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قول: أشهُد أْن ال إله إال هللا، وأن ، مث الوضوء إسباغ
 حممداً عبُد هللا ورسوُله

 له أبواُب اجلنِة الثمانيُة، يدخُل من أيِ ها شاء تُفتح

 خرٌي من الدنيا وما فيها ركعتا الفجرِ 
ضور إ ى اسمسجد ألجل اللةا  الوضوء واحلإحسان 

 فقط
ُط خخطوً  إال رفعهُ هللا هبا درجًة، وحطَّ عنه خطيئًة، حىت  مل َيخ
يدخلخ اسمسجد؛ وإذا دخلخ اسمسجدخ كان يف صةاٍ  ما كانْت 

اسمةائكةُ ما دام يف جملسِه الذي  –يعين عليه  –َتخِْبُسه، وتللي 
 يللي فيه: اللهم اغفْر له، اللهم ارمحه، ما مل يؤِذ، ُُيِْدثْ 

 فكأمنا قامخ نلفخ الليل يف مجاعةٍ  الِعشاءخ  من صلَّى
 فكأمنا صلى الليلخ ُكلَّه من صلَّى اللبحخ يف مجاعة

من اغتسلخ يومخ اجلمعة وغسَّلخ، وبكَّرخ وابتخكر، ودان 
 واستمعخ وأنلت

 كان له بكلِ  خخطوٍ  َيطوها أجُر سنٍة، صياُمها وقياُمها

هللا هبا درجة، وحطَّ عنك هبا  ال تسجُد هلل سجدً  إال رفعكخ  السجود هلل كثر ِ 
 خطيئة

 البدن عظام مجيععن صدقة  الضحىصةا  
 قرياط  ُيلخلِ يخ اجلناز خ حىت دخ هِ من شخ 
 أصغُرمها مثُل ُأُحدقرياطان  ُتدفن اجلناز خ حىت دخ هِ من شخ 

 عند هللا من ريح اسمسكأطيب  فم اللائمخلوف 
 اجلزاء بنفسهِ  يتو ىَّ عز وجل هللا  اللوم

 إ ى ورمضانُ  شهٍر، كل ِ  من أايم ثةاثة صيام
 رمضانخ 

 كلِ ه الدهر صيامُ  تعادل

 قبله اليت السنة يكفِ رخ  أن هللا على أحتسبُ  فةخ عر  يومِ  صيامُ 
 الدهر كليامِ  كان شوال من ستاً  هُ أتبعخ  مث ،رمضان صامخ  من

 خريفاً  سبعيخ  النارِ  عن هُ وجهخ  هللا يبعد واجلهاد الغزو أايمخ  الليامُ 



 أجره ِمْثلُ  له كان صائماً  فخطَّر من
 بينهما سما ار ٌ كخف   العمر ِ  إ ى العمر ُ 

 اجلنة إال ءٌ جزا له ليس اسمربورُ  احلج  
 حج ة تعدل رمضان يف العمر 

 صحيحاً  مقيماً  يعملُ  كان ما مثلُ  له ُكتبخ  سافر أو العبدُ  مرضخ  إذا
 

 اسمساجد
 

 اجلنة يف هُ مثلخ  له هللا بنخ  مسجداً  بنخ  من
 أو خرياً  يتعلَّمخ  أن إال يريدُ  ال اسمسجدِ  إ ى غدا من

 هيعلِ مخ 
ُته اتمًّا حاج ٍ  كأجرِ  له كان  حخجَّ

 راح أو غدا لماك اجلنةِ  من نُ ُزلخه له هللا أعدَّ  وراح اسمسجدِ  إ ى غدا مخنْ 
 احلرام اسمسجدخ  إال سواه، فيما صةا ٍ  ألفِ  من أفضلُ  هللا رسول مسجد يف صةا ٌ 

نة، يُهدي الذي كمثلِ  اجلمعة صةا  إ ى التبكري  مث بقر ، يُهدي كالذي مث البدخ
 الدجاجة، يُهدي كالذي مث الكبش، يُهدي كالذي

 الب خْيضة يُهدي كالذي مث
 عمر  تعادل قُباء مسجدِ  يف صةا ٌ 

 
 عاءوالد   كرالذ ِ 

 
 وزِنخةخ  ،سهفْ ن خ  ضاورِ  ،قهلْ خخ  عددخ  ،وحبمده هللا سبحانخ 

 مرات( )ثةاث كلماتهِ  دادخ ومِ  ،شهرْ عخ 
 حىت اللبح صةا  من اسمسجد يف اسمكوث تعادل

 الضحى  صةا
 عشرًا، وُيخْمخُدهُ  عشراً، صةا ٍ  كل ِ  ُدبُرِ  يف هللا ُيسبِ ح

ه  عشراً  ويكربِ 
 يف ومخُسمائةٍ  وألفٌ  ابللسان، ومائةٌ  مخسونخ  فتلكخ 

 اسميزان
هُ  هُ تسبِ ح مخْضجخعخكخ  أخدتخ  إذا  اسميزان يف وألفٌ  ،ابللسان مائةٌ  فتلك مر  مائةً  وَتخْمخدهُ  وتكربِ 
 وله اسملكُ  له له، شريكخ  ال هُ وحدخ  هللا إال إله ال :قال نمخ 

 مر  مائةخ  يومٍ  يف قدير، شيء كل ِ  على وهو احلمد،
 حسنٍة، مائةُ  له وُكِتبختْ  قاٍب،رِ  عشرِ  عخْدلخ  له كانت
 الشيطانِ  من رزاً حِ  له وكانت سيئٍة، مائةُ  عنه وحُميتْ 



 جاء ام   أبفضلخ  أحدٌ  أيتِ  ومل ُُيسي، حىت ذلك هُ يومخ 
 منه أكثرخ  عخِملخ  رجلٌ  إال

 اسميزان، يف ثقيلتانِ  اللسان، على خفيفتانِ  كلمتانِ  وحبمده هللا سبحانخ  العظيم، هللا سبحانخ 
 الرمحن إ ى حبيبتانِ 

 هللا سبحانخ  ُُيسي: وحي ُيلبح حي قال من
 مر  مائةخ  وحبمده،

 أحدٌ  إال به، جاء ام   أبفضلخ  القيامةِ  يومخ  دٌ أح أيتِ  مل
 عليه زادخ  أو ،قال مثلما قال

 هللا إ ى الكةامِ  أحبَّ  مدهوحبخ  هللا سبحانخ 
 خطيئة ألفُ  عنه ُُيخط   أو حسنة، ألفُ  له يُكتخب تسبيحةٍ  مائةخ  التسبيح

 اجلنة يف شجر ٌ  واحد ٍ  بكل ِ  لكخ  يُغرخسُ  أكرب وهللا هللا، الإ إله وال هلل، واحلمدُ  هللا، سبحانخ 
 دُأحُ  من أعظمُ  هللاِ  سبحانخ 
 دُأحُ  من أعظمُ  هلل احلمدُ 

 دُأحُ  من أعظمُ  هللا إال إله ال
 دُأحُ  من أعظمُ  أكربُ  هللا

 ،عبدك وأان خلقتين أنت، إال إله ال ربِ   أنتخ  اللهم
 من بكخ  أعوذُ  استطعت، ما كخ ووعدِ  كخ عهدِ  على وأان
 بذنيب، وأبوءُ  ،علي   كخ بنعمتِ  لكخ  أبوءُ  صنعُت، ما شر ِ 

 أنت إال الذنوبخ  يغفرُ  ال فإنه يل، فاغفرْ 

 ،هبا موقناً  النهارِ  من قاهلا ومن - ستغفارِ اال دُ سي ِ 
 اجلنة، أهلِ  من فهو ،سيُيُ  أن قبلخ  يومه من اتخ فم

 أن قبلخ  فمات ،هبا موقنٌ  وهو الليلِ  من قاهلا ومن
 اجلنة أهلِ  من فهو ،لبحيُ 

 اجلنة دخلخ  أحلاها من امساً  وتسعيخ  تسعةً  هلل إنَّ 
 عشراً  هبا عليه هللا ىصلَّ  واحد ً  مر  وسل م عليه هللا صلى النيب ىعل ىصلَّ  من

 حسنة ومؤمنةٍ  مؤمنٍ  بكل ِ  له هللا كتبي واسمؤمنات للمؤمنيخ  االستغفار
 راجعون، إليه وإان   هلل إان   :فيقولُ  مليبةٌ  ُتليبهُ  من

 منها خرياً  يل وأخْخِلفْ  ليبيتمُ  يف ينْأُجرْ  اللهم
 منها خرياً  له هللا لفخ َي

 َُياطرُ  للجهاد خرجخ  رجلٌ  إال منه؛ أفضل شيء ال احلجة ذي العشر يف العباد 
 بشيء عْ يرجِ  فلم ومالهِ  بنفسهِ 

لل آية يقرأ أو يتعلَّم مر  كل ِ  يف  انقخة على حلوله من أكرب خري على ُيخ
 انٍ مِس  ِعظامٍ  خخِلفاتٍ  ثةاثِ  من له خريٌ  صةاته يف أحدُُكم هبنَّ  ي خْقرأُ  آايتٍ  ثةاثُ 

 أمثاهلا بعشرِ  واحلسنةُ  حسنة، به فلهُ  هللا كتابِ  من حرفاً  قرأ من



ُ أخحخدٌ } سور  قراء   القرآن ثلث تعدل {ُقْل ُهوخ اَّللَّ
ما دعا ألخيه لَّ مخلخٌك موكٌَّل، ك رأسهِ  مستجابٌة، عندخ  الغيبِ  اسمرِء اسمسلِم ألخيه بظهرِ  دعو ُ 

 ل اسمخلخك اسموكَّل به: آمي، ولكخ ِبِْثلٍ خبرٍي قا
 ا ِ غدال  من صةا ِ قوٍم يذكرونخ هللا تعا ىخ مع اجللوس 

 حىت تطلعخ الشمس
 عتقخ أربعًة من ولِد إمساعيلمن  أحب  

مخْن صلَّى الغدا خ يف مجاعة، مث قعدخ يذكُر هللا حىت 
 عخ الشمس، مث صلَّى ركعتيطلُ تخ 

  كانْت له كأجِر حخجٍَّة وُعمرخ 

: وأان أشهُد أْن ال إلهخ إال مخْن قالخ حيخ يسمُع اسمؤذِ نخ 
ُه ال شريكخ له، وأنَّ حممًدا عبدُه ورسولُ  ، ههللاُ وحدخ

 ٍد رسواًل وابإلسةاِم ديًنارضيُت ابهلل رابًّ وِبحمَّ 

 ُغِفرخ له ذخنُبه

 
 اللدقات والنفقات

 
كما يربِ    إن هللا ي خت خقخبَّلها بيمينه، مث يرب ِيها للاحبهِ  بٍ عخْدِل مترٍ  من كسٍب طي ِ ن تلدَّق بِ مخ 

هُ   مثل اجلبل حىت تكونخ  أحدُكم ف خُلوَّ
يف رخقخبٍة،  هُ هللا، وديناٌر أنفقتخ  يف سبيلِ  هُ أنفقتخ  نارٌ دي

على  هُ وديناٌر تخلخدَّقتخ به على مسكي، وديناٌر أنفقتخ 
 أهلك

 على أهلك هُ ها أجراً الذي أنفقتخ أعظمُ 

ُة العخْنزِ  أربعونخ   خخْللًة، أعةاهنَّ مخْنيحخ
ها مث ُيتلبُ  تعطيها غريكخ  أو الشا ُ  هي الناقةُ اسمنيحة: 

 ها عليكيرد  

ما من عامٍل يعمُل خبخْللخٍة منها رجاءخ ثواهبا وتلديقخ 
 إال أدخله هللا هبا اجلنة ،موعودها

 يف سبيل هللا كاجملاهدِ  واسمسكيِ  الساعي على األرملةِ 
 ال يُ ْفِطر ُُت، وكاللائمِ فْ وكالقائم ال ي خ 

 وقال إبصبعيهِ  هكذا" يف اجلنةِ  "أان وكافل اليتيمِ  اليتيملة اكف
بَّابةِ   ىوالوسطخ  السَّ

 
 



 
 اجلهاد

 
يف  درجٍة أعدَّها هللا للمجاهدينخ  مائةخ  يف اجلنةِ  إنَّ  يف سبيل هللااجلهاد 

 واألرض كما بي السماءِ   هللا، ما بي الدرجتيِ  سبيلِ 
 عليها النار ُيرمُ  يف سبيل هللا الغباِر للقدمِ  مخس  

 وقياِمه شهرٍ  من صيامِ  رابُط يوٍم وليلٍة خريٌ  يف سبيل هللاالرابط 
 القيامة إ ى يومِ  ى له عملهُ يُنمخ 

 انقة يوم القيامة 700تعادل  يف سبيل هللاانقة 
 انقةٍ  هللا ُفواقخ  يف سبيلِ  من قاتلخ 

 من الوقت، أو ما بي فتحِ  ما بي احللبتيِ  والُفواق:
 وقبضها على الضِ رع كخ يدِ 

 له اجلنة وجبتْ 

 عاماً  سبعيخ  يف بيتهِ  أفضُل من صةاتهِ  هللا أحدكم يف سبيلِ  ُمقامخ 
 يف سبيلِ من جهَّزخ غازايً 

 هللا من خخلخفخ غازايً يف سبيلِ 
 فقد غزا

 فراشه على ماتخ  ب خلخغخُه هللا منازلخ الشهداِء وإنْ  بلدقٍ  الشهاد خ  هللاخ  من سألخ 
 من األعمال ال يزهنا شيءٌ  التوحيد كلمةِ 

 
 اسمعامةات واألخةاق

 
 القيامة يومِ  ربًة من ُكرخبِ هللا عنه كُ  ن خفَّسخ  ُكْربخًة من ُكرخِب الدنيا  عن مؤمنٍ  ن ن خفَّسخ مخ 

 هللا عليه يف الدنيا واآلخر  يخسَّرخ  ن يخسَّرخ على معسرٍ مخ 
 هللا يف الدنيا واآلخر  هُ سُتخ  مسلماً  ن سُتخ مخ 
 أخيه ما كان العبُد يف عونِ  العبدِ  هللا يف عونِ إن 

 هللا له به طريقاً إ ى اجلنة سخهَّلخ  فيه علماً  طريقاً يلتمسُ  ن سلكخ مخ 
هللا  كتابخ   يف بيٍت من بيوِت هللا يتلونخ  قومٌ  االجتماع

 بينهم هُ ويتدارسونخ 
 هموَتفالرمحة،  وتغشاهمهم السكينة، علي تنزل

 هللا فيمن عنده ويذكرهماسمةائكة، 



قة واللةا ِ  الليامِ  فضلخ من درجةِ أ يالبخ  ذاتِ  صةاحُ   واللَّدخ
 عنه هللا عز وجليتجاوز  اسموسر عن اسمعسرجتاوز إذا 

 من اعتكاف شهرينأفضل  مع اسمسلم يف حاجةاسمشي 
 هللا اجلنةدخله ي إماطة األذى عن الطريق

 شيء يف ميزان اسمؤمنأثقل  احلسخناخلُُلق 
 ن عملخ هباُكِتبخ له ِمْثُل أجِر مخ  نًة حسنة فُعِملخ هبا بعدهسُ  نَّ يف اإلسةامِ من سخ 

 فاعله مثُل أجرِ  فلهُ  مخْن دلَّ على خريٍ 
 


