
  
  
  
  
  

       
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  ]البخاري )) [ من لقي اهللا ال يشرك به شيئًا دخل الجنة ((  -١
ة        ((  -٢ ه الجن ى اهللا أن يدخل ًا عل ان حق ضان ، آ ام رم صالة ، وص ام ال وله ، وأق اهللا وبرس ن ب ن آم   )) م

 ]البخاري [ 
 ]البخاري )) [ جنة من بنى مسجدًا يبتغي به وجه اهللا بنى اهللا له مثله في ال((  -٣
 ]البخاري )) [ من صلى البردين دخل الجنة ((  -٤
 ]البخاري )) [ من غدا إلى المسجد وراح أعدَّ اهللا له نزله من الجنة آلما غدا أو راح ((  -٥
 ]البخاري)) [من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ((  -٦
 ]مسلم )) [ ني له بهن بيت في الجنة من صلى اثنتي عشرة رآعة في يوم وليلة ُب((  -٧
 ]مسلم )) [ من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سّهل اهللا له به طريقًا إلى الجنة ((  -٨
 ]أبو داود )) [ من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة ((  -٩
ه                  ((  -١٠ ا إال وجبت ل ه عليهم ة    ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي رآعتين يقبل بقلبه ووجه   ))  الجن

 ]أبو داود [ 
 ]أبو داود )) [  نبيا وجبت له الجنة من قال رضيت باهللا ربًا ، وباإلسالم دينًا ، وبمحمد ((  -١١
 ]أبو داود )) [ من آان آخر آالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة ((  -١٢
 ]الترمذي [ من قال سبحان اهللا العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ((  -١٣
 ]الترمذي )) [ الكبر ، والغلول ، والّدين دخل الجنة : وهو بريء من ثالث من مات ((  -١٤
 ]الترمذي )) [ من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة (( -١٥
 ] ابن ماجة )) [ من أذن اثني عشرة سنه وجبت له الجنة ((  -١٦
 ] الترمذي )) [ اللهم أدخله الجنة : من سأل اهللا الجنة ثالث مرات قالت الجنة ((  -١٧
)) من عاد مريضًا أو زار أخًا له في اهللا ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك ، وتبوأت من الجنة منزًال                     ((  -١٨

 ]الترمذي [ 
 ]البخاري )) [ إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ((  -١٩
أن يدخل ((  -٢٠ ه ب صديق آلمات بيله وت ي س اد ف بيله ال يخرجه إال الجه ي س د ف ل اهللا لمن جاه ة تكف   )) ه الجن

 ]البخاري [ 
سالم    ((  -٢١ ة ب دخلوا الجن ام ، ت اس ني لوا والن ام ، وص وا الطع سالم ، وأطعم شوا ال اس ، أف ا الن   )) أيه

 ]الترمذي [ 
 ]البخاري )) [ العمرة إلى العمرة آفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة ((  -٢٢
 ]البخاري )) [ دًا ، من أحصاها دخل الجنة إن هللا تسعة وتسعين اسمًا مائة إال واح((  -٢٣
 ]مسلم )) [ لقد رأيت رجًال يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق آانت تؤذي الناس ((  -٢٤
ك بنعم               ((  -٢٥ ذنبي      اللهم أنت ربي ال إله إال أنت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء ل ك ب وء ل يَّ وأب تك عل

ل أن يمسي                     . ال أنت   فاغفر لي ، فإنه ال يغفر الذنوب إ        ه قب ا فمات من يوم ًا به ار موقن من قالها من النه
ة                             و من أهل الجن ل أن يصبح فه ا فمات قب وقن به ل وهو م ا من اللي ة ، ومن قاله   )) فهو من أهل الجن

 ]البخاري [ 
                  أبو الزبير-   نت.غازي /ذ األخ ـــــتنفي
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 ]ال تنسونا من صالح دعائكم  [     سلمان بن يحيى المالكي /إعـــــــــــــــداد  


