
 
 
 

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @
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òä§a@kÛb @bí@ @

òä§a@kÛb @bí@ @
‡í‹m@aˆbß@ @

ñý—Ûbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@bnÐß@‡í‹mc@ @
  م ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلق
  ١}الصالة   مفتاح اجلنة {

@ü@_@òä§a@Ý‚a‡ß@åß@Ý‚‡ß@‡í‹mc@@üë@Þìy@@@üg@ñìÓ
bi@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يل قال قال سعد بن عبادة 
قـال الحـول   ! بلى :قلت  أال أدلك على باب من أبواب اجلنة ؟{

  ٢}والقوة إال باهللا
@@@@_@òä§a@Ý‚a‡ß@åß@µÜ‚‡ß@‡í‹mc@@â‡‚c@Ùí‡Ûaë@

‰më@òÇbİÛbi@bà@ÝÛ@ @

                                 
صححه ،  ٤الترمذي،  ٥/٥٢٦وحسنه السيوطي فيض القدير  ٢٧١١البيهقي ،  ٣/٣٤٠املسند  ١

    ١٥٨١األلباين يف صحيح الترغيب 
   ١٥٨١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤/٢٩٠املستدرك  ٢
  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستشريه يف اجلهـاد  
  فقال 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٣}ألك والدان قال نعم قال الزمهما فإن اجلنة حتت أرجلهِما{ 

laìic@Áëc@‡i‹mc@Úbic@É c@_@òä§a@ @
  : سلمصلى اهللا عليه وقال 

  ٤}اجلنة  لوالد أوسط أبوابا{
lbi@‡í‹mc@@Ý‚‡m@éäß@òä§aâbî—Ûbi@ÙîÜÇ@_@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
إن يف اجلنة لبابا يقال الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامـة ال  { 

  ٥}يدخل منه أحد غريهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

                                 
وصـححه   ٢/١٠٤احلـاكم  ،   ٢٢٠٢الطرباين يف الكبري   ،  ٢٧٨١ه ابن ماج، ٦/١١النسائي  ٣

    ٢٤٨٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، ووافقه الذهيب 
وصححه ووافقه الذهيب  ١٥٢/ ٤واحلاكم ١٩٠٠الترمذي ،  ٢٠٨٩ابن ماجه ،  ١٩٦/ ٥املسند  ٤

  وقال األلباين وهو كما قاال 
   ٩١٤الصحيحة 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@ @
@ @

@Ùöbã@Ýc@æìØí@æc@æ†‹íå@@@@laìic@ðc@À@ñ©a
@òä§aí_@Þì‚‡Ûa@éäß@‡í‹@èàÜÇdÏ@å@@éÄÏb@ñŠë‹›i

èmý–@óÜÇå@èßbî–ëå@ë@óÜÇ@òÄÏbaèu‹Ïå@
ëÛa@òÇbİþëŒaèuå@@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
} إذا صلت املرأة خها ، وصامت شهرها ، وحفظـت فرجهـا،   مس

  ٦}وأطاعت زوجها ، قيل هلا ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت 
‡í‹mc@§a@laìic@ÙÛ@|nÐm@æc@@@@åß@Ý‚‡m@òîãbàrÛa@òä
bèíc@@o÷’_@mõìšìÛa@‡Èi@‡è“@ @

  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

                                                                           
   ١١٥٢مسلم ،  ١٨٩٦البخاري  ٥
  
  ١٩٣٢حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٤١٥١ابن حبان ،  ١٩١/  ١ املسند ٦

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

وحده  أشهد أن ال إله إال اهللا: من توضأ فأحسن الوضوء ، مث قال {
ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلين مـن  

يدخل من  له أبواب اجلنةواجعلين من املتطهرين ، فتحت ، التوابني 
  ٧}أيها شاء

@@@@@@óÜÇ@Ú†üëc@ÚbÔÜní@æc@†üëc@ÙÛ@pbß@åß@bí@‡í‹mc
áèmìß@À@‹uþa@knyc@_@òä§a@laìic@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
ما من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال تلقوه من {

  ٨}أبواب اجلنة الثمانية من أيها شاء دخل
جلس إليه نفر من ، ه وسلم إذا جلس كان رسول اهللا صلى اهللا علي{

أصحابه وفيهم رجل له بن صغري يأتيه من خلف ظهره يقعد بني يديه 
إىل أن هلك الصيب فامتنع الرجل أن حيضر احللقة يذكر اهللا وحيـزن  

                                 
   ١٦٩أبو داوود ،   ٢٣٤ مسلم ٧
  
  ، ١٩٩٣حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٦٠٤ابن ماجة  ٨



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

عليه ففقده النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال مايل ال أرى فالنا فقالوا 
ه ذلك من حضور احللقـة  يا رسول اهللا بنيه الذي رأيت هلك فمنع

فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عنه فأخرب أنه قد هلك فعزاه 
أو   أن تتمتع به عمـرك  عليه مث قال يا فالن أيهما كان أحب إليك 

تأيت غدا بابا من أبواب اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه يفـتح لـك   
يل أحب إيل قال  فقال يا نيب اهللا بل يسبقين إىل أبواب اجلنة فيفتحها

فذلك لك فقام رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا فداك أيب وأمي 
هذا لفالن خاصة أو ملن هلك له من املسلمني فرط كان ذلك له قال 

  ٩}بل كل من هلك له فرط من املسلمني كان ذلك له
@@@@@ÙÛ@ÞbÔíë@òîãbàrÛa@òä§a@laìic@ÙÛ@|nÐm@æc@‡í‹mc

º‹×@ý‚‡ß@Ý‚‡nÏ@âýi@Ý‚†a@@@‹öbjØÛa@känua@_@b
öa‹ÐÛbi@ïmcë@ @

                                 
،  ٣١/  ١٩الطـرباين يف الكـبري   ،  ١/٣٤احلاكم ،  ٢٩٤٧ابن حبان ،  ١١٨،  ٤/٢٢النسائي  ٩

   ٢٠٠٧لباين يف صحيح الترغيب صححه األ
  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

  :قال أبو هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والذي نفسي بيده ثالث مرات مث سكت فأكب كل رجـل منـا   {

يبكي حزنا ليمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال ما من عبد 
ـ  بع إال يؤدي الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر الس

إِنْ تْجتنِبوا كَبـاِئر  { : فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يقول اهللا تعاىل 
) ٣١(ما تْنهْونَ عْنه نكَفِّْر عْنكُْم سيِّئَاِتكُْم ونْدِخلْكُْم مـْدخلًا كَرًِميـا  

  } النساء}
  ١٠}إال فتحت له أبواب اجلنة فقيل له ادخل بسالم {ويف رواية 

Øm@æc@‡í‹mc@@@@‡¼c@_@òä§a@¶g@óÇ‡í@åß@Þëc@åß@æì
õa‹›Ûaë@õa‹Ûa@À@a@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ١١} أول من يدعى إىل اجلنة الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء{ 

                                 
وصـححه   ٢/٢٤٠و١/٢٠٠احلاكم ،  ١٧٤٥ابن حبان ،  ١/١٦٣ابن خزمية ،  ٥٠٨النسائي  ١٠

   ٥٢٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٤٣٦ضعفه األلباين يف سنن النسائي ، ووافقه الذهيب يف املوضعني 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@ @
‘bäÛa@åÇ@aìÐÇa@_@òä§a@Þì‚‡Û@ÙîÜÇ@ô†bäí@æc@‡í‹mc@ @

  : سلم قال صلى اهللا عليه و
اهللا وليدخل اجلنـة   اد ليقم من أجره علىا أوقف العباد نادى منذإ{

  ١٢}قيل من ذا الذي أجره على اهللا قال العافون عن الناس
@æìØm@æc@‡í‹mc@òä§a@µÜ‚a‡Ûa@Ýöaëc@À_@c@@@óÜÇ@–
@bîã‡Ûa@À@‹ÔÐÛa@ @

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اهللا و : هل تدرون أول من يدخل اجلنة من خلـق اهللا ؟ قـالوا    {

  ١٣}أول من يدخل اجلنة من خلق اهللا الفقراء: قال ! أعلم رسوله 

                                                                           
والصغري   ٣٠٣٣األوسط  ،١٢٣٤٥الطرباين يف الكبري ، وصححه ووافقه الذهيب  ١/٥٠٢احلاكم  ١١

حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٣٠٨ضعفه األلباين يف املشكاة ،  ٣٦٠١١عبد الرزاق يف مصنفه  ،  ٢٨٨
٢٣٢٤  

  
وابن أيب الـدنيا يف ذم  ،  ٣٦٣٢وحسن إسناده املنذري يف الترغيب  ٢٠١٩الطرباين يف األوسط  ١٢

   ٤٠٦ضعفه األلباين يف الضعيف ، الغضب 
  ٣١٨٣ححه األلباين يف صحيح الترغيب ص،  ٢/١٦٨املسند  ١٣

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

bÐîÐÇ@å×@_@òä§a@µÜ‚‡Ûa@Ýöaëc@åß@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أول ثالثة يدخلون اجلنة 

الشهيد وعبد أدى حق اهللا ونصح لسيده وفقري متعفف ضعيف ذو { 
  ١٤}عيال 
@ @

b@ÝÓ@éöbã@ô‡yc@oİÔ@åß@bí@@@@Ú‹°@æc@åí‡í‹mc
éîjnya@_@òä§a@¶g@ÙİÔ@ @

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
سـررِِه إىل اجلنـة إذا   والذي نفسي بيده أن السقط ليجر أمـه بِ {

  ١٥}احتسبته

                                 
حسنه حمققوا الترغيب ،  ٧٤٣٨،  ٧٢٠٤ابن حبان ،  ٤/٨ابن خزمية ، وحسنه ١٦٤٢الترمذي   ١٤

١١٢٣   
  
السقط الولد الذي تسقطه ،  ٢٠٠٨صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٥/٢٤١املسند  ١٥

  األم احلامل قبل اكتمال حلقته ووالدته 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@éÜÈucë@æe‹ÔÛbi@ÝàÇc@_@òävÜÛ@Ú†ìÔí@‡öbÓ@‡í‹mc
@Ùßbßc@ @

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن جعله إمامه قـاده إىل  مصدق م) جمادل(القرآن مشفع وما حل { 

  ١٦ }اجلنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار
c@Ýîj@‡í‹m@@@Ùí‡èí@Õí‹ @L@@ÙîÜÇ@_@òä§a@¶g

@Ö‡—ÛbiïÇ‹“Ûa@áÜÈÛa@kÜ ë@©a@Þb—‚ë@ @
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

  ١٧}إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة {
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وإن {
املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعامل من يف 
السماوات واألرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل علـى العابـد   

                                 
   ١٤٢٣صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٨٦٥٥الطرباين يف الكبري  ،  ١٢٤ابن حبان  ١٦
   ٦٠٩٤ البخاري ١٧

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة األنبيـاء مل  
ديناراً وال درمهاً إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافـر   يورثوا

{١٨  
@@@À@™ý‚⁄a@Éß@†‡@_@òä§a@À@ÙÜm@æc@‡í‹mc
@ïÇ‹“Ûa@ÝàÈÛa@‡—Ócë@laì—Ûa@ð‹¥@ðc@µm†bè“Ûa

Áí‹Ðm@üë@Âa‹Ïg@Ë@åß@ @
  : سلمصلى اهللا عليه وقال 

 اشهد عند اهللا ال ميوت عبد يشهد أن ال الـه إال اهللا وان حممـدا  {
  ١٩} رسول اهللا صدقا من قلبه مث يسدد إال سلك يف اجلنة

@a@À@Ùãaì‚g@ŠŒ@_@òä§a@Ýçc@åß@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                 
ابن ماجة ،  ٢٦٨٢الترمذي ،  ٣٦٤٢،  ٣٦٤٠أبو داوود ،   ١٩٦/ ٥املسند ،  ٢٦٩٩مسلم   ١٨

  ، ١/١٦٥احلاكم ،  ٢٢٣
   ٦٧حسنه األلباين يف الترغيب ١/١١١والدارمي  

  ١٥٢٣األلباين يف الترغيب صححه  ٤/١٦املسند  ١٩



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

. بلى يا رسـول اهللا  : أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة ؟ قالوا  {
د يف اجلنة واملولود يف الصديق يف اجلنة و الشهيالنيب يف اجلنة و :قال 

  ٢٠}رجل زار أخاه يف ناحية املصر يزوره يف اهللا يف اجلنة اجلنة و
@Ùöbã@Ýc@æìØí@æc@æ†‹íÝçc@åß@_@òä§a@@@@å@ÝÓ

ë@åèuaëŒc@óÜÇ@†ëûÇ@†ë†ë@åØí@æc@åèîÜÇ@@k›Ë@aˆg
@bèuëŒ@åß@ïç@oj›Ë@ëc@bèuëŒ@bèîÜÇ@æc@bèîÜÇ@‰‚dm

bèäÇ@óš‹í@óny@bèuëŒ@‡îi@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
نساؤكم من أهل اجلنة الودود العؤود على زوجها اليت إذا غضبت {

ال أذوق غمضـاً حـىت   : جاءت حىت تضع يدها يف يده مث تقـول  
  ٢١}ترضى

                                 
األلباين حسنه يف الصحيح ،  ٣١٢/ ٤امع ،  ٢١٩عشرة النساء  ١/٤٦الطرباين يف األوسط  ٢٠

    ٢٨٧وذكره يف الصحيحة ٢٦٠٤
األلباين حسنه يف الصـحيح  ،  ٣١٢/ ٤امع ،  ٢١٩عشرة النساء  ١/٤٦الطرباين يف األوسط  ٢١

   ٢٨٧وذكره يف الصحيحة ٢٦٠٤

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@ÙjÜÓ@ÖŠë@Þ‡Çc@_@òä§a@Ýçc@åß@æìØm@æc@‡í‹mc
ÑÐÈmë@õbi‹ÓÿÛ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ورجل رحـيم   ،أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق { 

  ٢٢}وعفيف متعفف ذو عيال ، رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم 
òä§a@ÚìÜß@åß@æìØm@æc@‡í‹mcRS@aë@@@‡äÇ@µÈÛa@Šì¨

@_@æŁa@åß@ÙcŠa@‹ßc@åÇ@ÑÜƒnm@ü@@ @
أعرايب وهو يف ) بيت من الشعر(م خبباء سلمر النيب صلى اهللا عليه و{

األعرايب ناحية من دون الغزو فرفع يسلم يرأصحابه صلى اهللا عليه و
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    اخلباء فقال من القوم ؟ فقيل له

هل من عرض الدنيا يصيبون ؟ قيل : أصحابه يريدون الغزو فقال و

                                 
  ٢٨٦٥مسلم  ٢٢
  أتريد أن تكون من ملوك اجلنة ؟ كن من الضعفاء املساكني ٢٣

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال يؤبه له ) الثوب اخللق(أال أخربك عن ملوك اجلنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين {
   ٢١٥٦لضعيف ضعفه األلباين يف ا،  ٤١١٥ابن ماجة }  لو أقسم على اهللا ألبره) ال يعتىن به(



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

دابة (د إىل  بكر له له نعم يصيبون الغنائم مث تقسم بني املسلمني فعم
عليه اهللا سار معهم فجعل يدنو ببكره إىل رسول اهللا صلى فاعتقله و) 

فقـال   بكره عن رسول اهللا) يبعدون(جعل أصحابه يذودون وسلم و
دعوا يل النجدي فو الذي نفسـي  : سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و

أخرب بذلك الـنيب  فلقوا العدو فاستشهد ف، بيده إنه ملن ملوك اجلنة 
سلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشراً مسروراً يضحك صلى اهللا عليه و

عنه فقلنا يا رسول اهللا رأينـاك مستبشـراً تضـحك مث    مث أعرض 
أما ما رأيتم من استبشاري وسروري فلما رأيت : أعرضت عنه فقال 

من كرامة روحه على اهللا تعاىل وأما إعراضي عنه فإن زوجتـه مـن   
  ٢٤}احلور العني اآلن عند رأسه

@@@À@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÛa@òÔÏ‹i@æìØm@æc@‡í‹mc
rØi@ÙîÜÇ@_@òä§a@†ìvÛa@ñ‹@ @

عن ربيعة بن كعب األسلمي قال كنت أبيت مع رسول اهللا صـلى  {
اهللا عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال يل سل فقلت أسـألك  

                                 
 ١٣٨٣األلباين حسنه يف صحيح الترغيب ،  ٤٣١٧ شعب االميان ٢٤

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

مرافقتك يف اجلنة قال أو غري ذلك قلت هو ذاك قال فـأعىن علـى   
  ٢٥}نفسك بكثرة السجود

@@@@@Áë@À@a@ÞìŠ@òÔÏ‹i@æìØm@æc@‡í‹mc@òä§a@@ü@_
Ûa@ÝàÈm‹öbjØ@ @

  :ا رسول اهللا كم الكبائر ؟ قال يقيل 
اإلشراك باهللا وقتل املؤمن بغري حق والفـرار يـوم    تسع أعظمهن {

الزحف وقذف احملصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق 
الوالدين املسلمني وإحالل البيت احلرام قبلتكم أحيـاء وأمواتـا ال   

الصالة ويؤيت الزكاة إال رافق  ميوت رجل ال يعمل هذه الكبائر ويقيم
 عريجنة أبواا مصـا ) وسط(يف حببوحة حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٦}الذهب
  

                                 
   ٤٨٩مسلم  ٢٥
 
ضـعفه  ، رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون  ١/٤٨امع  ١٠/١٨٦البيهقي  ١/٥٩احلاكم  ٢٦

  حببوحة اجلنة وسط اجلنة،  ١١١٣حسنه حمققوا الترغيب ،  ٤٦١األلباين يف الترغيب 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@éÛ@‹ÐÌna@_@òä§a@À@Úìic@òuŠ†@ÉÏ‹m@æc@‡í‹mc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن اهللا لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول يـا رب أىن يل  { 
  ٢٧} ستغفار ولدك لكهذه؟ فيقول با

؟ هذا أىن يل : الدرجة فـيقول للرجل لـريفع اهللا تبارك وتعاىلإن {
  ٢٨}لكفـيقال بدعاء ولدك 

@@@@@@@À@oîi@ÙÛ@óäjíë@òä§a@À@òuŠ†@ÉÏ‹m@æc@‡í‹mc
ÒìÐ—Ûa@À@x‹ÐÛa@‡@_@òä§a@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٩}اهللا ا درجة وبىن له بيتاً يف اجلنة  من سد فرجة رفعه {

                                 
صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ،  ٤/٢٥٩وصحح إسناده ابن كثري يف التفسري  ٥٠٩/ ٢املسند  ٢٧

١٥٩٨   
 رجاله رجال الصحيح ٣١٤١امع يف األدعية دعاء الولد لوالده قال رواه البزار  ٢٨
   ٥٠٢صححه األلباين يف الترغيب ،  ١٩٨٢األصبهاين يف الترغيب والترهيب  ٢٩
  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mcòä§a@À@oîi@c@_@ÅÐy@@ÙÐã@@@åß
@éÛì‚†@õbÇ‡i@ïmdÏ@ÖìÛa@ÙÛì‚†@‡äÇ@òÜÐÌÛa@ @

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له لـه   ن قال حني يدخل السوقم {

امللك وله احلمد حييي ومييت وهو احلي الذي ال ميوت بيده اخلري وهو 
قدير كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف  على كل شيء

  ٣٠}سيئة وبىن له بيتا يف اجلنة
@æìØí@æc@‡í‹mc@ÙÛòä§a@À@oîi@@óÜÇ@ÅÏby@_@@åäÛa

‹Ûaëåç‡Èië@öa‹ÐÛa@ÝjÓ@kma 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة بين لـه ـن بيـت يف    {
  ٣١}اجلنة

  ى اهللا عليه وسلم وقال صل

                                 
   ٢/٢١و صحيح ابن ماحة ٣/١٥٢ الترمذييف صحيح  االلباينحسنه   ٣٠
 ٧٢٨ مسلم ٣١



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

، من ثابر على ثنيت عشرة ركعة من السنة بىن اهللا له بيتا يف اجلنـة  {
أربع ركعات قبل الظهر وركعتني بعده وركعتني بعد املغرب وركعتني 

  ٣٢}بعد العشاء وركعتني قبل الفجر
@@_@òä§a@À@bnîi@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹m@c@ÅÏby@@óÜÇ@@ÉiŠc@

@@‹—ÈÛa@ÝjÓ@pbÈ×Š@ @
  : صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  قال

له بيتا يف  اهللا عز وجل بىنركعات قبل العصر  أربع حافظ على من{
  ٣٣}اجلنة

@c@_@òä§a@À@bnîi@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹m@c@@@À@a‡vß@óäi
@bîã‡Ûa@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٣٤}يف اجلنة  مثلهوجه اهللا بىن اهللا له  بهبىن مسجداً يبتغي  من{

                                 
  ١٢٥٠أبو داوود ، وقال حسن صجيح  ٤١٥،  ٤١٤الترمذي  ٣٢
 الترغيـب حمققـوا   حسنه،  ٣٢٧ضعفه األلباين يف الترغيب ،   ٥٩: ص ١٣: يعلى ج أيب مسند ٣٣

٨٤٦  
  ٥٣٣ مسلم،  ٤٥٠ لبخاريا ٣٤

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

À@oîi@‡í‹mc@bèi@Ö‡—më@ŠìjÓ@‹Ðyc@_@òä§a@@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٣٥}من حفر قربا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة { 
@@@pbß@åß@bí@‡à¨a@oîi@óàí@òä§a@À@oîi@‡í‹mc

æìÈuaŠ@éîÛg@ægë@@æg@ÝÓë@a@‡¼c@_@†üëc@ÙÛ@ @
قولون نعم إذا مات ولد العبد قال اهللا ملالئكته قبضتم ولد عبدي في{ 

فيقول قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون 
محدك واسترجع فيقول اهللا ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسـوه بيـت   

   ٣٦}احلمد
@ @

@ÙÓý‚c@åy@_@òä§a@óÜÇc@À@oîi@‡í‹mc@ @
@byŒbß@ìÛë@l‰ØÛa@Ú‹ma@_@@òä§a@Áë@À@oîji@‡í‹mc@ @

                                 
األوسط وفيه اخلليل بن مـرة وفيـه   رواه الطرباين يف ٢/٢٠امع ،  ٩٢٩٢الطرباين يف األوسط   ٣٥

  ٥١٣١حسنه بشواهده حمققوا الترغيب ،  ٥٠٠٢ضعفه األلباين يف الضعيفة ، كالم 
حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٦٩الطيالسي ص، وحسنه ١٠٢١الترمذي  ،  ٤/٤١٥املسند  ٣٦

  االسترجاع إي قول إن هللا وإن إليه راجعون،  ٢٠١٢



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@@ä§a@@ïyaìš@À@oîi@‡í‹mc@@@ægë@Þa‡§a@Ú‹ma@_@ò
bÔ«@oä×@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ربض اجلنة ومـن تركـه    ببيت يفهو مبطل بين له ترك املراء و من{

  وهو 
  ٣٧} ها يف أعالها ومن حسن خلقه بين له وسط حمق بين له يف

ترك املراء وإن كان حمقا وببيت يف  نأنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة مل{
ن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن وسط اجلنة مل
  ٣٨}حسن خلقه

@@òä§a@À@oîi@åß@‹r×c@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mc@L@@µnîi@L
qýqò@@òä§a@Ò‹Ë@óÜÇc@À@oîi@áèäß@L@⁄a@ÕÔy@æbº@
@bi@ @
  : رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قال

                                 
   ١٣٣صححه األلباين يف الترغيب ،  ٥١ماجة ابن ،   ١٩٩٣الترمذي  ٣٧
   ٢٧٣األلباين حسنه يف الصحيحة ،  ٤٨٠٠أبو داوود  ٣٨

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

، لم وهاجر ملن آمن يب واس)أي الكفيل(والزعيم احلميل أنا زعيم  {
وأنا زعيم ملن آمـن يب  ، ببيت يف ربض اجلنة وبيت يف وسط اجلنة 

واسلم وجاهد يف سبيل اهللا ببيت يف ربض اجلنة وبيت يف وسط اجلنة 
وبيت يف أعلى غرف اجلنة فمن فعل ذلك مل يدع للخري مطلبـا وال  

  ٣٩}من الشر مهربا 
@òä§a@À@bÏ‹Ë@‡í‹mc@@@@ò–b‚@pbÐ–aìß@b@@@åß@bèîÏ

îÈäÛa@@@æˆc@üë@pcŠ@µÇ@ü@bß@Ò‹“Ûaë@pa‰ÜÛaë@á
oÈ@@áÓ@_@‘bäÛa@áÈ c@L@ÝîÜÛa@L@ï“Ïcë@@Ûaâý@@L

@âbî—Ûa@â†c@L@âýØÛa@kîİi@‘bäÛa@ÝßbÇ@ @
  :النبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  قال

من باطنها وباطنها مـن ظاهرهـا    ن يف اجلنة غرفة يرى ظاهرهاإ {
وقـام بالليـل والنـاس    أعدها اهللا ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام 

  ٤٠}نيام

                                 
  ١٣٠٠صححه األلباين يف الترغيب ،  ٣١٣٣النسائي  ٣٩
   ٢٦٩٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١/٨٠ احلاكم ٤٠



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال
ن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها إ {

  ٤١ }ملن أطعم الطعام وأفشى السالم وأدام الصيام 
@ÞbàÇþa@b—i@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@Ò‹Ë@‡í‹mc@ @

نهْم ِمْن الْجنِة غُرفًا تْجـرِي  والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنبوِّئَ{
اِمِلنيالْع أَْجر ا نِْعمِفيه اِلِدينخ ارا الْأَْنهْحِتهالعنكبوت }) ٥٨(ِمْن ت  

@‡¤ë@âýÛaë@òîznÛa@bèîÏ@óÔÜm@òä§a@À@òÏ‹Ë@‡í‹mc
@@@@Ûa@å¼‹Ûa@†bjÇ@åß@å×@_@âbÔ¾aë@‹Ô¾a@åy@bèîÏ

pbíŁa@ê‰ç@À@áèmbÐ–aìß@põbu@@ @
وِعباد الرْحماِن الَِّذين يْمشونَ علَى الْأَْرضِ هْوًنـا وإِذَا خـاطَبهْم   { 

والَّـِذين يبِيتـونَ ِلـربِّهِْم سـجًدا     )٦٣(الْجاِهلُونَ قَـالُوا سـلَاًما  
ذَابها والَِّذين يقُولُونَ ربنا اْصرِْف عنا عذَاب جهنم إِنَّ ع)٦٤(وِقياًما

والَِّذين إِذَا أَنفَقُوا لَْم )٦٦(إِنها ساَءْت مْستقَرا ومقَاًما)٦٥(كَانَ غَراًما
                                 

أللبـاين يف  صـححه ا ،  ٥٠٩ابن حبان ،  ٦٦١٥صحح إسناده أمحد شاكر  ،  ١٧٣/ ٢املسند  ٤١
   ٣٧١٧صحيح الترغيب 

  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

والَِّذين لَا يْدعونَ مع )٦٧(يْسرِفُوا ولَْم يقْتروا وكَانَ بْين ذَِلك قَواًما
حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولَا يْزنـونَ  اللَِّه إِلًَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَِّتي 

يضاعْف لَه الْعذَاب يْوم الِْقيامِة ويْخلُْد )٦٨(ومْن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاًما
إِلَّا مْن تاب وآمن وعِملَ عملًا صاِلًحا فَأُْولَِئك يبـدِّلُ  )٦٩(ِفيِه مهاًنا
ومْن تاب وعِملَ )٧٠(اِتهِْم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُوًرا رِحيًمااللَّه سيِّئَ

والَِّذين لَا يْشهدونَ الزور وإِذَا )٧١(صاِلًحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَِّه متاًبا
هِـْم لَـْم   والَِّذين إِذَا ذُكِّروا بِآياِت ربِّ)٧٢(مروا بِاللَّْغوِ مروا ِكراًما

والَِّذين يقُولُونَ ربنا هْب لَنـا ِمـْن   ) ٧٣(يِخروا علَْيها صما وعْمياًنا
أُْولَِئك يْجزْونَ )٧٤(أَْزواجِنا وذُرِّياِتنا قُرةَ أَْعينٍ واْجعلْنا ِللْمتِقني إِماًما

خاِلـِدين ِفيهـا   )٧٥(يها تِحيةً وسـلَاًما الْغْرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّْونَ ِف
  الفرقان }) ٧٦(حسنْت مْستقَرا ومقَاًما

@@@@@@@ÙmbÓýÇ@ÝÈuc@_@ñ‡àÇc@óÜÇ@òä§a@À@Ò‹Ë@‡í‹mc
a@À@bjy@òîÇbànuüa@ @

 :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

إن يف اجلنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد هلـا أبـواب   {
فتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري قالوا يا رسول اهللا مـن  م

يسكنها ؟ قال املتحابون يف اهللا واملتجالسون يف اهللا واملتالقون يف اهللا 
{٤٢ 

@@oÐnÜm@ü@_@òä§a@åß@ýÈÛa@Ò‹ÌÛa@À@ÕÜİäm@æc@‡í‹mc
ë‡ÈÛa@õbÔÛ@‡äÇ@ @

  :إن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي الشهداء أفضل قال 
ين أن يلقَوا يف الصف ال يلفتون وجهوهم حىت يقتلوا أولئـك  الذ{ 

ينطلقون يف الغرف العال من اجلنة ويضحك إليهم رم وإذا ضحك 
  ٤٣}ربك إىل عبد يف الدنيا فال حساب عليه

@a@ôìÔni@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@Ò‹Ë@bèÓìÏ@Ò‹Ë@‡í‹mc@ @

                                 
  ٤٤٤٩حسنه حمققوا الترغيب،  ٦/٤٨٧شعب اإلميان  ،  ٣٥٩٢البزار  ٤٢
صـححه  ، ورجاهلمـا ثقـات    ٢/٦٨٥٥رواه أمحد وأيب يعلى  ٥/٢٩٢امع ،  ٥/٢٨٧املسند  ٤٣

   ١٣٧١األلباين يف صحيح الترغيب 
  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

ها غُرٌف مْبنِيةٌ تْجرِي ِمْن تْحِتها الَِّذين اتقَْوا ربهْم لَهْم غُرٌف ِمْن فَْوِق{
ادالِْميع اللَّه ْخِلفاللَِّه لَا ي ْعدو ارالزمر })٢٠(الْأَْنه  

@ñŠì@c‹Óc@_@òä§a@À@a‹—Ó@‡í‹m@c™ý‚⁄a@@‹“Ç
pa‹ß@@ @
  :سلم النيب صلى اهللا عليه و قال

  ٤٤}ةمن قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له ا قصر يف اجلن{
@@@@À@Ùãaì‚g@ŠŒë@óš‹¾a@‡íbÇ@_@òä§a@À@Þäß@‡í‹mc

@a@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

من عاد مريضا أو زار أخا له يف اهللا ناداه مناد أن طبت وطاب {
  ٤٥}ممشاك وتبوأت من اجلنة مرتال

À@üã@‡í‹mc@òä§a@‡ubàÜÛ@lbç‰Ûa@óÜÇ@ÅÏby@_@ @
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال 

                                 
     ٥٨٩حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ٤٣٧/ ٣املسند  ٤٤
    ٦٣٨٧حسنه األلباين يف الصحيح ،  ١٤٤٣ابن ماجة، وحسنه  ٢٠٠٨ترمذي ال ٤٥



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

له نزله من اجلنة كلما غـدا أو   دا إىل املسجد وراح أعد اهللامن غ{
  ٤٦}راح

@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mcòä§a@À@æbni@@L@_@òä§a@À@òÔí‡y
óš‹¾a@‡íbÇ@ @

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملـك  {
حىت ميسي وإن عاده عشية إال صلى عليه سبعون ألف ملك حـىت  

  ٤٧}اجلنة يصبح وكان له خريف يف 
§a@À@Ý¯@‡í‹mc@ê‡¼aë@a@|j@_@òä@ @

  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ٤٨}سبحان اهللا وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة : من قال { 

                                 
   ٦٦٩مسلم ،   ٦٦٢ البخاري ٤٦
،  ٣٠٩٨أبو داود ، وحسنه  ٩٦٩الترمذي ،  ٩٧٥صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١/١٢١املسند   ٤٧

  احلديقة  : اخلريف ،  ٩٦٩صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي
صححه األلباين ، ١٥٨٣ ٣٠٧٩البزار يف كشف األستار ،  يحصح حسنقال و ٣٤٦٤الترمذي ٤٨

   ٦٤يف الصحيحة 

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@@@@‡îàznÛaë@|îjnÛbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@‹v’@‡í‹mc
jØnÛaë@ÝîÜènÛaë@ @

رس ن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يغع{
غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا يل قال أال أدلك 
على غراس خري لك من هذا قالت بلى يا رسول اهللا قال قل سبحان 
اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة شجرة 

  ٤٩}يف اجلنة
@òä§a@À@‹v’@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mcL@@ü@ÝÓ@_@òä§a@À@Ý¯

ìybi@üg@ñìÓ@üë@Þ@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يـا  ل يكثروا من غراس اجلنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة ، قأ{
   ٥٠}ال حول وال قوة إال باهللا : وما غراس اجلنة ؟ قال  رسول اهللا

                                 
صححه األلباين يف سنن ابن ماجة ، ووافقه الذهيب وصححه  ١/٥١٢احلاكم ،   ٣٨٠٧ابن ماجة  ٤٩

   ٢٢٩٣حسنه حمققوا الترغيب   ٣٨٠٧
يح الترغيب صححه األلباين لغريه يف صح،  ٨١٨ابن حبان ،  ٣٨٢٥ابن ماجة ،  ٥/٤١٨املسند  ٥٠

١٥٨٣  



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

Ùn÷îİ‚@óÜÇ@ïØic@_@òä§a@À@óiì @‡í‹mc@ @
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ٥١}لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئتهطويب ملن ملك { 
ò¨b—Ûa@ÞbàÇþbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@óiì @‡í‹mc@ @

  الرعد} )٢٩(الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصال طُوبى لَهْم وحْسن مآبٍ{
@@@ñìÓ@üë@Þìy@ü@ÝÓ@_@òä§a@À@ä×@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mc

bi@üg@ @
  :صلى اهللا عليه و سلم  قال

  ٥٢} قوة إال باهللا فإا كرت من كنوز اجلنة قل ال حول وال{
Ùßc@‹i@_@òä§a@À@æe‹ÔÛa@c‹Ôm@æc@‡í‹mc@ @

  :  سلمه وصلى اهللا عليقال 

                                 
حسنه األلباين يف الصـحيح  ، وحسن إسناده  ١/١٤٠رواه الطرباين يف الصغري  ١٠/٢٩٩امع  ٥١

٣٩٢٩   
  أي من حمصالت احلنة، كرت أي من ذخائر اجلنة ،   ٢٧٠٤مسلم ،   ٦٣٨٤البخاري  ٥٢

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

ت اجلنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثـة بـن   لدخ{
سلم كذلكم الرب كذلكم الرب كان أبر النعمان فقال صلى اهللا عليه و

  ٥٣}الناس بأمه 
©a@l‹“m@æc@‡í‹mc@@@@@_@òä§a@ðc@ñ‹èİ¾a@Ša‡Ûa@À@‹à
@bîã‡Ûa@À@‹à©a@Ú‹mc@ @

  : قال اهللا عزوجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من ترك اخلمر وهو يقدر عليه السقينه منه يف حظرية القدس ومـن  {

  ٥٤}ترك احلرير وهو يقدر عليه ألكسونه إياه يف حظرية القدس 
‡í‹mc@ÙÛ@ÝÐØní@æc@Ç@a@óÜ–@äÛaë@éîÜ@@áÜ
i@‘bäÛa@ð‡íc@À@bàÇ@‡çŒc@_@òä§bL@üë@ÑÐÈm@@üg@Þdm
a@ @
  :سلم النيب صلى اهللا عليه وقال 

  ٥٥}تكفل له باجلنة وأشيئاً الناس من تكفل يل أن ال يسأل {

                                 
  ٩١٣ة صححه األلباين يف الصحيح، وصححه ووافقه الذهيب  ٣/٢٠٨احلاكم ،  ٦/١٥١املسند   ٥٣
   ٢٠٦٤حسنه األلباين لغريه يف الترغيب  ،  ٣٠٠٢،  ٢٩٣٩البزار  ٥٤
       ٨٠٤صححه األلباين يف الترغيب  ،  ١٦٤٣أبو داوود ،  ٥/٩٦النسائي ،  ٣٨١/  ٥املسند  ٥٥



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

c@‡í‹mcë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÛa@ÙÛ@ÝÐØí@æ@_@òä§a@áÜ
@Ú‡íë@l‰ØÛa@åß@ÙãbÛ@æì–ë@†ìÇìÛaë@òãbßþa@ÅÐyc

@ôˆc@åß@åí‹‚Ła@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اكفلوا يل بست أكفل لكم اجلنة إذا حدث أحدكم فال يكـذب  { 
وإذا وعد فال خيلف وإذا اؤمتن فال خين وغضوا أبصاركم واحفظـوا  

  ٥٦}فروجكم وكفوا أيديكم
‡í‹mc@šb@åßÙÛì‚†@óÜÇ@@@@@åß@ÙãbÛ@ÅÐya@_@òä§a

âa‹¨a@åß@Ùu‹Ï@ÅÐyaë@åí‹‚łÛ@ôˆþa@@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٥٧}من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة{
c@‡í‹mc@æ@í@a‡èÇ@a@‡äÇ@ÙÛ@æìØíÜ‚‡@éi@Ù@@@òä§a@_

bèääë@bèmbjuaëë@bèãb×Šc@À@ñý—Ûa@óÜÇ@ÅÏby@ @
   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ١٥٢٥حسنه األلباين بشواهد له يف الصحيحة ،  ٧/٢٥٠أيب يعلى ،  ٨٠١٨الطرباين يف الكبري   ٥٦
    ٢٤٠٨الترمذي   ، ٦٤٧٤ البخاري ٥٧

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

اليوم والليلة فمن أتى ن مل  اهللا على العباد يف مخس صلوات كتبهن{
ينتقص من حقهن شيئا للقادرين كان حقا على اهللا عـز وجـل أن   

  يدخله 
  ٥٨}اجلنة ومن مل يأت ن فليس له عند اهللا عهد

@Þì‚†@À@éîÜÇ@bÔy@á@a@ÝÈu@å¿@æìØm@æc@‡í‹mc
@éÛìŠë@bi@Ùãbºg@Éß@âì–ë@ïÜ–@_@òä§a@ @

  : لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
من آمن باهللا وبرسوله وأقام الصالة وصام رمضان كان حقا علـى  {

اهللا أن يدخله اجلنة جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولـد  
إن يف اجلنـة مائـة   : يا رسول اهللا أفال نبشر الناس ؟ قال: فيها قالوا

درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بـني  
ماء واألرض فإذا سألتم اهللا تعاىل فاسألوه الفردوس فإنه أوسـط  الس

  ٥٩} اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة
                                 

   ٣٦٣صححه األلباين يف الترغيب ،  ١/٢٣٠النسائي ،  ١٤٢٠أبو داوود  ١/١٢٣املوطأ  ٥٨
   ٢٧٩٠البخاري  ٥٩
 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@@@Éß@ò¨b—Ûa@ÞbàÇþbi@ÙîÜÇ@_@‘ë†‹ÐÛa@òäu@‡í‹mc
Ùãbºg@ @

سِ إِنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَانْت لَهْم جنـات الِْفـْردوْ  {
  الكهف })١٠٧(نزلًا

@@b·@ÝàÇc@_@óÜÇþa@‘ë†‹ÐÛa@òqŠë@åß@æìØm@æc@‡í‹mc
@pbíŁa@ê‰ç@À@õbu@ @

لقد أنزل علي آيات من أقامهن دخـل  {: صلى اهللا عليه وسلم قال 
  اجلنة 

والَِّذين هْم )٢(الَِّذين هْم ِفي صلَاِتهِْم خاِشعونَ)١(قَْد أَفْلَح الْمْؤِمنونَ{
والَّـِذين هـْم   )٤(والَِّذين هْم ِللزكَاِة فَاِعلُونَ)٣(ْغوِ مْعرِضونَعْن اللَّ

إِلَّا علَى أَْزواجِهِْم أْو ما ملَكَْت أَْيمانهْم فَإِنهْم )٥(ِلفُروجِهِْم حاِفظُونَ
لُوِمنيم ٦(غَْير(َونادْم الْعه فَأُْولَِئك اَء ذَِلكرى وغْن اْبتفَم)٧( الَِّذينو

والَّـِذين هـْم علَـى صـلَواِتهِْم     ) ٨(هْم ِلأَماناِتهِْم وعْهِدِهْم راعونَ

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

الَِّذين يرِثُونَ الِْفْردْوس هـْم  )١٠(أُْولَِئك هْم الْوارِثُونَ)٩(يحاِفظُونَ
  ٦٠}املؤمنون } )١١(ِفيها خاِلدونَ

í@Ûa@Ûbbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@‡í‹mcèîÏ@‹×‰b@a@ @
قيل يا رسول اهللا ما غنيمة جمالس الذكر قال غنيمة جمالس الـذكر  {

  ٦١}اجلنة اجلنة
@k›Ìm@ü@_@òä§a@ÙÛ@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
لين اجلنة ؟ قال صلى اهللا قال رجل يا رسول اهللا دلين على عمل يدخ

  :سلم عليه و
  ٦٢}ال تغضب ولك اجلنة { 

ïãm@ü@_@òä§a@ÙÛ@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٦٣}أال من حفظ فرجه فله اجلنة، يا شباب قريش ال تزنوا { 

                                 
  ٣١٧٣ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ،  ٢٢٣صحح إسناده أمحد شاكر ،   ١/٣٤املسند  ٦٠
  ١٥٠٧ الترغيب حسنه األلباين لغريه يف،  ٦٦٥١صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/١٧٧املسند  ٦١
رواه الطرباين يف الكبري و األوسط وإحدى إسنادي الكبري رجاله  ٨/٧٠امع  ٣٦مسند الشاميني  ٦٢

   ٢٧٤٩صححه األلباين يف الترغيب، ثقات 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

c@‡í‹mc@@a@æg@ÙÛbß@åÇ@ÉÏa†@_@òä§a@À@æìØm@æ@@ð‡nÇ
pì¾a@óny@éîÜÇ@ @

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسـول اهللا  {
وا علـي قـال   أرأيت إن عدي على مايل قال فانشد باهللا قال فإن أب

باهللا قال فإن أبوا علي قال فانشد باهللا قال فإن أبوا علي قال  فأنشد
  ٦٤}فقاتل فإن قُِتلت ففي اجلنة وان قَتلت ففي النار

يا رسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل قال فـال تعطـه   {
مالك قال أرأيت إن قاتلين قال قاتله قال أرأيت إن قتلين قال فأنت 

  ل شهيد قا
  ٦٥}أرأيت إن قتلته قال هو يف النار

  

                                                                           
،  ٢٧٥٦الطيالسـي   ٥٤٢٥،  ٥٣٦٩شعب اإلميان ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٣٥٨احلاكم  ٦٣

    ٢٤١٠حسنه األلباين يف الترغيب
  ١٤١٤صححه األلباين يف الترغيب ،  ١٤٠النسائي  ،   ٢/٣٣٩ند املس ٦٤
  مسلم   ٤٠٨٢ ٦٥

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@@@@@_@‘bäÛa@À@ï›Ôm@åß@bí@òä§a@À@æìØm@æc@‡í‹mc
Õ¨bi@ï›Óc@ @

  : سلم قال صلى اهللا عليه و
القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة رجل قضى بغري احلق {

فعلم ذاك فذاك يف النار وقاض ال يعلم فأهلك حقوق الناس فهو يف 
  ٦٦}احلق فذلك يف اجلنةالنار وقاض قضى ب

@@@@@@@óÜÇ@áÓ@_@a@ÞìŠ@Éß@òä§a@À@æìØm@æc@‡í‹mc
âbníþa@òzÜ—ß@ @
  : سلم قال صلى اهللا عليه و

من كفل يتيماً له ذا قرابة أو ال قرابة له فأنا وهو يف اجلنة كهـاتني  {
وضم إصبعيه ومن سعى على ثالث بنات فهو يف اجلنة وكـان لـه   

  كأجر 
  ٦٧}ئماً قائماًااهد يف سبيل اهللا صا

                                 
صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، ،  ٢٣١٥ابن ماجه  ،  ٣٥٧٣أبو داوود ،  ١٣٢٢الترمذي  ٦٦

٢١٩٥   
  ٢٩٨٣مسلم  ٦٧



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

™ý‚⁄a@ñŠì@@ky@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@@a@ìç@ÝÓ
‡yc@@ @

إن رجال قال واهللا إين ألحب هذه السورة قل هو اهللا أحد فقـال  {
  ٦٨}رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبك إياها أدخلك اجلنة

@@@@_@ÝàÇ@åß@éîÜÇ@oãc@bß@óÜÇ@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc
@@bè“Ûa@Éß@óîÇ@òí†ìjÈi@Ùm†bè’@É»c@æcë@µm†

Õy@ŠbäÛaë@Õy@òä§a@ @
  :سلم  عليه وقال صلى اهللا

ن شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممـدا عبـده   م {
مـرمي وروح   ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل

  ٦٩}منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل
by@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@óÜÇ@ÅÏ@‹vÐÛa@ñý–@@@‹—ÈÛaë

òÇbà§a@À@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                 
 وقال حسن صحيح٢٩٠١الترمذي ،   ٧٧٤البخاري  ٦٨
   ٢٨مسلم ،  ٣٤٣٥البخاري  ٦٩

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

  ٧٠ }من صلى الربدين دخل اجلنة{
@Ùöbã@Ýc@æc@æ†‹íåÜ‚‡í@_@òä§a@@@@åèîÜÇ@å@ÝÓ

åèuaëŒc@bšŠ@³Øí@æc@ @
  ٧١}دخلت اجلنة أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض{ 

í@æˆû¾a@õaŠë@æaˆŁa@††Š@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@åß@bäîÔ
@ÙjÜÓ@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث {

قال أشهد أن ال إله إال اهللا قال أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال أشهد 
أن حممدا رسول اهللا قال أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال حي على 

ل ال حول وال قوة إال باهللا مث قال حي على الفالح قال ال الصالة قا

                                 
   الربدين الغداة والعصر ،  ٥٧٤ البخاري ٧٠
ضعفه ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/١٧٣احلاكم ،   ١٨٥٤ابن ماجه ،  ١١٦١الترمذي وحسنه  ٧١

  ٢٨٨٥حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٨٥٤األلباين يف سنن ابن ماجة 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

حول وال قوة إال باهللا مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب قال اهللا أكرب اهللا أكرب 
  ٧٢}مث قال ال إله إال اهللا قال ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة

قام بالل ينادي فلما سكت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من {
  ٧٣}مثل ما قال هذا يقينا دخل اجلنةقال 

@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹m@c@@áÜnÏ@ÙÈv›ß@p‰‚c@aˆg
@éîÛg@Ú‹ßc@ìÏë@ @

  :النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال
إذا اضطجع أحدكم على جنبه األمين مث قال اللـهم إين أسـلمت   {

نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك وفوضـت  
جى منك إال إليك أؤمن بكتابك وبرسلك أمري إليك ال ملجأ وال من

  ٧٤}فإن مات من ليلته دخل اجلنة 

                                 
  ٣٨٤ مسلم ٧٢
صححه األلباين يف ،  ٧/١٦٥أيب يعلى ،  ١/٢٠٤احلاكم ،  ١٦٦٥ابن حبان ،  ٢/٢٤النسائي  ٧٣

  ٢٣٨صحيح الترغيب 
  
   ٧٨٩صححه األلباين يف السنة ،  هحسنو  ٣٣٩٥الترمذي  ٧٤

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

i@æbîm⁄bi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@‡î@@ŠbÐÌnüa@
âìäÛa@‡äÇ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
االستغفار اللهم أنت ريب ال اله إال أنت خلقتين وأنا عبـدك   سيد {

لك بنعمتك وأبوء لـك  وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء 
فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت أعوذ بك من شر مـا   بذنيب

  ٧٥}صنعت إذا قال حني ميسي فمات دخل اجلنة 
@@@@@âõb“nm@üë@ÞõbÐm@_@lby@Ìi@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc

@a@óÜÇ@Ý×ìmë@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

هم الذين ال يسترقون  يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب{
  ٧٦}وال يتطريون وعلى رم يتوكلون

                                 
   ٦٣٢٤ البخاري ٧٥
  
   ٦٤٧٢ البخاري ٧٦



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@Õîš@À@pbäjÛa@óÜÇ@–c@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
åèãaycë@ò“îÈ¾a@ @

  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
وسرائهن وضـرائهن   فصرب على الوائهن من كان له ثالث بنات {

ان قـال  أدخله اجلنة بفضل رمحته إياهن قال رجل وابنتان قال وابنت
  ٧٧}رجل وواحدة قال وواحدة

ÅÐya@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@@@@@åßë@ØÛa@åß@ÙÐã
@åßë@òßbÈÛa@µàÜ¾a@ÞaìßcÀ@òÜ bà¾a@@‡í‡m

@æìí‡Ûa@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٧٨}من مات وهو برئ من ثالث الكرب والغلول والدين دخل اجلنة {
Ûa@òÜ—i@ÙîÜÇ@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mcáy‹@@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال

                                 
   ٤٠٧ضعفه األلباين يف الضعيفة ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤٠١٧٦احلاكم  ٧٧
   ١٣٥١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٩٨ابن حبان ،  ٨٧٦٤النسائي يف الكربى  ٧٨
 

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

، وصلوا بالليل  ، وصلوا األرحام ، وأطعموا الطعام أفشوا السالم {
  ٧٩}، تدخلوا اجلنة بسالم والناس نيام

m@æc@ÙîÜÇ@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@@‘bäÛa@¶g@ïmd@·@b
¥îÛg@ómûí@æc@kÙ@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
و يدخل اجلنة فلتدركه منيته وهـو  ر من أحب أن يزحزح عن النا{

  ٨٠}يأيت إىل الناس ما حيب أن يؤتى إليه يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، و
‡í‹mc@‚†Þì@@òä§aïÇaŠ@_@ë@paì‚þaë@pbäjÛaü@@ûm@‹q

@åèîÜÇ@Šì×‰Ûa@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

اهللا  من كان له أنثى مل يهنها ومل يؤثر ولده يعين الذكور عليها أدخله{
  ٨١}اجلنة 

                                 
    ٢٦٩٧صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٤٨٥الترمذيصححه  ٧٩
    ٢٤١صححه األلباين يف الصحيحة،  ٦٨٠٧قال أمحد شاكر إسناده صحيح  ٢/١٩٢املسند ٨٠
،  ٥١٤٦ضعفه األلباين يف سـنن أليب داوود  ،  ٢٩٤١حسنه حمققوا الترغيب ،  ٥١٤٦أبو داود ٨١

  ٢٩٤١حسنه حمققوا الترغيب 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

ÝßaŠþa@ÝÐ×c@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من غسل ميتا خرج من اخلطايا كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتـا  { 
كساه اهللا أثوابا من حلل اجلنة ومن عزى حزينا ألبسه اهللا التقـوى  

من وصلى على روحه يف األرواح ومن عزى مصابا كساه اهللا حلتني 
حلل اجلنة ال يقوم هلما الدنيا ومن اتبع جنازة حىت يقضى دفنها كتب 
له ثالثة قراريط القرياط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو 

  ٨٢}أرملة أظله اهللا يف ظله وأدخله جنته
c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æ@a@üg@éÛg@ü@éãc@áÜÇc@_@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٨٣ }أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة  من مات وهو يعلم {

                                 
رواه الطرباين يف األوسط وفيه اخلليل بن مـرة وفيـه   ٢/٢٠امع ،  ٩٢٩٢  الطرباين يف األوسط ٨٢

   ٥١٣١حسنه بشواهده حمققوا الترغيب ،  ٥٠٠٢ضعفه األلباين يف الضعيفة ، كالم 
  ١٦٦/ ١مسلم ٨٣
 

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@@@Š‰yaë@µ×‹“¾aë@ŠbÐØÛa@†ìm@ü@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
áèi@lbvÇ⁄a@åß@ @

}    اللَّـه ـادـْن حونَ مادوْومِ الْآِخرِ يالْيونَ بِاللَِّه وْؤِمنقَْوًما ي جِدلَا ت
ْخوانهْم أَْو عِشريتهْم أُْولَِئك ورسولَه ولَْو كَانوا آباَءهْم أَْو أَْبناَءهْم أَْو إِ

كَتب ِفي قُلُوبِهِْم الْإِميانَ وأَيدهْم بِروحٍ ِمْنه ويْدِخلُهْم جنات تْجـرِي  
  أُْولَِئـك ْنهوا عضرْم وْنهع اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارا الْأَْنهْحِتهِمْن ت

  اادلة })٢٢(إِنَّ ِحْزب اللَِّه هْم الْمفِْلحونَ ِحْزب اللَِّه أَلَا

éÛìŠë@a@òÇbİi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
ومْن يِطْع اللَّه ورسـولَه يْدِخلْـه جنـات تْجـرِي ِمـْن تْحِتهـا       {

ارالفتح})١٧(الْأَْنه  
c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æ@x‹‚aë@bènÓë@À@ñý—Ûbi@ÙîÜÇ@_
i@Ùmb×ŒÐã@kîİ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مخس من جاء ن مع إميان دخل اجلنة من حافظ على الصـلوات  { 

اخلمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتـهن وصـام   



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيال وأعطى الزكاة طيبة ـا  
  ٨٤}نفسه وأدى األمانة 

c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æìÛ@Ö‡—m@_a@éu@ @
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ٨٥}من تصدق بصدقة ابتغاء وجه اهللا ختم له ا دخل اجلنة {
‹×ˆa@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@âìäÛa@‡Èië@ÝjÓ@a@@óny

@òîä¾a@Ùîmdm@@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

: إذا أوى الرجل إىل فراشه ، أتاه ملك وشيطان فيقـول امللـك    {
اختم بشر ، فإن ذكر اهللا ، مث نـام ،  : ، ويقول الشيطان اختم خبري 

افتح خبري ، وقـال  : باتت املالئكة تكلؤه ، فإن استيقظ قال امللك 
احلمد هللا الذي رد علي نفسـي ،  : افتح بشر ، فإن قال : الشيطان 

                                 
   ٣٦٢حسنه األلباين يف الترغيب ،  ٤٢٥أبو داوود  ٨٤
  ٩٧٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥/٣٩١املسند  ٨٥
  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

يْمِسك السماواِت والْأَْرض أَنْ  { ومل ميتها يف منامها ، احلمد هللا الذي
ِليًمـا    تكَـانَ ح ـهْعِدِه إِنِمْن ب دا ِمْن أَحمكَها إِنْ أَْمسالَتلَِئْن زولَا وز

َيْمِسك السماَء أَنْ تقَـع علَـى    {احلمد هللا الذي   فاطر })٤١(غَفُوًرا
وقـع  ، فإن  احلج })٦٥(الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرُءوٌف رِحيٌم

  ٨٦}من سريره فمات ، دخل اجلنة 
c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æ@æaìî¨bi@bàîyŠ@å×@_@ @

  : سلمالنيب صلى اهللا عليه و قال
أن رجالً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفه ،  {

فجعل يغرف له به املاء حىت أرواه ، فشكر اهللا عز و جل له ، 
  فأدخله 

  ٨٧}اجلنة 

                                 
ضعفه ،  ١٠/١٢٠امع ، وصححه  ١/٥٤٨ احلاكم ، قال املنذري رواه أيب يعلى بإسناد صحيح  ٨٦

  ٨٨١حسنه حمققوا الترغيب ،  ٣٤٦األلباين يف الترغيب 
   ٥٤٥ابن حبان ،  ٢٥٥٠أبو داوود ، جزء منه  ٢٢٤٤مسلم ،  ٢٢٦٣البخاري  ٨٧



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@pbß@åß@bí@‡í‹mc@@@@@ómì¾a@Ùöbäic@ÞìÔí@æc@†üëc@éÛ
@@óÜÇ@–c@_@bäöbie@Ý‚‡í@óny@òä§a@Ý‚‡ã@ü@áèi‹Û

áèmìß@ @
ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما {

اهللا بفضل رمحته إياهم اجلنة قال يقال هلم ادخلوا اجلنة فيقولون حىت 
  ٨٨}ميدخل أبوانا فيقال ادخلوا اجلنة أنتم وأبواك

kîÌÛbi@æbº⁄a@À@µÔí@óÜÇ@å×@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
واليوم ، يؤمن باهللا ، س من اتقى اهللا ن مستيقنا دخل اجلنة مخ{ 

  ٨٩}واحلساب، والبعث بعد املوت ، وباجلنة والنار ، األخر  
@æˆc@_@ïÇ‹Ûa@À@ÝàÈm@åß@bí@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc

@ñý—ÜÛïÜ–ë@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صححه األلبـاين يف الصـحيح   ،  ١٠٤١٤الطرباين يف الكبري ، ،  ٦١٥/ ١النسائي يف الكربى   ٨٨

٥٧٨٠   
   ٣/٢٠٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٥/٣٦٥ ، ٤/٢٣٧،  ٣/٤٤٣املسند  ٨٩

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

يعجب ربك من راعي غنم يف رأس الشفعة من اجلبل يؤذن بالصالة {
ويصلي فيقول اهللا عز وجل انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم 

  الصالة 
  ٩٠}خمافيت قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة

@@@@@@@‡vàÜÛ@lbç‰Ûa@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
âýi@Ùnîi@Þì‚†ë@ @
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

ثالثة كلهم ضامن على اهللا إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخلـه  {
  اهللا 

اجلنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على اهللا ومن خرج إىل املسجد 
  ٩١}فهو ضامن على اهللا ومن خرج يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا

  

                                 
   ٢٣٩صححه األلباين يف الترغيب ،  ٦٦٦النسائي ،  ١٢٠٣أبو داوود  ٩٠
صححه األلباين ، وصححه ووافقه الذهيب  ٧٣/  ٢احلاكم ،  ٢٤٩٤أبو داوود ،  ٤٩٩ابن حبان  ٩١

    ٣١٦ب يف الترغي



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@bz@å×@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
  :لم قال صلى اهللا عليه وس

  ٩٢}دخل اجلنة بسماحته قاضياً ومقتضياً{
c@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@É»òÓ‡—Ûa@µi@ëÛa@ÞbàÇc@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قـال  {

فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قال فمـن  
ليوم مسكينا قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قال فمن عاد أطعم منكم ا

منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا فقال رسـول اهللا  
  ٩٣}مرىء إال دخل اجلنةاصلى اهللا عليه وسلم ما اجتمعن يف 
@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@@‹È¾a@‹Äãccë@@¤b@Œë@@@åÇ@éÛ

Èi@‡ÔäÛa@ @
  : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

                                 
، رواه أمحد ورواته ثقـات   ٤/٧٤امع ،   ٦٩٦٣أمحد شاكر صحح إسناده  ،  ٢/٢١٠املسند  ٩٢

  ١٧٥٠حسنه األلباين يف الترغيب 
   ١١٩/ ٧ مسلم ٩٣

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

له ما كنت تعمل فقال إين كنـت   أن رجال مات فدخل اجلنة فقيل{
  ٩٤}أبايع الناس فكنت أنظر املعسر وأجتوز يف السكة أو يف النقد 

@@@@@bîÛb‚@bàîyŠ@bäîÛ@bÔîÓŠ@å×@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc
‡Ô¨aë@ÝÌÛaë@‡¨a@åß@ @

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ٩٥}ئدة الطرييدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أف{

ÕÜ©a@åyë@ôìÔnÛbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@ @
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أكثر ما يدخل اجلنة قال التقوى {

  ٩٦}وحسن اخللق
  القلم })٣٤(إِنَّ ِللْمتِقني ِعْند ربِّهِْم جناِت النِعيمِ{

                                 
   ١٠/٤٦٩ مسلم ٩٤
  ١٧/١٧٤ مسلم ٩٥
حسنه األلباين يف سـنن ابـن ماجـة    ،  ٤٢٤٦ ابن ماجه ،وقال حسن صحيح  ٣٩٠٢الترمذي  ٩٦

٤٢٤٦  
  



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

ـ  )٤٩(إِنَّ ِللْمتِقني لَحْسن مـآبٍ {َ ـاِت عنـْم   جـةً لَهحفَتم ْدن
ابص}٥٠(الْأَْبو  

âÛa@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@ÞÈäm@üë@ý—Ûaë@©a@Ýçc
@áèäÇ@ @

  :سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال
البعري على أهله  شردشرد على اهللا أىب وكلكم يدخل اجلنة إال من {
{٩٧   

@@lìã‰Ûa@åß@òiìnÛbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
ï–bÈ¾aë@ @

  يها الَِّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَِّه تْوبةً نصوًحا عسى ربكُْم أَنْ يكَفِّر يا أَ{
عْنكُْم سيِّئَاِتكُْم ويْدِخلَكُْم جنات تْجرِي ِمْن تْحِتها الْأَْنهار يـْوم لَـا   

يْسـعى بـْين أَْيـِديهِْم     يْخزِي اللَّه النبِي والَِّذين آمنوا معه نـورهمْ 
وبِأَْيمانِهِْم يقُولُونَ ربنا أَْتِمْم لَنا نورنا واغِْفْر لَنا إِنك علَى كُلِّ شـْيٍء  

  التحرمي })٨(قَِديٌر

                                 
   ٢٠٤٣صححه األباين يف الصحيحة ، وصححه  ١/٥٥كم ااحل ٩٧

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@‡îyìnÛa@óäÈß@ÕÔy@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ

  دخل اجلنة قال أال أبشر الناس قال ال من لقي اهللا ال يشرك به شيئا {
  ٩٨}إين أخاف أن يتكلوا

a‡ã@@ÝÈ¤@ü@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ë@ã@ü@ïÛë@ü@ @
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ٩٩}مات وهو ال يدعو هللا ندا دخل اجلنةمن {
@óny@îiþa@‘bjÜÛa@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc

@ÙÛˆ@óÜÇ@ÙÛby@‹‚e@æìØí@ @
  :ذر رضي اهللا عنه قال أباعن 

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم مث أتيته {
  إال  وقد استيقظ فقال ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث مات على ذلك

  قلت وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق إذا تاب  .دخل اجلنة

                                 
  ١٢٩ البخاري ٩٨
   ٤٤٩٧ البخاري ٩٩



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

  ١٠٠}وندم وقال ال إله إال اهللا غفر له
ì‚†@‡í‹mc@ÙãbÛ@kî ‹m@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þ

@ÙÛˆ@óÜÇ@ÙÛby@‹‚e@æìØí@óny@ÝîÜènÛbi@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٠١}من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة{
âa‹¨a@Ê†ë@Þý¨bi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول اهللا {
رأيت إذا صليت املكتوبة وحرمت احلرام وأحللت احلالل أأدخـل  أ

  اجلنة 
  ١٠٢}فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم

@@@@@@åß@âý⁄a@æb×Šc@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
ë@ñý––bîâ@ñb×Œë@ @

                                 
   ٥٨٢٧البخاري ١٠٠
   ١٦٢١األلباين صححه يف الشكاة ،  ٣١١٦أبو داوود  ١٠١
   ١/١٢٤ مسلم ١٠٢

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثائر الرأس فقال {
هللا علي من الصالة فقال الصلوات يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض ا

اخلمس إال أن تطوع شيئا فقال أخربين مبا فرض اهللا علي من الصيام 
فقال شهر رمضان إال أن تطوع شيئا فقال أخربين ما فرض اهللا علي 
من الزكاة فقال فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم شـرائع   

مما فـرض اهللا   اإلسالم قال والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال أنقص
علي شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم دخـل اجلنـة إن    

  ١٠٣}صدق
  }إن متسك مبا أمر به دخل اجلنة {ويف رواية مسلم 

@@@ïmcë@óä¨a@a@õbc@Ò‹Çc@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
bèi@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                 
   ١٨٩١ البخاري ١٠٣



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

ها دخـل  إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة إال واحـدا مـن أحصـا   {
  ١٠٤}اجلنة
@ @

@@óÜ–@óÐİ—¾a@ð‡ç@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
@áÜë@éîÜÇ@a@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
  كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب قالوا يا رسول اهللا ومن يأىب قال {

  ١٠٥}من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب
ÚŠë‹’@åß@‘bäÛa@ÅÐyc@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ١٠٦}من أكل طيبا وعمل يف سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة{

                                 
  ٢٧٣٦ البخاري ١٠٤
   ٧٢٨٠ البخاري ١٠٥
ضعفه األلباين ‘ ه الذهيب وصححه ووافق ٤/١٠٤وقال حسن صحيح واحلاكم  ٢٥٢٠الترمذي  ١٠٦

   ١٠٦٨يف الترغيب 

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@‡Èië@Ùßìã@‡äÇ@a@|j@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
ñý—Ûa@ @

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما عبد مسلم إال دخل اجلنة مهـا  {

بح يف دبر كل صالة عشـرا وحيمـد   يسري ومن يعمل ما قليل يس
عشرا ويكرب عشرا فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة يف 
امليزان ويكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه وحيمد ثالثـا وثالثـني   
ويسبح ثالثا وثالثني فذلك مائة باللسان وألف يف امليزان فلقد رأيت 

لوا يا رسول اهللا كيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعقدها بيده قا
مها يسري ومن يعمل ما قليل قال يأيت أحدكم يعـين الشـيطان يف   
منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه يف صالته فيذكره حاجـة قبـل أن   

  ١٠٧} يقوهلا
  
  

                                 
    ٦٠٣الترغيب األلباين صححه يف ،  ٣٤٠٠الترمذي  ٥٠٥٥ داود أبو ١٠٧



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

âbî—Ûa@åß@‹r×c@_@òä§a@ÙÜ‚‡í@ÝàÇ@‡í‹mc@ @
عن أيب أمامة قال قلت يا رسول اهللا دلين على عمل أدخل به اجلنة {

  ١٠٨}عليك بالصوم فإنه ال مثل له  فقال
@ÙàÄÇ@ÖŠë@Ùä@×@åß@bí@òä§a@ÙÜ‚‡í@ÝàÇ@‡í‹mc
@@@@ÝîÜènÛaë@jØnÛaë@‡îàznÛaë@|îjnÛa@åß@‹r×c@_

òÜÓì¨aë@ @
عن أم هاينء بنت أيب طالب قالت قلت يا رسول اهللا كرب سين ورق {

، عظمي فدلين على عمل يدخلين اجلنة فقال بخ بخ لقـد سـألت   
مائة فهو خري لك من مائة رقبة تعتقينها من ولد إمساعيل تسبحني اهللا 

وامحدي اهللا مائة مرة فهو خري لك من مائة فرس مسـرجة ملجمـة   
حتملني عليها يف سبيل اهللا وكربي اهللا مائة مرة فهي خري لك من مائة 
بدنة مقلدة جملله دينها إىل بيت اهللا تعاىل وقويل ال إله إال اهللا مائـة  

) وال يشاها عمـل  ، ول وال قوة إال باهللا ال تترك ذنباً وال ح( مرة 

                                 
    ٩٧٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ،  ٣٤١٦ابن حبان ،  ٤/١٦٥النسائي  ١٠٨

  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

فهو خري لك مما أطبقت عليه السماء واألرض وال يرفع ألحد يومئذ 
  ١٠٩} عمل أفضل مما يرفع لك إال من قال مثل ما قلت أو زاد

@@@@@@@öa‹ÐÛa@óÜÇ@™‹yc@_@òä§a@ÙÜ‚‡í@ÝàÇ@‡í‹mc
pbjzn¾aë@ @

أخربين بعمل يدخل صاحبه يا رسول اهللا : عن معاذ بن جبل قال { 
اجلنة قال بخ بخ لقد سألت عن كبري وأنه ليسري على من يسـره اهللا  
تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتـؤدي الزكـاة   
املفروضة وتصوم رمضان وحتج البيت وسأنبئك برأس هـذا األمـر   
 وعموده وذروة سنامه رأس هذا األمـر شـهادة أن ال إلـه إال اهللا   
وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد وسأنبئك بأبواب اخلري الصوم 
جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وقيام العبـد مـن   
الليل وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تتجـاىف جنـوم عـن    

                                 
واألوسط  امع رواه أمحد والطرباين يف الكبري،  ٦٣١٣الطرباين يف األوسط  ،  ٦/٣٤٤املسند  ١٠٩

،  ١٣١٦صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ،  ١/٥١٣واحلاكم  ٣٨١٠ابن ماجة ، وأسانيدهم حسنة 
   ٢٢٩٧حسنه حمققوا الترغيب 

  



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

املضاجع اآلية وسأنبئك بأملك من ذاك كله وهز راحلته ودنوت من 
قلت يا رسول اهللا ما الذي أملك من ذلك كلـه  الناس فدنوت منه ف

فأومأ بيده إىل لسانه قلت اللسان كاملتهاون به فقال ثكلتك أمك يا 
  معاذ بن جبل وهل يكب الناس يف نار جهنم إال 

  ١١٠}حصائد ألسنتهم
Öý‚þa@âŠbØ·@ÙîÜÇ@_@òä§a@ÞbàÇc@åß@ÝàÇ@‡í‹mc@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ١١١}ال اجلنة مكارم األخالق من أعم{
  
  

                                 
 ٩/٢٠والبيهقـي   ١١٣٩٤النسائي يف الكربى  ، وصححه  ٢٦١٦الترمذي ،  ٥/٢٣١املسند  ١١٠

  ١١٢٢قه  يف الصحيحة األلباين صحيح مبجموع طر،  ٧٨٨٥والطرباين يف الكبري  ٧٦الطيالسي ص 
وكذا اهليثمي  ٣٨١٨وعزاه املنذري للطرباين يف األوسط وجود إسناده  ٢/١٠٨مسند الشهاب  ١١١

   ٥٢٦٨ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ٨/١٧٧يف امع 
  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@‡Çb@_@òä§a@ÙÜ‚‡m@óny@Ú‡îi@‰‚dm@ÞbàÇc@‡í‹mc
@kØÛa@Éîİní@ü@åß@‡Çbë@lìÜÌ¾a@ @

قال أبو ذر قلت يا رسول اهللا ماذا ينجي العبد من النار قال اإلميان {
مما رزقه ) يعطي(قال يرضخ ، باهللا قلت يا نيب اهللا إن مع اإلميان عمل 

، كان فقريا ال جيد ما يرضخ بـه   قلت يا رسول اهللا أرأيت إن، اهللا 
قلت يا رسول اهللا أرأيـت إن  ، قال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

قال يصـنع  ، كان ال يستطيع أن يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر 
قلت أرأيت إن كان ، ) يعني من ليس له صنعة يتكسب ا (ألخرق 

قلت أرأيت إن ، ا قال يعني مغلوب، أخرق ال يستطيع أن يصنع شيئا 
قال مـا تريـد أن تتـرك    ، كان ضعيفا ال يستطيع أن يعني مظلوما 

فقلت يا رسـول اهللا  ، لصاحبك من خري ؟ متسك األذى عن الناس 
إذا فعل ذلك دخل اجلنة قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤالء إال 

  ١١٢}أخذت بيده حىت تدخله اجلنة

                                 
وصححه ووافقـه   ١/٦٣احلاكم يف مستدركه  ،  ٣٧٣ابن حبان  ،  ١٦٥٠الطرباين يف الكبري   ١١٢

   ٨٦٥صححه األلباين يف الترغيب ،   ١٣٥،  ٣/١٠٩وذكره يف امع ،  ٩٤١والبزار ، الذهيب 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@òä§a@éi@ÙÛ@kuìm@ÝàÇ@‡í‹mc@I@éi@Õznm@@òä§a@H@_
æˆc@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

من أذن ثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له بتأذينه يف كـل  {
  يوم 

  ١١٣} ستون حسنة ولكل إقامة ثالثون حسنة
@pbäjÛa@ïiŠ@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuìm@ÝàÇ@‡í‹mc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هن ويكفلهن وجبت له اجلنة من كن له ثالث بنات يؤويهن ويرمح {
وإن كانت اثنتني : يا رسول اهللا فإن كانت اثنتني ؟ قال : لبتة ، قيل ا

: واحـدة ، لقـال   : لـه   فرأى بعض القوم أن لو قـالوا : ، قال 
  ١١٤}واحدة

                                 
   ٢٤٠صححه األلباين يف الترغيب ، ٧٢٨ ابن ماجه ١١٣
صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ١٥٧/  ٨وجود إسناده اهليثمي يف امع  ٣٠٣/  ٣سندامل ١١٤

١٩٧٥   

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@@@@@@@åyc@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuìí@ÝàÇ@‡í‹mc@šë@Ùöì
@Ùmý–@À@É“‚cë@ @

قبـل بقلبـه   ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتني ي{
  ووجهه 

  ١١٥}عليهما إال وجبت له اجلنة
@c‹Óc@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuìí@ÝàÇ@‡í‹mc@‡yc@a@ìç@ÝÓ@

™ý‚⁄a@ñŠì@ @
 } قُلْ هو اللَّـه أَحـدٌ   {النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً يقرأ  مسع{

وجبت لـه  : يا رسول اهللا ما وجبت ؟ قال : وجبت ، قالوا : فقال 
  ١١٦}اجلنة 
@í@ÝàÇ@‡í‹mcóßbní@ÝÐØm@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuì@ @

  :سلم النيب صلى اهللا عليه و قال

                                 
    ٣٨٧غيب وصححه األلباين يف صحيح التر ٩٠٦أبو داوود ،  ٢٣٤مسلم  ١١٥
صححه األلباين يف ، وصححه  ١/٥٦٦الترمذي وقال حسن صحيح و احلاكم ،   ١/٢٠٨املوطأ  ١١٦

   ٢٨٩٧صحيح سنن الترمذي 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

من ضم يتيما بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يسـتغين   {
  ١١٧}عنه وجبت له اجلنة البتة 

c@_@òä§a@k¤@æc@‡í‹mcóšŠ@i@bëÛìŠé@ëí†Ùä@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وجبـت لـه   مبحمد رسـوالً  م ديناً وباإلسالرباً ، واهللا ب يمن رض{
  ١١٨}اجلنة

@@æbß‹¢@ìÛë@Ùmbäi@óİÇc@_@òä¨a@ÙÛ@kuìm@æc@‡í‹mc
ÙÐã@ @

جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلـا فأطعمتـها   : عن عائشة أا قالت {
  ثالث 

مترات فأعطت كل واحدة منهما مترة ورفعت إىل فيها مترة لتأكلـها  
ت تريد أن تأكلها بينـهما  فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كان

                                 
  ، ٢٥٤٣صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٥/٢٩املسند  ١١٧
  ٦/١٩النسائي ،  ١٨٨٤مسلم  ١١٨

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

فأعجبين شأا فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه   
  ١١٩}وسلم فقال إن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة 

@æc@‡í‹mcÙÛ@kuìm@_@òä§a@@ï×@‘bäÛbi@ÙnÓýÇ@åy
bäy@Ćõbäq@ÙmŒbäu@À@ÙîÜÇ@rí@åß@‡¤@ @

طاب فمروا قدمت املدينة فجلست إىل عمر بن اخلقال أبو األسود {
جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال عمر وجبت فقلت لعمر وما وجبـت  
قال أقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما من مسلم 

له اجلنة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ومل  يشهد له ثالثة إال وجبت
  ١٢٠}نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الواحد 

nm@ÝàÇ@‡í‹mcc@_@@òä§a@éi@Õz@@‡Èi@Úý—ß@À@Üu
@@a‹×aˆ@à“Ûa@ÊìÜ @¶g@‹vÐÛa@Ùmý–@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٢٦٣٠مسلم  ١١٩
 حسن صحيح ١٠٥٨الترمذي  ، ٩٤٩مسلم ،  ١٣٦٧البخاري  ١٢٠



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

من صلى صالة الفجر مث قعد يذكر اهللا حىت تطلـع الشـمس ،    {
  وجبت 
  ١٢١}له اجلنة 

@ÝàÇ@‡í‹mcîÛ@@@òä§a@üg@õau@éÛ@_@@@knyaë@–a
a@æb×@õaì@kîj¨a@pìß@óÜÇ@‹uþac@ëc@åi…@@êË@ëc@ @

  ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من : قول اهللا تعاىل ي{
  ١٢٢}ة أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلن

@ÝàÇ@‡í‹mcòä§a@üg@õau@éÛ@îÛ@wy@_@@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ١٢٣}له جزاء إال اجلنة احلج املربور ليس {
  

                                 
وأشار إىل حتسينه املنذري الترغيب ،  ١٤٨٧ يعلى يبأ،  ١٢٨٧أبو داوود ،  ٣/٤٣٩املسند  ١٢١
  ٢٤٢ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠/١٠٥امع ،  ٦٥٢
   ٦٤٢٣البخاري  ١٢٢
  ١٧٧٣ البخاري ١٢٣

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@ÝàÇ@‡í‹mc@éÛ@îÛlaìq@§a@üg@òä@@Éibm@_@@@@w¨a@µi
ñ‹àÈÛaë@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
تابعوا بني احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب كمـا ينفـي   {

س للحجة املربورة ثواب إال الكري خبث احلديد والذهب والفضة ولي
  ١٢٤}اجلنة
@ @

@òä§a@æë†@ÝàÇ@óÜÇ@laìq@ÙÛ@a@óš‹í@ü@æc@‡í‹mc
@_@ÙÛ@kîİmë@ @

îÜÇæaì‚⁄a@ñŠbíi@Ù@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره يف اهللا إال ناداه مناد من السماء { 
أن طبت وطابت لك اجلنة وإال قال اهللا يف ملكوت عرشـه زار يف  

  ١٢٥}فلم أرض له بثواب دون اجلنة) ضيافته(وعلي قراه 

                                 
 حسن صحيح وقال   ٨١٠ الترمذي ١٢٤



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

àÇ@óÜÇ@laìq@ÙÛ@a@óš‹í@ü@æc@‡í‹mc@@_@òä§a@üg@Ý
i@ÙîÜÇ@köb—¾aë@a‹ßþa@óÜÇ@—Ûb@ @

 عبـدي  أخذت كرمييت إذا{: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٢٦}إال اجلنة ثواباً فصرب واحتسب مل أرضى له

بيبتيـه فصـرب عوضـته منـهما     إذا ابتليت عبدي حب: قالاهللا إن {
  ١٢٧}اجلنة

  يريد عينيه
ä§a@åÇ@ÙÈäº@ü@éi@ïmdm@ÝàÇ@‡í‹mc@c‹Óa@_@pì¾a@üg@ò

@ï‹ØÛa@òíe@ @
  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  من قرأ آية الكرسي عقب كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن {
  ١٢٨}ميوت 

                                                                           
  ٢٦٣٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٤١٤١أبو يعلى ،  ١٩١٨البزار  ١٢٥
   ٣٤٣٨صححه األلباين يف الترغيب ،  ٢٩٣٠ابن حبان ،  ٢٣٦٥أيب يعلى  ١٢٦
  ٥٦٥٢البخاري  ١٢٧
  ٦٤٦٤صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٠٠النسائي يف عمل اليوم والليلة  ١٢٨

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

@âýÛbi@êc‡ia@_@òä§a@¶g@Ú‹vç@åß@Õjm@æc@‡í‹mc@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 إخوانا وال حيل ملسلم أن ال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا{ 
  يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا والذي يبدأ 

  ١٢٩}بالسالم يسبق إىل اجلنة 
@ómì¾a@åÐ×@_@òä§a@Öngë@‘‡ä@‡í‹mc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعني مرة ومن كفن ميتا كسـاه  {

) فدفنـه  ( س وإستربق اجلنة ومن حفر مليت قربا فأجنه اهللا من سند
  ١٣٠}فيه أجري له من األجر كأجر مسكن أسكنه إىل يوم القيامة 

Õí‹İÛa@åß@ôˆþa@Áßc@_@òä§a@À@kÜÔnm@æc@‡í‹mc@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

                                 
  ٧٨٧٤الطرباين يف األوسط  ،  ٢٥٥٩مسلم ،  ٦٠٧٦البخاري  ١٢٩
صححه ، رواه الطرباين يف الكبري  ٣/٢١وصححه ووافقه الذهيب امع  ٣٦٢، ٣٥٤/ ١احلاكم  ١٣٠

  ٣٤٩٢األلباين يف الترغيب 



 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

، من ظهر الطريق قطعها  يتقلب يف اجلنة يف شجرة رجالًلقد رأيت {
  ١٣١}ي الناسكانت تؤذ

@@@åß@å×@_@òä§a@À@µß‹Ø¾a@åß@æìØm@æc@‡í‹mc
pbíŁa@ê‰ç@À@põbu@Ûa@ÞbàÇþa@lbz–c@ @

والَِّذين ِفـي أَْمـواِلهِْم حـقٌّ    )٢٣(الَِّذين هْم علَى صلَاِتهِْم داِئمونَ{
والَّـِذين يصـدِّقُونَ بِيـْومِ    )٢٥(ِللسـاِئلِ والْمْحـرومِ  )٢٤(مْعلُوٌم
إِنَّ عـذَاب  )٢٧(والَِّذين هْم ِمْن عذَابِ ربِّهِْم مْشـِفقُونَ )٢٦(ينِالدِّ

ونأْمم بِّهِْم غَْير٢٨(ر(َاِفظُونوجِهِْم حْم ِلفُره الَِّذينو)لَـى  )٢٩إِلَّا ع
لُوِمنيم ْم غَْيرهْم فَإِنهانلَكَْت أَْيما ماجِهِْم أَْو م٣٠(أَْزو (ْن اْبتـى  فَمغ

والَِّذين هْم ِلأَماناِتهِْم وعْهـِدِهْم  )٣١(وراَء ذَِلك فَأُْولَِئك هْم الْعادونَ
والَِّذين هـْم علَـى   )٣٣(والَِّذين هْم بِشهاداِتهِْم قَاِئمونَ)٣٢(راعونَ

  عارجامل })٣٥(أُْولَِئك ِفي جنات مكْرمونَ )٣٤(صلَاِتهِْم يحاِفظُونَ

                                 
   ١٦/٣٨٧ مسلم ١٣١

  

 

 

òä§a@kÛb @bí@ @

bßbn‚@ @
يساعد الذي  يعالج النفسالفإن يف معرفة ما جاء يف هذه الرسالة هو 

حالـه املتوقـف   ؤل أين ي ايتهار يختوا املرء يف ذيب وتقومي نفسه
هللا وأعماله يصلح نفسه  ؟ فالعاقلعلى أعماله بعد انتهاء حياته الدنيا 

ملعذبني يف نـار  لينعم جبنات النعيم وال يكون من الغافلني اخلاسرين ا
نسأل اهللا تعاىل أن جيمع بيننا مجيعاً يف جنـات الفـردوس    .اجلحيم 
  األعلى 
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