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  رمضانالكنوز العشر ىف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هدمحِهللا ، ن دمورِ إِنَّ الْحرش نوذُ بِاِهللا معنو ، هرفغتسنو ، هنيعتسنا ،   ، وفُِسـنأَن

ــا  ــيئَات أَعمالنــــــ ــن ســــــ  . ومــــــ

ــه ــده اُهللا فَــالَ مضــلَّ لَ هي ــنم يــاد لْ فَــالَ هــل ضي ــنمو ، ــه  . لَ

 . وحده الَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسـولُه  وأَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا

 ". تمـوتن إِالَّ وأَنـتم مسـلمونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاتـه والَ "

زوجها وبـثَّ   اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها ناسيا أَيها ال"
تساءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم  منهما رِجاالً كَثريا ونِساًء واتقُوا اَهللا الَّذي

  "رقيبا
"ينا الَّذها أَيالً يقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنا  آميددس . لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

نمو كُموبا ذُنيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراَهللا و عطي" 

، املرجانأغلى من اللؤلؤ وحتملُ جملةً من كنوز ، هديةٌ لإلخوانني أيدينا فب: بعد أَما
 ظتـوق ، نافعةٌ جامعةٌ بإذن الـرمحن وهى ، شهر رمضانللترغيب ىف الصاحلات ىف 

 يوم ال ينفع ىف، نرجو ا رضاء الرمحن، ودى الضال واحلريان، الضعيف والوسنان
  ـتر الس، من احلنان املنان نرجو ا، ويشيب فيه هنالك الولدان، فيه مالٌ وال ولدان

  الذنوب ودخول اجلنانمغفرة و ،النجاة من النريانو
  

  

 

  

  

 
 
  

 

 مصطفى متوىل أمحد. د
 الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 

www.way2ganna.com  
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com  

 

 )حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية( 

  

رأ دعا لياأموت ويبقى كل ما كتبته       فياليت من ق  

 عسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـيا
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

  

  

  
  

  الكنوز العشر 
  ىف 

  رمضان

  )نسخة جديدة حمققة ومزيدة بتعليقات األلباين( 
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

@�a@¿@ï�c@NNN@ÝçmŽÉàĐ@@ñŠÐÌß@óÏ
@__pb÷î�Ûaë@lìãˆÛaNN@ هلmŽÉàĐ@

ىف زيادة احلسنات ورفع 
‰«NN@Ýç@ìuŠm@@ò__الدرجات
pbí�Ûa@ô‰bi__@NNÝç@ïèn’m@.ËŠÏ0b@

@0bmìîiëä¦a@¿pb__NN@@
@  

إن أردت ذلك صدقاً من قلبك، فعملت عمـالً  
من هذه األعمال ابتغاء وجـه ربـك، لنلـت    
  . املرغوب، ولتحقق املطلوب، بإذن عالم الغيوب

  

@@
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  رمضانالكنوز العشر ىف 
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

أراك اآلن قد اشتقت ملعرفة تلك األفعال ، والوقوف علـى  
سـنات ودرجـات   ال ، اليت ا تنال اآلمال، حبعمتلك األ

جلّت عن مثل ومثال، وتعالت عـن حيـز الفكـر     ةجنو
  .مالوإليك هذه األع.... واخليال، بإذن اهللا الكبري املتعال 

ابتغاء رضاء ، الىت فو إليها النفوس، واآلن مع تلك الكنوز
فنـاجٍ مسـلَّم   ، ىف يومٍ تشيب فيه الرءوس، امللك القدوس

، فكم من مفلحٍ وكم من منكوس، ومكَورٍ ىف النارِ مكدوس
فاملُعذبون نـالوا  ، وكم من حزينٍ وكم من فَرِحٍ كالعروس

  .كؤوساخلذالن واملُنعمون نالوا ال
�وא�ن����	���א����زوא�ن����	���א����زوא�ن����	���א����زوא�ن����	���א����ز �� �� �� �

� �� �� �� �����
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

 א������א�ولא������א�ولא������א�ولא������א�ول
NML<<íĆrŽuHMTLì†ÛŁÂ <

؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ يومــاًيومــاًيومــاًيومــاً    33330000عمــرة ىف عمــرة ىف عمــرة ىف عمــرة ىف     180180180180حجــة وحجــة وحجــة وحجــة و    210210210210هــل تطمــع ىف أجــر  هــل تطمــع ىف أجــر  هــل تطمــع ىف أجــر  هــل تطمــع ىف أجــر  : : : : أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا 
ــة       ــول اجلنـ ــع ىف دخـ ــل تطمـ ــالم؟؟ هـ ــدوس السـ ــرة القـ ــو مغفـ ــل ترجـ ــة      هـ ــول اجلنـ ــع ىف دخـ ــل تطمـ ــالم؟؟ هـ ــدوس السـ ــرة القـ ــو مغفـ ــل ترجـ ــة      هـ ــول اجلنـ ــع ىف دخـ ــل تطمـ ــالم؟؟ هـ ــدوس السـ ــرة القـ ــو مغفـ ــل ترجـ ــة      هـ ــول اجلنـ ــع ىف دخـ ــل تطمـ ــالم؟؟ هـ ــدوس السـ ــرة القـ ــو مغفـ ــل ترجـ هـ

        بسالم؟؟بسالم؟؟بسالم؟؟بسالم؟؟
هل تعلم أنك لو صلَّيت مخساً مكتوبات مع اجلماعة لَنِلت أجـر  ... واآلن -١
ولو صلَّيت السنن الرواتب للخمس صلوات ىف املسجد  !!؟حجج بإذن اهللا ٥

 أجر عمرات ٥لَنِلت.  
 صالة إىل متطهرا بيته من خرج من" : قال ���� اهللا رسول أن ���� أمامة أيب فعن

 إياه إال ينصبه ال الضحى تسبيح إىل خرج ومن احملرم احلاج كأجر فأجره مكتوبة
  ١" عليني يف كتاب بينهما لغو ال صالة إثر ىعل وصالة املعتمر كأجر فأجره
 فهـي  اجلماعـة  يف مكتوبة صالة إىل مشىمن :" ����قال رسول اهللا : قال ���� وعنه

  ٢" نافلة كعمرة فهي تطوع صالة إىل مشى من و كحجة
، حجـة   ١٥٠لَنِلت أجـر   )ثالثني يوماً(إذن لو فعلت ذلك ىف رمضان  -١

  .بإذن اهللاعمرة  ١٥٠
  مث الشـمس  تطلـع  حىت اهللا ذكرت تقعد مث مجاعة يف الغداة تولو صلَّي -٢

  .بإذن اهللا وعمرة حجة كأجر كل كانت ركعتني صلَّيت

                                           
  )٣٢٠(وحسنه األلباىن ىف صحيح الترغيب   أمامة أيب عن الرمحن عبد بن القاسم طريق من داود أبو رواه ١
  "٦٥٥٦"اجلامع صحيح:  حسن   ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

 قعد مث مجاعة يف الغداة صلى من :" ���� اهللا رسول قال :قال ���� أنس بن مالك فعن 
 تامة تامة وعمرة حجة كأجر له كانت ركعتني صلى مث الشمس تطلع حىت اهللا يذكر
  ١" تامة
 ٣٠، ةحج٣٠لَنِلت أجر  )يوماً ثالثني(ىف رمضان إذن لو فعلت ذلك  -٢

  .بإذن اهللا ةعمر
ولو غدوت إىل بيت اهللا لتعلُّمِ خريٍ أو تعليمه أو استماع خطبـة أو درسٍ أو   *

  .موعظة لَنِلت أجر حجة بإذن اهللا
 خرياً يتعلم أن إال ديري ال املسجد إىل غدا من: "  قال ���� النيب عن ���� أمامة أيب عنف

   ٢" حجته تاماً حاج كأجر له كان يعلِّمه أو
 ٣٠لَنِلـت أجـر   ) ثالثني يوماً(ىف رمضان ذن لو فعلت ذلك إ -٣
جحإذن اهللاب ة.  

����א�ن��<<<<وא �  
لعلمت أنه ) ٣,٢,١(لو مجعت األجر ىف النقاط السابقة 

  ةعمر ١٨٠ ،حجة 210يعدلُ أجر 
 

        األولُاألولُاألولُاألولُوهذا هو الكرتُ وهذا هو الكرتُ وهذا هو الكرتُ وهذا هو الكرتُ 
    

                                           
  "٣٤٠٣"الصحيحة: صحيح ١

  

  ٨٦: صحيح الترغيب: حسن صحيح ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 
  

�#"א������א�א������א�א������א�א������א�$"#�$"#�$"#�$  
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+(�	���45&*"��ن�	�3*���20*�1א��*��0و	�*�'(�א/�.*-؟؟�+*(��������+(�	���45&*"��ن�	�3*���20*�1א��*��0و	�*�'(�א/�.*-؟؟�+*(��������+(�	���45&*"��ن�	�3*���20*�1א��*��0و	�*�'(�א/�.*-؟؟�+*(��������+(�	���45&*"��ن�	�3*���20*�1א��*��0و	�*�'(�א/�.*-؟؟�+*(���������W�W�W�W�'"�&"�א%��'"�&"�א%��'"�&"�א%��'"�&"�א%�
��و���زل�&"�א/�.-�؟؟	:89"��67	��و���زل�&"�א/�.-�؟؟	:89"��67	��و���زل�&"�א/�.-�؟؟	:89"��67	��و���زل�&"�א/�.-�؟؟	89"��67:	� �� �� �� �

بيت ك ل ينِبلَاثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة هل تعلم أنك لو صلَّيت ... واآلن
  !!؟يف اجلنة

حدثين عنبسة بن أيب سفيان يف مرضه : و بن أوس قال عن النعمان بن سامل عن عمرف
 مسعت رسول اهللا: مسعت أم حبيبة تقول : الذي مات فيه حبديث يتسار إليه ، قال 

  ١ "من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة بين له ن بيت يف اجلنة":يقول  ����
  . ����  فما تركتهن منذ مسعتهن من رسول اهللا: قالت أم حبيبة  -

  . فمــا تركتــهن منــذ مسعتــهن مــن أم حبيبــة     : وقــال عنبســة  
ــن أوس   ــرو ب ــال عم ــة  : وق ــن عنبس ــهن م ــذ مسعت ــهن من ــا تركت   . م

  .ما تركتهن منذ مسعتهن من عمرو بن أوس: وقال النعمان بن سامل 
  .بعد العشاء ٢، بعد املغرب ٢، بعد الظهر ٢، قبل الظهر ٤، قبل الفجر ٢:هى عشرة ركعةوالثنتا 

  كل ينِبلَ) ثالثني يوماً(رمضان علت ذلك ىف إذن لو ف
SSSSPPPP@@@@nîinîinîinîi�b�b�b�b@@@@òä¦a@¿òä¦a@¿òä¦a@¿òä¦a@¿ بإذن اهللا  

  

        ثاىنثاىنثاىنثاىنوهذا هو الكرتُ الوهذا هو الكرتُ الوهذا هو الكرتُ الوهذا هو الكرتُ ال

                                           
  مسلمرواه  ١
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  رمضانالكنوز العشر ىف 
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��-*B�'���9�0؟؟�+(�	>C א�"Dع�א���DF	א�GHI�	�)+0؟؟�J�=א�?�@��א���-*B�'���9�0؟؟�+(�	>C א�"Dع�א���DF	א�GHI�	�)+0؟؟�J�=א�?�@��א���-*B�'���9�0؟؟�+(�	>C א�"Dع�א���DF	א�GHI�	�)+0؟؟�J�=א�?�@��א���-*B�'���9�0؟؟�+(�	>C א�"Dع�א���DF	א�GHI�	�)+0؟؟�J�=א�?�@��א���Kא�?*�Lא���Kא�?*�Lא���Kא�?*�Lא���Kא�?*�Lא�

�א�7>א0؟؟א�7>א0؟؟א�7>א0؟؟א�7>א0؟؟ �� �� �� �
0�6�م�א�'6>N�)6א���O�Pذن�R0�6�م�א�'6>N�)6א���O�Pذن�R0�6�م�א�'6>N�)6א���O�Pذن�R0�6�م�א�'6>N�)6א���O�Pذن�R�،�،�،�،�����0א<*TUن�و&*"�אV*WU70*��&*"�א�<���Vً$94�������0א<*TUن�و&*"�אV*WU70*��&*"�א�<���Vً$94�������0א<*TUن�و&*"�אV*WU70*��&*"�א�<���Vً$94�������0א<*TUن�و&*"�אV*WU70*��&*"�א�<���Vً$94���،�،�،�،

2?L	2?L	2?L	2?L	0ًא�&"�دא�0א�<>א�Z��0ًא�&"�دא�0א�<>א�Z��0ًא�&"�دא�0א�<>א�Z��0ًא�&"�دא�0א�<>א�Z��KKKK� �� �� �� �
آية لَكُتب لك قنطـار مـن    ١٠٠٠هل تعلم أنك لو قُمت الليل بـ... واآلن
  )والقنطار خري من الدنيا وما فيها(األجر 

من قام : " ����قال رسول اهللا  :قالضى اهللا عنهما ر عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصف
بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قام مبائة آية كتب من القانتني ومن قام بألف 

  ١" آية كتب من املقنطرين
  لَكُتب لك) ثالثني يوماً(رمضان إذن لو فعلت ذلك ىف 

SSSSPPPP@@@@äÓäÓäÓäÓ�a‰bĐ�a‰bĐ�a‰bĐ�a‰bĐ@@@@Šuþa@åßŠuþa@åßŠuþa@åßŠuþa@åß بإذن اهللا.  

        لثلثلثلثوهذا هو الكرتُ الثاوهذا هو الكرتُ الثاوهذا هو الكرتُ الثاوهذا هو الكرتُ الثا

                                           
  ١٢٠١:املشكاة: حسن ١
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

>א�7>א�7>א�7>א����7א����א����א����א�א���א���א���א���  
RL<Îğ̂�]�<†qù]<àÚ <

الســبق الســبق الســبق الســبق ؟؟ هــل ترجــو  ؟؟ هــل ترجــو  ؟؟ هــل ترجــو  ؟؟ هــل ترجــو  رياطرياطرياطرياطهــل تطمــع ىف أجــرٍ يعــدلُ القــ  هــل تطمــع ىف أجــرٍ يعــدلُ القــ  هــل تطمــع ىف أجــرٍ يعــدلُ القــ  هــل تطمــع ىف أجــرٍ يعــدلُ القــ  : : : : أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا 
هـل  هـل  هـل  هـل      ؟؟؟؟؟؟؟؟النجاة مـن النـار وضـرب السـياط     النجاة مـن النـار وضـرب السـياط     النجاة مـن النـار وضـرب السـياط     النجاة مـن النـار وضـرب السـياط     هل ترجو هل ترجو هل ترجو هل ترجو     ؟؟؟؟؟؟؟؟على الصراطعلى الصراطعلى الصراطعلى الصراط

        تطمع ىف دخول اجلنة مع أهل الرباط ؟؟تطمع ىف دخول اجلنة مع أهل الرباط ؟؟تطمع ىف دخول اجلنة مع أهل الرباط ؟؟تطمع ىف دخول اجلنة مع أهل الرباط ؟؟
    حـىت حـىت حـىت حـىت فإن شهدا فإن شهدا فإن شهدا فإن شهدا ، ، ، ،     قرياطقرياطقرياطقرياط    ولكولكولكولك    عليهاعليهاعليهاعليها    يصلييصلييصلييصلي    حىتحىتحىتحىت    جنازةًجنازةًجنازةًجنازةً    شهدشهدشهدشهدااااإذن إذن إذن إذن 
        قرياطقرياطقرياطقرياط    لَزِيد لكلَزِيد لكلَزِيد لكلَزِيد لك    تدفنتدفنتدفنتدفن

@@@@@@@@

 عليها يصلي حىت اجلنازة شهد من : " ����قال رسول اهللا : قال ����فعن أىب هريرة 
  ١"  العظيمني اجلبلني مثل قرياطان له كان تدفن حىت شهدها من و قرياط فله

  

  لَكُتب لك) ثالثني يوماً(رمضان إذن لو فعلت ذلك ىف 

  .بإذن اهللا من األجرمن األجرمن األجرمن األجر    قرياطاًقرياطاًقرياطاًقرياطاً    66660000

        رابعرابعرابعرابعوهذا هو الكرتُ الوهذا هو الكرتُ الوهذا هو الكرتُ الوهذا هو الكرتُ ال

        

                                           
  متفق عليه ١
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

��[א������א\א������א\א������א\א������א\]��]��]��  
NzMLLzLLL<<íéÓñøÚ<ìø‘H <

<OL<çÂ�ì<íĆé•…<žíĆßq<Ùç}‚e <
<

ــى ىف اهللا  ــى ىف اهللا أخـ ــى ىف اهللا أخـ ــى ىف اهللا أخـ ــع ىف  : : : : أخـ ــل تطمـ ــع ىف  هـ ــل تطمـ ــع ىف  هـ ــل تطمـ ــع ىف  هـ ــل تطمـ ــة >NzMLLzLLLهـ ــالة مالئكيـ ــة صـ ــالة مالئكيـ ــة صـ ــالة مالئكيـ ــة صـ ــالة مالئكيـ ــل صـ ــل ؟؟ هـ ــل ؟؟ هـ ــل ؟؟ هـ ؟؟ هـ
هـل  هـل  هـل  هـل      ؟؟؟؟؟؟؟؟مالئكيـة  مالئكيـة  مالئكيـة  مالئكيـة      لـك لـك لـك لـك     دعـوةً دعـوةً دعـوةً دعـوةً شـتهى  شـتهى  شـتهى  شـتهى  هل تهل تهل تهل ت    ؟؟؟؟؟؟؟؟مغفرة بارى الربيةمغفرة بارى الربيةمغفرة بارى الربيةمغفرة بارى الربيةترجو ترجو ترجو ترجو 

        تطمع ىف دخول جنة رضية؟؟تطمع ىف دخول جنة رضية؟؟تطمع ىف دخول جنة رضية؟؟تطمع ىف دخول جنة رضية؟؟
        و صالةً مالئكيةو صالةً مالئكيةو صالةً مالئكيةو صالةً مالئكية، ، ، ، ةةةةتنل دعوةً عليتنل دعوةً عليتنل دعوةً عليتنل دعوةً علي، ، ، ، زر مريضا غدوةً أو عشيةزر مريضا غدوةً أو عشيةزر مريضا غدوةً أو عشيةزر مريضا غدوةً أو عشيةإذن إذن إذن إذن 

@@@@@@@@

 إال غدوة مسلما يعود مسلم من ما:"  يقول ���� اهللا رسول مسعت :قال ���� علي عنف
 ألف سبعون عليه صلى إال عشية عاد وإن ميسي حىت ملك ألف سبعون عليه صلى
  ١"اجلنة يف خريف له وكان يصبح حىت ملك
 اهللا يف له أخا زار أو مريضا عاد من :"���� اهللا رسول قال :قال ���� هريرة أيب وعن
  ٢"مرتال اجلنة من وتبوأت ممشاك وطاب طبت بأن مناد ناداه

  

نِلت لَ)ثالثني يوماً(رمضان إذن لو فعلت ذلك ىف   
.بإذن اهللا بدخول جنة رضيةبدخول جنة رضيةبدخول جنة رضيةبدخول جنة رضية    ةةةةدعودعودعودعو    33330000    ،،،،صالة مالئكية صالة مالئكية صالة مالئكية صالة مالئكية         2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000  

 

  اخلامس وهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُ

                                           
  "٣٤٧٦"صحيح الترغيب:  صحيح ١
 "٢٥٧٨"صحيح الترغيب : صحيح  ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

�دسא������א�א������א�א������א�א������א�Lدس�Lدس�Lدس�L  
سنة مباعدةٌ بينك وبني النار  ٣٠٠٠  

مباعدةٌ بينك وبني النار  اًخندق ٣٠  
 

رضــاء رضــاء رضــاء رضــاء ؟؟ هــل ترجــو ؟؟ هــل ترجــو ؟؟ هــل ترجــو ؟؟ هــل ترجــو وب واألوزاروب واألوزاروب واألوزاروب واألوزارننننمغفــرة الــذمغفــرة الــذمغفــرة الــذمغفــرة الــذهــل تطمــع ىف هــل تطمــع ىف هــل تطمــع ىف هــل تطمــع ىف : : : : أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا 
        خامتة السعداء األبرار؟؟خامتة السعداء األبرار؟؟خامتة السعداء األبرار؟؟خامتة السعداء األبرار؟؟طمع ىف طمع ىف طمع ىف طمع ىف العزيز الغفَّار؟؟ هل تالعزيز الغفَّار؟؟ هل تالعزيز الغفَّار؟؟ هل تالعزيز الغفَّار؟؟ هل ت

، ، ، ، وبـني النـار   وبـني النـار   وبـني النـار   وبـني النـار   ) ) ) ) سـنة سـنة سـنة سـنة     3030303000000000((((يباعـد  بينـك   يباعـد  بينـك   يباعـد  بينـك   يباعـد  بينـك   ، ، ، ، ))))يومـاً يومـاً يومـاً يومـاً     30303030((((رمضـان كلـه   رمضـان كلـه   رمضـان كلـه   رمضـان كلـه   صم صم صم صم إذن إذن إذن إذن 
        !!!!!!!!!!!!فاعتربوا يا أوىل األبصارفاعتربوا يا أوىل األبصارفاعتربوا يا أوىل األبصارفاعتربوا يا أوىل األبصار، ، ، ، وبني الناروبني الناروبني الناروبني النار    اًاًاًاًققققددددخنخنخنخن30303030ويجعل بينك ويجعل بينك ويجعل بينك ويجعل بينك 

 

 منه بعدت اهللا سبيل يف يوما صام من ": ���� اهللا رسول قال :قال ���� عبسة بن عمرو عنف
  ١ "عام مائة مسرية النار
 وبني بينه اهللا جعل اهللا سبيل يف يوما صام من :"���� اهللا رسول قال :قال ���� الدرداء أيب وعن
   ٢"واألرض السماء بني كما خندقا النار

  النار وبنيبوعد بينك لَ) ثالثني يوماً(رمضان لو فعلت ذلك ىف إذن 
  .بإذن اهللا    دقاًدقاًدقاًدقاًخنخنخنخن    30303030، ، ، ، سنة سنة سنة سنة     3030303000000000

        

  السادس وهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُ

                                           
  )٩٨٨(صحيح لغريه وهو ىف صحيح الترغيب :وقال األلباىن ،  به بأس ال بإسناد واألوسط الكبري يف الطرباين رواه ١

 

  )٩٩٠(حسن لغريه وهو ىف صحيح الترغيب :وقال األلباىن  حسن بإسناد والصغري األوسط يف الطرباين رواه ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

��7א������א�א������א�א������א�א������א�L�7�L�7�L�7�L  
Öù]<Ł̂ ßÒ{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Íç< <

بإذن اهللا) يتصدق ا ىف سبيل اهللا(بدنة  ٦٠٠٠أفضل من  ****  

بإذن اهللا) لُ عليها  ىف سبيل اهللايحم(فرس  ٦٠٠٠أفضل من   * 

بإذن اهللا) تعتق ىف سبيل اهللا(رقبة  ٦٠٠٠أفضل من   * 
@@@@@@@@

شـتهى  شـتهى  شـتهى  شـتهى  ؟؟ هـل ت ؟؟ هـل ت ؟؟ هـل ت ؟؟ هـل ت مغفـرة الـذنوب والسـيئات   مغفـرة الـذنوب والسـيئات   مغفـرة الـذنوب والسـيئات   مغفـرة الـذنوب والسـيئات   هل تطمـع ىف  هل تطمـع ىف  هل تطمـع ىف  هل تطمـع ىف  : : : : أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا 
        ؟؟؟؟؟؟؟؟ت ىف اجلناتت ىف اجلناتت ىف اجلناتت ىف اجلناتدرجادرجادرجادرجاالالالالرجو رفع رجو رفع رجو رفع رجو رفع هل تهل تهل تهل ت    ؟؟؟؟؟؟؟؟حتصيل األلوف من احلسناتحتصيل األلوف من احلسناتحتصيل األلوف من احلسناتحتصيل األلوف من احلسنات

@@@@@@@@

₣Î<áƒcØ< <
MMMM ا لوقب الشمس طلوع قبل مرة مائة اهللا سبحاندنةـب  مائة من أفضللك  نتك غرو  
 فرس مائة من أفضل لك نتك غروا وقبل الشمس طلوع قبل مرة مائة هللا احلمدو - 

   اهللا سبيل يف عليها حيمل
@@@@@@@@رقبة مائة عتق من أفضل لك نتك غروا وقبل الشمس طلوع قبل مرة مائة أكرب اهللاو- 

@@@@@@@@

 قال من :"���� اهللا سولر قال :قال جده عن أبيه عن ���� شعيب بن مروفعن ع
 ، بدنة  مائة من أفضل كان غروا وقبل الشمس طلوع قبل مرة مائة اهللا سبحان

 مائة من أفضل كان غروا وقبل الشمس طلوع قبل مرة مائة هللا احلمد قال ومن
 الشمس طلوع قبل مرة مائة أكرب اهللا قال ومن ،  اهللا سبيل يف عليها حيمل فرس
 شريك ال وحده اهللا إال إله ال قال ومن،  رقبة مائة عتق من أفضل كان غروا وقبل

 وقبل الشمس طلوع قبل مرة مائة قدير شيء كل على وهو احلمد وله امللك له له
 زاد أو قوله مثل قال من إال عمله من أفضل بعمل أحد القيامة يوم جيىء مل غروا
   ١"عليه

                                           
 "٦٥٨"صحيح الترغيب : حسن  ١
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

  :ćŠucćŠucćŠucćŠuc@@@@åß@ÝšÏcåß@ÝšÏcåß@ÝšÏcåß@ÝšÏcلَكُتب لك ىف يوم وليلة  إذن لو فعلت ذلك
بإذن اهللا) يتصدق ا ىف سبيل اهللا(بدنة  ٢٠٠  

بإذن اهللا) يحملُ عليها  ىف سبيل اهللا(فرس  ٢٠٠    

  بإذن اهللا) تعتق ىف سبيل اهللا(رقبة  ٢٠٠

@@@@@@@@åß@ÝšÏc@ćŠucåß@ÝšÏc@ćŠucåß@ÝšÏc@ćŠucåß@ÝšÏc@ćŠucZZZZ لَكُتب لك) ثالثني يوماً(رمضان  إذن لو فعلت ذلك ىف
بإذن اهللا) يتصدق ا ىف سبيل اهللا(بدنة  ٦٠٠٠   
بإذن اهللا) يحملُ عليها  ىف سبيل اهللا(فرس  ٦٠٠٠    

بإذن اهللا) تعتق ىف سبيل اهللا(رقبة  ٦٠٠٠   

 
  السابع وهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُ
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

$1��1א������א�א������א�א������א�א������א���$1��$1��$  

الينيكرتُ امل  

        ))))تكتب لكتكتب لكتكتب لكتكتب لك((((حسنة حسنة حسنة حسنة     62626262.000.000.000.000.000.000.000.000
        ))))تحطُّ عنكتحطُّ عنكتحطُّ عنكتحطُّ عنك((((سيئة سيئة سيئة سيئة 30303030.000.000.000.000.000.000.000.000

        ىف اجلنةىف اجلنةىف اجلنةىف اجلنة    بيتاًبيتاًبيتاًبيتاً    30303030& & & & 
 

رة ماليــني الســيئات؟؟ هــل تشــتهى    رة ماليــني الســيئات؟؟ هــل تشــتهى    رة ماليــني الســيئات؟؟ هــل تشــتهى    رة ماليــني الســيئات؟؟ هــل تشــتهى    هــل تطمــع ىف مغفــ  هــل تطمــع ىف مغفــ  هــل تطمــع ىف مغفــ  هــل تطمــع ىف مغفــ  : : : : أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا أخــى ىف اهللا 
        حتصيل املاليني من احلسنات؟؟حتصيل املاليني من احلسنات؟؟حتصيل املاليني من احلسنات؟؟حتصيل املاليني من احلسنات؟؟

@@@@@@@@

ً����א�
	אق�ذن����ذن����ذن����ذن����	
ً����א�
	אق����א�א�������ذא�د�����	
ً����א�
	אق����א�א�������ذא�د�����	
ً����א�
	אق����א�א�������ذא�د�����	
�����א�א�������ذא�د���� �� �� �� �

BBBB    ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمـد حيـىي
@@@@@@@@"ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

@@@@@@@@

 ١.٠٠٠.٠٠٠لَكُتب لك  لت هذا الدعاءهل تعلم أنك لو قُ... واآلن
سيئة  ١.٠٠٠.٠٠٠ كعن طّحسنة وح ،كين لوب يف اجلنة بيت       

way2ganna.com



   

 

  

  رمضانالكنوز العشر ىف 

@@@@@@@@ZZZZلَكُتب لك) ثالثني يوماً(رمضان  إذن لو فعلت ذلك ىف -١
        حسنةحسنةحسنةحسنة    33330.000.0000.000.0000.000.0000.000.000

وحوحوحسيئةسيئةسيئةسيئة    33330.000.0000.000.0000.000.0000.000.000    ككككعنعنعنعن    طّطّطّطّوح        
وبوبوبيف اجلنةيف اجلنةيف اجلنةيف اجلنة    اًاًاًاًتتتتبيبيبيبي    33330000    ككككين لين لين لين لوب        

  

إلـه إال اهللا وحـده ال   ال : من دخل السوق فقال": ���� رسول اهللا أن عمر عنف -
شريك له، له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو علـى  
كل شيء قدير ، كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحتط عنه ألف ألف سيئة وبين له بيتاً 

   ١"يف اجلنة
 ٣.٢٣٦.٧١٠ولو ختمت القرآن ىف كل ثالثة أيام مرة لَنِلت  

  

  )واحلرف بعشر حسنات،  حرفاً ٣٢٣٦٧١: ن الكرميعدد حروف القراألن (
  

 اهللا كتاب من حرفا قرأ من :"���� اهللا رسول قال :قال ���� مسعود بن اهللا عبد عنف
 حرف والم حرف ألف ولكن حرف امل أقول ال أمثاهلا بعشر واحلسنة حسنة به فله

  ٢"حرف وميم
  

مـرات   عشر) ثالثني يوماً(رمضان لو ختمت القرآن ىف إذن  -٢
  )حسنة تقريباً ٣٢.٠٠٠.٠٠٠(.حسنة ٣٢.٣٦٧.١٠٠نِلت لَ

    

                                           
  "١١١٧٦"صحيح اجلامع:حسن ١
 "١٤١٦"صحيح الترغيب : صحيح  ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

æŁa@ ñdubÐ½aëAAAA  
  لعلمت أنه يعدلُ ) ٢,١(لو مجعت األجر ىف النقاط السابقة 

        ))))تكتب لكتكتب لكتكتب لكتكتب لك((((حسنة حسنة حسنة حسنة     62626262.000.000.000.000.000.000.000.000
        ))))تحطُّ عنكتحطُّ عنكتحطُّ عنكتحطُّ عنك((((سيئة سيئة سيئة سيئة     33330.000.0000.000.0000.000.0000.000.000

        ىف اجلنةىف اجلنةىف اجلنةىف اجلنة    تاًتاًتاًتاًبيبيبيبي    33330000& & & & 
  

  الثامن وهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُ
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

تاسعتاسعتاسعتاسعالكرتُ الالكرتُ الالكرتُ الالكرتُ ال  

���א����א� !"  

1.000.000.000.000.000.000.0001.000.000.000.000.000.000.0001.000.000.000.000.000.000.0001.000.000.000.000.000.000.000        
        ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ واىن معدوداتواىن معدوداتواىن معدوداتواىن معدوداتثثثثىف ىف ىف ىف ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ مليارات احلسناتمليارات احلسناتمليارات احلسناتمليارات احلسناتهل تطمع ىف هل تطمع ىف هل تطمع ىف هل تطمع ىف : : : : أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا 

        األحياء منهم واألمواتاألحياء منهم واألمواتاألحياء منهم واألمواتاألحياء منهم واألموات    للمؤمناتللمؤمناتللمؤمناتللمؤمنات    وووو    للمؤمننيللمؤمننيللمؤمننيللمؤمننياللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر : : : : للللإذن قُإذن قُإذن قُإذن قُ
@@@@@@@@

 و للمـؤمنني  اسـتغفر  من: " ����قال رسول اهللا : قال ����فعن عبادة بن الصامت 
  ١"حسنة مؤمنة و مؤمن بكل له اهللا كتب للمؤمنات

 دخـلَ  ولمن ولوالدي لي اغْفر رب{  :وتذكَّر دعوة نوحِ عليه السـالم  
يتيا بنمؤم نِنيمؤلْملو اتنمؤالْمال وو زِدت نيما إِال الظَّالارب٢} ت.  

  .إذن اهللاب@@@@ضوعف لك األجرلَ) ثالثني يوماً(رمضان إذن لو فعلت ذلك ىف 
  

  التاسع وهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُ

                                           
  "١٠٩٧٠"صحيح اجلامع :حسن  ١
  ]٢٨: نوح[ ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

�_>א������א�א������א�א������א�א������א�?<_�?<_�?<_�?  

�א�%�$#	ن�א�%�$#	ن
 

أن أن أن أن ؟؟ هل ترجو ؟؟ هل ترجو ؟؟ هل ترجو ؟؟ هل ترجو يد أن تتقرب إىل اهللا رب العاملني يد أن تتقرب إىل اهللا رب العاملني يد أن تتقرب إىل اهللا رب العاملني يد أن تتقرب إىل اهللا رب العاملني ررررهل تهل تهل تهل ت: : : : أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا أخى ىف اهللا 
تطمع أن تكون من عباده املتقني تطمع أن تكون من عباده املتقني تطمع أن تكون من عباده املتقني تطمع أن تكون من عباده املتقني     هلهلهلهل    ؟؟؟؟؟؟؟؟يكتبك اُهللا عنده من السابقنييكتبك اُهللا عنده من السابقنييكتبك اُهللا عنده من السابقنييكتبك اُهللا عنده من السابقني

        لصاحلني؟؟لصاحلني؟؟لصاحلني؟؟لصاحلني؟؟التوابني األوابني؟؟ املُنيبني املُخبتني؟؟ الصادقني االتوابني األوابني؟؟ املُنيبني املُخبتني؟؟ الصادقني االتوابني األوابني؟؟ املُنيبني املُخبتني؟؟ الصادقني االتوابني األوابني؟؟ املُنيبني املُخبتني؟؟ الصادقني ا    ؟؟؟؟؟؟؟؟
وتضـــرع إىل اهللا رب وتضـــرع إىل اهللا رب وتضـــرع إىل اهللا رب وتضـــرع إىل اهللا رب ، ، ، ، املـــوازيناملـــوازيناملـــوازيناملـــوازينلـــك لـــك لـــك لـــك اذكـــر ربـــك بـــذكر جـــامعٍ يثقِّـــل  اذكـــر ربـــك بـــذكر جـــامعٍ يثقِّـــل  اذكـــر ربـــك بـــذكر جـــامعٍ يثقِّـــل  اذكـــر ربـــك بـــذكر جـــامعٍ يثقِّـــل  إذن إذن إذن إذن 

تكـن عنـد اهللا مـن السـابقني     تكـن عنـد اهللا مـن السـابقني     تكـن عنـد اهللا مـن السـابقني     تكـن عنـد اهللا مـن السـابقني     وووو، ، ، ، بـدعاء خاضـعٍ حتظـى بـأجرٍ مثـني     بـدعاء خاضـعٍ حتظـى بـأجرٍ مثـني     بـدعاء خاضـعٍ حتظـى بـأجرٍ مثـني     بـدعاء خاضـعٍ حتظـى بـأجرٍ مثـني     ، ، ، ، العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني
        ....السابقنيالسابقنيالسابقنيالسابقني

��)+WWWW	�KKKO�?وא�ن �� �� �� �
  : لت كما يقول املؤذن خالصا من  قلبك لدخلت اجلنة أنك لو قُُ* 

 أكرب اهللا:   أحدكم فقال،  أكرب اهللا أكرب اهللا:  املؤذن قال إذا"  :����ول اهللا قال رس: قال ����عمرفعن ابن 
 رسول حممدا أن أشهد:  قال مث،  اهللا إال إله ال أن أشهد:  فقال،  اهللا إال إله ال أن أشهد:  قال مث،  أكرب اهللا
 مث،  باهللا إال قوة ال و حول ال:  فقال،  الصالة على حي:  قال مث،  اهللا رسول حممدا أن أشهد:  فقال اهللا
 اهللا أكرب اهللا:  فقال،  أكرب اهللا أكرب اهللا:  قال مث،  باهللا إال قوة ال و حول ال:  قال،  الفالح على حي:  قال
  ١"  اجلنة دخل،  قلبه من خالصا اهللا إال إله ال:  فقال،  اهللا إال إله ال:  قال مث،  أكرب
  :ني تسمع املؤذن لَغفر لك ما تقدم من ذنبكدعوت بالدعاء املأثور حأنك لو * 
من قال حني يسمع املؤذن وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا " :قال ����عن رسول اهللا  ����عن سعد بن أيب وقاص ف

رسوال غفر اهللا له   ����وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 
  ٢"ذنوبه 

                                           
  رواه مسلم ١
  رواه مسلم ٢
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

حلت  )إىل آخر الدعاء املأثور....(سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة تحني  أنك لو قُُلت* 
  :يوم القيامة  ����ة النيب شفاع كل

من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة " :قال  ����أن رسول اهللا  ����ن جابر بن عبد اهللا فع
  ١"حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم القيامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما

  :اجلنة كجبت للَواثنيت عشرة سنة  تنأذَّأنك لو * 
من أذن اثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له  : "قال   ����عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب ف

  ٢" بتأذينه يف كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثالثون حسنة 
  :بني األذان واإلقامة ملا رد دعاؤكدعوت  أنك لو* 
  ٣"الدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد  : "قال ����ن رسول اهللا  ����ن أنس بن مالك عف

فإن دعوت بالدعاء املأثور لَفُتحت لك ، توضأت فأحسنت الوضوء لَغفرت لك خطاياكأنك لو * 
فرت ذنوبوجبت لك اجلنةك وأبواب اجلنة، فإن صليت ركعتني ال تسهو فيهما لّغ:  

 حىت جسده من خطاياه خرجت الوضوء فأحسن توضأ من: " ����قال رسول اهللا: قال ���� عثمان عنف  
     ٤"أظفاره حتت من خترج
 ال أنه أشهد:  يقول مث الوضوء فيسبغ يتوضأ أحد من منكم ما" :  ����قال رسول اهللا : قال ����عمروعن 

 يدخل الثمانية اجلنة أبواب له فتحت إال،  رسوله و عبده احممد أن أشهد و،  له شريك ال وحده اهللا إال إله
  ٥"  شاء أيها من

 إله ال حبمدك و اللهم سبحانك:  قال مث توضأ من" :  ����قال رسول اهللا : قال ����وعن أىب سعيد اخلدرى 
   ٦" القيامة يوم إىل يكسر فلم،  بطابع طبع مث،  رق يف كتب ، إليك أتوب و أستغفرك أنت إال
 ال ركعتني صلى مث الوضوء فأحسن توضأ من: " ����قال رسول اهللا : قال ����اجلهين  خالد بن يدز عنو  

  ٧ "ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر فيهما يسهو

                                           
  رواه البخاري ١
  ٢٤٨:صحيح الترغيب: صحيح ٢
  ٢٦٥: صحيح الترغيب: صحيح ٣
  ٦١٦٩:  اجلامع صحيح :صحيح ٤
  مسلمرواه  ٥
  "٤٣٨/  ٥"  الصحيحة :صحيح ٦
  ٦١٦٥  : جلامعا صحيح :حسن ٧
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

 عليهما يقبل ركعتني صلى مث الوضوء فأحسن توضأ من: " ����قال رسول اهللا : قال ����عامر  بن عقبة عنو
  ١ " اجلنة له وجبت وجهه و بقلبه
أعوذ باهللا العظيم و بوجهه الكرمي و سلطانه القدمي من الشيطان  " :  فقلتاملسجد  تلدخأنك لو * 

  :منه سائر اليوم تفظح " الرجيم 
أعوذ باهللا   : كان إذا دخل املسجد قال : " ����قال رسول اهللا : فعن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال 

  ٢"إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم  : طان الرجيم و قال العظيم و بوجهه الكرمي و سلطانه القدمي من الشي
 النار من راءةب":صلَّيت مخساً مكتوبات ىف اجلماعة تدرك تكبرية اإلحرم لّكُتب لك براءتانأنك لو * 

  "النفاق من وبراءة
 األوىل التكبرية يدرك مجاعة يف يوما أربعني هللا صلى من ":  ���� اهللا رسول قال :قال ���� مالك بن أنس فعن 
  ٣ "النفاق من وبراءة النار من براءة:براءتان له كتب

،  ثالثني و ثالثا اهللا كرب و ثالثني و ثالثا اهللا محد و ثالثني و ثالثا صالة كل برد هللات احسبأنك لو* 
 شيء كل على هو و احلمد له و امللك له،  له شريك ال وحده اهللا إال إله ال:  املائة متام لتق مث

  تخلد صالة كل دبر الكرسى آيةت قرأ فإن ،البحر زبد مثل كانت إن و كخطايا كل فرتغُ ،قدير
  : اجلنة

 ثالثا اهللا محد و ثالثني و ثالثا صالة كل دبر يف اهللا سبح من" : ����قال رسول اهللا : قال ����فعن أىب هريرة 
 له شريك ال وحده اهللا إال إله ال:  ائةامل متام قال مث،  تسعون و تسع فتلك، ثالثني و ثالثا اهللا كرب و ثالثني و
  " البحر زبد مثل كانت إن و خطاياه له غفرت،  قدير شيء كل على هو و احلمد له و امللك له، 
ل بينه وبني حي مل صالة كل دبريف  الكرسى آية قرأ من"  ���� اهللا رسول قال: "  قال ���� أمامة أىب عنو
  ٤" املوت إال اجلنة خولد

نصرف من صالة الغداة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ت حنيت قلنك لو أ* 
ن عشر حسنات  ككتب اهللا ل:ن سبعاًت عطيبيده اخلري وهو على كل شيء قدير عشر مرات أُ

 كعدل عشر نسمات وكن ل كن عشر درجات وكن ل كفع لن عشر سيئات ور كوحما عن
  ملكروهحفظا من الشيطان وحرزا من ا

                                           
  ٦١٦٦: اجلامع صحيح: صحيح ١
 "٤٧١٥" اجلامع صحيح : صحيح ٢
 ٤٠٩:صحيح الترغيب: حسن لغريه ٣
  ٩٧٢: الصحيحة: صحيح ٤
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

من قال حني ينصرف من صالة الغداة ال إله إال اهللا  : "����قال رسول اهللا  :قال ����عن معاذ بن جبل ف
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي ن سبعا 

وكن له عدل عشر  كتب اهللا له ن عشر حسنات وحما عنه ن عشر سيئات ورفع له ن عشر درجات
نسمات وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من املكروه ومل يلحقه يف ذلك اليوم ذنب إال الشرك باهللا ومن 

  ١"قاهلن حني ينصرف من صالة املغرب أعطي مثل ذلك ليلته 
 فكأمنا مجاعة يف يت الصبحصلَّ فإن ،الليل نصف متقُ فكأمنا مجاعة يف العشاءنك لو صلَّيت أ* 
  :كله الليل يتصلَّ

 نصف قام فكأمنا مجاعة يف العشاء صلى من ":  يقول  ���� اهللا رسول مسعت :قال ���� عفان بن عثمان عنف 
  ٢ "كله الليل صلى فكأمنا مجاعة يف الصبح صلى ومن الليل

 اإلمام منوت دن و ركبت مل ويت مش وت وابتكرت ربكَّو  اجلمعة يومأنك لو اغتسلت *
  :قيامها و صيامها أجر سنة عمل خطوة بكللك ت وما لغوت كان واستمع

 مشى و ابتكر و بكر مث اغتسل و اجلمعة يوم غسل من"  :����قال رسول اهللا : قال ���� . عن أوس بن أوسف
 عمل املسجد إىل بيته من خيطوها خطوة بكل له كان يلغ مل و أنصت و استمع و اإلمام من دنا و يركب مل و

   ٣"وقيامها صيامها أجر سنة
مائة خطوة ) وقد عملت ذه الشروط( هب أنك مشيت من بيتك إىل بيت اهللا : ملثال يتضح املقالوبا

واحملروم ، كأنك صمت أيامها كلها وقمت لياليها كلها بإذن اهللا:سترجع بعد اجلمعة إىل بيتك بعمل مائة سنة
  من حرم هذا اخلري كل مجعة

  :ا من الدنيا وما فيهاأنك لو صلَّيت  قبل الفجر ركعتني كانتا لك خري* 
  ٤"ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها  : "قال  ����عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب ف

  :ىن لك بيت يف اجلنةب الضحى أربعاً وقبل الظهر أربعاًأنك لو صلَّيت * 
  * ٥ "من صلى الضحى أربعاً وقبل األوىل أربعاً بىن له بيت يف اجلنة":����  وقد قال رسول اهللا 

    :النار على اهللا كمحر أربعا وبعدها أربعا الظهر قبل أنك لو صلَّيت* 

                                           
  ٤٧٥:صحيح الترغيب: حسن لغريه ١
  مسلم رواه ٢
  "٦٤٠٥"صحيح اجلامع:صحيح ٣
  رواه مسلم ٤
  ة الظهر فيما يبدو يل ، واهللا أعلمصال: واملراد باألوىل : قال األلباين ، ٢٣٤٩: الصحيحة :حسن ٥
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  رمضانالكنوز العشر ىف 

 حرمه أربعا بعدها و أربعا الظهر قبل صلى من : "����قال رسول اهللا : رضى اهللا عنها قالت  حبيبة أم عنف 
  ١" النار على اهللا
 :اهللا كقبل العصر أربعاً رمحأنك لو صلَّيت * 

  ٢" رحم اهللا امرءا صلى قبل العصر أربعاً :"����رسول اهللا قال  :قال ����عن ابن عمرف
 *ا درجة كبيتاً يف اجلنة ورفع كفُرجةَّ بين اُهللا ل أنك لو سددت: 

  ٣" من سد فُرجةَّ بين اُهللا له بيتاً يف اجلنة ورفعه ا درجة : "����قد قال رسول اهللا ف
أو ، "د هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيالاهللا أكرب كبريا واحلم":لتلصالة فقت ااستفتحأنك لو * 
  :ابتدرها اثنا عشر ملكا أيهم يرفعها أوالً" فيه مباركا طيبا كثريا محدا هللا احلمد"
اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا  :فقال ����قام رجل خلف نيب اهللا  :ن عبد اهللا بن عمر قالفع

لقد ابتدرها اثنا  :فقال . أنا يا نيب اهللا :فقال رجل ؟ ب الكلمةمن صاح :����فقال نيب اهللا  .بكرة وأصيال
  ٤"عشر ملكا

 كثريا محدا هللا احلمد. أكرب اهللا :فقال النفس حفزه وقد الصالة إىل جاء رجال أن ���� مالك بن أنس عنو
 :الرجل قالف ؟بأسا يقل مل فإنه بالكلمات املتكلم أيكم :قال صالته ���� اهللا رسول قضى فلما فيه مباركا طيبا
 أيهم يبتدروا ملكا عشر اثين رأيت لقد :"فقال .فقلتها النفس حفزين وقد جئت،  اهللا رسول يا أنا

  ٥"يرفعها
ابتدرها بضعة  فيه مباركا طيبا كثريا محدا احلمد ولك ربنا :لتفق كمن ركوعأنك لو رفعت * 

  :وثالثون ملكا أيهم يكتبها أوال
"  محده ملن اهللا مسع: "  قال الركعة من رأسه رفع فلما،  ���� النيب وراء صلين كنا:  قال رافع بن رفاعة عنف

"  ؟ آنفا املتكلم من: "  قال انصرف فلما فيه مباركا طيبا كثريا محدا احلمد ولك ربنا:  وراءه رجل فقال. 
  ٦" أول يكتبها أيهم يبتدروا ملكا وثالثني بضعة رأيت: "  قال.  أنا:  قال
ن فإ، كان أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ����يف مسجد النيب يت صلَّ أنك لو* 

  :يف املسجد احلرام كان أفضل من مائة ألف صالة فيما سواهصلَّيت 

                                           
 ٦٣٦٤ : اجلامع صحيح: صحيح ١
  "١١٧٠: املشكاة: حسن ٢
  ١٨٩٢: الصحيحة :صحيح ٣
 ٨٨٥:صحيح النسائى: صحيح ٤
 ٧٦٣:صحيح أىب داود: صحيح ٥
 البخاري رواه ٦
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 املسجد إال سواه فيما صالة ألف من أفضل مسجدي يف صالة: "����قال رسول اهللا :  قال ����عن جابر ف
  ١" سواه فيما صالة ألف مائة من أفضل احلرام املسجد يف صالة و احلرام

  عمرة كأجر كل كان فيهيت فصلَّ قباء مسجديت أت مثك بيت يف تطهرت أنك لو* 
 كأجر له كان فيه فصلى قباء مسجد أتى مث بيته يف تطهر من:"���� قال رسول اهللا: قال ����عن أىب أمامة 

  ٢"عمرة
 مثل كانت إن و كخطايا طتح مرة مائة يوم يف حبمده و اهللا سبحان"أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

  "رالبح زبد
 حطت مرة مائة يوم يف حبمده و اهللا سبحان  :  قال من: "  ����قال رسول اهللا : قال ����  هريرة أيب عنف

  ٣" البحر زبد مثل كانت إن و خطاياه
 لبأفض القيامة يوم أحد يأت مل مرة مائة حبمده و العظيم اهللا سبحان "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
  " عليه زاد و ذلك مثل قال أحد إال به ئتج مما
 و العظيم اهللا سبحان  :  ميسي حني و يصبح حني قال من: " ����قال رسول اهللا : قال ����  هريرة أيب عنف

  ٤"عليه زاد و ذلك مثل قال أحد إال به جاء مما بأفضل القيامة يوم أحد يأت مل مرة مائة حبمده
 مل كذلكيت أمس وإذا مرة مائة وحبمده العظيم اهللا سبحان:صبحت حنيأنك لو ذكرت ربك فقلت * 

  "يتواف ما مبثل اخلالئق من أحد يواف
 وإذا مرة مائة وحبمده العظيم اهللا سبحان يصبح حني قال من: " ����قال رسول اهللا : قال ����  هريرة أيب عنف

  ٥" وايف ما مبثل اخلالئق من أحد يواف مل كذلك أمسى
 *كل على وهو احلمد وله امللك له له شريك ال وحده اهللا إال إله ال "ك فقلت أنك لو ذكرت رب 

 سيئة مائة كعن وحميت حسنة مائة كل وكتبت رقاب عشر عدل كل كان مرة مائة يوم يف قدير شيء
 عمل أحد إال به ئتج مما بأفضل أحد يأت ومل سيمت حىت ذلك كيوم الشيطان من حرزا كل وكان
  " ذلك من أكثر

 احلمد وله امللك له له شريك ال وحده اهللا إال إله ال قال من: " ����قال رسول اهللا : قال ����  هريرة أيب عنف
 مائة عنه وحميت حسنة مائة له وكتبت رقاب عشر عدل له كان مرة مائة يوم يف قدير شيء كل على وهو

                                           
  "٣٨٣٨  "اجلامع صحيح : صحيح ١
  "٦١٤٥  "اجلامع صحيح : صحيح ٢
  متفق عليه ٣
  رواه مسلم ٤
  ٢٢٦/  ١:الرغيب التعليق: صحيح ٥
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 أكثر عمل أحد إال به ءجا مما بأفضل أحد يأت ومل ميسي حىت ذلك يومه الشيطان من حرزا له وكان سيئة
 كانت وإن خطاياه حطت مرة مائة وحبمده اهللا سبحان قال من قال ���� النيب عن اإلسناد وذا ذلك من

  ١"  البحر زبد من أكثر
 حلمدمائة تسبيحة فإا تعدل لك مائة رقبة تعتقها من ولد إمساعيل وا "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

مائة  اهللا أكربمائة فرس مسرجة ملجمة حتمل عليها يف سبيل اهللا و اهللا مائة حتميدة فإا تعدل لك
متأل ما بني السماء واألرض وال يرفع  ال إله إال اهللاتكبرية فإا تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة و

  "حد عمل أفضل مما يرفع لك إال أن يأيت مبثل ما أتيتيومئذ أل
يا رسول اهللا قد كربت سين  :ذات يوم فقلت ����سول اهللا مر يب ر: رضي اهللا عنها قالت  عن أم هاينف

وضعفت أو كما قالت فمرين بعمل أعمله وأنا جالسة قال سبحي اهللا مائة تسبيحة فإا تعدل لك مائة رقبة 
تعتقينها من ولد إمساعيل وامحدي اهللا مائة حتميدة فإا تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة حتملني عليها يف 

كربي اهللا مائة تكبرية فإا تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة وهللي اهللا مائة ليلة قال أبو خلف سبيل اهللا و
أحسبه قال متأل ما بني السماء واألرض وال يرفع يومئذ الحد عمل أفضل مما يرفع لك إال أن يأيت مبثل ما 

  ٢" أتيت
 حبمده و اهللا سبحان: ميزانك ثقلُل،  مرات ثالث،  كلمات أربع "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

  " كلماته مداد و عرشه زنة و نفسه رضا و خلقه عدد
 مث مسجدها  يف هي و،  الصبح صلى حني بكرة عندها من خرج ���� النيب أنعن جويرية رضى اهللا عنها ف

 يبالن قال.  نعم قالت؟  عليها فارقتك اليت احلال على زلت ما:  فقال،  جالسة هي و أضحى أن بعد رجع
 و اهللا سبحان:  لوزنتهن اليوم منذ قلت مبا وزنت لو،  مرات ثالث،  كلمات أربع بعدك قلت لقد" : ����

  ٣" كلماته مداد و عرشه زنة و نفسه رضا و خلقه عدد حبمده
قال النىب صلى اله  ،"نبيا مبحمد و دينا باإلسالم و ربا باهللا رضيت"أنك لو ذكرت ربك فقلت *

  " اجلنة أدخله حىت بيده آلخذن الزعيم فأنا:"عليه وسلم
 مبحمد و دينا باإلسالم و ربا باهللا رضيت: "  أصبح إذا قال من" : ����قال رسول اهللا : قال ����عن املنيذر ف

  ٤" اجلنة أدخله حىت بيده آلخذن الزعيم فأنا، "  نبيا

                                           
  ٢٦ص الطيب الكلم : صحيح ١
 ١٥٥٣: صحيح الترغيب: حسن ٢
  رواه مسلم ٣
  ٢٦٨٦:الصحيحة :صحيح ٤
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بحان اهللا عدد ما سبحان اهللا عدد ما خلق سبحان اهللا ملء ما خلق س "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
يف األرض والسماء سبحان اهللا ملء ما يف السماء واألرض سبحان اهللا ملء ما خلق سبحان اهللا عدد 

افضل أو أكثر من لكان لك ما أحصى كتابه وسبحان اهللا ملء كل شيء وتقول احلمد هللا مثل ذلك 
  "ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل 

أخربك بافضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار  أال: " ����رسول اهللا قال : قال ����عن أىب أمامة ف
مع الليل أن تقول سبحان اهللا عدد ما خلق سبحان اهللا ملء ما خلق سبحان اهللا عدد ما يف األرض والسماء 

حان سبحان اهللا ملء ما يف السماء واألرض سبحان اهللا ملء ما خلق سبحان اهللا عدد ما أحصى كتابه وسب
  ١"اهللا ملء كل شيء وتقول احلمد هللا مثل ذلك 

  " اجلنة يف خنلة كل غرست وحبمده العظيم اهللا سبحان "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
   ٢"اجلنة يف خنلة له غرست وحبمده العظيم اهللا سبحان قال من : "قال ���� النيب رضى اهللا عنهعن جابر عنف

غرس لك بكل واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ت سبحان اهللا "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
  " واحدة شجرة يف اجلنة

غراسا  :قلت ؟ يا أبا هريرة ما الذي تغرس : "مر به وهو يغرس غرسا فقال ����أن النيب  ����عن أيب هريرة ف
س لك بكل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب تغر ،قال أال أدلك على غراس خري من هذا

  ٣ "واحدة شجرة يف اجلنة
عشرون  كل تكتبسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب  "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

ال إله إال اهللا فمثل ذلك :لتقفإن اهللا أكرب فمثل ذلك :لتقفإن عشرون سيئة  كعن تحطحسنة و
  "له ثالثون حسنة وحطت عنه ثالثون سيئة  احلمد هللا رب العاملني من قبل نفسه كتبت:لتقفإن 

إن اهللا اصطفي من الكالم أربعا سبحان اهللا  : "قال ����عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما عن النيب ف
واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فمن قال سبحان اهللا كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة 

ذلك ومن قال ال إله إال اهللا فمثل ذلك ومن قال احلمد هللا رب العاملني من قبل  ومن قال اهللا أكرب فمثل
  ٤"نفسه كتبت له ثالثون حسنة وحطت عنه ثالثون سيئة 

                                           
  ٢٥٧٨:الصحيحة :صحيح ١
  ٦٤ :الصحيحة :صحيح ٢
 ١٥٤٩: صحيح الترغيب: حسن لغريه ٣
 ١٥٥٤: صحيح الترغيب: صحيح ٤
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خلطايا عنك اسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب تنفض "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
  " كما تنفض الشجرة ورقها

أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض مث نفضه فلم ينتفض مث نفضه فانتفض فقال  ����ول اهللا أن رس ����عن أنس ف
إن سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب تنفض اخلطايا كما تنفض الشجرة  : " ����رسول اهللا

  ١ "ورقها
  "كلَثَقُلَ ميزان سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل  : "����قال رسول اهللا  :قال ����عن أيب هريرة ف

  ٢" الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم
أبواب السماء حىت يفضي إىل  كتحت لال إله إال اهللا قط خملصا إال فُ "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

  " كبائرالعرش ما اجتنبت ال
ما قال عبد ال إله إال اهللا قط خملصا إال فتحت له أبواب  :"����قال رسول اهللا  :قال ����  عن أيب هريرةف

  ٣" السماء حىت يفضي إىل العرش ما اجتنبت الكبائر
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل  "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

  " كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل نتكشيء قدير عشر مرات 
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو " :قال ����أن رسول اهللا  ����ن أيب أيوب عف

  )متفق عليه" (على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل 
  "كتب له ألف حسنة أو حتط عنه ألف خطيئةتائة مرة م اهللا سبحان "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
أيعجز أحدكم أن يكسب كل " :فقال ����حدثين أيب قال كنا عند رسول اهللا  :قال ����ن مصعب بن سعد عف

يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فتكتب له 
  ٤"ألف حسنة أو حتط عنه ألف خطيئة 

  "ال حول وال قوة إال باهللا فإا كرت من كنوز اجلنة  "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
  ٥"قل ال حول وال قوة إال باهللا فإا كرت من كنوز اجلنة  : "قال له ����عن أيب موسى رضى اهللا عنهأن النيب ف

                                           
 ١٥٧٠: صحيح الترغيب: حسن  ١
  متفق عليه ٢
  ١٥٢٤: صحيح الترغيب: حسن ٣
  رواه مسلم ٤
  متفق عليه ٥

way2ganna.com
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قوة إال بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال  لتفق كمن بيتت إذا خرجأنك لو ذكرت ربك *
  " باهللا يقال له حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان

إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول  : "قال ����أن رسول اهللا  ���� ن أنسعف
   ١"وال قوة إال باهللا يقال له حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله ( :ك فقلت فراش أوي إىلتحني أنك لو ذكرت ربك * 
احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله 

  "وإن كانت مثل زبد البحر كأو خطايا كذنوب كفرت لغُ) إال اهللا واهللا أكرب 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله (  يأوي إىل فراشه من قال حني: "قال ����وعن أيب هريرة 

احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا 
  ٢" غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) واهللا أكرب 

احلمد هللا الذي كفاين وآواين واحلمد هللا الذي : "فقلت كإىل فراشيت إذا أوذكرت ربك  أنك لو* 
  " اهللا جبميع حمامد اخللق كلهم ت علي فأفضل فقد محد وسقاين واحلمد هللا الذي من أطعمين

من قال إذا أوى إىل فراشه احلمد هللا الذي كفاين  : " ���� رسول اهللا قال: قال ����عن أنس بن مالك ف 
وسقاين واحلمد هللا الذي من علي فأفضل فقد محد اهللا جبميع حمامد اخللق  أطعمينالذي  وآواين واحلمد هللا

  ٣" كلهم
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد :لتمن الليل فقريت تعأنك لو ذكرت ربك * 

وال قوة إال باهللا مث  وهو على كل شيء قدير احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول
  "كبلت صالتقُيت مث صلت فإن توضأ كاستجيب لوت اللهم اغفر يل أو دع لتق
من تعار من الليل فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له " :قال ����عن النيب  ����ن عبادة بن الصامت عف

اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال 
  ٤"إال باهللا مث قال اللهم اغفر يل أو دعا استجيب له فإن توضأ مث صلى قبلت صالته 

                                           
  ١٦٠٥: صحيح الترغيب: صحيح ١
 ٦٠٧: صحيح الترغيب: صحيح ٢
 ٦٠٩: صحيح الترغيب: حسن  ٣
  رواه البخاري ٤

way2ganna.com



   

 

  

  رمضانالكنوز العشر ىف 

احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول  :" لتطعاما فقإذا أكلت أنك لو ذكرت ربك * 
احلمد هللا الذي كساين هذا :لتقثوبا جديدا فإذا لبست و كما تقدم من ذنب كفر لمين وال قوة غُ

  "ك ما تقدم من ذنب كفر لورزقنيه من غري حول مين وال قوة غُ
احلمد هللا الذي أطعمين هذا  :"من أكل طعاما فقال " :����قال رسول اهللا  :قال ����ن معاذ بن أنس عف

د هللا الذي ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا جديدا فقال احلم
  ١" كساين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه 

وإن  كفر لأستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غُ "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 
  "رت من الزحففر نتك

 وإن له غفر إليه وأتوب القيوم احلي هو إال إله ال الذي العظيم اهللا أستغفر قال من:����رسول اهللا  فقد قال
  ٢" الزحف من فر كان
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك  "أنك لو ذكرت ربك فقلت * 

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنيب وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر يل 
مسي تحني  لتهااجلنة وإن قت صبح موقنا ا فمت دخلتحني هاتفإنه ال يغفر الذنوب إال أنت فإن قل

  "ت اجلنةموقنا ا دخل
سيد االستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ريب ال إله إال أنت  ": قال  ����عن النيب  ���� عن شداد بن أوسف

وأبوء خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنيب 
لك بنعمتك علي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت فإن قاهلا حني يصبح موقنا ا فمات دخل اجلنة وإن 

  ٣"قاهلا حني ميسي موقنا ا دخل اجلنة
ا  كا عشر صلوات ورفع كى اهللا عليصلَّ كخملصا من قلبعشراً  ����أنك لو صلَّيت على النىب * 

  ا عشر سيئات كحسنات وحما عنا عشر  كعشر درجات وكتب ل
من صلى علي من أميت صالة خملصا من قلبه صلى اهللا : "����قال رسول اهللا  :قال ����عن أيب بردة بن نيار ف

  ٤"عليه ا عشر صلوات ورفعه ا عشر درجات وكتب له ا عشر حسنات وحما عنه ا عشر سيئات

                                           
  ٢٠٤٢: صحيح الترغيب: حسن لغريه ١
  ) ١٣٥٨(  داود أيب صحيح ،)  ٢٦٩/  ٢(  الرغيب التعليق ، صحيح ٢

 

  رواه البخاري ٣
  ١٦٥٩: صحيح الترغيب: صحيح حسن ٤
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 كورضى عن كيف عمر كوأمد ل كرزقيف  كبسط اهللا ل  كرمحأنك لو بررت والديك ووصلت * 
  :اجلنة كوأدخل

من سره أن ميد له يف عمره ويزاد يف رزقه فليرب والديه : "����قال رسول اهللا  :قال ����عن أنس بن مالك ف
  ١" وليصل رمحه

  :كما يتناثر ورق الشجر كتناثرت خطايا كأخات صافحأنك لو * 
إذا لقي املؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه إن املؤمن " :قال ����عن النيب  ����عن حذيفة بن اليمان ف

  ٢"تناثرت خطايامها كما يتناثر ورق الشجر
  ٣"ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقا  " :����قال رسول اهللا :قال ����ن الرباء وع
يرى  غرفيف اجلنة  كبالليل والناس نيام كان ل صلَّيتلطعام وت االكالم وأطعم بتأطأنك لو * 

  :ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها
يف اجلنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها  : "قال  ����عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب ف

من ظاهرها فقال أبو مالك األشعري ملن هي يا رسول اهللا قال ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام وبات قائما 
  ٤" والناس نيام 

 نإو، كربة من كرب يوم القيامة  كعن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنأنك لو نفَّست * 
قضيها له تيف حاجة حىت  كمع أخي يتن مشإو، القيامة يوم اهللا كأظل لهت وضع أو معسرات أنظر

 :يوم تزول األقدام كثبت اهللا قدمي

ن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من نفس عن مؤم : "����قال رسول اهللا  :قال ����عن أيب هريرةف
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف 
الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له 

اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال حفتهم  به طريقا إىل اجلنة وما
املالئكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وذكرهم اهللا فيمن عنده ومن أبطأ به عمله مل يسرع به 

  ٥"نسبه 

                                           
  ٢٤٨٨: صحيح الترغيب:حسن ١
  ٢٧٢٠:صحيح الترغيب: صحيح لغريه ٢
  ٢٧١٨:صحيح الترغيب: صحيح ٣
  ٦١٧:صحيح الترغيب: حسن صحيح ٤
  رواه مسلم ٥
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فإين  :قال  .آهللا :الق .آهللا :قال. إين معسر  :عنه مث وجده فقال أنه طلب غرميا له فتوارى ����عن أيب قتادة 
   ١"من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" :يقول ����مسعت رسول اهللا 
 ظل حتت القيامة يوم اهللا أظله له وضع أو معسرا أنظر من : "����قال رسول اهللا : قال ����وعن أىب هريرة 

 ٢" ظله إال ظل ال يوم عرشه

يا رسول اهللا أي الناس أحب  :فقال ����اهللا عنهما أن رجال جاء إىل رسول اهللا  عن عبد اهللا بن عمر رضيو
وأحب األعمال إىل اهللا عز وجل سرور تدخله على  ،أحب الناس إىل اهللا أنفعهم للناس :فقال ؟ إىل اهللا 
 وألن أمشي مع أخ يف حاجة أحب إيل من ،تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ،مسلم

ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهللا ،شهرا - يعين مسجد املدينة -أن أعتكف يف هذا املسجد 
  ٣ "ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت يقضيها له ثبت اهللا قدميه يوم تزول األقدام ،رضا قلبه يوم القيامة 

عة الذين يظلهم اهللا يف ظله من السب نتاهللا من النار وك كجنا من خشية اهللا خالصاً أنك لو بكيت* 
  :يوم ال ظل إال ظله

 باتت عني و اهللا خشية من بكت عني :أبدا النار متسهما ال عينان: "  ����قال رسول اهللا : قال ����عن أنس ف
   ٤" اهللا سبيل يف حترس

  ٥"  خاليا ففاضت عيناهرجل ذكر اهللا:"ومن السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله
  :حمبة اهللا و كان له منابر من نور يوم القيامة كيف اهللا وجبت ل لو أحببت أنك* 
 يف للمتحابني حمبيت وجبت:  تعاىل اهللا قال: "  يقول ���� اهللا رسول مسعت:  قال ���� جبل بن معاذ عنف

:  تعاىل اهللا يقول: "  قال الترمذي رواية ويف.  مالك رواه" .  يف واملتباذلني يف واملتزاورين يف واملتجالسني
  ٦   " والشهداء النبيون يغبطهم نور من منابر هلم جاليل يف املتحابون

 اهللا عند اجلريان خري و لصاحبه خريهم اهللا عند األصحاب خري: "قال: وعن ابن عمرو رضى اهللا عنهما قال
  ٧"  جلاره خريهم

  

                                           
 ٩٠٣: صحيح لترغيب: صحيح ١
   ٩٠٩:صحيح الترغيب: صحيح ٢

  

 ٢٦٢٣: صحيح الترغيب: حسن لغريه ٣
 ٤١١٣:صحيح اجلامع: صحيح ٤
 متفق عليه ٥
 ٥٠١١:املشكاة: صحيح ٦
  ٣٢٧٠ :اجلامع صحيح: صحيح ٧

way2ganna.com



   

 

  

  رمضانالكنوز العشر ىف 

  :رفيق النيب يف اجلنة نتك يتيماً أنك لو كفلت* 
وسطى وأشار بالسبابة وال" هكذا اجلنة يف اليتيم وكافل أنا"  :����قال رسول اهللا :قال ����فعن سهل بن سعد 

  ١.وفرج بينهما
  :كااهد يف سبيل اهللا نتعلى األرملة واملسكني كيت سعأنك لو * 
وأحسبه ، الساعى على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا:" ����قال رسول اهللا : قال ����عن أىب هريرة ف

  ٢"وكالصائم ال يفطر، رلقائم الذى ال يفتوكا: "قال
  :   درجة قائم الليل صائم النهارت اجلنة وبلغت دخل كخلق نسحأنك لو * 
 و،  حمقا كان إن و املراء ترك ملن اجلنة ربض يف بيت زعيم أنا" : ����قال رسول اهللا : قال ����عن أىب أمامة ف

   ٣"  خلق حسن ملن اجلنة أعلى يف بيت و،  مازحا كان إن و الكذب ترك ملن اجلنة وسط يف بيت
إن الرجل ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل :" ����قال رسول اهللا : وعن عائشة رضى اهللا عنها قالت

  ٤"صائم النهار
اهللا يوم  ككسا ــهتنن كفَّفإ،اهللا أربعني مرة  كعليه غفر لت مسلما فكتمأنك لو غسلت * 

 :اهللا حلة خضراء  كاملؤمن يف مصيبته كسا كأخايت ن عزفإ ،اجلنة وإستربقالقيامة من سندس 

من غسل مسلما فكتم عليه غفر له اهللا أربعني مرة ومن حفر له فأجنه أجري عليه  :"����قال رسول اهللا 
  ٥) اجلنة  وإستربقكأجر مسكن أسكنه إياه إىل يوم القيامة ومن كفنه كساه اهللا يوم القيامة من سندس 

من عزى أخاه املؤمن يف مصيبته كساه اهللا حلة خضراء حيرب  ": قال  ���� عن النيب ���� عن أنس بن مالكو
  "ا يوم القيامة

  ٦") يغبط : ( يا رسول اهللا ما حيرب ؟ قال : قيل  
  جعلىن اُهللا وإياكم منهم إخوتى املؤمنني، وهذا هو سبيل السابقني السابقني

  العاشر وهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُوهذا هو الكرتُ
         

                                           
 رواه البخاري ١
  متفق عليه ٢
 ٢٧٣:الصحيحة:حسن ٣
 ١٦٢٠:صحيح اجلامع: صحيح ٤
  ٣١:تلخيص أحكام اجلنائز: صحيح ٥
  ٧٠:تلخيص أحكام اجلنائز: حسن ٦
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�]< <
< <

<F»æ< ساعة ونصـف ساعة ونصـف ساعة ونصـف ساعة ونصـف@@<ÔßÓµ<<ğì‡^{ßq<‚ã�i<á_

<àÊ‚Łiæ<äé×Â<îq×’Łè<îjuŁéÊ<°{�]�Î<†q_<ÔÖ<ŁgjÓ<
E°Ûé¿ÃÖ]<°×f¢]<ŁØnÚ<De�]<áƒd< <

< <
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< <

<F<»æســاعةســاعةســاعةســاعة<<Ô{{ßÓµ<<<l]ç×{{‘<‹{{¸<îU×{{’Łi<á_

<í{{Â^Û¢]<Ä{{Ú<l^{{eçjÓÚŁéÊ<Ô{{Ö<Łg{{jÓ<Ł†{{q_Q<s{{rŽu<
�]<áƒde< <

< <

<F»æ< نصف سـاعة نصف سـاعة نصف سـاعة نصف سـاعة<<Ô{ßÓµ<<<îU×{’Łi<á_MN<<<í{ÃÒ…

Eì‚Òö¹]<àßŠÖ]D<ÊłfŁéÿßî<îÊ<fikée<ÔÖ<�]<áƒde<íĆß¢] 
<
 
<<

<F»æ<بع ساعةبع ساعةربع ساعةربع ساعةرر<<<ğìæ‚{Æ<ğ̂–è†Ú<…æˆi<á_<ÔßÓµ

<íé{{�Â<æ_<<Ô{{é×Â<îU×{{’ŁéÊSLzLLL<<Ô{{Ö<çÂ‚{{èæ<Ô{{×Ú
<íĆß¢^e<ĐÔ×Ú�]<áƒde< <

< <

< F»æ    دقيقة    < á_< ÔßÓµ< �]< xfŠŁiMLL<<ì†Ú    
ŁéÊŁ†q_<ÔÖ<ŁgjÓ<<<àÚ<Ø–Ê_MLL<íÞ‚e<E<^ãe<Ñ‚’jŁè

�]<Øéf‰<îÊ<D�]<áƒdeJ< <
�]<‚Û�<æ_<MLL<<ì†Ú<ŁéÊŁ†q_<ÔÖ<ŁgjÓ<<<<àÚ<Ø–Ê_

MLL<Œ†Ê<E�]<Øéf‰<îÊ<<^ãé×Â<ŁØÛvŁè<D�]<áƒdeJ< <
<�]<†ñfÓŁi<æ_MLL<<ì†Ú<ŁéÊŁ†q_<ÔÖ< ŁgjÓ<<<<àÚ<Ø–Ê_

MLL<ífÎ…<E�]<Øéf‰<îÊ<ŁÐjÃŁi<D�]<áƒdeJ  
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<F<»æ نصــف دقيقــة<<<�]<çÂ‚{{i<á_<Ô{{ßÓµE<]ƒc

<Ñç{{{ŠÖ]<k{{{×}�<D<Ñç{{{ŠÖ]<ð^ÂŁ‚{{{e<ŁéÊ<<Ô{{{Ö<Łg{{{jÓV<
MzLLLzLLL<<íß{{Šu<H<Ô{{ßÂ<b¼{{vŁèæMzLLLzLLL<íòé{{‰<H

<ÔÖ<îßfŁèæíĆß¢]<îÊ<fikée<< <
< <

< <
< <

<F»æ     بــــع دقيقـــــةر<�]<†ËÇj{{{{{Ši<á_<Ô{{{{{ßÓµ    
<<l]ç{{{Úù]æ<Üãß{{{Ú<ð^{{{éuù]<l^{{{ßÚö¹]æ<°ßÚö{{{Û×Ö<<

ŁéÊ<ÔÖ<ŁgjÓ<VMzLLLzLLLzLLL<íßŠu�]<áƒde 
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�و�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lن �� �� �� �
تقتم؟، وزجرمت عن الرذائـل  لقد شوقتم إىل الفضائل فهل اش

وكنتم يف سكر اهلوى فهل أفقتم؟، فلـو حاسـبتم أنفسـكم    
وحققتم، لعلمتم أنكم بغري وثيق توثقتم، فاطلبوا اخلالص مـن  

  .أسر اهلوى فقد جد الطالبون
�و�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lن �� �� �� �

إخواين، توانيم وسري الصاحلني حيث وصفت أعماهلم وبعـض  
، وكم نصحناكم ولربا ضاع احلـديث،  أعمالكم كدر خبيث
  . فهل أراكم تتفكرون

�و�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lن �� �� �� �
أيقظنا اهللا وإياكم ملصاحلنا، وعصمنا من ذنوبنـا وقبائحنـا،   
واستعمل يف طاعته مجيع جوارحنا، وال جعلنـا ممـن يرضـى    

  . بالدون
�و�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lنو�`�ذ���&��96�&[�א �9�&�Lن �� �� �� � @ @@ @@ @@ @@@
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        وأخرياً وأخرياً وأخرياً وأخرياً 
<{{{–²<î{{{¿�<á_<l�…_<ác<…ç{{{qù]<å„{{{â<íËÂ^

<<<<l^{è�Ö]<‚é{‰<Ùç{Î<†Ò„{jÊ<l^ßŠ£]æ<<VEE<<à{Ú
ä×Â^Ê<†q_<ØnÚ<ä×Ê<�}<î×Â<Ù�y<DDÜ×ŠÚ<w< <

  

�و�د��Wא%�و�د��Wא%�و�د��Wא%�و�د��Wא%� �� �� �� �
<<<<<<<<ð]ç{‰<Hå^{Ïi]æ<�{¤]<]„{â<î{×Â<flÙ�<à{Ú<Ø{ÓÖ<†ËÇè<á_
<<^{ãÏ×Â<àÚ<]„Ò<H�]<äqæ<^ãe<êÇje]<í¿ÂçÚ<æ_<íÛ×Óe
<<<<<<<^{ãe]çm<ð^{q…<^{ãÃf�<à{Úæ<H�]<lç{ée<à{Ú<kée<î×Â

<Â<î{{×Â<^{{ãÂ‡ææ<<<<<l]ç{{ßÏÖ]<�{{Â<^{{ãne<à{{Úæ<H�]<�^{{f
<<<<^{ã¶†i<à{Úæ<Hí{é¹^ÃÖ]<kÞ�Þý]<íÓf�<æ_<Híéñ^–ËÖ]
<<<<í{{{Úù]<Ä{{{é¶<^{{{ãe<Ä{{{ËjßjÖ<Hí{{{éfßqù]<l^{{{Ç×Ö]<±c

<<í{{è�Ö]<‚é{{‰<‚{{Âæ<ä{{éËÓèæ<HíéÚø{‰ý]V@EE<�]<†{{–Þ
<<<<<<<È{×fÚ<ĆhŁ†{Ê<Hä{Ã�<^{ÛÒ<ä{Ç�×fÊ<ğ̂òé{�<^ßÚ<Ä�<ğ]ð†Ú]

ÄÚ^‰<àÚ<îÂæ_y<DD<ÄÚ^¢]<xév‘<VRSRPw  
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