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سم هللا الرمحن الرحمي  
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء  

سيدنا محمد وعلي اله وصحبة اجمعين  والمرسلين  
 أما بعد

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركات
لما رأيت الناس قد استهوتهم الملذات وصعب عليهم فعل الكثير  
من أمور دينهم المستحبة آثرت أن أقدم بين أيديهم كنوزاً نبوية  
ثمينة ال تكلفهم كثير وقت، وهي مع ذلك تحمل أجراً كثيراً، سائالً  
اهللا أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفع بها عموم المسلمين، 

   ن األعمال الصالحةوأن تكون دافعاً لهم لمزيد م

روح عمي   إلى الكتاب هذا أهدي  

 أحــــــــــمد العــــــوض البیتـــــــي
وأرجوا   

له يدعو أن الكتاب هذا يقرأ من كل من  

الجنة بدخول و بالمغفرة والرحمة  
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في سبيل اهللاأعتق عشرة رقـاب    
 

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه : َمْن قَالَ "  :قَالَ 

َعْدَل ِماَئَة َمرٍَّة، َكاَنْت َلُه ِفي يـَْوٍم . الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
َسيَِّئٍة، وََكاَنْت ، وَُكِتَب َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِمائَُة َعْشِر رِقَابٍ 

َلُه ِحْرزًا ِمَن الشَّْيطَاِن، يـَْوَمُه َذِلَك َحتَّى يُْمِسَي، َوَلْم يَْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل 
"ِممَّا َجاَء ِإالَّ رَُجٌل َعِمَل َأْكثـََر ِمْنهُ   

)متفق عليه  (  

 أعتق اربعة رقاب في سبيل اهللا
قَاَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى : قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َأِبي َأيُّوَب اْألَْنَصاِريِّ عن 

َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه  :َمْن قَالَ  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
َكاَن َكَمْن   تَشْيٍء َقِديٌر، َعْشَر ِمَرا اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ 

" َأْربـََعَة َأنـُْفٍس ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ َأْعَتَق   

   )رواه مسلم(
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 فضل االستغفـار

ثَِني َأِبي، َعْن َجدِّي، َسِمَع النَِّبيَّ  عن ِبَالَل ْبَن َيَساِر ْبِن زَْيٍد، َحدَّ
َمْن قَاَل َأْستَـْغِفُر اللََّه الَِّذي الَ ِإلََه ِإالَّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ 

  .َكاَن فـَرَّ ِمْن الزَّْحفِ ُهَو الَحيَّ الَقيُّوَم َوأَُتوُب ِإلَْيِه، ُغِفَر َلُه َوِإْن  
 

 )رواه الترمذي(
  
 

 الجنة من اربعة كلمات
 

اللَِّه َصلَّى اُهللا  ، َأنَّ َرُسولَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َأبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ  عن
ْسَالِم ِديًنا، : َمْن قَالَ "  :َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َرِضيُت بِاللَِّه رَبا، َوبِاْإلِ

  " َوِبُمَحمٍَّد َرُسوًال، َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّةُ 
  

)رواه أبو داود(   
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 كن من أهل الجنة
 

اُد ْبُن َأْوٍس َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  عن : َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َشدَّ
اللَُّهمَّ َأْنَت رَبِّي الَ ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َخَلْقَتِني  :َأْن تـَُقولَ  َسيُِّد اِالْسِتْغَفارِ " 

ِبَك ِمْن َشرِّ َطْعُت، َأُعوُذ َوَأنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستَ 
، َوأَبُوُء َلَك ِبَذنِْبي فَاْغِفْر ِلي، فَِإنَُّه  َما َصنَـْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ

نُوَب ِإالَّ َأْنَت  َوَمْن قَاَلَها ِمَن النـََّهاِر ُموِقًنا ِبَها، «: قَالَ " الَ يـَْغِفُر الذُّ
َأْن يُْمِسَي، فـَُهَو ِمْن َأْهِل الَجنَِّة، َوَمْن قَاَلَها ِمَن  َفَماَت ِمْن يـَْوِمِه قـَْبلَ 

»اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها، َفَماَت قـَْبَل َأْن ُيْصِبَح، فـَُهَو ِمْن َأْهِل الَجنَّةِ   

)رواه البخاري(   
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 وجبت لك الجنة وفتحت لك ثمانية ابواب
 

ِبِل َفَجاَءْت نـَْوبَِتي : َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَالَ  َنا رَِعايَُة اْإلِ َكاَنْت َعَليـْ
فـََروَّْحتـَُها ِبَعِشيٍّ فََأْدرَْكُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِئًما 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَتَـَوضَّأُ فـَُيْحِسُن «: ُيَحدُِّث النَّاَس فََأْدرَْكُت ِمْن قـَْوِلهِ 
يـَُقوُم فـَُيَصلِّي رَْكَعتَـْيِن، ُمْقِبٌل َعَلْيِهَما ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه، ِإالَّ  ُوُضوَءُه، ثُمَّ 

َما َأْجَوَد َهِذِه فَِإَذا قَاِئٌل بـَْيَن َيَديَّ : قَاَل فـَُقْلتُ » َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّةُ 
َلَها َأْجَوُد فـََنَظْرُت فَِإَذا ُعَمُر قَالَ : يـَُقولُ  ْد رََأيـُْتَك ِجْئَت ِإنِّي قَ : الَِّتي قـَبـْ

ُيْبِلُغ "  :آنًِفا، قَالَ   -َأْو فـَُيْسِبُغ  - َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يـَتَـَوضَّأُ فـَ
ًدا َعْبُد اِهللا َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوَأنَّ : اْلَوُضوَء ثُمَّ يـَُقولُ  ُمَحمَّ

".َيْدُخُل ِمْن َأيـَِّها َشاَء  الثََّمانَِيةُ فُِتَحْت لَُه َأبـَْواُب اْلَجنَِّة َوَرُسولُُه ِإالَّ   

)رواه مسلم(  
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 غفران الذنوب وان كانت مثل زبد البحر
 

 ، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
َمْن َسبََّح اَهللا ِفي ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة َثَالثًا َوَثَالثِيَن، َوَحِمَد اَهللا َثَالثًا :  قال

َتَماَم : فـَْتِلَك ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن، َوقَالَ َوَثَالثِيَن، وََكبـََّر اَهللا َثَالثًا َوَثَالثِيَن، 
ُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، لَ : اْلِمائَةِ 

" ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ُغِفَرْت َخطَايَاُه َوِإْن َكاَنْت   
)رواه مسلم(  

قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قال
ِماَئَة َمرٍَّة ُحطَّْت  َوِبَحْمِدِه، ِفي يـَْومٍ ُسْبَحاَن اِهللا : َوَسلََّم َمْن قَالَ 

  "َخطَايَاُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحِر 
  

)رواه مسلم(  
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 كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
 

قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : ، قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
، ثَِقيَلَتاِن ِفي اْلِميَزانِ َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، "  :َوَسلَّمَ 

"اِهللا اْلَعِظيِم ُسْبَحاَن اِهللا َوِبَحْمِدِه، ُسْبَحاَن : َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّْحَمنِ   

)رواه مسلم(  

 
 قاَل رسوُل اللَِّه َصّلى اهللاُ َعَلْيهِ : عْن َأبي هريرة رضي اللَّه عنُه قال 

ُسْبحاَن اللَِّه وبحمِدِه : َمْن قال ِحيَن ُيْصِبُح وحيَن يُمِسي «  :وَسلَّم 
ِماَئَة َمرٍة َلم يْأِت َأحٌد يْوم الِقيامة بأَفَضِل ِمما َجاَء ِبِه ، ِإالَّ َأحٌد قال 

»ِمثَل َما قال َأْو زَاَد   

  )رواُه مسلم (
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  نة لك او الف سيئة تمحى عنكألف حساكسب 
 

َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا قال : قال رضي اهللا عنه بن أبي وقاص عن سعد
» َأيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن َيْكِسَب، ُكلَّ يـَْوٍم َأْلَف َحَسَنٍة؟« َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

: قَالَ َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدنَا أَْلَف َحَسَنٍة؟ : َفَسأََلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَسائِهِ 
، فـَُيْكَتُب َلُه أَْلُف َحَسَنٍة، َأْو ُيَحطُّ َعْنُه َأْلُف َتْسِبيَحةٍ ُيَسبُِّح ِماَئَة «

  »َخِطيَئةٍ 
)رواه مسلم(  

 اربعة كلمات تعدل ذكر ساعات
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  رضي اهللا عنها عن جويرية بنت الحارث

الصُّْبَح، َوِهَي ِفي َمْسِجِدَها، َوَسلََّم َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة ِحيَن َصلَّى 
َما زِْلِت َعَلى اْلَحاِل «: ثُمَّ رََجَع بـَْعَد َأْن َأْضَحى، َوِهَي َجاِلَسٌة، فـََقالَ 

َها؟ : نـََعْم، قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَلتْ » الَِّتي فَارَقْـُتِك َعَليـْ
َكِلَماٍت، َثَالَث َمرَّاٍت، َلْو ُوزَِنْت ِبَما قـُْلِت َلَقْد قـُْلُت بـَْعَدِك َأْرَبَع  " 

ُهنَّ  َوِرَضا نـَْفِسِه  ُسْبَحاَن اِهللا َوِبَحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقهِ  :ُمْنُذ اْليَـْوِم َلَوزَنـَتـْ
)رواه مسلم(،"َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِِه   
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 خير من الدنيا ومافيها

 
: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قال عن أبي هريرة رضي اهللا

َألَْن َأُقوَل ُسْبَحاَن اِهللا، َواْلَحْمُد لِلَِّه، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا، َواهللاُ َأْكبَـُر، «
»طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمسُ َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا   

)رواه مسلم(  

 
 فضل ال حول وال قوة إال باهللا

 
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا : قَالَ :  َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ 

َة ِإالَّ بِاللَِّه، : يَا َعْبَد اللَِّه ْبَن قـَْيٍس، ُقلْ "  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الَ َحْوَل َوَال قـُوَّ
ٌز ِمْن ُكُنوِز الَجنَّةِ فَِإنـََّها   " َكنـْ  

  )رواه مسلم(
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بعد األكلفضل حمد اهللا   
قال رُسوُل اللَّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم : وعنّْ أَنَس رضي اللَّه عنُه قال 

َها ، َوَيْشرب « :  إنَّ اللَّه لَيرضي عِن العْبِد يَْأُكُل األْكَلَة فـََيْحَمُدُه َعليـْ
َها  »الشَّْربََة فـََيْحَمُدُه َعَليـْ  

)رواُه مسلم(   

 أغرس نخلك فى الجنة
« : عْن جابٍر رضي اللَّه عنُه ، َعِن النبي َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم قال 

. »ُسْبحاَن اللَِّه وبَحمِدِه ، ُغِرسْت لُه َنْخَلٌة في الَجنَِّة : مْن قال   

)رواه الترمذي (  
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 أكثر من زرعك في الجنة
قال رُسول اللَّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه : عن ابن مْسُعوٍد رضي اللَّه َعْنُه قال 

َلَة ُأْسِرَي بي فقال  عليه السالمَلِقيُت إبراهيَم « وَسلَّم  يا ُمحمَُّد : لَيـْ
أقِريْء ُأمََّتَك ِمنِّي السَّالم ، وَأخِبْرُهْم أنَّ الجنََّة طَيِّبُة التـُُّربِة ، عْذبُة 

ُسْبحاَن اللَّه ، والحْمُد للَّه ، وال : ، وأنَّها ِقيعاٌن وأنَّ ِغَراَسها الماِء 
»إله إالَّ اللَّه واللَّه أْكبَـُر   

)رواه الترمذي (  

 
 إمتلك بيتا فى الجنة

 
هُ  َعْن ُأمِّ َحِبيَبةَ  ، َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنـََّها  اَرِضَي اللَُّه َعنـْ

َما ِمْن َعْبٍد «: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ : قَاَلتْ 
َر َفرِيَضٍة، ِإالَّ  ثِْنَتْي َعْشَرَة رَْكَعةً ُمْسِلٍم ُيَصلِّي لِلَِّه ُكلَّ يـَْوٍم  َتَطوًُّعا، َغيـْ

»ِفي اْلَجنَِّة بـََنى اهللاُ َلُه بـَْيًتا   

  )رواه مسلم(
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  على النار حرم جسدك
 

هُ  َعْن ُأمِّ َحِبيَبةَ  قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ، قَاَلتْ  اَرِضَي اللَُّه َعنـْ
َأْربـًَعا َوبـَْعَدَها َأْربـًَعا َحرََّمُه اللَُّه َعَلى  َمْن َصلَّى قـَْبَل الظُّْهرِ : َوَسلَّمَ 

  .النَّارِ 
)رواه الترمذي(  

 الدعاء المستجاب

َعن َأبي الدَّرَداِء َرِضي اللَّه عْنُه أَنَُّه سِمَع َرُسوَل اللَِّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه 
ما ِمن عْبٍد ُمْسِلٍم َيدُعو َألِخيِه ِبَظهِر الَغْيِب ِإالَّ قَاَل « : وَسلَّم يـَُقوُل 

  »الَملُك وَلَك بِمْثٍل 

  )رواه مسلم  (

َدْعوُة المرِء « : َعَلْيِه وَسلَّم كاَن يُقوُل َعْنُه َأنَّ رُسول اللَّه َصّلى اهللاُ  
الُمْسِلِم َألخيِه ِبَظْهِر الغَْيِب ُمْسَتَجابٌة ، ِعْند رْأِسِه مَلٌك ُموكٌَّل كلََّما 

  »آِميَن ، وَلَك بِمْثٍل : دعا َألِخيِه بخيٍر قَال الَمَلُك الُموكَُّل ِبِه 

  )رواه مسلم  (
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  كل دعاء تدعوه مستجاب
َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت رِضـي اللَّـه عْنـُه َأنَّ رُسـوَل اللَّـِه َصـّلى اهللاُ َعَلْيـِه 

َما َعلى اَألْرِض ُمْسِلٌم َيْدُعو اللَّه َتعالى ِبَدْعَوٍة ِإالَّ آتَاُه « : وَسلَّم قَاَل 
ــوِء ِمثْـَلَهــا  يــْدُع بــِإْثم ، َأْو مــا لَــم . اللَّــه ِإيَّاَهــا ، َأْو َصــَرف عْنــُه ِمــَن السُّ

َقــــاَل رَُجــــٌل ِمــــَن الَقــــْوِم  »َقِطيَعـــِة رِحــــٍم  اللَّــــه «  : قَــــالَ . ِإذاً ُنْكثِــــُر : فـَ
  .»َأْكثـَرُ 

)رواه الترمذي(  

 
 فضل الدعاء عند دخول السوق

َأنَّ َرُسوَل اِهللا  قالرضي اهللا عنه   عمر بن الخطاب سيدنا  عن 
الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه : َمْن َدَخَل السُّوَق، فـََقالَ : َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه الَحْمُد ُيْحِيي َويُِميُت، َوُهَو َحيٌّ َال 
ُر َوُهَو َعَلى ُكلِّ  َشْيٍء َقِديٌر، َكَتَب اللَُّه َلُه َأْلَف أَْلِف  َيُموُت، بَِيِدِه الَخيـْ

، َورََفَع َلُه أَْلَف َأْلِف َدرََجةٍ أَْلَف َأْلِف َسيَِّئةٍ َحَسَنٍة، َوَمَحا َعْنُه   

 )رواه الترمذي(
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 فضل السعي على األرملة والمساكين

 
: َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعِن النَِّبيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 

 - َواْلِمْسِكيِن، َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اِهللا  السَّاِعي َعَلى اْألَْرَمَلةِ «
 »َال يـُْفِطرُ وََكاْلَقاِئِم َال يـَْفتـُُر، وََكالصَّاِئِم  -َوَأْحِسُبُه قَاَل 

 )رواه مسلم(
  
 

 رافق الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الجنة
 

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
َوَأَشاَر بِالسَّبَّابَِة » َوَأنَا وََكاِفُل الَيِتيِم ِفي الَجنَِّة َهَكَذا«: َوَسلَّمَ 

نَـُهَما َشْيئًا   َوالُوْسَطى، َوفـَرََّج بـَيـْ
)رواه البخاري(  
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المسلمینفضل السالم على    

قال رسول اهللا َصّلى اهللاُ َعَلْيِه : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال 
ال َتْدُخُلوا الَجنََّة َحتَّى تـُْؤِمُنوا َوال ُتؤِمنوا َحتى تَحابُّوا ، َأَوال «  وَسلَّم

»أُدلُُّكْم َعَلى َشٍئ إذا فـََعْلُتُموُه َتحاَبـَْبُتم ؟ أْفُشوا السَّالم بـَيْـَنُكم   

)مسلم رواه (  
جاَء رُجل إلى النبي  :عن ِعمران بن حصين رضي اهللا عنهما قال 

السَّالُم َعَليُكم ، فـََردَّ َعَلْيِه ثم َجَلَس ، : َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم فقال 
: ثم َجاَء آَخُر فـََقاَل  »َعْشرٌ « :فقال النبي َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم 

 »ِعْشرون « :السَّالُم َعَليُكم َورَْحَمُة اهللا ، فـََردَّ عليِه َفَجَلَس ، فقال 
السَّالُم َعَليُكم َورَْحَمُة اهللا َوبـَرََكاتُّه ، فـََردَّ عليِه : ثم َجاَء آَخُر فـََقاَل  ،

. »َثالَثُوَن «  :َفَجَلَس ، فقال   

)يرواه أبو داود والترمذ (  
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 غفران الذنوب بالمصافحة
قال رسول اهللا َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم : عن البراء رضي اهللا عنه قال 

 »ما ِمْن ُمْسِلْمِين يـَْلَتِقَياِن فـََيَتصاَفَحاِن إال ُغفر َلهما قبل أن يفترقا « 
)رواه أبو داود(  

 أجعل سبعون الف ملك يصلون عليك
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن على رضي اهللا عنه قال 

ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إال صلى عليه سبعون  :وسلم يقول 
ألف ملك حتى يمسي ، وإن عاده عشيًة إال صلى عليه سبعون ألف 

»ملٍك حتى يصبح ، وكان له خريف في الجنة   

)رواه الترِمِذي(   
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 اهللا يفرح بك

 
َدَخْلُت َعَلى َعْبِد اِهللا َأُعوُدُه َوُهَو : قَالَ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد، 
ثـََنا ِبَحِديثـَْينِ  َحِديثًا َعْن نـَْفِسِه، َوَحِديثًا َعْن َرُسوِل اِهللا : َمرِيٌض، َفَحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، : َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

َأَشدُّ فـََرًحا بِتَـْوبَِة َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن، ِمْن رَُجٍل ِفي َأْرٍض َدوِّيٍَّة لَلَُّه "  يـَُقولُ 
َها طََعاُمُه  َقَظ َوَقْد َمْهِلَكٍة، َمَعُه رَاِحَلُتُه، َعَليـْ َوَشَرابُُه، فـََناَم فَاْستَـيـْ

َمَكاِنَي الَِّذي  َأْرِجُع ِإَلى : َذَهَبْت، َفطََلبَـَها َحتَّى َأْدرََكُه اْلَعَطُش، ثُمَّ قَالَ 
ُكْنُت ِفيِه، فَأَنَاُم َحتَّى َأُموَت، فـََوَضَع رَْأَسُه َعَلى َساِعِدِه لَِيُموَت، 

َها زَاُدُه َوَطَعاُمُه َوَشَرابُُه، فَاهللاُ َأَشدُّ فـََرًحا  َقَظ َوِعْنَدُه رَاِحَلُتُه َوَعَليـْ فَاْستَـيـْ
  ،"اِحَلِتِه َوزَاِدِه بِتَـْوبَِة اْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن ِمْن َهَذا ِبرَ 

 
)رواه مسلم(  
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 أجعل المالئكة يتسابقون لرفع عملك هللا عز وجل

، َأنَّ رَُجًال َجاَء َفَدَخَل الصَّفَّ َوَقْد َرِضَي اللَُّه َعْنُه  بن مالك َعْن َأَنسٍ 
ا اْلَحْمُد لِلَِّه َحْمًدا َكِثيًرا طَيًِّبا : َحَفَزُه النـََّفُس، فـََقالَ  ُمَبارًَكا ِفيِه، فـََلمَّ

أَيُُّكُم اْلُمَتَكلُِّم «: َقَضى َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصَالَتُه قَالَ 
َأيُُّكُم اْلُمَتَكلُِّم ِبَها؟ فَِإنَُّه َلْم يـَُقْل «: فََأرَمَّ اْلَقْوُم، فـََقالَ » بِاْلَكِلَماِت؟

لََقْد « :َوَقْد َحَفَزِني النـََّفُس فـَُقْلتـَُها، فـََقالَ ِجْئُت : فـََقاَل رَُجلٌ » بَْأًسا
  »رََأْيُت اثـَْنْي َعَشَر َمَلًكا يـَْبَتِدرُونـََها، أَيـُُّهْم يـَْرفـَُعَها

 
)رواه مسلم(  

 
 فضل الصالة على النبي

ُهَما أنَُّه سِمع رُسول  عْن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، رضي اللَّه عنـْ
من صلَّى عليَّ صَالًة ، صلَّى « : اللَّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم يُقوُل 

»اللَّه عَلّيِه ِبَها عْشراً   
)رواه مسلم(  
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عرض صالتك على الرسول صلى اهللا علية وسلمأ  
قاَل رسوُل اللَّه َصّلى اُهللا : عن أوس بن أوس ، رضي اللَّه عْنُه قال 

إنَّ ِمن َأْفضِل أيَّاِمُكْم يـَْوَم الُجُمعِة ، فََأْكِثُروا عليَّ ِمَن « : َعَلْيِه وَسلَّم 
يا رسول اللَّه ، : فقالوا  »الصالِة فيه ، فإنَّ َصالَتُكْم مْعُروَضٌة عَليَّ 

إنَّ «:بَِليَت ،قالَ :يقوُل  تـَُنا علْيَك وقْد أرَْمَت ؟،وَكْيَف تُعرُض صال
»اللَّه َحرم على األْرِض أْجساد األنِْبياِء   

)رواُه أبو داود(  

أنَّ رُسوَل اللَّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه  قَالَ : َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
إالَّ ردَّ اللَّه عَليَّ ُروحي َحتَّى ما ِمْن أحد ُيسلُِّم عَليَّ « : وَسلَّم قال 

. »أرُدَّ َعليِه السَّالَم   

)رواُه أبو داود(  
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وحين تصدق في كل وقت  

 
، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَُّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي َذرٍّ 

ُسَالَمى ِمْن َأَحدُِكْم َصَدَقٌة، َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة  ُيْصِبُح َعَلى ُكلِّ « :قَالَ 
وَُكلُّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ َتْحِميَدٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ تـَْهِليَلٍة َصَدَقٌة، 

َصَدَقٌة، َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقٌة، َونـَْهٌي َعِن اْلُمْنَكِر َصَدقٌَة، َوُيْجِزُئ 
  »َتاِن يـَرَْكُعُهَما ِمَن الضَُّحىِمْن َذِلَك رَْكعَ 

)رواه مسلم(  
 
 

 فضل سنة الفجر
 

:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن عائشة رضي اهللا عنها   

)خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر  (  

)رواه مسمل(  
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 فضل الشهادتين واإلخالص فيهما

 
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  ْبُن َماِلكٍ  َنسُ ا عن

لَبـَّْيَك يَا : ، قَالَ »يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ «: َوُمعاٌذ َرِديُفُه َعَلى الرَّْحِل، قَالَ 
لَبـَّْيَك يَا َرُسوَل اللَِّه : ، قَالَ »يَا ُمَعاذُ «: َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَك، قَالَ 

َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ «: الَ َوَسْعَدْيَك َثالَثًا، قَ 
، قَاَل »َعَلى النَّارِ ، ِإالَّ َحرََّمُه اللَُّه ِصْدقًا ِمْن قـَْلِبهِ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، 

» ِكُلواِإًذا يـَتَّ «: َأَفالَ ُأْخِبُر بِِه النَّاَس فـََيْسَتْبِشُروا؟ قَالَ : يَا َرُسوَل اللَّهِ 
  َوَأْخبَـَر ِبَها ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تَأَثًُّما

  )رواه مسمل(

 كسب حجة وعمرةأ
قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : ، قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ْن َأَنسٍ ع

َمْن َصلَّى الَغَداَة ِفي َجَماَعٍة ثُمَّ قـََعَد َيْذُكُر اللََّه َحتَّى َتْطُلَع : َوَسلَّمَ 
ٍة َوُعْمَرٍة، قَالَ  قَاَل : الشَّْمُس، ثُمَّ َصلَّى رَْكَعتَـْيِن َكاَنْت َلُه َكَأْجِر َحجَّ

  .تَامٍَّة تَامٍَّة تَامَّةٍ : ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اِهللا َصلَّ 
)رواه الترمذي وابن ماجه(  
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 فضل الوضوء
قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا : قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ْن َأِبي َماِلٍك اْألَْشَعِريِّ ع

يَمانِ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َواْلَحْمُد لِلَِّه َتْمَألُ اْلِميَزاَن،  الطُُّهوُر َشْطُر اْإلِ
بـَْيَن السََّماَواِت َما  -َأْو َتْمَألُ  - َوُسْبَحاَن اِهللا َواْلَحْمُد لِلَِّه َتْمَآلَِن 

ُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن  َواْألَْرِض، َوالصََّالُة نُوٌر، َوالصََّدَقُة بـُْرَهاٌن َوالصَّبـْ
ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك، كُ  لُّ النَّاِس يـَْغُدو فـََباِيٌع نـَْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُحجَّ

  »ُموِبُقَها
)رواه مسمل(  

 فضل إسباغ الوضوء على المكاره
 

، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
اهللاُ ِبِه اْلَخطَايَا، َويـَْرَفُع ِبِه  َأَال َأُدلُُّكْم َعَلى َما يَْمُحو«: قَالَ 

ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى «: قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اِهللا َقالَ » الدَّرََجاِت؟
اْلَمَكارِِه، وََكثْـَرُة اْلُخطَا ِإَلى اْلَمَساِجِد، َوانِْتظَاُر الصََّالِة بـَْعَد الصََّالِة، 

 »َفَذِلُكُم الرِّبَاطُ 
 )رواه مسمل(
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 النقاء من الذنوب
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 

َخَرَج فـََغَسَل َوْجَهُه  -َأِو اْلُمْؤِمُن  -ِإَذا تـََوضَّأَ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم «: قَالَ 
َها بِ   ِمْن َوْجِههِ  نَـْيِه ُكلُّ َخِطيَئٍة َنَظَر ِإلَيـْ َأْو َمَع آِخِر َقْطِر  - َمَع اْلَماِء َعيـْ

َها -اْلَماِء  ، فَِإَذا َغَسَل َيَديِْه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه ُكلُّ َخِطيَئٍة َكاَن َبَطَشتـْ
، فَِإَذا َغَسَل رِْجَلْيِه َخَرَجْت  -َيَداُه َمَع اْلَماِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء 

هَ  َحتَّى  -َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء  -ا رِْجَالُه َمَع اْلَماِء ُكلُّ َخِطيَئٍة َمَشتـْ
نُوبِ  »َيْخُرَج نَِقيا ِمَن الذُّ   

)رواه مسلم(  
 

 فضل قول آمين مع اإلمام
 

َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
َمامُ ِإَذا « :قَالَ  فََأمُِّنوا، فَِإنَُّه َمْن َواَفَق تَْأِميُنُه تَْأِميَن اْلَمَالِئَكِة،  َأمََّن اْإلِ

َم ِمْن َذنِْبهِ  »ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ  

)رواه البخاري(   
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 أحب االعمال الي اهللا
اِهللا َلِقيُت ثـَْوبَاَن َمْوَلى َرُسوِل : ْبُن َأِبي طَْلَحَة اْليَـْعَمِريُّ، قَالَ ا عن

َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل َأْعَمُلُه يُْدِخُلِني اهللاُ ِبِه : َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَُقْلتُ 
ثُمَّ َسأَْلُتُه . بَِأَحبِّ اْألَْعَماِل ِإَلى اِهللا، َفَسَكتَ : اْلَجنََّة؟ َأْو قَاَل قـُْلتُ 

َعْن َذِلَك َرُسوَل اِهللا َصلَّى َسأَْلُت : ثُمَّ َسأَْلُتُه الثَّالَِثَة فـََقالَ . َفَسَكتَ 
َال َتْسُجُد َعَلْيَك ِبَكثْـَرِة السُُّجوِد لِلَِّه، فَِإنََّك «: اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ 

قَاَل » ، ِإالَّ رَفـََعَك اهللاُ ِبَها َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنَك ِبَها َخِطيَئةً لِلَِّه َسْجَدةً 
ْرَداِء َفَسأَْلُتُه فـََقاَل ِلي ثُمَّ لَِقيُت َأبَا: َمْعَدانُ  : ِمْثَل َما قَاَل ِلي: الدَّ

 ثـَْوبَانُ 

)رواه مسلم(  

 جر قيام الليلأفوز بأ
َرُسوَل اِهللا َصلَّى  أن رسول اهللارضي اهللا عنه  عن عثمان بن عفان 

قَاَم ِنْصَف ِفي َجَماَعٍة َفَكأَنََّما  اْلِعَشاءَ َمْن َصلَّى «اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل 
  »ُكلَّهُ َصلَّى الصُّْبَح ِفي َجَماَعٍة َفَكأَنََّما َصلَّى اللَّْيَل   اللَّْيِل، َوَمنْ 

)رواه مسلم(  
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 فضل صالة الصبح والعصر

عن َأبي موسى رضي اللَّه عنُه َأنَّ رسول اللَِّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم 
  .متفٌق عليه  »َمْن صلَّى البْردْين َدَخَل الجنَّة «  :قال 

  .الصُّْبُح والَعصُر :  »البْرداِن « 

سِمْعُت رسول اللَِّه : عن زهْيٍر بن ِعمارًَة بن ُرويْبَة رضَي اللَّه عْنُه قاَل 
َلْن يلَج النَّار َأحٌد صلَّى قْبَل طُلوِع «  : َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم يقوُل 

  يْعني الفْجَر ، والعْصَر  »شَّْمس َوقـَْبل ُغُروبَها ال

  )رواه مسلم  (

قال رسوُل اللَّه َصّلى : عن ُجنَدِب بن ُسْفياَن رضي اللَّه عنُه قال  
مْن َصلَّى الصُّْبَح فُهَو في ِذمَِّة اللَِّه فَاْنُظْر يَا ابَن «  :اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم 

   »ْن ِذمَِّتِه ِبشيٍء آدم َال َيْطُلبنَّك اللَّه مِ 

  )رواه مسلم(
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قال رسوُل اللَِّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه : َأبي ُهريرَة رضي اللَّه عنُه قاَل عن 
يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيكم َمالِئَكٌة بِاللَّْيِل ، ومالِئَكٌة بِالنـََّهاِر ، « :وَسلَّم 

ْعُرُج الَِّذيَن باُتوا َويْجَتِمُعوَن في َصالِة الصُّْبِح وصالِة العْصِر ، ثُمَّ ي
َكيَف تـَرَكتْم ِعباِدي ؟ :  وُهو َأْعلُم بِهْم  ِفيكم ، فيْسأَلُُهُم اللَّه 

  »َتركَناُهْم وُهْم ُيَصلُّوَن ، وَأتيناُهْم وُهْم ُيصلُّون : فَيُقوُلوَن 

)متفٌق عليه (  

 
 فضل تنظيف المساجد

 
َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َكاَنْت تـَُقمُّ اْلَمْسِجَد  ،َرِضَي اللَُّه َعْنُه َ  َعْن َأِبي ُهَريـَْرة

َها  -َأْو َشابا  - فـََفَقَدَها َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسَأَل َعنـْ
: قَالَ » َأَفَال ُكْنُتْم آَذنـُْتُموِني«: َماَت، قَالَ : فـََقاُلوا -َأْو َعْنُه  -

» ُدلُّوِني َعَلى قـَْبرِهِ «: فـََقالَ  -َأْو َأْمَرُه  -َرَها َفَكأَنـَُّهْم َصغَُّروا َأمْ 
َها، ثُمَّ قَالَ  َهِذِه اْلُقُبوَر َمْمُلوَءٌة ظُْلَمًة َعَلى  ِإنَّ «: َفَدلُّوُه، َفَصلَّى َعَليـْ

»َأْهِلَها، َوِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ يـُنَـوِّرَُها َلُهْم ِبَصَالِتي َعَلْيِهمْ   

)متفق عليه(  
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  المشي للمساجدفضل  
  

: ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
ِإَذا تـََوضَّأَ الرَُّجُل فََأْحَسَن الُوُضوَء ثُمَّ َخَرَج ِإَلى الصََّالِة الَ ُيْخرُِجُه، َأْو 

َهُزُه، ِإالَّ ِإيَّاَها،: قَالَ  َلْم َيْخُط ُخْطَوًة ِإالَّ رَفـََعُه اللَُّه ِبَها َدرََجًة، َأْو  الَ يـَنـْ
  .َحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئةً 

)رواه الترمذي(  
 بـََراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوبـََراَءٌة ِمَن النـَِّفاقِ 

 
قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه : ، قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 

يـَْوًما ِفي َجَماَعٍة يُْدِرُك التَّْكِبيَرَة  َمْن َصلَّى لِلَِّه َأْربَِعينَ : َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
بـََراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوبـََراَءٌة ِمَن النـَِّفاقِ : اُألوَلى ُكِتَب َلُه بـََراَءتَانِ   

)رواه الترمذي(  
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التبكير إلى الجمعةفضل    

 
، قَاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ْوُس ْبُن َأْوٍس الثـََّقِفيُّ عن ا 

َمْن َغسََّل يـَْوَم اْلُجُمَعِة َواْغَتَسَل، َوَبكََّر «: اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ 
َكاَن َماِم، فَاْسَتَمَع َوَلْم يـَْلُغ،  َوابـَْتَكَر، َوَمَشى َوَلْم يـَرَْكْب، َوَدنَا ِمَن اْإلِ 

»، َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَهاَخْطَوٍة َعَمُل َسَنةٍ َلُه ِبُكلِّ   

)وأبو داود  ابن ماجةرواه (   
 
 

 فضل صالة الجماعة

َوَسلََّم، ، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ 
َمْن تـََوضَّأَ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ثُمَّ َخَرَج َعاِمًدا ِإَلى اْلَمْسِجِد «: قَالَ 

ُقُص ِمْثَل َأْجِر  َكَتَب اللَُّه َلهُ فـََوَجَد النَّاَس َقْد َصلَّْوا   َمْن َحَضَرَها َوَال يـَنـْ
  »َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيًئا

)سنن النسائي(  
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 في الصالةفضل الصف األول  
 

، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َعْن ِعْربَاِض ْبِن َسارِيَةَ 
  »َثَالثًا َولِلثَّاِني َمرَّةً  َيْستَـْغِفُر لِلصَّفِّ اْلُمَقدَّمِ «َوَسلََّم َكاَن 

 

  )ابن ماجةرواه (
  
  
 

 فضل صلة الرحم
 

َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة 
َمْن َسرَُّه َأْن يـُْبَسَط َلُه ِفي رِْزِقِه، َوَأْن يـُْنَسأَ َلُه ِفي َأثَرِِه، «: َوَسلََّم يـَُقولُ 

  »فـَْلَيِصْل رَِحَمهُ 
)متفق عليه(  
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 غفران الذنوب عن سماع األذان
، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َأِبي َوقَّاصٍ  َعْن َسْعِد ْبنِ 

ِحيَن َيْسَمُع اْلُمَؤذَِّن َوَأنَا َأْشَهُد َأْن َال : َمْن قَالَ "  :َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ 
ًدا  َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ْسَالِم ِديًنا ُغِفَر َلُه  َرِضيُت بِاللَِّه رَبا ٍد َرُسوًال َوبِاْإلِ   "َوِبُمَحمَّ
)ابي داودسنن (  

 
 
 

 فضل قراءة القران

قال رسوُل اللَِّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه : عن ابن مسعوٍد رضَي اللَّه عنُه قاَل 
مْن قرَأ حْرفاً ِمْن كتاب اللَِّه فَلُه حسَنٌة ، والحسَنُة بِعشِر :  وَسلَّم

َأِلٌف حْرٌف، والٌم حْرٌف ، : الم َحرٌف ، َولِكن : َأمثَاِلَها ال َأقول 
  »وِمَيٌم حْرٌف 

)رواه الترمذي(   
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 فضل قراءة آية الكرسي بعد الصالة
عليه وسلم عن أبي هريرة  رضي اهللا عنه  أن رسول اهللا صلى اهللا 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة : ( قال
)إال أن يموت   

ه السیوطي( )ٔخر   

 فضل سورة اإلخالص
ْرَداءِ ع َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ْن َأِبي الدَّ

َلٍة «: قَالَ  وََكْيَف : قَاُلوا» ؟ثـُُلَث اْلُقْرآنِ َأيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ ِفي لَيـْ
 »ثـُُلَث اْلُقْرآنِ ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحٌد تـَْعِدُل «: ؟ قَالَ ثـُُلَث اْلُقْرآنِ يـَْقَرْأ 

)رواه مسلم(  

عن َأبي هريرَة رضَي اللَُّه عنُه َأنَّ رسوَل اللَِّه َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم 
ِمَن الُقْرآِن ُسورٌَة َثالثُوَن آيًَة َشفعْت ِلَرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلُه ، «  :قاَل 

  . »تباَرَك الِذي بَِيِدِه الُمْلُك : وِهَي 

)رواه أبو داود والترمذي(   
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اغفر الحمد العوض البيتي وادخلة فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء اللهم 

ولئك رفيقاوحسن أ  

 اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانة وان كان مخطئا فتجاوز عن سيئاتة

 اللهم حرم جسدة عن النار

 وباعد بينه وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب

أحمد العوض البيتياللهم اجعل ثواب هذا الكتاب في صحيفة   

 يوم القيامة

 ياأرحم الراحمين

 وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 أمييييييين

- :للتواصل عبر فيس بوك  

facebook.com/ommhdi  
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-:نبذة عن المؤلف  

عمر محمد المهدي حمد:االسم   

16/08/1992:الميالد  

-:المراحل التعليمية  

 مدرسة المكايالب االساسية بنين
 مدرسة بربر النموذجية الثانوية بنين

 مدرسة الزبير موسي الثانوية بنين
 وحاليا أدرس في

 جامعة امدرمان االسالمية 
 كلية العلوم والتقانة قسم الحاسوب

وهذا الكتاب اهدية الي روح عمي احمد 
اهللا عز وجل ان العوض البيتي رحمة اهللا واسال 

.يجعلة في ميزان حسناتة  
 

 

 
 


