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نفُِسنا وسيئَات أَعمالنا، من يهده اللَّه فَالَ    إِنَّ الْحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بِاللَّه من شرورِ أَ

 ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه أَنْ الَ إِلَه دهأَشو لَه ىادلْ فَالَ هلضي نمو لَّ لَهضم.  

[?>=<;:987654Z]ال عمران[  

[ .-,+* )('&%$#"! /  654 3210

>=< ; :98 7 Z]النساء[.  
 [  |  {  z  y  x  w  v  uZ ]األحزاب[.  

دعا بأَم :دمحم ىدىِ هدالْه نسأَحو ،اللَّه ابتك يثدالْح قدفَإِنَّ أَص» «، َّكُلا وهثَاتدحورِ ماُألم رشو 
ة وعبِد ثَةدحارِمى النف الَلَةكُلَّ ضالَلَة وض ةعكُلَّ بِد.   

  : بعد أما 


 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

 



  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
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والصالة والسالم على إمـام األولـني       ، وال عدوان إالّ على الظاملني    ، والعاقبة للمتقني ، احلمد هللا رب العاملني   
  :أما بعد، وعلى آله وأصحابه إىل يوم الدين، وقائد الغر املـحجلـني، واآلخرين




رِيجقُونَ تتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم نم 
  ) .٣٥:الرعد(تحتها اَألنهار أُكُلُها دائم وظلُّها





               ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آساٍء غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم

     ل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع              ـنةٌ مـرفغمو اتـركُـلِّ الثَّم نا ميهف ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلش
هِمبر)١٥:حممد.(









    لُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ رشبو         ـارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحال
                    مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَهابِهاً وشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقاً قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنزِقُوا ما ركُلَّم

  ).٢٥:البقرة(فيها خالدونَ
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       ًيالذْلا تقُطُوفُه ذُلِّلَتا واللُهظ هِملَيةً عانِيد١٤(و (       ةـضف ـنم ةبِآنِي هِملَيع طَافيو
ويسقَونَ فيها كَأْساً كَانَ مزاجها زجنَبِيالً      ) ١٦(قَوارِير من فضة قَدروها تقْديراً      ) ١٥(رِير  وأَكْوابٍ كَانت قَوا  

ثُـوراً  ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حِسبتهم لُؤلُـؤاً من         ) ١٨(عيناً فيها تسمى سلْسبِيالً     ) ١٧(
).٢٠-١٤:اإلنسانوإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِرياً) ١٩(
















    ةيالع ةني ج١٠(ف (     ًةيا الغيهف عمسال ت)١١ (    ٌةارِيج نيا عيهف)ةٌ   ) ١٢فُوعرم ررا سيهف
).الغاشية(وزرابِي مبثُوثَةٌ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ ) ١٤(وأَكْواب موضوعةٌ ) ١٣(








لُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحيرِيرا حيهف مهاسبل)٢٣:احلج.(
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             ًاباـرش مهبر مقَاهسو ةضف نم اوِرلُّوا أَسحو قربتإِسو رضسٍ خندس ابيث مهيالع
).٢١:اإلنسان(طَهوراً





   انسح قَرِيبعرٍ وضخ ففْرلَى رع نيئكتم) ٧٦:الـرمحن.(


      ٍنيقَامٍ أَمي مف نيقت٥١(إِنَّ الْم ( ونيعو اتني جف)و ) ٥٢ـسلْبسٍ   يـندس ـننَ م
 نيقَابِلتقٍ مربتإِس٥٣(و ( ٍنيورٍ عبِح ماهنجوزو ككَذَل)٥٤ (نِنيآم ةها بِكُلِّ فَاكيهونَ فعديالدخان.(







      نيملسوا مكَانا وناتوا بِآينآم ين٦٩(الَّذ (     كُـماجوأَزو متةَ أَننلُوا الْجخاد
فيهـا  يطَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه اَألنفُس وتلَذُّ اَألعين وأَنتم              ) ٧٠(تحبرونَ  
لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثريةٌ منهـا تـأْكُلُونَ        ) ٧٢(وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ        ) ٧١(خالدونَ  

)الزخرف(إِنَّ الْمجرِمني في عذَابِ جهنم خالدونَ) ٧٣(









          ٌّانال جو ملَهقَب سإِن نثْهطْمي لَم فالطَّر اترقَاص يهِنآالِء  ) ٥٦(ف فَبِأَي

 انكَذِّبا تكُمب٥٧(ر (ُانجرالْمو اقُوتالْي نهكَأَن)الرمحن(
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    ٌانسح اتريخ يهِن٧٠(ف ( انكَذِّبا تكُمبآالِء ر فَبِأَي)٧١ ( ورح
)الرمحن(مقْصورات في الْخيامِ




 َلُونمعوا يا كَاناًء بِمزنٍ جيأَع ةقُر نم ملَه يفا أُخم فْسن لَمعفَال ت)١٧:السجدة.(



              ابـحأَص ـكلَئلَّةٌ أُوال ذو رقَت مهوهجو قهرال يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذل

يهف مه ةنونَالْجدالا خ)٢٦:يونس.(  













 لَّى اص  لَّمسو هلَيع للَّه
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وترابها الزعفَرانُ ، من يدخلُها ينعم ولَا  الْمسك، وحصباؤها اللُّؤلُؤ والْياقُوت ، لَبِنةُ ذَهبٍ ولَبِنةُ فضة ، وملَاطُها ((
يبأس،  و هابيلَى ثبلَا ت ، وتملَا يو لُدخيوهاببى شفْنرواه أمحد والترمذي[))لَا ي.[






 ))      تآذَن ا قَدينفَإِنَّ الد ،دعا بمٍبِأَمرصلَّ، وا إِلَّـا  وهنم قبي لَمذَّاَء، وح ت

ص                  ،كُمترـضا بِحرِ ميلُوا بِخقتا، فَانالَ لَهوارٍ لَا زا إِلَى دهنلُونَ مقتنم كُمإِنا، وهباحا صهابصتاِء يالْإِن ةاببةٌ كَصابب
      رصم نيا با أَنَّ ملَن رذُك لَقَدو     ـنـيظٌ مكَظ ـوهو موا يهلَيع نيأْتلَيةً، ونس نيعبةُ أَرِسريم ةنارِيعِ الْجصم ننِ مياع

  ].رواه مسلم[))حامِلزا






 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  )) ةني الْجف

] متفق عليه[))ثَمانِيةُ أَبوابٍ، فيها باب يسمى الريانَ، الَ يدخلُه إِالَّ الصائمونَ        


لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ))َّإِن دأَع ةجرائَةَ دم ةني الْجافه 

فَإِنه وسطُ  سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه الْفردوس، كَما بين السماِء واَألرضِ ، فَإِذَا اللَّه للْمجاهدين في سبِيله ، بين كُلِّ درجتينِ
ارهأَن رفَجت هنم ، ةنلَى الْجأَعو ةنالْج  ةنالْج،وشرع قَهنِ فَومحالبخاري[))الر رواه[








 

o r g . 8b a . w w w   

٩ 

  رضي اهللا عنهلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ))  َـلإِنَّ أَه
ن الْأُفُقِ من الْمـشرِقِ أَوِ الْمغـرِبِ،    مغابِرالْلْغرف من فَوقهِم كَما تتراَءونَ الْكَوكَب الدري       يتراَءونَ أَهلَ ا  الْجنة لَ 

  مهنيا بلِ مفَاضتل .(؟ قَالَ         : قَالُوامهرا غَيهلُغباِء، لَا يبِيازِلُ الْأَننم لْكت ،ولَ اللَّهسا ري:)       ،هـدفْـِسي بِيي نالَّذلَى وب
 ]صحيح مسلم[.))الْمرسلنيرِجالٌ آمنوا بِاللَّه وصدقُوا 

}


   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

}{

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ))َّإِن  ةني الْجف
وصـلَّى   أَطْعم الطَّعام ، وأَدام الـصيام ، َ : لمن ، أعدها اُهللا ظَاهرها من و باطنِها، من باطنِها  غُرفًا يرى ظَاهرها
امنِي اسالنلِ واأللباين وصححه علي عن الترمذي رواه[))بِاللَّي.[  




لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
ونَ ميلًا، في كُلِّ زاوِية منها أَهلٌ ما يرونَ الْآخرِين، يطُوف علَيهِم جوفَة، عرضها ست م ؤلُؤةفي الْجنة خيمةٌ من لُ    ( (

نمؤمتفق عليه[). )الْم[ 




   هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسو

َلُ  أوزةرم رِ         تدلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةورلَى صي عتأُم نةَ منلُ الْجخاِء           دمـي الـسمٍ فجن دلَى أَشع مهلُوني ينالَّذ ثُم ،
        مهرامجمو ،بالذَّه ماطُهشقُونَ، أَمزبلَا يطُونَ وختملَا يولُونَ، وبلَا يطُونَ ووغتازِلُ، لَا ينم كذَل دعب مه اَءةً، ثُمإِض

مهحشرةُ، ولَى طُولِ أَبِيالْأَلُوع ،داحلٍ وجلُقِ رلَى خع ملَاقُهأَخ ،كساهِ الْماعرونَ ذتس مآد م.((
 ))    اغُضبال تو مهنيب الفتال اخ ،مهقُلُوب    واحد قلب    ونَ اللَّـهبِّحسي

   ))وأزواجهم احلور العني (())بكْرةً وعشيّا
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص






لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))َّإِن  ةنلَ الْجأَه

جشاٌء : " فَما بالُ الطَّعامِ ؟ قَالَ : قَالَ " وال يتمخطُونَ ، وال يبولُونَ، ويشربونَ ، وال يتفُلُونَ  , يأْكُلُونَ فيها
حشرو  يدمحالتو بِيحسونَ التملْهي ، كسحِ الْمشا، كَركَم فَسونَ النملْهت((  




 لَّى اللَّهصلَّمسو هلَيع))ِب دّمحم فْسي ناَلَّذوهدإِنَّ  ي

مهدائَةَ)أهل اجلنة (أَحةَ مطَى قَوعاعِ   لَيالْجِمبِ ورالشي الْأَكْلِ ولٍ فجر، والشهوةيضفا يحشر مهدةُ أَحاجكُونُ حت نم 

هطْنب رمضفَي كسحِ الْمشكَر مهلُودم، يف الصحيح، ورواه الطرباين بإسناد :  الترغيب والترهيبأخرجه أمحد والنسائي ، قال املنذري يف[.))ج رواته حمتج

  ]صحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم 





لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ِسقَو لَقَاب

  كُمدقَ  ، أَح عضوم ا      الْ دم يف أَويها فما وينالد نم ريخ ةنضِ     و، جإِلَـى الْـأَر ـتاطَّلَع ةناِء الْجنِس نأَةً مرأَنَّ ام لَو
  ]البخاري[ ))خير من الدنيا وما فيها)يعنِي الْخمار(لَأَضاَءت ما بينهما ولَملَأَت ما بينهما رِحيا ولَنصيفُها
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
))   الش رِيح بهفَت ،ةعما كُلَّ جهونأْتوقًا يلَس ةني الْجيإِنَّ فثُو فحالِ فَتما     ونـسونَ حاددـزفَي ،ـابِهِميثو هِموهج

        مقُولُونَ لَهفَي  يهِملونَ إِلَى أَهجِعرالًا، فَيمجقُولُونَ      : والًا، فَيمجا ونسا حندعب متدداز لَقَد اللَّهو : اللَّهو متأَنلَ و   قَـد
عب متددالًاازمجا ونسا حنرواه املسلم[))د.[  







   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))    خلَ أهلُ اجلَنةإذا د
 وإِنَّ لَكُم أَنْ تـشبوا ، لَكُم أَنْ تحيوا فَال تموتوا أَبدا إِنَّ وأَبدا   تسقَموا    تصحوا فَال  إِنَّ لَكُم أَنْ: ينادي مناد اجلَنةَ 

ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها  قول اهللا عزوجلكذل وأَبدا    تبأَسوا   ال وإِنَّ لَكُم أَنْ تنعموا فَ، أَبدا   تهرموا    فَال 
].٤٣: األعراف[بِما كُنتم تعملُونَ








لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

))زع لَّقَالَ اللَّهجو  :  أَتر نيا ال عم نيحالي الصادبعل تددأَع ، تعمال أُذُنٌ سرٍ، وشلَى قَلْبِ بع طَرال خو ،
: السجدة[ما كَانوا يعملُونَفَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِاللَّه عزّ وجلَّ واقْرُءوا إِنْ شئْتم قَولَ

١٧.[
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))الْج ةنلُ الْجلَ أَهخةَ ، إِذَا دن
 ادنى مادن :، ةنلَ الْجا أَهي وهكُمجِزنأَنْ ي رِيدا يدعوم اللَّه دنع قُولُونَ  . إِنَّ لَكُمفَي :ضيبيا ، ونازِينوثَقِّلْ مي ؟ أَلَم وا هم 

ةَ ، ونا الْجلْنخديا ، ونوهجارِ ؟يزحزنا عنوفَ قال النفكْشونَ هلميظُرناب فَيجالْح ما أعطاهم اهللا شيئاًَفواهللاَ  ،  إليه  
 هظَرِ إِلَيالن نم هِمإِلَي بأَحألعينِهم منه رواه مسلم[))وال أقر.[  










))ُانِيأورِض كُملَيلُّ عطُ حخفَال أَس ، كُملَيا عدأَب هدعب((





اَء وارزقنا لذة النظرِ إىل وجهك والشوق إىل لقائك من غريِ ضر، وأحل علينا فيها رضوانك، اللهم ارزقنا اخللد يف جناتك
ـلةضم ة وال فتنةـرضـني، مأمجع وأصحابِه هوعلى آل اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك حممد
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      نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَى مارِعسـي  ) ١٣٣(وقُونَ ففني ينالَّذ
    ظَ ويالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء ورالس       ـِسنِنيحالْم بحي اللَّهاسِ والن نع نيافلُـوا   ) ١٣٤(الْعإِذَا فَع ينالَّـذو

فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِالَّ اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا                  
ونَولَمعي مه














الـنيقتم






اءِ    الَّذرالضاِء وري السقُونَ ففني ين
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١٥ 




  َظـيالْغ نيمالْكَاظو


  ِاسالن نع نيافالْعو





لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نفَم




         وبِهِمـذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو 












 ورصي لَمـونَ      ولَمعي مهلُوا وا فَعلَى ما ع
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    َوننمؤالْم أَفْلَح ١(قَد (      َونعاشخ هِمالتي صف مه ينالَّذ)٢ ( َونرِضعوِ ماللَّغ نع مه ينالَّذو)٣ ( مه ينالَّذو

 علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَيـر          إِالَّ) ٥(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ     ) ٤(للزكَاة فَاعلُونَ   
  نيلُوم٦(م (        َونادالْع مه كلَئفَأُو كاَء ذَلرى وغتاب نفَم)٧ (    َـوناعر مهـدهعو هِمـاتانَألم مه ينالَّذو)٨ (

الَّذين يرِثُـونَ الْفـردوس هـم فيهـا         ) ١٠(أُولَئك هم الْوارِثُونَ    ) ٩(ونَ  والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُ    
خالدونَ




















َوننمؤالْم
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َونعاشخ هِمالتي صف مه ينالَّذ





    َونرِضعوِ ماللَّغ نع مه ينالَّذو








   َلُونفَاع كَاةلزل مه ينالَّذو 



     َظُونافح وجِهِمفُرل مه ينالَّذ٥(و (       رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزإِالَّ ع

نيلُومم






    واعر مهدهعو هِماتانَألم مه ينالَّذنَو
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   هِماتلَولَى صع مه ينالَّذظُونَ وافحي 











لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص


لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))طَرِيقًا لَكس نم  سملْتي
ةّنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهّها سلْمع يهرواه مسلم[ ))ف[




لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))أَلَا    و اللَّـه بِـهحما يلَى مع لّكُمأَد
فَع بِهريا وطَايالْخ رات ؟ قَالُوا الدول اللَّه قَالَ : جسا رلَى ياغ: ببطَـا إِلَـى    إِسة الْخكَثْركَارِه ولَى الْموء عضالْو

]رواه مسلم[)) وانتظَار الصلَاة بعد الصلَاة  الْمساجِد





لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص )) نم كُمنا مم
 عبده ورسولُه ، محمدا وحده لَا شرِيك لَه ، وأَنَّ  أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه :الْوضوَء ، ثُم يقُولُ أَحد يتوضأُ ، فَيسبِغُ

]رواه مسلم [)) أَيها شاَء فُتحت لَه أَبواب الْجنة الثَّمانِية ، يدخلُ منإِلَّا 
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  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ))   مـن بـىن
  ]متفق عليه[))  لَه بيتاً في اجلنة مسجداً يبتغي به وجه اهللا بنى اُهللا




 ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))خ  ـسم
    ادبلَى الْعع اللَّه نهبكَت اتلَوشيئَاً        ص ننهم عيـضومل ي فمن جاَء بِهِـنقِّهِنفَافًا بِحختاس اللَّه دنع عهـداً   كَانَ لَه

  ]نسائي ، له طرق يقوى بعضها بعضاًرواه اإلمام أمحد و أبوداود وال[))يدخلَه الْجنةَأنْ 





 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص


  ] .رواه مسلم[))عليك بكثرة السجود فإنك ال تسجد ِهللا سجدةً إالّ رفعك اُهللا بِها درجةً وحط عنك بِها خطيئَةً(( 




   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))  مسلمٍ يصلي ما من عبد
بيتاً يف اجلنة إالّ بىن اُهللا له فريضة عاً غريطَوةً تكعتعاىل يف كلِّ يومٍ اثنيت عشرةَ ر لهرواه مسلم[)) ل.[




             


وتؤيت ، وتقيم الصالة،  والتشرك به شيئاًتعبداهللا، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه(( 
  .]رواه أمحد والترمذي وصححه [))وحتج البيت، وتصوم الرمضان، الزكاة
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   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ))  ًبابا إن يف اجلنة
مغريه أحد اليدخل منه الصائمون يوم القيامة ان يدخل منهالري يقالُ له((] متفق عليه.[  




 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص))  ٌكفارة العمرةُ إىل العمرة
]متفـق عليـه  [)) واحلج املربور ليس له جزاٌء إال اجلنة، بينهمالـما  


  سو هلَيع لَّى اللَّهصلَّم))ملَانَ كَن ثَالَثُ ه اتنب ويهِنؤي 
نهمحريو نكْفُلُهيو] ويزِوجهقَفَ (*)]ند تبجو ةُ لَهنةَ الْجتيلَ ،   الْبق : ولَا  يسر فَإِنْ اللَّه تنِ اكَانيتإِنْ : الَ ؟ قَ  اثْنو 

تنِ اكَانيتالَ، قَ اثْن : أَىفَر ضعمِ بأَنْ الْقَو ةً  :قَالَ لَوداحةً  :لَقَالَ؟  وداحو((] صحيح سنن الترمذي رقم) :٣٣٧٧. [(







  ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص
))   لقالْخ قْوى اِهللا وحسنت(()    رواه الترمذي وابن حبان

يف صحيحه.(



ها ويثبتنا عليها إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصـحبِه      أسأل اهللا أن ييسر لنا ولكم سلوك      
أمحعني.  

                    

www.ba8.org 

                                                        
(*)الـمنذري فـي ت ي قول أقر الشيخ األلبانِ: قلت ، ") ويزوجهن: "وزاد " األوسط"ي يف رواه أمحد بإسناد جيد والبزار والطربانِ: (خريج هذا الـحديث قال اإلمام

ي رواه أمحد بإسناد جيد والبزار والطربانِ: ((، وقال ) ٨٥ ـ ٨٤ / ٣" : (الترغيب"واحلديث أورده الـمنذري يف : (مقراً له أيضاً فقال " الصحيحة"له يف الـمنذري هذا ونق
 ).١٠٢٧: (حديث رقم ـال) ٢٥ـ  ٣/٢٤: (سلسلة األحاديث الصحيحة ")) ) ويزوجهن: "وزاد " األوسط"يف 


