] وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال  -3

 يوم تباكر من ةكرب عنه الله فرج كربة مسلم عن فرج ومن ، حاجته في الله كان أخيه حاجة

 .ومسلم ، البخاري رواه[ القيامة يوم الله رهتس مسلما ستر ومن القيامة

 

 متفق[ طيبة   فبكلمة   يجد لم فمن تمرة   بشق ولو النار اتقوا(:]وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال  -4

 .عليه

 

 من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون سلم من المسلم (:]وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال  -5

 ومسلم ،البخاري رواه[ عنه الله نهى ما هجر
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 سعادة بطاعة الله حياتنا كلها

 

 
 

 


