
لكتاب  لذنوب: ا ا بتكفري  احملبوب    بشارة 
وين: املؤلف  لقاب  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وصلى اهللا على حممد وآله

احلمد هللا غافر الذنوب، وكاشف الكروب، وساتر العيوب، وقابل التوب، أمحده وأشكره وأستغفره، وإليه من كل 
الغيوب، وأشهد أن سيدنا حممد صلى اهللا عليه  حوب أتوب، واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له عالم

وسلم عبده ورسوله، السيد الكامل الفاتح اخلامت يف اخلالق، أو اشتدت األهوال واخلطوب، وصلى اهللا عليه وعلى 
آله وأزد ذريته وصحبه الصابرين الصادقني، القانتني الذاكرين اهللا قياما وقعودا وعلى اجلنوب، صالة دائمة عدد ما 

اهللا، وعدد ما هو خالقه، تنجي قاهلا من كل مرهوب، وتنيله هبا كل حمبوب، ومرغوب، وسلم تسليما وكرم خلق 
فإن اهللا تعاىل وعد عباده املؤمنني مغفرته يف كتابه املبني، وعلى : أما بعد. وزاده شرفا، وتعظيما أبدا دائما سرمدا

عبادي الَّذيَن أَسَرفوا َعلى أَنفُسِهِم التَقنطوا ِمن َرَمحِة اللَهَ قُل يا (لسان رسوله الصادق األمني فقال سبحانه وتعاىل 
َوَمن َيعَمل ُسوءاً أَو َيظِلم َنفَسهُ ثُمَّ َيسَتغِفرِ اللََه َيجِدِ (وقال تعاىل ) إِنّ اهللا َيغِفُر الذُنوَب َجميعاً إِّنُه ُهَو الَغفوُر الَرحيم

: وبشر النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته باملغفرة يف أحاديث كثرية منها. ثريةواآليات يف ذلك ك). اللََه غَفوراً َرحيما
يا ابَن َآدم إِّنَك ما َدعوَتين َوَرجوَتين، غَفََرتُ لًَك َعلى ما : (قوله صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل

وروى . رواه الترمذي). السماِء ثُمَّ اسَتغفَرَتين غَفَرُت لَككانَ ِمنَك َوال أُبايل، يا ابَن َآدَم َولَو َبلََغت ذُنوُبَك َعنانَ 
: قال إبليس: وقال صلى اهللا عليه وسلم). يا ابَن َآَدم كُلُكُم ُمذنِب إِالّ َمن عافيُت فاسَتغِفروين أَغِفُر لَكُم(مسلم 

ال أزال أغفر هلم ما وعزتك ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم، فقال اهللا عز وجل وجاليل، (
وقد روى عن سيد األولني واآلخرين صلى اهللا عليه وسلم . صحيح يف اإلسناد: رواه احلاكم، وقال). استغفروين

وورد عنه صلى اهللا عليه وسلم . أحاديث يف احلث على أقوال، وأفعال، وأحوال رتب املغفرة على قوهلا، أو فعلها
. اجلنة على أقوال، وأفعال، وأحوال رتب املغفرة على قوهلا، أو فعلها أحاديث يف احلث على أقوال وأفعال وعد

وورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أحاديث يف احلث على أقوال، وفعال، وعد النجاة من النار، أو العتق منها، أو البعد 
، وأرهقتين، ومل يبق يل وملا كثرت ذنويب وعظمت. عنها على فعلها وقوهلا، أجارين اهللا ومجيع إخواين املسلمني منها

عمل غري رجائي لريب عز وجل، فتعلقت بوعده، فإنه كرمي رحيم غفور حليم، ال خيلف امليعاد، فعزمت على مجع ما 
  : تصل إليه قدريت من األحاديث الصحيحة، واحلسنة، والضعيفة يف ذلك، ورتبته على ثالثة أبواب

  الباب األول

  يب النجاة من النارفيما ورد من األحاديث اليت وعد الن

  ملن قال ذلك أو فعله أو أعتقه اهللا من النار أو باعده اهللا منها



رضي اهللا  -وال يترك العمل باحلديث الضعيف يف مجيع ذلك ملا روى احلسين ابن عرفة بسنده عن جابر بن عبد اهللا 
ويف ). يء فيه فضيلة فأخذوهمن بلغه عن اهللا عز وجل ش: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنهما 
: وورد حنوه من غري هذا الطريق أنه). فأخذ به إميانا به، ورجاء ثوابه أعطاه اهللا ذلك، وإن مل يكن كذلك(رواية 

وما وجدته من تصحيح وحتسني وتضعيف فقوله ). من بلغه عن اهللا عز وجل شيء فيه فضيلة فلم يصدقها مل ينلها(
نذري، والشيخ نور الدين اهليثمي، والشيخ زين الدين العراقي، وما كان غري ذلك يف ذلك لإلمام زين الدين امل

عزوته إىل خمرجه فإن كان فيه تصحيح، أو حتسني، أو تضعيف ذكرته، وإن أطلقت وعزوته مثال إىل الطرباين، أو 
ه العلماء رضي اهللا غريه ففيه مقال، وجيوز العمل به يف الترغيب والترهيب، ويف فضائل األعمال، كما نص علي

عنهم، وعلى العبد أن يفعل، ويقول ما أمره به سيده، واهللا تبارك وتعاىل أكرم من أن خييب سعيه، وعلى اهللا الكرمي 
  . اعتمادي، وإليه تفويضي وإستنادي، وأسأله النفع به يل وإلخواين املسلمني، وهو حسيب ونعم الوكيل

  يف األفعال واألقوال احملصلة للمغفرة

  ن شاء اهللا تعاىلإ

  إسباغ الوضوء من أسباب املغفرة

إذا توضأ العبد املسلم، أو املؤمن فغسل : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة 
وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع املاء، أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه 

خطيئة بطشتها يداه مع املاء، أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء، كل 
من توضأ ( -رضي اهللا عنه  -ورواه أيضا من حديث عثمان ). أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب

أنه  -رضي اهللا عنه  -رواية عثمان  ويف). فأحسن الوضوء خرج خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره
من توضأ هكذا غفر له ما : (رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ مثل وضوئى هذا، مث قال: توضأ مث قال

ما من امرىء يتوضأ فيحسن (وزاد النسائي . رواه مسلم). تقدم من ذنبه، وكانت صالته ومشيه إىل املسجد نافلة
من (ولفظ للنسائي . وسنده على شرط الشيخني).  الصالة والصالة األخرى حىت يصليهاوضوءه، إال غفر له ما بني

ز ورواه البخاري أيضا من حديث عثمان، أنه )أمت الوضوء كما أمر اهللا تعاىل فالصلوات اخلمس كفارة ملا بينهم
 جلس غفر له ما تقدم من توضأ مثل وضوئي هذا، مث أتى املسجد فركع ركعتني، مث: (توضأ فأحسن الوضوء مث قال

مسعت : ورواه البزار من حديث عثمان قال). ال تغتروا: (قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). من ذنبه
وإسناده ) ال يسبغ عبد الوضوء إال غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

لكن رواه مسلم من حديث . بالوضوء يف أحاديث كثرية هذا حاصلهاوقد ورد تكفري الذنوب وغفراهنا . حسن
فإن هو قام فصلى، فحمد اهللا، وأثىن عليه، وجمده بالذي هو أهله، وفرغ قلبه هللا، إال خرج (عمرو بن عبسة الطويل 

: د، وزادورواه أصحاب السنن األربعة، وعبد بن محيد يف مسنده، ورواه اإلمام أمح). من خطيئته كيوم ولدته أمه
إذا توضأ الرجل املسلم : (ويف رواية). والوضوء يكفر ما قبله مث تصيري الصالة نافلة). (مل حيدث نفسه بشىء(

قال : قال -رضي اهللا عنه  -ز وعن علي )خرجت ذنوبه من مسعه، وبصره، ويديه، ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له
املكاره، وإعمال األقدام إىل املساجد، وإنتظار الصالة بعد  إسباغ الوضوء يف: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فذلكم (وزاد مسلم . صحيح على شرط مسلم:ز رواه أبو يعلى واحلاكم، وقال)الصالة، يغسل اخلطايا غسال



ه أال أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا، ويزيد ب(وزاد ابن ماجه وابن حبان ) الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط
إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث صلى ركعتني، أو أربعا : (وزاد أمحد من حديث أيب الدرداء. فذكره) يف احلسنات

رضي  -وعن ابن عباس . ورواه أبو يعلى. وإسناده حسن). حيسن فيهن الركوع، واخلشوع، مث استغفر اهللا غفر له
يا حممد أتدري فيم :  الليلة آت من ريب عزوجل، قالأتاين: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -اهللا عنهما 

نعم، يف املوجبات، والكفارات، ونقل األقدام إىل اجلماعات، وإسباغ الوضوء يف : خيتصم املأل األعلى؟ قلت
السربات، وانتظار الصالة بعد الصالة، ومن حافظ عليهن عاش خبري، ومات خبري، وكان من ذنوبه كيوم ولدته 

  . شدة الربد: لترمذي وقال حسن، السرباترواه ا). أمه

  فضل العلم والعلماء

يبعث اهللا العباد يوم القيامة، مث ميز : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب موسى 
 مل أجعل إين: (ويف رواية). العلماء فيقول يا معشر العلماء، إين مل أضع علمي ألعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم

رواه الطرباين يف الكبري وفيه موسى ) علمي وحلمي فيكم إال وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم، وال أبايل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنهما  -املؤذن أهلٌ ملغفرة اهللا وعن ابن عمر . بن عبيدة ضعيف

وجييبه (زاد البزار . رواه أمحد بسند صحيح) له كل رطب ويابس مسعه يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر: (وسلم
وله أجر مثل أجر (وزاده النسائي ). يغفر له مد صوته ويصدقه كل رطب ويابس(يف رواية ألمحد ). بدل ويستغفر
عليه قال رسول اهللا صلى اهللا : وقال). يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس(والبن حبان ). من صلى معه

  . رواه أبو داود وغريه) اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني: (وسلم

من قال حني يسمع املؤذن وأنا (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن سعد بن أيب وقاص 
ينا، ومبحمد أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا، وباإلسالم د

رواه مسلم والترمذي واللفظ له، ورواه ابو عوانة يف مستخرجه على مسلم ولفظه عن ) رسوال غفرت له ذنوبه
أشهد أن ال إله إال اهللا، رضيت باهللا ربا، وباالسالم دينا، : (من قال حني يسمع املؤذن: (النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فيجمع بينهماز ) ومبحمد رسوال(ويف رواية ). تأخرومبحمد نبيا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

  السعي إىل املساجد من أسباب املغفرة

صالة الرجل يف اجلماعة تضعف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
ء، مث خرج إىل املسجد ال على صالته يف بيته، ويف سوقبه مخسا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضو

خيرجه إال الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة، وحط عنه هبا خطيئة فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما 
اللهم اغفر له، : (ويف رواية). دام يف مصاله اللهم صلى عليه، اللهم ارمحه، وال يزال يف صالته ما انتظر الصالة

رضي اهللا  -وملسلم من حديث ابن مسعود . رواه البخاري ومسلم) يؤذ فيه، وما مل حيدث فيه اللهم تب عليه، ما مل
ويف لفظ ابن حبان قال أبو ). إال كتب له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفع هبا درجة، وحيط عنه هبا سيئة: (عنه

مسجد، فرجل تكتب حسنة، من حني خيرج أحدكم من منزله إىل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة
من توضأ : (رضي اهللا عنه -والبن خزمية من حديث عثمان ). ذاهبا وراجعا(ز وألمحد )ورجل حتط سيئة حىت يرجع



وأليب داود من حديث رجل من األنصار ) فأسبغ الوضوء مث مشى إىل صالة مكتوبة قضاها مع اإلمام غفر له ذنبه
إىل الصالة مل يرفع قدمه اليمىن إال كتب اهللا له هبا حسنة، ومل يضع  إذا توضا أحدكم فأحسن الوضوء، مث خرج(

قدمه اليسرى غال حط اهللا عز وجل عنه سيئة، فليقربه أو ليبعد فإن أتى املسجد فصلى يف مجاعة غفر له، فإن أتى 
ا، فأمت املسجد، وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأمت ما بقى، كان كذلك فإن أتى املسجد وقد صلو

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يف الشتاء والورق  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب ذر ). الصالة كان كذلك
: فقال. لبيك يا رسول اهللا: فقلت)يا أبا ذر: (يتهافت، فأخذ غصنا من شجرة، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال

). هتافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن الشجرةإن العبد املسلم إذا قام يصلي الصالة يريد هبا وجه اهللا (
  . رواه أمحد بإسناد حسن

  كثرة السجود معني على دخول اجلنة

وعن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عمل يدخل به اجلنة، 
، فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة، عليك بكثرة السجود: (أو بأحب األعمال إىل اهللا؟ قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أيوب . وإسناده صحيح) واستكثروا من السجود
رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان ). من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل: (وسلم يقول
من صلى الفجر جبماعة، مث : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال -وعن أنس . يف صحيحه

قال رسول اهللا صلى اهللا ). قعد يذكر اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس، مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة
مبنزلة حجة وعمرة (اين رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعند الطرب) تامة، تامة، تامة: عليه وسلم
أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن سهل بن معاذ . ومتام احلج والعمرة وقبوهلما يستلزم املغفرة: قلت). متقبلتني

من قعد يف مصاله حني ينصرف من صالة الصبح حىت يصلي ركعيت الضحى، ال يقول : (صلى اهللا عليه وسلم قال
  . رواه أمحد وأبو داود وأبو يعلى). أكثر من زبد البحر إال خريا، غفر له خطاياه، وإن كانت

  جزاء الذاكرين يف أدبار الصلوات

من صلى الفجر أو قال : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
لضحى أربع ركعات، خرج من الغداة فقعد يف مقعده، فلم يلغ بشىء من أمر الدنيا، ويذكر اهللا تعاىل حىت يصلي ا

  . رواه أبو يعلى، واللفظ له، والطرباين). ذنوبه كيوم ولدته أمه ال ذنب له

من قال يف دبر صالة الفجرن وهو ثان : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب ذر 
وله احلمد، حيىي ومييت، وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك : رجلي قبل أن يتكلم

عشر مرات، كتب اهللا له عشر حسنات، وحما عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يف يومه ذلك كله 
رواه ) يف حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ومل يتبع لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الشرك باهللا

ورواه ). بيده اخلري، وكان له بكل واحدة قاهلا بعتق رقبة(والنسائي وزاد فيه . يبحسن صحيح غر: الترمذي وقال
وعن أيب ). ومن قاهلن حني ينصرف من صالة العصر أعطي مثل ذلك يف ليلته(أيضا من حديث معاذ وزاد فيه 

الغداة مائة تسبيحة، من سبح اهللا يف دبر صالة : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -هريرة 



رضي اهللا  -وعن واثلة بن األسقع . رواه النسائي). وهلل مائة هتليلة، غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر
. من صلى صالة الصبح، مث قرأ قل هو اهللا أحد مائة مرة: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -عنه 

: وعن عمارة بن شبيب النسائي قال. رواه ابن السين) اهللا أحد غفر له ذنب سنةقبل أن يتكلم، فكلما قال قل هو 
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يطان حىت يصبح، وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر املغرب، بعث اهللا له مسلحة حيفظونه من الش
) وكتب له هبا عشر حسنات موجبات، وحمى له هبا عشر سيئات موبقات، وكان له بعدل عشر رقبات مؤمنات

من قال إذا أصبح ال : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أيوب . رواه النسائي
وهو على كل شيء قدير عشرات مرات، كتب اهللا له هبن عشر  إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد،

حسنات، وحما عنه هبن عشر سيئات، ورفع له هبن عشر درجات، وكن له عدل عشر رقبات، وكن له حرسا حىت 
رواه أمحد والنسائي، وابن حبان يف صحيحه، ) ميسي، ومن قاهلن إذا صلى املغرب دبر صالته فمثل ذلك حىت يصبح

رواه ). وكن له عدل عشر رقبات، وأجاره اهللا من الشيطان، ومن قاهلا عشية مثل ذلك(ويف رؤاية . وهذا لفظه
وكتب اهللا له بكل واحدة عشر حسنات، وحما عنه عشر : (وقال). وحيىي ومييت: (النسائي واللفظ له، وأمحد وزاد

ل النهار إىل آخره، ومل يعمل سيئات، ورفع اهلل له هبا عشر درجات، وكن كعشر رقبات، وكن له مسلحة من أو
وعن معاذ بن جبل . رواه الطرباين كمثل أمحد وسندمها جيد) يومئذ عمال يقهرهن، وإن قاهلن حني ميسي فمثل ذلك

من قال حني ينصرف من صالة الغداة ال إله إال اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -
كتب اهللا له هبن عشر : لك، وله احلمد، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير أعطى هبا سبعاوحده ال شريك له، له امل

حسنات، وحما عنه هبن عشر سيئات، ورفع له هبن عشر درجات، وكن له عدل عشر نسمات، وكن له حافظا من 
حني ينصرف من صالة الشيطان، وحرزا من كل مكروه، ومل يلحقه يف ذلك اليوم ذنب إال الشرك باهللا، ومن قاهلن 

زاد الطرباين يف الكبري من رواية أيب . رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد حسن). املغرب أعطى مثل ذلك ليلته
ال إله إال اهللا واحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حيىي ومييت بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير، : (الدرداء

حسنات، وحما عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له يف يومه ذلك حرزا كتب اهللا له بكل مرة عشر 
من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة عتق رقبة من بين إمساعيل، مثن كل رقبة اثنا عشر 

وكذا رواه أمحد . )ألفا، ومل يلحقه يومئذ ذنب إال الشرك باهللا، ومن قال ذلك بعد صالة املغرب كان له مثل ذلك
أفضل مما قال، ومل يذكر العتق، ورجاله رجال : يقول) وكان من أفضل الناس عمال إال رجل يفضله: (وزاد

من : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ بن جبل . الصحيح غري شهر
إله إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه ثالث مرات، كفرت عنه استغفر اهللا الذي ال : قال بعد الفجر، وبعد العصر

  ؟). ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر

  الصالة يف الصف األول من أسباب املغفرة

كان يستغفر للصف املقدم ثالثا، (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن العرباض بن سارية 
كان يصلي على الصف املقدم ثالثا، : (ولفظ ابن حبان يف صحيحه. وصححه احلاكم. رواه ابن ماجه) وللثاين مرة

يا رسول اهللا، وعلى الثاين؟ : قالوا) إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول(ويف لفظ ). وعلى الثاين واحدة
وعن ). وعلى الثاين(: يا رسول اهللا وعلى الثاين؟ قال: قالوا) إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول: (قال



إلن اهللا ومالئكته يصلون على ميامن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -عائشة 
ومن سد فرجة رفعه اهللا هبا (وزاد ابن ماجه . صحيح على شرط مسلم: رواه أمحد، واحلاكم، وقال) الصفوف
 -وعن أيب جحيفة ). رفعه اهللا هبا درجة وبىن له بيتا يف اجلنةمن سد فرجة : (وروى الطرباين من حديثها). درجة

رواه البزار بسند ). من سد فرج يف الصف غفر له: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه 
  ؟. حسن

  التأمني خلف اإلمام من مفاتيح اجلنة

إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم : (وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
: ويف رواية له. رواه البخاري). وال الضالني فقولوا آمني، فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

ويف ). إذا قال أحدكم آمني وقالت املالئكة يف السماء آمني فوافقت إحديهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه(
ورواه ابن وهب يف مصنفه من رواية عن ابن ). فإنه من وافق كالم املالئكة غفر ملن يف املسجد: (اية للنسائيرو

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة ). ما تقدم من ذنبه وما تأخر: (نصر عنه
ا لك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده، فقولوا اللهم ربن: (قال

قال رسول اهللا صلى : قال -رضي اهللا عنه  -وعن علي ). ولك احلمد(ويف رواية . رواه البخاري وغريه). من ذنبه
ة ال تزال أميت يصلون هذه األربع ركعات قبل العصر حىت متشي على األرض مغفورا هلا مغفر: (اهللا عليه وسلم

رأيت حبييب رسول : (قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمار بن ياسر . رواه الطرباين يف األوسط، وهو غريب) حتما
من صلى املغرب ست ركعات غفرت له : (وقال). يصلي بعد املغرب ست ركعات -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ؟  .رواه الطرباين يف الثالثة وهو غريب). ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر

  كلمات تقال عند النوم جتلب املغفرة

من قال حني يأوي إىل فراشه ال إله إال اهللا : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ال حول وال قوة إال باهللا، سبحانه اهللا، واحلمد 

رواه ). وإن كانت مثل زبد البحر( -شك مسعر  -)  إله إال اهللا، واهللا أكرب، غفرت له ذنوبه، أو خطاياههللا، وال
غفرت له ذنوبه، وإن كانت أكثر من : (وقال يف آخره). سبحان اهللا وحبمده(وزاد النسائي . ابن حبان يف صحيحه

من قال حني يأوي إىل فراشه أستغفر اهللا الذي ال : (وعن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال). زبد البحر
إله إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه ثالث مرات غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق 

رواه الترمذي من طريق عبيد اهللا بن الوليد ). الشجر، وإن كان عدد رمل عاجل، وإن كانت عدد أيام الدنيا
حديث حسن غريب، وتابعه عصام بن قدامة، وهو ثقة خرج له : طية عن أيب سعيد، قال الترمذيالوصايف عن ع

من قال إذا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء . البخاري يف تارخيه
الذي حيي ومييت، وهو على كل أوى إىل فراشه احلمد هللا الذي عال فقهر، وبطن فخري، وملك فقدر، احلمد هللا 

عن عبادة . رواه الطرباين يف الوسط، واحلاكم، والبيهقي يف الشعب). شيء قدير، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
ال إله إال اهللا وحده ال : من تعار من الليل، فقال: (عن النيب صلى اهللا عليهوسلم قال -رضي اهللا نه  -بن الصامت 

احلمد، وهو على كل شيء قدير، احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال  شريك له له امللك، وله



). اللهم اغفر لني أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صالته: حول وال قوة، غال باهللا العلي العظيم، مث قال
  . رواه البخاري وغريه

باسم اهللا عشر : من قال حني يتحرك من الليل: (يه وسلم قالوعن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عل
مرات، وسبحان اهللا عشرا، وآمنت باهللا، وكفرت بالطاغوت عشرا، ويف كل ذنب يتخوفه، ومل يتبع أن يدركه إىل 

بد ما من ع: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة . رواه الطرباين يف األوسط). مثلها
يقول حني رد اهللا روحه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير إال غفر 

عن رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة . رواه ابن السين). اهللا ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر
الصاحلني قبلكم، وقربة إىل ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن عليكم بقيام الليل، فإنه دأب : (عليه وسلم قال

  ؟. صحيح على شرط الشيخني: رواه الترمذي واحلاكم، وقال). اإلمث

  ذاكر اهللا بعد النوم مغفور له

ما من رجل يستيقظ من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب مالك األشعري 
إمرأته، فإن غلبها النوم نضح يف وجهها املاءن فيقومان يف بيتهما فيذكران اهللا عز وجل ساعة من ليل  الليل فيوقظ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه الطرباين يف الكبري). إال غفر هلما

اهللا وحبمده كفرت له ذنوبه، وإن كانت أكثر من  من قال إذا أصبح مائة مرة، وإذا أمسى مائة مرة سبحان: (وسلم
من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال. صحيح على شرط مسلم: رواه احلاكم، وقال). زبد البحر

قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة، كانت له 
ب، وكتبت له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت عدل عشر رقا

رضي اهللا  -وعن أيب عياش . رواه البخاري وغريه) ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به، إال رجل عمل أكثر منه
هللا وحده ال شريك له، له امللك وله من قال إذا أصبح ال إله إال ا: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -عنه 

احلمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إمساعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر 
سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يف حرز من الشيطان حىت ميسي، فإن قاهلا إذا أمسى كان له مثل ذلك حىت 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أيوب . د جيدرواه أبو داود وابن ماجه بسن). يصبح
من قال ال غله غال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، غدوة عشر : (وسلم قال

ن، مرات كتب اهللا له عشر حسنات، وحما عنه عشر سيئات، وكن له عدل عشر رقبات، وأجاره اهللا من الشيطا
كتب اهللا له بكل واحدة : (وقال) حيىي ومييت: (رواه النسائي واللفظ له، وأمحد وزاد). ومن قاهلا عشية فمثل ذلك

قاهلا عشر حسنات، وحما عنه عشر سيئات، ورفع اهللا له هبا عشر درجات، وكن كعشر رقبات مسلمة، من أول 
ورواه الطرباين كمثل أمحد ). حني ميسي فمثل ذلكالنهار إىل آخره، ومل يعمل يومئذ عمال يقهرهن، وإن قاهلن 

  ؟ . وسندمها جيد

  صلوات يغفر ملن أداها



من صلى سبحة الضحى ركعتني إميانا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن علي 
ا مائيت درجة، وغفرت له ذنوبه كلها وإحتسابا كتب اهللا له هبا مائيت حسنة، وحما عنه هبا مائيت سيئة، ورفع اهللا له هب

رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة . رواه آدم بن أيب إياس وإسناده ضعيف جدا). ما تقدم منها، وما تأخر إال القصاص
من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -

قد روى هذا احلديث عن غري واحد من األئمة وأشار إليه ابن خزمية بغري : الترمذي وقالرواه ابن ماجة و) البحر
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عقبة بن عامر . ركعتني: إسناد، وشفعة الضحى

فصلى ركعتني غفرت  من قام إذا استقبتله الشمس فتوضأ فأحسن وضوءه، مث قام: (وسلم يوما حيدث أصحابه فقال
  . رواه أبو يعلى) له خطاياه، وكان كيوم ولدته أمه

يا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس بن عبط املطلب: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
 لك عباس، يا عماه، أال أعطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك؟ أال أفعل لك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر اهللا

أوله وآخره، وتقدميه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغريه وكبريه، وسره وعالنيته؟ أن تصلي أربع ركعات تقرأ يف 
سبحان اهللا، واحلمد هللا، : كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة فقل وأنت قائم

تقول وأنت راكع عشرا، مث ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا وال إله إال اهللا، واهللا أكرب مخس عشرة مرة، مث تركع ف
عشرا، مث هتوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا، مث ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عشرا، مث هتوي ساجدا 

فتقوهلا عشرا، مث ترفع رأسك من السجوها فتقوهلا عشرا، فذلك مخس وسبعون، يف كل ركعة تفعل ذلك يف أربع 
عت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل، فإن مل تستطع ففي كل مجعة مرة، فإن مل تفعل ففي كل ركعات، إن استط

رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن خزمية يف ). شهر مرة، فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة، فإن مل تفعل ففي عمرك مرة
فإذا فرغت فقل بعد : (خرهوقد روى عن مجاعة بأسانيد أصحها وأحسنها هذا، وزاد الطرباين يف آ. صحيحه

اللهم إين أسألك توفيق أهل اهلدى، وأعمال أهل اليقني، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل : التشهد وقبل السالم
الصرب، وجدن أهل اخلشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حىت أخافك، اللهم إين 

مل بطاعتك، عمال استحق به رضاك، وحىت أناصحك بالتوبة خوفا منك، أسألك خمافة حتجزين عنمعاصيك حىت أع
وعن أنس ). وحىت أخلص لك النصيحة حبا لك، وحىت أتوكل عليك يف األمور حسن ظن بك، سبحان خالق النار

 ما من حافظني يرفعان إىل اهللا عز وجل ماحفظا من: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -
أشهدكم أين قد غفرت لعبدي : ليل أو هنار فيجد اهللا عز وجل يف أول الصحيفة، ويف آخرها خريا إال قال للمالئكة

: مسعت رسول اهللا يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب بكر . رواه الترمذي والبيهقي). ما بني طريف الصحيفة
َوالَّذَيَن إِذا فََعلوا (مث قرأ هذه اآلية ) تغفر اهللا إال غفر اهللاما من رجل يذنب ذنبا، مث يقوم فيتطهر، مث يصلي، مث يس(

وابو داود والنسائي، وابن حبان، . حسن: رواه الترمذي وقال. اآلية) فاِحَشةً أَو ظَلَموا أَنفَُسُهم ذَكَروا اللََه
الوضوء، مث خرج إىل براز ما أذن عبد ذنبا، مث توضأ فأحسن : (ومثله عن احلسن. مث يصلي ركعتني: والبيهقي وقال

رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه البيهقي) األرض فصلى به ركعتني، واستغفر اهللا من ذلك الذنب إال غفر له
من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له له : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -

. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه). زيادة ثالثة أيام، ومن مس احلصى فقد لغاما بينه وبني اجلمعة األخرى و
ما من الصلوات صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف : (قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب عبيدة بن اجلراح 

وعن أيب . كبري واألوسطرواه البزار والطرباين يف معجمه ال) اجلماعة، وما أحسب من شهدها منكم إال مغفورا له



الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -هريرة 
قال : قال -رضي اهللا عنه  -وعن سلمان . رواه مسلم) ورمضان إىل رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر

ل رجل يوم اجلمعة ويتظهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهن ال يغتس: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وميس من طيبه، مث خيرج فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني 

اهللا صلى  قال رسول: قاال -رضي اهللا عنهم  -وعن أيب بكر وعمران بن حصني . رواه البخاري). اجلمعة األخرى
من اغتسل يوم اجلمعة كفرت عنه ذنوبه، وخطاياه، فإذا أخذ يف املشي كتب له بكل خطوة : (اهللا عليه وسلم

رواه الطرباين يف الكبري، واألوسط، وزاد يف ) عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصالة أجري بعمل مائيت سنة
إن اهللا تعاىل ليس بتارك : (قال -ي اهللا عنه رض -وعن أنس ). وكان له بكل خطوة عمل عشرين سنة: (األوسط

  .رواه الطرباين يف األوسط مرفوعا فيما أرى بإسناد حسن) أحداً من املسلمني يوم اجلمعة إال مغفورا

إن الغسل يوم اجلمعة ليغسل اخلطايا من : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة 
؟رمحة اهللا ملن قرأ تلك السور القرآنية وعن ابن عمر . رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات). أصول الشعر استالال

من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة سطع له نور من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -
رواه أبو بكر بن مردويه بإسناد ال ). عتنيحتت قدميه إىل عنان السماء يضىء له يوم القيامة، وغفر له ما بني اجلم

من صلى علّى : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . بأس به يف تفسريه
يقول اللهم : (يا رسول اهللا، كيف الصالة عليك؟ قال: قيل) يوم اجلمعة مثانني مرة غفر اهللا له ذنوب مثانني سنة

أظنه عن أيب : من رواية ابن املسيب قال. رواه الدارقطين). مد عبدك ونبيك ورسولك النيب األميصلى على حم
: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . غريب، وقال ابن النعمان حسن: هريرة، وقال

أتوب إليه ثالث مرات غفر اهللا له ذنوبه، من قال صبيحة يوم اجلمعة أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم و(
جاء رجل إىل : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن جابر بن عبد اهللا . رواه ابن السين). ولو كانت مثل زبد البحر

قل اللهم : (فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. واذنوباه، واذنوباه: رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم فقال
) عد: (فعاد مث قال) عد: (فعاد، مث قال) عد: (فقاهلا مث قال) ويب، ورمحتك أرجأ عندي من علممغفرتك أوسع من ذن

 -وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي . رواه احلاكم يف املستدرك). قم غفر اهللا لك: (فعاد فقال
نعم يا : قال) نوب غفر لك هبن؟أال أعلمك كلمات إذا دعوت هبن مث كان عليك مثل صبري ذ( -رضي اهللا عنه 

أن تقول اللهم إين أسألك بال إله إال أنت احلليم، الكرمي، سبحان اهللا رب العرش الكرمي، أسألك : (قال. رسول اهللا
  . رواه الطرباين يف كتاب الدعاء) أن تغفر يل

  رمضان شهر الرمحة واملغفرة

من صام رمضان إميانا وإحتسابا غفر : (لى اهللا عليهوسلمقال رسول اهللا ص: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
من قام : (وعنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال). وما تأخر: (رواه البخاري، وزاد أمحد). له ما تقدم من ذنبه

ن وع). وما تأخر: (رواه البخاري وغريه وزاد أمحد والنسائي). رمضان إميانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
أيها الناس : (خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر يوم من شعبان فقال: (قال -رضي اهللا عنه  -سلمان 

قد أظلكم شهر عظيم مبارك، فيه ليلة خري من ألف شهر، جعل اهللا صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب إليه 



دى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه، خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أ
وهو شهر الصرب، والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواساة يزاد يف رزق املؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة 

يا رسول اهللا، ليس كلنا : قالوا) لذنوبه، وعتق رقبة من النار، وكان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء
يعطي اهللا هذا الثواب ملن فطر صائما على مترة أو : ((ا يفطر الصائم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمجيد م

شربة ماء أو مذقة لنب، وهو شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر 
هبا ربكم فشهادة أن ال إله إال اهللا وتستغفرونه،  اهللا له، وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال ترضون

وأما اخلصلتان اللتان ال غىن بكم عنهما فتسألون اهللا اجلنة، وتعوذون به من النار، ومن سقى صائما سقاء اهللا من 
 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد اخلدري . رواه ابن خزمية يف صحيحه). حوضي شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة

إن شهر رمضان شهر أميت، فإذا صام مسلم مل يكذب، ومل يغتب، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
رواه أبو ) وفطره طيب، وسعى إىل العتمات، حمافظا على فرائضه، خرج من ذنوبه كما خترج احلية من سلخها

ذاكر اهللا يف رمضان : (عيه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ل: قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمر . الشيخ ابن حيان
  . رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي واألصفهاين). مغفور له، وسائل اهللا فيه ال يرد

إن اهللا تعاىل فرض صيام رمضان، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
: وعنه قال. رواه النسائي). ا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهوسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إميانا وإحتساب

). من صام رمضان وغدا بغسل إىل املصلى، وختمه بصدقة، رجع مغفورا له: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -وكان له صحبة  -وعن عثمان بن مطر . رواه الطرباين يف األوسط

جب شهر عظيم يضاعف اهللا فيه احلسنات، فمن صام يوما من رجب فكأمنا صام سنة، ومن صام منه تسعة أيام ر(
ضاقت عنه أبواب جهنم، ومن صام منه مثانية أيام فتحت له مثانية أبواب اجلنة، ومن صام منه عشرة أيام مل يسأل 

فاستأنف العمل، . السماء قد غفر لك ما مضى اهللا شيئا إال أعطاه، ومن صام منه مخسة عشر يوما نادى مناد من
). ومن زاد زاده اهللا، ويف رجب محل اهللا نوحا يف السفينة فصام رجبا، وأمر من معه أن يصوموا فجرت هبم السفينة

  . رواه الطرباين يف املعجم الكبري بسنده عن عثمان بن مطر

  مغفرة اهللا ملن صام تلك األيام

من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال - رضي اهللا عنه -وعن ابن عمر 
 -وعن أيب قتادة . رواه أبو سعيد حممد بن علي بن عمر بن مهدي السلقاس احلافظ يف أماليه) من ذنبه وما تأخر

السنة املاضية يكفر : (سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: قال -رضي اهللا عنه 
 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه مسلم). يكفر السنة املاضية: (، وسئل عن صوم عاشوراء؟فقال)والباقية

يا رسول اهللا، إنك تصوم اإلثنني واخلميس؟ : فقيل) كان يصوم اإلثنني واخلميس(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رواه ابن ماجة ) فيهما لكل مسلم إال مهتجرين يقول دعومها حىت يصطلحاإن يوم اإلثنني واخلميس يغفر اهللا : (فقال

تعرض األعمال كل اثنني ومخيس فيغفر اهللا لكل مؤمن ال : (ورواته ثقات، ورواه مسلم بدون ذكر الصوم فقال
اهللا رضي  -وعن ابن عمر ). يشرك باهللا شيئا إال من كان بينه وبني أخيه شحناء فيقول اتركومها حىت يصطلحا

من صام رمضان وابتعه ستة من شوال خرج من ذنوبه كيوم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنهما 



: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ بن جبل . رواه الطرباين يف األوسط). ولدته أمه
رواه الطرباين ). ن فيغفر جلميع خلقه إال ملشرك أو مشاحنيطلع اهللا عزو جل إىل مجيع خلقه ليلة النصف من شعبا(

إذا كانت ليلة النصف من شعبان : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن علي . وابن حبان
تغفر أال مس: فقوموا ليلها، وصوموا هنارها، فإن اهللا تبارك وتعاىل ينزل فيها لغروب الشمس إىل مساء الدنيا، فيقول

 -وعن ميمونة بنت سعيد ). فأغفر له، أال مسترزق فأرزقه، أال مبتال فأعافيه، أال كذا، أال كذا، حىت يطلع الفجر
من كل شهر ثالثة أيام من استطاع أن يصومهن : (أهنا قالت يا رسول اهللا أفتنا عن الصوم؟ فقال -رضي اهللا عنها 

 -وعن ابن عمر . رواه الطرباين يف الكبري). ما ينقى املاء الثوبكان كل يوم يكفر عشر سيئات، وينقى من اإلمث ك
من صام األربعاء واخلميس واجلمعة، مث تصدق يوم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما 

الكبري رواه الطرباين يف ) اجلمعة مبا قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حىت يصري كيوم ولدته أمه من اخلطايا
كان داود يصوم يوما ويفطر : (وروى اخللعي يف مسنده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. والبيهقي

هذا يوم يعدل صيامه عند اهللا مخسني ألف : يوما، فإذا صادف صومه يوم اجلمعة أكثر فيه من الصدقة والرب، وقال
من كان : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - رضي اهللا عنه -وعن معاذ بن جبل ). سنة كيوم القيامة

 -وعن أيب سعيد اخلدري . رواه اإلمام أمحد). صائما، وعاد مريضا وشهد جنازة، غفر له إال أن حيدث من بعد
السحور كله أجر بركة، فال تدعوه، ولو أن أحدكم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
  . رواه أمحد، وسند قوي) ماء فإن اهللا، ومالئكته يصلون على املتسحرين جيرع جرعة من

يا فاطمة قومي إىل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد اخلدري 
ألنا يا رسول اهللا، : قالت) أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك

ورواه . رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان). بل لنا وللمسلمني: (خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمني؟ فقال
يا رسول اهللا، : قال أبو سعيد) جاء بدمها وحلمها فيوضع يف ميزانك سبعني ضعفا(األصبهاين من حديث على وزاد 

آلل حممد : (آلل حممد خاصة، وللمسلمني عامة؟ قال هذا آلل حممد خاصة فإهنم أهل ملا خصوا به من اخلري، أو
  . قال املنذري وقد حسن بعض مشاخينا هذا احلديث) خاصة، وللمسلمني عامة

  احلجاج أهل املغفرة والرمحة

من حج هللا فلم يرفث، ومل : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
: وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. رواه البخاري وغريه). وبه كيوم ولدته أمهيفسق رجع من ذن

وعن عمرو بن . رواه البخاري وغريه). العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة(
عوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر تاب: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -العاص 

والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد، والذهب، والفضة، وليس للحج املربور جزاء إال اجلنة، وما من مسلم يظل 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وعنه قال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح) يومه حمرما إال غابت الشمس بذنوبه

: وقال) ن جاء حاجا يريد وجه اهللا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع فيمن دعا لهم: (عليه وسلم يقول
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت -رضي اهللا عنها  -وروى ابن منده عن عائشة . غريب من حديث مسعر

ره على اهللا، وإن بقى حىت إذا خرج احلاج من بيته كان يف حرز اهللا، فإن مات قبل أن يقضى نسكه وقع أج: (وسلم



يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، وإنفاق الدرهم يف ذلك الوجه يعدل أربعني ألف ألف فيما سواه 
 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . ويف إسناده من ال يعرف، رواه ابن شاهني يف كتاب الترغيب). يف سبيل اهللا

من جاء يؤم البيت احلرام فركب بعريه فما يرفع البعري خفا، : (عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال
وال يضع خفا إال كتب له به حسنة، وحما عنه هبا خطيئة، ورفع له هبا درجة حىت إذا انتهى إىل البيت فطاف بني 

وعن ابن عباس . بيهقيرواه ال). الصفا واملروة، مث حلق أو قصر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فليستأنف العمل
من طاف بالبيت مخسني مرة من ذنوبه كيوم ولدته : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه الترمذي وقال غريب). أمه

رضي اهللا  -وعن أم سلمة . رواه الطرباين يف الصغري، وابن خزمية يف صحيحه ).اللهم اغفر للحاج، وملن استغفر له(
من أهل حبج أو عمرة من املسجد األقصى إىل : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت -عنها 

من أهل : (قيوروى البيه. رواه أبو داود) املسجدن احلرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له اجلنة
وعن ). باحلج والعمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له اجلنة

استالم الركنني اليمانيني : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنهما  -عبد اهللا بن عمر 
ما رفع : (ومسعته يقول) لبيت أسبوعا حيصيه وصلى ركعتني كان كعتق رقبةمن طاف با: (ومسعته يقول) حيط اخلطايا

رواه اإلمام ). رجل قدما، وال وضعها إال كتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات
: الق -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس ). إن مسح احلجر والركن اليماين حيط اخلطايا: (وزاد ابن ماجه. أمحد

رواه ابن خزمية ). من دخل البيت دخل يف حسنة، وخرج من سيئة مغفورا له: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
طوافان يغفر لصاحبهما : ((أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . يف صحيحه

الشمس، وطواف بعد العصر يكون فراغه عند طواف يكون فراغه بعد الصبح عند طلوع : ذنوبه بالغة ما بلغت
رواه الطرباين يف األوسط ويف ). يلحق به: (يا رسول اهللا، إن كان قبل ذلك أو بعده؟ قال: قالوا) غروب الشمس
  . سنده متروك

من قضى نسكه، وسلم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن جابر بن عبد اهللا 
رواه أبو يعلى يف مسنده الكبري، وأمحد بن منيع يف ). من لسانه، ويده، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر املسلمون
إذا كان يوم عرفة، فإن اهللا تبارك وتعاىل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر بن عبد اهللا قال. مسنده

ضاحني من كل فج عميق أشهدكم أىن قد غفرت هلم، . عثا غربايباهي هبم املالئكة فيقول انظروا إىل عبادي أتوين ش
وعن . رواه البيهقي وغريه) إين قد غفرت هلم: يقول اهللا عز وجل: فتقول املالئكة إن فيهم فالنا مرهقا، وفالنا، قال

ا ي: (وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفات، وقد كادت الشمس أن تغرب فقال: قال -رضي اهللا عنه  -أنس 
معاشر : (أنصتوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنصت الناس فقال: فقام بالل فقال) بالل أنصت يل الناس

الناس أتاين جربيل آنفا فأقرأين السالم، وقال إن اهللا عز وجل غفر ألهل عرفات وأهل املشعر، وضمن عنهم 
: فقال). ذا لكم وملن أتى بعدكم إىل يوم القيامةه: (فقال يا رسول اهللا هذا لنا خاصة؟ فقال: فقال عمر) التبعات

رضي اهللا  -وعن ابن عباس . رواه ابن املبارك عن سفيان الثوري عن الزبري بن عدي عن أنس. كثر خري اهللا وطاب
يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للفضل ابن عباس يوم عرفة  -عنهما 

حفظ لسانه ومسعه وبصره يوم عرفة غفر (رواه أمحد بسند صحيح، وزاد البيهقي من ). ولسانه غفر له مسعه وبصره
ما : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن جابر بن عبد اهللا ). له من عرفة إىل عرفة



اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد  من مسلم يقف عشية عرفة باملوقف فيستقبل القبلة بوجهه ال إله إال
حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير مائة مرة، مث يقرأ قل هو اهللا أحد مائة مرة، مث يقول اللهم صلى على حممد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد، وعلينا معهم مائة مرة إال قال اهللا عز وجل يا مالئكيت ما 

هذا سبحىن وهللين وكربين، وعظمين، وعرفين، وأثىن علىَّ وصل على نيب اشهدوا يا مالئكيت أين قد جزاء عبدي 
رواه البيهقي وليس يف إسناده من ينسب ) غفرت له وشفعته يف نفسه، ولو سألين عبدي هذا لشفعته يف أهل املوقف

) اللهم اغفر للمحلقني: (ليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا ع -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . إىل الوضع
) وللمقصرين: (وللمقصرين؟ قال: قالوا يا رسول اهللا) اللهم اغفر للمحلقني: (يا رسول اهللا وللمقصرين؟ قال: قالوا

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصاري الذي سأله عن . رواه البخاري
وسنده ) وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، وحيحى عنك هبا خطيئة: (ه، فقالاحللق وما له في

إذا رجف قلب املؤمن يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا لعيه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن سلمان . صحيح
  . رواه الطرباين يف الكبري واألوسط). سبيل اهللا حتاتت عنه خطاياه كما حتات النخلة

  مباركات يغفر ملن قرأهاسور 

بيننا جربيل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع نقيضا من فوق رأسه : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
هذا ملك نزل إىل : هذا باب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك، فقال: (فرفع رأسه فقال

أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة : ، وقالاألرض مل ينزل قط إال اليوم فسلم
: وعن معقل بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. رواه مسلم) البقرة لن تقرأ حبرف منها إال أعطيته

. د وغريه وصححه احلاكمرواه أمح) يس قلب القرآن، ال يقرأها رجل يريد وجه اهللا، والدار اآلخرة إال غفر له(
: وقال) دون يس: (زاد يف رواية) من قرأ يس كتب اهللا له بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات: (وروى الترمذي

 -وعن أيب هريرة ). من قرأ يس يف ليلته ابتغاء وجه اهللا غفر له: (وروى مالك وابن السين وابن حبان. غريب
إن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له، وهي : (وسلم عن النيب صلى اهللا عليه -رضي اهللا عنه 

هي املانعة : (ويف حديث ابن عباس. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه احلاكم). تبارك الذي بيده امللك
  . رواه الترمذي وصححه وحسنه) املنجية من عذاب القرب

من قرأ آخر سورة احلشر غفر له ما : (لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
من علم ابنا له : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن قال. رواه الثعليب وفيه ضعف). تقدم من ذنبه وما تأخر

ىت ينتهي القرآن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن علمه إياه ظاهرا فكلما قرأ آية رفع اهللا هبا األب درجة ح
أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر . رواه الطرباين ويف إسناده من ال يعرف). إىل آخر ما معه من القرآن
من قرأ ثالمثائة آية قال اهللا تعاىل ملالئكته نصب عبدي أشهدكم يا مالئكيت أين قد : (صلى اهللا عليه وسلم قال

سبق : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه ابن السىن). غفرت له
املستهترون بذكر اهللا، يضع الذكر عنهم أثقاهلم، فيأتون يوم : (يا رسول اهللا، وما املفردون؟ قال: قالوا) املفردون

  . رواه الترمذي وغريه، املستهترون املولعون املداومون عليه). القيامة خفافا

  ة اهللالذاكرون أهل مغفر



إن هللا مالئكة يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال
ما يقول : فسأهلم رهبم وهو أعلم هبم: عز وجل تنادوا هلموا إىل حاجتكم، فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء، قال

ال، واهللا ما : هل رأوين؟ فيقولون: فيقول. دونك، وميجدونكيقولون يسبحونك، ويكربونك، وحيم: عبادي؟ قال
. يقولون لو رأوك كانوا أشدن عبادة، وأشد لك متجيدا، وأكثر تسبيحا: يقول كيف لو رأوين؟ قال: قال. رأوك
فيقولون ال واهللا ما : فيقول وهل رأوها؟ قال: قال. يقولون يا رب يسألوك اجلنة: عما يسألون؟ قال: فيقول: قال

يقولون لو أهنم رأوها كانوا أشد حرصا عليها وأشد هلا طلبا، وأعظم فيها : فيقول كيف لو رأوها؟ قال: قال. رأوها
: قال. واهللا ما رأوها. يقولون ال: فيقول وهل رأوها؟ قال: قال. يتعوذون من النار: فمما يتعوذون؟ قال: رغبة، قال

فيقول أشهدكم : قال. لكانوا أشد منها فرارا، وأشد منها خمافة يقولون أهنم رأوها: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقول
هم القوم ال يشقى هبم : فيهم فالن ليس منهم إمنا جاء حلاجة؟ قال: يقول ملك كرمي: قال. أىن قد غفرت هلم

فيقول قد غفرت هلم، وأعطيتهم : قال. ويستغفرونك: (رواه البخاري واللفظ له، ومسلم بنحوه وزاد). جليسهم
وله غفرت هم : يقول: يقولون فيهم فالن خطأ، إمنا مر فجلس معهم؟ قال: قال. سألوا، وأجرهتم مما استجارو ما

ما من قوم : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس ). القوم ال يشقى هبم جليسهم
ناداهم مناد من السماءن أن قوموا مغفورا لكم اجتمعوا يذكرون اهللا عز وجل، وال يريدون بذلك إال وجهه، إال 

  . رواه اإلمام أمحد وغريه) قد تبدلت سيئاتكم حسنات

  أدعية من أراد املغفرة والرمحة

من جلس جملسا كثر فيه لغطه، فقال : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
م وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك، وأتوب إليك إال غفر له ما سبحانك الله: قبل أن يقوم من جملسه
: زاد النسائي من حديث رافع بن مديح. حسن صحيح: رواه الترمذي وغريه وقال). كان يف جملسه ذلك

سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا، وظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال (
ما من عبد قال ال إله إال اهللا يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -عن أنس و). أنت

. رواه أبو يعلى). ساعة من ليل، أو هنار إال طمست ما يف صحيفته من السيئات حىت تسكن إىل مثلها من احلسنات
ال إله إال : من نور بني يدي العرش، فإذا قال العبدإن هللا تعاىل عمودا : (يرفعه -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 

إين قد غفرت : كيف أسكن ومل تغفر لقائلها؟ فيقول: فيقول. اسكن: اهللا اهتز ذلك العمد، فيقول اهللا تبارك وتعاىل
من قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة : (وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وهو غريب). له فيسكن

من قال : (ويف رواية النسائي قال. رواه البخاري ومسلم وغريمها). رة غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحرم
ومل يقل يف يوم وال مائة مرة وإسناده متصل ) سبحان اهللا وحبمده حط اهللا عنه ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر

  . ورواهتا ثقات

  كيف تكسب يف اليوم ألف حسنة

  ؟ 



أيعجز أحدكم أن يكسب كل : (كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عب بن سعد عن أبيه قالوعن مص
رواه : قال الربقاين. رواه مسلم وغريه). حسنة، أو حتط عنه ألف خطيئة: فسأله سائل من جلسائه) يوم ألف حسنة؟

وكذا رواه ) عنه يغري ألف خطيئةوحيط : (شعبة، وأبو عوانة، وحيىي القطان عن موسى الذي روى عنه مسلم
الترمذي والنسائي وعن أم هاىنء أهنا شكت ضعفها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت تكثر الصيام، والصالة، 

سأخربك مبا هو عوض من ذلك تسبحني اهللا مائة مرة، فتلك مثل مائة رقبة تعتقيها متقبلة، : (والصدقة، فقال
ك مثل مائة بدنة حمللة هتدينها متقبلة، وتكربين اهللا مائة مرة، وهناك يغفر اهللا لك ما تقدم وحتمدين اهللا مائة مرة فذل

وروى ابن أيب . ورواه أمحد وغريه بغري هذا اللفظ. رواه أبو الشيخ ابن حبان وفيه ضعف). من ذنبك وما تأخر
للي مائة هتليلة ال تذر ذنبا، وال وه: (وقال. الدنيا وجعل ثواب الرقاب يف التحميد وهو مائة فرس يف التسبيح

وقويل ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ال تترك : (ورواه احلاكم وزاد. رواه ابن ماجه مبعناه). يسبقها عمل
إن اهللا : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنهما  -وعن أيب هريرة وايب سعيد ). ذنبا وال يسبقها عمل
سبحان اهللا كتب له : سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، فمن قال: م أربعااصطفى من الكال

احلمد هللا رب العاملني من : اهللا أكرب فمثل ذلك، ومن قال: عشرون حسنة، وحطت عنه عشرون سيئة، ومن قال
: نسائى، بنحوه، واحلاكم، وقالرواه أمحد وال) قبل نفسه كتب اهللا له ثالثني حسنة، وحطت عنه ثالثون سيئة

وعن سلمى أم ). ومن أكثر يف ذكر اهللا فقد برىء من النفاق: (صحيح على شرط مسلم، والبيهقي، وزاد يف آخره
: قويل اهللا أكرب عشر مرات، يقول اهللا: (يا رسول اهللا أخربين بكلمات وال تكثر على؟ قال: بىن أيب رافع أهنا قالت

قد فعلت، فتقولني عشر : يقول اهللا. هذا يل، وقويل اللهم اغفر يل:  عشر مرات، يقول اهللاهذا يل، وقويل سبحان اهللا
 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء . رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح). قد فعلت: مرار، ويقول اهللا

له إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال قل سبحانه اهللا، واحلمد هللا، وال إ: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
رواه الطرباين بإسنادين أصلحهما ). باهللا، فإهنن الباقيات الصاحلات، وهن حيططن اخلطايا كما حتط الشجرة ورقها

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبد اهللا بن عمرو قال. فيه عمر بن راشد وبقية رواته حمتج هبم يف الصحيح
على وجه األرض أحد يقول ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، إال كفرت عنه  ما(

سبحان اهللا : (حسن واحلاكم وزاد: رواه النسائي والترمذي واللفظ له، وقال) خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر
أكثر من سبحان : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -نهما رضي اهللا ع -وعن ابن املقداد اجلهيين ). واحلمد هللا

، )اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا، فإهنا سيد االستغفار، وإهنا ممحاة للخطايا
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن جابر . رواه البزار من رواية جابر اجلعفي) موجبة للجنة: (أحسبه قال

احلمد هللا إال أدى شكرها، فإن قاهلا ثانيا جدد اهللا له : ما أنعم اهللا على عبد من نعمة فقال: (صلى اهللا عليه وسلم
قال : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . صحيح اإلسناد: رواه احلاكم وقال). ثواهبا، فإن قاهلا ثالثا غفر اهللا ذنوبه

من قرأ يف كل يوم مائة مرة قل هو اهللا أحد حما اهللا عنه ذنوب مخسني سنة إال أن : (يه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عل
قال رسول اهللا صلى : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . غريب: رواه الترمذي وقال). يكون عليه دين
د أعطيتم ما مل يعط أحد من األمم أداء احلقوق، وحفظ األمانات ديين ودين األنبياء من قبلي، وق: (اهللا عليه وسلم

أن جيعل اهللا عز وجل قربانكم االستغفار، وصالتكم اخلمس باآلذان، واإلقامة مل تصلها أمة قبلكم وأي عبد صلى 
الفريضة، مث استغفر اهللا عز وجل عشر مرات مل يقم من مقامه حىت يغفر اهللا له ذنوبه، ولو كانت مثل رمل عاجل، 

  .رواه عبد الرمحن بن عبد اللهب اخلرقي يف أماليه يف اجلزء األول).  عز وجلوجبال هتامة يغفر اهللا



من سبح اهللا تعاىل يف دبر كل صالة (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
، وهو على كل شيء قدير، ثالثا وثالثني مرة، ومحد اهللا ثالثا وثالثني، وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد

قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . رواه مسلم) غفرت له خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر
يف دبر الصالة سبحان اهللا العظيم وحبمده، وال حول وال حول وال قوة إال باهللا، : من قال: (صلى اهللا عليه وسلم

وعن الرباء . الزهراء عن أنس وسنده إىل أيب الزهراء جيد، وأبو الزهراء ال أعرفهرواه البزار عن أيب ) قام مغفورا له
من قال دبر كل صالة أستغفر اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -بن عازب 

  . رواه الطرباين يف الكبري واألوسط) وأتوب إليه غفر له، ولو كان فر من الزحف

  اهللا باب من أبواب املغفرة اخلوف من

إذا اقشعر جلد العبد : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن العباس بن عبد املطلب 
رواه البيهقي واللفظ له وأبو الشيخ يف ). من خشية اهللا حتاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها

من عدا يف البحر أربعني موجة وهو يكرب غفر اهللا له : (صلى اهللا عليه وسلم قال وروى عن رسول اهللا. الثواب
وروى أيضا . رواه احلسن الربعي يف فضائل الشام) ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وإن األمواج لتحث الذنوب حقا

عكا، من دخلها : يقال هلا مدينة بني اجلبلني على البحر: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث أنس قال
رغبة فيها غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن خرج منها رغبة عنها مل يبارك له يف خروجه، وهبا عني تسمى 

حديث منكر يف إسناده ). عني البقرة من شرب منها مأل بطنه نورا، ومن أفاض عليه منها كان طاهرا إىل يوم القيامة
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عن اهللا عز  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب ذر . نيغري واحد من اجملهول

يا ابن آدم كلكم مذنب إال من عافيت فاستغفروين أغفر لكم، وكلكم فقري إال من أغنيت فاسألوين : (وجل
قدرة على أن اغفر  أعطكم، وكلكم ضال إال من هديت فاسألوين اهلدى أهدكم، ومن استغفرين وهو يعلم أين ذو

له غفرت له، وال أبايل، ولو أن أولكم، وآخركم، وحيكم، وميتكم ورطبكم، ويابسكم، اجتمعوا على قلب أشقى 
واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاين مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم، وحيكم وميتكم ورطبكم، 

سلطاين مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم،  ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد يف
وآخركم، وحيكم، وميتكم، ورطبكم، ويابسكم، سألوين حىت ينتهي مسالة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوين ما 
نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها يف البحر، وذلك أين جواد ماجد واجد، عطائي كالم، وعذايب كالم، 

يا عبادي إين قد حرمت الظلم على نفسي فال : (وزاد مسلم. هذا لفظ البيهقي) كن فيكونإمنا إذا أردته أقول له 
تظاملوا، يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي إنكم مل 

أحصيها لكم، مث أوفيكم إياها، فمن  تبلغوا ضري فتضروين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبادي إمنا هي أعمالكم
  ). وجد خريا فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

  اإلستغفار موصل للجنة

قال اهللا تعاىل يا بن آدم إنك ما : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
وال أبايل، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين إال دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك 

غفرت لك، وال أبايل، يا بن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض من خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا 



: يه وسلم قال وعن أيب سعيد عن النىب صلى اهللا عل. ملؤها: وقراب األرض. حسن: رواه الترمذي، وقال). مغفرة
وعزتى وجالىل ال : قال إبليس وعزتك ال أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم فقال اهللا عز وجل 

 -رضي اهللا عنها  -وعن أم عصمة . صحيح اإلسناد: رواه أمحد واحلاكم وقال). أزال أغفر هلم ما استغفروىن 
مسلم يعمل ذنبا إال وقف امللك ثالث ساعات، فإن استغفر من ما من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

  . صحيح اإلسناد: رواه احلاكم، وقال). ذنبه مل يوقفه عليه، ومل يعذبه يوم القيامة

ما من عبد، وال أمة يستغفر اهللا يف يوم سبعني : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
رواه البيهقي، ). ئة ذنب، وقد خاب عبدا وأمة عمل يف يوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنبمرة إال غفر له سبعما

رضي اهللا  -من فضائل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بردة بن دينار . واألصبهاين، وابن أيب الدنيا
خملصا من قلبه صلى اهللا عليه  من صلى علّى من أميت صالة: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه 

رواه ). وسلم هبا عشر صلوات، ورفعه هبا عشر درجات، وكتب له هبا عشر حسنات، وحما عنه هبا عشر سيئات
كم أجعل لك من : قلت يا رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب بن كعب . النسائي والطرباين والبزار

ما شئت، : (النصف؟ قال: قلت) ما شئت، وإن زدت فهو خري لك( :الربع؟ قال: قلت) ما شئت: (صاليت؟ قال
رواه أمحد وغريه، ). إذا تكفى مهك، ويغفر لك ذنبك: (اجعل لك صاليت كلها؟ قال: قلت) وإن زدت فهو خري

من صلى علىّ : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . وصححه الترمذي، واحلاكم
صلى اهللا عليه هبا عشرا، ومن صلى علّى عشرا صلى اهللا عليه هبا مائة، ومن صلى علّى كتب اهللا بني  صالة واحدة

رواه الطرباين يف الصغري واألوسط، ويف سند إبراهيم بن سامل اهليجمي، ال ) عينيه براءة من النفاق، وبراءة من النار
من صلى علّى يف يوم ألف مرة مل ميت حىت يرى : (وعنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أعرفه جبرح وال عدالة

من صلى : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب كاهل قال. رواه أبو حفص بن شاهني). مقعده يف اجلنة
علّى كل يوم ثالث مرات، وكل ليلة حبا يل أو شوقا إال كان حقا على اهللا أن يغفر له ذنوب تلك الليلة، وذلك 

وهو هبذه ) يغفر اهللا له بكل مرة ذنوب حول: (اه ابن أيب عاصم، والطرباين يف حديث طويل، وقالرو). اليوم
  . الزيادة منكر

  التصافح جملبة ملغفرة اهللا

: ويف رواية). ما من عبدين متحابني يف اهللا: (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
يتصافحان ويصليان على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال مل يفترقا حىت يغفر هلما ذنوهبما ما ما من مسلمني يلتقيان ف(

 -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة . رواه أبو يعلى واحلسن بن سفيان، وابن حبان يف الضعفاء). تقدم منها وما تأخر
رواه الطرباين يف األوسط، ). له من أمسى كاال من عمل يده أمسى مغفورا: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمر بن اخلطاب . واألصبهاين من حديث ابن عباس

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك، وله احلمد حيىي ومييت، وهو حي ال : من دخل السوق فقال: (وسلم
شيء قدير، كتب اهللا له ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ميوت بيده اخلري، وهو على كل 

إسناده متصل : قال احلافظ املنذري رمحه اهللا. غريب: وقال) وبىن له بيتا يف اجلنة: (ويف رواية الترمذي). ألف درجة
 -وعن عبد اهللا بن عمر . ورواه هبذا اللفظ ابن ماجه، وابن أيب الدنيا، واحلاكم وصححه. حسن، ورواته ثقات



ذكر اهللا يف الغافلني كاملقاتل خلف الفارين، ذاكر اهللا يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنهما 
مثل الشجرة اخلضراء يف الشجر اليابس، وذاكر اهللا يف الغافلني : (ويف رواية). الغافلني كغصن أخضر يف شجر يابس

وذاكر اهللا يف الغافلني يريه اهللا مقعده يف اجلنة وهو حي، وذاكر اهللا يف الغافلني يغفر له  مثل مصباح يف بيت مظلم،
بعدد كل فصيح وأعجم، الفصيح بنو آدم، واألعجم البهائم، وذاكر اهللا يف الغافلني ينظر اهللا إليه نظرة ال يعذبه 

  . يف الشعبرواه البيهقي ). بعدها أبدا، وذاكر اهللا يف السوق له بكل شعرة نور

  عليك بالسماحة ليغفر لك

رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع، مسحا إذا : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن جابر 
غفر اهللا لرجل كان قبلكم سهال إذا باع، سهال إذا اشترى، سهال إذا : (وزاد الترمذي). اشترى، مسحا إذا اقتضى

  ). اقتضى

احلمد هللا الذي : من أكل طعاما، فقال: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
احلمد هللا : أطعمين هذا الطعام، ورزقنيه من غري حول مين وال قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال

. رواه أبو داود، وهو حسن). نبه، وما تأخرالذي كساين هذا ورزقنيه من غري حول وال قوة، غفر له ما تقدم من ذ
ما أنعم اهللا على عبد نعمة فعلم أهنا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 

من اهللا، إال كتب اهللا له شكرها قبل أن حيمده عليها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إال كتب اهللا له مغفرته قبل أن 
رواه ابن ). تغفر، وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو بنصف دينار فلبسه فحمد اهللا إال مل يبلغ ركبتيه حىت يغفر اهللا لهيس

  . أيب الدنيا واحلاكم وال أعلم يف رواته جمروحا كذا قال

  هل شبت شيبة يف اإلسالم

ال تنتفوا الشيب، فإنه : (يه وسلم قالقال رسول اهللا صلى اهللا عل: قال -رضي اهللا عنه  -؟ وعن عبد اهللا بن عمرو 
إال كتب له هبا حسنة، وحط عنه هبا (ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم إال كانت له نورا يوم القيامة؟ ويف رواية 

احلمد هللا الذي أطعمين، وأشبعين، وسقاين، وأرواين خرج من ذنوبه : خطيئة، ورفع فشبع، وشرب فروى، فقال
: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن عبد اهللا بن عمرو . اه أبو يعلىرو) كيوم ولدته أمه

هشم رجل فم رجل على : وعن عدي بن ثابت قال. رواه أمحد بإسناد جيد) ارمحوا ترمحوا، واغفروا يغفر لكم(
إين مسعت رسول اهللا صلى : فأعطى ديته فأىب أن يقبل حىت أعطى ثالثا، فقال رجل -رضي اهللا عنه  -عهد معاوية 

رواه أبو يعلى ورواته ). من تصدق بدم أو دية، كانت كفارة له من يوم ولد إىل يوم تصدق: (اهللا عليه وسلم يقول
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عبادة بن الصامت . رواة الصحيح غري عمر بن ظبيان

يف جسده جراحة فتصدق هبا، إال كفر اهللا تبارك وتعاىل عنه مثل ما تصدق ما من رجل جيرح : (عليه وسلم يقول
  . رواه احلاكم، ورجاله رجال الصحيح). به

  فضل قضاء احلوائج للمسلمني



من مشى يف حاجة أخيه : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاال -رضي اهللا عنهم  -وعن إبن عمر وأيب هريرة 
 خبمسة وسبعني ألف ملك يصلون عليه، ويدعون له إن كان صباحا حىت ميسي، وإن كان حىت يثبتها له أظله اهللا

وعن . رواه أبو الشيخ وغريه). مساء حىت يصبحن وال يرفع قدما إال حط اهللا عنه هبا خطيئة، ورفع له هبا درجة
ه املسلم كتب اهللا له من مشى يف حاجة أخي: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -أنس 

بكل خطوة سبعني حسنة، وحما عنه سبعني سيئة، إىل أن يرجع من حيث فارقه، فإن قضيت حاجته على يديه خرج 
رواه إبن أيب الدنيا يف اصطناع ). من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن هلك فيما بني ذلك دخل اجلنة بغري حساب

إن : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -ضي اهللا عنهما ر -وعن احلسن بن علي . املعروف، واألصبهاين
رضي اهللا  -وعن أيب ذر . رواه الطرباين يف الكبري واألوسط). موجبات املغفرة إدخالك السرور على أخيك املسلم

اتق اهللا حيث ما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه 
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . حسن صحيح: رواه الترمذي وقال). لناس خبلق حسنا

اخللق احلسن يذيب اخلطايا كما يذيب املاء اجلليد، واخللق السوء يفسد العمل كما يفسد : (صلى اهللا عليه وسلم
  . رواه الطرباين والبيهقي). اخلل العسل

  احلياء من اإلميان

احلياء من اإلميان، واإلميان يف اجلنة، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -ن أيب هريرة وع
رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة . حسن صحيح: رواه أمحد، والترمذي، وقال). والبذاء من اجلفاء، واجلفاء يف النار

ياء والعي من اإلميان، ومها يقربان إىل اجلنة، ويباعدان من النار، احل: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -
رضي اهللا  -وعن أنس . رواه الطرباين) والفحش، والبذاء من الشيطان، ومها يقربنان من النار، ويباعدان من اجلنة

كل كلمة تكلم من أصلح بني الناس أصلح اهللا أمره، وأعطاه ب: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه 
  . رواه الطرباين، واألصبهاين، وهو غريب) فيها هبا عتق رقبة، ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه

  البالء جيلب املغفرة وحيط اخلطايا

ما يصيب املؤمن من نصب، : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما  -وعن أيب سعيد وأيب هريرة 
رواه البخاري ). حزن، وال أذى، وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياهوال وصب، وال هم، وال 

ال : (ويف رواية ملسلم). ما من شيء يصيب املؤمن يف جسده يؤذيه إال كفر اهللا به من سيئاته: (ورواه أمحد. ومسلم
: قال -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة وعن ). يصيب املؤمن شوكة فما فوقها رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة

ما يزال البالء باملؤمن، واملؤمنة يف نفسه، وولده، وماله، حىت يلقى اهللا وما : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من وعك ليلة : (وعنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. حسن صحيح: رواه الترمذي وغريه، وقال) عليه خطيئة

رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرضى ). اهللا عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فصرب ورضي هبا عن
من أصيب مبصيبة : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . والكفارات

وعن . لطرباين وال بأس بإسنادهرواه ا) مباله أو يف نفسه فكتمها، ومل يشكها إىل الناس كان حقا على اهللا أن يغفر له
إذا كثرت ذنوب العبد ومل يكن له ما : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -عائشة 

وعنها قالت مسعت رسول . رواه أمحد، ورواته ثقات إال ليث بن أيب سليم) يكفرها ابتاله اهللا باحلزن ليكفرها عنه



ما ضرب على عبد عرق قط إال حط اهللا عنه به خطيئة، وكتب له حسنة، ورفع له : (يقولاهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال رسول اهللا صلى : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . صحيح اإلسناد: رواه احلاكم وغريه وقال). درجة

سيئة فال يكتبها، وما عمل من ما من عبد ميرض مرضا إال يأمر اهللا اهللا تعاىل حافظه أن ما عمل من (اهللا عليه وسلم 
رواه أبو يعلى وابن ). حسنة أن يكتبها عشر حسنا، وأن يكتب له من العمل الصاحل كما كان يعمل وهو صحيح

إذا ابتليت عبدي املؤمن فلم يشكين إىل : قال اهللا تعاىل: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال. أيب الدنيا
رواه احلاكم، ). مث أبدلته حلما خريا من حلمه، ودما خريا من دمه، مث يستأنف العمل عواده أطلقته من أسارى،

من : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر . صحيح على شرطهما: وقال
وعن . بإسناد حسنرواه الطرباين والبزار ). صدع راسه يف سبيل اهللا فاحتسب غفر له ما كان قبل ذلك من ذنب

عودوا املرضى، ومروهم فليدعوا لكم، فإن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -أنس 
ال ترد دعوة املريض حىت : ( وروى ابن أيب الدنيا. رواه الطرباين يف األوسط). دعوة املريض مستجابة وذنبه مغفور

ال إِلََه إِالّ : (يف قوله تعاىل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -ه رضي اهللا عن -وعن سعد بن مالك ). يربأ
أميا مسلم دعا به يف مرضه أربعني مرة فمات يف مرضه ذلك أعطى أجر ) أَنَت ُسبحاَنَك إِّني كُنُت ِمَن الظاِلمني

قال رسول اهللا صلى : قال -ه رضي اهللا عن -وعن جابر . رواه احلاكم). شهيد، وإن برأ برأ وقد غفر له مجيع ذنوبه
رواه ابن ) من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له: (اهللا عليه وسلم

  ؟؟ . ماجه

  تغسيل امليت من أبواب املغفرة

مانة، ومل من غسل ميتا فأدى فيه األ: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
 -وعن علي . رواه أمحد والطرباين من رواية جابر اجلعفي). يفش عليه ما رأى، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

من غسل ميتا وكفنه، وحنطه، ومحله، وصلى عليه، ومل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه 
قال : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب رافع . رواه ابن ماجه). هيفش عليه ما رأى خرج من خطيئته كيوم ولدته أم

من غسل ميتا فكتم عليه غفر اهللا له أربعني كبرية، ومن حفر ألخيه قربا حىت : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ميتا  من غسل: وقال. رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح، واحلاكم) حلده فكأمنا أسكنه مسكنا حىت يبعث

فكتم عليه غفر له أربعني مرة، ومن كفن ميتا كساه اهللا من سندس واستربق اجلنة، ومن حفر مليت قربا، فأجنه فيه 
  . صحيح على شرط مسلم: وقال) أجرى اهللا له من األجر كأجر مسكن أسكنه إىل القيامة

غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهن من حفر قربا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة، ومن : (ولفظ الطرباين يف األوسط
ومن كفن ميتا كساه اهللا من حلل اجلنة، ومن عزى حزينا ألبسه اهللا التقوى، وصلى على روحه يف األرواح، ومن 

عزى مصابا كساه اهللا حلتني من حلل اجلنة، ال تقوم هلا الدنيا، ومن اتبع جنازة حىت يقضي دفنها كتب اهللا له مثانية 
؟غفر له بعد موته ). لقرياط منهم أعظم من أحد، ومن كفل يتيما أو أرملة أظله اهللا يف ظله وأدخله اجلنةقراريط، ا

ما من ميت يصلي عليه أمة من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
عن  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر . رواه مسلم وغريه) املسلمني يبلغون أربعني يشفعون له إال شفعوا فيه

وعن مالك بن . رواه الطربين يف الكبري) ما من رجل يصلي عليه مائة إال غفر له: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



ما من مسلم ميوت فيصلي عليه ثالثة صفوف من املسلمني إال : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هبرية قال
رضي اهللا  -وعن أنس . أي وجبت له اجلنة، وحسنه الترمذي) إال أوجب: (داود وغريه، وقولهرواه أبو ) أوجب

ومر جبنازة ) وجبت، وجبت، وجبت: (مر جبنازة فأثىن عليها خريا فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه 
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه فق) وجبت، وجبت، وجبت: (فأثىن عليها شرا، فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

). من أثنيتم عليه خريا، وجبت له اجلنة، ومن أثنيتم عليه شرا، وجبت له النار، أنتم شهداء اهللا يف األرض: (وسلم
أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهللا ( -رضي اهللا عنه  -وروى البخاري من حديث عمر . رواه البخاري وغريه

رضي اهللا  -وعن أنس . مث مل نسأله عن الواحد) واثنان: (واثنان؟ فقال: فقلنا) ثالثة: (فقال وثالثة؟: فقلنا) اجلنة
املولود حىت يبلغ احلنث ما عمل من حسنة كتب : (رفع احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -عنه 

بلغ احلنث وجرى عليه القلم، أمر اهللا لوالده، أو لوالديه، وما عمل من سيئة مل يكتب عليه، وال على والديه، فإذا 
تعاىل امللكني اللذين معه أن حيفظاه، وإن شذا فإذا بلغ أربعني سنة يف اإلسالم أمنه اهللا تعاىل من الباليا، واجلنون، 
واجلذام، والربص، فإذا بلغ اخلمسني خفف اهللا تعاىل حسابه، فإذا بلغ الستني رزقه اهللا اإلنابة مبا جيب، فإذا بلغ 
السبعني أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانني كتب اهللا له حسناته، وجتاوز عن سيئاته، فإذا بلغ تسعني غفر له ما 

تقدم من ذنبه، وما تأخر، وشفعه اهللا يف أهل بيته، وكان أسري اهللا يف أرضه، فإذا بلغ أرذل لكيال يعلم بعد علم شيئا 
رواه أبو يعلى، ورواه البزار، . خلري، فإذا عمل سيئة مل تكتب عليهكتب اهللا له مثل ما كان يعمل يف صحته من ا
قال رسول اهللا صلى : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عامر بن ربيعة . وغريمها، وله طرق كثرية تكسب قوة احلديث

قد قبلت : إذا مات العبد واهللا يعمل منه شرا، ويقول الناس خريا، قال اهللا عز وجل للمالئكة: (اهللا عليه وسلم
وعن بريد بن احلصيب عن النيب صلى اهللا عليه . رواه البزار). شهادة عبادي على عبدي، وغفرت له علمي فيه

اللهم إنك تعلم : ملا أهبط اهللا آدم إىل األرض طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف املقام ركعتني، مث قال: (وسلم قال
سؤيل، وتعلم ما عندي فاغفر ذنويب، أسألك إميانا يباشر سري وعالنييت، فاقبل معذريت، وتعلم حاجيت، فاعطين 

قليب، ويقينا صادقا حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت يل، فأوحى اهللا عز وجل إليه إنك قد دعوتين بدعاء 
استجبت لك، وغفرت ذنوبك، وفرجت مهومك وغمومك، ولن يدعو به أحد إال فعلت ذلك به، ونزعت فقره من 

وعن أنس . رواه الطرباين وغريه). أجترت له من وراء كل تاجر، وأتته الدنيا وهي كارهة، وإن مل يردهابني عينيه، و
من اهتم جبوعة أخيه املسلم فأطعمه حىت يشبع : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال - عنه رضي اهللا -وعن أيب الدرداء . رواه أبو يعلى) وسقاه حىت يروى غفر له
  ).أسلموا: (رواه أمحد، والطرباين، قال ابن ثوبان). أجلوا اهللا يغفر لكم: (وسلم

يا رب : ملا اقترف آدم اخلطيئة، قال: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمر 
ألنك ملا خلقتين " يا آدم كيف عرفت حممدا ومل أخلقه بعد؟ قال : عاىلأال غفرت يل؟ فقال اهللا ت. أسألك حبق حممد

بيدك، ونفخت ىفّ من روحك رفعت راسي فرايت على قوائم العرش مكتوبا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فعلمت 
، وإذ سألتين حبقه صدقت يا آدم، إنه ألحب اخللق إىلَّ: أنك مل تضف إىل إمسك إال أحب اخللق إليك، فقال اهللا تعاىل
وعن سعد . صحيح اإلسناد والبيهقي: رواه احلاكم وقال). فقد غفرت لك، ولوال حممد ما خلقتك، وال غفرت لك

: من قام من الليل فتوضأ ومتضمض، وقال: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -بن جنادة 
رواه ). وال إله إال اهللا مائة مرة، غفرت ذنوبه إال الدماء واألموال سبحانه اهللا مائة مرة واحلمد هللا مائة مرة،

من قال وهو ساجد ثالث : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد . الطرباين



 -ق بن أشيم وروى غريه من طري. رواه أبو عبد اهللا بن خملد الدوري). رب اغفر يل مل يرفع حىت يغفر له: مرات
ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر يل ثالث مرات إال غفر له : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه 

أال أعلمك كلمات : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن علي ). قبل أن يرفع رأسه
له إال اهللا العلي العظيم، وال إله إال اهللا احلليم الكرمي، ال إله إال اهللا قل ال إ: إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك

  . رواه الترمذي والنسائي يف عمل اليوم والليلة) سبحان اهللا رب العرش العظيم واحلمد هللا رب العاملني

  أعمال موصلة إىل رمحة اهللا

من زار قرب أبويه، أو أحدمها كل : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
أن رسول  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . رواه الطرباين يف الصغري واألوسط). مجعة، غفر له، وكتب بارا

) غفرت له أربعون كبرية، وأربع كبائر توجب النارمن قاد أعمىحىت يبلغ مأمنه، : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
من قاد مكفوفا أربعني خطوة غفر له ما تقدم من : (رواه الطرباين يف الكبري، ورواه املنذري من حديث ابن عمر

غفر لرجل أخذ : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة ). ذنبه، وما تأخر
قال : قال -رضي اهللا عنه  -وعن سلمان . رواه ابن حبان). من طريق الناس ذنبه ما تقدم وما تأخر غصن شوك

ما من مسلم يدخل عليه أخوه املسلم فيلقى له وسادة إكراما له، وإعظاما له إال : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إذا زار أحدكم : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ويف رواية عنه أيضا قال. رواه الطرباين يف الصغري). غفر له

أن رسول اهللا صلى  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء ). أخاه فألقى إليه شيئا يقيه من التراب، وقاه اهللا من النار
رسول قال : ويف رواية عنه أيضا قال. رواه الطرباين والبزار). من وافق من أخيه شهوة غفر له: (اهللا عليه وسلم قال

وعن أيب ). إذا زار أحدكم أخاه فألقى إليه شيئا يقيه من التراب، وقاه اهللا من النار: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رواه ). من وافق من أخيه شهوة غفر له: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -الدرداء 

أنه دخل املتوضأ، فأصاب لقمة، أو كسرة يف جمرى  -نهما رضي اهللا ع -وعن احلسن بن علي . الطرباين والبزار
يا غالم ذكرين هبا إذا : الغائط، والبول، فأخذها فأماط عنها األذى، وغسلها غسال نعما، مث رفعها إىل غالمه، فقال

اذهب،  :فقال. يا موالي أكلتها: الكسرة، فقال: يا غالم ناولين اللقمة، أو قال: توضأت، فلما توضأ، قال للغالم
ألين مسعت من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا : ألي شيء اعتقتين؟ فقال: أنت حر لوجه اهللا، فقال الغالم: فقال

من أخذ لقمة من جمرى الغائط : (رضي اهللا عنها تذكر عن أبيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -عليه وسلم 
 أكلها مل تستقر يف بطنه حىت يغفر له فما كنت ألستخدم رجال والبول، فأماط عنها األذى وغاسلها غسال نعما، مث

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن عبد اهللا بن أم حرام قال - رواه أبو يعلى ورواته ثقات ). من أهل اجلنة
له من  أكرموا اخلبز، فإن اهللا تبارك وتعاىل أنزل له من بركات السماء، وسخر: (وسلم القبلتني، ومسعته يقول

  . رواه البزار والطرباين). بركات األرض، ومن يتبع ما يسقط من السفرة غفر له

من بىن مسجدا يراه اهللا بنىي اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
رواه ).  له بيتا فإن مات من يومه غفر لهله بيتا يف اجلنة، فإن مات من يومه غفر له ومن حفر بئرا يراه اهللا، بىن اهللا

أول ما جيازى به العبد بعد موته أن يغفر جلميع : (وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. الطرباين يف األوسط
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن الرباء بنب عازب . رواه البزار). من تبع جنازته



إذا التقى املسلمان : (ويف رواية. رواه أبو داود). ا من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما هلما قبل أن يفترقام(
زاد الطرباين من حديث أيب داود األعمى، عن النيب صلى اهللا عليه ). فتصافحا ومحد اهللا، واستغفراه، غفر اهللا هلما

فحا وضحك كل منهما يف وجه صاحبه ال يفعال ذلك إال هللا، مل يفترقا حىت إن املسلمني إذا التقايا وتصا: (وسلم قال
ما من مسلمني التقيا فأخذ أحدمها بيد صاحبه إال كان حقا على اهللا عز : (ورواه أمحد من حديث أنس). يغفر هلما

رضي  -بن اليمان وعن حذيفة . رواه أبو يعلى والبزار). وجل أن حيضر دعاءمها، وال يفرق بينهما حىت يغفر هلما
إن املؤمن إذا التقى باملؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحه : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -اهللا عنهما 

وروى أيضا من . رواه الطرباين يف األوسط وال حيضرين يف رواته جمروح). تناثرت خطايامها، كما يتناثر ورق الشجر
إن املسلم إذا لقى أخاه فأخذ بيده حتاتت عنهما ذنوهبما، كما يتحات : (رضي اهللا عنه -حديث سلمان الفارسي 

وعن عبد اهللا ). الورق عن الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف، وإال غفر هلما، ولو كانت ذنوهبما مثل زبد البحر
السالم من بناء  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا فرغ سليمان بن داود عليهما -رضي اهللا عنهما  -بن عمر 

بيت املقدس سأل اهللا تعاىل حكما يصادف حكمه، وملكا ال ينبغي ألحد من بعده، وال يأيت هذا املسجد أحد ال 
أما اثنني فقد : (يريد إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه أمحد والنسائي وغريمها، وهذا ما يسر اهللا تعاىل يف هذا الباب ). أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
أسأل اهللا تعاىل املغفرة يل، ولكل من نظر فيه، وعمل به إنه على ما يشاء قدير، ورحم اهللا من رأى فيه خلال، 

  الباب الثاين . فاصلحه آمني

  األحاديث اليت وعد رسول اهللا دخول اجلنة

  على فعلها أو قوهلا

ما ورد من األحاديث اليت وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخول اجلنة على فعلها، أو قوهلا، أو قال كان من في
أهل اجلنة، أو سلك به إىل اجلنة، أو قال بىن اهللا له قصرا، أو بيتا يف اجلنة، أو غرست له شجرة يف اجلنة، أو فتحت 

أدركت أربعني من : أخربين أيب قال: رمحن بن زيد العمى قالوروى احلسن بن عرفة عن عبد ال. له أبواب اجلنة
من : (التابعني كلهم حيدثون عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 رضي اهللا -وعن أيب هريرة ). أحب أصحايب، وتوالهم، واستغفر هلم، جعله اهللا عز وجل يوم القيامة معهم يف اجلنة
من آمن باهللا ورسوله، وأقام الصالة وصام رمضان، كان حقا على : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال

إن : (يا رسو اهللا، أفال نرب الناس؟ قال: قالوا) اهللا أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيه
ن يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض فإذا سألتم اهللا يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدي

رواه البخاري يف ). فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة وأعالن اجلنة وفوق عرش الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة
يقا يلتمس فيه من سلك طر: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. الصحيح

  ؟؟ . رواه مسلم). علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

  ترك املراء يدخلك اجلنة



من ترك املراء وهو مبطل بىن له بيت : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة 
رواه أبو داود والترمذي ). بىن له يف أعالهايف بض اجلنة، ومن تركه وهو حمق بىن له يف وسطتها، ومن حسن خلقه 

  ). أنا زعيم ببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وهو مازح: (زاد الطرباين يف األوسط. واللفظ له وحسنه

وأنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة، وببيت يف وسط اجلنة، وببيت يف أعلى اجلنة ملن ترك : (رواه البزار من حديث معاذ
 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد اخلدري ). حقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه املراء، وإن كان

يا : قالوا) من أكل طيبا، وعمل يف سنة، وأمن الناس بوائقه، دخل اجلنة: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ؟. احلاكم وصححه رواه) وسيكون يف قوم بعدي: (رسول اهللا، إن هذا اليوم يف أمتك كثري؟ فقال

  من صفات أهل اجلنة

اضمنوا يل ستا من أنفسكم : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن عبادة بن الصامت 
أضمن لكم اجلنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدمت، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، 

عن النيب صلى اهللا  -رضي اهللا نه  -وعن عمر بن اخلطاب . محد وغريه، وصححه احلاكمرواه أ) وكفوا أيديكم
فيسبغ الوضوء، مث يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : ما من أحد يتوضأ فيبلغ، أو قال: (عليه وسلم قال

رواه مسلم وأبو داود، ). اءوأشهد أن حممدا عبده، ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخلها من أيها ش
وعن عقبة ). اللهم اجعلين من التوابينن واجعلين من املتطهرين: (والترمذي وزاد) مث يرفع طرفه إىل السماء: (وزاد

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، مث : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -بن عامر 
رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه مسلم). هما بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنةيقوم فيصلي ركعتني يقبل علي

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام بالل ينادي فلما سكت: قال -
 -رضي اهللا عنهما  -اس وعن ابن عب. رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه). من قال مثل هذا يقينا دخل اجلنة(

: ال أستطيع؟ قال: قال) كن مؤذنا: (أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم دلين على عمل يدخلين اجلنة؟ قال
وعن عمر بن . رواه الطرباين يف االوسط، والبخاري يف تارخيه) قم بإزاء اإلمام: (ال أستطيع؟ قال: قال) كن إماما(

اهللا أكرب، اهللا أكرب، فقال : إذا قال املؤذن: (قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -اخلطاب 
أشهد أن حممدا : أشهد أن ال إله إال اهللا، مث قال: أشهد أن ال إله إال اهللا، فقال: اهللا أكرب، اهللا أكرب، مث قال: أحدكم

حي : ال حول وال قوة إال باهللا، مثقال: ، قالحي على الصالة: أشهد أن حممد رسول اهللا، مث قال: رسول اهللا، فقال
ال إله إال : اهللا أكرب، اهللا أكرب، مث قال: اهللا أكرب، اهللا أكرب، قال: ال حول وال قوة إال باهللا مث قال: قال: على الفالح
  ؟ . رواه مسلم وغريه). ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة: اهللا، قال

  بناء املساجد طريق إىل اجلنة

من بىن مسجدا يبتغي به وجه اهللا بىن : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن عثمان رضي اهللا نه قال
من بىن هللا مسجدا قدر مفحص : (ويف رواية. رواه البخاري وغريه) مثه يف اجلنة(ويف رواية ). اهللا له بيتا يف اجلنة

: ويف حديث). بىن اهللا يف اجلنة أفضل منه وأوسع(عناه، ويف بعضها وفيه أحاديث مب). قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة
وله من . رواه الطرباين يف األوسط) من بىن هللا بيتا يعبد اهللا فيه من حالل، بىن اهللا له بيتا يف اجلنة من درو ياقوت(



رضي  -عن أيب سعيد اخلدري و). من بىن مسجدا ال يريد به رياء، وال مسعة، بىن اهللا له بيتا يف اجلنة(حديث عائشة 
رواه ابن ). من أخرج أذى من املسجد بىن اهللا له بيتا يف اجلنة: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -اهللا عنه 

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . ماجه ويف سنده احتمال للتحسني
مث أكب، فأكب كل رجل منا ال يدري على ماذا حلف، مث رفع رأسه ويف ) ده ثالث مراتوالذي نفسي بي: (فقال

ما من عبد يصلي الصلوات اخلمس، ويصوم رمضان، : (وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من محر النعم، قال
. رواه النسائي ).أدخل اجلنة بسالم: وخيرج الزكاة، وجيتنب الكبائر السبع، إال فتحت له أبواب اجلنة، وقيل له

إِن َتجتَنِبوا كَباِئَر ما تَنَهونَ (اجلنة الثمانية حىت أهنا لتصفق، مث تال : (وزاد ابن ماجه وابن خزمية وابن حبان واحلاكم
  ؟؟؟ ). َعنُه ُنكَِفر َعنكُم َسيئَاِتكُم، َوُندِخلَكُم ُمدَخالً كَرمياً

  مخس من جاء هبن دخل اجلنة

مخس من جاء هبن مع إميان دخل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال - عنه رضي اهللا -وعن أيب الدرداء 
اجلنة، من حافظ على الصلوات اخلمس على وضوئهن، وركوعهن، وسجودهنن ومواقيتهن وصام رمضان، وحج 

قالك : أداء األمانةما : قيل يا رسول اهللا) البيت إن استطاع إليه سبيال، وأعطى الزكاة طيبة هبا نفسه، وأدى األمانة
وعن عبادة . رواه الطرباين بإسناد جيد) الغسل من اجلنابة، إن اهللا تعاىل مل يأمن ابن آدم على شىء من دينه غريها(

مخس صلوات كتبهن اهللا على : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -بن الصامت 
هن شيئا استخفافا حبقهن، كان له عهد عند اهللا أن يدخله اجلنة، ومن مل يأت هبن، العباد فمن جاء هبن، ومل يضيع من

كان له : (رواه النسائي، ومالك، وأبو داود ولفظه). فليس له عند اهللا عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة
ملن :  عليه وسلم أنه قالعن رسول اهللا صلى اهللا -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة ). عند اهللا عهدا أن يغفر له

الصالة، والزكاة، واألمانة، : (وماهي يا رسول اهللا؟ قال: قالوا) اكفلوا يل بست، أكفل لكم باجلنة: (حوله من أمته
وعن حنظلة الكاتب قال مسعت رسول اهللا . رواه الطرباين يف األوسط وال بأس بإسناده) والفرج، والبطن، واللسان
من حافظ على الصلواتن اخلمس بركوعهن، ومواقيتهن وعلم أهنن حق من عند اهللا، : (ولصلى اهللا عليه وسلم يق

وعن . ويف رواية حق مكتوب. رواه أمحد بإسناد جيد). دخل اجلنة، أو قال وجبت له اجلنة، أو قال حرم عليه النار
أحسن وضوءه، مث صلى من توضأ ف: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -زيد بن خالد 

يقبل بقلبه ووجهه عليها إال : (ويف رواية عنه. رواه أبو داود) ركعتني ال يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه
أي أتى بفعل ) فيقبل عليها بقلبه، ووجهه فقد أوجب: (ورواه مسلم من حيث عقبة بن عامر). وجبت له اجلنة

صالة يف إثر : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -اهللا عنه  رضي -وعن أيب أمامة . يوجب اجلنة، وتقدم
أن رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب موسى . رواه أبو داود) صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني

بن  وعن سهل. الصبح، والعصر: والربدان. رواه البخاري ومسلم) من صلى الربدين دخل اجلنة: (عليهوسلم قال
من قعد يف مصاله حني ينصرف من : (عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -معاذ 

رواه ) صالة الصبح حىت يصلي ركعيت الضحى، ال يقول إال خريا غفر له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر
 -وعن عائشة . وتقدم) مس، وجبت له اجلنةمن صلى الفجر مث قعد حىت تطلع الش(أمحد، وأبو يعلى، ولفظه، 

من سد فرجة رفعه اهللا هبا درجة، وبىن له بيتا يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها 
؟ركعات معدودات . ورواه الطرباين من حديث أيب هريرة. رواه الطرباين من رواية مسلم بن خالد الزجنى) اجلنة



ما من عبد يصلي هللا عز وجل يف : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ن أم حبيبة قالتتدخلك اجلنة وع
رواه مسلم ). كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة إال بىن اهللا له بيتا يف اجلنة أو إال بىن له بيتا يف اجلنة

على ثنيت عشرة ركعة يف اليوم والليلة دخل  من ثابر( -رضي اهللا عنها  -ورواه النسائي من حديث عائشة . وغريه
وعن أم ). اجلنة، أربعا قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء، وركعتني قبل الفجر

من حافظ على أربع : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -حبيبة بنت أيب سفيان 
عن النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة . رواه أبو يعلى). صر بىن اهللا له بيتا يف اجلنةركعات قبل الع

 -وعن رافع بن خديج . رواه ابن ماجه) من صلى بعد املغرب عشرين ركعة، بىن اهللا له بيتا يف اجلنة: (عليه وسلم
اللهم أسلمت : دكم على جنبه األمين، مث قالإذا اضطجع أح: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه 

نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ال ملجأ، وال منجا منك إال إليك أومن بكتابك وبرسولك، فإن مات من ليلته 
  . رواه الترمذي وقال حسن غريب) دخل اجلنة

  خصلتان تدخالن اجلنة

خصلتان أو قال خلتان ال حيافظ عليهما عبد (: وعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مسلم إال دخل اجلنة، مها يسري، ومن يعمل هبما قليل، يسبح اهللا دبر كل صالة عشرا، وحيمد اهللا عشرا ويكرب 

إذا أخذ مضجعه وحيمد . عشرا، فذلك مخسون، ومائة باللسان، وألف ومخسمائة يف امليزان، ويكرب أربعا وثالثني
فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه ) يسبح ثالثا وثالثني، فذلك مائة باللسان، وألف يف امليزانثالثا وثالثني و
يأيت أحدكم يعين الشيطان يف منامه : (يا رسول اهللا كيف مها يسري، ومن يعمل هبما قليل؟ قال: قالوا. وسلم يعقدها

حسن صحيح، : رواه الترمذي وأبو داود وقال) هلافينومه قبل أن يقوله، ويأتيه يف صالته فيذكره حاجته قبل أن يقو
عن  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر ). وأيكم يعمل يف اليوم والليلة ألف ومخسمائة سيئة(والنسائي وابن حبان وزاد 

احلمد هللا الذي رد علي نفسي وراعيها يف : إذا استيقظ أحدكم من منامه فقال: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
احلمد هللا الذي ميسك السموات واألرض أن تزوال، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان منامها، و

حليما غفورا، واحلمد هللا الذي ميسك السماء، أن تقع على األرض إال بإذنه إن اهللا بالناس لروءف رحيم، فإن وقع 
احلَمدُ ِلِلِه الَّذي ُيحيي (يف آخره : الرواه أبو يعلى بسند صحيح، واحلاكم، وق). عن سريره فمات دخل اجلنة

  . صحيح على شرط مسلم: وقال). َوُيميت َوُهَو َعلى كُلِ شيٍء قَدير

  ما جيلب لك دخول اجلنة عند النوم

من أراد أن ينام على ميينه، مث قرأ قل هو : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
رواه الترمذي ) يا عبدي ادخل اجلنة على ميينك: (مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجلاهللا أحد مائة 
يا : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال  -رضي اهللا عنه  -وعن عبد اهللا بن سالم . وقال غريب

: رواه الترمذي وغريه، وقال). نة بسالمأيها الناس أفشوا السالم، واأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، تدخلوا اجل
ملن : قيل). إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها: (وللطرباين واحلاكم قال. حسن صحيح

ومثله عن أيب هريرة، وعن ). ملن أطاب الكالم، وأطعم الطعام، وبات قائما، والناس نيام: (هي يا رسول اهللا؟ قال
من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -أيب أمامة 



الغافلني، ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ مائيت آية كتب من القانتني، ومن قرأ أربعمائة آية كتب من 
ئة آية كتب من اخلاشعني، ومن قرأ مثامنائة آية العابدين، ومن قرأ مخسمائة آية كتب من احلافظني، ومن قرأ ستما

كتب من احملسنني، ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار، والقنطار ألف ومائتا أوقية، األوقية خري ما بني السماء 
وعن معقل . رواه الطرباين). واألرض، ومن قرأ ألفي آية كان من املوجبني، املوجب الذي أتى بفعل يوجب له اجلنة

أعوذ باهللا السميع العليم من : من قال حني يصبح: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  - بن يسار
الشيطان الرجيم ثالث مرات، وقرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر، وكل اهللا به سبعني ألف ملك، يصلون عليه 

: رواه الترمذي وقال) كان بتلك املنزلةحىت ميسى، وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قاهلا حني ميسي 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن شداد بن أوس ). والشهيد من أهل اجلنة(حسن غريب، 

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك وأبوء بذنيب، فاغفر يل، : سيد االستغفار: (قال
إال أنت، من قاهلا موقنا هبا حني يصبح، فمات من يومه دخل اجلنة ومن قاهلا موقنا هبا حني ميسي  إنه ال يغفر الذنوب

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -وعن حذيفة . رواه البخاري) فمات من ليلته دخل اجلنة
لذي ال له إال أنت، وحدك ال شريك اللهم إين أشهد بأنك أنت اهللا ا: من قال حني ميسي ويصبح: (وسلم يقول

لك، وأن حممدا عبدك ورسولك، أبوء بنعمتك على وأبوء بذنيب، فأغفر يل، إنه ال يغفر الذنوب غريك، فإن قاهلا يف 
) يومه ذلك حني يصبح فمات من يومه قبل أن ميسي مات شهيدا، وإن قاهلا حني ميسي فمات من ليلته مات شهيدا

  . رواه األصبهاين وغريه

: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن ثوبان 
رواه أبو داود واللفظ، والترمذي، ) رضيت باهللا ربا، وباالسالم دينا، ومبحمد رسوال، كان حقا على اهللا أن يرضيه

وهو يف مسلم من ) حني يصبح وحني ميسي(مرات ورواه أمحد أنه يقول ذلك ثالث . حسن صحيح غريب: وقال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن املنذر قال). وجبت له اجلنة(يف آخره : غري ذكر الصبح واملساء، وقال

رواه الطرباين ) من قال رضيت باهللا ربا، وباإلسالم نبيا، وأنا الزعيم ألخذن بيده حىت أدخله اجلنة: (وسلم يقول
  . بسند حسن

  دعاء يدخلك اجلنة كل صباح

: من قال حني يصبح ثالث مرات: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة 
اللهم لك احلمد ال إله إال أنت، أنت ريب، وأنا عبدك بك آمنت خملصا لك ديين، أصبحت على عهدك، ووعدك ما 

) رك لذنويب اليت ال يغفرها إال أنت، من مات يف ذلك اليوم دخل اجلنةاستطعت أتوب إليك من شر عملي، وأستغف
ما قاهلا عبد يف يوم فيموت يف ذلك اليوم إال (وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيلف ما ال حيلف على غريه 
ورواه ابن . واألوسط رواه الطرباين يف الكبري) دخل اجلنة، وإن قاهلا حني ميسي فتوىف يف تلك الليلة إال دخل اجلنة

أنه ما من عبد (أيب عاصم من حديث معاذ أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيلف ثالث مرات ال يستثىن، 
يقول هذه الكلمات بعد صالة الصبح فيموت يف يومه إال دخل اجلنة، وإن قاهلا حني ميسي فمات من ليلته إال دخل 

أنه سأل  -رضي اهللا عنه  -وعن عثمان بن عفان . وهو الصواب) سيئ عمليأتوب إليك من : (إال أنه قال) اجلنة
ما سألين أحد عن تفسريها ال إله إال اهللا، : (فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مقاليد السموات واألرض



اهر الباطن، بيده اخلري واهللا أكرب، وسبحان اهللا وحبمده، أستغفر اهللا، ال حول وال وقوة إال باهللا، األول اآلخر، الظ
حيرس من إبليس وجنوده، ويعطى : حيىي ومييت، وهو على كل شيء قدير، من قاهلا إذا أصبح أعطى ست خصال

قنطارا يف اجلنة، وترفع له درجة يف اجلنة، ويزوج من احلور العني، وله من األجر كمن قرأ القرآن والتوراة 
رواه ابن ). وعمرته، فإن مات يف يومه ذلك ختم له بطابع الشهداءواإلجنيل، وكان كمن حج واعتمر، وقبل حجته 

  . أيب عاصم، وأبو يعلى وابن السين وغريهم، وفيه نكارة

  هل حتافظ على صالة الضحى

من صلى الضحى ثنيت عشرة : (قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول -رضي اهللا عنه  -؟ وعن أنس 
. غريب: رواه ابن ماجه بإسناد واحد عن شيخ واحد، والترمذي وقال). اجلنة من ذهبركعة بىن اهللا له قصرا يف 

من صلى الضحى ركعتني مل يكتب (قال رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء 
نية كتبه اهللا من من الغافلني، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم، ومن صلى مثا

القانتني، ومن صلى ثنتني عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة، وما من يوم إال وليلة إال وهللا تعاىل من مين به على 
رواه الطرباين يف الكبري، ورواته ثقات ) عباده وصدقة، ما من اهللا على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة . يه خالفوفيه موسى بن يعقوب الزمعي ف
إذا طلعت الشمس من مطلعها كهيأهتا لصالة العصر حىت تغرب الشمس من مغرهبا، فصلى رجل : (عليهوسلم

وإن مات من : (وأحسبه قال) وكفر عنه خطيئة: ركعتني وأربع سجدات، فإن له أجر ذلك اليوم وحسنته، قال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه الطرباين وإسناده مقارب). ه دخل اجلنةيوم

أين الذين كانوا يدميون على صالة : الضحى، فإذا كان يوم القيامة ناد مناد: إن يف اجلنة بابا يقال له: (وسلم قال
أنه مسع  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد . اين يف األوسطرواه الطرب). الضحى، هذا بابكم فادخلوه برمحة اهللا
مخس من عملهن يف يوم كتبه اهللا من أهل اجلنة، من عاد مريضا، وشهد : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . رواه ابن حبان يف صحيحه) جنازة، وصام يوما، وراح إىل اجلمعة، وأعتق رقبة

حتشر األيام على هيئتها، وحيشر يوم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لقا -رضي اهللا عنه  -وعن أيب موسى 
اجلمعة زهرا منريا، أهلها حيفون هبا كالعروس، هتدى إىل خدرها، تضىء هلم ميشون يف ضوءها ألواهنم كالثلج بيضا، 

 يدخلوا اجلنة ال خيالطهم ورحيهم كاملسك، خيوضون يف جبال الكافور، فينظر إليهم الثقالن، ال يطرقون تعجبا، حىت
؟العفة عن السؤال تدخلك . رواه الطرباين وابن خزمية يف صحيحه وإسناده حسن). أحد إال املؤذنون احملتسبون

من تكفل يل أن ال يسأل الناس : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -اجلنة وعن ثوبان 
رواه النسائي وأمحد وابن ماجه، وأبو داود بإسناد . أنا فكان ال يسأل أحدا شيئا: فقلت) شيئا، وأتكفل له باجلنة

إن اهللا ليدخل باللقمة : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . صحيح
، والزوجة تصلحه، واخلادم رب البيت اآلمر به: اخلبز، والقبصة من التمر، ومثله مما ينتفه به املسكني ثالثة اجلنة

رواه احلاكم والطرباين يف ) احلمد هللا الذي مل ينس خدمنا: (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). يناول املسكني
  . األوسط، واللفظ له، والقبصة بالصاد املهملة ما يتناوله اآلخذ برؤوس أنامله الثالث

  فضل إنظار املعسر



ما كنت : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجال مات فدخل اجلنة، فقيل له -رضي اهللا عنه  -وعن حذيفة 
إين كنت أبايع الناس، فكنت أُنظر املعسر، وأجتوز يف السكة، أو يف النقد : فإما ذكر وإما ذُكر فقال: تعمل؟ قال
رضي  -وعن أيب ذر . غريهرواه مسلم و). فأنظر املوسر، وأجتاوز عن املعسر فأدخله اهللا اجلنة(ويف رواية ) فغفر له
يا نيب : قلت) اإلميان باهللا: (سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: قال -اهللا عنه 

يا رسول اهللا، فإن كان فقريا ال : قلت) إن يرضخ مما حولك اهللا، وترضخ مما رزقك اهللا: (اهللا مع اإلميان عمل؟ قال
فليعن : (أرأيت إن كان ال حيسن أن يصنع وقال: قلت) يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر( :جيد ما يرضخ؟ قال

ما تريد أن تترك لصاحبك من : (يا نيب اهللا، أرأيت إن كان ضعيفا ال يستطيع أن يعني مظلوما؟ قال: فقلت) مظلوما
ما من مؤمن يصيب : (؟ قاليا رسول اهللا أرأيت إن فعل هذا يدخل اجلنة: قلت) خري، ليمسك أذاه عن الناس

 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد . رواه البيهقي وغريه). خصلة من هذه اخلصال إال أخذت بيده حىت يدخل اجلنة
أميا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه اهللا يوم القيامة من مثار اجلنة، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ظمأ سقاه اهللا يوم القيامة من الرحيق املختوم، وأميا مؤمن كسا مؤمنا على عرى كساه وأميا مؤمن سقى مؤمنا على 
. غريب، واللفظ له وابو داود، وقد روى موقوفا عن أيب سعيد: رواه الترمذي وقال). اهللا يوم القيامة من حلل اجلنة

  ؟ 

  أبو بكر من أهل اجلنة

؟ )من أصبح منكم اليوم صائما: ( صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
) من تبع منكم اليوم جنازة؟: (قال. أنا: فقال أبوبكر) من أطعم منكم اليوم مسكينا؟: (فقال. أنا: فقال أبو بكر
: لمأنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: فقال أبو بكر) من عاد منكم اليوم مريضا؟: (فقال. أنا: فقال أبو بكر

 -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ بن جبل . رواه مسلم وغريه) ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال دخل اجلنة(
من أطعم مؤمنا حىت يشبعه من سغب أدخله بابا من أبواب اجلنة ال : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أتى رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنهما  -باس وعن ابن ع. رواه الطرباين يف الكبري) يدخله غال من كان مثله
فاشتريها : (قال. نعم: قال) أنت ببلد فيه املاء؟: (ما عمل إن عملت به دخلت اجلنة؟ قال: عليه وسلم رجل فقال

رواه الطرباين يف الكبري، ورواته ). سقاء جديدا، مث استق فيها حىت خترقها، فإنك لن خترقها حىت تبلغ عمل اجلنة
  . ت إال حيىي احلماينثقا

  أعمال هينة أدخلت اجلنة أدخلت اجلنة

بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
لقد بلغ هذا الكلب : احلر فوجد بئرا، فنزل فيها وشرب، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل

العطش مثل الذي كان بلغ منني فنزل البئر فمأل خفه ماء، مث أمسكه بفيه حىت رقى فسقى الكلب، فشكر اهللا له  من
قال ابن . رواه البخاري وغريه) يف كل كبد رطبة أجر: (يا رسول اهللا، إن لنا يف البهائم أجرا؟ فقال: قالوا) فغفر له
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر ). فشكر اهللا له فأدخل اجلنة: (حبان

عمالن موجبان، وعمالن بأمثلهما، وعمل بعشرة أمثاله، وعمل بسبعمائة، وعمل ال يعلم : األعمال عند اهللا سبع(
، ومن لقى فمن لقى اهللا يعبده خملصا ال يشرك به شيئا وجبت له اجلنة: فأما املوجبان. ثواب عامله إال اهللا عز وجل



اهللا قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل حسنة جزى عشرا، ومن أنفق ماله يف سبيل اهللا ضعفت له نفقته الدرهم 
رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي ) سبعمائة والدينار سبعمائة، والصيام هللا ال يعلم ثواب عامله إال اهللا عز وجل

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -عن سهل بن سعد و. وهو يف صحيح ابن حبان دون ذكر الصوم
إن يف اجلنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق : (قال

ضي اهللا عنه ر -وعن حذيفة ). ومن دخله مل يظمأ أبدا: (رواه البخاري وغريه زاد الترمذي). فلم يدخل منه أحد
من قال ال إله اهللا ختم له هبا دخل اجلنة، ومن صام : (أسندت النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل صدري فقال: قال -

رواه أمحد ). يوما ابتغاء وجه اهللا ختم له هبا دخل اجلنة، ومن تصدق بصدقة إبتغاء وجه اهللا ختم له هبا دخل اجلنة
من صام يوم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -ضي اهللا عنهما ر -وعن ابن عباس . بإسناد ال بأس به

رواه الطرباين يف ) األربعاء واخلميس واجلمعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة، يرى ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره
ياقوت وزبرجد، من صامهن بىن اهللا له قصرا يف اجلنة من لؤلؤ و: (وروياه من حديث أنس. األوسط، والبيهقي

من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ بن جبل ). وكتب له براءة من النار
). ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شبعان: أحيا الليايل اخلمسن وجبت له اجلنة

ما أهل مهل قط إال : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه األصبهاين
رواه الطرباين يف ). نعم: يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة؟ قال: قيل) بشر، وال كرب مكرب قط إال بشر

تضمن : (ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . األوسط برجال الصحيح
اهللا من خرج يف سبيله ال خيرج إال جهاد يف سبيلني وإميان يب وتصديق برسلي، فهو ضامن إذا أدخله اجلنة، أو 

وعن أيب مالك . رواه البخاري، ومسلم واللفظ له). أرجعه إىل منزله الذي خرج منه، نال ما نال من أجر أو غنيمة
من فصل يف سبيل اهللا فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصته : (عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : األشعري قال

. رواه أبو داود). فرسه أو بعريه، أو لدغته هامة، أو مات على فرسه بأي حتف شاء اهللا فإنه شهيد وإن له اجلنة
واحدة  عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مخس من فعل: قال -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ بن جبل 

من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا يف سبيل اهللا، أو دخل : (منهن كان ضامنا على اهللا عز وجل
زاد ابن حبان وابن . ورواه أمحد وغريه). على إمام يريد نصره وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم وسلم الناس منه

ورجل دخل إىل بيته (وعند أيب داود ). ، ومل يغتب إنساناومن غدا إىل املسجد أو راح، ومن جلس يف بيته: (خزمية
ورجل يف بيته ال يغتاب املسلمني، وال جير إليهم سخطا وال : (ولفظ الطرباين) بسالم، كل منهم ضامن على اهللا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -؟اجلهاد باب من أبواب اجلنة وعن أيب الدرداء ). نقمة
  .رواه أمحد يف حديث طويل ورواته ثقات) من قاتل فواق ناقة وجبت له اجلنة: (لموس

إن اهللا عز وجل يدخل : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن عقبة بن عامر 
بو داود وغريه، والبيهقي رواه أ). بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صانع حيتسب يف صنعته اخلري والرامي به ومنبله

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمرو بن عبسة ). الذي جيهز به يف سبيل اهللا(
من رمى بسهم يف (ويف رواية أليب داود وغريه . رواه النسائي) من بلغ العدو بسهم فهو له درجة يف اجلنة: (يقول

ورواه النسائي من حديث سربة بن الفاكه يف حديث . صححه الترمذي واحلاكم) سبيل اهللا فهو له عدل حمرر
من مات يف سبيل اهللا كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة، وإن غرق كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة، وإن (طويلك 

رضي اهللا عنه أن وعن أيب سعيد . ورواه ابن حبان يف صحيحه). وقصته دابته كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة



فعجب ) من رضى باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد رسوال، وجبت له اجلنة: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وأخرى يرفع هبا للعبد مائة درجة يف اجلنة ما بني كل : (عدها علىَّ يا رسول اهللا، فأعادها، مث قال: هلا أبو سعيد فقال

. رواه مسلم وأبو داود). اجلهاد يف سبيل اهللا: (وما هي يا رسول اهللا؟ قال: قال) رضدرجتني كما بني السماء واأل
القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن جابر 

رضي  -وعن ابن عمر . حهرواه ابن خزمية يف صحي). أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار
ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب، وال يناهلم احلساب، هم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -اهللا عنهما 

رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا، وعبد أحسن ما بينه وبني : على كثب من مسك حىت يفرغ من حساب اخلالئق
قال : قال -رضي اهللا عنه  -وعن علي . ه الطرباين يف األوسط بإسناد ال بأس بهروا). ربه، وفيما بينه وبني مواليه

من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حالله، وحرم حرامه، أدخله به اجلنة، وشفعه يف : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ن عبد اهللا بن عمرو وع. غريب: رواه ابن ماجه والترمذي، وقال). عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هلم النار

إقرأ، وارتق، : يقال لصاحب القرآن: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -بن العاص 
. حسن صحيح: رواه الترمذي وغريه، وقال). ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها

املاهر يف القرآن مع السفرة الكرام : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه البخاري وغريه). الربرة، والذي يقرؤه يتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران

لى اهللا عليه أقبلت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع رجال يقرأ قل هو اهللا أحد، فقال رسول اهللا ص: قال -
وعن معاذ بن . حسن صحيح: رواه مالك والترمذي، وقال). اجلنة: (فسألته ماذا؟ قال). وجبت، وجبت: (وسلم
من قرأ قل هو اهللا أحد حىت خيتمها عشر : (قال: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنه  -أنس 

رواه ) حبك إياها أدخلك اجلنة: (إين أحبها، فقال: وقال رجل. رواه أمحد) مرات بىن اهللا له قصرا يف اجلنة
ليذكرن اهللا أقوام يف الدنيا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي هللا عنه  -وعن أيب سعيد . البخاري

رضي اهللا  -وعن عبد اهللا بن عمرو . رواه ابن حبان يف صحيحه) على الفرش املسهدة يدخلهم اهللا الدرجات العلى
. رواه أمحد بإسناد حسن). غنيمة جمال الذكر اجلنة: (قلت يا رسول اهللا، ما غنيمة جمالس الذكر؟قال: قال -نهما ع

من شهد أن ال إله إال اهللا وحده : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن عبادة بن الصامت 
 ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي، وروح منه، واجلنة ال شريك له، وأن حممد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا

وعن . رواه البخاري وغريه). حق، والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من عمل من أي أبواب اجلنة الثمانية
ا وم: قيل) من قال ال إله إال اهللا خملصا من قلبه دخل اجلنة: (قال رسول صلى اهللا عليه وسلم: زيد بن أرقم قال
  .رواه الطرباين يف األوسط والكبري). أن حتجزه عن حمارم اهللا: (إخالصها؟ قال

من قال ال إله إال اهللا : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر 
وهو على كل شيء قدير،  وحده ال شريك له له امللك، وله احلمد حيىي ومييت، وهو احلي الذي ال ميوت، بيده اخلري

أن  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر . رواه الطرباين من رواية حيىي بن عبد اهللا البابليت). أدخله اهللا هبا جنات النعيم
أال : (قال. غرسا: قلت) يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يغرس، فقال

سبحانه اهللا، واحلمدهللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، يغرس لك بكل واحدة شجرة  أدلك على غراس خريا من هذا؟
أن غراس اجلنة سبحانه اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، (ومثله يف أحاديث . رواه ابن ماجه بسند حسن). يف اجلنة

أكثروا من غرس ( -رضي اهللا عنه  -مر ويف حديث ابن ع. رواه الطرباين). واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا



 -وعن ابن عباس . رواه ابن أيب الدنيا). ما شاء اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا: (وما غراسها؟ قال: قالوا) اجلنة
من مشى إىل غرميه حبقه، صلت عليه دواب األرض، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما 

  . رواه البزار) ، ونبت له بكل خطوة شجرة يف اجلنة أو ذنب يغفرهوحيتان املاء

  كنز من كنوز اجلنة

أكثروا من قول ال حول وال قوة إال : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
قل ال حول وال قوة إال باهللا (وسى ورواه البخاري من حديث أيب م. رواه الترمذي). باهللا، إهنا كنز من كنوز اجلنة

من قرأ : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة ). فإهنا كنز من كنوز اجلنة
. رواه النسائي والطرباين بأسانيد أحدها صحيح). آية الكرسي دبر كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت

قال : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر . وسندها جيد) َوقُل ُهَو اللَُه أَحد: (بعض طرقه وزاد الطرباين يف
الدنيا خضرة حلوة من اكتسب منها ماال من حله، وأنفقه يف حقه، أثابه اهللا عليه، : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا دار اهلوان، ورب متخوض يف مال اهللا  وأورده جنته، ومن اكتسب ماال من غري حله وأنفقه يف غري حقه أحله
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عثمان رضي اهللا عنه قال. رواه البيهقي). ورسوله له النار يوم القيامة

  . رواه النسائي). أدخل اهللا عز وجل رجال كان سهال مشتريا، وبائعا، مقتضيا اجلنة(

  التاجر الصدوق يف اجلنة

التاجر الصدوق األمني مع النبيني، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -عيد وعن أيب س
وعن ). التاجر الصدوق يف ظل العرش يوم القيامة: (روى األصبهاين. رواه الترمذي وحسنه) والصديقني، والشهداء

أطاع اهللا تعاىل، وأطاع مواليه أدخله اهللا اجلنة  عبد: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس 
رواه ). جازيته بعمله، وجازيتك بعملك: رب هذا كان عبدي يف الدنيا قال: قبل مواليه بسبعني خريفا، فيقول

عرض : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . الطرباين يف الكبري واألوسط
رواه الترمذي ). الشهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة اهللا، ونصح ملواليه: الثة يدخلون اجلنةعلى أول ث
اململوكون، : أول من يقرع باب اجلنة( -رضي اهللا عنه  -وروى اإلمام أمحد من حديث أيب بكر الصديق . وحسنه

  . ورواه غريه بإسناد حسن). إذا أحسنوا فيما بينهم وبني اهللا عز وجل، وفيما بينهم وبني مواليهم

  احملسن إىل اليتيم يف اجلنة

من ضم يتيما بني أبوين : (أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول -رضي اهللا عنه  -وعن مالك بن احلارث 
مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يشب، قال عنه وجبت له اجلنة، ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكاه من النار، جيزى 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنها  -وعن أم سلمة . رواه أمحد) كل عضو منه عضوا منهب
رواه ابن ). إذا صلت املرأة مخسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت: (وسلم

وصامت شهرها قيل هلا ادخلي (وزاد  .ورواه اإلمام أمحد مبعناه من حديث عبد الرمحن بن عوف. حبان يف صحيحه
  ). اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت



من عال جاريتني دخلت أنا وهو اجلنة : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 
تني أو ثالثا حىت ينب اثنتني أو ثالثا، أو أخ(زاد ابن حبان . رواه الترمذي. وأشار باصبعيه السبابة واليت تليها) كهاتني

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة ). أو ميوت عنهن كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني
من كفل يتيما له ذو قرابة، أو ال قرابة له، فأنا وهو يف اجلنة، وكان له كأجر جماهد يف سبيل اهللا : (عليه وسلم
  . رواية ليث بن أيب سليمرواه البزار من ) صائما قائما

  تربية البنات تدخل اجلنة

ما من مسلم يكون له ثالث بنات فينفق عليهن حىت ينب أو مينت إال كن له حجابا من : (ورواه الطرباين مبعنان ولفظه
عليه  قال رسول اهللا صلى اهللا: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد ). وثنتان: (فقالت امرأة أو اثنتان؟ قال) النار
من كان له ثالث بنات، أو ثالث أخوات، أو بنتان، أو أختان، فأحسن صحبتهن، واتقى اهللا فيهن فله : (وسلم
 -وعن ابن عباس ). فأبدهن وأحسن إليهن وزوجهن فله اجلنة(رواه الترمذي واللفظ له، وأبو داود وزاد ). اجلنة

ما من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغ احلنث إال : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه 
ما : (ويف رواية البن ماجه. رواه البخاري). واثنان: (واثنان؟ قال: فقالت امرأة) أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياه

 -وعن ابن عباس ) من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغ احلنث إال تلقوه من أبواب اجلنة الثمانية من أيها شاء
من كان له فرطان من أميت أدخله اهللا هبما : (قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول -رضي اهللا عنهما 

فمن مل يكن : قالت) ومن كان له فرط يا موفقة: (فمن كان له فرط؟ فقال -رضي اهللا عنها  -قالت عائشة ) اجلنة
: قال -رضي اهللا عنه  -وعن معا . رواه الترمذي وحسنه) يصابوا مبثلي فأنا فرط أميت لن: (له فرط من أمتك؟ قال

ما من مسلمني يتوىف هلما ثالثة من الولد غال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ده إن السقط ليجر، بسرره والذي نفسي بي: (وواحد؟ قال: قالوا) واثنان: (يا رسول اهللا، واثنان؟ قال: قالوا) إياهم

إذا : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب موسى . رواه أمحد) إىل اجلنة، إذا احتسبه
: فيقولون) قبضتم مثرة فؤاده؟: نعم، فيقول: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: مات ولد العبد، قال اهللا تعاىل ملالئكته

) ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة، ومسوه بيت احلمد: فيقول. محدك واسترجع: عبدي؟ فيقولونماذا فعل : فيقول. نعم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اله عنه  -وعن معاذ بن جبل . رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه

من أي حلل اإلميان هلا من ترك اللباس تواضعا هللا، وهو يقدر دعاه على رؤوس اخلالئق حىت خيريه : (وسلم قال
قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى أبو داود عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه قال. رواه الترمذي وحسنه) يلبس

) كساه اللله حلة الكرامة) تواضعا(قال  -قال بشر أحسبه  -مت ترك لبس ثوب مجال وهو يقدر : (عليه وسلم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -عن عمرو و. رواه البيهقي عن سعد بن معاذ عن أبيه

رواه ) من أنفق زوجني يف سبيل اهللا، فإن للجنة مثانية أبواب يدخله اهللا من أي باب شاء منها اجلنة: (وسلم يقول
احد يف و: القضاة ثالثة: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن بريد . أمحد بإسناد حسن

اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق فجار به يف احلكم فهو يف 
إذا غلب عدله (ويف رواية . رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجة) النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

رواه أبو داود من حديث أيب هريرة وعن عياض ) دخل النار على جوره دخل اجلنة، وإذا غلب جوره على عدله
ذو سلطان : أهل اجلنة ثالث: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -ابن مخار 



وعن أيب . رواه مسلم وتقدم) مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال
ال يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه  رضي اهللا -سعيد 

  . رواه الطرباين يف األوسط والصغري) إال أدخله اهللا اجلنة

ي شباب قريش احفظوا فروجكم ال : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
  ). من سلم له شبابه دخل اجلنة: (رواه احلاكم وصححه، والبيهقي وقال)فرجه فله اجلنةتزنوا، أال من حفظ 

  شيئان فيهما دخول اجلنة

من يضمن يل ما بني حلييه وما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن سهل بن سعد 
من وقاه اهللا شر ما بني حلييه وشر ما بني رجليه دخل (: ورواه الترمذي. رواه البخاري) بني رجليه تضمنت له اجلنة

 -وعن جابر . رواه الطرباين يف الكبري). من حفظ ما بني فقميه، وفخذيه دخل اجلنة: (وللطرباين يف الكبري). اجلنة
ة ثالث من جاء هبن مع إميان دخل من أي أبواب اجلن: (قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه 

شاء، وزوج من احلور العني كم شاء، من أدى دينا خفيا وعفا عن قاتله،، وقرأ يف كل صالة مكتوبة عشر مرات 
رواه الطرباين ) وإحداهن: (وإحداهن يا رسول اهللا فقال -رضي اهللا عنه  -فقال أبو بكر الصديق ) قل هو اهللا أحد(

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه  رضي اهللا -وعن أيب هريرة . يف األوسط من حديث أم سلمة
تعي من : (ومخا هن يا رسول اهللا؟ قال: قالوا) ثالث من كن فيه حاسبه اهللا حسابا يسريا، وأدخلهن اجلنة برمحته(

صحيح : رواه البزار، واحلاكم، وقال) حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك تدخل اجلنة
ينادي مناد يوم القيامة ليقم من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -ن أنس وع. اإلسناد

العافون عن الناس، مث نادى الثانية ليقم : (ومن ذا الذي أجره على اهللا؟ قال: (قيل) فليدخل اجلنة. أجره على اهللا
  . رواه الطرباين بإسناد حسن) اجلنة بغري حسبا من أجره على اهللا فليدخل اجلنة، فقام كذا كذا ألفا يدخلون

  ال تغضب لتدخل اجلنة

دلين على عمل يدخلين اجلنة؟ : قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء 
تى النيب وعن معاوية بن جامهة أن جامهة أ. رواه الطرباين بإسنادين أحدمها صحيح) ال تغضب، ولك اجلنة: (قال

نعم، : هل لك من أم؟ فقال: (يا رسول اهللا أردت أن أغزو، وقد جئت أستشريك؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقال
 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أيوب . رواه احلاكم وغريه وقال صحيح اإلسناد) إلزمها فإن اجلنة حتت رجلها: (فقال

يا رسول اهللا؛ : وهو يف سفر فأخذ خبطام ناقته، أو بزمامها مث قالأن أعرابيا عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الصالة، وتؤدي الزكاة، وتصل : (قال) لقد وفق هذا، وهدى: (أخربين مبا يقربين إىل اجلنة، ويباعدين من النار؟ قال

 -اهللا عنه رضي  -وعن سهل بن سعد . رواه مسلم) إن متسك مبا أمرته به، دخل اجلنة: (فلما أدبر قال) الرحم
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج ) أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . رواه البخاري وغريه) بينهما
حسن : رواه الترمذي وقال) أدخله اهللا اجلنة إال إن محل ذنبا ال يغفر قبض يتيما من بني املسلمني إىل طعامه وشرابه

 -رضي اهللا عنه  -وعن أيب إمامة . من رواية عمرو بن مالك القشريي) وجبت له اجلنة: (ويف رواية ألمحد. صحيح



شعرة مرت  من مسح على راس يتيم ال ميسحه إال هللا، كانت له بكل: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وعن أيب . رواه أمحد وغريه) عليها يده حسنات، ومن أحسن إىل يتيمة يتيم عنده كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني

من عاد مريضا أو زار أخا له يف اهللا نادى : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -هريرة 
وروى البزار، وأبو يعلى حنوه، وزاد . رواه الترمذي وحسنه) زالمناد بأن طبت وطاب ممشاكن وتبوات من اجلنة من

وروى الطرباين من حديثه ) قال اهللا تعاىل يف ملوكت عرشه عبد زارين وعلى قراه، فلم يرض له بثواب دون اجلنة(
حية املصر ال أال أخربكم خبري رجالكم يف اجلنة النيب يف اجلنة، والصديق يف اجلنة، والرجل يزور أخاه يف نا: (أيضا

  ). يزوره إال هللا يف اجلنة

  غرف يرى ظواهرها من بواطنها

إن يف اجلنة غرفا يرى ظواهرها من بواطنها، وبواطنها من ظواهرها : (وعن بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  . رواه الطرباين يف األوسط) أعدها اهللا للمتحابني فيه، واملتزاورين فيه واملتباذلني فيه

من أقام الصالة، وأتى الزكاة، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
مسعت رسول اهللا : وعن أنس رضي اهللا عنه قال. رواه الطرباين يف الكبري) وصام رمضان، وقرى الضيف، دخل اجلنة

وعن أيب هريرة . رواه الطرباين يف األوسط بسند جيد) مكارم األخالق من أعمال اجلنة: (صلى اهللا عليه وسلم يقول
السخى قريب من اهللا، قريب من اجلنة، قريب من الناس، : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -

بعيد عن النار، والبخيل بعيد من اهللا، بعيد من اجلنة، بعيد من الناس، قريب من النار، وجلاهل سخى أحب إىل اهللا 
من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة . رواه الترمذي) ن عابد خبيلم

كان وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف مبلغ بر، أو تيسري عسري، أعانه اهللا على إجازة الصراط يوم القيامة عند 
. صحيحه، ورواه الطرباين يف الكبري من حديث أيب الدرداءرواه الطرباين يف الصغري، وابن حبان يف ) دحض األقدام

  ). يف مبلغ بر، أو إدخاله سرور رفعه اهللا يف الدرجات العلى يف اجلنة: (وزاد

  إدخال السرور من أعمال أهل اجلنة

من أدخل على أهل بيت من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
قال : رواه الطرباين وعن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال) ني سرورا مل يرض اهللا له ثوابا دون اجلنةاملسلم

ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إال خلق اهللا عز وجل من ذلك السرور : (رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم
من أنت؟ : أما تعرفين؟ فيقول: سرور فيقول لهملكا يعبد اهللا عز وجل، ويوحده، فإذا صار العبد يف قربه أتاه ذلك ال

أنا السرور الذي أدخلتين على فالن، أنا اليوم أونس وحشتك، وألقنك حجتك، واثبتك بالقول الثابت، : فيقول
رواه ابن أىب الدنيا، وأبو الشيخ يف ) وأشهدك مشاهد يوم القيامة، واشفع لك إىل ربك، وأريك منزلتك من اجلنة

  . ه من ال حيضرين حالهالثواب ويف سند

  الفم والفرج يدخالن النار



سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
رواه الترمذي ) الفم، والفرج: (وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال) تقوى اهللا، وحسن اخللق: (فقال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن عبد اهللا بن عمرو . سن صحيحوغريه، وقال ح
أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسري فينطلقون إىل اجلنة فتلقاهم : إذا مجع اهللا اخلالئق يوم القيامة نادى مناد(

وما فضلكم؟ : حنن أهل الفضل، فيقولون: إنا نراكم سراعا إىل اجلنة فمن أنتم؟ فيقولون: املالئكة، فيقولون
وعن . رواه الطرباين) كنا إذا ظلمنا صربنا، وإذا أسىء إلينا حلمنا فيقولون ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني: فيقولون

أربعون خصلة، أعالها منيحة العنز، ما : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما  -ابن عمرو 
فعددنا ما دون : قال حسان) يعمل خبصلة منها رجاء ثواهبا، وتصديق موعودها، إال أدخله اهللا هبا اجلنةمن عامل 

منيحة العنز من رد السالم، وتشميت العاطس، وإماطة األذى عن الطريق، وحنوه فما استطعنا أن نبلغ مخسة عشر 
من مات وهو : (اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : قال -رضي اهللا عنه  -وعن ثوبان . رواه البخاري. خصلة

رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  -وعن أيب هريرة . رواه الترمذي) برىء من الكرب، والغلول، والدين دخل اجلنة
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا تعاىل ما يلقى هلا باال يرفعه اهللا هبا درجات يف اجلنة، وإن : (عليه وسلم قال

  . رواه البخاري) د ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقى هلا باال يهوي هبا يف جهنمالعب

  الصدق يهدي إىل اجلنة

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب مسعود 
أي  -ى الصدق حىت يكتب عند اهللا من الصديقني إىل الرب والرب يهدي إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحر

وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إىل الفجور، والفجور يهدي إىل النار، وما يزال العبد يكذب،  -صديقا 
  . رواه البخاري). ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا

: ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قالمات رجل باملدينة ممن ولد هبا، فصلى علي: وعن عبد اهللا بن عمرو قال
إن الرجل إذا مات بغري مولده قيس له من مولده إىل : (ومل ذلك يا رسول اهللا؟ فقال: قالوا) يا ليته مات بغري مولده(

: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء . رواه النسائي وغريه) منقطع أثره يف اجلنة
رواه ) من أخرج من طريق املسلمني شيئا يؤذيهم كتب اهللا له به حسنة، ومن كتب له اهللا حسنة أدخله هبا اجلنة(

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عمر . الطرباين ورواته ثقات
هم الدمسة ثياهبم، الشعثة : (فقال: فقيل صفهم لنا. رواه الطرباين). يدخل فقراء أميت قبل أغنيائهم بأربعني خريفا(

رؤوسهم، الذين ال يؤذون هلم على السدات، وال ينكحون املنعمات، يؤكل هبم مشارق األرض ومغارهبا، يعطون 
أحض  -رواه الطرباين يف الكبري، واألوسط ورواته وعن ابن مسعود ) كل الذي عليهم، وال يعطون كل الذي هلم

إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصربن عوضته : قال اهللا تعاىل: (س رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا يقولوعن أن. منه
  . رواه البخاري وغريه. يريد عينيه) منهما اجلنة

  عيادة املريض من أبواب اجلنة



لم مل يزل يف خرقة إن املسلم إذا عاد أخاه املس: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن ثوبان 
وروى أبو داود منن حديث . رواه مسلم وغريه) جناها: ؟ قال.يا رسول اهللا وما خرقة اجلنة: قيل) اجلنة حىت يرجع

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، وإن عاده : ( -رضي اهللا عنه  -علي 
ورواه . حسن: رواه الترمذي، وقال) بح، وكان له خريف يف اجلنةعشية إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يص

). إذا عاد املسلم أخاه مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس، فإذا جلس غمرته الرمحة: (أمحد وابن ماجه بنحوه وزاد
من أحبين، : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسني، وقال -رضي اهللا عنه  -وعن علي 
). زائرين ومات متبعا لسنيت غري مبتدع(رواه الترمذي ) هذين، وأبامها، كان معي يف درجيت يوم القيامة وأحب

من أدى إىل أميت حديثا واحدا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
هذا ما يسر اهللا يف هذا الباب . بوين يف األربعني لهرواه أبو الفتح الصا) يقوم به السنة، وترد به البدعة فله اجلنة

  . فنسأل اهللا التوفيق للعمل والقبول

  الباب الثالث

  فيما ورد عن النيب من األحاديث

  اليت من فعلها أعتقه اهللا من النار أو مل يدخل النار أو باعده اهللا من

من أذن سبع : (ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: قال -رضي اهللا عنهما  -النار أجارنا اهللا منها عن ابن عباس 
: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب) سنني حمتسبا كتب له براءة من النار
: من صلى أربعني يوما يف مجاعة يدرك التكبرية األوىل كتب اهللا له براءتني: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه الترمذي من رواية سلم بن قتيبة عن طعمة ابن عمرو مرفوعا، قال املنذري ) ن النار، وبراءة من النفاقبراءة م
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن عمر بن اخلطاب . وسلم بن قتيبة طعمة، وطعمة رواته ثقات

الركعة األوىل من صالة العشاء كتب اهللا له هبا عتقا  من صلى يف مسجد مجاعة أربعني ليلة ال تفوته: (أنه كان يقول
وعن أيب . إنه مرسل، ورواه زرين يف جامعه: رواه ابن ماجه، والترمذي حنو حديث أنس املتقدم، وقال) من النار
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه  -عمارة 
من صلى : (رفعه -رضي اهللا عنه  -وعن أيب أمامة . رواه مسلم. يعين الفجر والعصر) ، وقبل غروهباالشمس

رواه ابن أيب الدنيا ورواه البيهقي من ) الفجر يف مجاعة مث ذكر اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس مل ميس جلده النار أبدا
شمس، مث صلى ركعتيين أو أربع ركعات مل متس من صلى الغداة مث ذكر اهللا حىت تطلع ال: (حديث احلسن بن علي

  . فأخذ احلسن جبلده فمده) جلده النار

إذا صليت الصبح : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن احلارث بن مسلم التميمي 
من النار، وإذا  اللهم أجرين من النار سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب لك جوازا: فقل قبل أن تتكلم

اللهم أجرين من النار سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب لك جوازا من : صليت املغرب فقل قبل أن تتكلم
هكذا رواه النسائي وابو داود عن احلارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن احلارث، وهو الصواب ألن احلارث ) النار

  . بن مسلم



  أربع ركعات قبل العصر يدخلن اجلنة

من حيافظن على أربع : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت -رضي اهللا عنها  -عن أم حبيبة و
 -وعن أم سلمة . حسن صحيح: رواه الترمذي وغريه وقال) ركعات، قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهللا على النار

لى أربع ركعات قبل العصر حرم بدنه على من ص: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها 
من صلى أربع ركعات قبل العصر : (ورواه يف األوسط من حديث عبد اهللا بن عمرو. رواه الطرباين يف الكبري) النار

من قال حني يصبح أو : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس ). مل متسه النار
بحت أشهدك، واشهد محلة عرشك، ومالئكتك، ومجيع خلقك، أنك أنت اهللا الذي ال إله إال اللهم إين أص: ميسي

أنت، وأن حممدا عبدك ورسولك، أعتق اهللا ربعه من النار، ومن قاهلا مرتني أعتق اهللا نصفه من النار، ومن قاهلا 
رواه أبو داود والترمذي ) من النار ثالث مرات أعتق اهللا ثالثة أرباعه من النار، ومن قاهلا أربع مرات أعتقه اهللا

إال : (ورواه الطرباين يف األوسط ومل يقل أعتق وقال يف آخره). وحدك ال شريك لك(والنسائي وزاد . وقال حسن
وهو عند ) غفر له ما أصاب من ذنب يف يومه ذلك، فإن قاهلا إذا أمسى غفر اهللا له ما أصاب من ذنب يف ليلته تلك

من قال ال إله إال اهللا، : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -يب الدرداء وعن أ. الترمذي كذلك
) واهللا أكرب، أعتق اهللا ربعه من النار، وال يقوهلا اثنتني إال أعتق اهللا شطره من النار، فإن قاهلا أربعا أعتقه اهللا من النار

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -ي اهللا عنه رض -وعن أيب عبس . رواه الطرباين يف الكبري واألوسط
ما اغربت قدما يف سبيل اهللا فهما حرام : (ويف رواية) من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار: (يقول

جلمعة إن ليلة اجلمعة، ويوم ا: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس ). على النار
رواه أبو يعلى ) أربع وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة إال وهللا فيها ستمائة عتق من النار كلهم قد استوجبوا النار

مسعت رسول اهللا : وعن عدي بن حامت قال). هللا يف كل مجعة ستمائة ألف عتق من النار: (والبيهقي باختصار ولفظه
وعن معاوية بن حيدة عن النيب صلى اهللا . وسنده صحيح) مترةاتق النار ولو بشق : (صلى اهللا عليه وسلم يقول

رواه الطرباين يف األوسط والكبرين وله ) إن صدقة السر تطفىء غضب الرب تبارك وتعاىل: (عليه وسلم قال
: دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد، وهو يقول: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . شواهد

من أنظر معسرا أو وضع له وقاه : (قال. يا رسول اهللا كلنا يسره: أن يقيه اهللا تعاىل من فيح جهنم؟ قلناأيكم يسره (
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن عبد اهللا بن عمر . رواه أمحد وغريه بسند جيد) اهللا من فيح جهنم

اء حىت يرويه باعده اهللا من النار سبع خنادق، ما من أطعم أخاه حىت يشبعه، وسقاه من امل: (صلى اهللا عليه وسلم
رواه الطرباين يف الكبري، وأبو الشيخ يف كتاب الثواب، والبيهقي، واحلاكم ) بني كل خندقني مسرية مخسمائة عام

  . صحيح اإلسناد: وقال

  الصوم من أبواب اجلنة

كل : (إن ربكم عز وجل يقول(وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
زاد ابن . وسنده حسن) حسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، والصوم يل وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار

من صام يوما : (وعن سلمة بن قيصر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال). كجنة أحدكم من القتال(خزمية 



رواه أبو يعلى، والبيهقي، ). جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حىت مات هرما ابتغاء وجه اهللا باعده اهللا من
  . والطرباين، ورواه أمحد والبزار من حديث أيب هريرة

ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد 
وروى الطرباين يف األوسط . رواه البخاري ومسلم) على النار سبعني خريفا تعاىل إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه

من صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبني النار خندقا كما بني : (والصغري من حديث أيب الدرداء رضي اهللا نه
يف سبيل اهللا  من صام يوما(رواه يف الكبري واألوسط من حديث عمرو بن عبسة . وسنده حسن) السماء واألرض

من صام يوما يف سبيل اهللا يف غري رمضان بعد : (ورواه أبو يعلى من حديث معاذ بن أنس). بعدت منه النار مائة عام
من صام يوما يف سبيل اهللا : ( ورواه الترمذي والنسائي من حديث أيب هريرة). من النار مائة عام سري اجلواد املضمر
واعلم أنه قد ذهبت طائفة من العلماء إىل أن . وسنده حسن) ليوم سبعني خريفازحزح اهللا وجهه عن النار بذلك ا

قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس . كل الصوم يف سبيل اهللا إذا كان خالصا لوجه الله تعاىل
: وعنه أيضا قال. ه أبو يعلىروا). من صام يوم األربعاء واخلميس كتب اهللا له براءة من النار: (صلى اهللا عليه وسلم

من مشى يف حاجة أخيه، وبلغ فيه كان خريا له من اعتكاف عشر : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
). سنينس، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه اهللا جعل اهللا بينه وبني النار ثالث خنادق، كل خندق أبعد ما بني اخلافقني

ألن ميشي أحدكم مع : (صحيح اإلسناد ولفظه: واحلاكم خمتصرا، وقال. ي واللفظ لهالطرباين يف األوسط والبيهق
 -وعن احلسن بن علي ). أخيه يف قضاء حاجته، وأشار بإصبعه أفضل من أن يعتكف يف مسجدي هذا شهرين

ت له من ضحى طيبة نفسه حمتسبا ألضحيته كان: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما 
من : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أنس . رواه الطرباين يف الكبري) حجابا من النار

رواه ) صلى يف مسجدي أربعني صالة ال تفوته صالة كتب له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرىء من النفاق
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنها  -وعن سبيعة األسلمية . أمحد، ورواته رواة الصحيح

رواه ). من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فليمت، فإنه ال ميوت فيها أحد إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة(
رضي  -يرة وعن أيب هر. الطرباين يف الكبري، ورواته حمتج هبم يف الصحيح، إال عبد اهللا بن عكرمة ورواه غري واحد

ال يصرب على ألواء املدينة، وشدهتا من أميت أحد إال كنت له : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -اهللا عنه 
مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عمر . رواه مسلم) شفيعا، أو شهيدا يوم القيامة، إذا كان مسلما

و من زارين كنت له شفيعا أو شهيدا، أو من مات يف أحد احلرمني بعثه من زار قربي، أ: (صلى اهللا عليه وسلم يقول
. رواه أبو داود الطيالسي، ورواه البيهقي وغريه عن رجل من آل عمر مل يسمه عن عمر) من اآلمنني يوم القيامة

: قال -هما رضي اهللا عن -وعن ابن عمر ) من زارين حمتسبا إىل املدينة كان يف جواري يوم القيامة: (وروى أيضا
رواه الدار قطين هكذا رواه يف السنن ) من زار قربي وجبت له شفاعيت: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) من جاءين: (ورواه الطرباين يف الكبري، والدارقطين يف أماليه من السنن). حلت له شفاعيت: (وغريه، ورواه البزار
 -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر ). ى أن أكون له شفيعا يوم القيامةزائرا ال يعلمه حاجة إال زياريت كان حقا عل

رواه ابن عدي يف الكامل، ويف ) من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
 -ي اهللا عنه رض -وعن أنس . رواه أبو جعفر العقيلي وغريه) من زارين متعمدا كان يف جواري يوم القيامة: (رواية
من زارين ميتا فكأمنا زارين حيا، ومن زار قربي وجبت له شفاعيت يوم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال



رواه احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن ) القيامة، وما من أحد من أميت له سعة، مث مل يزرين فليس له عذر
  .ويف زيارته صلى اهللا عليه وسلم أحاديث أخر مبعىن ما تقدم) فقد جفاين من مل يزر قربي: (وروى عن علي. النجار

من رابط يوما يف سبيل اهللا جعل : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وروى عن جابر 
 األوسط، رواه الطرباين يف) اهللا بينه وبني النار سبع خنادق، بعد كل خندق كبعد سبع مسوات، وسبع أرضني

ما : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن مسلم بن يسار . وإسناده ال بأس به
اغررقت عني مبائها، إال حرم اهللا سائر ذلك اجلسد على النار، وال سالت قطرة على خدها فريهق ذلك الوجه 

ما من شيء غال له قرار وميزان، إال الدمعة فإنه يطفىء هبا فتزوال ذلة، ولو أن باكيا بكى يف أمة من األمم رمحوا، و
  . رواه البيهقي مرسال) حبار من نار

  عينان ال متسهما النار

: عينان ال متسهما النار: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
وعن معاوية بن حيدة . حسن غريب: رواه الترمذي وقال) اهللا عني بكت من خشية اهللا، وعني بات حترس يف سبيل

عني حرست يف سبيل : ثالثة ال ترى أعينهم النار: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -
ال  رواه الطرباين ورواته ثقات إال أبا حبيب العنقزي،) اهللا، وعني بكت من خشية اهللا، وعني كفت عن حمارم اهللا

من حرس من وراء : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ بن أنس . حيضرين حاله
رواه أمحد وأبو يعلى، وال بأس ) املسلمني يف سبيل اهللا متطوعا ال يأخذه سلطان مل تر عينه النار إال حتلت القسم

ثالثة أعني ال متسها النار، : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . بإسناده
. رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد) عني فقئت يف سبيل اهللا، وعني حرست يف سبيل اهللا، وعني بكت من خشية اهللا

يامة كل عني باكية يوم الق: (ورواه األصبهاين). حرمت النار على عني سهرت يف سبيل اهللا: (ويف حديث أيب رحيانة
وعن ). إال عني غضت عن حمارم اهللا، وعني سهرت يف سبيل اهللا، وعني خرج منها مثل رأس الذباب من خشية اهللا

ال يلج النار رجل بكى من خشية اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة 
: رواه احلاكم وقال) ، ودخان جهنم يف منخري مسلم أبداحىت يعود اللنب يف الضرع، وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا

رضي  -وعن أيب هريرة . حسن صحيح، والنسائي، والبيهقي: وقال) منخري(دون : صحيح اإلسناد، والترمذي
ال جيتمع يف النار اجتماعا يضر أحدمها اآلخر مسلم قتل كافرا، مث سدد : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -اهللا عنه 
م، وقاربن وال جيتمعان يف جوف مسلم غبار يف سبيل اهللا، ودخان جهنم، وال جيتمعان يف قلب مسلم اإلميان املسل

رضي اهللا  -وعن أيب الدرداء ). اإلميان واحلسد: (صحيح اإلسناد، والنسائي وقال: رواه احلاكم، وقال) والشح
يف جوف عبد غبار يف سبيل اهللا، ودخان جهنم، ال جيمع اهللا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه 

ومن اغربت قدماه يف سبيل اهللا، باعده اهللا من النار مسرية ألف عام للراكب املستعجل، ومن جرح جراحة يف سبيل 
اهللا ختم له خبامت الشهداء له لون يوم القيامة مثل لون الزعفران، ورحيها مثل املسك يعرفه هبا األولون واآلخرون، 

وعن . رواه أمحد ورواته ثقات). لون فالن عليه طابع الشهداء، ومن قاتل فوق ناقته يف سبيل اهللا وجبت له اجلنةيقو
ما خالط قلب امرىء رهج يف : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت -رضي اهللا عنها  -عائشة 

وعن . ما يدخل قلب اإلنسان من اخلوف: والرهج. رواه أمحد ورواته ثقات). سبيل اهللا إال حرم اهللا عليه النار



ما عمل آدمي عمال أجنى له من العذاب من : (رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -جابر 
رواه الطرباين ). وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال أن يضرب بسيفه حىت ينقطع: (قال) ذكر اهللا؟ وال اجلهاد يف سبيل اهللا

 -مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن عبادة بن الصامت . الصغري واألوسط ورجاله رجال الصحيحيف 
. رواه مسلم) من شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا حرم اهللا عليه النار: (صلى اهللا عليه وسلم يقول

ا من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول م: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومثله عن عنمعاذ قال
  . واألحاديث مثله كثرية. رواه البخاري وغريه) اهللا صدقا من قلبه إال حرم اهللا على النار

خلق كل إنسان من بين آدم على : (قال -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
 اهللا، وسبح اهللا، وعزل عن طريق املسلمني، وأمر مبعروف، وقد زحزح نفسه عن ستني وثالمثائة مفصل، فمن كرب

  . بالسني املهملة رواه مسلم وغريه) ميسى: (ورمبا قال: أبو توبة: قال) النار

  الباقيات الصاحلات من أعمال اجلنة

يا رسول اهللا : قالوا) مخذوا جنتك: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
ال ولكن جنتكم من النار، قولوا سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، فإهنن يأتني : (عدو حضر؟ قال

ويف رواية . صحيح اإلسناد: رواه النسائي، واحلاكم وقال) يوم القيامة جبنبات، ومعقبات، وهن الباقيات الصاحلات
قال رسول اهللا صلى اهللا : وعنه قال). وال حول وال قوة إال باهللا: (الطرباين يف األوسط وزاد وكذا رواه) منجيات(

رواه البخاري وغريه، ويف ) أميا رجل أعتق امراً مسلما استنقذ اهللا بكل عضو منه عضوا من النار: (عليه وسلم
من ابتلى : (اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة ). حىت فرجه بفرجه(رواية 

فصرب عليهن (ويف رواية للترمذي . رواه البخاري وغريه) من البنات هذه بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار
وعنها قالت جاءت مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل واحدة ). كن له حجابا من النار

فيها مترة لتأكلها، فاستطعمتاها ابنتاها، فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها بينهما، منهن مترة، ورفعت إىل 
إن اهللا أوجب هلا هبا اجلنة، وأعتقها : (فأعجبين شأهنا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ما من مسلم يكون له : (وسلم قال وعن عوف بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه. رواه مسلم) هبا من النار
رواه ). وبنتان: (وبنتان؟ قال: قالت امرأة) ثالث بنات ينفق عليهن حىت يني، أو مينت إال كن له حجابا من النار

من أنفق على : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن أم سلمة . الطرباين
واتى قرابة، حيتسب النفقة عليها حىت يغنيهما اهللا من فضله، أو يكنيهما كانتا له سترا من ابنتني، أو أختني، أو ذ

ال : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة . رواه الطرباين وأمحد). النار
قال رسول : وعنه قال. ه البخاري وغريهروا) ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم

والذي بعثين يباحلق ال يعذب اهللا يوم القيامة من رحم اليتيم، وأالن له يف الكالم، ورحم : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رواه الطرباين ورواته ثقات إال عبد اهللا ابن عامر، قال أبو ) يتمه وضعفه، ومل يتطاول على جاره بفضل ما أتاه اهللا

من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت -رضي اهللا عنها  -وعن أمساء بنت يزيد . ليس باملتروك: متحا
: ويف رواية الترمذي. رواه أمحد بإسناد حسنسي) ذب عن عرض أخيه بالغيبة، كان حقا على اهللا أن يعتقه من النار

من : (ولفظ ابن أيب الدنيا وأيب الشيخ. حديث حسن: الوق) من رد عرض أخيه رد اهللا عنه وجهه النار يوم القيامة(



َوكانَ َحقاً َعلينا : (وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ذب عن عرض أخيه رد اهللا عنه عذاب النار يوم القيامة
ب املؤمن احلمى من فيح جهنم، وهي نصي: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب رحيانة قال). َنصُر املُؤمِين
) احلمى كري من جهنم فما أصاب املؤمن منها كان حظه من جهنم(رواه الطرباين وابن أيب الدنيا ولفظخ ) من النار

؟؟؟ذهاب البصر ثوابه . وسنده حسن) احلمى حظ املؤمن من النار: (ورواه البزار عن عائشة. وسنده ال بأس به
من أذهب اهللا بصره، فصرب، : (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: قال -رضي اهللا عنها  -اجلنة وعن ابن عمر 

وله يف رواية من . رواه الطرباين يف الصغري واألوسط) واحتسب كان حقا على اهللا واجبا أن ال ترى عيناه النار
وعن أنس رضي اهللا ). ما ثواب عبدي إذا أخذت كرميتيه إال النظر إىل وجهي، واجلوار يف داري): (أنس(حديث 

من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه املسلم حمتسبا يبعد من جهنم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نه قالع
  . رواه أبو داود من رواية الفضل ابن دهلم. العام: يا أبا محزة، وما اخلريف؟ قال: قلت) سبعني خريفا

من قال ال إله إال اهللا، : (هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: قاال -رضي اهللا عنهما  -وعن أيب سعيد وأيب هريرة 
يقول اهللا ال إله إال أنا : ال إله إال اهللا وحده، قال: واهللا أكرب صدقه ربه، وقال ال إله إال أنا وأنا أكرب، وإذا قال

شريك يل، يقول اهللا صدق عبدي، ال إله إال أنا وحدي، ال : قال. ال إله إال وحده ال شريك له: وحدي، وإذا قال
ال إله إال : ال إله إال أنا، يل امللك ويل احلمد، وإذا قال: يقول اهللا: قال. ال إله إال اهللا، له امللك وله احلمد: وإذا قال

من قاهلا يف مرضه، مث : ال إله إال أنا، وال حول وال قوة إال باهللا، وكان يقول: قال. اهللا وال حول وال قوة إال باهللا
رضي  -ويف رواية النسائي من حديث أيب هريرة . حديث حسن: رواه الترمذي والنسائي، وقال) ارمات مل تطعه الن

من قال ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، ال إله إال اهللا له امللك وله : (مرفوعا -اهللا عنه 
من قاهلن يف يوم، أو يف ليلة، أو يف شهر مث مات : ه مث قالاحلمد، وال حول وال قوة إال باهللا، يعقدهن مخسا بأصابع
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة ). يف ذلك اليوم أو يف تلك الليلة، أو ذلك الشهر غفر ذنبه

 من يا أبا هريرة أال أخربك بأمر هو حق من تكلم به يف أول مضجعه من مرضه جناه اهللا: ( صلى اهللا عليه وسلم
فاعلم أنك إذا أصبحت مل متس، وإذا أمسيت مل تصبحن وأنك إذا قلت ذلك : (قال. بأيب أنت وأمي: قلت) النار؟

يف أول مضجعك يف فراشك جناك اهللا من النار، ال إله إال اهللا حيىي ومييت، وهو حي ال ميوت، وسبحان اهللا رب 
حظى كل حال اهللا أكرب كبريا كرب ربنا وجالله وقدرته، بكل  فيه. العباد، والبالد، واحلمد هللا كثريا طيبا مباركا

مكان، اللهم إن أنت أمرضتين لتقبض روحي يف مرضي هذا، فاجعل روحي يف أرواح من سبقت هلم منك احلسىن، 
واعذين من النار كما أعذت أولياءك الذين سبقت هلم منك احلسىن، فإن مت يف مرضك فإىل رضوان اهللا واجلنة 

رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات، قال احلافظ وال حيضرين ) إقترفت ذنوبا تاب اهللا عليك وإن كنت
أال أخربكم مبن حيرم على : (وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اآلن إسناده

؟خامتة ولنختم هذا الكتاب مبا ختم به . لترمذيرواه ا). النار؟ ومبن حترم عليه النار؟ على كل قريب هني سهل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة . اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري

سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا : كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان: (وسلم
هذا ما يسره مما قصدت مجعه من هذا الكتاب، وأستغفر اهللا العظيم مما زل به اللسان أو داخله ذهول، أو ) العظيم

نسيان، ومن ظفر فيه خبطأ أو نسيان، فليمهد عذري لضعفي، وعجزي، وقلة بضاعيت، وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع به 
آمني، . واملغفرة، وبعد موته بالرمحة له وألموات املسلمني من قرأه، أو طالعه أو نظر فيه، ودعا ملؤلفيه بالتوبة،

كتب هذه . واحلمد هللا وحده، وصلواته وسالمه على خري خلقه، وصحبه وسلم تسليما وحسبنا اهللا ونعم الوكيل



يف يوم  النسخة املباركة العبد الفقري إىل اهللا الغين أبو بكر ابن أمحد بن رفره احلنفي عامله اهللا بلطفه اخلفي وذلك
  .واحلمد هللا وحده ٨٦٧ثامن عشرين شهر مجاد األول من شهور سنة 
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