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إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال مضل له ،           

 ومن يضلل فال هادي له .

 وأشهد أن ال إله إال اهلل ، وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .  

ََِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهلل َا الَّ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي     .  102سورة آل عمران :   َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنتُْم ُمْسلُِمونَ َيا َأهيه َيا َأهيه

ا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثِريًا َونَِساًء َواتَُّقو

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديداً  . 1سورة النساء :   ًَعَليُْكْم َرِقيبا  َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم   .  َيا َأهيه

 . 71-70سورة اْلحزاب:  ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً  َوَمنْ 

، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ،   ى ، وخري اهلدي هدي حممد ـأما بعد ... فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعال      

   وكل ضاللة يف النار.

ْلنَا َبْعَضُهْم َعََل َبْعٍض  َولُِكلٍّ  ، وقال تعاىل : ) 21اإلرساء/  (َولَْْلِخَرُة َأْكََبُ َدَرَجاٍت َوَأْكََبُ َتْفِضيالً قال تعاىل : ) اْنظُْر َكيَْف َفضَّ

َّا َعِمُلوا   . 132( األنعام/ من اآليةَدَرَجاٌت ِِم
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وأدلُتها من  أسباَب دخوِل اجلنَّة كثريٌة ومتنوعٌة،ولعباده املسلمني  دار الكرامة التي أعدها اهلل عز وجلاجلنة هي      

وإنام تكون اْلعامل الصاحلة سببًا لشمول رمحة اهلل للعاملني، ويكون تفاوت الدرجات  الكتاِب والسنِة كثرية،

  .بحسب تلك اْلعامل

الدرجة  ال يوجد مثله يف هاونعيم هبا متعتها اخلاصةوإنام لكل درجة أهل الدرجات يف اجلنة ليسوا يف نعيم واحد ف     

 . فكلام علت الدرجة اتسعت واتسع معها نعيمها التي دوهنا

َرجاِت  انهحِمن رمحِة اهلِل سبو      قد وعد الطائعني بمنازل يف اجلنة إن هم و ؛ وفْضلِه أن جَعَل أسباًبا كثريًة لَرْفِع الدَّ

 تفاضلهم بسبب إال والدرجات قاموا بام حثَّهم عليه من تلك الطاعات ، وما ذلك التفاضل بني أهل اجلنة يف املنازل

 . الدنيا يف الطاعات أعامل يف

واجلنَّة درجات ، متفاضلة تفاضاًل عظياًم ، وأولياء اهلل املؤمنون املتقون :  : - اهلل رمحه –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . ( 274) ص  "تفسري السعدي  "( ، وينظر:  188/  11)  "الفتاوى جمموع " .  يف تلك الدرجات : بحسب إيامهنم ، وتقواهم

ة العمل يف رفع درجح بوضويفهم منها  من الكتاب والسنة الصحيحة نصوصبجمع ويف هذا الكتيب قمت      

 .للسنة اْلعامل الصاحلة ترفع الدرجات إن كانت خالصة هلل وموافقة وات أعامل الطاععلام بأن مجيع  ، اجلنة

 .   وأسأل اهلل العيل القدير أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه .  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 د. عديل عبدالرؤوف الغزايل

ـ 8/1441/ 21                                                                                                                                    ه
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 امواحملافظة عليه الصالةو الوضوء -1
ُه َأْن َيْلَقى اَّللََّ َغًدا ُمْسلًًِم، عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال : )*  َفْلُيَحافِْظ عََل َهُؤََلِء  َمن رَسَّ

َلَواِت  ُنَّ َمن ُسنََن الصَّ نَبِيُِّكْم َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلََّم ُسنََن اهُلَدى، وإَّنَّ
َع لِ ، فإنَّ اَّللََّ ََشَ اهُلَدى،  َحْيُث ُينَاَدى هبِنَّ

ْيُتْم يف ُبُيوتُِكْم كًم ُيَصِّلِّ هذا املَُتَخلُِّف يف َبْيتِ  ُكْم َصلَّ ْكُتْم ُسنََّة َنبِيُِّكْم، ولو َتَرْكُتْم ُسنََّة َنبِيُِّكْم  ولو أنَّ ِه، َلََتَ

ُر فُيْحِسُن الطُُّهوَر، ُثمَّ َيْعِمُد إىل َمْسِجٍد ِمن هِذه املََساِجِد، إَلَّ َكَتَب اَّللَُّ لهَلَضَلْلُتمْ  بُكلِّ   ، َوما ِمن َرُجٍل َيَتَطهَّ

َولَقْد َرَأْيُتنَا َوما َيَتَخلَُّف َعنَْها إَلَّ ُمنَافٌِق َمْعُلوُم  ُعُه هَبا َدَرَجًة، َوََيُطُّ عنْه هَبا َسيَِّئًة، َخْطَوٍة ََيُْطوَها َحَسنًَة، َوَيْرفَ 

فِّ  ُجَلْْيِ حتَّى ُيَقاَم يف الصَّ ُجُل ُيْؤَتى به ُُيَاَدى بْْيَ الرَّ  . 654صحيح مسلم  ( النَِّفاِق، َولَقْد كاَن الرَّ

رجٍل قام إىل وضوئِه يريد   )أيًم : أن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قالريض اَّلل عنه، أمامة الباهِّل عن أيب و * 

يه مع أوِل قطرٍة ، فإذا غسل وجَهه ، نزلت خطيئُته من سمِعه   يه ، نزلت خطيئُته من كفَّ الصالَة، ثم غسل كفَّ

إىل الكعَبِْي ، َسلَِم من كلِّ ذنٍب هو له ، ومن كلِّ  وبرِصه مع أوِل قطرٍة ، فإذا غسل يَديه إىل املرفَقِْي ورجَليه 

ه ،   صححه(  وإن قعد قعد ساملًِافإذا قام إىل الصالِة رفعه اَّللُ عزَّ وجلَّ هبا درجًة ، خطيئٍة كهيئتِه يوَم ولدْته ُأمُّ

 . 2724صحيح اجلامع  يف اْللباين 
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َب   َنائَِيةً  ِدَياُرَنا َكاَنْت ، قاَل: ريض اَّلل عنه َجابَِر بَن عبِد اَّللِ وعن*  َعِن املَْسِجِد، فأَرْدَنا َأْن َنبِيَع ُبُيوَتنَا، َفنَْقََتِ

 .664صحيح مسلم (  إنَّ َلُكْم بُكلِّ َخْطَوٍة َدَرَجةً ِمَن املَْسِجِد، َفنََهاَنا َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلََّم، َفقاَل: 

ما َيْمُحو اَّللَُّ به اخَلطايا،  َأَل أُدلُُّكْم عََل )  :أن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قالعن أيب هريرة ريض اَّلل عنه، و * 

َرجاِت؟  ،  وَكْثَرُة اخُلطا إىل املَساِجدِ ، إْسباُغ الُوُضوِء عََل املَكاِرهِ قاُلوا َبََل يا َرسوَل اَّللِ، قاَل: وَيْرَفُع به الدَّ

الِة،  الِة َبْعَد الصَّ باطُ واْنتِظاُر الصَّ  . 251صحيح مسلم . (َفَذلُِكُم الرِّ

رَ  َمن )  :عن أيب هريرة أن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال و *  ُبُيوِت اَّللِ   َمن َبْيٍت  ُثمَّ َمَشى إىل َبْيتِِه، يف َتَطهَّ

  .666 صحيح مسلم (.   َخْطَوَتاُه إْحَداُُها ََتُطُّ َخطِيَئًة، َواألُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً َكاَنْت   َفَرائِِض اَّللِ، ِمن لَِيْقِِضَ َفِريَضةً 

َم : ) *  فأحسَن  إذا توضَأ الرجُل وعن أيب هريرة ريض اَّلل عنه قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّ

،   درجةً  هبا اَّللُ رفَعه إَل  ُخْطوةً  ََيْطُ  ل  ، إيَّاها إَل –أو قال َل ينهزه  -َل َُيِْرُجه ثم خرَج إىل الصالِة الوضوَء، 

 .603صححه اْللباين يف صحيح الرتمذي  خطيئًة.(أو حطَّ عنه هبا  
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 النوافلواحملافظة على  السجود كثرة -2
ما من عبٍد يسجُد َّللِ  ) :  يقول  صَل اَّلل عليه وسلم اَّلل رسول  سمع  انه عنه  اَّلل  ريض  الصامت  بن عبادة عن* 

جودِ  ، إَل كتب اَّللُ له هبا حسنًة ، و حما سجدًة   صححه  .( عنه هبا سيئًة ، و رفع له هبا درجًة ، فاستكثِروا من السُّ

 . 386الرتغيب  صحيح يف اْللباين 

ِِن بَعَمٍل أْعَمُلُه    :  يقوُل َمْعداُن بُن أيب َطْلحةَ *  َم، َفُقلُت: أْخَِبْ َلِقيُت َثْوَباَن َمْوىَل َرسوِل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّ

أَْلُتُه الثَّالَِثَة َفقاَل:  ُيْدِخُلنِي اَّللَُّ به اجَلنََّة؟ أْو قاَل ُقلُت: بَأَحبِّ األْعًَمِل إىل اَّللِ، َفَسَكَت. ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَسَكَت. ُثمَّ َس 

ُجوِد َّللَِِّ) َسَأْلُت عن ذلَك َرسوَل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلََّم، َفقاَل: َل َتْسُجُد َّللَِِّ َسْجَدًة،  ، فإنََّك َعَلْيَك بَكْثَرِة السُّ

 . 488 صحيح مسلم  .(َرَفَعَك اَّللَُّ هَبا َدَرَجًة، وَحطَّ َعنَْك هَبا َخطِيَئةً إَلَّ 

ِمن َعبٍْد ُمْسلٍِم ُيَصِّلِّ َّللَِِّ   ما أن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال: )   ريض اَّلل عنها  أم حبيبة أم املؤمنْي عن و * 

ًعا، غرَي َفِريَضٍة، إَلَّ  َة َرْكَعًة َتَطوُّ قاَلْت َأمُّ  َبنَى اَّللَُّ له َبْيًتا يف اجَلنَِّة، َأْو إَلَّ ُبنَِي له َبْيٌت يف اجَلنَِّة ُكلَّ َيوٍم ثِنَْتْي َعْْشَ

 . 728صحيح مسلم .. (   َحبِيَبَة: َفًم َبِرْحُت ُأَصلِّيِهنَّ َبْعدُ 
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 حسن اخللق -3
فِق فقد  : )صَل اَّلل عليه وسلم قالأن رسول اَّلل الدرداء ريض اَّلل عنه  أيبعن *  من ُأعطَِي حظَّه من الرِّ

فِق ؛ فقد ُحِرَم حظُّه من اخلرِي .  أثقٌل يشٍء يف ميزاِن املؤمِن يوَم  ُأعطَِي حظَّه من اخلرِي ومن ُحِرَم حظُّه من الرِّ

 . وصححه اْللباين 464رواه البخاري يف اْلدب املفرد  ( ، وإنَّ اَّللَ َليبغُض الفاحَش البِذيءَ القيامِة ُحسُن اخُلُلِق 

أنا زعيٌم ببيٍت يف َرَبِض  ) قال :  وسلم  عليه اَّلل صَل اَّلل رسول  نأ عنه اَّلل ريض  أمامة الباهِّل وعن أيب * 

ا ، وببيٍت يف وسِط اجلنِة ملن ترك الكذَب وإن كان مازًحا ،  قًّ وببيٍت يف أعَل  اجلنَِّة ملن ترك املراَء وإن كان حُمِ

 .  2648وصحيح الرتغيب والرتهيب 1464حسنه اْللباين يف صحيح اجلامع (  اجلنِّة ملن َحُسَن ُخُلُقه

بحسِن ُخُلِقِه  َلُيْدِرُك إِنَّ الرجَل )  قال:  إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلموروت عائشة ريض اَّلل عنها * 

 .   1620 صححه اْللباين يف صحيح اجلامع( َدَرَجاِت قائِِم الليِل ، صائِِم النَّهارِ 

َد ) قال :   وسلم  عليه  اَّلل صَل  اَّلل  رسول  أن  عنه اَّلل ريض عبداَّلل بن عمرو  وعن  *  ليدِرُك  إنَّ املسلَم املسدَّ

اِم بآيات اَّللِ بُحسِن ُخُلِقه  اِم القوَّ وَّ  2647صحيح الرتغيب  يف اْللباين  صححه. (وَكَرِم ََضيبتِه  درجَة الصَّ

 يوَضُع يف امليزاِن أثقُل   عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: )* 
ٍ
ما ِمن يشء

الةِ من ُحسِن اخللِق ،  وِم والصَّ صحيح  يف اْللباين  صححه.( وإنَّ صاحَب ُحسِن اخللِق ليبُلُغ بِِه درجَة صاحِب الصَّ

 . 2003الرتمذي 
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 القرآن وتالوة حفظ -4
ُيقاُل لصاحِب الُقْرآِن إذا   )  قال : روى أبو سعيد اخلدري ريض اَّلل عنه إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم * 

 .   3062صحيح ابن ماجة(   حتَّى يقَرَأ آِخَر يشٍء معه.ويصَعُد بكلِّ آيٍة درجًة فيقَرُأ اقَرْأ واصَعْد، دَخل اجلنََّة: 

ورتِّْل كًم ُكنَْت ُترتُِّل  اقَرْأ ] واْرَق [ لصاحِب الُقرآِن يوَم القيامِة :  يُقالُ ) ًم ريض اَّلل عنه عن ابن عمر  ويف رواية

نيا   .   8122 صحيح اجلامع يف  صححه اْللباين (فإنَّ منزلَتك عنَد آِخِر آيٍة ُكنَْت تقَرُؤها  يف داِر الدُّ

 

 : القرآنُ  ، فيقوُل  الِقيامةِ  يومَ  الُقرآنِ  صاِحُب  عن أيب هريرة أن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال: ) ََيِيءُ و  * 

َة الكرامِة ، ُثم يقوُل : ياربِّ اْرَض  ُه ، فَيْلبُس تاَج الكرامِة ، ُثم يقوُل : ياربِّ ِزْده ، فَيلبُس ُحلَّ ،   َعنه ياَربِّ ُحلَّ

 . 1425غيبصحيح الرت  (  اْقرْأ ، واْرَق ، وُيزاُد بُِكلِّ آيٍة حسنةً ، فُيقاُل لُه :  عنه فرَيَض 

 

 . ]وصاحب القرآن هو احلافظ له املشتغل به املالزم لتالوته[قال القرطبي:  
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 الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم -5
أصبح رسوُل اَّللِ يوًما طيََّب النَّفِس ُيَرى يف  : ) ريض اَّلل عنه قال طلحة األنصاري زيد بن سهل  أيب عن * 

وجِهه البُِْش قالوا يا رسوَل اَّللِ أصبحَت اليوَم طيَِّب النَّفِس ُيَرى يف وجِهك البُِْش قال أجْل أتاِِن آٍت من ريبِّ  

تِك صالًة كتب اَّللُ له هبا عَْش حسناٍت عزَّ وجلَّ فقال  ورفَع له  يِّئاٍت وحما عنه عَْش سمن صَلَّ عليك من أمَّ

 .  1661صحيح الرتغيب  ( . وردَّ عليه مثَلهاعَْش درجاٍت 

من صَلَّ عِّلَّ صالًة واحدًة  ) : أنس بن مالك ريض اَّلل عنه إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال وعن * 

أخرجه النسائي وأمحد .  (  وُرفَِعت َلُه عُْش درجاٍت صَلَّ اَّللَُّ عليِه عَْش صلواٍت ، وُحطَّت عنُه َعُْش خطيئاٍت ، 

 . 1296وصححه اْللباين يف صحيح سنن النسائي 

نيا أي )ورفع له عْش درجات ( :  بَتوفيِقه للطَّاعاِت، ويف  َعَلْت َمنزلُته يف اجلنَِّة َعْْشَ َدرجاٍت، وقيل: يف الده

 . الِقيامِة بتثقيِل احلَسناِت، ويف اجلنَِّة بِزيادِة الكراماِت 

تي صالًة ُُملًِصا من   أن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال : )  هانئ بن نيار أبو بردة وعن *  َمن صَلَّ َعِّلَّ ِمن ُأمَّ

، وحَما عنُه َعَْش  وَرفَعه هِبا َعَْش َدرجاٍت ، وَكتَب لُه هِبا َعَْش َحَسناٍت قلبِه ؛ َصَلَّ اَّللُ عليِه هِبا َعَْش صَلواٍت ، 

 . 1659صحيح الرتغيب  (َسيِّئاٍت .
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 تعويد اللسان الكالم الطيب -6
ُم بالَكلَِمِة إنَّ الَعْبَد  )  هريرة ريض اَّلل عنه عن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال: روى أبو *  ِمن ِرْضواِن  َلَيَتَكلَّ

ُم بالَكلَِمِة ِمن َسَخِط اَّللَِّ، َل ُيْلِقي هلا باًَل، َُيْ َيْرَفُعُه اَّللَُّ هبا َدَرجاٍت اَّللَِّ، َل ُيْلِقي هلا باًَل،  ِوي  ، وإنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَّ

 .  6478صحيح البخاري. ( هبا يف َجَهنَّمَ 

ا وإِنِّ رأيُتَك تدُخُل  )  : وعن علقمه املزِن  *  مرَّ بِه رجٌل َله ََشٌف فقاَل َله علَقمُة إنَّ َلَك رِِحًا وإنَّ َلَك حقًّ

َم بِه وإِنِّ سِمعُت بالَل بَن احلارِث املَزِنَّ صاحَب   عََل هؤَلِء األمراِء وتَتَكلَُّم عنَدُهم بًم شاَء اَّللَُّ أن تَتَكلَّ

ُم بالكلِمِة وسلََّم يقوُل قاَل رسوُل اَّللَِّ صَلَّ اَّللَُّ عليِه وسلََّم رسوِل اَّللَِّ صَلَّ اَّللَُّ عليِه  من  إنَّ أحَدُكم ليَتَكلَّ

ُم  فَيْكتُب اَّللَُّ عزَّ وجلَّ َله هِبا ِرضواَنُه إىل يوِم القيامِة رضواِن اَّللَِّ ما يظنُّ أن تبُلَغ ما بلغت  وإنَّ أحَدُكم ليَتَكلَّ

لَقَمُة  بالكلِمِة من َسَخِط اَّللَِّ ما َيظنُّ أن تبُلَغ ما بلغت فَيْكتُب اَّللَُّ عزَّ وجلَّ عليِه هِبا َسخَطُه إىل يوِم يلقاُه قاَل عَ 

َم بِه ما سِمعُت من بالِل بِن احلارِث فانُظْر وََيَك ماذا َتقوُل وماذ ُم بِه فُربَّ كالٍم قد منَعني أن أَتَكلَّ   (  ا َتَكلَّ

 .3220صحيح ابن ماجه  يف اْللباين  صححه
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 قيام الليل -7
َّا َرَزْقنَاُهْم ُينْ  *  ْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِِم ُ ْم َعِن املََضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ َفاَل  ِفُقوَن * قال اَّلل جلَّ وعال: )َتَتَجاََف ُجنُوهُبُ

ِة َأْعُْيٍ َجَزاًء  ْم ِمْن ُقرَّ  .  بًَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن(َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُ

م ملَّا أخفوا أعامهلم : -رِحه اَّلل تعاىل-قال احلسن البرصي   ْلنَّ قيام الليل بينك وبني اهلل، ال أحد  -أي أهنَّ

ات ما مل تَر عني ومل تسمع أذن -يعلم أنَّك تقوم الليل    .أخفى اهلل هلم من النعيم ومن اللذَّ

ُيَرى ظاِهُرها  إن يف اجلنة ُغَرًفا اَّلل عليه وسلَّم قال: ) وعن أيب مالٍك األَْشَعِرّي ريض اَّلل عنه عِن النَّبِّي صَلَّ * 

ها اَّللُ  الَم، َوصَلَّ بالليل، والناُس نَِياممن باطِنِها، وباطِنُها من ظاهرها، أعدَّ   ( ملَِْن َأْطَعَم الطَّعاَم، وأفشى السَّ

َرجاِت الُعْليا يف اجلنَّةِ   يف احلديِث:  1189مشكاة املصابيح  .  أنَّ احِلْرَص عىل الِعباداِت، والزياَدَة فيها َسَبٌب لنَْيِل الدَّ

ْيِل َلَساَعًة َل   روى جابر بن عبد اَّلل ريض اَّلل عنه :و  *  َسِمْعُت النبيَّ َصَلَّ اَّللَُّ عليه َوَسلََّم يقوُل: إنَّ يف اللَّ

اهُ ُيَوافُِقَها َرُجٌل ُمْسلِمٌ  ْنَيا َواآلِخَرِة، إَلَّ َأْعَطاُه إيَّ ا ِمن َأْمِر الدُّ  757رواه مسلم . (  ، َوذلَك ُكلَّ َلْيَلةٍ ، َيْسَأُل اَّللََّ َخرْيً

ْنَيا  ل: قال رسوُل اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم: ))وعن أيب هريرة قا   ًَمِء الدُّ نَا َتَباَرَك وَتَعاىَل ُكلَّ َلْيَلٍة إىل السَّ َينِْزُل َربُّ

ْيِل اآلِخُر يقوُل:    (( .َيْسَتْغِفُرِِن فأْغِفَر لهَمن َيْدُعوِِن، فأْسَتِجيَب له َمن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيُه، َمن ِحَْي َيْبَقى ُثُلُث اللَّ

 .  758، ومسلم  1145البخاري 
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 االشتغال بذكر اهلل تعاىل -8
أَل أنبُِّئُكم بخرِي أعًملُِكم ،   : ) ريض اَّلل عنه قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ  الدرداءعن أيب * 

هِب والوِرِق ، وخرٌي َلُكم من أن تلَقوا  وأرفِعها يف درجاتُِكم وأزكاها عنَد مليكُِكم ،  وخرٌي َلُكم ِمن إنفاِق الذَّ

ُكم فترِضبوا أعناَقُهم ويرضبوا أعناَقُكم ؟ قالوا : بََل . قاَل :  بٍل : ما يَشٌء  قاَل معاُذ بُن جِذْكُر اَّللَِّ َتعاىل عدوَّ

 3377صحيح الرتمذي  يف اْللباين  صححه ( أنجى ِمن عذاِب اَّللَِّ من ِذْكِر اَّللَِّ

َذَهَب َأْهُل  أنَّ ُفَقَراَء املَُهاِجِريَن َأَتْوا َرسوَل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلََّم، َفقالوا: وعن أيب هريرة ريض اَّلل عنه: ) * 

َرَجاِت الُعََل، َوالنَِّعيِم املُِقيِم،  ُثوِر بالدَّ ، َوَيُصوُموَن كًم َنُصوُم،  الدُّ َفقاَل: َوما َذاَك؟ قالوا: ُيَصلُّوَن كًم ُنَصِّلِّ

ُقوَن  ُق، َوُيْعتُِقوَن َوََل ُنْعتُِق، َفقاَل َرسوَل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه  َوَيَتَصدَّ َوََل َنَتَصدَّ

َوََل َيكوُن َأَحٌد َأْفَضَل ِمنُكم   َمنَبْعَدُكْم؟ به َوَتْسبُِقونَ  َسَبَقُكمْ  َمن به ُتْدِرُكونَ  شيًئا ُأَعلُِّمُكمْ  َأفال :وسلَّمَ 

َمُدوَن، ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة  َصنََع ِمْثَل ما َصنَْعُتْم قالوا: َبََل، يا َرسوُل اَّللِ قاَل:  َمن إَلَّ  وَن، َوََتْ ُ ُتَسبُِّحوَن، َوُتَكَبِّ

ةً   . 595 م ، ومسل 843أخرجه البخاري  ).َثاَلًثا َوَثاَلثَِْي َمرَّ
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 اإلميان الراسخ باهلل ورسلهتقوى اهلل و -9
ن َفْوقَِها ُغَرٌف َلكِِن  )قال تعاىل *  ْم ُغَرٌف مِّ ْم هَلُ ُ َقْوا َرهبَّ تَِها اأْلََّْنَاُر َوْعَد اَّللَِّ ََل َُيْلُِف  الَِّذيَن اتَّ ِري ِمن ََتْ ْبنِيٌَّة ََتْ مَّ

     . 20الزمر: ( اَّللَُّ املِْيَعادَ 

اَءْوَن أْهَل   ) ن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : أروى أبو سعيد اخلدري ريض اَّلل عنه *  إنَّ أْهَل اجَلنَِّة َيََتَ

ِق أِو املَْغِرِب، لَِتَفاُضِل ما بْينَهُ  الُغَرِف ِمن َفْوقِِهْم، يَّ الَغابَِر يف األُُفِق، ِمَن املَْْشِ رِّ اَءْوَن الَكْوَكَب الدُّ ْم  كًم َيََتَ

ُهْم، قاَل: َبََل والذي َنْفِِس بَيِدِه،  ِرَجاٌل آَمنُوا باَّللَِّ  قالوا يا َرسوَل اَّللَِّ تِلَك َمنَاِزُل األْنبَِياِء َل َيْبُلُغَها َغرْيُ

ُقوا املُْرَسلِْيَ   .  2831، ومسلم  3256البخاري   (.وَصدَّ

َدرجاٍت، واخَتصَّ َنبيَّنا صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم بأْعىل َمنازهِلا وأرشفِها، وفيها َجَعَل اهللُ ُسبحاَنه وَتعاىل اجلَنََّة  *

رجاِت، ويف هذا احلديِث ُُيِِبُ النبيه صىلَّ اهلل عليه   رجاِت الُعىل، وما حتتها من الدَّ أصحاُب الُغَرِف والدَّ

رجاِت اْلََقلِّ َينُظروَن إىل أهِل الُغرَ  رجاِت الُعليا فوَقهم كام َيرتاَءْوَن الَكوكَب  وسلَّم أنَّ أهَل الدَّ ِف والدَّ

يَّ الغابَر يف اْلُُفق، يعني: َينظروَن إىل َأْهِل هذه املنازِل وَيَرْوهَنم كام َيَرْوَن الَكوَكَب امليُضَء الَّذي َذهَ  رِّ َب  الده

؛ لَِتفاُضِل ما َبينِهم، 
ِ
امء  الَفجِر يف أطراِف السَّ

ِ
أي لُبعِد َمنازِل َأهِل الُغَرِف عن باقي أْهِل  َبعَد انتشاِر َضوء

 َصلواُت اهللِ وَسالُمه َعليهم، بل َيبُلُغها ِرجاٌل آَمنوا باهللِ 
ِ
اجلَنَِّة، وهذه املناِزُل ليست َمقصوَرًة عىل اْلنبياء

قوا املرسلني كام أخَِبَ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم؛ فذلك َفضُل اهللِ ُيؤتيِه َمن َيشاءُ  ميُع الَعليُم. وَصدَّ  ، وهو السَّ
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 اخلوف من اهلل -10
ًَم املُْْؤِمنُوَن الَِّذينَ ) قال هللا تعالى : *  ْم إِيًَمًنا َوَعََلٰ   إَِذا ُذكَِر اَّللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُمْ  إِنَّ َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْْتُ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ ( 2) َرهبِّ اَلَة َوِِم ا ( 3) الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ   َدَرَجاٌت  مْ هلَُّ  ۚ  ُأوَلٰئَِك ُهُم املُْْؤِمنُوَن َحقًّ

ِمْ  ِعنَد   . اْلنفالسورة  (4)َكِريمٌ  َوِرْزٌق  َوَمْغِفَرةٌ  َرهبِّ

ِه َجنََّتانِ )  :وقال تعاىل*   .46سورة الرمحن: ( َوملَِْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

إنَّ يف اجَلنَِّة َخْيَمًة ِمن  ) : أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : اَّلل عنهريض  عن أيب موسى األشعري * 

َفٍة، َعْرُضها ِستُّوَن ِمياًل، يف ُكلِّ زاِوَيٍة ِمنْها أْهٌل ما َيَرْوَن اآلَخِريَن، َيُطوُف عليهُم املُؤْ  َجنَّتاِن  ِمنُوَن، ُلْؤُلَؤٍة ُُمَوَّ

ٍة، آنَِيُتُهًم وما فِيِهًم، وَجنَّتاِن ِمن َذَهٍب، آنَِيُتُهًم وما فِي  ِْم إَلَّ  ، ِهًم ِمن فِضَّ وما بْْيَ الَقْوِم وبْْيَ أْن َينُْظُروا إىل َرهبِّ

 . 180ومسلم  4878البخاري .(ِرداُء الكَِْبِ عََل وْجِهِه يف َجنَِّة َعْدٍن.
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16 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 التوكل على اهللو الصرب -11
اِت  ) قال تعاىل :  * احِلَ نَِّة ُغَرًفا  َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َن اجْلَ َئنَُّهم مِّ تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها  َلنَُبوِّ ِري ِمن ََتْ ََتْ

ُلوَن  ( 58) اْلَعاِملِْيَ  َأْجرُ   نِْعمَ  ۚ   ِْم َيَتَوكَّ وا َوَعََلٰ َرهبِّ  . سورة العنكبوت ( 59)الَِّذيَن َصََبُ

ْم إِيًَمًنا )  ويف أية اْلنفال * ُلونَ َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْْتُ ِْم َيَتَوكَّ َّا  ( 2) َوَعََلٰ َرهبِّ اَلَة َوِِم الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

ا ( 3) َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ  ِمْ  ِعنَد   َدَرَجاٌت  مْ هلَُّ  ۚ  ُأوَلٰئَِك ُهُم املُْْؤِمنُوَن َحقًّ  . اْلنفالسورة  (4)َكِريمٌ  َوِرْزٌق  َوَمْغِفَرةٌ  َرهبِّ

ْؤِمنِْيَ )  اإليامنفريضة قلبية َتثل مجاع التوكل :  ُلوْا إِن ُكنُتم مُّ  23المائدة:. (َوَعََل اَّللِّ َفَتَوكَّ

ُعِرَضْت عِّلَّ األُمُم ،  اَّلل عليه وسلم قال : )ريض اَّلل عنه: أن رسول اَّلل صَل   عبداَّلل بن عباسعن   *

ُجالِن ، والنبيَّ وليَس َمعُه أَحٌد ، إْذ ُرفَِع يِل َسواٌد عظ ْهُط ، والنبيَّ ومعُه الرُجَل والرَّ يٌم ،  فرأيُت النبيَّ وَمعُه الرَّ

تِي ، فِقيَل يِل : هذا ُموسى وقوُمُه ، ولكِِن اْنُظِر إىل ْم ُأمَّ  األُُفِق ، فإذا َسواٌد عظيٌم ، فِقيَل ِلِِي : اْنظْر  فظنَنُْت أَّنَّ

ُتَك ، وَمعهْم َسبعوَن أْلًفا  َيدُخُلوَن اجلنَة بِغرِي ِحساٍب  إىل األُفِق اآلَخِر ، فإذا سواٌد عظيٌم ، فِقيَل يِل : هذه ُأمَّ

وَن ، وَل الذينَ  ، ُهمُ وَل عذاٍب  ُ مْ  وعَل َيكَتُووَن ، َل َيرُقوَن ، وَل َيسَتُقوَن ، وَل َيتطريَّ ُلونَ  رهبِّ البخاري (  َيتوكَّ

 .  220 ، ومسلم 6541
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17 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 يف الصالة ووصل الصفوف سد الفرج -12
َمْن َسدَّ ُفْرَجًة َبنَى اَّللُ لُه َبْيًتا يف اجلنِة ، و   ) قال صَل اَّلل عليه وسلم:  قالت : ريض اَّلل عنها عن عائشة * 

 . اْللباين  1892السلسلة الصحيحة .(رفَعُه هِبا درجةً 

ُيصلُّون عَل   صَل اَّلل عليه وسلم: ) إنَّ اَّللَ و مالئكَتهرسول اَّلل عن عائشة ريض اَّلل عنها قالت :  قال و  * 

 .اْللباين 1843صحيح اجلامع  (و من سدَّ ُفْرجًة رفعه اَّللُ هبا درجةً الذين َيِصلوَن الصفوَف ، 

؛ وذلك بأْن َينَضمَّ إىل الَفراِغ  ، أي(وَمن َسدَّ ُفْرَجًة رَفَعه اَّللُ هبا َدرجةً ) فِّ : َمن َسدَّ َفراًغا بني املُصلِّنَي يف الصَّ

ه  . ويُسدَّ

ِخياُرُكْم َأْلَينُُكْم َمناكَِب    )صَل اَّلل عليه وسلم:  رسول اَّلل  قال :  قالًم ريض اَّلل عنهعبداَّلل بن عمر عن  * 

الِة ،  هايف الصَّ فِّ َفَسدَّ السلسلة الصحيحة  ( وما من ُخْطَوٍة َأْعَظُم َأْجًرا من ُخْطَوٍة َمَشاها رجٌل إىل ُفْرَجٍة يف الصَّ

 .اْللباين  2533



18 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 والصوم والصالة إطعام الطعامطيب الكالم و -13
إنَّ يف اجلنَِّة لُغرًفا يرى   عِّل بن أيب طالب ريض اَّلل عنه إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال :عن * 

، فقاَل: ملن هَي يا نبيَّ اَّللَِّ؟ قاَل: هي ملن أطاُظهوُرها من ُبطوَِّنا، وُبطوَُّنا من ُظهوِرها َب  ، فقاَم إليه أعرايبٌّ

ياَم، وصَلَّ َّللَِّ باللَّيِل والنَّاُس نياٌم. وأطعَم الطَّعامَ الَكالَم،   2527صحيح الرتمذيحسنه اْللباين يف  ( ، وأدام الصِّ

 

ه، وهذه كِناَيٌة عن ُحْسِن اخُلُلِق،   ، أي: ملَِن تكلَّم بطِيِب الَكالِم، وَتَرَك َقبيَحه"هي ملَِن أطاَب الكالمَ " وََشَّ

َدقِة واإلْنفاِق،، "وَأْطَعَم الطَّعامَ "  أي: وَأْطَعَم اجَلْوعى من الُفقراِء واملَساكِْي، وهذه كِناَيٌة عن الصَّ

، والن، "والناُس نيامٌ  وصَل َّلل بالليل"  ِد َّللِ عزَّ وجلَّ اُس يف َغْفلٍة  أي: وحاَفَظ عَل قِياِم اللَّيِل والتَّهجُّ

  .نائِمونَ 

َرجاِت الُعْليا يف اجلنَّةِ  ويفهم من  . احلديِث: أنَّ احِلْرَص عَل الِعباداِت، والزياَدَة فيها َسَبٌب لنَْيِل الدَّ



19 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 املوت على الشهادتني والصالة والصيام والزكاة -14
  يا  ) جاء رسوَل اَّللِ صَلَّ اَّللُ عليِه وسلَّم رجٌل ِمْن ُقضاعَة ، فقال له : :  روى عمرو بن مرة اجلهيني قال  * 

ْيُت الصلواِت اخلمَس  وُصْمُت الشهَر   رسوَل اَّللِ َأَرَأْيَت إن شهدُت أْن َل إله إَل اَّللُ وأنك رسوُل اَّللِ ، وَصلَّ

يقَْي   وسلَّم : ، وُقْمُت رمضاَن ، وآتيُت الزكاَة . فقال النبيُّ صَلَّ اَّللُ عليهِ  دِّ َمْن مات عَل هذا كان ِمَن الصِّ

هداءِ   2212صحيح ابن خزيمة يف  وصححه اْللباين ( . والشُّ

 

 صيام رمضان وقيامه إيامنا وإحتسابا املوت عىل الشهادتني واملحافظة عىل الصالة وإن   يفهم من احلديث :

 .   منزلة الصديقني والشهداءإىل  صاحبه يف اجلنة  يرفع درجة  وايتاء الزكاة املفروضة

 

 



20 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 باءصالح اآل -15
َة املؤمِن إليه يف درجتِه ، و إن ) : قال ابن عباس*  يَّ كانوا دونه يف العمِل ، لَتَقرَّ هبم عينُه ، ثم   إنَّ اَّللَ َلريفُع ِذرِّ

ُتُهم بِإِيًَمٍن َوالَِّذيَن آَمنُوا  }قرأ :   يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ َتُهْم َواتَّ يَّ ْقنَا هِبِْم ُذرِّ ٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بًَِم  َأحْلَ ن يَشْ ْن َعَملِِهم مِّ َوَما َأَلْتنَاُهم مِّ

 .  2490السلسلة الصحيحة صححه اْللباين يف  قال : و ما نَقْصنا اآلباَء بًم أعطينا البنَْي(ثم  ،]21الطور:[.  {َكَسَب َرِهْيٌ 

يعني قدم الصدق، وقدم  -الرجل يكون له القدم  ": يف هذه اآلية:-ريض اَّلل عنه -وقال ابن مسعود * 

فيدخل اجلنة، فريفعون إليه،  ويكون له الذرية،  -السبق يف اإلسالم، واجلهاد والعلم، واهلجرة، أو الصحبة

 [.281]حادي اْلرواح، ص:  "لتقر هبم عينه، وإن ل يبلغوا ذلك

عن ابن عباس يف قول اَّلل عز وجل : ) والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيًمن   يف تفسريه ابن كثري ىورو * 

كانت منازل آبائهم أرفع من منازهلم  ( قال : هم ذرية املؤمن ، يموتون عَل اإليًمن : فإن أحلقنا هبم ذريتهم 

   أحلقوا بآبائهم ، ول ينقصوا من أعًمهلم التي عملوا شيئا .



21 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 الولد ألبيه ودعاء استغفار  -16
َفُع   –عز وجل   –إن اَّللَ  )  عن أيب هريرة ريض اَّلل عنه قال: قال رسول اَّلل صِّل اَّلل عليه وسلم :*  َلرَيْ

حسنه اْللباين يف .(   : باستغفاِر َوَلِدَك لك، فيقوُل : يا َربِّ ! َأنَّى يل هذه ؟ ! فيقوُل اجلنةِ الدرجَة للعبِد الصالِح يف 

َفعُ  الرُجَل  إنَّ  )ويف رواية      2293 ختريج مشكاة املصابيح  فيقوُل : أنَّى يِل هذا ؟ فُيقاُل : بِاستغفاِر   اجلنةِ  يف درجُتهُ  َلَُتْ

 .   ( وَلِدَك َلَك 

ُجَل َلَُتَفُع دَرجُته يف اجلنَّةِ " ُمه الوالِداِن َلبنِهًم ِمن   "إنَّ الرَّ أي: ُتزاُد َمنِزلُته يف اجلنَِّة بغرِي عَمٍل َعِمله، إَلَّ بًم ُيقدِّ

نوَب وَيرَفُع  . تربيٍة وبِرٍّ به ِمَّا َيستوِجُب عليه أن َيستغِفَر هلًم َرجاِت ويف احلديِث: أنَّ اَلستِْغفار َيْمحو الذُّ  .  الدَّ

 

إذا مات اإلنساُن انقطع عمُله إَل   عن أيب هريرة ريض اَّلل عنه قال: قال رسول اَّلل صِّل اَّلل عليه وسلم : )و  * 

 .(2880(، وأبو داود )1631أخرجه مسلم ) (  ولٍد صالٍح يدعو لهمن ثالثِة أشياٍء : صدقٍة جاريٍة أو علٍم ينتفُع به أو 



22 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 من شاب شيبة يف االسالم -17
يَب ؛ فإنه نوٌر  ) عن أيب هريرة ريض اَّلل عنه أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال: *  َل تنتِفوا الشَّ

رواه   .(ورفع له هبا درجةً ، وحطَّ عنه هبا خطيئًة ، من شاب شيبًة ؛ كتب اَّللُ له هبا حسنًة يوَم القيامِة ، 

 . 2096صحيح الرتغيب  أمحد وصححه اْللباين

 

من شاب َشيبًة يف   )  ريض اَّلل عنه أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : عمرو بن عبسة وعن  * 

، ومن رمى بسهٍم يف سبيِل اَّللِ ، فبلغ به العدوَّ أو ل يبلغ ؛ كان له اَلسالِم ؛ كانت له نوًرا يوَم القيامِة 

صحيح الرتغيب  صححه اْللباين يف  .(كِعتِق رقبٍة ، ومن أعتق رقبًة مؤمنًة ؛ كانت فداَءه من النَّاِر عضًوا بعضٍو 

1286 . 

 



23 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 يف سبيل اهللورمي سهم اجلهاد  -18
َمن آَمَن باَّللَِّ وَرسولِِه، وَأقاَم  ) صَل اَّلل عليه وسلم : رسول اَّلل قال  ريض اَّلل عنه قال : هريرة أيبعن * 

ا عََل اَّللَِّ أْن ُيْدِخَلُه اجَلنََّة، هاَجَر يف َسبيِل اَّللَِّ، أْو َجَلَس يف أْرِضهِ  الَة، وصاَم َرَمضاَن، كاَن َحقًّ الَّتي ُولَِد   الصَّ

ها اَّللَُّ لِْلُمجاِهِديَن يف   اَّللَِّ، أَفال ُننَبُِّئ النَّاَس بذلَك؟ قاَل: فيها، قالوا: يا َرسوَل  إنَّ يف اجَلنَِّة ِمَئَة َدَرَجٍة، أَعدَّ

ًمِء واألْرضِ  جَلنَِّة،  ، فإذا َسَأْلُتُم اَّللََّ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس، فإنَّه أْوَسُط اَسبيلِِه، ُكلُّ َدَرَجَتْْيِ ما بْينَُهًم كًم بْْيَ السَّ

ُر أَّْناُر اجَلنَِّة. ِْحَِن، وِمنُْه َتَفجَّ  .7423صحيح البخاري    (وَأْعََل اجَلنَِّة، وَفْوَقُه َعْرُش الرَّ

يا أبا َسِعيٍد، َمن َريِضَ باَّللَِّ   ) : أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال ريض اهلل عنه عن أيب سعيد اخلدريو * 

ٍد َنبِيًّا، وَجَبْت له اجَلنَُّة، َفَعِجَب هلا أبو َسِعيٍد، فقاَل: أِعْدها َعَِّلَّ يا  َرسوَل اَّللِ،  َربًّا، وباإلْسالِم ِدينًا، وبُِمَحمَّ

ًمِء واألْرضِ ُيْرَفُع هبا الَعْبُد ِمَئَة َدَرَجٍة يف اجَلنَّةِ َفَفَعَل، ُثمَّ قاَل: وُأْخَرى  ، قاَل:  ، ما بْْيَ ُكلِّ َدَرَجَتْْيِ كًم بْْيَ السَّ

 . 1884صحيح مسلم    (.اجِلهاُد يف َسبيِل اَّللِ، اجِلهاُد يف َسبيِل اَّللَِّوما هي يا َرسوَل اَّللِ؟ قاَل: 

سمعُت رسوَل اَّللِ  : عليِه وسلََّم يقول اَّللُ صَلَّ  اَّللِ سمعُت رسوَل ريض اَّلل عنه قال عمرو بن عبسة وعن * 

. فبَلغُت يومئٍذ عْشَة أسُهٍم، وسمعُته  (َمن بلَغ بَسهٍم فهو له درجٌة يف اجلنَِّة  ) صَلَّ اَّللُ عليِه وسلََّم يقول: 

َرةٍ  ) يقوُل:  .   3145والنسائي  2812، وابن ماجه 1638الرتمذي .  ( َمن رَمى بَسهٍم يف سبيِل اَّللِ فهو عدُل رقبٍة حمرَّ
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 احلاج إذا خرج من بيته  -19
 : أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال  ريض اَّلل عنهعبادة بن الصامت عن * 

ُتَك ؛ إَلَّ ُكتَِبْت لَك حسنُة ،  فإنَّ لَك ِمَن األجِر  )  إذا َأَِمَْت البيَت الَعتِيَق أْن َل َتْرَفَع َقَدًما أْو َتَضَعها أنَت وَدابَّ

ا ُوُقوُفَك بِعرفَة ؛ فإنَّ اَّللَ عزَّ وجلَّ يقوُل ملالئكتِِه : يا َمالئَِكتِي ! ما جاء بِِعباِدي ؟  وُرفَِعْت لَك َدَرَجٌة  . وَأمَّ

وا َيْلَتِمُسوَن ِرْضَواَنَك واجلنَة . فيقوُل اَّللُ عزَّ وجلَّ : فإِن ُأْشِهُد َنفِس وَخْلِقي َأِنِّ قد َغَفْرُت هُلْم ،  قالوا : َجاءُ 

ا َرْمُيَك اجِلًمَر ؛ قال اَّللُ عزَّ وجلَّ  ْهِر ، وَعَدَد َرْمِل َعالٍِج . وَأمَّ اِم الدَّ ْم َعَدَد َأيَّ ْعَلُم َنْفٌس  : َفاَل تَ وَلْو كاَنْت ذنوهُبُ

ُه ليس من َشْعرِ  ا َحْلُقَك رأَسَك ؛ فإنَّ ِة َأْعُْيٍ َجَزاًء بًَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن . وَأمَّ ْم ِمْن ُقرَّ َك َشَعَرٌة َتَقُع يف  َما ُأْخِفَي هَلُ

ْعَت ؛ فإنََّك  ا طواُفَك بالبيِت إذا ودَّ ُرُج من ُذُنوبَِك َكيوِم   األرِض ؛ إَلَّ كاَنْت لَك ُنوًرا يوَم القيامِة . وأمَّ ََتْ

َك   .1113صحيح الرتغيب  يف اْللباين  حسنه . (وَلَدْتَك أمُّ

َترفُع إبُل احلاجِّ ِرجاًل ،   ما: )  قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ ريض اَّلل عنه بن عمر  عبداَّلل وعن *

صحيح الرتغيب  حسنه اْللباين يف .(أو رفعه هبا درجًة ؛ إَل كتب اَّللُ له هبا حسنًة ، أو حما عنه سيئًة ، وَل تضُع يًدا 

1106 
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 التواضع هلل -20
ما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمن ماٍل، ) قال رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم :  ريض اَّلل عنه قال : هريرة أيبعن * 

ا،   .  2588 صحيح مسلم . ( وما َتواَضَع أَحٌد َّللَِِّ إَلَّ َرَفَعُه اَّللَُّوما زاَد اَّللَُّ َعْبًدا بَعْفٍو، إَلَّ ِعزًّ

 

فإنه من يا جريُر ! تواَضْع َّلل ،  ) قال له:ريض اَّلل عنه أنَّ سلًمَن الفاريسَّ  جرير بن عبداَّللوعن * 

يا جريُر هل تدري ما الظُُّلًمُت يوَم القيامِة ؟ قلُت : َل أدري  َتواضَع َّلل يف الدنيا رفَعه اَّللُ يوَم القيامِة 

لو طلبَت يف اجلنَِّة  قال : ُظْلُم الناِس بينهم ، ثم أخذ ُعَويًدا َل أكاد أراه بْي إصبَعيه فقال : يا جريُر ! 

هُب ، أعاله  جُر ؟ قال : أصوهُلا الُّلؤلُؤ والذَّ مثَل هذا ل َتْده قلُت : يا أبا عبِد اَّللِ ! فأين النخُل والشَّ

 . 3733صحيح الرتغيب  (الثََّمُر .
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  تعليم األوالد القرآن -21
َم : ) عليه اَّللَُّ َصَلَّ  اَّللِ َرسوُل  قاَل : قال  عنه اَّلل ريض هريرة أيب  عن*   ُجِل   الُقرآنُ  ََييءُ  وسلَّ يوَم الِقيامِة كالرَّ

اِحِب، َيقوُل لصاِحبِِه: هل َتْعِرُفني؟ أنا الَّذي ُكنُت ُأسِهُر َلْيَلَك، وُأْظِمُئ َهواِجَرَك، وإنَّ كلَّ تاجٍر ِمن   الشَّ

ْلَك بيمينِِه، واخُلْلَد بِشًملِِه، وُيوَضُع عَل رأِسِه تاُج  وراِء َِتاَرتِِه، وأنا لَك اليوَم ِمن وراِء كلِّ تاجٍر. فُيعَطى املُ 

َتْْيِ  والِداهُ  وُيْكَسى  الوقاِر، ْنيا هُلًم َتُقومُ  َل ُحلَّ ، أنَّى لنا :فَيقوَلنِ  وما فيها، الدُّ   بتعليمِ  :  فُيقاُل  هذا؟ يا ربِّ

 . اْللباين- 2829 السلسلة الصحيحة  (.الُقرآنَ  َوَلِدُكًم

من   : )  ريض اَّلل عنه قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ  بريدة بن احلصيب األسلمي عن و * 

، ضوؤه مثُل ضوِء الشمِس  يوَم القيامِة تاًجا من نوٍر  والداه ُألبَِس وتعلَّمه وعِمل به ؛  القرآنَ  قرأ

نيا هلًم تقوم َل ُحلَّتانِ  والداه وُيكَسى  ،  (  القرآنَ  ولِد كًم بأْخذِ  : فيقال ؟ هذا بَم كسْبنا : فيقوَلن ، الدُّ

 .1434صحيح الرتغيب يف اْللباين  حسنه



27 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 صالة الرجل يف مجاعة -22
ُجِل يف ََجَاَعٍة َتِزيُد عََل   : ) عن أيب هريرة ريض اَّلل عنه قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ *  َصاَلُة الرَّ

يَن َدَرَجةً  َأ فأْحَسَن الُوُضوَء، ُثمَّ  َصاَلتِِه يف َبْيتِِه، َوَصاَلتِِه يف ُسوقِِه، بْضًعا َوِعْْشِ ، َوذلَك أنَّ َأَحَدُهْم إَذا َتَوضَّ

اَلَة،  اَلُة، َل ُيِريُد إَلَّ الصَّ ، َوُحطَّ عنْه هَبا  هَبا َدَرَجةٌ  َفَلْم ََيُْط َخْطَوًة إَلَّ ُرفَِع لهَأَتى املَْسِجَد َل َينَْهُزُه إَلَّ الصَّ

بُِسُه، َواملَْ  اَلُة هي ََتْ اَلِة ما َكاَنِت الصَّ اَلئَِكُة ُيَصلُّوَن  َخطِيَئٌة، حتَّى َيْدُخَل املَْسِجَد، َفإَِذا َدَخَل املَْسِجَد كاَن يف الصَّ

ْ ُيْؤِذ   عََل َأَحِدُكْم ما َداَم يف َُمْلِِسِه الذي َصَلَّ فيه يقولوَن: اللَُّهمَّ  اْرَِحُْه، اللَُّهمَّ اْغِفْر له، اللَُّهمَّ ُتْب عليه، ما َل

 . 649، ومسلم 647أخرجه البخاري  .(  فِيِه، ما َلْ َُيِْدْث فِيهِ 

 

، حيث ضاَعَف اهللُ  ِه َعزَّ َوَجلَّ ُب هبا الَعْبُد إىل َربِّ تي َيَتَقرَّ ثواهَبا أضعاًفا صالُة اجلامعِة ِمن َأْفَضِل الُقُرباِت الَّ

هاِب إليها حَتُطه َخطيَئًة، َوَتْرَفعُ  الِة ُمنَْفِرًدا، وإضافًة إىل ذلك َجَعَل اهللُ ُكلَّ ُخْطَوٍة يف الذَّ   درجًة. كثريًة َعِن الصَّ
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 التهليل يف الصباح واملساء -23
: َل  من قال إذا أصبح ) روى أبو أيوب األنصاري ريض اَّلل عنه إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : * 

إله إَل اَّللُ وحده َل َشيك له ، له امللُك ، و له احلمُد ، و هو عَل كلِّ يشٍء قديٌر ) عَْش مراٍت ( ، كتب اَّللُ له  

و ُكنَّ له ِعدَل عتاقِة أربِع رقاٍب ،  رفع له هبن عَْش درجاٍت ، هبن عَْش حسناٍت ، و حما هبن عَْش سيئاٍت ، و 

صححه اْللباين يف  ( فمثُل ذلك حتى ُيصبَِح ، و من قاهلن إذا صَلَّ املغرَب ُدُبَر صالتِه ًسا حتى يمِس و ُكنَّ له حر

 . 474صحيح الرتغيب 

: َل إِلَه  َمن قال إذا أصبَح وروى أبو عياش الزرقي ريض اَّلل عنه إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : )* 

إَل اَّللُ وحَده َل َِشيَك لُه ، له املُلُك ، و له احلمُد ، و هو عَل كلِّ يشٍء قديٌر كان له ِعدُل رقبٍة من ولِد  

و كان يف ِحرٍز من   و ُرفَِع له عُْش درجاٍت ، إسًمعيَل ، و ُكتِبَِ له عُْش حسناٍت ، و ُحطَّ عنه عُْش سيئاٍت ، 

 .656صحيح الرتغيب    كان له ِمثُل ذلَك حتى ُيصبَِح  (.اهَلا إذا أْمَسى فإن قالشيطاِن حتى ُيمِِس ، 
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  الصرب على البالء -24
، َوُهْم َيْضَحُكوَن،  َدَخَل َشَباٌب ِمن ُقَرْيٍش عََل َعائَِشَة َوهي بِمنًى)  ريض اَّلل عنه قال :   األسود بن يزيدعن * 

ْت: َل  َفقاَلْت: ما ُيْضِحُكُكْم؟ قالوا: ُفاَلٌن َخرَّ عََل ُطنُِب ُفْسَطاٍط، َفَكاَدْت ُعنُُقُه، َأْو َعْينُُه َأْن َتْذَهَب، َفقالَ 

إَلَّ  َشْوَكًة، َفًم َفْوَقَها    ما ِمن ُمْسلٍِم ُيَشاكُ ) َتْضَحُكوا، فإِنِّ َسِمْعُت َرسوَل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلََّم، قاَل:  

َيْت عنْه هَبا َخطِيَئٌة.ُكتَِبْت له هَبا َدَرَجةٌ   . 2572صحيح مسلم ( ، َوحُمِ

 

ُد عليهم ، و  )  قال صَل اَّلل عليه وسلم :  ريض اَّلل عنها قالت :  عائشة أم املؤمنْي عن و *  إنَّ الصاحِلَْي ُيَشدَّ

ُه  صحيح (  وَرَفَع له هِبا َدَرَجةٌ إَل ُحطَّْت عنُه هِبا َخطِيئٌة ، َل ُيِصيُب مؤِمنًا َنْكَبٌة من َشْوَكٍة فًَم َفوَق ذلَِك إنَّ

 .  1660اجلامع

ُصداُع املؤمِن ، أو  : ) ريض اهلل عنه قال: قاَل َرسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ عليه وسلَّمَ سعيد اخلدري  أيبوعن * 

ُر عنه هبا ذنوَبه . ُيشاُكها ، أو يشٌء ُيؤذيه ؛ يرفُعه اَّللُ هبا يوًم القيامٍة درجةً شوكٌة  صحيح حسنه اْللباين يف ( ، وُيكفِّ

 . 3434الرتغيب
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 طلب العلم -25
 : ريض اَّلل عنه قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ   الدرداء أيبعن * 

، وإنَّ املالئكَة لتضُع أجنحَتها رًضا  سلك اَّللُ به طريًقا من طرِق اجلنِة ، من سلك طريًقا يطلُب فيه علًًم )  

وإنَّ فضَل  اُن يف جوِف املاِء ، ، واحليتوإنَّ العاِلَ ليستغفُر له من يف السًمواِت ومن يف األرِض لطالِب الِعلِم ، 

، وإنَّ األنبياَء ل  وإنَّ العلًمَء ورثُة األنبياِء ، العالِ عَل العابِد كفضِل القمِر ليلَة البدِر عَل سائِر الكواكِب 

ُثوا الِعلَم فمن أخَذه أخذ بحظٍّ وافرٍ  ُثوا ديناًرا وَل درًُها ، ورَّ  . 3641ود صحيح أيب دايف اْللباين صححه (  ُيورِّ

 

  استغفار من يف السًموات ومن يف األرض دَللة عَل رفعة درجة العال أو طالب العلم حيث إن يف احلديث :  

َفعُ  الرُجَل  إنَّ  ) كام ورد يف احلديث، املسلم يف اجلنة  يرفع من درجات واحليتان  فيقوُل :   اجلنةِ  يف درجُتهُ  َلرُتْ

 فيفهم من احلديث ان اَلستغفار سبب لرفع الدرجات .  ( .  بِاستغفاِر وَلِدَك َلَك أنَّى يِل هذا ؟ فُيقاُل : 
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  الطواف حول الكعبة -26
أسبوًعا  َمن طاف هِبَذا البيِت : ) ريض اَّلل عنه قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ بن عمر  عن عبداَّلل* 

فُيصِّلِّ َرْكعتِْي كاَن كِعتِق رَقبٍة، وما وَضَع رجٌل قدًما، وَل رَفعها ؛ إَلَّ كتَب اَّللَُّ   )أي سبعة أشواط( َُيصيِه،

 .  2513ختريج مشكاة املصابيح  يف اْللباين صححه ( .، ورفع لُه هِبا درجًة لُه هِبا حَسنًة، وحما عنه هبا سيِّئةً 

 

؛ ل يرفْع  من طاَف بالبيِت ) : قال: قاَل َرسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه وسلَّمَ  ريض اَّلل عنهبن عمر  عن عبداَّللو * 

. 1139صحيح الرتغيب (  ، وَكتَب له درجةً قَدًما ؛ ول يضْع قدًما ؛ إَل َكتَب اَّللُ له حسنًة ، وَحطَّ عنه خطِيئًة   
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 اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وحمبة طاعة -27
جاء رجٌل إىل النبيِّ صَلَّ اَّللُ عليِه وسلََّم فقال يا رسوَل اَّللِ إنَك أَلحبُّ  عن عائشة ريض اَّلل عنها قالت :* 

إيلَّ من نفِس وإنك أَلحبُّ إيلَّ من أهِّل وأحبُّ إيلَّ من ولدي وإِن ألكون يف البيِت فأذكُرك فًم أصَُب حتى  

نظُر إليك وإذا ذكرُت َمويت وموَتك عرفُت أنك إذا دخلَت اجلنََّة ُرفِعَت مع النَّبيَِّْي وإِن إذا دخلُت  آتيَك فأ

اجلنََّة خشيُت أن َل أراَك فلم يردَّ عليه النبيُّ صَلَّ اَّللُ عليِه وسلََّم شيًئا حتى نزل جَبيُل عليه السالُم هبذه اآليِة  

ُس  } ْيَ َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َوالرَّ احِلِ َهَداِء َوالصَّ يِقَْي َوالشُّ دِّ  وَل َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيَِّْي َوالصِّ

 . مرسلة: ]فيه[ عبد اهلل بن عمران صدوق ويقويه أن له شواهد قال اْللباين  6/1044 السلسلة الصحيحة 69النساء  {َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا 

والشهداء  من عمل بًم أمره اَّلل ورسوله ، فإن اَّلل عز وجل َيعله مرافقا لألنبياء والصديقون :  ومعنى اآلية 

   . الذين صلحت رسائرهم وعالنيتهمن واملؤمنوهم الصاحلون و 

َم َفقاَل: يا َرُسوَل اَّللِ، َمَتى  و*  عن أنس بن مالك قال : )َجاَء َرُجٌل إىل َرُسوِل اَّللِ َصَلَّ اَّللَُّ عليه َوَسلَّ

اَعِة؟ قاَل:  اَعُة؟ قاَل: َوما َأْعَدْدَت لِلسَّ . قاَل َأَنٌس: َفًم َفِرْحنَا،  فإنََّك مع َمن َأْحَبْبَت ، قاَل: ُحبَّ اَّللِ َوَرُسولِهِ السَّ

أَنا ُأِحبُّ اَّللََّ  َبْعَد اإلْساَلِم َفَرًحا َأَشدَّ ِمن َقْوِل النبيِّ َصَلَّ اَّللَُّ عليه َوَسلََّم: فإنََّك مع َمن َأْحَبْبَت. قاَل َأَنٌس: ف

ْم َوَرُسوَلُه، َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر، فأْرُجو َأْن َأُكوَن معُهْم، وإْن َلْ أَ   . 2639صحيح مسلم  .(ْعَمْل بَأْعًَمهِلِ
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 طول العمر مع حسن العمل -28
َم بَْي رجلِْي فقتَل   ) روى عبيد بن خالد السلمي ريض اَّلل عنه قال : *  آخى رسوُل اَّللَِّ صَلَّ اَّللَُّ علْيِه وسلَّ

ينا علْيِه فقاَل رسوُل اَّللَِّ صَلَّ اَّللَُّ علْيِه وسلََّم  ما قلُتم  :  أحُدُها وماَت اآلخُر بعَدُه بجمعٍة أو نحِوها فصلَّ

فأيَن صالُتُه بعَد   :  رسوُل اَّللَِّ صَلَّ اَّللَُّ علْيِه وسلََّم دعونا َلُه وقلنا اللَّهمَّ اغفر َلُه وأحِلْقُه بصاحبِِه فقاَل  :  فُقلنا

ًمِء واألرضِ  رواه أبو  (صالتِِه وصوُمُه بعَد صوِمِه َشكَّ شعبُة يف صوِمِه وعمُلُه بعَد عملِِه إنَّ بينَهًم كًم بَْي السَّ

  .وصححه اْللباين  2524داود 

 

جُل امليُِّت بعَد  إنَّ اْلعامَل : يفهم من احلديث الِح الَّتي زاَدها الرَّ ياِم والعَمِل الصَّ الِة والصِّ والطَّاعاِت ِمن الصَّ

َرجاِت؛ فَمن طال ُعُمُره وَحُسن عَمُله وأكَثر ِمن الطَّاعاِت فله درجٌة أرَفعُ   .أخيه ِزيَدْت له يف الدَّ
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 األذان واإلقامة -29
 :   صَل اَّلل عليه وسلم اَّلل  قال رسول  ريض اَّلل عنه قال :  الَباء بن عازب عن * 

ِم، )  فِّ املقدَّ ُن ُيغَفُر َلُه إنَّ اَّللََّ ومالئَِكَتُه يصلُّوَن عََل الصَّ ُقُه َمن سمَعُه من رطٍِب ،  واملؤذِّ بمدِّ َصوتِِه ويصدِّ

 . 645صحيح النسائييف ه اْللباين رواه امحد والنسائي وصحح( وَلُه مثُل َأجِر َمن صَلَّ مَعُه ويابٍس ، 

 

الِة معه هبذا اْلذانِ ، "وله ِمْثُل أجِر َمن صَلَّ معه"  ِن ِمْثُل أجِر الَّذين حََضوا للصَّ  .أي: للُمؤذِّ

 

 صَل اَّلل عليه وسلم : اَّلل  قال رسول  ريض اَّلل عنه قال :   عبداَّلل بن عمر عن  و * 

بَتأذينِه يف كلَّ يوٍم ستُّوَن حَسنًة ، و بكلِّ إقامٍة   لهُ  و ُكتَِب ،  اجلنَّةُ  لهُ  وَجَبْت  ، سنةً  َعْشةَ  اثنََتي  أذَّن َمن) 

 . 248 صحيح الرتغيب يف اْللباين(  صححه  َثالثوَن َحَسنةً 
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 الرحم ووجوه اخلري يف صلة والعلم بذل املال -30
ثالثٌة أقِسُم علْيهنَّ  ريض اَّلل عنه أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسم قال : ) كبشة األنًمري  وأبروى * 

ا   ُثكم حديًثا فاحفظوُه قاَل ما نقَص ماُل عبٍد من صدقٍة وَل ظلَِم عبٌد مظلمًة فصََب علْيها إَلَّ زاَدُه اَّللَُّ عزًّ وأحدِّ

نيا  وَل فتَح عبٌد باَب مسألٍة إَلَّ فتَح اَّللَُّ علْيِه باَب فقرٍ  ُثكم حديًثا فاحفظوُه فقاَل إنًَّم الدُّ  أو كلمًة نحَوها وأحدِّ

ا َفهذا بأفضِل املنازِل  ألربعِة نفٍر  ُه فيِه ويصُل فيِه رَِحُه ويعلُم َّللَِّ فيِه حقًّ عبٍد رزَقُه اَّللَُّ ماًَل وعلًًم َفهَو يتَّقي ربَّ

دُق النِّيَِّة يقوُل لو أنَّ يل ماًَل لعملُت بعمِل فالٍن َفهَو بنيَّتِِه فأجُرُها  وعبٍد رزَقُه اَّللَُّ علًًم ول يرزْقُه ماًَل َفهَو صا

يعلُم َّللَِّ   سواٌء وعبٍد رزَقُه اَّللَُّ ماًَل ول يرزْقُه علًًم َيبُط يف مالِِه بغرِي علٍم َل يتَّقي فيِه ربَُّه وَل يِصُل فيِه رَِحُه وَل 

ا فهو بأخَبِث املنازِل وعب ٍد ل يرزْقُه اَّللَُّ ماًَل وَل علًًم َفهَو يقوُل لو أنَّ يل ماًَل لعملُت فيِه بعمِل فالٍن  فيِه حقًّ

 . 2325صحيح الرتمذي  يف اْللباين  صححه (  َفهَو بنيَّتِِه فوزُرُها سواءٌ 

ُب إىل اهللِ تعاىلإن يف احلديث :    والعلم  رصف املال؛ ترفع درجتك يف اجلنة و من اْلعامِل العظيمِة التي ُتقرِّ

 .    وذلك بالصدقة وصلة الرحم ومعاونة املحتاج له تقربا ته وهبك اهلل إياه يف مرضا  الذي

احلُة ُتبلُِّغ صاحَبها املناِزَل العاليَة، وهي سبٌب لنيِل اْلَجِر والثَّواِب الكبرِي، متى كانْت  أن :  وفيه النِّيَُّة الصَّ

 .وخالصًة هللِ تعاىل وفيام ُيْريض اهللَ؛ والنيُِّة الفاسدُة َتكوُن عىل الَعكِس من ذلكصاِدقًة 
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 سبيل اهلل يف اإلنفاق -31
ْم  : )  قال اَّلل تعاىل*  ْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْْتُ ًَم املُْْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اَّللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُ إِيًَمًنا َوَعََلٰ  إِنَّ

ُلوَن ) ِْم َيَتَوكَّ اَلَة  * ( 2َرهبِّ َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ا 3) َوِِم مْ  ۚ  ( * ُأوَلٰئَِك ُهُم املُْْؤِمنُوَن َحقًّ   هلَُّ

ِمْ   ِعنَد   َدَرَجاٌت    اْلنفال ( 4) َكِريمٌ  َوِرْزٌق  َوَمْغِفَرةٌ  َرهبِّ

ُثوِر ِمَن األْمواِل   جاَء الُفَقراُء إىل النبيِّ َصَلَّ اَّللُ عليه وسلََّم، فقالوا: : قال   عن أيب هريرة*  َذَهَب أْهُل الدُّ

َرجاِت الُعال، والنَِّعيِم املُِقيمِ  وَن هبا،   بالدَّ ْم َفْضٌل ِمن أْمواٍل ََيُجُّ ، وَيُصوُموَن كًم َنُصوُم، وهَلُ ُيَصلُّوَن كًم ُنَصِّلِّ

ُثُكْم إْن أَخْذ  ُقوَن، قاَل: أَل ُأَحدِّ ْ ُيْدِرْكُكْم أَحٌد  وَيْعَتِمُروَن، وَُياِهُدوَن، وَيَتَصدَّ ُتْم أْدَرْكُتْم َمن َسَبَقُكْم وَل

وَن  ُ َمُدوَن وُتَكَبِّ َخْلَف ُكلِّ َصالٍة  َبْعَدُكْم، وُكنُْتْم َخرْيَ َمن أنُتْم بْْيَ َظْهراَنْيِه إَلَّ َمن َعِمَل ِمْثَلُه ُتَسبُِّحوَن وََتْ

ُ أْرَبًعا وَثالثَِْي،  َثالًثا وَثالثَِْي، فاْخَتَلْفنا بْينَنا، فقاَل َبْعُض  نا: ُنَسبُِّح َثالًثا وَثالثَِْي، وَنْحَمُد َثالًثا وَثالثَِْي، وُنَكَبِّ

، حتَّى َيكوَن منهنَّ ُكلِِّهنَّ َثال  ًثا وَثالثَِْي.َفَرَجْعُت إَلْيِه، فقاَل: َتُقوُل: ُسْبحاَن اَّللَِّ، واحَلْمُد َّللَِِّ، واَّللَُّ أْكََبُ

 .595مسلم صحيح و 843البخاري صحيح 

  تبتغي هِبا إنََّك لن تنِفَق نفقًة  ريض اَّلل عنه عن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال : )  سعد بن أيب وقاصعن  * 

 . 10/31تيميةجمموع فتاوى ابن  (  حتَّى اللُّقمُة تَضعها يف يِفِّ امرأتَِك ازددَت هبا درجًة وِرفعًة وْجَه اَّللَِّ إَلَّ 
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 ذات البني صالحإ -32
بأفضِل من درجِة  أَل أخَُبكم صَل اَّلل عليه وسلم  قال رسول اَّلل  : قالريض اَّلل عنه  أيب الدرداءعن * 

 أخرجه أبو داود  (.، وفساُد ذاِت البِْي احلالِقةُ : إصالُح ذاِت البِْي ؟ قالوا: بَل، قالالصياِم والصالِة والصدقِة 

 .اْللباين صححهو 2509، والرتمذي 4919

 

عُي يف إصالِح الَعالقاِت بَْي الناِس وَرفِع ما َبينَهم ِمن ُخصوماِت وَدفِعهم   : "إْصالُح ذاِت الَبْيِ " أي: السَّ

إىل األُلفِة واملحبَِّة، وهَو األمُر األفضُل يف املنَفعِة بَْي الناِس وإقامِة املجتَمعاِت، وهو املعاَمالُت والتواُصل؛  

 . وُمباَشٌة للَجميعِ وذلَك ألنَّ إصالَح ذاِت الَبِْي فيِه َمنفعٌة ظاِهرةٌ 
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  وعمل الصاحلات االميان باهلل -33
اِت َوَمن َيْأتِِه ُمْؤِمنًا ) : قال تعاىل *  احِلَ َرَجاُت اْلُعََلٰ َقْد َعِمَل الصَّ ُم الدَّ تَِها  . َفُأوَلٰئَِك هَلُ ِري ِمن ََتْ َجنَّاُت َعْدٍن ََتْ

ىٰ  ۚ  اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها  لَِك َجَزاُء َمن َتَزكَّ  .  [ 76-75 طه]   ( َوَذٰ

 درجات  كل عمل صالح يزيدنا حسنات ويرفعنا* 

لََّف  ) :قال صَل اَّلل عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص ريض اَّلل عنه عند مرضه  َفَتْعَمَل َعَماًل  إنََّك َلْن َُتَ

ا إَلَّ اْزَدْدَت به َدَرَجًة وِرْفَعةً  ُهمَّ َأْمِض  َصاحِلً لََّف حتَّى َينَْتِفَع بَك َأْقَواٌم، وُيرَضَّ بَك آَخُروَن، اللَّ ، ُثمَّ َلَعلََّك َأْن َُتَ

ُهْم عََل َأْعَقاهِبِْم، َل  كِِن الَبائُِس َسْعُد ابُن َخْوَلَة َيْرثِي له َرسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ عليه  ألْصَحايِب ِهْجَرَْتُْم، وََل َتُردَّ

ةَ  َم َأْن َماَت بَمكَّ  . 1628صحيح مسلم 1295صحيح البخاري  . (وسلَّ

لََّف  اهلل؛ فإنَّ اهلل تعاىل يزيدك به رفعة ودرجة؛ لو ُفِرَض أنك ُخلِّْفَت، ومل تتمكن من اخلروج من مكة، وعملت عماًل تبتغي به وجه يعني: إنََّك لَْن َُتَ

 .يف جنات النعيم درجات؛ حتى لو عملَت بمكة وأنت قد هاجرَت منها  -عز وجل  -فريفعك اهلل   .رفعة يف املقام واملرتبة، ودرجة يف املكان

لََّف«: َر يف الدنيا  »لََعلََّك َأْن َُتَ  .أي: ُتَعمَّ
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 يرضى رب العاملني الكالم الطيب الذى -34
ُم بالَكلَِمِة إنَّ الَعْبَد  صَل اَّلل عليه وسلم : )  ، عن النبي ريض اَّلل عنه عن أيب هريرة*  ،  ِمن ِرْضواِن اَّللََِّلَيَتَكلَّ

ُم بالَكلَِمِة ِمن َسَخِط َيْرَفُعُه اَّللَُّ هبا َدَرجاٍت َل ُيْلِقي هلا باًَل،  اَّللَِّ، َل ُيْلِقي هلا باًَل، َُيِْوي هبا يف  ، وإنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَّ

 6478صحيح البخاري ( َجَهنََّم. 

من   بالكلمةِ  ليتكلم الرجَل  إنَّ  صَل اَّلل عليه وسلم : )  ، عن النبي  ريض اَّلل عنه بالل بن احلارثعن و * 

من الْشِّ ما يعلم   بالكلمة ليتكلم  الرجَل ، وإن يكتب اَّللُ له هبا رضواَنه إىل يوِم يلقاه ما يعلم مبلَغها ؛  اخلرِي،

 . 4762 مشكاة املصابيح يف  اْللباينصححه ) . وإىل يوِم يلقاهُ  -مبلَغها ؛ يكتب اَّللُ هبا عليه سَخطه 

العبَد  َبْيَّ النبيُّ صَلَّ اَّلل عليه وسلَّم أثَر الكلمِة وما يَتتَّب عليها ِمن أْجٍر أو ِوزر، حتَّى إنَّ يف احلديث : 

َّا َيْرضاه اَّلل وَيبُّه، َل َيلتِفت هلا قلُبه وباُله لِِقلَِّة شأَِّنا عنَده؛ َيْرَفعه اَّلل هبا درجاٍت  يف اجلنَِّة،  َليتكلَّم بالكلمِة ِِم

َّا َيْسَخطه وَيْكَرهه اَّللُ وَل َيْرضاه، َل َيلتِفت باُله وقلُبه لِعَظمِ  ها؛ فَيْهِوي هبا  وإنَّه َليتكلَّم بالكلمِة الواحدِة ِِم

نََم.   )أي: َينِزل وَيسُقط بسببِها( يف َدَركاِت َجهَّ
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 إال اهلل ، واهلل أكرب : سبحان اهلل ، واحلمد هلل ، وال إله قول -35
إنَّ اَّللَ تعاىل  ريض اَّلل عنهًم عن النبي صَل اَّلل عليه وسلم قال : ) أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة روى * 

ُسبحاَن اَّللِ ُكتَِبْت  . فَمْن قال :  : ُسبحاَن اَّللِ ، واحلمُد َّللِ ، وَل إِلَه إَلَّ اَّللُ ، واَّللُ أْكََبُ اْصطَفى من الكالِم أْربًعا 

: َل إِلَه إَلَّ اَّللُ ِمثَل  . وَمْن قال : اَّللُ أْكَُب ، ِمثَل ذلَِك ، وُحطَّْت عنُه ِعُْشوَن سيَِّئًة . وَمْن قال  لُه ِعُْشوَن حَسنةً 

  (  وُحطَّ عنُْه ثالُثوَن َخطيَئةً ُكتِبَْت لُه ثالُثوَن حَسنًة ، من قَِبِل َنْفِسِه احلمُد َّللِ ربِّ العاملََِْي ، وَمْن قال : ذلَِك 

 . 1718صحيح اجلامع  يف لباين اْل صححه

فقال يا أبا   أنَّ رسوَل اَّللِ صَلَّ اَّللُ عَليه وسلَّم مرَّ به وهو َيغِرُس غْرًسا) ََيكي أبو هريرَة َريض اَّللُ عنه: و * 

قال قل  هريرَة ما الذي تغرُس قلُت غراًسا يل قال أَل أدلَُّك عَل غراٍس خرٌي لك من هذا قال بَل يا رسوَل اَّللِ 

صحيح  يفاْللباين  صححه( سبحاَن اَّللِ واحلمُد َّللِ وَل إلَه إَل اَّللُ واَّللُ أكَُب ُيغرُس لك بكلِّ واحدٍة شجرٌة يف اجلنةِ 

 . 3084ابن ماجه 
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 سؤال اهلل الشهادة بصدق -36

هاَدَة بِصْدٍق،  ريض اَّلل عنه ان رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : ) سهل بن حنيف عن *  َمن َسَأَل اَّللََّ الشَّ

َهداءِ  َغُه اَّللَُّ َمناِزَل الشُّ  . 1909صحيح مسلم ( ، وإْن ماَت عََل فِراِشِه.َبلَّ

َمْن ُجِرَح ُجْرًحا يف سبيِل اَّللِ  ريض اَّلل عنه ان رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : )  معاذ بن جبل وعن * 

َهَداِء ،  ْعَفَراِن ، عليِه َطاَبُع الشُّ هاَدَة  جاَء يوَم القيامِة ِرَُيُه َكِريِح املِْسِك ، و َلْوُنُه َلْوَن الزَّ و َمْن سأَل اَّللَ الشَّ

 .1324صحيح الرتغيب  يف اْللباين  حسنه(  و إِنَّ ماَت عَل فَِراِشهِ  اَّللُ َأْجَر َشِهيٍد ُُمْلًِصا أعطاهُ 

 

 .نَّ نِيََّة اخلرِي واإلخالِص ُتنِزُل اإلنساَن َمنازَل عاليًة وإْن ل َيبُلْغها بَعَملِهإ

هادَة، ِمَن اَّللِ ودعا اَّللَ أن  َيناهَلا، وهذه الَفضيلُة َل َتكوُن إَلَّ ملَِْن َطَلَبها  ويف هذا احلديِث أنَّ َمن َطَلَب الشَّ

هادَة إَلَّ  اَّللُ،  بِصدٍق، وكأنَّه قال: متنَّاها ِمن َقلبِه ِمن غرِي أن َيذُكَر ذلك ألحٍد، فال َيعلُم ِصدَق نِيَّتِه ومَتنِّيه الشَّ

هداِء، وإْن ل ُيصْبها، أي : يف احلقيقِة، فاَّللُ تعاىل ُيعطيه َأجَرها بنِيَّتِه  فَمن َفَعَل ذلك َأعطاه اَّللُ َأْجَر الشُّ

ادقِة.  الصَّ
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 عيادة املريض وزيارة أخ يف اهلل -37

؛  ، أو زاَر أًخا لُه يف اَّللِ  مريًضا عاد َمن: ) قالصَل اَّلل عليه وسلم  ، عن النبي ريض اَّلل عنه عن أيب هريرة* 

ْأَت ناداه ُمناٍد : أن طِبَت وطاَب ِمشاَك ،   .2578صحيح الرتغيب يف  اْللباين صححه(  اجلنَِّة منزًَل  ِمن وتبوَّ

أَت ِمن اجلنَِّة َمنِزًَل ) فيعِة. (  وتَبوَّ ذَت َمكاًنا، وَْتيَّأ لك يف اجلنَِّة َمنِزٌل ِمن َمناِزهِلا العاليِة، ودَرجاِْتا الرَّ  أي: اَتَّ

 
 الصدق يف احلديث -38

،  ريض اَّلل عنه أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : ) عبداَّلل بن مسعود عن *  ْدَق َُيِْدي إىل الَِبِّ إنَّ الصِّ

يًقاوإنَّ الَِبَّ َُيِْدي إىل اجَلنَِّة،  ُجَل َلَيْصُدُق حتَّى َيكوَن ِصدِّ . وإنَّ الَكِذَب َُيِْدي إىل الُفُجوِر، وإنَّ  وإنَّ الرَّ

ُجَل َلَيْكِذُب حتَّى ُيْكَتَب ِعنَْد اَّللَِّ  2607صحيح مسلم  6094صحيح البخاري (  َكّذاًبا الُفُجوَر َُيِْدي إىل النَّاِر، وإنَّ الرَّ

ُل   ، أي: يوصِّ دَق َُيدي إىل الَِبِّ سوُل صَلَّ اَّلل عليه وسلَّم أْن نكوَن صادقَْي حمبَِّْي، فيقوُل: إنَّ الصِّ ُمنا الرَّ ُيعلِّ

 ِّ جَل َليصُدُق يف الّسِّ ُل إىل اجلنَّة، وإن الرَّ ُر ذلك منه، حتَّى  إىل اخلرياِت كلِّها، وإنَّ الَِبَّ يوصِّ  والعالنَيِة، ويتكرَّ

دق إىل غايتِه وَّنايتِه، حتَّى دَخل ُزمرَْتم، واستحقَّ ثواهَبم  يًقا، أي: بَلغ يف الصِّ  .  يكوَن صدِّ



43 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 كفالة اليتيم والسعي على األرامل واملساكني -39
 ريض اَّلل عنه أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال :   سهل بن سعد الساعدي عن * 

بَّابِة والُوسَطىاجلنَِّة َهكذا  يف اليتيمِ  َوكافُِل  أنا)   . 6005صحيح البخاري (  . وقاَل بإصبعيِه السَّ

 رفعة لدرجته.  ل العم  وهذا لِعَظِم َأجِره ِعنَد اهللِ َتعاىل  للنبي صىل اهلل عليه وسلمُمصاحًبا  فيكون كافل اليتيم 

لُه أْو  أنا وكافُِل اليتيِم وروت عائشة وأبوهريرة ريض اَّلل عنهًم أن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال : ) * 

 . 1476صحيح اجلامع ( والّساِعي عَل األْرمَلِة واملسكِْي ، كاملُجاِهِد يف سبيِل اَّللِلغرِيِه يف اجلنِة ، 

اِعي : ) قالصَل اَّلل عليه وسلم  ، عن النبي ريض اَّلل عنه عن أيب هريرةو *    واملِْسكِِْي،  األْرَمَلةِ  عََل  السَّ

ائِِم النَّهارَ  اَّللَِّ، َسبيلِ  يف  كاملُْجاِهدِ  ْيَل الصَّ    2982، ومسلم  5353أخرجه البخاري  .(أِو القائِِم اللَّ

ائِم هناَره؛ فينبغي عىل  :يف هذا احلديِث  اعَي عليهام له ِمثُل أجِر املجاهِد يف سبيِل اهللِ، أو ِمثُل أجِر القائِم ليَله، أِو الصَّ أنَّ السَّ

رامِل واملساكنِي؛ َليُحَْش  َمن عَجَز َعِن اجلهاِد يف سبيِل اهللِ وعْن قياِم اللَّيِل وصياِم النَّهاِر أْن َيعمَل هبذا احلديِث، َوْليَْسَع عىل اْل

ا َيرتاُع بِلقائِه، أو لِيُ   حَْش يف ُزمرةِ يوَم الِقيامِة يف مجلِة املجاهِديَن يف َسبيِل اهلل ُدوَن أن َُيطَو يف ذلك ُخطوًة، أو َيْلَقى َعدوًّ

اَم حياتِه، ائِمنَي والَقائِمنَي ويناَل َدرجتَهم وهو طاِعٌم هناَره نائٌم ليَله أيَّ فيَنبغي لِكلِّ مؤمٍن أْن حيرَص عىل هذه التِّجارِة الَّتي  الصَّ

ائِمنَي والقائِمنَي ِمن  غرِي َتعٍب  ال تبوُر، وَيسعى عىل أرملٍة أو مسكنٍي لِوجِه اهللِ تعاىل َفريبَح يف جتارتِه درجاِت املجاهِديَن والصَّ

 .وال َنَصٍب، وذلك فضُل اهللِ ُيؤتيِه َمْن يشاءُ 



44 أعمال ترفع درجتك يف اجلنة    

  

 إفشاء السالم -40
أنَّ رجاًل مرَّ عَل رسوِل اَّللِ صَلَّ اَّللُ  صَل اَّلل عليه وسلم قال : )  ، عن النبي  ريض اَّلل عنه عن أيب هريرة* 

الُم عليُكم فقاَل عُْش َحسناٍت علْيِه وسلََّم وهَو يف َُملٍِس فقال  الُم عليُكم  فمرَّ رجٌل آخُر فقاَل: السَّ السَّ

الُم عليُكم ورِحُة اَّللِ وبركاُته . فمرَّ رجٌل آخُر فقال : ْشوَن حسنةً عِ فقاَل: ورِحُة اَّللِ  ثالثوَن  ، فقاَل : السَّ

ْم ، فقال رسوُل اَّللِ صَلَّ عليِه وسلم ما أوَشَك ما َنَِس صاحُبكم ! إذا  َحَسنًة  فقاَم رجٌل من املجلِِس وَل ُيَسلِّ

ْم ؛ فإن َبدا لهُ  و يف روايٍة : فإن جَلَس ثمَّ بدا لُه   -أن َيلَس فليجلِْس ، و إذا قامَ  جاء أحُدُكم املجلَِس فلُيَسلِّ

َق املجلُِس   .757صحيح اْلدب املفرد  يف اْللباين  صححه(  فلُيَسلِّْم ، ما األُوىَل بأحقَّ ِمَن اآلخرةِ  -أن يقوَم قبَل أن يتفرَّ

ُعهم عَل لرفع درجاْتم باكتساهبم احلسنات ََيُثُّ أصحاَبه عَل اغتِناِم احَلَسناِت وِزيادةِ األَجرِ كان النَّبيُّ صَلَّ اَّللُ عليه وسلََّم يف هذا احلديث :  ، وُيشجِّ

المِ  .التَّساُبِق يف َمْرضاةِ اَّللِ َعزَّ وجلَّ والتَّساُرِع إىل َجنَّتِه  .وفيه: ِزيادُة األَجِر بِزيادةِ ألْفاِظ السَّ

  حتَّى ُتْؤِمنُوا، وَل َل َتْدُخُلوَن اجَلنََّة  }إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال:ريض اَّلل عنه هريرة  أيب وعن *

الَم بْينَُكمْ ُتْؤِمنُوا حتَّى ََتابُّوا، أَوَل أُدلُُّكْم عََل يشٍء إذا َفَعْلُتُموُه ََتاَبْبُتْم؟    .54صحيح مسلم ( .أْفُشوا السَّ
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 بناء مسجدو حفر بئر -41
ل يَْشْب منه َكبٌِد  من حفر ماًء  ) إن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال: ريض اَّلل عنه  جابر بن عبداَّلل عن * 

ى من ِجنٍّ ، و َل إنٍس وَل طائٍر ،  أو أصغَر   َقَطاةٍ  كِمْفَحصِ  ومن بنى مسجًدا ، إَل آَجره اَّللُ يوَم القيامِة َحرَّ

 .271صحيح الرتغيب يف  اْللباينصححه  ) اجلنَّةِ بنى اَّللُ له بيًتا يف 

 

ْحراِء، وَيقَطُع َمسافاٍت شاِسَعًة، ويطرُي َجاعاٍت،  :  والَقطاةُ   هو َنوٌع من احَلًَمِم، َيعيُش يف الصَّ

اَب، وهذا واملقصوُد بِِمفَحِص الَقطاِة:  ا َتفَحُص عنه الَتُّ حَمْموٌل عَل املُباَلَغِة يف  املَوِضُع التي َتبيُض فيه؛ ألَّنَّ

 .َحْجِم املسِجِد، ولو كان صغرًيا، وَمن كان هذا فِعَله، كان َجزاُؤه أْن َيْبنَي اَّللُ ُسْبحاَنه وَتعاىل له بيًتا يف اجَلنَّةِ 

 

اَن، وروي عن*  َمن َبنَى  وإِنِّ َسِمْعُت النبيَّ َصَلَّ اَّللُ عليه وسلََّم يقوُل:   ) :  يقوُل  ريض اَّلل عنه   ُعْثًَمَن بَن َعفَّ

 .53صحيح مسلم  450صحيح البخاري  (.َبنَى اَّللَُّ له ِمْثَلُه يف اجَلنَّةِ  -َيْبَتِغي به وْجَه اَّللَِّ   -َمْسِجًدا 
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 قضاء حوائج الناس ونفعهم  -42
،  اَّللِ أْنفُعُهْم  إىل أَحبُّ الناسِ   )  ن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال: أريض اَّلل عنه   بن عمر  عبداَّللعن * 

وٌر ُتدِخُلُه عَل  إىل وَأَحبُّ األعًملِ  ، أو َتكِشُف عنُه ُكربًة ، أو َتقِِضَ عنُه َدْينًا ، أو َتطُرَد   ُمسلِمٍ  اَّللِ عزَّ وجلَّ رُسُ

أْن أعتكَِف يف املسجِد شْهًرا ، وَمْن كفَّ   من إيلَّ  أَحبُّ  حاجةٍ  يف املسلمِ  وأَلَْن أْمِِشَ مع أِخيعنُه ُجوًعا ، 

امِة ،  غَضَبُه ، َسََتَ اَّللُ عْوَرَتُه ، وَمْن كَظَم غْيًظا ، ولْو شاَء أْن ُيمِضَيُه أْمضاُه ، َمأَل اَّللُ قْلَبُه رِضَ يوَم القي

، وإنَّ ُسوَء اخُلُلِق  قَدِمه يوَم َتِزلُّ األْقداُم يف حاَجتِه حتى ُيْثبَِتها لُه ، أْثبَت اَّللُ تعاىَل  املسلمِ  أخيهِ  مع  َمَشى وَمنْ 

 .176 صحيح اجلامع يف  اْللباين هصحح(  َلُيفِسُد العمَل ، َكًم ُيفِسُد اخَللُّ الَعَسَل 

 

، َل   املسلمِ  أخو املسلمُ  )  ن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال: ريض اَّلل عنه أ  بن عمر عبداَّللوعن * 

َج عن؛ كان اَّللُ يف حاجتِِه  أخيهِ  حاجةِ  كان يف  َمن  ُيسلُِمُه ،يظلُمُه وَل  َج اَّللُ عنُه هبا   مسلمٍ  ومن فرَّ ُكربًة ؛ فرَّ

 .  2580، ومسلم 2442البخاري .  ( وَمن سََت مسلًًم ؛ سََتُه اَّللُ يوَم القيامةِ  ُكَرِب يوِم القيامِة ،  من ُكربةً 
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 يف اهلل املتحابون -43

: واَّللِ إِنِّ ألحبُّك لغرِي دنيا أرجو أن ُأصيَبها منك ،  بن جبلقلُت ملعاٍذ  :َيْروي التَّابعيُّ أبو ُمسلٍِم اخَلْوَلِنُّ   * 

وَل قرابًة بيني وبينك قال : فال يشَء ؟ قلُت : َّللِ . قال : فجذب حْبَويت ثمَّ قال : أبِْشْ إن كنَت صادًقا ، فإِنِّ  

يف ظلِّ العرِش يوَم َل ظلَّ إَلَّ  املتحابُّون يف اَّللِ  اَّللُ عليه وسلَّم يقوُل : سِمعُت رسوَل اَّللِ صَلَّ 

هداءُ  النَّبيُّون  بمكاَِّنم يغبُِطهم ظلُّه ثُته بحديِث معاٍذ ، فقال :   . والشُّ امِت فحدَّ قال : وَلقيُت عبادَة بَن الصَّ

وحقَّْت  حقَّْت حمبَّتي عَل املُتحابِّْي يفَّ ه تبارك وتعاىَل : سِمعُت رسوَل اَّللِ صَلَّ اَّللُ عليه وسلَّم يقوُل عن ربِّ 

هداءُ  النَّبيُّون يغبُِطهم  حمبَّتي عَل املُتناصحْي يفَّ ، وحقَّْت حمبَّتي عَل املتباذلْي يفَّ ، هم عَل منابَر من نورٍ    والشُّ

يقون دِّ َمكاهِنِم، وِرْفعِة َمنِزَلتِِهم بحيث َيتمنَّاها أعَظُم النَّاِس  هذا يُدله عىل َعظيِم )و   3019صحيح الرتغيب(  والصِّ

يقنيَ  دِّ  والصِّ
ِ
َهداء  .(أْجًرا من النَّبيِّنَي والشه

نَّ ِمن عباِد اَّللِ أَلُناًسا ما  إ  )  ن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم قال: ريض اَّلل عنه أ عمر بن اخلطابوعن  * 

هداءُ  األنبياءُ  يغبُِطهم ُشهداَء، هم بأنبياَء وَل ، قالوا: يا رسوَل اَّللِ،  ِمن اَّللِ تعاىل بمكاَِّنم يوَم القيامةِ  والشُّ

نا َمن هم؟ قال:  ، فواَّللِ إنَّ وجوَههم  هم قوٌم َتابُّوا بُروِح اَّللِ عَل غرِي أرحاٍم َبْينَهم، وَل أمواٍل يتعاَطْوََّناَُتَِبُ

م عَل ُنوٍر،  َأََل إِنَّ َأْولَِياَء  }َل َيافوَن إذا خاف النَّاُس، وَل َيَزنوَن إذا حِزن النَّاُس، وقَرأ هذه اآليَة: َلنُوٌر، وإَّنَّ

 . 3527صحيح أيب داود يف  اْللباين صححه( يونس {62اَّللَِّ ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزُنونَ 
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 اوردو( -اجنليزي -)عريب.دليل االستثمار يف بنك احلسنات  •
 مفردات وفوائد.   –شرح األربعني حديثا النووية   •
 ة وء الكتاب والسنصفة وأذكار احلج والعمرة يف ض •
 صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة .   •
   صفة العمرة ) مطوية (  •
 من عجائب اجلنة والنار .  •
 . ؟ كيف تتأثر ابلقرآن وكيف حتفظه  •
 حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال )دراسة شرعية تربوية(  •
 فوائد وفرائد يف حفظ القرآن .  •
 لألطفال قواعد وفوائد يف حتفيظ القرآن الكرمي  •
 لوحة تلخيص مصطلح احلديث .  •
 و )بطاقة( صحيح أذكار الصباح واملساء )مطوية(  •
 أيب بك أقتدي .  •
 مبشرات املسلم يف اللحظات األخرية من حياته وبعد موته.  •
 مبشرات املسلم يف املرض واملصائب والصرب عليها  •
 االستثمار يف األدعية واألذكار   •
 األخطاء اليت تقع فيه شروط وآداب الدعاء وأهم  •
 ة أعمال ترفع درجتك يف اجلن  •

 األذكار للمسلم الصغري .  •
•  invocation for the young muslim  
 قصة األرض والذهب .  •
 التلوين للمسلم الصغري . •
 تسايل وألعاب املسلم الصغري .  •
 مسابقات إسالمية للمسلم الصغري .  •
 )املستوى األول( منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري •
 ( الثاين)املستوى منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري  •
 .   (CD فلم أذكار الطفل املسلم )فلم كرتون  •
 تطبيقات على الفيلم( .  CDألعاب ومسابقات األذكار ) •
 كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري .    •
 وصف اجلنة للمسلم الصغري     •
 الصغري . الوضوء والطهارة للمسلم   •
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