
1 

  
 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد

 ىػ 0341رجب  25موافق  2/5/2102اإلثنُت: 

 ةـ العدو  النادي الرياضي
 )صفات أهل الجنة ودرجاتهم(

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 صفات أىل اجلنة:

واب اجلنة الثمانية أو من صفات أىل اجلنة اليت إذا اتصفوا هبا يستحقوف دخوؿ اجلنة من أب
 وا من أبواب اجلنة.شاء أي بابٍ 

أىم ما ينبغي أف يتحلى بو ادلؤمن يف دنياه ليدخل اجلنة بغَت حساب ػ أو إف قلَّ رلهوده ػ 
 أف يدخل من األبواب ىو أف يُدرِّب نفسو على الصرب، فتجد آيات القرآف تُركِّز على الصرب:

ُهْم َأِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـرُ   السجدة(.23" )وا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ "َوَجَعْلَنا ِمنـْ
 وما يلقاىا ػ وماذا يُلقَّى؟ الدرجة الُعظمى يف اجلنة:

 فصلت(.45" )"َوَما يـَُلقَّاَها ِإال الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإال ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
 الزمر(.01) ٍب""ِإنََّما يـَُوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسا

والصرب الذي وضَّحو لنا ربنا يف ىذه اآلية لو ميزة ػ دلاذا؟ فليس من أجل اخللق وحتمُّل 
 أذاىم أو اخلوؼ منهم ولكن:

 الرعد(.22) "َوالَِّذيَن َصبَـُروا اْبِتَغاَء َوْجِه رَبِِّهْم"
 الصرب يكوف هلل ػ والصرب كما تعرفوف كلكم: 

 الصرب األوؿ: 
لبعد عن ادلعاصي اليت تزينت وهتيأت لإلنساف وأصبح سهاًل عليو أف ينزلق ىو الصرب عن ا

 فيها، فإذا صرب فلو أجر الصابرين.
كيوسف نيب اهلل دلا غلَّقت األبواب وقالت: "ُىئيُت لك" أو "ىيت لك" على حسب 
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 القراءات ادلتعددة ادلوجودة فيها.  
 يوسف(.24" )"قَاَل َمَعاَذ اهلِل ِإنَّهُ 

 ؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:ولذلك قا
 )علموا عبيدكم سورة يوسف( ػ دلاذا؟

)علموا عبيدكم سورة يوسف، فإف من تعلمها وعمل هبا ما ترؾ شيئًا هلل يف احلراـ إال 
 وأعطاه عز وجل مثلو يف احلالؿ(.

وزليخة كانت مجيلة من اجلميالت، وكانت مشكلتها: أهنا كانت متزوجة من ابن عمها 
ػ ذلا ُعذرىا ػ ألف زوجها العزيز كاف ِعنِّينًا ال يأيت النساء، ليس عنده ىذا األمر، وكانت معذورة 

 وىي كانت صابرة على ىذا األمر وال تستطيع أف تُفصح عن ذلك.
وزُليخة ػ دلا تكلم النسوة كما تعلموف مجعتهم وأعطت كل واحدة منهن سكينًا وطبق 

ف يف تقطيع التفاح وقالت: أُدخل عليهن يا يُوسف فاكهة تفاح وقالت ذلنَّ: تفضلوا كلوا، فبدأ
فلما دخل نسوا ما يف أيديهن وقطَّعن أيديهن، من مجاؿ يُوسف عليو وعلى نبينا أفضل الصالة 

 وأمت السالـ.
 الصرب الثاين الصرب على الطاعات:

فصرٌب عن ادلعاصي وصرٌب عن الطاعات، وحىت يؤدي اإلنساف الطاعات كما ينبغي البد 
يصرب، يريد أف يصرب على قياـ الليل ولو لنصف الساعة ليقف بُت يدي اهلل يف ُجنح وأف 

الظالـ، أو يريد أف ُيصربِّ نفسو بعد أف ُيصلي الفجر ليفوز بالغنيمة العظيمة ويظلَّ حىت شروؽ 
 الشمس يذكر اهلل.

 عليو أو يريد أف يصرب يف ىذه األياـ احلارة ويصـو بعض األياـ هلل وقد قاؿ صلى اهلل
 وسلَّم:

 )من صاـ يوماً شديداً حرُّه باعد اهلل بينو وبُت جهنَّم سبعُت خريفاً(.
 ألنو يتحمَّل احلرارة وصابر، فهل ىناؾ عبادة ال يتحمَّل فيها الصرب؟ 
 كل العبادات البد أف يكوف فيها الصرب، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:

 )الصرب من اإلمياف مبنزلة الروح من اجلسد(.
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 وقاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم: 
 )الصرب نصف اإلمياف(.

 والصرب الثالث: 
الصرب على األقدار اليت ُُيريها الواحد القهار، فال يتربَـّ هبا ادلرء وال تضيق هبا نفسو وال 
يتزلزؿ وال يتغَتَّ واليقوؿ وال يفعل ما ال يُرضي اهلل، أو ما هنى عنو رسوؿ اهلل، بل يستسلم 

 قوؿ كما علمنا اهلل:لقضاء اهلل وي
 البقرة(.052)"ِإنَّا هلل َوِإنَّا ِإَلْيِه رَاِجُعوَن"

البد للمؤمن أف يُدرِّب نفسو على الصرب على ىؤالء الثالثة حىت يكوف من الصابرين الذي 
 يدخلوف اجلنة بغَت حساٍب إف شاء اهلل.

 والشرط األساسي الذي ال غًٌت لكل مسلٍم عنو:
 البقرة(.211) َة""َوَأقَاُموا الصَّال

 لقولو صلى اهلل عليو وسلَّم:
)من حافظ على الصالة كانت لو نورًا وبرىانًا وجناًة يـو القيامة، ومن مل ُُيافظ على 

 الصالة مل تكن لو نوراً وال برىاناً وال جناًة وُحشر مع فرعوف وقاروف وىاماف وُأيبِّ بن خلف(.
 ومل ذكر ىؤالء األصناؼ األربع؟

كاف يدَّعي أنو إلو، وىاماف كاف وزيره وكاف مشغواًل بالرئاسة، وقاروف كاف   ألف فرعوف
 مشغواًل جبمع األمواؿ، وُايبُّ بن خلف كاف مشغواًل مبحاداة ومعاداة رسوؿ اهلل.

فيكوف مثلو مثل ىؤالء القـو إذا ترؾ الصالة أو ختلى عنها حلظًة من حياتو، وكلنا كما 
 نعلم:

 ٌؿ عن رعيتو(.)كلكم راٍع وكلكم مسئو 
 عندؾ أحٌد ال ُيصلي فأنت شريٌك معو يف ادلسئولية:

َها"   طو(.042)"َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبْر َعَليـْ
 فأنا مشغوٌؿ بالرزؽ، فما شأنك وىذا ادلوضوع؟ فإنو عندنا وحنن نضمنو لك: 

 طو(.042)ْقَوى" "ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا َنْحُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتـَّ 
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ومن أراد الدرجات الُعلى يف اجلنة وأف يتهٌتَّ بفضل اهلل على الدواـ فالبد أف يكوف لو  
 نصيٌب يف باب اإلنفاؽ، ألف اهلل عز وجل يقوؿ:

 )عبدي أنفق أُنفق عليك(.
 البقرة(.253" )"َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكمْ 

 فق منو على الفقراء من ادلاؿ.وىنا األمر واسع، فإذا رزقو اهلل مااًل يُن
وإذا رزقو اهلل علماً فالبد أف يعمل شيئاً يف نشر ىذا العلم ابتغاء وجو اهلل، فإذا كاف خيطب 
خطبة اجلمعة مقابل جنيها ػ ماشي ػ ولكن إجعل معها درسًا هلل، حىت تكوف قد أنفقت من 

 العلم الذي محَّلك إياه اهلل جل يف ُعاله.
 لعلم إال بالثمن؟ دلاذا؟ ىل ال تقوؿ كلمة ا

أتعمل كالدعاة ادلوجودين يف ىذه األياـ الفضائيات؟ الذين يأخذ الواحد منهم يف اليلة 
عشرة آالؼ جنيهاً، ومنهم من يأخذ يف الليلة مخسة وثالثُت ألفاً، ومنهم من يأخذ يف الليلة 

 مائة ومخسُت ألفاً ػ من ىؤالء الدعاة ادلشهورين. 
اآلالؼ؟ ماذا تفعل هبا؟ فقد ُحرمَت من األجر والثواب عند اهلل عز وماذا تصنع هبذه 

 وجل، وىذه اآلالؼ ستجمعها مث تًتكها:
 التوبة(.9" )"اْشتَـَرْوا ِبَآيَاِت اهلل َثَمًنا َقِليال

إف أعطاؾ ربنا قوًة  فُتعُت هبا الضعفاء والفقراء الذين ىم جبواري كامرأٍة فقَتة وال جتد من 
ها، فهي فرصة أف أُنفق من قويت وأسأذلا ماذا تريدين اليـو أف أقضيو لكي؟ يقضي ذلا مصاحل

 وأُطوِّع ذلا نفسي كما يفعل جيل ادلسلمُت األولُت.
لكننا أصبحنا يف زمن من يبلغ منا فيو الِكرَب فال ُيد حىت إبنًا لو من أبنائو يرعاه، فاإلبن 

 ما، دلاذا؟ وأين ما رزقناىم من القوة؟مشغوٌؿ بزوجتو وعيالو، أما والديو فال عالقة لو هب
أو ربنا أعطاين منصبًا أستطيع أف أنفع بو غَتي، فُأوصِّل حاجة من مل يستطع إبالغ 
حاجتو إىل ادلسئولُت الذين باستطاعيت أف ُأحادثهم وأف أُعاملهم لوجو اهلل عز وجل، قاؿ صلى 

 اهلل عليو وسلَّم:
وجو اهلل كنُت واقفًا عند ميزانو، فإف رجحت كفة )من مشى يف حاجة أخيو ادلؤمن ابتغاء 
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 حسناتو وإال شفعُت لو(. 
احلبيب بذاتو سيشفع لو ألنو ُيسهِّل مصاحل الناس ادلستضعفُت الذين ليس ذلم ال سند وال 

 عوف، وأي مسلم سنٌد دلعاونة إخوانو ادلسلمُت أمجعُت.
 )ادلؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا(. 

د بنياننا من بعضو وحدثت ادلشاكل اليت ليس ذلا حد عندنا، فهذا بنياف ومنذ أف تفصَّ 
 واحد فُنعاوف بعضنا ونساعد بعضنا يف ادللمات، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:

)إف يف اجلنة ُغرفًا يُرى ظاىرىا من باطنها، وباطنها من ظاىرىا ػ قيل: دلن ىي يا رسوؿ 
 عاـ، وصلَّى بالليل والناس نياـ(.اهلل؟ قاؿ: دلن أالف الكالـ وأطعم الط

 حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم فصَّل بيوت ادلؤمنُت حىت شقتنا فصَّلها، قاؿ:
 )بيُت للرجل ػ وبيٌت يعٍت حجرة ػ وبيٌت لألوالد وبيٌت للضيف(.

وىذا التقسيم اإلسالمي فيو بيٌت للضيف، فماذا نصنع للضيف وليس معنا شيئاً؟ قاؿ: 
ٌف بذلك، فقبل أف يدخل الضيف البيت بأربعُت يومًا يذىب إىل ىناؾ مندوٌب ليس لكم شأ

من وزارة األرزاؽ والتموين اإلذلية بتموين ىذا الرجل يف الفًتة اليت يأيت فيها ػ رجٌل سيأتيكم يف 
 يـو كذا وىذا رزقو وليس من عندكم ػ وماذا نكسب من ذلك؟ احلبيب قاؿ:

 بذنوب أىل الدار فُيلقيها يف البحر(. )يأيت الضيف ورزقو معو، وخيرج
 وقاؿ يف احلديث اآلخر الذي خُييفنا منو:

 )لكل شيٍئ زكاة وزكاة البيت بيت الضيافة(.
 البيت الذي ال يدخلو ضيٌف كيف يكوف بيتاً؟ 

ىل يوجد بيٌت من بيوت ادلسلمُت ال يدخلو ضيٌف، كيف ىذا؟ أين زكاة األكل والشرب 
 ؟ البد وأف يكوف فيو ضيٌف.يف البيت الذي حنن فيو

فإذا مل يوجد ضيٌف، فأنا ُأضيِّف فقَتًا وأُطعمو لوجو اهلل، وأقوؿ كما قيل يف حق سيدنا 
 علي:

 اإلنساف(.9" )"ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا
منا على نفسو يف الطعاـ، ونصف ما  نأكل األكل وكلنا واحلمد هلل شعبنا ووسَّع كل واحدٍ 
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يطبخونو يلقونو، فبداًل من ذلك أعطي الفقَت باقي ىذا الطعاـ، فلو فعلنا ذلك فهل يبقى فقٌَت  
يف بالدنا؟ وأنت ُكل ما ُيتاج إليو جسمك وال تأكل إىل أف دتتلئ على اآلخر وتطلب شيئاً 

 حضرة النيب قاؿ:يهضم وغَته، ودلاذا تضع نفسك يف ىذا ادلأذؽ؟ إمشي كما 
 )ال نأكل حىت جنوع وإذا أكلنا ال نشبع فمن أين يأتينا ادلرض(.

لكننا خالفنا ىذه التوجيهات وىذه التعليمات، ولذلك قاؿ سيدنا عبد الوىاب الشعاراين 
 رضي اهلل عنو:

 ]أقبح القبيح صويف شحيح[.
ىل يوجد أحٌد ينتسب للصوفية ويكوف شحيحاً، يعٍت يريد أف ميشي ىنا وىناؾ ويأكل 
فقط، ماشي ولكن ُيب أف يكوف لك نصيباً يف مشاركة األجر والثواب لتكوف قد استفدَت من 

 ىؤالء األقواـ، وتكوف معم يـو العرض واجلزاء.
دلن يدخلو فورًا من اهلل عز  فاإلنفاؽ يا إخوانا ىو الباب الواسع الذي فيو النور الساطع

 وجل.
َفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرِّا َوَعالنَِيًة"   الرعد(.22)"َوَأنـْ

 سواٌء يف السر أو يف العالنية:
 )وصدقة السر تفُضل صدقة العالنية بسبعُت ضعفاً(.

 فإف كاف الواحد منا قدوة فالبد أف يكوف لو شيٌئ ظاىر ليتعلم منو غَته ويقتدي بو.
 الرعد(.22) َوَيْدَرُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّيَِّئَة""

 فهؤالء يعملوف حبديث حضرة النيب:
 )اتبع السيئة احلسنة دتحها(.

 فإذا فعلُت ذنباً، فبعده على الفور ماذا أفعل؟ أعمل عماًل طيباً:
 ىود(.003" )"ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيَِّئاتِ 

 عليو وسلَّم: على الفور ػ قاؿ صلى اهلل
)من قاؿ ال إلو إال اهلل ػ كلمة واحدة ػ ذىبت إىل صحيفتو فمحت كل سيئة تقابلها حىت 

 جتد حسنًة تقف جبوارىا(.
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أستيكة دتسح الذنوب من كلمة واحدة فقط، فإذا عملُت ذنبًا فماذا أفعل؟ على الفور  
صاحٍل هلل لكي يغفر يل ربنا ُأسارع إىل طاعة اهلل أو ذكر اهلل أو اإلستغفار هلل أو أي عمٍل 

 سبحانو وتعاىل.
من ختلَّق هبذه األخالؽ اإلذلية وأصبح هبذه األوصاؼ القرآنية فما مكافاتو عند رب الربية؟ 

 لو ثالث مكافآت:
 الرعد(.22)"ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر" 

 عاقبتهم الطيبة يف الدار اآلخرة.
 لنيب يبُت فضلها فيقوؿ يف أوؿ احلساب:وحسن ادلآؿ، وىي الدار اليت حضرة ا

)يؤتى بأكرب رجٍل تنعَّم يف الدنيا، ويقوؿ لو ربنا: ىل ُذقَت شقاءًا قط؟ يقوؿ: ال واهلل يا 
رب، فيقوؿ دلالئكتو: إغمسوه غمسة واحدة يف النار، مث يُردُّ فيقوؿ لو: ىل ُذقَت نعيمًا قط؟ 

ى كل النعيم الذي عاشو يف احلياة الدنيا ػ قاؿ: يقوؿ: ال واهلل يا رب ػ من غمسٍة واحدٍة سينس
مث يؤتى بأبأس رجٍل عاش يف الدنيا ويقوؿ لو اهلل: ىل ُذقَت نعيمًا قط؟ يقوؿ: ال واهلل يا رب، 
فيقوؿ دلالئكتو إغمسوه غمسًة واحدًة يف اجلنة، مثَّ يُرد ويقوؿ اهلل تعاىل لو: ىل ُذقَت شقاءاً 

 قط؟ يقوؿ: ال واهلل يا رب(.
سيو كل ألواف نغمسة واحدٍة يف جهنَّم تُنسيو كل أنواع النعيم، وغمسٍة واحدٍة يف اجلنة تُ ف

 الشقاء، فالذين ُيكرمهم اهلل عز وجل ويرضى عنهم ىم الذين ُيكرمهم يف الُعقىب:
 الرعد(.22)"ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر" 

 اهلل، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:ذلم الدار الباقية وذلم العاقبة الطيبة احلسنة عند 
 )إف اهلل يُعطي الدنيا دلن ُُيب ومن ال ُُيب وال يُعطي اآلخرة إال دلن ُُيب(.

ىل نستيطع أف حُنصِّل اجلماعة األروبيُت واألمريكاف يف الدنيا؟ ال ػ ألف ىؤالء ىم وقود 
قد أنعم علينا باإلمياف  ٌ النار ػ وقودىا ىؤالء الناس واحلجارة، أليس ىذا كالـ ربنا؟ لكن ربنا

 ألنو دعا لنا يف اآلخرة بأف جعل لنا العاقبة الطيبة ولنا اجلناف. الرضوافوخلع علينا ِخلَع 
 الرعد(.24" )"َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها

وعدف يعٍت اإلقامة، فعدٍف يعُت يقيموف فيها، وىناؾ حيٌّ إمسو عدٍف حقاً، ولكن كلمة 
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اجلنات اليت جعلها اهلل عز وجل يف اجلنة ألهنم يقيموف فيها خالدين جنات عدف لكل أنواع  
 فيها أبدا.

يدخلوهنا ػ وىذا أوؿ إكراـ أف يدخلوا اجلنة، وزوجيت اليت كانت معي؟ وأوالدي؟ فهل 
أكوف يف اجلنة سعيدًا وأتنعَّم وىم يف النار؟ ىل ينفع ىذا؟ أو ىم يف درجة غَت درجيت؟ فأنا 

بعضنا، نعيش يف مكاف واحد كما كنا نصنع ىنا يف الدنيا، ولذلك طمأننا أريد أف نكوف مع 
 اهلل عز وجل فقاؿ:

 الرعد(.24" )"َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهمْ 
 فيكونوا كلهم مع بعضهم، ىو وآباؤه وأبناؤه وذريتو وزوجتو، كلهم مجيعاً معاً. 

 مث خياطبنا اهلل: 
ُتْم َتْحَزنُونَ " الَِّذيَن َآَمُنوا ِبَآيَاتَِنا وََكانُوا ( 26) يَا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوال أَنـْ

 الزخرؼ(.11)اْدُخُلوا اْلَجنََّة" ( 29) ُمْسِلِمينَ 
 أنا ومن معي يا رب؟ زوجتك يف يدؾ:

ُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَـُرونَ   الزخرؼ(.11" )"َأنـْ
 ين ػ ألف يدؾ يف يد زوجتك، ماىذا؟ مسرور 

 إكراماً من اهلل ألحباب اهلل وأصفياء اهلل، قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
)إف اهلل يرفع أىل الرجل ادلؤمن إىل درجتو يف اجلنة ولو كانوا دونو يف العمل إكراماً لصالحو 

 وتقواه(.
، ولكنهم ظلُّوا ُيافظوف فلم يستطيعوا أف يعملوا مثل عملو، والدنيا ضحكت عليهم شوية

على الفرائض األساسية، وىذا ىو ادلهم أف ُيافظوا على الصالة وعلى الزكاة وعلى األساسيات 
 اإلسالمية، لكن مل يعملوا األعماؿ الصاحلة اليت توصلهم إىل ىذه الدرجات الُعلى.

ألهنا أرض  فيحصلوه ػ ويرفعهم اهلل عز وجل إىل درجتو ومكانتو يف اجلنة حىت ُيمع مشلو
فرٍح وسرور ليس فيها ُحزف، فمجرد أف يدخل الرجل اجلنة ػ رلرد الدخوؿ للجنة ػ فيجد كما ربنا 

 يقوؿ: 
َناِن َنضَّاَخَتانِ   الرمحن(.22" )"ِفيِهَما َعيـْ
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تنضخ يعٍت خُترج ادلاء لك أنت خصيصاً، فيشرب من العُت األوىل فيذىب عنو احلُزف،  
 فيقوؿ: 

 فاطر(.43" )ُد هلل الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزنَ "َوقَاُلوا اْلَحمْ 
يشرب من العُت الثانية فيظهر عليو نضرة النعيم، فال يوجد أحٌد يف اجلنة ُيزف ألنو ممنوع 
احلُزف ىناؾ، فهم يف سروٍر دائٍم ومتصل، ولذلك من حكمة اهلل عز وجل أف ال يوجد أحٌد يف 

 اجلنة يرى من ىو أعلى منو، دلاذا؟ 
ىت ال ُيزف فَتى من ىو حتتو ليفرح، لكن لو رأى من فوقو جائز ُيزف ويقوؿ: دلاذا مل ح

 أكن معهم؟ فربنا ال يريد أف يكوف فيها ُحزٌف وال ىمٌّ وال غمٌّ، فدائماً يرى من ىو أقل منو.
 لكنو يريد أف يكوف معو من كانوا معو يف الدنيا، فيكونوا مع بعضهم إف شاء اهلل تعاىل.

 يريد أف يكوف يف درجٍة واحدٍة مع احلبيب، فهو صلى اهلل عليو وسلَّم فرَّحنا وقاؿ:فكلنا 
 )ُُيشر ادلرء مع من أحب يـو القيامة(.

 حنبو ولكن احلب الذي يقوؿ عليو:
 )ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من مالو ونفسو وولده والناس أمجعُت(.

 حلي؟ وأين ىذا احلي؟ فنكوف ىناؾ مع رسوؿ اهلل، يف أي مكاف أو ا
يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحينَ  َعَم اهلل َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ " "فَُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأنـْ

 النساء(. 29)
وىل كل واحد يف مكاف؟ ال ػ كلهم مع بعضهم يف حيٍّ واحٍد يف حيِّ األنبياء وادلرسلُت، 

 األنبياء وادلرسلُت صلى اهلل عليو وسلَّم. وقُرٌة العُت مع سيد
 اجلزاء الثالث:

 واجلزاء الثالث يف ىذا اجلزاء اإلذلي والوعد الرباين:
 الرعد(.24" )"َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَابٍ 

 شربوا وال ادلالئكة الذين مل يعصوا اهلل طرفة عُت ومل يتزوجوا ومل يسعوا للرزؽ وال أكلوا وال
اماً لنا؟   ناموا وحياهتم كلها يف طاعة اهلل، فهل يكونوا ُخدَّ

أرأيتم إعجاز اهلل عز وجل؟ فنحن نناـ ونأكل ونلهوا ونلعب ونسهوا ونُذنب، لكن ىؤالء 
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ال يعصوف اهلل ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف، ال يناموف وال يأكلوف وال يشربوف وال يتزوجوف من  
بنا وعمرىم طواؿ الدنيا كلها، فليس ستُت وال سبعُت مثلنا ومع ذلك يأمرىم حلظة أف خلقهم ر 

 اهلل عز وجل أف خيدمونا.
 قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:

)أتدروف من أوؿ اخللق دخواًل للجنة ػ وىذا حديٌث عظيٌم رواه سيدنا عمرو بن العاص 
 ورسولو أعلم، فقاؿ صلى اهلل رضي اهلل عنو يف مسند اإلماـ أمحد رضي اهلل عنو ػ فقالوا: اهلل

 عليو وسلَّم: أوؿ اخللق دخواًل اجلنة ادلهاجروف ػ 
الذين ىاجروا يف سبيل وثبتُّوا الدين ودافعوا عن اإلسالـ ػ ويأمر اهلل عز وجل ادلالئكة أف 

 يدخلوا عليهم من كل باب. 
طرفة عٍُت وال فتقوؿ ادلالئكة: يا إذلنا حنن أعلى خلقك مقامًا ومل نتخلف عن طاعتك 

عبادي  تعاىل: أتعلموف من ىؤالء؟ ىؤالءأقل، أفتأمرنا أف خُندـ وندخل على ىؤالء؟ فيقوؿ اهلل 
 وثبتوا وعملوا على نشر الدين فتدخل عليهم ادلالئكة ويقولوف ذلم:الذين ىاجروا من أجلي 

 (.الرعد23) "َسالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَـْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّارِ "
 :تأيت حتية اهللوبعد حتية ادلالئكة 

 األحزاب(.33) "َتِحيَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالٌم َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجًرا َكرِيًما"
فادلالئكة ستحييهم، واهلل عز وجل سُيحييهم ويسلم عليهم، دلاذا؟ جزاءًا وفاقاً، ألف ىؤالء 

 اتصفوا بصفات ادلؤمنُت.
أف الواحد ولكن حتتاج باب ليست زلتاجة لدرس كالذي عملناه، مثل ىذه اآلية يا أح

ويبدأ ينفِّذ شرط شرط، والشرط الذي ينفذه ينتقل للشرط الذي بعده كما  يضعها على موبايلو 
فإذا استوىف الشروط فيا بشاره ويا ىناه ألنو فاز هبذا األجر ، كاف أصحاب رسوؿ اهلل يفعلوف

 وانطبقت عليو ادلواصفات.من نفَّذ ىذه اآليات  الذي وعد بو اهلل عز وجلالكرمي 
نسأؿ اهلل عز وجل أف نكوف من أىلها ومن الفائزين باجلزاء الكرمي الذي أعدَّه دلن اتصف 

وأف ُيفظنا حبفظو من ادلعاصي وادلنكرات واف ُيعلنا بصفاهتا واف يوفقنا أمجعُت بفعل اخلَتات 
عل للشيطاف وال لألشرار علينا سلطاف وُيفظ علينا يف ىذا الزماف مؤيدين حبضرة الرمحن وال ُي
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ويُلحقنا األمياف حىت نفِّر من الدنيا إىل حضرتو وحنن مسلمُت وعلى أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا  
        بالصاحلُت.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 

 

 


