
 













 

 اجلنة حتت اْقدام االْمهات
 

جاء رجل اىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال من احق انلاس حبسن صحابة ؟ 
قال ثم من؟ قال: ثم  ال ثم من ؟ قال :ثم امك.قال:ثم امك ق قال:ثم من؟ قال:امك

 ابوك 

 

 ان النساء شقائق الرجال
 

 اكْسنان املسط سواسيةنلاس ا

َْزٰى إِالا ِمثْلََها  ْؤِمٌن  ۖ  َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَََل ُيج َو مج ْنََثٰ وَهج
ج
ْو أ

َ
َوَمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن َذَكٍر أ

لجوَن اجْلَناَة يجْرَزقجوَن ِفيَها بَِغْْيِ ِحَساٍب  َِك يَْدخج
ٰ

وََل
ج
 فَأ

ْنََثٰ 
ج
ْو أ

َ
ْم ِمْن َذَكٍر أ ِضيعج َعَمَل ََعِمٍل ِمنْكج

ج
ِّنِّ اَل أ

َ
ْم أ ْم َربُّهج ْم  ۖ  فَاْستََجاَب لَهج كج َبْعضج

وذجوا ِِف َسِبيِِل َوقَاتَلجوا َوقجِتلجوا  ۖ  ِمْن َبْعٍض 
ج
وا ِمْن ِديَارِِهْم َوأ ْخرِجج

ج
وا َوأ يَن َهاَجرج ِ

فَاَّلا



ْم َسيِّئَا َرنا َعنْهج َكفِّ
ج
ْنَهارج ثََوابًا ِمْن ِعنِْد ََل

َ
ْم َجنااٍت ََتِْري ِمْن حَتِْتَها اَْل ْدِخلَناهج

ج
تِِهْم َوََل

اِ  ْسنج اثلاَواِب  ۗ  اهلل اج ِعنَْدهج حج  َواهلل

ْؤِمٌن فَلَنجْحِييَناهج َحيَاًة َطيِّبًَة  َو مج ْنََثٰ وَهج
ج
ْو أ

َ
ْم  ۗ  َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن َذَكٍر أ َونَلَْجِزَيناهج

ْحَسِن َما اَكنجوا َيْعَملجونَ 
َ
ْم بِأ ْجَرهج

َ
 أ

 ْ ْسِلَماِت َوال ْسِلِمنَي َوالْمج اِدِقنَي إِنا الْمج ْؤِمنَاِت َوالَْقانِتِنَي َوالَْقانِتَاِت َوالصا ْؤِمِننَي َوالْمج مج
ِقنَي  َتَصدِّ ابَِراِت َواْْلَاِشِعنَي َواْْلَاِشَعاِت َوالْمج ابِِريَن َوالصا اِدقَاِت َوالصا َوالصا

مْ  وَجهج ائَِماِت َواِْلَاِفِظنَي فجرج ائِِمنَي َوالصا قَاِت َوالصا َتَصدِّ اِكِريَن  َوالْمج َواِْلَافَِظاِت َواَّلا
ْجًرا َعِظيًما

َ
ْم َمْغِفَرًة َوأ اج لَهج َعدا اهلل

َ
اِكَراِت أ اَ َكِثًْيا َواَّلا  اهلل



 

 

c. 

 



tasydid takhfif

 shiratal mustaqim



 اجلنة حتت اْقدام االْمهات

ْْحََد بِْن َشاِهنَي ، ثنا َعبْدج 
َ
َمرج ْبنج أ ، ثنا عج بجو َعِِلٍّ اِْلََسنج ْبنج َخلٍَف الَْواِسِطيُّ

َ
نَا أ ْخََبَ

َ
أ

اِ ، ثنا َعِِلُّ ْبنج إِبَْراِهيَم الَْواِسِطيُّ ، ثنا  اِ بِْن الَْواثِِق بِاهلل ْهتَِدي بِاهلل الَْواِحِد ْبنج الْمج
َهاجِ  ورج ْبنج الْمج ولج َمنْصج نَِس بِْن َمالٍِك ، قَاَل : قَاَل رَسج

َ
باارج ، َعْن أ

َ
ِِب انلاْْضِ اَل

َ
ِر ، َعْن أ

َهات ما
ج
قَْداِم اَل

َ
اج َعلَيِْه وََسلاَم : اجْلَناةج حَتَْت أ اِ َصىلا اهلل   اهلل
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 ان النساء شقائق الرجال

 

 انلاس سواسية اكءسنان املسط



 ام االْمهاتاجلنة حتت اْقد .1

جاء رجل اىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال من احق انلاس حبسن صحابة  .2
قال:ثم امك قال ثم من ؟ قال :ثم امك.قال ثم من؟  قال:ثم من؟ ؟ قال:امك

 قال: ثم ابوك

 ان النساء شقائق الرجال .3

 انلاس سواسية اكْسنان املسط .4









‟



 

 




