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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  

  مقَدمةٌ
احلمد هللا الَّذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظَمته خيشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر املتهجد وال       

             ابِه كَالَمشه بكالمٍ جيِلُّ أنْ يسبحان كَلَّمهد، يتجه ويفْسن اهدلُ املُجذبطَلبِ ثوابِه يقُد، ولعد، أمحـده     يرباملخلوقني وي 
حمد من يرجو الوقوف على بابِه غري مشرد، وأشهد أنْ ال إِله إِالَّ اهللا وحده ال شريك له شهادةَ مـن أخلـص هللا                        

ه أيب بكرٍ الصديق وتعبد، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه الَّذي قام بواجب العبادة وتزود، صلَّى اهللا عليه وعلى صاحب      
الَّذي مأل قلَوب مبغضيه قَرحات تنفد، وعلى عمر الَّذي كَانَ  يقَوي اِإلسالم ويعضد، وعلى عثمان الَّـذي جاَءتـه     

ابِه صـالة   الشهادةُ فلم يتردد، وعلى وعلي الَّذي كان ينسف زرع الكُفرِ بسيفه ويحصد، وعلى سائرِ آله وأصـح                
  )١(مستمرة على الزمان الْمؤبد، وسلَّم تسليماً

******  

                              
)١(  ١٢٥ةيظعوسِ الورالدو ةرِيبنطَبِ امللْخةً ليعجةً سمقَدللمؤلف  م )١٦(  
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  عبادات تدخلُك اجلَنةَ 

  :شهادة التوحيد 
 نقَالَفَع هأَن هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه :قُلْت :اميالْق موي كتفَاعاس بِشالن دعأَس نولَ اِهللا مسا رة؟ فَقَالَي :

» ،يثدلَى الْحع كصرح نم تأَيا رمل ،كنلُ مأَو ديث أَحدذَا الْحه نأَلَنِي عسةَ أَنْ، الَ يريرا ها أَبي تنظَن لَقَد
  )١(»صاً من قبلِ نفِْسهالَ إِلَه إِالَّ اُهللا خال: أَسعد الناسِ بِشفَاعتي يوم الْقيامة من قَالَ

 صلَّى اُهللا  -سمعت عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّه            : وعن أَبِى عبد الرحمنِ الْحبلى قَالَ       
   لَّمسو هلَيع-:  »       لَى رى عتأُم نالً مجر لِّصخيس إِنَّ اللَّه         جِالس نيعستةً وعست هلَيع رشنفَي ةاميالْق موقِ يالَئُءوسِ الْخ

                 با رقُولُ الَ يظُونَ فَيافى الْحتبكَت كئًا أَظَلَميذَا شه نم ركنقُولُ أَتي رِ ثُمصالْب دثْلُ مجِلٍّ مكُلُّ س .  ذْرع قُولُ أَفَلَكفَي 
  با رقُولُ الَ يفَي .  إِالَّ اللَّـه أَنْ الَ إِلَه دها أَشيهبِطَاقَةٌ ف جرخفَت موالْي كلَيع الَ ظُلْم هةً فَإِننسا حندنع لَى إِنَّ لَكقُولُ بفَي

         كنزو رضقُولُ احفَي ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشالَ            و كفَقَالَ إِن جِالَّتالس هذه عالْبِطَاقَةُ م هذا هم با رقُولُ يفَي
ظْلَمٌء. تىش مِ اللَّهاس عثْقُلُ مالْبِطَاقَةُ فَالَ ي ثَقُلَتو جِالَّتالس تفَطَاش فَّةى كالْبِطَاقَةُ فو فَّةى كف جِالَّتالس عوضقَالَ فَت 

«.)٢(    
الَ إِلَه : فَإِنَّ اللَّه قَد حرم علَى النارِ من قَالَ: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عتبان بن مالك قَالَ  عن  و

       اللَّه هجو كي بِذَلغتبي ،ابٍ  " إِلَّا اللَّههش نقَالَ اب : أَلْتس ثُم    ارِيصاَألن دمحم نب نيمٍ  - احلُصـالنِي سب دأَح وهو - 
ارِيصبِيعِ اَألننِ الرب ودمحم يثدح نع ،هِماترس نم وهو :»كبِذَل قَهد٣(» فَص(  

من مات وهو يشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، وأَنَّ      : قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم      : أَنسٍ، عن معاذ، قَالَ   عن  و
  .محمدا رسولُ اِهللا، صادقًا من قَلْبِه، دخلَ الْجنةَ

   )٤(. الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، مخلصا، دخلَ الْجنةَ: من قَالَ عند الْموت:  ويف رواية-
قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  : حدثَنا سلْمانُ الْفَارِسي ، قَالَ  : ةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ       عن أَبِي هرير  و

اوات ومن فـي اَألرضِ ،  اللَّهم إِني أُشهِدك وأُشهِد مالئكَتك وحملَةَ عرشك ، وأُشهِد من في السم         : من قَالَ   « :  
         ثُلُثَه اللَّه قتةً أَعرا مقَالَه نم ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لَك رِيكالَ ش كدحو تإِالَّ أَن الَ إِلَه اللَّه تأَن كأَن

قتنِ أَعيترا مقَالَه نمارِ ، والن نارِ مالن نم كُلَّه اللَّه قتا ثَالثًا أَعقَالَه نمارِ ، والن نم هثُلُثَي ٥(» اللَّه(   

                              
  .باب صفة اجلنة والنار) ٦٢٠١( رواه البخاري )١(
 )  ٥٥٥٩(وصححه األلباين يف املشكاة ) ٢٨٥٠( رواه الترمذى )٢(
  )٤٢٥( رواه البخاري )٣(
  )٦٤٣٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٢٣٥٣( رواه أمحد )٤(

  

  )   ٢٦٧(وصححه األلباين يف الصحيحة )  ١٩٢٠(  رواه احلاكم )٥(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
من كَانَ آخر كَالَمه ال «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اُهللا : معاذ بنِ جبلٍ رضي اُهللا عنه قَالَعن و 

خإِالَّ اُهللا، د ةإِلهن١(» لَ الْج(  
الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، : ما من عبد قَالَ«: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسول اهللا : وعن أبِي ذَر رضي اُهللا عنه قَالَ

وإِنْ زنى، : قُلْت. »  زنى، وإِنْ سرقوإِنْ«: وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟ قَالَ: قُلْت. » ثُم مات علَى ذَلك إِالَّ دخلَ الْجنةَ
وإِنْ زنى، وإِنْ سرق علَى رغْمِ أَنف «: وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟ قَالَ: قُلْت. » وإِنْ زنى، وإِنْ سرق«: وإِنْ سرق؟ قَالَ

ذَا قَالَ. » أَبِي ذَرثَ بِهدإِذَا ح و ذَركَانَ أَبو :أَبِي ذَر فأَن مغإِنْ ر٢(و(.  
ةَ   وادبع نقَالَ         - رضى اهللا عنه     -ع  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىنِ النالَ         « :  ع هدحو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه هِدش نم

سى عبد اللَّه ورسولُه وكَلمته ، أَلْقَاها إِلَى مـريم ، وروح منـه ،               شرِيك لَه ، وأَنَّ محمداً عبده ورسولُه ، وأَنَّ عي         
   )٣(» والْجنةُ حق والنار حق ، أَدخلَه اللَّه الْجنةَ علَى ما كَانَ من الْعملِ 

         انِئه نب ريمثَنِى عدابِرٍ قَالَ حنِ جنِ ابقَالَ قَالَ            وع تامالص نةُ بادبا عثَندةَ حيأَبِى أُم نةُ بادنثَنِى جدقَالَ ح
   ولُ اللَّهسر-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - : »   هـدبا عـدمحأَنَّ مو لَـه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهقَالَ أَش نم 

 نم اللَّه لَهخأَد قح ارأَنَّ النو قةَ حنأَنَّ الْجو هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو هتأَم نابو اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ولُهسرو
  )٤(.»أَى أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية شاَء 

ماإلميانُ والعحاللُ الص:  
وبشرِ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا منها         {: قال تعاىل   

ابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا هرِز ةرثَم نونَ مدالا خيهف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَه٥(}) ٢٥(ا و(  
   )٦(})٨٢(والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ { :  وقال تعاىل 
حات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا          والَّذين َآمنوا وعملُوا الصال   {: وقال تعاىل   

   )٧(})٥٧(لَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلًا 
جرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبدا     والَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات سندخلُهم جنات ت      {: وقال تعاىل   

   )٨(} وعد اللّه حقا ومن أَصدق من اللّه قيالً

                              
  )   ١٦٢١(باب يف التلقني، وصححه األلباين يف املشكاة ) ٣١١٦( رواه أَبو داود )١(
باب من مات ال يشرك باهللا شيء دخل اجلنة ومن مات ) ٩٤( له، ومسلم باب الثياب البيض، واللفظ) ٥٤٨٩( رواه البخاري )٢(

  .مشركا دخل النار
 )٣٤٣٥(  رواه البخاري )٣(
  )١٤٩(  رواه مسلم )٤(
 ]٢٥/البقرة[)٥(
 ]٨٢/البقرة[)٦(
 ]٥٧/النساء[)٧(
 ]١٢٢/النساء[)٨(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 في جنات إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِم تجرِي من تحتهِم الْأَنهار           { :وقال تعاىل    

  )١(}) ١٠(دعواهم فيها سبحانك اللَّهم وتحيتهم فيها سلَام وَآخر دعواهم أَن الْحمد للَّه رب الْعالَمني ) ٩(النعيمِ 
خالدين فيها لَـا  ) ١٠٧(جنات الْفردوسِ نزلًا إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم   { :وقال تعاىل   

  )٢(}) ١٠٨(يبغونَ عنها حولًا 
من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ « : عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم             و

نالْج هى إِلَيتؤأَنْ ي بحا ياسِ مى إِلَى النأْتيرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤي وهو هتنِيم رِكْهد٣(»ةَ فَلْت(   
                 ا مسالج ترٍو ، قَالَ كُنمنِ عب اللَّه دبع نع ، ةبالْكَع بر دبنِ عنِ بمحالر دبع نوع      ، ـةبلِّ الْكَعي ظف هع

كُنا مع رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في سفَرٍ ، فَنزلْنا منزِالً ، فَمنا مـن يـضرِب ،              : وهو يحدثُ الناس ، قَالَ      
الصالَةَ جامعةً ، :  ، إِذْ نادى منادي رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم خباَءه ومنا من هو في جشرِه ، ومنا من ينتضلُ     

 ، أَنْ يدلَّ أَيها الناس ، إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي ، إِالَّ كَانَ حقا علَيه            : فَانتهيت إِلَيه ، وهو يخطُب الناس ، ويقُولُ         : قَالَ  
أُمته علَى ما يعلَمه خيرا لَهم ، وينذرهم ما يعلَمه شرا لَهم ، أَالَ وإِنَّ عافيةَ هذه اُألمة في أَولها ، وسيصيب آخرهـا                       

نتجِيُء الْفا ، تضعا بهضعب قِّقري نتفالٌَء ، وب نمؤقُولُ الْمقُولُ : ةُ فَيجِيُء ، فَيت ثُم ، فكَشنت ي ، ثُمكَتلهم هذه : هذه
كْـه  هذه هذه ، ثُم تنكَشف ، فَمن أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ، ويدخلَ الْجنةَ ، فَلْتدرِ   : ، هذه ، ثُم تجِيُء ، فَيقُولُ        

                        ، هدفْقَةَ يص طَاها ، فَأَعامإِم عايب نمو ، هى إِلَيتؤأَنْ ي بحا ياسِ مي إِلَى النأْتيرِ ، ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤي وهو هتنِيم
      طَاعتاس إِن هعطفَلْي ، ةَ قَلْبِهرثَمةً (ورقَالَ ما: ومطَاعتاس  ( قُلْتنِ ، ولَيجر نيي بأْسر لْتخا ، أَدهتعما سفَـإِنَّ  : فَلَم

صه أَطعه في طَاعة اللَّه ، واع: ابن عمك معاوِيةَ يأْمرنا ، فَوضع جمعه علَى جبهته ، ثُم نكَس ، ثُم رفَع رأْسه ، فَقَالَ        
    لَه قُلْت ، اللَّه ةيصعي م؟ قَالَ : ف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمس تأَن :   ، ـايأُذُن هتعـمس ، معن

   )٤(.ووعاه قَلْبِي
  
  
  
  
  
  
  

                              
 ]١٠، ٩/يونس[)١(
 ]١٠٨، ١٠٧/الكهف[)٢(
 )٢٤١(،والصحيحة ) ٣٩٥٦(أللباين يف صحيح ابن ماجة وصححه ا) ٦٩٨٢(   رواه أمحد )٣(
)٤( ملسرواه م  )٤٨٨٢  (  
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   :له ورسواللَّهطَاعةُ  

 ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالـدين فيهـا    تلْك حدود اللَّه  {:قال تعاىل   
 يمظالْع زالْفَو كذَل١٣(و (هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو) ١(} )١٤(  
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطعِ اللَّه ورسولَه {: وقال تعاىل 

    )٢(} يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا أَليما
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سـمعنا وأَطَعنـا                 { :وقال تعاىل   

  )٣(}) ٥٢(لَئك هم الْفَائزونَ ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُو) ٥١(وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
قَالُوا . » كُلُّ أُمتى يدخلُونَ الْجنةَ ، إِالَّ من أَبى « : وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ          

    )٤(»لَ الْجنةَ ، ومن عصانِى فَقَد أَبى من أَطَاعنِى دخ« يا رسولَ اللَّه ومن يأْبى قَالَ 
  - أَنَّ رسـولَ اللَّـه   - رضى اهللا عنه -وعنِ الزهرِى أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ أَنه سمع أَبا هريرةَ       

     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِى فَ  « :  قَالَ -صأَطَاع نم               ريِى فَقَـدأَم أَطَاع نمو ، ى اللَّهصع انِى فَقَدصع نمو ، اللَّه أَطَاع قَد
    )٥(»أَطَاعنِى ، ومن عصى أَمريِى فَقَد عصانِى 

  :سبب يف دخولِ اجلنان.. ترديد اَألذان و
  :  اهللافإذا قلت كما يقول املؤذن خالصا من  قلبك دخلت اجلنة بإذن

قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى : فعن حفْصِ بنِ عاصمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ، عن أَبِيه، عن جده عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ
لَّمسو هلَيذِّنُ: " اُهللا عؤإِذَا قَالَ الْم :كُمدفَقَالَ أَح ،راُهللا أَكْب رقَالَا: اُهللا أَكْب ثُم ،راُهللا أَكْب رإِلَّا : ُهللا أَكْب أَنْ لَا إِلَه دهأَش

حي : أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا، ثُم قَالَ: أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا قَالَ: أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، ثُم قَالَ: اُهللا، قَالَ
اُهللا أَكْبر : لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاِهللا، ثُم قَالَ: حي علَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاِهللا، ثُم قَالَ: صلَاة، قَالَعلَى ال

  )٦("لَا إِلَه إِلَّا اُهللا من قَلْبِه دخلَ الْجنةَ : اُهللا، قَالَلَا إِلَه إِلَّا : اُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر، ثُم قَالَ: اُهللا أَكْبر، قَالَ

                              
 ]١٤، ١٣/النساء[)١(
 ]١٧/الفتح[)٢(
 ]٥٢، ٥١/النور[)٣(
 )٧٢٨٠(  رواه البخاري )٤(
  )٧١٣٧(رواه البخارى)٥(
  )٣٨٥( رواه مسلم )٦(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  :مأثور يغفر لك به العزيز الغفورعند اَألذَان ودعاٌء  

  :إذا دعوت بالدعاء املأثور حني تسمع املؤذن غفر لك ما تقدم من ذنبك
ولِ اِهللا صسر نقَّاصٍ، عنِ أَبِي وب دعس نقَالَفع هأَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع :» دهذِّنَ أَشؤالْم عمسي نيقَالَ ح نم

لَامِ دبِالْإِسولًا، وسر دمحبِما وببِاِهللا ر يتضر ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا اُهللا و أَنْ لَا إِلَه را، غُفين
هبذَن ١(»لَه(  
  : يسري يشفع لك بسببه البشري النذيربعد اَألذَان ودعاء 

اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ: فع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهساَء: " أَنَّ ردالن عمسي نيقَالَ ح نم : هذه بر ماللَّه
ي الدتفَاعش لَه لَّتح ،هتدعي وا الَّذودمحا مقَامم ثْهعابيلَةَ، والفَضيلَةَ وسا الودمحم آت ةمالقَائ الَةالصو ،ةامالت ةوع

 ةاميالق مو٢(" ي(  
   : وبدعاٍء بعد وضوئك للصالة تفتح لك أبواب اجلنة الثمانية بإذن اهللا 

 -ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ       «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن عمر رضي اُهللا عنه قَالَ     ف
ولُه، إِالَّ فُتحت لَه أَبـواب الْجنـة        أَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اُهللا، وأَنَّ محمداً عبد اِهللا ورس          :  الْوضوَء ثُم يقُولُ   -أَو فَيسبِغُ   

اجعلْنِي مـن التـوابِني واجعلْنِـي مـن         ! اللَّهم«:  زاد الترمذي بعد ذكْر الشهادة     )٣( »الثَّمانِية، يدخلُ من أَيها شاءَ    
رِينطَهت٤( » الْم(  

  :تغاء وجه اهللا سبب لدخول اجلنة بإذن اهللا وصالةُ ركعتني بعد الوضوء اب
ثُـم  ، من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء     «:   فَعن زيد بنِ خالد الْجهنِي، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            

  )٥(»تقَدم من ذَنبِهغُفر لَه ما ، صلَّى ركْعتينِ لَا يسهو فيهِما 
من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم صلَّى «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ الْجهنِي قَالَ

   )٦(»جنةُركْعتينِ يقْبِلُ علَيهِما بِقَلْبِه ووجهِه وجبت لَه الْ
يـا بِـالَلُ    « :  أَنَّ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ لبِالَلٍ عند صالَة الْفَجرِ             - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

           يب كلَيعن فد تعمى سالَمِ ، فَإِنى اِإلسف هلْتملٍ عمى عجثْنِى بِأَردح ةنى الْجف ىدي ـالً   : قَالَ. » نمع لْـتما عم

                              
  )٣٨٦( رواه مسلم )١(
  )٦١٤( رواه البخاري )٢(
 باب ما يقول الرجل إذا توضأ ) ١٦٩(باب الذكر املستحب عقب الوضوء، واللفظ له، أبو داود ) ٢٣٤(ه مسلم   روا)٣(
     )٦١٦٧(باب ما يقال بعد الوضوء، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  ) ٥٥( رواه الترمذي )٤(
  )٢٠٥٤-٦١٦٥(جلَامعِ   رواه أبوداود وحسنه األلبانِي يف صحيحِ ا)٥(

 

  ) ٢٠٥٥-٦١٦٦(رواه النسائي وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ   ()٦(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
                      لِّىى أَنْ أُصل با كُتورِ مالطُّه كبِذَل تلَّيارٍ إِالَّ صهن لٍ أَولَي ةاعى سوراً فطُه رطَهأَت ى لَمى أَندنى عجـو   . أَرقَالَ أَب

عي كلَيعن فد اللَّه دبع رِيكح١(»نِى ت(     
 إِن تيالْب جحانَ وضمر امصو هِنيتاقومو نهودجسو هِنكُوعرو هِنوئضلَى وسِ عمالْخ اتلَولَى الصافَظَ عح نم

  :اَألمانةَ استطَاع إِلَيه سبِيالً وأَعطَى الزكَاةَ طَيبةً بِها نفْسه وأَدى 
       ولُ اللَّهساِء قَالَ قَالَ ردرأَبِى الد نفَع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـةَ  « :- صنلَ الْجخد انإِمي عم اَء بِهِنج نم سمخ

         و نهودجسو هِنكُوعرو هِنوئضلَى وسِ عمالْخ اتلَولَى الصافَظَ عح نم       إِن ـتيالْب جحانَ وضمر امصو هِنيتاقوم
قَالُوا يا أَبا الدرداِء وما أَداُء اَألمانة قَالَ الْغسلُ من          . »استطَاع إِلَيه سبِيالً وأَعطَى الزكَاةَ طَيبةً بِها نفْسه وأَدى اَألمانةَ           

ةابن٢(» الْج(  
 فى سفَرٍ فَأَصبحت يوما قَرِيبا منه ونحـن         - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - معاذ بنِ جبلٍ قَالَ كُنت مع النبِى         عنو

لَقَد سأَلْتنِى عن عظيمٍ وإِنه لَيِسري      « : الَقَ. نِسري فَقُلْت يا رسولَ اللَّه أَخبِرنِى بِعملٍ يدخلُنِى الْجنةَ ويباعدنِى من النارِ           
                    تيالْب جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ وى الزتؤتالَةَ والص يمقتئًا ويش بِه رِكشالَ تو اللَّه دبعت هلَيع اللَّه هرسي نلَى مع« . ثُم

 علَى أَبوابِ الْخيرِ الصوم جنةٌ والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماُء النار وصالَةُ الرجـلِ مـن               أَالَ أَدلُّك « :قَالَ  
) ١٦(ا ومما رزقْناهم ينفقُـونَ  تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمع(قَالَ ثُم تالَ . »جوف اللَّيلِ   

أَالَ أُخبِرك بِرأْسِ اَألمرِ كُلِّـه  « : ثُم قَالَ ) )٣()١٧(فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ       
    هامنس ةورذو هودمعلَى . »وب قُلْت   ولَ اللَّهسا رقَالَ.  ي : »        ادالْجِه هامنةُ سورذالَةُ والص هودمعو الَمرِ اِإلساَألم أْسر

فَقُلْت . »ك هذَا كُف علَي« : قُلْت بلَى يا نبِى اللَّه قَالَ فَأَخذَ بِلسانِه قَالَ. »أَالَ أُخبِرك بِمالَك ذَلك كُلِّه « ثُم قَالَ  . »
ثَكلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُب الناس فى النارِ علَى وجـوههِم أَو        « :يا نبِى اللَّه وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِه فَقَالَ          

 هِمتأَلِْسن دائصإِالَّ ح مرِهاخنلَى م٤(»ع( .  
نفَع       ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سةَ ياما أُمأَب تعمرٍ قَالَ سامنِ عمِ بلَيس -لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـى   - صف طُـبخي 

الكُم وأَطيعـوا ذَا أَمـرِكُم      اتقُوا اللَّه ربكُم وصلُّوا خمسكُم وصوموا شهركُم وأَدوا زكَاةَ أَمو         « حجة الْوداعِ فَقَالَ    
    كُمبةَ رنلُوا جخدت«  .           ولِ اللَّهسر نم تعمس ذُ كَمنةَ مامَألبِى أُم قَالَ فَقُلْت-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عيثَ   - صدذَا الْحه 

    )٥(»قَالَ سمعته وأَنا ابن ثَالَثني سنةً 

                              
 )١١٤٩( رواه البخاري )١(
  )   ٧٣٨(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب ) ٤٢٩(  رواه أبو داود )٢(
 ]١٨-١٦/السجدة[)٣(
 )   ٥١٣٦( وصحيح اجلامع ). ٢١١٠( صحيح سنن الترمذي وصححه األلباين يف) ٢٨٢٥(  رواه الترمذي )٤(
 )  ٥٠٢(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ) ٦١٩(  رواه الترمذي )٥(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 أَنسِ بنِ حكيمٍ الضبى قَالَ خاف من زِياد أَوِ ابنِ زِياد فَأَتى الْمدينةَ فَلَقى أَبا هريـرةَ قَـالَ فَنـسبنِى                      عنو 

            اللَّه كمحلَى رب يثًا قَالَ قُلْتدح ثُكدى أَالَ أُحا فَتفَقَالَ ي لَه تبستذَ . فَان هِسبأَح    بِىنِ النع هكَر-      ـهلَيـلَّى اُهللا عص 
لَّمسقَالَ   -و : »                  وهو هكَتالَئمل زعلَّ وا جنبقُولُ رالَةُ قَالَ يالص هِمالمأَع نم ةاميالْق موي بِه اسالن باسحا يلَ مإِنَّ أَو
  لَمأَع: بع الَةى صوا فظُروا  انظُـرئًا قَالَ انيا شهنم قَصتإِنْ كَانَ انةً وامت لَه تبةً كُتامت تا فَإِنْ كَانهقَصن ا أَمهمى أَتد

خؤت ثُم هعطَوت نم هتى فَرِيضدبعوا لمقَالَ أَت عطَوت عٍ فَإِنْ كَانَ لَهطَوت نى مدبعلْ له لَى ذَاكُمالُ عم١(.»ذُ اَألع(   
خمـس صـلَوات    « : يقُـولُ    - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -سمعت رسولَ اللَّه    : عن عبادة بن الصامت قال    و

         كُوعر مأَتو هِنقْتول نالَّهصو نوَءهضو نسأَح نالَى معت اللَّه نهضرافْت      رفغأَنْ ي دهع لَى اللَّهع كَانَ لَه نهوعشخو نه
 هذَّباَء عإِنْ شو لَه اَء غَفَرإِنْ ش دهع لَى اللَّهع لَه سلْ فَلَيفْعي لَم نمو ٢(»لَه( .  

  صالَةٌ فى أَثَرِ صالَة الَ لَغو بينهما
من خرج من بيته متطَهرا إِلَى صـلَاة مكْتوبـة   «: نَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ     فعن أَبِي أُمامة ، أَ    

              كَأَج هرفَأَج اهإِلَّا إِي هبصنى لَا يحبِيحِ الضسإِلَى ت جرخ نمرِمِ، وحالْم اجرِ الْحكَأَج هرلَى أَثَرِ     فَأَجلَاةٌ عصرِ، ومتعرِ الْم
نيلِّيي عف ابتا كمهنيب ولَا لَغ لَاة٣(»ص(  

  أَي صلَاة تتبع صلَاة وتتصل بِها فَرضا أَو سنة أَو نفْلًا) : صلَاة في إِثْر صلَاة  ( 
  كَلَام باطل ولَا لَغط واللَّغو اختلَاط الْكَلَامأَي لَيس بينهما ) : لَا لَغو بينهما ( 
 )    نيلِّيي عاب فتلـه             ) : كمعن ومؤالْم ةامكَرل نييلونَ إِلَى عبقَركَة الْملَائالْم د بِهعصول تقْبموب وكْتم أَي

معناه مداومة الصالة من غـري      : يه أعمال الصلحاء وقال الطييب    الصالح ،وعليون اسم لديوان املالئكة احلفظة يرفع إل       
  )٤(شوب مبا ينافيها ال مزيد عليها وال عمل أعلى منها فكىن بذلك عنه

  :املواظبةُ على صالة اجلماعة يف املسجد
ى الْمسجِد وراح أَعد اللَّه لَه نزلَـه مـن   من غَدا إِلَ « : فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ            

 احر ا أَوا غَدكُلَّم ةن٥(»الْج(  
من جاهد في سبِيلِ اللَّه كَانَ ضامنا علَى اللَّه      : (عن معاذ بنِ جبلٍ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           و

نمو                       هرزعامٍ يلَى إِملَ عخد نمو لَى اللَّها عنامكَانَ ض احر أَو جِدسا إِلَى مغَد نمو لَى اللَّها عناما كَانَ ضرِيضم ادع 
  ))٥(اهللاكَانَ ضامنا علَى اللَّه ومن جلَس في بيته لَم يغتب إِنسانا كَانَ ضامنا علَى 

  ما يهيأ للضيف عند قدومه: الرتل 

                              
 )١١٩٤ - ٢٥٧١(صحيح وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ) ٨٦٤(  رواه أبو داود )١(
 )٥٧٠(وصححه األلباين يف املشكاة  ) ٤٢٥( رواه أبو داود– )٢(
)٣(   عِ ريحِ اجلَامحيف ص انِياأللب هنوحس  ىذمرالت اهو)٦٢٢٨-٢٠٩١(  

 

  )٥١٠٣)(١٩٩ / ٩( وفيض القدير، شرح اجلامع الصغري،) ٢٣٨ / ٣ (- عون املعبود - )٤(
 )٦٦٩(ومسلم) ٦٦٢(  رواه البخاري)٥(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 اجِدساملشي يف الظُّلَمِ إِلَى الْم:  

         بِىنِ النةَ  رضي اهللا عنه عديرب نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص  : »      اجِدسى الظُّلَمِ إِلَى الْمف نيائشرِ الْمشب
 موي امورِ التبِالن ةامي١(.»الْق(   

  :صفالمن سد فُرجةً في 
  ةَ قَالَتشائع نفَع : ولُ اللَّهسقَالَ ر- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـا    : " -  صبِه اللَّـه هفَعر في صةً فجفُر دس نم

 ةني الْجا فتيب ى لَهنبةً وجر٢(" .د(   
 يوماًالتكبرية األوىل أربعني إدراك:  

         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - : »        ـةاعمى جا فموي نيعبأَر لَّهلَّى لص نم
الن ناَءةٌ مرب اناَءترب لَه تبةَ اُألولَى كُتكْبِريالت رِكدفَاقِ يالن ناَءةٌ مرب٣(»ارِ و(  .  

ودجةُ السكَثْر:  
         ـهتاجحو هوئضبِو هتيفَأَت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسر عم أَبِيت تقَالَ كُن ىلَمبٍ اَألسنِ كَعةَ ببِيعر نفَع

فَأَعنى علَـى   « قَالَ  . قُلْت هو ذَاك    . » أَوغَير ذَلك   « قَالَ  . ك مرافَقَتك فى الْجنة     فَقُلْت أَسأَلُ . » سلْ  « فَقَالَ لى   
 ودجالس ةبِكَثْر فِْسك٤(» ن(.  

 علَيه وسلَّم فَقُلْت أَخبِرنِـى  وعن معدان بنِ أَبِى طَلْحةَ الْيعمرِى قَالَ لَقيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه  صلَّى اهللاُ           
فَسكَت ثُم سأَلْته فَسكَت ثُم سأَلْته الثَّالثَةَ       . أَو قَالَ قُلْت بِأَحب اَألعمالِ إِلَى اللَّه        . بِعملٍ أَعملُه يدخلُنِى اللَّه بِه الْجنةَ       

علَيك بِكَثْرة السجود للَّه فَإِنك الَ تسجد للَّه سجدةً         « لَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ         فَقَالَ سأَلْت عن ذَلك رسو    
فَسأَلْته فَقَالَ لى مثْلَ ما قَالَ لى       قَالَ معدانُ ثُم لَقيت أَبا الدرداِء       . » إِالَّ رفَعك اللَّه بِها درجةً وحطَّ عنك بِها خطيئَةً          

     )٥(»ثَوبانُ
 ةَ بإذن علَّامِ الغيوبمار وأُدخلَ اجلنوبِ أُجري من النرلَ الغقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشلَّى قَبص ن:  

لَن يلـج   « : يقُولُ   - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      -اللَّه  فَعن أَبِى بكْرِ بنِ عمارةَ بنِ رؤيبةَ عن أَبِيه سمعت رسولَ            
فَقَالَ لَه رجلٌ من أَهلِ الْبصرة آنت سمعت . يعنِى الْفَجر والْعصر. »النار أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها     

     ولِ اللَّهسر نذَا مه-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -  معقَالَ ن  .      ولِ اللَّهسر نم هتعمى سأَن دها أَشأَنلُ وجلَّى اُهللا -قَالَ الرص 
 لَّمسو هلَيقَلْبِى-ع اهعوو اىأُذُن هتعم٦(. س(   

                              
 )٧٢١(ة وصححه األلباين يف املشكا) ٢٢٣(والترمذي ) ٥٦١(  رواه أبو داود )١(
  )١٨٩٢(وصححه األلباين يف الصحيحة  )  ٥٩٥٩( واملعجم األوسط للطرباين  ) ٢٥٠٢( جممع الزوائد  )٢(
)٣(  ىذمررواه الت  )٤٠٩(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب  ) ٢٤١( 
)٤( ملسرواه م  )٤٨٩(  
)٥( ملسرواه م  )٤٨٨(  
  )٦٣٤(  رواه مسلم )٦(



 

 
  
  

١١  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
لن يدخل : الفجر والعصر ؛ أي : ، يعين " ا لن يلج النارأحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرو: " وقوله  

   )١(.النار من عاهد وحافظ على هاتني الصالتني ؛ بربكة املداومة عليها ، واهللا أعلم 
       بِىالن دنا عرِيرٍ قَالَ كُنج نوع-       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةً -  صرِ لَيإِلَى الْقَم ظَرفَن -دنِى الْبعي  فَقَالَ -ر  » كُمإِن

سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر الَ تضامونَ فى رؤيته ، فَإِن استطَعتم أَنْ الَ تغلَبوا علَى صالَة قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ                     
} ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبـلَ الْغـروبِ           فَاصبِر علَى   {ثُم قَرأَ   . » وقَبلَ غُروبِها فَافْعلُوا    

   )٢(.قَالَ إِسماعيلُ افْعلُوا الَ تفُوتنكُم . سورة ق ) ٣٩(
  لُهونَ   (  قَوامضلَا ت (         ذئينح ميض لُ لَكُمصحلَا ي فَّفًا ، أَيخم هلأَو مبِض        ـنم يددشالتو هلحِ أَوبِفَت وِيرو ، 

فيه إِشارةٌ إِلَى قَطْعِ أَسـبابِ الْغلَبـة الْمنافيـة          ) ) فَإِنْ استطَعتم أَنْ لَا تغلَبوا      ( قَولُه  .الضم ، والْمراد نفْي الازدحامِ      
  الشمِ ووكَالن ةطَاعتاسلل      لَه اددعتاسبِال كذَل ةمقَاوملِ وغ.  لُهقَولُوا  ( وفَافْع (         نم را ذُكمةٌ عاينك وهو ، ةلَبالْغ مدع أَي

  اددعتاسال .      ةذْكُورةَ الْمبعش ةايي رِوف قَعوو "     لَاةص نفُلُوا عغيثَ  " فَلَا تدلُ.الْحقَو  ـلَ      ( هقَبسِ وملَ طُلُوعِ الـشقَب
قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ صـلَاةُ     " ولابنِ مردويه من وجه آخر عن إِسماعيلَ        " يعنِي الْعصر والْفَجر    " زاد مسلم   ) غُروبِها  

أَي في " فَإِنْ استطَعتم أَنْ لَا تغلَبوا عن صلَاة " قَولُه : بن بطَّالٍ قَالَ الْمهلَّب وقَالَ ا" الصبحِ وقَبلَ غُروبِها صلَاةُ الْعصرِ 
  ةاعمقَالَ  . الْج :          مهفُوتئَلَّا يل ادبالَ الْعمأَع هِمفْعرا ويهِمف كَةلَائاعِ الْممتاجنِ ليقْتنِ الْوذَيه صخو    يمظلُ الْعذَا الْفَضه 

عقب هذَا الْحديث ، لَكن لَم يظْهر لي وجه تقْيِيد ذَلك بِكَونِه " يتعاقَبونَ " وعرِف بِهذَا مناسبةُ إِيراد حديث : قُلْت  .
حاديثَ أُخر ، بلْ ظَاهر الْحديث يتناولُ من صلَّاهما ولَو منفَرِدا ،           في جماعة ، وإِنْ كَانَ فَضلُ الْجماعة معلُوما من أَ         

  .إِذْ مقْتضاه التحرِيض علَى فعلهِما أَعم من كَونِه جماعةً أَو لَا 
 لُهلُوا ( قَوفَافْع ( طَّابِيلَى أَنَّ: قَالَ الْخلُّ عدذَا ينِ اهـ هيلَاتنِ الصياتلَى هع افَظَةحا بِالْملُهيى نجري ةَ قَديؤالر 

..)٣(  
من صلَّى الْبردينِ دخـلَ     « :وعن أَبِى بكْرِ بنِ أَبِى موسى عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ                 

   )٤(»الْجنةَ 
تثْنِية برد ، والْمراد صلَاةُ الْفَجر والْعصر ، ويدلّ علَى ذَلك قَوله فـي حـديث          ) من صلَّى الْبردينِ    : ( قَوله  

سميتا بـردينِ لأَنهمـا    : يعنِي الْعصر والْفَجر" زاد في رِواية مسلم " صلَاة قَبل طُلُوع الشمس وقَبل غُروا  " جرِير  
تصلَّيان في بردي النهارِ وهما طَرفَاه حني يطيب الْهواُء وتذْهب سورةُ الْحر ، ونقلَ عن أَبِي عبيد أَنَّ صلَاة الْمغرِب                    

جِيه اختصاص هاتينِ الصلَاتينِ بِدخولِ الْجنة دون غَيرمهَا من الصلَوات مـا     وقَالَ الْبزار في تو   . تدخلُ في ذَلك أَيضا     
  لُهصحات                   : ملَوضِ الـصل فَروا قَباتم لَاة ثُمالص تا فُرِضل ما أَومهلَّوص يناد الَّذرالْمة ، ويطرولَةٌ لَا شصوم نإِنَّ م

                              
 )٥٠ / ٦(ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم    املفهم مل- )١(
   )   ١٤٦٦(ومسلم ) ٥٥٤(  رواه البخارى )٢(
  )٣٢٩ / ٢( فتح الباري البن حجر  - )٣(
 )٦٣٥(ومسلم ) ٥٧٤(  رواه البخاري )٤(



 

 
  
  

١٢  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
الْخمس ، لأَنها فُرِضت أَولًا ركْعتينِ بِالْغداة وركْعتينِ بِالْعشي ، ثُم فُرِضت الصلَوات الْخمس ، فَهو خبر عن نـاس                     

     يهوم فملَا ع نيوصصخأَ        : قُلْت  .م هجالْأَوكَلُّف ، والت نم يها ففَى مخلَا ينَّ  و "  نة    " ميطريث شدي الْحله  . فقَوو "
جواب الشرط ، وعدلَ عنِ الْأَصل وهو فعلُ الْمضارِع كَأَنْ يقُول يدخل الْجنة إِرادةً للتأْكيد في وقُوعه بِجعلِ " دخلَ 

  )١(.ما سيقَع كَالْواقعِ 
ىتلَّى اثْنص نم ةنى الْجف تيب بِهِن لَه نِىب لَةلَيمٍ ووى يةً فكْعةَ ررشع :  

فَعن عمرِو بنِ أَوسٍ قَالَ حدثَنِى عنبسةُ بن أَبِى سفْيانَ فى مرضه الَّذى مات فيه بِحديث يتسار إِلَيـه قَـالَ                     
 ةَ تبِيبح أُم تعمقُولُ سي  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ س »  لَـةلَيمٍ ووى يةً فكْعةَ ررشع ىتلَّى اثْنص نم

 ةنى الْجف تيب بِهِن لَه نِىب « .ر نم نهتعمذُ سنم نهكْترا تةَ فَمبِيبح أُم قَالَت  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهقَالَ . سو
وقَـالَ  . وقَالَ عمرو بن أَوسٍ ما تركْتهن منذُ سمعتهن من عنبـسةَ  . عنبسةُ فَما تركْتهن منذُ سمعتهن من أُم حبِيبةَ       

  )٢(»تركْتهن منذُ سمعتهن من عمرِو بنِ أَوسٍ النعمانُ بن سالمٍ ما 
  : أَربعا الظُّهرِمن صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ 

ولَى أَربعـا  من صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ اُأل« :قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : فَعن أَبِي موسى، قَالَ   
 ةني الْجف تيا ببِه لَه ٣(»بين(    

ويف رواية بين اهللا له بيتا يف اجلنة والظاهر أن  ) من صلى الضحى أربعا وقبل األوىل أربعا بىن له بيت يف اجلنة           (
 املفعولة يف الـضحى     املراد بقوله وقبل األوىل الظهر فإا أول الصلوات املفروضة يف ليلة اإلسراء وهي أول الفرائض              

يف  ] ٩٨: األعراف ) [ أن يأتيهم بأسنا ضحى* (والضحى كما يراد به صدر النهار يراد به النهار كما يف قوله تعاىل 
   )٤(وفيه ندب صالة الضحى وهو املذهب املنصور  ] ٥٠:  ، يونس ٩٧ و ٤: االعراف ) [ بياتا* (مقابلة قوله 

  :أَربع ركَعات تحرم صاحبها على النار والويالته هرِ وبعدأَربع ركَعات قَبلَ الظُّ
             بِىالن جوةَ زبِيبح ى أُمتأُخ تعمانَ قَالَ سفْينِ أَبِى سةَ بسبنع نفَع-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -    تعـمقُولُ ست 

   ولَ اللَّهسر-   هلَيلَّى اُهللا عص  لَّمسقُولُ- ولَـى  « : يع اللَّه همرا حهدععٍ ببأَررِ ولَ الظُّهقَب اتكَععِ ربلَى أَرافَظَ عح نم
   )٥(.»النارِ 

  : ومن صلَّى الضحى أَربع ركَعات ، وقَبلَ الظُّهرِ أَربع ركَعات بين لَه بيت في الْجنات
من صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ اُألولَى أَربعا       « :قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : فَعن أَبِي موسى، قَالَ   

 ةني الْجف تيا ببِه لَه ين١(»ب(    

                              
  )٣٥٦ / ٢( فتح الباري البن حجر  - )١(
  )٧٢٨(  رواه مسلم )٢(
  )  ٦٣٤٠(وصحيح اجلامع)  ٢٣٤٩" (وحسنه األلباين يف الصحيحة  ) ٤٩٠٩  (واألوسط ) ١٦١٨(  رواه الطرباين في الكبري )٣(
   )٨٨٠٠( فيض القدير - )٤(
 )    ٣٥٢(هذَا حديثٌ صحيح غَرِيب وصححه األلباين يف صحيح الترمذي :و قَالَ ) ٤٣٠(والترمذي ) ١٢٧١(  رواه أبو داود )٥(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
واية بين اهللا له بيتا يف اجلنة والظاهر أن ويف ر ) من صلى الضحى أربعا وقبل األوىل أربعا بىن له بيت يف اجلنة           ( 

املراد بقوله وقبل األوىل الظهر فإا أول الصلوات املفروضة يف ليلة اإلسراء وهي أول الفرائض املفعولة يف الـضحى                   
 يف ] ٩٨: األعراف ) [ أن يأتيهم بأسنا ضحى* (والضحى كما يراد به صدر النهار يراد به النهار كما يف قوله تعاىل 

   )٢(وفيه ندب صالة الضحى وهو املذهب املنصور  ] ٥٠:  ، يونس ٩٧ و ٤: االعراف ) [ بياتا* (مقابلة قوله 
 :التسبيح والتحميد والتكبري دبر الصلوات وقبل النومِ

  نا قَالَ       فَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبولُ اِهللا    : عسال    «- وسـلم     صلى اهللا عليـه    -قَالَ ر انلَتـصخ
                   هدمحراً، ويشع الَةكُلِّ ص رباَهللا د حبسلٌ، يا قَليلُ بِهِممعي نمو ،سريا يمةَ، هنلَ الْجخإِالَّ د ،ملسلٌ مجا ريهِمصحي

خمسونَ ومئَـةٌ   «: فَقَالَ:  يعقدها بِيده، قَالَ   -ى اهللا عليه وسلم      صل -فَأَنا رأَيت النبِي    : قَالَ. » عشراً، ويكَبر عشراً  
ان٣(بِاللِّس(      ئَهم ركَبو دمحو حبس ،هاشرى إِلَى فوإِذَا أَو انيزي الْمف ئَةم سمخو أَلْفو )٤(  أَلْـفو ،انئَةٌ بِاللِّسم لْكفَت 

 انزيي الْمف         ئَةيس ئَةم سمخنِ وأَلْفَي داحومِ الْوي الْيلُ فمعي كُما؟ قَالَ   : قَالَ. » ، فَأَيهيصحالَ ي فكي :»   كُمـدي أَحأَتي
عقلَ، ويأتيِه في مضجعه فَالَ يـزالُ   اذْكُر كَذَا، اذْكُر كَذَا حتى شغلَه، ولَعلَّةُ أَنْ الَ ي         : الشيطَانُ وهو في صالَة، فَيقُولُ    

امنى يتح همون٥(»ي(  
عةلَاة اجلُملَى صاملُحافظةُ ع:  

م الْقيامـة  إِنَّ اللَّه يبعثُ اَأليام يو  : قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم           : فَعن أَبِي موسى اَألشعرِي ، قَالَ       
علَى هيأَتها ، ويبعثُ الْجمعةَ زهراَء منِريةً ، أَهلُها يحفُّونَ بِها كَالْعروسِ تهدى إِلَى كَرِميها تضيُء لَهم ، يمشونَ في                    

        سكَالْم طَعسي مهرِحيا ، واضيكَالثَّلْجِ ب مهانا ، أَلْوهئوالَ            ض الـثَّقَالن هِمإِلَي ظُرنالِ الْكَافُورِ ، يي جِبونَ فوضخي ، ك
  .)٦("يطْرِقُونَ تعجبا حتى يدخلُونَ الْجنةَ ، الَ يخالطُهم أَحد إِالَّ الْمؤذِّنونَ الْمحتِسبونَ 

  
  
  
  
  

                                                                                                 
  )  ٦٣٤٠(وصحيح اجلامع)  ٢٣٤٩" (وحسنه األلباين يف الصحيحة  ) ٤٩٠٩ (  واألوسط) ١٦١٨(  رواه الطرباين في الكبري )١(
  )٨٨٠٠(فيض القدير شرح اجلامع الصغري )٢(
إن سبح يف صالة الفجر عشرا وكرب عشرا ومحد عشرا هذه : هو جمموع تسبيحه يف الصلوات اخلمس، أي:  مخسون ومئة باللسان)٣(

  .ات اخلمس كان جمموع تسبيحه مخسون ومئة باللسانثالثون حسنة، وإن فعلها يف باقي الصالو
  .» يسبح ثالثا وثالثني وحيمد ثالثا وثالثني ويكرب أربعا وثالثني«وتفصيلها كما يف احلديث اآلخر :  مئه)٤(
  )٢٤٠٦(، وصححه األلباين يف املشكاة ) ٢٠٠٩( رواه ابن حبان )٥(

  
  

وصححه األلباين يف الصحيحة  ) ١٦٣٥(وصحيح ابن خزمية  ) ٢٩٠٥ (وشعب اإلميان للبيهقي) ١٠٢٧(املستدرك للحاكم )٦(
)٧٠٦  ( 



 

 
  
  

١٤  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 : صلَاة دخلَ اجلنةَ بإذن اهللا ومن قَرأَ آيةَ الْكُرسي في دبرِ كُلِّ 

من قَرأَ آيةَ الْكُرسي في دبرِ كُلِّ صلَاة مكْتوبة لَم «: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  فَعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
وتمإِلَّا أَنْ ي ةنولِ الْجخد نم هعنم١(»ي(   

  : باألسحارِ ستغفاراال
وفي أَموالهِم حق للسائلِ    ) ١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ    ) ١٧(قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ      { : قال تعاىل   

   )٢(}) ١٩(والْمحرومِ 
ونَ لقُوميالْلِّيلِ ، و اتاعس نيلَ مونَ القَلامنوا يكَان هظَمعيف م ادةبالعو لصالة.  

           وبهِم الذُّنلَفُوا يف ليلتأس همفَارِ كَأنغتذُوا يف االسرِ أخحالس قْتاَء وفَإذا ج ، يندجهتون الْلِّيلَ محيوا يكَانو
.  

       تلِ املُحائللس وهصصناً خيعءاً مزج هِمواللُوا يف أمعجألُ            وـسالَ يو ، نِيهغما ي جدي ال يالذ فِّفعتلْملاجِ ، و
  .الناس ، وال يفْطَن إليه أحد ليتصدق عليه 

  : ومن قَام بعشر آيات كُتب لَه قنطَار ودخلَ اجلنةَ مع األبرار 
ارِييمٍ الدمتو ،ديبنِ عالَةَ بفَض نقَالَفَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ، " : بكُت ،لَةي لَيف اتآي رشأَ عقَر نم

 لكُلِّ آية درجةً، اقْرأْ وارق: لَه قنطَار، والْقنطَار خير من الدنيا وما فيها، فَإِذَا كَانَ يوم الْقيامة، يقُولُ ربك عز وجلَّ
دبلْعلَّ لجو زع كبقُولُ ري ،هعم ةرِ آيإِلَى آخ هِيتنى يتح : هذقُولُ بِهفَي ،لَمأَع تأَن با ري هدبِي دبقُولُ الْعفَي ،اقْبِض

 يمعالن هذبِهو ،لْد٣("الْخ(  
بِم قَام نماو طَرِينئَةقَنالْم نم بكُت ةآي بِأَلْف قَام نمني، والْقَانِت نم بكُت ةآي:   

نا قَالَفَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبولُ اِهللا :  عسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :» اترِ آيشبِع قَام نم
  )٤(» ومن قَام بِمئَة آية كُتب من الْقَانِتني، ومن قَام بِأَلْف آية كُتب من الْمقَنطَرِينلَم يكْتب من الْغافلني،

، من قَرأَ بِمئَة آية في لَيلَة     «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن تميمٍ الدارِي رضي اُهللا عنةُ قَالَ         
لَةلَي وتقُن لَه ب٥(»كُت(  

قيام ليلة: قلت ومائةُ آية كسورة الواقعة مع سورة اإلخالص فمن قام مبائة آية ىف ليلة كُتب له أجر.  
  
  

                              
  )٦٤٦٤( رواه النسائى وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )١(
 ]٢٠-١٥/الذاريات[)٢(
  )٦٣٨(  رواه الطرباين وحسنه األلْبانِي يف صحيح الترغيب )٣(
)٤( رواه  هححصعِأبو داود ويحِ اجلَامحيف ص انِياأللْب ) ٦٤٣٩-٢١٨٩(  

  

  ) ٦٤٤(، الصحيحة ) ٦٤٦٨(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٦٩٩٩( رواه أمحد )٥(



 

 
  
  

١٥  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر:  

          هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نفَع   لَّمسطَانُ        «  ويلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر
 ارالن ىفَل تيفَأَب ودجبِالس ترأُمةُ ونالْج فَلَه دجفَس ودجبِالس مآد ناب رأُم لَهيا وقُولُ يى يكب١(»ي(    

هلَيلَّى اُهللا عله  صقَو لَّمسة : (  ودجم السن آدبأَ اة ) إِذَا قَردجة السآي اهنعفَم.  
هو من آداب الْكَلَام ، وهو أَنه إِذَا عرض في الْحكَاية عنِ الْغير ما فيه سـوٌء واقْتـضت                   ) وقَوله يا ويله    ( 

. الْمتكَلِّم ، صرف الْحاكي الضمري عن نفْسه تصاونا عن صورة إِضافَة السوء إِلَى نفْسه               الْحكَاية رجوع الضمري إِلَى     
  )٢(..يجوز فيه فَتح اللَّام وكَسرها ) يا ويلي : ( وقَوله في الرواية الْأُخرى 

  مسجِدالله من بنى 
  -ه الْخوالَنِى أَنه سمع عثْمانَ بن عفَّانَ يقُولُ عند قَولِ الناسِ فيه حني بنى مـسجِد الرسـولِ                 فَعن عبيد اللَّ  
     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-    بِىالن تعمى سإِنو ، متأَكْثَر كُمإِن - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  -ا « قُولُ  يجِدسى منب نقَالَ -م 
   . )٣(» يبتغى بِه وجه اللَّه ، بنى اللَّه لَه مثْلَه فى الْجنة -بكَير حِسبت أَنه قَالَ 

   ولَ اللَّهسأَنَّ ر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص  »م  رـغأَص أَو صِ قَطَاةفْحكَم لَّها لجِدسى منب ن
 ةنى الْجا فتيب لَه ى اللَّهن٤(.»ب(  

  :من صامَ يوماً يف سبِيلِ اِهللا وتبِع جنازةً وأَطْعم مسكيناً وعاد مرِيضاً
قَالَ أَبو بكْرٍ   . » من أَصبح منكُم الْيوم صائماً      « :ى اُهللا علَيه وسلَّم     فَعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّ        

فَمن أَطْعم مـنكُم  « قَالَ . قَالَ أَبو بكْرٍ رضى اهللا عنه أَنا . » فَمن تبِع منكُم الْيوم جنازةً     « : قَالَ. رضى اهللا عنه أَنا     
مويناً   الْيكسا        . »  مكْرٍ رضى اهللا عنه أَنو برِيضاً      « قَالَ  . قَالَ أَبم موالْي كُمنم ادع نكْرٍ رضى اهللا عنه     . » فَمو بقَالَ أَب
   )٥(»ةَ ما اجتمعن فى امرِئٍ إِالَّ دخلَ الْجن« فَقَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم . أَنا 

   )٦(»الصيام جنةٌ ، وحصن حصني من النارِ « : عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ و
  .أي من نار جهنم ألنه إمساك عن الشهوات والنار حمفوفة ا) الصيام جنة حصينة من النار(

من صام يوما فى سبِيلِ اللَّه جعلَ اللَّه بينه         «  قَالَ   - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - الْباهلى عنِ النبِى     وعن أَبِى أُمامةَ  
   )٧(»وبين النارِ خندقًا كَما بين السماِء واَألرضِ 

                              
)١( ملسرواه م  )٨١(  
  )١٧٨ / ١(شرح النووي على مسلم  )٢(
)٣( ارِىخرواه الب  )٤٥٠(   
  )١١٧ / ١(، التعليق الرغيب ) ٩٥٣ و ٨٨٣( يف الروض النضري وصححه األلباين ) ٧٨٧(  رواه ابن ماجه )٤(
)٥( ملسرواه م  )١٠٢٨.( 
  )  ٩٨٠(وصحيح الترغيب ) ٣٨٨٠(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٩٤٦٣(  رواه أمحد )٦(
  ).  ١٣٢٥(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ) ١٧٢٤(  رواه الترمذي )٧(



 

 
  
  

١٦  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
     يدعأَبِى س نرضى اهللا عنه     -وع -  تعمقَالَ س    بِىالن -       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ   -  صى    «  يا فموي امص نم

   )١(.» سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عنِ النارِ سبعني خرِيفًا 
  :من صام يوماً ابتغاَء وجه اللَّه ختم لَه بِها دخلَ الْجنةَ 

من قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه ابتغاَء وجه «  إِلَى صدرِى فَقَالَ - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ذَيفَةَ قَالَ أَسندت النبِى عن حف
ها دخلَ الْجنةَ ومن تصدق بِصدقَة ابتغاَء وجه اللَّه اللَّه ختم لَه بِها دخلَ الْجنةَ ومن صام يوماً ابتغاَء وجه اللَّه ختم لَه بِ      

  .)٢(»ختم لَه بِها دخلَ الْجنةَ 
 إِذَا عملْته  أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ دلَّنِى علَى عملٍ- رضى اهللا عنه -وعن أَبِى هريرةَ  

تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئاً ، وتقيم الصالَةَ الْمكْتوبةَ ، وتؤدى الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتـصوم                 « : قَالَ  . دخلْت الْجنةَ   
من سره أَنْ ينظُر    « لَما ولَّى قَالَ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم          فَ. قَالَ والَّذى نفِْسى بِيده الَ أَزِيد علَى هذَا         . » رمضانَ  

  )٣(» إِلَى رجلٍ من أَهلِ الْجنة فَلْينظُر إِلَى هذَا 
قَالَ             و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولَ اللَّهسرٍو أَنَّ رمنِ عب اللَّه دبع نع : »       مـوي ـدبلْعل انفَعشآنُ يالْقُرو اميالص

            يهنِى ففِّعارِ فَشهبِالن اتوهالشو امالطَّع هتعنم بر أَى اميقُولُ الصي ةامينِى      . الْقفِّعلِ فَشبِاللَّي موالن هتعنآنُ مقُولُ الْقُريو
 يهف .قَالَ فَي انفَّع٤(»ش(   

أي يشفعهما اللّه تعاىل فيه ويدخله اجلنة، وهذا القول حيتمل أنه حقيقة بأن جيسد ثواما وخيلق اللّه فيه النطـق                    
  )٥(.، وحيتمل أنه يوكل ملكاً يقول عنهما ،وحيتمل أنه على ضرب من ااز والتمثيل} واللّه على كل شيء قدير{

  : درجات اجلنان ورضى عنه الرحيم الرمحن ارتقى به يف)٦(ومن قرأ القرآن
هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفَع : بِينِ النقُولُ«:  قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم - عفَي ةاميالْق موآنُ يجِيُء الْقُرا : يي

بقُولُ! ري ثُم ،ةامالْكَر اجس تلْبفَي لِّهح :با رقُولُ! يي ثُم ،ةامالْكَر لَّهس حلْبفَي ،هزِد :با رى ! يضرفَي ،هنع ضار
قَالُ لَهفَي هنع :حسنه ةبِكُلِّ آي ادزيو ،قارأْ و٧(»اقْر(   

  لُهقَو ) :    لِّهح با رلَّ       ) يقَالُ حي ، ةيلحالت نم رأَم هأَن رةَ        الظَّاهلْيته الْحسةً إِذَا أَلْبيلحلِّيه تته ، أُحا  . يى ينعالْمو
   هنيز بأْ  ( رقْرا (      ُلاُت أَي اَءةرالْق نم رأَم )  قارو (        دعصا قْئًا أَيقَأُ ررقَأَ ير نم روسِ    . أَمي الْقَامـي    : قَالَ فقَـأَ فر
ص ةجرالد ركْستقَأَةُ ورالْم يهو دع .ةنالْج اتجرلَى دع دعاصآنَ وأْ الْقُرقْرا آنبِ الْقُراحصقَالُ لي ٨(أَي(      

                              
)١( ارِىخرواه الب  )١١٥٣(ومسلم ) ٢٨٤٠( 
  ١٦٤٥، الصحيحة ٩٧٦وصححه األلباين يف صحيح الترغيب )  ٢٤٠٢٨(  رواه أمحد )٢(
)٣( ارِىخرواه الب  )١٤(ومسلم ) ١٣٩٧(  
 )٣٨٨٢(صحيح اجلامع وصححه األلباين يف  )٩٨٤(وصحيح الترغيب ) ٢٠٣٦(واحلاكم ) ٦٧٨٥(  رواه أمحد )٤(
  )٥٢٠٣(فيض القدير )٥(
  وعملَ بِه، وتعلَّمه ، من قَرأَ الْقُرآنَ  أعين )٦(
  )٨٠٣٠(  رواه الترمذي، وحسنه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )٧(
 )٢٣٣ / ٧( حتفة األحوذي )٨(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  :واملاهر بالقُرآن مع السفَرة الْكرام ، واملُتتعتع فيهَ لَه أَجران على التمام 

 نفَعضةَ رشائاعهناُهللا ع ي : بِينِ النقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ع  :» ،ظٌ لَهافح وهأُ القُرآن وقْري يثَلُ الَّذم
  )١(»مع السفَرة  الْكرام الْبررة، ومثَلُ الَّذي يقْرأ وهو يتعاهده وهو علَيه شديد، فَلَه أَجران

 ائع نوع      ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتش-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »         ةرـرامِ الْبـرالْك ةفَرالس عم آنبِالْقُر راهالْم
 انرأَج لَه اقش هلَيع وهو يهف عتعتتيآنَ وأُ الْقُرقْرى يالَّذ٢(»و(.  

  هيتردد ىف قراءت: يتتعتع 
  لُهقَو ) :       بِه راهم وهآنَ وأُ الْقُرقْري يالَّذ (   وِيولَا        : قَالَ النو قَّفوتي لَا يالَّذ فْظلُ الْحالْكَام قاذالْح راهالْم

       قَانِهإِتو هفْظح ةدوجاَءةُ لرالْق هلَيع قشامِ الْ   ( يرالْك ةفَرالس عم  ةررب (        رافالـسو ـةبكَتبٍ ورٍ كَكَاتافس عمةُ جفَرالس
                  الْكَـرِميِ أَي ـعمج امرالْكـةُ،وبةُ الْكَتفَريلَ السقو، اللَّه الَاتاسِ بِرِسونَ إِلَى النرفسي مهأَنلُ لسةُ الرفَرالسولُ وسالر

ى اللَّه الْمقَربِني عنده لعصمتهِم ونزاهتهِم عن دنسِ الْمعصية والْمخالَفَة ، والْبررةُ جمـع الْبـار وهـم              الْمكَرمني علَ 
ع الْملَائكَة أَنَّ لَه في الْآخرة منازِلَ يكُونُ يحتملُ أَنْ يكُونَ معنى كَونِه م     : الْمطيعونَ من الْبِر وهو الطَّاعةُ قَالَ الْقَاضي        

                 هِـملمـلٌ بِعامع هأَن ادرلُ أَنْ يمتحيالَى ، قَالَ وعت ابِ اللَّهتلِ كمح نم هِمفَتبِص هافصاتل ةفَرالس كَةلَائلْميقًا لفا ريهف
 ملَكَهسم كالسو.  

 )   هؤقْري ياَلَّذو (   هتايي رِوف أَي ) هلَيع يددش وهو (   ٌقَّةشمةٌ ودش هيبصي أَي ) اقش هلَيع وهو ( ةايي رِوفو
وأَما الَّذي يتتعتع فيه فَهو الَّذي يتردد في        : لنووِي  قَالَ ا " . واَلَّذي يقْرأُ الْقُرآنَ ويتتعتع فيه وهو علَيه شاق         : " مسلمٍ  

    هفْظح فعضل هتلَاوت )   انرأَج ـاِء          ) فَلَهلَمالْع نم هرغَيي وقَالَ الْقَاض ، هقَّتشمو هتلَاوي تف هتعتعبِت رأَجو اَءةرالْق رأَج :
و       لَـهو ةفَرالس عم هأَنا لرأَج أَكْثَرلُ وأَفْض راهلِ الْمب ، رِ بِهاهالْم نم رِ أَكْثَرالْأَج نم لَه هلَيع عتعتتي يأَنَّ الَّذ اهنعم سلَي

         و ، رِهيغزِلَةُ لنالْم هذه ذْكَري لَمةٌ ، وريكَث ورأُج        ةكَثْـرو قَانِهإِتو هفْظحالَى وعت ابِ اللَّهتنِ بِكتعي لَم نم بِه قلْحي فكَي
 يهف رهى متح هائنتكَاع ، هتايردو هتلَاو٣(.ت(  

  : ومن حفظَ الْقُرآنَ ارتقى بقدر حفْظه يف اجلنان
 ننِ فَعاِهللا ب دباعمهناُهللا ع يضرٍو رمع : بِينِ النقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ع  :» آنبِ الْقُراحصقَالُ ل٤(ي( 

  )٥(» اقْرأْ وارتقِ ورتلْ كَما كُنت ترتلُ في الدنيا، فَإِنَّ منزِلَك عند آخرِ آية تقْرؤها: 

                              
  .باب تفسري سورة عبس) ٤٦٥٣( رواه البخاري )١(
  )١٨٩٨( رواه مسلم )٢(
 )٢٢٣ / ٧( حتفة األحوذي )٣(
يؤم القوم : - صلى اهللا عليه وسلم -حافظه عن ظهر قلب على حد قوله : صاحب القرآن: واعلم أن املراد بقوله: لباين قال األ)٤(

  ) ٢٢٤٠(أحفظهم فالتفاضل يف درجات اجلنة إمنا هو على حسب احلفظ يف الدنيا، الصحيحة : أي.. أقرؤهم لكتاب اهللا
  ) .٨١٢٢( يف القراءة، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  باب استحباب الترتيل) ١٤٦٤( رواه أَبو داود )٥(



 

 
  
  

١٨  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن إِذَا «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : لْخدرِي رضي اُهللا عنه قَالَ عن أَبِي سعيد ا- 

  )١(»اقْرأ واصعد، فَيقْرأ ويصعد بِكُلِّ آية درجة حتى يقْرأ آخر شيء معه: دخلَ الْجنة
  :آن كَساه الرحيم الرمحن من حلَلِ اجلنانومن حفَّظَ ولده الْقُر
 رضي اهللا عنه -وعن بريدةَ اَألسلَمي : قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : قالرضي اُهللا عنه فَعن بريدة 

أُلْبِس يوم الْقيامة تاجا من ، وعملَ بِه ، وتعلَّمه  ، من قَرأَ الْقُرآنَ: " -  صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا :  قَالَ-
بِأَخذ : فَيقَالُ، بِم كُِسينا هذَا؟ : فَيقُولَان، لَا تقُوم بِهِما الدنيا ، ضوُءه مثْلُ ضوِء الشمسِ، ويكْسى والداه حلَّتينِ، نورٍ 

  )٢("لْقُرآنَ ولَدكُما ا
  : شافعتانيوم الْقيامة وسورتان للعبد  

         نةَ قَالَفَعامقُول: أَبِي أُمسلم يو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس :» ةاميالْق موي يأْتي هآنَ فَإِنُءوا الْقُراقْر
زهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عمرانَ فَإِنهما تأْتيان يوم الْقيامة كَأَنهما غَمامتان أَو كَأَنهما شفيعا لأَصحابِه اقْرُءوا ال

 أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولَا غَيايتان أَو فرقَان من طَيرٍ صواف تحاجان عن أَصحابِهِما اقْرُءوا سورةَ الْبقَرة فَإِنَّ
   . )٣(»تستطيعها البطلة

الغيايتان مثىن غياية بغني معجمة وياءين مثناتني حتت وهي كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية 
  وفرقان أي قطعتان، وحنومها

    : وسورةٌ تشفع لصاحبها يوم الدين حىت يدخل اجلنة مع الداخلني
هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفع : بِينِ النةً «:  قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم - عثَالَثُونَ آي آنالْقُر نةً مورإِنَّ س

  )٤(»} تبارك الَّذي بِيده الْملْك{شفَعت لرجلٍ حتى غُفر لَه وهي سورةُ 
عوسنِ منِ ابقَالَوع هناُهللا ع يضر ولُ اِهللا : دسةُ «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رورس}كاربةٌ } تانِعالْم يه

  )٥(» من عذَابِ الْقَبرِ
هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نوع : بِينِ النالْقُ«:  قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم -ع نةً مورةً إِنَّ سثَالَثُونَ آي آنر

  )٦(» } تبارك الَّذي بِيده الْملْك{شفَعت لرجلٍ حتى غُفر لَه وهي سورةُ 
سورةٌ من الْقُرآن ما هي «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : وعن أَنسِ بنِ مالك رضي اُهللا عنه قَالَ

  )١(»} تبارك{ ثَالَثُونَ آيةً، خاصمت عن صاحبِها حتى أَدخلَته الْجنةَ، وهي إِالَّ

                              
  ).  ٨١٢١-٣٢٠٠(باب ثواب القرآن، وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ ) ٣٧٨٠(رواه ابن ماجه )١(
  )١٤٣٤(صحيح الترغيب ، حسن لغريه: رواه احلاكم وقال األلباين)٢(

  
  

  )٨٠٤ (   رواه مسلم)٣(
  )٢٠٩١(  رواه أَحمد والترمذي وأَبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )٤(
  ) .١١٤٠(، الصحيحة ) ٣٦٤٣(، وصححه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٥٢٦( طبقات احملدثني بأصبهان )٥(
  ) . ٣٦٤٤(اب ما جاء يف سورة امللك، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ب) ٢٨٩١(رواه الترمذي )٦(



 

 
  
  

١٩  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  :وسورةُ اإلخالص من أحبها دخلَ اجلَنةَ ونعم اخلالص 

  نسٍ قَالَفَعلًا قَالَ: أَنجةَ: إِنَّ رورالس هذه بي أُحإِن ولَ اللَّهسا راهللا أحد (:ي وا : قَالَ) قُلْ هاهإِي كبإِنَّ ح
  )٢("أَدخلَك الْجنةَ 

وما : قُلْت» وجبت«: فَقَالَ) قُلْ هو اللَّه أَحد(وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سمع رجلًا يقْرأُ 
  )٣(» الْجنة«: وجبت؟ قَالَ

  نا عشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا  وسورةُ اإلخالص مأَهقَر:  
 نفَعنِيهسٍ الْجنِ أَنب اذعم : بِينِ النا «:  قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم - عهمتخى يتح دأَح اللَّه وأَ قُلْ هقَر نم

 -إِذَنْ أَستكْثر يا رسولَ اللَّه، فَقَالَ رسولُ اللَّه : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ. » ه قَصرا في الْجنةعشر مرات بنى اللَّه لَ
  )٤(»اللَّه أَكْثَر وأَطْيب«: -صلى اهللا عليه وسلم 

  :املتابعة بني العمرة والعمرة
الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لما « : نَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ    أَ - رضى اهللا عنه     -فَعن أَبِى هريرةَ    

   )٥(»بينهما ، والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء إِالَّ الْجنةُ 
  :لصالَةَ ويؤتى الزكَاةَ ويصوم رمضانَ ويجتنِب الْكَبائر من جاَء يعبد اللَّه الَ يشرِك بِه شيئاً ويقيم ا

من جاَء يعبد اللَّـه الَ      « فَعن أيب رهمٍ السمعى أَنَّ أَبا أَيوب حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ                  
وسأَلُوه ما الْكَبائر قَالَ    . »  ويقيم الصالَةَ ويؤتى الزكَاةَ ويصوم رمضانَ ويجتنِب الْكَبائر فَإِنَّ لَه الْجنةَ             يشرِك بِه شيئاً  

 » فحالز موي اررفو ةملسفْسِ الْملُ النقَتو بِاللَّه اكر٦(»اِإلش(    
 ركَب نم                    نظْماً عع كَةً أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن نراً عجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو لَّلَ اللَّههو اللَّه دمحو اللَّه 

  :طَرِيقِ الناسِ وأَمر بِمعروف أَو نهى عن منكَرٍ 
     ا سأَب عمس هأَن ديز نلَّى اُهللا                 فَعص  ولَ اللَّهسقُولُ إِنَّ رةَ تشائع عمس هأَن وخفَر نب اللَّه دبثَنِى عدقُولُ حالَّمٍ ي

 اللَّه وحمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه      إِنه خلق كُلُّ إِنسان من بنِى آدم علَى ستني وثَالَثمائَة مفْصلٍ فَمن كَبر            « :علَيه وسلَّم قَالَ    
            نى عهن أَو وفرعبِم رأَماسِ وطَرِيقِ الن نظْماً عع كَةً أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن نراً عجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو

    الثَّالَثو نيتالس لْكت ددكَرٍ عنارِ       منِ النع هفْسن حزحز قَدو ذئموى يشمي هى فَإِنالَمالس ائَةا قَالَ . » ممبرةَ وبوو تقَالَ أَب
  )٧(»يمِسى « 

                                                                                                 
  ) .٣٦٤٤(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٣٦٥٤( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )١(
  )٢١٣٠(رواه الترمذي وصححه األلباين يف املشكاة )٢(
)٣(و يذمرالتالك وم اهويف صحيح الترغيب  ر انِياأللب هححصو يائسالن )١٤٧٨(  
  ) .٥٨٩(، الصحيحة ) ٦٤٧٢(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ١٥٦٤٨( رواه أمحد )٤(
  )٩٩٠(ومالك يف املوطأ   ) ١٣٤٩(  ومسلم ) ١٧٧٣(  رواه البخاري )٥(
   ) ٦١٨٥(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣٩٤٤(والنسائي)  ٢٤٢١٧(  رواه أمحد )٦(
)٧( ملسرواه م  )١٠٠٧.( 



 

 
  
  

٢٠  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  :ورفع الدرجات يف اجلنات باستغفار البنني والبنات 

 نقَالَفَع هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه :سصلى اهللا عليه وسلم -ولُ اِهللا قَالَ ر - :»زإِنَّ اَهللا ع  فَعرلَّ لَيجو
  )١(»بِاستغفَارِ ولَدك لَك: أَنى لي هذه؟ فَيقُولُ! يا رب: الدرجةَ للْعبد الصالح في الْجنة، فَيقُولُ

كثرين من االستغفَّار للمى من العزيزِ الغفَارِ  وطُوب:  
                بِىقُولُ قَالَ النرٍ يسب نب اللَّه دبع تعمقٍ سرنِ عنِ بمحالر دبنِ عب دمحم نفَع-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - » 

  . )٢(»طُوبى لمن وجد فى صحيفَته استغفَارا كَثريا 
يرسـلِ  ) ١٠(فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا       { : نوح عليه السالم    ويؤيده ما ورد على لسان النيب       

  )٣(}) ١٢(ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا ) ١١(السماَء علَيكُم مدرارا 
ونَ اللَّهرالذَّاكويدخلون فسيح اجلنات و والسيئات وبهلم الذُّن غفرات يرالذَّاكا وريكَث :  

ما جلَس قَوم مجلسا يذْكُرونَ اللَّه عز       :"قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : فَعن سهيلِ بن حنظَلَةَ، قَالَ    
ونَ حقُومفَي ،يهلَّ فجواتنسح كُمئَاتيس لَتدوب ،كُموبذُن لَكُم اللَّه غَفَر وا، قَدقُوم مقَالَ لَهى ي٤("ت(   
 من شهِد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وحده«  قَالَ -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - عنِ النبِى - رضى اهللا عنه -وعن عبادةَ  

                        ، ـهنم وحرو ، ميرا إِلَى مأَلْقَاه ، هتمكَلو ولُهسرو اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، لَه رِيكالَ ش
   .)٥(»شاَء علَى ما كَانَ من الْعملِ والْجنةُ حق والنار حق ،  من أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية ، أَيها 

كَلمتـان حبِيبتـان إِلَـى     « -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - قَالَ قَالَ النبِى    - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
بس انيزى الْمف انيلَتثَق ، انلَى اللِّسع انيفَتفنِ ، خمحيمِ الرظالْع انَ اللَّهحبس ، هدمبِحو انَ اللَّه٦(»ح(.   

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوع-   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـى   «  قَالَ -  صف ـانيلَتثَق ، انلَى اللِّسع انيفَتفخ انتمكَل
   )٧(» ، سبحانَ اللَّه الْعظيمِ ، سبحانَ اللَّه وبِحمده الْميزان ، حبِيبتان إِلَى الرحمنِ

         ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رِىعاَألش كالأَبِى م نوع-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »      لَّهل دمالْحو اناِإلمي طْرش ورالطُّه
 ما بين السموات واَألرضِ والصالَةُ نور والصدقَةُ برهانٌ         - أَو تمُأل    -ه والْحمد للَّه تمآلن     وسبحانَ اللَّ . تمُأل الْميزانَ 

  .)٨(»ها والصبر ضياٌء والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبائع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُ
  

                              
  ).١٥٩٨(، الصحيحة )١٦١٧(،  وحسنه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )١٠٦١٨(رواه أمحد )١(
  )  ٣٠٧٨(وصححه األلبانِي يف صحيح ابن ماجه ) ٣٩٥٠(رواه ابن ماجة )٢(
 ]١٢-١٠/نوح[)٣(
  )٥٦١٠(وصححه األلباين يف املشكاة )  ٥٩٠٧)(١٠ / ٦(عجم الكبري للطرباين  امل)٤(
  )٣٤٣٥( رواه البخارى)٥(
  )٧٥٦٣( رواه البخارى)٦(
  )٦٤٠٦(  رواه البخارى)٧(
  املُهلَك: املوبق -) ٥٥٦(   رواه مسلم )٨(



 

 
  
  

٢١  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  ةي اجلَنف بىن له به بيتوي ئَةيى عنه مليون سمحوي  ةنسمليون ح به للعبد كتبودعاء السوق ي :  

 الَ إِلَه   من قَالَ في السوقِ   : "قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم           : فَعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قَالَ         
      أَلْـف لَه اللَّه بكَت ، يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهرِ ، ويالْخ هدبِي ، دمالْح لَهو ، لْكالْم لَه ، لَه رِيكالَ ش هدحو ، إِالَّ اللَّه

تيب ى لَهنبو ، ئَةيس أَلْف أَلْف هنا عحمو ، ةنسح أَلْف ةني الْج١("ا ف(  
 )    وقلَ السخد نم (   قَالَ الطِّيبِي :          ـوفَه ةـارجالِ بِالتغتاشالو كْرِ اللَّهذ نع فْلَةكَانُ الْغم هأَنبِالذِّكْرِ ل هصخ

ب الشيطَانَ ويهزِم جنوده فَهو خليق بِما ذُكر من الثَّوابِ          موضع سلْطَنة الشيطَان ومجمع جنوده فَالذَّاكر هناك يحارِ       
فَهو من بـابِ  } قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه { : وكَذَا الشر لقَوله تعالَى    ) بِيده الْخير   ( أَي سرا أَو جهرا     ) فَقَالَ  .( انتهى  
قَـالَ  . تام الْقُـدرة  ) قَدير ( أَي مشيٍء ) وهو علَى كُلِّ شيٍء( ِء أَو من طَرِيقِ الْأَدبِ فَإِنَّ الشر لَا ينسب إِلَيه      الاكْتفَا
  الطِّيبِي :             قِّهِمي حالَى فعقَالَ ت نم ةرمي زلَ فخد يهف اللَّه ذَكَر نالٌ" فَمرِج        كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِملَا ت  )"

 لَه اللَّه بكَت ( هلأَجل ةابتبِالْك رأَم أَو لَه تأَثْب أَي ) هنى عحمو ( هيفَتحص نوِ عحبِالْم رأَم أَو ةرفغبِالْم أَي.)٢(  
 لَي النيبلَّى عص نين ومالد موي له فَعاألمني ش:  

من صلَّى علَي حين يصبِح «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : فعن أَبِي الدرداِء رضي اُهللا عنه قَالَ
ةاميالْق موي يتفَاعش هكَترراً، أَدشِسي عمي نيحراً، وش٣(»ع(  

لَاة وأَوص ليهع مهبرسولِ اِهللا أَكْثَر ةاميالْق مواسِ يلَى الن:  
» أَولَى الناسِ بِي يوم الْقيامة أَكْثَرهم علَي صلَاة«: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلم: فعنِ ابنِ مسعود قَالَ

)٤( .  
مواسِ يالن لَاة وأَقربص ليهع مهمرتلةً من رسولِ اِهللا أَكْثَر ةاميالْق :    

 نأكثروا علي من الصالة يف كل يوم :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب أمامة رضي اهللا عنه قالفَع
  )٥(" اجلمعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل يوم مجعة فمن كان أكثرهم علي صالة كان أقرم مين مرتلة

  :الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 
ت علَيهِم َآياته زادتهم إِميانا وعلَـى       إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلي         { :قال تعاىل   

أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم درجات عند ربهِم ) ٣(الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ ) ٢(ربهِم يتوكَّلُونَ 
 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم٦( })٤(و(  .   

                              
    ) ٦٢٣١-٢٠٩٣(  رواه الترمذي  وصححه األلباين يف صحيح الْجامع )١(
  )٣٢٤ / ٨( حتفة األحوذي )٢(
  ) .٦٣٥٧(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٢٠ / ١٠( رواه الطرباىن كما ىف جممع الزوائد )٣(
  حسن لغريه): ١٦٦٨(  رواه الترمذي وقال األلباين فيي صحيح الترغيب )٤(
  حسن لغريه): ١٦٧٣( رواه البيهقي بإسناد حسن  وقال األلباين فيي صحيح الترغيب )٥(
 ]٤-٢/األنفال[)٦(



 

 
  
  

٢٢  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  :من أَعتق رقَبةً مسلمةً  

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نفَع-       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوٍ  « :  قَالَ  -  صـضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً ، أَعملسةً مقَبر قتأَع نم
بِفَر هجى فَرتارِ ، حالن نا موضع هنم ١(»جِه( .   

  :َمن سلَك إىل العلمِ طَرِيقاً سهلَ اللَّه لَه بِه إِلَى الْجنة طَرِيقاً
من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من      « : قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم           : فَعن أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه قَالَ      

بِ الدكُر رتس نمو ةراآلخا وينى الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع رسي نمو ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نين
كَانَ الْعبد فى عون أَخيه ومن سلَك طَرِيقاً يلْتمس فيه علْماً مسلماً ستره اللَّه فى الدنيا واآلخرة واللَّه فى عون الْعبد ما 

                     زإِالَّ ن مهنيب هونساردتيو اللَّه ابتلُونَ كتي اللَّه وتيب نم تيى بف مقَو عمتا اجمو ةنطَرِيقاً إِلَى الْج بِه لَه لَ اللَّههس لَت
 هبسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَّأَ بِهب نمو هدنع نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ والَئالْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتيغَشةُ وينكالس هِملَي٢(»ع(     

ى أَبِى الدرداِء وهو بِدمشق فَقَالَ ما أَقْدمك يا أَخى فَقَـالَ          وعن قَيسِ بنِ كَثريٍ قَالَ قَدم رجلٌ من الْمدينة علَ         
        ولِ اللَّهسر نع ثُهدحت كنِى أَنلَغيثٌ بدح-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ الَ      - ص ةاجحل ا جِئْتقَالَ أَم  .    تما قَـدقَالَ أَم

 - صلَّى اُهللا علَيـه وسـلَّم        -قَالَ ما جِئْت إِالَّ فى طَلَبِ هذَا الْحديث قَالَ فَإِنى سمعت رسولَ اللَّه              . لتجارة قَالَ الَ  
 لَتضع أَجنِحتها رِضا لطَالـبِ      من سلَك طَرِيقًا يبتغى فيه علْما سلَك اللَّه بِه طَرِيقًا إِلَى الْجنة وإِنَّ الْمالَئكَةَ             « : يقُولُ

الْعلْمِ وإِنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من فى السموات ومن فى اَألرضِ حتى الْحيتانُ فى الْماِء وفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ 
     بِ إِنَّ الْعاكرِ الْكَوائلَى سرِ عذَ               الْقَمأَخ نفَم لْمثُوا الْعرا وما إِنمهرالَ دا وارينثُوا دروي اَء لَمبِياِء إِنَّ اَألنبِيثَةُ اَألنراَء ولَم

  .)٣(»بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ 
ما جلَس قَوم قَطُّ في بيت من بيوت اللَّه يقْرُءونَ           :"قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

               نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ، والئالْم مهفَّتحةُ، وينكالس هِملَيع زِلَتأُنةُ، ومحالر مهتيإِال غَش ،مهنيب هونساردتوي ،اللَّه ابتك
 ،هدنعهبسن بِه رِعسي لَم ،لُهمع طَأَ بِهأَب نمو ،ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه لَ اللَّهها سلْمع طْلُبطَرِيقًا ي لَكس نم٤(".و(   

  :امِع الطَّإطعامإفشاُء السلَامِ و
 الْمدينةَ انجفَلَ الناس إِلَيه وقيلَ قَدم       - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -للَّه  فَعن عبد اللَّه بنِ سالَمٍ قَالَ لَما قَدم رسولُ ا         

   ولُ اللَّهسر-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -     ولُ اللَّهسر مقَد -    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -     ولُ اللَّهسر مقَد -      ـهلَيـلَّى اُهللا عص 
ولَّمس-            ولِ اللَّهسر هجو تنبتا اسفَلَم هإِلَي ظُراسِ َألنى النف فَجِئْت -    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -      سلَـي ههجأَنَّ و فْترع 

                              
 )٦٧١٥(رواه البخاري )١(
 ).٢٦٩٩(   رواه مسلم )٢(
  )٢١٢(مطوال وحسنه األلباين يف املشكاة  ) ٧٠٢٨(وصحيح مسلم  ) ٢٨٥٨(   رواه الترمذى )٣(
  )٢٦٩٩(   رواه مسلم )٤(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 السالَم وأَطْعموا الطَّعام وصـلُّوا والنـاس نِيـام    أَيها الناس أَفْشوا« : بِوجه كَذَّابٍ وكَانَ أَولَ شىٍء تكَلَّم بِه أَنْ قَالَ  

  . )١(»تدخلُونَ الْجنةَ بِسالَمٍ 
 )  لَاموا السأَفْش (هرِفُونعلَا ت نلَى معو هرِفُونعت نلَى مع وهرأَكْثو وهأَظْهِر أَي.  
 ) اموا الطَّعمأَطْعو (حنل امِ أَيتالْأَينيِ واكسوِ الْم  
  .لأَنه وقْت الْغفْلَة ،فَلأَربابِ الْحضورِ مزِيد الْمثُوبة أَو لبعده عنِ الرياِء والسمعة ) والناس نِيام ( أَي بِاللَّيلِ ) وصلُّوا ( 
   .)٢( اللَّه أَو من ملَائكَته من مكْروه أَو تعبٍ ومشقَّةأَي من) تدخلُوا الْجنةَ بِسلَامٍ ( 

 نامِ فَعونِ الْعرِ بيبولُ اِهللا :  قَالَ-  رضي اهللا عنه -الزسفِْسي : (" - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ري نالَّذو
 هدو، بِينمؤى تتةَ حنلُوا الْجخدوا لَا تابحى تتوا حنمؤلَا ت؟ ، ا ومتبابحت وهملْتٍء إِذَا فَعيلَى شع لُّكُموا ، أَفَلَا أَدأَفْش

 كُمنيب  لَام٣(") الس(  
 ) لَاموا السأَفْش (رِفُونعلَا ت نلَى معو هرِفُونعت نلَى مع وهرأَكْثو وهأَظْهِر أَيه.  
 ) اموا الطَّعمأَطْعامِ ) وتالْأَينيِ واكسوِ الْمحنل أَي  
  .لأَنه وقْت الْغفْلَة ،فَلأَربابِ الْحضورِ مزِيد الْمثُوبة أَو لبعده عنِ الرياِء والسمعة ) والناس نِيام ( أَي بِاللَّيلِ ) وصلُّوا ( 
   .)٤(أَي من اللَّه أَو من ملَائكَته من مكْروه أَو تعبٍ ومشقَّة) تدخلُوا الْجنةَ بِسلَامٍ ( 

أَطْعمِ  : " علِّمنِي عملًا يدخلُنِي الْجنةَ ، قَالَ      : -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         -قَالَ رجلٌ للنبِي    :  وعن أَنسٍ قَالَ    
   . )٥("الطَّعام ، وأَفْشِ السلَام ، وأَطبِ الْكَلَام ، وصلِّ بِاللَّيلِ والناس نِيام ، تدخلِ الْجنةَ بِسلَامٍ 

  :من كَظَم غَيظًا دعاه اهللا يوم الدين حىت يخيره من احلُورِ العني
من كَظَم غَيظًا وهو «:  أَنسٍ اجلُهنِي، عن أَبِيه، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَفعن سهلِ بنِ معاذ بنِ

    )٦(» يستطيع أَنْ ينفِّذَه دعاه اللَّه يوم القيامة علَى رُءوسِ اخلَلَائقِ حتى يخيره في أَي احلُورِ شاَء
  :بِر الوالدين

قَالَ أَبو الدرداِء سمعت رسـولَ      . فَعن أَبِى الدرداِء أَنَّ رجالً أَتاه فَقَالَ إِنَّ لى امرأَةً وإِنَّ أُمى تأْمرنِى بِطَالَقها             
 اللَّه-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ- صطُ أَ« :  يسأَو دالالْو فَظْهأَوِ اح ابالْب كذَل عفَأَض ئْتفَإِنْ ش ةنابِ الْجو٧(.»ب(    

                              
 )٢٩٦٠(صححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  هذَا حديثٌ صحيح  ، و: وقَالَ ) ٢٦٧٣(  رواه الترمذي )١(
 )٢٧٧ص  / ٦ج  (- حتفة األحوذي )٢(
)٣( ملسم اهور)٥٤(     
 )٢٧٧ / ٦ (- حتفة األحوذي )٤(
 صحيح لغريه) ٦٩٩٦( مسند البزار )٥(
  )            ٦٥١٨(وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤٧٧٩(رواه أبو داود )٦(
 )    ١٥٤٨(رواه الترمذي وصححه األلباين يف صحيح الترمذي   )٧(



 

 
  
  

٢٤  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
   لُهقَو ) :    ةنابِ الْجوطُ أَبسأَو دالي ) الْولُ : قَالَ الْقَاضسوتا يم نسى أَنَّ أَحنعالْما ، ولَاهأَعابِ ووالْأَب ريخ أَي

إِنَّ للْجنة أَبوابا :  الْجنة ويتوسلُ بِه إِلَى وصولِ درجتها الْعالية مطَاوعةُ الْوالد ومراعاةُ جانِبِه ، وقَالَ غَيره بِه إِلَى دخولِ
          ه طسابِ الْأَوالْب كولِ ذَلخد ببإِنَّ سا ، وطُهسولًا أَوخا دهنسأَحى      وهتنا دالقُوقِ الْوافَظَةُ ححم و .  دالبِالْو ادرفَالْم

ذَلـك  ( فعلَ أَمرٍ من الْإِضاعة     ) فَأَضع  ( الْجِنس ، أَو إِذَا كَانَ حكْم الْوالد هذَا فَحكْم الْوالدة أَقْوى وبِالاعتبارِ أَولَى              
 ابالْب ( كربِت هلَيع افَظَةحالْم ) فَظْهحا أَو ( هيلصحلَى تع اوِمد أَي.)١(   

          بِىاَء إِلَى النةَ جماهرضي اهللا عنه  أَنَّ ج ىلَمةَ السماهنِ جةَ باوِيعم نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـا  - صفَقَالَ ي 
فَالْزمها فَـإِنَّ الْجنـةَ   « قَالَ . قَالَ نعم. »هلْ لَك من أُم   « :فَقَالَ  .  أَغْزو وقَد جِئْت أَستشريك      رسولَ اللَّه أَردت أَنْ   

   )٢(.»تحت رِجلَيها 
        بِىنِ النرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نوع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا ا« : قَالَ   - صرِض بطُ الرخسو دالا الْوى رِضف بلر

 دالالْو طخى س٣(.»ف(  
 )      دالالْو طخي سف (     بأَغْـض فَقَد هبأَغْض نمو ، اللَّه أَطَاع فَقَد هأَطَاع نفَم ، مكْريو الْأَب طَاعأَنْ ي رالَى أَمعت هأَنل

  )٤(. وعيد شديد يفيد أَنَّ الْعقُوق كَبِريةٌ اللَّه ، وهذَا
  :صلةُ الرحم

     ارِىصاَألن وبأَبِى أَي نةَ   -فَعنلُنِى الْجخدلٍ يمنِى بِعبِرأَخ ولَ اللَّهسا رالً قَالَ يجفَقَـالَ  .  رضى اهللا عنه أَنَّ ر
تعبد اللَّه « فَقَالَ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم . » أَرب مالَه « :  اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الْقَوم مالَه مالَه فَقَالَ رسولُ  

   )٥(»ه كَانَ علَى راحلَته قَالَ كَأَن. » الَ تشرِك بِه شيئاً ، وتقيم الصالَةَ ، وتؤتى الزكَاةَ ، وتصلُ الرحم ، ذَرها 
 وعن موسى بنِ طَلْحةَ قَالَ حدثَنِى أَبو أَيوب أَنَّ أَعرابِيا عرض لرسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو فـى                     

 أَخبِرنِى بِما يقَربنِى مـن الْجنـة ومـا    - أَو يا محمد -ولَ اللَّه   فَأَخذَ بِخطَامِ ناقَته أَو بِزِمامها ثُم قَالَ يا رس        . سفَرٍ  
 - أَو لَقَد هدى     -لَقَد وفِّق   « قَالَ فَكَف النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ثُم نظَر فى أَصحابِه ثُم قَالَ               . يباعدنِى من النارِ    
    قُلْت فقَالَ كَي « .   ادقَالَ فَأَع .        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىى         « فَقَالَ النتؤتالَةَ والص يمقتئاً ويش بِه رِكشالَ ت اللَّه دبعت

  )٦(» الزكَاةَ وتصلُ الرحم دعِ الناقَةَ 

                              
  )١١٩ / ٥ (- حتفة األحوذي - )١(
  )  ٢٩٠٨(  رواه النسائي وصححه األلباين يف صحيح النسائي )٢(
  ) ١٥٤٩(  رواه الترمذي  وصححه األلباين يف صحيح الترمذي )٣(
 )١١٨ص  / ٥ج  (- حتفة األحوذي - )٤(
 )٥٩٨٣(ى   رواه البخارِ)٥(
)٦( ملسرواه م  )١٣( 



 

 
  
  

٢٥  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
      وبأَبِى أَي نويف رواية عنده ع                 لُـهملٍ أَعملَى علَّنِى عفَقَالَ د لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىلٌ إِلَى النجاَء رقَالَ ج 

كَاةَ وتصلُ ذَا رحمك تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئاً وتقيم الصالَةَ وتؤتى الز     « قَالَ  . يدنِينِى من الْجنة ويباعدنِى من النارِ       
 « لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسقَالَ ر ربا أَدةَ « فَلَمنلَ الْجخد بِه را أُمبِم كسم١(» إِنْ ت(   

  :كفالةُ اليتيم
         لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسلٍ قَالَ رهس نا  « : فَعكَذَا      أَنه ةنى الْجيمِ فتلُ الْيكَافو « .   ةابببِالـس ارأَشو

  )٢(.والْوسطَى ، وفَرج بينهما شيئاً  
             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع: »     أَن رِهيغل أَو يمِ لَهتلُ الْيكَاف      ةنى الْجنِ فياتكَه وها و « .

  )٣(." وأَشار مالك بِالسبابة والْوسطَى 
  :عيادةُ املريض ، وتعزية املؤمن

      س هأَن هدج نع أَبِيه نع ارِىصمٍ اَألنزنِ حرِو بمنِ عب دمحنِ مكْرِ بنِ أَبِى بب اللَّه دبع نفَع  ولَ اللَّـهسر عم- 
   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ    -صي وهو : »          إِذَا قَام ا ، ثُميهف قَعنتاس هدنع دى إِذَا قَعتح ةمحى الرالُ فزا فَالَ يرِيضم ادع نم

          نم جِعرى يتا حيهف وضخالُ يزفَالَ ي هدنع نلَّ         مجو زع اللَّه اهكَس ةيبصم نم نمؤالْم اهى أَخزع نمو ، جرثُ خيح
 ةاميالْق موي ةاملَلَ الْكَر٤(»ح(.  

  .دخله ومشى فيه: خاض الشيء 
فَوجدنا عنده أَبا   . لَ انطَلق بِنا إِلَى الْحسنِ نعوده     وعن ثُويرٍ هو ابن أَبِى فَاختةَ عن أَبِيه قَالَ أَخذَ على بِيدى قَا            

 -فَقَالَ على سمعت رسولَ اللَّه      . موسى فَقَالَ على علَيه السالَم أَعائدا جِئْت يا أَبا موسى أَم زائرا فَقَالَ الَ بلْ عائدا               
  هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسقُولُ  - وإِنْ  « :  يو ـِسىمى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيلَّى عةً إِالَّ صوا غُدملسم ودعمٍ يلسم نا مم

 ةنى الْجف رِيفخ كَانَ لَهو بِحصى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيلَّى عةً إِالَّ صيشع هاد٥(»ع( .  
مـن عـاد   « وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عن رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ              

 ةنالْج فَةرى خلْ فزي رِيضاً لَمقَ. » م ةنفَةُ الْجرا خمو ولَ اللَّهسا ريلَ يا « الَ قاهن٦(»ج(   
  . أَي يئُولُ بِه ذَلك إِلَى الْجنة واجتناء ثمارها 

 بِضم الْغينِ ما بين صلَاة الْغدوة وطُلُوعِ الشمسِ كَذَا قَالَه ابن الْملَك ، والظَّاهر أَنَّ الْمراد بِه أَولُ النهـارِ                   ) غُدوةً   ( 
إِنْ نافيةٌ بِدلَالَة إِلَّـا     ) وإِنْ عاده   ( من الْإِمساِء   ) حتى يمِسي   ( أَي دعا لَه بِالْمغفرة     ) إِلَّا صلَّى علَيه    ( وما قَبلَ الزوالِ    

                              
)١( ملسرواه م  )١٣( 
  )٦٠٠٥ - ٥٣٠٤(  رواه البخاري )٢(
)٣( ملسرواه م  )٢٩٨٣(  
  )٧٠(وحسنه األلباين يف تلخيص أحكام اجلنائز )  ٧٣٣٨(  رواه البيهقي يف السنن الكربى)٤(

 

  ) ٧٧٤(ي وحسنه األلباين يف صحيح الترمذ)  ٩٨٥(  رواه الترمذي )٥(
)٦( ملسرواه م  )٢٥٦٨( 



 

 
  
  

٢٦  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
أَي بستانٌ وهو في الْأَصلِ ) خرِيف ( أَي للْعائد ) وكَانَ لَه  ( يلِ  أَي ما بعد الزوالِ أَو أَولَ اللَّ      ) عشية  ( ولمقَابلَتها ما    

  )١(.الثَّمر الْمجتنى أَو مخروف من ثَمرِ الْجنة فَعيلٌ بِمعنى مفْعولٍ 
  ي اللَّهف ا لَهأَخ ارز نم:  

ما من عبد مسلمٍ أَتى أَخا لَه يزوره في اللَّه ، إِال ناداه مناد              : ى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ      فَعن أَنسٍ ، أَنّ النبِي  صلَّ      
راه ، فَلَم أَرض لَـه  زار في ، وعلَي ق: طبت ، وطَابت لَك الْجنةُ ، وإِال قَالَ اللَّه في ملَكُوت عرشه : من السماِء أَنْ  

ةنونَ الْجى در٢()بِق(   
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى  « - صع لَه اللَّه دصى فَأَررأُخ ةيى قَرف ا لَهأَخ ارالً زجأَنَّ ر

    لَيى عا أَتلَكًا فَلَمم هتجردم      ةيالْقَر هذى هى فا لأَخ قَالَ أُرِيد رِيدت نقَالَ أَي ا قَـالَ الَ  . ههبرت ةمنِع نم هلَيع لْ لَكقَالَ ه
  .)٣(» كَما أَحببته فيه قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّه إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك. غَير أَنى أَحببته فى اللَّه عز وجلَّ

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »           اهادن ى اللَّهف ا لَهأَخ ارز ا أَورِيضم ادع نم
نم ةنالْج نم أْتوبتو اكشمم طَابو تبأَنْ ط ادن٤(»زِالً م( .  

       بِينِ النع كالنِ مسِ بأَن نعو-       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع؟       : "  قَالَ   -  ص ةني الْجف كُمالبِرِج كُمبِرا  " أَلَا أُخقُلْن :
     ولَ اللَّهسا رلَى يقَالَ  . ب " :     ةني الْجف يقدالصو ةني الْجف بِيلُ           النجالرو ، ةني الْجف لُودوالْمو ، ةني الْجف هِيدالشو ، 

بلَى يا رسولَ اللَّه قَالَ     : قُلْنا  " يزور أَخاه في ناحية الْمصرِ لَا يزوره إِلَّا للَّه في الْجنة أَلَا أُخبِركُم بِنِسائكُم في الْجنة ؟                  
 " :            ا قَالَتهجوز بغَض ا أَوهيَء إِلَيأُس أَو تبإِذَا غَض لُودو وددـى  : كُلُّ وتضٍ حملُ بِغحلَا أَكْت كدي يي فدي هذه

   )٥("ترضى 
  :من ستر مسلماً

     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفَع :   بِينِ النا إِالَّ        «:  قَالَ -هللا عليه وسلم     صلى ا  -عيني الـدداً فبع دبع رتسال ي
ةاميالْق مواُهللا ي هرت٦(» س(  

  
  
  

                              
  )٢٧ / ٣ (-  حتفة األحوذي )١(
)   ٢٥٧٩(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب      )   ٨٧٣٥(والبيهقي يف الشعب    )  ٢٦٨٠(والضياء  )  ٤١٤٠(  أبو يعلى في مسنده       )٢(    
)٣( ملسرواه م  )حتفظ وتراعى وترىب:  ترب -الطريق : املدرجة - ) ٦٧١٤ 
 )   ١٦٣٣(وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ) ٢١٣٩( رواه الترمذي  )٤(
 ) ٨٧٣٨(وشعب اإلميـان للبيهقـي  )  ١٨١٠(واملعجم األوسط للطرباين ) ١٥٦٣٧)(٧ص  / ١٤ج  (-  املعجم الكبري للطرباين     )٥(

   )  ٢٦٠٤( وصحيح اجلامع  ) ٢٨٧( وحسنه األلباين يف الصحيحة 
)٦( ملسم اهور )باب بشارة من ستر اهللا تعاىل عيبه يف الدنيا بأن يستر عليه يف اآلخرة) ٢٩٥٠.  



 

 
  
  

٢٧  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 يهضِ أَخرع نع در نم:  

      بِىنِ الناِء عدرأَبِى الد نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عضِ     «  قَالَ   - صرع نع در نم       ـارالن هِهجو نع اللَّه در يهأَخ
 ةاميالْق مو١(.»ي(   

         منهج ارن ادالر هجو نع اللَّه فرص أَي .   اوِينقَالَ الْم :          ـهيبذعأَنَّ ت؛ ل هجالْو صخو ذَابالْع هذَات نع أَي
دأَشي الْإِيلَامِ وكَى فأَن انوي الْه٢(. ف(  

  :من أَنظَر معِسراً
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر مثَهدفَةَ حذَياشٍ أَنَّ حرنِ حب ىعرِب نفَع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »  وحكَةُ رالَئالْم لَقَّتت

      م لْتمفَقَالُوا أَع لَكُمكَانَ قَب نملٍ مجئًا قَالَ الَ    ريرِ شيالْخ ن . ذَكَّرـانِى أَنْ         . قَالُوا تيتف رفَـآم اسالن ايِنأُد تقَالَ كُن
  )٣(.» قَالَ اللَّه عز وجلَّ تجوزوا عنه - قَالَ -ينظروا الْمعِسر ويتجوزوا عنِ الْموسرِ 

  :من سقَى عطْشاناً
أَنَّ رجالً رأَى كَلْباً يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَـشِ ، فَأَخـذَ            « :بِى هريرةَ عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم          فَعن أَ 

  )٤(»الرجلُ خفَّه فَجعلَ يغرِف لَه بِه حتى أَرواه ، فَشكَر اللَّه لَه فَأَدخلَه الْجنةَ 
بينا رجلٌ يمشى فَاشتد « : قَالَ -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

كَلْبٍ يلْهثُ ، يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَشِ ، فَقَالَ لَقَد بلَغَ هذَا     علَيه الْعطَش ، فَنزلَ بِئْرا فَشرِب منها ، ثُم خرج فَإِذَا هو بِ            
   لَه فَرفَغ ، لَه اللَّه كَرفَش قَى الْكَلْبفَس ، ىقر ثُم ، يهبِف كَهسأَم ثُم فَّهَأل خلَغَ بِى فَمى بثْلُ الَّذم « . ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي

  . )٥(»فى كُلِّ كَبِد رطْبة أَجر « :وإِنَّ لَنا فى الْبهائمِ أَجرا قَالَ ، 
غُفر المرأَة مومسة مرت    « : عن رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ           - رضى اهللا عنه     -وعن  أَبِى هريرةَ     

   ىكأْسِ رلَى رـاِء ،                    بِكَلْبٍ عالْم نم لَه تعزا ، فَنارِهمبِخ هثَقَتا ، فَأَوفَّهخ تعزفَن ، طَشالْع لُهقْتي ثُ ، قَالَ كَادلْهي 
 كا بِذَللَه رف٦(»فَغ( .   

  :خصالٌ من عملَ بِها دخلَ اجلنةَ
       ، أَبِيه نع ، يميحريٍ السأيب كَث نقَالَ   فَع  :      قُلْت ، ا ذَرأَب أَلْتـلَ         : سخد بِه دبلَ الْعملٍ إِذَا عملَى علَّنِي عد

، يا رسولَ اِهللا : فَقُلْت : يؤمن بِاللَّه ، قَالَ    : سأَلْت عن ذَلك رسولَ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فقَالَ             : الْجنةَ ، قَالَ    
يقُولُ معروفًا بِلسانِه ،    : وإِنْ كَانَ معدما الَ شيَء لَه ؟ قَالَ         : يرضخ مما رزقَه اللَّه قُلْت      : إِنَّ مع اِإلميان عمالً ؟ قَالَ       

                              
 )  ١٥٧٥(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي )  ٢٠٥٦(  رواه الترمذي )١(
  )١٥٦ / ٥(  حتفة األحوذي  )٢(
)٣( ملسرواه م  )٤٠٧٦(   
  ).١٧٣(  رواه البخاري )٤(
   )٥٩٩٦(ومسلم  ) ٢٣٦٣(  رواه البخارى)٥(
  )٣٣٢١(  رواه البخاري )٦(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
: فَإِنْ كَانَ ضعيفًا الَ قُدرةَ لَـه ؟ قَـالَ           : غلُوبا قُلْت   فَيعني م : فَإِنْ كَانَ عيِيا الَ يبلغُ عنه لسانه ؟ قَالَ          : قُلْت  : قَالَ   

    قُلْت قرَألخ عنص؟ قَالَ      : فَلْي قرإِنْ كَانَ أَخقَالَ : و ، و إِلَي فَترِ ، : فَالْتيالْخ نئًا ميش بِكاحي صف عدأَنْ ت رِيدا تم
والَّذي نفِْسي بِيده ، : يا رسولَ اِهللا ، إِنَّ هذه كَلمةُ تيِسريٍ ؟ فقَالَ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : ذَاه فَقُلْت فَلْيدعِ الناس من أَ

  )١(. قيامة ، حتى تدخلَه الْجنةَما من عبد يعملُ بِخصلَة منها ، يرِيد بِها ما عند اِهللا ، إِالَّ أَخذَت بِيده يوم الْ
  :خصالٌ من فعل واحدة منها كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ يدخلَه الْجنةَ

 البـنِ آدم  إِنَّ الشيطَانَ قَعـد : سمعت رسولَ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ        : فَعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكه قَالَ       
      الَمِ ، فَقَالَ لَهفَقَالَ   : بِطَرِيقِ اِإلس ، ةربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع ، لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصفَع ، كائآب يندو ، كيند ذَرتو لَمست

 لَه : راجفَه اهصفَع ، اَءكمسو ، كضأَر ذَرتو اجِرهت فَقَالَ لَه ، ادبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفْسِ ، : ، فَقَعالن دهج وهو داهجت
                        ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا  صسفَقَالَ ر ، داهفَج اهصالُ ، فَعالْم مقْسيأَةُ ، ورالْم كَحنلُ ، فَتقْتلُ فَتقَاتالِ ، فَتالْمو :

من فَعلَ ذَلك فَمات كَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، أَو قُتلَ كَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، وإِنْ غَـرِق                         فَ
  . )٢(ى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةُكَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَ

وهو ) وإِنما مثَل الْمهاجِر كَمثَلِ الْفَرس في الطِّول      ( أَي كَيف تسلم    ) تسلم  ( جمع طَرِيق   ) بأَطْرقه  ( قَوله  
          ي ير فف الْآخالطَّرد وتي وف هفَيد طَرأَح دشي يل الَّذبـاجِر          الْحهوده أَنَّ الْمقْصمطَان ويكَلَام الش نذَا مهس ود الْفَر

يصري كَالْمقَيد في بِلَاد الْغربة لَا يدور إِلَّا في بيته ولَا يخالطه إِلَّا بعض معارِفه فَهو كَالْفَرسِ في طول لَا يدور ولَا يرعى 
رِهل إِلَّا بِقَدسرسِ الْمكَالْفَر دهمفَأَح هِملَييق عوطُونَ لَا ضسبم مهفَإِن ي بِلَادهمل الْبِلَاد فأَه لَافبِخ ،.  

طْلَقًـا  بِمعنى الْمشقَّة والتعب، والْمراد بِالْمالِ الْجمال والْعبِيد ونحومهَا أَو الْمـال م           ) فَهو جهد النفْس    ( 
     .وإِطْلَاق الْجهد للْمشاكَلَة أَي تنقيصه وإِضاعته واللَّه تعالَى أَعلَم

  : تدخلُ اجلنان.. ست حسانخصالٌ
       بِىأَنَّ الن تامنِ الصةَ بادبع نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص  : »ا متى سوا لنماض  لَكُـم نمأَض فُِسكُمأَن ن

 كُميدكُفُّوا أَيو كُمارصوا أَبغُضو كُموجفَظُوا فُراحو متنموا إِذَا ائْتأَدو متدعفُوا إِذَا وأَوو مثْتدقُوا إِذَا حدةَ اصن٣(»الْج(  
هش تامصا ، وهسمأَةُ خرالْم لَّتا إِذَا صلَهعب تأَطَاعا ، وهجفَر تنصحا ، وهر:  

فَعن الْحصينِ بنِ محصنٍ أَنَّ عمةً لَه أَتت النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فى حاجة فَفَرغَت من حاجتها فَقَالَ لَها  
     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىالن »     تجٍ أَنوز أَذَات « . معن قَالَ . قَالَت » لَه تأَن فكَي « . تزجا عإِالَّ م ا آلُوهم قَالَت

 هنقَالَ . ع » كارنو كتنج وا همفَإِن هنم تأَن نظُرِى أَي٤(»فَان(     

                              
 ).٢٦٦٨" (الصحيحة "-صحيح لغريه : وقال األلباين)  ٩٦(وبنحوه يف اآلداب للبيهقي ) ٣٧٣(  رواه ابن حبان يف صحيحه )١(
/ ٢" (التعليق الرغيـب  "وصححه األلباين يف     ) ٣١٤٧(والنسائى  ) ١٦٣٧٩(وأمحد  ) ٤٥٩٣) ( ٤٥٣ / ١٠ (-  رواه ابن حبان      )٢(

١٧٣( 
 )١٤٧٠(وحسنه األلباين يف الصحيحة ) ٢٣٤٢٨(رواه أمحد   )٣(
  )١٥٠٩(وصححه ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٧١٩(واحلاكم )  ٣٧٧(واحلميدي) ١٩٥١٩(  رواه أمحد )٤(
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إِذَا صلَّت الْمرأَةُ خمسها ، وصامت شهرها ،      :   صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       قَالَ رسولُ اهللاِ  : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ      

اَءتش ةنابِ الْجوأَب أَي نم لَتخا دلَهعب تأَطَاعا ، وهجفَر تنصح١(.و(  
  :الصمت وحفظُ اللسان
  )٢(.»من صمت نجا  « - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -و قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍ

أَمِسك علَيك لسانك ولْيسعك بيتك، وابك      « : وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه ما النجاةُ؟ قَالَ           
 كيئَتطلَى خ٣(  »ع(  
 لُهاةُ : ( قَوجا النا) مهببا سم أَي.  

أَي لَـا   : وقَالَ صاحب النهاية    . قَالَ الطِّيبِي أَي احفَظْه عما لَا خير فيه         .أَمر من الْملْك    )قَالَ أَملك علَيك لسانك     ( 
  .يك تجره إِلَّا بِما يكُونُ لَك لَا علَ

الْأَمر في الظَّاهرِ وارِد علَى الْبيت وفي الْحقيقَة علَى الْمخاطَـبِ أَي            : أَمر من وسع يسع، قَالَ الطِّيبِي       ) وليسعك  ( 
   ةسانؤالْمو الِ بِاَللَّهعتاشال نم تيومِ الْبلُزل ببس وا همل ضرعارِتنِ الْأَغْيع ةلْوالْخو هتـك  .(  بِطَاعيئَتطلَى خع كابو (

  )٤(. قَالَ الطِّيبِي من بكَى معنى الندامة وعداه بِعلَى أَي اندم علَى خطيئَتك باكيا 
  :كان زعيمه يف اجلنة سيد األنبياء،من ترك الكذب واملراء  

           نقَالَفَع هناُهللا ع يضةَ رامولُ اِهللا : أَبِي أُمسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :» يمعا زضِ )٥(أَنبي رف تيبِب 
ذب وإِنْ كَانَ مازِحاً، وبِبيت في  وإِنْ كَانَ محقاً، وبِبيت في وسط الْجنة لمن ترك الْكَ)٧( الْجنة لمن ترك الْمراَء )٦(

لُقُهخ نسح نمل ةنلَى الْج٨(»أَع(.  
  :  وإِحصاُء أمساِء اِهللا سبب لدخولِ اجلَنة بِإذن اِهللا

إِنَّ للَّه تسعةً وتسعني اسما     « :لَ   أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَا          - رضى اهللا عنه     -فَعن أَبِى هريرةَ    
   )٩(»مائَةً إِالَّ واحداً من أَحصاها دخلَ الْجنةَ 

   ييلـا   : قَالَ الْأَصق كَمافنرِ الْملْكَافقَع لي قَد كأَنَّ ذَلا ؛ لفْظهحا وهدا لَا عل بِهماِء الْعملْأَساُء لصـي  الْإِحف
الْإِحصاء يقَع بِالْقَولِ ويقَع بِالْعمـلِ فَاَلَّـذي   : حديث الْخوارِج يقْرُءونَ الْقُرآن لَا يجاوِز حناجِرهم ، وقَالَ ابن بطَّال      

                              
  )٦٦٠-٣٠٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤١٦٣) (٤٧٢ / ٩ (-  رواه ابن حبان )١(
 )٥٣٥(وصححه األلباين يف الصحيحة ) ٢٦٨٩( رواه الترمذي – )٢(
 )٨٨٨(وصححه األلباين يف الصحيحة  ) ٢٥٨٦(  رواه الترمذي )٣(
 )١٩٦ / ٦( حتفة األحوذي - )٤(
  .الزعيم الضامن:  زعيم)٥(
  .أسفل اجلنة:  ربض اجلنة)٦(
  .اجلدال:  املراء)٧(
  )٢٧٣(وحسنه األلباين يف الصحيحة ) ٢١٧٠٨(والبيهقي يف السنن الكربى) ٧٣٦١( يف الكبري والطرباين) ٤٨٠٢(رواه أبو داود  )٨(
 )٢٦٧٧(ومسلم ) ٧٣٩٢( رواه البخاري )٩(
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 فَيجِب الْإِقْرار بِها والْخضوع عنـدها ، ولَـه        بِالْعملِ أَنَّ للَّه أَسماء يختص بِها كَالْأَحد والْمتعال والْقَدير ونحوها ،           

كَالرحيمِ والْكَرِمي والْعفُو ونحوها ، فَيستحب للْعبد أَنْ يتحلَّـى بِمعانِيهـا            : أَسماء يستحب الاقْتداء بِها في معانِيها       
    ا فَبِهل بِهمالْع قح يدؤيا             لال بِهؤالسا وفْظهحا وهعمل بِجصحفَي يلاء الْقَوصا الْإِحأَمو ، يلماء الْعصل الْإِحصحذَا ي

   )١(.ولَو شارك الْمؤمن غَيره في الْعد والْحفْظ ، فَإِنَّ الْمؤمن يمتاز عنه بِالْإِميان والْعمل بِها 
نقَالَوع  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىنِ النةَ عريرإِنَّ « :  أَبِى هةَ ونلَ الْجخا دظَهفح نماً مونَ اسعستةٌ وعست لَّهل

 رالْوِت بحي روِت ٢(» اللَّه(  
تفْضيل الْوِتر ) : يحب الْوِتر( ومعنى . الْواحد الَّذي لَا شرِيك لَه ولَا نظري   : الْفَرد ، ومعناه في حق اللَّه تعالَى        : الْوِتر  

  )٣(في الْأَعمال ، وكَثري من الطَّاعات  
ين يلْحدونَ في  وللّه اَألسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذ      {:وقد أمرنا اهللا تعاىل أن ندعوه ا ، حيث قال           

  سورة األعراف) ١٨٠(} أَسمآئه سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ
  :حسن اخلُلُقِ

إِن من أَحبكُم إِلَـي     «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : قَعن أَبِي ثَعلَبة الْخشين رضي اُهللا عنه قَالَ       
 م اكُمنأَدة   وري اآلخساً فلجي مة             : نـرـي اآلخـساً فلجي منم دكُمعأَبإِلَي و كُمضغأَب نإِنَّ مالَقاً، وأَخ نكماسحم :

  )٤(»-يعنِي الْمتكَبرونَ :  قَالَ-مساوئكُم اخالَقاً، الثَّرثَارون الْمتشدقُونَ الْمتفَيهِقُونَ 
املتوسع ىف الكالم من غري احتياط وقيل املستهزئ : املتشدق -كثرياألكل والكالم ىف ختليط وترديد :  الثرثار 

  مجع متفيهق وهو املتوسع ىف الكالم املتنطع: املتفيهقون -بالناس 
« : ا يدخلُ الناس الْجنـةَ فَقَـالَ       عن أَكْثَرِ م   - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -عن أَبِى هريرةَ قَالَ سئلَ رسولُ اللَّه        و

   )٥(» الْفَم والْفَرج « : وسئلَ عن أَكْثَرِ ما يدخلُ الناس النار فَقَالَ. »تقْوى اللَّه وحسن الْخلُقِ 
  :من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى

     )٦( })٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى ) ٤٠(ن خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى وأَما م{: قال تعاىل 
هـم  وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَـيهِم رب       { :وقال تعاىل   

 نيمالظَّال كَنله١٣(لَن ( يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو)٧(})  ١٤(     
      )١(}) ٤٨(اتا أَفْنان ذَو) ٤٧(فَبِأَي َآلَاِء ربكُما تكَذِّبان ) ٤٦(ولمن خاف مقَام ربه جنتان { : وقال تعاىل 

                              
 )٤٦٦ / ٢٠(   فتح الباري البن حجر )١(
 )٢٦٧٧(   رواه مسلم )٢(
 )٣٩ /   ٩(     شرح النووي على مسلم  )٣(
  )٣٧٠٤(ه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  ، وحسن) ٤٨٢( رواه ابن حبان )٤(
 )٩٧٧(هذَا حديثٌ صحيح غَرِيب  وحسنه األلباين يف الصحيحة : وقال )  ٢١٣٥(رواه الترمذي )٥(
 ٤١-٤٠:   النازعات)٦(
 ١٤-١٣:   إبراهيم)٧(
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                   ، هردص هنكا يبِم ارِفع ، هماللَى أعع رِفشم ، لَيهع مقَائ هأن قَدتواع ، هالميف أع هاقَبرو ، هرب يشخ نمو

 ةرنِ يف اآلخيتبِجِن زِيهجيفَإِنَّ اَهللا س.  
اىل فعشيةُ اِهللا تى خى الفقرِ والغنف ضبِ ، والقَصدا والغضى الروالعدلُ ف ، النيةوالع رى الس:  

خشيةُ اِهللا تعاىل فى    : ثَالثٌ منجيات   « :قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       : فَعن أَنسٍ رضي اهللا عنه قَالَ     
هوى متبـع ، وشـح   :  الرضا والغضبِ ، والقَصد فى الفقرِ والغنى ، وثَالثٌ مهلكات     السر والعالنية ، والعدلُ فى    

  املرِء بنفسه وإِعجاب ، طاع٢(»م(    
  :الصرب عند الصدمة األوىل

      بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نفَع-   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص : »قُولُ اللَّهي  تبـستاحو تربإِنْ ص مآد ناب هانحبس 
 ةنونَ الْجا دابثَو لَك ضأَر اُألولَى لَم ةمدالص دن٣(»ع( .  

 كالنِ مسِ بأَن نرضى اهللا عنه -وع - بِىالن رقَالَ م - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  -ى عكبت أَةررٍ فَقَالَ  بِامقَب دن »
  صلَّى اُهللا علَيه -فَقيلَ لَها إِنه النبِى . قَالَت إِلَيك عنى ، فَإِنك لَم تصب بِمصيبتى ، ولَم تعرِفْه . » اتقى اللَّه واصبِرِى    

  لَّمسو- .     بِىالن ابب تفَأَت-    لَيلَّى اُهللا عص     لَّمسو ه-         رِفْكأَع لَم فَقَالَت ابِنيوب هدنع جِدت فَقَالَ  .  فَلَم »  ربا الصمإِن
   )٤(»عند الصدمة اُألولَى 

  :الصرب على تربية البنات
 )٦( جـارِيتينِ  )٥(من عالَ«: - عليه وسلم     صلى اهللا  -قَالَ رسولُ اِهللا    :         فَعن أَنسِ بنِ مالك رضي اُهللا عنه قَالَ       

وها وأَن ةاميالْق مواَء يا، جلُغى يِبت٧(»ح( . هابِعأَص مضو .)٨(  
     ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نولُ اِهللا :   وعسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :»تأُم نم دأَح سـولُ  لَيعي ي

  )٩(» ثَالَثَ بنات، أَو ثَالَثَ أَخوات، فَيحِسن إِلَيهِن، إِالَّ كُن لَه ستراً من النارِ
الَثًـا ، أَو  من عالَ ابنتينِ أَو أُختينِ أَو ثَ      : قَالَ رسولُ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

  )١(.أُختينِ أَو ثَالَثًا ، حتى يبِن ، أَو يموت عنهن ، كُنت أَنا وهو في الْجنة كَهاتينِ وأَشار بِأُصبعه الْوسطَى والَّتي تليها

                                                                                                 
 ٤٨-٤٦:   الرمحن)١(
 )٥١٢٢(وحسنه األلباين يف املشكاة ) حسن لغريه ) (٧٠٠٣و٧٦٤(رواه البيهقي يف الشعب  )٢(
 )    ١٢٩٨(وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ) ١٦٦٥( رواه ابن ماجة )٣(
   ).٢١٧٨(ومسلم ) ١٢٨٣(  رواه البخارى)٤(
  ".ابدأ مبن تعول"وهو القرب، ومنه قوله : قام عليهما باملؤنة والتربية وحنومها، مأخوذ من العول: أي: عال)٥(
  .البنت الصغرية: اريةاجل)٦(
  .معناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني وأشار بإصبعية: أنا وهو وضم أصابعه)٧(
)٨( ملسم اهور )باب ما جاء يف النفقة على البنات واألخوات ) ١٩١٤(باب فضل اإلحسان إىل البنات، واللفظ له، الترمذي ) ٢٦٣١  
)٩( اهوالبيهقي يف الشعب   ر)٥٣٧٢(، صحيح اجلامع "صحيح"، تعليق األلباين ) ١١٠٢٣. (  
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  ا قَالَتهةَ أَنشائع نلُ ا: وعمحةٌ تينكسنِى ماَءتا جمهنم ةداحكُلَّ و طَتفَأَع اترما ثَالَثَ تهتما فَأَطْعنِ لَهيتنب

                  ا فَـأَعمهنيا بأْكُلَهأَنْ ت رِيدت تى كَانةَ الَّترمالت قَّتا فَشاهتنا ابهتمطْعتا فَاسأْكُلَهتةً لرما تيهإِلَى ف تفَعرةً ورمنِى تبج
       ولِ اللَّهسرل تعنى صالَّذ تا فَذَكَرهأْنش-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفَقَالَ   - ص  ":          ـةَ، أَونـا الْجا بِهلَه بجأَو قَد إِنَّ اللَّه

   )٢("أَعتقَها بِها من النارِ 
  :الصرب على فقد البصر

     كالنِ مسِ بأَن نقُولُ           -رضى اهللا عنه     -فَعي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىالن تعمقَـالَ إِذَا     « :  قَالَ س إِنَّ اللَّه
  )٣(يرِيد عينيه  . » ابتلَيت عبدى بِحبِيبتيه فَصبر عوضته منهما الْجنةَ 

  :الصرب عند فقد األوالد
  أَبِى م نفَع      ولَ اللَّهسأَنَّ ر رِىعى اَألشوس- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ- ص  : »    قَـالَ اللَّـه ـدبالْع لَدو اتإِذَا م

يقُولُ ماذَا قَالَ عبدى فَيقُولُـونَ  فَ. فَيقُولُونَ نعم. فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤاده   . فَيقُولُونَ نعم . لمالَئكَته قَبضتم ولَد عبدى   
عجرتاسو كدمح . دمالْح تيب وهمسو ةنى الْجا فتيى بدبعوا لناب قُولُ اللَّه٤(. »فَي(  

    عمفَقَالَ س ىلَمالس دبع نةُ ببتنِى عيةَ قَالَ لَقفْعنِ شبِيلَ بحرش نوع ولَ اللَّهسر ت- ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - 
ما من مسلمٍ يموت لَه ثَالَثَةٌ من الْولَد لَم يبلُغوا الْحنثَ إِالَّ تلَقَّوه من أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية من أَيها شاَء دخلَ      « :يقُولُ  

« .)٥(  
أَبِى ه نقَالَوع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولَ اللَّهسةَ أَنَّ ررياٌء ، « : رزى جدننِ عمؤى الْمدبعا لالَى معت قُولُ اللَّهي

   )٦(»إِذَا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا ، ثُم احتسبه إِالَّ الْجنةُ 
  :اَألمراضلى الصرب ع

يا رسولَ اللَّه ، أَرأَيت هذه اَألمراض الَّتي تصيبنا ، : قَعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَنَّ رجال من الْمسلمني ، قَالَ  
فَدعا علَـى  : نْ شوكَةً فَما فَوقَها ، قَالَ وإِ: أَي رسولَ اللَّه ، وإِنْ قَلَّت ؟ قَالَ    : كَفَّارات ، قَالَ    : ماذَا لَنا بِها ؟ قَالَ      

    ـالةال صو ، بِيلِ اللَّـهي سف ادال جِهو ، ةرمال عو جح نع لَهغشأَنْ ال يو ، وتمى يتح كعالْو فَارِقَهأَنْ ال ي فِْسهن
سانٌ جسإِن سا مفَم ، ةاعمي جف ةوبكْتماتى متا حهرح دجإِال و ه٧("د(  

                                                                                                 
  صحيح) ٤٤٧)(١٩١ص  / ٢ج  (- رواه ابن حبان )١(

نَّ مرتبةَ من عالَ ابنتينِ     كُنت أَنا وهو في الْجنة كَهاتينِ أَراد بِه في الدخولِ والسبقِ ، الَ أَ             : قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : قَالَ أَبو حاتمٍ    
 ).٢٩٦" (الصحيحة"وصححه األلباين يف . أَو أُختينِ في الْجنة كَمرتبة الْمصطَفَى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، سواٌء

)٢( ملسم اهور  )٦٨٦٣(  
  )٥٦٥٣(  رواه البخاري )٣(
  )   ٨١٤(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) ١٠٣٧(  رواه الترمذي )٤(
  )  ١٣٠٣(  رواه ابن ماجة وأمحد  وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )٥(
 )٦٤٢٤(  رواه البخاري )٦(
 ).١٥٣/ ٤)) (التعليق الرغيب((وحسنه األلباين يف ) ٩٩٥( مسند أيب يعلى املوصلي - )٧(
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  :من تواضع ِهللا تعالَى 

             ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نع نِىهسٍ الْجنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاسِ   «  قَالَ   - صاللِّب كرت نم
   قْدي وهو لَّها لعاضوا                  تهـسلْباَء يش انلَلِ اِإلميح أَى نم هريخى يتقِ حالَئُءوسِ الْخلَى رع ةاميالْق موي اللَّه اهعد هلَيع ر

«)١(.  
 ابت نِهللا تعاىلم:   

إِلَّا من تاب ) ٥٩(هوات فَسوف يلْقَونَ غَيا فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الش{ :قال تعاىل 
جنات عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه        ) ٦٠(وَآمن وعملَ صالحا فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا          

تلْك الْجنةُ الَّتي نـورِثُ  ) ٦٢(ا يسمعونَ فيها لَغوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشيا            لَ) ٦١(كَانَ وعده مأْتيا    
  )٢(} )٦٣(من عبادنا من كَانَ تقيا 

صوحا عسى ربكُـم أَن يكَفِّـر عـنكُم سـيئَاتكُم     يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً ن   {:  وقال تعاىل   
                     يهِمـدأَي نـيى بعـسي مهورن هعوا منآم ينالَّذو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج لَكُمخديو

بقُولُونَ ري انِهِممبِأَيويرٍء قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْفا ونورا نلَن مما أَت٣(} ن(    
إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوَء بِجهالَة ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتـوب اللَّـه             { :وقال تعاىل   

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني            ) ١٧( اللَّه عليما حكيما     علَيهِم وكَانَ 
     )٤( })١٨(تبت الَْآنَ ولَا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّـه خـبِري بِمـا        { :وقال تعاىل   
ين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها ولْيضرِبن       وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبد        ) ٣٠(يصنعونَ  

                أَو هِنـولَتعـاِء بنأَب أَو هِنـائنأَب أَو هِنولَتعاِء بَآب أَو هِنائَآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ
ن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ                   إِخوانِهِ

رجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعـا   الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النساِء ولَا يضرِبن بِأَ         
   )٥(} ) ٣١(أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 

                              
)١(  ىذمررواه الت  )٢٦٦٩ (  وقال:نسيثٌ حدذَا حوحسنه األلباين يف الصحيحة  . ه)٧١٨(  
 ]٦٣-٥٩/مرمي[)٢(
 ]٨/التحرمي[)٣(
 ]١٨-١٧/النساء[)٤(
 ]٣١، ٣٠/النور[)٥(
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  السماحةُ يف البيع والشراء والقضاء 

 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نولَ ال- رضى اهللا عنهما -فَعسأَنَّ ر  لَّه- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالً «  قَالَ -  صجر اللَّه محر
   )١(»سمحا إِذَا باع ، وإِذَا اشترى ، وإِذَا اقْتضى 

  :ترك الغضب 
ال تغضب، ولَك الْجنةُ    « : ةَ، قَالَ يا رسولَ اللَّه، دلَّنِي علَى عملٍ يدخلُنِي الْجن       : قُلْت: فَعن أَبِي الدرداِء، قَالَ   

«)٢(  
. » الَ تغضب « قَالَ .  أَوصنِى -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم- أَنَّ رجالً قَالَ للنبِى - رضى اهللا عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

  . )٣(» الَ تغضب « فَردد مرارا ، قَالَ 
 لْطَانذُو س ، فِّفعتم يففعمٍ ، ولسمى ، وبي قُركُلِّ ذالْقَلْبِ ل يققر ، يمحلٌ رجرو ، فَّقوم ، قدصتقِْسطٌ ، مم 

  :ذُو عيال
               ي قَالَ ذَات لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا  صس؛أَنَّ ر يعاشجارٍ الْممنِ حاضِ بيع نع    هتطْبي خمٍ في   : وبأَالَ إِنَّ ر

كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حالَلٌ ، وإِني خلَقْت عبادي حنفَاَء كُلَّهم،        : أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا          
لَتهم عن دينِهِم ، وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم ، وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ                 وإِنهم أَتتهم الشياطني ، فَاجتا    

إِنما بعثْتك : الْكتابِ ، وقَالَ بِه سلْطَانا ، وإِنَّ اَهللا نظَر إِلَى أَهلِ اَألرضِ ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم ، إِالَّ بقَايا من أَهلِ 
َألبتليك وأَبتلي بِك ، وأَنزلْت علَيك كتابا الَ يغِسلُه الْماُء ، تقْرؤه نائما ويقْظَانَ ، وإِنَّ اَهللا أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريـشا ،        

  أْ   : فَقُلْتوا رثْلَغإِذًا ي بةً ، قَالَ      رزبخ وهعدي فَيس :  قفننفَـس قفأَنو ، زِكغن مهاغْزو ، وكجرختا اسكَم مهرِجختاس
ذُو سـلْطَان   : ةٌ  وأَهلُ الْجنة ثَالَثَ  : علَيك ، وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً مثْلَه ، وقَاتلْ بِمن أَطَاعك من عصاك ، قَالَ                

مقِْسطٌ ، متصدق ، موفَّق ، ورجلٌ رحيم ، رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذي قُربى ، ومسلمٍ ، وعفيف متعفِّف ، ذُو عيالٍ ، قَالَ    
فيكُم تبعا ، الَ يتبعونَ أَهالً والَ ماالً ، والْخائن الَّـذي الَ  الضعيف الَّذي الَ زبر لَه ، الَّذين هم    : وأَهلُ النارِ خمسةٌ    : 

                     ذَكَـرو ، ـكالمو كلأَه نع كعادخي وهِسي إِالَّ ومالَ يو بِحصلٌ الَ يجرو ، هانإِالَّ خ ، قإِنْ دو ، عطَم فَى لَهخي
لَ ، أَوِ الْكَذخالْباشالْفَح ريظنالشو ، ٤(. ب(  
كُلّ مال أَعطَيته عبدا من عبادي فَهو لَه : قَالَ اللَّه تعالَى : أَعطَيته ، وفي الْكَلَام حذْف ، أَي ) نحلْته ( معنى 

         ائالس نم فُسهملَى أَنوا عمرا حكَار ماد إِنرالْملَال ، وح           رـصت ا لَمهأَنو ، كر ذَلغَيي وامالْحة وريحالْبيلَة وصالْوة وب
 قح لَّق بِهعتى يتلَال ، حح لَه ود فَهبالْع لَكَهال مكُلّ مو ، هِمرِميحا بِتامرح.  

                              
   )  ٢٠٧٦(  رواه البخارى)١(
 ) ٧٣٧٤(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )  ٤١٦٤(ومعرفة الصحابة ) ١٧٦٢(  رواه الطرباين يف الكبري )٢(
 ) ٦١١٦( البخارى  رواه)٣(
)٤( ملسرواه م  )٢٨٦٥( 
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
: طَاهرِين من الْمعاصي ، وقيلَ      : مسلمني ، وقيلَ    :  أَي   )وإِني خلَقْت عبادي حنفَاء كُلّهم      : ( قَوله تعالَى    

  } أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى {: الْمراد حني أَخذَ علَيهِم الْعهد في الذَّر ، وقَالَ : مستقيمني منِيبِني لقَبولِ الْهِداية ، وقيلَ 
( بِالْجِيمِ ، وكَذَا نقَلَه الْقَاضي عن رِواية الْأَكْثَرِين ، وعن رِواية الْحافظ أَبِي علي الْغسانِي          ) فَاجتالَتهم  : ( قَوله تعالَى   
  مهالَتتة   ) فَاخمجعاِء الْمقَالَ  . بِالْخ :      ح ، أَيضأَوو حل أَصالْأَوفَذَ : و مفُّوهختسا      هلَيوا عا كَانمع مالُوهأَزو وا بِهِمبه

اجتالَ الرجل الشيء ذَهب بِـه ، واجتـالَ         : ، وجالُوا معهم في الْباطل ، كَذَا فَسره الْهروِي وآخرونَ ، وقَالَ شمر            
يحبِسونهم عن : بِالْخاِء علَى رِواية من رواه ، أَي ) فَاختالُوهم ( ومعنى  : أَمواهلم ساقَها ، وذَهب بِها ، قَالَ الْقَاضي   

 هنع مهوندصيو ، ينهمد.  
       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صقَو ) :       مرع مهقَتض فَمل الْأَرإِلَى أَه ظَرالَى نعإِنَّ اللَّه تل وأَه نا مقَايإِلَّا ب مهمجعو

أَشد الْبغض ، والْمراد بِهذَا الْمقْت والنظَر ما قَبل بعثَة رسول اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم والْمـراد   : الْمقْت  ) الْكتاب  
ك بِدسملَى التاقُونَ عاب الْبتل الْكا أَهقَاييل بِبدبر تغَي نم قالْح ينِهِم.  

لأَمتحنك بِما يظْهر منك من قيامك بِما       : معناه  } إِنما بعثْتك لأَبتليك وأَبتلي بِك      { : قَوله سبحانه وتعالَى    
 في اللَّه حق جِهاده ، والصبر في اللَّه تعالَى وغَير ذَلك ، وأَبتلي بِك أَمرتك بِه من تبليغ الرسالَة وغَير ذَلك من الْجِهاد   

                      ـنمالْكُفْر ، وو ةاودد بِالْعأَبتيلَّف ، وختي نماته ، وي طَاعص فلخيانه ، وظْهِر إِميي نم مهنفَم ، هِمك إِلَيلْتسأَر نم
افنـا                        يلَى ملَا ع ، مهنم قَعا ولَى ماد عبب الْعاقعا يمالَى إِنعا فَإِنَّ اللَّه تارِزا بعاقو كذَل ريصيل نهحتماد أَنْ يرالْمق ، و

           قُوعهل واء قَبييعِ الْأَشمم بِجالانه عحبس وإِلَّا فَهقُوعه ، ول وقَب لَمهعله      يو قَوحذَا نهلَـم    { : ا ، وعى نتح كُمنلُوبولَن
ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم { أَي : بِه نيفصتم كذَل نيلفَاع ملَمهعن.  

ا يتطَرق إِلَيه الذَّهاب ، بلْ يبقَى علَى محفُوظ في الصدور ، لَ: فَمعناه } لَا يغِسله الْماء  { : وأَما قَوله تعالَى    
  .مر الْأَزمان 

معناه يكُون محفُوظًا لَك في حالَتي النوم والْيقَظَة : فَقَالَ الْعلَماء } تقْرأه نائما ويقْظَان { :  وأَما قَوله تعالَى 
: أَي ) رب إِذًا يثْلَغوا رأْسي فَيدعوه خبزة  : فَقُلْت  : ( ،قَوله  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       .وسهولَة  تقْرأه في يسر    : ، وقيلَ   

 ز ، أَيبخ الْخدشا يكَم ، وهجشيو وهخدشر : يكْسي.  
وأَهل الْجنة ثَلَاثَة ذُو سـلْطَان  : ( له  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَو.نعينك : أَي } واغْزهم نغزِك { : قَوله تعالَى   

) ومـسلم  : ( فَقَولـه  )  مقِْسط متصدق موفَّق ، ورجل رحيم رقيق الْقَلْب لكُلِّ ذي قُربى ومسلم وعفيف متعفِّف  
الضعيف الَّذي لَا   : ( قَوله  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       .عادل  : أَي  ) مقِْسط  : ( ، وقَوله   مجرور معطُوف علَى ذي قُربى      

ا لَا ينبغي ، وقيلَ لَا عقْل لَه يزبره ويمنعه مم: أَي ) زبر : ( فَقَوله ) زبر لَه الَّذين هم فيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا 
( من الاتباع ، وفي بعض النـسخ  ) لَا يتبعونَ : ( الَّذي لَيس عنده ما يعتمده ، وقَوله : هو الَّذي لَا مال لَه ، وقيلَ  : 

  .لَا يطْلُبونَ : أَي ) يبتغونَ 
لَـا  ) لَا يخفَـى  ( معنى ) والْخائن الَّذي لَا يخفَى لَه طَمع وإِنْ دق إِلَّا خانه : ( م قَوله  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ     

: يـلَ خفَيت الشيء إِذَا أَظْهرته ، وأَخفَيته إِذَا سترته وكَتمته ، هذَا هو الْمشهور ، وق : يقَال  : يظْهر ، قَالَ أَهل اللُّغة      
  .هما لُغتان فيهِما جميعا 
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  )١(.وفَسره في الْحديث بِأَنه الْفَحاش وهو السيئ الْخلُق ) الشنظري ( وأَما  

  :اجلهاد في سبيلِ اِهللا باملَالِ والنفْسِ
دوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم وأُولَئك لَهم الْخيرات وأُولَئك هم        لَكنِ الرسولُ والَّذين َآمنوا معه جاه     { :قال تعاىل   

  )٢(}) ٨٩(أَعد اللَّه لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ذَلك الْفَوز الْعظيم ) ٨٨(الْمفْلحونَ 
ونَ عنِ اجلهاد فَإِنَّ رسولَ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، واملُؤمنِني جاهدوا فـي سـبِيلِ اِهللا                   إذَا تخلَّف الْمنافقُ  

        اتراُهللا بِاخلَي مهدعالَِء وؤهو ، فُِسهِمأَنو هِمالووِ الْكُفْرِ      : بِأَمحمرِ ، وصيقِ النقحا بِتيني الداِهللا ،       ف ـةمالَِء كَلإِعو ، 
 هاتنجا اِهللا وبِرِض ةري اآلخفانِمِ ، وعِ بِاملَغتمالتو  

م  وقَد أَعد اُهللا تعالَى لهؤالَِء املُؤمنِني املُخلصني املُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم ، جزاًء لَهـم علَـى إِميـانِهِ                 
 يمظالع زالفَو وذَا هها ، وهاتبني جف ارهرِي األنجت اتنج ، هولسراِهللا و ةي طَاعف هِمالَصإِخو.  

هِم وأَنفُِسهِم في سـبِيلِ  إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموال    {:وقال تعاىل   
   )٣(} اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

لَا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّـه بِـأَموالهِم               { :وقال تعاىل   
   اهجالْم لَ اللَّهفَض فُِسهِمأَنو                لَ اللَّـهفَـضى ونـسالْح اللَّـه دعا وكُلةً وجرد يندلَى الْقَاعع فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم يند

  )٤( } )٩٦(درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما ) ٩٥(الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما 
أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وجاهد في سبِيلِ             {: وقال تعاىل   

          نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلَا ي ١٩(اللَّه (ينالَّذ  هِمالوبِـأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجهوا ونَآم 
  )٥(} )٢٠(وأَنفُِسهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ 

 صـلَّى  - قَالَ كُنت عند منبرِ رسولِ اللَّه وعن زيد بنِ سالَّمٍ أَنه سمع أَبا سالَّمٍ قَالَ حدثَنِى النعمانُ بن بشريٍ        
  لَّمسو هلَياُهللا ع-              اجالْح ىقالَمِ إِالَّ أَنْ أُساِإلس دعالً بملَ عمى أَنْ الَ أَعالا أُبلٌ مجى أَنْ الَ      .  فَقَالَ رـالا أُبم رقَالَ آخو

فَزجرهم عمر . وقَالَ آخر الْجِهاد فى سبِيلِ اللَّه أَفْضلُ مما قُلْتم. مِ إِالَّ أَنْ أَعمر الْمسجِد الْحرامأَعملَ عمالً بعد اِإلسالَ
         ولِ اللَّهسرِ ربنم دنع كُماتووا أَصفَعرقَالَ الَ تو-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -  موي وهـةَ        وعمالْج تلَّيإِذَا ص نلَكو ةعمالْج 

يهف ملَفْتتا اخيمف هتيفْتتفَاس لْتخلَّ . دجو زع لَ اللَّهزفَأَن) بِاللَّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجةَ الْحقَايس ملْتعأَج
  .)٦(ةَ إِلَى آخرِهااآلي) والْيومِ اآلخرِ

                              
 )٢٤٧ / ٩ (- شرح النووي على مسلم )١(
 ]٨٩، ٨٨/التوبة[)٢(
 ]١٥/احلجرات[)٣(
 ]٩٦-٩٥/النساء[)٤(
 ]٢٠، ١٩/التوبة[)٥(
)٦( ملسم اهور  )٤٩٧٩(  
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
فَرِحني بِمـا   ) ١٦٩(ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ              { :قال تعاىل    

         م قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض نم اللَّه ماهـونَ            َآتنزحي ـملَـا هو هِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفخ ١٧٠(ن (
 نِنيمؤالْم رأَج يعضلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضو اللَّه نم ةمونَ بِنِعرشبتس١(} )١٧١(ي(  

الد هذي هلُوا فقُت مهاِء بِأَندهنِ الشالَى ععاُهللا ت بِرخاِهللا ي دنع قزرةٌ تيح مهاحوأَر نلَكارِ ، و.  
       بِىنِ النع كالنِ مسِ بأَن نوع -    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا         «  قَالَ   - صهرسي ريخ اللَّه دنا علَه وتمفْسٍ تن نا مم

نَّ لَها الدنيا وما فيها إِالَّ الشهِيد فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع فَيقْتلَ فى الدنيا لما يرى مـن فَـضلِ    أَنها ترجِع إِلَى الدنيا والَ أَ     
 ةاده٢(»الش(.  

 فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما       فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم        { :وقال تعاىل   
فداًء حتى تضع الْحرب أَوزارها ذَلك ولَو يشاُء اللَّه لَانتصر منهم ولَكن ليبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذين قُتلُوا في سـبِيلِ                   

  )٣(} )٦(ويدخلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم ) ٥(سيهديهِم ويصلح بالَهم ) ٤(هم اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَ
                    ملَه فَذَكَر يهِمف قَام هأَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسر نثُ عدحي هعمس هةَ أَنادأَبِى قَت نوع » أَنَّ الْجِه اد

فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِنْ قُتلْت فى سبِيلِ اللَّه تكَفَّر عنى . » فى سبِيلِ اللَّه واِإلميانَ بِاللَّه أَفْضلُ اَألعمالِ  
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه اىطَايخ »عبِرٍ ندم رقْبِلٌ غَيم ِسبتحم ابِرص تأَنو بِيلِ اللَّهى سف لْتإِنْ قُت م

 « .          لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم »   قُلْت فـى       . » كَينع كَفَّـرأَت بِيلِ اللَّـهى سف لْتإِنْ قُت تأَيقَالَ أَر
اىطَايخ          لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسرِيـلَ            «  فَقَالَ رفَإِنَّ جِب نيبِرٍ إِالَّ الددم رقْبِلٌ غَيم ِسبتحم ابِرص تأَنو معن

 كى ذَلقَالَ ل الَمالس هلَي٤(»ع(  
         ص  ولُ اللَّهسثَ رعقَالَ ب كالنِ مسِ بأَن نانَ             وعفْيأَبِى س ريع تعنا صم ظُرنناً ييةَ عسيسب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع

دقَالَ فَح هائنِس ضعى بثْنتا اسرِى مقَالَ الَ أَد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسر رغَيرِى وغَي دأَح تيى الْبا فماَء وفَج ثَه
إِنَّ لَنا طَلبةً فَمن كَانَ ظَهره حاضراً فَلْيركَـب         « الْحديثَ قَالَ فَخرج رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَتكَلَّم فَقَالَ             

فَـانطَلَق  . » الَ إِالَّ من كَانَ ظَهره حاضـراً        «  فَقَالَ   فَجعلَ رِجالٌ يستأْذنونه فى ظُهرانِهِم فى علْوِ الْمدينة       . » معنا  
رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكني إِلَى بدرٍ وجاَء الْمشرِكُونَ فَقَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى                    

    لَّمسو هلَياُهللا ع »        هونا دى أَكُونَ أَنتٍء حىإِلَى ش كُمنم دأَح نمقَدلَّى اُهللا . » الَ يص  ولُ اللَّهسرِكُونَ فَقَالَ رشا الْمنفَد
   لَّمسو هلَيع »    ضاَألرو اتوما السهضرع ةنوا إِلَى جقُوم « .مالْح نب ريمقُولُ عةٌ قَالَ ينج ولَ اللَّهسا ري ارِىصامِ اَألن

ما يحملُك علَـى  « فَقَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   . قَالَ بخٍ بخٍ    . » نعم  « عرضها السموات واَألرض قَالَ     
فَـأَخرج  . » فَإِنك من أَهلهـا     « قَالَ  . ه إِالَّ رجاَءةَ أَنْ أَكُونَ من أَهلها        قَالَ الَ واللَّه يا رسولَ اللَّ     . » قَولك بخٍ بخٍ    

                              
 ]١٧١-١٦٩/آل عمران[)١(
)٢( ملسم اهور  )٤٩٧٥(  
 ]٦-٤/حممد[)٣(
 )  ١٨٨٥(ه مسلم   روا)٤(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
رمى بِما  فَ- قَالَ -تمرات من قَرنِه فَجعلَ يأْكُلُ منهن ثُم قَالَ لَئن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتى هذه إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ                

  .)١(»ثُم قَاتلَهم حتى قُتلَ . كَانَ معه من التمرِ 
للشهِيد عند اللَّه ست خصالٍ يغفَر لَـه  «  :- صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-عن الْمقْدامِ بنِ معديكَرِب قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه   و

عة ويرى مقْعده من الْجنة ويجار من عذَابِ الْقَبرِ ويأْمن من الْفَزعِ اَألكْبرِ ويوضع علَى رأْسه تاج الْوقَـارِ         فى أَولِ دفْ  
ةً مجوز نيعبسنِ ويتاثْن جوزيا ويها فما وينالد نم ريا خهنةُ ماقُوتالْي أَقَارِبِه نم نيعبى سف فَّعشينيِ وورِ الْعالْح ٢(»ن( 

 اقَةن اقفَو بِيلِ اللَّهي سلَ فقَات نم :  
اٍء عذْبـةٌ  مر رجلٍ من أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِشعبٍ فيه عيينةٌ من م         : فعن أيب هريرةَ قَالَ   

لَـا  «: لَوِ اعتزلْت الناس فَأَقَمت في هذَا  الشعبِ فَذَكَر ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ                : فَأَعجبته فَقَالَ 
ع نيعببِيلِ اهللا أفضل من صلَاته سي سف كُمدأَح قَاملْ فَإِنَّ مفْعوا تةَ؟ اغْزنالْج لَكُمخديو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحا أَلَا تام
    .. )٣(»في سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ في سبِيلِ اللَّه فَواق ناقَة وجبت لَه الْجنة

 ) اقَةن اقفُو بِيلِ اللَّهي سلَ فقَات نم (ي الْقَاموسِ قَالَ ف : حفْتيو قْتالْو ننِ ميتلْبالْح نيا بم وابٍ هركَغ اقالْفُو
   )٤(.، أَو ما بين فَتحِ يدك وقَبضها علَى الضرعِ انتهى

بِيلِ اللَّهى سف اهمقَد ترنِ اغْبم:  
 أَبو عبسٍ وأَنا أَذْهب إِلَى الْجمعة فَقَالَ سمعت النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم               فَعن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ قَالَ أَدركَنِى     

  .)٥(»منِ اغْبرت قَدماه فى سبِيلِ اللَّه حرمه اللَّه علَى النارِ « : يقُولُ
 ش نمو بِيلِ اللَّهي سمٍ فهى بِسمر نلَامِمي الْإِسةً فبيش اب  

من بلَغَ بِسهمٍ في سبِيلِ اللَّـه  «: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ   : فَعن أيب نجِيحٍ السلَمي قَالَ    
            بِيلِ اللَّهي سمٍ فهى بِسمر نمو ةني الْجةٌ فجرد لَه وا            فَهورن لَه تلَامِ كَاني الْإِسةً فبيش ابش نمرٍ ورحلُ مدع لَه وفَه

ةاميالْق مو٦(»ي( .   

                              
)١( ملسرواه م  )١٩٠١  ( 
  )١٦٧٠(هذَا حديثٌ صحيح غَرِيب ، وهو كما قال وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ :وقَالَ ) ١٧٦٤(  رواه الترمذي  )٢(

 

  )٣٨٣٠( رواه الترمذي وحسنه األلباين يف املشكاة )٣(
 )٣٢٦ / ٤ (-ذي  حتفة األحو- )٤(
 )٩٠٧(  رواه البخاري )٥(
  )٣٨٧٣( رواه الْبيهقي في شعبِ الْإِميان وصححه األلباين يف املشكاة )٦(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  بِيلِ اللَّهى سف مكُل نم:  

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نفَع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - » اللَّه نمضت  ـهرِجخالَ ي هبِيلى سف جرخ نمل 
                     جـرى خالَّذ كَنِهسإِلَى م هجِعأَر ةَ أَونالْج لَهخأَنْ أُد نامض لَىع وى فَهلسيقًا بِردصتا بِى وانإِميى وبِيلى سا فادإِالَّ جِه

والَّذى نفْس محمد بِيده ما من كَلْمٍ يكْلَم فى سبِيلِ اللَّه إِالَّ جاَء يـوم الْقيامـة                 . يمةمنه نائالً ما نالَ من أَجرٍ أَو غَنِ       
 سلَى الْمع قشالَ أَنْ يلَو هدبِي دمحم فْسى نالَّذو كسم هرِحيمٍ ونُ دلَو هنلَو مكُل نيح هئَتيكَه  ـالَفخ تدا قَعم نيمل

سرِية تغزو فى سبِيلِ اللَّه أَبدا ولَكن الَ أَجِد سعةً فَأَحملَهم والَ يجِدونَ سعةً ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عنى والَّـذى                     
  )١(.»يلِ اللَّه فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ نفْس محمد بِيده لَوددت أَنى أَغْزو فى سبِ

تكَفَّلَ اللَّه لمن جاهـد  «  قَالَ -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - أَنَّ رسولَ اللَّه - رضى اهللا عنه -وعن أَبِى هريرةَ   
 الْجِهاد فى سبِيله وتصديق كَلماته ، بِأَنْ يدخلَه الْجنةَ ، أَو يرجِعه إِلَى مسكَنِه الَّذى خرج                 فى سبِيله ، الَ يخرِجه إِالَّ     

 هنالَ { ما نم عم { ةغَنِيم رٍ أَوأَج ن٢(» م(.  
       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صاللَّه   : ( قَو نمضت (ى    ورة الْأُخايوي الرف ) :   كَفَّلَ اللَّها  ) تماهنعماللَّـه   : و بجأَو

إِنَّ اللّه اشـترى مـن      {: تعالَى لَه الْجنة بِفَضله وكَرمه سبحانه وتعالَى ، وهذَا الضمان والْكَفَالَة موافق لقَوله تعالَى               
نِنيمؤيلِ                  الْماِإلجنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتةَ ياجلَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس 

   )٣(} بايعتم بِه وذَلك هو الْفَوز الْعظيموالْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَاستبشرواْ بِبيعكُم الَّذي 
أَنَّ اللَّه تعالَى ضمن أَنَّ الْخارِج للْجِهاد ينال خيرا بِكُلِّ حال ، فَإِما أَنْ يستشهد فَيـدخل  :  ومعنى الْحديث   

  . أَنْ يرجِع بِأَجرٍ وغَنِيمة الْجنة ، وإِما أَنْ يرجِع بِأَجرٍ ، وإِما
       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صة       : ( قَواميم الْقواَء يبِيل اللَّه إِلَّا جي سكْلَم فكَلْم ي نا مم ، هدد بِيمحفْس مي نالَّذو

  )كَهيئَته حني كُلم ، لَونه لَون دم ورِحيه مسك 
يجرح ، وفيه دليل علَى أَنَّ الشهِيد لَا يـزول          : الْجرح ، ويكْلَم بِإِسكَان الْكَاف ، أَي        : فَهو  )  الْكَلْم   (أَما  

   د فَضاهش هعكُون مئَته أَنْ ييلَى هة عاميم الْقوي هجِيئي مة فكْمالْحره ، ولَا غَيلٍ وسم بِغالد هنـي  عفْسه فذْله نبيلَته ، و
      يهفالَى ، وعة اللَّه تطَاع :       هلا بِقَوقَادهعانني وماز الْيولَى جيل علد ) :    هدفِْسي بِيي نالَّذو (      ـنة ، ميغالص هذو هحنو

الْيمني تكُون بِأَسماِء اللَّه تعالَى وصفَاته ، أَو مـا  : صحابنا الْحلف بِما يدلّ علَى الذَّات ، ولَا خلَاف في هذَا ، قَالَ أَ      
  والْيد هنا بِمعنى الْقُدرة والْملْك : دلَّ علَى ذَاته ، قَالَ الْقَاضي 

) عدت خلَاف سرِية تغزو في سبِيل اللَّه        والَّذي نفْس محمد بِيده لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلمني ما قَ          : ( قَوله  
  ا   : أَيدهعبا ولْفهخ .  يهفكَانَ                 : و هأَنو ، أْفَة بِهِمالرو نيملسلَى الْمفَقَة عالش نم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  هلَيا كَانَ عم

                              
)١( ملسم اهور  )٤٩٦٧(   
)٢( ارِىخالب اهور  )٣١٢٣(   
 ١١١:  التوبة)٣(
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  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
مراعاة الرفْق بِالْمسلمني ،    : وفيه  . بِالْمسلمني ، وأَنه إِذَا تعارضت الْمصالح بدأَ بِأَهمها         يترك بعض ما يختاره للرفْقِ       

 مهنقَّة عشالْموه وكْرال الْموي زي فعالسو  
فَضيلَة الْغزو والشهادة ،    : فيه  ) غْزو فَأُقْتل ثُم أَغْزو فَأُقْتل      لَوددت أَنْ أَغْزو في سبِيل اللَّه فَأُقْتل ثُم أَ        : ( قَوله  

  يهفو :             يهفات ، وريالْخ نة مادي الْعن فكما لَا يي منمتر ، ويالْخة وادهي الشنمض  : تة لَا فَـرفَايض كاد فَرأَنَّ الْجِه
   )١(.عين 

نلَمى قُتتلَ حفَقَات ودالْع يلَق :  
رجلٌ : الْقَتلَى ثَالَثَةٌ : فَعن عتبةَ بنِ عبد السلَمي ، وكَانت لَه صحبةٌ أَنَّ رسولَ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ         

     ودالْع يفَلَق هالمو فِْسهبِن جرخ نمؤونَ إِالَّ     مبِيالن لُهفْضالَ ي هشرع تحاِهللا ت ةميي خف نحتمالْم كلَ فَذَلقْتى يتلَ حفَقَات 
               ى يتلَ حفَقَات ودالْع يا لَقطَايالْخوبِ والذُّن نم فِْسهلَى نع فقَر نمؤلٌ مجرو ، ةوبالن ةجرةٌ     بِدـصمصم كلَ فَـذَلقْت

           يلَ لَهقا وطَايلْخاٌء لحم فيإِنَّ الس ، اهطَايخو هوبذُن تحـةُ          : مانِيا ثَمهفَإِن ئْتش ةانِيالثَّم ةنابِ الْجوأَب أَي نلْ مخاد
ضلُ من بعضٍ ، ورجلٌ منافق خرج بِنفِْسه وماله فَقَاتلَ حتى يقْتلَ فَذَاك فـي      أَبوابٍ ، ولجهنم سبعةُ أَبوابٍ بعضها أَفْ      

فَاقو النحمالَ ي فيارِ إِنَّ الس٢(.الن(  
  :البكاُء من خشية اهللا واحلراسة يف سبيل اهللا 

     ولَ اللَّهسر تعماسٍ قَالَ سبنِ عاب نفَع- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ -صي  : » كَتب نيع ارا النمهسمالَ ت اننيع
 بِيلِ اللَّهى سف سرحت تاتب نيعو اللَّه ةيشخ ن٣(»م(   

           لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عتكأل يف سبيل اهللا ، وعني       عني باتت : عينان ال تريان النار     « : وعن أنس ، عن النيب  ص 
  )٤(» بكت من خشية اهللا 

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريروعن أَبِى ه-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عى          « - صتح اللَّه ةيشخ نكَى ملٌ بجر ارالن جلالَ ي
ف ارغُب عمتجالَ يعِ ورى الضف ناللَّب ودعي منهانُ جخدو بِيلِ اللَّه٥(»ى س(  

فَإِذَا الحت الدنيا غَابوا وإِذَا بانت اُألخرى حضروا   ، وزجِروا عنِ الزلَلِ فَانزجروا     ، للَّه أَقْوام امتثَلُوا ما أُمروا      
    .} ي جزيتهم الْيوم بِما صبرواإِن{فَلَو رأَيتهم في الْقيامة إِذَا حشروا ، 

وبـالَغوا فـي    ، وطَرقُوا باب الْمحبوبِ واعتذَروا     ، وطَالَعوا صحف الذُّنوبِ فَانكَسروا     ، جن علَيهِم اللَّيلُ فَسهِروا     
    .} إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا{الذِّكْرِ وذَكَروا فَانظُر بِماذَا وعدوا في ، الْمطْلُوبِ ثُم حذروا 

                              
 )٣٥٣ / ٦(  شرح النووي على مسلم   )١(
  )٣٨٥٩(وصححه األلباين يف املشكاة ) ١٣٦٣(ي   رواه الطيالس)٢(
  )  ١٣٣٨(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) ١٧٤٠(  رواه الترمذي )٣(
 )  ٤١١١(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ) ٧١٢(  التاريخ الكبري للبخاري )٤(
وصححه األلبـاين يف صـحيح الترمـذي        ) ٣١٢١(ي  حديثٌ حسن صحيح  والنسائ    : وقَالَ  ) ٢٤٨١ و ١٧٣٣(  رواه الترمذي     )٥(
)١٣٣٣  ( 
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وتفقدوا أنـه   ، واحتالُوا علَى نفُوسهِم فَملَكُوا وأَسروا      ، وعاهدوا علَى الزهد فَما غَدروا      ، ربِحوا واللَّه وما خِسروا      

    .} إِني جزيتهم الْيوم بِما صربوا{الْمولَى فَاعترفُوا وشكَروا 
واَألجفَانُ قَد سحت سحب الْمدامعِ تسقي      ] خاشعٍ[وعيونهم تنظُر بِالتقَى من طرف      ، بيوتهم في خلُوها كَالصوامعِ     

  .} وم مبا صربواإِني جزيتهم الْي{بذْر الْفكْرِ الَّذي بذَروا 
وبادروا الْفُرصـةَ   ، وزموا مطَايا الْجِد فَسارت الْعيس      ، شغال بِالْمعنى النفيسِ    ، استوحشوا من كُلِّ جليسٍ     

 يسلوا إِبوا ، فَفَاترال فَتقَفُوا وي جزيتهم اليوم مبا صربوا{ال وإِن {.    
أَخبارهم تحيِي الْقُلُوب إِذَا ، كَم شهوة في صدورِهم انكَسرت ، خدمة حضرت، أَسرار بِالصدقِ عمرت قُلُوب في الْ

 ترشمِ إِذَا نشروا ، ننِ الْقَوقَالُ عيإين جزيتهم اليوم مبا صربوا{و {.    
      بلْعي نم يهِمف سوا فَلَيدج،      برخا تكُوهرا فَتينوا الدفَضربِ      ،  ورشالْممِ وطْعالْم لَّةبِق مهوا قُلُوبأَذَابقَالُ ، وا يدفَغ :

  .} هم الْيوم مبا صربوا   إِني جزيت {كُلْ يا من لَم يأْكُلْ واشرب يا من لَم يشرب أَذْكَارهم في الْحياة وإِنْ كَانوا قُبِروا                 
فَركبوا مـن  ، فَحذروا من غُرورٍ يجدي غَبِينةً      ، وأَنَّ من وافَق مرادها فَارق دينه       ، علموا أَنَّ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ       

    .} ي جزيتهم الْيوم مبا صربواإِن{" التقَى في سفينة أَشحنوها بِالزاد وعبروا 
     ملَقَّاهتت الكاَألمو مى لَهطُوب ،      ماهفَأَر ونِهِميع نع ابجالْح فوا      ، كُشظَفَر قَدو هِمالى آمذَا أَقْصإين جزيتـهم   {ه

    .} اليوم مبا صربوا
ولَوال عونه ما قَدروا ، وسترنا من الْعقَابِ فَإِنه إِنْ عفَا أَسبغَ    ، نا زجر الناصحِ فَقَد أَبلَغَ      وأَسمع، بلَّغنا اللَّه ذَلك الْمبلَغَ     

  .} إِني جزيتهم اليوم مبا صربوا{
*****  

 
 

 



 

 
  
  

٤٢  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  وأَخريا 

ناحلَسورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر اتيرالب ديلَ سقَو ذَكَّرفَت ثْلُ «: اتم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد نم
هلرِ فَاع١(»أَج(  

             ـنـه اِهللا، كَـذَا مجا وى بِهغتبا ظَةعوم أَو ةماًء بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب
عاطَب٢(ه(                   ـنمو ،ـةيالَمنِت العرتاِإلن كَةبش أَو ،ةيائالفَض اتوالقَن ربا عثَّهب نماِهللا، و ادبلَى عا عهعزوا واَء ثواجر 

نضر اللَّه امرأً سمع منا حـديثًا،  «: :فيه وعد سيد البريةترجمها إِلَى اللُّغات اَألجنبِية، لتنتفع بِها اُألمةُ اِإلسلَاميةُ، ويكْ    
يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبى يتح ظَهف٣( »فَح(  

     فيالَيت من قَرأَ دعا لَياأَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته 
  عسى اِإللَــه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعاليا

هبكَت  
 

 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

 )طَّبعِ لكُلِّ مسلمٍ عدا من غَير فيه أَو استخدمه في أَغْراضٍ تجارِيةحقُوق ال(
*****

                              
  ١٣٣: رواه مسلم)١(
   أى هذه الرسالة)٢(
   ٦٧٦٤:  رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )٣(



 

 
  
  

٤٣  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
 رِسهالف  

  ٢.................................................................................................................................................مقَدمةٌ

ادبةَعاجلَن لُكدخت ٣.................................................................................................................................ات  

  ٣......................................................................................................................................:شهادة التوحيد 

حاللُ الصم٤...............................................................................................................................:اإلميانُ والع  

 هولسرو ةُ اللَّه٦...................................................................................................................................:طَاع  

 اَألذان رديدان.. وتنولِ اجلخيف د بب٦.............................................................................................................:س  

  ٧...................................................................................................:غفر لك به العزيز الغفورودعاٌء عند اَألذَان مأثور ي

  ٧...............................................................................................:ودعاء بعد اَألذَان يسري يشفع لك بسببه البشري النذير

  ٧................................................................................:واب اجلنة الثمانية بإذن اهللا وبدعاٍء بعد وضوئك للصالة تفتح لك أب

  ٧.............................................................................:وصالةُ ركعتني بعد الوضوء ابتغاء وجه اهللا سبب لدخول اجلنة بإذن اهللا

لصلَوات الْخمسِ علَى وضوئهِن وركُوعهِن وسجودهن ومواقيتهِن وصام رمضانَ وحج الْبيت إِن استطَاع إِلَيه سبِيالً وأَعطَى الزكَاةَ من حافَظَ علَى ا
  ٨.........................................................................................................................:طَيبةً بِها نفْسه وأَدى اَألمانةَ 

  ٩......................................................................................................................صالَةٌ فى أَثَرِ صالَة الَ لَغو بينهما

  ٩...............................................................................................................:املواظبةُ على صالة اجلماعة يف املسجد

اجِدس١٠......................................................................................................................:املشي يف الظُّلَمِ إِلَى الْم  

في الصةً فجفُر دس ن١٠...........................................................................................................................:م  

  ١٠..................................................................................................................:إدراك التكبرية األوىل أربعني يوماً

ودجةُ الس١٠......................................................................................................................................:كَثْر  

  ١٠........................................................:من صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الغروبِ أُجري من النار وأُدخلَ اجلنةَ بإذن علَّامِ الغيوب

 ةنى الْجف تيب بِهِن لَه نِىب لَةلَيمٍ ووى يةً فكْعةَ ررشع ىتلَّى اثْنص ن١٢..............................................................................:م  

لَّى الضص نا معبلَ الظُّهرِ أَرقَبا، وعبى أَر١٢.........................................................................................................:ح  

  ١٢...................................................................:أَربع ركَعات قَبلَ الظُّهرِ وبعده أَربع ركَعات تحرم صاحبها على النار والويالت

  ١٢..............................................................:ومن صلَّى الضحى أَربع ركَعات ، وقَبلَ الظُّهرِ أَربع ركَعات بين لَه بيت في الْجنات

وقبل الن بر الصلواتد والتكبري والتحميد ١٣..............................................................................................:ومِالتسبيح  

عةلَاة اجلُملَى ص١٣.........................................................................................................................:املُحافظةُ ع  

  ١٤.......................................................................................:ومن قَرأَ آيةَ الْكُرسي في دبرِ كُلِّ صلَاة دخلَ اجلنةَ بإذن اهللا

  ١٤...............................................................................................................................:االستغفار باألسحارِ 

  ١٤........................................................................................:ومن قَام بعشر آيات كُتب لَه قنطَار ودخلَ اجلنةَ مع األبرار



 

 
  
  

٤٤  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  ١٤..................................................................... :ومن قَام بِمائَة آية كُتب من الْقَانِتني، ومن قَام بِأَلْف آية كُتب من الْمقَنطَرِين 

جالس مآد نأَ ابإِذَا قَر دجةَ فَس١٥...................................................................................................................:د  

  ١٥..................................................................................................................................من بنى لله مسجِدا

يناً وعكسم مةً وأَطْعازنج بِعبِيلِ اِهللا وتماً يف سوامَ يص نرِيضاًمم ١٥................................................................................:اد  

  ١٦...............................................................................................:من صام يوماً ابتغاَء وجه اللَّه ختم لَه بِها دخلَ الْجنةَ

  ١٦...........................................................................:يف درجات اجلنان ورضى عنه الرحيم الرمحن ارتقى به ()ومن قرأ القرآن

  ١٧.............................................................................:واملاهر بالقُرآن مع السفَرة الْكرام ، واملُتتعتع فيهَ لَه أَجران على التمام

  ١٧.....................................................................................................:ومن حفظَ الْقُرآنَ ارتقى بقدر حفْظه يف اجلنان

  ١٨......................................................................................:ومن حفَّظَ ولده الْقُرآن كَساه الرحيم الرمحن من حلَلِ اجلنان

  ١٨.........................................................................................................:         شافعتانيوم الْقيامةوسورتان للعبد 

  ١٨...................................................................................:وسورةٌ تشفع لصاحبها يوم الدين حىت يدخل اجلنة مع الداخلني

  ١٩..............................................................................................:وسورةُ اإلخالص من أحبها دخلَ اجلَنةَ ونعم اخلالص

 نا عشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا وسورةُ اإلخالص مأَه١٩........................................................................................:قَر  

  ١٩..........................................................................................................................:املتابعة بني العمرة والعمرة

 رائالْكَب نِبتجيانَ وضمر ومصيكَاةَ وى الزتؤيالَةَ والص يمقيئاً ويش بِه رِكشالَ ي اللَّه دبعاَء يج ن١٩.................................................:م  

رأَماسِ وطَرِيقِ الن نظْماً عع كَةً أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن نراً عجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو لَّلَ اللَّههو اللَّه دمحو اللَّه ركَب نى مهن أَو وفرعبِم 
  ١٩..........................................................................................................................................:عن منكَرٍ 

  ٢٠.................................................................................................:ورفع الدرجات يف اجلنات باستغفار البنني والبنات

فَّار للمى من العزيزِ الغفَارِوطُوب٢٠...................................................................................................:كثرين من االستغ  

  ٢٠...........................................................:والذَّاكرونَ اللَّه كَثريا والذَّاكرات يغفر هلم الذُّنوب والسيئات ويدخلون فسيح اجلنات

 ةي اجلَنف بىن له به بيتوي ئَةيى عنه مليون سمحوي  ةنسمليون ح به للعبد كتب٢١...................................................:ودعاء السوق ي  

  ٢١.....................................................................................................:ومن صلَّى علَي النيب األمني شفَع له يوم الدين

  ٢١............................................................................................:وأَولَى الناسِ يوم الْقيامة برسولِ اِهللا أَكْثَرهم عليه صلَاة

  ٢١..................................................................................:كْثَرهم عليه صلَاةوأَقرب الناسِ يوم الْقيامة مرتلةً من رسولِ اِهللا أَ

  ٢١.....................................................:الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

  ٢٢...............................................................................................................................:من أَعتق رقَبةً مسلمةً

  ٢٢.........................................................................................:َمن سلَك إىل العلمِ طَرِيقاً سهلَ اللَّه لَه بِه إِلَى الْجنة طَرِيقاً

  ٢٢........................................................................................................................:إفشاُء السلَامِ وإطعام الطَّعامِ

  ٢٣.....................................................................................:من كَظَم غَيظًا دعاه اهللا يوم الدين حىت يخيره من احلُورِ العني



 

 
  
  

٤٥  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  ٢٣.........................................................................................................................................:بِر الوالدين 

  ٢٤........................................................................................................................................:صلةُ الرحم

  ٢٥........................................................................................................................................:كفالةُ اليتيم

  ٢٥......................................................................................................................:عيادةُ املريض ، وتعزية املؤمن

  ي اللَّهف ا لَهأَخ ارز ن٢٦............................................................................................................................:م  

  ٢٦.....................................................................................................................................:من ستر مسلماً

يهضِ أَخرع نع در ن٢٧.............................................................................................................................:م  

  ٢٧....................................................................................................................................:من أَنظَر معِسراً

  ٢٧...................................................................................................................................:من سقَى عطْشاناً

  ٢٧....................................................................................................................:خصالٌ من عملَ بِها دخلَ اجلنةَ

  ٢٨...................................................................................: يدخلَه الْجنةَخصالٌ من فعل واحدة منها كَانَ حقا علَى اللَّه أَنْ

  ٢٨................................................................................................................:تدخلُ اجلنان.. خصالٌ ست حسان

ا ، وهرهش تامصا ، وهسمأَةُ خرالْم لَّتا إِذَا صلَهعب تأَطَاعا ، وهجفَر تنص٢٨..................................................................:ح  

  ٢٩............................................................................................................................:الصمت وحفظُ اللسان

  ٢٩..........................................................................................: األنبياءكان زعيمه يف اجلنة سيد،من ترك الكذب واملراء 

  ٢٩.....................................................................................................:وإِحصاُء أمساِء اِهللا سبب لدخولِ اجلَنة بِإذن اِهللا

  ٣٠........................................................................................................................................:حسن اخلُلُقِ

  ٣٠........................................................................................................:من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى

ف ضبِ ، والقَصدا والغضى الروالعدلُ ف ، النيةوالع رى الساىل فعشيةُ اِهللا تى خ٣١......................................................:ى الفقرِ والغن  

  ٣١..........................................................................................................................:الصرب عند الصدمة األوىل

  ٣١............................................................................................................................:الصرب على تربية البنات

  ٣٢..............................................................................................................................:الصرب على فقد البصر

  ٣٢.............................................................................................................................:الصرب عند فقد األوالد

  ٣٢...............................................................................................................................:الصرب على اَألمراض

  ٣٣................................................................................................................................:من تواضع ِهللا تعالَى

  ٣٣...................................................................................................................................:من تاب ِهللا تعاىل

  ٣٤.................................................................................................................السماحةُ يف البيع والشراء والقضاء

  ٣٤......................................................................................................................................:ترك الغضب 

سمى ، وبي قُركُلِّ ذالْقَلْبِ ل يققر ، يمحلٌ رجرو ، فَّقوم ، قدصتقِْسطٌ ، مم لْطَانالذُو سيذُو ع ، فِّفعتم يففعمٍ ، و٣٤........................:ل  



 

 
  
  

٤٦  
  

  عبادات تدخلُك اجلَنةَ
  ٣٦.................................................................................................................:اجلهاد في سبيلِ اِهللا باملَالِ والنفْسِ 

  ٣٨..................................................................................................................:ه فَواق ناقَة من قَاتلَ في سبِيلِ اللَّ

بِيلِ اللَّهى سف اهمقَد ترنِ اغْب٣٨....................................................................................................................:م  

ش ابش نمو بِيلِ اللَّهي سمٍ فهى بِسمر نلَامِمي الْإِسةً فب٣٨...........................................................................................ي  

 بِيلِ اللَّهى سف مكُل ن٣٩.............................................................................................................................:م  

  ٤٠......................................................................................................................:من لَقي الْعدو فَقَاتلَ حتى قُتلَ

  ٤٠........................................................................................................:البكاُء من خشية اهللا واحلراسة يف سبيل اهللا

  ٤٢..............................................................................................................................................وأَخريا

رِسه٤٣.............................................................................................................................................الف  

  


