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حلمد > ر  فمأل قلوبنا  ،ة عطاJهنا خباصوعمَّ  ،أكرمنا بواسع نعماه ،العاملني بِّ ا
صطفاه ال  ،سبحانه.. سبحانه  .Sإلميان S> وحبب حبيبه وم يعطي الدنيا من حيب ومن 

ال يعطي الدِّ  ال ملن حيبحيب، و   .ين والقرآن إ
Jال شريك له، تنزه يف كرب ال هللا وحده  ال إله إ حلاجة وأشهد أن  ئه وعليائه عن ا

ال تغنيه طاعة الطائعني ال خيشى من إفساد  ،خللقه أو خملوقاته يف أرضه ومسائه،  و
ِحلًا َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء ( :وإمنا األمر كما قال يف كتابه املبني /املفسدين َمْن َعِمَل َصا

َها مثَُّ ِإَىل رَبُِّكْم تـُْرَجُعونَ    ).اجلاثية١٥( )فـََعَليـْ
 أرسله هللا عزَّ  ،هه من خلقه وخليلُ ه، وصفيُّ هللا ورسولُ  شهد أن سيد~ دمحمًا عبدُ وأ

حلقِّ  وجلَّ  اله بكل إخالٍص وصدقفبلَّ  ،Sهلدى والدين ا بينما أ~ بني ( :والقائل ،غ أمر مو
إنه ~ئم،  :النائم واليقظة وإذا بكبكبة من املالئكة �بط من السماء، فقال بعضهم

ال ينام، فقال األولونوقال العبض اآل : ما مثله يف أمته، قالوا: خر تنام عينه وقلبه 
كرجٍل صنع وليمة وأرسل داعيًا يدعو الناس إليها، فمن أجاب الداعي دخل 
املنزل وأكل من الوليمة، ومن مل ُجيب الداعي مل يدخل املنزل ومل �كل من الوليمة، 

ليمة فهي اجلنة، وأما صاحب الوليمة فهو أما الو : أوِّلوها له يفقهها، فقالوا: فقالوا
هللا عز وجل، وأما الداعي إليها فهو دمحم صلى هللا عليه وسلَّم، فمن أجاب دمحماً 

   .١)ٌق بني الناسرْ فَـ  دٌ مَّ حَ دخل اجلنة ومن مل ُجيبه مل يدخل اجلنة، فمُ 
ته الذي أعليت شأنه يف الدنيا وجعل ،م وSرك على سيد~ دمحماللهم صلِّ وسلِّ 

حلمد  إمامُا لألنبياء واملرسلني، ورفعت قدره يف اآلخرة فجعلته صاحب لواء الشفاعة وا
                                                           

، يـَُقولُ روى اإلمام البخاري عن  ١ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َ~ئٌِم، فـََقاَل  َجاَءْت َمالَِئَكةٌ : " َجاِبَر ْبَن َعْبِد ا�َِّ
َصاِحِبُكْم َهَذا َمَثًال، فَاْضرِبُوا َلُه َمَثًال، : ِإنَّ الَعْنيَ َ~ِئَمٌة، َوالَقْلَب يـَْقظَاُن، فـََقالُوا: ِإنَُّه َ~ئٌِم، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ : بـَْعُضُهمْ  ِإنَّ ِل
َمثـَُلُه َكَمَثِل رَُجٍل بـََىن َدارًا، َوَجَعَل ِفيَها : ِإنَّ الَعْنيَ َ~ِئَمٌة، َوالَقْلَب يـَْقظَاُن، فـََقاُلوا: ِإنَُّه َ~ئٌِم، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ : ُضُهمْ فـََقاَل بـَعْ 

اَر َوَأَكَل ِمَن املَْأُدبَةِ  اِعَي َدَخَل الدَّ اَر َوملَْ �َُْكْل َمْأُدبًَة َوبـََعَث َداِعًيا، َفَمْن َأَجاَب الدَّ اِعَي ملَْ َيْدُخِل الدَّ ، َوَمْن ملَْ جيُِِب الدَّ
: ِإنَّ الَعْنيَ َ~ئَِمٌة، َوالَقْلَب يـَْقظَاُن، فـََقالُوا :ِإنَُّه َ~ئٌِم، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ : َأوُِّلوَها َلُه يـَْفَقْهَها، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ : ِمَن املَْأُدبَِة، فـََقاُلوا

ا اِعي ُحمَمٌَّد َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَمْن َأطَاَع ُحمَمًَّدا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَالدَّ َصى ُر اجلَنَُّة، َوالدَّ  فـََقْد َأطَاَع ا�ََّ، َوَمْن َع
َصى ا�ََّ، َوُحمَمٌَّد َصلَّى هللاُ عَ    .)َلْيِه َوَسلََّم فـَّرق بـَْنيَ النَّاسِ ُحمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقْد َع
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وعلى كل من  ،وعلى صحابته املباركني ،ى هللا عليه وعلى آله الطيبنيصلَّ  .للخلق أمجعني
 ،آمني .. آمني .وفضلك وجودك أمجعني كَ نِّ وعلينا معهم مبَِ  ،اهتدى  ديه إىل يوم الدين

  .الرامحنيJ أرحم 
   :أيها األحبة

من أراد أن �يت إىل هذه البلدة اليت نسكن فيها اآلن ليقيم فيها ويعمل، ما أول 
صنعه؟ يف سكٍن متليك، وإن   يبحث عن سكٍن يقيم فيه، إن كان معه ماٌل يسكن .شيٍئ ي

يكفي يبحث عن شقة Sإلجيار، وإن مل يستطع يبحث عن قريٍب ال  مالمن معه ما كان 
ال جيوز أن �يتصديٍق له ُيضيِّ  له أو ال يبحث له عن مكاٍن  فه يف هذا املكان، لكن  و

 وجلَّ  وإىل اآلخرة ظاعنون، وبني يدي هللا عزَّ  ،وحنن مجيعًا من الدنيا راحلون. إلقامته
، ومقاٍم يقيم !!؟ويهالذي حبث منا لنفسه عن مسكٍن � نْ واقفون، ويف اآلخرة خملدون، مَ 

   !!؟وجلَّ  Sريه عزَّ فيه عند خالقه و 
صحف واªالت لنبحث عن أحسن العروض  صفَّح كل يوم اإلعال~ت وال نت

أو  ،أو للشركات اخلاصة ،للشقق والفالت والعمارات، إن كانت بعة لوزارة اإلسكان
منا أن يطالع عروض القرآن للمساكن اليت هيأها لنا الرمحن يف  ر واحدٌ لألفراد، أمل يُفكَّ 

الدنيا وجد من حىت إذا خرج  !!ار عرضًا يتعاقد فيه وبه مع حضرة هللا؟اجلنان ليخت
اله؟   :وحنن نعلم قول القائل !!البيت الذي تعاقد فيه مع مو

ال اليت كان قبل املوت يبنيهاال دار للمرء بعد املوت يسكنها         إ
ٍر خاب Sفإن بناها خبٍري طاب مســــــــــــــكنه         نيهــــــــــــاوإن بناها بشِّ

ال يستطيع أحٌد من ساكنيها أن ُيضيِّف غريه،  ال يوجد يف اجلنة مكاٌن لإلجيار، و
البد لك من مكان يف اجلنان إن أردت أن تكون من الفائزين الذين أراد هللا هلم  إذن 

وعروض اجلنان مبثوثة يف القرآن، أحياٌء إهلية وكل حيٍّ له موصفات  .لسعادة يوم لُقياه
صحة التعاقد له شروط وضعها رب الربية، والعقد بينك ر  Sنية يف اآلJت القرآنية، ول
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الك إن شئت تسكن يف جنة اخلُلد، وإن شئت تسكن يف جنة الفردوس، وإن  .وبني مو
شئت تسكن يف جنة النعيم، وإن شئت تسكن يف جنة املأوى، وإن شئت تسكن يف جنة 

 إن هللا أعدَّ ( : عليه وسلَّم على سبيل املثالعدن، جنان يف اجلنة يقول فيها صلى هللا
بني الدرجتني كما بني السماء  ما ،للمجاهدين يف سبيله مائة درجة يف اجلنة

  . ٢)واألرض
فإذا دقَّقت يف الشروط واخرتت فعليك بتجهيز امللف الذي طالبك به هللا يف  

J  -إJك أن تظن  .رة هللاكتاب هللا، فإذا جهَّزته فقد مت التعاقد الفوري بينك وبني حض
حياتك الدنيا كاهلمج الرعاع ستهتدي إىل موقعك  أنك إذا عشت يف -أخي املؤمن 

ال ال  ،ومكانك يوم الدين؟  ال خيرج املؤمن من دنياه إ فالبد وأن تعرف مكانك من هنا، و
 ا هللا جلَّ وأراه املكان الكرمي الذي يقيم فيه يف أحياء اجلنة اليت جهزها لن ،إذا أعلمه هللا

  . يف عاله
ال يعلم أحٌد من األولني واآلخرين مداها،  وملا كانت أحياء اجلنة من السعة حبيث 

حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم ا حلريص علينا  -ختار لنا ا أن حنجز يف أعظمها  -وهو ا
ى، إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس األعل( :ليه وسلَّممكانًة عند هللا، فقال صلى هللا ع

  .٣)فهو أعلى اجلنة وأوسط اجلنة، وفوقه عرش الرمحن ومنه جتري أ¾ار اجلنة
J رسول : وقالت - وكان قد ُأستشهد فيها ديف غزوة ُأحُ  - وملا جاءت أم حارثة 

J أم حارثة إ¾ا جنان يف اجلنة، وإن ( :هللا إن كان حارثة يف اجلنة فال أحزن عليه، قال
يف جنة الفردوس، جنة الفردوس اليت جهزها لنا  .٤)حارثة أصاب الفردوس األعلى

                                                           

إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل : (أيب هريرة Â أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال نأخرج البخاري ع ٢
سط اجلنة، ومنه تفجر أ¾ار هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس، فإنه أو 

  ).اجلنة، وفوقه عرش الرمحن
٣ Â البخاري من حديث أيب هريرة. 
ُأمَّ الرُّبـَيِِّع بِْنَت اْلبَـَراِء َوِهَي ُأمُّ َحارِثََة ْبِن ُسَراَقَة َأَتِت النَِّيبَّ َصلَّى  ، َأنَّ َأَنُس ْبُن َماِلٍك Âالبخاري ومسلم وأمحد عن  ٤

ُثِين َعْن َحارِثََة وََكاَن قُِتَل يـَْوَم َبْدٍر َأَصابَُه َسْهٌم َغْرٌب ، فَإِ  : (ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلتْ  الَ ُحتَدِّ ْن َكاَن ِيف اْجلَنَِّة Jَ َنِيبَّ ا�َِّ ، َأ
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حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم أن نطلب تيسريها من هللا، فما امللف الذي  هللا، وأمر~ ا
  جنهزه ليكون لنا موضعاً يف هذا املكان العظيم؟ 

 أول -) َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ ( :يف أول سورة املؤمنون -ستمع إىل امللف وبنوده ا
َوالَِّذيَن ُهْم : (الورقة الثانية يف امللف ،)َخاِشُعونَ  َصَالِ�ِمْ  ِيف  ُهمْ  الَِّذينَ : (ورقة يف امللف

الورقة  ،)َوالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة فَاِعُلونَ : (الورقة الثالثة يف امللف ،)َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 
ال َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت  .َحاِفُظونَ  َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهمْ : (الرابعة يف امللف ِإ

ُر َمُلوِمنيَ  الورقة  ،)َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  .َأْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ
الَماَ~ِ�ِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ : (اخلامسة يف امللف : دسة يف امللفالورقة السا ،)َوالَِّذيَن ُهْم 

  ). املؤمنون٩: ١( )َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِ�ِْم ُحيَاِفُظونَ (
ًال لربِّ  إذا جهَّز املؤمن هذه األوراق وعمل  ا ، وشهدت له وجلَّ  ة عزَّ العزَّ  إمتثا

صهم له ربُّ  صَّ الربية أنه ينطبق عليه هذه  التحرJت اإلهلية من الكرام الكاتبني الذين خ
ال ميوت - والنعوت األوصاف حلي الذي  الَِّذيَن  .ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ ( :دخل يف قول ا

   ).املؤمنون١١، ١٠( )يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوسَ 
وأين العقد وما كيفيته؟ . )املؤمنون١١( )ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ( ؟كم سنة مدة العقد

 :دفعه من مثن وما �خذه من مقابلالبائع واملشرتي وما ي ،يف سورة التوبة ـ صورة العقد
أَنـُْفَسُهْم (والثمن؟  ،)ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ( والبائع؟ ،فهذا املشرتي ،)ِإنَّ َهللا اْشتَـَرى(

 رسول هللا، األنفس لشرع هللا فتمشي كما حيب كتاب هللا، وكما بنيَّ  نيطوِّعو  ،)َوَأْمَواَهلُمْ 
ال يطلبو  ال Sلشرط الذي أSحه  نو صارف اليت األموال إ ال يف امل ال ينفقو¾ا إ هللا، و

   .ملسو هيلع هللا ىلص نها سيد~ رسول هللادها هللا وبيَّ حدَّ 
 .)Êَِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ِهللا فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلونَ ( وما مقابل ذلك؟

حلظ واهلوى الذي معك صدونك عن  فهم -  وأكرب القتال للنفس والشيطان وا الذين ي
                                                                                                                                                    

َر َذِلَك اْجتَـَهْدُت َعَلْيِه ِيف اْلُبَكاِء ، قَاَل  Jَ ُأمَّ َحارِثََة ِإنـََّها ِجَناٌن ِيف اْجلَنَِّة ، َوِإنَّ ابـَْنِك َأَصاَب : َصبَـْرُت ، َوِإْن َكاَن َغيـْ
  ).اْلِفْرَدْوَس اْألَْعَلى
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حلرب علينا وعلى املسلمني فضالً  - سبيل هللا   .عن املشركني والكافرين الذين أعلنوا ا
َوْعًدا َعَلْيِه َحقÍا ِيف التـَّْورَاِة ( :أين ُيسجَّل ويُوثَّق هذا العقد؟ يف ثالث جهات إهلية

الْجنِيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن هللا فَاْستَـْبِشُروا ( :مث يبشرهم بعد كتابة العقد). َوا
  ).التوبة١١١( )بِبَـْيِعُكُم الَِّذي Sَيـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

كيف تتم البشرى؟ Êن يعاين املكان الذي اختاره عند ربه وعمل من أجله، إما 
ويعرف عنوانه وشارعه  ،املنام أن يعاينه وهو يف الدنيا منامًا، فريى مقعده من اجلنة يف

البد أن ، )دمحم٦( )َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُمْ ( :وجريانه، ألن هللا يقول فينا أمجعني
من أهل القلوب التقية والنقية   -تعرف ما تعاقدت عليه من هنا، أو يريهم يف اليقظة 

صحابة املباركني   .كال
كيف أصبحت J حارثة؟ ( :هم ذات صباحأحدم صلى هللا عليه وسلَّ  سأل النيبُّ 

عزفت : لكل قوٍل حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: أصبحت مؤمنًا حقا، قال: قال
نفسي عن الدنيا فأسهرُت ليلي وأظمأُت ¾اري، وأصبحت وكأين أرى أهل اجلنة 
صطرخون فيها، وكأين أرى  وهم يتزاورون فيها، وكأين أرى أهل النار وهم يتعاوون وي

رجٌل نوَّر هللا : ، مث إلتفت إىل من حوله وقال هلمعرفت فالزم: عرش ريب Sرزا ـ قال
َكال َلْو تـَْعَلُموَن ( :فرياها رأي العني، وهذا ما أثبته هللا يف كتاب هللا. ٥)Sإلميان قلبه
 ) لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ مثَُّ  .مثَُّ لَتَـَرُونـََّها َعْنيَ اْلَيِقنيِ  .لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيمَ  .ِعْلَم اْلَيِقنيِ 

وآخر القوم من يرى مكانته عند خروجه من الدنيا إىل الدار اآلخرة،  ).التكاثر٨: ٥(
ال وأراه هللا مقعده من اجلنة أو مقعده ( :قال صلى هللا عليه وسلَّم ما من عبٍد ميوت إ

                                                           

كيف أصبحت J  (  : ملسو هيلع هللا ىلص لقي رجًال يقال له حارثة يف بعض سكك املدينة فقالروى البزار عن أنس Â أن النيب  ٥
عزفت نفسي عن الدنيا،   : قال  ؟ إن لكل إميان حقيقة فما حقيقة إميانك   : أصبحت مؤمنًا حقاً، قال  : قال  ؟ حارثة

جلنة يف اجلنة يتنعمون فيها، وكأين Êهل النار يف فأظمأت ¾اري وأسهرت ليلي، وكأين بعرش ريب Sرزًا، وكأين Êهل ا
  . )أصبت فالزم، مؤمن نور هللا قلبه   : فقال ملسو هيلع هللا ىلص  . النار يعذبون
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  . ٦)من النار
حلني  كان رجلٌ  صا حملمن ال صر ا  الروزSري Â يُّ علأبو روسة ُيسمَّى من سكان م

وها  !!تبكي J أختاه ملَِ : كان يعاجل سكرات املوت وُأخته جبواره تبكي عليه، فقال هلا  -
أJ S ((: ت، وأمسع من يقولأ~ أرى أبواب السماء وقد فـُتِّحت، وأرى اجلنات وقد زُينِّ 

   .))وإن مل تكن تُردهالقد بلَّغناك الدرجة الُعليا يف اجلنة  ،عليّ 
جاءته  - ملسو هيلع هللا ىلصمؤذن حضرة النيب  - Â ومالنا نذهب بعيدًا وهذا بالل بن رSح

ال تقويل (( :واغمَّاه واُحز~ه، قال هلا: سكرة املوت وجلست زوجته جبواره وهي تقول
ألقى األحبة دمحماً غدًا  .قويل واسروراه ،واطرSه: قويل ،وافرحتاه :قويل ،واحز~ه
حلبيب صلى  ،يف خري دار يف اجلنة مع األبرار ،أ~ رايح خلري جوار. ٧))وحزبه يف جوار ا

  .هللا عليه وسلَّم ومن معه من األطهار واألبرار
إما أن يدخل اإلنسان اجلنة : أما اإلستالم فيكون يف الدار اآلخرة وله طريقتني

الء يوÖخذه املالئكة يزفونه إىل موضعه يف  َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا ( :قول فيهم هللاجلنة وهؤ
 رَبـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة زَُمًرا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َخَزنـَتُـَها َسالٌم َعَلْيُكمْ 

ُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ    ).الفرقان٧٣( )ِطبـْ
صفوة والوجهاء فتت حرك هلم منازهلم من اجلنة يف أرض املوقف العظيم، فبينما أما ال

صورة يف اجلنة ـ واجلنة كل شيٍئ فيها حيٌّ  حلساب إذا مبكانته وق هو يف ساحة العرض وا
ال حيتاج إىل كالٍم من اللسان، أل¾م يتحركون فيها  ،!!حبياة هللا يسمع ويفهم كل أمٍر و

حلنان املنان عزَّ  تشريفًا هلم  !!رتبون من أصحا م يف الوقف العظيمـ فيق وجلَّ  Êمٍر من ا
َر ( :وتكرميًا هلم ورفعًة لقدرهم، وفيهم يقول هللا عز وجل َوأُْزِلَفِت اْجلَنَُّة ِلْلُمتَِّقَني َغيـْ

                                                           

صحيحني من حديث ابن عمر ٦  ،إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده Sلغداة والعشي: (عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال Â، يف ال
هذا مقعدك حىت  :يقال ،حىت يبعثه هللا ،وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ،من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة إن كان

ما من عبد ميوت : (عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ولفظه ورواه الفضيل بن غزوان عن ~فع عن ابن عمر). يبعثك هللا إىل يوم القيامة
ال عرض عليه مقعده إن كان من أهل ا    ).جلنة وإن كان من أهل النارإ

صطفى  ٧   .للقاضي عياضكتاب الشفا بتعريف حقوق امل
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أزلفت يعين قّرِبت يعين هي اليت تسعى هلم، وليس هم من يذهبون هلا،  ).ق٣١( )بَِعيدٍ 
هذا مقام   .وجلَّ  و قدرهم ورفعة منزلتهم عند هللا عزَّ ولكنها هي اليت تذهب إليهم لُعل

   .كرمي دعا~ إليه النيب الكرمي والقرآن العظيم
ملن أراد أن يُدخل نفسه يف شروط عباد  اإىل منزلة أعظم منه وجلَّ  ودعا~ هللا عزَّ 

 حتَِيَّةً  ِفيَها يـَُلقَّْونَ وَ  َصبَـُروا ِمبَا اْلُغْرَفةَ  ُجيَْزْونَ  ُأْولَِئكَ ( :الرمحن يف آخر سورة الفرقان
  ).الفرقان٧٦، ٧٥() َوُمَقاًما ُمْستَـَقرÍا َحُسَنتْ  ِفيَها َخاِلِدينَ . َوَسَالًما

مع هللا جلَّ يف  ، ولسماع الكالم والتحدثهللا والغرفة هي ألهل النظر لوجه
 :لَّمأهل املنازل العليا وهي منازل الرضوان، يقول فيها صلى هللا عليه وس عاله، وهم

ملن هي J : إن يف جلنة ُغرفًا يُرى ظاهرها من Sطنها، وSطنها من ظاهرها، قيل(
الن الكالم: رسول هللا؟ قال   .٨)وأطعم الطعام، وصلى Sلليل والناس نيام ،ملن أ

الء القوم ما نعيمهم؟  )حتَِيـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالٌم َوَأَعدَّ َهلُْم َأْجًرا َكِرميًا( هؤ
  .وجلَّ  واألجر الكرمي الذي فيه تكرمي من الكرمي عزَّ ، )األحزاب٤٤(

ال أدعوك J أخي املؤمن إىل أن ترتك الدنيا والسعي  ال حد هلا،  ال عد هلا و جناٌن 
ال تنسى مقامك  الدك وحجز الشقق هلم، ولكن أمهس يف ُأذنك أن  للبنيان ألهلك وأو

ال يوجد فرٌع ألي وجلَّ  م فيه عند هللا عزَّ يقال تنسى مكانك الذي ت -يف الدار اآلخرة   ،
هل تستطيع أن  ،بنٍك من البنوك املالية األرضية ولو كانت حساSتك هناك Sملليارات

صرفها من هناك؟ صرف من  !!ت هل تستطيع أن Öخذ دفرت شيكات لُتحرر شيكاً ويُعد وُي
ال ما قال هللا !!هناك؟ ٌر ِعْنَد َواْلَباقِ ( :ال ينفعك يف هذا اليوم إ ِحلَاُت َخيـْ صَّا رَبَِّك َياُت ال

ٌر َأَمالً    ).الكهف٤٦( )ثـََواSً َوَخيـْ
ال دار إستواء، ومنزل ( :قال صلى هللا عليه وسلَّم إن هذه الدار دار إلتواء 

ال وإن أسعد الناس  ال منزل فرح، من عرفها مل يفرح لرخاء ومل يطرح لشقاء، أ طرح 
صحها واملغوية ملن  فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها، هي الغاشَّة ملن انت

                                                           

  .رضي هللا عنهما وابن وهب عن عبد هللا بن عمرو، Â ك األشعريمال أيبعن والطرباين  Â، الرتمذي عليٍ  اهرو  ٨
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ه و~صح نفسه وقدم ملوته أطاعها واخلائنة ملن انقاد إليها، طوىب لعبد إتقى فيها رب
ال يستطيع أن يزيد يف  وآلخرته من قبل أن تلفظه الدنيا إىل داٍر ُمدهلمة ظلماء 
ال  ال أن يُنقص من سيئته، مث ُحيشر فُينشر إىل جنة يدوم نعيمها أو ~ر  حسنته و

) توبوا إىل هللا مجيعًا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون( ،أو كما قال. ٩)ينفك عذا ا
  .  )لنورا٣١(

  :اخلطبة الثانية
حلمد > ربِّ  وزاد يف إكرامنا وجعلنا من أمة حبيبه  ،الذي أكرمنا  داه ،العاملني ا
صفاه، ونسأله عزَّ   ،ويتوفا~ مسلمني ،ةنَّ وُيكمل لنا املِ  ،أن يُتم علينا النعمة وجلَّ  وم

حلني صا ال  .ويُلحقنا Sل ال شريك له، وأشهد أن  ال هللا وحده  ب التوابني وُحيب حي(إله إ
صادق الوعد األمنيهللا ورسولُ  وأشهد أن سيد~ دمحماً عبدُ  .)البقرة) (املتطهرين   .ه، ال

وSرك على سيد~ دمحم وارزقنا يف الدنيا السري على سنته  اللهم صلِّ وسلِّمْ 
حشر~ أمجعني يف اجلنة يف جواره ويف او  ،وشريعته، واجعلنا يف اآلخرة حتت لواء شفاعته

  .العاملني آمني J ربَّ  ،رة أحبتهزم
البد أن ختتار  ؟كما ختتار لنفسك منزلة ومسكنًا كرميًا يف اجلنة :أيها األحبة

لنفسك منزلًة كرمية عند هللا يوم لقياه، املؤمن عزيز ويطلب دائمًا املكانة لنفسه اليت له 
ينتهي عمرك وتكون من إJك أن تُفرِّط يف نفسك حىت  .ة له يف الدنيا وعند هللافيها عزَّ 

حلساب، وقد قال صلى هللا عليه وسلَّم من ( :الذين يتعرضون يف اآلخرة للسؤال وا

                                                           

ُ َعْنُھَما َقاَل اْبِن ُعَمَر َعِن كنز العمال  ٩ ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیقُوُل  َسِمْعُت َرُسوَل ا�َِّ : َرِضَي ا�َّ ِإنَّ  ،أَیَُّھا النَّاسُ (: َصلَّى ا�َّ

ِلَرَجاٍء َوَلْم َیْحَزْن ِلَشَقاٍء، أَال َوِإنَّ َھِذِه الدُّْنیَا دَاُر اْلتَِواٍء ال دَاُر اْستَِواٍء، َوَمْنِزُل تََرحٍ ال َمْنِزُل َفَرحٍ، َفَمْن َعَرَفَھا َلْم َیْفَرْح 

َ تَ  ثََواَب اآلِخَرِة ِمْن َبْلَوى َعاَلى َخَلَق الدُّْنیَا دَاَر َبْلَوى، َواآلِخَرةَ دَاَر ُعْقبَى، فََجَعَل َبْلَوى الدُّْنیَا ِلثََواِب اآلِخَرِة َسَببًا، وَ ا�َّ

، َوِشیَكةُ االْنِقالِب، َفاْحذَُروا َحالَوةَ َرَضاِعَھا ِلَمَراَرِة الدُّْنیَا ِعَوًضا، َفَیأُْخذُ ِلیُْعِطَي، َوَیْبتَِلي ِلَیْجِزَي، َوإِنََّھا َلَسِریَعةُ الذََّھابِ 

ُ َخَراَب  َھا، َوال تَُواِصلُوَھا َوقَْد أََرادَ ِفَطاِمَھا، َواْھُجُروا َلِذیذَ َعاِجِلَھا ِلَكِریِھ آِجِلَھا، َوال تَْسعُوا ِفي ُعْمَراِن دَاٍر َوَقْد َقَضى ا�َّ

ُ ِمْنُكُم اْجِت  ِضیَن َوِلعُقُوَبتِِھ ُمْستَِحّقِینَ ا�َّ   ).نَابََھا، َفتَُكونُوا ِلَسَخِطِھ ُمتََعّرِ
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لكننا نطمع أمجعني أن نكون من الذين يدخلون اجلنة بال  .١٠)نُوقش احلساب ُعذِّب
  .سؤال وال عتاب وال حساب

إال  واخرت لنفسك منزلًة كرمية إعمل لتكون حتت ظل عرش الرمحن يوم ال ظل
 :ظله، واعمل لكي تكون من املواجهني حلضرة هللا الذين قال فيهم حبيب هللا ومصطفاه

ٌس من أميت منابر من نور قدام عرش الرمحن{ س وال يفزعون ،يُنصب ُأل~  ،يفزع النا
س وهم اآلمنون َأال ِإنَّ َأْولَِياَء َهللا ال َخْوٌف ( :وجلَّ  ، مث تال قول هللا عزَّ وخياف النا

نـَْيا َوِيف . الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ  .ْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُونَ َعلَ  َهلُُم اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّ
  .١١})يونس٦٤: ٦٢( )االِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت ِهللا َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم هللا َعَلْيِهْم (: واخرت لنفسك اجلوار مع من يكون؟ هل من يكون
يِقَني َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِحلِنيَ  دِّ كمن يُعرِّض نفسه للذل ،  )النساء٦٩( )ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّ

هل من يدخل يف قول  .واملهانة وللخزي والفضيحة يوم القيامة أمام اخلالئق أمجعني؟
J دمحم (: ، كمن ينادي يوم القيامة ويقول)الفتح٢٩) (دمحم رسول هللا والذين معه(: هللا

إنك ال تعلم ما أحدثوا : العزة أميت، فيقول ربُّ  J ربِّ : فأقول: قال، J دمحم J دمحم
خرت لنفسك املنزلة ا .١٢)لكنَّ وُسخطًا فعنكن كنت أدافع بعداً : بعدك، فأقول

لكرمية يف كتاب هللا، واألعمال الكرمية من هاهنا، وما منا إال له مقاٌم معلوم، واملنازل ا
ل إليها سهلٌة ويسريٌة إن شاء هللا   .اليت توصِّ

                                                           

أليس يقول هللا  :قلت :قالت ،)من نوقش احلساب عذب({ :النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال أن Þعائشة روى البخاري عن  ١٠
 .})ذلك العرض( :قال، ؟)اإلنشقاق٨) (يسرياً  فسوف حياسب حساSً ( :تعاىل

ال شهداء إِ : (روى احلاكم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال ١١ نَّ > عبادا ليسوا Êنبياء و
م من أفناء الناس من نزاع القبائل تصافوا ىف هللا وحتابوا يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة يقر م وجيلسهم منه قو 

ال هم  ال خوف عليهم و ال خيافون هم أولياء هللا  فيه فيضع هللا هلم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم خياف الناس و
م يوم القيامة على منابر من نور ويغشى إن > عبادا جيلسه: (أخرج الطرباين عن أيب أمامة Â قال ملسو هيلع هللا ىلص ).حيزنون

  ).وجوههم النور حىت يفرغ من حساب اخلالئق
صلَّى ا�َّ عليه َوَسلَّم: َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالروى البخاري ومسلم  ١٢ ِإّينِ فـََرُطُكْم َعَلى اْحلَْوِض، َمْن َمرَّ : (قَال النِيبُّ 

نَـُهْم، فََأُقولُ َعَليَّ َشِرَب، َوَمْن َشِرَب ملَْ َيْظمَ  ، : ْأ َأبًَدا، َلَريَِدنَّ َعَليَّ َأقْـَواٌم َأْعرِفـُُهْم َويـَْعرُِفوِين، مثَُّ ُحيَاُل بـَْيِين َوبـَيـْ ِإنـَُّهْم ِمينِّ
الَ َتْدِري َما : فـَيـَُقال   ).، ِلَمْن َغيـََّر بـَْعِديُسْحًقا، ُسْحًقا :َأْحَدثُوا بـَْعَدَك، فََأُقولِإنََّك 
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يف  كيف نصل إىل املنازل الكرمية؟ وما الثمن الذي ندفعه لنشرتي جنة هللا جلَّ 
  .هذا أمٌر يسري ولكن أتركه ألعود إليه بعد الصالة ملن عنده قٌت إن شاء هللا عاله؟

على املنازل يف جنة النعيم، وأن جيعلنا من الذين نسأل هللا عز وجل أن يرزقنا أ
يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا يف ديننا وأن يلهمنا رشد~ وأن يرينا احلق 

  .حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل Sطالً وزاهقاً ويرزقنا اجتنابه
ستباق اخلريات وا ،واملداومة على الطاعات ،اخلريات إلينا حبَّ  بْ اللهم حبِّ 

صي والغفالت والسيئات   .النوافل والقرSت، واحفظنا مجيعاً من الذنوب واملعا
األحياء  ،واملؤمنني واملؤمنات ،وللمسلمني واملسلمات ،اهلم اغفر لنا ولوالدينا

  .إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات J رب العاملني ،منهم واألموات
الد~ وزوجاتنا، واجعلهم  ،اللهم أكرمنا أمجعني يف بنينا وبناتنا وأحفاد~ وأو

صلى هللا عليه وسلَّم متبعني واحفظهم من فنت هذا  ،بشريعتك عاملني، وللحبيب 
نهم Sلشرع الشريف وSلقرآن وإجعلنا وإJهم أمجعني معًا سوJً يف أعلى  الزمان، وحصِّ

  .مراتب اجلنان
الء األفراداللهم وفق قادة العباد ملا فيهه الرشاد هلذه األمة وه اللهم امجع على  .ؤ

واجعل خطواته كلها يف  ،وسدد رُميته ووفق ُخطوته ،قائد~ ورئيسنا البطانة الصاحلة
  .J أكرم األكرمني ،مصلحة هذا الشعب وهذا البلد

ر منهم كل ركٍن وكل  ،على أيدي الُعتاة واªرمني واملفسدين أمجعني ذْ اللهم خُ  وطهِّ
صرينمكان يف هذا البلد J خري   . النا

من أراد  كلَّ   واخزِ  ،وأوقع الظاملني يف الظاملني ،اللهم أهلك الكافرين Sلكافرين
صرين  ذا البلد سوءً    .من الكافرين واجلاحدين J خري النا

َهى ( :عباد هللا اتقوا هللا       الْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ َعِن ِإنَّ َهللا �َُْمُر Sِْلَعْدِل َوا
  ).النحل٩٠( )اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
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  .واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة ،ذكروا هللا يذكركما
***************************  

  


