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إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا 
 فهو ادلهتدي ومن يضلل فلن جتد لو ولياً مرشداً .

 إلو إال هللا ودده ال شري  لو وأشهد أن ادمحًا عدده ورسولو لل  هللا عليو وعل  للو وأشهد أن ال
 . ولحدو أمجعُت

 ) ََي أَي َُّها الَِّذيَن لَمُنواْ ات َُّقواْ اّلّلَ َدقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ( .
ُهَما رَِجااًل َكِثَتاً  ) ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكمُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ن ن َّْفٍس َواِدَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

 َوِنَساء َوات َُّقواْ اّلّلَ الَِّذي َتَساءُلوَن بِِو َواأَلْرَداَم ِإنَّ اّلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيداً ( .
َ ِإنَّ اّللََّ َخِدٌَت ِبَا تَ ْعَمُلوَن (  )ََي أَي َُّها الَِّذيَن لَمُنوا ات َُّقوا َمْت ِلَغٍد َوات َُّقوا اّللَّ َ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدَّ  اّللَّ

 أما بعد
 فاتقوا هللا أيها ادلسلمون .

 واعلموا أن اجلنة ىي الدار اليت أعدىا هللا ألوليائو ادلتقُت .
 عل  قلب بشر . : فيها ما ال عُت رأت وال أذن مسعت وال خطراجلنة 

 عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقُت . اجلنة :
 فيها أنواع ادللذات وادلأكوالت وادلشروابت . اجلنة :
 : خلود فال موت ، لحة فال مرض .اجلنة 

 أال وإن من رمحة هللا أن جعل ىذه اجلنة العظيمة لدخوذلا أسداابً يسَتة ) فضاًل من هللا ونعمة ( .
 هد يف فعل ىذه األسداب اخلفيفة اليسَتة ، وادلوفق من وفقو هللا .فادلوفق من اجت

 ى هللا ودسن اخللق.و : تق فمن أسباب دخول اجلنة
 عن أكثر ما يدخل اجلنة فقال: )تقوى هللا ودسن اخللق(. رواه الًتمذي. فقد سئل رسول هللا 

 ومنها: احملافظة عل  لالة الفجر والعصر.
 خل اجلنة( متفق عليو.)من لل  الربدين د قال 
 ) لن يلج النار أدد لل  قدل طلوع الشمس وقدل غروهبا ، يعٍت الفجر والعصر ( . وقال 
 عل  ىاتُت الصالتُت ففيهما األجر الكدَت والثواب العظيم . فحافظ

 فأين من يتساىلون بصالة الفجر ، يقومون ألعماذلم وال يتأخرون حلظة ، وال يقومون لصالهتم .
  إذ يقول ) ف لن من بعدىم خلن أضاعوا الصالة واتدعوا الشهوات فسول يلقون غياً ( .لدق هللا

 ) أثفل الصالة عل  ادلنافقُت لالة العشاء والفجر ( . قال 
 إطعام الطعام والصالة ابلليل. : أسباب دخول اجلنة ومن
 .دخلوا اجلنة بسالم( ناس نيام ت)أيها الناس أطعموا الطعام، وِللوا األردام، وللوا ابلليل وال قال 

 لالة الليل عالمة الزاىدين .



 ) أفضل الصالة بعد الفريضة لالة الليل ( . قال 
كانت امرأة دديب بن ادمح الزاىد توقظو ابلليل وتقول : ذىب الليل ، وبُت أيدينا طريق بعيد ، وزادان 

 قول :قليل ، وقوافل الصاحلُت ُقّدامنا وحنن قد بقينا ، وكانت ت
 َي راقَد الليِل كم ترقُد قم َي ددييب قد دان ادلوعدُ 
 وخذ من الليِل وأوقاتِو وْرداً إذا ما ىجَع الرُّقدُ 
 من انَم دىت ينقضي ليلُو مل يدلغ ادلنزَل أو جيهدُ 

 قل ألويل األلداِب أىِل التق  قَنطرُة الَعْرِض لكم موعدُ 
 لظلمة القدور . قال أبو الدرداء : للوا ركعتُت يف ظلم الليل

 كلمة التوديد.   أسباب دخول اجلنة : ومن
 .)من مات وىو يعلم أن ال إلو إال ىو دخل اجلنة(  قال 
َر َشاكٍّ ِفيهِ  قال و  َ هِبَِما َعْدٌد َغي ْ ُ َوَأّنِّ َرُسوُل اّللَِّ اَل يَ ْلَق  اّللَّ  َما ِإالَّ َدَخلَ ) ... َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اّللَّ

 اجْلَنََّة( متفق عليو.
: ََي َأاَب ُىَريْ رََة! َوأَْعطَاِن نَ ْعَلْيِو قَاَل: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ويف دديث أيب ىريرة الطويل وفيو )قال أبو ىريرة، فَ َقاَل 

ُ ُمْستَ ْيِقناً هِبَا قَ ْلدُ اْذَىْب بِنَ ْعَليَّ َىاتَ ُْتِ َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َىَذا احْلَاِئِط َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَو  ْرُه ِإالَّ اّللَّ ُو فَ َدشِّ
 . اِبجْلَنَّة(
 : قراءة لية الكرسي بعد كل فريضة.ومنها
 .ل اجلنة إال ادلوت( )من قرأ لية الكرسي بعد كل مكتوبة مل مينعو من دخو  قال 

 فآية الكرسي أعظم لية يف كتاب هللا .
 فعل  ادلسلم أن يقرأ هبا كثَتاً وخالة عند النوم ، وبعد الصالة الفريضة ، ويف الصداح وادلساء .

 كفالة اليتيم.  ومنها:
 .كذا، وشد  بُت ألابعو( )أان وكافل اليتيم يف اجلنة ى قال 

 هللا أكرب ، أجر كدَت عظيم .
يف اجلنة، وال منزلة  ون رفيق النيّب يَعمل بو؛ ليك دّق عل  من مسع ىذا احلديث أن : قال ابن بطال

 .يف اآلخرة أفضل من ذل 
 الذكر بعد الوضوء. ومنها :
ُ َوَأنَّ  -َأْو فَ ُيْسِدُغ  -)َما ِمْنُكْم ِمْن َأَدٍد يَ تَ َوضَّأُ فَ يُ ْدِلُغ  قال  اْلُوُضوَء ُُثَّ يَ ُقوُل َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَو ِإالَّ اّللَّ

 . َوَرُسولُُو ِإالَّ فُِتَحْت َلُو أَبْ َواُب اجْلَنَِّة الثََّمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن أَيَِّها َشاء( ُُمَمَّداً َعْدُد اّللَِّ 
 دعاء سهل يسَت ، فعلي  أخي ادلسلم أن حتافظ عل  ىذا الدعاء اليسَت الذي أجره دخول اجلنان .

ن رَّبُِّكْم َوَجنَّ قال تعاىل )   ( .ٍة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت َوَسارُِعواْ ِإىَل َمْغِفرٍَة مِّ



 ( . فَاْسَتِدُقواْ اخْلَي ْرَاتِ قال تعاىل ) 
 ( . يف َذِلَ  فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ وقال تعاىل ) وَ 

 أقول قويل ىذا واستغفر هللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرديم
 

 طبة الثانيةاخل
 هلل رب العادلُت ، الذي فتح ابب الفضائل لعداده ، يعملون القليل ويثابون الكثَت . احلمد

 والصالة والسالم عل  ندينا ادمح وعل  للو ولحدو أمجعُت .
 أما بعد :

 فاتقوا هللا أيها ادلسلمون ، واجتهدوا يف األعمال الصاحلة اليت تقربكم إىل هللا وتدخلكم اجلنان .
 : قول ال دول وال قوة إال ابهلل . أال : وإن من األسباب أيضاً اليت تكون سبباً يف دخول اجلنة

 .)ال دول وال قوة إال ابهلل كنز من كنوز اجلنة(  قال 
 .وىذه الكلمة كلمة عظيمة 

عًتال : قال العلماء: سدب ذل  أهنا كلمة استسالم وتفويض إىل هللا تعاىل، وا-رمحو هللا-قال النووي 
ابإلذعان لو، وأنو ال لانع غَته، وال رادَّ ألمره، وأن العدد ال ميل  شيًئا من األمر، ومعٌت الكنز ىنا أنو 

 م .ثواب مدخر يف اجلنة وىو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالك
مل ادلشاق وىذِه الكلمة ذلا أتثَت عجيب يف معاجلة األشغال الصعدة، وحت -رمحو هللا -وقال ابن القيم 

 ر .والدخول عل  ادللوك، وَمن ُُيال، وركوب األىوال، وذلا أيًضا أتثَت يف دفع الفق
 : سؤال هللا اجلنة ثالاثً . ومن أسباب دخول اجلنة

 .)من سأل هللا اجلنة ثالث مرات، قالت اجلنة: اللهم أدخلو اجلنة(  قال 
 طلب العلم ابتغاء مرضات هللا.:  ومنها
 .طريقاً يلتمس فيو علماً سهل هللا لو بو طريقاً إىل اجلنة(  )من سلط قال 

 السنن الرواتب :احملافظة عل   ومنها :
َر َفرِيَضٍة ِإالَّ بَ ٌَت ا قال  ُ َلُو بَ ْيتاً يف )َما ِمْن َعْدٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِّ  ّللَِِّ ُكلَّ يَ ْوٍم ثِن ْيَتْ َعْشرََة رَْكَعًة َتَطوُّعاً َغي ْ ّللَّ
 .نَِّة أَْو ِإالَّ ُبٌِتَ َلُو بَ ْيٌت يف اجْلَنَّة( اجلَْ 

 : كثرة الذىاب إىل ادلسجد . ومنها
 ) من غدا إىل ادلسجد أو راح أعد هللا لو يف اجلنة نزالً كلما غدا أو راح ( . قال 

 ومنها : إماطة األذى عن الطريق .
 ( .َشَجرٍَة َقطََعَها ِمْن َظْهِر الطَّرِيِق َكاَنْت تُ ْؤِذى النَّاَس  يف  اجْلَنَّةِ  َلَقْد َرأَْيُت َرُجالً يَ تَ َقلَُّب يف )  قال 
 



 اللهم إان نسأل  اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل .
 ونعوذ ب  من النار وما قرب إليها من قول أو عمل .

 اللهم إان نسأل  فعل اخلَتات وترك ادلنكرات .
 ال والغٌت .اللهم إان نسأل  اذلدى والتق  والعف

 ربنا لتنا يف الدنيا دسنة ويف اآلخرة دسنة وقنا عذاب النار .
 

نَّ اّللََّ َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَل  النَّيبِّ ََي أَي َُّها الَِّذيَن كما أمركم هللا هبذا بقولو ) إِ   وللوا عل  النيب الكرمي 
 ( . َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًمالَمُنوا َللُّوا 

 اللهم لل وسلم عل  عددك ورسول  ندينا ادمح وعل  للو ولحدو أمجعُت
 
 


