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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
  مقَدمةٌ 

            فرـصتا، وانهرب هتانِيدحلَى ونٍ عكُلِّ كَائ نم بصي نالَّذ للَّه دمالْح
واختار الْمتقني فَوهب لَهم بِنِعمتـه أَمنـا        ، في خليقَته كَما شاَء عزا وسلْطَانا     

  ذْنِبِنيالْم ما، عانإِميو         ةيـصعـلِ الْمأَه اقزأَر قْطَعي لَما، وانغُفْرا وفْوع هتمحبِر 
  .جودا وامتنانا، وأَعاد شؤم الْحسد علَى الْحاسد َألنه ارتكَب عدوانا

جِسيمِ كَربِـه،   روح أَهلَ اِإلخالصِ بِنِسيمِ قُربِه، وحذَّر يوم الْقصاصِ بِ        
وحفظَ السالك نحو رِضاه في سربِه، وأَكْرم الْمؤمن بِه إِذْ كَتب اِإلميانَ فـي              
قَلْبِه، حكَم في برِيته فَأَمر ونهى، وأَقَام بِمعونته ما ضعف ووهـى، وأَيقَـظَ              

  .وسها، ودعا الْمذْنِب إِلَى توبة لغفْران ذَنبِهبِموعظَته من غَفَلَ 
     سمـلَ الـشعجا، وورشنم كُني ا لَمعرز رشا، فَأَنوربداال وملَ شسأَر

بِهغَرو هقرش نيا، بورن رالْقَما واجرس.  
نذَر بِيومِ محاسبته من يخشاها، رد عيونَ العقول عن صفته وأعشاها، وأَ

   (١)}فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفيفًا فَمرت بِه { وخلَق آلدم حواَء 
صٍ ملخم ارإِقْر هيدحوبِت رأُقو ،بِهذَن نم هرٍ إِلَيذتعم هبرل دبع دمح هدمأَح ،قَلْبِه ن

 ،بِهري تف هجِيعيقِ ضدكْرٍ الصأَبِي ب ،بِهحصو هآلو دمحم هولسلَى رلِّي عأُصو
 ،بِهرح في صال ف هِيدانَ الشثْمعربه؛ وي سطَانُ فيالش ِسريي ال يالَّذ رمعو

 هيثغمو ينِهعم يللَى ععوبِهي كَر(٢)ف  

                              
 ]١٨٩: األعراف [)١(
  )٣٣( مقَدمةً سجعيةً للْخطَبِ املنبرِية والدروسِ الوعظية للمؤلف ١٢٥)٢(



 

 
  
  

٣  
 

  

  سور تدخلُك اجلَنةَ          
   

ـــا  ـــوا القُرآن مـــومٍ أَكْر ـــرِم بق      أَكْ
ــوم ـــم.. ق هقلوب اإللـــه ـــار ــد اخت      ق

     بــني شــفَاههِم.. زرِعــت حــروف النــورِ
 ـــم ـــوق رؤوسهِ ــاب اِهللا ف ــوا كت فَعر     
ـــا هلأله اُألجــور ــبهو ــن ــبحانَ م س     

     ظيمـــةًيــا ختمــةَ القـــرآن جئـــت ع
 ـــن ءاً مــد ـــابِ(ب الكُت(ـــة تبلِ نأَو ،     

  ـــم هأحالم ـــم ــى أكتافهِ ــوا عل      حملُ
ـــم  ـــظ كتابِه ـــت حبف ــه اكتمل اتلَبِن     

ـــالً  ــرآن أه ــة الق ــا ختم ـــاً.. ي      مرحب
ــصدعـاً  ـــالُ ت ـــه اجلب ــوُء بِ نت ــد هج     

     فــق من كُـلِّ صـوبٍ جـاَء قَلْــب خا         
ـــوا  عمجـــاعِ ت ــلِّ البِقَ ــن كُ ــاُء م بغُر     
ـــمهعمج تآلَـــف قَـــد ــنــاُء لَكبغُر     
ـــهاتيح عيـــشي ـــنم أَكْــرِم بــا ري     
     يــا منــزِلَ الوحـــيِ الْمبِيـــنِ تفَــضـالً
     اجعــلْ كتابـــك بيننـــا نـــوراً لنـــا

ــ ــظْ بِ ـــاواحفَ ــانَ، وامجــع مشلَن      ه األوط
ـــماؤهمــِسيـلُ دمـــاً تقَو بِــه روانــص     

  

ـــه األرواح واَألبـدانـــا     ـــوا لَ بهو  
ــستانـا    ـــدى ب ــرسِ اهلُ ــن غَ م ريــص تل  
ـــا    انيب ـــض ــسكـاً يفي م تعوــض فَت  
ـــالمِ    ــوراً يف الظ ــونَ ن ـــا... ليكُ   فَكَان
ــ   هــسانـا و ـــم اإلن ــوب وعلَّ   دى القُلُ
ـــا    ـــوا األركان تمٍ ثَبـــو ـــود قَ هبِج  
ـــا     ـــا فُرسان هدوع رــأَثْم ــت، ف غُرِس  
ـــا    ـــى مزدان ـــاً بِالتقَ ـــونَ صرح نبي  
ـــا    ـــدر سمان ب ـــم تي ــني ورِ حــالن   كَ
  آنَ األوانُ لتكْمـلــــي البنيـانــــا   
  ـــا  و ـــا عرفَان نقُلُوب ـــه نم ـــض   تفي
  يــستعـذب الترتيـــلَ واإلتقـانـــا    
ـــا    ـــوا اَألوطَان عدوو اريــد ــروا ال جه  
ـــا    ـــم إِخوان ـــة ربهِ موا بِنِعـــار ص  
  لكتابِـــك الوضـــاِء ال يتـوانـــى    
  عد ـــم ـــا كَرِي ــلْ ي فَاقْب وكعــد ـــان   ان
  أَصلح بِـه مــا ســاَء مــن دنيانــا            
ـــا    ـــوى أَعيان الْهو ،قـــز لُ ممــش   فَال
ــدسِ   ــي القُ ف ..ــداد غـــا.. يف ب   (١)يف لُبنان
  

                              
   ملصطفى اجلزار )١(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
  سور تدخلُك اجلَنةَ 

  :أَهلُ الْقُرآن هم أَهلُ الرمحن* 
 اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قال رسول: فَعن أنس رضي اُهللا عنه قال

هم أَهلُ «: يا رسولَ اِهللا من هم؟ قَالَ: قَالُوا. » إِنَّ ِهللا أَهلين من الناسِ«: 
هتاصخلُ اِهللا وأَه (١)»الْقُرآن  

وهذا يف باب فضل القرآن، وهذا احلديث ال بأس بسنده، فسنده 
اخلتمة املنسوبة إىل شيخ اإلسالم يف الدعاء حسن، ويؤيده ما جاء يف 

واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم : (املعروف
  .إن صحت نسبته إىل شيخ اإلسالم!) الرامحني

  .إن هللا أهلني: (وقوله
، )هم أهل القرآن، هم أهل اهللا وخاصته: ومن هم؟ قال: قالوا

القرآن ويعملون به، وميتثلون أوامره أولياؤه وأحبابه الذين يتلون : يعين
وينتهون عن زواجره، ويقفون عند حدوده، ويؤمنون مبتشاه، ويعملون 

مبحكمه، ويتعظون مبواعظه، هؤالء هم أهل القرآن، وهم أهل اهللا 
الَّذين {: وخاصته، وهم الذين يتلونه حق تالوته، كما قال اهللا سبحانه

                              
  ).٢١٦٥(جه  ، وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  رواه ابن ما)١(
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فاملنافق يقرأ (١)} نه حق تالوته أُولَئك يؤمنونَ بِهآتيناهم الْكتاب يتلُو 

  .القرآن واملؤمن يقرأ القرآن
تالوة حكمية، وهي تنفيذ أحكامه وحتقيق أخباره، : والنوع الثاين

وهذه هي املراد من احلديث، وهي املعول عليها، وهي اليت عليها مدار 
الَّذين {: كورة يف قول اهللا عز وجلالسعادة والنجاة، والتالوة احلكمية مذ

 كلَئفَأُو بِه كْفُري نمو ونَ بِهنمؤي كلَئأُو هتالوت قح هلُونتي ابتالْك ماهنيآت
يعملون به ويتبعون ما فيه، فهذه التالوة هي : ، يعين(٢)} هم الْخاسرونَ

ث يف قصة الرجل الفاجر الذي يوضع االتباع، ومن ذلك ما جاء يف احلدي
ال دريت وال تليت، ال : يف قربه ويضرب مبرزبة من حديد ويقال له

وال تبعت من يعمل : ال علمت احلق بنفسك، وال تليت: أي: دريت
باحلق، فأهل القرآن وخاصته هم الذين يقرءونه ويعملون به وينفذون 

  (٣)أحكامه ويصدقون أخباره
  
  

  

                              
تـالوة لفظيـة،    : يعملون به؛ ألن التالوة نوعان كما سبق      : يعين] ١٢١:البقرة[)١(

  وهذه يقرأها الرب والفاجر، كما يف حديث أيب موسى،
  ]١٢١:البقرة[)٢(
  )١٤:الدرس( الراجحي -شرح سنن ابن ماجة  )٣(
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 ارتقى به يف درجات اجلنان ورضى عنه الرحيم (١)ومن قرأ القرآن*  

  :الرمحن
هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفَع : بِينِ النصلى اهللا عليه وسلم - ع 

حلِّه فَيلْبس تاج ! يا رب: يجِيُء الْقُرآنُ يوم الْقيامة فَيقُولُ«:  قَالَ-
! يا رب: زِده، فَيلْبس حلَّه الْكَرامة، ثُم يقُولُ! يا رب: الْكَرامة، ثُم يقُولُ

قَالُ لَهفَي هنى عضرفَي ،هنع ضار :حسنه ةبِكُلِّ آي ادزيو ،قارأْ و(٢)»اقْر   
  لُهقَو ) :    لِّهح با ري (      ةيلحالت نم رأَم هأَن رته ،    الظَّاهلَّيقَالُ حي ،

أَمـر مـن    ) اقْرأْ  ( والْمعنى يا رب زينه     . أُحلِّيه تحليةً إِذَا أَلْبسته الْحلْيةَ      
قَـالَ فـي    . أَمر من رقَأَ يرقَأُ رقْئًا أَي اصـعد         ) وارق  ( الْقراَءة أَي اُتلُ    

أَي يقَالُ لصاحبِ  . الدرجة صعد وهي الْمرقَأَةُ وتكْسر      رقَأَ في   : الْقَاموسِ  
ةنالْج اتجرلَى دع دعاصآنَ وأْ الْقُرقْرا آن٣(الْقُر(      
     يثدح نم فَادتسا يكَم يققحفَإِنَّ الت :     هفَكَأَن آنلَ بِالْقُرمع نأَنَّ م

هؤقْري              أَهإِنْ قَرو أْهقْري لَم هفَكَأَن آنلْ بِالْقُرمعي لَم نمو ،أْهقْري إِنْ لَما ومائد 
     قَالَ اللَّه قَدا، ومائالَى   -دعت -}      ـهاتوا آيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابتك

                              
  وعملَ بِه، وتعلَّمه ، رأَ الْقُرآنَ  أعين من قَ)١(
  )٨٠٣٠(  رواه الترمذي، وحسنه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )٢(
 )٢٣٣ / ٧( حتفة األحوذي )٣(
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فَمجرد التلَاوة والْحفْظ لَا يعتبر اعتبارا يترتـب        (١)} بِوليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبا   

       ةيالالْع ةني الْجةُ فيلالْع باترالْم هلَيع)       داوـو دأَبو يـذمرالتو دمأَح اهور
يائسالنو ( يذمرقَالَ الت :  نسيثٌ حدذَا حا     هضأَي يذمرالت اهورو يححص 

الْقُرآنُ يا رب حلَّةً فَيلْـبس      : فَيقُولُ«: " حسن وفيه : عن أَبِي هريرةَ وقَالَ   
يـا رب ارض    : تاج الْكَرامة فَيقُولُ يا رب زِده فَيلْبس حلَّةَ الْكَرامة فَيقُولُ         

  (٢)"» اقْرأْ وارق: يرضى عنه ويقَالُ لَهعنه فَ
  :واملاهر بالقُرآن مع السفَرة الْكرام ، واملُتتعتع فيهَ لَه أَجران على التمام* 

 نافَعهناُهللا ع يضةَ رشائع : بِينِ النصلى اهللا عليه وسلم -ع - 
قْرأُ القُرآن وهو حافظٌ لَه، مع السفَرة  الْكرام الْبررة، مثَلُ الَّذي ي«: قَالَ

  (٣)»ومثَلُ الَّذي يقْرأ وهو يتعاهده وهو علَيه شديد، فَلَه أَجران
       ولُ اللَّهسقَالَ ر ةَ قَالَتشائع نوع-       ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - » 

اهالْم وهو يهف عتعتتيآنَ وأُ الْقُرقْرى يالَّذو ةررامِ الْبرالْك ةفَرالس عم آنبِالْقُر ر
 انرأَج لَه اقش هلَي٤(»ع(.  

  

                              
  ]٢٩: ص[)١(
  )١٤٧٠/ ٤(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )٢(
  .باب تفسري سورة عبس) ٤٦٥٣( رواه البخاري )٣(
)٤( مسلم  رواه)١٨٩٨(  
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  :قال النووى 

مِ الْبررة قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْماهر بِالْقُرآن مع السفَرة الْكرا      
              ـةايوـي الرفو انرأَج لَه اقش هلَيع وهو يهف عتعتتيآنَ وأُ الْقُرقْري يالَّذو
             ـةبكَتـبٍ ورٍ كَكَاتافس يعمةُ جفَرالس انرأَج لَه هلَيع دتشي وهى ورالْأُخ

رةُ الرسلُ لأَنهم يسفرونَ إِلَى الناسِ بِرِسالَات اللَّـه         والسافر الرسولُ والسفَ  
    قاذالْح راهالْمةُ والطَّاع وهو الْبِر نونَ ميعطةُ الْمررالْبةُ وبةُ الْكَتفَريلَ السقو

       لَيع قشلَا يو قَّفوتي لَا يالَّذ فْظلُ الْحالْكَام     قَانِهإِتو هفْظح ةدواَءةُ بِجرالْق ه
              ةري الْـآخف أَنَّ لَه كَةلَائالْم عم نِهى كَونعكُونَ ملُ أَنْ يمتحي يقَالَ الْقَاض

          لِ كمح نم هِمفَتبِص هافصاتل ةفَرالس كَةلَائلْميقًا لفا ريهكُونُ فازِلَ ينابِ مت
اللَّه تعالَى قَالَ ويحتملُ أَنْ يراد أَنه عامل بعملهم وسالك مسلَكَهم وأَمـا             
    ـرأَج انرأَج فَلَه هفْظح فعضل هتلَاوي تف ددرتي يالَّذ وفَه يهف عتعتتي يالَّذ

  عتعتبِت رأَجو اَءةرـاِء          بِالْقلَمالْع نم هرغَيي وقَالَ الْقَاض هقَّتشمو هتلَاوي تف ه
               رـاهلِ الْمب رِ بِهاهالْم نم رِ أَكْثَرالْأَج نم لَه هلَيع عتعتتي يالَّذ اهنعم سلَيو

جور كَثريةٌ ولَم يذْكُر هذه الْمنزِلَةَ      أَفْضلُ وأَكْثَر أَجرا لأَنه مع السفَرة ولَه أُ       
  ةكَثْرو قَانِهإِتو هفْظحالَى وعت ابِ اللَّهتنِ بِكتعي لَم نم بِه قلْحي فكَيو رِهيغل

لَمأَع اللَّهو يهف رهى متح هائنتكَاع هتايرِوو هتلَاو(١)ت  
  

                              
  )٨٥-٨٤/ ٦(شرح النووي على مسلم )١(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
  :ل ابن عثيمنيقا 

أما حديث عائشة رضي اهللا عنها ففيه أن النيب صـلى اهللا عليـه            
وسلم أخرب أن املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة املاهر الـذي جييـد    
القرآن يتقنه هذا مع السفرة الكرام الربرة وهؤالء السفرة الكرام الربرة هم            

مطهرة بأيدي سـفرة  يف صحف مكرمة مرفوعة {املالئكة كما قال تعاىل     
فاملاهر مع املالئكة وأما الذي يتتعتع فيه يتهجاه وهـو عليـه   } كرام بررة 

شاق فله أجران األول للتالوة والثاين للتعب واملشقة وهلذا قال النيب صلى            
اهللا عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك أي على قدر تعبك فالـذي   

 التالوة وأجر قراءة القرآن لكن      يتتعتع يف القرآن ويشق عليه له أجران أجر       
األول أفضل منه ألن األول مرتبته عظيمة وفرق بني إنسان له مرتبة عالية             
وإنسان دون ذلك ولكن له أجر ونضرب مثال هلذا والثواب ليس له نظري             
لكن لو أن رجال له شرف وسيادة ومرتلة عالية يف الناس لكن درامهه قليلة              

 قيمة لكن درامهه كثرية األول أفضل فاملهم        وآخر وضيع بني الناس ليس له     
أن املاهر بالقرآن ايد فيه مع السفرة الكرام الربرة وأما الذي يتلوه ويتتعتع     
فيه وهو عليه شاق فله أجران إذا تايل القرآن ليس خباسر مهما كان واهللا              

  (١)املوفق
  

                              
  )٦٤٢-٦٤١/ ٤(شرح رياض الصاحلني )١(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
  :والصيام والْقُرآنُ يشفَعان بإذن الرحيم الرمحن*  

  نه      فَعناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبولَ اِهللا    : عسصلى اهللا   -أَنَّ ر 
الصيام والْقُرآنُ يشفَعان للْعبد يوم الْقيامـة، يقُـولُ         «:  قَالَ -عليه وسلم   

يامفِّ      : الصارِ فَشهبِالن اتوهالشو امالطَّع تهعنم بر قُـولُ     أَييو ،يـهنِي فع
  (١)» فَيشفَّعان: منعته النوم بِالَّليلِ فَشفِّعنِي فيه، قَالَ: الْقُرآنُ

أي قـراءة   ) والقرآن(مطلقاً  : وقيل. أي صيام رمضان  ) الصيام (
القرآن ههنا عبارة عن التهجد والقيام بالليل كما عرب         : قال الطييب . القرآن

وقرآن الفجـر إن قـرآن الفجـر كـان     {: يف قوله تعاىلبه عن الصالة    
 -ويقول القرآن منعته النـوم بالليـل      : " وإليه اإلشارة بقوله   (٢)} مشهوداً

حيتمـل  : قيـل . بفتح الياء وسكون املعجمة وفتح الفاء     ) يشفعان. (انتهى
جتسيدمها وخلق النطق فيهما فإن املعاين واألعمال تتجسم يوم القيامـة،           

 ملك ينطق على لساما، وحيتمـل اـاز والتمثيـل أي           وحيتمل إرسال 
الشفاعة والقول من الصيام والقرآن إما      : قال الطييب . يشفعان بلسان احلال  

أن يؤل أو جيري على ما عليه النص وهذا هو املنهج القـومي والـصراط               
. املستقيم، فإن العقول البشرية تتالشى وتضمحل عن إدراك العوامل اإلهلية         

                              
، الترغيب  ) ٣٨٨٢(، وصححه األلبانِي يف اجلامع الصغري       ) ٦٦٢٦( رواه أمحد    )١(

  ) .١٨٢٩(، ) ٩٨٤(والترهيب 
  ]٧٨:اإلسراء[)٢(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
إن الصيام والقرآن يشفعان : ويقال، ل لنا إال األذعان له واإلميان به  وال سبي  

من عطـف األعـم     ) والشهوات! (أي يا رب  ) أي رب (بالقول حقيقة   
أي يف حقـه    ) فيـه (بالتشديد أي أقبل شفاعيت     ) فشفعين(كله  ) بالنهار(
ملا كان القرآن كالمه تعاىل غري خملوق مل يقـل أي رب            ) ويقول القرآن (
  (١)بضم أوله وشدة الفاء املفتوحة جمهوالً أي يشفعهما اهللا) نفيشفعا(

      ودعسنِ ماِهللا ب دبع نولُ اِهللا   :  قَالَ - رضي اهللا عنه     -وعسقَالَ ر
 مصدق، من   (٢)الْقُرآنُ شافع مشفَّع، وماحلٌ     : " - صلى اهللا عليه وسلم      -

  (٣)"لْجنة، ومن جعلَه خلْفَه ساقَه إِلَى النارِ جعلَه أَمامه قاده إِلَى ا
   يلقال ع-     هنع اللَّه يضٍء       «: - رـيكُلِّ ش نلُ مآنَ أَفْضإِنَّ الْقُر

             اس آنَ فَقَدقِّرِ الْقُروي لَم نمو ،اللَّه قَّرو آنَ فَقَدالْقُر قَّرو نفَم ،ونَ اللَّهد فخت
            عافآنُ شالْقُر ،هلَدلَى وع دالالْو ةمركَح اللَّه دنع آنةُ الْقُرمرحو ،اللَّه قبِح
مشفَّع وماحلٌ مصدق، فَمن شفَع لَه الْقُرآنُ شفِّع، ومن محلَ بِه الْقُـرآنُ             

    آنَ أَملَ الْقُرعج نمو ،قدإِلَى         ص اقَهس لْفَهخ لَهعج نمو ،ةنإِلَى الْج هقَاد هام
            اللَّـه ـورونَ نِسبكْتالْم اللَّه ةمحفُوفُونَ بِرحالْم مه آنلَةُ الْقُرمحارِ، والن

                              
  )٤١٦/ ٦(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )١(
  .مجادل ومدافع: يأ)٢(
:  الصحيحة٤٤٤٣: وصححه األلبانِي يف صحيح الْجامع  ) ١٢٤( رواه ابن حبان     )٣(

٢٠١٩  
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
           نمو ،ى اللَّهادع فَقَد ماهادع نم ،اللَّه ونَ كَلَاملِّمعتالَـى    الْمو فَقَد مالَاهو

             كُمـببحيا وبح كُمزِدي ابِهتريِ كقوبِت لَّهوا لجِيبتاس ابِ اللَّهتلَةَ كما حي ،اللَّه
             آنيِ الْقُـرالت نع فَعديا، وينوَء الدس آنعِ الْقُرمتسم نع فَعدي ،هلْقإِلَى خ

آخرة، ومستمعِ آية من كتابِ اللَّه خير لَه من صبرٍ ذَهبا، وتالي آية             بلْوى الْ 
  (١)من كتابِ اللَّه خير لَه مما تحت أَدميِ السماِء  

  :ومن حفظَ الْقُرآنَ ارتقى بقدر حفْظه يف اجلنان* 
 نفَعنِ عاِهللا ب دباعمهناُهللا ع يضرٍو رم : بِينِ النصلى اهللا -ع 

اقْرأْ وارتقِ ورتلْ كَما  : (٢)يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن «:  قَالَ-عليه وسلم 
  (٣)» كُنت ترتلُ في الدنيا، فَإِنَّ منزِلَك عند آخرِ آية تقْرؤها

- الْخ يدعأَبِي س نقَالَع هناُهللا ع يضر رِيولُ اِهللا : دسقَالَ ر- 
: يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن إِذَا دخلَ الْجنة«: -صلى اهللا عليه وسلم 

                              
  )١٤٧٩/ ٤(ابيح مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املص)١(
حافظه عن ظهر قلب على     : صاحب القرآن : واعلم أن املراد بقوله   :  قال األلباين  )٢(

أحفظهـم  : أي.. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا    : -يه وسلم    صلى اهللا عل   -حد قوله   
  ) ٢٢٤٠(فالتفاضل يف درجات اجلنة إمنا هو على حسب احلفظ يف الدنيا، الصحيحة 

باب استحباب الترتيل يف القراءة، وصححه األلبانِي يف        ) ١٤٦٤( رواه أَبو داود     )٣(
  ) .٨١٢٢(صحيحِ اجلَامعِ  
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
اقْرأ واصعد، فَيقْرأ ويصعد بِكُلِّ آية درجة حتى يقْرأ آخر شيء  

هع(١)»م  
  . إذا صعد):ارتقى(أمر من ": اقرأ وارتقِ"
رتل القرآنَ، بأن يقرأه مبينه حرفًا حرفًا علـى التـأني           : ؛ أي "ورتلْ"

  .والسكون
، ذكـر   "كما كنت ترتل يف الدنيا؛ فإن مرتلَك عند آخر آية تقرؤها          "

أن عدد آي القرآن عدد درجِ اجلنة، فمن : اخلطايب أنه قد جاء يف األثر  
لَى على أقصى درجِها، فيكون منتـهى       استوفَى قراءة مجيع آياته استو    

  (٢)الثواب عند منتهى القراءة
وهذه مكافأة لإلنسان املؤمن عند اهللا عز وجل، فإن املؤمن حني يـدخل             

: اجلنة يفرح فرحاً عظيماً، مث تأتيه هذه املكافأة من اهللا عز وجل، فيقال له             
 هللا فاآلن اقرأ    كما كنت تقرأ يف الدنيا تعبداً     : كما كنت تقرأ يف الدنيا أي     

بني يدي اهللا عز وجل حىت ترتفع يف الدرجات، وليس كما كنت تقـرؤه        
يف الدنيا تكليفاً، ولكن اقرأه اآلن تشريفاً لك، وذلك حني تقرأ القـرآن             

: يقال لصاحب القرآن  : (وترتله بصوت مجيل بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل       

                              
باب ثواب القرآن، وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ        ) ٣٧٨٠(ه  رواه ابن ماج  )١(
)٨١٢١-٣٢٠٠  .(  
  )٣٠/ ٣(شرح املصابيح البن امللك )٢(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
دنيا، فإن مرتلتك عند  ورتل كما كنت ترتل يف ال   -ارتفع: أي-اقرأ وارتق    

  ).آخر آية تقرؤها
والقرآن ستة آالف ومئتان آية، وكل آية تقرؤها فإنك ترتقي ا درجـة،          
فإذا كنت حتفظ القرآن كله فإنك تعلو إىل أعلى الدرجات، وإذا كنـت             
حتفظ بعضه فإنك تعلو حبسب ما حتفظ منه، وهذا يدفع املؤمنني للتنافس             

  (١) عز وجل، ويف حفظ كتابهيف ذلك، فيتنافسون يف حب اهللا
  :ومن حفَّظَ ولده الْقُرآن كَساه الرحيم الرمحن من حلَلِ اجلنان* 

وعـن  : قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم          : فَعن بريدة قال  
   يلَمةَ اَألسديرولُ اِهللا    :  قَالَ - رضي اهللا عنه     -بسعليه   صلى اهللا  -قَالَ ر 

أُلْبِس يوم الْقيامة تاجا    ، وعملَ بِه   ، وتعلَّمه  ، من قَرأَ الْقُرآنَ    : " -وسلم  
لَا تقُوم بِهِما   ، ضوُءه مثْلُ ضوِء الشمسِ، ويكْسى والداه حلَّتينِ      ، من نورٍ   

  (٢)"بِأَخذ ولَدكُما الْقُرآنَ : فَيقَالُ، ؟ بِم كُِسينا هذَا: فَيقُولَان، الدنيا 
فحث أوالدك على حفظ القرآن، سيما إذا مل تـستطع أنـت،            

مـن  : (واحرص على أن يكون حاهلم مع القرآن هو كما ورد يف احلديث     
الـذي يـتعلم    : فهذا هو قارئ القرآن، أي    ) قرأ القرآن وتعلمه وعمل به    

  .ويعمل

                              
  )٩٤:الدرس( حطيبة –شرح رياض الصاحلني )١(
  )١٤٣٤(صحيح الترغيب ، حسن لغريه: رواه احلاكم وقال األلباين)٢(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
ألبس والداه يوم : (ليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع 

فهذا جزاء الوالدين، فكيف ) القيامة تاجاً من نور ضوءه مثل ضوء الشمس
  :بالقارئ نفسه؟ وماذا سيكون له؟ ولذلك يقول اإلمام الشاطيب يف قصيدته
  فيا أيها القاري به متمسكاً           جمالً له يف كل حال مبجال

           مالبس أنوار من التاج واحلالهنيئاً مريئاً والداك عليهما  
  فما ظنكم بالنجل عند جزاءه       أولئك أهل اهللا والصفوة املال
  أولو الفضل واإلحسان والرب والتقى    حالهم به جاء القرآن مفصال

 فقارئ القرآن من هؤالء إذا كان أبوه وأمه يكسيان يوم القيامة           
ل؟ لذلك احرص على حفـظ      كيف به هو وكيف جبزائه عند اهللا عز وج        

كتاب اهللا عز وجل ما استطعت إىل ذلك سبيال، وليكن حفظك هللا ليس             
للرياء، وال ألن يقال قارئ للقرآن، ليس ألن يقال صوته حسن، ولكن هللا             

  (١)نسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا من أهل اهللا وخاصته. سبحانه وتعاىل
 *ربح والطوال فَه عبذَ السأَخ نمن األحبار  وم:  

 نافَعهناُهللا ع يضةَ رشائع : ولَ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ ر 
  (٣) » (٢)من أَخذَ السبع اُألول من الْقُرآن فَهو حبر «:  قَالَ-

                              
  )٢٢:الدرس( حطيبة - شرح الترغيب والترهيب للمنذرى)١(
  .عامل: أي: حرب)٢(
  ) .٢٣٠٥(، وحسنه األلبانِي يف الصحيحة ) ٢٤٥٧٥( رواه أمحد )٣(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
  *ةنلَ الْجخد ةوبكْتم لَاةرِ كُلِّ صبي دف يسةَ الْكُرأَ آيقَر نوم: 
   نةَ قَالَ  فَعامأَبِي أُم : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر :»  ـنم

        عنمي لَم ةوبكْتم لَاةرِ كُلِّ صبي دف يسةَ الْكُرأَ آيإِلَّا أَنْ قَر ةنولِ الْجخد نم ه
وتم(١)»ي   

ال مل وتضيع هذا األمر العظيم عقب كل الصالة، فتقـرأ           : إذاً
من قرأ آيـة    : (آية الكرسي، ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث         

  ).الكرسي دبر كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت
 هذه اخلصال العظيمة قليل من يعمل       وإن ذكر لنا يف احلديث أن     
كيف تكون هذه اخلصال خـصاالً  : ا، فسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم  

يأيت : (عظيمة؟ وكيف يكون فيها األجر العظيم وقليل من يعمل ا؟ فقال          
  ).الشيطان أحدكم فيلهيه عن ذلك فال يقول ذا الذكر

ة حىت ينـسيك    فالشيطان يلهي اإلنسان ويشغله بسؤال أو بكلم      
األذكار، ويضيع عليك هذا األجر العظيم عليك بالذكر عقب الـصالة،           

قُلْ أَعـوذُ بِـرب     {،  (٢)} قُلْ هو اللَّه أَحد   {: وتقرأ آية الكرسي، وتقرأ   
، وتسبح اهللا عـز وجـل ثالثـاً    (١)} قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   {،  (٣)} الْفَلَقِ

                              
  )٩٧٢( رواه النسائي وصححه األلبانِي يف الصحيحة )١(
  ]١:اإلخالص[)٢(
  ]١:الفلق[)٣(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
ـ  وثالثني، وحتمده ثالثاً وثال     ال إله إال : ثني، وتكربه ثالثاً وثالثني، وختتم ب

اهللا، فيكون لك أجر عظيم عند اهللا عز وجل، ال تدع احلديث الذي فيـه           
  .هلو يشغلك عن ذلك فيضيع عليك هذا األجر العظيم

فأهل الدثور ملا تعلموا من النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك عملوا            
أنه فضل اهللا يؤتيه من يشاء، ويوفق     (:به، وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 (٢))له من يشاء
    : شافعتانيوم الْقيامةوسورتان للعبد * 

سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلم         : فَعن أَبِي أُمامةَ قَالَ            
ة شـفيعا لأَصـحابِه اقْـرُءوا       اقْرُءوا الْقُرآنَ فَإِنه يأْتي يوم الْقيام     «: يقُول

الزهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عمرانَ فَإِنهما تأْتيان يوم الْقيامـة كَأَنهمـا            
              ـنع ـاناجحت افـورٍ صطَي نم قَانرأَو ف انتايا غَيمهكَأَن أَو انتامغَم

ابِهِمحلَـا             أَصةٌ ورـسـا حكَهرتكَةٌ ورا بذَهفَإِنَّ أَخ ةقَرةَ الْبورُءوا سا اقْر
   . (٣)»تستطيعها البطلة

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

                                                              
  ]١:الناس[)١(
  )٤١:الدرس( حطيبة -شرح رياض الصاحلني )٢(
)٣(وسلم  رم اه)٨٠٤(  
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
ي ثَوابهما الَّذي استحقَّه التالي الْعاملُ بِهِما أَو هما يتصوران          ، أَ ) فَإِنهما( 

   كَّلَانشتيو اندسجتيو)انيأْتت (    انرضحت أَي ،)      ـامهكَأَن ـةاميالْق مـوي
انتامغَم (       نا عمهباحص لَّانظت انتابحس يلَ  ، أَيق ،فقوالْم را  : حم يه

 هكَثَافَت ةدشل وهحميَء ووالض مغي)انتايغَي نَ ) أَووكُونُ أَدا ينِ ماَءيبِالْي يهو
منهما في الْكَثَافَة وأَقْرب إِلَى رأْسِ صاحبِهِما كَما يفْعلُ بِالْملُوك فَيحصلُ           

نا     عيعمُء جوالضالظِّلُّ و هد) قَانرف أَو (     انفَتطَائ رِ الْفَاِء، أَيبِكَس) ٍرطَي نم (
جمع صافَّة وهي الْجماعةُ الْواقفَةُ علَى الـصف أَوِ         ) صواف(جمع طَائرٍ   

، وهذَا أَبين من الْأَولَينِ إِذْ لَا نظري        الْباسطَات أَجنِحتها متصلًا بعضها بِبعضٍ    
يحتملُ ) أَو( و   - علَيه الصلَاةُ والسلَام     -لَه في الدنيا إِلَّا ما وقَع لسلَيمانَ        

ى أَنْ يكُـونَ  الشك من الراوِي والتخيِري في تشبِيه هاتينِ السورتينِ، والْأَولَ     
 لَا مـن    - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      -لتقِْسيمِ التالني لأَنَّ أَو من قَولِ الرسولِ        

            قَـالَ الطِّيبِـي ،داحالٍ وونلَى مع هلَيع اةواقِ الرساتل اةوالر نم ددرت : أَو
لمن يقْرأهما ولَا يفْهم معناهما والثَّانِي لمن يجمع بينهمـا          للتنوِيعِ فَالْأَولُ   

أَيِ الـسورتان تـدافعان     ) تحاجان(والثَّالثُ لمن ضم إِلَيهِما تعليم الْغيرِ       
الر انمصختو لَانادجت ةَ أَوانِيبالزو يمحمِالْجصأَوِ الْخ (١)ب  

  

                              
  )١٤٦٠/ ٤(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )١(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
    :وسورةٌ تشفع لصاحبها يوم الدين حىت يدخل اجلنة مع الداخلني*  

  هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفع : بِينِ النصلى اهللا عليه وسـلم  -ع 
لَه وهي  إِنَّ سورةً من الْقُرآن ثَالَثُونَ آيةً شفَعت لرجلٍ حتى غُفر           «:  قَالَ -

  (١)»} تبارك الَّذي بِيده الْملْك{سورةُ 
 صلى اهللا   -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعنِ ابنِ مسعود رضي اُهللا عنه قَالَ      

  (٢)» هي الْمانِعةٌ من عذَابِ الْقَبرِ} تبارك{سورةُ «: -عليه وسلم 
    يضر كالنِ مسِ بأَن نقَالَ  وع هنولُ اِهللا :  اُهللا عسصـلى  -قَالَ ر 

سورةٌ من الْقُرآن ما هي إِالَّ ثَالَثُونَ آيةً، خاصمت عن  «: -اهللا عليه وسلم    
 يهةَ، ونالْج هلَتخى أَدتا حبِهاحص}كارب(٣)»} ت  
ب املانعة من عذاب القـرب، يـستح      : وهي ثالثون آية، وتسمى   

للمؤمن أن حيفظها وأن يقرأها يف كل ليلة، فإا دفعت عن رجل عـذاب     
: القرب بسبب أنه كان يقرؤها يف كل ليلة، قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

تبارك الَّذي : من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له وهي(
لْكالْم هد(٤))بِي  

                              
  ) .٢٠٩١(  رواه ابن حبان وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )١(
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح اجلـامع          ) ٥٢٦( طبقات احملدثني بأصبهان     )٢(
  ) .١١٤٠(، الصحيحة ) ٣٦٤٣(
  ) .٣٦٤٤( يف صحيح اجلامع ، وحسنه األلباين) ٣٦٥٤(املعجم األوسط )٣(
  )٩٥:الدرس( حطيبة -شرح رياض الصاحلني )٤(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
  : دخلَ اجلَنةَ ونعم اخلالصوسورةُ اإلخالص من أحبها*  

يا رسولَ اللَّه إِنـي أُحـب هـذه       : إِنَّ رجلًا قَالَ  : فَعن أَنسٍ قَالَ  
  (١)"إِنَّ حبك إِياها أَدخلَك الْجنةَ : قَالَ) قُلْ هو اهللا أحد: (السورةَ

ه علَيه وسلَّم سمع رجلًا يقْـرأُ       وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّ      
)دأَح اللَّه وفَقَالَ) قُلْ ه :»تبجو «؟ قَالَ: قُلْتتبجا ومة«: و(٢)» الْجن  

 * نمن فضلِ وسورةُ اإلخالص م آن وذاكا ثالثاً كانَ كَمن قَرأ القُرأَهقَر
  :الرحيمِ الرمحن

  درأَبِي الد نقَالَ       فَع ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ الناِء، ع :»  جِـزعأَي
الْقُـرآن؟  وكَيف يقْرأْ ثُلُثَ    : قَالُوا» أَحدكُم أَنْ يقْرأَ في لَيلَة ثُلُثَ الْقُرآن؟      

  (٣)»قُلْ هو اُهللا أَحد تعدلُ ثُلُثَ الْقُرآن«: قَالَ
ي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه          عن أيب سعيد اخلدر   

، )والذي نفسي بيده إا لتعدل ثلث القرآن      ) قُلْ هو اللَّه أَحد   : (وسلم قال 
أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلـث القـرآن يف         : (ويف رواية أنه قال ألصحابه    

، وكل الناس يعجزون عن ذلك، وال يستطيع أحد أن يقـرأ ثلـث        )ليلة؟
 إال من أعانه اهللا عز وجل على ذلك، وهم فهموا من قول             القرآن يف ليلة  

                              
  )٢١٣٠(رواه الترمذي وصححه األلبانِي يف املشكاة  )١(
  )١٤٧٨(  رواه الترمذي وصححه األلبانِي يف صحيح الترغيب )٢(
 )٨١١( رواه مسلم )٣(
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
أم يبتدءون من أول سورة الفاحتـة إىل أن  : الرسول صلى اهللا عليه وسلم   

  .يتعدوا سورة براءة، حىت يصلوا إىل ثلث القرآن
يقرءون عشرة أجزاء، فلما قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم           : أي

أن األمـر   : أي) نا يطيق ذلك؟  أي: (ذلك شق ذلك على الصحابة، وقالوا     
أنا أستطيع أن   : صعب عليهم أن يقرءوا ثلثه، وميكن أن يقول البعض اليوم         

أقرأ القرآن كله يف يوم واحد أو يف ليلة واحدة، ولكن قـراءة الـصحابة             
كانت على غري ما نقرأ حنن، فقد كانت قراءم قراءة تدبر وتفكر، وقراءة        

ان من الصعب عليهم أن يقـرءوا ثلـث        أدب مع اهللا سبحانه وتعاىل، فك     
عشرة أجزاء، فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن األمر          : القرآن يف ليلة، أي   

  ).تعدل ثلث القرآن) قُلْ هو اللَّه أَحد: ((أسهل، فقال
) قُلْ هو اللَّه أَحـد (وإذا كانت الفاحتة أعظم سورة يف القرآن، و      

احتة أعظم من ذلك، والغرض من ذلـك        تعدل ثلث القرآن، فستكون الف    
  ).قُلْ هو اللَّه أَحد(بيان أن حترص على ذلك، فاقرأ فاحتة الكتاب، واقرأ 

ويف البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري رضـي اهللا عنـه أن            
ويرددهـا،  ) قُلْ هو اللَّه أَحد   : (النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يقرأ       

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن          فلما أصبح جاء إىل ر    
يف ) قُلْ هو اللَّـه أَحـد     (الرجل يتقاهلا، كما نعمل حنن اليوم نصلي بـ         

قُلْ هو  (أنه كان يصلي بـ     : الركعتني، وهذا الرجل كان يفعل ذلك، أي      
 دأَح فيقرؤها ويكررها يف كل ركعة، مث يف النهار ذهب إىل الـنيب             )اللَّه ،
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  سور تدخلُك اجلَنةَ          
صلى اهللا عليه وسلم وكأنه يستقل ذلك، ألنه ال حيفظ كثرياً من القرآن،              
، وهذا الذي عرف أن يقوم به، وإذا بالنيب         )قُلْ هو اللَّه أَحد   : (وإمنا حيفظ 

الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه يبني له أا ليست قليلة كما ظن، وإمنـا              
والذي نفسي بيده إا    : (مهي عظيمة جداً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسل        

، فيقسم له، وهو ال حيتاج إىل أن يقسم عليه الـصالة          )لتعدل ثلث القرآن  
والسالم، ولكنه أراد أن يطيب نفس هذا الرجل؛ ألنه رآها شيئاً قلـيالً،             

والذي نفسي بيده إا لتعدل ثلـث       : (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  ).القرآن

قُلْ هـو   (ثلث القرآن عندما تقرأ بـ      فكأنك تقرأ يف كل ركعة ب     
دأَح (١))اللَّه  

 * نا عشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا وسورةُ اإلخالص مأَهقَر:  
 نفَعنِيهسٍ الْجنِ أَنب اذعم : بِينِ النصلى اهللا عليه وسلم - ع - 

تمها عشر مرات بنى اللَّه لَه قَصرا من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد حتى يخ«: قَالَ
ةني الْجطَّابِ. » فالْخ نب رمفَقَالَ : فَقَالَ ع ،ولَ اللَّهسا ري ركْثتإِذَنْ أَس

 ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم - ر - :»بأَطْيو أَكْثَر (٢)»اللَّه  

                              
  )٩٤: الدرس( حطيبة - شرح رياض الصاحلني  )١(
، ) ٦٤٧٢(، وحـسنه األلبـانِي يف صـحيح اجلـامع           ) ١٥٦٤٨( رواه أمحد    )٢(

  ) .٥٨٩(الصحيحة 
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غَير أَنَّ  ، يبدي التذْكَار علَيكُم وبعيد     ، يد  لَقَد وعظَ الْقُرآنُ الْمجِ    

    يدعب كُمنم مذَا فقد سبق العذاب التهديد       ، الْفَهه عمفذكر ، {و
  .} بــــالقرآن مــــن خيــــاف وعيــــد   

       يدالمالْج نلَيا يم آني الْقُرإِنَّ ف ،      رخكَأَنَّ الـص رخالص هفَهِم لَو
  يدمبإهالاك امللوك الصيد      ، ي كربأَخ وأعملك أن املـوت    ، كَم

  .} فـذكر بـالقرآن مـن خيـاف وعيـد         {بالباب والوصيد   
 يددالْح يبذت آنظَ الْقُراعوإِنَّ م ، يددج رجز ظَةومِ كُلَّ لَحلْفُهلو

 ،       يدع مٍ بِهوكُلَّ ي ةريلْقُلُوبِ النلو ،  رال      غَيو لُـوهتـلَ يافأَنَّ الْغ
ــستفيد  ــد  {ي ــاف وعي ــن خي ــالقرآن م ــذكر ب   .} ف

     بِيدقِ مالئلْخل توا الْمأَم ،        ي الْبِيـدف مقَهزم قَد اهرا تـا  ، أَمأَم
     يدصالْح سود الكبِالْه مهاسد ،     يددشال بِالتونَ وهتني ِسيطال بِالْب

 ،أَي        هيدي نيب ظُرنكَانَ ال ي نم ن ،       ـعفتني لَمو ربالْع رصأَب نم نأَي
  هينيبِع ،       هلَيع عطَّلوبِ الْمبِالذُّن زارب نم نإليه من   {أَي بأَقْر نحنو

ويغـرِس   ، أَين من كَانَ يتحرك في أَغْراضه ويميد      } حبل الوريد 
     يدضن ا طَلْعانَ لَهالْجِن،       رِيدغقِ بِترلَى الْوقِ عرالْو اتمغن هجِبعيو

  } فذكر بالقرآن من خياف وعيد{كَانَ قريباً منا فهو اليوم بعيد ، 
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       يدقْلت فَإِلَى كَم كُموا قُلُوبرضقْـلِ      ، أَحـي عوخِ فيالش رشعا مي 

  يدلالْو ،   يدحو رِهي قَبف هأَن ذْكُري نم يكُما فأَم ،   ـنم ـيكُما فأَم
 يددبالتو زِيقَهمت روصتفذكر بالقرآن من خياف وعيد، {ي{  

     زِيدي نفَم تيأَثَاثُ الْب اعبا يغَد  ، رِيدا يارِثُ كَمالْو فرصتا يغَد
 ، يدعالسو ريالْفَق وداللُّح طُوني بوِي فتسا يونَ ، غَدقُومتس ما قَوي

 يدعئِ الْمدبلْمفذكر بالقرآن من خياف وعيد، {ل{  

       يدعالْبلَى الْقَرِيبِ وونَ عباسحتس ما قَوي  ،  كُلُّـه ودقْصالْم ما قَوي
يدالْقَص تيبو" : يدعسو يقش مهنفذكر بالقرآن من خياف {". فَم

  }وعيد

*****  
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  وأَخريا 

          ـذَكَّرفَت اتناحلَسورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر 
اتيرالب ديلَ سقَو :»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد ن(١)»م  

            أَو ةماًء بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب
 رجاَء ثواا ووزعها علَـى      (٢)موعظَة ابتغى بِها وجه اِهللا، كَذَا من طَبعها       
      ،ةيائالفَض اتوالقَن ربا عثَّهب نماِهللا، و ادبع      ،ـةيالَمنِت العرتاِإلن كَةبش أَو 

        دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ اِإلسا اُألمبِه عفتنتل ،ةبِيناَألج اتا إِلَى اللُّغهمجرت نمو
 ةيرالب ديس: :»        ى يتح ظَهفيثًا، فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن   بفَـر ،هلِّغب

يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فام(٣) »ح  
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
وَء فَعيلِ س رفغيى      ونع فُوعأَنْ ي ى اِإللَـــهسياعال  

هبكَت  
 

 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

)ةارِيجاضٍ تي أَغْرف همدختاس أَو يهف رغَي نا مدمٍ علسكُلِّ معِ لالطَّب قُوقح(  
****** 

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



 

 
  
  

٢٦  
 

  

  سور تدخلُك اجلَنةَ          
 رِسهالف  

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

  ٤............................................................................سور تدخلُك اجلَنةَ  

  ٤................................................................:رآن هم أَهلُ الرمحن  أَهلُ الْقُ* 

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

  ٧.....................:رة الْكرام ، واملُتتعتع فيهَ لَه أَجران على التمام     واملاهر بالقُرآن مع السفَ  * 

  ١٠...........................................: والصيام والْقُرآنُ يشفَعان بإذن الرحيم الرمحن    * 

  ١٢...........................................: ومن حفظَ الْقُرآنَ ارتقى بقدر حفْظه يف اجلنان * 

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

 *    ربح والطوال فَه عبذَ السأَخ ن١٥............................................:من األحبار  وم  

 *  ةنلَ الْجخد ةوبكْتم لَاةرِ كُلِّ صبي دف يسةَ الْكُرأَ آيقَر ن١٦.............................: وم  

  ١٧.............................................  : شافعتانيوم الْقيامةوسورتان للعبد * 

  ١٩.........................:خلنيوسورةٌ تشفع لصاحبها يوم الدين حىت يدخل اجلنة مع الدا      * 

  ٢٠....................................:وسورةُ اإلخالص من أحبها دخلَ اجلَنةَ ونعم اخلالص  * 

 * نا ثالثاً كانَ كَمن قَرأ ال    وسورةُ اإلخالص مأَهمن فضلِ الرحيمِ الرمحن قَر آن وذاك٢٠...: قُر  

 * نا عشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا   وسورةُ اإلخالص مأَه٢٢.............................: قَر  

  ٢٥.......................................................................................وأَخريا 

رِسه٢٦.....................................................................................الف  
  


