


الدعاء للوالدين    الدعاء للوالدين    
ا عز وجل لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة،       إن  ((

باستغفار ولدك    :يا رب، أ�ى يل هذا؟ فيقول      : فيقول
]رواه أمحد [   )) لك

صلة أصدقاء الوالدين والرب هبم   صلة أصدقاء الوالدين والرب هبم   
)) إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه          ((

]رواه مسلم [ 



رواه البخاري       )) مبنزلة األم      اخلالة    ((

א אאמ אמ
على آل مسلم ، فإن أصبح بفنائه           ليلة الضيف حق     ((

))  وإن شاء ترك        فهو عليه دين ، فإن شاء اقتضى،                  
]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة               [



الدعاء لألخ بظهر الغيب  الدعاء لألخ بظهر الغيب  
א(((( אמ מ

ממאא))))::אא

..الدعاء واالستغفار للمسلمين  الدعاء واالستغفار للمسلمين  
والذين جاءوا من بعدهم يقُلون ربنا اغْفر لَنا          والذين جاءوا من بعدهم يقُلون ربنا اغْفر لَنا          { { : : قال تعاىل قال تعاىل 

لُوبِنا غال للَّذين آمنوا إ�ْك         لُوبِنا غال للَّذين آمنوا إ�ْك         وإلخوا�نا الذيِن سبقُو�َا باإلميان وال تَجعلْ في قُ وإلخوا�نا الذيِن سبقُو�َا باإلميان وال تَجعلْ في قُ 
  يمحر وفءر  يمحر وفء26-الحشر }}ر.



.الغرية على النساء       
لو رأيت رجال مع امرأتي لضربته بالسيف      : قال سعد بن عبادة   

فبلغ ذلك النيب صلى ا عليه وسلم فقال    . غري مصفح   
))))أتعجبون من غرية سعد ، أل�ا أغري منه ، وا أغري مين          أتعجبون من غرية سعد ، أل�ا أغري منه ، وا أغري مين          (( (( 

 رواه البخاري  
 ..تعليم الرجل أهله  تعليم الرجل أهله  

ورجل كا�ت عنده أمة فأدهبا فأحسن تأديبها ، وعلمها         ... ثالثة هلم أجران    (( 
رواه البخاري رواه البخاري ))               فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران     



א מ אא מ ::א
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، من         (( 

تركها من خمافيت أبدلته إميا�اً جيد حالوته قي قلبه             
 ((

 ] الطبراني رواه [ 

::אא 
ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم   ((

)) فيصلي رآعتين ثم يستغفر اهللا إال ُغفر له     
] رواه أبو داود [  



الصدقة اجلارية    الصدقة اجلارية    
إال من صدقة       إال من صدقة       :  :  اإل�سان ا�قطع عنه عمله إال من ثالثة                    اإل�سان ا�قطع عنه عمله إال من ثالثة                    إذا مات   إذا مات   (( (( 

) )) )ولد صاحل يدعو له        ولد صاحل يدعو له        أوأو  جارية ، أو علم ينتفع به،               جارية ، أو علم ينتفع به،               
]]رواه مسلم رواه مسلم [[  

..אא
وطَهِر بيتَي للطَّائفني والَقائَمني والركَّعِ         { قال تعاىل  

26−א }السجود 



وجزاكم ا خري على التفضل بالقراءة         

ال تبخل هبا ا�شرها على أصدقائك           ال تبخل هبا ا�شرها على أصدقائك           


