
 8ابواب الجنة 
َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم َواْلَمََلِئَكُة 

 الرعد(32) بَابٍ َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ 
الصَلة  -3 المة محمد)ص( فقط)الباب االيمن(من ال حساب عليهم-1
باب -7الجهاد -6 )الباب االوسط(بر الوالدين-5الريان -4الصدقة -2

-المر بالمعروف-)باب الصبر باب عام لمن لم يتميز-8ذكر اهلل 
 الدعوة(

فَأَْنَطِلُق َفآِتي َتْحَت اْلَعْرِش فََأَقُع َساِجًدا ِلَربِّي َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ يَ ْفَتُح اهللُ َعَليَّ 
ِدِه َوُحْسِن الث ََّناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم يَ ْفَتْحُه َعَلى َأَحٍد قَ ْبِلي، ثُمَّ يُ َقاُل: ِمْن َمَحامِ 

ُد اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل تُ ْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفَّْع؛ فََأْرَفُع رَْأِسي، فََأُقوُل:  يَا ُمَحمَّ
دُ  َأْدِخْل ِمْن أُمَِّتَك َمْن اَل ِحَساَب  أُمَِّتي يَا َربِّ أُمَِّتي يَا َربِّ فَ يُ َقاُل: يَا ُمَحمَّ

، َوُهْم ُشرََكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َأبْ َواِب اْلَجنَّةِ َعَلْيِهْم ِمَن اْلَباِب األَْيَمِن ِمْن 
ذِلَك ِمَن األَبْ َواِب، ثُمَّ قَاَل: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإنَّ َما بَ ْيَن الِمْصَراَعْيِن ِمْن 

َة َوُبْصَرى َمَصارِيعِ  َة َوِحْميَ َر، َأْو َكَما بَ ْيَن َمكَّ  )البخاري(اْلَجنَِّة َكَما بَ ْيَن َمكَّ
 ) صحيح ( 

عن أبي أمامة قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : "  
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا ال حساب عليهم وال 



ربي " . رواه  حثياتمن  حثياتعذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثَلث 
 أحمد والترمذي وابن ماجه 

 
حديث َأِبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، قَاَل: 

يَا َعْبَد اهلِل هَذا  أَبْ َواِب اْلَجنَّةِ َمْن َأنْ َفَق َزْوَجْيِن ِفي َسِبيِل اهلِل نُوِدَي ِمْن 
ٌر؛ َفَمْن َكانَ  ِمْن َأْهِل الصََّلِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصَََّلِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل  َخي ْ

اْلِجَهاِد ُدِعَي ِمْن بَاِب اْلِجَهاِد، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصَِّياِم ُدِعَي ِمْن بَاِب 
 الرَّيَّاِن، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصََّدَقةِ 

اَل َأبُو َبْكٍر رضي اهلل عنه: بِأَِبي َأْنَت َوأُمِّي، يَا َرُسوَل اهلِل َما َعَلي َمْن فَ قَ 
ُدِعَي ِمْن تِْلَك األَبْ َواِب ِمْن َضُرورٍَة، فَ َهْل يُْدَعى َأَحٌد ِمْن تْلَك األَبْ َواِب  

ُهمْ   ُكلَِّها قَاَل: نَ َعْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِمن ْ
: خرج مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم في  عن عقبة بن عامر أنه

غزوة تبوك فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يوما يحدث أصحابه 
فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى 

ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه قال عقبة بن عامر فقلت 
هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم الحمد هلل الذي رزقني أن أسمع 

فقال لي عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وكان تجاهي جالسا أتعجب من 
هذا فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أعجب من هذا قبل أن 

تأتي فقلت وما ذاك بأبي أنت وأمي فقال عمر قال رسول اهلل صلى اهلل 



م رفع نظره إلى السماء فقال عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء ث
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

شعيب األرنؤوط )يدخل من أيها شاء  أبواب الجنةفتحت له ثمانية 
 (:صحيح لغيره 

أبواب عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : تفتح 
في كل اثنين وخميس قال معمر وقال غير سهيل وتعرض األعمال  الجنة

في كل اثنين وخميس فيغفر اهلل عز و جل لكل عبد ال يشرك به شيئا اال 
 المتشاحنين يقول اهلل للمَلئكة ذروهما حتى يصطلحا 

 تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم
قال أبو الدرداء سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول : الوالد 

 فاحفظ ذلك الباب أو دعه شعيب األرنؤوط : حسن أبواب الجنةأوسط 
 ) صحيح ( 

 وابن حبان في صحيحه ولفظه  
يقول من يقرض اليوم يجز غدا وملك  أبواب الجنةإن ملكا بباب من  

 ا وأعط ممسكا تلفا بباب آخر يقول اللهم أعط منفقا خلف
 ) حسن ( 

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي اهلل عنه وكان من أصحاب النبي صلى  
اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال القتلى ثَلثة رجل 
مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل اهلل حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى 



 تحت عرشه ال يفهله النبيون يقتل فذلك الشهيد الممتحن في جنة اهلل
إال بفهل درجة النبوة ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد 

بنفسه وماله في سبيل اهلل حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فتلك 
ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وأدخل من أي 

سبعة أبواب وبعهها  شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم أبواب الجنة
أفهل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل 

في سبيل اهلل عز وجل حتى يقتل فذلك في النار إن السيف ال يمحو 
 النفاق 

وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
و قال ال حول وال قوة إال قال وما ه أبواب الجنةأال أدلك على باب من 

  االلبانيباهلل  رواه أحمد ) صحيح لغيره (
وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي اهلل عنه أن أباه دفعه إلى النبي صلى  

اهلل عليه وسلم يخدمه قال فأتى علي نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد 
  الجنةأبواب صليت ركعتين فهربني برجله وقال أال أدلك على باب من 

 االلبانيقلت بلى  قال ال حول وال قوة إال باهلل ) صحيح ( 
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا 

صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي 
 االلبانيشاءت  ابن حبان في صحيحه ) حسن لغيره ( أبواب الجنة



د السلمي رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل وعن عتبة بن عب
عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثَلثة من الولد لم يبلغوا الحنث 

الثمانية من أيها شاء دخل  رواه ابن ماجه  أبواب الجنةإال تلقوه من 
 )االلباني(بإسناد حسن 

ن أصحابه كان نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا جلس جلس إليه نفر م
فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك 

فامتنع الرجل أن يحهر الحلقة لذكر ابنه ففقده النبي صلى اهلل عليه 
وسلم فقال ما لي ال أرى فَلنا قالوا يا رسول اهلل بنيه الذي رأيته هلك 

هلك فعزاه  فلقيه النبي صلى اهلل عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه
عليه ثم قال يا فَلن أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو ال تأتي 

 إال وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك  أبواب الجنةإلى باب من 
قال يا نبي اهلل بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلي قال  

 كم فقال رجل يا رسول اهلل أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلفذاك لك 
 )صحيح(االلباني

 ) صحيح ( 
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول يا أبت أي ابن كنت لك فيقول خير ابن 
فيقول هل أنت مطيعي اليوم فيقول نعم فيقول خذ بأزرتي فيأخذ بأزرته ثم 

ي ادخل ينطلق حتى يأتي اهلل تعالى وهو يعرض بين الخلق فيقول يا عبد



شئت فيقول أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن ال  أبواب الجنةمن أي 
تخزيني  قال فيمسخ اهلل أباه ضبعا فيهوي في النار فيأخذ بأنفه فيقول اهلل 

 يا عبدي أبوك هو فيقول ال وعزتك 
رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهو في البخاري إال أنه قال  

 فذكر القصة بنحوه يلقى إبراهيم أباه آزر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


