
 
       
        


    

    



      


       

       
   الحسنة بعشر ، كل عمل ابن آدم يضاعف

فإنه لي وأنا ،  إال الصوم  :قال اهللا تعالى، أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
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)  صـــحيح اجلـــامع الـــصغري  :

١١٦٥( 

       
 )٢٧( 


        

      
       


 )صحيح 

 .) ٣٠٣٠ : الصغير الجامع
        








  ومـن قــام رمــضان إيمانــا

) متفق عليه ( واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه














 


 )١١٧/ مشكلة الفقر  ه األلباين يفصحح( 
























) ٩٧١:  املصابيح مشكاة ،حسن(
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 الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا عز وجل   )

  )٢٥٧٧: صحيح سنن النسائي      
     


      

       

        O  -

1  0  /  .2  7  6  5  4   3   

  ;  :    9  8N  )غافر( 
      

        


        


 
         

         
  )١٦١٥ : الصغري اجلامع صحيح( 
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 خيركم من تعلم القرآن وعلمه  ) رواه البخاري ( 
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