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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  مقَدمةٌ 

رفَع سقْف السماِء بِصنعته فَاستوى مبنِيا      ، جبارا قَهارا قَادرا قَوِيا     ، الْحمد للَّه الَّذي لَم يزلْ عليما عظيما عليا         
قسم اخلالئق سعيداً   ، رج صنوف النبات فَكَسى كُلَّ نبت زِيا        وأَخ، وسطَح الْمهاد بِقُدرته وسقَاه كُلَّما عطش رِيا        ، 

  .والْعقْلَ فَجعلَ منهم ذَكيا وغَبِيا ، وقسم الرزق بينهم فَترى فَقريا وغَنِيا ، وشقياً 
       هادعبِإِس هائيللَى أَوع ادي جالَّذ ولَ ، فَه نيبو      هادشإِرو هلى بِفَضدالْه جاهنم مه ،     هدبِطَـر لَه نيفالخى الْممرو

  هادعإِبو ،    هادرمو هيئَتشلَى ما عايرى الْبرأَجو ، هادفُؤو قَلْبِهو دبالْع رلَى سع اطَّلَعو ، هلَيى عقَضو هالحص رقَدو هادبِفَس
 ،هادبع قفَو رالْقَاه وهو رالظَّاه ناطالْب وفَه.  

    هادإِيرو ارِهدلَى إِصع هدمأَح ، هادإِجيو هائشبِإِن لَه رِفتعم دمح ، لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّه أَنْ ال إِلَه دهأَشو ،
  .وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه الْمرسلُ إِلَى جميعِ الناسِ في جميعِ بِالده، و قَلْب قَائلها من رينِ سواده شهادةً تجلُ

 هاددتنِ ارع ةدالر موالمِ يارِسِ اِإلسكْرٍ حلَى أَبِي بعو هلَيع لَّى اللَّهص ،عو هادرآنُ بِمالْقُر طَقي نالَّذ رملَى ، لَى ععو
 هقَادر قْدرِ بِنهلَعِ السرِي ستشانَ مثْمع ،هاددأَض كلهمو هائدعِ أَعقَام يللَى عع(١)و  

 فالعقل أوهلا والدين ثانيها         إن املكارم أخالق مطهرة 
 واجلود خامسها والعرف ساديها          لم رابعها والعلم ثالثها واحل

 والشكر تاسعها واللني عاشيها        والرب سابعها والصرب ثامنها 
 إن كان من حزا أو من أعاديها        والعني تعلم من عيين حمدثها 

 ولست أرشد إال حني أعصيها       والنفس تعلم أين ال أصدقها 
*****

                              
  )٣٤( مقَدمةً سجعيةً للْخطَبِ املنبرِية والدروسِ الوعظية للمؤلف ١٢٥)١(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  جلَنةصفَات تدخلُك ا 

  :اإلميانُ بِالْغيبِ وإقَامةُ الصلَاة واإلنفَاق يف سبيلِ اِهللا* 
الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الـصلَاةَ وممـا      ) ٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني        { : قال تعاىل   

أُولَئك علَى هدى   ) ٤(ذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنونَ             والَّ) ٣(رزقْناهم ينفقُونَ   
  (١)} )٥(من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

 لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِقُـوا          وبشرِ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ     {: وقال تعاىل   
) ٢٥(منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ                     

{(٢)  
  (٣)} )٨٢(والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ { :اىل   وقال تع

بدا والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَ            {: وقال تعاىل   
  (٤)} )٥٧(لَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلًا 

والَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبدا           {: وقال تعاىل   
نما وقح اللّه دعيالًوق اللّه نم قد(٥)} أَص    

إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات يهديهِم ربهم بِإِميانِهِم تجرِي من تحتهِم الْأَنهار في جنات            { :وقال تعاىل   
  (٦)}) ١٠(م فيها سلَام وَآخر دعواهم أَن الْحمد للَّه رب الْعالَمني دعواهم فيها سبحانك اللَّهم وتحيته) ٩(النعيمِ 

خالدين فيها لَـا  ) ١٠٧(إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا   { :وقال تعاىل   
  (٧)}) ١٠٨(يبغونَ عنها حولًا 

من آمن بِاللَّه ورسوله ، وأَقَام الـصالَةَ ، وصـام           « :وعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ            
    ، بِيلِ اللَّهى سف ، راجةَ هنالْج لَهخدأَنْ ي لَى اللَّها عقانَ ، كَانَ حضما ريهف دلى والَّت هضى أَرف لَسج ـا  . » أَوقَالُوا ي

  كبِذَل اسئُ النبنأَفَالَ ن ولَ اللَّهسنِ  « : قَالَ. رـيتجركُلُّ د ، هبِيلى سف ينداهجلْمل ا اللَّههدأَع ةجرائَةَ دم ةنى الْجإِنَّ ف
 بين السماِء واَألرضِ ، فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الْفردوس ، فَإِنه أَوسطُ الْجنة وأَعلَى الْجنة ، وفَوقَه عرش                 ما بينهما كَما  

 ةنالْج ارهأَن رفَجت هنمنِ ، ومح٨(»الر( .  
                              

  ]٥-٢/البقرة[)١(
 ]٢٥/البقرة[)٢(
 ]٨٢/البقرة[)٣(
 ]٥٧/النساء[)٤(
 ]١٢٢/النساء[)٥(
 ]١٠، ٩/يونس[)٦(
 ]١٠٨، ١٠٧/الكهف[)٧(
 )٧٤٢٣( رواه البخاري - )٨(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
من أَنفَق زوجينِ فـى     «  قَالَ   -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       - أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ     

             ريذَا خه ، اللَّه دبا عي ةنابِ الْجوأَب نم ىودن بِيلِ اللَّهس .           ـنمو ، الَةابِ الصب نم ىعد الَةلِ الصأَه نكَانَ م نفَم 
كَانَ من أَهلِ الْجِهاد دعى من بابِ الْجِهاد ، ومن كَانَ من أَهلِ الصيامِ دعى من بابِ الريان ، ومن كَانَ من أَهـلِ                        

     قَةدابِ الصب نم ىعد قَةدكْرٍ . » الصو بأُ- رضى اهللا عنه -فَقَالَ أَبو تبِأَبِى أَن  ىعد نلَى ما عم ، ولَ اللَّهسا رى يم
  )١(» وأَرجو أَنْ تكُونَ منهم . نعم « من تلْك اَألبوابِ من ضرورة ، فَهلْ يدعى أَحد من تلْك اَألبوابِ كُلِّها قَالَ 

  : إِلَيهمنَ يأْتى إِلَى الناسِ ما يحب أَنْ يؤتى* 
             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسرٍو قَالَ قَالَ رمنِ عب اللَّه دبع نلَ       « : فَعخديارِ ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نم

أْتيرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤي وهو هتنِيم رِكْهدةَ فَلْتنالْج هى إِلَيتؤأَنْ ي بحا ياسِ م٢(»ى إِلَى الن(   
                       ، ـةبلِّ الْكَعي ظف هعا مسالج ترٍو ، قَالَ كُنمنِ عب اللَّه دبع نع ، ةبالْكَع بر دبنِ عنِ بمحالر دبع نوع

 اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في سفَرٍ ، فَنزلْنا منزِالً ، فَمنا مـن يـضرِب ،            كُنا مع رسولِ  : وهو يحدثُ الناس ، قَالَ      
      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسي رادنى مادلُ ، إِذْ نضتني نا منمو ، رِهشي جف وه نا منمو اَءهبالَ: خةً ، الصعامةَ ج

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

 نمؤقُولُ الْمةُ فَينتجِيُء الْفا ، تضعا بهضعب قِّقري نتفالٌَء ، وجِيُء ، فَ: بت ثُم ، فكَشنت ي ، ثُمكَتلهم هذقُولُ هي : هذه
هذه هذه ، ثُم تنكَشف ، فَمن أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ، ويدخلَ الْجنةَ ، فَلْتدرِكْـه     : ، هذه ، ثُم تجِيُء ، فَيقُولُ        

ناسِ ما يحب أَنْ يؤتى إِلَيه ، ومن بايع إِماما ، فَأَعطَاه صفْقَةَ يده ،               منِيته وهو يؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ، ويأْتي إِلَى ال         
      طَاعتاس إِن هعطفَلْي ، ةَ قَلْبِهرثَمةً (ورقَالَ مو :طَاعتا اسم ( قُلْتنِ ، ولَيجر نيي بأْسر لْتخا ، أَدهتعما سفَـإِنَّ  : فَلَم

أَطعه في طَاعة اللَّه ، واعصه : ابن عمك معاوِيةَ يأْمرنا ، فَوضع جمعه علَى جبهته ، ثُم نكَس ، ثُم رفَع رأْسه ، فَقَالَ        
    لَه قُلْت ، اللَّه ةيصعي مولِ اللَّ: فسر نذَا مه تعمس ت؟ قَالَ أَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ه :   ، ـايأُذُن هتعـمس ، معن

   )٣(.ووعاه قَلْبِي
 اُهللا ا أتاهبِم عقَن نم:  

           ولَ اللَّهساصِ أَنَّ رنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَفْ « :  قَالَ - ص قَد    زِقرو لَمأَس نم لَح
 اها آتبِم اللَّه هعقَن٤(.»كَفَافًا و(  

: وفيه فَضيلَة هذه الْأَوصاف ، وقَد يحتج بِه لمذْهبِ مـن يقُـول            . الْكفَاية بِلَا زِيادة ولَا نقْص      : الْكَفَاف  
الْغ نمالْفَقْر و نل مى الْكَفَاف أَفْض١(.ن(  

                              
  الضرر أى ال يزاحم بعضهم بعضا: الضرورة -) ١٨٩٧( رواه البخارى - )١(
 )٢٤١(،والصحيحة ) ٣٩٥٦(وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة ) ٦٩٨٢(  رواه أمحد - )٢(
)٣( - ملسم اهور )٤٨٨٢  (  
)٤( - ملسم اهور )٢٤٧٣(  
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
أي ما يكف عن احلاجات ، ويدفع الضرورات والفاقات ، وال يلحقـه             ) قد أفلح من أسلم ورزق كفافا      ( 

مبد اهلمزة أي جعله قانعا مبا أعطاه إيـاه ومل          ) وقنعه اهللا مبا آتاه   (الفالح الفوز بالبغية    : قال القاضي   .بأهل الترفهات 
ا قدر له والفالح الفوز بالبغية يف الدارين ،واحلديث قد مجع بينـهما  يطلب الزيادة ملعرفته أن رزقه مقسوم لن يعدو م  

،واملراد بالرزق احلالل منه ،فإن املصطفى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم مدح املرزوق وأثبت له الفالح وذكر األمرين وقيـد   
ل ليشملَ مجيع ما يتناوله اإلسالم ذكره       الثاين بقنع أي رزق كفافا، وقنعه اهللا بالكفاف فلم يطلب الزيادة وأطلق األو            

الطييب، وصاحب هذه احلالة معدود من الفقراء ألنه ال يترفه يف طيبات الدنيا بل جياهد نفسه يف الصرب على القـدر                     
  )٢(.الزائد على الكفاف فلم يفته من حال الفقراء إال السالمة من قهر الرجال وذلِّ املسألة

  *بالقولِ الس فصن اتمديد:  
يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين َآذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيهـا                  { :قال تعاىل   

لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه        يصلح  ) ٧٠(يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا          ) ٦٩(
  (٣)} ) ٧١(ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

عمالِ ، ويـسدد  فإنهَ من يؤمن باِهللا ويتقه ، ويقُلِ القَولَ املُنصف السديد ، فَإِنَّ اَهللا تعاىل يوفِّقُه إِىل صالحِ األَ        
        هوبذُن لَه رفغيو ، هتِسريي مف طَاهخ .                  ـرظَف فَقَـد ، هنع اهها نمع هتنيو ، بِه هرا أَملْ بِممعفَي ولَهسرعِ اَهللا وطي نمو

  }فَاز فَوزاً عظيماً{بِاملَثُوبة والكَرامة يوم احلسابِ 
 * قَامتمث اس نَآم نم:  

أُولَئك أَصـحاب  ) ١٣(إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ      { :قال تعاىل   
  (٤)} ) ١٤(الْجنة خالدين فيها جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ 

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنـوا وأَبـشروا                 {:  تعاىل   وقال
الَْآخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُـم        نحن أَولياؤكُم في الْحياة الدنيا وفي       ) ٣٠(بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ     

  (٥)} ) ٣٢(نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ ) ٣١(فيها ما تدعونَ 
 انلَى اِإلميوا عتثَبةَ ، وادبالع وا لَهلَصأَخوا بِاِهللا ، ونآم ينوا (  إِنَّ الذقَامتلُ املَ) اسزنتاِهللا ت دنع نم هِملَيكَةُ عالَئ

سبحانه وتعالَى بِالبشرى التي يرِيدونها ، وبِأَنهم الَ خوف علَيهِم مما يقْدمونَ علَيه من أَمرِ اآلخرة ، والَ هم يحزنونَ            
الٍ وم نا ميني الدف لَّفُوها خلَى مع هلسر ةلَى أَلِْسنا عاُهللا بِه مهدعي والت ةولِ اجلَنخبِد مهونرشبيو ، لَدوجٍ ووز.  

                                                                                                 
 )٧ / ٤ (- شرح النووي على مسلم - )١(
  )٦٠٩٩(   فيض القدير )٢(
 ] ٧٢-٦٩/األحزاب[)٣(
 ]١٤-١٣/األحقاف[)٤(
 ]٣٢-٣٠/فصلت[)٥(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 وويلٌ للْمـشرِكني    قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَاستقيموا إِلَيه واستغفروه             { :وقال تعاىل    
إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات لَهم أَجر غَير ممنـون          ) ٧(الَّذين لَا يؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالَْآخرة هم كَافرونَ         ) ٦(
)(١)} )٨  

ولَا تركَنوا إِلَى   ) ١١٢( ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصري        فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك     {  :وقال تعاىل   
وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من ) ١١٣(الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياَء ثُم لَا تنصرونَ 

} )١١٥(واصبِر فَإِنَّ اللَّه لَا يضيع أَجر الْمحِسنِني        ) ١١٤(للَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى للذَّاكرِين         ا
(٢)  

ِإلسالَمِ قَوالً الَ أَسأَلُ عنه أَحداً غَيـرك،        وعن سفْيانَ بنِ عبد اللَّه الثَّقَفى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه قُلْ لى فى ا              
  . )٣(»قُلْ آمنت بِاللَّه ثُم استقم « :قَالَ

    ولُ اللَّهسانَ قَالَ قَالَ ربثَو نوع- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - » المأَع ريوا أَنَّ خلَماعوا وصحت لَنوا ويمقتاس كُم
 نمؤوِء إِالَّ مضلَى الْوظُ عافحالَ يالَةُ و٤(»الص(.  

  ولَهسرو اللَّه أَطَاع نم:  
تلْك حدود اللَّه ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالـدين فيهـا      {:قال تعاىل   

كذَلو يمظالْع ز١٣( الْفَو ( هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو)(٥)} )١٤  
 ومن يطعِ اللَّه ورسولَه لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج{: وقال تعاىل 

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

  (٧)}) ٥٢(ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ ) ٥١(وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
قَالُوا . » كُلُّ أُمتى يدخلُونَ الْجنةَ ، إِالَّ من أَبى « : لَوعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَا          

    )٨(»من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ ، ومن عصانِى فَقَد أَبى « يا رسولَ اللَّه ومن يأْبى قَالَ 

                              
 ]٨-٦/فصلت[)١(
 ]١١٥-١١٢/هود[)٢(
 )٤٣٩٥(وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  ) ١٥٨١٤( رواه أمحد )٣(
 )٩٥٢(صححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  و) ٢٩٠( رواه ابن ماجه )٤(
 ]١٤، ١٣/النساء[)٥(
 ]١٧/الفتح[)٦(
 ]٥٢، ٥١/النور[)٧(
 )٧٢٨٠( رواه البخاري - )٨(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
       حالر دبع نةَ بلَمو سنِى أَبربأَخ رِىهنِ الزةَ وعريرا هأَب عمس هنِ أَنرضى اهللا عنه -م -   ـولَ اللَّـهسأَنَّ ر -  

     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ -ص  : »                 ريِى فَقَـدأَم أَطَاع نمو ، ى اللَّهصع انِى فَقَدصع نمو ، اللَّه أَطَاع نِى فَقَدأَطَاع نم
صع نمنِى ، وانِى أَطَاعصع ريِى فَقَد١(»ى أَم(    

 *نيقتالْم نكَانَ م نم:  
ونزعنا ما في صدورِهم من     ) ٤٦(ادخلُوها بِسلَامٍ َآمنِني    ) ٤٥(إِنَّ الْمتقني في جنات وعيون      { : قال تعاىل   

 نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخ٤٧(غ (َل جِنيرخا بِمهنم ما همو بصا نيهف مهسما ي)(٢)})٤٨   
فَاكهِني بِما َآتاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذَاب الْجحـيمِ         ) ١٧(إِنَّ الْمتقني في جنات ونعيمٍ      { :وقال تعاىل   

)١٨ (تا كُننِيئًا بِموا هبراشلُونَ كُلُوا ومعت م)١٩ ( ٍنيورٍ عبِح ماهنجوزو فُوفَةصرٍ مرلَى سع نيئكتم)(٣)})٢٠  
  (٤)} )٥٥(في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ ) ٥٤(إِنَّ الْمتقني في جنات ونهرٍ { :وقال تعاىل 

 *ِسنِنيحالْم نكَانَ م نم:  
َآخذين ما َآتاهم ربهم إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلـك محـِسنِني           ) ١٥(إِنَّ الْمتقني في جنات وعيون      {: ىل  قال تعا 

 للسائلِ والْمحرومِ   وفي أَموالهِم حق  ) ١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ    ) ١٧(كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ       ) ١٦(
)(٥)} ) ١٩  

أما الذين آمنوا باِهللا ورسله ، واتقَوا ربهم وأطَاعوه ، واجتنبوا معاصيه ، فَإِنهم يكُونونَ يف ذَلـك اليـومِ يف     
 هارري فيها األنجت اتنجو نياتسب.  

  بِم مهةً أعينلُونَ األعمالَ                 قَرِيرمعنيا يالد اةوا يف احلَيم كَانلُونَ ، ألمؤوا يا كَانم فُوقعيمٍ ين نم همبر ماها آت
 يمظاَء العالُوا هذا اجلَزفَن ، هِمبر اةضةَ ، طَلَباً ملَرحالالص.  

  .يلِ ، ويقُومونَ للصالة والعبادة يف معظَمه  كَانوا ينامونَ القَليلَ من ساعات الْلِّ
 وبهِم الذُّنلَفُوا يف ليلتأس همفَارِ كَأنغتذُوا يف االسرِ أخحالس قْتاَء وفَإذا ج ، يندجهتون الْلِّيلَ محيوا يكَانو.  

ه للسائلِ املُحتاجِ ، وللْمتعفِّف الذي ال يجد ما يغنِيه ، والَ يسألُ الناس ، وال                وجعلُوا يف أموالهِم جزءاً معيناً خصصو     
  .يفْطَن إليه أحد ليتصدق عليه 

  *ينداها نكَانَ م نم:  
والهِم وأَنفُِسهِم وأُولَئك لَهم الْخيرات وأُولَئك هم       لَكنِ الرسولُ والَّذين َآمنوا معه جاهدوا بِأَم      { :قال تعاىل   

  (١)}) ٨٩(أَعد اللَّه لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ذَلك الْفَوز الْعظيم ) ٨٨(الْمفْلحونَ 

                              
  )٧١٣٧( رواه البخارى- )١(
 ]٤٨-٤٥/احلجر[)٢(
 ]٢٠- ١٧/الطور[)٣(
 ]٥٥، ٥٤/القمر[)٤(
 ]٢٠-١٥/الذاريات[)٥(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
     نِ اجلقُونَ عافنالْم لَّفخإذَا ت                  هِمالوـبِيلِ اِهللا بِـأَمي سوا فداهج نِنيماملُؤو ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا  صسفَإِنَّ ر اده

       اتراُهللا بِاخلَي مهدعالَِء وؤهو ، فُِسهِمأَنالَ     : وإِعوِ الْكُفْرِ ، وحمرِ ، وصيقِ النقحا بِتيني الدـعِ   فتمالتاِهللا ، و ـةمِء كَل
 هاتنجا اِهللا وبِرِض ةري اآلخفانِمِ ، وبِاملَغ  

صهِم في   وقَد أَعد اُهللا تعالَى لهؤالَِء املُؤمنِني املُخلصني املُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم ، جزاًء لَهم علَى إِميانِهِم وإِخالَ               
 يمظالع زالفَو وذَا هها ، وهاتبني جف ارهرِي األنجت اتنج ، هولسراِهللا و ةطَاع.  

ِسهِم في سـبِيلِ  إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُ    {:وقال تعاىل   
  (٢)}  اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

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

  (٣)} ) 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             {: تعاىل  وقال  

          نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلَا ي ١٩(اللَّه (وا ونَآم ينالَّذ  هِمالوبِـأَم بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجه
  (٤)} )٢٠(وأَنفُِسهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ 

        ريٍ قَالَ كُنشب نانُ بمعثَنِى الندالَّمٍ قَالَ حا سأَب عمس هالَّمٍ أَننِ سب ديز نوع ولِ اللَّهسرِ ربنم دنع ـلَّى  -تص 
  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. نْ أَعمر الْمسجِد الْحرامأَعملَ عمالً بعد اِإلسالَمِ إِالَّ أَ
         ولِ اللَّهسرِ ربنم دنع كُماتووا أَصفَعرقَالَ الَ تو-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -   ةعمالْج موي وهـةَ       وعمالْج تلَّيإِذَا ص نلَكو 

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

  :من خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاَء بِقَلْبٍ منِيبٍ* 
من خـشي   ) ٣٢(هذَا ما توعدونَ لكُلِّ أَوابٍ حفيظ       ) ٣١(وأُزلفَت الْجنةُ للْمتقني غَير بعيد      :" قال تعاىل   

لَهم ما يشاُءونَ فيها ولَدينا مزِيـد       ) ٣٤(ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلك يوم الْخلُود      ) ٣٣(بٍ  الرحمن بِالْغيبِ وجاَء بِقَلْبٍ منِي    
)(٦)) "٣٥  

                                                                                                 
 ]٨٩، ٨٨/التوبة[)١(
 ]١٥/حلجراتا[)٢(
 ]٩٦-٩٥/النساء[)٣(
 ]٢٠، ١٩/التوبة[)٤(
)٥( ملسم اهور  )٤٩٧٩(  
 ]٣٥-٣١/ق[)٦(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  * انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ واَألنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ اَألوالس:  

لُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ           والسابِقُونَ اَألو {: قال تعاىل   
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هن(١)}ع    

راِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّـه               للْفُقَ{ وقال تعاىل   
بونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِـدونَ فـي         والَّذين تبوُءوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يح      ) ٨(ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ     

صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ             
ونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلـا للَّـذين   والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُ ) ٩(

 يمحر ُءوفر كا إِننبوا رن(٢)} )١٠(َآم  
خيركُم قَرنِى ، «  :-لَّى اُهللا علَيه وسلَّم  ص-قَالَ النبِى :  قَالَ- رضى اهللا عنهما -  وعن عمرانَ بنِ حصينٍ  

   مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم « . بِىالن رِى أَذَكَرانُ الَ أَدرمقَالَ ع- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  -   نِ أَوينقَـر ـدعب 
إِنَّ بعدكُم قَوما يخونونَ والَ يؤتمنونَ ، ويشهدونَ ، والَ يستشهدونَ            « -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم     -قَالَ النبِى   . ثَالَثَةً  

 نمالس يهِمف رظْهيفُونَ ، والَ يونَ ورذني٣(»و(  .   
  :السابِقُونَ السابِقُونَ* 

  (٤)} )١٢(في جنات النعيمِ ) ١١(أُولَئك الْمقَربونَ ) ١٠(ونَ السابِقُونَ والسابِقُ{ :قال تعاىل 
وهؤلَاِء هم السابِقُونَ في الدنيا إِلَى اِإليمان ، وفعلِ اخلَيرات ، وأَداِء الطَّاعات ، وهؤالَِء يكُونونَ سابِقني إِلَى الفَـوزِ                    

محبِر ةولِ اجلَنخبِداِهللا ، و ة.  
  :أُولُو الْأَلْبابِ* 

الَّذين ) ١٩(أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ {: قال تعاىل  
والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سـوَء             ) ٢٠(نَ الْميثَاق   يوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا ينقُضو    

انِيةً ويدرُءونَ بِالْحسنة   والَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَ           ) ٢١(الْحسابِ  
جنات عدن يدخلُونها ومن صلَح من َآبائهِم وأَزواجِهِم وذُريـاتهِم والْملَائكَـةُ   ) ٢٢(السيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِ     
  (٥)} )٢٤(لَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ سلَام ع) ٢٣(يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ 

 رِكَةرِ املُدائصالبو ، ةيملقُولِ السالع ابحأَص مونَ هبِرتعيظُونَ وعتي ينابِ ( فَالذأُولُو اَأللْب. (  

                              
 ]١٠٠/التوبة[)١(
 ]١٠، ٨/احلشر[)٢(
)٣( البخارى اهور  )٢٦٥١(  
 ]١٢-١٠/الواقعة[)٤(
 ]٢٤-١٩/الرعد[)٥(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
    رصالنةُ وباقالع مكُونُ لَهتس ينونَ الذدتاملُهالَ   ووا ، وـداهاِهللا إِذَا ع ـدهوفُونَ بِعي ينالذ مى ، هراآلخيا وني الدةُ ، ف

  .ينقضونَ عهدهم مع عباده ، والَ يغدرونَ بِذمة ، وال يفْجرونَ والَ يخونونَ 
    لُونَ اَألرصونَ يدتونَ املُهنمالَِء املُؤؤهاِء ،               والفُقَـرـاِء وونَ إِلَـى اَألقْرِبِسنحيا ، وهلصاُهللا بِو ري أَمالت امح

ويعاملُونهم بِاملَودة واحلُسنى ، ويبذُلُونَ املَعروف ، ويخشونَ ربهم فيما يأْتونَ ، ويراقبونه في ذَلك ، ويخافُونَ سوَء                  
  .حلسابِ في الدارِ اآلخرة ، وعدمِ الصفْحِ عن ذُنوبِهِم وخطَاياهم ا

وهؤالَِء املُؤمنونَ املُهتدونَ يصبِرونَ عنِ ارتكَابِ املَحارِمِ واملَآثمِ ، ويمتنِعونَ عن مقَارفَتها طَاعةً ِهللا ، وتقَربـاً        
  و ، هإِلَي                   هِملَـيع جِبت نلَى ماُهللا ع مقَهزا رمقُونَ مفنيا ، وهائأَد قالةَ حونَ الصدؤيو ، ابِهزيلِ ثَوجو هاتضرعاً بِمطَم

       نيلائسو اجِنيتحماَء وأَقْرِب نم ، مهفَقَتن . .     هعنملَنِ ، الَ يالعو ري السف          ـمالِ ، فَإِذَا آذَاهواَألح نالٌ مح كذَل نم م
 ةرارِ اآلخي الدف ةباقالع نسح مالَِء لَهؤفْواً ، فَهعلْماً وحاالً ومتاحراً ، وبيلِ صبِاجلَم لُوهقَاب دأَح.  

الَّذين ) ١٩٠(واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لََآيات لأُولي الْأَلْبابِ      إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ      { :  وقال تعاىل   
                 كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري

 ا عنارِ   فَقالن ١٩١(ذَاب (            ٍارصأَن نم نيملظَّالا لمو هتيزأَخ فَقَد ارلِ النخدت نم كا إِننبر)ا    ) ١٩٢يادنا منعما سنا إِننبر
         نوبا ذُنلَن را فَاغْفنبا رنفََآم كُمبوا بِرنأَنْ َآم انلْإِميي لادنارِ        يرالْأَب عا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرـا     ) ١٩٣(ا وـا منَآتا ونبر

 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدع١٩٤(و (املَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه ابجتلٍ فَاس
منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَـاتلُوا وقُتلُـوا                    

        ا الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس مهننَّ عابِ            لَأُكَفِّرالثَّـو نـسح هـدنع اللَّهو اللَّه دنع نا مابثَو اره
)(١)} )١٩٥  

رسولًا يتلُـو علَـيكُم   ) ١٠(فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ الَّذين َآمنوا قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا        { :وقال تعاىل   
يبم اللَّه اتَآي لْهخدا يحاللْ صمعيو بِاللَّه نمؤي نمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم اتحاللُوا الصمعوا ونَآم ينالَّذ رِجخيل اتن

  (٢)} )١١ (جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقًا
  :من شكَر نعمةَ اهللا * 

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا             { :قال تعاىل   
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والـدي وأَنْ أَعمـلَ   حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعني سنةً قَالَ    

   نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرا تحالـ ) ١٥(ص أَح مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كـا  أُولَئم نس
  (٣)} )١٦(عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ 

                              
 ]١٩٥-١٩٠/آل عمران[)١(
 ]١١، ١٠/الطالق[)٢(
 ]١٦، ١٥/األحقاف[)٣(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
نْ يعملَ صالحاً واآليةُ تنطَبِق علَى كُلِّ مؤمنٍ فَهو موصى بِوالديه ، مأْمور بِشكْر أَنعمِ اهللا علَيه وعليهِما ، وبأَ                 

  ةلِ اجلَنلِ أَهمإِىل ع فقَهواَهللا أَنْ ي وعدأَنْ يو ، تهيالَحِ ذُرى يف إِصعسأَنْ يو ،.  
    (١)}ما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللّه شاكرا عليما{: وقال تعاىل 

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ أَنجاكُم من َآلِ فرعونَ يسومونكُم سـوَء       { : عاىل  وقال ت 
            يمظع كُمبر نلَاٌء مب كُمي ذَلفو اَءكُمونَ نِسيحتسيو اَءكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ و٦(الْع (و      متـكَرش نلَـئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ ت

 يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئو كُمن(٢)}) ٧(لَأَزِيد  
زِيدنكُم لَئْنِ شكَرتم نِعمتي علَيكُم ألَ    : واذْكُروا يا بنِي إِسرائيلَ حني آذَنكُم ربكُم ، وأَعلَمكُم بِوعده ، فَقَالَ             

  .منها ، ولَئن كَفَرتم النعم وسترتموها وجحدتموها ، ُألعاقبنكُم عقَاباً شديداً علَى كًفْرِها ، وَألسلُبنكُم إِياها 
 *فَلَه ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نم:  

لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنـتم        وقَالُوا  { :قال تعاىل   
  نيقادـ                ) ١١١(ص ا هـم يحزنـونَ     بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَـيهِم ولَ

)(٣)})١١٢     
  :من صبر يف الْبأْساء والضراء* 

أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم الْبأْساء والـضراء                {: قال تعاىل   
     (٤)}  الرسولُ والَّذين آمنواْ معه متى نصر اللّه أَال إِنَّ نصر اللّه قَرِيبوزلْزِلُواْ حتى يقُولَ

ـ                   وا هلْ تحسبونَ أَنكُم تدخلُونَ اجلَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعلَ بِالذين من قَبلكُم من اُألممِ الذين ابتلُ
، وامتحنوا امتحانـاً    ) زلْزِلُوا  ( ، وخوفُوا وهددوا من اَألعداِء      ) الضراُء  ( ، وبِاَألسقَامِ واَألمراضِ    ) البأَساُء  ( بِالفَقْرِ  

لونَ قَائنماملُؤولُ وساَءلَ الرسى تتح بِهِم وراُألم تدتاشيماً ، وظع اِهللا : ني رصي نأْتى يتم.  
    ـنمل هرخدي يالذ هرصجِيُء نيةُ اِهللا ، ومكَل متت ذئينح ، لْزِلَةنِ املُزحامل هثْلِ هذلَى مع القُلُوب تثْبما تينحو

رصونَ أَنْ الَ ننقيتسي ينالذ هادبع نم قُّهحتساِهللا ي رصإِالَّ ن   
. الذين يثبتون على البأساء والـضراء  . ولن يستحقه إال الذين يثبتون حىت النهاية . إنه مدخر ملن يستحقونه    

  .الذين يصمدون للزلزلة 
) ١٤٢( ويعلَـم الـصابِرِين   أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدواْ منكُم{:  وقال تعاىل   

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مـن        ) ١٤٣(ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت من قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ             
      تقَلَبلَ انقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب   رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع م

                              
 ]١٤٧/النساء[)١(
 ]٧، ٦/إبراهيم[)٢(
 ]١١٢، ١١١/البقرة[)٣(
 ]٢١٤/البقرة[)٤(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 ومن يرِد ثَواب الْـَآخرة      وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّه كتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته منها               ) ١٤٤( 

     رِيناكزِي الشجنسا وهنم هتؤا              ) ١٤٥(نمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم ريونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأَيو
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا             ) ١٤٦(رِين  ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه يحب الصابِ     

       رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَب١٤٧(و (       رابِ الْـَآخثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفََآت     ـبحي اللَّـهو ة
 ِسنِنيح(١)}) ١٤٨(الْم    

  :األبرار* 
لَكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها نزلًا من عند اللَّه وما                 { : قال تعاىل   

  (٢)} )١٩٨(عند اللَّه خير للْأَبرارِ 
 أما املُتقُونَ فَلَهم عند ربهِم جنات تجرِي اَألنهار في جنباتها ، وخالَلَ أَشجارِها ، ويبقَونَ فيها مخلَّـدين أَبـداً ،                     

رِضابٍ وثَواٍء وزج ناِهللا م دنا عماِهللا ، و دنع نا ميهف نيلزنم ماَءهنأَبو هِميدالونَ وربي ينارِ الذرَألبل ريخ انو.  
 *نيقادالص نكَانَ م نم:  

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّـه قَـالَ                   {: قال تعاىل   
س            فْـِسكي نا فم لَملَا أَعفِْسي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحب

وا اللَّه ربي وربكُم وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه أَن اعبد) ١١٦(إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ    
             هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِم١١٧(ف (  ـرفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار             ) ١١٨(نت الْعزِيز الْحكيم    لَهم فَإِنك أَ  
 يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردا أَبيهف يندال(٣)}) ١١٩(خ  

زين للناسِ حب الشهوات من النساِء والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ             {  : تعاىل   وقال
قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين      ) ١٤(مَآبِ  الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْ          

                  ـادببِالْع ريـصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج هِمبر دنا عقَوات
الصابِرِين والصادقني والْقَانِتني والْمـنفقني     ) ١٦(ولُونَ ربنا إِننا َآمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ           الَّذين يقُ ) ١٥(

  (٤)} ) ١٧(والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ 
  (٥)}   اللّه وكُونواْ مع الصادقنييا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ{:وقال تعاىل 

                              
 ]١٤٨-١٤٢/آل عمران[)١(
 ]١٩٨/آل عمران[)٢(
 ]١١٩-١١٦/املائدة[)٣(
 ]١٧، ١٤/آل عمران[)٤(
 ]١١٩/التوبة[)٥(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
                   قدوا الصمالزدقوا واصو ، يهاهوابِ ننتاجو ، هاتاجِبوو هضائاِء فَربِأَد وهباقرقُوا اَهللا ، ووا اتنآم ينا الذها أَيي 

جيو ، كالاملَه نوا مجنتو ، لَهوا أَهكُونجاً ترخمو مورِكأُم نجاً مفَر لُ اُهللا لَكُمع.  
وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخـذْنا               {:وقال تعاىل   

  (١)} ) ٨( عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عذَابا أَليما ليسأَلَ الصادقني) ٧(منهم ميثَاقًا غَليظًا 
نوح وإِبراهيم وموسى وعيسى    :  يخبِر اُهللا تعالَى رسولَه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  أَنَّ أويل العزمِ من الرسلِ هم خمسةٌ                  

 أَخذَ العهد وامليثَاق علَى هؤالِء الرسلِ ، وعلَى سائرِ الرسلِ واَألنبِياِء في إِبالغِ رِسالَة اِهللا للنـاسِ ،           وحمد وأَنه تعالَى  
 تعاىل الرسلَ واَألنبيـاَء أَنـه       وأَعلَم اهللاُ } أَنْ أَقيمواْ الدين والَ تتفَرقُواْ فيه       { وإِقَامة دين اِهللا ، ويف التعاون والتناصر        

 الةسي إِبالغِ الرف لُوها فَعمع مأَلُهْياملرسلني { س أَلَنسلَنو { أْنالش يمظيظاً ، عيثاقاً غَلم كذَل ربتفَاع.  
 علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر ومـا  من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه { :وقال تعاىل   

ليجزِي اللَّه الصادقني بِصدقهِم ويعذِّب الْمنافقني إِنْ شاَء أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما ) ٢٣(بدلُوا تبديلًا 
)(٢)})٢٤    

 نقَالَفَع هناُهللا ع يضاِهللا ر دبولُ اِهللا : عسصلى اهللا عليه وسلم - قَالَ ر - :»قدقِ فَإِنَّ الصدبِالص كُملَيع :
 ي إِلَى الْبِردى (٣)يِهرحيِتو قدصلُ يجالُ الرزا يمو ،ةني إِلَى الْجدهي إِنَّ الْبِراِهللا (٤) و دنع بكْتى يتح قدالص 

بفَإِنَّ الْكَذ بالْكَذو اكُمإِييقاً، ودورِ : صي إِلَى الْفُجده(٥)ي بكْذلُ يجالُ الرزا يمارِ، وي إِلَى الندهي ورإِنَّ الْفُجو 
  (٦)»اباًويتحرى الْكَذب حتى يكْتب عند اِهللا كَذَّ

  :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

ف سرحت تاتب نيعو اللَّه ةيشخ نم بِيلِ اللَّه٧(»ى س(   
           لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ععني باتت تكأل يف سبيل اهللا ، وعني        : عينان ال تريان النار     « : وعن أنس ، عن النيب  ص

  )٨(» بكت من خشية اهللا 

                              
 ]٨، ٧/األحزاب[)١(
 ]٢٤-٢٣/األحزاب[)٢(
  .اسم جامع للخري كله: الرب)٣(
  .هيقصده ويطلب: أي: يتحرى)٤(
  .االنبعاث يف املعاصي: هو امليل عن طريق االستقامة، وقيل: الفجور)٥(
وما ينهى عن الكذب، ومسلم } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني{باب قول اهللا تعاىل ) ٥٧٤٣( رواه البخاري )٦(
  .باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، واللفظ له) ٢٦٠٧(
  )  ١٣٣٨(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) ١٧٤٠(ترمذي  رواه ال- )٧(
 )  ٤١١١(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ) ٧١٢( التاريخ الكبري للبخاري - )٨(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
         ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريروعن أَبِى ه-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »  جل(١)الَ ي        اللَّـه ةيشخ نكَى ملٌ بجر ارالن 

 منهانُ جخدو بِيلِ اللَّهى سف ارغُب عمتجالَ يعِ ورى الضف ناللَّب ودعى يت٢(»ح(  
 *تادز هاتَآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينكَّلُونَ الَّذوتي هِمبلَى رعا وانإِمي مه  

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم إِميانا وعلَـى                { :قال تعاىل   
أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم درجات عند ربهِم ) ٣(الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ الَّذين يقيمونَ ) ٢(ربهِم يتوكَّلُونَ 

 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم(٣)} )٤(و  
  :من كَظَم غَيظًا دعاه اُهللا يوم الدينِ حتى يخيره من احلُورِ العنيِ* 

 نقَالَفع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،أَبِيه نع ،نِيسٍ اجلُهنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس :» وهظًا وغَي كَظَم نم
    (٤)»  أَي احلُورِ شاَءيستطيع أَنْ ينفِّذَه دعاه اللَّه يوم القيامة علَى رُءوسِ اخلَلَائقِ حتى يخيره في

  :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- صي : »  فَظْهأَوِ اح ابالْب كذَل عفَأَض ئْتفَإِنْ ش ةنابِ الْجوطُ أَبسأَو دال٥(.»الْو(    
  لُهقَو ) :     ةنابِ الْجوطُ أَبسأَو دالي   ) الْوقَالَ الْقَاض :         تا يم نسى أَنَّ أَحنعالْما ، ولَاهأَعابِ ووالْأَب ريخ إِلَى   أَي لُ بِهسو

                هرقَالَ غَيو ، انِبِهاةُ جاعرمو دالةُ الْوعطَاوم ةيالا الْعهتجرولِ دصإِلَى و لُ بِهسوتيو ةنولِ الْجخـا     : دابوأَب ـةنلْجإِنَّ ل
       ولِ ذَلخد ببإِنَّ سا ، وطُهسولًا أَوخا دهنسأَحى         وهتنا دالقُوقِ الْوافَظَةُ ححم وه طسابِ الْأَوالْب ك .  دالبِالْو ادرفَالْم

لـك  ذَ( فعلَ أَمرٍ من الْإِضاعة     ) فَأَضع  ( الْجِنس ، أَو إِذَا كَانَ حكْم الْوالد هذَا فَحكْم الْوالدة أَقْوى وبِالاعتبارِ أَولَى              
 ابالْب ( هلَيع افَظَةحالْم كربِت ) فَظْهحا أَو ( هيلصحلَى تع اوِمد أَي.)٦(   

          بِىاَء إِلَى النةَ جماهرضي اهللا عنه  أَنَّ ج ىلَمةَ السماهنِ جةَ باوِيعم نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـا  - صفَقَالَ ي 
سر         كريشتأَس جِئْت قَدو وأَنْ أَغْز تدأَر فَقَالَ  . ولَ اللَّه: »   أُم نم لْ لَكه« .معـةَ   « قَالَ . قَالَ ننا فَـإِنَّ الْجهمفَالْز

   )٧(.»تحت رِجلَيها 
        بِىنِ النرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نوع-    و هلَيلَّى اُهللا عص لَّمقَالَ   -س : » بطُ الرخسو دالا الْوى رِضف با الررِض

 دالالْو طخى س١(.»ف(  
                              

 يدخل:يلج )١(
مـذي  وصححه األلباين يف صـحيح التر     ) ٣١٢١(حديثٌ حسن صحيح  والنسائي      : وقَالَ  ) ٢٤٨١ و ١٧٣٣( رواه الترمذي    - )٢(
)١٣٣٣  ( 
 ]٤-٢/األنفال[)٣(
  )            ٦٥١٨(وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤٧٧٩(رواه أبو داود )٤(
 )    ١٥٤٨( رواه الترمذي وصححه األلباين يف صحيح الترمذي - )٥(
  )١١٩ / ٥ (- حتفة األحوذي - )٦(
  )  ٢٩٠٨( رواه النسائي وصححه األلباين يف صحيح النسائي - )٧(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 )     دالالْو طخي سف (    فَقَـد هبأَغْـض ـنمو ، اللَّه أَطَاع فَقَد هأَطَاع نفَم ، مكْريو الْأَب طَاعأَنْ ي رالَى أَمعت هأَنل

  )٢(.غْضب اللَّه ، وهذَا وعيد شديد يفيد أَنَّ الْعقُوق كَبِريةٌ أَ
  :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 « : ه مالَه فَقَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  الْقَوم مالَ 

، محلُ الرصتكَاةَ ، وى الزتؤتالَةَ ، والص يمقتئاً ، ويش بِه رِكشا الَ تهذَر  « . هلَتاحلَى ركَانَ ع ه٣(»قَالَ كَأَن(   
 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 -مها ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّه       فَأَخذَ بِخطَامِ ناقَته أَو بِزِما    . سفَرٍ  
 - أَو لَقَد هدى     -ق  لَقَد وفِّ « 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

  )٤(» الزكَاةَ وتصلُ الرحم دعِ الناقَةَ 
ة عنده عن أَبِى أَيوب قَالَ جاَء رجلٌ إِلَى النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ دلَّنِى علَى عملٍ أَعملُـه                     ويف رواي 

الصالَةَ وتؤتى الزكَاةَ وتصلُ ذَا رحمك تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئاً وتقيم      « قَالَ  . يدنِينِى من الْجنة ويباعدنِى من النارِ       
 « لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسقَالَ ر ربا أَدةَ « فَلَمنلَ الْجخد بِه را أُمبِم كسم٥(» إِنْ ت(   

  :كفالةُ اليتيم* 
وأَشار بِالـسبابة   . » أَنا وكَافلُ الْيتيمِ فى الْجنة هكَذَا       « : علَيه وسلَّم فَعن سهلٍ قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا         

  )٦(.والْوسطَى ، وفَرج بينهما شيئاً  
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه ني« :وعتلُ الْيكَاف ةنى الْجنِ فياتكَه وها وأَن رِهيغل أَو مِ لَه «

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

 -بِيه عن جده أَنه سمع رسولَ اللَّـه  فَعن عبد اللَّه بنِ أَبِى بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ اَألنصارِى عن أَ      
   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ    -صي وهو : »          إِذَا قَام ا ، ثُميهف قَعنتاس هدنع دى إِذَا قَعتح ةمحى الرالُ فزا فَالَ يرِيضم ادع نم

                                                                                                 
  ) ١٥٤٩( رواه الترمذي  وصححه األلباين يف صحيح الترمذي - )١(
 )١١٨ص  / ٥ج  (- حتفة األحوذي - )٢(
)٣( - ارِىخالب اهور )٥٩٨٣( 
)٤( - ملسم اهور )١٣( 
)٥( - ملسم اهور )١٣( 
  )٦٠٠٥ - ٥٣٠٤( رواه البخاري - )٦(
)٧( - ملسم اهور )٢٩٨٣(  
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
     وضخالُ يزفَالَ ي هدنع نا ميه(١) ف                 ـزع اللَّه اهكَس ةيبصم نم نمؤالْم اهى أَخزع نمو ، جرثُ خيح نم جِعرى يتح 

 ةاميالْق موي ةاملَلَ الْكَرلَّ حج٢(»و(.  
           سر نع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسلَى روانَ مبثَو نقَالَ   وع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّه »   ـادع ـنم

 ةنالْج فَةرى خلْ فزي رِيضاً لَمقَالَ . » م ةنفَةُ الْجرا خمو ولَ اللَّهسا ريلَ يا « قاهن٣(»ج(   
  . أَي يئُولُ بِه ذَلك إِلَى الْجنة واجتناء ثمارها 

و                 هودعنِ نسا إِلَى الْحبِن قطَلى قَالَ اندبِي ىلذَ عقَالَ أَخ أَبِيه نةَ عتأَبِى فَاخ ناب ورٍ هيثُو نا   . عأَب هدنا عندجفَو
 -فَقَالَ على سمعت رسولَ اللَّه      . لَ الَ بلْ عائدا   موسى فَقَالَ على علَيه السالَم أَعائدا جِئْت يا أَبا موسى أَم زائرا فَقَا            

   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ  -صإِنْ  « :  يو ـِسىمى يتح لَكم ونَ أَلْفعبس هلَيلَّى عةً إِالَّ صوا غُدملسم ودعمٍ يلسم نا مم
  . )٤(» علَيه سبعونَ أَلْف ملَك حتى يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فى الْجنة عاده عشيةً إِالَّ صلَّى

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

أَي بستانٌ وهو في الْأَصلِ ) خرِيف ( أَي للْعائد ) وكَانَ لَه  (  اللَّيلِ   أَي ما بعد الزوالِ أَو أَولَ     ) عشية  ( ولمقَابلَتها ما   
  )٥(.الثَّمر الْمجتنى أَو مخروف من ثَمرِ الْجنة فَعيلٌ بِمعنى مفْعولٍ 

   ي اللَّهونَ فاوِرزاملُت:  
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 در٦()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

  .)٧(» 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 ادن١(»زِالً م( .  
                              

  .دخله ومشى فيه: خاض الشيء )١(
 

  )٧٠(وحسنه األلباين يف تلخيص أحكام اجلنائز )  ٧٣٣٨( رواه البيهقي يف السنن الكربى- )٢(
 

)٣( - ملسم اهور )٢٥٦٨( 
  ) ٧٧٤(وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي )  ٩٨٥( رواه الترمذي - )٤(
  )٢٧ / ٣ (- حتفة األحوذي - )٥(
وحسنه األلبـاين يف صـحيح الترغيـب        )   ٨٧٣٥(والبيهقي يف الشعب    )  ٢٦٨٠(والضياء  )  ٤١٤٠( أبو يعلى في مسنده      - )٦(
)٢٥٧٩   (  
)٧( - ملسم اهور )حتفظ وتراعى وترىب:  ترب -الطريق : املدرجة - ) ٦٧١٤ 
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
        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
   )٢("ترضى 
  :من ستر مسلماً* 

     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفَع :   بِينِ النا إِالَّ        «:  قَالَ - اهللا عليه وسلم      صلى -عيني الـدداً فبع دبع رتسال ي
ةاميالْق مواُهللا ي هرت(٣)» س  

 *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 مو٤(.»ي(   
         منهج ارن ادالر هجو نع اللَّه فرص أَي .   اوِينـي        : قَالَ الْمكَى فأَن هيبذعأَنَّ ت؛ ل هجالْو صخو ذَابالْع هذَات نع أَي

دأَشالْإِيلَامِ و انوي الْه٥(. ف(  
  :من أَنظَر معِسراً* 

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر مثَهدفَةَ حذَياشٍ أَنَّ حرنِ حب ىعرِب نفَع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »  وحكَةُ رالَئالْم لَقَّتت
     لْتمفَقَالُوا أَع لَكُمكَانَ قَب نملٍ مجئًا قَالَ الَ     ريرِ شيالْخ نم  . ذَكَّرـانِى أَنْ         . قَالُوا تيتف رفَـآم اسالن ايِنأُد تقَالَ كُن
  )٦(.» قَالَ اللَّه عز وجلَّ تجوزوا عنه - قَالَ -ينظروا الْمعِسر ويتجوزوا عنِ الْموسرِ 

 ًاناطْشقَى عس نم:  
نفَع           لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىنِ النةَ عريرـذَ            « : أَبِى هطَـشِ ، فَأَخالْع نى مأْكُلُ الثَّرأَى كَلْباً يالً رجأَنَّ ر

  )٧(»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    

الثَّرى من الْعطَشِ ، فَقَالَ لَقَد بلَغَ هذَا علَيه الْعطَش ، فَنزلَ بِئْرا فَشرِب منها ، ثُم خرج فَإِذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ ، يأْكُلُ                 
                                                                                                 

 )   ١٦٣٣(وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ) ٢١٣٩( رواه الترمذي - )١(
 ) ٨٧٣٨(وشعب اإلميان للبيهقـي   )  ١٨١٠(واملعجم األوسط للطرباين    ) ١٥٦٣٧)(٧ص   / ١٤ج   (- املعجم الكبري للطرباين     - )٢(

   )  ٢٦٠٤( وصحيح اجلامع  ) ٢٨٧( وحسنه األلباين يف الصحيحة 
)٣( ملسم اهور )اآلخرةباب بشارة من ستر اهللا تعاىل عيبه يف الدنيا بأن يستر عليه يف) ٢٩٥٠ .  
 )  ١٥٧٥(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي )  ٢٠٥٦( رواه الترمذي - )٤(
  )١٥٦ / ٥( حتفة األحوذي  - )٥(
)٦( - ملسم اهور )٤٠٧٦(   
  ).١٧٣( رواه البخاري - )٧(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
    لَه فَرفَغ ، لَه اللَّه كَرفَش قَى الْكَلْبفَس ، ىقر ثُم ، يهبِف كَهسأَم ثُم فَّهَأل خلَغَ بِى فَمى بثْلُ الَّذم « . ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي

ائهى الْبا فإِنَّ لَنا قَالَ ، ورمِ أَج: » رأَج ةطْبر ى كُلِّ كَبِد١(»ف( .  
غُفر المرأَة مومسة مرت    « : عن رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ           - رضى اهللا عنه     -وعن  أَبِى هريرةَ     

        ي ثُ ، قَالَ كَادلْهي ىكأْسِ رلَى رـاِء ،               بِكَلْبٍ عالْم نم لَه تعزا ، فَنارِهمبِخ هثَقَتا ، فَأَوفَّهخ تعزفَن ، طَشالْع لُهقْت
 كا بِذَللَه رف٢(»فَغ( .   

 َةلَ اجلنخا دلَ بِهمع نخصالٌ م:  
دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عملَ الْعبد بِه دخـلَ         :  ، قُلْت    سأَلْت أَبا ذَر  : فَعن أيب كَثريٍ السحيمي ، عن أَبِيه ، قَالَ          

يا رسولَ اِهللا ، : فَقُلْت : يؤمن بِاللَّه ، قَالَ    : سأَلْت عن ذَلك رسولَ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، فقَالَ             : الْجنةَ ، قَالَ    
   مع اناِإلمي عالً ؟ قَالَ    إِنَّ م :      قُلْت اللَّه قَهزا رمم خضر؟ قَالَ         : ي َء لَهيا الَ شمدعإِنْ كَانَ مو :    ، انِهسوفًا بِلرعقُولُ مي

: انَ ضعيفًا الَ قُدرةَ لَـه ؟ قَـالَ          فَإِنْ كَ : فَيعني مغلُوبا قُلْت    : 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

 فَقُلْت أَذَاه نم اسعِ الندولَ: فَلْيسا ري لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عِسريٍ ؟ فقَالَ  صيةُ تمكَل هذاِهللا ، إِنَّ ه  : ، هدفِْسي بِيي نالَّذو
لَهخدى تتح ، ةاميالْق موي هدبِي ذَتاِهللا ، إِالَّ أَخ دنا عا مبِه رِيدا ، يهنم لَةصلُ بِخمعي دبع نا مةَمن٣(.  الْج(  

 َةنالْج لَهخدأَنْ ي لَى اللَّها عقخصالٌ من فعل واحدة منها كَانَ ح:  
إِنَّ الشيطَانَ قَعـد البـنِ آدم   : سمعت رسولَ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ        : فَعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكه قَالَ       

تسلَم وتذَر دينك ، ودين آبائك ، فَعصاه فَأَسلَم فَغفَر لَه ، فَقَعد لَه بِطَرِيقِ الْهِجرة ، فَقَالَ   : سالَمِ ، فَقَالَ لَه     بِطَرِيقِ اإلِ 
 بِطَرِيقِ الْ: لَه لَه دفَقَع ، راجفَه اهصفَع ، اَءكمسو ، كضأَر ذَرتو اجِرهت فَقَالَ لَه ، ادفْسِ ، : جِهالن دهج وهو داهجت

                        ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا  صسفَقَالَ ر ، داهفَج اهصالُ ، فَعالْم مقْسيأَةُ ، ورالْم كَحنلُ ، فَتقْتلُ فَتقَاتالِ ، فَتالْمو :
انَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، أَو قُتلَ كَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، وإِنْ غَـرِق                     فَمن فَعلَ ذَلك فَمات كَ    

  . )٤(جنةُكَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْجنةَ ، أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدخلَه الْ
 يقُولُ قَـالَ    - رضى اهللا عنهما     -وعن حسانَ بنِ عطيةَ عن أَبِى كَبشةَ السلُولى سمعت عبد اللَّه بن عمرٍو              

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسر : »زِ ، منةُ الْعنِيحم نالَهلَةً أَعصونَ خعبا أَرابِهاَء ثَوجا رهنم لَةصلُ بِخمعلٍ يامع نا م

                              
   )٥٩٩٦(ومسلم  ) ٢٣٦٣( رواه البخارى- )١(
  )٣٣٢١( رواه البخاري - )٢(
)٣( - اهوابن حبان يف صحيحه  ر)٢٦٦٨" (الصحيحة "-صحيح لغريه : وقال األلباين)  ٩٦(وبنحوه يف اآلداب للبيهقي ) ٣٧٣.( 
/ ٢" (التعليق الرغيب "وصححه األلباين يف     ) ٣١٤٧(والنسائى  ) ١٦٣٧٩(وأمحد  ) ٤٥٩٣) ( ٤٥٣ / ١٠ (- رواه ابن حبان     - )٤(

١٧٣( 
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
قَالَ حسانُ فَعددنا ما دونَ منِيحة الْعنزِ من رد السالَمِ ، وتـشميت             . » وتصديق موعودها إِالَّ أَدخلَه اللَّه بِها الْجنةَ         

  )١(» ذَى عنِ الطَّرِيقِ ونحوِه ، فَما استطَعنا أَنْ نبلُغَ خمس عشرةَ خصلَةً الْعاطسِ ، وإِماطَة اَأل
هي أن اإلنسان يكون عنده غنم وفيها حليب، فيمنحها لفقري حيلبها ويستفيد منها، فـإذا انتـهى             : واملنيحة

قاً بالعني، فالعني باقية على ملـك صـاحبها،         احلليب منها أرجعها إىل صاحبها، فهذا تصدق باملنفعة، وليست تصد         
وأورد أبو داود حديث عبد اهللا      . ولكن الذي بذله صاحبها هو منفعتها، وهو احلليب الذي فيها؛ ليسد حاجة الفقري            

العرت، أربعون خصلة أعالها منيحة     : أن النيب  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قال       : (بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنهما       
) رجاء ثواا، وتصديق موعودهـا    : (قوله. هذه اخلصال اليت أعالها منيحة العرت     : يعين). وما يعمل أحد خبصلة منها    

، فالرسول  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ذكر أربعني خصلة، )إال أدخله اهللا تعاىل ا اجلنة: (قوله. ما وعد به على فعلها: يعين
 العرت، وأن ما دوا من اخلصال هي أقل منها، وأي واحدة منها يعمل اإلنسان ـا رجـاء                   وذكر أن أعالها منيحة   

ثواا، وحتصيل موعودها إال أدخله اهللا تعاىل ا اجلنة، ومل يذكر النيب  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هذه األربعني وإمنا أمها         
حىت حيرص اإلنسان على فعـل كـل    : عل ذلك للمصلحة، أي   وبني أعالها، مع أن ما دوا أخف وأسهل منها، ول         

خصلة من خصال اخلري رجاء أن تكون من تلك األربعني، ويكون إخفاؤها مثل إخفاء ليلة القدر وإامها يف العشر،                   
ل وكذلك إخفاء ساعة اإلجابة يوم اجلمعة؛ ليكون اإلنسان يف الوقت كله متحرياً ومتعرضاً ملصادفتها وموافقتها، فلع            

وأما كوم عدوها فما بلغوا مخس عشرة خصلة ال يدل ذلك على عدم وجودها، فإا . هذه هي املصلحة يف إخفائها
  )٢(.موجودة، وأنا ال أعرف عدها، وال أعرف من عدها

  :ست خصالٍ تدخلُ اجلنان* 
       بِىأَنَّ الن تامنِ الصةَ بادبع نفَع-   هلَيلَّى اُهللا عص  لَّمسقَالَ - و  : »  لَكُـم نمأَض فُِسكُمأَن نا متى سوا لنماض

          كُميـدكُفُّـوا أَيو كُمارصوا أَبغُضو كُموجفَظُوا فُراحو متنموا إِذَا ائْتأَدو متدعفُوا إِذَا وأَوو مثْتدقُوا إِذَا حدةَ اصنالْج
«)٣( .  

  :ا صلَّت الْمرأَةُ خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فَرجها ، وأَطَاعت بعلَها إِذَ* 
ها فَعن الْحصينِ بنِ محصنٍ أَنَّ عمةً لَه أَتت النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فى حاجة فَفَرغَت من حاجتها فَقَالَ لَ 

       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(     

                              
 )٢٦٣١(  رواه البخاري - )١(
 )١٥٠ / ٩ (-شرح سنن أيب داود ـ عبد احملسن العباد  - )٢(
 )١٤٧٠(وحسنه األلباين يف الصحيحة ) ٢٣٤٢٨( رواه أمحد - )٣(
وصححه ووافقه الذهيب وحـسنه األلبـاين يف صـحيح اجلـامع       ) ٢٧١٩(واحلاكم  )  ٣٧٧(واحلميدي) ١٩٥١٩( رواه أمحد    - )٤(
)١٥٠٩(  
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
إِذَا صلَّت الْمرأَةُ خمسها ، وصامت شهرها ،      : قَالَ رسولُ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ      

اَءتش ةنابِ الْجوأَب أَي نم لَتخا دلَهعب تأَطَاعا ، وهجفَر تنصح١(.و(  
  :لزوم اجلماعة* 

من أَراد بحبوحةَ الْجنـة فَلْيلْـزمِ       : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : فعن عمر بنِ الْخطَّابِ ، قَالَ       
    )٢(" الْجماعةَ 

 صـلَّى اُهللا  - أَيها الناس إِنى قُمت فيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّه   يا: وعن ابنِ عمر قَالَ خطَبنا عمر بِالْجابِية فَقَالَ       
 لَّمسو هلَيا فَقَالَ  -عينلُ              « :  فجالر فلحى يتح بو الْكَذفْشي ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني ينالَّذ ابِى ثُمحبِأَص يكُمأُوص

يستحلَف ويشهد الشاهد والَ يستشهد أَالَ الَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة إِالَّ كَانَ ثَالثَهما الشيطَانُ علَـيكُم بِالْجماعـة               والَ  
      دعنِ أَبيثْناال نم وهو داحالْو عطَانَ ميقَةَ فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيو هتنسح هترس نةَ ماعممِ الْجلْزفَلْي ةنةَ الْجوحبحب ادأَر نم 

 نمؤالْم كفَذَل هئَتيس هاَءتس٣(.»و(   
 والـصادقَات والـصابِرونَ     الْمسلمونَ والْمسلمات والْمؤمنونَ والْمؤمنات والْقَانِتونَ والْقَانِتات والـصادقونَ       * 

          مهوجظُونَ فُـرافالْحو اتمائالصونَ ومائالصو قَاتدصتالْمقُونَ ودصتالْمو اتعاشالْخعونَ واشالْخو اتابِرالصو
اترالذَّاكا وريكَث ونَ اللَّهرالذَّاكو ظَاتافالْحو:  

إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني والـصادقَات        { : قال تعاىل 
       نيمائالـصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو     نيظـافالْحو اتمائالـصو 
     (٤)}فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما

          هادببِها ع قحتسي يالت فَاتاىل الصعاُهللا ت ذْكُري اآلية ي هذهفو            مهثُيِبيو ، هِمالَّتز مهنو عحمأَنْ يو ، ماُهللا لَه رفغأَنْ ي 
 يه افصاَألو هذهيمِ ، ويمِ املُقعبالن :  

  . إِسالَم الظَّاهرِ باالنقياد َألحكَامِ الدينِ بِالقَولِ والعملِ -
  .لتصديقِ التامِ واِإلذْغَان لما فَرض الدين من أَحكَامٍ بِا) اِإلميانُ (  إِسالَم الباطن -
- ةأْنِينطُموٍء ودي هلِ فمالع امود وهو وتالقُن .  
  .اقِ  الصدق في اَألقْوالِ واَألعمالِ وهو عالَمةٌ على اِإلميان كَما أَنَّ الكَذب عالَمةٌ علَى النفَ-
- اتوهالش كرتو اتادباِء العيف أَد اقلِ املَشمحتو لَى املَكَارِهع ربالص .  
- قَابِهع فوخابِ اِهللا ، واَء ثَوغتارِحِ ، اباىل بِالقَلْبِ واجلَوعهللا ت عواضوالت وعاخلُش   
  .ىل املُحتاجِني الذين الَ كَسب لَهم  التصدق بِاملَالِ واِإلحسانُ إٍ-

                              
  )٦٦٠-٣٠٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤١٦٣) (٤٧٢ / ٩ (-بن حبان  رواه ا- )١(
  )٦٠١٢(وصححه األلباين يف املشكاة  ) ٧٥(  السنةُ لابنِ أَبِي عاصمٍ - )٢(
 )٢٥٤٦(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٣١٨( رواه الترمذي - )٣(
 ٣٥:األحزاب)٤(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 - ةوهالش ةدرِ حلَى كَسع نيعم هفإِن موالص .  

فهي اإلسالم ، واإلميان ،     . وهذه الصفات الكثرية اليت مجعت يف هذه اآلية تتعاون يف تكوين النفس املسلمة              
ولكل منها . .  ، والصوم ، وحفظ الفروج ، وذكر اهللا كثرياً    والقنوت ، والصدق ، والصرب ، واخلشوع ، والتصدق        

  .قيمته يف بناء الشخصية املسلمة 
  :من ترك الكذب واملراء * 

           نقَالَفَع هناُهللا ع يضةَ رامولُ اِهللا : أَبِي أُمسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :» يمعا ز(١)أَنبي رف تيضِ  بِب
 وإِنْ كَانَ محقاً، وبِبيت في وسط الْجنة لمن ترك الْكَذب وإِنْ كَانَ مازِحاً، وبِبيت في (٣) الْجنة لمن ترك الْمراَء (٢)

لُقُهخ نسح نمل ةنلَى الْج(٤)»أَع.  
  :التواصي باحلق سبيلٌ لنجاة اخللق*  

إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصـوا         ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {  :قال تعاىل 
   (٥)})٣(بِالصبرِ 

 *احلق هّبر اهجاحلقِ ن بكلمة عدص نم   :  
اتبِعوا من لَا يـسأَلُكُم     ) ٢٠(مدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني         وجاَء من أَقْصى الْ   {: قال تعاىل   
الـرحمن  أَأَتخذُ من دونِه َآلهةً إِنْ يرِدن       ) ٢٢(وما لي لَا أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ         ) ٢١(أَجرا وهم مهتدونَ    

         ذُونقنلَا يئًا ويش مهتفَاعي شننِ عغلَا ت ر٢٣(بِض (      ٍبِنيلَالٍ مي ضي إِذًا لَفإِن)٢٤ (     ونعمفَاس كُمببِر تني َآمإِن)٢٥ (
   (٦)}) ٢٧(ي وجعلَنِي من الْمكْرمني بِما غَفَر لي رب) ٢٦(قيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ 

قَالَ َآمنتم لَه قَبـلَ أَنْ َآذَنَ لَكُـم إِنـه      ) ٧٠(فَأُلْقي السحرةُ سجدا قَالُوا َآمنا بِرب هارونَ وموسى         { : وقال تعاىل   
    نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِري            دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ الني جف كُمنلِّبلَأُصو لَافخ نم لَكُمجأَرو كُميدأَي 

ما تقْضي هذه الْحياةَ قَالُوا لَن نؤثرك علَى ما جاَءنا من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِن) ٧١(عذَابا وأَبقَى 
إِنه من يـأْت ربـه      ) ٧٣(إِنا َآمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيه من السحرِ واللَّه خير وأَبقَى               ) ٧٢(الدنيا  

      يهف وتملَا ي منهج ا فَإِنَّ لَهرِمجى    ميحلَا يلَا          ) ٧٤(ا والْع اتجرالد ملَه كفَأُولَئ اتحاللَ الصمع ا قَدنمؤم هأْتي نمو
   (٧)}) ٧٦(جنات عدن تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها وذَلك جزاُء من تزكَّى ) ٧٥(

                              
  .الزعيم الضامن:  زعيم)١(
  .أسفل اجلنة: بض اجلنة ر)٢(
  .اجلدال:  املراء)٣(
  )٢٧٣(وحسنه األلباين يف الصحيحة ) ٢١٧٠٨(والبيهقي يف السنن الكربى) ٧٣٦١(والطرباين يف الكبري ) ٤٨٠٢(رواه أبو داود  )٤(
 ٣-١: العصر)٥(
 ]٢٧-٢٠/يس[)٦(
 ]٧٦- ٧٠/طه[)٧(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
   رحالس نايا علَمنيِ أَنَّ                 وقالـي لْموا عملع ، هقطُررِ ، وحالس ونبِفُن ةرباخل ابحأَص مهو ، وهداهشو كةُ ذَل

                   رغَي هلَيع رقْدالَ يو ، يهةَ فيرالَ م قح هأَنلِ ، وياحلرِ وحقَبِيلِ الس نم سى لَيوسم اَء بِهي جالَّذ      ـذئينحو ، هدحاِهللا و 
  .آمنا بِرب العالَمني ، رب موسى وهارونَ : وقَعوا ساجِدين ِهللا ، وقَالُوا 

                 قَالُوا لَهلَّ ، وجو زي اِهللا عف مهفُوسن هِملَيع تانه ، مهدعوتنُ ووعرف هِملَيالَ عا صلَملَى   : وع كارتخن لَن
ربنا فَاطرِ السماوات واَألرضِ ، وخالقُنا وخالق كُلِّ شيٍء من عدمٍ ، فَهو املُستحق وحده العبادةَ الَ أَنت ، فَافْعلْ ما                     

         هذي هئاً إِالَّ فيلَ شفْعأَنْ ت يعطتسالَ ت كفَإِن ئْتارِ ،      شارِ القَري دا فغْبِنر قَد نحنةٌ ، ولَةٌ فَانِيائز ارد يها ، وينالد ارالد 
 ةرارِ األخالد.هونغِّبريمِ ، وائالد ذَابِهعاِهللا ، و ةقْمن نم هونذِّرحي مهنَ ووعرفل مظَهعةُ ورحالس عابتو يداَألب ابِهي ثَوف 

     فَقَالُوا لَه ، لَّدكَـانَ          : املُخو ، اًء لَهزج منهج ارن لَه دأَع فَإِنَّ اَهللا قَد ، فِْسهنل مظَال وهو ، ةاميالق موي هبي رأْتي نم هإِن
وهذه الدرجات العـالَ ، هـي       .، والَ يحيا حياةً ممتعةً يسر بِها        " مرِحيةً فَيرتاح   مخلَّداً فيها ، والَ يموت فيها ميتةً        

 ةإِقَام اتنج ) ندداً ) عأَب نيثاكا ميهنَ فقَوبيو ، ارها اَألنيهف ابسنت ،.  
  :حسن اخلُلُقِ* 

إِن من أَحبكُم إِلَـي     «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    :  الْخشين رضي اُهللا عنه قَالَ     قَعن أَبِي ثَعلَبة  
 :محاسنكم أَخالَقاً، وإِنَّ من أَبغضكُم إِلَي وأَبعدكُم مني مجلـساً فـي اآلخـرة             : وأَدناكُم مني مجلساً في اآلخرة    

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

  توسع ىف الكالم املتنطعمجع متفيهق وهو امل: املتفيهقون -بالناس 
 *ى اللَّهتقْو:  

       ولُ اللَّهسلَ رئةَ قَالَ سريرأَبِى ه نفَع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةَ فَقَالَ- صنالْج اسلُ النخدا يأَكْثَرِ م نى « :  عقْوت
   )٢(» الْفَم والْفَرج « : خلُ الناس النار فَقَالَوسئلَ عن أَكْثَرِ ما يد. »اللَّه وحسن الْخلُقِ 

  :اإلخبات إىل اهللا تعاىل    * 
} إِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات وأَخبتواْ إِلَى ربهِم أُولَئك أَصحاب اجلَنة هم فيها خالدونَ{إ : قال تعاىل 

(٣)  
 *خ نىمونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامم اف:  

  (٤)} )٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى {: قال تعاىل 

                              
  )٣٧٠٤( صحيحِ اجلَامعِ  ، وحسنه األلبانِي يف) ٤٨٢( رواه ابن حبان )١(
 )٩٧٧(هذَا حديثٌ صحيح غَرِيب  وحسنه األلباين يف الصحيحة : وقال )  ٢١٣٥( رواه الترمذي - )٢(
 ]٢٣/هود[)٣(
 ]٤١، ٤٠/النازعات[)٤(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَـيهِم ربهـم     وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم    { :وقال تعاىل    

 نيمالظَّال كَنله١٣(لَن ( يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو)(١)})  ١٤  
  (٢)} ) ٤٨(ذَواتا أَفْنان ) ٤٧(فَبِأَي َآلَاِء ربكُما تكَذِّبان ) ٤٦(ه جنتان ولمن خاف مقَام رب{ : وقال تعاىل 

                  ، هردص هنكا يبِم ارِفع ، هِماللَى أعع رِفشم ، لَيهع مقَائ هأن قَدتواع ، هالميف أع هاقَبرو ، هرب يشخ نمو
  .اَهللا سيجزِيه بِجِنتينِ يف اآلخرة فَإِنَّ 
  ىى الفقرِ والغنف ضبِ ، والقَصدا والغضى الرالعدلُ ف:  

خشيةُ اِهللا تعاىل فى    : ثَالثٌ منجيات   « :قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       : فَعن أَنسٍ رضي اهللا عنه قَالَ     
 والع رالس        هلكاتى ، وثَالثٌ مى الفقرِ والغنف ضبِ ، والقَصدا والغضى الروالعدلُ ف ، النية :   ـحوش ، بـعتم هوى

  املرِء بنفسه وإِعجاب ، طاع٣(»م(    
        بِىنِ النع أَبِيه نةَ عديرنِ باب نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص : »ـى  الْقُضف اناثْنو ةنى الْجف داحاةُ ثَالَثَةٌ و

النارِ فَأَما الَّذى فى الْجنة فَرجلٌ عرف الْحق فَقَضى بِه ورجلٌ عرف الْحق فَجار فى الْحكْمِ فَهو فى النارِ ورجلٌ قَضى  
  . )٤(»للناسِ علَى جهلٍ فَهو فى النارِ 

                     ـهتطْبي خمٍ فوي قَالَ ذَات لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا  صس؛ أَنَّ ر يعاشجارٍ الْممنِ حاضِ بيع نأَالَ إِنَّ  : وع
ته عبدا حالَلٌ ، وإِني خلَقْت عبادي حنفَـاَء         كُلُّ مالٍ نحلْ  : ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا           

كُلَّهم، وإِنهم أَتتهم الشياطني ، فَاجتالَتهم عن دينِهِم ، وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم ، وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما                    
: نا ، وإِنَّ اَهللا نظَر إِلَى أَهلِ اَألرضِ ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم ، إِالَّ بقَايا من أَهلِ الْكتابِ ، وقَـالَ     لَم أُنزِلْ بِه سلْطَا   

رؤه نائما ويقْظَانَ ، وإِنَّ اَهللا أَمرنِي أَنْ أُحرق إِنما بعثْتك َألبتليك وأَبتلي بِك ، وأَنزلْت علَيك كتابا الَ يغِسلُه الْماُء ، تقْ
  ا ، فَقُلْتشيةً ، قَالَ : قُرزبخ وهعدي فَيأْسوا رثْلَغإِذًا ي بر :  ـقفأَنو ، زِكغن مهاغْزو ، وكجرختا اسكَم مهرِجختاس

   ابو ، كلَيع قفننقَالَ              فَس ، اكصع نم كأَطَاع نلْ بِمقَاتو ، ثْلَهةً مسمثْ خعبا نشيثْ جثَالَثَـةٌ     : ع ةنلُ الْجأَهذُو : و
                  يففعمٍ ، ولسمى ، وبي قُركُلِّ ذالْقَلْبِ ل يققر ، يمحلٌ رجرو ، فَّقوم ، قدصتقِْسطٌ ، مم لْطَانذُو     س ، فِّـفعتم 

الضعيف الَّذي الَ زبر لَه ، الَّذين هم فيكُم تبعا ، الَ يتبعـونَ أَهـالً والَ مـاالً ،              : وأَهلُ النارِ خمسةٌ    : عيالٍ ، قَالَ    
             و ، هانإِالَّ خ ، قإِنْ دو ، عطَم فَى لَهخي الَ يالَّذ نائالْخو           ـكلأَه نع كعادخي وهِسي إِالَّ ومالَ يو بِحصلٌ الَ يجر

اشالْفَح ريظنالشو ، بلَ ، أَوِ الْكَذخالْب ذَكَرو ، كالم٥(.و(  

                              
 ]١٤-١٣/إبراهيم[)١(
 ]٤٨-٤٦/الرمحن[)٢(
 )٥١٢٢(سنه األلباين يف املشكاة وح) حسن لغريه ) (٧٠٠٣و٧٦٤( رواه البيهقي يف الشعب  - )٣(
  )  ٣٠٥١(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ١٣٧٢(والترمذي ) ٣٥٧٥( رواه أبو داود - )٤(
)٥( - ملسم اهور )٧٣٨٦(   
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  ولُ اللَّهسرٍو قَالَ قَالَ رمنِ عب اللَّه دبع نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِ « - ص نم ابِرنلَى مع اللَّه دنع نيقِْسطنَّ الْم

  )١(.»نورٍ عن يمنيِ الرحمنِ عز وجلَّ وكلْتا يديه يمني الَّذين يعدلُونَ فى حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُوا 
 يف القول والعمل اإلخالص:  

فـي  ) ٤٢(فَواكه وهم مكْرمونَ ) ٤١(أُولَئك لَهم رِزق معلُوم ) ٤٠(ه الْمخلَصني إِلَّا عباد اللَّ  { :قال تعاىل   
لَا فيها  ) ٤٦(بيضاَء لَذَّة للشارِبِني    ) ٤٥(يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معنيٍ      ) ٤٤(علَى سررٍ متقَابِلني    ) ٤٣(جنات النعيمِ   

فُونَ غَوزنا يهنع ملَا ه٤٧(لٌ و ( نيع فالطَّر اترقَاص مهدنعو)٤٨ ( ٌونكْنم ضيب نهكَأَن)(٢)}) ٤٩  
ا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه    وما أُمروا إِلَّ  )  ٤(وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاَءتهم الْبينةُ            { :وقال تعاىل   

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاء ونح ين(٣)}الد    
  :اليقني بيوم احلساب واجلزاء* 

) ٢٠(إِني ظَننت أَني ملَاقٍ حسابِيه      ) ١٩(تابِيه  فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرُءوا ك        :" قال تعاىل   
     ةياضر ةيشي عف و٢١(فَه (    ةيالع ةني جف)٢٢ (   ٌةانِيا دقُطُوفُه)٢٣ (        ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئًا بِموا هبراشكُلُوا و

)(٤)) "٢٤  
  :لذي أخذه اهللا تعاىل على الناسالوفاُء بامليثاق ا* 

ولَقَد أَخذَ اللّه ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وبعثْنا منهم اثْني عشر نقيبا وقَالَ اللّه إِني معكُم لَئن أَقَمـتم            {: قال تعاىل   
هم وأَقْرضتم اللّه قَرضا حسنا لَّأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئَاتكُم وُألدخلَنكُم جنات الصالَةَ وآتيتم الزكَاةَ وآمنتم بِرسلي وعزرتمو

     (٥)}تجرِي من تحتها اَألنهار فَمن كَفَر بعد ذَلك منكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ
  :التوكل على اهللا  * 

  بنِ عاب نقَالَ        فَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولَ اللَّهسابٍ ، « : اسٍ أَنَّ رسرِ حيونَ أَلْفاً بِغعبى ستأُم نةَ منلُ الْجخدي
   )٦(»هم الَّذين الَ يسترقُونَ ، والَ يتطَيرونَ ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

يدخلُ الْجنةَ من أُمتى سبعونَ أَلْفـاً بِغيـرِ   « : حصينٍ أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ             وعن عمرانَ بنِ  
كْتوونَ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    هم الَّذين الَ يسترقُونَ والَ يتطَيرونَ والَ ي       « قَالُوا من هم يا رسولَ اللَّه قَالَ        . » حسابٍ  

«)٧(   
  

                              
)١( - ملسم اهور )٤٨٢٥(   
 ]٤٩-٤٠/الصافات[)٢(
 ]٥- ٤/البينة[)٣(
 ]٢٤-١٩/احلاقة[)٤(
   ]١٢/املائدة[)٥(
 )٦٤٧٢( رواه البخاري - )٦(
)٧( - ملسم اهور )٢١٨(  
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  :الصرب عند الصدمة األوىل*  

      بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نفَع-   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص : »  تبـستاحو تربإِنْ ص مآد ناب هانحبس قُولُ اللَّهي
  . )١(» لَم أَرض لَك ثَوابا دونَ الْجنة عند الصدمة اُألولَى

 كالنِ مسِ بأَن نرضى اهللا عنه -وع - بِىالن رقَالَ م - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عرٍ فَقَالَ -  صقَب دنى عكبت أَةربِام  »
  صلَّى اُهللا علَيه -فَقيلَ لَها إِنه النبِى . إِنك لَم تصب بِمصيبتى ، ولَم تعرِفْه قَالَت إِلَيك عنى ، فَ. » اتقى اللَّه واصبِرِى    

  لَّمسو- .     بِىالن ابب تفَأَت-       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  -         رِفْكأَع لَم فَقَالَت ابِنيوب هدنع جِدت قَالَ  فَ.  فَلَم »  ربا الصمإِن
   )٢(»عند الصدمة اُألولَى 

  قلق ذكرت ريب واألذكار من شيمي            أنا اللبيب إذا مـــا انتابين
  وإن يسرا فإين شــاكر النعم             إذا أصبت بضراء صربت هلا

 للعدمو ما فرحت ا فاحلــال             مل أخشى يومـا من الدنيا مولية
  إال كما البدر للســارين يف الظلم           ما كنت والوغد إذ أبدى مساوئه

  :الصرب على تربية البنات* 
 (٤) جـارِيتينِ  (٣)من عالَ«: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    :         فَعن أَنسِ بنِ مالك رضي اُهللا عنه قَالَ       

  (٦). وضم أَصابِعه . (٥)»غا، جاَء يوم الْقيامة أَنا وهوحتى يِبلُ
     ا قَالَتهناُهللا ع يضةَ رشائع نولُ اِهللا :   وعسـولُ  «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رعي يتأُم نم دأَح سلَي

ِسنحفَي ،اتوثَالَثَ أَخ أَو ،اتنارِثَالَثَ بالن نراً متس لَه إِالَّ كُن ،هِن(٧)»  إِلَي  
من عالَ ابنتينِ أَو أُختينِ أَو ثَالَثًـا ، أَو        : قَالَ رسولُ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

  )٨(.و يموت عنهن ، كُنت أَنا وهو في الْجنة كَهاتينِ وأَشار بِأُصبعه الْوسطَى والَّتي تليهاأُختينِ أَو ثَالَثًا ، حتى يبِن ، أَ
 ا قَالَتهةَ أَنشائع نوع :طَتفَأَع اترما ثَالَثَ تهتما فَأَطْعنِ لَهيتنلُ ابمحةٌ تينكسنِى ماَءتا جمهنم ةداحكُلَّ و 

تمرةً ورفَعت إِلَى فيها تمرةً لتأْكُلَها فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّت التمرةَ الَّتى كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما فَـأَعجبنِى                   

                              
 )    ١٢٩٨(وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ) ١٦٦٥( رواه ابن ماجة - )١(
   ).٢١٧٨(ومسلم ) ١٢٨٣( رواه البخارى- )٢(
  ".ابدأ مبن تعول"ه قوله وهو القرب، ومن: قام عليهما باملؤنة والتربية وحنومها، مأخوذ من العول: أي: عال)٣(
  .البنت الصغرية: اجلارية)٤(
  .معناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني وأشار بإصبعية: أنا وهو وضم أصابعه)٥(
)٦( ملسم اهور )باب ما جاء يف النفقة على البنات واألخوات ) ١٩١٤(باب فضل اإلحسان إىل البنات، واللفظ له، الترمذي ) ٢٦٣١  
)٧(ر  اهالبيهقي يف الشعب  و)٥٣٧٢(، صحيح اجلامع "صحيح"، تعليق األلباين ) ١١٠٢٣. (  
  صحيح) ٤٤٧)(١٩١ص  / ٢ج  (- رواه ابن حبان )٨(

الدخولِ والسبقِ ، الَ أَنَّ مرتبةَ من عالَ ابنتينِ         كُنت أَنا وهو في الْجنة كَهاتينِ أَراد بِه في          : قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : قَالَ أَبو حاتمٍ    
 ).٢٩٦" (الصحيحة"وصححه األلباين يف . أَو أُختينِ في الْجنة كَمرتبة الْمصطَفَى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، سواٌء
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها بِهـا الْجنـةَ، أَو          :"  فَقَالَ   - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -ه  شأْنها فَذَكَرت الَّذى صنعت لرسولِ اللَّ      

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

     كالنِ مسِ بأَن نلَ       - رضى اهللا عنه     -فَعلَّى اُهللا عص  بِىالن تعمقُولُ     قَالَ سي لَّمسو هقَـالَ إِذَا     « : ي إِنَّ اللَّه
  )٢(يرِيد عينيه  . » ابتلَيت عبدى بِحبِيبتيه فَصبر عوضته منهما الْجنةَ 

  :الصرب عند فقد األوالد* 
        ولَ اللَّهسأَنَّ ر رِىعى اَألشوسأَبِى م نلَّى اُهللا  -فَعص لَّمسو هلَيقَالَ-ع  : »    قَـالَ اللَّـه ـدبالْع لَدو اتإِذَا م

فَيقُولُ ماذَا قَالَ عبدى فَيقُولُـونَ  . فَيقُولُونَ نعم. فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤاده   . فَيقُولُونَ نعم . لمالَئكَته قَبضتم ولَد عبدى   
اسو كدمحعجرت . دمالْح تيب وهمسو ةنى الْجا فتيى بدبعوا لناب قُولُ اللَّه٣(. »فَي(  

     ولَ اللَّهسر تعمفَقَالَ س ىلَمالس دبع نةُ ببتنِى عيةَ قَالَ لَقفْعنِ شبِيلَ بحرش نوع- ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - 
لَ      « :قُولُ  يخاَء دا شهأَي نم ةانِيالثَّم ةنابِ الْجوأَب نم هلَقَّوثَ إِالَّ تنوا الْحلُغبي لَم لَدالْو نثَالَثَةٌ م لَه وتممٍ يلسم نا مم
« .)٤(  

سو هلَيلَّى اُهللا عص  ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نقَالَوع اٌء ، « : لَّمزى جدننِ عمؤى الْمدبعا لالَى معت قُولُ اللَّهي
   )٥(»إِذَا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا ، ثُم احتسبه إِالَّ الْجنةُ 

 *مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ الراُء عداَألش:  
 رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا محمد{: قال تعاىل 

ثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نم طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِجنف م
فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم                  

    (٦)}مغفرةً وأَجرا عظيما
  
  
  
  

                              
)١( ملسم اهور  )٦٨٦٣(  
  )٥٦٥٣(ي  رواه البخار- )٢(
  )   ٨١٤(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) ١٠٣٧( رواه الترمذي - )٣(
  )  ١٣٠٣( رواه ابن ماجة وأمحد  وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه - )٤(
 )٦٤٢٤( رواه البخاري - )٥(
 ]٢٩/الفتح[)٦(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  الذينولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادولَا ي :  

لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَـانوا آبـاءهم أَو                  {: قال تعاىل   
     أُو مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنا         أَبهتحن ترِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئ

حفْلالْم مه اللَّه بزأَلَا إِنَّ ح اللَّه بزح كلَئأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ اره(١)} ونَالْأَن    
يا أَيها الَّذين َآمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّـة علَـى    {  : وقال تعاىل   

ا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه واسع الْمؤمنِني أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَ       
  يمل٥٤(ع (   َونعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنَآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومإِن)٥٥ (تي نملَّ وو

  (٢)} )٥٦(اللَّه ورسولَه والَّذين َآمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ 
 هللا تعاىل التواضع:  

             ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نع نِىهسٍ الْجنِ أَنب اذعنِ ملِ بهس نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ   - ص  » ت ناسِ  ماللِّب كر
تواضعا للَّه وهو يقْدر علَيه دعاه اللَّه يوم الْقيامة علَى رُءوسِ الْخالَئقِ حتى يخيره من أَى حلَلِ اِإلميان شاَء يلْبـسها                     

«)٣(.  
  احاللَ صمعو نَآمو ابت نم:  

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

تلْك الْجنةُ الَّتي نـورِثُ  ) ٦٢(لَا يسمعونَ فيها لَغوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشيا            ) ٦١(كَانَ وعده مأْتيا    
  (٤)} )٦٣(من عبادنا من كَانَ تقيا 

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

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْفا ونورا نلَن مما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَي(٥)} و    
ونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتـوب اللَّـه    إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوَء بِجهالَة ثُم يتوب         { :وقال تعاىل   

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني            ) ١٧(علَيهِم وكَانَ اللَّه عليما حكيما      
هونَ ووتمي ينلَا الَّذالَْآنَ و تبا تيما أَلذَابع ما لَهندتأَع كأُولَئ كُفَّار (٦)})١٨(م    

                              
 ]٢٢/اادلة[)١(
 ]٥٦- ٥٤/املائدة[)٢(
)٣(ىذمرالت اهور)  ٢٦٦٩ (  وقال:نسيثٌ حدذَا حوحسنه األلباين يف الصحيحة  . ه)٧١٨(  
 ]٦٣-٥٩/مرمي[)٤(
 ]٨/التحرمي[)٥(
 ]١٨-١٧/النساء[)٦(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّـه خـبِري بِمـا        { :وقال تعاىل    

ن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها ولْيضرِبن             وقُلْ للْمؤمنات يغضض  ) ٣٠(يصنعونَ  
            أَو هِنولَتعاِء بَآب أَو هِنائَآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ    أَو هِنـولَتعـاِء بنأَب أَو هِنـائنأَب 

إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ                   
م يظْهروا علَى عورات النساِء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعـا          الطِّفْلِ الَّذين لَ  

  (١)} ) ٣١(أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 
  احلياُء :  

الْحياُء من اِإلميان واِإلميانُ فى الْجنة والْبذَاُء       « : - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - رسولُ اللَّه    فَعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ    
   )٢(»من الْجفَاِء والْجفَاُء فى النارِ 

  ي الْقَولِ ، والسوُء في الْخلُقِبِفَتحِ الْباِء خلَاف الْحياِء والناشئُ منه الْفُحش ف) والْبذَاُء ( 
  وهو خلَاف الْبِر الصادرِ منه الْوفَاُء) من الْجفَاِء ( 
  الثَّابِتونَ علَى غلَاظَة الطَّبعِ وقَساوة الْقَلْبِ. أَي أَهلُه التارِكُونَ للْوفَاِء ) والْجفَاُء ( 
  )٣(.ا مدةً أَو أَبدا لأَنه في مقَابِلِ الْإِميان الْكَاملِ ، أَو مطْلَقُه فَصاحبه من أَهلِ الْكُفْران أَو الْكُفْرِ إِم) في النارِ ( 

  :ترك سؤال الناس * 
         ولِ اللَّهسلَى روانُ مبكَانَ ثَوانَ قَالَ وبثَو نفَع-    و هلَيلَّى اُهللا عص لَّمس-      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر - هلَيلَّى اُهللا عص 

لَّمسو- : » ةنبِالْج كَفَّلَ لَهأَتئًا ويش اسأَلَ النسى أَنْ الَ يكَفَّلَ لت نا. »مانُ أَنبئًا . فَقَالَ ثَويا شدأَلُ أَحس٤(»فَكَانَ الَ ي(   
أَي من السؤال أَو ) : أَنْ لَا يسأَل الناس شيئًا ( ويتقَبل مني ) : لي ( ن استفْهامية أَي ضمن والْتزم  م) : من تكَفَّلَ    ( 

  بِالنصبِ والرفْع أَي أَتضمن) : فَأَتكَفَّل ( من الْأَشياء 
 ) ةنبِالْج لَه : (نلًا مأَو ة أَيقُوبابِقَة عر سة.  غَيماتن الْخسة حارة إِلَى بِشارإِش يهفو  
أَي ولَو كَانَ بِـه     ) : لَا يسأَل أَحدا شيئًا     ( ثَوبان بعد ذَلك    ) : فَكَانَ  ( أَي تضمنت أَو أَتضمن     ) : فَقَالَ ثَوبان أَنا    ( 

نه إِذَا خاف علَى نفْسه الْموت فَإِنَّ الضرورات تبِيح الْمحظُورات ، بلْ قيلَ إِنه لَو لَم يسأَل حتى واستثْنى م. خصاصة  
  )٥(.أَي في شيء من غَير الْمصالح الدينِية . يموت يموت عاصيا 

        قَالَ     وليس املقصود حترمي املسالة مطلقاً ، فقد ورد ع ىارِقٍ الْهِالَلخنِ مةَ بقَبِيص ن :    ـتيالَةً فَأَتمح لْتمحت
   ولَ اللَّهسر-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا فَقَالَ     - صيهف أَلُها        «  أَسبِه لَك رأْمقَةُ فَندا الصنيأْتى تتح مقَالَ    . »أَق ـا  « :قَالَ ثُمي

                              
 ]٣١، ٣٠/النور[)١(
 )٣١٩٩(جلَامعِ وهو كما قال وصححه األلبانِي يف صحيحِ ا. هذَا حديثٌ حسن صحيح: وقَالَ ) ٢١٤٠( رواه الترمذي - )٢(
 )٢٥٩ / ٥ (- حتفة األحوذي - )٣(
 )١٨٥٧(وصححه األلباين يف املشكاة ) ١٦٤٥( رواه أبو داود - )٤(
 )٥٤ / ٤ (- عون املعبود - )٥(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 ـلٍ                     قَبِيصجرو ـِسكمي ا ثُمهيبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتالَةً فَحملَ حمحلٍ تجر ثَالَثَة دلُّ إِالَّ َألححأَلَةَ الَ تسةُ إِنَّ الْم

          نا ماموق يبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتفَح الَهم تاحتةٌ اجحائج هتابشٍ أَصيشٍ  - عـيع نا ماددقَالَ س ـلٍ  - أَوجرو 
ٌ فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتـى يـصيب   (٢) من قَومه لَقَد أَصابت فُالَنا فَاقَة(١)أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُوم ثَالَثَةٌ من ذَوِى الْحجا   

  )٤(.» فَما سواهن من الْمسأَلَة يا قَبِيصةُ سحتا يأْكُلُها صاحبها سحتا -ادا من عيشٍ  أَو قَالَ سد-من عيشٍ (٣)قواما 
  :ترك أذى الناس* 

تصوم النهار ، وتقُوم اللَّيلَ إِنَّ فُالنةَ : قيلَ للنبِي  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم        : قَعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ         
فَإِنَّ فُالنةَ تصلِّي الْمكْتوبةَ ، وتصوم رمضانَ ، : الَ خير فيها ، هي في النارِ ، قيلَ  : ، وتؤذي جِريانها بِلسانِها ، فَقَالَ       

  )٥("هي في الْجنة : أَحدا بِلسانِها ، قَالَ وتتصدق بِأَثْوارٍ من أَقط ، وال تؤذي 
  :السماحةُ يف البيع والشراء والقضاء* 

 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نرضى اهللا عنهما -فَع - ولَ اللَّهسأَنَّ ر - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالً «  قَالَ -  صجر اللَّه محر
   )٦(»ع ، وإِذَا اشترى ، وإِذَا اقْتضى سمحا إِذَا با

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

«)٧(  
. » الَ تغـضب    « قَالَ  .  أَوصنِى   -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم     -أَنَّ رجالً قَالَ للنبِى      - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

  . )٨(» الَ تغضب « فَردد مرارا ، قَالَ 
 لكُلِّ ذي قُربى ، ومسلم، وعفيف       ذُو سلْطَان مقِْسطٌ ، ومتصدق ، وموفَّق ، ورجلٌ رحيم ، ورقيق الْقَلْبِ                   * 

  :متعفِّف ، وذُو عيالٍ 
               هتطْبي خمٍ فوي قَالَ ذَات لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا  صس؛أَنَّ ر يعاشجارٍ الْممنِ حاضِ بيع ني : فعبأَالَ إِنَّ ر

  كُملِّمنِي أَنْ أُعرذَا        أَمي همونِي يلَّما عمم مهِلْتا جم  :        ،مفَاَء كُلَّهني حادبع لَقْتي خإِنالَلٌ ، وا حدبع هلْتحالٍ نكُلُّ م
            ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو ، ينِهِمد نع مهالَتتفَاج ، نياطيالش مهتأَت مهإِنزِلْ         وأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمو ، 

إِنما بعثْتك : بِه سلْطَانا ، وإِنَّ اَهللا نظَر إِلَى أَهلِ اَألرضِ ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم ، إِالَّ بقَايا من أَهلِ الْكتابِ ، وقَالَ 
                              

 العقل الكامل          : احلجا )١(
 احلاجة والفقر        : الفاقة )٢(
 ما تقوم به احلاجة الضرورية: القوام )٣(
)٤( -ور  ملسم اه)٢٤٥١(  
  ) ١٩٠(وصححه األلباين يف الصحيحة ) ٧٣٠٥( املستدرك للحاكم - )٥(
   )  ٢٠٧٦( رواه البخارى- )٦(
 ) ٧٣٧٤(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )  ٤١٦٤(ومعرفة الصحابة ) ١٧٦٢( رواه الطرباين يف الكبري - )٧(
 ) ٦١١٦( رواه البخارى- )٨(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
    يلتأَبو كيلتا ،      َألبـشيقُر قرنِي أَنْ أُحرإِنَّ اَهللا أَمقْظَانَ ، ويا ومائن هؤقْراُء ، تالْم ِسلُهغا الَ يابتك كلَيع لْتزأَنو ، بِك

  ةً ، قَالَ         : فَقُلْتزبخ وهعدي فَيأْسوا رثْلَغإِذًا ي بو: رجرختا اسكَم مهرِجختاس  قفننفَـس قفأَنو ، زِكغن مهاغْزو ، ك
ذُو سـلْطَان   : وأَهلُ الْجنة ثَالَثَةٌ    : علَيك ، وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً مثْلَه ، وقَاتلْ بِمن أَطَاعك من عصاك ، قَالَ                

   حلٌ رجرو ، فَّقوم ، قدصتقِْسطٌ ، مالٍ ، قَالَ ميذُو ع ، فِّفعتم يففعمٍ ، ولسمى ، وبي قُركُلِّ ذالْقَلْبِ ل يققر ، يم
الَّـذي الَ  الضعيف الَّذي الَ زبر لَه ، الَّذين هم فيكُم تبعا ، الَ يتبعونَ أَهالً والَ ماالً ، والْخائن    : وأَهلُ النارِ خمسةٌ    : 

                     ذَكَـرو ، ـكالمو كلأَه نع كعادخي وهِسي إِالَّ ومالَ يو بِحصلٌ الَ يجرو ، هانإِالَّ خ ، قإِنْ دو ، عطَم فَى لَهخي
اشالْفَح ريظنالشو ، بلَ ، أَوِ الْكَذخ١(. الْب(  

كُلّ مال أَعطَيته عبدا من عبادي فَهو لَه : قَالَ اللَّه تعالَى : ، وفي الْكَلَام حذْف ، أَي أَعطَيته ) نحلْته ( معنى 
                هأَنو ، كر ذَلغَيي وامالْحة وريحالْبيلَة وصالْوة وبائالس نم فُسهملَى أَنوا عمرا حكَار ماد إِنرالْملَال ، وح    رـصت ا لَم

 قح لَّق بِهعتى يتلَال ، حح لَه ود فَهبالْع لَكَهال مكُلّ مو ، هِمرِميحا بِتامرح.  
: 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 
ة الْأَكْثَرِين ، وعن رِواية الْحافظ أَبِي علـي  بِالْجِيمِ ، وكَذَا نقَلَه الْقَاضي عن رِواي  ) فَاجتالَتهم  : ( قَوله تعالَى   

  انِيسالْغ )  مهالَتتة   ) فَاخمجعاِء الْمقَالَ  . بِالْخ :      ح ، أَيضأَوو حل أَصالْأَوا     : ومع مالُوهأَزو وا بِهِمبفَذَه مفُّوهختسا
    عالُوا مجو ، هلَيوا عر  كَانمقَالَ شونَ ، ورآخو وِيرالْه هرل ، كَذَا فَساطي الْبف مه :  ، بِـه بء ذَهيل الشجالَ الرتجا

:  ، أَي بِالْخاِء علَـى رِوايـة مـن رواه   ) فَاختالُوهم ( ومعنى : واجتالَ أَمواهلم ساقَها ، وذَهب بِها ، قَالَ الْقَاضي       
 هنع مهوندصيو ، ينهمد نع مهونبِسحي.  

       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صل       : ( قَوأَه نا مقَايإِلَّا ب مهمجعو مرع مهقَتض فَمل الْأَرإِلَى أَه ظَرالَى نعإِنَّ اللَّه تو
بغض ، والْمراد بِهذَا الْمقْت والنظَر ما قَبل بعثَة رسول اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم والْمـراد  أَشد الْ : الْمقْت  ) الْكتاب  

  .بِبقَايا أَهل الْكتاب الْباقُونَ علَى التمسك بِدينِهِم الْحق من غَير تبديل 
لأَمتحنك بِما يظْهر منك من قيامك بِما       : معناه  }  إِنما بعثْتك لأَبتليك وأَبتلي بِك       {: قَوله سبحانه وتعالَى    

   ر ذَلغَيالَى وعي اللَّه تر فبالصاده ، وجِه قي اللَّه حاد فالْجِه نم كر ذَلغَيالَة وسيغ الرلبت نم ك بِهتري بِك أَملتأَبو ، ك
                      ـنمالْكُفْر ، وو ةاودد بِالْعأَبتيلَّف ، وختي نماته ، وي طَاعص فلخيانه ، وظْهِر إِميي نم مهنفَم ، هِمك إِلَيلْتسأَر نم

إِنَّ اللَّه تعالَى إِنما يعاقب الْعباد علَى ما وقَع منهم ، لَا علَى مـا               ينافق ، والْمراد أَنْ يمتحنه ليصري ذَلك واقعا بارِزا فَ         
ولَنبلُونكُم حتى نعلَـم    { : يعلَمه قَبل وقُوعه ، وإِلَّا فَهو سبحانه عالم بِجميعِ الْأَشياء قَبل وقُوعها ، وهذَا نحو قَوله                 

جالْمابِرِينالصو كُمنم ينداه { أَي : بِه نيفصتم كذَل نيلفَاع ملَمهعن.  
محفُوظ في الصدور ، لَا يتطَرق إِلَيه الذَّهاب ، بلْ يبقَى علَى : فَمعناه } لَا يغِسله الْماء  { : وأَما قَوله تعالَى    

  .مر الْأَزمان 

                              
)١( -اهور  ملسم )٢٨٦٥( 



 

 
  
  

٣١  
 

  

  

  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
معناه يكُون محفُوظًا لَك في حالَتي النوم والْيقَظَة : فَقَالَ الْعلَماء } تقْرأه نائما ويقْظَان { :  وأَما قَوله تعالَى  

: أَي )  إِذًا يثْلَغوا رأْسي فَيدعوه خبزة  رب: فَقُلْت  : ( ،قَوله  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم       .تقْرأه في يسر وسهولَة     : ، وقيلَ   
 ز ، أَيبخ الْخدشا يكَم ، وهجشيو وهخدشر : يكْسي.  

و سـلْطَان  وأَهل الْجنة ثَلَاثَة ذُ: ( قَوله  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم .نعينك : أَي } واغْزهم نغزِك { : قَوله تعالَى   
) ومـسلم  : ( فَقَولـه  )  مقِْسط متصدق موفَّق ، ورجل رحيم رقيق الْقَلْب لكُلِّ ذي قُربى ومسلم وعفيف متعفِّف  

الضعيف الَّذي لَا   : ( وسلَّم  قَوله  صلَّى اُهللا علَيه      .عادل  : أَي  ) مقِْسط  : ( مجرور معطُوف علَى ذي قُربى ، وقَوله        
لَا عقْل لَه يزبره ويمنعه مما لَا ينبغي ، وقيلَ : أَي ) زبر : ( فَقَوله ) زبر لَه الَّذين هم فيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا 

( من الاتباع ، وفي بعض النـسخ  ) لَا يتبعونَ : ( ذي لَيس عنده ما يعتمده ، وقَوله الَّ: هو الَّذي لَا مال لَه ، وقيلَ  : 
  .لَا يطْلُبونَ : أَي ) يبتغونَ 

      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صإِلَّا: ( قَو قإِنْ دع وطَم فَى لَهخي لَا ين الَّذائالْخو هانخ  ( ىنعم )  فَـىخلَـا  ) لَا ي
: خفَيت الشيء إِذَا أَظْهرته ، وأَخفَيته إِذَا سترته وكَتمته ، هذَا هو الْمشهور ، وقيـلَ  : يقَال  : يظْهر ، قَالَ أَهل اللُّغة      

  .هما لُغتان فيهِما جميعا 
  )١(.سره في الْحديث بِأَنه الْفَحاش وهو السيئ الْخلُق وفَ) الشنظري ( وأَما 

  :من فَارق الروح والْجسد وهو برِيٌء من الْغلُولِ والدينِ والْكبرِ* 
فَارق الروح والْجسد وهو برِيٌء من ثَالث ، من : قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : قَعن ثَوبانَ ، قَالَ     

  . )٣(" والدين والْكبر (٢)الْغلُولُ: دخلَ الْجنةَ 
  دعِ اَألقدار تفْعل ما تشاُء     وطب نفساً إذَا حكَم الْقَضاُء 

  دنيا بقَاُء وال تجزع لحادثة الليايل      فَما لحوادث ال
  وكُن رجالً علَى اَألهوالِ جلْداً     وشيمتك السماحةُ والْوفَاُء 
  وإنْ كَثُرت عيوبك يف الْبرايا    وسرك أَنْ يكُونَ لَها غطَاُء 

  تستر بِالسخاء فَكُلُّ عيب يغطِّيه      ـ كَما قيلَ ـ السخاُء 
  وال تر لَألعادي قَطُّ ذُال       فَإِنَّ شماتةَ األعدا بالَُء 

  وال ترج السماحةَ من بخيلٍ     فَما في النارِ للظْمآن ماُء 
  ورِزقُك لَيس ينقصه التأَني     ولَيس يزِيد يف الرزقِ الْعناُء 

ومدنٌ يزال حاُء وخال رو كلَيع سؤال بو     رورال سو   
  إذَا ما كُنت ذَا قَلْبٍ قَنوع     فَأَنت ومالك الدنيا سواُء 

                              
 )٢٤٧ / ٩ (- شرح النووي على مسلم - )١(
 السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم: الغلول )٢(
 )٢٧٨٥(، الصحيحة ) ٢٩٢١(وصححه األلباين يف املشكاة )  ٢٢١٧(   املستدرك للحاكم )٣(



 

 
  
  

٣٢  
 

  

  

  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  ومن نزلَت بِساحته الْمنايا     فَال أَرض تقيه وال سماُء  

  قَضا ضاق الْفَضاُء وأَرض اللَّه واسعةٌ ولَكن     إذَا نزلَ الْ
*****   
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
  وأَخريا 

اتيرالب ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتناحلَسورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدثْلُ «:  إِنْ أَرم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد نم
هلرِ فَاع(١)»أَج  

ا اخلَيرِ واتقَى مولَاه، سواًء بِكَلمة أَو موعظَة ابتغى بِها وجـه اِهللا، كَـذَا مـن        فَطُوبي لكُلِّ من دلَّ علَى هذَ     
يـة، ومـن     رجاَء ثواا ووزعها علَى عباد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنوات الفَضائية، أَو شبكَة اِإلنترنِت العالَم               (٢)طَبعها

           ةيرالب ديس دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ اِإلسا اُألمبِه عفتنتل ،ةبِيناَألج اتا إِلَى اللُّغهمجريثًا،   «: :تـدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن
  (٣) »ى من هو أَفْقَه منه، ورب حاملِ فقْه لَيس بِفَقيهفَحفظَه حتى يبلِّغه، فَرب حاملِ فقْه إِلَ

  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
  عسى اِإللَـــــــه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعاليا

هبكَت  
 

حالر دبو عطَفَىأَبصم دمنِ أَحم 
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: جلامع  رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح ا)٣(
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 رِسهالف  
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  ٣..................................................................................................................................صفَات تدخلُك اجلَنة
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  نةـصفَات تدخلُك اجلَ     
 *يهضِ أَخرع نع در ن١٧...........................................................................................................................: م  

  ١٧..................................................................................................................................:من أَنظَر معِسراً* 
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الذينولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادو٢٧............................................................................................................: لَا ي 

هللا تعاىل ٢٧.......................................................................................................................................:التواضع 
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  احاللَ صمعو نَآمو ابت ن٢٧....................................................................................................................:م 

٢٨...................................................................................................................................:ياُء احل 

  ٢٨................................................................................................................................:ترك سؤال الناس * 

  ٢٩..................................................................................................................................:ترك أذى الناس* 

  ٢٩..............................................................................................................:السماحةُ يف البيع والشراء والقضاء* 
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رِسه٣٤.............................................................................................................................................الف  

  


