
    

 
 

                                                                                                                                                    نشاط التوعية الدينية                                                                                                                                   جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية
  8772 لسنة 0937المشهرة برقم 

 ؟!!!ىل تقبل كرم الكريم سبحانو وتعالى
 .[٥٣ األحزاب:] چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۇ ۇ ۆ  چ : قال تعالى

 التخريج الثواب العمل م
 رواه مسلم َخِطيَئةٍ  أَْلفُ  َعْنوُ  ُيَحط   َأوْ  َحَسَنٍة، أَْلفُ  َلوُ  فَ ُيْكَتبُ  )يقول سبحان اهلل(.  َتْسِبيَحةٍ  ِمائَةَ  ُيَسبِّحُ  1

2 
)يقول   بالغداِة، ومائًة بالعشيِّ  مائةً  اهللَ  سبحَ  من

 كمن حجَّ مائَة حجةٍ كان   سبحان اهلل صباحا ومساء مائة مرة(

: رحمو اهلل قال الترمذي
 . حسن غريب

وحسنو األلباني رحمو 
 اهلل بلفظ قريب

3 
ومن حمد اهلَل مائًة بالغداِة ، ومائًة بالعشيِّ ، 

 كان كمن غزا مائَة غزوةٍ  )يقول احلمد هلل(

4 
ومن ىلََّل اهلَل مائًة بالغداِة ، ومائًة بالعشيِّ 

 كان كمن أعتَق مائَة رقبٍة من ولِد إسماعيلَ  اهلل()يقول ال إله إال 

5 
)يقول ومن َكب ََّر اهلَل مائًة بالغداِة ، ومائًة بالعشيِّ 

 اهلل أكرب(
لم يأِت في ذلك اليوِم َأَحٌد بأكثَر ممَّا أََتى بِو إَّلَّ من 

 قال مثَل ما قال ، أو زاد على ما قال
 رواه البخاري ومسلم  اْلَجنَِّة. ُكُنوزِ  ِمنْ  َكْنزٍ  ."بِاللَّوِ  ِإَّل قُ وَّةَ  َوَّل َحْولَ  "َّلمن قال:  6

7 
 011 يَ ْوم   ِف  َوِبَحْمِدِه" اللَّوِ  "ُسْبَحانَ من قال: 

 َمرَّة .
)غفرت  اْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوَلوْ  َخطَايَاُه، ُحطَّتْ 

 .خطاياه وإن كانت كثيرة(
 رواه البخاري ومسلم 

8 
 اللَّوِ  ُسْبَحانَ  َوِبَحْمِدِه، اللَّوِ  "ُسْبَحانَ من قال: 

 ".اْلَعِظيمِ 
 اْلِميَزاِن، ِفي ثَِقيَلَتانِ  اللَِّساِن، َعَلى َخِفيَفَتانِ  َكِلَمَتانِ 
 الرَّْحَمِن. ِإَلى َحِبيَبَتانِ 

 رواه البخاري ومسلم 

 رواه مسلم  َعْشًرا. ِبَها َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى مرة واحدة. من صلى على النبي  9

11 

 َلوُ  َلُو، َشرِيكَ  ََّل  َوْحَدُه، اللَّوُ  ِإَّلَّ  ِإَلوَ  "ََّل من قال: 
 َقِديٌر" َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  اْلَحْمدُ  َوَلوُ  اْلُمْلكُ 

 َمرَّة . 011 يَ ْوم   ِف 

 ِماَئةُ  َلوُ  وَُكِتَبتْ  رِقَاٍب، َعْشرِ عتق( أجر ) َعْدلَ  َلوُ  َكاَنتْ 
 ِمنَ  ِحْرزًا َلوُ  وََكاَنتْ  َسيَِّئٍة، ِمائَةُ  َعْنوُ  َوُمِحَيتْ  َحَسَنةٍ 

 بَِأْفَضلَ  َأَحدٌ  يَْأتِ  َوَلمْ  يُْمِسَي، َحتَّى َذِلكَ  يَ ْوَموُ  الشَّْيطَانِ 
 َذِلَك. ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعِملَ  َأَحدٌ  ِإَّلَّ  بِوِ  َجاءَ  ِممَّا

 رواه البخاري ومسلم 

11 
، أي قال: والمؤمناتمن استغفر للمؤمنين 

 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
كتب لو بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، المسلمون اآلن 

 مليار 1.5
 صحيح الجامع

12 

 َخْلِقِو، َعَددَ  َوِبَحْمِدهِ  اللَّوِ  "ُسْبَحانَ من قال: 
َكِلَماتِِو" ثالث  َوِمَدادَ  َعْرِشِو، َوزِنَةَ  نَ ْفِسِو، َوِرَضا

 مرات.
 رواه مسلم  يأخذ ثواب الذكر من الصبح إلى الضحىصاحبها 

 القرآن الكرمي(اللَِّو" ) ِكَتابِ  ِمنْ  "َحْرفًامن قرأ  13
  َأْمثَاِلَها، بَِعْشرِ  َواْلَحَسَنةُ  َحَسَنٌة، بِوِ  فَ َلوُ 

 حسنة0111قراءة صفحة=
 صححو األلباني 



    

 
 

14 
 مرةَأَحٌد"  اللَّوُ  ُىوَ  "ُقلْ من قرأ سورة اإلخالص: 

 واحدة.
 رواه البخاري ومسلم  ثلث القرآن. تعدل

15 
حىت َأَحٌد"  اللَّوُ  ُىوَ  "ُقلْ من قرأ سورة اإلخالص: 

 خيتمها عشر مرات.
 صحح إسناده األلباني اْلَجنَِّة. ِفي َقْصًرا َلوُ  اللَّوُ  بَ َنى

16 

 َأنْ  قَاَل: "َأْشَهدُ  ثُمَّ  اْلُوُضوَء، فََأْحَسنَ  تَ َوضَّأَ  َمنْ 
 َأنَّ  َوَأْشَهدُ  َلُو، َشرِيكَ  ََّل  َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإَّلَّ  ِإَلوَ  ََّل 

 ِمنَ  اْجَعْلِني اللَُّهمَّ  َعْبُدُه َوَرُسولُُو، ُمَحمًَّدا
 .اْلُمَتَطهِّرِيَن" ِمنَ  َواْجَعْلِني الت َّوَّابِينَ 

 صححو األلباني  َشاَء. أَي َِّها ِمنْ  َيْدُخلُ  اْلَجنَّةِ  أَبْ َوابِ  َثَمانَِيةُ  َلوُ  فُِتَحتْ 

17 
من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر اهلل 

 صححو األلباني  كانت لو كأجِر َحجٍَّة وُعْمَرٍة تامٍَّة، تامٍَّة، تامَّة. حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين.

)صدقة عن مفاصل وعظام اجلسم  حسنة 3611 صالة الضحى 18
 ، واحلسنة بعشر أمثاهلا(٥01وعددها 

 مسلمرواه 

"  آيَةَ من قرأ " 19  صححو األلباني  َيُموَت. َأنْ  ِإَّل اْلَجنَّةِ  ُدُخولِ  ِمنْ  َيْمنَ ْعوُ  َلمْ  .بعد كال صالة مكتوبةاْلُكْرِسيِّ

21 

 حمد اهلل(، و٥٥بعد كل صالة ) سبح اهللمن 
 ِإَلوَ  "ََّل (، وقال متام املائة ٥٥) كبر اهلل(، و٥٥)

 َوَلوُ  اْلُمْلُك، َلوُ  َلُو، َشرِيكَ  ََّل  َوْحَدهُ  اللَُّو، ِإَّلَّ 
 َقِديٌر". َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  اْلَحْمُد،

 رواه مسلم  اْلَبْحِر. زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َخطَايَاهُ  ُغِفَرتْ 

21 

 َوْحَدهُ  اللَّوُ  ِإَّلَّ  ِإَلوَ  "ََّل من دخل السوق، فقال: 
 ُيْحِيي اْلَحْمُد، َوَلوُ  اْلُمْلكُ  َلوُ  َلُو، َشرِيكَ  ََّل 

ُر، بَِيِدهِ  َيُموُت، ََّل  َحي   َوُىوَ  َويُِميتُ   َوُىوَ  اْلَخي ْ
 َقِديٌر". َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى

 أَْلفِ  أَْلفَ  َعْنوُ  َوَمَحا َحَسَنٍة، أَْلفِ  أَْلفَ  َلوُ  اللَّوُ  َكَتبَ 
 اْلَجنَِّة. ِفي بَ ْيًتا َلوُ  َدرََجٍة، َوبَ َنى أَْلفِ  أَْلفَ  َلوُ  َورََفعَ  َسيَِّئةٍ 

 حسنو األلباني 

22 
أي يلقي ، (السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو)

 السالم على املؤمنني
  صححو األلباني  حسنة 311

 َلوُ  فَ َغَفرَ  لَوُ  اهللُ  َفَشَكرَ ، وفي روايات أخرى اْلَجنَّةَ  لَ دخي األذى عن الطريق )حجر أو غيره( أزالمن  23
، رواه مسلم رحمو اهلل
والروايات األخرى 

 للبخاري ومسلم

 

 عيم أن هللا أعد ىأخي اىمسيم، أختي اىمسيمت.. إذا استمس اإلوسان في ٌرا اىعمو، سيتعُد ىساوً عيى ذمس هللا، َى

 ؛، فإذا َجدوا دقيقت اوتظازطيب أن وحتفع بٍري اىُزقتمه اىمغفسة َأجًسا عظيًما، َأوً َاىرامساث ىيرامسيه 

 . بدال مه أن وضيع أَقاتا مثيسة في ما ال فائدة مىً وستفيد مىٍا، فىنسب أجًسا َوصداد عيًما

 .ميحُظت: استعه باهلل َحاَه أن ترمس هللا بيساول َبقيبل 
 القبول!!اإلخالص وونسأل اهلل 

 ا.تصُيسٌا َتُشيعٍا ينه ىل مثو أجس مه يعمو بما فيٍا. َجصامم هللا خيسً في شازك بإذن هللا 
 


