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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على نبينا حممٍد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما مزيًدا إل يوم الدين،  

أما بعد:
. عن نبينا  ، مما صحَّ به اخلربال املوجبة للجنةمن األعم ذكر مجلةٍ يف خمتصر ا جزء فهذ

.رحيم ودود، إن ريب نته جب كرمنا ووالدينا ي    جيعله خالًصا، انفًعا، مبارًكا، وأن أن  أسأل هللَا الكرميو 
أعظم موجبات الجنة تعالى توحيد الله بيان أن باب

من قال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  ):    عبادة بن الصامت، قال: قال رسول هللاعن   .1
عبد هللا، وابن أمته، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة ا عبده ورسوله، وأن عيسى  وأن حممد  

 . (1) ( أخرجاهحق، وأن النار حق، أدخله هللا من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء
النيب  أيب هريرة،  عن  و  .2 َفَمْن لقيت ِمْن وراء هذا احلائط  نعليه، وقال: )   أعطاه  أن  اذهب بنعليَّ هاتني، 

. (2)أخرجه مسلم (مستيقن ا هبا قلبه، فبشره ابجلنة ، إال هللايشهد أن ال إله 
، قال: قال رسو هللا  و  .3 (  ما من عبٍد قال: ال إله إال هللا، مث مات على ذلك إال دخل اجلنة : )عن أيب ذرٍ 

 . (3) أخرجاه
( أخرجه أمحد  دخل اجلنة ،من كان آخُر كالمِه ال إله إال هللا):  ل، قال: قال رسول هللاعن معاِذ بن جبٍ و  .4

 .(4) ، وحسَّنه النوويوابن امللقِ ن ، وصححه احلاكموأبو داود
، فقال: د لين على عمٍل أعمله يدنيين من اجلنة، ويباعدين من عن أيب أيوب، قال: جاء رجل إل النيب  و  .5

فلما أدبر، قال   (تعبد هللا ال تشرك به شيئ ا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصل ذا رمحك)النار، قال:  
 . (5) أخرجاه (إن متسَّك مبا أُمر به دخل اجلنة) : رسول هللا 

ا  من مات ال يشرك ابهلل شيئ  ) رجل فقال: اي رسول هللا، ما املوجبتان؟ فقال:      ، قال: أتى النيبَّ عن جابرٍ و  .6
.(6)( أخرجه مسلما دخل الناردخل اجلنة، ومن مات يشرك ابهلل شيئ  

. (28صحيح مسلم )(  3435(صحيح البخاري ) 1) 
(. 31( صحيح مسلم )2) 
. (94صحيح مسلم )(  5827(صحيح البخاري ) 3) 
)   ( 3116سنن أيب داود )  ( 22034(مسند أمحد )4)  )   ( 1299املستدرك  املنري  )  ( 5/189البدر  ابن رجٍب يف    ( 5/111اجملموع  جامع  قال 

. على أن ال يعود إل مثله على ما مضى، وعزمٍ  ، وندمٍ ، وتوبةٍ احملتضر ال يكاد يقوهلا إال إبخالصٍ  :( 1/527العلوم واحلكم )
(. 13( صحيح مسلم )1396(صحيح البخاري ) 5) 
. ( 93(صحيح مسلم )6) 
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إال مؤمن دخل الجنةيال باب 
تؤمنوا حىت  والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال  : )عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا   .7

 .(1)(. أخرجه مسلمحتابوا، أوال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
دخل اجلنة، زحزح عن النار، ويُ من أحب أن يُ )  :، قالعبد هللا بن عمرو بن العاص، أن رسول هللا  وعن   .8

 . (2)أخرجه مسلم (.ؤتى إليهب أن يُ إىل الناس الذي يُ   ته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، وليأتِ فلتأته منيَّ 
حلياء من اإلميان، واإلميان يف اجلنة، والبذاء من اجلفاء، واجلفاء ا):  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  و  .9

. (3)واحلاكم« وصححه ابن حبان حسن صحيح» ( أخرجه أمحد والرتمذي، وقال:يف النار
دخل الجنة باب من أطاع الرسول

(، قالوا: اي رسول هللا، ومن كل أميت يدخلون اجلنة إال َمْن أب ، قال: )أن رسول هللا    ،عن أيب هريرة .10
. (4) (. أخرجه البخاريمن أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أبأيىب؟ قال: )

تعالى على الله باٌب في ذكر دخول الجنة بالتوكل
(، قالوا:  يدخل اجلنة من أميت سبعون ألف ا بغري حسابٍ قال: )  ، أن رسول هللا  عن عمران بن حصنيٍ  .11

اي هم  )  من  قال:  هللا؟  يتوكلونرسول  رهبم  وعلى  يكتوون،  وال  يتطريون،  وال  يسرتقون،  ال  الذين  (  هم 
.(5)أخرجه مسلم

دخل الجنة تعالى من أحصى أسماء الله باب
ا، من أحصاها دخل قال: )  عن أيب هريرة، أن رسول هللا   .12 إن هلل تسعة  وتسعني امس ا، مائة  إال واحد 

(. ال يفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو وتر يب الوتر، ويف روايٍة: )(6) ( أخرجاه اجلنة

هم من عرفت ومن مل  وبذله للمسلمني كل ِ   ،فيه احلث العظيم على إفشاء السالم :  ( 2/36شرح مسلم )يف  النووي  قال    (54( صحيح مسلم )1) 
يز هلم وإظهار شعارهم املم  ،ن ألفة املسلمني بعضهم لبعضٍ ويف إفشائه متك    ،ومفتاح استجالب املودة  ،لفآ والسالم أول أسباب الت،  تعرف 

ورفع التقاطع والتهاجر. ، وإعظام حرمات املسلمني  ،ولزوم التواضع   ،مع ما فيه من رايضة النفس   ،من غريهم من أهل امللل 
. ( 1844) (صحيح مسلم2) 
(. 172املستدرك )( 608صحيح ابن حبان )(  2009سنن الرتمذي )( 10512)  (مسند أمحد3) 
 (. 7280( صحيح البخاري )4) 
 (. 218)(صحيح مسلم 5) 
البخاري )6)  القيم يف  (  2677( صحيح مسلم ) 2736(صحيح  الفوائد )قال ابن  مراتب إحصاء أمسائه اليت من أحصاها  : »(1/164بدائع 

، املرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوهلا  ،املرتبة األول: إحصاء ألفاظها وعددها   -وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفالح  -دخل اجلنة
والثاين: دعاء طلبٍ   ، وعبادةٍ   كما قال تعال: }وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا{ وهو مرتبتان إحدامها: دعاء ثناءٍ   ،تبة الثالثة: دعاؤه هبا املر 

اي موجود أو اي شيء أو اي ذات اغفر يل    : فال يقال  ، سأل إال هباوكذلك ال ي    ،فال يثىن عليه إال أبمسائه احلسىن وصفاته العلى   ،ومسألةٍ 
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من صلى البردين دخل الجنة باٌب
.(1) أخرجاه ( من صلى الربدين دخل اجلنة)، قال:  ، أن رسول هللاموسىعن أيب  .13

باب ذكر دخول الجنة بكثرة السجود
 ،أعمله  ، فقلت: أخربين بعملٍ لقيت ثوابن مول رسول هللا  »ري، قال:  عمَ معدان بن أيب طلحة اليَ عن   .14

، مث سألته الثالثة   ،مث سألته فسكت  ،قلت: أبحب األعمال إل هللا، فسكت  :أو قال  ،يدخلين هللا به اجلنة
، إال  فإنك ال تسجد هلل سجدة    ؛عليك بكثرة السجود هلل)، فقال:    عن ذلك رسول هللا  فقال: سألت  

فقال يل: مثل ما قال   ،قال معدان: مث لقيت أاب الدرداء فسألته  (عنك هبا خطيئة    ، وحطَّ رفعك هللا هبا درجة  
. (2)« أخرجه مسلميل: ثوابن

رسول هللا  و  .15 مع  أبيت  قال: كنت  األسلمي،  بن كعٍب  ربيعة  فقال يل: عن  وحاجته،  بَوضوئه  فأتيته   ،
على نفسك   فأعين ( قلت: هو ذاك، قال: )غري ذلك  أوَ ( فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة. قال: )َسلْ )

. (3) م( أخرجه مسل بكثرة السجود
ا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرةبيًت تعالى ذكر بناء اللهباب 

سوى الفريضة ركعًة
ساملٍ  .16 بن  النعمان  أوسٍ عن  بن  عمرو  عن  حبيبة، ،  أم  قال: مسعت  سفيان،  أيب  بن  عنبسة  حدثين  قال:   ،

يَ ْوٍم ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعة  َتَطوُّع ا، َغرْيَ )، يقول:    تقول: مسعت رسول هللا َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِ ي ّلِِلَِّ ُكلَّ 
اجْلَنَّةِ  يف  ت ا  بَ ي ْ َلُه  َبََن هللاُ  ِإالَّ  رسول هللا    (َفرِيَضٍة،  من  منذ مسعتهن  تركتهن  فما  حبيبة:  أم  وقال   قالت 

وقال   ، : ما تركتهن منذ مسعتهن من عنبسةن أم حبيبة، وقال عمرو بن أوسٍ عنبسة: فما تركتهن منذ مسعتهن م
 . (4). أخرجه مسلم: ما تركتهن منذ مسعتهن من عمرو بن أوسٍ النعمان بن ساملٍ 

ُمْقِبٌل عليهما بقلبه ووجههباب وجوب الجنة لمن أحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين 
، فأدركت رسول هللا   .17 عن عقبة بن عامٍر، قال: كانت علينا رعاية اإلبل، فجاءت نَ ْوبيت فروَّْحت ها بعشيٍ 

( قوله:  فأدركت من  الناس،  دِ ث  فيصلي ركعتني،  قائًما ُي  يقوُم  مث  ُوضوءه،  فيحسُن  يتوضأ  مسلٍم  ما من 
بقلبه ووجهه، إال وجبت له اجلنة اليت (. فقلت: ما أجو ُمْقِبٌل عليهما  د هذه! فإذا قائل بني يدي يقول: 

. « إليه بذلك االسمفيكون السائل متوساًل  ،ا لذلك املطلوب يكون مقتضيً  ابسمٍ   سأل يف كل مطلوبٍ بل ي   ، وارمحين
. (635( صحيح مسلم )574(صحيح البخاري ) 1) 
. ( 488(صحيح مسلم )2) 
 . ( 489(صحيح مسلم )3) 
. ( 728(صحيح مسلم )4) 
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َأْو    -ما منكم من أحٍد يتوضأ فَ يُ ْبِلغُ قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال: إين قد رأيتك جئت آنًفا، قال: )
ا عبد هللا ورسوله، إال فتحت له أبواب   –فَ ُيْسِبُغ   الُوضوء، مث يقول: أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممد 

من توضأ فقال: أشهد أن ال إله إال هللا  ، ويف روايٍة: )(1)(. أخرجه مسلميدخل من أيها شاءاجلنة الثمانية،  
ا عبده ورسوله  (. وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد 

باب ذكر دخول الجنة لمن توضأ بعد الحدث وصلى ركعتين
األسلميو  .18 بريدة  النيب  عن  أن   ،   ٍلبالل اجلنة) :  قال  إىل  سبقتين  أحدثت    ( ؟مب  ما  توضأت    قال:   إال 

 .  (2) ( أخرجه أمحد والرتمذي، وصححه هو وابن حبانهبذا ): فقال رسول هللا  ،وصليت ركعتني
هريرةو  .19 أيب  النيب    ،عن  الفجر  لباللٍ قال    أن  صالة  عملٍ )  :عند  أبرجى  حدثين  بالل  يف    اي  عملته 

دَ   ؛اإلسالم اجلنة  فَّ فإين مسعت  يف  يدي  بني  عماًل   (نعليك  عملت  ما  أتطهر قال:  مل  أين  عندي  أرجى   
. (3) «. أخرجاهتب يل أن أصلي، إال صليت بذلك الطهور ما ك  أو هنارٍ  ليلٍ  ا، يف ساعةِ طهورً 

في تالوته تعالى لمن سجد لله ةدخول الجنباب 
رسول هللا  .20 قال  قال:  هريرة،  أيب  آدم  ):    عن  ابن  قرأ  فسجدإذا  يبكي،   ،السجدة  الشيطان  اعتزل 

( أخرجه فلي النار  ،مرت ابلسجود فأبيتفله اجلنة، وأُ   ،مر ابن آدم ابلسجود فسجدأُ   ،يقول: اي ويله
.(4)مسلم

من أبواب الجنة للصائمين بدخولهم من باب الريان تعالى باب إكرام الله
الراين، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال   : يقال لهإن يف اجلنة اباب  )، قال:    ، عن النيبعن سهلٍ  .21

غلق فلم  يدخل منه أحد غريهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أُ 
.(5) أخرجاه (يدخل منه أحد

النهار. 234مسلم )(صحيح  1)  « أي رددهتا إل مراحها يف آخر  بعشيٍ  الر ِعاية: الرعي، وقوله: »َروَّحتها  القاري يف    (  املفاتيح قال  /  1)  مرقاة 
(: »وجيب  18قال ابن أيب زيٍد القريواين يف الرسالة )ص« و عطف اإلبالغ واإلسباغ على التوضؤ ال يكون إال إبرادة املكمالت: »(349

أن   أن ذلك أته ٌب وتنظ فٌ عليه  نَفَسه  به، وي شِعر   الذنوب  تقبله وثوابه، وتطهريه من  يرجو  به،  أمره  ملا  تعال  الوضوَء احتسااًب هلل  يعمل 
حبسن   ملناجاة ربه والوقوف بني يديه ألداء فرائضه، واخلضوِع له ابلركوع والسجود، فيعمل على يقنٍي بذلك، وحتف ٍظ فيه؛ فإن متام كٍل عملٍ 

النية فيه«. 
. (7086( وابن حبان )3689الرتمذي )جامع  (22996(أخرجه أمحد )2) 
ينبغي له   بِ رَ من الق   فيه تنبيه على أن العامل لشيءٍ : »( 370/ 6) املفهم قال القرطيب يف ( 2458صحيح مسلم ) (  1149(صحيح البخاري )3) 

. « فإنَّ هللا تعال عند ظن عبده به ؛ هللا عليها، فيحسن ظنه ابهلل تعال ليعظم رجاؤه يف قبوهلا، ويف فضل  ؛ أن أييت هبا على أكمل وجوهها
. ( 81(صحيح مسلم )4) 
. ( 1152صحيح مسلم )(  1896(صحيح البخاري ) 5) 
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 ليس له جزاء إال الجنة المبرور الحج باب
بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال  العمرة إىل العمرة كفارة ملا )قال:   أن رسول هللا ،عن أيب هريرة .22

 . )1(( أخرجاهاجلنة
 دخول الجنة سبب ل الوالدين بّرما جاء أن  باب

 ؟ قيل: من اي رسول هللا  (رغم أنفه، مث رغم أنفه، مث رغم أنفه):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا   .23
 .(2)أخرجه مسلم (يدخل اجلنةمن أدرك والديه عند الكرب، أحدمها أو كليهما، مث مل  ): قال

قال:  و  .24 السلمي،  الرمحن  عبد  أيب  يتزوج»عن  أن  أمه  به  تزل  مل  رجل  فينا  أن   ،كان  أمرته  مث  تزوج،  حىت 
قال: ما أان    ، يفارقها، فرحل إل أيب الدرداء ابلشام، فقال: إن أمي مل تزل يب حىت تزوجت، مث أمرتين أن أفارق

الوالد أوسط أبواب )  يقول:    مسعت رسول هللا  ،ذي آمرك أن متسك ابلذي آمرك أن تفارق، وما أان ابل
«. أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه، وصححه قال: فرجع وقد فارقها  ،فأضع ذلك الباب، أو احفظه(  اجلنة

 .(3)الذهيبوأقرَّه   ،الرتمذي وابن حبان واحلاكم
يقرأ، فقلت:   اجلنة، فسمعت صوت قارئٍ ، فرأيتين يف  متُ  نِ ):  عن عائشة، قالت: قال رسول هللا  و  .25

وكان أبر الناس    (كذلك الرب، كذلك الرب ):    فقال رسول هللا (  من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان
 . (4)وصححه ابن حبان واحلاكموالنسائي، . أخرجه أمحد أبمه

الس  و  .26 أنعن جامهة  النيبه  لمي،  إل  أغزو وقد جئت أستشريك،   جاء  أن  أردت  ، فقال: اي رسول هللا، 
نعم، قال:    (هل لك من أم؟)فقال:   النسائي وابن ماجهفإن اجلنة حتت رجليها   ؛فالزمها)قال:    ( أخرجه 

 .(5)الذهيبأقرَّه  و  ،وصححه احلاكم
 انبيًّ ا، وبمحمٍد ا وباإلسالم ديًنوجوب الجنة لمن رضي بالله ربًّ باب

، وابإلسالم دين ا، ومبحمٍد  قال: )   عن أيب سعيٍد اخلدري، أن رسول هللا  .27 اي أاب سعيٍد، من رضي ابهلل رابا
)وأخرى يرفع  (، فعجب هلا أبو سعيٍد، فقال: أعدها عليًّ اي رسول هللا، ففعل، مث قال:  نبياا، وجبت له اجلنة

 
 . ( 1349صحيح مسلم )  ( 1773(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 2551(صحيح مسلم )2) 

وقال ابن عمر    (2799املستدرك )  (425صحيح ابن حبان )  ( 2089( سنن ابن ماجه )1900جامع الرتمذي )  ( 27511(مسند أمحد )3) 
الكالم،   هلا  ألنت  لو  فوهللا  قال:  أمي،  عندي  قال:  والدك؟  أحي  قال:  وهللا،  إي  قلت:  اجلنة؟  تدخل  أن  وحتب  النار،  أتَ ْفَرق  لرجٍل: 

 . ( وصححه األلباين8ئر. أخرجه البخاري يف األدب املفرد )وأطعمتها الطعام، لتدخلن اجلنة ما اجتنبت الكبا

 (4( أمحد  )(  25337(مسند  للنسائي  الكربى  )(  8176السنن  حبان  ابن  )(  7015صحيح  الذهيب:    (4929املستدرك  شرط  »وقال  على 
 «. إسناده صحيح»:  ( 1/707اإلصابة )« وقال ابن حجٍر يف البخاري ومسلم

 . (2502املستدرك ) (2781سنن ابن ماجه ) (3104سنن النسائي )(5) 
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(، قال: وما هي اي رسول هللا؟  هبا العبد مائة درجٍة يف اجلنة، ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض 
 .(1)أخرجه مسلم (اجلهاد يف سبيل هللا، اجلهاد يف سبيل هللا قال: )

 ىلاتعق زوجين في سبيل الله انفبإ الجنةدخول  باب
من أنفق زوجني يف سبيل هللا نودي يف اجلنة: اي عبد هللا، هذا )  قال:    عن أيب هريرة، أن رسول هللا .28

دُ  اجلهاد،  أهل  من  ومن كان  الصالة،  ابب  من  دعي  الصالة،  أهل  من  فمن كان  ابب خري،  من  عي 
عي من ابب ابب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام، دُ عي من  اجلهاد، ومن كان من أهل الصدقة، دُ 

، فهل يدعى أحد من دعى من تلك األبواب من ضرورةٍ ي    : اي رسول هللا، ما على أحدٍ قال أبو بكرٍ   (الراين
 . (2)أخرجاه  (نعم، وأرجو أن تكون منهم ) :  تلك األبواب كلها؟ قال رسول هللا

 في الجنة منزلة صاحب القرآن بيان باب 
اقرأ وارتِق ورتل، كما كنت  : )عن عبد هللا بن عمرٍو، قال: قال رسول هللا   .29 القرآن:  يقال لصاحب 

تقرؤها  آيٍة  الدنيا، فإن من زلك عند آخر  وصححه ( أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي،  ترتل يف 
 . (3)الرتمذي وابن حبان واحلاكم

 هاوحبِّ قل هو الله أحٌد قراءةخول الجنة بباٌب في ذكر د
قيل: اي    (وجبت)حىت ختمها، فقال    {ق ْل ه َو اَّللَّ  َأَحدٌ }   يقرأ:مسع رجاًل   أن رسول هللا    ،عن أيب هريرة .30

قال:   وجبت؟  ما  رسول هللا   ( اجلنة)رسول هللا  مع  الغداء  فآثرت  فأبشره،  آتيه  أن  وف َ   فأردت  أن    ت  قْ رَ ، 
، وصححه ابن عبد  . أخرجه أمحد ، مث رجعت إل الرجل فوجدته قد ذهبيفوتين الغداء مع رسول هللا  

 . (4)الرب

 
العلوم واحلكم )قال ابن رجٍب يف    ( 1884(صحيح مسلم )1)  بعبادته وحده ال شريك له،  :  ( 1/118جامع  بربوبية هللا تتضمن الرضا  والرضا 

 يتضمن الرضا جبميع ما  رسواًل   حمدٍ ا يتضمن اختياره على سائر األداين. والرضا مبوابلرضا بتدبريه للعبد واختياره له. والرضا ابإلسالم دينً 
د وا يف    ،جاء به من عند هللا، وقبول ذلك ابلتسليم واالنشراح  نَ ه ْم مث َّ ال جيَِ كما قال تعال: }َفال َورَبِ َك ال ي  ْؤِمن وَن َحىتَّ ُي َكِ م وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

 ًا{. أَنْ ف ِسِهْم َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوي َسلِ م وا َتْسِليم

 . ( 1027)  صحيح مسلم  ( 1897) (صحيح البخاري 2) 

( صحيح ابن  2030( املستدرك )2914( جامع الرتمذي ) 8002( السنن الكربى للنسائي )1464( سنن أيب داود )6799(مسند أمحد )3) 
عن عطية، عن  ،  ابن ماجه عند  و   الدنيا.( وقال: ذكر البيان أبن آخر منزلة القارئ يف اجلنة تكون عند آخر آيٍة كان يقرؤها يف  766حبان )

فضل  ( قال يف  معه  درجة حىت يقرأ آخر شيءٍ   واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آيةٍ اقرأ  :اجلنة دخل يقال لصاحب القرآن إذا ):  مرفوًعا أيب سعيدٍ 
 ألجل عطية، وهو صاحل يف الشواهد واملتابعات«.   ؛»سنده ضعيف:  ( 115/ 18الرحيم )

(، وآخر من  16605)     أدرك النيب   حديث شيخٍ أحدمها من    وله شاهَدين أخرجهما أمحد، (  254/  7التمهيد )  ( 10919(مسند أمحد )4) 
 (. 22289)حديث أيب أمامة 
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أنسٍ و  .31 السورة:    قال: جاء رجل إل رسول هللا  ،  عن  اَّللَّ   }فقال: إين أحب هذه  فقال    { َأَحدٌ ق ْل ه َو 
 . (1)معلًقاحنوه البخاري  ورى( أخرجه أمحد وصححه ابن حبان، حبك إايها أدخلك اجلنة): رسول هللا 

 على األذان والصالة للمواظب الجنة باب ذكر دخول
يعجب ربك من راعي غنٍم يف رأس شظية اجلبل يقول: )   عن عقبة بن عامٍر، قال: مسعت رسول هللا   .32

ابلصالة ويصلي، فيقول هللا عز وجل: انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة خياف مين، قد يؤذن  
املنذري: »رجال غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة ابن حبان، وقال  ( رواه أمحد وأبو داود والنسائي، وصححه 

 . (2) إسناده ثقات«
 المؤذن قال مثل ما قالباب ذكر دخول الجنة لمن 

إذا قال املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب، فقال أحدكم: هللا  : ) عن عمر بن اخلطاب، قال: قال رسول هللا   .33
ا  أكرب هللا أكرب، مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا، قال: أشهد أن ال إله إال هللا، مث قال: أشهد أن حممد 

ا رسول هللا، مث قال: حي على ال صالة، قال: ال حول وال قوة إال ابهلل،  رسول هللا، قال: أشهد أن حممد 
مث قال: حي على الفالح، قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب هللا أكرب، قال: هللا أكرب هللا  

 .(3)(. أخرجه مسلمأكرب، مث قال: ال إله إال هللا، قال: ال إله إال هللا من قلبه دخل اجلنة
 سلم إال دخل الجنةباب ذكر خصلتين ال ُيحصيهما م

صيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة، أال تان ال يُ لَّ خَ ) :  ، قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عمروٍ  .34
قال:   (ا ا، ويكربه عشر  ا، ويمده عشر  عشر    ومها يسري، ومن يعمل هبما قليل: يسبح هللا يف دبر كل صالةٍ 

يف امليزان،    فتلك مخسون ومائة ابللسان، وألف ومخسمئةٍ )يعقدها بيده، قال:    فأان رأيت رسول هللا  
، فتلك مائة ابللسان، وألف يف امليزان، فأيكم يعمل وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكربه وحتمده مائة  

ألفني ومخسم والليلة  اليوم  قال:    (؟ئة سيئةٍ ايف  الشيطانُ أييت أحدَ ) قالوا: فكيف ال حنصيها؟  يف وهو    كم 
 

ومل  :  (2/438جمموع الفتاوىقال شيخ اإلسالم )  (.775صحيح البخاري قبل حديث )  ( 792صحيح ابن حبان )(  12432(مسند أمحد )1) 
وأيب نعيم وأيب حممد    كالدارقطين   ،يف فضلها  حىت أفرد احلفاظ مصنفاتٍ   ،من القرآن ما صح يف فضلها   يف فضل سورةٍ     يصح عن النيب

أحبَّه هللا وأدخله    ،  صفات هللافدلَّ على أنَّ من أحبَّ »وقال ابن القيم:    . األصول والفروع والنظراء  سبحانه   نفى عن نفسه ...وقد  اخلالل
 . (215/ 1مفتاح دار السعادة ) « اجلنة

 (. 344/ 1( خمتصر سنن أيب داود )1660( صحيح ابن حبان )666( سنن النسائي ) 1203( سنن أيب داود ) 17442(مسند أمحد )2) 

 (3( مسلم  عياض:   (385( صحيح  القاضي  لِ   »يف  قال  لطاعته،  حكايته  واالستسالم  على هللا،  والثناء  واإلعظام،  التوحيد  من  املؤذن  قال  ما 
وترغيب ملن مسعها، فإجابتها ال تكون بلفظها بل مبا    دعاءٌ   يإذ ه  -؛ وتفويض األمور إليه بقوله عند احليعلتني: ال حول وال قوة إال ابهلل

ا التسليم  من  يطابقها   للعبد  -بحكايتهما فني  تدالثناء والشهواالنقياد، خبالف إجابة غريها من  فقد حاز حقيقة اإلميان    ، وإذا حصل هذا 
 . ( 253/  2اع اإلسالم واستوجب اجلنة«. إكمال املعلم )ومِج 
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يزال  فلعله أال يفعل، وأيتيه وهو يف مضجعه، فال  ينفتل،  صالته، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حىت 
 .(1) أخرجه اخلمسة، وصححه الرتمذي وابن حبان وابن حجرٍ  .( مه حىت ينامينو ِ 
ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك باب 

 أدركته منيتهإن 
َمَلك وشيطان، فيقول امللك: اختم    إذا أوى الرجل إىل فراشه ابتدره قال: )  عن جابٍر، أن رسول هللا   .35

قال امللك:  استيقظ  فإذا  امللك يكلؤه،  فإن ذكر هللا مث انم، ابت   ، بشرٍ  الشيطان: اختم  خبرٍي، ويقول 
، فإن قال: احلمد هلل الذي رد إيلَّ نفسي ومل ميتها يف منامها، احلمد  افتح خبرٍي، وقال الشيطان: افتح بشرٍ 

َواِت َواأْلَْرَض َأْن تَ ُزواَل، َولَِئْن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَ ْعِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليم ا مُيِْسُك السَّمَ هلل الذي }
{، يمٌ {، احلمد هلل الذي }مُيِْسُك السََّماَء َأْن تَ َقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه، ِإنَّ اّلِلََّ اِبلنَّاِس َلَرُؤوٌف رَحِ َغُفور ا

  ( أخرجه النسائي يف الكربى، وصححه ابن حبان واحلاكم واملنذري، فإن وقع من سريره فمات دخل اجلنة
 .(2) وحسنه ابن حجر

 دخول الجنة بقراءة آية الكرسي دبر كل صالٍة مكتوبٍة باب
أ   .36 أيب  قال رسول هللا  عن  قال:  دبر كل صالةٍ ):  مامة  الكرسي يف  آية  قرأ  مينعه من   ،مكتوبةٍ   من  مل 

 . (3) (. أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان واملنذري وابن عبد اهلاديدخول اجلنة إال أن ميوت
 حين يصبح ويمسي اٍء يقولهذكر دخول الجنة بدع باب

النيب   .37 أوٍس، عن  بن  )  ،عن شدَّاد  أنت، قال:  إال  إله  أنت ريب ال  اللهم  تقول:  أن  االستغفار  سيد 
استطعتخلقتين وأان   ما  أبوء لك (4)عبدك، وأان على عهدك ووعدك  أعوذ بك من شر ما صنعت،   ،

، وأبوء لك بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، من قاهلا من النهار موقن ا هبا،   ؛ بنعمتك عليَّ
ل أن  فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا، فمات قب  ،فمات من يومه قبل أن ميسي

 
  صحيح ابن حبان   ( 926سنن ابن ماجه )  (1348سنن النسائي )  ( 3410جامع الرتمذي )  ( 5065سنن أيب داود )  (6910(مسند أمحد )1) 

 (. 2/282ر )نتائج األفكا(  2012)

  ( األمايل احللبية 235/  1( الرتغيب والرتهيب للمنذري ) 2011( املستدرك )5533( صحيح ابن حبان )10624(السنن الكربى للنسائي )2) 
 (. 26)ص

  صيب ( وقال املِز ِي كما يف الوابل ال 209( احملرر )ص 2/299( الرتغيب والرتهيب )154( بلوغ املرام )ص9848(السنن الكربى للنسائي )3) 
 (: »إسناده على شرط البخاري«. 2/623يف التفسري )  ( وابن كثريٍ 286)ص

 (: »أي على ما عهدتَه إلينا من طاعتك، وما وعدتنا به من ثوابك، أمتثل أمرك وأرجو وعدك«.  135( قال شيخ اإلسالم يف االستغاثة )ص4) 
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أو:    -إذا قال حني ميسي فمات دخل اجلنة، ويف روايٍة: )(1) (. أخرجه البخاريفهو من أهل اجلنة  ،يصبح 
 (. هوإذا قال حني يصبح فمات من يومه مثلَ  -كان من أهل اجلنة

 كنٌز من كنوز الجنة وباٌب من أبوابها  ال حول وال قوة إال باللهبيان أن  باب
، فرفعوا أصواهتم ابلتكبري: أشرف الناس على وادٍ خيرب،   قال: ملا غزا رسول هللا    ،عن أيب موسى األشعري .38

وال   اربعوا على أنفسكم، إنكم ال تدعون أصمَّ )  : إله إال هللا، فقال رسول هللا  هللا أكرب هللا أكرب، ال
، فسمعين وأان أقول: ال حول وال  دابة رسول هللا    وأان خلفَ   (ا وهو معكما قريب  تدعون مسيع  ا، إنكم  غائب  

  من كنزٍ   أال أدلك على كلمةٍ )قلت: لبيك اي رسول هللا، قال:    (اي عبد هللا بن قيسٍ )قوة إال ابهلل، فقال يل:  
 . (2) أخرجاه (ال حول وال قوة إال ابهلل)قلت: بلى اي رسول هللا، فداك أيب وأمي، قال:  ( من كنوز اجلنة

النيبو  .39 إل  دفعه  أابه  أن  عبادة،  بن  بن سعد  قيس  النيب    عن  فمر يب  قال:    ، وقد صليت     خيدمه، 
برجله أدلك على اببٍ )وقال:    ،فضربين  اجلنة  أال  أبواب  قال:    (؟من  بلى؟  إال )قلت:  قوة  ال حول وال 

 . (3) احلاكم والذهيبالرتمذي و ، وصححه أخرجه أمحد والرتمذي .(ابهلل
 اا في الجنة لمن بنى مسجًدذكر بناء الله جل وعال بيًتباب 

عن حممود بن لبيٍد، أن عثمان بن عفان، أراد بناء املسجد، فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته،   .40
 . (4) . أخرجه مسلم(بَن هللا له يف اجلنة مثله  ،من بَن مسجد ا هلل)يقول:  فقال: مسعت رسول هللا 

قال رسول هللا  و  .41 قال:   ، ا، ولو َكَمفْ ):  عن أيب ذرٍ  َقطَاةٍ من بَن هلل مسجد  بيت ا يف   ، َحِص  له  بَن هللا 
 .(5) . أخرجه ابن حبان، وقال ابن كثرٍي: »ورد مرفوًعا وموقوفًا، واألول أصح«(اجلنة

 
 يف هذا احلديث من بديع املعاين، وحسن  (: »قال بن أيب مجرة: مجع  11/100يف فتح الباري البن حجٍر ) و   . (6306(صحيح البخاري )1) 

له أنه يسمى سيد االستغفار، ففيه اإلقرار هلل وحده ابإلهلية والعبودية، واالعرتاف أبنه اخلالق، واإلقرار ابلعهد الذي أخذه  األلفاظ ما ُيق  
يف  عليه، والرجاء مبا وعده به، واالستعاذة من شر ما جىن العبد على نفسه، وإضافة النعماء إل موجِدها، وإضافة الذنب إل نفسه، ورغبته 

 اعرتافه أبنه ال يقدر أحد على ذلك إال هو...«. املغفرة، و 
البخاري )2)  القيم يف  (  2704صحيح مسلم )(  4205(صحيح  العليل )صقال ابن  النفيس اجملتمع  »:  ( 112شفاء  وملا كان الكنز هو املال 

وكان قائلها    ، كنز حتت العرشمن    ا من كنوز اجلنة فأوتيها النيب  وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كنزً   ، الذي خيفى على أكثر الناس 
 «. أسلم واستسلم ملن أزمة األمور بيديه وفوض أمره إليه 

قال ابن يف    (. 21996مسند أمحد )يف  ،  وله شاهد من حديث معاذٍ (  7787املستدرك )(  3581جامع الرتمذي )  ( 15480(مسند أمحد )3) 
اف،  األشغال الصعبة، وحتمل املشاق، والدخول على امللوك، ومن خي  ة  انوهذه الكلمة هلا أتثري عجيب يف معا :  ( 77الوابل الصيب )ص 

 دفع الفقر. و   ،وركوب األهوال 

 (. 533(صحيح مسلم )4) 

يف فتح الباري    ابن حجرٍ ال  . ق(: »إسناده جيد«2/865وقال الذهيب يف املهذب )  ( 416/ 1األحكام الكبري ) ( 1610(صحيح ابن حبان )5) 
بن خزمية من حديث جابٍر بلفظ: »كمفحص قطاٍة أو أصغر« ومحل أكثر العلماء ذلك على املبالغة؛ ألن املكان الذي  ا(: ورواه  1/545)
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 باب ذكر ما أعد الله في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه 
نُ ُزله من اجلنة كلما غدا أو  من غدا إىل املسجد أو راح، أعد هللا له  )قال:    عن أيب هريرة، عن النيب   .42

 . (1) . أخرجاه(راح
ثالثة كلهم ضامن على هللا عز وجل: رجل خرج غازاي  قال: )  عن أيب أمامة الباهلي، عن رسول هللا   .43

حىت يتوفاه فيدخله اجلنة، أو يرده مبا انل من أجٍر وغنيمٍة، ورجل   يف سبيل هللا، فهو ضامن على هللا،
ن على هللا حىت يتوفاه، فيدخله اجلنة أو يرده مبا انل من أجٍر وغنيمٍة، ورجل راح إىل املسجد، فهو ضام

أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان واحلاكم وابن القيم   ( دخل بيته بسالٍم، فهو ضامن على هللا عز وجل
 .(2)والذهيب وابن حجرٍ 

 الجنة لمن اجتمع له في يوٍم خصاٌل أربٌع دخولباٌب في ذكر 
فمن ): أان، قال:  قال أبو بكرٍ   (ا؟من أصبح منكم اليوم صائم  ):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا   .44

: أان، قال:  قال أبو بكرٍ ( ا؟فمن أطعم منكم اليوم مسكين  ): أان، قال:  قال أبو بكرٍ  (؟تبع منكم اليوم جنازة  
، إال دخل ما اجتمعن يف امرئٍ ):    : أان، فقال رسول هللاقال أبو بكرٍ   (ا؟اليوم مريض  فمن عاد منكم  )

ما اجتمع هذه اخلصال يف رجل يف يوم، إال دخل )والبخاري يف األدب املفرد، ولفظه:    أخرجه مسلم  (اجلنة
 .(3) (اجلنة

 عايد المريض في خرفة الجنةما جاء أن باب 
، قيل اي (ة اجلنةفَ رْ ا مل يزل يف خُ من عاد مريض  )، قال:    عن رسول هللا  ،  عن ثوابن، مول رسول هللا .45

 . (4)أخرجه مسلم( جناها)فة اجلنة؟ قال: رْ رسول هللا وما خ  

 
اهره، واملعىن  ال يكفي مقداره للصالة فيه، ويؤيده رواية جابٍر هذه، وقيل: بل هو على ظ  ، تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه

 أن يزيد يف مسجٍد قدرًا ُيتاج إليه تكون تلك الزايدة هذا القدر، أو يشرتك مجاعة يف بناء مسجٍد، فتقع حصة كل واحٍد منهم ذلك القدر. 
املقصود منه  قال ابن حجٍر: »وظاهر احلديث حصول الفضل ملن أتى املسجد مطلًقا، لكن    ( 669( صحيح مسلم )662(صحيح البخاري )1) 

 (. 148/ 2اختصاصه مبن أيتيه للعبادة، والصالة  رأسها« فتح الباري )

( وحسنه النووي يف األذكار  6/8( فتح الباري )348/  2( زاد املعاد )2400( املستدرك )499( صحيح ابن حبان )2494(سنن أيب داود )2) 
(: »وقوله: )ورجل دخل بيته بسالٍم( ُيتمل  239/  2معامل السنن )( قال اخلطايب يف  174/  1( وابن حجٍر يف نتائج األفكار )24)ص

مِ  حتَِيًَّة  أَنْ ف ِسك ْم  َعَلى  َفَسلِ م وا  ب  ي وًًت  َدَخْلت ْم  تعال: }فَِإَذا  قال  منزله، كما  إذا دخل  يسلم  أن  طَيِ َبًة{.  وجهني، أحدمها:  م َبارََكًة  اَّللَِّ  ِعْنِد  ْن 
بدخ  أراد  العزلة وأيمره ابإلقالل من  والوجه االخر: أن يكون  بذلك يف  يرغب  الفنت،  السالمة من  البيت طلب  لزم  بيته بسالٍم، أي:  ول 

 عند دخوله إل منزله.  وذكره النووي يف األذكار يف ابب: ما يقول إذا دخل بيته. وابن القيم ذكره يف زاد املعاد يف هديه  اخللطة«. 
 . ( 515األدب املفرد ) ( 1028(صحيح مسلم )3) 

 . ( 2568(صحيح مسلم )4) 
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 ال يسأل الناس شيًئاذكر دخول الجنة لمن باب 
، فقال (؟ابجلنةا، وأتكفل له  من يكفل يل أن ال يسأل الناس شيئ  ):  قال رسول هللا    قال:،  عن ثوابن .46

 . (1) وابن ماجه، وصححه املنذري والنووي أبو داودو  أمحد . أخرجه «اا شيئً أان، فكان ال يسأل أحدً »ن: ثواب
 باٌب في ذكر رجٍل دخل الجنة بسبب إماطة األذى

هذا  نيَّ نَ ألُ  ، فقال: وهللاِ على ظهر طريقٍ  مر رجل بغصن شجرةٍ ):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا .47
 . (2)( أخرجه مسلمدخل اجلنةفأُ   ،عن املسلمني ال يؤذيهم 

لقد رأيت رجال  يتقلب يف اجلنة، يف شجرٍة قطعها من ظهر الطريق،  قال: )  عن أيب هريرة، عن النيب  و  .48
 . (3) أخرجه مسلم (كانت تؤذي الناس 

 ماًء كلٍب سقي دخل الجنة بسبب رجٍلباٌب في ذكر 
النيب   .49 عن  هريرة،  أيب  ُخفَّه، إ ):  قال  عن  الرجل  فأخذ  العطش،  من  الثرى  أيكل  رأى كلب ا  رجال   ن 

 . (4) أخرجه البخاري (فجعل يغرف له به حىت أرواه، فشكر هللا له، فأدخله اجلنة
 ايتيًم كفل الجنة لمن دخولباٌب في ذكر 

هللا .50 رسول  قال  قال:  هريرة،  أيب  له  ):    عن  اليتيم  لغريهكافل  اجلنة  ، أو  يف  وهو كهاتني  وأشار    (أان 
 . (5) أخرجه مسلمابلسبابة والوسطى.  ،وهو مالك بن أنسٍ  ،الراوي

 عال جاريتين الجنة لمندخول  ذكرباب 
 ( من عال جاريتني حىت تبلغا، جاء يوم القيامة أان وهو):  عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا   .51

وأشار    (من عال جاريتني دخلت أان وهو اجلنة كهاتني، ولفظه: )(6)والرتمذي. أخرجه مسلم  وضم أصابعه
 . أبصبعيه 

 
 . ( 193( رايض الصاحلني )ص1/330الرتغيب والرتهيب )( 1837سنن ابن ماجه )  (22405مسند أمحد )  (1643(سنن أيب داود )1) 

 . ( 1914) (صحيح مسلم2) 

 . ( 1914(صحيح مسلم )3) 
 (4( البخاري  )(  173(صحيح  البخاري  بطاٍل يف شرح صحيح  ابن  املاء من  503/  6قال  بعض  (: »سقي   قال  وقد  إل هللا،  القرابت  أعظم 

الذ ذنوب  غفرت  وإذا  املاء،  بسقي  فعليه  ذنوبه  من كثرت  أحياه    يالتابعني:  أو  موحًدا  مؤمًنا  رجاًل  مبن سقى  ظنكم  فما  الكلب  سقى 
فكيف مبن سقى  (: »وإذا كان هللا سبحانه قد غفر ملن سقى كلًبا على شدة ظمأه،  253بذلك؟!« قال ابن القيم يف عدة الصابرين )ص

 العطاش وأشبع اجلياع وكسى العراة من املسلمني؟!«. 
 . ( 2983(صحيح مسلم )5) 

 (. 1914( جامع الرتمذي )2631(صحيح مسلم )6) 
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  باٌب في ذكر دخول الجنة إذا مات وهو بريٌء من ثالٍث
دخل   ،ينرب، والغلول، والدَّ : الكِ من مات وهو بريء من ثالثٍ ):  قال: قال رسول هللا    ،ن ثوابنع .52

 . (1)، وصححه ابن حبان واحلاكم«»إسناده حسنوقال البزار:  ، وابن ماجه أخرجه الرتمذي (اجلنة
 من موجبات الجنة بيان أن اجتناب األذى باب 

: اي رسول هللا، إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل، وتصدق، قيل للنيب    ، أنه قال: هريرةعن أيب   .53
قالوا: وفالنة تصلي املكتوبة،    (ال خري فيها، هي من أهل النار): وتؤذي جرياهنا بلساهنا؟ فقال رسول هللا 

ألدب ( أخرجه أمحد والبخاري يف اهي من أهل اجلنة):   ا؟ فقال رسول هللا ، وال تؤذي أحدً وتصدق أبثوارٍ 
 . (2)املفرد، وصححه ابن حبان واحلاكم

 حفظ ما بين لحييه ورجليهلمن باٌب في ذكر دخول الجنة 
 (أضمن له اجلنة  ،ييه وما بني رجليهمن يضمن يل ما بني حلَ )قال:      ، عن رسول هللاعن سهل بن سعدٍ  .54

 . (3) أخرجه البخاري
 وحسن الُخلق باٌب في ذكر دخول الجنة بتقوى الله

  ( وحسن اخللق   ،تقوى هللا)عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال:      عن أيب هريرة قال: سئل رسول هللا .55
النار، فقال:  وس   الناس  ( أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه، وصححه الفم والفرج)ئل عن أكثر ما يدخل 

 . (4)الرتمذي وابن حبان واحلاكم
ا،  راء وإن كان حمقا ض اجلنة ملن ترك املِ بَ أان زعيم ببيت يف رَ ):  ، قال: قال رسول هللا  عن أيب أمامةو  .56

أخرجه    (ن خلقهيف أعلى اجلنة ملن حسَّ   وببيتٍ   ،ايف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازح    وببيتٍ 
 . (5) أبو داود، وصححه النووي

 
 (. 2218ستدرك )امل ( 198)  صحيح ابن حبان  ( 10/96مسند البزار )  (2412سنن ابن ماجه ) ( 1572(جامع الرتمذي )1) 

 (. 7305املستدرك )( 5764صحيح ابن حبان )(  119)األدب املفرد  ( 9675(مسند أمحد )2) 

  . أعظم الشر  يَ شرمها فقد وق  يَ قالدنيا اللسان والفرج، فمن و    أن أعظم البالء على العبد يف   : فيه الٍ ابن بطَّ قال    ( 6474)  (صحيح البخاري3) 
 . (186/  10) ي شرح صحيح البخار 

يف  ابن القيم  قال    ( 7919املستدرك )  (476صحيح ابن حبان )   ( 4246سنن ابن ماجه )   (2004جامع الرتمذي )  ( 9696(مسند أمحد )4) 
وحسن اخللق    ،صلح ما بني العبد وبني ربه ت    ألن تقوى هللا  ؛بني تقوى هللا وحسن اخللق     مجع النيب  :فائدة جليلة »:  ( 54الفوائد )ص

 «. إل حمبته الناس  وحسن اخللق يدعو  ، فتقوى هللا توجب له حمبة هللا  ،صلح ما بينه وبني خلقه ي  

القيم يف مدارج السالكني )  (206رايض الصاحلني )ص  ( 4800(سنن أيب داود )5)  العلوي جزاًء ألعلى  293/  2قال ابن  البيت  (: »فجعل 
املقامات الثالثة، وهي حسن اخللق، واألوسط ألوسطها، وهو ترك الكذب، واألدىن ألدانها وهو ترك املماراة، وإن كان معه حق، وال ريب  

 . أن حسن اخللق مشتمل على هذا كله« 
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 ةالجن ُيدخل بها ٍةدَِّع خصاٍلباٌب في ذكر 
عامرٍ س  عن   .57 بن  يقول: مسعت رسول هللاليم  أمامة،  أاب  قال: مسعت   ،     :فقال الوداع  خيطب يف حجة 

اتقوا هللا ربكم، وصلوا مخسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة )
مسعته وأان ابن ثالثني هذا احلديث؟ قال:      قال: فقلت أليب أمامة: منذ كم مسعت من رسول هللا  ( ربكم
 .(1)، وصححه ابن حبان واحلاكم، وأقره الذهيبهذا حديث حسن صحيحأخرجه الرتمذي، وقال:  سنة.

: عن حسان بن عطية، عن أيب كبشة السَّلويل، قال: مسعت عبد هللا بن عمرٍو، يقول: قال رسول هللا  و  .58
صلٍة منها رجاء ثواهبا، وتصديق موعودها، إال أربعون خصلة  أعالهن َمنيحة العنز، ما ِمن عامٍل يعمل خب)

( قال حسان: »فعددان ما دون منيحة العنز، من رد السالم، وتشميت العاطس، وإماطة  أدخله هللا هبا اجلنة
 . (2)األذى عن الطريق، وحنوه، فما استطعنا أن نبلغ مخس عشرة خصلًة«. أخرجه البخاري

،  وقيل: قدم رسول هللا    ،اجنفل الناس إليه   ،املدينة  ملا قدم رسول هللا  »، قال:  عن عبد هللا بن سالمٍ و  .59
، فكان أول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذابٍ     رسول هللا  فجئت يف الناس ألنظر إليه، فلما استبنت وجهَ 

به   شيءٍ  قال:    ،تكلم  وصلَّ )أن  الطعام،  وأطعموا  السالم،  أفشوا  الناس،  أيها  نيااي  والناس  ابلليل  م، وا 
 . (3)واحلاكم أخرجه الرتمذي وابن ماجه، وصححه الرتمذي (تدخلوا اجلنة بسالمٍ 

رى ظاهرها من ابطنها، وابطنها يُ   إن يف اجلنة غرفة  ):  قال: قال رسول هللا    ،األشعري  عن أيب مالكٍ و  .60
أخرجه أمحد،  (  وصلى والناس نيام  ،أعدها هللا ملن أطعم الطعام، وأالن الكالم، واتبع الصيام  ،من ظاهرها

 .  (4) وصححه ابن خزمية وابن حبان
 ، يب الكالمطِ )  : قال  ،يوجب يل اجلنة  اي رسول هللا أخربين بشيءٍ ، هانئ بن يزيد، أنه قال:  شريحٍ   عن أيبو  .61

، واللفظ له، وصححه احلاكم ابن حبانالبخاري يف األدب املفرد و أخرجه    (وإطعام الطعام  ،وبذل السالم
 . (5) الذهيبأقره  و 

 باب الحث على لزوم الصدق وأنه يهدي إلى الجنة
مسعودٍ عن   .62 رسول هللا  ابن  قال  قال:   ،  :( ابلصدق الرب   ؛ عليكم  وإن  الرب،  إىل  يهدي  الصدق  فإن 

ا، وإايكم والكذب، يق  يهدي إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صد ِ 

 
 (. 19املستدرك )( 4563ابن حبان ) صحيح  ( 616الرتمذي ) جامع(1) 

 (. 2631(صحيح البخاري ) 2) 
 (. 4283املستدرك ) ( 1334)  سنن ابن ماجه  ( 2485جامع الرتمذي ) ( 23784(مسند أمحد )3) 

 (. 509صحيح ابن حبان )(  2137صحيح ابن خزمية ) ( 22905)  (مسند أمحد4) 
   (. 61املستدرك ) (490صحيح ابن حبان ) ( 811(األدب املفرد )5) 
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فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
 . (1) ( أخرجاهحىت يكتب عند هللا كذااب  

 معسرالوز عن اوتج موسرالنظر أ ذكر دخول الجنة لمن باب
امللَ إن رجال  )يقول:    النيب    مسعت، قال:  حذيفةعن   .63 ليقبض روحه،  كان فيمن كان قبلكم، أاته  ك 

له: هل عملت من خريٍ  اُ فقيل  له:  أعلم، قيل  ما  قال:  ما أعلم شيئ  ؟  أابيع  نظر، قال:  ا غري أين كنت 
 .(2) أخرجاه ( ر املوسر، وأجتاوز عن املعسر، فأدخله هللا اجلنةنظِ وأجازيهم، فأُ الناس يف الدنيا 

 الجنة بسماحته، قاضًيا ومتقاضًياباب من دخل 
( أخرجه  اا ومتقاضي  اجلنة بسماحته قاضي    دخل رجل ) :    عن عبد هللا بن عمرو، قال: قال رسول هللا  .64

 .(3) واهليثمي: رواته ثقات  قال املنذري أمحد، و 
 لمن قال: سبحان الله العظيم وبحمده ةفي الجن ةذكر غرس نخلباب 

( أخرجه  رست له خنلة يف اجلنةمن قال: سبحان هللا العظيم وحبمده، غُ )، قال:    ، عن النيبعن جابرٍ  .65
 . (4) وحسَّنه ابن حجرٍ  ،ابن حبان واحلاكمو  الرتمذي الرتمذي والنسائي وصححه

 ل الله له به طريًقا إلى الجنةعلًما، سهَّمن سلك طريًقا يلتمس فيه باب 

من ُكَرب الدنيا، نفس هللا عنه ُكربة    من نفَّس عن مؤمٍن ُكربة  ):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا   .66
من ُكَرب يوم القيامة، ومن يسر على معسٍر، يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلم ا، سرته  
فيه  يلتمس  أخيه، ومن سلك طريق ا  العبد يف عون  ما كان  العبد  واآلخرة، وهللا يف عون  الدنيا  هللا يف 

طريق ا   به  له  هللا  سهل  هللا،  علم ا،  يتلون كتاب  هللا،  بيوت  من  بيٍت  يف  قوم  اجتمع  وما  اجلنة،  إىل 

 
ظم مقدار ومنها: عِ يف سياق فوائد غزوة تبوك:    (3/516زاد املعاد )قال ابن القيم يف    (2607صحيح مسلم )  (6094(صحيح البخاري )1) 

ابلكذب، وقد   الصدق، وتعليق سعادة الدنيا واآلخرة، والنجاة من شرمها به، فما أجنى هللا من أجناه إال ابلصدق، وال أهلك من أهلكه إال 
وأخرب سبحانه وتعال  .  أَي  َها الَِّذيَن آَمن وا ات َّق وا اَّللََّ وَك ون وا َمَع الصَّاِدِقنَي{   أمر هللا سبحانه عباده املؤمنني أن يكونوا مع الصادقني، فقال: }ايَ 

و  وسائقه  ومركبه  ودليله  اإلميان  بريد  فالصدق  إال صدقهم؛  القيامة  يوم  العباد  ينفع  ال  ل  لْ قائده وحِ أنه  هو  بل  ولباسه،  وروحه. وهللا ب  يته  ه 
أفضل من الصدق الذي هو    بعد اإلسالم بنعمةٍ   سبحانه أجنى الثالثة بصدقهم، وأهلك غريهم من املخلفني بكذهبم، فما أنعم هللا على عبدٍ 

 .  املستعانأعظم من الكذب الذي هو مرض اإلسالم وفساده، وهللا  غذاء اإلسالم وحياته، وال ابتاله ببليةٍ 

 . ( 1560صحيح مسلم )  ( 3451صحيح البخاري ) (2) 

أمحد(3)  الساري    ( 6963)  مسند  إسناد  املسند:    ( 212/  1)وقال يف  األلباين:  إسناده حسنوحمققو  وقال  لغريه .  الرتغيب    .حسن  صحيح 
 . ( 74/ 4جممع الزوائد ) ( 154/ 2والرتهيب )

قال    ( 1/104نتائج األفكار )(  1847املستدرك )   ( 826)  صحيح ابن حبان   ( 10594للنسائي )السنن الكربى    (3464(جامع الرتمذي )4) 
 . ( 505ابن اجلوزي: »فانظر إل مضيِ ع الساعات كم يفوته من النخيل؟!« صيد اخلاطر )ص: 
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فيمن  هللا  وذكرهم  املالئكة،  وحفتهم  الرمحة  وغشيتهم  السكينة،  عليهم  نزلت  إال  بينهم،  ويتدارسونه 
 . (1) . أخرجه مسلم(عنده، ومن بطَّأ به عمله، مل ُيسرِع به نسبه

 فصبر عينيه ابُتلي فيباٌب في ذكر وجوب الجنة لمن 
إن هللا قال: إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب، عوضته )يقول:      ، قال: مسعت النيبعن أنس بن مالكٍ  .67

 .  (2) ي( أخرجه البخار منهما اجلنة
 للمؤمن إذا مات صفيُّه فاحتسبهباٌب في ذكر دخول الجنة 

 هُ فيَّ صَ   قبضت  إذا  جزاءٌ   عندي  املؤمن  لعبدي  ما  :تعاىل  هللا  يقول):  قال    هللا  رسول  أن  ،عن أيب هريرة .68
 . )3(رواه البخاري  (اجلنة إال ، احتسبه مث  الدنيا أهل من

فقال: اي   (أحتبه؟):  له، فقال له: النيب    ومعه ابنٌ    كان أييت النيباملزين، أن رجاًل   ق  رَّة بن إايسٍ   عنو  .69
قالوا: اي رسول هللا، مات،   (؟ فعل ابن فالنٍ ما  )  :، فقال، ففقده النيب  ه  حب  رسول هللا، أحبك هللا كما أ  

فقال رجل: اي رسول   (  من أبواب اجلنة، إال وجدته ينتظرك؟أما حتب أن ال أتيت اباب  ) ألبيه:    فقال النيب  
قال:   لكلنا؟  أم  خاصة  أله  لكلكم)هللا،  له،  أخرجه  . (بل  واللفظ  حبان  النسائيو   أمحد،  ابن  وصححه   ،

 . (4)واحلاكم وابن حجرٍ 
 باب أهل الجنة كل ضعيٍف متضعَّف

ٍف،  أال أخربكم أبهل اجلنة؟ كل ضعيٍف ُمتضعَّ يقول: )  اخلزاعي، قال: مسعت النيب    عن حارثة بن وهبٍ  .70
 . (5) (. أخرجاهمستكربٍ  ، وَّاظٍ لٍ ، جَ لو أقسم على هللا ألبره، أال أخربكم أبهل النار: كل ُعتُ 

 
نفسه كذلك أو    فسرته على  ، إذا كان املرء يؤجر يف السرت على غريه»:  (337/  5التمهيد )قال ابن عبد الرب يف    ( 2699(صحيح مسلم )1) 

قال النووي كما يف حتفة الطالبني و   «. فإن ذلك حمو للذنب إن شاء هللا  ؛ والذي يلزمه يف ذلك التوبة واإلانبة والندم على ما صنع  ،أفضل 
 (: »هذا فيَمْن كاَن يف ْعوِن واحٍد من النَّاس، فكيَف الظَّن  مبَْن ه و يف َعْوِن املسلمني أمجعنَي«. 163)ص

 (. 5653(صحيح البخاري ) 2) 

صرب على    ( مث احتسبه)   : قوله .  كالولد واألخ وكل من ُيبه اإلنسان   ،هو احلبيب املصايف (  ه فيَّ صَ : ) ابن حجرٍ قال    ( 6424)  (صحيح البخاري 3) 
/  11ح الباري )فت  . اخالصً   واالحتساب طلب األجر من هللا تعال   ،سبة ابلكسر األجرة وأصل احلِ   ، ا األجر من هللا على ذلكفقده راجيً 

242) . 

( وقال النووي يف  3/121فتح الباري )  (1417املستدرك )(  2947( صحيح ابن حبان )2088سنن النسائي )(  15595(مسند أمحد )4) 
 . افتقد الغائب، وعزَّاه، وحضور الصغري جملَسه  يف احلديث أنه و   »إسناده حسن«  (:2/1046خالصة األحكام )

البخاري )5)  ) 4918( صحيح  قوله   (186/  17)  يف شرحه   النووي   قال   ( 2853( صحيح مسلم  العني وكسرها   ( فمتضعَّ )   : ضبطوا    ، بفتح 
وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل   ه،لضعف  ؛ ويتجربون عليه   نه يستضعفه الناس وُيتقرو   : املشهور الفتح ومل يذكر األكثرون غريه ومعناه 

أقسم على هللا ألبره( معناه    )لو  :قولهو   .قة القلوب ولينها وإخباهتا لإلميان رِ   : وقد يكون الضعف هنا  :قال القاضي  ،من نفسه   خامل واضعٌ 
هو اجلايف الشديد اخلصومة  (  ل ٍ ت  )ع    : قولهو   . ورواألول هو املشه  ،لو دعاه ألجابه   : وقيل   ، ا يف كرم هللا تعال إببراره ألبرها طمعً لو حلف ميينً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الَجنَِّة ْدِخُلُتَأْعَماٍل  ِرْكِذِبِمنَُّة ِذْي الَفْضِل والنَّْعَمِة 
 ِ       

17 

 

 أهل الجنة من هم باٌب في ذكر ثالثٍة
متصدق    مقسطٌ   ذو سلطانٍ   :أهل اجلنة ثالثة)، قال:    اجملاشعي، أن رسول هللا  عن عياض بن محارٍ  .71

 .(1)أخرجه مسلم .(، وعفيف متعفف ذو عيالٍ رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلمٍ  موفق، ورجلٌ 
 باٌب في ذكر أعماٍل يدخل بها صاحبها الجنة

  يدخلين اجلنة، فقال: فقال: اي رسول هللا، علمين عماًل ، قال: جاء أعرايب إل النيب  ،عن الرباء بن عازبٍ  .72
الرقبة) النسمة، وفك  أعتق  املسألة،  لقد أعرضت  أقصرت اخلطبة،  أو   (لئن كنت    فقال: اي رسول هللا، 

بواحدةٍ  قال:  ليستا  إن  )؟  النَّ   ال،  تفرَّ سَ عتق  أن  عمة  يف  تعني  أن  الرقبة  وفك  بعتقها،  واملنحة  د  تقها، 
وأمر   الظمآن،  واسق  اجلائع،  فأطعم  ذلك،  تطق  مل  فإن  الظامل،  الرحم  ذي  على  والفيء  الوكوف، 

وصححه ابن   ،( أخرجه أمحدلسانك إال من اخلري   فَّ ابملعروف، وانه عن املنكر، فإن مل تطق ذلك، فكُ 
 .(2) حبان وابن حجرٍ 

 باب في ذكر من سأل الله الجنة ثالث مراٍت
من سأل هللا اجلنة ثالث مراٍت، قالت اجلنة: اللهم أدخله اجلنة، ):  عن أنٍس، قال: قال رسول هللا   .73

النار  أجره من  اللهم  النار:  قالت  مراٍت،  النار ثالث  استجار من  وابن   (ومن  والنسائي  الرتمذي  أخرجه 
 . (3)نه الذهيبوحسَّ  وصححه ابن حبان واحلاكم، ماجه،

 
هنا         هللاوإل  بفضل  سنة الر اليوم  يف    متَّ  األول،  ربيٍع  شهر  من  عشر،  وأربع  ابع  وثالثني  وألفٍ   تسٍع  ،  مئٍة 

 .واحلمد هلل رب العاملني

 
 . الناس  ط  مْ ر احلق وغَ طَ وهو بَ  ، ربفهو صاحب الكِ  ، واملستكرب.  فهو اجلموع املنوع ، اظ وَّ وأما اجلَ   .اجلايف الفظ الغليظ  : وقيل   ،ابلباطل 

 . ( 2865(صحيح مسلم )1) 

الباري    . اخلصال اليت إذا استعملها املرء أو بعضها كان من أهل اجلنة كر  ذِ وقال:    ( 374صحيح ابن حبان )  (18647(مسند أمحد )2)  فتح 
/  6املفاتيح )   . مرقاة نتفع بلبنها )الوكوف( الكثرية اللنب )الفيء( التعطف والرجوع ابلرب ها لي  انقة أو شاة يعطيها صاحب    ( نحةاملِ )  ( 5/146)

2216 ) . 

( سري أعالم  1960ستدرك )امل(  1034( صحيح ابن حبان )4340( سنن ابن ماجه )5521( سنن النسائي )2572(جامع الرتمذي )3) 
لم ابالضطرار من دين اإلسالم أن طلب اجلنة من هللا واالستعاذة  (: »وقد ع  10/714)جمموع الفتاوىقال شيخ اإلسالم   ( 8/284النبالء )

 عية املشروعة جلميع املرسلني والنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني«. به من النار هو من أعظم األد
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 7 ..................................................................... باب بيان منزلة صاحب القرآن في الجنة

 7 ................................................... باٌب في ذكر دخول الجنة بقراءة قل هو الله أحٌد وحبِّها

 8 .......................................................... باب ذكر دخول الجنة للمواظب على األذان والصالة

 8 ......................................................... باب ذكر دخول الجنة لمن قال مثل ما قال المؤذن

 8 ......................................................... صلتين ال ُيحصيهما مسلم إال دخل الجنةباب ذكر خ

 9 .... تهباب ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك إن أدركته مني

 9 ............................................ باب دخول الجنة بقراءة آية الكرسي دبر كل صالٍة مكتوبٍة

 9 ................................................... باب ذكر دخول الجنة بدعاٍء يقوله حين يصبح ويمسي

 10 .......................... باب بيان أن ال حول وال قوة إال بالله كنٌز من كنوز الجنة وباٌب من أبوابها

 10 ............................................. باب ذكر بناء الله جل وعال بيًتا في الجنة لمن بنى مسجًدا

 11 ......................................... باب ذكر ما أعد الله في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه

 11 ............................................ باٌب في ذكر دخول الجنة لمن اجتمع له في يوٍم خصاٌل أربٌع

 11 ............................................................... باب ما جاء أن عايد المريض في خرفة الجنة

 12 .......................................................... باب ذكر دخول الجنة لمن ال يسأل الناس شيًئا

 12 ......................................................... باٌب في ذكر رجٍل دخل الجنة بسبب إماطة األذى
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 12 ...................................................... باٌب في ذكر رجٍل دخل الجنة بسبب سقي كلٍب ماًء

 12 ................................................................ ذكر دخول الجنة لمن كفل يتيًما باٌب في

 12 .................................................................. باب ذكر دخول الجنة لمن عال جاريتين

 13 ..................................................... باٌب في ذكر دخول الجنة إذا مات وهو بريٌء من ثالٍث

 13 ............................................................. باب بيان أن اجتناب األذى من موجبات الجنة

 13 ............................................... خول الجنة لمن حفظ ما بين لحييه ورجليهباٌب في ذكر د

 13 ....................................................... باٌب في ذكر دخول الجنة بتقوى الله وحسن الُخلق

 14 .................................................................. باٌب في ذكر خصاٍل ِعدٍَّة ُيدخل بها الجنة

 14 ......................................................... باب الحث على لزوم الصدق وأنه يهدي إلى الجنة

 15 ............................................ خول الجنة لمن أنظر الموسر وتجاوز عن المعسرباب ذكر د

 15 ........................................................... باب من دخل الجنة بسماحته، قاضًيا ومتقاضًيا

 15 ................................. باب ذكر غرس نخلة في الجنة لمن قال: سبحان الله العظيم وبحمده

 15 .............................. باب من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما، سهَّل الله له به طريًقا إلى الجنة

 16 .................................................. باٌب في ذكر وجوب الجنة لمن ابُتلي في عينيه فصبر

 16 .............................................. باٌب في ذكر دخول الجنة للمؤمن إذا مات صفيُّه فاحتسبه

 16 ......................................................................... باب أهل الجنة كل ضعيٍف متضعَّف

 17 ....................................................................... باٌب في ذكر ثالثٍة هم من أهل الجنة

 17 ............................................................. يدخل بها صاحبها الجنةباٌب في ذكر أعماٍل 

 17 ............................................................... باب في ذكر من سأل الله الجنة ثالث مراٍت
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