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)١( 

:املقدمة
ونستغفره نستعينه حنمده هللا أنفسنا،احلمد شرور من باهللا أعمالنا،ونعوذ سيئات اهللا،ومن يهده من

له مضل له،فال هادي فال يضلل اهللا،ومن إال إله ال أن ورسوله،وأشهد عبده حممداً أن .وأشهد
عمران[  ﴾مسِلمونَوأَنتمِإالَّتموتنوالَاِتِهتقَحقاللّهاتقُواْآمنواْالَِّذينأَيهايا﴿ آل . ]١٠٢:سورة

واِحدةٍ  منخلَقَكُمالَِّذيربكُماتقُواْالناسأَيها﴿يا ِرجـاالً  ِمنهمـا  وبثَّزوجهاِمنهاوخلَقنفٍْس
النساء[رِقيبا﴾علَيكُمكَانَاللّهِإنَّواَألرحامِبِهتساءلُونَِذيالَّاللّهواتقُواْوِنساءكَِثرياً .]١:سورة

يِطعومنذُنوبكُملَكُمويغِفرأَعمالَكُملَكُميصِلح  *سِديداًقَوالًوقُولُوااللَّهاتقُواآمنواالَِّذينأَيها﴿
اللَّهولَهسروفَقَدزاًفَازِظيماًفَواألحزاب[﴾ع .)١(]٧١ - ٧٠: سورة
بعدأ :ما

حممد هدي اهلدي وخري وتعاىل تبارك اهللا كالم احلديث خري وكـلفإن حمـدثاا األمور وشر
النار يف ضاللة وكل ضاللة بدعٍة وكل بدعة .)٢(حمدثٍة

و عز اهللا طاعة كله، العمر ساعات فيه يقضى ما أفضل إىلفإن املوصـلة الوحيـدة الطريق فهي جل
فعلى الفانية، احلياة هذه يف البقاء الصاحلون أحب ما وجل عز اهللا طاعة ولوال جنته، ودخول مرضاته
عنها قال اليت وجل عز اهللا من املقربة الصاحلة األعمال من التزود من حضاً لنفسه جيعل أن إنسان كل

واجلالل العزة أَملًاوالْباِقيات﴿: رب ريخو ثَوابا كبر ِعند ريخ اتاِلحالكهـف[﴾الص ،]٤٦:سـورة
النيب أن الصحيح احلديث يف جاء وقد اآلخرة يف ا وينتفع للعبد تبقى اليت هي الصاحلة فاألعمال

عن روي كما ماِلٍكقال نب سأَن)) :ْاث ِجعرفَي ثَلَاثَةٌ تيالْم عبتيلُـهأَه هعبتي اِحدو هعم ويبقَى ناِن
لُهمع ويبقَى الُهمو لُهأَه ِجعرفَي لُهمعو الُهمأن)٣())و وكرمـه عباده على وجل عز اهللا فضل من وإن ،

املسند )١(  يف أمحد برقم)٤٣٢-٣٩٣-١/٣٩٢(رواه داود وأبو برقم)٢١١٨(؛ وحسنه والترمذي الـشيخ)١١٠٥(؛ وصححه ؛
املستدرك على تذييله يف الوادعي مسعود)٢٨٠٣(رقم) ٢/٢١٧(مقبل بن اهللا عبد حديث من ،األلبـاين العالمة أفرده وقد ؛

مستقلة .برسالة
فيها)٢( يقول وما باخلطبة الصوت رفع باب اجلمعة، كتاب مسلم، زيـادة) ٢٠٠٢(رقم) ٦/٢٩٣(رواه بـدون النـووي بشرح

النار(( يف ضاللة برقم)) وكل اخلطبة، كيفية باب العيدين، صالة كتاب يف النسائي عند   .وغريمها) ١٥٧٧(فهي
برقم)٣( البخاري برقم ) ٦٠٣٣(رواه ).٥٢٦٠(ومسلم
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وجل عز اهللا قال العظيم األجر ويعون الكثري، ويثابون القليل يعملون الفضائل، باب هلم فَضلًا﴿: فتح
ِكيمح ِليمع اللَّهو وِنعمةً اللَِّه ناحلجرات [﴾م العبادات،]٨:سورة يف تكاسل كثرية، ذنوبنا أن ومعلوم ،

باهللا إال قوة وال حول وال شاردة، والنفوس قاسية، القلوب للمحرمات، وعمل الواجبات، يف وتقصري
العظيم .العلي

قد     احلنيف ديننا أن وجـلومعلوم عـز ربه مع الفرد عالقة فنظم احلياة، أمور كل بتعاليمه مشل
وحث إليه، ودعاء إال الفضائل من فضيلة يترك ومل نفسه، مع الفرد وعالقة اآلخر، مع الفرد وعالقة
االبتعـاد إىل النـاس ودعا خطرها من وحذر إال الرذائل من رذيلة يدع ومل ا، التمسك على الناس

.عنها
حي والشرابفاإلنسان الطعام فقد إذا ألنه والشراب، الطعام إىل حاجته من أكثر الصاحل العمل إىل تاج

اهلاوية إىل اآلخرة يف مصريه مث الدنيا احلياة هذه يف يتمتع فإنه صاحل عمل عنده يكن مل وإذا .ميوت،
إال إليها للوصول سبيل وال إليها يطمح مسلم كل أُمنية هي اجلنة أن املعلوم الصاحلة،ومن باألعمال

اإلمـام ذكـره ما على ونقتصر منها بعضاً نذكر البحث هذا يف وحنن جداً كثرية الصاحلة واألعمال
بـ وأمسيته اجلنة ثواا اليت األعمال من الصاحلني، رياض كتابه يف اهللا رمحه الـيت" النووي األعمال

الصاحلني رياض من اجلنة ف"ثواا يدخل عام لفظ واألعمال نسأل، واجلوارح واللسان القلب عمل يه
والسداد التوفيق تعاىل .اهللا

املوضوع• اختيار :سبب
اجلش.١ إىل التشمري إىل اهلمم صاحلحذ عمل فرب الصالة، باألعمال هـونة صغري،

ع اهللا .ظيمعند
األج.٢ على احلصول رغبة اخلري على الناس العداللة وظر عز اهللا عند من ألنجيم ل،

كَفَاِعِلِه((: قالالنيب الْخيِر علَى أيضاً ))الدالَّ وقال ،)) :ِبـك اللَّـه ِديهي لَئن
النعِم رمح لَك يكُونَ أَنْ ِمن لَك ريخ واِحدا )).رجلًا

املوضوع• :أمهية
رسوله وسنة اهللا بكتاب العاملني األبرار املتقني دار هي اجلنة واإن هلديه، سـبباملتبعني لعمـل

مواضـع يف باإلميـان العمـل وتعاىل تبارك اهللا قرن فقد اإلميان، صحة يف شرط وهو اجلنة، لدخول
فقال الكرمي كتابه من نزلًا﴿:متعددة الِْفردوِس اتنج ملَه تكَان الصاِلحاِت وعِملُوا آمنوا الَِّذين ِإنَّ
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*ع يبغونَ لَا ِفيها اِلِدينلًاخِحو الكهف[﴾نها وقال]١٠٨-١٠٧:سورة لَِفـي* ﴿والْعصِر: ، الِْإنسانَ ِإنَّ
ِبالصبِر﴾*خسٍر وتواصوا قِبالْح وتواصوا الصاِلحاِت وعِملُوا آمنوا الَِّذين العصر[ِإلَّا فأقـسم]سورة ،

لف اإلنسان إن بالعصر السورة هذه يف عزوجل فاهللا خسر العمـوم" أل"ي فتفيد للجنس اإلنسان يف
باللسان قول واعتقاد، وعمل قول فاإلميان الصاحلات، وعملوا آمنوا الذين استثىن مث إنسان، كل أي
الـسنة أهل اعتقاد فهذا بالعصيان، وينقص بالطاعة يزيد واألركان باجلوارح وعمل باجلنان واعتقاد

العمل أن ومبا اإلميان يف هـذاواجلماعة على الدالة األحاديث جبمع قمت فقد اجلنة دخول يف سبب
يريد ملن ا واالنتفاع تناوهلا ليسهل اهللا رمحه النووي لإلمام الصاحلني رياض كتاب من صراحة املعىن

الكتاب بأصل نفع كما ا ينفع أن اهللا عسى واحد، مكان يف حمصورة ألا عليها؛ .اإلطالع
الب• يف املتبع :  حثاملنهج

قمـت مث املوضـوع هـذا يف حديث كل وكتابة الصاحلني رياض كتاب بتصفح قمت
الكتـاب واسـم رقمـه بكتابة اكتفيت أحدمها يف أو الصحيحني يف كان فما بتخرجيها،
علماء أقوال عليه نقلت مث االستطاعة، قدر خرجته الصحيحني خارج كان ما مث والباب،

كاإلمامني ذلك يف الشأن اإلماماألل: أهل كان إذا مث وجد، إن اهللا رمحهما والوادعي باين،
الذي اإلمام كتاب أصل إىل أرجع مقارب بلفظ أو كتابه يف خمتصراً احلديث ذكر النووي

فصول وثالثة متهيدي، فصل إىل البحث قسمت مث بنصه وأذكره عنه :نقل
األول الثاين: الفصل والفصل اجلنة، ثواا اليت القلوب ثواـاأ: أعمال الـيت اللسان عمال

الثالث والفصل اجلنة: اجلنة، ثواا اليت اجلوارح .أعمال
القلـب عمـل مثالً عملني حتت يندرج عمل يكون قد مث أعمال، عدة فصل كل وحتت

مثالً حتته النووي اإلمام ساقه الذي الباب حتت فأضعه اللسان كَانَ((: حديث: وعمل نم
ِإلَ لَا كَلَاِمِه ةَآِخرنالْج دخلَ اللَّه ِإلَّا اإلمام))ه لكن اللسان، عمل حتت يندرج هذا فظاهر ،

أعمـال حتـت فأضعه القلوب أعمال من والرجاء الرجاء باب يف ذكره اهللا رمحه النووي
وهكذا واملواضيع...القلوب واملراجع األحاديث فهرست مث ،.

كالتايل• وهي البحث :    خطة
التمهيدي• مبحثان: الفصل :وفيه

ووفاته ومولده ومؤلفاته، للعلم، وطلبه ومشاخيه، وكنيته، امسه اهللا، رمحه النووي اإلمام .ترمجة
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الصاحلني رياض بكتاب .التعريف
األول• اجلنة: الفصل ثواا اليت القلوب :أعمال
الشرك{الرجاء وخطر التوحيد كلمة .}فضل

خمصوصة وآيات سور على .احلث
الصرب .فضل

والتوكلال .يقني
الثاين• اجلنة: الفصل ثواا اليت اللسان :أعمال

الصدق .فضل
باخلري والتهنئة التبشري .استحباب

بإفشائه واألمر السالم .فضل
عليه واحلث الذكر .فضل

ميت له مات من يقوله وما امليت عند يقال .ما
اللسان حبفظ واألمر الغيبة .حترمي

الكذب .حترمي
الثالث• اجلنة: الفصل ثواا اليت اجلوارح :أعمال

الوضوء .فضل
والعصر الصبح صالة .فضل

املساجد إىل املشي .فضل
بينها وما وأكملها أقلها، وبيان الفرائض، مع الراتبة السنن .فضل

الليل قيام .فضل
اجلهاد .فضل

السجود كثرة . فضل
إليه وشوقاً اهللا خشية من البكاء .فضل

وا املسلمني ضعفة واخلاملنيفضل .لفقراء
املرأة على الزوج .حق
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السنة على باحملافظة .األمر
اخلري طرق كثرة بيان .يف

الفاضلة واملواضع منهم الزيارة وطلب وحمبتهم، وصحبتهم وجمالستهم اخلري أهل .زيارة
لإلعطاء والتعرض السؤال عن والتعفف اليد عمل من األكل على .احلث

العادل .الويل
وتش امليتالعيادة .جيع

املعصية يف طاعتهم وحترمي معصة غري يف األمر والة طاعة .وجوب
ا يتعلق وما فضلها وبيان الزكاة وجوب .تأكيد

الصيام فضل وبيان رمضان صوم .وجوب
وفضله احلج .وجوب

العامة الفهارس
األحاديث .فهارس
املراجع .فهارس
املواضيع .فهارس

التوفي وتعاىل تبارك اهللا كلنسأل يف الزلل جينبنا وأن والعمل، القول يف واإلخالص والسداد، ق
قدير شيء كل على إنه وأقوالنا وسكناتنا، .حركاتنا

اهللا عبد أيب بقلم
العبديل حزام بن حممد بن حممد بن اهللا عبد بن حممد
وأزواجه ولوالديه له اهللا غفر األثري، السلفي
آمني املسلمني . ومجيع

الثا/ ١ .هـ١٤٢٩ينمجاد
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مبحثان وفيه التمهيدي :الفصل

األول النووي: المبحث اإلمام .ترجمة

الثاني الصالحين: المبحث رياض بكتاب .التعريف

األ
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األول النووي: املبحث اإلمام .ترمجة
وكنيته• :امسه

وقيل زكريا، أبو الدين حميي اإلسالم شيخ الدين شرف بن حيىي بن: هو شرف بن بـنحيىي مـري
النـووي األعـالم، أحـد الزاهـد، احلـافظ الشافعي، الفقيه حزم، بن مجعة بن حممد بن حسني

. )١(الدمشقي
للعلم• :طلبه

باملدرسـة فـسكن والـده، به قدم عمره، من سنة عشرة تسع بعد دمشق وقدم ببلده، القرآن قرأ
هو قال وكا: الروحية، األرض، على جنيب أضع مل سنتني حنو الوبقيت املدرسـة جرابه فيها قويت ن

ونصف أشهر أربعة حنو يف التنبيه وحفظت .غري،
قرأت: قال ملا أقل أو شهرين من أكثر الفرج: "وبقيت يف احلشفة إيالج من الغسل أعتقـد"وجيب ،

بطين قرقر كلما البارد باملاء استحم وكنت البطن، قرقرة ذلك .أن
باقي: وقال يف املهذب ربع وحفظت الدينقرأت كمال شيخنا على وأصحح أشرح وجعلت السنة،

مجاعته ألكثر أعيد وجعلين وأحبين، يب فأعجب والزمته، املغريب .إسحاق
سنة كانت رجـب،٥١فلما أول من رجبياً وكان اجلمعة، وقفة وكانت والدي مع حججت هـ

قال والده وذكر ونصف، شهر من حنواً باملدينة نو: فأقمنا من توجهنا تفارقهملا فلم احلُمى، أخذته ى
فقط يتأوه ومل عرفه، يوم .إىل

يف ودرسـاً الوسيط، يف ودرسني وتصحيحاً شرحاً املشايخ، على درساً عشر اثين يوم كل يقرأ كان
جـين، البـن اللمع يف ودرساً الصحيحني، بني اجلمع يف ودرساً املهذب، يف ودرساً مسلم صحيح

ا البن املنطق اصالح يف أليبودرساً اللمـع أحيانـاً الفقـه أصول يف التصريف يف ودرساً لسكيت،
الدين أصول يف ودرساً الرجال، أمساء يف ودرساً الدين، لفخر املنتخب يف وأحياناً .إسحاق،

له خطر مث وقته يف اهللا وبارك لغٍة وضبط عبارة ووضع مشكل شرح من إليه حيتاج كلما يعلق وكان
قال الطب بعلم وعزمـتو: االشتغال فيه، القانون كتاب فاشتريت الطب علم يف االشتغال يل خطر

العماد: ظران )١( البن ذهب من أخبار يف الذهب للزركلي)٧/٦١٨(شذرات واألعالم وانظر )٨/١٤٩(، الـشافعية: ؛ طبقات
االثاين ).٤/١١٠ج(الد

األ
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احلال يف القانون فبعت ،بالطب اشتغايل سببه أن اهللا فأهلمين الداخل، علي فأظلم فيه، االشتغال على
قليب .هـ.أ.واستنار

اهللا رمحه الذهيب اإلمام ف: وقال حىت سنة، عشرين حنواً واراً ليالً االشتغال وتقـدملزم األقران، اق
وستمائة الستني حدود يف التصنيف يف أخذ مث والعمل العلم يف السبق قصب وحاز الطلبة، مجيع على

العزيـز٦٦٠ عبد الشيوخ وشيخ خالد، والزين برهان، بن الرضي من الكثري مسع مات، أن إىل هـ
والفق باحلديث، معرفته وسعة العلم يف تبحره مع وكان وأقرام قداحلموي مما ذلك وغري واللغة، ه،

عـن والنـهي بـاملعروف األمر يف املثل عدمي الورع، يف وقدوةً الزهد، يف رأساً الركبان، به سارت
تعلـوه وأثاثه، ومطعمه، ملبسه، يف الغاية إىل مقتصداً عنه، راٍض اهللا عن راضياً باليسري، قانعاً املنكر،

ال بعد احلديث دار مشيخة ويل وهيبة، مـنسليته يتنـاول ال وكـان شامة، أيب الدين شهاب شيخ
أبوه إليه يبعثه مما بالقليل يقنع بل شيئاً، .هـ.أ.معلومها

:   مؤلفاته•
. الروضة-١
.املنهاج-٢
الربا-٣ أثناء إىل فيه وصل يكمله مل اموع ومساه املهذب .شرح
مسلم-٤ شرح يف .املنهاج
.األذكار-٥
الصاحلني-٦ .رياض
املناسك-٧ يف .اإليضاح
القرآنال-٨ محلة آداب يف .تبيان
املناسك-٩ يف .اإلجياز

التنبيه-١٠ ألفاظ .حترير
التنبيه-١١ تصحيح يف .العمدة
وغريها-١٢ النبوية .األربعني
عليه• العلماء :ثناء

األ
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منها كثرياً عليه العلماء أثىن العطار: وقد ابن والعمـل: قال العلـم أنواع يف أوقاته صرف قد كان
اليو يف يأكل ال وكان واحدةبالعلم، شربة إال يشرب وال اآلخرة العشاء بعد واحدة أكلة إال والليلة م

يتزوج ومل السحر، .عند
الدين ناصر ابن األئمة: وقال وعلم األمة فقيه وكان اإلسالم، شيخ اإلمام القدوة، احلافظ .هو

األسنوي و: وقال الفقهاء، مع البحث يف ووقار، سكينة وعليه بيض، شعرات حليته يف غرية،كان يف
أبوابه عند ا فمرض إليها عاد مث واخلليل، القدس وزار بلدة، إىل سافر أن إىل ذلك على يزل .)١(ومل

: شيوخه•
اهللا رمحه شيوخه البلقيين: من الدين امللقن -سراج الـشيخ- واألبناسي - وابن على احلديث وأخذ
العراقي الدين ابن–زين الدين عز الشيخ عن األصول حمب- مجاعةوأخذ الشيخ عن النحو وأخذ

هشام عنه–الدين قال أنه حىت الزهري الدين شهاب منه: الشيخ أفضل مصر طلبه من جاءنا .)٢(ما
اهللا رمحه كثري ابن منهم: وقال مجاعة من احلديث مسع مجيـع: وقد عليه مسع الدين برهان بن الرضي

مسلم ا–صحيح بن عمرو أيب بن الدين مشس اخلرستاينوالشيخ بن الدين عماد وإمساعيـل-لشيخ
اليسر أيب مـسلم،–بن صحيح وشرح الغين، عبد احلافظ الكامل عليه يقرأ وكان خالد بن والزين

احلديث يف مسعها اليت الكتب من املرادي، عيسى بن إسحاق أيب الشيخ على البخاري صحيح : وأكثر
والترمذ داود، أيب وسنن ومسلم، البخاري، وشـرحصحيح والدارقطين، ماجة، وابن والنسائي، ي،

املصنفات من وغريها أمحد ومسند الشافعي، اإلمام ومسند .السنة،
منهم العلماء من عدة على واألصول الفقه الكمالني: وأخذ على وتفقه النفيس، الفتح أيب : القاضي

و نوح، بن الرمحن عبد الدين مشس واإلمام األيلي، وسالم املغريب أسعدإسحاق بن عمر بن الدين عز
.األيلي

:تالميذه•
تالميذه الداراين: من الدين صدر العطار–القاضي بن الدين عالء عالمة أبـو-والعالمة واحلافظ

املزي الزرعي–احلجاج الدين حميي األندري-والقاضي الدين سامل-وشهاب الدين الدين وآمني
الدرو النسي–بن بن الدين مشس حبلبوالقاضي القضاة قاضي .)١(ب

العماد )١( البن ذهب، من أخبار يف الذهب ). ٦٢١-٧/٦٢٠(شذرات
الثاين )٢( الد الشافعية،  ).٤/١١١(طبقات

األ
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:مولده
سنة حمرم يف اهللا رمحه وقيل)٢(هـ٦٣١ولد وستني: ، إحدى سنة وأول ستني سنة أوآخر يف . )٣(ولد

اهللا• رمحه :وفاته
عنه ورضي اهللا رمحه ببلده ودفن رجب عشري رابع األربعاء ليلة اهللا رمحه .)٤(تويف

سنة : وقيل ليلة٦٧٦تويف ب٢٤هـ، ودفن رجب اجلمعةمن يوم بدمشق عليه وصلوا .)٥(نوى



الشافعيني،)١( الفقهاء كـثريطبقات ابن اإلمام حتقيـق)٣٤٨ -٢/٣٤٧(للحافظ ط: ، الوفـاء، دار البـاز، سـنة١أنـور ،
 . هـ١٤٢٥:النشر

الذهب  )٢( الشافعيني)٧/٦١٨(شذرات الفقهاء وطبقات ،)٢/٣٤٧.(
ص)٣( الشافعية .١١١طبقات
الشافعيني)٤( الفقهاء ).٢/٣٤٩(شذرات
الشافعيني)٥( الفقهاء  ).٢/٣٤٩(طلقات

األ
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الثاين بالكتاب: املبحث التعريف
ففيه أطرافه من اخلري فيه مجع الصاحلني، رياض كتاب اهللا رمحه مؤلفاته وذيب: ومن وتربية، آداب،

املعاصـي عـن وـي لذلك، الناس وحتبيب الطاعات، لفعل املسارعة على احلث وفيه واألخالق،
منهاوا وحتذير .لذنوب

مقـرون وهـو بـاإلخالص اهللا رمحه كتابه فبدأ رفيقاً، سوقاً ويسوقه اخلريات، إىل قارئه يقود وهو
عليـه التوكـل وكمـال إليه، التوجه ودوام اهللا، على اإلقبال وحسن النية، وطهارة اليقني، بصدق

على اخللق داللة يف الصادقة رغبته توضح لكتابه ومقدمته الـنيبسبحانه، إىلسـنة ودعـوم ،
والتقوى، الرب على التعاون من ذلك أن يرى اهللا رمحه وكان وجل، عز اهللا من ثوابه مستمداً اهلدى،

وجل عز اهللا قول يستحضر والْعـدواِن﴿: وكان اِإلثْـِم علَى تعاونواْ والَ والتقْوى الْرب علَى وتعاونواْ
اللّه الِْعقَاِبواتقُواْ ِديدش اللّه املائدة [﴾ِإنَّ النيب]٢:سورة وقول ،)) :ِرأَج ِمثْلُ فَلَه خيٍر علَى دلَّ نم

بـرقم[))فَاِعِلِه مسلم تبعه: ((وقوله،)]٣٥٠٩(رواه من أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا من
شيئا أجورهم من ذلك ينقص برقم[))ال مسلم حسيبه])٢٦٧٤(رواه واهللا كذلك حنسبه ،.

كتابه يف :منهجه
قال حني كتابه مقدمة يف اهللا رمحه منهجه أوضح األحاديـث: قد مـن خمتـصراً أمجـع أن فرأيت

جامعاً والظاهرة، الباطنة آلدابه وحمصالً اآلخرة، إىل لصاحبه طريقاً يكون أن على مشتمالً الصحيحة،
وآداب أنواع وسائر والترهيب وذيب: السالكنيللترغيب النفوس، ورياضات الزهد، األحاديث من

مقاصـد مـن ذلك وغري اعوجاجها، وإزالة اجلوارح وصيانة وعالجها، القلوب وطهارة األخالق،
.هـ.أ. العارفني

فختارهـا وجل عز اهللا إىل الدعوة يف العظيمة املهمة هذه ألداء كبرية بعناية األحاديث هذه انتقى مث
السن كتب اهللامن رمحه فقال الصحيحة األحاديث إال فيه خيرج ال أنه الكتاب هذا يف والتزم وألتزم : ة

وأُصـدر املشهورات، الصحيحة الكتب إىل مضافاً الواضحات، من صحيحاً حديثاً إال أذكر أال فيه
م بنفائس خفي معىن أوشرح ضبط إىل حيتاج ما وأوشح كرميات بآيات العزيز القرآن من ناألبواب

احلديث آخر يف قلت وإذا فمعناه: التنبيهات، عليه ومسلم: متفق البخاري .هـ.أ. رواه
اهللا رمحه النووي قول على معلقاً اهللا رمحه األلباين العالمة قال مـن: وقد خمتـصراً أمجع أن فرأيت

الصحيحة مالحظتان: أقول: قال. األحاديث عليه :ويل

األ
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احل:األوىل الصحيحة بقوله يعين وفوقهأنه احلسن احلديث احلديث يشمل الذي القوي احلديث ديث
لـشيخه تبعاً الترمذي يشهره أن قبل األولون، احلديث علماء عليه كان الذي القدمي االصطالح على

عليه غبار ال جائز التعامل وذلك وحسن، صحيح إىل املقبول احلديث تقسيم .البخاري
مطرد:واألخرى وليست غالبية، دعوى بعضأا فيه وقع قد أنه أالحظ كنت بعيد عهد منذ فإنين ة،

ستراه كما أظن، كنت مما أكثر العدد أن الدقيق التحقيق ذا يل تبني مث واملنكرة، الضعيفة األحاديث
لعـددها تقريباً أرقمها إىل هنا اإلشارة من بأس وال املقدمة، هذه يف سنذكره وفيما عليه، التعليق يف

ذك–....وهي فبلغتمث أرقامها اهللا–رقما٤١ًر رمحه قال يف:  مث اهللا رمحـه املؤلـف عذر ولعل
إمنا الصحيحة، األحاديث على فيه االقتصار على حرصه مع كتابه يف الضعيفة األحاديث هذه وقوع
صـرح وقـد احلديث، على داود أيب وسكوت الترمذي، حتسني أو تصحيح على غالباً اعتماده هو

ك مقدمة يف فقالبذلك األذكار يضعفه: تاب مل جيد بإسناد داود أيب سنن يف هـو. روينا يتفرغ ومل
الفقهـاء مـن باحلـديث املشتغلني أكثر طريق وهو عليهما، فاعتمد عليه، التحقيق إلجراء بنفسه
يف حجر ابن احلافظ صنيع هو كما حديثاً، حديثاً عليها الكالم بنفسه حيقق من منهم وقل املتأخرين،

ك النـوويبعض أن فلو وإال بعده من جاؤوا الذين املتأخرين من أحد ذلك يف يضاهيه أن ويندر تبه،
وضـعفها، عللها اهللا شاء إن له لتبينت األحاديث، تلك أسانيد يف النظر له تيسر أو توجه اهللا رمحه

آخر عذراً له أن .هـ. أ)١(وحيتمل
امل الكتاب هذا يف مجعها اليت األحاديث عدد بلغ الكتاب١٩٠٥باركوقد هلذا اهللا جعل وقد حديثاً،

مأخـذه، وقرب لسهولته، املسلمون، عليها حيرص اليت الكتب من وهو كبرياً، وانتشاراً عظيماً قبوالً
وألمهيته ودنياه، دينه أمر يف املسلم إليها حيتاج اليت األشياء ألهم أحاديثه لشمول مث احلجة، ووضوح

وتدريسه بشرحه العلماء املباركقام الكتاب هذا على اليت الشروح :فمن
تأليف الصاحلني، رياض لطرقه الفاحلني املكي: دليل األشعري، الشافعي، الصديقي عالن بن . حممد
تأليف الصاحلني، رياض شرح املتقني د/ د: نزهة اخلن، سعيد وغريمها/ مصطفى البغا .مصطفى

للعالمة الصاحلني، رياض ال/ شرح صاحل بن أنفسهاحممد من وهو .عثيمني

صمق )١( الصاحلني رياض كتاب على حتقيقه يف اهللا رمحه األلباين ط٦ -٥دمة اإلسالمي، النشر٢،املكتب . هـ١٤٠٤:،سنة

األ
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أو بيـت يوجد أن وقَلَّ وغريمها، األرناؤوط وشعيب األلباين، كالعالمة بتحقيقه العلماء بعض وقام
وال حـسيبه واهللا كذلك حنسبه اهللا رمحه إخالصه على دليل وهذا الكتاب، هذا فيه يوجد ال مسجد

اهللا على .نزكيه



األ
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األول ا: الفصل القلوب اجلنةأعمال ثواا :ليت

.الرجاء
خمصوصة وآيات سور على .احلث

الصرب .فضل
والتوكل .اليقني

األ
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األول الفصل
اجلنة ثواا اليت القلوب أعمال

الشرك{الرجاء وخطر التوحيد كلمة }فضل
عبادةَ: ٤١٧-١ نعَقَال:ِبيالن ِإلَّ(( :قَالَ ِإلَه لَا أَنْ ِهدش نملَـه ِريكش لَا هدحو اللَّه ،ا

ولُهسرو هدبع محمدا ورسولُه،وأَنَّ اللَِّه دبع ِعيسى وروح،وأَنَّ ميرم ِإلَى أَلْقَاها هتكَِلمو
هِمن،قح ارالنو قح كَ،والْجنةُ ما علَى الْجنةَ اللَّه لَهخِلأَدمالْع ِمن عليه[ ))انَ . )١(]متفق

ملسلم رواية النار((: ويف علَيِه اللَّه مرح اللَِّه رسولُ محمدا وأَنَّ اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ ِهدش ن٢())م(.
جاِبٍر: ٤١٦-٢ نعَقَال:ِبيالن فَقَالَأَتى اللَِّه: رجلٌ رسولَ فَقَالَيا الْموِجبتاِن من : ((ما

ـارالن دخـلَ شيئًا ِباللَِّه ِركشي اتم نمو الْجنةَ دخلَ شيئًا ِباللَِّه ِركشي لَا اترواه [ ))م
.)٣(]مسلم

هريرةَ: ٤٢١-٣ أَِبي نوعِعيٍدس أَِبي نع أَو،- كيف)٤(الراويش الشك يضر عنيوال
عدول كلهم ألم مجاعةٌ: "قَالَ -الصحايب اسالن ابأَص وكبت غَزوةُ كَانَ  : قَالُوا،لَما

وادهنا فَأَكَلْنا نواِضحنا فَنحرنا لَنا تأَِذن لَو اللَِّه رسولَ اللَّـِه؟يا رسـولُ  :فَقَـالَ
عمر،))افْعلُوا(( الظَّهر:فَقَالَفَجاَء قَلَّ لْتفَع ِإنْ اللَِّه رسولَ الدواب    -،يا ولَِكن- أي

ذَِلك ِفي يجعلَ أَنْ اللَّه لَعلَّ ِبالْبركَِة علَيها ملَه اللَّه عاد ثُم اِدِهموأَز ِبفَضِل مهعأي-اد
اللَِّه،.-الربكة رسولُ فَبسطَه،))منع: ))فَقَالَ ِبِنطٍَع أَزواِدِهم،فَدعا ِبفَضِل دعا ثُم،

وجل)١(  عز قوله باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، ِإالَّ﴿: أخرجه اللِّه علَى تقُولُواْ والَ ِديِنكُم ِفي تغلُواْ الَ الِْكتاِب أَهلَ يا
قالثاين﴾ ...الْح الد رقم )٤/١٦٨ج( اآلية، عل)٣٤٣٥(، مات من أن عل الدليل باب اإلميان، كتاب يف ومسلم له؛ واللفظ ،

ص قطعاً اجلنة دخل رقم١٠٨التوحيد الصامت)٢٨(، بن عبادة عن ،أَنَّ((: بلفظو لَه ِريكش لَا هدحو اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ دهأَش
محماللَّـه لَهخأَد قح ارالن وأَنَّ قح الْجنةَ وأَنَّ هِمن وحرو ميرم ِإلَى أَلْقَاها هتكَِلمو أَمِتِه نابو اللَِّه دبع ِعيسى وأَنَّ ولُهسرو هدبع دا

شاَء الثَّماِنيِة الْجنِة أَبواِب أَي يف))ِمن ويف بعده، اليت قَالَالرواية هأَن رغَي ولَـم((:ِبِمثِْلِه عمـٍل ِمن كَانَ ما علَى الْجنةَ اللَّه لَهخأَد
شاَء الثَّماِنيِة الْجنِة أَبواِب أَي ِمن ذْكُري((.

عل)٢( الدليل باب اإلميان كتاب يف مسلم علىرواه مات من دخلىأن صالتوحيد قطعاً رقم١٠٩اجلنة ،)١٠٩.( 

النار،ص)٣( دخل مشركاً مات ومن اجلنة، دخل شيئا باهللا يشرك ال مات من باب اإلميان، كتاب مسلم رقم١٥٢رواه ،)٩٣.(
مهران،)٤( بن سليمان األعمش، اإلمام وهو شك أصـحابالذي له روى يدلس، لكنه حافظ ثقة حممد، أبو الكاهلي، األسدي

السنت   .ةالكتب

األ

ب ص
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)١٦( 

ذُرٍة ِبكَف يِجيُء الرجلُ تمٍر،فَجعلَ ِبكَف رالْآخ ِبكَسرٍة،ويِجيُء رالْآخ حتى،ويِجيُء
ِسريي شيٌء ذَِلك ِمن النطَِع علَى عمتولُ،اجسر ِبالْبركَِةاللَِّهفَدعا قَـالَ،علَيِه ثُـم : 

))ِتكُمِعيأَو ِفي ملَئُوه،))خذُوا ِإلَّا ِوعاًء الْعسكَِر ِفي تركُوا ما حتى ِتِهمِعيأَو ِفي ،فَأَخذُوا
شِبعوا حتى فَضلَةٌ،فَأَكَلُوا لَتفَضاللَِّه،و رسولُ وأَنيأَشه: ))فَقَالَ اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ د

الْجنِة نع بجحفَي اكش رغَي دبع ِبِهما اللَّه يلْقَى لَا اللَِّه مسلم[))رسولُ .)١(]رواه
هريرة: ٤٢٩-٤ أيب اهللا: "  قالوعن رسول مع قعوداً وعمركنا بكر أبو بمعنا

اهللا رسول فقام نفر بنييف ففزعنـا،من دوننا يقتطع أن فخشينا علينا فأبطأ أظهرنا
اهللا رسول أبتغي فخرجت فزع من أول فكنت لألنـصارفقمنا حائط أتيت  -حىت

بطوله احلديث اهللا-وذكر رسول فقال قوله هـذا: ((إىل وراء لقيـت فمن اذهب
باجلنة فبشره قلبه ا مستيقناً اهللا إال إله ال أن يشهد مسلم[ ))احلائط .)٢(]رواه

ص)١( قطعاً اجلنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل باب اإلميان، كتاب يف مسلم رقم١٠٧رواه ،)٢٧.( 

ص)٢( قطعٍا، اجلنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل باب اإلميان، كتاب يف مسلم رقم١١٢رواه قَالَ،)٣١(، : ولفظه
اللَّ"  رسوِل حولَ قُعودا اللَِّهِهكُنا رسولُ فَقَام نفٍَر ِفي رمعو بكٍْر أَبو علَينامعنا فَأَبطَأَ أَظْهِرنا بيِن ِمن،طَـعقْتي أَنْ وخِشينا

اللَِّه رسولَ أَبتِغي تجرفَخ فَِزع نم أَولَ تفَكُن فَقُمنا وفَِزعنا أَت،دوننا النجاِرحتى ِلبِني ِللْأَنصاِر حاِئطًا تـلْ،يه ِبـِه ترفَد
بابا لَه أَِجد،أَِجد ٍة،فَلَماِرجخ ِبئٍْر ِمن حاِئٍط جوِف ِفي يدخلُ ِبيعر الثَّعلَب،فَِإذَا ِفزتحي كَما تفَزتفَاح الْجدولُ ِبيعالرو،لْتخفَد

اللَِّهعلَى هريرةَ (( : فَقَالَرسوِل اللَِّه: فَقُلْت،))؟أَبو رسولَ يا معقَالَ،ن : )) كأْنش أَظْهِرنـا: قُلْت،))؟ما نيب تكُن،ـتفَقُم
علَينا طَأْتا،فَأَبنوند طَعقْتت أَنْ فَ،فَفَِزعنا،فَخِشينا ِمن أَولَ تفَكُنِزع،لَبالثَّع ِفزتحي كَما تفَزتفَاح الْحاِئطَ هذَا تيلَـاِء،فَأَتؤهو
وراِئي اسةَ(( : فَقَالَ،النريره أَبا نعلَيِه،!))يا هاتيِن(( : قَالَ،وأَعطَاِني لَيعِبن باذْه،ي الْحاِئِط هذَا وراِء ِمن لَِقيت نلَـافَم أَنْ دهش

اللَّه ِإلَّا ِإلَه،هقَلْب ِبها ِبالْجنِة،مستيِقنا هرشفَب((،رمع لَِقيت نم أَولَ هريرةَ: فَقَالَ،فَكَانَ أَبا يا النعلَاِن هاتاِن نعلَا: فَقُلْت !؟ما هاتاِن
اللَِّه ِبِهمارسوِل قَلْبهبعثَِني ِبها مستيِقنا اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ دهشي لَِقيت نِة،منِبالْج هترشب،ييثَد نيب ِبيِدِه رمع برفَض،تررفَخ

اللَِّه: فَقَالَ،ِلاسِتي رسوِل ِإلَى تعجفَر هريرةَ أَبا يا ِجعارشهكَاءً  فَأَجب ت،رمع أَثَِري،ورِكبِني علَى وه رسولُ،فَِإذَا ِلي فَقَالَ
هريرةَ(( :اللَِّه أَبا يا لَك ِلاسِتي: قُلْت،))؟ما تررخ ضربةً ييثَد نيب برفَض ِبِه بعثْتِني ِبالَِّذي هتربفَأَخ رمع قَالَ،لَِقيت :ارِجع،

اللَِّه رسولُ لَه فَعلْت(( :فَقَالَ ما علَى لَكمح ما رمع وأُمي: قَالَ،))؟يا تأَن ِبأَِبي اللَِّه رسولَ لَِقـي،يا نم كلَيعِبن هريرةَ أَبا ثْتعأَب
قَلْب ِبها مستيِقنا اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ دهشِةينِبالْج هرشب قَالَ؟،ه : ))معلْ: قَالَ،))نفْعت علَيها،فَلَا اسالن يتِكلَ أَنْ أَخشى فَخلِِّهـم،فَِإني

اللَِّه،يعملُونَ رسولُ )). فَخلِِّهم: ))قَالَ

األ

ـمِهـمِهـم
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)١٧( 

جبٍل:  ٩٢٢-٥ بِن معاِذ نعَاللَِّه: قَال رسولُ اللَّه)) :قَالَ ِإلَّا ِإلَه لَا كَلَاِمِه آِخر كَانَ نم
الْجنةَ .)١())دخلَ

خمصوصة وآيات سور على احلث
أنس: ١٠٢٠-٦ قَالَوعن رجالً هِذ: أنَّ أُِحب إين اِهللا، رسولَ السورةَيا اللَّه{﴿: ِه وه قُلْ

دةَ((: قَالَ﴾أَحاجلَن لَكخأد حبها وقال[ .))إنَّ الترمذي، حـسن": رواه ورواه  ،"حـِديثٌ
تعليقاً صِحيِحِه يف .)٢(]البخاري

برقم)١( التلقني، باب اجلنائز، كتاب يف داود أبو ا)٣١١٦(رواه وقال األلباين؛ احلاكم: " إلمام وصححه صحيح، حسن إسناده
أخرى طريق من حبان وابن داود" والذهيب أيب سنن رقم )٨/٤٣٩(صحيح ط)٢٧٢٩(، والتوزيع، للتراث غراس مؤسسة سنة١، ،

اجلنائز١٤٢٣:النشر كتاب املستدرك، يف واحلاكم  ).١٣٠٠(رقم) ١/٤٩٧(هـ؛

القرآن )٢( فضائل كتاب يف الترمذي اإلخالصرواه سورة يف جاء ما باب برقم )٥/١٥٦(، هـذَا،)٢٩٠١(، ِعيـسى أَبو قَالَ
الْوجِه هذَا ِمن ِحيحص غَِريب نسح ولفظهحِديثٌ ثابت، عن عمر بن اهللا عبيد حديث ماِلٍكقال: من بِن أَنِس نع: "ََكَان

مسِج ِفي مهمؤي الْأَنصاِر ِمن قُباَءرجلٌ ِبها،ِد فَقَرأَ الصلَاِة ِفي ملَه يقْرأُ سورةً حتافْت كُلَّما يفْرغَ،فَكَانَ حتى دأَح اللَّه وه ِبقُلْ حتافْت
معها،ِمنها أُخرى ِبسورٍة يقْرأُ ٍة،ثُمكْعر كُلِّ ِفي ذَِلك عنصي أَ،وكَانَ هفَقَالُوافَكَلَّم هابحا:صهأَن ترى لَا ثُم السورِة ِبهِذِه تقْرأُ كِإن

أُخرى ِبسورٍة تقْرأَ حتى ِزئُكجا،تِبه تقْرأَ أَنْ أُخرى،فَِإما ِبسورٍة وتقْرأَ تدعها أَنْ ِبتاِرِكها: قَالَ،وِإما أَنا أَحبب،ما أَؤمكُمِإنْ أَنْ مت
لْتفَع تركْتكُم،ِبها متكَِره غَيره،وِإنْ مهمؤي أَنْ وكَِرهوا ملَهأَفْض هنوري النِبي،وكَانوا ماهأَت فَقَالَفَلَما ربالْخ وهربفُلَانُ:أَخ يا

أَ ِبِه رأْمي ِمما كعنمي ركْعٍة؟صحابكما كُلِّ ِفي السورةَ هِذِه تقْرأَ أَنْ ِملُكحي أُِحبها: فَقَالَ؟وما ِإني اللَِّه رسولَ رسـولُ،يا فَقَالَ
الْجنةَ(( :اللَِّه لَكخأَد حبها بني؛))ِإنَّ اجلمع باب األذان، كتاب يف تعليقاً صحيحه يف البخاري الركعـة،وذكره يف السورتني

األول رقم )١/٢١١(الد الساري)٧٧٤(، هدي يف اهللا رمحه حجر ابن احلافظ وقال عـن": ؛ مجيعـا والبـزار الترمذي وصله
واجلـوزقي املستدرك يف واحلاكم صحيحه يف خزمية بن ورواه عنه، الدراوردي العزيز عبد عن أويس أيب بن إمساعيل عن البخاري

كلهم املتفق عـنيف عمرو بن حممد متابعة شريح أيب بن عن جزأين يف بعلو لنا ووقع الدراوردي، عن محزة بن إبراهيم طريق من
سلمة ـ "أيب اهللا٣٥ص رمحه وقال عمر: قوله : "؛ بن اهللا عبيد الترمـذي:أي" وقال وصـله هذا وحديثه عاصم، بن حفص ،ابن

والب أويس، أيب بن إمساعيل عن البخاري عن بطولـه،والبزار عنه الدراوردي العزيز عبد عن كالمها سلمة بن حمرز رواية من يهقي
الترمذي قال: قال ثابت، عن اهللا عبيد حديث من غريب صحيح مـن: حسن طرفـا فذكر ثابت عن فضالة ابن مبارك روى وقد

يف قطين الدار وذكر اهللا، عبيد عن به تفرد الدراوردي أن األوسط يف الطرباين وذكر عبيـدآخره، خالف سلمة بن محاد أن العلل
مرسالً سبيعة بن حبيب عن ثابت عن فرواه إسناده يف يف: قال،اهللا مقـدم سـلمة محـاد ألن رجحه وإمنا بالصواب، أشبه وهو

شيخان فيه لثابت يكون أن فيحتمل إسناده يف مبارك وافقه وقد حجة، حافظ عمر ابن اهللا عبيد لكن ثابت، كمـا.أ"حديث هـ
ف البارييف البخـاري)٢/٣٣٤(تح صـحيح على التعليق تغليق القيم كتابه يف طرق عدة من ووصله وقـال)٣١٧-٢/٣١٥(؛ ؛

اهللا رمحه األلباين اإلخـالص: " الشيخ سـورة بـاب القرآن، فضائل كتاب الترمذي، الترمذي صحيح صحيح، ، )٣/٧(حسن
 ).٢٣٢٣(برقم

األ

 )٣/٧(ص
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)١٨( 

واليقني والتوكل الصرب، فضل
هريرةَ-٧ أَِبي نعاللَِّه رسولَ تعالَىي: ((قَالَأَنَّ اللَّه جزاٌء: قُولُ ِعنِدي الْمؤِمِن ِلعبِدي ما

الْجنةُ ِإلَّا هبستاح ثُم الدنيا أَهِل ِمن هِفيص تضقَب البخاري[))ِإذَا .)١(]رواه
ماِلٍك: ٣٥-٨ بِن أَنِس نعَقَال :ِبيالن تِمعسُقُولي)) :اللَّه عبـِديِإنَّ تلَيتاب ِإذَا قَالَ

الْجنةَ ِمنهما هتضوع ربفَص عينيِه))ِبحِبيبتيِه ِريدي البخاري[" ، .)٢(]رواه
رباٍح: ٣٦-٩ أَِبي نب عطَاُء عباٍس: قَالَوعن ناب ِلي الْجنِة؟: "قَالَ أَهِل ِمن امرأَةً أُِريك " أَلَا

قَالَ : تقُلْ النِبي: بلَى، تأَت السوداُء الْمرأَةُ أَتكَـشف: فَقَالَتهِذِه وِإني عرأُص ِإني
قَالَ ِلي، اللَّه عِك: ((فَاداِفيعي أَنْ اللَّه توعد ِشئِْت وِإنْ الْجنةُ، ولَِك صبرِت ِشئِْت ، ))ِإنْ

ِب:فَقَالَتأَصفَقَالَت ،ـا: رلَه فَـدعا ،فكَشأَت لَا أَنْ ِلي اللَّه عفَاد فكَشأَت متفـق[" ِإني
.)٣(]عليه

عباٍس: ٧٥-١٠ ناب النِبي:  قالبوعن ومعـه)) :قَالَ ِبيالن تأَيفَر مالْأُم لَيع تِرضع
الر هعمو ِبيالنو فَظَننـتالرهيطُ ِظيمع ادوس ِلي ِفعر ِإذْ دأَح هعم سلَي ِبيالنو والرجلَاِن جلُ

موسى هذَا ِلي فَِقيلَ أُمِتي مهأَنَفَِقيل ِظيمع ادوس فَِإذَا تظَرفَن الْأُفُِق ِإلَى ظُران لَِكنو همقَوو
الْأُفُِق ِإلَى ظُران يـدخلُونَِلي أَلْفًا سبعونَ مهعمو كتأُم هِذِه ِلي فَِقيلَ ِظيمع ادوس فَِإذَا الْآخِر

يدخلُونَ الَِّذين أُولَِئك ِفي اسالن اضفَخ ِزلَهنم فَدخلَ ضهن ثُم عذَاٍب ولَا ِحساٍب ِبغيِر الْجنةَ
ِحس ِبغيِر اللَّـِهالْجنةَ رسـولَ صِحبوا الَِّذين ملَّهفَلَع مهضعب فَقَالَ عذَاٍب ولَا وقَـالَاٍب

رسولُ ِهملَيع جرفَخ أَشياَء وذَكَروا ِباللَِّه يشِركُوا لَمو الِْإسلَاِم ِفي وِلدوا الَِّذين ملَّهفَلَع مهضعب
ما  اللَِّه ولَـافَقَالَ يـسترقُونَ ولَا يرقُونَ لَا الَِّذين مه فَقَالَ وهربفَأَخ ِفيِه تخوضونَ الَِّذي

فَقَالَ مهِمن يجعلَِني أَنْ اللَّه عاد فَقَالَ ِمحصٍن نب عكَّاشةُ فَقَام يتوكَّلُونَ ِهمبر وعلَى يتطَيرونَ

العم)١( باب الرقائق، كتاب يف البخاري تعاىلرواه اهللا وجه به يبتغي الذي ).٦٤٢٤(برقم) ٧/٢٢١(ل
برقم)٢( البصر، ذهاب فضل باب املرضى، كتاب يف البخاري  ).٥٦٥٣(رواه
برقم )٣( الريح، من يصرع من فضل باب املرضى، كتاب يف البخاري واآلداب،)٥٦٥٢(رواه والـصلة الرب كتاب يف ومسلم ؛

مر من يصيبه فيما املؤمن ثواب برقمباب يشاكها الشوكة حىت ذلك حنو أو حزن أو ). ٢٥٧٦(ض

األ

ب واآل
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مهِمن تةُأَنكَّاشع ِبها قَكبس فَقَالَ مهِمن يجعلَِني أَنْ اللَّه عاد فَقَالَ رآخ رجلٌ قَام متفق [))ثُم
.)١(]عليه



بـرقم)١( يكتو، مل من وفضل غريه كوى أو اكتوى من باب الطب، كتاب يف البخاري كتـاب)٥٧٠٤( رواه يف ومـسلم ؛
برقم عذاب، وال حساب بغري اجلنة املسلمني من طوائف دخول على الدليل باب ال)٢٢٠( اإلميان، ورواية له؛ واللفظ بخـاري،

زيادة يرقون : ((بدون يكتوون : ((وبدهلا ))وال اهللا))ال رمحـه األلباين العالمة وقال مسلم؛ روايات بعض يف احملفـوظ: " فهي أن
صـ الصاحلني رياض من احلديث هذا على حتقيقه يف قاله ومتناً سنداً شاذ مسلم ولفظ البخاري، ابـن٧٠رواية العالمـة وقال ؛

اهللا رمحه الرسول: " عثيمني ألن اهللا؛ رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كما خطأ، الرواية البخاريهذه رواه كما يرقي كان
عائشة حديث النيبلمن رقية باب الطب، كتاب كتـابيف مـسلم، عند هو كما جربيل ورقاه مسلم، أيضاً ورواه ،

والرقى واملرضى الطب باب وكذلوعائشة،السالم، الصحيحني يف يرقونكما كانوا الصحابة على: انظر. لك املفيد القول
التوحيد ط)١/١٠٢(كتاب اجلوزي، ابن دار النشر٤، سنة وانظر١٤٢١: ، التوحيد: هـ؛ كتاب شرح ايد ـ (فتح - ٦٦صـ

العلمية)٦٧ الكتب دار الشيخ، آل حسن بن الرمحن عبد لشيخ ،      .    

األ

) ٦٦ -
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)٢٠( 

الثاين اجلنة: الفصل ثواا اليت اللسان :أعمال
الصدق .فضل

باخلري والتهنئة التبشري .استحباب
بإفشائه واألمر السالم .فضل

ا عليهفضل واحلث .لذكر
ميت له مات من يقوله وما امليت، عند يقال .ما

الكذب .حترمي

األ
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)٢١( 

الثاين اجلنة: الفصل ثواا اليت اللسان .أعمال
الكذب وحترمي الصدق، .فضل

مسعود:٥٥-١١ بن اللَِّه عبِد نعوِبيالن نعَِإنَّ: ((قَالو الِْبر ِإلَى يهِدي قدالص الِْبـرِإنَّ
وِإنَّ الْفُجوِر ِإلَى يهِدي الْكَِذب وِإنَّ ِصديقًا يكُونَ حتى قدصلَي الرجلَ وِإنَّ الْجنِة ِإلَى يهِدي

كَذَّابا اللَِّه دِعن بكْتي حتى كِْذبلَي الرجلَ وِإنَّ الناِر ِإلَى يهِدي ورعل[ ))الْفُج .)١(]يهمتفق

باخلري والتهنئة التبشري .استحباب
برقم: ٧١٥-١٢ برقم)٤(تقدم آخر موضع يف كتابه يف النووي اإلمام وانظـر)٤٢٩(وذكره ، :

ص الرجاء. ١٤خترجيه باب .يف

بإفشائه واألمر السالم . فضل
هريرةَ: ٨٥٢-١٣ أَِبي نعَاللَِّه: قَال رسولُ الْج)):قَالَ تدخلُونَ ولَـالَا تؤِمنـوا حتى نةَ

كُمنيب لَامالس أَفْشوا تحاببتم؟ وهملْتفَع ِإذَا شيٍء علَى لُّكُمأَد أَولَا تحابوا، حتى رواه [))تؤِمنوا
. )٢(]مسلم

ي: ٨٥٣-١٤ أيب عبوعن سالمدسف ب اهللا:  قالاهللا رسول أيهـا: ((يقولمسعت يـا
بـسالمالنا اجلنـة تدخلوا نيام، والناس وصلوا الطعام، وأطعموا السالم، أفشوا رواه [))س

وقال صحيح: الترمذي حسن .)٣(]حديث

قول )١( باب األدب، كتاب يف البخاري تعاىلرواه الصاِدِقني﴿:اهللا عم وكُونواْ اللّه اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها عـن﴾يا ينهى وما ،
برقم )٧/١٢٤(الكذب برقم)٦٠٩٤(، وفضله الصدق وحسن الكذب قبح باب والصلة، الرب كتاب يف ومسلم ).  ٢٦٠٧(؛

ي) ٢( ال أنه بيان باب اإلميان، كتاب يف مسلم سببرواه السالم إفشاء وأن اإلميان، من املؤمنني حمبة وأن املؤمنون، إال اجلنة دخل
برقم ).   ٥٤(حلصوهلا

والورع، )٣( والرقائق القيامة صفة كتاب يف الترمذي برقم )٤/٥٦٢(رواه والسنة)٢٤٨٥(، الصالة إقامة كتاب يف ماجة وابن ؛
الليل قيام يف جاء ما باب رقم )٢/٤٦٨(فيها، الطعام) ١٣٣٤(، إطعام باب األطعمة، كتاب يف كذلك وأخرجه صحيح، وإسناده

برقم)٥/٥( ثقات؛) ٣٢٥١(، الترمذيورجاله سلَاٍم: ولفظ بِن اللَِّه عبِد اللَِّه: قَالَ رسولُ قَِدم ِإلَيـِهلَما اسالن انجفَلَ الْمِدينةَ
اللَِّه رسولُ قَِدم اللَِّهقَِدموِقيلَ اللَِّهرسولُ رسولُ قَِدماللَّـِه رسوِل هجو تثْبتاس فَلَما ِإلَيِه ظُرِلأَن الناِس ِفي فَِجئْت

قَالَ أَنْ ِبِه كَلَّمت شيٍء أَولُ وكَانَ كَذَّاٍب ِبوجِه سلَي ههجو أَنَّ فْترأَفْ: ((ع اسالن األلبـاين))يثداحل...شواأَيها وصـححه يف  ؛
الترمذي برقم)٢/٣٠٣(صحيح الصحيحة)٢٠١٩( ، السلسلة ويف برقم)٢/١١٣(، ،)٥٦٩.(

األ

ين   يف  يف  األلب
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)٢٢( 

عليه واحلث الذكر فضل
جاِبٍرو: ١٤٤٧-١٥ نعِبيالن نعَلَةٌ(( :قَالخن لَه تغُِرس وِبحمِدِه اللَِّه سبحانَ قَالَ نم

الْج و[ ))نِةِفي الترمذي حسن:قَالَرواه حِديثٌ .)١(] هذَا
مسعوٍدو: ١٤٤٨-١٦ ابِن نعَاللَِّه:قَال رسولُ ِإبراِهيم: )) قَالَ الـصالةلَِقيت عليـه

ِبيوالسالم ِريأُس السلَام: فَقَالَ،لَيلَةَ ِمني كتأُم أَقِْرئ دمحم طَيبةُوأَخِبر،يا الْجنةَ أَنَّ مه
الْماِء،التربِة ِقيعانٌ،عذْبةُ اللَِّه،وأَنها سبحانَ ِغراسها ِللَِّه،وأَنَّ دمالْحو،اللَّـه ِإلَّـا ِإلَه ،ولَا

رأَكْب اللَّهو[))و الترمذي حسن: قَالَرواه .)٢(]حِديثٌ
مو: ١٤٥١-١٧ أَِبي نىعوسَقَال اهللا  يلقَالَ:ُ كُنـوِز: ((رسول ِمن كَنٍز علَى لُّكأَد أَلَا

اللَِّه: فَقُلْت))؟الْجنِة رسولَ يا ِباللَِّه(( : قَالَ،بلَى ِإلَّا قُوةَ ولَا حولَ .)٣(]عليهمتفق[))لَا

ميت له مات من يقوله وما امليت عند يقال ما
الْأَشعِريعنو: ٩٢٧-١٨ موسى اللَِّهأَِبي رسولَ الْعبِد(( : قَالَأَنَّ لَدو اتم اللَّه،ِإذَا قَالَ

عبِدي:ِلملَاِئكَِتِه لَدو متضقُولُونَ؟قَبفَي : معقُولُ،ناِدِه: فَيفُؤ ثَمرةَ متضقُولُونَ،قَبفَي :ـمعن،

والتحميد )١( والتهليل التسبيح فضل يف جاء ما باب الدعوات، كتاب يف الترمذي برقم )٥/٤٧٧(رواه ولفظه )٣٤٦٤(، : قَالَ :،
ا(( اللَِّه سبحانَ قَالَ نِةمنالْج ِفي نخلَةٌ لَه تغُِرس وِبحمِدِه ِإلَّـا،))لْعِظيِم ِرفُهعن لَا ِحيحص غَِريب نسح حِديثٌ هذَا ِعيسى أَبو قَالَ

جاِبٍر نع الزبيِر أَِبي حِديِث برقمِمن وأخرجه وقال )٣٤٣٥(؛ سـن: ، صـحيح يف األلباين وصححه غريب؛ حسن حديث نهذا
برقم )٣/١٦٠(الترمذي الصحيحة)٢٧٥٧(، السلسلة ويف برقم )١/١٣٤(؛ ،)٦٤.(

والتحميد )٢( والتهليل التسبيح فضل يف جاء ما باب الدعوات، كناب يف الترمذي برقم)٥/٤٧٦(رواه و)٣٤٦٢(، أَبـو، قَـالَ
اب:ِعيسى حِديِث ِمن الْوجِه هذَا ِمن غَِريب نسح حِديثٌ مسعوٍدهذَا بـنِن اهللا عبـد بـن إسحاق بن الرمحن عبد إسناده ويف ؛

البخاري قال موالهم، القرشي، العامري كنانة بن ممـن: احلارث كان وإن بدونه، ليس من خالف إذا حفظه على يعتمد ممن ليس
اآلجري وقال بعض، يف النسائي: حيتمل وقال ثقة، أنه إال قدري داود أيب وك: عن بأس به حبانليس ابن وذكره خزمية ابن قال ذا

حامت أبو وقال الثقات، عدي: يف ابن وقال به، حيتج وال حديث وضـعفه: يكتب عليـه، يتـابع وال ينكـر ما بعض حديثه يف
التـسبيح. الدارقطين فـضل يف جاء ما باب الدعوات كتاب الترمذي صحيح يف األلباين وحسنه التهذيب، ذيب يف ترمجته انظر

والتحميدوالتهلي ).٢٧٥٥(برقم) ٣/١٦٠(ل
عقبة) ٣( عال إذا الدعاء باب الدعوات، كتاب يف البخاري برقم )٧/٢٠٩(رواه إال)٦٣٨٤(، قـوة وال حول ال قول باب ويف ؛

برقم )٧/٢١٧(باهللا ولفظه )٦٤٠٩(، ،" :ِبيالن عقَبٍةأَخذَ قَالَ،ِفي ٍة: أَوثَِني ع: قَالَ،ِفي صـوتهفَلَما فَعفَر نادى رجلٌ علَيها لَا
رأَكْب اللَّهو اللَّه ِإلَّا ِإلَه اللَِّه،لَا ورسولُ بغلَِتِهقَالَ غَاِئبا(( : قَالَ،علَى ولَا مأَص تدعونَ لَا كُمقَالَ))فَِإن ـا(( : ثُمي أَو موسى أَبا يا

أَلَ اللَِّه دبِةعنالْج كَنِز ِمن كَِلمٍة علَى لُّكأَد ِباللَّـِه(( : قَالَ،بلَى : قُلْت،))ا ِإلَّا قُوةَ ولَا حولَ املغـازي))لَا كتـاب يف وأخرجـه ،
برقم )٥/٨٩( برقم)٤٢٠٥(، بالذكر الصوت خفض استحباب باب والدعاء، الذكر كتاب يف ومسلم ).٢٧٠٤(؛

األ

زي
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)٢٣( 

عبِدي  ماذَا:فَيقُولُ واسترجع: فَيقُولُونَ؟قَالَ كِمدح،اللَّه الْجنِة: فَيقُولُ ِفي بيتا ِلعبِدي ابنوا
الْحمِد تيب وهمسوقال[))و الترمذي حسن: رواه )١(]حِديثٌ

هريرةَو: ١٤٥١-١٩ أَِبي نعاللَِّه رسولَ ا(( :قَالَأَنَّ تعالَىيقُولُ ِمِن:للَّهـؤالْم ِلعبِدي ما
الْجنةُ ِإلَّا هبستاح ثُم الدنيا أَهِل ِمن هِفيص تضقَب ِإذَا جزاٌء البخاري[))ِعنِدي )٢(]رواه

اللسان حبفظ واألمر الغيبة حترمي
هريرةَ: ١٥٢٧-٢٠ أَِبي نوعَاللَِّه:قَال رسولُ وشر)) :قَالَ لَحييِه نيب ما رش اللَّه قَاهو نم

الْجنةَ دخلَ ِرجلَيِه نيب وقال[ ))ما الترمذي حسن: رواه .)٣(]حديث

الكذب حترمي
مسعودعنو: ١٥٥٠-٢١ النِبيابن نعَقَال : ))الِْبـر وِإنَّ الِْبـر ِإلَى يهِدي قدالص ِإنَّ

الْجنِة ِإلَى ِصديقًا،يهِدي يكُونَ حتى قدصلَي الرجلَ الْفُجوِر،وِإنَّ ِإلَى يهِدي الْكَِذب وِإنَّ
الناِر ِإلَى يهِدي ورالْفُج كَـذَّابا،وِإنَّ اللَِّه دِعن بكْتي حتى كِْذبلَي الرجلَ متفـق[))وِإنَّ

.)٤(]عليه



يف )١( الترمذي احتسبرواه إذا املصيبة فضل باب اجلنائز، برقم )٣/٣٤١(كتاب صـحيح)١٠٢١(، يف األلبـاين وصححه ؛
برقم)١/٢٩٨(الترمذي برقم)٨١٤(، الصحيحة السلسلة ويف وقال )١٤٠٨(؛ جمهول،: " ، فهو عرزب ابن غري ثقات رجاله و

ذل إىل يشري كما عليه توبع أنه علم أنه هو إمنا الترمذي حتسني لعل الثقفيو قول و:" ك عـرزب بن عبدالرمحن بن الضحاك رواه
قـال"غريه كمـا ضـعيف فهو حيىي أيب احلارثي غري ثقات رجاهلا و األوىل، الطريق يف كما موسى أيب عن بردة أبو تابعه قد و ،

األحوال أقل على حسن طرقه مبجموع فاحلديث ."الدارقطين،
أ: قلت من الترمذي اإلمام به انفرد ورواهاحلديث عـرزب، ابن وجهالة سنان، أيب ضعف علتني إسناده ويف الستة الكتب صحاب

قال سنان أيب عن سلمة بن محاد طريق من اهللا رمحه األلباين قال كما حبان سنان: ابن ابين قلت " إخل....دفنت فمدار : احلديث،
اإلسناد ضعيف أنه النفس إليه تطمئن فالذي ضعيف وهو سنان أيب على أعلماحلديث . واهللا

اهللا )٢( وجه به يبتغى الذي العمل باب الرقائق، كتاب يف البخاري ). ٦٤٢٤(برقم) ٧/٢٢١(رواه
حفظ )٣( يف جاء ما باب الزهد، كتاب يف الترمذي برقم)٤/٥٢٤(رواه وذكـره: وقال) ٢٤٠٩(، غريب؛ حسن حديث هذا

الترمذي سنن صحيح يف وق)١٩٦٤(برقم ) ٢/٢٨٧(األلباين الصحيحة: ال، السلسلة يف وذكره صحيح؛ بـرقم)٢/٣٦(حسن ،
)٥١٠  .(
رقم )٤( حديث يف خترجيه  ).١١(تقدم

األ
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الثالث اجلنة: الفصل ثواا اليت اجلوارح :أعمال
الوضوء .فضل

والعصر الصبح صالة .فضل
املساجد إىل املشي فضل

بينها وما وأكثرها أقلها الفرائضوبيان مع الراتبة .السنن
الليل قيام .فضل
اجلهاد .فضل

السجود كثرة .فضل
إليه وشوقاً اهللا خشية من .فضالبكاء

واخلاملنيفضل والفقراء املسلمني .ضعفة
املرأة على الزوج .حق

السنة على باحملافظة .األمر
اخلري طرق كثرة بينان .يف

الفاضلة واملواضع منهم الزيارة وطلب وحمبتهم وصحبتهم وجمالستهم اخلري، أهل .زيارة
لإلعطاء والتعرض السؤال عن والتعفف يده عمل من األكل على .احلث

الع .ادلالويل
امليت وتشييع .العيادة

املعصية يف طاعتهم وحترمي معصية، غري يف األمر والة طاعة .وجوب
ا يتعلق وما فضلها وبيان الزكاة وجوب .تأكيد

الصيام فضل وبيان رمضان صوم .وجوب
وفضله احلج .وجوب

الفهارس .مث

األ
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الثالث اجلنة: الفصل ثواا اليت اجلوارح .أعمال
الوضوء فضل

اخلطابوعن: ١٠٣٩-٢٢ بن النيبعمر فيبلغ(( : قالعن يتوضأ أحد من منكم أو-ما
يقول-فيسبغ مث حممداً: الوضوء أن وأشهد اهللا إال إله ال أن إالأشهد ورسـوله عبـده

شاء أيها من يدخل الثمانية اجلنة أبواب له مسلم[))فتحت  .)١(]رواه
الترمذي التو: (( وزاد من اجعلين املتطهريناللهم من واجعلين  .)٢())ابني

والعصر الصبح صالة فضل
موسىو: ١٠٥٤-٢٣ أَِبي نعاللَِّه رسولَ الْجنـةَ(( : قَالَأَنَّ دخـلَ الْبرديِن صلَّى نم((

عليه[ والربدين)١(]متفق والعصر: ، .الصبح

برقم )١( الوضوء عقب املستحب الذكر باب الطهاره، كتاب يف مسلم طويل) ٢٣٤(رواه حديث من حزء بـِنوهو عقْبـةَ نع
قَالَ الِْإِبِل:عاِمٍر ِرعايةُ علَينا تاللَِّهكَان رسولَ كْترفَأَد ِشيِبع فَروحتها نوبِتي اَءتفَجِلِهقَو ِمن كْترفَأَد اسالن يحدثُ  :قَاِئما

ِبقَلِْبِه(( علَيِهما مقِْبلٌ ركْعتيِن فَيصلِّي قُومي ثُم وَءهضو ِسنحفَي يتوضأُ مسِلٍم ِمن الْجنةُما لَه تبجو ِإلَّا فَقُلْت،))ووجِهِه مـا: قَالَ
يقُولُ يدي نيب قَاِئلٌ فَِإذَا هِذِه دوقَالَ:أَج رمع فَِإذَا تظَرفَن دوأَج قَبلَها آِنفًا:الَِّتي ِجئْت كتأَير قَد أَحـٍد(( : قَالَ،ِإني ِمن كُمِمن ما

وَءيضالْو فَيسِبغُ أَو فَيبِلغُ يقُولُ،توضأُ ثُم :ولُهسرو اللَِّه دبع محمدا وأَنَّ اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنْ دهـةُ،أَشاِنيالثَّم الْجنِة ابوأَب لَه تفُِتح ِإلَّا
شاَء أَيها ِمن )).يدخلُ

الترمذ  )٢( الوضوءرواه بعد يقال فيما باب الطهارة، أبواب يف حتقيق )٥٥(برقم) ١/٧٧(ي عقبـه: ، قال مث شاكر، حممد : أمحد
عامر بن وعقبة أنس عن الباب قالبويف مث حـسن: ، شيخنا وقال احلديث، هذا يف حبان بن زيد خولف قد عمر حديث

حيدر حممد ماجة: " بن ابن فرواه أنس حديث وأمح)١/١٥٩(أما املسند، يف املـصنف)٣/٣٦٥(د يف شيبة أيب وابن ،)١/١٤( ،
ص واليلة اليوم يف السين الدعوات٢٢وابن يف والطرباين عن)٢/٩٧٤(، العمي زيد حدثنا وهب بن اهللا عبد بن عمرو طريق من ،

مالك بن النيبأنس مرات: ((قالعن ثالث قال مث الوضوء فأحسن توضأ إال: من إله ال أن حممـداًأشهد أن وأشهد اهللا
شاء أيهما من يدخل اجلنة أبواب مثانية له فتحت اهللا نتائج))رسول يف حجر ابن احلافظ عليه حكم ولذلك متروك العمري وزيد ،

بالغرابة انظر "األفكار حيـدر: ، حسن للعالمة الباب، ويف الترمذي قول يف األلباب بـرقم)١/١٨٤(نزهة كتـاب)١٤٤(، ،
باب الوضوءالطهارة، بعد يقال اهللا. ما رمحه الترمذي قال النيب: " مث عن يصح وال اضطراب إسناده يف حديث هذاوهذا يف

حممد قال شيء، كبري شيئا: الباب عمر من يسمع مل إدريس .وأبو
قال: قلت مث احلديث هذا على اهللا رمحه شاكر أمحد الشيخ ذلك على الكالم أسهب الروايا: تنبيه: " وقد لـيسكل ذكرنا اليت ت

قوله املتطهرين: ((فيها من وجعلين التوابني من اجعلين علمـت)) اللهم ملا صحتها ذلك يكفي وال وحدها، الترمذي رواية يف إال
فيها، واخلطأ االضطراب احلـديث)١/٨٣(من أن واخلالصة شاكر، أمحد الشيخ وشرح حتقيق العلمية، الكتب دار احلاشية، يف ،

يف وهو اهللاصحيح رمحه شاكر أمحد الشيخ قاله كما اضطراب إسنادها ويف الترمذي، ا تفرد فقد الزيادة هذه دون .مسلم

األ

يث
.اهللا
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زهري: ١٠٥٥-٢٤ أيب رؤيبةَوعن بِن اللَِّهس : قَالَعمارةَ رسولَ تِمعُقُولي : ))ِلـجي لَن
غُروِبها وقَبلَ الشمِس طُلُوِع قَبلَ صلَّى دأَح اريَ))النرصالْعو رالْفَج مسلم[. عِني  . )٢(]رواه

املساجد إىل املشي فضل
هريرةَ : ١٠٦٠-٢٥ أَِبي نعِبيالن نعَقَال: ))غَد نملَهزن لَه اللَّه دأَع احرو الْمسِجِد ِإلَى ا

احر أَو غَدا كُلَّما الْجنِة عليه[))ِمن .)٣(]متفق
للضيف: والرتل يهيأ وما والرزق . القوت

بينها وما وأكملها أقلها، الفرائضوبيان مع الراتبة السنن فضل
١١٠٤-٢٦ :أُم نأموع النِبيلحِبيبةَاملؤمنني قَالَت  زوِج اللَِّه:أَنها رسولَ تِمعس

فَِريضٍة(( :يقُولُ رغَي تطَوعا ركْعةً عشرةَ يتِثن يوٍم كُلَّ ِللَِّه يصلِّي مسِلٍم عبٍد ِمن بنى،ما ِإلَّا
الْجنِة ِفي بيتا لَه ِن،اللَّهب ِإلَّا ِةأَونالْج ِفي تيب لَه مسلم[))ي .)٤(]رواه

الليل قيام فضل
سلَاٍمو: ١١٧٤-٢٧ بِن اللَِّه عبِد نعالنيب أن ،ـوا: ((قالأَطِْعمو لَامالس أَفْشوا اسالن أَيها

ِبسلَاٍم الْجنةَ تدخلُوا امِني اسالنو وصلُّوا اموقالرواه [ ))الطَّع صِحيح:الترمذي حِديثٌ .  )٥(]هذَا

الفجر) ١( صالة فضل باب الصالة، مواقيت كتاب يف البخاري برقم )١/١٦٢(رواه املـساجد)٥٧٤(، كتـاب يف ومـسلم ؛
عليه واحملافظة والعصر الصبح صاليت فضل باب الصالة، برقمومواضع  ).   ٦٣٥(ا

بـرقم )٢( عليها واحملافظة والعصر الصبح صاليت فضل باب الصالة، ومواضع املساجد كتاب يف مسلم ومتامـه )٦٣٤(رواه ، " :
الْبصرِة أَهِل ِمن رجلٌ لَه اللَِّه:فَقَالَ رسوِل ِمن هذَا تِمعس تآنقَالَ؟ : معلُ،نجالر اللَِّهوأَنا: قَالَ رسوِل ِمن هتِمعس أَني دهأَش

،قَلِْبي اهعوو ايأُذُن هتِمعس."
راح)٣( أو املسجد إىل غدا من فضل باب األذان، كتاب يف البخاري برقم )١/١٨٢(رواه املـساجد)٦٦٢(، كتاب يف ومسلم ؛

وترفع اخلطايا به متحى الصالة إىل املشي باب الصالة، برقمومواضع الدرجات،  ).٦٦٩(به

برقم) ٤( عددهن، وبيان وبعدهن الفرائض، قبل الراتبة السنن فضل باب وقصرها، املسافرين صالة كتاب يف مسلم ).٧٢٨(رواه
والورع )٥( والرقائق القيامة صفة كتاب يف الترمذي برقم )٤/٥٦٢(رواه قَالَ: ولفظه) ٢٤٨٥(، سلَاٍم بِن اللَِّه عبِد نع: قَـِدم لَما

اللَِّه ِإلَيِه،الْمِدينةَرسولُ اسالن اللَِّه،انجفَلَ رسولُ قَِدم اللَِّه،وِقيلَ رسولُ قَِدم،اللَِّه رسولُ قَِدمـاِسالن ِفي فَِجئْت
ِإلَيِه ظُراللَِّه،ِلأَن رسوِل هجو تثْبتاس كَذَّاٍبعرفْفَلَما ِبوجِه سلَي ههجو أَنَّ قَالَ،ت أَنْ ِبِه كَلَّمت شيٍء أَولُ الناس(( :وكَانَ أَيها

ِبسلَاٍم الْجنةَ تدخلُوا امِني اسالنو وصلُّوا امالطَّع وأَطِْعموا لَامالس صو ))أَفْشوا حِديثٌ هذَا ِعيسى أَبو حتقيقِحيحقَالَ يوسف : ، كمال
الليـل قيـام يف جـاء ما باب فيها، والسنة الصالة كتاب يف ماجة ابن وأخرجه العلمية؛ الكتب دار بـرقم)٢/٤٦٨(احلوت، ،

حتقيق )١٣٣٤( انظر: ، معروف، عواد األشراف: بشار رقم)٤/٣٥٤(حتفة بـرقم)٥٣٣١(، الـصحيحة السلـسلة يف وهو ؛

األ

م) ربـربـر
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اجلهاد فضل
اللَِّهوعن: ٩٠-٢٨ عبِد نب اِبرقَالَبج :  "ِبيِللن رجلٌ أُحٍدقَالَ موي:قُِتلْـت ِإنْ تأَيأَر

أَنا نِة(( : قَالَ؟فَأَينالْج قَاتلَ،))ِفي ثُم يِدِه ِفي تمراٍت قُِتلَفَأَلْقَى عليه[".حتى .)١(]متفق
الْخدِريو: ١٣٠٩-٢٩ سِعيٍد أَِبي نع،اللَِّه رسولَ ربـاً،((: قَالَأَنَّ ِبـاِهللا ِضـير نم

اجلَنةُ لَه تبجو رسوالً، وِبمحمٍد ديناً، فَقَالَ))وِباإلسالَِم سعيٍد، أَبو لَها ِجبفَع أَِعـدها : ،
قَالَ ثُم علَيِه، فَأَعادها اِهللا، رسولَ يا لَيِة،: ((عاجلَن يف درجٍة ِمئَةَ دبالع ِبها اُهللا فَعري وأُخرى

واألرِض السماِء نيب كَما درجتِني كُلِّ نيب قَالَ: قَالَ،))ما اهللا؟ رسول يا هي اِجلهاد : ((وما
س اِهللايف سبيِل يف اداجله اِهللا، مسلم[. ))ِبيِل .)٢(]رواه

قَالَ:  ١٣١٠-٣٠ ،األشعري موسى أَيب بن بكر أَيب أَيب: وعن تِمعس،ودالع بحضرِة وهو ،
اهللا :يقول رسول السيوِف(( :قَالَ ِظالَِل تحت اجلَنِة ابوأب رثُّ،))إنَّ رجـلٌ فَقَـام

فَقَالَا اِهللا :هلَيئَِة، رسولَ تِمعس تأأن موسى أَبا ِإلَى: يقوليا عجفَر ،معن ؟ قَالَ هذَا؟
فَقَالَ العدو:أصحاِبِه، ِإلَى ِبسيِفِه مشى ثُم ،فَألْقَاه سيِفِه فْنج ركَس ثُم ،الَمالس علَيكُم أقْرأُ
ح ِبِه ربقُِتلَفَض مسلم[))تى .)٣(]رواه

أنس: ١٣١٩-٣١ النيب: وعن قَالَأنَّ الدنيا(( :، ِإلَى ِجعري أنْ ِحبي اجلَنةَ يدخلُ دأَح ما
رشع فَيقْتلَ الدنيا، ِإلَى ِجعري أنْ يتمنى ،ِهيدالش ِإالَّ شيٍء ِمن األرِض علَى ما لَهاٍت؛وـرم

الكَرامِة ِمن يرى .)٤())ِلما
رواية الشهادِة: ((ويف فَضِل ِمن يرى علَيِه[))ِلما ١(]متفق(.

يف)٥٦٩( األلباين وصححه بـرقم؛ ماجة ابن وبـرقم)١٣٥١(صحيح الترمـذي)٣٣١٣(، صـحيح ويف بـرقم)٢/٣٠٣(، ،
)٢٠١٩.( 

البخاري  )١( برقم )٥/٣٦(رواه برقم )٤٠٤٦(، ومسلم ).١٨٩٩(؛
وفيه) ٢( الدرجات اجلنة يف للمجاهد تعاىل اهللا أعده ما بيان باب اإلمارة، كتاب يف مسلم نِبيا: "رواه بد " وِبمحمٍد هنا، قوله : ل
رسوالً" برقم" وِبمحمٍد ،)١٨٨٤   .( 
برقم) ٣( للشهيد، اجلنة ثبوت باب اإلمارة، كتاب مسلم  ).١٩٠٢(رواه

الدنيا )٤( إىل يرجع أن ااهد متين باب والسري، اجلهاد كتاب يف البخاري برقم)٣/٢٧٤(رواه كتـاب)٢٨١٧(، يف ومـسلم ؛
يف الشهادة فضل باب برقماإلمارة، تعاىل، اهللا  ).١٨٧٧(سبيل

األ

ب يف
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أنس: ١٣٢٧-٣٢ الـنيب :وعن أتِت سراقَةَ، بن حاِرثة أُم وهي البراِء بنت الربيِع أم ،أنَّ
فَقَالَت:دحت أالَ اِهللا، رسولَ اجلَنـِةيا يف كَـانَ فَـإنْ بدٍر، موي قُِتلَ وكَانَ حاِرثَةَ، نع ثُِني

فَقَالَ البكَاِء، يف علَيِه تدهتاج ذَِلك رغَي كَانَ وإنْ ،تربيف(( :ص ِجنـانٌ إنها حاِرثَةَ أُم يا
اَألعلَى سودالِفر أصاب ابنِك وإنَّ ، البخاري[))اجلَنِة .)٢(]رواه

عاِمٍر: ١٣٤٣-٣٣ بِن عقْبةَ ناجلهينعَاللَِّه:قَال رسولَ تِمعسُقُولِخلُ(( : يـدي اَهللا إنَّ
اجلَنةَ نفٍَر ثَالَثَةَ الواِحِد وار: ِبالسهِم ،ِبلَهنوم ِبِه، والراِمي ،راخلَي صنعِتِه يف ِسبتحي هاِنعواصم

فَإنها هنع رغْبةً هلِّمع ما دعب يمالر كرت نمو تركَبوا، أنْ ِمن إيلَّ بأح ترموا وأنْ واركَبوا،
تركَها قَالَ))ِنعمةٌ أَو داود[))كَفَرها(( :، أَبو .)٣(]رواه

أوىف: ٥٤-٣٤ أيب بن اهللا عبِد إبراهيم أيب اهللاأنَّ: بوعن لَِقيرسول اليت أياِمِه بعِض يف
فَقَالَ ،فيهم قَام سمالش مالَِت ِإذَا حتى ظَرتان ،ودالع ِلقَـاَء(( :ِفيها تتمنوا ال ،اسالن أيها يا

واعلَمـ فَاصربوا، موهملقيت فَِإذَا العاِفيةَ، اهللا واسأَلُوا ،ودِظـالِلالع ـتحت اجلَنـةَ أنّ وا
النيب،))السيوِف قَالَ ثُم: ))،اِبزاألح اِزمهو السحاِب، ِريجمو الِكتاِب، منِزلَ ماللَّه

هملَيع وانصرنا مهِزملَيِه[))اهع فَقت٤(]م(.

السجود كثرة .فضل

ولفظه )١( البخاري أخرجه حديث من ومـا: ((جزء الدنيا لَه وأَنَّ الدنيا ِإلَى ِجعري أَنْ هرسي ريخ اللَِّه دِعن لَه وتمي عبٍد ِمن ما
الشهادِة فَضِل ِمن يرى ِلما ِهيدالش ِإلَّا أُخرىِفيها مرةً فَيقْتلَ الدنيا ِإلَى ِجعري أَنْ هرسي هاحلـور))فَِإن باب والسري، اجلهاد كتاب ،

وصفتهن برقم)٣/٢٦٧(العني برقم)٢٧٩٥(، تعاىل اهللا سبيل يف الشهادة فضل باب اإلمارة، كتاب يف ومسلم ،)١٨٧٧.(
والسري،) ٢( اجلهاد كتاب يف البخاري وفيهرواه فقتله، غرب سهم أتاه من حاِرثَـةَ: فَقَالَت: "باب نع تحدثُِني أَلَا اللَِّه ِبين ، "يا

هنا قوله حاِرثَةَ:فَقَالَت: " بدل نع تحدثُِني أالَ اِهللا، رسولَ برقم)٣/٢٧١(، "يا ،)٢٨٠٩.(
الرمي )٣( فضل باب اجلهاد، كتاب يف داود أبو برقم )٣٨٨ص(رواه ولفظه )٢٥١٣(، ِبالـسهِم: ((، يـدِخلُ وجلَّ زع اللَّه ِإنَّ

الْجنةَ نفٍَر ثَلَاثَةَ الْخير:الْواِحِد صنعِتِه ِفي ِسبتحي هاِنعِبِه،ص اِميالروا،وكَبارو وارموا ِبلَهنمأَنْ،و ِمن ِإلَي بأَح ترموا ،تركَبواوأَنْ
ثَلَاثٌ ِإلَّا اللَّهِو ِمن سلَي:هسفَر الرجِل أِْديبت،لَهأَه هتبلَاعمِلِه،وبنو ِبقَوِسِه هيمرـا،وهفَِإن ـهنع رغْبةً هِلمع ما دعب يمالر كرت نمو

تركَها قَالَ))ِنعمةٌ ا(( : أَوهاهللا))كَفَر رمحه األلباين الشيخ قال وبه: " ؛ امسه، يف واالضطراب يزيد، بن خالد جلهالة ضعيف إسناده
العراقي احلافظ داود: انظر" أعله أيب سنن برقم)١٠/٣٠٤(ضعيف ،)٤٣٣.(

النيب )٤( كان باب والسري، اجلهاد كتاب يف البخاري الرواه تزول حىت القتال أخر النهار أول يقاتل برقم )٤/١١(شمسمل ،
برقم)١٩٩٦–٢٩٩٥( والسري اجلهاد كتاب يف ومسلم ).١٧٤٢(؛
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)٢٩( 

فراس: ١٠٨ أيب بنوعن الْأَسلَِميرِبيعةُ رسولكَعٍب الصفةخادم أهل ومن ،َقَال: تكُن
اللَِّه رسوِل عم أَِبيتِلي فَقَالَ وحاجِتِه ِبوضوِئِه هتيلْ(( :فَأَتس((،ِة: فَقُلْتنالْج ِفي كافَقَترم أَلُكأَس

ذَِلك(( :قَالَ رغَي أَو((،قُلْت : ))ذَا وهوِد(( : قَالَ،))كجالس ِبكَثْرِة فِْسكن علَى رواه [))فَأَِعني
. )١(]مسلم

إليه وشوقاً اهللا خشية من البكاء .فضل
هريرةَو: ٤٥٣-٣٥ أَِبي نعَاللَِّه:قَال رسولُ خـشيِة(( :قَالَ ِمن بكَى رجلٌ ارالن ِلجي لَا

اللَّ ودعي حتى جهـنماللَِّه ودخـانُ اللَّـِه سِبيِل ِفي ارغُب ِمعتجي ولَا الضرِع ِفي نرواه [))ب
وقال صحيح: الترمذي  . )٢(]حديث

واخلاملني والفقراء املسلمني ضعفة .فضل
وهٍبوعن: ٢٥٧-٣٦ نب النِبي :قَالَحاِرثَةَ تِمعسُقُولِب(( : ي كُمِبرأُخ الْجنـِةأَلَا ؟أَهِل

هرلَأَب اللَِّه علَى مأَقْس لَو متضعٍف ضِعيٍف الناِر،كُلُّ ِبأَهِل كُمِبرأُخ جـواٍظ؟أَلَا عتـلٍّ كُلُّ
عليه[))مستكِْبٍر .)٣(]متفق

سهٍلو: ٢٦٧-٣٧ نسعدع اللَِّهقال : قَالَبن وكَاِفلُ(( :رسولُ الْجنـِةوأَنا ِفـي الْيِتيِم
بينهما جفَرو والْوسطَى ِبالسبابِة ارأَشو البخاري[))هكَذَا .)٤(]رواه

اليتيم ((و ِبأموره  القَ)):كَافلُ اِئم.
هريرة: ٢٦٨-٣٨ أَيب قَالَوعن اهللا: ، رسول أَنـا: ((قَالَ ِلغيِرِه أَو لَه اليتِيم وهـوكَافلُ

اجلَنِة يف والوسطَى))كَهاتيِن بالسبابِة أنس نب اِلكم وهو اِوي الر ارأَشمسلم[.و .)٥(]رواه

برقم )١( عليه، واحلث السجود فضل باب الصالة، كتاب يف مسلم  ). ٤٨٩(رواه

اهللا )٢( خشية من البكاء فضل يف جاء ما باب الزهد، كتاب يف الترمذي برقم )٤/٤٨١(رواه يف)٢٣١١(، األلبـاين وصححه ؛
برقم)٢/٢٦٧(الترمذيصحيح ،)١٨٨١( 

باب )٣( القرآن، تفسري كتاب البخاري زِنيٍمرواه ذَِلك دعب برقم )٢/٨٤(عتلٍّ الكـرب)٤٩١٨(، بـاب األدب، كتاب ويف ،
برقم )٧/١١٨( تعـاىل)٦٠٧١(، قولـه باب والنذور، األميان كتاب ويف ، :ـاِنِهممأَي ـدهج ِباللّـِه ، )٧/٢٨٤(أَقْـسمواْ

برقم)٦٦٥٧(برقم ومسلم الْجنِة: ((بلفظ) ٢٨٥٣(؛ ِبأَهِل كُمِبرأُخ متضعٍف(( :قَالَ،بلَى : قَالُوا؟أَلَا ضِعيٍف أَقْـسم،كُلُّ لَو
هرلَأَب اللَِّه قَالَ،))علَى اِر(( : ثُمالن ِبأَهِل كُمِبرأُخ مستكِْبٍر(( : قَالَ،بلَى: قَالُوا،))؟أَلَا جواٍظ عتلٍّ  )).كُلُّ

يتيماً) ٤( يعول من باب األدب، كتاب يف البخاري برقم )٧/١٠١(رواه وبرقم)٥٣٠٤(، ،)٦٠٠٥.( 

برقم)٥( واليتيم، واملسكني األرملة إىل اإلحسان باب والرقائق، الزهد كتاب يف مسلم   . )٢٩٨٣(رواه

األ
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)٣٠( 

ِلغِريِه: ((وقوله أَو لَه ِتيمالي(( اهنعم ،:أَو ـهأم كْفَلهت أنْ ِمثلُ فالقَريب ،هِمن يبناألج أَو ،هقَريب
جلَمأع واهللا قَرابِتِه، ِمن مهغَري أَو وهأخ أَو هد.
عاِئشةَو: ٢٧٤-٣٩ نلعقَالَت لَها: أَنها ابنتيِن تحِملُ ِمسِكينةٌ ثَلَـاثَ،جاَءتِني فَأَطْعمتها

ِإلَى،تمراٍت تفَعرو تمرةً ِمنهما واِحدٍة كُلَّ طَتافَأَعاهتناب فَاستطْعمتها ِلتأْكُلَها تمرةً ،ِفيها
بينهما تأْكُلَها أَنْ ِريدت تكَان الَِّتي التمرةَ قَّتا،فَشهأْنش صـنعت،فَأَعجبِني الَِّذي تفَذَكَر

اللَِّه ِب((:فَقَالَِلرسوِل لَها بجأَو قَد اللَّه الْجنةَِإنَّ النـاِر،ها ِمن ِبها أَعتقَها رواه [ ))أَو
.)١(]مسلم

املرأة على الزوج . حق
سلَمةَو: ٢٩٢-٤٠ أُم نلعاللَِّه: قَالَت رسولُ عنهـا: ((قَالَ وزوجها تاتم امرأٍَة أَيما

الْجنةَ لَتخد و[ ))راٍض الترمذي حسنه:قَالَرواه حِديثٌ .)٢(]ذَا

السنة على باحملافظة . األمر
هريرةَو: ١٦٢-٤١ أَِبي نعاللَِّه رسولَ أَبى(( :قَالَأَنَّ نم ِإلَّا الْجنةَ يدخلُونَ أُمِتي ،))كُلُّ

يأْبى:قَالُوا نمو اللَِّه رسولَ الْج(( : قَالَ؟يا دخلَ أَطَاعِني نـىمأَب فَقَـد عصاِني نمو ))نةَ
البخاري[ .)٣(]رواه

اخلري طرق األرحام" كثرة وصلة الوالدين بر ".باب
هريرةَو: ٣٢٢-٤٢ أَِبي نعِبيالن نعَقَال: )) فأَن ِغمر،فأَن ِغمر ثُم،ـفأَن ِغمر ثُم،

الِْكب دِعن أَبويِه كرأَد نا،ِرمِهمِكلَي أَو الْجنةَ،أَحدهما يدخلْ مسلم[))فَلَم .)٤(]رواه

والصلة) ١( الرب كتاب يف مسلم برقمرواه البنات إىل اإلحسان فضل باب  .)٢٦٣٠(واألدب،

املرأة )٢( على الزوج حق يف جاء ما باب الرضاع، كتاب يف الترمذي برقم )٣/٤٦٦(رواه وقال )١١٦١(، غريب؛: ، حديث هذا
املرأة على الزوج حق باب النكاح، كتاب يف ماجة برقم )٣/٣٠٧(وابن احل) ١٨٥٤(، مساوٍر جلهالة ضعيف وأمه،وإسناده مريي

األطراف: انظر مبعرفة األشراف برقم )١٣/٦٤(حتفة بـرقم)١٨٢٩٤(، الترمـذي ضعيف يف اهللا رمحه األلباين وضعفه ، )٢٠٠(؛
بـرقم)١١٧٧(ورقم ماجـة ابن ضعيف ويف املرأة؛ على الزوج حق يف جاء ما باب الـضعيفة)٤٠٧(، السلـسلة يف وقـال ، :
برقم)٣/٦١٦(منكر ،)١٤٢٦.( 

النيبرواه ) ٣( بسنن االقتداء باب والسنة، بالكتاب اإلعتصام كتاب يف برقم)٨/١٧٧(البخاري ،)٧٢٨٠.( 

اجلنـة، )٤( يـدخل فلـم الكـرب عنـد أحدمها أو أبويه أدرك من أنف رغم باب واألدب، والصلة الرب كتاب يف مسلم رواه
).٢٥٥١(برقم

األ
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الدرداِءو: ٣٣٩-٤٣ أَِبي نعَفَقَال اهأَت رجلًا ِبطَلَاِقهـا: أَنَّ تـأْمرِني أُمي وِإنَّ امرأَةً ِلي ،ِإنَّ
اللَِّه:قَالَف رسولَ تِمعسُقُولي: ))ِةالْونالْج أَبواِب أَوسطُ اِلد،ذَِلـك فَأَِضع ِشئْت فَِإنْ

ابالْب،فَظْهاح وقال[))أَو الترمذي صحيح: رواه حسن .)١(]حديث
واملواضع منهم الزيارة وطلب وحمبتهم، وصحبتهم، وجمالستهم اخلري أهل زيارة

.الفاضلة
هريرةَ:  ٣٦٦-٤٤ أَِبي نعَاهللاقَالَ:قَال اهللا: ((رسول يف لَه أخاً ارز أَو مِريضاً ادع نم

مناٍد اهادن منِزالً: ، اجلَنِة ِمن أتوبتو ،اكشمم طَابو ،تِطب وقـالَ[))ِبأنْ الترمـذي، : رواه
النسخ بعض ويف حسن، .)٢(]غريب: حديث

ال عن والتعفف يده عمل من األكل على لإلعطاءاحلث والتعرض . سؤال
عمٍرو: ٥٥٦-٤٥ نب اللَِّه دباللَِّه:قالبع رسولُ مِنيحةُ(( :قَالَ نلَاهأَع خصلَةً أَربعونَ

اللَّـ لَهخأَد ِإلَّا موعوِدها ِديقصتو ثَواِبها رجاَء ِمنها ِبخصلٍَة يعملُ عاِمٍل ِمن ما ِبهـاالْعنِز ه
البخاري[))الْجنةَ  .)٣(]رواه

العادل الويل

من) ١( جاء ما باب والصلة، الرب كتاب يف الترمذي الوالدينرواه رضا يف برقم )٤/٢٧٥(الفضل قـال)١٩٠٠(، مث وهـذا: ،
الوالدين رضا يف الفضل من جاء ما باب والصلة، الرب كتاب يف الترمذي صحيح يف األلباين وصححه صحيح؛ ، )٢/١٧٥(حديث

).  ١٥٤٨(برقم
اإلخوان )٢( زيارة يف جاء ما باب والصلة الرب كتاب يف الترمذي برقم)٤/٣٢٠(رواه كتـاب)٢٠٠٨(، كتـاب يف ماجة وابن ؛

مريضاً عاد من ثواب يف جاء ما باب برقم )٣/٢١(اجلنائز، بلفظ)١٤٤٣(، ،:))ـتِطب الـسماِء ِمن مناٍد نادى مِريضا ادع نم
منِزلًا الْجنِة ِمن أْتوبتو اكشمم طَابالقسلمي))و سنان أبو فيه ضعيف، وإسناده قـال، ضـعيف، وهـو سنان بن عيسى وامسه

اهللا: األثرم عبد أليب معني: قلت ابن عن مجاعة وقال فضعفه، سنان بن عيسى سنان مرة: أبو وقال احلديث، احلديث، : ضعيف لني
زرعة أبو حامت: وقال أبو وقال احلديث، ضعيف العجلي: خمتلط وقال احلديث، يف بالقوي النـسائي: ليس وضـعفه به، بأس ،ال
خراش ابن قال: وقال ومرة الثقات: صدوق، يف حبان ابن وذكره نكاره، حديثه حجر: انظر" يف البن التهذيب ؛ )٦/٣٣٠(ذيب

الترمذي سنن صحيح يف األلباين برقم)٢/١٩٤(وحسنه اإلخوان)١٦٣٣(، زيارة يف جاء ما باب والصلة الرب كتاب ،  .
وا) ٣( وفضلها، اهلبة كتاب يف البخاري املنيحةرواه فضل باب عليها، برقم)٣/١٩٥(لتحريض ،)٢٦٣١.(

األ
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٦٦٧-٤٦ :اِشِعيجالْم ِحماٍر بِن ِعياِض نعاللَِّه رسولَ ذُو(( :قَالَأَنَّ ثَلَاثَـةٌ الْجنِة أَهلُ
ِذ ِلكُلِّ الْقَلِْب ِقيقر ِحيمر ورجلٌ فَّقوم قدصتم مقِْسطٌ وعِفيـفسلْطَاٍن ومسِلٍم قُربى ي

ِعياٍل ذُو فِّفعتمسلم[ ))م .)١(]رواه

دفنه وحضور عليه والصالة امليت وتشييع . العيادة
اللَِّهعِليوعن: ٩٠٤-٤٧ رسولَ تِمعس ِإلَّا(( :يقُولُقَالَ غُدوةً مسِلما ودعي مسِلٍم ِمن ما

عبس علَيِه ملٍَكصلَّى أَلْف سبعونَ علَيِه صلَّى ِإلَّا عِشيةً هادع وِإنْ ِسيمي حتى ملٍَك أَلْف ونَ
الْجنِة ِفي ِريفخ لَه وكَانَ ِبحصي و[ ))حتى الترمذي حسن:قَالَرواه حِديثٌ .)٢(] هذَا

بلفظ)١( مسلم اللَِّه: " رواه رسولَ خطْبِتِهأَنَّ ِفي يوٍم ذَات يوِمي(( :قَالَ علَّمِني ِمما مِهلْتج ما كُملِّمأُع أَنْ أَمرِني ربي ِإنَّ أَلَا
عب،هذَا هلْتحن ماٍل حلَالٌكُلُّ كُلَّهم،دا حنفَاَء ِعباِدي لَقْتخ ِديِنِهم،وِإني نع مهالَتتفَاج اِطنييالش مهتأَت مهِإنو،ِهملَـيع تمرحو

ملَه لَلْتأَح سلْطَانا،ما ِبِه أُنِزلْ لَم ما ِبي يشِركُوا أَنْ مهترأَمِإنَّ،وومهقَتفَم الْأَرِض أَهِل ِإلَى ظَرن اللَّه،مهمجعو مهبرـا،عقَايب ِإلَّا
الِْكتاِب أَهِل قَالَ،ِمنو :ِبك ِليتأَبو كِليتِلأَب كثْتعب الْماُء،ِإنما ِسلُهغي لَا ِكتابا كلَيع لْتزأَنا،واِئمن هؤقْرقْظَانَتيِني،ورأَم اللَّه وِإنَّ
قُريشا قرأُح خبزةً: فَقُلْت،أَنْ وهعدفَي رأِْسي يثْلَغوا ِإذًا بقَالَ،ر :وكجرختاس كَما مهِرجختاس،ِزكغن مهاغْزو،ِفقننفَـس ِفقأَنو

كلَيثْ،ععبن جيشا ِمثْلَهوابعثْ عصاك،خمسةً نم كأَطَاع نِبم ثَلَاثَةٌ: قَالَ،وقَاِتلْ الْجنِة مقْـِسطٌ: وأَهلُ سلْطَاٍن متـصدق،ذُو
فَّقوِلٍم،مسمو قُربى ِذي ِلكُلِّ الْقَلِْب ِقيقر ِحيمر ِعياٍل،ورجلٌ ذُو فِّفعتم ِفيفعقَالَ،و : ةٌوسمخ الناِر زبر:أَهلُ لَا الَِّذي ِعيفالض

الًا،لَهم ولَا أَهلًا يبتغونَ لَا تبعا ِفيكُم مه الَِّذين،عطَم لَه يخفَى لَا الَِّذي اِئنالْخو،هانخ ِإلَّا قد ِإلَّا،وِإنْ يمِسي ولَا ِبحصي لَا ورجلٌ
وهواِلكمو ِلكأَه نع كاِدعخي((،اشالْفَح ِظرينالشو الْكَِذب أَو الْبخلَ ذَكَريف"و ا يعرف اليت الصفات باب اجلنة، كتاب يف ،

برقم النار وأهل اجلنة أهل   ).٢٨٦٥(الدنيا
املريض )٢( عيادة يف جاء ما باب اجلنائز، كتاب يف الترمذي وقال )٩١٩( برقم)٣/٣٠٠(رواه غريـب؛: ، حسن حديث هذا

علـي على موقوفاً وضوء، على العيادة فضل يف باب اجلنائز، كتاب يف داود بـرقم)٤٨٤ص(وأبو ومرفوعـاً)٣٠٩٨(، ،
اهللا)٣١٠٠- ٣٠٩٩(برقم رمحه داود أبو وقال علي: ، عن احلديث هذا النيبأسند وقـالعن صـحيح؛ وجه غري من

األلباين اهللالشيخ وقال:  رمحه مرفوعاً الترمذي وحسنه املرفوع، حكم يف موقوف صحيح مث: " حديث يرفعه، ومل وقفه من منهم
داود: قال أيب سنن صحيح ورواية درايةً رفعه عندي برقم )٨/٤١٣(األرجح الترمـذي)٢٧١٣(، صحيح يف األلباين وصححه ؛

برقم )١/٢٨٦( يف)٧٧٥(، جاء ما باب اجلنائز، أبواب عاد، من ثواب يف جاء ما باب اجلنائز كتاب يف ماجة وابن املريض؛ عيادة
برقم )٣/١١(مريضاً ماجة) ١٤٤٣(، ابن صحيح يف األلباين وصححه برقم )٢/٦(مبعناه؛ ولفظه )١١٩١(، ، :))ـاهأَخ أَتـى نم

ج فَِإذَا ِلسجي حتى الْجنِة خرافَِة ِفي مشى عاِئدا ِلمسـىالْمتح ملَـٍك أَلْف سبعونَ علَيِه صلَّى غُدوةً كَانَ فَِإنْ الرحمةُ هترغَم لَس
ِبحصي حتى ملٍَك أَلْف سبعونَ علَيِه صلَّى مساًء كَانَ وِإنْ ِسيمالعلل))ي يف اهللا رمحه الدارقطين اإلمام وذكره رقـم)٣/٢٦٧(؛ ،

عن: " الفق) ٣٩٨(السؤال ليلى أيب بن الرمحن عبد عن احلكم عن األعمش فرواه عنه واختلف عتيبة، بن احلكم رواه حديث هو
علـي على فوقفه شهاب أبو فأما عياش بن بكر وأبو الضرير، معاوية وأبو احلناط شهاب أبو كذلك األعمش، عن به حدث علي

احلكم، عن شعبة، ورواه األعمش، عن اآلخران األعمشفخالورفعه رواية علي، .ف عن نافع، بن اهللا عبد عن ، احلكم عن رواه
شعبة عن املقرئ، الرمحن عبد وأبو عدي، أيب بن حممد فرفعه رفعه، يف شعبة عن شـعبة .واختلف أصـحاب من غريمها  .ووقفه

األ

ي عن
ةبةبة بعبع عشـعشـ  .ب
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أي ":اخلريف"  املخروق، . اتىن: التمر

طاع املعصيةوجوب يف طاعتهم وحترمي معصية غري يف األمر والة . ة
فَقَالَ: ٦٧٣-٤٨ الْعاِص بِن عمِرو نب اللَِّه دبع ناللَِّه"  :وع رسوِل عم فَنزلْنـاكُنا سـفٍَر ِفي

ِخباَءه،منِزلًا ِلحصي نم ينتِضلُ،فَِمنا نم ه،وِمنا نم منـاِديوِمنا نـادى ِإذْ جشِرِه ِفي و
اللَِّه جاِمعةً:رسوِل اللَِّه،الصلَاةَ رسوِل ِإلَى قَبِلي(( : فَقَالَفَاجتمعنا ِبين كُني لَم هِإن

ملَه هلَمعي ما خيِر علَى هتأُم يدلَّ أَنْ علَيِه حقا كَانَ لَهـموي،ِإلَّا هلَمعي ما رش مهِذرِإنَّ،نو
أَوِلها ِفي عاِفيتها جِعلَ هِذِه كُمتا،أُمهونِكرنت ورأُمو بلَاٌء آِخرها ِصيبيسـةٌ،ونِفت وتِجيُء

بعضا بعضها قِّقرِذ،فَيه ِمنؤالْم فَيقُولُ الِْفتنةُ مهِلكَِتيوتِجيُء الِْفتنةُ،ِه وتِجيُء كَِشفنت ثُم
هِذِه هِذِه ِمنؤالْم وهـو،فَيقُولُ هتِنيم فَلْتأِْتِه الْجنةَ ويدخلَ الناِر نع حزحزي أَنْ بأَح نفَم
الْآِخِر والْيوِم ِباللَِّه ِمنؤا،يالن ِإلَى ِإلَيِهولْيأِْت يؤتى أَنْ ِحبي الَِّذي فَأَعطَاه،ِس ِإماما عايب نمو

طَاعتاس ِإنْ هِطعفَلْي قَلِْبِه وثَمرةَ يِدِه الْآخِر،صفْقَةَ قنع فَاضِربوا هاِزعني رآخ جاَء رواه [))فَِإنْ
.)١(]مسلم

بالن: "ينتضل" :قوله بالرمي يسابق والنشابأي  .بل
وبالراء، " اجلشر" و املعجمة والشني اجليم مكاا: بفتح وتبيت ترعى اليت الدواب  .وهي

بعضا" :وقوله بعضها رقيقا: "يرقق بعضا بعضها يصري بعده: أي ما لعظم خفيفا يرقق،أي فالثاين
معناه،األول وتسويلها: وقيل بتحسينها بعض إىل بعضها بعضا: وقيل،يسوق بعضها يشبه

ا يتعلق وما فضلها وبيان الزكاة وجوب .  تأكيد
١٢١٩-٤٩  :وبأَي أَِبي نعِبيِللن قَالَ رجلًا الْجنةَ"  :أَنَّ يدِخلُِني ِبعمٍل  : قَالَ،"أَخِبرِني

الصلَاةَ(( ِقيمتو شيئًا ِبِه ِركشت ولَا اللَّه دبعتِحمالر وتِصلُ الزكَاةَ عليه[))وتؤِتي .)٢(]متفق

موقوفا علي عن نافع، بن اهللا عبد عن احلكم، عن القاسم، بن الغفار عبد مرمي أبو بـنوروا .ورواه اهللا عبد عن عطاء، بن يعلى ه
أيضا موقوفا علي عن يسار .نافع، بن اهللا عبد عن عطاء، بن يعلى عن عـن .وقيل ، احلكم عن شعبة، قول القول يكون أن ويشبه

عطـاء، بن يعلى وملتابعة احلكم، عن مرمي، أيب وملتابعة كذلك شعبة عن رواه من لكثرة ، موقوفا علي عن نافع، بن اهللا عـنعبد
أعلم واهللا علي، عن نافع، بن اهللا برقم.أ"عبد الصحيحة يف األلباين وصححه ).١٣٦٧(هـ؛

برقم )١( فاألول األول اخللفاء ببيعة الوفاء وجوب باب اإلمارة، كتاب يف مسلم ).١٨٤٤(رواه
الزكاة )٢( وجوب باب الزكاة، كتاب يف البخاري برقم )٢/١٣٣(رواه بلفظ)١٣٩٦(، ومسلم أَعراِبيا  أَيوب  أَيبنع: ؛ أَنَّ

اللَِّه ِلرسوِل ضرعاقَِتِهن ِبِخطَاِم فَأَخذَ سفٍَر ِفي وهقَالَ،و ثُم ِبِزماِمها اللَِّه: أَو رسولَ ِمـن،يا يقَربِنـي ِبما أَخِبرِني دمحم يا أَو

األ

يبيِبي ر
نـنـن ـِمـِم يـيـي
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هريرةَو: ١٢٢٠-٥٠ أَِبي نعِبيالن أَتى أَعراِبيا عِملْتـه:فَقَالَأَنَّ ِإذَا عمـٍل علَى دلَِّني
الْجنةَ لْتخئًا(( : قَالَ،ديش ِبِه ِركشت لَا اللَّه دبعِق،تتةَووبكْتالْم الصلَاةَ كَـاةَ،يمالز وتؤدي

رمضانَ،الْمفْروضةَ ومصتذَا: قَالَ،وه علَى أَِزيد لَا ِبيِدِه نفِْسي النِبي،والَِّذي قَالَ ولَّى فَلَما
: ))فَلْي الْجنِة أَهِل ِمن رجٍل ِإلَى ظُرني أَنْ هرس نذَامه ِإلَى ظُرعليه[))ن .)١(]متفق

فضله وبيان رمضان صوم . وجوب
سهٍلو:  ١٢٢٥-٥١ نعِبيالن نعَقَال: ))لَه يقَالُ بابا الْجنِة ِفي ِمنه،الريانُ :ِإنَّ يدخلُ

مهرغَي دأَح هِمن يدخلُ لَا الِْقيامِة موي ِمنه: يقَالُ،الصاِئمونَ يدخلُ لَا فَيقُومونَ الصاِئمونَ نأَي
مهرغَي دأَح،أُغِْلق دخلُوا أَحد،فَِإذَا هِمن يدخلْ عليه[))فَلَم .)٢(]متفق

وفضله احلج .  وجوب
هريرةَو: ١٢٨٣-٥٢ أَِبي نعاللَِّه رسولَ إِ (( :قَالَأَنَّ بينهماالْعمرةُ ِلما كَفَّارةٌ الْعمرِة لَى

الْجنةُ ِإلَّا جزاٌء لَه سلَي ورربالْم جالْحعليه[))و .)٣(]متفق



ِمن،الْجنِة يباِعدِني النِبي،الناِروما فَكَف قَالَقَالَ ثُم أَصحاِبِه ِفي ظَرن ثُم: ))ِديه لَقَد أَو فِّقو قَالَ،))لَقَد :قُلْت فقَالَ؟كَي : 
ادفَأَع،ِبيالن وتؤِتي(( :فَقَالَ الصلَاةَ ِقيمتو شيئًا ِبِه ِركشت لَا اللَّه دبعاقَةَتالن عد ِحمالر وتِصلُ برقم))الزكَاةَ ،)١٣.(

الزكاة )١( وجوب باب الزكاة، كتاب يف البخاري برقم)٢/١٣٤(رواه الذي)١٢٩٧(، اإلميان باب اإلميان، كتاب يف ومسلم ؛
برقم اجلنة دخل به متسك من وأن اجلنة، به  ).١٤(يدخل

باب )٢( الصوم، كتاب يف البخاري برقمرواه لصائمني بـرقم)١٨٩٦(الريان الـصيام فـضل بـاب الصيام، كتاب ومسلم ؛
)١١٥٢.( 

وفضلها )٣( العمرة وجوب باب الصوم، كتاب يف البخاري برقم)٢/٢٤٠(رواه فضل)١٧٧٣(، باب احلج، كتاب يف ومسلم ؛
برقم عرفة ويوم والعمرة ).١٣٤٩(احلج

األ

لفضلفضل باب
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األحاديث فهارس
احلديث الصفحةالصحايبطرف

اجلنة يدخلين بعمل .....أخربين
عبدي ابتليت .....إذا

العبد ولد مات ....إذا
أناأرأي فأين قتلت إن .....ت

أعالها خصلة ......أربعون
بينهما ملا كفارة العمرة إىل .....العمرة

اجلنة؟ بأهل أخربكم ....أال
اجلنة أهل من امرأة أريك ....أال

اجلنة كنوز من كرت على أدلك .....أال
السيوف ضالل حتت اجلنة أبواب ...إن

الواحد بالسهم يدخل اهللا .....إن
امل املسلمإن أخاه عاد إذا .......سلم

اجلنة يف اليتيم وكافل .....أنا
الرب إىل يهدي الصدق ....إن
له يقال باباً اجلنة يف ....الريان: إن

يأمرين أيب وإن امرأة يل ......إن
ثالثة اجلنة .......أهل

وزوجها ماتت امرأة ......أميا
السالم أفشوا الناس ......أيها

مسكينة هلاجاءتين ابنتني ....حتمل
اجلنة أدخلك .....حبها

أنف رغم مث أنف، .......رغم
لغريه أو له اليتيم ....كافل

األنصاري أيوب أبو
مالك بن أنس

األشعري موسى أبو
عبداهللا بن جابر

العاص بن عمرو بن اهللا عبد
هريرة أبو

وهب بن حارثة
عباس بن اهللا عبد

األشعري موسى أبو
األشعري موسى أيب بن بكر أبو

اجلهين عامر بن عقبة
انثوب

سعد بن سهل
مسعود بن اهللا عبد

سعد بن سهل
الدرداء أبو

محار بن عياض
سلمة أم

سالم بن اهللا عبد
عائشة

مالك بن أنس
هريرة أبو
هريرة أبو

األ
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اجلنة يدخلون أميت .......كل
النيب مع .... يفكنا

اهللا رسول مع قعوداً ....كنا
النيب مع أبيت ..كنت

تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا ......ال
من بكاء رجل النار يلج خشيةال

....اهللا
السالم عليه إبراهيم .....لقيت

الناس أصاب تبوك غزوة كان .....ملا
النار يلج .........لن

يرجع أن حيب اجلنة يدخل أحد .....ما
يصلي مسلم عبد من ....ما
مسلماً يعود مسلم ........مامن

يتوضأ أحد منكم .....ما
وباإلسالم رباً باهللا رضي ....من

الربد صلى .....ينمن
راح أو املسجد إىل غداء .....من

اهللا سبحان قال .....من
كالمه آخر كان ....من

رجليه مابني شر اهللا وقاه .....من
أفشوا الناس أيها ......يا

العدو لقاء تتمنوا ال الناس أيها ....يا
حارثة عن حتدثين أال اهللا رسول ...يا

عمل على دلين رسول ....يا
اهللا رسول املوجبتان؟يا .....ما

هريرة أبو
عمر بن اهللا عبد

هريرة أبو
كعب بن ربيعة فراس أبو

هريرة أبو
هريرة أبو

مسعود ابن
هريرة أبو
موسى أبو

مالك بن أنس
حب سفيانأم أيب بنت رملة يبة

طالب أيب بن علي
اخلطاب بن عمر

اخلدري سعيد أبو
األشعري موسى أبو

هريرة أبو
اهللا عبد بن جابر

جبل بن معاذ
هريرة أبو

سالم بن اهللا عبد
أوىف أيب بن اهللا عبد إبراهيم أبو

مالك بن أنس
هريرة أبو

اهللا عبد بن جابر
هريرة أبو

األ
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تعاىل اهللا املؤمن: يقول لعبدي ....ما



األ
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املراج عفهارس
حجـر.١ البـن األطـراف، على النكت مع املزي، للحافظ األطراف، مبعرفة األشراف حتفة

حتقيق املكتـب: العسقالين، القيمة، الدار الشاوش، زهري إشراف الدين، شرف الصمد عبد
ط النشر٢اإلسالمي، سنة .هـ١٤٠٣:،

در.٢ السقالين، حجر بن علي بن أمحد للحافظ البخاري صحيح على التعليق وحتقيقتغليق : اسة
ط عمار، دار اإلسالم، املكتب موسى، الرمحن عبد بن النشر١سعيد سنة .هـ١٤٠٥:،

ومراجعـة.٣ ضبط العسقالين، حجر بن علي بن أمحد الدين شهاب للحافظ التهذيب، : ذيب
ط الفكر، دار العطار، مجيل النشر١صدقي سنة .هـ١٤١٥:،

حم.٤ عيسى أليب الترمذي، سنن وهو الصحيح حتقيقاجلامع سورة، بن عيسى بن أمحـد: مد
العلمية الكتب دار شاكر، .حممد

حتقيق.٥ سورة، بن عيسى بن حممد عيسى أليب الترمذي، سنن وهو الصحيح، كمـال: اجلامع
العلمية الكتب دار احلوت، .يوسف

حتقيق.٦ سورة، بن عيسى بن حممد عيسى أليب الترمذي، سنن وهو الصحيح، حممـد: اجلامع
ا عبد العلميةفؤاد الكتب دار .لباقي،

وعلـق.٧ أحاديثـه وخرج حققه القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أيب للحافظ ماجة، ابن سنن
ط: عليه بريوت، اجليل، دار معروف، عواد النشر١بشار سنة .هـ١٤١٨:،

ووضـع.٨ ورقمه حققه السندي، وحاشية السيوطي، الدين جالل احلافظ بشرح النسائي، سنن
مكتب طفهارسه بريوت، املعرفة، دار اإلسالمي، التراث النشر٣التحقيق سنة .هـ١٤١٤:،

ط.٩ حزم، بن دار األزدي، السجستاين األشعث بن سليمان داود أيب للحافظ داود أيب ،١سنن
النشر .هـ١٤١٩:سنة

ط.١٠ والتوزيع، لنشر املعارف مكتب األلباين، الدين ناصر حممد لإلمام الصحيحة ،١السلسلة
النشر .هـ١٤١٥: سنة

ط.١١ والتوزيـع، لنشر املعارف مكتب األلباين، الدين ناصر حممد لإلمام الضعيفة، ،١السلسلة
النشر .هـ١٤١٢:سنة
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الـشيخ.١٢ وأجازها أصوهلا حقق البخاري، إمساعيل بن حممد احلافظ لإلمام البخاري، صحيح
ط الفكر، دار باز، النشر١بن سنة .هـ١٤١١:،

احلافظ.١٣ لإلمام البخاري، بـهصحيح اعتىن البخاري، إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبـو: أيب
النشر سنة الكرمي، .هـ١٤١٩: صهيب

املكتـب.١٤ الشاوش، زهري عليه والتعليق طباعته على أشرف لأللباين، الترمذي، سنن صحيح
ط النشر١اإلسالمي، سنة .هـ١٤٠٨:،

الريـاض.١٥ والتوزيـع، للنـشر املعـارف مكتبة لأللباين، ماجة، ابن طصحيح سـنة١، ،
.هـ١٤١٧:النشر

الدولية.١٦ األفكار بيت به اعتىن واحد، جملد النووي، بشرح مسلم .صحيح
مكتبـة.١٧ الوادعي، هادي بن مقبل الرمحن عبد أليب الصحيحني، يف ليس مما املسند الصحيح

ط األثرية، النشر٢صنعاء سنة .هـ١٤٢٤:،
وال.١٨ للنـشر املعـارف مكتبـة لأللبـاين، داود، أيب سـنن سـنة١توزيـع،طضعيف ،

.هـ١٤١٧:النشر
وطباعته.١٩ استخراجه على أشرف األلباين، لإلمام النسائي، سنن الـشاوش،: ضعيف زهـري

ط اإلسالمي، النشر١املكتب سنة .هـ١٤١١:،
الـشاوش،.٢٠ زهري عليه والتعليق طباعته على أشرف األلباين، لإلمام الترمذي، سنن ضعيف

ط اإلسالمي، النشر١املكتب سنة .ـه١٤٠٨:،
حممد.٢١ وأبواا كتبها رقم العسقالين، حجر ابن للحافظ البخاري، صحيح شرح الباري فتح

ط والنشر، لطباعة الفيحاء دار لنشر، السالم دار الباقي، عبد النشر١فؤاد سنة .هـ١٤١٨:،
الـدارقطين،.٢٢ أمحد بن عمر بن علي احلسن أيب للحافظ النبوية، األحاديث يف الواردة العلل

النشرحم: حتقيق سنة طيبة، دار السلفي، اهللا زين الرمحن .هـ١٤٢٢:فوظ
أوهـام.٢٣ تتبـع وبذيله النيسابوري، احلاكم اهللا عبد أيب للحافظ الصحيحني، على املستدرك

احلرمني، دار الوادعي، هادي بن مقبل الرمحن عبد أيب لإلمام الذهيب عليها سكت اليت احلاكم
النشر١ط سنة .هـ١٤١٧:،
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اإلمام.٢٤ نصهمسند وضبط حققه حنبل، بن عبـد: أمحد وأمحـد الطوري، املعايل أبو السيد
املـسلمي، مهـدي وحممد النوري، حممد وإبراهيم الزاملي، إبراهيم وأمين اهللا، عبد الرزاق

ط والنشر، للطباعة الكتب عامل خليل، حممد النشر١وحممود سنة .هـ١٤١٩:،
إعداد.٢٥ الشريف، النبوي احلديث أطراف بيـسوين/ موسوعة بـن السعيد حممد هاجر أبو

ط بريوت، التراث، عامل النشر١زغلول، سنة .هـ١٤١٠:،
تقريظ.٢٦ الوائلي، حيدر حممد بن حسن لشيخ الباب، ويف الترمذي قول يف األلباب عبد / نزهة

ط والتوزيع، لنشر اجلوزي ابن دار احلاشدي، حممد بن النشر١اهللا سنة .      هـ١٤٢٦: ،
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املوضوعاتفهار س
الصفحةاملوضوع

املقدمة
األول النووي: املبحث اإلمام ترمجة

وكنيته امسه
للعلم طلبه

مؤلفاته
شيوخه

عليه العلماء ثناء
وفاته مولده، تالميذه،

الثاين كتابه: املبحث يف ومنهجه بالكتاب، التعريف
األول اجلنة: الفصل ثوا اليت القلوب أعمال

الرجاء
خمصوصة وآيات سور على احلث

واليقني التوكل يف وباب الصرب، فضل
الثاين اجلنة: الفصل ثواا اليت اللسان أعمال
الصدق فضل

باخلري والتهنئة التبشري استحباب
بإفشائه واألمر السالم فضل

عليه واحلث الذكر فضل
له مات من يقول وما امليت عند يقال ميتما

اللسان حبفظ واألمر الغيبة حترمي
الكذب حترمي
الثالث اجلنة: الفصل ثواا اليت اجلوارح أعمال
الوضوء فضل
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والعصر الفجر صالة فضل
املساجد إىل املشيء فضل

الفرائض مع الراتبة السنن فضل
الليل قيام فضل

اجلهاد فضل
السجود كثرة

خ من البكاء إليهفضل وشوقاً اهللا شية
واخلاملني والفقراء املسلمني ضعفة فضل

املرأة على الزوج حق
السنة على باحملافظة األمر

اخلري طرق كثرة بيان
منهم الزيارة وطلب وحمبتهم، وصحبتهم وجمالستهم اخلري أهل زيارة

لإلعطا والتعرض السؤال عن والتعفف يده عمل من األكل على ءاحلث
العادل الويل

دفنه وحضور عليه والصالة امليت وتشييع العيادة
معصية يف طاعتهم وحترمي معصية غري يف األمر والة طاعة وجوب

ا يتعلق وما فضلها وبيان الزكاة وجوب تأكيد
فضله وبيان رمضان صوم وجوب

وفضله احلج وجوب
األحاديث فهارس
املراجع فهارس

املواضيعفهارس
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،
هـ،١٤٢٩

.
املرسلني على وسالم يصفون عما العزة وسبحانربكرب

العاملنيواحل .مدرب ...
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