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َّاس ِبُل ٍ
اللِ  : اتَّ ِق َّ
ول َّ
ال ِل َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِب َذ ٍّر قَ َ
ُق َح َس ٍن.
اللِ َحْيـثُ َما ُكنْ َت َوأَتْبِ ْع َّ
َْسنَ َة تَْ ُح َها َو َخالِ ِق الن َ
السيِّئَ َة ال َ
(سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا)
الِ َ :
ـس بْـ ِـن َمالِـ ٍ
ال َّ
ـول َّ
ـول :قَ َ
اللِ َ يـ ُقـ ُ
س ْع ُت َر ُسـ َ
ـك قَ َ
َعــن أَنَـ ٍ
ـالَ :ي ابْ َن آ َد َم إِنَّ َك َمــا َد َع ْوتَِن َوَرَج ْوتَِن
اللُ َتـبَ َار َك َوَتـ َعـ َ
َكَ .وَل أَُب ِل
الس َما ِء ُثَّ ْاسَتـ ْغ َف ْرتَِن َغ َف ْر ُت ل َ
َك َعلَى َما َكا َن فِ َ
َغ َف ْر ُت ل َ
يكَ ،وَل أَُب ِل َي ابْ َن آ َد َم ل َْو َبـلَ َغ ْت ُذنُوبُ َك َعنَا َن َّ
ـك لَـ ْـو أََتـْيـتَـ ِـي بِ ُقـ َـر ِ
اب الَْ ْر ِ
ـك بِ ُق َر ِابَــا َم ْغ ِفـ َـرًة( .ســنن الرتمذي،
ض َخ َطـ َـاي ُثَّ لَ ِقيتَـ ِـي َل تُ ْش ـر ُِك ِب َش ـْيـئًا لَََتـْيـتُـ َ
َي ابْـ َـن آ َد َم إِنَّـ َ
كتاب الدعوات عن رسول هللا)
الَ :م ْن َكا َن ُيـ ْؤِم ُن ِب َّللِ َوالَْيـ ْوِم ْال ِخ ِر َفـلْيُ ْكرِْم َضْيـ َف ُهَ .وَم ْن َكا َن ُيـ ْؤِم ُن ِب َّللِ
َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة َر ِض َي َّ
َّب  قَ َ
اللُ َعنْ ُه َع ِن الن ِ ِّ
ـت( .صحيــح البخــاري ،كتاب
َوالَْي ـ ْـوِم ْال ِخ ـ ِر َفـلْيَ ِصـ ْـل َرِ َ
ح ـ ُهَ .وَمـ ْـن َكا َن ُيـ ْؤِمـ ُـن ِب َّللِ َوالَْي ـ ْـوِم ْال ِخ ـ ِر َفـ ْلَيـ ُقـ ْـل َخْي ـ ًـرا أَ ْو لِيَ ْص ُمـ ْ
األدب)
الَ :ل َتـ ُز ُ
َعن ُم َعا ِذ بْ ِن َجبَ ٍل قَ َ
ول قَ َد َما َعبْ ٍد َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َح َّت يُ ْسأَ َل َع ْن أَ ْربَ ٍعَ :ع ْن ُع ُم ِرِه فِ َيما أَْفـنَ ُاهَ ،و َع ْن َج َس ِد ِه فِ َيما
أَبْ َل ُهَ ،و َع ْن َمالِِه ِم ْن أَيْ َن ْاكتَ َسبَ ُه َوفِ َيما َو َض َع ُهَ ،و َع ْن ِع ْل ِم ِه َما َذا َع ِم َل فِيه( .سنن الدارمي ،كتاب املقدمة)
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