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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 هوالصالة والسالم على من ال نبي بعد هالحمد هلل وحد
 .. وبعد : 

بساَٖى وٕضمىاُ وةشٌرتَٖ دةلٗن ذ بؤ دلٕظاٌٗا    
خٕدَى دطةه عةبدََٖ ٔى، فةزواٌا ٔاُ ٖا كسى كٕ 

ةبدٍٖٗا ٔى بكةُ لدٖٔظ ٍِدةك عٗبادةتاُ كٕ ِةوى ع
بػََٗ ئةجناً بدةُ، ٔ ئةظ عٗبادةتة ٍِد بطاٌاٍِٗة كٕ ض 
شةمحةت ٖاُ دةوةكَى دزَٖر ثَى ٌةظَٗت ذ بؤ جّئٍٗاٌا 
ٔاُ، ِةز ٔةكٕ خٕدَى د قٕزئاٌا خؤ ٖا ثرئشدا 

خٕدَى ِةز  –دبَٗرٖت ) ال ٖكمف اهلل ٌفطا اإل ٔضعّا 
ٔى شَٖدةتس ىَل ٌاكةت ( ، ظَٗجا ِةز  كةضةكى ذ بازَى

كةضةكَى بظَٗت خَٗسََٖ وةشُ بدةضت خؤ ظة بٍٗٗت بال 
ظاُ عٗباداتاُ ذ دةضتََٗ خؤ ٌةكةت ، ٔ ِةزٔةضا 
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وٕضمىاٌَى الٔاش ئةطةز بظَٗت ثمََٗ بمٍد ب دةضتََٗ 
خؤظة بٍٗت ه ِزؤذا قٗاوةتَى بال ظاُ عٗبادةتاُ ذدةضتََٗ 

 خؤ ٌةكةت.

ئةش بؤ خٕدَى طةلةك حةغتة دكةً ، ٔ  بساَٖى وَ   
ذبةز ظَى حةذَى كسٌَى وَ بؤ بساَٖى خؤ ضةٌد عٗبادةتََٗ 

دا بؤ بساَٖى وَ ببٍة  ٔةزطَٗساَٖب ضاٌاِى ََٖٗ 
ثػتةظاُ ه زؤذةكا ٔةضا كٕ داٖك ٔ باب بؤ وسؤظى 

 ٌابٍة ثػتةظاُ. 

ه دٔواِى َٖى ئةش دٔعا ذخٕدَى دكةً كؤ ئٗخالضَى    
وة  ٔكةت د طٕتَ ٔ كسٖازََٖ وة دا ة بب زشقَى و

 ـــــني ــــــــبكةتة دةزطةَِى خَٗسَى بؤ خةلكةكى . آو

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلو 
     وصحبو أجمعين ...
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أَتَى  :قَالَ  َعْن جَاِبٍر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما -ٔ
رَُجلٌ فَ َقاَل يَا رَُسوَل اللَِّو  -صلى اهلل عليو وسلم-النَِّبىَّ 

مَْن مَاَت الَ يُْشِرُك ِباللَِّو َشيْئًا َدَخلَ  )مَا اْلُموِجبَتَاِن فَ َقاَل 
رواه  .(اْلجَنََّة وَمَْن مَاَت يُْشِرُك ِباللَِّو َشيْئًا َدَخَل النَّاَر 

 مسلم

 بابَى ٔى ٔى ٔ خٕدَى ذ ىَى عةبدٔلالكٕز َىجابس
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل  : شةالوةك ِاتة دةظ طؤتزاشٖبٗت 

ةزَى خٕدَى ئةٔض ِةزدٔٔ َى : ٖا ثَٗغةوبطؤتبَ 
ئاطسى ، ٖاُ ثَى دضٗتة بةِػتَى  وسؤظ ضالٕخةتَ

: ِةزكةضةكَى مبسٖت ٔض   طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
ِةظجػكا بؤ خٕدَى ضَى ٌةكةت دَى ضٗتة بةِػتَى ، ٔ 

ِةظجػكا بؤ خٕدَى ضَى كةت دَى  ِةزكةضَى مبسٖت ٔ
 ضٗتة ئاطسى  .
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 قَالَ  ) مَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى اللَّوِ  رَُسولُ  قَالَ  -ٕ 
 مَُحمًَّدا وََأنَّ  لَوُ  َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإلَوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ 
 أَْلَقاَىا وََكِلمَتُوُ  َأمَِتوِ  وَابْنُ  اللَّوِ  عَبْدُ  ِعيَسى وََأنَّ  وَرَُسولُوُ  عَبُْدهُ 

 َأْدَخَلوُ  َحق   النَّارَ  وََأنَّ  َحق   اْلجَنَّةَ  وََأنَّ  ِمنْوُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  ِإَلى
 متفق عليوَشاءَ ( .  الثَّمَاِنيَةِ  اْلجَنَّةِ  أَبْ وَاِب  َأي   ِمنْ  اللَّوُ 

 ز ضالظ ىَل بَ دبَٗرٖت ئةٔ كةضَى بَٗرٖت:ثَٗغةوبة
 مَُحمًَّدا وََأنَّ  لَوُ  َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإلَوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ )

 أَْلَقاَىا وََكِلمَتُوُ  َأمَِتوِ  ابْنُ وَ  اللَّوِ  عَبْدُ  ِعيَسى وََأنَّ  وَرَُسولُوُ  عَبُْدهُ 
 ( َحق   النَّارَ  وََأنَّ  َحق   اْلَجنَّةَ  وََأنَّ  ِمنْوُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  ِإَلى

 تَى ب ِةز دةزطةِةكَى ٔىخٕدَى دَى ٔى بةتة بةِػ
 بظَٗت ذ ِةز ِةغت دةزطةََِٗ بةِػتَى . 
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ُجلٌ ِإَلى النَِّبى  قَاَل جَاءَ َر  رضي اهلل عنو َعْن أَِبى أَيُّوبَ  -ٖ
فَ َقاَل دُلَِّنى عََلى عََمٍل َأْعمَُلوُ  -صلى اهلل عليو وسلم-

تَ عْبُُد اللَّوَ الَ  )يُْدِنيِنى ِمَن اْلجَنَِّة وَي ُبَاِعُدِنى ِمَن النَّاِر. قَاَل 
تُْشِرُك ِبِو َشيْئًا وَتُِقيُم الصَّالََة وَتُ ْؤِتى الزََّكاَة وَتَِصُل ذَا 

صلى اهلل عليو -فَ َلمَّا َأْدب ََر قَاَل رَُسوُل اللَِّو  (رَِحِمَك 
رواه  .(ِإْن تََمسََّك ِبمَا ُأِمَر ِبِو َدَخَل اْلجَنََّة  ) -وسلم
  مسلم
: شةالوةك ِاتة  طؤتزاشٖبٗت ذَى  خٕدَى ئةٖٕبَى بابَى
ة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  دةظ

 وَ ٌَٗصٖكى بةِػتَى بكةت ٔبةزَى وَ بدة كازةكى 
كةت ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  وَ ذ ئاطسى دٖٔس

َى : عٗبادةتا خٕدَى بتٍَى بكة ٔض ِةظجػكا بؤ طؤت
ٌظَٗرا بكة ، ٔشةكاتا واىَل خؤ بدة ،  ضٍَٗةكة ، ٔ

دةوَى  طؤتََٗ خؤ بكة . بابَى ئةٖٕبى وسؤظٔضةزةداٌا 
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ضٕٔى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  ةالوة ذ دةظئةظ ش
وَ  : ئةطةز ئةٔ تػتَى طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

 بةِػتَى .دَى ضٗتة  فةزواٌا ٔى ثَٗكسى ظّبٍٗٗت
 
 اللَّوِ  رَُسولُ  قَالَ  عن أبي أمامة رضي اهلل عنو قال : -ٗ 

 دُبُرِ  ِفي الُكْرِسي آيَةُ  قَ رَأَ  ) مَنْ  : وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى
 َأنْ  ِإالَّ  الجَنَّةِ  ُدُخْوِل  ِمنْ  يَْمنَ ْعوُ  َلمْ  ةٍ مَْكتُ ْوبَ  َصالةٍ  ُكلِ 

أخرجو النسائي وصححو األلباني في صحيح  يَُمْوت ( .
 (  ٗٙٗٙالجامع ) رقم 

ثَٗغةوبةزى  طؤت زاشٖبٗت ذَى خٕدَى ئٕواوةى بابَى
اهلل ال إلو ) ئةٔ كةضَى ئاٖةتا كٕزضى  طؤتضالظ ىَل بَ 

سورة البقرة االية  .إال ىو ال تأخذه سنة وال نوم ..
خبؤٍٖٗت ه ثػتى ِةز ٌظَٗرةكا فةزش ، ٌٍٗة   (ٕ٘٘
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بمى وسٌَى ، ئاٌكٕ  دا ذبةِػتَٗ دٌاظبةزا ٔى ٔ ئاضتةٌط 
 ئةطةز وسُ ضةزدا ِات ئَٗكطةز دَى ضٗتة بةِػتَى .

 
صلى  –رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل  عن أنس -٘

ال ثالثون ) سورة من القرآن ما ىي إ –اهلل عليو وسلم 
آية ، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلتو الجنة ، وىي 
سورة تبارك ( . رواه الطبراني وحسّنو األلباني في صحيح 

  (   ٖٗٗٙالجامع ) رقم 
: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل  طؤتئةٌةع خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

: ئَٗك ذ ضٕزةتََٗ قٕزئاٌا ثرئش ذ ضْٗ  طؤتبَ 
ذ خٕداٌَى خؤ كس ِةتا ثَٗك دَِٗت ، بةزةظاٌى  ُئاٖةتا

 ذى ضٕزةتا تةبازةكة. بسة بةِػتَى ، ٔ ئةٔ
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عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو عن النبي صلى  -ٙ 
اهلل عليو وسلم أنو قال ) القرآن شافع مشفع ، وماحل 
مصدق ، ومن جعلو أمامو قاده إلى الجنَّة ، ومن جعلو 

براني خلفو ساقو إلى النَّار ( أخرجو ابن حبان والط
والبيهقي وصححو األلباني في صحيح الجامع ) رقم 

ٖٗٗٗ . ) 
خٕدَى ذٔى ٔبابَى ٔى جابسَى كٕزَى عةبدٔلالى 

:  طؤتظ ىَل بَ : ثَٗغةوبةزى ضال طؤتزاشٖبٗت 
 بةزةظاٌٗا ٔى قةبٕٔلكسٖة ، ٔ قٕزئاُ بةزةظاٌةكَى

غاِدةكَى زاضت طٕٖة ، ٔ ئةٔ كةضَى قٕزئاٌَى بكةتة 
فةزواٌَٗت قٕزئاٌَى بضٗت  ٌكٕ لدٖٔظئا -خؤ ئٗىاً بؤ

َ٘ بكةت  دَى ٔى بةتة بةِػتَى ، ٔ ئةٔ  –ٔكازى ث
بَّٗمٗت دَى ٔى بةتة ئاطسى  كةضَى قٕزئاٌَى ه ثاغخؤ

. 
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قَاَل رَُسوُل اللَِّو  : قَالَ  رضي اهلل عنو َعْن أَِبى ُىرَيْ رَةَ  -ٚ 
ةَ ِإذَا قَ رََأ ابُْن آدََم السَّْجدَ  ) -صلى اهلل عليو وسلم-

يْطَاُن ي َبِْكى ي َُقوُل يَا وَي َْلوُ  وَِفى ِروَايَِة  -َفَسَجَد اْعتَ زََل الشَّ
ُأِمَر ابُْن آدََم ِبالسُُّجوِد َفَسَجَد فَ َلوُ  -أَِبى ُكرَيٍْب يَا وَيِْلى 

   رواه مسلم  .(اْلجَنَّةُ وَُأِمْرُت ِبالسُُّجوِد فَأَب َْيُت فَِلىَ النَّارُ 
: ثَٗغةوبةزى  طؤتذَى زاشٖبٗت  بابَى ِٕزةٖسة خٕدَى

: ئةطةز كٕزَى ئادةوى قٕزئاُ خٕاٌد  طؤتضالظ ىَل بَ 
، غةٖتاُ دَى ٕٔدَىجٕٔطةِػتة ئاٖةتا ضةجدَى ٔضؤ ض

خؤظةدةزكةت ٔ كةتة طسى ، ٔبَٗرٖت ٔةٖن ) وسُ 
ٖاُ ذى ٍِدةك دبَٗرُ ٌةِالةكة ذ ٌّالَٗت جةٍِةوَى ( 

 اتة كسُ بؤبؤ وَ بٗت ، كٕزَى ئادةوى فةزواٌأى ِ
فةزواُ  ٗة ، ٖٔٔدَى بةِػت بؤ ٕٔجٕضٕجدَى ٔضؤ ض

ه وَ ِاتة كسُ بؤ ضٕجدَى ٔ ئةش ٌة ضؤٔوة 
 ٔدَى ئاطس بؤ وٍة .  ٕجٕض
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عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قال : قال رسول  -ٛ
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ) 

 ن ال إلو إال اهللأشهد أ : ) أو فيسبغ ( الوضوء ثم يقول
ورسولو إال فتحت  هوأن محمدا عبد وحده ال شريك لو ،

رواه ( يدخل من أيها شاء  ، لو أبواب الجنة الثمانية
 . مسلم

:  طؤتعٕقبة كٕزَى عاوسى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
ِةٔة  : ِةز وٕضمىاٌةك ذ طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

ى ، ٔثػتتةواوى دةضتٍظَٗرَى بطسٖت ب دٔزضت ٔ
وحده ال شريك  أشهد أن ال إلو إال اهللٍِٗطَى بَٗرٖت : 

. دَى ِةز ِةغت  ورسولو هوأن محمدا عبد لو ،
دَى دٔى  ظةبَ ، ٔ دةزطةََِٗ بةِػتَى بؤ ٔى

 ا ضٗت َٖى ٔى بظَٗت .ِسدةزطةَِى بةِػتَٗ
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 قال: قال – عنو اهلل رضي - أوس بن شّداد عن -ٜ
العبد: اللهم أنت : "سيد االستغفار أن يقول   النبي

ربي ال إلو إال أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء 
لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر 
الذنوب إال أنت ، قال ومن قالها في أول النهار موقناً 

الجنة ، بها فمات من يومو قبل أن يمسي فهو من أىل 
ومن قالها من الليل وىو موقن بها فمات قبل أن يصبح 

 رواه البخاري ؛ فهو من أىل الجنة"
:  طؤتغةداد كٕزَى ئةٔضى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

: ضاالزَى ِةوى ئٗطتغفازا  طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
اللهم أنت ربي ال إلو إال أنت ) ئةٔة عةبد بَٗرٖت: 

على عهدك ووعدك ما  وأنا خلقتني، وأنا عبدك،
استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك 
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عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال 
( ئةٔكةضَى ضجَٗدَى بَٗرٖت ٔ بأزى ثَى ِةبٗت  أنت

بَّٗت ئةٔ ذ  بةزى غةظ ضةزدا مبسٖتدا ِزؤذَٖٔدَٔى 
 ِةزٔةضا ئةٔ كةضَى ب غةظَى ، ٔخةلكَى بةِػتَٗٗة

 ٖتسمب دا َىغةظ دَٔى بأةزى ثَى ِةبٗت ٔ بَٗرٖت ٔ
 ٗة.ئةٔ ذخةلكَى بةِػتَٗضةزدا بَّٗت  ضجَٗدة بةزى

 
صلى اهلل -النَِّبى   قال: قالَعْن عَبِْد اللَِّو بِْن عَْمٍرو  -ٓٔ

َخْصلَتَاِن َأْو َخلَّتَاِن اَل يُحَاِفُظ عَلَيِْهمَا )  : -عليو وسلم
َدَخَل اْلجَنََّة ُىمَا يَِسيٌر وَمَْن ي َْعَمُل ِبِهمَا  عَبٌْد ُمْسِلٌم ِإالَّ 

قَِليلٌ يُسَب حُ ِفى دُبُِر ُكل  َصالٍَة َعْشرًا وَيَْحَمُد َعْشرًا وَيَُكب  رُ 
َعْشرًا فََذِلَك َخْمسُوَن وَِمائٌَة ِبالل سَاِن وَأَْلٌف وََخْمسُِمائٍَة 

الَِثيَن ِإذَا َأَخَذ َمْضَجعَوُ وَيَْحَمُد ِفى اْلِميزَاِن وَيَُكب  ُر َأرْب َعًا وَثَ 
وَثالَِثيَن وَيُسَب ُح ثالَثًا وَثالَِثيَن فََذِلَك ِمائٌَة ِبالل سَاِن  ثالَثًا
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صلى اهلل -. فَ َلَقْد رَأَيُْت رَُسوَل اللَِّو (وَأَْلٌف ِفى اْلِميزَاِن 
لَِّو َكْيَف ُىمَا ي َعِْقُدَىا ِبيَِدِه قَالُوا يَا رَُسوَل ال -عليو وسلم

ي َعِْنى  -يَْأِتى َأَحدَُكْم  )يَِسيٌر وَمَْن ي َْعَملُ ِبِهمَا قَِليلٌ قَاَل 
يْطَاَن  ِفى مَنَاِمِو فَ ي ُنَ و مُُو قَ بَْل َأْن ي َُقولَُو وَيَْأِتيِو ِفى  -الشَّ

رُهُ حَاجًَة قَ بْلَ َأْن ي َُقولََها  أخرجو أبو داود  .( َصالَِتِو فَ يُذَك 
ائي والترمذي وصححو األلباني في صحيح الجامع والنس

 (  ٖٕٖٓ) رقم 
ٔى عةبدٔلال كٕزَى عةوسى خٕدَى ذٔى ٔبابَى 

بَ طؤت : دٔٔ  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل طؤتزاشٖبٗت 
، ٌٍٗة وٕضمىاٌةك ثازَٖصطستٍَى ه ضالٕخةت ََٖٗ ِةَٖ

ٍة ٌاِٗئةٔ ب ضا ئٗال دَى ضٗتة بةِػتَى ، ٔضةز بكةت 
، ثػتى ِةز ٌظَٗرةكَى دَى ضةكةٗٔاٌا ثكسُ ب كازثَٗ ٔ

 ُٓ جازاةدةت ) ضبحاُ اهلل ( ، ٔد ُدةٓ تةضبٗحاتا
دةت  ُتةكبريا ُدةت ) احلىد هلل ( ، ٔدةٓ جازا محدَى
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را دبٗتة ) ) اهلل أكرب ( ، كٕوكةزَى ٔاُ ثػتى ِةوى ٌظَٗ
 د اُ( جاز 1500)  ٔ  ،( جاز ب ئةشواٌى 150

) اهلل  ُتةكبريا ُز جازادا ، ٔ دَى ضْٗ ٔ ضٕاتةزاشَٖٗ
أكرب ( دةت دةوَى دَِٗتة ضةز جَّى خؤ َٖى ٌظطتٍَى 

) احلىد هلل ( ٔ ضْٗ ٔضَى  ُدطةه ضْٗ ٔضَى تةمحٗدا
) ضبحاُ اهلل ( كؤ كٕوكةزَى ٔاُ دبٗتة )  ُتةضبٗحا

 د اُ( جاز 1000( جاز ب ئةشواٌى ، ٔ )  100
بةز وَ ثَٗغةو طؤتى تساشَٖٗدا . ثػتى ٍِٗطَى عةبدٔلال

خؤ  طؤت ٔ ب دةضتََٗ ضالظ ىَل بَ دٖت ئةظ شكسة د
ة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ضةٔا طؤت، ٍِدةكا ِروازتَ د

كسُ ب ٔاٌا ثٗضةكة ، ثَٗغةوبةزى ب ضاٌاٍِٗة ٔكازثَٗ
ِةٔة دَِٗتة ضةز جَّى خؤ  : ئَٗك ذ طؤتضالظ ىَل بَ 

ابٗت خةٔا ٔى ٍِٗٗت بةع َٖى ٌظطتٍَى غةٖتاُ دَى ِز
ٍِد ب خَٗس ٌةبَٗرٖت ، ٖاُ  ظى شكسَى ؤظوسدا ئةٔ 
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ابٗت غٕلةكَى ِةٔة ٌظَٗرا خؤ كس غةٖتاُ دَى ِز ئَٗك ذ
 ٍَِٗٗتة بريا ٔى دا بةع ظى شكسى ذ بريأى ببٗت ٔ

 ٌةبَٗرٖت .
 
 َدَخلَ  ) مَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى اللَّوِ  رَُسولُ  قَالَ  -11 

 لَوُ  لَُو ، َشِريكَ  اَل  وَْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإلَوَ  اَل  فَ َقالَ  السُّوقَ 
 ِبيَِدهِ  يَُموتُ  اَل  َحي   َوُىوَ  وَيُِميتُ  يُْحِيي اْلَحْمدُ  وَلَوُ  اْلمُْلكُ 
 أَْلِف  أَْلفَ  لَوُ  اللَّوُ  ، َكَتبَ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل   عََلى َوُىوَ  اْلَخيْ رُ 
(  و بيتا في الجنَّةوبنى ل سَي ئَةٍ  أَْلِف  أَْلفَ  عَنْوُ  وََمحَا َحسَنَةٍ 

يف  وحسنو األلبانيوالنسائي وأبو داود  الترمذيأخرجو . 
 ( 1231ؾحٗح اجلاوع ) زقي 

ٌاظ  بَٗرٖت ئةٔ كةضَى بضٗتة د ثَٗغةوبةز ضالظ ىَل بَ د
 وَْحَدهُ  اللَّوُ  ِإالَّ  ِإلَوَ  اَل ) بَٗرٖت باشازٖدا ) ضٕٖكَى دا ( ٔ

 وَُىوَ  وَيُِميتُ  يُْحِيي اْلَحْمدُ  وُ وَلَ  اْلمُْلكُ  لَوُ  لَُو ، َشِريكَ  اَل 
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،  َقِديٌر ( َشْيءٍ  ُكل   عََلى َوُىوَ  اْلَخيْ رُ  ِبيَِدهِ  يَُموتُ  اَل  َحي  
ٌظَٗطٗت ، ٔ دَى  ُخٕدَى بؤ ٔى ِصاز ِصاز خَٗسا دَى

بؤ ٔى ذَٖبةت ، ٔ دَى خاٌٗةكَى بؤ  ُِصاز ِصاز طٌّٕا
مُٕٗ ( )ِصاز ِصاز ئاٌكٕ و ٔى ه بةِػتَى ئاظاكةت  . 

. 
قال : قال رسول اهلل  عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو -ٕٔ

صلى اهلل عليو وسلم ) من سلك طريقاً يلتمس فيو علماً 
 سهل اهلل لو بو طريقاً في الجنَّة ( أخرجو مسلم .

: ثَٗغةوبةزى  طؤتبابَى ِٕزةٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
طؤت : ئةٔ كةضَى زَٖكةكَى  بطسٖت ضالظ ىَل بَ 

شا شاٌٍَٗى ثَى بكةت ، خٕدَى ذى دَى بؤ ٔى ب داخٕا
 َٔى زَٖكَى ، زَٖكةكَى ضاٌاِى كةت بؤ بةِػتَى .  
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عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قال : قال  -ٖٔ
فأحسن توضأ  منرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )

وحده ال  أشهد أن ال إلو إال اهلل قال :ثم  ، الوضوء
، اللهم اجعلني من  رسولوو  هوأن محمدا عبد شريك لو ،

ثمانية فتحت لو  التوابين ، واجعلني من المتطهرين ،
 مسلم أخرجو( يدخل من أيها شاء  أبواب الجنَّة ،

  والترمذي واللفظ لو  .
:  طؤتعٕوةزَى كٕزَى خةتابى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

: ِةز كةضةكَى  باؽ  طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
أشهد  تى ٍِٗطَى بَٗرٖت :دةضتٍظَٗرَى بطسٖت ، ٔثػ

 هوأن محمدا عبد وحده ال شريك لو ، أن ال إلو إال اهلل
، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من  ورسولو

دَى ِةغت دةزطةََِٗ بةِػتَى بؤ ٔى  . المتطهرين
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ا ضٗت َٖى ٔى ِسبَ ، ٔدَى دٔى دةزطةَِى بةِػتَٗظة
 بظَٗت .

 
ل: قال النبي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قا -ٗٔ

صلى اهلل عليو وسلم : ) من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت 
حسنة ،  لو الجنَّة ، وكتب لو بتأذينو في كل يوم ستين

وبكل إقامة ثالثون حسنة ( أخرجو ابن ماجو والبيهقي 
والطبراني والحاكم وصححو األلباني في صحيح الجامع 

  ( ٕٓٓٙ) رقم 
ٔبابَى زاشٖبٗت  عةبدٔلال كٕزَى عٕوةزَى خٕدَى ذٔى

: ئةٔ كةضَى  طؤت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  طؤت
باٌطى بدةت بةِػت دَى بؤ ٔى بٗتة  ُدٔاشدة ضاال

ظة دَى غَٗطت خَٗس بؤ ثَٗؼ باٌطةكٗ ؤذِزئةزك ، ِٔةز 
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ثَٗؼ ِةز قاوةتةكَى ظة ضْٗ خَٗس  ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني ، ٔ
 دَى بؤ ٔى ٍَِٗة ٌظَٗطني . 

 
قال : قال  عري رضي اهلل عنوعن أبي موسى األش -٘ٔ

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ) من صلى البردين دخل 
 الجنَّة ( متفق عليو .

:  طؤتبابَى وٕضاَٖى ئةغعةزى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
: ئةٔ كةضَى ٌظَٗرا ضجَٗدَى  طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

 ئَٗظازى بكةت دَى ضٗتة بةِػتَى . ٔ
 

الصَّاِمِت رضي اهلل عنو قَاَل : قَاَل عن عُبَادََة بَْن  -ٙٔ
َخْمُس صََلوَاٍت   ) : -صلى اهلل عليو وسلم-ُسوَل اللَِّو رَ 

َكتَبَ ُهنَّ اللَُّو عَزَّ وََجلَّ عََلى ِعبَاِدِه ، فََمْن وََفى ِبِهنَّ َلمْ 
وُ يُضَي  ْعُهنَّ َكاَن لَُو ِعْنَد اللَِّو عَْهٌد َأْن ي َغِْفَر لَُو وََأْن يُْدِخلَ 
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اْلجَنََّة ، وَمَْن َلْم ي ُوَاِف ِبِهنَّ اْسِتْخَفافًا ِبَحق ِهنَّ فَ لَْيَس لَوُ 
بَوُ وَِإْن َشاءَ غََفَر لَوُ  أخرجو  (ِعْنَد اللَِّو عَْهٌد ، ِإْن َشاءَ عَذَّ

أبو داود و ابن ماجو وابن حبان وأحمد والبيهقي 
 ( . ٖٕٖٗوصححو األلباني في صحيح الجامع ) رقم 

:  طؤتادةى كٕزَى ؾاوتى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت عٕب
: ثٍَٗج ٌظَٗرُ خٕدَى  طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

، ئةٔ كةضَى ِةز ثٍَٗج ُ ٌظَٗطنيَٖٗت ه ضةز عةبدا
 ٔ دةضت ٌةدةت ذ ُبكةت ٔض ذٔاُ ٌظَٗرا ٌُظَٗرا

 ، ئةٔى ثةمياٌةك ٖا لدةظٌةكةتٌا كَٗىاضى ب واظَى ٔا
ئةٔ كةضَى ظاُ  ٔتَى ، خٕدَى ِةى كؤ ٔى ببٗتة بةِػ

خٕدَى  ذ دةضت بدةت ئةٔى ض ثةمياُ لدةظ ُاٌظَٗر
ٌٍَٗ ، ئةطةز خٕدَى ظٗٗا دَى ٔى عةشابدةت ، ٔئةطةز 

 . بؤ ٔى غةفسٍٖٗتظٗٗا دَى 
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بن عامر رضي اهلل عنو قال: قال رسول  وعن عقبة -ٚٔ
ليو وسلم : ) ما من مسلم يتوضأ فيحسن اهلل صلى اهلل ع

م ، فيصلي ركعتين ، مقبل عليهما بقلبو وضوءه ، ثم يقو 
 ووجهو ، إال وجبت لو الجنَّة ( أخرج مسلم .

:  طؤتعٕقبة كٕزَى عاوسى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
: ِةز وٕضمىاٌةكَى باؽ  طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

ابٗت دٔٔ ٍطَى ِزٗدةضتٍظَٗرا خؤ بطسٖت ، ثػتى ِ
،  خؤ بضٗتَى َٗتةكعةتا بكةت ب ده ٔ ضةزٔضاظِز

 ئٗال بةِػت دَى بؤ ٔى بٗتة ئةزك . 
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رضي اهلل عنها قالت : سمعت رسول  عن ام حبيبة -ٛٔ
ما من عبد مسلم )  اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول :

هلل كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة ،  يصلي
  إال بنى اهلل لو بيتا في الجنة ( رواه مسلم .

 طؤت( خٕدَى ذَى زاشٖبٗت أم حبيبة) داٖكا وٕضمىاٌا
ِةز :  طؤته ثَٗغةوبةزى بؤ ضالظ ىَل بَ ٓ : وَ طٕ

 ةكعةتا بؤ خٕدَى بكةت ذدا دٔاشدة ِزَٖؤذِز كةضةكَى د
َى دَى بؤ ٔى خاٌٗةكَى د ال خٕدئٗ ُبمى فةزشا

 دا ئاظاكةت .بةِػتَٗ
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 قال: قالعن عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنو  -ٜٔ
ليو وسلم: ) يا أيها  الناس أفشوا رسول اهلل صلى اهلل ع

وا لُّ وا االرحام ، وصَ لُ السالم ، وأطعمو الطعام ، وصِ 
أخرجو بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنَّة بسالم ( 

ماجو وصححو األلباني في صحيح الجامع  الترمذي وابن
 ( . ٘ٙٛٚ) رقم 

:  طؤتعةبدٔلال كٕزَى ضةالوى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
: طةىل خةلكى ضالظَى  طؤتبَ  الظ ىَلثَٗغةوبةزى ض
 ََٗوسؤظضةزةداٌا  خؤازٌَى ذى بدةُ ، ٔ بةالظبكةُ ، ٔ

زابَ ب غةظ ٌظَٗرا بكةُ دةوَى  خؤ ذى بكةُ ، ٔ
 خةلك ٌظطتى ، َِٕٖ دَى ضٍة بةِػتَى ب ئَٗىٍاِى . 
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قال النبي صلى اهلل : عن سهل رضي اهلل عنو قال -ٕٓ
الريان يدخل با يقال لو عليو و سلم :) إن في الجنة با

منو الصائمون يوم القيامة ال يدخل منو أحد غيرىم يقال 
أين الصائمون فيقومون ال يدخل منو أحد غيرىم فإذا 

 . متفق عليو دخلوا أغلق فلن يدخل منو أحد (
: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل  طؤتضةِن خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

)  : ه بةِػتَى دةزطةِةكَى ِةى دبَٗرٌَى طؤتبَ 
ا دضٍة طس دٔى دةزطةِى ِزى ؤذِزََٗ وسؤظالسٖاُ ( ، 
ى طسا ؤذِزبمى  ا قٗاوةتَى ، ٔ كةع ذؤذِزبةِػتَى ه 

طاشٖكسُ ه َٔى  ا ٌاضٗت ، دَى َِٗتةدٔى دةزطةِى ِز
ى طس ؤذِزََٗ وسؤظى طس ؟ دَى ؤذِزََٗ وسؤظَى كا ؤذِز
ا ضٍة بةِػتَى ، ٔ ئةطةز ابَ ٔ دٔى دةزطةِى ِزِز

ى طس ِةوى ضٌٕٔة ذٔز دَى دةزطةٓ َِٗتة ذؤِزََٗ وسؤظ
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طستَ ، ٔض كةع ثػتى ٔاُ ٌاضٗتة بةِػتَى دٔى 
  . ادةزطةِى ِز

 
أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل  عن -ٕٔ

صلى اهلل عليو وسلم : ) من أصبح منكم اليوم صائماً؟ ( 
قال أبو بكر رضي اهلل عنو : أنا ، قال : ) فمن تبع 

م جنازة؟( قال أبو بكر رضي اهلل عنو : أنا ، منكم اليو 
قال : ) فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ ( قال أبو بكر 
رضي اهلل عنو : أنا ، قال : ) فمن عاد منكم اليوم 
مريضاً؟ ( قال أبو بكر رضي اهلل عنو : أنا ، فقال رسول 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) ما اجتمعن في امرئ إال 

  أخرجو مسلم .دخل الجنة ( 
: ثَٗغةوبةزى  طؤت بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت

ى ٖة ؟ ؤذِز: كى ذِةٔة ئةظسٔ ب  طؤتضالظ ىَل بَ 
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: ئةش ، ثػتى  طؤتئةبٕ بةكسى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 
ِةٔة  : كَى ذ طؤتٍِٗطَى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

لدٖٔظ جةٌاشا وسٖةكَى ضٕٖٔة ؟ ئةبٕ بةكسى  ئةظسٔ
 : كى ذ طؤتةش ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ َى : ئطؤت

ةكَى وطكني ؟ ئةبٕ وسؤظِةٔة ئةظسٔ خؤازٌةك داٖة 
:  طؤتَى : وَ ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتبةكسى 

ةكَى ٌةخؤؽ ؟ وسؤظِةٔة ئةظسٔ ضٕٖٔة ضةزةداٌا  كى ذ
 طؤتَى : ئةش ، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤتئةبٕ بةكسى 

 از كازة ه دةظ ثةٖدابنب دةك ئةظ ِةز ضوسؤظ: ٌٍٗة 
 دا ئٗال دَى ضٗتة بةِػتَى .ةكَٗؤذِز
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عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل  -ٕٕ
العمرة إلى العمرة  كفارة لما صلى اهلل عليو وسلم : ) 

متفق ( بينهما ، والحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنَّة 
 . عليو

: ثَٗغةوبةزى  طؤت بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت
 : عٕوسة بؤ عٕوسَى طٌٍٕةََِٗ د طؤتضالظ ىَل بَ 

ئةظ ضالة  وسؤظدا دغةفسٍَٖ ، ئاٌكٕ ئةطةز ٌاظبةزا خؤ
بضٗتة عٕوسَى ِةتا ضالةكا دى ثػتى ٍِٗطَى جازةكا 
دى بضٗتة عٕوسَى ، ئةظ ِةزدٔٔ عٕوسة دَى طٌٍٕةََِٗ 

ةزى ثػتى ٍِٗطَى ثَٗغةوب دا غةفسٍَٖ . ٌٔاظبةزا خؤ د
: ٔحةججا وةبسٔز ) ئاٌكٕ ٖا  طؤتضالظ ىَل بَ 

قةبٕلكسى ( ض جصا ٌٍَٗ ئٗال بةِػت . خٕدَى ب 
 .بكةت ضٌٕٔا عٕوسَى ٔحةججَى  ُزشقَى وة ِةوٗٗا
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عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما قال : قال  -ٖٕ
النبي صلى اهلل عليو وسلم ) إن رجاًل فيمن كان قبلكم 

، فقيل لو ىل عملت من خير ؟  أتاه الملك ليقبض روحو
قال : ما أعلم ، قيل لو : انظر ، قال ما أعلم شيئاً غير 

فأنظر  أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم ،
الموسر ، وأتجاوز عن المعسر ، فأدخلو اهلل الجنَّة ( 

 متفق عليو . 
حٕشٖفة كٕزَى ٖةواٌى خٕدَى ذٔى ٔى بابَى زاشٖبٗت 

: شةالوةك ذ  طؤتضالظ ىَل بَ  : ثَٗغةوبةزى طؤت
ٔحأى وممةتََٗ بةزى ِةٔة ، ) ومك املٕت ( ضٕٔ دا ِز

خَٗسَى كسٍٖة ؟  َى تة ٍِدةك كازََٖطؤتبطتٍٗٗت ، 
خؤ بدة كازَى خؤ كا َى : بةزَى طؤتَى ئةش ٌصامن ، طؤت

ة ) ومك املٕت طؤت، ئٍٗا ئةٔى شةالوى تة ض خَٗس ِةٖة
 دةوَى وَ تػت د بمى ٍِدَى كؤ (ى ئةش ض ٌصامن ذ
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فسٔتٍة خةلكى وَ ِازٖكازٖا ٔاُ دكس ، وَ تػت 
بٗت ٔوَ خؤ ىَل دطست ) ئاٌكٕ َى ثَى ضَٗوسؤظدفسٔتٍة 

 وَ تػت دفسٔتٍَى ب دةَٖ ٔوَ خؤ ىَل دطست ( ، ٔ
ئةش  ٍةبٗت َٔى ثَى ضَٗوسؤظفسٔتٍة  ِةزٔةضا وَ تػت د

دا ٔى ئاشاكةً ) ئاٌكٕ دةوَى وَ تػت فسٔتباٌة 
ثازا بؤ وَ ب شظسٍٖٗت  فةقري ٔثَى ضَى ٌةبا ةكَىوسؤظ

ئةش دا بؤ ٔى ٔاُ ثازا َِٗمي ( ثػتى ٍِٗطَى ثَٗغةوبةزى 
ة ئاشاكس ٔ بسة وسؤظ: خٕدَى ئةظ  طؤتضالظ ىَل بَ 

 بةِػتَى ضةزا ظى كازَى ضاك .
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عن ابي ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال النبي  -ٕٗ
ً يأكل الثرى صلى اهلل عليو وسلم : ) إن رجاًل رأى   كلبا

من العطش ، فأخذ الرجل خفو ، فجعل يغرف لو بو 
حتى أرواه ، فشكر اهلل لو ، فأدخلو الجنة ( أخرجو 

  البخاري .
: ثَٗغةوبةزى  طؤتبابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

ةٖةك َٖى ذ تٍَّٗا ضةكى دٖت وسؤظ:  طؤتضالظ ىَل بَ 
ا خاظةى خؤت ، ئٍٗا ٔى شةالوى كالكا خؤ ٖ ئاخَى د

ةى ضكَى ) ئةٔا دةظَى ئاظ ذ َٔى كاٌٗ ذثَى خؤ كس ٔ
ة تَٗس ة كالكا خؤ ٔثَى دا ضةى ِةتا ضٌةدطةِػتَى (كس

ة ئاشاكس وسؤظخٕدَى ب دلٕظاٌٗا خؤ ئةظ  ، ٔئاظَى بؤ ذ
 ٔ بسة بةِػتَى .
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عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو قال : قال رسول  -ٕ٘
ل اليتيم في الجنَّة اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) أنا وكاف

ىكذا ( وأشار بأصبعيو : السبابة والوسطى وفرج بينهما 
 . أخرجو البخاري

:  طؤتخٕدَى ذَى زاشٖبٗت  ضةِمَى كٕزَى ضةعةدى
َٗتوسؤظ : ئةش ٔ طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ  ىةكَى َٗى ئ

خؤداُ كةت ه بةِػتَى ِٕضاٌَى ٌة . ئٗػازةت دا 
ٔغةِادَى ( ٔ ذَٖكظةكسُ ِةزدٔٔ تبمََٗ خؤ ) ٖا ٌاظَى 

خَٗسا بٕٔ كؤ ٔ . ئازواجنا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ئة
دَى ه  وسؤظ د زَٖٗا خٕدَٖداُ كسٌا ئَٗتٗىةكَى خٕدا

 دا .بٗت د بةِػتَٗ -ضالظ ىَل بَ-ةزى طةه ثَٗغةوب
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عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : سمعت رسول  -ٕٙ
أيت رجالً يتقلب اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول : ) لقد ر 
الطريق ، كانت  في الجنَّة في شجرٍة قطعها من ظهر

 تؤذي الناس ( أخرجو مسلم .
ه ٓ : وَ طٕ طؤتبابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

دٖت ةك وسؤظ: وَ  طؤتثَٗغةوبةزى بٕٔ ضالظ ىَل بَ 
، ضةزا دازةكَى كؤ دزَٖكا داد بةِػتَٗقٕلجاٌد  خؤ د

ابٕ ئةظ دازة ، ئةٔى ِزػاخةلكٗدا بٕٔ ٔخةلك ثَى دئَٗ
 بسى . 
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عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو قال: قال رسول  -ٕٚ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) من يضمن لي ما بين لحييو 

 ، وما بين رجليو ، أضمن لو الجنَّة ( أخرجو البخاري .
:  طؤتضةِمَى كٕزَى ضةعةدى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

شةواٌَى بدةتة ئةٔكةضَى : طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
، فاحٗػَى ثازَٖصٖت ذ شٌاَٖى ٔ تا خؤ بوَ كؤ عةٔزة

طٌٍٕةِاُ ئةش دَى شةواٌَى  ثازَٖصٖت ذ ٔ ئةشواٌَى خؤ ب
 دةوة ٔى كؤ ئةٔ دَى ضٗتة بةِػتَى .
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عن أبي الدرداء رضي اهلل عنو قال: قال رجل  -ٕٛ
لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : دلني على عمل 

لني الجنَّة ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ) يدخ
ال تغطب ولك الجنَّة ( أخرجو الطبراني و أبو يعلى 

 ( . ٖٗٚٚوصححو األلباني في صحيح الجامع ) رقم 
: شةالوةكَى  طؤتبابَى دةزدائى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

كازةكى  ة ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ : بةزَى وَ بدةطؤت
َى طؤت، ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ة بةِػتَىكؤ ئةش ثَى بضى
َٗى ِػت بؤ تةٖة . ئاٌكٕ خؤ ذ عَٗجصٖ: عَٗجص ٌةبة بة

دٖٔس بَٗخة ، تؤ دَى بظَى دٖٔس ئَٗخطتٍَى ضٗة بةِػتَى 
 وسؤظى ظة ٌاَِٗت ِةتا وسؤظ. ٔئةظ ضةٌدة ب دةضت 

  ا .دةوادِةوى  خؤ تةضمٗىَى خٕدَى بكةت د
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عنو قال: سمعت رسول  عن أبي الدرداء رضي اهلل -ٜٕ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول: ) الوالد أوسط أبواب 
الجنَّة ، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظو ( أخرجو 
الترمذي وابن حبان والحاكم وصححو األلباني في 

 ( . ٘ٗٔٚصحيح الجامع ) رقم 
ه ٓ : وَ طٕطؤتبابَى دةزدائى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

ى وسؤظ: بابَى  طؤتىَل بَ  ثَٗغةوبةزى بٕٔ ضالظ
ٗة ، ظَٗجا ئةطةز تة بظَٗت ئةٔى دةزكةَِى ٌٗظا بةِػتَٗ

 دةزطةِى ذ دةضتَى خؤ بكة ، ٖاُ ئةٔى دةزطةِى ب
ثازاضتٍا ظى دةزطةِى دَى ب كسٌا  ثازَٖصة بؤ خؤ . ٔ

طِٕداٌا  وسؤظِةزٔةضا  ٔ ىوسؤظباغَى بٗت دطةه بابَى 
بةىَل طٌٍٕةٓ  ، داٌفةزواٌَٗت ٔى بكةت دِةوى كازا

ٍَٗةبٗت .  ت
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عن معاوية بن جاىمة رضي اهلل عنهما أن جاىمة  -ٖٓ
صلى اهلل عليو وسلم ، فقال يارسول  جاء إلى رسول اهلل

اهلل : أردت الغزو وجئتك استشيرك ؟ فقال :) ىل لك 
أم ؟ ( قال: نعم ، فقال: ) الزمها ، فإن الجنَّة عند 

وافقو الذىبي رجلها ( أخرجو أحمد والحاكم وصححو و 
 ( . ٕٗٓٙوحسّنو األلباني في صحيح الجامع ) رقم 

ٔى  وٕعأٖة كٕزَى جاِٗىةى خٕدَى ذٔى ٔبابَى
ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل  : جاِٗىة ضٕٔ دةظطؤتزاشٖبٗت 

َى: ٖا ثَٗغةوبةزَى خٕدَى وَ دظَٗت ئةش بضىة طؤتبَ 
جّٗادَى بةىَل بةزى ئةش بضي وَ دظَٗت ئةش ثسضٗازا خؤ 

ً بؤ ظَى ضةٌدَى ) ئاٌكٕ ضٌٕٔا وَ بؤ جّٗادَى ( بتة بكة
َى: تة دةٖك ِةٖة ؟ ، طؤت، ئٍٗا ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

َى: طؤتغةوبةزى ضالظ ىَل بَ : بةىَل ، ثَٗطؤتجاِٗىةى 
 ثَى َٔى  اٖكا خؤ بة ؛ ضٌٕكى بةِػت ٖا لدةظد ه دةظ
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رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى  عن أبي ىريرة -ٖٔ
وسلم قال : ) يقول اهلل تعالى : ما لعبدي  اهلل عليو

المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيو من أىل الدنيا ، 
 ثم احتسبو إال الجنَّة ( أخرجو البخاري .

بابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت حةدٖطةكَى ذكٗظ 
دةظَى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ظةدطَِٕٗصٖت دبَٗرٖت: 

بَٗرٖت: عةبدَى  َى د: خٕدطؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل 
صا لدةظ وَ ٌٍَٗ ئةطةز وَ وٍَى وٕضمىاُ ض ج

كس وساٌد ٔ ئةٔى بؤ خؤ ب خَٗس حٗطابَٗى ٔى خؤغتظٗ
 ئٗال بةِػت . 
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عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو أن رسول  -ٕٖ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: ) إذا مات ولد العبد قال 

ن: نعم ، اهلل لمالئكتو: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولو 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم ، فيقول: ماذا 

فيقولون: حمدك واسترجع ، فيقول اهلل: ابنو  قال عبدي؟
لعبدي بيتا في الجنَّة ، وسموه: بيت الحمد ( أخرجو 
الترمذي وابن حبان وحسّنو األلباني في صحيح الجامع ) 

 ( .   ٜ٘ٚرقم 
زاشٖبٗت  باَى وٕضاَٖى ئةغعةزى خٕدَى ذَى

حةدٖطةكَى ذ كٗظ دةظَى ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
: طؤتظةدطَِٕٗصٖت دبَٗرٖت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 

ئةطةز كٕزَى عةبدةكَى وس ، خٕدَى دَى بَٗرٖتة 
حا كٕزَى عةبدَى وَ ضتاٌد؟ ) ٔ: ِةٔة ِزُوةالئٗكةتا

ٔخٕدَى ذٔاُ ضَٗرت دشاٌٗت ( دَى بَٗرٌَى: بةىَل ، 
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َٗ رٖتة ٔاُ: ِةٔة فَٗقى َٖى دىَل عةبدَى وَ خٕدَى دَى ب
ضتاٌد؟ دَى بَٗرٌَى: بةىَل ، خٕدَى دَى بَٗرٖتة ٔاُ 

 طؤت؟ دَى بَٗرٌَى: حةودا تةكس ٔ طؤتعةبدَى وَ ض 
. خٕدَى دَى بَٗرٖتة ٔاُ:  إنا هلل وإنا إليو راجعون

ئاظاكةُ ، ٌٔاظَى ٔى  خاٌٗةكَى ه بةِػتَى بؤ عةبدَى وَ
 ودَى .َٗى حةبكةٌة خاٌٗ
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عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل  -ٖٖ
صلى اهلل عليو وسلم: ) إذا صّلت المرأة خمسها ، 
وصامت شهرىا ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، 
قيل لها: ادخلي الجنَّة من أي ابواب الجنَّة شئت ( 
أخرجو ابن حبان وصححو األلباني في صحيح الجامع ) 

 ( . ٓٙٙرقم 
: ثَٗغةوبةزى طؤتبابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

: ئةطةز ذٌكَى ِةز ثٍَٗج ٌظَٗرََٖ خؤ طؤتضالظ ىَل بَ 
ا دا ى بٕٔ ، ٔخؤ ذ خسابٗؤذِسكسُ ، ِٔةٖظا زةوةشاٌَى ب

َٗى ب فةزواٌََٗ شةالوَى ثاؽ ) فاحٗػَى ( ، ٔ ثَٗطسٖ
 ا قٗاوةتَى خٕدَى دَى بَٗرٖتَى : ِةزةؤذِزخؤ بكةت ، ه 

ا ئةَٔى تة بظَٗت ذ بةِػتَى د ٔى دةزطةِى ِز
 دةزطةََِٗ بةِػتَى .
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عن ثوبان رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى  -ٖٗ
اهلل عليو وسلم: ) من مات وىو بريء من الكبر والغُُلول 
يْن دخل الجنَّة ( أخرجو الترمذي وابن ماجو وابن  والدَّ

نن حبان والحاكم وصححو األلباني في صحيح س
 الترمذي .

: ثَٗغةوبةزى ضالظ طؤت( خٕدَى ذَى زاشٖبٗت ثوبان) 
ئةٔ َٖى طةزدةُ  : ئةٔ كةضَى مبسٖت ٔطؤتىَل بَ 

غٕلٕىَل ) ئةٔذى دشٖا غةٌٗىَى ئاشابٗت ذ وةشٌاتى َٖى ٔ 
ه ضةز وٕضمىاٌا ( ٔ  بَّٗتة دابػكسُ ٖة بةزى
 َٗى ، دَى ضٗتة بةِػتَى .دةٍٖدازٖ
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عنو قال: قال رسول اهلل صلى  عن عمر رضي اهلل -ٖ٘
اهلل عليو وسلم: ) عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ، فإن 
الشيطان مع الواحد ، وىو من اإلثنين أبعد ، من أراد 
بحبوحة الجنَّة ، فليلزم الجماعة ( أخرجو الترمذي وقال 

 ىذا حديث حسن صحيح غريب .
 : ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَلطؤتعٕوةز خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

، ِٔػٗازبَ ذ َِٕٖ دطةه جةواعةتَى بَ : طؤتبَ 
 ، َٔى بتٍَى وسؤظدطةه  غةٖتاُ َٖى ذَٖكظةبٌَٕٔى ضٌٕكٕ

، ٔ ئةٔ  ةبَ غةٖتاُ َٖى دٖٔستس وسؤظئةطةز دٔٔ 
بظَٗت ، بال دطةه جةواعةتَى  كةضَى ٌٗظةكا بةِػتَى

ئاٌكٕ بال دطةه جةواعةتَى بٗت ٔخؤ ذ ثازتا  بٗت،
 ٖاُ ٌة ئاٍٖى بٗت . بٗت ىدٖٔس بَٗخٗت ض ئاٍٖ
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عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  -ٖٙ
اهلل عليو وسلم: ) من أحب  ىقال: قال رسول اهلل صل

منيتو وىو يؤمن  زح عن النار ويدخل الجنَّة فلتأتوأن يزح
لى الناس الذي يحب أن إباهلل واليوم اآلخر ، وليأت 

  يؤتى إليو ( أخرجو مسلم .
لال كٕزَى عاضى خٕدَى ذٔى ٔ بابَى زاشٖبٗت عةبدٔ
: ئةٔ كةضَى بظَٗت طؤت: ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ طؤت

بضٗتة بةِػتَى ، بال وسُ ضةزدا  ذ ئاطسى خالضبٗت ٔ
ا قٗاوةتَى ؤذِزخٕدَى ٔ  بَّٗت ٔ ئةٔى بأةزى ب

بؤ خؤ دظَٗت بال بؤ  اِةبٗت ، ٔ ِةزٔةضا ئةٔ خَٗس
دظَٗت خةلك  ٔىٔا خةلكى ذى بظَٗت ، ٖاُ كا ضة

ذى ٔةضا داُ ، بال ئةٔ بكةُ ٔى داُ ٔضتاٌدَى دطةه
 ٔضتاٌدَى دطةه خةلكى بكةت . 
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عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قال: قال  -ٖٚ
النبي صلى اهلل عليو وسلم: ) أضمنوا لي ستًا من 
أنفسكم أضمن لكم الجنَّة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا 

إذا اؤتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، إذا وعدتّم ، و أدوا 
وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ( أخرجو أحمد و ابن 
حبان والحاكم وحسّنو األلباني في صحيح الجامع ) رقم 

ٔٓٔٛ . ) 
: طؤتعٕبادةى كٕزَى ضاوتى خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

: شةواٌَى بدةٌة وَ ب طؤتثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ 
َى دةوة ِةٔة بؤ شةواٌ غةؽ تػتا ذ ٌةفطا خؤ، ئةش دَى

ئةطةز َِٕٖ ئاخفنت ، ٔضٕشا  َٗى بَٗرُبةِػتَى : زاضتٗ
خؤ ظّبٍَٗ ئةطةز ِةٔة ضٕشدا ، ٔ ئَٗىاٌةتا بؤ خؤداٌاُ 

َٖصُ ذ فاحٗػَى ٔشٌاَٖى ثازب بصظسٍَٖ ، ٔ عةٔزةتا خؤ 
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اً ، ٔ ثازَٖصُ ذ ضةحكسٌا حةزب خؤ  ، ٔضاظََٗ
 خؤ ذ غةزا دٖٔسكةُ .  دةضتََٗ

 
أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل  عن -ٖٛ

صلى اهلل عليو وسلم: ) من عاد مريضاً أو زار أخاً لو في 
اهلل ، ناداه مناد : أن طبت وطاب ممشاك ، وتبوَّأت من 
الجنَّة منزالً ( أخرجو الترمذي وحسّنو األلباني في صحيح 

 سنن الترمذي .
غةوبةزى : ثَٗطؤتبابَى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

: ئةٔ كةضَى ضةزا ٌةخؤغةكى بدةت طؤتضالظ ىَل بَ 
ٖاُ ضةزا بساَٖى خؤ َٖى وٕضمىاُ بدةت ، وةالئٗكةتك 
دَى طاشى كةتَى ضٌٕٔا تة تةٌا بٗت ٔتةذى خَٗس بٗت ، 

 ٔتة بؤ خؤ جّةك ه بةِػتَى ِمبرازت . 
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عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: سئل رسول اهلل  -ٜٖ
م عن أكثر ما يدخل الناس الجنَّة ، صلى اهلل عليو وسل

فقال: ) تقوى اهلل وحسن الخلق ( ، وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار ، فقال: ) الفم والفرج ( أخرجو 

 الترمذي وحسّنو األلباني في صحيح سنن الترمذي .
ضٗاز ذ س: ثطؤتباَٖى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

ثرت  تػتَى بازاثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ِاتة كسُ كؤ 
: طؤتى ببٗتة بةِػتَى ؟ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ وسؤظ

ضٗاز ذ ستةقٕا خٕدَى ٔ زةٔغتَى باؽ ، ٔ ِةزٔةضا ث
ثرت  ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ ِاتة كسُ كؤ تػتَى بازا

: طؤتى ببٗتة ئاطسى ؟ ثَٗغةوبةزى ضالظ ىَل بَ وسؤظ
ثَى  دةظ ) ٔ وةزةً ثَى ئةشواٌة ( ٔ عةٔزةت ) ٔ وةزةً

 فاحٗػة  ٔ شٌا ٖة ( . 
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عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال النبي صلى  -ٓٗ
اهلل عليو وسلم: ) من غدا إلى المسجد أو راح أعد اهلل 

 لو في الجنَّة نزال كلما غدا أو راح ( أخرجو مسلم .
: ثَٗغةوبةزى طؤتباَٖى ِٕزٖسة خٕدَى ذَى زاشٖبٗت 

ة وصطةفتَى ٖاُ ذ : ئةٔ كةضَى بضٗتطؤتضالظ ىَل بَ 
وصطةفتَى بصظسٖت خٕدَى دَى بؤ ٔى جّةكى ه 
بةِػتَى ئاوادةكةت ِةزطاظةكا بضٗتة وصطةفتَى ٖاُ ذ 

 وصطةفتَى بصظسٖت . 
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