


الدعـــاء
اجعل الدموع وَرفع 

يفالَكّفين رفيقاك 
واملناجاةالدعاء 

كن ىلع يقين بأن الله 
وسيحقق يسمعك 
به من خيرما تدعو 

ابدأ يف تسجيل .. من اآلن
أمنياتك وطلباتك وأحالمك 

ىلع ورقة
ورّددها دومـــًا

استثمر أوقات اإلجابة، 
وأِلح ىلع الله بالسؤال

وكرر الدعاء
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!لك في الجنة بناء بيوت ابدأ في 

كن َحَسن الُخلق

سّد ُفرجة يف صفوف الصالة

ساهم يف بناء مسجد

صّل السنن الرواتب 
يف اليوم والليلة( ركعة12)

اترك الكذب ولو كنت مازًحا

ادُع بدعاء السوق عند دخوله

"          هو الله أحد قل "اقرأ 
مرات10
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!بأبسط األثمان... قيام الليلأجور إغتنم

ظهر                  القبل صلِّ أربع ركعات 
بصالة السحريعدلن ..

كن حسن الُخُلق

خدمة األرملة اسَع يف 
واملسكين

عة جمايف صلِّ العشاء 
كقيام نصف الليل..

جماعةوالفجر يف صلِّ العشاء 
كقيام ليلة..

آداب الجمعة                                                         ىلع حافظ 
غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكرمن 

ومشى ولم يركب ودنا من اإلمام فاستمع ولم
يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 

وقيامها

استحضر نية صادقة
كقبل نوم.. لقيام الليل
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!وأنت في بلدك... حجتَحصّل على ثواب 

واملحاضرات          الدروس بحضور 
املساجديف 

اإلشراقىلع صالة باملحافظة 
صلى الفجر يف جماعة ثم جلس يذكر اللهمن 

حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين 
.وعمرةله كأجر حجة كانت 

املسجدالصالة املكتوبة يف بأداء 

الناس                       من بأن تحّجج عدًدا 
الخاصمن مالك 

والتحميد بالتسبيح 
والتكبير بعد الصلوات
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*مضتالتي سارع بمغفرة ذنوبـك 

جبعد أدائك فريضة الح

ن               عند صيامك وقيامك رمضا
إيمانًا واحتسابًا

عند دعائك بدعاء الطعام 
بعد األكل

عند موافقة  تأمينك 
املالئكةتأميَن 

ر                        القدليلة عند قيامك 
إيماًنا واحتساًبا

َنفسك          ُتحّدث فيهماال بصالتك ركعتين 
بعد الوضوء
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. التوبةالصغائر ال الكبائر، فالكبائر ال يكفرها إالالمراد هنا تكفير *












ال حول                   : ُقل
وال قوة إال بالله

كنز من كنوز الجنة : األجر

للمؤمنينستغفرإ
لك بكل الله يكتب :األجر

ومؤمنة حسنةمؤمن 
!أي مليارات الحسنات

صّل ىلع جنازة             
واشهد دفنها                   

لك قيراطان،                           : األجر
كالجبل العظيم: القيراط

يا رب لك الحمد: ُقل
كما ينبغي لجالل 
وجهك وعظيم 

سلطانك                   
الله للملكين يقول : األجر
كما قال عبدي حتى اكتبوها

فأجزيه بهايلقاني 
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6!!!ال يصح أن تفوتها.. أجور خيالية 



من دعا بدعاء 
االستغفار                                                            سيد 

ومات بعدها 
من أهل الجنةكان 

من قال رضيت 
بالله ربًا 

وباإلسالم دينًا
وبمحمد رسوال                                     

.وجبت له الجنة

من توضأ فأحسن 
ثم دعا الوضوء 

بدعاء الوضوء
أبواب الجنة له ُفتحت 

الثمانية                                   
شاء أيها من يدخل 

من قرأ آية 
دبر الكرسي 

صالة                  كل 
يدخل أن ما بينه وبين 

إال أن يموتالجنة

7!!!أهل الجنة إنه من 



: فراشكإلى إن قلت حين تأوي 
إله إال الله وحده ال شريك له ال 

امللك وله الحمد له 
قدير                                                                                                                         ىلع كل شيء وهو 

حول وال قوة إال بالله ال 
العظيم العلي 

الله والحمد لله سبحان 
إله إال الله والله أكبر وال 
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إن قلت                                         
سبحان الله وبحمده                 

يوم مائة مرةيف 

!!وإن كانت مثل زبد البحر  تُغفر ذنوبك،

ثالثين ثالثا ويف دبر كل صالة َسّبحت الله إن 
ثالثا وثالثين الله َحِمدت و

ة وتسعون تسعفتلك وثالثين ثالثا الله َكّبرت و
:                                     وقلت تمام املائة

ال إله إال الله وحده 
امللك وله الحمد ، له شريك له ال 

ىلع كل شيء قديروهو 
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الخيرعّلم الناس 

النبي صّل ىلع 

أطلب العلم

ُزر مريضًا
تصدق

لىالصالة يف املصإنتِظر

األولالصف صّل يف 
سّد ُفرجة 

صفوف الصالةيف 

ادُع للغير بالخير
تناول طعام السحور

9!تدعو  لك المالئكة ؟هل تريد أن 



عّدد النوايا                                      
يف أي عمل

أخلص يف عملك

وإخفائهالعمل احرص ىلع إسرار 

اجتهد يف حضور 
العبادةقلبك عند 

اغتنم                                                   
ةالفاضلواألماكن األوقات 

مثل ليلة القدر واملسجد الحرام

دّل غيرك ىلع طرق الخير

10!أضعافًا مضاعفة.. ضاعف األجر
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علمًا عّلم 

نهرًا أجِر 

بئرًا أحفر 

ساهم يف بناء مسجدنخاًل غرسإ

ورَّث مصحفًا 

ك              يستغفر لولدًا ترك أ
موتكبعد 

11إلى ما بعد الممات..صدقات جارية



عند املشي يف حاجة املسلم
شهراخير من االعتكاف :الثمن

يف املسجد النبوي

صوم يوم يف سبيل الله
سنة70عن النار املباعدة : الثمن

اللهمقام الرجل ساعة يف الصف للقتال يف سبيل
سنة60أفضل من عبادة :الثمن

َوصل الرحم
يف العمرالبركة: الثمن

اللهيوم وليلة يف سبيل رباط 
وقيامهشهركأجر صيام : الثمن

12!سنوات وشهور إضافية لحياتك:الثمن



!بأبسط األثمان... أجور قيام الليل

فغلبتهالليِل،منيصليَ يقومَ أنينويوهوفِراَشه،أتىمن

أصبَح حتىعيناه

.وجلعزرب ِه،منعليهصدقة  نوُمهوكاننوى،مالهُكتِبَ 

أخرجه النسائي

صلَّى    ومن،ليلة  نصفِ كقيامِ كانَ جماعة  فيالعشاءَ صلَّىَمن

ليلة  كِقيامِ كانَ َجماعة  والفجَر فيالعشاءَ 
أخرجه مسلم

ِ،َسبيلِ فيكاْلُمجاِهدِ والِمْسِكيِن،األْرَملَةِ علَىالسَّاِعي أوِ َّللاَّ

ائِمِ القائِمِ  .النَّهارَ اللَّْيَل الصَّ
أخرجه البخاري

يْركبولمومشىوابتَكرَ بَكَّرَ ثمَّ واغتسلَ الجمعةِ يومَ غسَّلَ من

سنة  عملُ خطوة  بِكل ِ لَهُ كانَ يلغُ ولماإلماِم فاستمعَ منَ ودنا

وقياِمهاصياِمهاأجرُ 

ح صحياأللباني 

ح صحياأللباني النَّهارِ صائمِ الليلِ قائمِ درجاتِ ،ُخلُِقهبُحسنِ لَيُدِركُ الرجلَ إنَّ 

حسناأللباني السََّحرِ بصالةِ يْعِدْلنَ الظهرِ قبلَ ركعات  أربعُ 

!أجور حج وأنت في بلدك 

ا أو يُعل ِ  َمه ، كان له كأجِر من غدا إلى مسجد  ال يريُد إال أن يتعلََّم خير 

تُه ا حجَّ حاج   ، تامًّ

األلباني

(حسن)

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلَّ  ثُ : َم، فقالواجاَء الفُقَراُء إلى النبي  وِر ذََهَب أْهُل الدُّ

، يِم يَُصلُّوَن كما نَُصل ِيِمَن األْمواِل بالدََّرجاِت العاُل، والنَِّعيِم الُمقِ 

وَن بها، ويَْعتَمِ ويَُصوُموَن كما نَُصوُم، ولَُهْم فَْضٌل ِمن أْموا ُروَن، ل  يَُحجُّ

ثُ : ويُجاِهُدوَن، ويَتََصدَّقُوَن، قالَ  ن َسبَقَُكْم ُكْم إْن أَخْذتُْم أْدَرْكتُْم مَ أال أَُحد ِ

الَّ َمن َعِمَل إَظْهرانَْيهِ ْيَر َمن أنتُْم بْيَن ولَْم يُْدِرْكُكْم أَحٌد بَْعَدُكْم، وُكْنتُْم خَ 

الثِيَن، وَن َخْلَف ُكل ِ َصالة  ثاَلث ا وثَ ِمثْلَهُ تَُسب ُِحوَن وتَْحَمُدوَن وتَُكب ِرُ 

ث ا وثاَلثِيَن،  ثاَلث ا وثاَلثِيَن، ونَْحَمُد ثاَلنَُسب ِحُ : فاْختَلَْفنا بْينَنا، فقاَل بَْعُضنا

ِ : تَقُولُ : ِه، فقالَ ونَُكب ُِر أْربَع ا وثاَلثِيَن، فََرَجْعُت إلَيْ  ، والَحْمُد ُسْبحاَن َّللاَّ

ُ أْكبَُر، حتَّى يَكوَن منهنَّ ُكل ِ  ِ، وَّللاَّ .ِهنَّ ثاَلث ا وثاَلثِينَ ّلِِلَّ

البخاري

 َ بَح في جماعة  ثمَّ قعَد يذكُر َّللاَّ ثمَّ  حتَّى تطلَع الشَّمُس ،َمن صلَّى الصُّ

ة  وعمرة  ، قا ِ : َل صلَّى َرْكعتيِن كانت لَهُ كأجِر حجَّ قاَل رسوُل َّللاَّ

ُ عليِه وسلََّم  ة  : صلَّى َّللاَّ ة  تامَّ ة  تامَّ تامَّ

الترمذي

، فأ ا إلى صالة  مكتوبة  ر  ِ َمن خَرج ِمن بيتِه ُمتطه ِ جُره كأجِر الحاج 

ه إالَّ إيَّاه، فأجُره كأجرِ الُمحِرِم، وَمن خَرج إلى تسبيحِ الضُّحى ال ينِصبُ 

.نَهما كتاٌب في ِعل ِي ِينَ الُمعتِمِر، وصالةٌ على إِثِْر صالة  ال لَْغَو بَيْ 

األلباني

(حسن)

األحاديث التي وردت فيها فضائل األعمال المذكورة



!هل تريد أن تدعو لك المالئكة؟

هُ، ما لَْم يُْحِدثْ الَمالئَِكةُ تَُصل ِي علَى أَحِدُكْم ما داَم في مُ  للَُّهمَّ ا: َصال 

ةُ ْم في َصالة  ما داَمِت الصَّالاْغِفْر له، اللَُّهمَّ اْرَحْمهُ، ال يَزاُل أَحُدكُ 

.ْهِلِه إالَّ الصَّالةُ تَْحبُِسهُ، ال يَْمنَعُهُ أْن يَْنقَِلَب إلى أ

البخاري

على هللاَ ومالئكتَهُ يُصلَّونَ ال تختلْف صفوفُُكم فتختِلَف قلوبُُكم ، إنَّ 

لِ  ِ األوَّ الصف 

األلباني 

(صحيح)

َ ومالئِكتَهُ يصل ِوَن على الَّذيَن ي صلوَن الصُّفوَف ومن سدَّ إنَّ َّللاَّ

ُ بِها درجة   فرجة  رفعَهُ َّللاَّ

األلباني 

(صحيح)

أِْسِه َملٌَك ْيِب ُمْستََجابَةٌ، ِعْنَد رَ َدْعَوةُ الَمْرِء الُمْسِلِم ألَِخيِه بَظْهِر الغَ

، قاَل ال لََك آِميَن وَ : َملَُك الُمَوكَُّل بهِ ُمَوكٌَّل ُكلَّما َدَعا ألَِخيِه بَخْير 

.بِمثْل  

مسلم

ِرينَ إِنَّ هللاَ وَمالئَِكتَهُ يَُصلُّوَن على الُمتَ  َسح ِ
األلباني 

(حسن)

:  ُهماكاِن يَْنِزالِن، فيَقوُل أَحدُ ما ِمن يَوم  يُْصبُِح الِعباُد فِيِه، إالَّ َملَ 

.لَف االلَُّهمَّ أْعِط ُمْمِسك ا تَ : رُ اللَُّهمَّ أْعِط ُمْنِفق ا َخلَف ا، ويقوُل اآلخَ 
همتفق علي

ِ ناداهُ مُ  ا لَهُ في َّللاَّ ا ، أو زاَر أخ  أن ِطبَت : ناد  َمن عاَد مريض 

أَت ِمَن الجنَِّة منزال   وطاَب َممشاَك وتبوَّ

األلباني 

(حسن)

لجنة ، من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، سهل هللا له طريقا إلى ا

لعلم وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن طالب ا

ماءيستغفر له من في السماء واألرض ، حتى الحيتان في ال

األلباني 

(صحيح)

يه المالئكةُ ، ما داَم يَُصل ِي ما ِمْن عبد  يَُصل ِي علَيَّ إالَّ َصلَّْت عل

ْكثِرْ علَيَّ ، فْليُِقلَّ العبُد ِمْن ذِلَك ، أْو ِليُ 

األلباني 

(حسن)

مغفرة ذنوبك التي مضت

ا تقدََّم ِمن ذنبِِه ، وَمن صاَم رمضاَن إيمان ا واحتِساب ا ، ُغِفَر لَهُ م/َمن قامَ 

قدََّم من ذنبِهِ قاَم ليلةَ القَدِر إيمان ا واحتِساب ا ، ُغِفَر لَهُ ما ت
متفق عليه

أَ نَْحَو ُوُضوئِي َهَذا، ثُمَّ َصلَّ  فِيِهَما نَْفَسهُ ى َرْكعَتَْيِن اَل يَُحِد ثُ َمْن تََوضَّ

ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ 
متفق عليه

[  7: الفاتحة]{ ال ِينَ َغْيِر الَمْغُضوِب عليهم واَل الضَّ }: إَِذا قاَل اإلَمامُ 

.َذْنبِهِ َم ِمن لَماَلئَِكِة ُغِفَر له ما تَقَدَّ آِميَن، فإنَّه َمن وافََق قَْولُهُ قَْوَل ا: فَقُولوا
متفق عليه

ُ ِلَمن َحِمَدهُ، فَقُ : إَِذا قاَل اإلَمامُ  ُد، فإنَّه اللَُّهمَّ َربَّنَا لَك الَحمْ : ولواَسِمَع َّللاَّ

.ما تَقَدََّم ِمن َذْنبِهِ َمن وافََق قَْولُهُ قَْوَل الَماَلئَِكِة، ُغِفَر له
متفق عليه

ِ فَلَْم يَْرفُْث، ولَْم يَْفسُ  هُ َمن َحجَّ ّلِِلَّ البخاريْق، َرَجَع َكيَوِم ولََدتْهُ أُمُّ

ا فقالَ  ِ الَّذي أطعَمني هذا،: من أََكَل طعام  ِمن غيِر وَرزقَنيهِ الحمُد ّلِلَّ

ة ، ُغِفَر لَهُ ما تقدََّم من ذنبِ  هِ َحول  من ِي، وال قوَّ

األلباني 

(حسن)

َ ومالئِكتَهُ وأَهَل السَّماواِت واألرِض حتَّ  ى النَّملةَ في ُجحِرها إنَّ َّللاَّ

رَ وحتَّى الحوَت ليصلُّوَن على معل ِِم النَّاِس الخي

األلباني 

(صحيح)

َركم هللاُ ، فإِنَّهُ ليس ع ُروا هِذِه األجساَد طهَّ ا إالَّ باَت َطه ِ بٌد يبيُت طاهر 

اللَّهمَّ اغِفرْ : ليِل إالَّ قال معَهُ ملٌَك في شعاِرِه ، اَل ينقَِلُب ساَعة  ِمَن ال

ا لعبِدَك ، فإِنَّه باَت طاِهر 

األلباني 

(حسن)



!!!ال يصح أن نفوتها.. أجور خيالية 

يراطُ َد َدْفنَها فَلَهُ قِيراطاِن، القِ َمن َصلَّى علَى ِجناَزة  فَلَهُ قِيراٌط، فإْن َشهِ 

.ِمثُْل أُُحد  
مسلم

بُِكل ِ مؤِمن  ومؤمنة  حسنة  َمِن استغفََر للمؤمنيَن وللمؤمناِت ، كتََب هللاُ لَهُ 
األلباني

(حسن)

الحمُد هللِ حمد ا : الةِ، فقالجاء رُجٌل والنَّبيُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم في الصَّ 

ا َطي ِب ا ُمباَرك ا فيه،  َرهاابتَدَ لقد : ى هللاُ عليه وسلَّمفقال النَّبيُّ صلَّ .. كثير 

اْكتُبوها : ألُوا ربَّهم، فقالاثنا َعَشَر َملَك ا، فما َدَرْوا كيف يَكتُبونها حتى س

.كما قال َعْبدي

أخرجه 

مسلم

ِ، فإنََّها كَ  ةَ إالَّ باّلِلَّ البخاريْنٌز ِمن ُكنُوِز الَجنَّةِ قُْل ال َحْوَل واَل قُوَّ

!!غفرت ذنوبه، وان كانت مثل زبد البحر

وحمد هللاَ ثالث ا وثالثين ، من سبَّح هللاَ في ُدبُِر كل ِ صالة  ثالث ا وثالثين ،

ال إله إال : ال تماَم المائِة وكبَّر هللاَ ثالث ا وثالثين ، فتلك تسٌع وتسعوَن ، وق

يء  قديٌر هللاُ وحده ال شريك له ، له الملُك ، وله الحمُد ، وهو على كل ِ ش

، ُغِفرت خطاياه وإن كانت مثَل َزبَِد البحرِ 

ياأللبان
(صحيح)

ة ؛ حُ : وَمن قال في يوم   طَّْت خطاياه، وإْن كانْت سبحاَن هللاِ وبَحْمِده ِمئةَ مرَّ

ِمثَل َزبَِد البحرِ 
البخاري

، له ال إله إال هللاُ وحده ال شريك له: ) من قال حين يأوي إلى فراِشه 

وةَ إال باهلل الملُك ، وله الحمُد ، وهو على كل ِ شيء  قديٌر ، الحوَل وال ق

ِ العظيِم ، سبحان هللاِ وبحمده ، والحمُد هلل ، وال إله إ ال هللاُ ، وهللاُ العلي 

رِ ؛ ُغِفَرْت له ذنوبُه ولو كانت مثَل َزبَِد البح( أكبُر 

ياأللبان
(صحيح)

ما بعد المماتالى..جاريةصدقات 

َمن علََّم : ه بعَد موتِه سبٌع يَجري للعبِد أجُرُهنَّ ، و هَو في قَبرِ 

ا ،  ا ، أو حفَر بِئر  ا ، أو أجَرى نهر  خال  ، أو بنَى نأوغَرسَ علم 

َث ُمصحف ا ، أو تَرَك ولد ا يس ا ، أو ورَّ تغِفُر لهُ بعد موتِهمسِجد 

(حسن)األلباني 

!!!انه من أهل الجنة 

ِ ُدبَُر كل ِ صالة  مك ِل توبة  ، لْم يمنْعهُ من ُدُخوَمْن قرأَ آية  الُكرِسي 

الجنةَ إالَّ أْن يُموتَ 

األلباني 

(صحيح)

ِ ربًّا، وباإلسالِم دين  : من قالَ  ، َرضيُت باّلِلَّ د  رسوال  ا، وبُِمحمَّ

وَجبت لَهُ الجنَّةُ 

األلباني 

(صحيح)

أَ فأْحَسَن الوضوَء ، ثُمَّ قال  َهُد أن الَّ إلهَ إالَّ هللاُ أش: َمْن توضَّ

هُ ، اللهمَّ اجعْلنِي وحَدهُ اَل شريَك لَهُ ، وأنَّ محمد ا عبُدهُ ورسولُ 

ريَن ، ابيَن ، واجعْلنِي مَن المتطه ِ واِب فُتَِحْت لَهُ ثمانيةُ أبِمَن التوَّ

الجنَِّة ، يدخُل ِمْن أي َِها شاءَ 

األلباني 

(صحيح)

، اَل إلهَ إالَّ أنَت ، اللَّهمَّ أنَت ربِي: سيُد االستغفاِر أْن تقوَل 

َوْعِدَك ما استطعُت ، خلَْقتَني وأَنَا عبُدَك ، وأنا علَى َعْهِدَك وَ 

لََك نعمتَِك َعلَيَّ ، وأبوءُ أعوذُ بُِك ِمْن َشر ِ ما صنْعُت ، أبوُء لَك ب

َن َمْن قالها مِ .  إالَّ أَْنَت بذنبي ، فاغفْر ِلي ، فَإِنَّه اَل يغفُر الذنوبَ 

ْمِسَي فهو ِمْن أهِل النهاِر موقِن ا بها ، فماَت ِمْن يوِمِه قبَل أْن يُ 

 قبَل أْن الجنِة ، وَمْن قالها ِمَن الليِل وهو موقُن بها ، فماتَ 

يُْصبَِح ، فهو ِمْن أهِل الجنةِ 

األلباني 

(صحيح)



!!بناء بيوت في الجنة

ا بنَى هللاُ له بيت ا في الجنَّ  متفق عليهةِ من بنَى هللِ مسجد 

ِ بَنىومن أو قَطاة  مسجد ا كِمفَحِص ّلِلَّ

ُ بنىأصغَرَ  الجنَّةِ فيبيت الَهُ َّللاَّ

أخرجه

ابن ماجه

صحيح الجامعالجنَّةِ فيبيت الههللاُ بنىمرات  عشرَ أََحدٌ هللاُ ُهوَ قُلْ قرأمن

َك له ، له ال إله إال هللاُ وحَده ال شري: َمن دخل السُّوَق فقال 

ال يموُت بيِده الملُك ، وله الحمُد ، يُْحيِي ويُِميُت ، وهو حي  

لَف ألِف حسنة  الخيُر ، وهو على كل ِ شيء  قديٌر ، كتب هللاُ له أ

، ، ومحا عنه ألَف ألِف سيئة  ، وَرفَع له ألَف ألفِ  وبَنَى درجة 

له بيت ا في الجنةِ 

حسناأللباني 

درجة  بِها، و رفعَهُ الجنةِ فيبَْيت الهُ هللاُ بَنَىفُْرَجة  َسدَّ َمنْ 
اخرجه

ابن ماجه

فيبيتٌ لهبَنَي،ركعة  َعْشرةَ ثِْنتَيْ وليلة  يوم  فيصلَّىَمن

ا، وركعتْيِن بعَد أْربَع ا قبَل الظُّهِر ، وركعتْيِن بعَده :الجنَّةِ 

صالةِ -ِن قبَل الفَجِر المغِرِب ، وركعتَْيِن بعَد الِعشاِء ، وركعتيْ 

-الغَداةِ 

أخرجه مسلم

ُمحقًّاكانوإنالِمراءَ تركلمنالجنَّةِ ربَِض فيببيت  زعيمٌ أنا

ا كانوإنالكِذبَ تركلمنوسِط الجنَّةِ فيوببيت   مازح 

حُسن خلقُهلمنالجنَّةِ أعلَىفيوببيت  

حسناأللباني 

!سنوات وشهور إضافية لحياتك: الثمن

 ُ ا في َسبيِل هللاِ، بَاَعَد َّللاَّ مسلمِعيَن َخِريف ا َوْجَههُ َعِن النَّاِر َسبْ َمن َصاَم يَْوم 

ِ كاَن لَهُ  ا وليلة  في سبيِل َّللاَّ كأجِر صياِم َشْهر  وقياِمِه ،َمن رابَط يوم 

، وأُْجرَي علَيِه وَمن ماَت مرابط ا أُْجرَي لَهُ مثُل ذِلَك مَن األجرِ 

زُق،  وأِمَن مَن الفتَّانِ الر ِ

األلباني

(صحيح)

ِ للقتاِل في سبيِل هللاِ  نَة   خيٌر من قياِم ِست ِيِن سَ قِياُم ساعة  في الصَّف 
األلباني

(صحيح)

 إلى هللاِ عزَّ وجلَّ أَحبُّ الناِس إلى هللاِ أْنفعُُهْم ، وأََحبُّ األعمالِ 

ُكربة  ، أو تَقِضَي عنهُ ُسُروٌر تُدِخلُهُ على ُمسِلم  ، أو تَكِشُف عنهُ 

ع أِخي المسلِم في حاجة  أو تَطُرَد عنهُ ُجوع ا ، وأَلَْن أْمِشَي مَدْين ا، 

ا أَحبُّ إليَّ من أْن أعتِكَف في المسجِد شْهر 

األلباني

(حسن)

هُ أْن يُْبَسَط له في ِرْزقِِه، أْو يُ  البخاريْل َرِحَمهُ ْنَسأَ له في أثَِرِه، فَْليَِص َمن َسرَّ


