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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ىـ 0331رجب  62موافق  3/5/6102لثالثاء ا
 درس العشاء بمسجد السالم: ميانة

 )بشريات اهلل عز وجل للمؤمنين بالجنة(
 

  الحنم  الحيمم  بسم اهلل
وكتب اإلديان يف  فخصَّنا هبدايتو ،م  أىل جنتو أزلً  اختارناالذي  احلمد هلل رب العادلُت

 بقلم قدرتو، وقال ع  ذلك يف خَت كتاٍب أنزلو إىل بحيتو قلوبنا 
 اجملادلة(.66" )ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم االيَمانَ "

صلوات ريب وتسلمماتو الذي يقول ع  نفسو والصالة والسالم على مفتاح دار اجلنان 
  علمو

أن أفتح لك ول أفتح )آيت باب اجلنة فُمقال  م ؟ فأقول  زلمد، فمقول رضوان  بك أُمحت 
 أليٍد قبلك(.

وصفتو بأنو أشفق بنا م  أنفسنا الذي وبارك على ىذا احلبمب الشفمع  صلى اهلل وسلَّم
 اتنا وقلَت لنا يف شانو ا وأُمهريم م  آبائنوأ

 "ُمْؤِمِنيَن َرُءوفٌ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِالْ "
  التوبة(.061) َرِحيمٌ 

ألبحار وكل م  تبعهم م  صلِّ وسلِّم اللهم وبارك علمو وعلى آلو األطهار وعلى صحابتو ا
 واجعلنا م  مجلتهم ومعهم دبنَّك وفضلك وجودك يا عزيز يا غفار. األخمار إىل يوم القحار،

 أيها األيبة 
و م  الفضل اإلذلي لنشتاق إىل لقاء اهلل، ورب ُّ قلوبنا ذكح اهلل عز وجل ما حن  ُمقبلون علم

 ونفسونا إىل اجلنة اليت جهَّزىا لنا اهلل، ولذلك كانت طحيقة سمدنا رسول اهلل ووصمتو للدعاة 
 )بشحوا ول تنفحوا ويسحوا ول تعسحوا(. 

جلنة لمزيد أنت جالس مع أىل اجلنة فعحِّفهم باجلنة واشحح ذلم النعمم الذي يتهنون بو يف ا
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 شوقهم إىل لقاء اهلل عز وجل إىل اجلنة. 
مفهم زبُ أن تحيد أن تتكلم ع  النار إذا جالسَت األشحار وإذا جالسَت الفجار وتحيد 

 ىل اهلل ويسلكون الطحيق القومي وادلنهج ادلستقمم.لَتجعوا إ
 لك  ىؤلء اجلماعة كما قال ربنا يف القحآن 

 زلمد(.2) "فَ َها َلُهمْ َويُْدِخُلُهُم اْلَجنََّة َعرَّ "
ن يعحفوىا ىنا يف الدنما، ىل يوجد أيٌد حيجز سك  يف أي مدينة م  ادلدن لبد وأ

 اجلديدة ول يعحف عنو شمئاً؟ 
الوصول كمفمة  اصالتو لمعحفوع  مو  توأفال يتححَّى ع  موقعو وع  مسايتو وع  زلتويا

 إلمو؟
د أيٌد يقول ل إلو إل ال اهلل زلمد رسول اهلل فال يوجاهلل، إن شاء فنح  كلنا راحيُت اجلنة 

لك  األىل اإلستقامة الذي  ىم مثلنا إن شاء اهلل فهؤلء سمدخلون على إل ويدخل اجلنة، 
 الفور.

وجائز احملكمة اإلذلمة ربكم علمو بشمٍئ  ،أما م  كان علمو شمٍئ وسمتعحَّض إىل احلساب
صلى اهلل علمو حج م  العذاب ويدخل اجلنة، قال ولك  أيضًا بعد فًتة خيفمتعحَّض للعذاب، 

  وسلَّم
 خح كالمو ل إلو إل اهلل دخل اجلنة(.م  كان آ)

مح اهلل جل منهم م  اجلنة أبداً ألن ىذا أ يحم أيداً أستطمع أن أ فكل أىل ل إلو إل اهلل ل
لو اهلل عز وجل، لك  فهذه بالعمل الذي يتقبيف عاله، لك  الدرجات يف اجلنة وادلنازل يف اجلنة 

  صلى اهلل علمو وسلَّم، قال العمل ويده ل يُدخل اجلنة
ن إل أنا أيدكم اجلنة بعملو، قالوا  يىت أنَت يا رسول اهلل؟ قال  يىت أ )ل  يدخل

 ن يتغمدين اهلل بحنمة منو وفضل(. اهلل بحنمتو ـ ويف رواية  إل أيتغمدين
اهلل وبإكحام اهلل، لك  م  عدل اهلل جل يف عاله فنح  سندخل اجلنة بفضل اهلل، وبحنمة 

القبول م  اهلل جل يف بو وننال سمجعل ادلنازل يف اجلنة على يسب العمل الذي عملناه، 
 عاله، ألنو لمس كل عمل سمنال القبول.
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بعض ل عدَّ ذلا ول يدَّ ذلا، فحبنا يُعحفنا  جنانٌ فاجلماعة الذي  سمدخلون اجلنة، واجلنة  
 وبعض ىناءهتم يف اجلنة فمقول  منازذلم
 الذاريات(.05) "ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيونٍ "

فمكون معي شمٌئ م  تقوى اهلل فلكي أدخل اجلنة فالبد أن أُدخل نفسي يف عداد ادلتقُت، 
عندما ُسئل ع   وكحَّم اهلل وجهو رضي اهلل عنوجل يف عال، وتقوى اهلل كما قال اإلمام على 

  وأرضاه رضي اهلل عنولتقوى ـ يعٍت ما ىي التقوى؟ فقال ا
والحضا بالقلمل، واإلستعداد لموم الحيمل،  التقوى العمل بالتنزيل ـ يعٍت بالقحآن الكحمي ـ  ]

 عز وجل[.اخلوف م  اجللمل و 
 فهذه صفات ادلتقُت، ونبسِّطها بصورة بسمطة خالص 

، وأن ُيسارع يف تنفمذ ما طلبو منو موله التقوى  أن يبتعد اإلنسان عما هنى عنو اهلل
 بإختصاٍر شديد. 

ع يف ار مور ويسم  يعمل ىذا األمح ويتقي ادلعاصي والفنت ويكون معو وقاية م  ىذه األ
إخوانا سمكونوا يوم القمامة م  أىل اجلنة  الطاعات والقحبات وعمل الصاحلات، فهؤلء يا

  العالمة.
صلى اهلل علمو إىل القصور يف اجلنة، يقول فمهم احلبمب  ن م  القبورومنهم مجاعة سمخحجو 

  وسلَّم
ميت ريشًا وأجنحة فمطَتون م  القبور إىل القصور ـ يىت ل  يدخلوا ألُناٍس م  أاهلل )يُنبُت 

ىل رأيتم يساباً؟ ـ يقولون ذلم    أأنبماء أنتم؟ يقولون  ل م  أبواب اجلنة ـ فتقول ذلم ادلالئكة
ىل ُجزمت صحاطاً؟ يقولون  ل واهلل ما ُجزنا صحاطًا قط،   ما رأينا يسابًا ق ـيقولون  ل واهلل

 (.صلى اهلل علمو وسلَّمفمقولون ذلم  م  أمة م  أنتم؟ فمقولون  م  أمة زلمد 
ول وأوم  فضل اهلل عز وجل علمنا ـ مع أننا آخح األمم ـ إل أننا أول األمم يف احلساب 

  صلى اهلل علمو وسلَّماألمم يف دخول اجلنة، قال 
 (. خحون األولون)حن  اآل

 يف دخول اجلنة ويف احلساب بُت يدي اهلل.
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فمقولون  خبصلتُت كانتا فمنا، كنا إذا خلونا نستحي أن ـ فمقولون ذلم  مب نلتم ىذه ادلنزلة؟  
 نعصى اهلل وكنا نحضى بالقلمل م  الحزق(.

 م أيضاً؟ م  معهو  ـ اجلماعة م  القبور إىل القصورىؤلء 
يتربَّم ومل يتسَّخط  لذي تعحَّض ألمٍح م  األمور الشداد يف الدنما وصرب وملاومنهم الصابحي  

يف الحزق أو كان أي  أو كان موتاً أو كان ضمقٌ  اً كان محضيشُك اهلل عز وجل إىل عباده، إن   ومل
 م  األمور وصرب، فهؤلء ربنا يقول فمهم أمٍح 

 الزمح(.01) "اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّ "
أو أغلبنا إل القلمل سنكون م   بشحنا بأننا كلنا صلى اهلل علمو وسلَّمولذلك يضحة النيب 

 .ىل ىذه اآليةأ
صلى اهلل فوجده خائفًا ويحذبف، فسألو يضح النيب أيد األنصار يُعاجل سكحات ادلوت، 

 خاف اهلل عز وجل وأخشى ذنويب ـ خائف أدخل النار ـ  أ؟ فقال لو  مم زبافعلمو وسلَّم
  صلى اهلل علمو وسلَّمفقال لو 

 قال  بلى، قال  احُلمَّى نصمب ادلحء م  نار جهنَّم(. )أمل ُتصب باحلمَّى قط؟
ومل ـ مع العالج طبعًا ـ ومل يشُك  على أمح اهلل إذا ُأصمب اإلنسان ذات محة باحُلمَّى وصرب

  فلو على الفور اجلنة.هللايتربَّم بقضاء 
   صلى اهلل علمو وسلَّميف عمنمو وأخذ اهلل بصحه، يقول  إذا ُأصمب بوجعٍ 

 يقول اهلل تعاىل  إذا أخذُت يبمبيت عبدي مل أرَض لو جبزاٍء إل اجلنة(.)
 يف ىذه األمة  صلى اهلل علمو وسلَّمولذلك قال مح اهلل عز وجل على أدلاذا؟ ألنو صرب 

عز وجل عذاب أميت يف الدنما يف الزلزل والفنت واألمحاض يىت خيحجوا م  )جعل اهلل 
 عذاب ولمس علمهم يساٌب عند اهلل عز وجل(. مالدنما ولمس ذل

 م  ىؤلء يا أيباب؟
ان وادلخحجُت للزكاة وادلبتعدي  ع  قممُت للصالة والصائمُت لشهح رمضأىل اإلستقامة ادل

 نا اهلل جل يف عاله ادلعاصي وادلناىي اليت يحمها علم
 الذاريات(.05) "ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيونٍ "
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 منهم م  لو جنٌة وايدة، ومنهم م  لو جنان متعددة  و  
 الحنم (.32) "َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ "

 والقحآن قال دل  خياف م  ربنا كم جنة؟ 
  صلى اهلل علمو وسلَّمجنتان، قال فمهما أربعة، جنتان وبعد ذلك وم  دوهنما 

 نتان م  ذىب آنمتهما وأكواهبما وجنتان م  فضة آنمتهما وأكواهبما(.)ج
وايدة على يسب تقواه وعملو  ، فم  لو جنان متعددة وم  لو جنةٌ فلو كم جنة؟ أربعة

 تقبلو منو موله جل وعال.الصاحل الذي 
ذبحي م  ربتها األهنار، القصور ذبحي م  ربتها  وسمكون ذلم ىناك يف اجلنان لكمال النعمم

 األهنار، وماذا يف ىذه األهنار؟
ٍة للشاربُت  عمو وم  ماءٍ ولك  فمو م  لنٍب مل يتغَت طىو هنح وايد  غَت آٍس وم  مخٍح لذَّ
 مح رهبا عز وجل.ل زبتلط ببعضها ألهنا زلفوظٍة بأوكلها ذبحي يف النهح و وم  عسٍل ُمصفَّى، 

 بعد دخوذلم يناديهم اهلل عز وجل ماعة عندما يدخلون اجلنة ىؤلء اجل
ن تصحِّوا فال سبحضوا ـ ليوجد ىناك محٌض ـ وأن ُتسُحوا ول ربزنوا ـ )يا أىل اجلنة إن لكم أ

ـ ل يوجد  (وأن تشبُّوا ول هتحمواـ ل يوجد ىناك ُيزٌن خالص ـ احلمد هلل الذي أذىب عنا احلزن 
  .شباباً ل يبلى شباهبمىناك ىحٌم ـ يظلون 
ويكون كل وايٍد منا م  أىل اجلنة يف صورة لكي يدخل اجلنان اإلنسان وستتغَت صورة 

أبمنا آدم، يعٍت سبعة وستُت ذراعًا تقحيبًا كما كان طول سمدنا آدم عندما نزل م  اجلنة ـ وتكون 
   رلهَّزة حبمثأجهزتو 

د شمٌئ م  ىذا أبدًا ل بوٌل ول غائٌط ول ، ل يوجيتمخطونل يتبولون ول يتغوطون ول 
  ول بحٌد.سقٌم ول يحٌّ 
قال  زبحج على قالوا  فأي  تذىب الفضالت؟ ـ  كلون؟ قال  بلى  يا رسول اهلل أل يأفقالوا

 حائحة ادلسك.ك حة ادلسك، زبحج عحق ولك  رائحتوعحٌق رائحتها كحائ رشحاتٌ ىمئة 
 م  كان ىذا ادلثال؟ف ـ يف يماتنا الدنمالذلك  واهلل عز وجل أرانا مثالً 

زيح العحق غ صلى اهلل علمو وسلَّم، كان صلى اهلل علمو وسلَّمسمدنا رسول اهلل ىو كان 
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كان يقمل يف الصمف  صلى اهلل علمو وسلَّموورد أنو م  رائحة ادلسك،  وكانت رائحة عحقو أشدُّ  
ما، وكانت م  رضي اهلل عنهك ـ بعد صالة الظهح عند السمدة أم سلمم أم أنس ب  مال

 .الصاحلات
 معها مناديل ذُبفف هبا العحق، ولمس مندياًل وايداً، فقال ذلا ذات محة فوجد  إستمقظ

جاءت دبنديل  ةجئ َّ يطلنَب عحقك ـ كل وايد)ما ىذا يا أم سلمم؟ قالت  نساء األنصار 
يا يعملوا إيو هبذا العحق ـ ـ ل  بو؟ قال  سلمه َّ يا أُم سلمم ماذا يفعوتحيد أن ديسحَ  بو عحقك ـ 
تو الطمب الذي عندنا رائح  ُنصلح بو طمبنا وىو أطمب الطمب ـ ذىبت مث عادت فقالت  قُل َ 

 ول مثمل. احلبمب فمكون طمباً لمس لو شبموٌ  نضع فمو قطحات م  عحقفلمست زكمة 
  صلى اهلل علمو وسلَّم دلاذا؟ أرانا ربنا صورة م  صور اجلنة لكي نوق  ألن سمدن رسول اهلل

 ن نفسو كان كما قال يف شأ
 )أبمُت عند ريب فُمطعمٍت ويسقُت(.

بعده فمحفح يف األرض  ولذلك كان عندما يقضي ياجتو كان يبعد فمذىب بعض أصايبو
  صلى اهلل علمو وسلَّمفال جيد شمئاً، فسألوه ذات محًة  فقال 

 )إن األرض ابتلعتو(.
سمدنا رسول ىل اجلنة اليت بمنها لنا ا أخذ صفة أىل اجلنة، وصفة أالدنم دلاذا؟ ألنو وىو يف

 ووضحها لنا وإن شاء اهلل سنكون فمها كلنا، وعندما ندخلها ادلالئكة يقولون لنا  اهلل
 احلجح(.32) "اْدُخُلوَها ِبَسالٍم َآِمِنينَ "

وسادلُت  نتم سادلُت م  كل أذًى وسادلُت م  كل شحٍّ وسادلُت م  كل يجابأدخلوىا وأ
ن ادلنان عز وجل، ىي الدار اليت نتمتَّع فمها بحؤية وجو احلنام  كل صدٍّ وىجحان، ألن اجلنة 

لك  ىي ادلكان الذي نتجهَّز فمو لنحظى بوجو ن اجلنة فمها اهلل ـ ياشا هلل ـ ولمس معٌت ذلك أ
 اهلل وبحؤية اهلل وبالكمفمة اليت جُيهَّزنا فمها اهلل جل يف عاله.

ه األماك  واحلمطات فال رُبدُّ تعاىل ع  اجلهات وتسامى ع   سبحانو وتعاىل لك  اهلل
 وإمنا كما قال ع  نفسو يف كتابو الكحمي ود ول رُبمط بو األرجاء داحل

 الشورى(.00) "َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ "
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 ما الذي حنتاجو م  ىنا لندخل اجلنة على الفور؟ 
 احلجح(.31) "َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغل   َزْعَناَون َ "

ضم  اجلنة جياىد نفسو إىل أن ينزع، وىذا النزع بشدة ويعمل أن يم  ىنا و م  يُحد وىو 
عملمات جهادية لُمخحج م  قلبو الغل والُكحه واحلقد واحلسد والُشح والطمع واحلحص وكل ىذه 

 ما الذي بمنو وبُت إخوانو ادلسلمُت؟األشماء اليت بمنو بُت إخوانو ادلسلمُت، ف
 احلجح(.31) "ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلينَ "

 خوانو ادلسلمُت عندما يحى أيداً م  إ
 والكلمة صدقة(.)تبسمك يف وجو أخمك صدقة 

و معضلة يف كل أيوالنا، أنت عندك مشكلة أ بمننا وبُت بعضناـ الدوام  فالسحور بمننا على
تسم يل يَّ فعندما تبلك  إذا كنَت يكمم تحيد أن تحبح علفال أقول  لمس يل شاٌن بذلك؟ 
صلى اهلل علمو وعندما ُتسلِّم عليَّ يقول يف ذلك يضحة النيب  ستأخذ صدقة م  ىذه البسمة،

  وسلَّم
 كما يتحاتُّ ورق الشجح(.  ن فتصافحا رباتت ـ يعٍت نزلت ـ)إذا التقى ادلسلما

 ل يف الحواية اأُلخحى وقا
 )مثل ادلسلمُت إذا إلتقما كمثل المدي  تغسل إيدامها اأُلخحى(.

يدك  وبو ستنزل، فلماذا لسبدبك ستنزل وىو ذنفذنو نك تسلم على أخمك ادلؤم  يعٍت كو  
 فأنت الكاسب.؟ علمو ول تحيد أن تسلم

 واكانفمًا يف يماتو، ضحب ألصحابو مثاًل عمل صلى اهلل علمو وسلَّمولذلك يضحة النيب 
رآه فعندما يتوضأ وادلاء ل يزال يتساقط منو ويذاؤه ربت إبطو،  جالسُت معو وكان ىناك رجالً 

 قال ذلم  م  بعمد 
 (.ىل اجلنةل علمكم اآلن رجٌل م  أ)يدخ

 فجلس الحجل وبعد قلمل قام، فقال ذلم 
 )قام اآلن عنكم رجٌل م  أىل اجلنة(.

فسمدنا عبد اهلل ب  عمحو ويف الموم الثالث كذلك نفس احلكاية،  ،ويف الموم الثاين كذلك
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يف طاعة اهلل فكان م  الُعبَّاد يقوم اللمل كلو ويصوم  ما كان شابًا نشأرضي اهلل عنهب  العاص  
  .ن زوَّجو أبوهكل يوٍم ولملة إىل أ  دايتوبن يف وخيتم القحآالدىح كلو، 

ول يسأل يفَّ ول يهتمُّ  لو  إنو مشغوٌل بالعبادةتقول  عنو لمسألو زوجتوأبوه فكلما ذىب 
 النيب وقال لو  يب، فذىب لمشكوه إىل رسول اهلل، فاستدعاه 

ألراجع روشتتك، ماذا تفعل؟ قال  أقحأ القحآن يف كل لملة محة، فقال لو  ـ ىل يا عبد اهلل اعت
أقوى م  ذلك، فقال  إقح إقحأه يف كل شهٍح محة، ـ ل  عُت محة، فقال  أنا و أه كل أسبفقال لو  أنا ٌ

محة أيام قال  كل ثالثة أقوى م  ذلك، فقال لو  يف كل أسبوع محة، فقال  أنا أقوى م  ذلك، 
 ل م  ذلك.ول أق

ُححَّم فمها الصمام 
ـ وىي فقال لو  وماذا تفعل يف الصمام؟ قال  أصوم الدىح كلو إل األيام ادل

 ٌصم يوماً وأفطح يوماً، فمشى على ىذا النهج. فقال لو   أيام العمدي  ويوم الشكِّ ـ
قال  يا تُحى ىذا الحجل ماذا  عبد اهلل ب  عمحو عندما مسع أن ىذا الحجل م  أىل اجلنة

 يزيد عٍت يف العبادة؟ 
 وكانوا كما ربنا قال فمهم 

 ادلطففُت(.62) "َوِفي َذِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ "
خللق اهلل، فكان  ويف العبادات ويف طاعة اهلل ويف عمل اخلَت والربلصدقات ايتنافسون يف 

  ىذا الزمان؟ ل. ىذا تنافسهم، ولمس كما يتنافس أىل الدنما الفانمة مثل أىل
وطحق الباب  ما ـرضي اهلل عنهوىذا الحجل كان سمدنا عبد اهلل ب  سالم ـ فحاح للحجل 

 وقال لو  
ماذا ـ وىو يحيد أن يحى  عندك يىت ينتهي األمح مكثُ بمٍت وبُت أيب فقلُت أ يدث خالفٌ 
 يفعل ىذا الحجل؟

ورجعوا للبمت فنام الحجل، فقال عبد اهلل  صلى اهلل علمو وسلَّمصلوا العشاء مع رسول اهلل 
يف نفسو  لعلو تعبان، وقبل الفجح بقلمل قام الحجل وقال لو  ىما يا عبد اهلل نتوضأ لنصلي 

ويضحة النيب علمهم تبكَت  حجعا م  صالة الصبح وجاء لو بالفطور ـرسول اهلل، ف الفجح مع
كانوا حيافظون على ذلك، ولذلك قالوا يف وقد رأينا آبائنا الذي  ربنا متعهم بالصحة  الفطور، 



9 

 احلكمة  
 الفطور يف الصباح على مبكحاً فور.  ]م  أراد البقاء ول بقاء فلمبِّكح بالغداء[ ـ يعٍت

فقال فقال  أنا صائم، فقال  أنت ضمٌف والضمف يفعل ما نطلبو منو،  فجاء لو بالفطور،
 كذلك ويف الموم الثالث كذلك، فقال لو الثاين  يف نفسو  جائز تعبان ويف الموم 

  عندما دخلت علمنا ين مسعُت رسول اهلل يقول يف يقك لثالثة أيامإ
رجٌل م  أىل عنكم اآلن  قال  قام تَ اجلنة، وعندما ُقمرجٌل م  أىل اآلن )يدخل علمكم 

 اجلنة(.
فلما رأى  ،عجَّب واندىشـ ففعل لذلك؟ قال  ل أزيد عما رأيت عحف ماذا تد أن أنا أريوأ
 قال لو  بو ودىشتو نظح قلماًل إىل األرض مث عج

س يف قليب غلٌّ ول غشٌّ أليٍد م  ادلسلمُت، قال  ىذه اليت أعجزتنا ـ  أبمت ولمغَت إل أين
 لي إينا عاجزي  عنها.ما ىي دي ال
 ماذا يفعل؟ فد أن يكون م  أىل اجلنة م  ىنا فم  يُح 

 إخوانا  ىي ىذه على الفور يا
  احلجح(.31) "ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلينَ  َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغل   َونَ َزْعَنا"

منا  اذا ادلشاكل ذبعل الوايدبمننا؟ ودلاخلالفات تزيد الدنما كلنا سنًتكها ومسافحي ، فلماذا 
يقول لو  السالم علمكم، أن يىت ـ وجهو للنايمة اأُلخحى؟ ول يحيد عنو بفت تيقابل أخاه فمل

؟ ـ يعٍت يلقي ن إظهار الكالمعلمكم يقوذلا وشفتمو ل تُحيدا والسالم هلل، وإذا قال لو  السالم
أيٌد منا رزق سمأخذ ا تعبس؟ وىل يحاه يعبس يف وجهو، دلاذبحو عتب ـ وعندما  علمو السالم

 اآلخح؟ أبداً فالحزق على الحزاق وقال 
نْ َيا" نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ  الزخحف(.36) "َنْحُن َقَسْمَنا بَ ي ْ

 ضي فلو الحضا وم  سخط فلو السخط.ر  وم لنعحف أهنا قسمة إذلمة 
  قالهلل؟ م  أغٍت الناس؟ م  الغٍت يا رسول ا

 دبا قسم اهلل لك تك  أغٌت الناس(. )إرضَ 
فأغٌت الناس م  يحضى دبا قضاه موله جل وعال، فم  ديشي على ىذا ادلنوال فإن شاء اهلل 
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  حج م  القبور إىل القصور.سمخ 
ن يدخل عليَّ فالن، ادلوت ويقول  إياكم أحلظة نفسو ويظلَّ يىت قهح م  ل يقدر على 

أيمانًا يكون أخوه م  أمو وأبمو ويقول ألولده  إياكم أن و  أو حيضح جنازيت أو حيضح عزائي،
 عزائي، أو إياكم أن ديشي يف جنازيت، دلاذا؟ حيضح أخي فالن 

يف  صلى اهلل علمو وسلَّمقال  فحِّيكم ـألُ ـ وأيضًا م  فضل اهلل عز وجل مجاعة ادلؤمنُت 
 ا مرضي اهلل عنهاحلديث الصحمح الذي رواه اإلمامان البخاري ومسلم 

ا فمما بمنهم مث و  ، فتصافَـ ادلؤمنون م  احلساب وقفوا على قنطحٍة بُت اجلنة والنار)إذا خُلص 
 يدخلون اجلنة بإذن اهلل عز وجل(.

  اهلل عز وجل سموضع ذلم جزءاً بُت النار واجلنة واليت يقول فمها
 .األعحاف(32" )َوَعَلى االْعَراِف رَِجاٌل يَ ْعرُِفوَن ُكال ِبِسيَماُهمْ  "

يعمل يل مشاكل وأنا ل أعحفو يف الدنما، شغَّال ال يعٍت وايد يكحىٍت وحيقد عليَّ وعمَّ 
تكون القلوب كلها مسًتحية وصحمحة ؤمنُت كلهم قبل أن يدخلوا اجلنة ألن ادلفسأعحفو ىناك 
 قال يف قحآنو وسلممة ألن اهلل 

  الشعحاء(.18) "ِإال َمْن َأَتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليمٍ "
فإذا سبك  اإلنسان ادلؤم  وىو احلقد واحلسد وىذه الصفات، م  مما قلناه م  الُكحه و  سلمم

 فلو بشحيات ل تُعد لرُبد.م  صدره ىذه األشماء  يف نزعىنا 
 البشرى األولى: 

أن اهلل عز وجل جيعل يبمبو ومصطفاه يزوره منامًا ويُبشِّحه بأنو م  أىل كمال اإلديان باهلل، 
 لك ألنو قال لو ذ

 األيزاب(.31) "َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ "
 إىل يوم القمامة؟ الُبشحى أم  ؟ زمانووىل ىذا دل  كان يف

 شغالة على الدوام، دباذا؟
 األيزاب(.31) "بَِأنَّ َلُهْم ِمَن اهلل َفْضال َكِبيًرا

  الُبشرى الثانية:
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أو وىو خارج م  الدنما  ما إذا كان م  أىل الدرجات الُعاليحيو اهلل عز وجل وىو يف الدن 
يعحف ىو و  ج م  ىنايىت خيح مكانو يف اجلنة وقصوره يف اجلنة ونعممو يف اجلنة ـ يحيو إىل اآلخحة 

 أل ع  عنوانو ويبحث ع  قصوره؟ ا يأيت يوم القمامة ويسإىل أي  يذىب؟ وىل يوجد أيٌد من
  صلى اهلل علمو وسلَّمل ـ لبد أن يعحفها م  ىنا، قال 

 ممٍت ديوت إل ورأى مقعده م  اجلنة أو مقعده م  النار(. )ما م 
 . يف اللحظة األخَتة اليت يُكفُّ فمها اللسان ع  الكالم

وىو ل يزال ىنا يف الدنما ادلقام العليِّ لمستبشح ـ  ـ يحىرقى ماعة أىل اإلديان األلك  اجل
لقاء اهلل عز وجل أيب اهلل  يبويفحح بكحم اهلل جل يف عاله وحُيب لقاء اهلل، وم  أبفضل اهلل 

 ءه.لقا
ول ممزان ول صحاط ول ُكتب، وإمنا يدخل يف قول ويف اآلخحة خيحج على الفور ل يساب 

 اهلل 
َعُدوَن " َها ُمب ْ ال َيْسَمُعوَن ( 010)ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى ُأوَلِئَك َعن ْ

 )األنبماء(.( 016) "َحِسيَسَها
 احلسمس صوت جهنَّم، ويضحة النيب قال و 

 )يسمس جهنَّم ُيسمع م  مسَتة مخس مائة عام(.
 وأي  ىم؟فهم لمس ذلم شأٌن هبذا ادلوضوع، 

 األنبماء(.016) "َوُهْم ِفي َما اْشتَ َهْت َأنْ ُفُسُهْم َخاِلُدونَ "
 واألىوال اليت يف ادلوقف والكحب واذلم والغم الذي يف ادلوقف؟ 

 بذلك  لمس ذلم شأنٌ 
 "ْكبَ ُر َوتَ تَ َلقَّاُهُم اْلَمالِئَكُة َهَذا يَ ْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ال َيْحُزنُ ُهُم اْلَفَزُع األ"

 األنبماء(.013)
سمدخلون اجلنة اليت ل ُتسمع فمها لغمة ألهنم طابوا، فم  طاب م   فوراً فهؤلء يا إخوانا 
 ىنا تقول لو ادلالئكة 

 الزمح(.13) "ْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ َسالٌم َعلَ "
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وارضي اجلماعة الذي  بمنك وبمنهم شمٌئ على القنطحة  مل يطب؟ فمقولون لو خلمكوالذي  
 تدخلون اجلنة.وىم يُحضوك، وبعد أن تنتهوا 

 لك  م  طاب م  ىنا فهناك على الفور 
 الزمح(.13) "ِدينَ َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخالِ "

 مباشحًة فمدخل على الفور اجلنة 
 احلجح(.31) "َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصبٌ  ال"

 لمس فمها تعب ول عمل ول عناء، وما ىو عملنا ىناك؟
ولك  ىذه العبادة  ،ونعبد اهلل عز وجلح فضل اهلل عز وجل علمنا ونتذكَّ جنلس مع بعضنا 

  مف يعٍت م  يًتكها فعلمو عقاب.تكلألن عبادة الدنما لمست تكلمفاً، 
  صلى اهلل علمو وسلَّمالعبادة اليت ىناك؟ قال فمها ىي فما 
 يذكحون اهلل تفُكهاً وتلذُذاً(.)

 والتحممد والتكبَت هلل جل يف عاله يتلذذون بذكح اهلل، وفاكهتم دوام التسبمح 
 يس(.55) "ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْليَ ْوَم ِفي ُشُغٍل فَاِكُهونَ "

  صلى اهلل علمو وسلَّمأي يتفكهون هبذه العبادات ولمس فمها نصٌب، قال   وىاىي
ل صخب م  قصب )جاءين جربيل وقال يل  يا زلمد بشِّح خدجية بأن ذلا قصٌح يف اجلنة 

 فمو ول نصب(.
يف منا عندما يدخل الوايد  وألن لمس فمو ضوضاء ول أصوات مزعجة ول تعب ول عناء

 ولو يقول أول دخ
 فاطح(.33) "اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزنَ "

 وأثناء دخولو ىناك عمنُت على باب اجلنة  
   عمنان نضاختان

ًة زبحج بأمح يضحة الحنم  عز وجل فمذىب عنو اذلم والغم بفمشحب م  العُت األوىل شح 
  الذي أذىب عنا احلزن.فمقول  احلمد هللوادلحض والسقم، والتعب والشقاء والعناء 

ل اجلنة يظلون الشباب والفتوة وأىوىو مظهح علمو نضحة النعمم فيشحب م  العُت اأُلخحى و 
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يف س  الثالثة والثالثُت، م  الذي يصل إىل األربعة والثالثُت؟ ل أيد فمظلون  شباباً على الدوام 
ما ٍت ظهحه ول عمنمو تقل الحؤية فمهول ينح خٌ شم  الشباب فال ِىحٌم ول خالدي  فمها أبداً يف س  

 .فمظل يف س  الشباب ويف متعة الشباب ول أضحاسو تنخلع،
ا نشكوا منو يف الدنما ما كنَّ ىناك ألن والنساء يف اجلنة لمس عندى  يمضًا ول نفاساً، 

 ن شاء اهلل وذىب ويذىب يف اجلنة إنتهى إ
 احلجح(.31) "َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصبٌ  ال"

خيحجون، فمها شوية مث يبقون و  فون م  شمٍئ وايٍد فقط وىو أن ىذه ادلتعة ل تدومسمخا
   فمقول ذلم  ل

َها ِبُمْخَرِجينَ   احلجح(.31) "َوَما ُهْم ِمن ْ
 أبداً.إطمئنوا فأنتم إن شاء اهلل ىنا خالدي  فمها 

نفوسنا ويُهمِّم فمو  ىل ىذا ادلقام وأن ُيطِّهح قلوبنا وُيصفياهلل عز وجل أن جيعلنا م  أنسأل 
  .وحيفظ جوارينا م  ادلعاصي والفنت ما ظهح وما بط أرواينا 
وذكحه وشكحه على الدوام، وجيعلنا رزاق احلحام، وجُيملنا بطاعة اهلل حيفظ بطوننا م  األأن و 

يف الدنما واآلخحة مع الذي  أنعم اهلل علمهم م  النبمُت والصديقُت والشهداء والصاحلُت ويس  
 ئك رفمقا.أول

 بشح باآلية األخَتة دبا فمها م  فضل اهلل جل يف عاله.تنسنسًتاية قصَتة مث ونأخذ إ
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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