

  






        
















 

  قال رسول اهللا) )) ( يتاً يفىن اُهللا له بجداً ِهللا بسىن مب نم
  . رواه مسلم ))  اجلنة 



 ) (؟

اليتيم يف اجلنة هكذا و أشار أَنا و كافل)) ((قال رسول اهللا 
)البخارى)) ( بالسبابة و الوسطى 




  
ال حول وال قوة ِإال باِهللا كرت من كنوز )) ((قال رسول اهللا    

)متفق عليه )) (اجلنة     ال حول وال قوة ِإال باِهللا


  
كلمتان حبيبتان اىل الرمحن ، خفيفتان على )) ((قال رسول اهللا 

 ) وحبمده ، سبحانه اهللا العظيم سبحانه اهللا (اللسان ، ثقيلتان يف امليزان 
)رواه البخارى ( 

          
 سبحان اهللا وحبمده ، سبحان اهللا العظيم(

  
 قال رسول اهللا))) ( اُهللا لقاَءه أَحب بلقاَء اهللا أَح أَحب نم ((
)رواه البخارى(     


  

من صام يوماً يف سبيل اهللا بعد اُهللا وجهه عن )) ((قال رسول اهللا 
   . البخارى)) النار سبعني خريفاً 

            


  
  ))وما تواضع أَحد هللا ِإال رفعه اهللا عزوجل )) ((قال رسول اهللا 

) مسلم ( 


  
من صلَّى علي صالة صلى اهللا عليه ا )) ((   قال رسول اهللا 

  .) مسلم )) ( عشراً  

           
    


 
 قال رسول اهللا))) ( قال سبحان اهللا و حبمده يف يوم مائة نم

   )متفق عليه ))    ( مرة حطت خطاياه و ان كانت مثل زبد البحر 
         
 


        

 
ينساً له يف من سره أَن يبسطَ له يف رزقه وأَن ) (((قال رسول اهللا 

   . البخاري)) أَثره فليصل رمحه 



  
 قال رسول اهللا))) (مايكون العبد من ربه و هو ساجداٌ أَقرب

))فأكثروا الدعاء         
       


  

من صلَّى العشاء يف مجاعٍة فكأَنما قام نصف )) ((قال رسول اهللا 
   )مسلم )) ( الليل و من صلَّى الصبح يف مجاعة فكأَنما قام الليل كله  


  

  


   



  
ِإذا مات ابن آدم ِإنقطع عمله ِإالَّ ِمن ثالث )) ((قال رسول اهللا 

)) صدقة جاريةٌ ، أَو علم ينتفع  به ، أَو ولد صاحل يدعو له 
     

 الصدقة
اجلارية

 


        
 قال رسول اهللا))) (اجلنازة حت ِهدش نى يصلى  م

عليه فله قرياط و من شهدها حىت الدفن فله قرياطان قيل وما 
  ))القرياطان قال مثل اجلبلني العظيمني      

      قرياط  
        

قرياطقرياطان
)(

       


الساعي على اَألرملة و املسكني كااهد يف )) ((قال رسول اهللا 
  ) متفق عليه )) ( سبيل اهللا و أَحسنه كالقائم اليفترو كالصائم اليفطر 

         
       




  
ابو )) ( الدعاء ال يرد بني اَألذان و اِإلقامة  ) (((قال رسول اهللا 

. ) داود 

  
 قال رسول اهللا))) ( ِإنَّ اهللا لريضى العبد أَّنْ يأَكُلَ اَألكلة

  ) مسلم ))    ( فيحمده عليها أَو يشرب الشربة فيحمده عليها  


       



    ) رمضان تعدل حجة او حجة معي العمرة يف( )(قال رسول اهللا 





  )مسلم )) (قُل هو اُهللا احد تعدل ثلث القرآن) (((قال رسول اهللا 
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