
  الشريفة النبوية االحاديث مسابقةل         العشرة أحاديث الثالثة 

 آداب النوم واالضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا

ام على شقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ِإذا أوى إلى فراشه ن :عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال -1

اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك،  " :األيمن، ثم قال

آمنت بكتابك  .رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك

 "يك الذي أرسلتونب .أنزلت  الذي

 الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضى هريرة أبى وعن -2

 أن قبل فقال لغطه فيه فكثر مجلس، في جلس من" وسلم عليه

 إال إله ال أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانك :ذلك مجلسه من يقوم

  "ذلك مجلسه في كان ما له غفر إال إليك، وأتوب أستغفرك أنت،

 ضل الصدقف

ِّدق   إن  ): قَالَ  - وسلم عليه الله صلى - النَّبي   عن - عنه الله رضي - مسعود ابن عن -3 ي الص  ، إ ل ى ي ْهد  ِّ  وإن   البر 

، إ ل ى ي هد ي البر ن ة  ُجل   وإن   الج  ت ى ل ي صُدقُ  الر  ْند   يُْكت ب   ح  ِّيقًا الله   ع  د  إ ن  . ص  ب   و  ي الك ذ  ، إ ل ى ي ْهد  إ ن   الفُُجور   و 

ي الفُُجور   ، إ ل ى ي هد  إ ن   الن ار  ُجل   و  بُ  الر  ت ى ل ي ْكذ  ْند   يُكت ب   ح   (ك ذ ابًا الله ع 

 عليه الله صلى - الله َرس ول ِمنْ  َحِفْظت  : قَالَ  عنهما، الله رضي طالب أبي بن عليِ   بنِ  الحسن محمد أبي عن -4

ا د عْ ): وسلم يبُك   م  ا إ ل ى ي ر  يبُك   ال   م  ْدق   فإن   ؛ي ر  ِّ أن ين ةٌ، الص  ب   ُطم  الك ذ  يب ةٌ  و   (ر 

 فضل الكرم والجود

 الله آتاه رجل :اثنتين فى إال حسد ال" :قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود ابن وعن -5

  "ويعلمها بها يقضي فهو حكمة، الله آتاه ورجل الحق، فى هلكته على فسلطه ماالً،

 "تمرة بشق ولو النار اتقوا" :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول  -6

 يصبح يوم من ما " : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال -7

ً  أعط اللهم :أحدهما فيقول ينزالن ملكان إال فيه العباد  منفقا

ً  أعط اللهم :اآلخر ويقول خلفاً، ً  ممسكا  "تلفا

 يا انفق :تعالى الله قال“ :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول  -8

 ”عليك ينفق آدم ابن

 فضل الوضوء

، و الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟(())أال أدلُّكم على ما يمحأن رسوَل الله صلى الله عليه وسلم قال:  -9

: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرةُ الُخطى إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد قالوا: بلى يا رسول الله، قال

باط باط، فذلكم الرِّ   ((الصالة، فذلكم الرِّ 

لية من المؤمن حيث يبلُُغ الوضوُء((أن رسوَل الله صلى الله عليه وسلم قال:  -11  ))تبلُُغ الح 

 


