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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  

  مقَدمةٌ
، وال معترِض لَه فَيمـارى      ، وال شرِيك لَه فَيدارى     ، وال ضد لَه فَيجارى     ، الْحمد للَّه الَّذي ال نِد لَه فَيبارى        
، خلَق آدم وأَسكَنه الْجنـةَ دارا   ، أَ لَيال ونهارا    وأَنش، وأَخرج زرعا وثمارا    ، بسطَ اَألرض قَرارا وأَجرى فيها أَنهارا       

وأَقَامه خليفَـةً يف    ، غَير أَنه جبر منه بِقَبولِ توبته انكسارا        ، فَأُهبِطَ فَقريا قَد عدم يسارا      ، فَغفَلَ عنِ النهيِ وما دارى      
  ثُم ابتعثَ اَألنبِياَء من ذُريته ونصب، ه افْتخارا األرضِ ويكْفي

  (١)} وهلْ أَتاك حديثُ موسى إِذْ رأَى نارا { .وجعلَ إِدرِيس ونوحا والْخليلَ رُءوسا، لَهم من أَدلَّته منارا 
وعلَى صاحبِه أَبِي ،  علَى رسوله محمد الَّذي أَصبح وادي النبوة بِرِسالَته معطَارا     وأُصلِّي، أَحمده سرا وجِهارا    

وعلى عثمان الذي صرف على ، وعلَى عمر الْفَاروقِ الَّذي الثَ عن وجهِه اِإلسالم مخارا ، بكْرٍ الْمنفقِ سرا وجِهارا   
  (٢) عمه الَّذي ال يتمارىوعلَى علي أَخيه وابنِ،  الْعسرة بِإِنفَاقه إِعسارا جيشِ

******

                              
 ]١٠-٩:طه [)١(
)٢(  ١٢٥قَدم ةيظعوسِ الورالدو ةرِيبنطَبِ امللْخةً ليعجةً سللمؤلف م )٤٤(  
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  فُرص تدخلُك اجلَنةَ 
  :من شهد بالوحدانية ثالثَ مرات اُجري من النار واحلسرات*

قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : دثَنا سلْمانُ الْفَارِسي ، قَالَ      ح: فَعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ         
اللَّهم إِني أُشهِدك وأُشهِد مالئكَتك وحملَةَ عرشك ، وأُشهِد من في السماوات ومن فـي اَألرضِ ،           : من قَالَ   « :  

  كأَن        ثُلُثَه اللَّه قتةً أَعرا مقَالَه نم ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لَك رِيكالَ ش كدحو تإِالَّ أَن الَ إِلَه اللَّه تأَن
ارِ ، والن نم هثُلُثَي اللَّه قتنِ أَعيترا مقَالَه نمارِ ، والن نارِ مالن نم كُلَّه اللَّه قتا ثَالثًا أَعقَالَه ن١(»م(   

  : ومن كَانَ آخر كَالَمه ال إِله إِالَّ اُهللا، دخلَ الْجنة بإذن اهللا*
 نقَالَفَع هناُهللا ع يضلٍ ربنِ جب اذعولُ اُهللا : مسكَا«: - صلى اهللا عليه وسلم - قَالَ ر نال م هكَالَم رنَ آخ

  (٢)» إِله إِالَّ اُهللا، دخلَ الْجنة
الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، : ما من عبد قَالَ«: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسول اهللا : وعن أبِي ذَر رضي اُهللا عنه قَالَ

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

أَبِي ذَر « .ذَا قَالَوثَ بِهدإِذَا ح و ذَركَانَ أَب :أَبِي ذَر فأَن مغإِنْ ر(٣)و.  
  : ومن شهِد خبمسٍ معدودات أدخله اُهللا فسيح اجلَنات *

 إِلَه إِالَّ اللَّه وحـده الَ  من شهِد أَنْ الَ« :  عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ- رضى اهللا عنه -فَعن عبادةَ  
                        ، ـهنم وحرو ، ميـرا إِلَى مأَلْقَاه ، هتمكَلو ولُهسرو اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ، ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ مو ، لَه رِيكش

   )٤(» جنةَ علَى ما كَانَ من الْعملِ والْجنةُ حق والنار حق ، أَدخلَه اللَّه الْ
وعنِ ابنِ جابِرٍ قَالَ حدثَنِى عمير بن هانِئ قَالَ حدثَنِى جنادةُ بن أَبِى أُميةَ حدثَنا عبادةُ بن الصامت قَالَ قَالَ                     

   ولُ اللَّهسر-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - : »    هـدبا عـدمحأَنَّ مو لَـه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهقَالَ أَش نم
أَنَّ النو قةَ حنأَنَّ الْجو هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو هتأَم نابو اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ولُهسرو نم اللَّه لَهخأَد قح ار

  )٥(.»أَى أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية شاَء 
  
  

                              
  )   ٢٦٧(وصححه األلباين يف الصحيحة )  ١٩٢٠(  رواه احلاكم )١(
  )   ١٦٢١(باب يف التلقني، وصححه األلباين يف املشكاة ) ٣١١٦( رواه أَبو داود )٢(
باب من مات ال يشرك باهللا شيء دخل اجلنة ومن مات ) ٩٤(اب البيض، واللفظ له، ومسلم باب الثي) ٥٤٨٩( رواه البخاري )٣(

  .مشركا دخل النار
 )٣٤٣٥(  رواه البخاري )٤(
  )١٤٩(  رواه مسلم )٥(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  :وجبت لَه الْجنةُ، من أَذَّنَ اثْنتي عشرةَ سنةً *  

من أَذَّنَ اثْنتي «:   وسلَّم قَالَأَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه، فعنِ ابنِ عمر :فمن أذن اثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة
   (١)»وبِكُلِّ إِقَامة ثَلَاثُونَ حسنةً، وكُتب لَه بِكُلِّ أَذَان ستونَ حسنةً ، وجبت لَه الْجنةُ ، عشرةَ سنةً 

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

قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى : فعن حفْصِ بنِ عاصمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ، عن أَبِيه، عن جده عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ
  لَّمسو هلَيذِّنُ  : " اُهللا عؤاهللاُ  : إِذَا قَالَ الْم راُهللا أَكْب   كُمدفَقَالَ أَح ،رقَالَ  :  أَكْب ثُم ،راُهللا أَكْب رإِلَّـا  : اُهللا أَكْب أَنْ لَا إِلَه دهأَش

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

  (٢)"لَا إِلَه إِلَّا اُهللا من قَلْبِه دخلَ الْجنةَ : لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، قَالَ: ، ثُم قَالَاُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر: اُهللا أَكْبر، قَالَ
  :مأثور يغفر لك به العزيز الغفورعند اَألذَان  ودعاٌء *

  :إذا دعوت بالدعاء املأثور حني تسمع املؤذن غفر لك ما تقدم من ذنبك
من قَالَ حني يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد      «: بِي وقَّاصٍ، عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          فعن سعد بنِ أَ   

   حبِما وببِاِهللا ر يتضر ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا اُهللا و أَنْ لَا إِلَه را، غُفينلَامِ دبِالْإِسولًا، وسر دم
هبذَن (٣)»لَه  

  : يسري يشفع لك بسببه البشري النذيربعد اَألذَان  ودعاء * 
اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ: فع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر " :الن عمسي نيقَالَ ح ناَءمد : هذه بر ماللَّه

الدعوة التامة، والصالَة القَائمة آت محمدا الوسيلَةَ والفَضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا الَّذي وعدته، حلَّت لَه شفَاعتي                
 ةاميالق مو(٤)" ي  

 *عاٍء بعد وضوئك للصالة تفتح لك أبواب اجلنة الثمانية بإذن اهللا  وبد :  
 -ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ       «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن عمر رضي اُهللا عنه قَالَ     ف
، وأَنَّ محمداً عبد اِهللا ورسولُه، إِالَّ فُتحت لَه أَبـواب الْجنـة             أَشهد أَنْ الَ إِله إِالَّ اهللاُ     :  الْوضوَء ثُم يقُولُ   -أَو فَيسبِغُ   

                              
  )٦٠٠٢(باب فضل األذان وثواب املؤذنني، وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ ) ٧٢٨(  رواه ابن ماجه )١(

  

  )٣٨٥( رواه مسلم )٢(
  )٣٨٦( رواه مسلم )٣(
  )٦١٤( رواه البخاري )٤(



 

 
  
  

٥  
 

  
        

          

ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
اجعلْنِي مـن التـوابِني واجعلْنِـي مـن         ! اللَّهم«:  زاد الترمذي بعد ذكْر الشهادة     )١ (»الثَّمانِية، يدخلُ من أَيها شاءَ     

طَهتالْم(٢) » رِين  
  : وصالةُ ركعتني بعد الوضوء ابتغاء وجه اهللا سبب لدخول اجلنة بإذن اهللا*

ثُـم  ، من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء     «:   فَعن زيد بنِ خالد الْجهنِي، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            
  (٣)»غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه،  لَا يسهو فيهِما صلَّى ركْعتينِ

من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم صلَّى «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ الْجهنِي قَالَ
هِملَيقْبِلُ عنِ ييتكْعةُرنالْج لَه تبجو هِهجوو (٤)»ا بِقَلْبِه   

يـا بِـالَلُ    « :  أَنَّ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  قَالَ لبِالَلٍ عند صالَة الْفَجرِ             - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
ما عملْـت عمـالً   : قَالَ. » ، فَإِنى سمعت دف نعلَيك بين يدى فى الْجنة      حدثْنِى بِأَرجى عملٍ عملْته فى اِإلسالَمِ       

                     لِّىى أَنْ أُصل با كُتورِ مالطُّه كبِذَل تلَّيارٍ إِالَّ صهن لٍ أَولَي ةاعى سوراً فطُه رطَهأَت ى لَمى أَندنى عجـو  قَالَ أَ . أَرب
 رِيكحنِى تعي كلَيعن فد اللَّه دب٥(»ع(     

 * نافَظَ معلى صالة اجلماعة يف املسجدح:  
ـ   « : فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ             م لَـهزن لَه اللَّه دأَع احرو جِدسا إِلَى الْمغَد نم ن

 احر ا أَوا غَدكُلَّم ةن٦(»الْج(  
 * نلَّى مالَةًصص الَةى أَثَرِ صلغُ في لَماومهنيب :  

توبـة  من خرج من بيته متطَهرا إِلَى صـلَاة مكْ «: فعن أَبِي أُمامة ، أَنَّ رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ         
فَأَجره كَأَجرِ الْحاج الْمحرِمِ، ومن خرج إِلَى تسبِيحِ الضحى لَا ينصبه إِلَّا إِياه فَأَجره كَأَجرِ الْمعتمرِ، وصلَاةٌ علَى أَثَرِ                   

نيلِّيي عف ابتا كمهنيب ولَا لَغ لَاة(٧)»ص  
  أَي صلَاة تتبع صلَاة وتتصل بِها فَرضا أَو سنة أَو نفْلًا) : ر صلَاة صلَاة في إِثْ ( 
  أَي لَيس بينهما كَلَام باطل ولَا لَغط واللَّغو اختلَاط الْكَلَام) : لَا لَغو بينهما ( 
 )    نيلِّيي عاب فتك : (   عصول تقْبموب وكْتم لـه          أَيمعن ومؤالْم ةامكَرل نييلونَ إِلَى عبقَركَة الْملَائالْم د بِه

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

                              
 باب ما يقول الرجل إذا توضأ ) ١٦٩(باب الذكر املستحب عقب الوضوء، واللفظ له، أبو داود ) ٢٣٤(  رواه مسلم )١(
 ) ٦١٦٧(حِ اجلَامعِ  باب ما يقال بعد الوضوء، وصححه األلبانِي يف صحي) ٥٥( رواه الترمذي )٢(
 )٢٠٥٤-٦١٦٥( رواه أبوداود وحسنه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  )٣(
 ) ٢٠٥٥-٦١٦٦(رواه النسائي وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ   ()٤(
 )١١٤٩( رواه البخاري )٥(
 )٦٦٩(ومسلم) ٦٦٢(  رواه البخاري)٦(
)٧(   الت اهوعِ ريحِ اجلَامحيف ص انِياأللب هنوحس  ىذمر)٦٢٢٨-٢٠٩١( 
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  *          تيالْب جحانَ وضمر امصو هِنيتاقومو نهودجسو هِنكُوعرو هِنوئضلَى وسِ عمالْخ اتلَولَى الصافَظَ عح نم

  :إِن استطَاع إِلَيه سبِيالً وأَعطَى الزكَاةَ طَيبةً بِها نفْسه وأَدى اَألمانةَ 
خمس من جاَء بِهِن مع إِميان دخلَ الْجنـةَ  « :- صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-عن أَبِى الدرداِء قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       فَ

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

ةابن٢(» الْج(  
 فى سفَرٍ فَأَصبحت يوما قَرِيبا منه ونحـن         - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    -بلٍ قَالَ كُنت مع النبِى      عن معاذ بنِ ج   و

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

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

أَالَ أُخبِرك بِرأْسِ اَألمرِ كُلِّـه  « : ثُم قَالَ ) (٣))١٧(فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ       
    هامنس ةورذو هودمعولَ اللَّ    . »وسا رلَى يب قُلْتقَالَ. ه : »        ادالْجِه هامنةُ سورذالَةُ والص هودمعو الَمرِ اِإلساَألم أْسر

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

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

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

    )٥(»قَالَ سمعته وأَنا ابن ثَالَثني سنةً 

                                                                                                 
  )٥١٠٣)(١٩٩ / ٩( وفيض القدير، شرح اجلامع الصغري،) ٢٣٨ / ٣ (- عون املعبود - )١(
  )   ٧٣٨(وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب ) ٤٢٩(  رواه أبو داود )٢(
 ]١٨-١٦/السجدة[)٣(
 )   ٥١٣٦( وصحيح اجلامع ). ٢١١٠(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) ٢٨٢٥(  رواه الترمذي )٤(
 )  ٥٠٢(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ) ٦١٩(  رواه الترمذي )٥(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  *لَملَّى قَبص ةَ بإذن علَّامِ الغيوبنار وأُدخلَ اجلنوبِ أُجري من النرلَ الغقَبسِ ومطُلُوعِ الش :  

             ولَ اللَّهسر تعمس أَبِيه نةَ عبيؤنِ رةَ بارمنِ عكْرِ بأَبِى ب نفَع-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ   - صي : »   ـجلي لَن
 دأَح ارا    النوبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشلَّى قَبص « .رصالْعو رنِى الْفَجعي . تعمس تآن ةرصلِ الْبأَه نلٌ مجر فَقَالَ لَه

     ولِ اللَّهسر نذَا مه-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -  معقَالَ ن  .     دها أَشأَنلُ وجقَالَ الر  ولِ اللَّهسر نم هتعمى سلَّى اُهللا -أَنص 
 لَّمسو هلَيقَلْبِى-ع اهعوو اىأُذُن هتعم١(. س(   

لن يدخل : الفجر والعصر ؛ أي : ، يعين " لن يلج النارأحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا : " وقوله 
   )٢(.بربكة املداومة عليها ، واهللا أعلم النار من عاهد وحافظ على هاتني الصالتني ؛ 

       بِىالن دنا عرِيرٍ قَالَ كُنج نوع-       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَةً -  صرِ لَيإِلَى الْقَم ظَرفَن - ردنِى الْبعفَقَالَ - ي  » كُمإِن
       الَ ت رذَا الْقَمنَ هورا تكَم كُمبنَ رورتسِ              سملَ طُلُوعِ الشقَب الَةلَى صوا علَبغأَنْ الَ ت متطَعتاس فَإِن ، هتيؤى رونَ فامض

} وبِفَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبـلَ الْغـر             {ثُم قَرأَ   . » وقَبلَ غُروبِها فَافْعلُوا    
   )٣(.قَالَ إِسماعيلُ افْعلُوا الَ تفُوتنكُم . سورة ق ) ٣٩(

  لُهونَ   (  قَوامضلَا ت (                 ـنم يددشالتو هلحِ أَوبِفَت وِيرو ، ذئينح ميض لُ لَكُمصحلَا ي فَّفًا ، أَيخم هلأَو مبِض
   فْين ادرالْمو ، مامِ   الضحدازال .  لُهوا      ( قَولَبغأَنْ لَا ت متطَعتسفَإِنْ ا ( (          ـةيافنالْم ـةلَبابِ الْغـبةٌ إِلَى قَطْعِ أَسارإِش يهف

        لَه اددعتاسبِال كذَل ةمقَاوملِ وغالشمِ ووكَالن ةطَاعتاسلل.  لُهقَولُوا  ( وفَافْع (أَي         نم را ذُكمةٌ عاينك وهو ، ةلَبالْغ مدع 
  اددعتاسال .      ةذْكُورةَ الْمبعش ةايي رِوف قَعوو "     لَاةص نفُلُوا عغيثَ  " فَلَا تدالْح.  لُهـلَ      ( قَوقَبسِ وملَ طُلُوعِ الـشقَب

قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ صـلَاةُ     " ولابنِ مردويه من وجه آخر عن إِسماعيلَ        " صر والْفَجر   يعنِي الْع " زاد مسلم   ) غُروبِها  
أَي في " بوا عن صلَاة فَإِنْ استطَعتم أَنْ لَا تغلَ" قَولُه : وقَالَ ابن بطَّالٍ قَالَ الْمهلَّب " الصبحِ وقَبلَ غُروبِها صلَاةُ الْعصرِ 

  ةاعمقَالَ  . الْج :              يمظلُ الْعذَا الْفَضه مهفُوتئَلَّا يل ادبالَ الْعمأَع هِمفْعرا ويهِمف كَةلَائاعِ الْممتاجنِ ليقْتنِ الْوذَيه صخو
عقب هذَا الْحديث ، لَكن لَم يظْهر لي وجه تقْيِيد ذَلك بِكَونِه " يتعاقَبونَ  " وعرِف بِهذَا مناسبةُ إِيراد حديث: قُلْت  .

                   نم لَوا وملَّاهص نلُ ماونتي يثدالْح رلْ ظَاهب ، ريثَ أُخادأَح نا ملُومعم ةاعملُ الْجإِنْ كَانَ فَضو ، ةاعمي جا ، ففَرِد
  .إِذْ مقْتضاه التحرِيض علَى فعلهِما أَعم من كَونِه جماعةً أَو لَا 

 لُهلُوا ( قَوفَافْع ( طَّابِينِ: قَالَ الْخيلَاتنِ الصياتلَى هع افَظَةحا بِالْملُهيى نجري ةَ قَديؤلَى أَنَّ الرلُّ عدذَا ياهـ ه 
..)٤(  

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

                              
    )٦٣٤(  رواه مسلم )١(
 )٥٠ / ٦( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم   - )٢(
   )   ١٤٦٦(ومسلم ) ٥٥٤(  رواه البخارى )٣(
  )٣٢٩ / ٢(لباري البن حجر   فتح ا- )٤(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
فَجر والْعصر ، ويدلّ علَى ذَلك قَوله فـي حـديث     تثْنِية برد ، والْمراد صلَاةُ الْ     ) من صلَّى الْبردينِ    : ( قَوله   

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

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

الْعشي ، ثُم فُرِضت الصلَوات الْخمس ، فَهو خبر عن نـاس            الْخمس ، لأَنها فُرِضت أَولًا ركْعتينِ بِالْغداة وركْعتينِ بِ        
     يهوم فملَا ع نيوصصخأَنَّ          : قُلْت  .م هجالْأَوكَلُّف ، والت نم يها ففَى مخلَا يو "  نة    " ميطريث شدي الْحله  . فقَوو "

دلَ عنِ الْأَصل وهو فعلُ الْمضارِع كَأَنْ يقُول يدخل الْجنة إِرادةً للتأْكيد في وقُوعه بِجعلِ جواب الشرط ، وع" دخلَ 
  )٢(.ما سيقَع كَالْواقعِ 

  :صفالمن سد فُرجةً في * 
  ةَ قَالَتشائع نفَع : ولُ اللَّهسلَ-قَالَ رلَّى اُهللا عص   لَّمسو هـا    : " -يبِه اللَّـه هفَعر في صةً فجفُر دس نم

 ةني الْجا فتيب ى لَهنبةً وجر٣(" .د(   
 * ةنى الْجف تيب بِهِن لَه نِىب لَةلَيمٍ ووى يةً فكْعةَ ررشع ىتلَّى اثْنص نم:  

أَوسٍ قَالَ حدثَنِى عنبسةُ بن أَبِى سفْيانَ فى مرضه الَّذى مات فيه بِحديث يتسار إِلَيـه قَـالَ                  فَعن عمرِو بنِ    
 ركْعةً فى يومٍ ولَيلَـة  من صلَّى اثْنتى عشرةَ« سمعت أُم حبِيبةَ تقُولُ سمعت رسولَ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  يقُولُ  

 ةنى الْجف تيب بِهِن لَه نِىب « .  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولِ اللَّهسر نم نهتعمذُ سنم نهكْترا تةَ فَمبِيبح أُم قَالَ . قَالَتو
    هتعمذُ سنم نهكْترا تةُ فَمسبنةَ   عبِيبح أُم نم ةَ  . نـسبنع نم نهتعمذُ سنم نهكْترا تسٍ مأَو نو برمقَالَ عقَـالَ  . وو

  )٤(»النعمانُ بن سالمٍ ما تركْتهن منذُ سمعتهن من عمرِو بنِ أَوسٍ 
 *قَبا، وعبى أَرحلَّى الضص نا الظُّهرِلَ معبأَر :  

من صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ اُألولَى أَربعـا  « :قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : فَعن أَبِي موسى، قَالَ   
 ةني الْجف تيا ببِه لَه ٥(»بين(    

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

                                                                                                 
 )٦٣٥(ومسلم ) ٥٧٤(  رواه البخاري )١(
  )٣٥٦ / ٢( فتح الباري البن حجر  - )٢(
  )١٨٩٢(وصححه األلباين يف الصحيحة  )  ٥٩٥٩( واملعجم األوسط للطرباين  ) ٢٥٠٢( جممع الزوائد  )٣(
  )٧٢٨(  رواه مسلم )٤(
  )  ٦٣٤٠(وصحيح اجلامع)  ٢٣٤٩" (وحسنه األلباين يف الصحيحة  ) ٤٩٠٩(  ط واألوس) ١٦١٨(  رواه الطرباين في الكبري )٥(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
يف  ] ٩٨: األعراف ) [ ىأن يأتيهم بأسنا ضح* (والضحى كما يراد به صدر النهار يراد به النهار كما يف قوله تعاىل  

   )١(وفيه ندب صالة الضحى وهو املذهب املنصور  ] ٥٠:  ، يونس ٩٧ و ٤: االعراف ) [ بياتا* (مقابلة قوله 
 *رِ وبعدلَ الظُّهقَب اتكَعر عباحبها على النار والويالته أَرص مرحت اتكَعر عبأَر:  

 تقُولُ سـمعت    - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      -يانَ قَالَ سمعت أُختى أُم حبِيبةَ زوج النبِى         فَعن عنبسةَ بنِ أَبِى سفْ    
   ولَ اللَّهسر-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ- صي : »ا حهدععٍ ببأَررِ ولَ الظُّهقَب اتكَععِ ربلَى أَرافَظَ عح نلَـى  مع اللَّه همر

   )٢(.»النارِ 
  :من قَام بعشر آيات كُتب لَه قنطَار ودخلَ اجلنةَ مع األبرار* 

 لَيلَة، كُتب من قَرأَ عشر آيات في: " فَعن فَضالَةَ بنِ عبيد، وتميمٍ الدارِي، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
اقْرأْ وارق لكُلِّ آية درجةً، : لَه قنطَار، والْقنطَار خير من الدنيا وما فيها، فَإِذَا كَانَ يوم الْقيامة، يقُولُ ربك عز وجلَّ

زع كبقُولُ ري ،هعم ةرِ آيإِلَى آخ هِيتنى يتحدبلْعلَّ لجو  : هذقُولُ بِهفَي ،لَمأَع تأَن با ري هدبِي دبقُولُ الْعفَي ،اقْبِض
 يمعالن هذبِهو ،لْد(٣)"الْخ  

 *بِم قَام نمطَرِيناوقَنالْم نم بكُت ةآي بِأَلْف قَام نمني، والْقَانِت نم بكُت ةآي ئَة:   
نا قَالَفَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبولُ اِهللا :  عسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :» اترِ آيشبِع قَام نم

كُت ةآي بِأَلْف قَام نمني، والْقَانِت نم بكُت ةآي ئَةبِم قَام نمني، ولافالْغ نب مكْتي طَرِينلَمقَنالْم نم (٤)»ب  
من قَرأَ بِمئَة آية في لَيلَة،      «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قَالَ رسولُ اِهللا    : فَعن تميمٍ الدارِي رضي اُهللا عنةُ قَالَ         

لَةلَي وتقُن لَه ب(٥)»كُت  
قيام ليلةومائةُ آية كسورة الواقعة مع سورة اإلخالص فمن ق: قلت ام مبائة آية ىف ليلة كُتب له أجر.  

 :خصلَتان سبب لدخولِ اجلنانو* 
  نا قَالَ       فَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبولُ اِهللا    : عسال    «- صلى اهللا عليـه وسـلم        -قَالَ ر انلَتـصخ

، هما يسري، ومن يعملُ بِهِما قَليلٌ، يسبح اَهللا دبر كُلِّ صالَة عشراً، ويحمده              يحصيهِما رجلٌ مسلم، إِالَّ دخلَ الْجنةَ     
خمسونَ ومئَـةٌ   «: فَقَالَ:  يعقدها بِيده، قَالَ   - صلى اهللا عليه وسلم      -فَأَنا رأَيت النبِي    : قَالَ. » عشراً، ويكَبر عشراً  

 فَتلْك مئَةٌ بِاللِّسان، وأَلْـف  (٧) وأَلْف وخمس مئَة في الْميزان وإِذَا أَوى إِلَى فراشه، سبح وحمد وكَبر مئَه      (٦)اللِّسانبِ
                              

   )٨٨٠٠( فيض القدير - )١(
 )    ٣٥٢(هذَا حديثٌ صحيح غَرِيب وصححه األلباين يف صحيح الترمذي :و قَالَ ) ٤٣٠(والترمذي ) ١٢٧١(  رواه أبو داود )٢(
)٣(انِياأللْب هحسنالطرباين و يف صحيح الترغيب   رواه )٦٣٨(  
)٤( عِ  رواهيحِ اجلَامحيف ص انِياأللْب هححصأبو داود و) ٦٤٣٩-٢١٨٩(  
  ) ٦٤٤(، الصحيحة ) ٦٤٦٨(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٦٩٩٩( رواه أمحد )٥(
الة الفجر عشرا وكرب عشرا ومحد عشرا هذه إن سبح يف ص: هو جمموع تسبيحه يف الصلوات اخلمس، أي:  مخسون ومئة باللسان)٦(

  .ثالثون حسنة، وإن فعلها يف باقي الصالوات اخلمس كان جمموع تسبيحه مخسون ومئة باللسان
  .» يسبح ثالثا وثالثني وحيمد ثالثا وثالثني ويكرب أربعا وثالثني«وتفصيلها كما يف احلديث اآلخر :  مئه)٧(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
           يس ئَةم سمخنِ وأَلْفَي داحومِ الْوي الْيلُ فمعي كُمفَأَي ،انزيي الْمفا؟ قَالَ   : قَالَ. » ئَةهيصحالَ ي فكي :»   كُمـدي أَحأَتي

اذْكُر كَذَا، اذْكُر كَذَا حتى شغلَه، ولَعلَّةُ أَنْ الَ يعقلَ، ويأتيِه في مضجعه فَالَ يـزالُ            : الشيطَانُ وهو في صالَة، فَيقُولُ    
امنى يتح همون(١)»ي  

 : ومن قَرأَ آيةَ الْكُرسي في دبرِ كُلِّ صلَاة دخلَ اجلنةَ بإذن اهللا*
من قَرأَ آيةَ الْكُرسي في دبرِ كُلِّ صلَاة مكْتوبة لَم «: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:  فَعن أَبِي أُمامةَ قَالَ

 هعنميوتمإِلَّا أَنْ ي ةنولِ الْجخد ن(٢)»م   
  :واملستغفرون باألسحار هم أهلُ اجلنة األطهار* 

وفي أَموالهِم حق للسائلِ    ) ١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ    ) ١٧(قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ      { : قال تعاىل   
   (٣)}) ١٩(والْمحرومِ 

 هظَمعيف م ادةبالعو لصالةونَ لقُوميالْلِّيلِ ، و اتاعس نيلَ مونَ القَلامنوا يكَان.  
وبهِم الذُّنلَفُوا يف ليلتأس همفَارِ كَأنغتذُوا يف االسرِ أخحالس قْتاَء وفَإذا ج ، يندجهتون الْلِّيلَ محيوا يكَانو   

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

 * دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر:  
فَع             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه طَانُ        « نيلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر

    )٤(»سجود فَأَبيت فَلى النار يبكى يقُولُ يا ويلَه أُمر ابن آدم بِالسجود فَسجد فَلَه الْجنةُ وأُمرت بِال
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عله  صة : ( قَودجم السن آدبأَ اة ) إِذَا قَردجة السآي اهنعفَم.  

لْغير ما فيه سـوٌء واقْتـضت       هو من آداب الْكَلَام ، وهو أَنه إِذَا عرض في الْحكَاية عنِ ا            ) وقَوله يا ويله    ( 
. الْحكَاية رجوع الضمري إِلَى الْمتكَلِّم ، صرف الْحاكي الضمري عن نفْسه تصاونا عن صورة إِضافَة السوء إِلَى نفْسه                   

  )٥(..لَّام وكَسرها يجوز فيه فَتح ال) يا ويلي : ( وقَوله في الرواية الْأُخرى 
 * لَّها لجِدسى منب نم لَووصِ قَطَاةفْحكَم:  

  -فَعن عبيد اللَّه الْخوالَنِى أَنه سمع عثْمانَ بن عفَّانَ يقُولُ عند قَولِ الناسِ فيه حني بنى مـسجِد الرسـولِ                   
   و هلَيلَّى اُهللا عص  لَّمس-    بِىالن تعمى سإِنو ، متأَكْثَر كُمإِن - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ -  صا «  يجِدسى منب نقَالَ -م 

   . )١(» يبتغى بِه وجه اللَّه ، بنى اللَّه لَه مثْلَه فى الْجنة -بكَير حِسبت أَنه قَالَ 

                              
  )٢٤٠٦( األلباين يف املشكاة ، وصححه) ٢٠٠٩( رواه ابن حبان )١(
  )٦٤٦٤( رواه النسائى وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ )٢(
 ]٢٠-١٥/الذاريات[)٣(
)٤( ملسرواه م  )٨١(  
  )١٧٨ / ١(شرح النووي على مسلم  )٥(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
    ولَ اللَّهسأَنَّ ر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ - ص  »  رـغأَص أَو صِ قَطَاةفْحكَم لَّها لجِدسى منب نم

 ةنى الْجا فتيب لَه ى اللَّهن٢(.»ب(  
 *هفْظقى بقدر حتآنَ ارظَ الْقُرفح نانمنيف اجل :  

 نافَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبع : بِينِ النقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ع  :» آنبِ الْقُراحصقَالُ ل(٣)ي 
 :ةرِ آيآخ دنع زِلَكنا، فَإِنَّ منيي الدلُ فترت تا كُنلْ كَمترقِ وتارأْ وااقْرهقْرؤ(٤)»  ت  
يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن إِذَا «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا :  عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اُهللا عنه قَالَ-

  (٥)» معهاقْرأ واصعد، فَيقْرأ ويصعد بِكُلِّ آية درجة حتى يقْرأ آخر شيء: دخلَ الْجنة
  :من حفَّظَ ولده الْقُرآن كَساه الرحيم الرمحن من حلَلِ اجلنان* 

 رضي اهللا عنه -وعن بريدةَ اَألسلَمي : قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : قالرضي اُهللا عنه فَعن بريدة 
أُلْبِس يوم الْقيامة تاجا من ، وعملَ بِه ، وتعلَّمه ، من قَرأَ الْقُرآنَ : " - هللا عليه وسلم  صلى ا-قَالَ رسولُ اِهللا :  قَالَ-

بِأَخذ : فَيقَالُ، ذَا؟ بِم كُِسينا ه: فَيقُولَان، لَا تقُوم بِهِما الدنيا ، ضوُءه مثْلُ ضوِء الشمسِ، ويكْسى والداه حلَّتينِ، نورٍ 
  (٦)"ولَدكُما الْقُرآنَ 

* نأَ  معشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا اإلخالص قَر:  
 نفَعنِيهسٍ الْجنِ أَنب اذعم : بِينِ النا «:  قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم - عهمتخى يتح دأَح اللَّه وأَ قُلْ هقَر نم

عةني الْجا فرقَص لَه ى اللَّهنب اترم رطَّابِ. » شالْخ نب رمفَقَالَ ع : ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ولَ اللَّهسا ري ركْثتإِذَنْ أَس- 
  (٧)»اللَّه أَكْثَر وأَطْيب«: -صلى اهللا عليه وسلم 

 *نم املَصافوالن :  
  أَبِى أُم نع     بِىنِ النع ىلاهةَ الْبام-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ   - ص  »         ـهنيب لَ اللَّهعج بِيلِ اللَّهى سا فموي امص نم

   )٨(»وبين النارِ خندقًا كَما بين السماِء واَألرضِ 
    يدعأَبِى س نرضى اهللا عنه     -وع -  قَالَ س    بِىالن تعم-       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ   -  صى    «  يا فموي امص نم

   )١(.» سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عنِ النارِ سبعني خرِيفًا 

                                                                                                 
)١( ارِىخرواه الب  )٤٥٠(   
  )١١٧ / ١(، التعليق الرغيب ) ٩٥٣ و ٨٨٣(ض النضري وصححه األلباين يف الرو ) ٧٨٧(  رواه ابن ماجه )٢(
يؤم القوم : - صلى اهللا عليه وسلم -حافظه عن ظهر قلب على حد قوله : صاحب القرآن: واعلم أن املراد بقوله:  قال األلباين)٣(

  ) ٢٢٤٠(حيحة أحفظهم فالتفاضل يف درجات اجلنة إمنا هو على حسب احلفظ يف الدنيا، الص: أي.. أقرؤهم لكتاب اهللا
  ) .٨١٢٢(باب استحباب الترتيل يف القراءة، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  ) ١٤٦٤( رواه أَبو داود )٤(
  ).  ٨١٢١-٣٢٠٠(باب ثواب القرآن، وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ ) ٣٧٨٠(رواه ابن ماجه )٥(
    )١٤٣٤(صحيح الترغيب ، حسن لغريه: لباينرواه احلاكم وقال األ)٦(
  ) .٥٨٩(، الصحيحة ) ٦٤٧٢(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ١٥٦٤٨( رواه أمحد )٧(
  ).  ١٣٢٥(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ) ١٧٢٤(  رواه الترمذي )٨(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  :يضاًمن صامَ يوماً يف سبِيلِ اِهللا وتبِع جنازةً وأَطْعم مسكيناً وعاد مرِ 

             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نماً      « :فَعائص موالْي كُمنم حبأَص نكْرٍ   . » مو بقَالَ أَب
فَمن أَطْعم مـنكُم  « قَالَ . ضى اهللا عنه أَنا قَالَ أَبو بكْرٍ ر. » فَمن تبِع منكُم الْيوم جنازةً     « : قَالَ. رضى اهللا عنه أَنا     

قَالَ أَبو بكْرٍ رضى اهللا عنه     . » فَمن عاد منكُم الْيوم مرِيضاً      « قَالَ  . قَالَ أَبو بكْرٍ رضى اهللا عنه أَنا        . » الْيوم مسكيناً   
   )٢(»ما اجتمعن فى امرِئٍ إِالَّ دخلَ الْجنةَ «  وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه. أَنا 

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

 *نم امامٍ ثَلَاثَةَ صأَي نرِ مهالش:  
 الدهر صام فَقَد الشهرِ من أَيامٍ ثَلَاثَةَ صام من«:  قال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   أن رسول اهللا       رضى اُهللا عنه     ذر أيب عنف

كُلَّه«، قَالَ ثُم " :قدص ي اللَّهف ابِهتك :}ناَء مج ةنسبِالْح فَلَه رشا عهثَال(٥) "(٤)}أَم  
 *نم امانَ صضمر ثُم هعبا أَتتس نال موش:  
 من ستا أَتبعه ثُم رمضانَ صام من«:  قال  وسلَّمصلَّى اللَّه علَيهأن رسول اهللا   رضى اُهللا عنه الْأَنصارِي أَيوب أَبِي عنف

   (٦)»الدهر كصيام كَانَ شوال
 *امص نرمشي األيامِ العحاً فاللَ صموع ةجي احلذ ناُألولَى م سعالت :  
. ما الْعملُ في أَيامٍ أَفْضلَ منها فـي هـذه    : يه وسلم أَنه قَالَ   عنِ ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنهما عنِ النبِي صلى اهللا عل             

  (٧)وَال الْجِهاد، إَِال رجلٌ خرج يخاطر بِنفِْسه وماله فَلَم يرجِع بِشيٍء: وَال الْجِهاد، قَالَ: قَالُوا
ما من أَيامٍ الْعملُ الصالح فيهِن أَحب إِلَى اللَّه   :  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ     وعنه أن النبِي  : ويف رواية الترمذي وأيب داود    
وَال : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم      ! وَال الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه؟    ! يا رسولَ اللَّه  : من هذه اْأليامِ الْعشرِ، فَقَالُوا    

 (٨)  جِهاد في سبِيلِ اللَّه، إَِال رجلٌ خرج بِنفِْسه وماله فَلَم يرجِع من ذَلك بِشيٍءالْ
م ما من عملٍ أَزكَى عند اللَّه عز وجلَّ وَال أَعظَ: وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنهما، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ       

وَال الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه عز      : وَال الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ، قَالَ       : أَجرا من خيرٍ يعملُه في عشرِ اْألضحى، قيلَ       
وكَانَ سعيد بن جبيرٍ إِذَا  ): راوي احلديث   : أي( لَ  قَا. وجلَّ، إَِال رجلٌ خرج بِنفِْسه وماله فَلَم يرجِع من ذَلك بِشيءٍ          

                                                                                                 
)١( ارِىخرواه الب  )١١٥٣(ومسلم ) ٢٨٤٠( 
)٢(ملسرواه م  ) ١٠٢٨.( 
  )  ٩٨٠(وصحيح الترغيب ) ٣٨٨٠(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٩٤٦٣(  رواه أمحد )٣(
  ]١٦٠: األنعام[)٤(
   ٦٣٢٤: صحيح اجلامع:  صحيح )٥(
)٦(  اهوسلم رم  ، ) وست من شوال بشهرين، بعشرة أشهر" يوما٣٠"فرمضان(  
  ) ].٩٦٩(صحيح البخاري، [ )٧(
     )١٧٥٣(؛ صحيح سنن ابن ماجه )٢٤٣٨(؛ صحيح سنن أيب داود، )٧٥٧(ي، صحيح سنن الترمذ[)٨(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
 هلَيع رقْدي كَادا يى متا حيددا شادهتاج دهترِ اجشالْع املَ أَيخ(١)د   

 وال  :قـالوا . ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي احلجة         : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعنه أنه قال  
  (٢)  وال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال من عقر جواده وأهريق دمه: اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال

. عشر ذي احلجة  :  يعين –أفضل أيام الدنيا العشر     : وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
    (٣)احلديث... جل عفر وجهه بالتراب وال مثلهن يف سبيل اهللا، إال ر: وال مثلهن يف سبيل اهللا؟ قال: قيل

وهـي  ، والذي يظهر أن السبب يف امتياز عشر ذي احلجة ملكان اجتماع أمهات العبادة فيـه : قال احلافظ ابن حجر 
  (٤) وال يتأتى ذلك يف غريه، الصالة والصيام والصدقة واحلج

القصوى فيه بذل النفس هللا، وفيـه تفـضيل    ويف احلديث تعظيم قدر اجلهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية        :أيضاًقال  و
بعض األزمنة على بعض، كاألمكنة، وفضل أيام عشر ذي احلجة على غريها من أيام السنة، وتظهر فائدة ذلك فيمن                   
نذر الصيام أو علق عمالً من األعمال بأفضل األيام، فلو أفرد يوماً منها تعني يوم عرفة، ألنه على الصحيح أفضل أيام           

   (٥)ذكورالعشر امل
أيام عشر  : وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن عشر ذي احلجة والعشر األواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ فأجاب                

   (٦)ذي احلجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليايل العشر األواخر من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة
واب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إىل اهللا             وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا اجل     : وقال ابن القيم  

وأما ليايل عشر رمضان فهي ليايل األحياء الـيت         . وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية      . من أيام عشر ذي احلجة    
هذا التفـصيل، مل   فمن أجاب بغري    . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيييها كلها، وفيها ليلة خري من ألف شهر              

   .(٧)ميكنه أن يديل حبجة صحيح
 * امص نمموفَةَيرع :  

يكَفِّر السنةَ «: أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمَ سئلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ؟ فَقَالَ         " - رضى اُهللا عنه     -فعن أىب قتادة      
اقالْبةَ وياضةَالْم(٨)»ي  

واملراد ا الصغائر، وهذا يشبه تكفري اخلطايا بالوضوء، فإن  : معناه يكفر ذنوب صائمه يف السنتني، قالوا      : قال النووي 
  . (١)مل تكن هناك صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن مل يكن رفعت درجات

                              
    )١١٤٨( صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، :حسن )١(
  )١١٤٩( صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، :صحيح )٢(
  )١١٥٠( صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، :صحيح )٣(
   )٢/٥٣٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ( )٤(
   )٢/٥٣٣فتح الباري، ( )٥(
   )٢٥/١٥٤جمموع فتاوى ابن تيمية، ( )٦(
   )٣/٦٦٠بدائع الفوائد، ( )٧(
   ١٩٧:مسلمرواه  )٨(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة    : اضي عياض وقال الق . املكفر الصغائر : قال إمام احلرمني  : وقال املال علي القاري    

  . (٢)وأما الكبائر فال يكفرها إال التوبة، أو رمحة اهللا
: قيـل . كيف يكون أن يكفر السنة اليت بعده مع أنه ليس للرجل ذنب يف تلك السنة              :  فإن قيل  :وقال املباركفوري   

رمحة والثواب قدرا يكون ككفارة السنة املاضـية        أن يعطيه من ال   : وقيل، معناه أن حيفظه اهللا تعاىل من الذنوب فيها       
   .(٣)والسنة القابلة إذا جاءت واتفقت له ذنوب

 * امص نممواَء يوراشع:  
 الـسنةَ  يكَفِّر«: فَقَالَ عاشوراَء؟ يومِ صومِ عن سئلَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولَ أَنَّرضى اُهللا عنه    عن أىب قتادة    ف

 (٤)»الْماضيةَ
  *نممأَطْعو لَامى السالطَّ أَفْش عام:  

           ولُ اللَّهسر ما قَدالَمٍ قَالَ لَمنِ سب اللَّه دبع نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص -       ميلَ قَدقو هإِلَي اسفَلَ النجةَ انيندالْم 
 صـلَّى اُهللا علَيـه      - قَدم رسولُ اللَّه     - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - قَدم رسولُ اللَّه     - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    - اللَّه   رسولُ
لَّمسو-            ولِ اللَّهسر هجو تنبتا اسفَلَم هإِلَي ظُراسِ َألنى النف لَّى اهللاُ  - فَجِئْتص   لَّمسو هلَيع -      سلَـي ههجأَنَّ و فْترع 

أَيها الناس أَفْشوا السالَم وأَطْعموا الطَّعام وصـلُّوا والنـاس نِيـام    « : بِوجه كَذَّابٍ وكَانَ أَولَ شىٍء تكَلَّم بِه أَنْ قَالَ 
  . )٥(»تدخلُونَ الْجنةَ بِسالَمٍ 

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

 ننِ الْفَعرِ بيبامِ الزوولُ اِهللا :  قَالَ-  رضي اهللا عنه -عسفِْسي : (" - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ري نالَّذو
 هدوا ، بِيابحى تتوا حنمؤلَا توا ونمؤى تتةَ حنلُوا الْجخدلَا ت ،متبابحت وهملْتٍء إِذَا فَعيلَى شع لُّكُموا ، ؟ أَفَلَا أَدأَفْش

 كُمنيب  لَام(٧)") الس  
 ) لَاموا السأَفْش (هرِفُونعلَا ت نلَى معو هرِفُونعت نلَى مع وهرأَكْثو وهأَظْهِر أَي.  
 ) اموا الطَّعمأَطْعامِ ) وتالْأَينيِ واكسوِ الْمحنل أَي  

                                                                                                 
   )٤/٣٠٨شرح صحيح مسلم، ( )١(
   )٤/٤٧٤مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ( )٢(
   ):١٧٢-٣/١٧١حتفة األحوذي، (  )٣(
  ١٩٧: رواه مسلم )٤(
 )٢٩٦٠(هذَا حديثٌ صحيح  ، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  : وقَالَ ) ٢٦٧٣(  رواه الترمذي )٥(
 )٢٧٧ص  / ٦ج  (- حتفة األحوذي )٦(
)٧( ملسم اهور)٥٤ (  
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  .لأَنه وقْت الْغفْلَة ،فَلأَربابِ الْحضورِ مزِيد الْمثُوبة أَو لبعده عنِ الرياِء والسمعة ) والناس نِيام  ( أَي بِاللَّيلِ) وصلُّوا (  
   .)١(مشقَّةأَي من اللَّه أَو من ملَائكَته من مكْروه أَو تعبٍ و) تدخلُوا الْجنةَ بِسلَامٍ ( 

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

 *حبقَالَ إِذَا أَص نا: مبِين دمحبِما، وينلَامِ دبِالْإِسا، وببِاِهللا ر يتضر:  
رضيت بِاِهللا : ا أَصبحمن قَالَ إِذَ" : " قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : قال رضي اُهللا عنهفَعن املنيذر 

  (٣)" ربا، وبِالْإِسلَامِ دينا، وبِمحمد نبِيا، فَأَنا الزعيم لآخذَ بِيده حتى أُدخلَه الْجنةَ 
يا أَبا سعيد من «: لَ قَا- صلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ رسولَ اِهللا : أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اُهللا عنهعن و

ةنالْج لَه تبجا، وبِين دمحبِميناً، والَمِ دبِاِإلسا، وببِاِهللا ر يضفَقَالَ. » ر ،يدعو سا أَبلَه جِبولَ : فَعسا ري لَيا عهدأَع
. » بد مائَةَ درجه في الْجنة، ما بين كُلِّ درجتينِ كَما بين السماِء واَألرضِوأُخرى يرفَع بِها الْع«: اِهللا فَفَعلَ، ثُم قَالَ

  (٤)» الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا، الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا«: وما هي؟ يا رسولَ اِهللا، قَالَ: قَالَ
 *أَكثَر نفَارِممن االستغ :  

 م نفَع               بِىقُولُ قَالَ النرٍ يسب نب اللَّه دبع تعمقٍ سرنِ عنِ بمحالر دبنِ عب دمح-      لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - » 
  . )٥(»طُوبى لمن وجد فى صحيفَته استغفَارا كَثريا 

يرسـلِ  ) ١٠(فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا       { : ويؤيده ما ورد على لسان النيب نوح عليه السالم          
  (٦)}) ١٢(ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا ) ١١(السماَء علَيكُم مدرارا 

 *قَالَ د نماَءعوقِ الس لَه بكُت  ةنسبه مليون ح ىحمو ئَةيعنه مليون س نِىبو ةي اجلَنف له بيت :  
من قَالَ في السوقِ الَ إِلَه      : "قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم           : فَعنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، قَالَ         

   هدحو ، إِالَّ اللَّه   أَلْـف لَه اللَّه بكَت ، يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهرِ ، ويالْخ هدبِي ، دمالْح لَهو ، لْكالْم لَه ، لَه رِيكالَ ش 
 ةني الْجا فتيب ى لَهنبو ، ئَةيس أَلْف أَلْف هنا عحمو ، ةنسح ٧("أَلْف(  

 قَالَ الطِّيبِي   :               طَانيالـش ةلْطَنس عضوم وفَه ةارجالِ بِالتغتاشالو كْرِ اللَّهذ نع فْلَةكَانُ الْغم هأَنبِالذِّكْرِ ل هصخ
ا ذُكبِم يقلخ وفَه هودنج زِمهيطَانَ ويالش ارِبحي اكنه رفَالذَّاك هودنج عمجمى وهتنابِ االثَّو نم ا ) فَقَالَ .( ررس أَي

                              
 )٢٧٧ / ٦ (- حتفة األحوذي )١(
 صحيح لغريه) ٦٩٩٦( مسند البزار )٢(
)٣(انِياأللب هححصيف الصحيحة    رواه الطرباين و )٢٦٨٦(  
درجة ااهد يف سبيل اُهللا عز ) ٣١٣١(باب بيان ما أعد اهللا تعاىل للمجاهد يف اجلنة من الدرجات، النسائي ) ١٨٨٤( رواه مسلم )٤(

  .وجل
  )  ٣٠٧٨(وصححه األلبانِي يف صحيح ابن ماجه ) ٣٩٥٠(رواه ابن ماجة )٥(
 ]١٢-١٠/نوح[)٦(
    ) ٦٢٣١-٢٠٩٣(ذي  وصححه األلباين يف صحيح الْجامع   رواه الترم)٧(
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فَهو من بابِ الاكْتفَاِء أَو من طَرِيقِ الْأَدبِ } قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه { : وكَذَا الشر لقَوله تعالَى ) بِيده الْخير ( أَو جهرا  

فَمن ذَكَر اللَّه فيه دخلَ : قَالَ الطِّيبِي . تام الْقُدرة   ) قَدير  ( أَي مشيٍء   ) وهو علَى كُلِّ شيءٍ   ( لَيه  فَإِنَّ الشر لَا ينسب إِ    
  قِّهِمي حالَى فعقَالَ ت نم ةرمي زف " كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا ترِج)" لَه اللَّه بكَت  ( رأَم أَو لَه تأَثْب أَي

 هلأَجل ةابتبِالْك ) هنى عحمو ( هيفَتحص نوِ عحبِالْم رأَم أَو ةرفغبِالْم أَي.)١(  
  : من صلَّى علَي حين يصبِح عشراً، وحين يمِسي عشراً* 

أَبِي الد نقَالَفع هناُهللا ع يضاِء ردولُ اِهللا : رسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :» بِحصي نيح لَيلَّى عص نم
ةاميالْق موي يتفَاعش هكَترراً، أَدشِسي عمي نيحراً، وش(٢)»ع  

و نأكثروا علي من الصالة يف كل يوم :"  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: أيب أمامة رضي اهللا عنه قالع
  (٣)" اجلمعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل يوم مجعة فمن كان أكثرهم علي صالة كان أقرم مين مرتلة

             نراً عجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو لَّلَ اللَّههو اللَّه دمحو اللَّه ركَب نم        نظْماً عع كَةً أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن 
  :طَرِيقِ الناسِ وأَمر بِمعروف أَو نهى عن منكَرٍ 

للَّه  صلَّى اُهللا    فَعن زيد أَنه سمع أَبا سالَّمٍ يقُولُ حدثَنِى عبد اللَّه بن فَروخ أَنه سمع عائشةَ تقُولُ إِنَّ رسولَ ا                  
إِنه خلق كُلُّ إِنسان من بنِى آدم علَى ستني وثَالَثمائَة مفْصلٍ فَمن كَبر اللَّه وحمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه                  « :علَيه وسلَّم قَالَ    

      نراً عجلَ حزعو اللَّه فَرغتاسو اللَّه حبسو      نى عهن أَو وفرعبِم رأَماسِ وطَرِيقِ الن نظْماً عع كَةً أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن 
توبةَ وربما قَالَ قَالَ أَبو . » منكَرٍ عدد تلْك الستني والثَّالَثمائَة السالَمى فَإِنه يمشى يومئذ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ           

   )٤(»يمِسى « 
  :ومن حفظَ الْقُرآنَ ارتقى بقدر حفْظه يف اجلنان

 نافَعمهناُهللا ع يضرٍو رمنِ عاِهللا ب دبع : بِينِ النقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ع  :» آنبِ الْقُراحصقَالُ ل(٥)ي 
  (٦)»  ورتلْ كَما كُنت ترتلُ في الدنيا، فَإِنَّ منزِلَك عند آخرِ آية تقْرؤهااقْرأْ وارتقِ: 
يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن إِذَا «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا :  عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اُهللا عنه قَالَ-

نلَ الْجخةد :هعيء مش رأ آخقْرى يتة حجرة دد بِكُلِّ آيعصيقْرأ ود، فَيعاصأ و(٧)»اقْر  

                              
  )٣٢٤ / ٨( حتفة األحوذي )١(
  ) .٦٣٥٧(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٢٠ / ١٠( رواه الطرباىن كما ىف جممع الزوائد )٢(
  حسن لغريه): ١٦٧٣( رواه البيهقي بإسناد حسن  وقال األلباين فيي صحيح الترغيب )٣(
 ).١٠٠٧(اه مسلم   رو)٤(
يؤم القوم : - صلى اهللا عليه وسلم -حافظه عن ظهر قلب على حد قوله : صاحب القرآن: واعلم أن املراد بقوله:  قال األلباين)٥(

  ) ٢٢٤٠(أحفظهم فالتفاضل يف درجات اجلنة إمنا هو على حسب احلفظ يف الدنيا، الصحيحة : أي.. أقرؤهم لكتاب اهللا
  ) .٨١٢٢(باب استحباب الترتيل يف القراءة، وصححه األلبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ  ) ١٤٦٤(داود  رواه أَبو )٦(
  ).  ٨١٢١-٣٢٠٠(باب ثواب القرآن، وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ ) ٣٧٨٠(رواه ابن ماجه )٧(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  :ومن حفَّظَ ولده الْقُرآن كَساه الرحيم الرمحن من حلَلِ اجلنان 

 رضي اهللا عنه -وعن بريدةَ اَألسلَمي  : قال رسول اهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قالرضي اُهللا عنه فَعن بريدة 
أُلْبِس يوم الْقيامة تاجا من ، وعملَ بِه ، وتعلَّمه ، من قَرأَ الْقُرآنَ : " -  صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا :  قَالَ-

بِأَخذ : فَيقَالُ، بِم كُِسينا هذَا؟ : فَيقُولَان، لَا تقُوم بِهِما الدنيا ، والداه حلَّتينِضوُءه مثْلُ ضوِء الشمسِ، ويكْسى ، نورٍ 
  (١)"ولَدكُما الْقُرآنَ 

 ربح والطوال فَه عبذَ السأَخ نمن األحبار  وم:  
 نافَعهناُهللا ع يضةَ رشائولَ اللَّ: عسأَنَّ ر قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -ه  :» آنالْقُر نل ماُألو عبذَ السأَخ نم

 ربح و(٣) » (٢)فَه  
  : شافعتانيوم الْقيامة وسورتان للعبد  

         نةَ قَالَفَعامقُول: أَبِي أُمسلم يو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعماقْ«: س ةاميالْق موي يأْتي هآنَ فَإِنُءوا الْقُرر
شفيعا لأَصحابِه اقْرُءوا الزهراوينِ الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عمرانَ فَإِنهما تأْتيان يوم الْقيامة كَأَنهما غَمامتان أَو كَأَنهما 

قَانرأَو ف انتايلَا غَيةٌ ورسا حكَهرتكَةٌ ورا بذَهفَإِنَّ أَخ ةقَرةَ الْبورُءوا سا اقْرابِهِمحأَص نع اناجحت افورٍ صطَي نم 
   . (٤)»تستطيعها البطلة

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

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

تلٍ حجرل تفَعةُ شورس يهو لَه رى غُف}لْكالْم هدي بِيالَّذ كارب(٥)»} ت  
هي الْمانِعةٌ } تبارك{سورةُ «: - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا : وعنِ ابنِ مسعود رضي اُهللا عنه قَالَ

  (٦)» من عذَابِ الْقَبرِ
إِنَّ سورةً من الْقُرآن ثَالَثُونَ آيةً «:  قَالَ-  صلى اهللا عليه وسلم -عنِ النبِي : رضي اُهللا عنهوعن أَبِي هريرةَ 

  (٧)» } تبارك الَّذي بِيده الْملْك{شفَعت لرجلٍ حتى غُفر لَه وهي سورةُ 

                              
  )١٤٣٤(يب صحيح الترغ، حسن لغريه: رواه احلاكم وقال األلباين)١(
  .عامل: أي: حرب)٢(
  ) .٢٣٠٥(، وحسنه األلبانِي يف الصحيحة ) ٢٤٥٧٥( رواه أمحد )٣(
  )٨٠٤(   رواه مسلم )٤(
  )٢٠٩١(  رواه أَحمد والترمذي وأَبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )٥(
  ) .١١٤٠(، الصحيحة ) ٣٦٤٣(، وصححه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٥٢٦( احملدثني بأصبهان  طبقات)٦(
  ) . ٣٦٤٤(باب ما جاء يف سورة امللك، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ٢٨٩١(رواه الترمذي )٧(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
 هناُهللا ع يضر كالنِ مسِ بأَن نولُ اِهللا :  قَالَوعسصلى اهللا عليه وسلم -قَالَ ر - :» يا هم آنالْقُر نةٌ مورس

 يهةَ، ونالْج هلَتخى أَدتا حبِهاحص نع تماصةً، خإِالَّ ثَالَثُونَ آي}كارب(١)»} ت  
  : وسورةُ اإلخالص من أحبها دخلَ اجلَنةَ ونعم اخلالص

إِنَّ حبك إِياها : قَالَ) قُلْ هو اهللا أحد: (يا رسولَ اللَّه إِني أُحب هذه السورةَ: إِنَّ رجلًا قَالَ: أَنسٍ قَالَعن فَ 
  (٢)"أَدخلَك الْجنةَ 

ر عمس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نأُ وعقْرلًا يج)دأَح اللَّه وفَقَالَ) قُلْ ه :»تبجو «ا : قُلْتمو
  (٣)» الْجنة«: وجبت؟ قَالَ

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

ةني الْجا فرقَص لَه ى اللَّهنب اترم رشطَّابِ. » عالْخ نب رمفَقَالَ ع : ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ولَ اللَّهسا ري ركْثتإِذَنْ أَس- 
  (٤)»ثَر وأَطْيباللَّه أَكْ«: -صلى اهللا عليه وسلم 

  : من علَّم آيةً من كتابِ اِهللا*
من علَّم آيةً من كتابِ اِهللا عز " :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أَبِي مالك األشجعي عن أَبِيه قَالَ

  (٥)"كَانَ لَه ثَوابها ما تليت، وجلَّ

والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي واملعنوي فمن حفظ القرآن يعين صار يعلم الناس التالوة وحيفظهم إياه 
فهو داخل يف التعليم وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل يف التعلم وبه نعرف فضيلة احللق املوجودة 

 يتعلم الصبيان فيها كالم اهللا عز وجل فمن ساهم فيها بشيء فله اآلن يف كثري من البالد وهللا احلمد يف املساجد حيث
أجر ومن أدخل أوالده فيها فله أجر ومن تربع وعلم فيها فله أجر كلهم داخلون يف قوله خريكم من تعلم القرآن 

  (٦)وعلمه
  
  
  

                              
  ) .٣٦٤٤(نِي يف صحيح اجلامع ، وحسنه األلبا) ٣٦٥٤( رواه الطرباين يف املعجم األوسط )١(
  )٢١٣٠(رواه الترمذي وصححه األلباين يف املشكاة )٢(
  )١٤٧٨( رواه مالك والترمذي والنسائي وصححه األلبانِي يف صحيح الترغيب  )٣(
  ) .٥٨٩(صحيحة ، ال) ٦٤٧٢(، وحسنه األلبانِي يف صحيح اجلامع ) ١٥٦٤٨( رواه أمحد )٤(
وهذا إسناد جيد )  : ١٣٣٥(وقَالَ اَأللْبانِي في الصحيحة ) ٢ / ٢٤٣ / ٤" (حديثه عن شيوخه " أخرجه أبو سهل القطان يف )٥(

  عزيز
  )٦٣٩/ ٤(شرح رياض الصاحلني )٦(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  :املتابعة بني العمرة والعمرة  

الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لما « :  اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ   أَنَّ رسولَ  - رضى اهللا عنه     -فَعن أَبِى هريرةَ    
   )١(»بينهما ، والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء إِالَّ الْجنةُ 

 *يهضِ أَخرع نع در نم:  
    بِىنِ الناِء عدرأَبِى الد نفَع -    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ   - ص  »           ـارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع نع در نم

 ةاميالْق مو٢(.»ي(   
         منهج ارن ادالر هجو نع اللَّه فرص أَي .   اوِينقَالَ الْم :          ـهيبذعأَنَّ ت؛ ل هجالْو صخو ذَابالْع هذَات نع أَي

 انوي الْهف دأَشي الْإِيلَامِ وكَى ف٣(.أَن(  
  :من أَنظَر معِسراً* 

نِ حب ىعرِب نفَع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر مثَهدفَةَ حذَياشٍ أَنَّ حر-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »  وحكَةُ رالَئالْم لَقَّتت
ن الناس فَـآمر فتيـانِى أَنْ       قَالَ كُنت أُدايِ  . قَالُوا تذَكَّر . رجلٍ ممن كَانَ قَبلَكُم فَقَالُوا أَعملْت من الْخيرِ شيئًا قَالَ الَ          

  )٤(.» قَالَ اللَّه عز وجلَّ تجوزوا عنه - قَالَ -ينظروا الْمعِسر ويتجوزوا عنِ الْموسرِ 
  :من سقَى عطْشاناً* 

           لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـذَ            « :فَعطَـشِ ، فَأَخالْع نى مأْكُلُ الثَّرأَى كَلْباً يالً رجأَنَّ ر
  )٥(»الرجلُ خفَّه فَجعلَ يغرِف لَه بِه حتى أَرواه ، فَشكَر اللَّه لَه فَأَدخلَه الْجنةَ 

بينا رجلٌ يمشى فَاشتد « : قَالَ -ى اُهللا علَيه وسلَّم    صلَّ  - أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضى اهللا عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
علَيه الْعطَش ، فَنزلَ بِئْرا فَشرِب منها ، ثُم خرج فَإِذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ ، يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَشِ ، فَقَالَ لَقَد بلَغَ هذَا                 

  ى بثْلُ الَّذم لَه فَرفَغ ، لَه اللَّه كَرفَش قَى الْكَلْبفَس ، ىقر ثُم ، يهبِف كَهسأَم ثُم فَّهَأل خلَغَ بِى فَم « . ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي
  . )٦(»فى كُلِّ كَبِد رطْبة أَجر « :، وإِنَّ لَنا فى الْبهائمِ أَجرا قَالَ 

غُفر المرأَة مومسة مرت    « : عن رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ           - رضى اهللا عنه     -ى هريرةَ   وعن  أَبِ  
، فَنزعت لَه من الْمـاِء ،       بِكَلْبٍ علَى رأْسِ ركى يلْهثُ ، قَالَ كَاد يقْتلُه الْعطَش ، فَنزعت خفَّها ، فَأَوثَقَته بِخمارِها                 

 كا بِذَللَه رف٧(»فَغ( .   
  

                              
  )٩٩٠(ومالك يف املوطأ   ) ١٣٤٩(  ومسلم ) ١٧٧٣(  رواه البخاري )١(
 )  ١٥٧٥(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي )  ٢٠٥٦(  رواه الترمذي )٢(
  )١٥٦ / ٥(  حتفة األحوذي  )٣(
)٤( ملسرواه م  )٤٠٧٦(   
  ).١٧٣(  رواه البخاري )٥(
   )٥٩٩٦(ومسلم  ) ٢٣٦٣(  رواه البخارى)٦(
  )٣٣٢١(  رواه البخاري )٧(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  هلَدمات و ناَهللا فاسترجع وم دمبإذن اهللا، ح احلمد بيت ةيف اجلن له نِىب:  

 نفَعهناُهللا ع يضر رِيعى اَألشوسولَ اِهللا : أَبِي مسلَ قَا- صلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ ر :» ،دبالْع لَدو اتإِذَا م
هكَتالَئمي: قَالَ اُهللا لدبع لَدو متضقُولُونَ! قَبقُولُ: فَيفَي ،معن :هةَ فُؤادرثَم متضقُولُونَ! قَبقُولُ: فَيفَي ،معاذَا قَالَ : نم
  .(٢)» أبنوا لعبدي بيتاً في الْجنة وسموه بيت الْحمد:  اُهللا فَيقُولُ(١)حمدك واسترجع: عبدي؟ فَيقُولُونَ

 * كرت نقَةًمدةًصارِيلماً،  جأو عبِه فَعتنحاً،  ياللَداً صو أَوو لَهعدي :  
إذا مات ابن آدم انقطع عملـه  :"-م  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ-قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  

صاحلٍ : إال من ثالث به، أو ولد نتفعلمٍ يأو ع ،جارية (٣)"صدقة  

 )لُهمع هنع قَطَعانُ انسالْإِن اتإِذَا م (أَي : هلمطَاعِ عقانل هلمةُ عدفَائ ادرالْماِء، وثْنتاسيلِ اللبِد الُهمنِي لَا أَععي
 هلمع نٍء ميش نم ابثَوو رأَج هلُ إِلَيصي)ثَلَاثَة نإِلَّا م (أَي : هنع تا ثَبمل هنع عقَطنا لَا تهتداَء، فَإِنَّ فَائيأَش ثَلَاثَة نم
قَّفوتلٍ يعبِكُلِّ ف كَلَّفالْم يبثي هأَن هانحبس ببسالتةُ وراشبالْم يهاٌء فوس ،بِهلَى كَسا عم هجبِو هودجو )قَةدص نإِلَّا م (

 وهي مثْبتةٌ في صحيحِ مسلمٍ، وكتابِ الْحميدي، وجامعِ) إِلَّا(أَسقَطُوا : قَالَ الطِّيبِي في بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ. 
هلقَو نلٌ مدب رِهإِلَى آخ وهارِقِ، وشالْمولِ واهـ: الْأُص أْنِهاٍء بِشنتاعقْرِيرٍ وت زِيدم يهكْرِيرِ فلَى التفَع ،ثَلَاثَة نإِلَّا م.  

 رِيهقَالَ الْأَبو " :  نيلَ    " مقالِ، ومالْإِع ضوع وِيننالتةٌ ودائز :          ـاتإِذَا م ـاهنعمو ،دائز هني عف ريملِ الضب
                   لُهمع هنع قَطَعانُ انسالْإِن اتإِذَا م اهنعمو ،انتيلا أَصماهلْتقَالَ كلُ أَنْ يمتحيو ،ثَلَاثَة نإِلَّا م هالمأَع نع قَطَعانُ انسالْإِن

 وه قَطَعانالٍ        ومأَع ثَلَاثَة نإِلَّا م هلمع نع )ةارِيـي           ) : جفـرِ، ويالْخ وهجي وف قْفا كَالْوهرأَج ومدا فَيهفْعرِي نجي
  مهارِ قَالَ أَكْثَرهالْأَز :       مهضعقَالَ بو ،هفْعن ومدا يمم ههبشو قْفالْو يه : الْقَن يلَةُ   هبسةُ الْمارِيالْج نيالْعاةُ و . قُلْـت :

. بعد موتـه : أَي) أَو علْمٍ ينتفَع بِه(وهذَا داخلٌ في عمومِ الْأَولِ، ولَعلَّهم أَرادوا هذَا الْخاص لَكن لَا وجه للتخصيصِ     
  لَكالْم نلْ : قَالَ ابالْع دقُي     ـهالأَفْعو هـفَاتصو بِاللَّـه لْمالْع فَعِ بِهتنبِالْم ادرالْما، ورأَج ى بِهتؤلَا ي هرأَنَّ غَيل فَعِ بِهتنبِالْم م

يه التفِْسري وبِملَكُوت أَرضه وسمائه، ويدخلُ      الْعقَائد والْعلْم بِكُتبِه، ويدخلُ ف    : وملَائكَته، ويدخلُ فيه علْم الْكَلَامِ، أَيِ     
  ياضيالر لْمع يهأَقُولُ. ف : ظَرن يهفقَالَ. و :    دمحم ةرِيعبِش لْمالْعو-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها،     - صضأَي فِْسريالت يهلُ فخديو 

 الْفيثُ ودالْحو ولُهأُصو قْه .ريِ       : قُلْتطْمريِ الْققلَى النلِ عمتشريِ الْملَى الْأَخع ارصاقْتلَى الحٍ  . (الْأَوـالص لَـدو أَو (أَي :
 كِّيرٍ الْمجح ناب ا قَالَهنٍ كَممؤم)و لَهعدي . (لَكالْم نقَالَ اب :البِالص لَدالْو دا قَيمإِنو ،رِهغَي نلُ مصحلَا ي رأَنَّ الْأَجحِ ل

للْوالد ثَواب من عملِ الْولَد الصالحِ سواٌء دعا لأَبِيه أَم لَا، كَما            : ذَكَر دعاَءه تحرِيضا للْولَد علَى الدعاِء لأَبِيه حتى قيلَ        
    ةرجش سلَا          أَنَّ غَر لُ أَمالْآك ا لَهعاٌء دوا، سهتربِأَكْلِ ثَم ابارِسِ ثَولْغلُ لعجي . قَالَ الطِّيبِي :    هيرقْـدلٌ تصتاُء مثْنتاسال

إِذَا مـات   : عماله من هذه الثَّلَاثَة يعنِـي     ينقَطع عنه ثَواب أَعماله من كُلِّ شيٍء كَالصلَاة والزكَاة، ولَا ينقَطع ثَواب أَ            

                              
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: قال: أي:  استرجع)١(
  )   ٨١٤(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ) ١٠٣٧(رواه الترمذي )٢(
  )٧٨( وصححه اَأللْبانِي في صحيحِ الترغيبِ رواه مسلم وغريه )٣(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
الْإِنسانُ لَا يكْتب لَه أَجر أَعماله لأَنه جزاُء الْعملِ وهو منقَطع بِموته إِلَّا فعلًا دائم الْخيرِ مستمر النفْعِ مثْلَ وقْف أَرضٍ                      

ك نِيفصت اهـأَو هودجي وف ببالس هأَنلِ لمالْع نم لَدلَ الْوعجالَحٍ، وص دلو ا، أَولُ بِهمعي أَلَةسيمِ ملعت ابٍ أَو(١) .ت  

*  هتوم دعب نم نهرأَج دبلْعرِي لجي عبوس:  
سبع يجرِي للْعبد أَجرهن من بعد موته، وهو فـي          : "اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ رسول اِهللا صلَّى     : فعن أَنسٍ، قَالَ  

رِها                      : قَبلَـدو كرت فًا، أَوحصثَ مرو ا، أَوجِدسى منب ال، أَوخن سغَر ا، أَوبِئْر فَرح ا، أَورهى نكَر ا، أَولْمع لَّمع نم
يهتوم دعب لَه رفغت(٢)" س  

إنَّ مما يلحق املؤمن من عمله : "- صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -قال رسول اهللا :  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   
أَو بيتاً البن السبيل بناه، وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره، وولداً صاحلاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، 

  (٣)"أو راً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله يف صحته وحياته، تلحقُه من بعد موته
ما من مسلمٍ يزرع زرعا أَو يغرِس :" -  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - قال رسول اهللا : وعن أنسٍ رضي اهللا عنه قال

  (٤)"لُ منه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ إِلَّا كَانِت لَه بِه صدقَةٌغَرسا فَيأْكُ

يصدق على التأليف ) من علّم علماً. (أي كأنه مباشر له) سبع جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته( 
ه ألنه يتعدى نفعه إىل الغري وحيتمل ظاهره ولو لنفس) أو أجري راً، أو حفر بئراً. (واإلفتاء وتقدم من نشر وهي أعم

أو غرس . (كذلك ومثله العنب والتني وسائر الفواكه اليت هلا نقاء ومناء) أو غرس خنلًا(أن املراد حفره وإجرائه للناس 
أو ترك ولدا . (ظاهر يف أنه ورثه لورثته ومل خيرجه عن ملكه بة وال وقف) خنال، أو بىن مسجداً، أو ورث مصحفاً

  (٥)تقدم يف أن ممن يلحق سبع من اخلصال ) ر له بعد موتهيستغف

  يثاب فالزمها إذا كنت ذا ذكر... خصال عليها املرء من بعد موته 
  ونشر لعلم غرس خنل بال نكر... رباط بثغر مث توريث مصحف 

  وبيت غريب يف التصدق إذ جيري... وحفر لبئر مث إجراء ر 
  وجنل مسلم طيب الذكرلذكر ... وتعليم قرآن وتشييد مرتل 
  أو الدين عنه قد قضى كامل الفخر... ويف خرب من ذا إذا حج فرضه 

  ومل يذكر الراوي لذلك ما يدري... روى ابن عماد ذا حبسن ذريعة 
  
  

                              
  )٢٨٥/ ١(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )١(
 )٢(عِرواهيحِ اجلَامحيف ص انِياأللْب نهالبزار وحس ) ٣٦٠٢   (  
، ومل "يعين حفره: "، وقال"أو راً كراه: "مثله؛ إال أنه قال" صحيحه" ماجه بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزمية يف رواه ابن)٣(

  )٧٧(يذكر املصحف وحسنه اَأللْبانِي في صحيحِ الترغيبِ 
  

  )   ٥٧٥٧ ( متفَق علَيه وصححه األلْبانِي يف صحيحِ اجلَامعِ)٤(
  )٣٦٦/ ٦(التنوير شرح اجلامع الصغري )٥(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  :من كَظَم غَيظًا دعاه اهللا يوم الدين حىت يخيره من احلُورِ العني 

من كَظَم غَيظًا وهو «:  اجلُهنِي، عن أَبِيه، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَفعن سهلِ بنِ معاذ بنِ أَنسٍ
    (١)» يستطيع أَنْ ينفِّذَه دعاه اللَّه يوم القيامة علَى رُءوسِ اخلَلَائقِ حتى يخيره في أَي احلُورِ شاَء

نلَامِمي الْإِسةً فبيش ابش نمو بِيلِ اللَّهي سمٍ فهى بِسمر   
من بلَغَ بِسهمٍ في سبِيلِ اللَّـه  «: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ   : فَعن أيب نجِيحٍ السلَمي قَالَ    

    ني الْجةٌ فجرد لَه وا                   فَهورن لَه تلَامِ كَاني الْإِسةً فبيش ابش نمرٍ ورحلُ مدع لَه وفَه بِيلِ اللَّهي سمٍ فهى بِسمر نمو ة
ةاميالْق مو(٢)»ي .   

  :من أَعتق رقَبةً مسلمةً -
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نفَع-    لَّى اُهللا عص     لَّمسو هوٍ  « :  قَالَ  -لَيـضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً ، أَعملسةً مقَبر قتأَع نم

 جِهبِفَر هجى فَرتارِ ، حالن نا موضع هن٣(»م( .   
  :وسيد االستغفَارِ سبب لدخولِ اجلنة بالليل أو النهار

 ننِ أَ        فَعب اددشهناُهللا ع يضسٍ رو : بِينِ النقُولَ«:  قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم -عفَارِ أَنْ تغتاالس ديس :ماللَّه !
م وذُ بِكأَع ،تطَعتا اسم كدعوو كدهلَى عا عأَنو ،كدبا عأَننِي ولَقْتخ ،تأَن إِال ي الَ إِلَهرِب تأَن ،تعنا صم رش ن

تإِالَّ أَن وبالذُّن رفغالَ ي هي، فَإِنل ربِي فَاغْفبِذَن وُء لَكأَبو لَيع كتمبِنِع وُء لَكناً «: قَالَ. »أَبوقارِ مهالن نا مقَالَه نمو
م وِسي، فَهملَ أَنْ يقَب هموي نم اتا، فَمبِه ،بِحصلَ أَنْ يقَب اتا، فَمبِه نقوم وهلِ واللَّي نا مقَالَه نملِ اجلنة، وأَه ن

ةنلِ الْجأَه نم و(٤)»فَه  
  :قال العالمة اهلروى

اسـتئْناف بيـان    ) : خلَقْتنِي(للْعباد  : أَي) ا أَنت لَا إِلَه إِلَّ  (ورب كُلِّ شيٍء بِالْإِجياد والْإِمداد      : أَي) : اللَّهم أَنت ربي  (
  ةبِيرلتل) كدبا عأَنو (أَي :    هلالٌ كَقَوح وهو ،لُوكُكممو لُوقُكخم) :   كدعوو كدهلَى عا عأَنو (لَـى    : أَيع ـيمقا مأَن

أَي علَـى مـا     : بِقَدرِ طَاقَتي، وقيلَ  : أَي) ما استطَعت (نا موقن بِوعدك يوم الْحشرِ والتلَاقِ       الْوفَاِء بِعهد الْميثَاقِ، وأَ   
        رِكأَم نم إِلَي تهِدا علَى مع يمقا مأَنو ،كتطَاع نم لَاصالْإِخو ،بِك انالْإِمي نم كتدعوو كتداهع   بِـه كـسمتمو 

                  قِّـهـي حاجِبِ فالْو هكُن نورِ عالْقُصزِ وجبِالْع افرتاع ةطَاعتاساطُ الرتاشو ،هلَيرِ عالْأَجو ةثُوبي الْمف كدعو جِزنمو
 الَى، أَيعت :       هأَش نلَك ،كتادبع قح كدبأَنْ أَع ري  لَا أَقْدرِ طَاقَتبِقَد د) .     تعنا صم رش نم وذُ بِكأَع (ـلِ   : أَيأَج نم

اعترف : قَالَ الطِّيبِي) : بِنِعمتك علَي وأَبوُء بِذَنبِي(أَلْتزِم وأَرجِع وأُقر : أَي) أَبوُء لَك (شر صنعي بِأَنْ لَا تعاملَنِي بِعملي       
ولًا بِأَنه تعالَى أَنعم علَيه ولَم يقَيده ليشملَ كُلَّ الْإِنعامِ، ثُم اعترف بِالتقْصريِ، وأَنه لَم يقُم بِأَداِء شكْرِها، وعده ذَنبـا                     أَ

                              
  )            ٦٥١٨(وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤٧٧٩(رواه أبو داود )١(
  )٣٨٧٣( رواه الْبيهقي في شعبِ الْإِميان وصححه األلباين يف املشكاة )٢(
 )٦٧١٥(رواه البخاري )٣(
  .اب فضل االستغفارب) ٥٩٤٧( رواه البخاري )٤(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
        ةلْأُما ليملعفْسِ تمِ النضي هةً فالَغبم) ل رفَاغْف    وبالذُّن رفغلَا ي هي، فَإِن (أَي :    كرا الشدا عم)   تأَيِ) قَالَ". إِلَّا أَن : بِيالن
-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  (- صقَالَه نمو (أَي :   اتمالْكَل هذه) ِارهالن نم (ضِ : أَيعي بف هائزأَج) انوقا مـ ) : بِه نبص 

 الْفَـاءِ  كَون مع إِلَيه احتيج) : يومه من فَمات (تفْصيلًا أَو إِجمالًا مدلُولها لجميعِ معتقدا كَونِه حالَ: أَي الْحالِ علَى
 أَي) يمـِسي  أَنْ قَبلَ (الْيومِ ذَلك في قَولَها يوجِب لَا ذَاوه لَه، فَولد كَتزوج بِحسبِه شيٍء كُلِّ تعقيب لأَنَّ للتعقيبِ،

برغت ،هسمش وةُ فَهاداحٍ زِيإِيض يدأْكتو) وفَه نلِ مأَه ةنالْج (أَي :وتما ينمؤلُ مخدةَ فَينالَـةَ،  لَا الْجحم أَو  ـعم 
نيابِقالس ) »موا نقَالَه نلِ ماللَّي وهو نوقا مبِه اتلَ فَمأَنْ قَب بِحصي وفَه نلِ مأَه ةن(١) )»الْج  

يهدالو رب نم:  
لَ أَبو الدرداِء سمعت رسـولَ      قَا. 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 دال٢(.»الْو(    
  لُهقَو ) :    ةنابِ الْجوطُ أَبسأَو دالي قَالَ) الْولُ :  الْقَاضسوتا يم نسى أَنَّ أَحنعالْما ، ولَاهأَعابِ ووالْأَب ريخ أَي

 هرقَالَ غَيو ، انِبِهاةُ جاعرمو دالةُ الْوعطَاوم ةيالا الْعهتجرولِ دصإِلَى و لُ بِهسوتيو ةنولِ الْجخإِلَى د ا إِنَّ: بِهابوأَب ةنلْجل 
فَالْمراد بِالْوالد  . وأَحسنها دخولًا أَوسطُها ، وإِنَّ سبب دخولِ ذَلك الْبابِ الْأَوسط هو محافَظَةُ حقُوقِ الْوالد انتهى                

ذَلـك  ( فعلَ أَمرٍ من الْإِضاعة     ) فَأَضع  ( لدة أَقْوى وبِالاعتبارِ أَولَى     الْجِنس ، أَو إِذَا كَانَ حكْم الْوالد هذَا فَحكْم الْوا         
 ابالْب ( هلَيع افَظَةحالْم كربِت ) فَظْهحا أَو ( هيلصحلَى تع اوِمد أَي.)٣(   

 فَقَالَ يـا  - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-أَنَّ جاهمةَ جاَء إِلَى النبِى وعن معاوِيةَ بنِ جاهمةَ السلَمى رضي اهللا عنه           
         كريشتأَس جِئْت قَدو وأَنْ أَغْز تدأَر ولَ اللَّهسفَقَالَ  . ر: »   أُم نم لْ لَكه« .معـةَ   « قَالَ . قَالَ ننا فَـإِنَّ الْجهمفَالْز

   )٤(.»يها تحت رِجلَ
        بِىنِ النرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نوع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ   - ص : » بطُ الرخسو دالا الْوى رِضف با الررِض

 دالالْو طخى س٥(.»ف(  
 )      دالالْو طخي سف (   طَاعأَنْ ي رالَى أَمعت هأَنل  بأَغْـض فَقَد هبأَغْض نمو ، اللَّه أَطَاع فَقَد هأَطَاع نفَم ، مكْريو الْأَب 

  )٦(.اللَّه ، وهذَا وعيد شديد يفيد أَنَّ الْعقُوق كَبِريةٌ 
  
  

                              
   خمتصرا-١٦٢٠)١٦١٩/ ٤(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )١(
 )    ١٥٤٨(  رواه الترمذي وصححه األلباين يف صحيح الترمذي )٢(
  )١١٩ / ٥ (- حتفة األحوذي - )٣(
  )  ٢٩٠٨(  رواه النسائي وصححه األلباين يف صحيح النسائي )٤(
  ) ١٥٤٩(اين يف صحيح الترمذي   رواه الترمذي  وصححه األلب)٥(
 )١١٨ص  / ٥ج  (- حتفة األحوذي - )٦(



 

 
  
  

٢٤  
 

  
        

          

ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
   نتيماًمكَفَلَ ي:  

         و هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسلٍ قَالَ رهس نفَعلَّمكَذَا       « : سه ةنى الْجيمِ فتلُ الْيكَافا وأَن « .   ةابببِالـس ارأَشو
  )١(.والْوسطَى ، وفَرج بينهما شيئاً  

             لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نأَ   « :وع يمِ لَهتلُ الْيكَاف        ةنى الْجنِ فياتكَه وها وأَن رِهيغل و « .
  )٢(." وأَشار مالك بِالسبابة والْوسطَى 

  :من عاد مرِيضا 
 -نه سمع رسولَ اللَّـه  فَعن عبد اللَّه بنِ أَبِى بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ اَألنصارِى عن أَبِيه عن جده أَ      

   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُ    -صي وهو : »          إِذَا قَام ا ، ثُميهف قَعنتاس هدنع دى إِذَا قَعتح ةمحى الرالُ فزا فَالَ يرِيضم ادع نم
ع من حيثُ خرج ، ومن عزى أَخاه الْمؤمن من مصيبة كَساه اللَّه عز وجلَّ           من عنده فَالَ يزالُ يخوض فيها حتى يرجِ       

 ةاميالْق موي ةاملَلَ الْكَر٣(»ح(.  
  .دخله ومشى فيه: خاض الشيء 

فَوجدنا عنده أَبا   . يدى قَالَ انطَلق بِنا إِلَى الْحسنِ نعوده      وعن ثُويرٍ هو ابن أَبِى فَاختةَ عن أَبِيه قَالَ أَخذَ على بِ           
 -فَقَالَ على سمعت رسولَ اللَّه      . موسى فَقَالَ على علَيه السالَم أَعائدا جِئْت يا أَبا موسى أَم زائرا فَقَالَ الَ بلْ عائدا               

ما من مسلمٍ يعود مسلما غُدوةً إِالَّ صلَّى علَيه سبعونَ أَلْف ملَك حتى يمـِسى وإِنْ  « :  يقُولُ  - علَيه وسلَّم  صلَّى اهللاُ 
  . )٤(»جنة عاده عشيةً إِالَّ صلَّى علَيه سبعونَ أَلْف ملَك حتى يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فى الْ

مـن عـاد   « وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عن رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ              
 ةنالْج فَةرى خلْ فزي رِيضاً لَمم « .فَةُ الْجرا خمو ولَ اللَّهسا ريلَ يقَالَ ق ةا « ناهن٥(»ج(   

  . أَي يئُولُ بِه ذَلك إِلَى الْجنة واجتناء ثمارها 
لنهـارِ  بِضم الْغينِ ما بين صلَاة الْغدوة وطُلُوعِ الشمسِ كَذَا قَالَه ابن الْملَك ، والظَّاهر أَنَّ الْمراد بِه أَولُ ا                  ) 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  ( لَ اللَّيلِ   أَي ما بعد الزوالِ أَو أَو     ) عشية  ( ولمقَابلَتها ما   

  )٦(.الثَّمر الْمجتنى أَو مخروف من ثَمرِ الْجنة فَعيلٌ بِمعنى مفْعولٍ 
  

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

 

  ) ٧٧٤(ترمذي وحسنه األلباين يف صحيح ال)  ٩٨٥(  رواه الترمذي )٤(
)٥( ملسرواه م  )٢٥٦٨( 
  )٢٧ / ٣ (-  حتفة األحوذي )٦(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
   ي اللَّهف ا لَهأَخ ارز نم:  

ما من عبد مسلمٍ أَتى أَخا لَه يزوره في اللَّه ، إِال ناداه مناد              : ي  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ        فَعن أَنسٍ ، أَنّ النبِ    
علَي قراه ، فَلَم أَرض لَـه  زار في ، و: طبت ، وطَابت لَك الْجنةُ ، وإِال قَالَ اللَّه في ملَكُوت عرشه : من السماِء أَنْ  

ةنونَ الْجى در١()بِق(   
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علَى  « - صع لَه اللَّه دصى فَأَررأُخ ةيى قَرف ا لَهأَخ ارالً زجأَنَّ ر

قَالَ هلْ لَك علَيه من نِعمة تربها قَـالَ الَ  . تى علَيه قَالَ أَين ترِيد قَالَ أُرِيد أَخا لى فى هذه الْقَرية       مدرجته ملَكًا فَلَما أَ   
  .)٢(» أَحبك كَما أَحببته فيه قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّه إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد. 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
الْج نم أْتوبتو اكشمم طَابو تبأَنْ ط ادنزِالً منم ة٣(»ن( .  

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

ه قَالَ  بلَى يا رسولَ اللَّ   : 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

   )٤("ترضى 
  :من ستر مسلماً

     هناُهللا ع يضةَ رريرأَبِي ه نفَع : بِينِ النا إِالَّ        «:  قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم      -  عيني الـدداً فبع دبع رتسال ي
ةاميالْق مواُهللا ي هرت(٥)» س  

يهضِ أَخرع نع در نم:  
      بِىنِ الناِء عدرأَبِى الد نفَع-    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقَالَ   - ص  »    نع در نم        ـارالن هِهجو نع اللَّه در يهضِ أَخرع

 ةاميالْق مو٦(.»ي(   
         منهج ارن ادالر هجو نع اللَّه فرص أَي .   اوِينقَالَ الْم :          ـهيبذعأَنَّ ت؛ ل هجالْو صخو ذَابالْع هذَات نع أَي

ي الْإِيلَامِ وكَى فأَن انوي الْهف د٧(.أَش(  
                              

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

   )  ٢٦٠٤( وصحيح اجلامع  ) ٢٨٧( وحسنه األلباين يف الصحيحة 
)٥( ملسم اهور )باب بشارة من ستر اهللا تعاىل عيبه يف الدنيا بأن يستر عليه يف اآلخرة) ٢٩٥٠.  
 )  ١٥٧٥(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي )  ٢٠٥٦(  رواه الترمذي )٦(
  )١٥٦ / ٥(  حتفة األحوذي  )٧(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  :من أَنظَر معِسراً 

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر مثَهدفَةَ حذَياشٍ أَنَّ حرنِ حب ىعرِب نفَع-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص - »  وحكَةُ رالَئالْم لَقَّتت
     مفَقَالُوا أَع لَكُمكَانَ قَب نملٍ مجئًا قَالَ الَ     ريرِ شيالْخ نم لْت . ذَكَّرـانِى أَنْ         . قَالُوا تيتف رفَـآم اسالن ايِنأُد تقَالَ كُن

  )١(.» قَالَ اللَّه عز وجلَّ تجوزوا عنه - قَالَ -ينظروا الْمعِسر ويتجوزوا عنِ الْموسرِ 
  :من سقَى عطْشاناً

أَنَّ رجالً رأَى كَلْباً يأْكُلُ الثَّرى من الْعطَـشِ ، فَأَخـذَ            « :عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم           فَ
  )٢( »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    
لُ الثَّرى من الْعطَشِ ، فَقَالَ لَقَد بلَغَ هذَا  علَيه الْعطَش ، فَنزلَ بِئْرا فَشرِب منها ، ثُم خرج فَإِذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ ، يأْكُ               

   لَه فَرفَغ ، لَه اللَّه كَرفَش قَى الْكَلْبفَس ، ىقر ثُم ، يهبِف كَهسأَم ثُم فَّهَأل خلَغَ بِى فَمى بثْلُ الَّذم « . ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي
هى الْبا فإِنَّ لَنا قَالَ ، ورمِ أَجائ: » رأَج ةطْبر ى كُلِّ كَبِد٣(»ف( .  

غُفر المرأَة مومسة مرت    « : عن رسولِ اللَّه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ           - رضى اهللا عنه     -وعن  أَبِى هريرةَ     
       ثُ ، قَالَ كَادلْهي ىكأْسِ رلَى رـاِء ،                بِكَلْبٍ عالْم نم لَه تعزا ، فَنارِهمبِخ هثَقَتا ، فَأَوفَّهخ تعزفَن ، طَشالْع لُهقْتي 

 كا بِذَللَه رف٤(»فَغ( .   
  :إِذَا صلَّت الْمرأَةُ خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فَرجها ، وأَطَاعت بعلَها 

  نا فَعا فَقَالَ لَههتاجح نم غَتفَفَر ةاجى حف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىالن تأَت ةً لَهمنٍ أَنَّ عصحنِ منِ بيصالْح
       لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  بِىالن »   تجٍ أَنوز أَذَات « . معن قَالَ . قَالَت »أَن فكَي لَه ت « . تزجا عإِالَّ م ا آلُوهم قَالَت

 هنقَالَ . ع » كارنو كتنج وا همفَإِن هنم تأَن نظُرِى أَي٥(»فَان(     
 خمسها ، وصامت شهرها ،    إِذَا صلَّت الْمرأَةُ  : قَالَ رسولُ اِهللا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     

اَءتش ةنابِ الْجوأَب أَي نم لَتخا دلَهعب تأَطَاعا ، وهجفَر تنصح٦(.و(  
      تِسرخو مالْقَو بِحلُ رافا الْغهأَي ،      ترا سمبِيبِ ووا إِلَى الْحارسوا، وقَامو  يضرِ وامبِاَألو     ترأُم ا بِهم تع ،

       ترفَأُس ترراغْتى ووالْه رِق نوا مملسونَ     ، ورشحي نيح مهمقْدةُ تادعالسو مهمدخا تينافَسِ {فَالدنتفَلْي كي ذَلفو
    .} الْمتنافسونَ

                              
)١( ملسرواه م  )٤٠٧٦(   
  ).١٧٣(  رواه البخاري )٢(
   )٥٩٩٦(ومسلم  ) ٢٣٦٣(  رواه البخارى)٣(
  )٣٣٢١(  رواه البخاري )٤(
  )١٥٠٩(وصححه ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٢٧١٩(واحلاكم )  ٣٧٧(واحلميدي) ١٩٥١٩(  رواه أمحد )٥(
  )٦٦٠-٣٠٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٤١٦٣) (٤٧٢ / ٩ (-  رواه ابن حبان )٦(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
      تا اشلِ فَمائإِلَى الْفَض مقْتوش لَقَد  مقْت ،   ما أَفَقْتى موكْرِ الْهي سف متأَنلِ وذَائنِ الرع متجِرزو ،  كُمفُـسأَن متباسح فَلَو

  مقَّقْتحو ،      مثَّقْتويقٍ تثرِ ويبِغ كُمأَن متملع ،       بالطَّال دج ى فَقَدورِ الْهأَس نم الصوا الْخافَسِ   {ونَ  فَاطْلُبنتفَلْي كي ذَلفو
    .} املتنافسون

وال جعلَنا ممن ، واستعملَ في طَاعته جميع جوارِحنا    ، وعصمنا من ذُنوبِنا وقَبائحنا     ، أَيقَظَنا اللَّه وإِياكُم لمصالحنا     
 ونى بِدضري}تفَلْي كي ذَلفافَسِ املتنافسونون {.  

*****  
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  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 اِإللَـــه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعاليا

هبكَت  
 

محالر دبو عطَفَىأَبصم دمنِ أَح 
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(
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
 رِسهالف   

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

  ٣...................................................................................................................................فُرص تدخلُك اجلَنةَ

  ٣.........................................................................................:سراتمن شهد بالوحدانية ثالثَ مرات اُجري من النار واحل*

  ٣..........................................................................................:ومن كَانَ آخر كَالَمه ال إِله إِالَّ اُهللا، دخلَ الْجنة بإذن اهللا* 

 * ودات أدخلهخبمسٍ معد هِدش نات وماجلَن ٣.............................................................................................:اُهللا فسيح  

  ٤........................................................................................................:وجبت لَه الْجنةُ، من أَذَّنَ اثْنتي عشرةَ سنةً * 

 * اَألذان رديديف.. وت ببانسنولِ اجلخ٤...........................................................................................................: د  

  ٤.................................................................................................:ودعاٌء عند اَألذَان مأثور يغفر لك به العزيز الغفور* 

  ٤............................................................................................:به البشري النذيرودعاء بعد اَألذَان يسري يشفع لك بسب*  

  ٤.............................................................................:وبدعاٍء بعد وضوئك للصالة تفتح لك أبواب اجلنة الثمانية بإذن اهللا *  

  ٥...........................................................................:وجه اهللا سبب لدخول اجلنة بإذن اهللاوصالةُ ركعتني بعد الوضوء ابتغاء * 

 * نافَظَ على صالة اجلماعة يف املسجدم٥...........................................................................................................:ح  

 * نمالَةى أَثَرِ صالَةً فلَّى صاصمهنيلغُ بي لَم٥.......................................................................................................: و  

 * طَاعتاس إِن تيالْب جحانَ وضمر امصو هِنيتاقومو نهودجسو هِنكُوعرو هِنوئضلَى وسِ عمالْخ اتلَولَى الصافَظَ عح نكَاةَ مطَى الزأَعبِيالً وس هإِلَي
  ٦.........................................................................................................................:طَيبةً بِها نفْسه وأَدى اَألمانةَ 

  ٧........................................................: الغيوبمن صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الغروبِ أُجري من النار وأُدخلَ اجلنةَ بإذن علَّامِ* 

 *في الصةً فجفُر دس ن٨...........................................................................................................................:م  

  ٨..............................................................................:ن بيت فى الْجنة من صلَّى اثْنتى عشرةَ ركْعةً فى يومٍ ولَيلَة بنِى لَه بِهِ* 

  ٨........................................................................................................:من صلَّى الضحى أَربعا، وقَبلَ الظُّهرِ أَربعا * 

  ٩...................................................................:هرِ وبعده أَربع ركَعات تحرم صاحبها على النار والويالتأَربع ركَعات قَبلَ الظُّ* 

  ٩.........................................................................................:من قَام بعشر آيات كُتب لَه قنطَار ودخلَ اجلنةَ مع األبرار* 

  ٩..................................................................... :ومن قَام بِمائَة آية كُتب من الْقَانِتني، ومن قَام بِأَلْف آية كُتب من الْمقَنطَرِين* 

  ٩....................................................................................................................:خصلَتان سبب لدخولِ اجلنانو* 

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

  ١٠....................................................................................................:واملستغفرون باألسحار هم أهلُ اجلنة األطهار* 

 * دجةَ فَسدجالس مآد نأَ اب١٠.................................................................................................................:إِذَا قَر  

 *صِ قَطَاةفْحكَم لَوو لَّها لجِدسى منب ن١٠..........................................................................................................:م  

  ١١....................................................................................................:من حفظَ الْقُرآنَ ارتقى بقدر حفْظه يف اجلنان* 
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
  ١١.....................................................................................:من حفَّظَ ولده الْقُرآن كَساه الرحيم الرمحن من حلَلِ اجلنان*  

 * نأَ م١١...............................................................................................:عشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا اإلخالص قَر  

 *امص نلَمافو١١..................................................................................................................................: الن  

  ١٢................................................................................:من صامَ يوماً يف سبِيلِ اِهللا وتبِع جنازةً وأَطْعم مسكيناً وعاد مرِيضاً

  ١٢.....................................................................................................................:من صام ثَلَاثَةَ أَيامٍ من الشهرِ* 

  ١٢..........................................................................................................:من صام رمضانَ ثُم أَتبعه ستا من شوال* 

 *امص نرمشي األيامِ العحاً فاللَ صموع ةجي احلذ ناُألولَى م سع١٢............................................................................: الت  

 * موي امص ناَءموراش١٤............................................................................................................................:ع  

 *امالطَّع مأَطْعو لَامى السأَفْش ن١٤..................................................................................................................:م  

 *حبقَالَ إِذَا أَص نا: مبِين دمحبِما، وينلَامِ دبِالْإِسا، وببِاِهللا ر يتض١٥................................................................................:ر  

  ١٥...........................................................................................................................:من أَكثَر من االستغفَارِ* 

 * ةي اجلَنف له بيت نِىبو ئَةيعنه مليون س ىحمو  ةنسبه مليون ح لَه بوقِ كُتاَء السعقَالَ د ن١٥..................................................:م  

 *ي نيح لَيلَّى عص نراًمشِسي عمي نيحراً، وشع بِح١٦.......................................................................................... :ص  

ةً أَو عظْماً عن طَرِيقِ الناسِ وأَمر بِمعروف أَو نهى من كَبر اللَّه وحمد اللَّه وهلَّلَ اللَّه وسبح اللَّه واستغفَر اللَّه وعزلَ حجراً عن طَرِيقِ الناسِ أَو شوكَ
  ١٦..........................................................................................................................................:عن منكَرٍ 

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

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

ربح والطوال فَه عبذَ السأَخ ن١٧......................................................................................................:من األحبار  وم  

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

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

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

 نا عشرا بىن اهللا له يف اجلنة قصرا وسورةُ اإلخالص مأَه١٨........................................................................................:قَر  

  ١٨.......................................................................................................................:من علَّم آيةً من كتابِ اِهللا* 

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

 *يهضِ أَخرع نع در ن١٩...........................................................................................................................:م  

  ١٩..................................................................................................................................:من أَنظَر معِسراً* 

  ١٩.................................................................................................................................:من سقَى عطْشاناً* 

ناَهللا م دمفاسترجع وح هلَدبإذن اهللا،  مات و احلمد بيت ةيف اجلن له نِى٢٠..........................................................................:ب  

  ٢٠................................................................................:أَو ولَداً صالحاً يدعو لَه، أو علماً ينتفَع بِه، من ترك صدقَةً جارِيةً* 
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ـَةَ اجلَن لُكدخت صفُر         
 *  هتوم دعب نم نهرأَج دبلْعرِي لجي عب٢١........................................................................................................:وس  

  ٢٢.....................................................................................:ورِ العنيمن كَظَم غَيظًا دعاه اهللا يوم الدين حىت يخيره من احلُ

  ٢٢...........................................................................................من رمى بِسهمٍ في سبِيلِ اللَّه ومن شاب شيبةً في الْإِسلَامِ

-ملسةً مقَبر قتأَع ن٢٢............................................................................................................................:ةً م  

  ٢٢.........................................................................................      : وسيد االستغفَارِ سبب لدخولِ اجلنة بالليل أو النهار

يهدالو رب ن٢٣.......................................................................................................................................:م  

  ٢٤......................................................................................................................................:من كَفَلَ يتيماً

  ٢٤....................................................................................................................................:من عاد مرِيضا 

  ي اللَّهف ا لَهأَخ ارز ن٢٥............................................................................................................................:م  

  ٢٥.....................................................................................................................................:من ستر مسلماً

يهضِ أَخرع نع در ن٢٥.............................................................................................................................:م  

  ٢٦....................................................................................................................................:من أَنظَر معِسراً

  ٢٦...................................................................................................................................:من سقَى عطْشاناً

  ٢٦..................................................................:رجها ، وأَطَاعت بعلَها إِذَا صلَّت الْمرأَةُ خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فَ

  ٢٨..............................................................................................................................................وأَخريا

رِسه٢٩.............................................................................................................................................الف  

  


