
 العمرة كفارة لما بینھما، والحج المبرور لیس لھ جزاء إال الجنة" متفق علیھ
 

في صحیح مسلم من حدیث أبي أیوب األنصاري أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : (( من 
 صام رمضان ثم أتبعھ ستاً من شوال كان كصیام الدھر ))

 
 

 ر أمثالھا .من قرأ حرفاً من القرآن الكریم : لھ حسنة والحسنة بعش
 من كفل یتیماً : رافق النبي صلى هللا علیھ وسلم في الجنة 

  
 ) خطیئة 1000, أو حطت عنھ (  ) مرة : كتبت لھ ألف حسنة 100من قال سبحان هللا ( 

 
 ) ركعة ( السنن الرواتب ) : بنى هللا لھ بیتاً في الجنة . 12من صلى � تعالى ( 

 
 ھ وسلم صالة واحدة : صلى هللا علیھا بھا عشراً .من صلى على النبي صلى هللا علی

 
 من غدا إلى المسجد أو راح : أعد هللا لھ في الجنة نزالً كلما غدا أو راح .

  
 من قرأ آیة الكرسي دبر كل صالة مكتوبة : لم یمنعھ من دخول الجنة إال أن یموت .

 
مابینھ وبین الجمعة ستمع وأنصت : غفر لھ امن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي الجمعة ف

 وثالثة أیام .
 

 من وصل رحمھ : بسط لھ في رزقھ , ومد لھ في أجلھ .
 

 من دعا ألخیھ المسلم بظھر الغیب : قال لھ الملك الموكل بھ آمین ولك بمثلھ .
 

من قال حین یسمع النداء اللھم رب ھذا الدعوة التامة والصالة والقائمة آت محمد الوسیلة 
مقاماً محموداً الذي وعدتھ : حلت لھ شفاعة النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم والفضیلة وابعثھ 

 القیامة .
من جلس في مجلس فكثر فیھ لغطھ وقال قبل أن یقوم من مجلسھ ( سبحانك اللھم وبحمدك 

 اشھد أن ال إلھ إال أنت استغفرك وأتوب إلیك ) : غفر هللا لھ ما كان في مجلسھ ذلك .
 

یوم ومساء كل لیلة : بسم هللا الذي ال یضر مع اسمھ شيء في األرض من قال في صباح كل 
 ) مرات : لم یضره شيء بإذن هللا . 3وال في السماء وھو السمیع العلیم ( 

 



 ) ضعف . 700من أنفق نفقة في سبیل هللا : كتب هللا لھ بھا ( 
 

 ) خریفاً .70اً في سبیل هللا : باعد هللا عنھ جھنم (من صام یوم
 

من تبع جنازة مسلم حتى یصلي علیھا ویفرغ من دفنھا : رجع من األجر بقیراطین ( كل 
 قیراط مثل جبل أحد ) .

 
 من صلى على جنازة مسلم ثم رجع قبل أن تدفن : رجع بقیراط واحد .

 
 حتى یرجع ( خرفة الجنة : جناھا ) . من عاد مسلم في مرضھ : لم یزل في خرفة الجنة

 
 من أصبح صائماً وعاد مریضاً وشھد جنازة وأطعم مسكیناً في یوم واحد : دخل الجنة .

 
 من سلك طریقا یلتمس فیھ علماً : سھل هللا لھ بھ طریقاً إلى الجنة .

 
م أجرني في ما من مسلم تصیبھ مصیبةً فیقول كما أمره هللا ( إنا � وإنا لھ راجعون , اللھ

 مصیبتي واخلف لي خیراً منھا : إال آجره هللا في مصیبتھ وأخلف لھ خیراً منھا .
 

 من توضأ فأحسن الوضوء : خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره .
 

 من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنیا : فرج هللا عنھ بھا كربةً من كرب یوم القیامة .
 

 هللا یوم القیامة . من ستر مسلًم : ستره
 

 من أنظر معسراً أو وضع لھ : أضلھ هللا یوم القیامة تحت ظل عرشھ یوم ال ضل إال ضلھ .
 

من قال بعد فراغھ من الوضوء ( أشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمد 
 عبده ورسولھ: فتحت لھ أبواب الجنة الثمانیة دخل من أیھا شاء .

 
عن لى الھدى : كان لھ من األجر مثل أجور من تبعھ ال ینقص من أجورھم شیئاً .من دعاء إ

 أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: "العمرة إلى


