
 
 اجلنة ودخول النفخة مابني  

 
 يي  لددن  امدة  لددشقي  ليمييدل حممد حم            



 
 عناصر اخلطبة وخطتها                                           

 ُقْل َأَذلَِك : رشح موجز لطيف لقول احلقِّ سبحانه﴿

ًء  َخْْيٌ َأْم َجنَُّة اْْلُْلِد الَّتِي ُوِعَد اْْلُتَُّقوَن َكاَنْت ََلُْم َجَزا

 ﴾..َوَمِصْياً 

 اهلُل عزَّ وجل لعباِدِه اْلؤمنني وعده َلم  وعٍد وعدُ  أعظم

 . بدخول اجلنَّة

  اْلالئق يوم القيامةوصف مهيب حلال.  

 وصف أرض اْلحرش التي سيحرش الناس عليها. 

  اموأحوال املارين عليهوالقنطرة الرصاط. 

  اجلنةإىل  اْلوصل طريقالالصلوات اْلمس وأثرها يف. 

 أول الناس دخوالً  للجنة. 

 ذكر بعض أوصاف اْلؤمنني عند دخوَلم جنة النعيم. 
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ِ
 ..احلمُد هلل

ِ
نحمُدُه ونستهديِه ونستعينُُه ونستغفُره، ونعوُذ باهلل

اهلل فال مضلَّ له، ومن  من رشوِر أنفِسنا، ومن سيئاِت أعاملِنا، من هيدِ 

 .يضلل فلْن جتَد له مليًا مرشًدا

 القائل يف كتابه :وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحدة ال رشيك له      

ُقْل َأَذلَِك َخْْيٌ َأْم َجنَُّة اْْلُْلِد الَّتِي ُوِعَد اْْلُتَُّقوَن َكاَنْت ََلُْم   ﴿: العزيز

 ً ََلُْم فِيَها َما َيَشاُءوَن َخالِِديَن َكاَن َعََل َربَِّك َوْعداً  (51)َجَزاًء َوَمِصْيا

  .﴾ (51)الً َمْسئُو

رسول  اً سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا حممد وأشهُد أنَّ        

وكشف الغمة، األمانة، ونصَح األمة،  ىأدَّ بلََّغ الرسالَة والذي : اهلل

ُه اهلُل من ربه حتى أتاه اليقني وجاهَد يف اهلل حق جهادِه عنا ، فجزا

تِه تِي َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة إاِلَّ  ): القائلوهو  ،خَْي ما جزى نبيًا عن أمَّ  ُكلُّ ُأمَّ

 َوَمْن َيأْبَى ؟
ِ
َمْن أََطاَعنِي َدَخَل  :َقاَل : !َمْن َأبَى، َقاُلوا َيا َرُسوَل اَّللَّ

 (البخاريصحيح ) ( َوَمْن َعَصاِِن َفَقْد َأبَى ،اجْلَنَّةَ 
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ا بعد          :خوَة اإليامِن والعقيدةإأمَّ

ونفيَس اْلخطئَة اْلذنبَة بتقوى اهلل عزَّ وجل، وأحثُُّكم عَل  أوصيُكمْ     

ركم وبال عصيانه ، واستفتح بالذي هو وخمالفة أمره طاعته، وأحذِّ

 ..خْي

 :أهيا األحبة الكرام       

التي  الكريمة هذه اآلياتوأنوار رحاب  يف معكماليوم أعيش      

ُقْل َأَذلَِك  ﴿: سبحانه، وهي قول احلق كالميو ابتدأت هبا خطبتي

 ً َخْْيٌ َأْم َجنَُّة اْْلُْلِد الَّتِي ُوِعَد اْْلُتَُّقوَن َكاَنْت ََلُْم َجَزاًء َوَمِصْيا
ََلُْم  (51)

فِيَها َما َيَشاُءوَن َخالِِديَن َكاَن َعََل َربَِّك َوْعداً َمْسئُوالً 
 [ 51 -51:الُفْرَقان  ] .﴾(51)

َلؤالء الكافرين، أذلك العذاب  -الكريمأهيا الرسول  -قل: يأ     

تعاىل  أم جنة اْللد التي وعدها اهلل ؛عد لكم خْياْلهني الذي أُ 

والتي كاَنْت ََلُْم بفضل اهلل وكرمه َجزاًء عَل أعامَلم  ،!للمتقني

ً طيباً  ما يشتهون من مآكل  يهاَلم ف، ..يصْيون إليه الصاحلة َوَمِصْيا

 ،ب ونحو ذلك مما ال عني رأتومشارب ومالبس ومساكن ومراك
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بال  وال خطر عَل قلب برش، وهم فيها خالدون أبداً  ،وال أذن سمعت

كان ذلك أي  ﴾كاَن َعَل َربَِّك َوْعدًا َمْسُؤاًل ﴿ ..انقطاع وال زوال

 لكونه مما يتنافس فيه، حقيًقا أن ُيْسأل ويطلب النعيم اْلقيم موعوداً 

نَا َوآتِنَا َما﴿:بقوَلمقبل ذلك سألوه اْلؤمنون و، اْلتنافسون َوَعْدَتنَا  َربَّ

يَعادَ 
ِ
 [491: ِعْمرَانَ آِل ].(5)﴾َعََل ُرُسلَِك َوالَ ُُتِْزَنا َيْوَم اْلِقيَاَمِة إِنََّك الَ ُُتْلُِف اْْل

اهلُل عزَّ وجل لعبادِِه اْلؤمنني هو  هوعٍد وعد أعظمَ إنَّ  :قاَل العلامء      

وهم أكمل نوراً حني يدخلوها  فيدخلوها اجلنَّة، وعده َلم بدخول

وهو يصف  قال صَل اهلل عليه وسلم، ..البدر من القمر ليلةَ 

َل ُزْمَرةٍ َيْدُخُلوَن اجلَنََّة َعََل ُصوَرةِ الَقَمِر َليَْلَة البَْدِر، ) :حاَلم ُثمَّ  إِنَّ َأوَّ

 إَِضاَءًة، الَ َيبُوُلوَن َوالَ 
ِ
اَمء يٍّ يِف السَّ الَِّذيَن َيُلوََنُْم َعََل َأَشدِّ َكْوَكٍب ُدرِّ

َهُب، َوَرْشُحُهُم  طُوَن، َوالَ َيتِْفُلوَن َوالَ َيْمتَِخُطوَن، َأْمَشاُطُهُم الذَّ َيتََغوَّ

ْ _ أي عرقهم _ ُة األَن ْسُك، َوََمَاِمُرُهْم األَُلوَّ
ِ
  ،_ُعوُد الطِّيِب _ُجوُج اْل

                                                             
 51/571) التفسير الوسيط للقرآن الكريمو  ،(بتصرف 51/511) يتفسير المراغ (4)

 (بتصرف
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 َوَأْزَواُجُهُم احلُوُر الِعنُي، َعََل َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد، َعََل ُصوَرةِ َأبِيِهْم آَدَم،

  
ِ
اَمء  ((5) ِستُّوَن ذَِراًعا يِف السَّ

الصاحلني، ومهوى أفئدة اْلؤمنني  التي هي رجاء...ةاجلنَّ َنا إ    

فام دمع العني وال حرقة القلب وال انزعاج اجلوارح إىل  السالكني،

، التي وعد إال لنيل تلك اجلنان ؛ات وترك اْلحظوراتالعمل بطاع

  .ان سبحانههبا احلنان اْلنَّ 

ألصحابه الذي علمه  كان من دعائه صَل اهلل عليه وسلمولقد       

َب إَِليَْها ِمْن َقْوٍل أَْو  } :وأمته من بعده اللَُّهمَّ إِِنِّ َأْسأَلَُك اجْلَنََّة َوَما َقرَّ

َب إَِليَْها ِمْن قَْوٍل َأْو َعَملٍ   {(2) َعَمٍل، َوأَُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر َوَما َقرَّ

اللَُّهمَّ  ": وكل مؤمن حريص كل احلرص عَل هذا الدعاء النبوي    

َب إَِليَْها ِمْن قَْوٍل َأْو َعَملٍ إِِنِّ َأْسأَلَُك اجْلَ   "...نََّة َوَما َقرَّ

                                                             

 (.4191)واللفظ له، ومسلم برقم ( 9511: )برقممتفق عليه، أخرجه البخاري  (1)
المبخرة، سميت مجمرة ألنه يوضع فيها الجمر ليفوح به ما : جمع مجمرة، وهي: والمجامر

جعلت مجامرهم نفس العود إمعانًا : قيل. العود الذي يبخر به:واأْلَُلوَّةُ . يوضع فيها من البخور
 .في النعيم المقيم

 (5111 :)برقم. 5/751الحاكم في المستدرك على الصحيحين  (4)
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جباهنا يف  غنمرِّ ونحن  دعاء ندعوه ،...يف سجودنا دعاء ندعوه      

سائلني اهلَل عزَّ وجل أن ُيدخلنا انكساراً وتذلاًل للموىل؛ األرض 

إذا ما خرجنا ف ،﴾كاَن َعَل َربَِّك َوْعداً َمْسُؤاًل ﴿: وهو القائل..اجلنَّة

من الدنيا، ثمَّ نفخ يف الصوِر النفخة الثانية، ثمَّ قاَم النَّاُس بنَي يدي 

 :وقلنا ياربَّ العزة..عزَّ وجل ذلك الوعد اهلل نالْ َسأَ ربِّ العاْلني 

دخَلُه اجلنَّة، وقد كنَّا من اْلؤمنني ن آمن أن تُ أنَت وعدَت مَ       

أبرشوا : يأيت جواب رب العزةو، ...اْلوحدين الساجديَن الراكعنيَ 

َما الَ َعنْيٌ َرَأْت، َوالَ ُأُذٌن َسِمَعْت، َوالَ  لكمَأْعَدْدُت فقد  ..عبادي 

 .َخَطَر َعََل َقْلِب َبرَش 

حفاةٌ  _يف ذلك اْلوقف العظيم واْلشهد اْلهيب_يومئذ  النَّاُس و      

  ..يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة _غَْي خمتومني أي_ ُغْرٌل  ُعراةٌ 
ًة ..سبحان اْلدبر ..سبحان اهلل         مكاسُب  فأين هي  ....!حفاًة ُعرا

لوه؟ ياُع التي كانوا يمتلكوَنا؟    الدنيا، أيَن املاُل الذي حصَّ أيَن الضِّ

أيَن اْلزارُع التي كانوا قد اكتسبوها  أيَن البالُد التي كانوا حيكموَنا؟
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َوُكلُُّهْم آتِيِه َيْوَم ﴿..ال يمتلكوَن شيئًا ..أين وأين ،؟كأو هنامن هنا 

 [ 11: َمْريََم ] ﴾اْلِقيَاَمِة َفْرًدا 

ئر، وتبدى الضامئر، وتنرش الدواوين،      مهللا ارمحنا يوم تبَل الرسا

    ...اْلوازين برمحتك يا أرحم الرامحني نصبوت

 واعِص اَلوى فاَلوى مازال َفتَّانا..يا نفُس تويب فِإن اْلوَت قد حاناف   

 نرى بمرصعِه آثاَر َمْوتانا.  ..يف كل يوم لنا َميٌْت نشيعُه              

 َخْلفي وأخرُج من دنياَي عريانا      يا نفُس مايل ولألمواِل أكنُزها   

يأتون إىل  ﴾َوُكلُُّهْم آتِيِه َيْوَم اْلِقيَاَمِة َفْرًدا ﴿ :ما أخوف هذه اآلية    

 
ِ
ال يملكون من متاع الدنيا  الً رْ عراة غُ فقط، هكذا بأعامَلم مجيعاً اهلل

تدنوا منهم الشمس، ويزدحم بعضهم من  ،يلجمهم العرق ،يئاً ش

جعلني _ه اهلل بأن يظله اهلل حتت ظل عرشه بعض، ومنهم من خصَّ 

 ._اهلل وإياكم من أهلها

َبيَْضاء َنِقيَّة ََلْ  جديدةأرٍض  فهي...يوَم القيامة  أما أرض اْلحرش     

حيث يبعث اهلل اْلالئق  ،فِيَها بَِخطِيئَةٍ  ْك فِيَها َدٌم َوََلْ ُيْعَمْل ُيْسفَ 
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 جديدة ليحاسبهم وجيزهيم عَل وحيرشها عَل أَرض
ٍ
، وحتت سامء

 ﴿ .أعامَلم
ِ
َّ
ِ

َمَواُت َوَبَرُزوا َّلل ُل األَْرُض َغْْيَ األَْرِض َوالسَّ َيْوَم ُتبَدَّ

اِر   [ 14: ِإبْ رَاِهيم] ﴾اْلَواِحِد اْلَقهَّ

 امتألت قد هذِه األرض التي نعيش عليها منُذ آدَم إىل قياِم الساعة ف    

فال يليق أن حيرش الناس عليها يف يوم  بالفجوِر واْلعايص واآلثام

ُل ﴿ :كام قال تعاىل..، وإنَّام حُيرشوَن عَل أرٍض غْيهااحلق َيْوَم ُتبَدَّ

َمَواُت  حتى إذا سألت عن اجلبال،  ﴾األَْرُض َغْْيَ األَْرِض َوالسَّ

بَاِل َفُقْل ﴿: الكريم القرآن أتيك اجلواب منفسي َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اجْلِ

 ،ال َتَرى فِيَها ِعَوجًا َوال َأْمتاً  ،َصْفَصفاً َفيََذُرَها َقاعًا  ،َينِسُفَها َريبِّ َنْسفاً 

مْحَِن َفال  اِعي ال ِعَوَج َلُه َوَخَشَعْت األَْصَواُت لِلرَّ َيْوَمئٍِذ َيتَّبُِعوَن الدَّ

عصيب طويل ياله من يوم عظيم  [ 511-511: َطهَ ] ﴾َتْسَمُع إاِلَّ ََهْساً 

 ! ماذا أعددنا له؟

ـــنم    ـــــوأي وُت ـ ـــامنـ  ونلعب واْلوت ال يلعُب ...  ا تذهُب ــ

 ومايل ال أعجُب  عجبُت ... لذي لعب قد َلا  عجبُت 
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ــومن وُت ــمت   ... من نفسه و ويلعُب ــــلهــأي                ــزُلُه ُي ـ ـــ  رُب ـــ

ـــيطلبن رى الليَل أ                ـــ ـــ ُ در أي  أوَل  ...ا والنهارـ ــــام أطـــهـ ـــ ــلــ  ُب ـــ

ــــأحاط اجلديدان مجعاً بن                ـــ  فليس لنا عنهام مهرُب ... ا ـ

ـــوك                 ـــ ــل ل  ــ ـــ ـــه مدة تنقضـــ ـــ ــوك... ي ـ ـــ ـــ ـــله أث ل  ــ ـــر يكــــ ــ ـــ  (5)تُب ــ

 ، جييءُ ..بعد أن حُيرُش النَّاُس يف هذِه األرض :أهيا السادة الكرام    

من غْي تكييف وال متثيل  وجالله اهلُل عزَّ وجل َميئًا يليُق بعظمته

اً ﴿ليفصَل بنَي العباد  اً َصف   وذكر قيام ﴾َوَجاَء َربَُّك َواْْلََلُك َصف 

 ربوبيته، وهتويل يوم  ؛واصطفافهماْلالئكة 
ِ
لتحقيق سلطانه وكربياء

       :عندما قالعن أمْي اْلؤمنني الفاروق عمر اهلل ريض  .العظيم البعث

غربت الفتديت به من يل ما طلعت عليه الشمس و واهلل لو أنَّ "     

 " العظيم طلعهذا اْلهول 

ل اطقد ووهم يف عرصات القيامة _البالء بالناس  عندما يشتدُّ و     

يبحث _ احلر واألهوال والكربات وهم يعانون ،وقوفهمو انتظارهم

                                                             
انظر جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب  ،هـ455أبو العتاهية المتوفي سنة  (1)

 191/ 4( هـ5914: المتوفى)ألحمد الهاشمي 
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ليشفعوا َلم عند رهبم كي  الكريمة العباد عن أصحاب اْلنازل العالية

 سبحانه لفصل القضاء بني وليأيت ،ينفس عنهم ما هم فيه من البالء

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ _قال النبي، عليه السالمآدم  ا ، فيأتوالعباد        :_َصَلَّ اَّللَّ

ُ بِيَِدِه،َأنَْت َأبُو اْلبَ : َفيَُقوُلوَن َلهُ )     َوَنَفَخ فِيَك ِمْن  رَشِ َخَلَقَك اَّللَّ

، َأالَ َتَرى إىَِل َما َك ، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربِّ اْْلَاَلئَِكَة َفَسَجُدوا َلَك  ، َوأََمرَ ُروِحهِ 

َقْد َغِضَب  إِنَّ َريبِّ : َفيَُقوُل آَدمُ  ؟..؟ َأالَ َتَرى إىَِل َما َقْد َبَلَغنَا..َنْحُن فِيهِ 

َعِن  ، َوإِنَُّه ََنَاِِن َلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثَْلهُ َلُه ِمثَْلُه وَ اْليَْوَم َغَضبًا ََلْ َيْغَضْب َقبْ 

 َفَعَصيْتُهُ 
َجَرةِ اْذَهبُوا إىَِل ،..ي، اْذَهبُوا إىَِل َغْْيِ َنْفيِس  َنْفيِس  ، َنْفيِس الشَّ

ُل ! َيا نُوُح : َفيَُقوُلونَ  ، َفيَأْتُوَن ُنوًحا.ُنوٍح  ُسِل إىَِل إِنََّك َأنَْت َأوَّ   َأْهلِ الرُّ

ُ َعبًْدا َشُكواألَْرضِ  َك اَّللَّ ، َأالَ َتَرى إىَِل ًرا اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َوَقْد َسامَّ

ََلْ إِنَّ َربِّى َعزَّ َوَجلَّ َقْد َغِضَب اْليَْوَم َغَضبًا : َما َنْحُن فِيِه؟َفيَُقوُل 

َوةٌ ، َوإِنَُّه َقْد َكاَنْت يِل َدعْ هُ َلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثْلَ ، وَ َيْغَضْب َقبَْلُه ِمثَْلهُ 

 ..ياْذَهبُوا إىَِل َغْْيِ  َنْفيِس  َنْفيِس  ، َنْفيِس يَدَعْوهُتَا َعََل َقْومِ 

 ْفيِس ن :قال َلم: وهكذا كلَّام ذهب الناس إىل نبي يستفتحون به     

عليه _، حتى يأتوا إىل نبي اهلل عيسى...ي، اْذَهبُوا إىَِل َغْْيِ َنْفيِس  َنْفيِس 

ٍد صَل اهلل ....يْذَهبُوا إىَِل َغْْيِ ا: فيقول َلم_ السالم  اْذَهبُوا إىَِل حُمَمَّ
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ًدا سيدنا َفيَأْتُوَن  .عليه وسلم      : َفيَُقوُلونَ  –صَل اهلل عليه وسلم  -حُمَمَّ

ُد         َأنَْت َرُسوُل ! َيا حُمَمَّ
ِ
 َوَخاَتُم األَنْبِيَاء

ِ
ُ َلَك َما  ،اَّللَّ َوَقْد َغَفَر اَّللَّ

مَ  َر، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك  َتَقدَّ  ، َأالَ َتَرى إىَِل َما َنْحُن فِيِه؟ِمْن َذْنبَِك َوَما َتأَخَّ

ْ : قال اْلصطفى      َساِجًدا لَِربِّى َعزَّ ، َفأََقُع َطلُِق َفآتِى حَتَْت اْلَعْرشِ َفأَن

 ُ ، ُثمَّ َيْفتَُح اَّللَّ  َعَليِْه َشيْئًا ََلْ َيْفتَْحُه   َعَيَّ َوَجلَّ
ِ
اِمِدِه َوُحْسِن الثَّنَاء ِمْن حَمَ

  :-سبحانه -ثم يقول، َعََل َأَحٍد َقبَِْل 

ُد اْرَفْع َرْأَسَك         َواْشَفْع  ،َوَسْل ُتْعطَ  ،َلَك  َوُقْل ُيْسَمعْ  ،َيا حُمَمَّ

تِ : َفأَُقوُل  ،ُتَشفَّعْ  تِ  ،َيا َربِّ  يُأمَّ  .َيا َربِّ  يُأمَّ

دُ : يل ُل وَفيُقَ       تَِك َمْن الَ ِحَساَب َعَليِْهْم ِمنَ  ..َيا حُمَمَّ  َأْدِخْل ِمْن ُأمَّ

َكاُء النَّاِس فِياَم ِسَوى َذلَِك  ،اْلبَاِب األَيَْمِن ِمْن َأبَْواِب اجْلَنَّةِ  َوُهْم رُشَ

  .( (5)ِمَن األَبَْواِب 

ً، اْلرور : أهيا األحبة        ومن أشد أهوال ذلك اليوم وأشدها خطرا

                                                             
(1)

، (1191) :البخاري برقم قد رواهو  وقد اختصرت بعضه، حديث الشفاعة الطويلمن  
 ( 9511)  :والترمذي برقم ،(115:)برقمومسلم 
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 حيث يأمر اهلل ،عَل الرصاط، وهو جرس مرضوب عَل متن جهنم

سبحانه يف ذلك اليوم أن تتبع كل أمة ما كانت تعبده، فمنهم من يتبع 

وتبقى . الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ثم يذهب هبم مجيعاً إىل النار

يُنَْصُب َلم رصاط عَل ظهر جهنم، عَل هذه األمة وفيها اْلنافقون، ف

 _ريض اهلل عنه_يقال أبو سعيد اْلدر حافتيه خطاطيف وكالليب،

 .من السيف وأحدُّ  ةأدق من الشعر جرٌس  نهإ :الرصاط وهو يصف

عليه اْلؤمنون إىل جنات  يرضبه اهلل جل وعال عَل ظهر جهنم ليمرَّ 

فهو قنطرة بني اجلنة  النعيم واْلرشكون إىل جهنم وبئس اْلصْي،

 .والنار

 فيأمرهم سبحانه أن يمروا عَل ظهره، فيشتدُّ اْلوقف، وتعظم     

ويكون أول " مهللا سلِّم سلِّم "البلوى، ويكون دعوى الرسل يومئذ

  ._صَل اهلل عليه وسلم _من جيتاز الرصاط النبي 

 ﴾َمْقِضيًّاَوإِْن ِمنُْكْم إال َواِرُدَها َكاَن َعََل َربَِّك َحتاًْم ﴿  :تعاىلاهلل قال   
د عَل النارإ، ما منكم أحد من بر أو فاجر :يأ [ 75: َمْريَمَ ] ، ال وَسَْيِ
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 :أي ﴾َكاَن َعََل َربَِّك َحتاًْم َمْقِضيًّا﴿ ، والكافر للقراراْلؤمن للعبور

أنه ال  كان ُورودهم إياها أمًرا حمتوًما أوجبه اهلل تعاىل عَل ذاته، وقىض

 .بد من وقوعه بمقتىض حكمته اإلهلية
نَي فِيَها ﴿ :يقول احلق سبحانهم ث     

ِ ِ
ي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاْل ُثمَّ ُننَجِّ

 حرهاننجي الذين اتقوا، فنخرجهم منها دون أن يذوقوا  ﴾ِجثِيًّا

نَي فِيها ِجثِيًّا، وَليبها
ِ ِ
جاثني عَل ركبهم، عاجزين عن  ،َوَنَذُر الظَّاْل

 .احلركة، من شدة ما يصيبهم من هوَلا وسعْيها

 !ومرور الناس عَل الرصاط فيه تفاوت وأيُّ تفاوت    

حسب عمله، فمنهم من يمر ب يسْيكل  ، وكبْي عظيم تفاوت

هم كالطْي، ومنهم يشد كشد كالربق، ومنهم من يمر كالريح، ومن

صَل اهلل  -عن النبي  –ريض اهلل عنه  – أيب هريرة فعن .الحالر

ِق  : )قال –عليه وسلم  ُلُكْم َكاْلرَبْ بِأيَِب َأنَْت : أبو هريرة اَل فق ،َفيَُمرُّ أَوَّ

ِق؟ َقاَل   َكَمرِّ اْلرَبْ
ٍ
ء ي َأيُّ ََشْ ِق َكيَْف َيُمرُّ َوَيْرِجُع  َأَلمْ : َوُأمِّ َتَرْوا إىَِل اْلرَبْ

؟ َجاِل، جَتِْري  ،يِف َطْرَفِة َعنْيٍ ، َوَشدِّ الرِّ يِح، ُثمَّ َكَمرِّ الطَّْْيِ ُثمَّ َكَمرِّ الرِّ
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ِط َيُقوُل  ا َ َربِّ َسلِّْم َسلِّْم، َحتَّى : هِبِْم َأْعاَمَُلُْم َوَنبِيُُّكْم َقائٌِم َعََل الرصِّ

ْْيَ إاِلَّ  َتْعِجزَ  ُجُل فاََل َيْستَطِيُع السَّ َأْعاَمُل اْلِعبَادِ، َحتَّى جَيِيَء الرَّ

 .نسأل اهلل السالمة والعافية  ((5)..َزْحًفا

 !انظر يا عبد إىل عملك يف الدنيا فبحسب عملك سيكون مرورك     

ليوم عمل وال حساب وغداً فا ..راجع أعاملك..راجع نفسك

  ..حساب وال عمل

خرتك وموقفَك بني يدي ماذا قدمَت آل ...نظر ألعاملك يف الدنيااُ       

 اهلل؟؟ 

 ييضُء لك ذلَك الطريق اً ورالصالح يف الدنيا نستجُد من عملَِك       

الصلواُت  لونُيص نالذي أوئلك حسُب وإنني أل، عَل جرس جهنم

وهم يتسارعون صالُة الفجِر مجاعة،  لونُيصواْلمِس مجاعة، 

ُف األولويتسابقون إىل  وقد عملوا بأوامر اهلل وانتهوا عام َنى  ،الصَّ

وهم ممن يمرون عَل الرصاط  ،أوسَع نور مأن يكوَن نوُرهُ  ؛اهلل عنه

                                                             
(1)

 (511)برقم . 5/511مسلم   صحيح 

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs2N2q35bRAhVHXRoKHTk7CbsQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.twhed.com%2Fvb%2Ft4730%2F&usg=AFQjCNHrZuerfvSF1NHG5NnIUGXT_IoZVg&sig2=aZQOS_2SMOd0O4h1Ao77eg&bvm=bv.142059868,d.d2s
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs2N2q35bRAhVHXRoKHTk7CbsQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.twhed.com%2Fvb%2Ft4730%2F&usg=AFQjCNHrZuerfvSF1NHG5NnIUGXT_IoZVg&sig2=aZQOS_2SMOd0O4h1Ao77eg&bvm=bv.142059868,d.d2s
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs2N2q35bRAhVHXRoKHTk7CbsQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.twhed.com%2Fvb%2Ft4730%2F&usg=AFQjCNHrZuerfvSF1NHG5NnIUGXT_IoZVg&sig2=aZQOS_2SMOd0O4h1Ao77eg&bvm=bv.142059868,d.d2s
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عاً  ُ َعَليِْه _َقاَل  .إىل اجلنة إن شاء اهلل رسا َمْن  ) :_َوَسلَّمَ َصَلَّ اَّللَّ

، َوَحق  
ِ
أَ يِف َبيْتِِه َفأَْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َأتَى اْْلَْسِجَد َفُهَو َزائُِر اَّللَّ َتَوضَّ

ائِرَ  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ _َقاَل و ((5) َعََل اْْلَُزوِر َأْن ُيْكِرَم الزَّ ً _ َصَلَّ اَّللَّ  :مبرشا

َ َلييُِضُء لِلَِّذينِ  ) َيتََخلَُّلوَن إىَِل اْْلََساِجِد يِف الظَُّلِم بِنُوٍر َساطٍِع َيْوَم  إِنَّ اَّللَّ

 . ((2) اْلِقيَاَمةِ 

الة يف _ر أوئلك اإلخوة ذكِّ وإِن ألُ       الذين يتخلَّفون عن الصَّ

اَل َصاَلَة جِلَاِر  ):  بقول رسول اهلل _اْلسجد واْلسجد قريب منهم

  ((3)اْْلَْسِجِد إاِلَّ يِف اْْلَْسِجدِ 
ِ
رمحهم _هم احلنابلةمنقال بعُض العلامء

، فالنفي نفي جار اْلسجد إالَّ يف اْلسجد ة لصالةال صحأي : _اهلل

 قالوا بصحةالعلامء  إنَّ مجهور :لكن أقول لألمانة العلمية ،..صحة

                                                             
. رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح: قال الحافظ الهيثمي (5)

 4/95 مجمع الزوائد
 4/91 مجمع الزوائد. رواه الطبراني في األوسط وإسناده حسن: قال الحافظ الهيثمي (4)
: قال السخاوي في المقاصد. 5/411المستدرك على الصحيحينفي لحاكم رواه ا (9)

 المقاصد الحسنة. من قول علي أسانيده ضعيفه وليس له إسناد يثبت وقد صحَّ 
 (5911:)برقم
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  .(5)..مع نقصها من األجرصالته  

حتى تصبح صالة  َماهدة النفس والشيطانمن  ال بدَّ   :أهيا األحبة      

ً هيناً     .حرجه وال في كلفتال  سهالً  اجلامعة يف نفوسنا وجوارحنا أمرا

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه  ﴿: قال تعاىل َفِإنَّ  ،َوََنَى النَّْفَس َعِن اَْلََوىَوَأمَّ

أَْوى  .[05-04:النازعات]  ﴾ اجْلَنََّة ِهَي امْلَ

 اجاً عَلهَّ الطاعات نوراً و لنرى ثمرةَ  نستعدُّ لذلك اللقاء، فهل نحنُ  

 !الرصاط؟ 

 ملا خلقوا ملا غفلوا وناموا ::::  أما واهلل لو علم األنامُ   

 عيون قلوهبم ساحوا وهاموا ::: لقد خلقوا ليوم لو رأته  

ـــــممات ث            ـــم حرش ثــ ــــزانٌ و::: م نرش ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوأـه ميـ ـــ ٌل ــ  جســـامُ  وا

ــكأهل الكه :::  ا ـــونحن إذا أمرنا أو َنين            ـــــف أيقـ  امـاظ نيــ

                                                             
وهو أعدل : قال الشوكاني. مالك، وقول للشافعّيةو أبي حنيفة،  اإلماموهو مذهب  (4)

  9/511 األوطارنيل  .األقوال وأقربها إلى الصواب
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مسؤلية الواحد منا ال تقترص عَل نفسه فقط بل تتعدى ذلك  نَّ إو       

ن يفعل ما أوجب عَل اْلسلم أقد  _جل جالله_فاهلل  ، هلهأمجيع ىل إ

َا الَِّذيَن آَمنُوا ﴿:  قال تعاىل. هله من النارأبوسعه لوقاية نفسه و َيا َأهيُّ

َجاَرُة َعَليَْها َماَلئَِكةٌ   ُقوا َأنُْفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

 [ 1: التَّْحر يم  ] ﴾ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَ َيْعُصوَن اهلَل َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن 

 ترك أَنفسكم لزموا َأن تسبيل وقاية أنفسكم وأهلكم من النار؛ إذن     

وتأخذوا َأهليكم بام تأخذون به َأنفسكم  ،اْلعايص وفعل الطاعات 

بجعلهم موضع عنايتكم بام تولوَنم من نصح وإِرشاد حتى ال 

يا : قال رحم اهلل رجالً »: وقد ورد يف األثر  .تكونوا يف َأشد العذاب

جْيانكم  ،يتيمكم ،مسكينكم ،زكاتكم ،صيامكم ،أهاله صالتكم

يوم  إن أشد الناس عذاباً »: قيل بل  «(5)لعل اهلل جيمعكم معه يف اجلنة

 .«(2) القيامة من جهل أهله

 َيا "هذه اآلية نزلتحني  –ريض اهلل عنه  -عمرسيدنا روي َأن وقد     

َا الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا َأنُْفَسُكْم        َصَلَّ _ رسول اهللل قال" َوَأْهلِيُكْم َناًراَأهيُّ

                                                             
 (  51/915)أللوسي لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  (1)
(2)

 .المرجع السابق 
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ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  نقي َأنفسنا فكيف لنا بأَهلينا؟ نحن : يا رسول اهلل_ اَّللَّ

تنهوهن عامَّ َناكم اهلل عنه، وتأمروهن : فقال عليه الصالة والسالم

 .(5)بام َأمركم اهلل به فيكون ذلك وقاية بينهن وبني النار

أْن هو نا يف حقِّ أوالدِنا يظنُّ أنَّ واِجب_ أهيا السادة_بعضنا       

ونسينا أنَّ ..والرفاه فقطالرخاء  حياة ونحييهمُنسقيُهم، و  ُنطعمُهم

هم امتداُدنا وهم  فأبناؤنااهلَل عزَّ وجْل جعلهم أمانًة يف أعناقِنا، 

اهلل ا إىل أن يرُث نا، وهكذم رسالُتنا، ونحُن رسالُة من َقبلَ وه ،أمانُتنا

والواجب علينا مجيعاً أن نأخذ بأيدهيم إىل اهلل األرَض ومن عليها، 

حتى نكون سببًا يف سعادهتم يف الدنيا ونجاهتم يف اآلخرة، وال يكون 

إىل  أوالدنا إىل اْلساجد، إىل دروس العلم، يذلك إال إذا أخذنا بأيد

" البيت الشامي"وقد أكرمنا اهلل يف هذا احلي بمركز ..مراكز العلم

العلمي الدعوي، الذي يعلم أبناءنا  هذا الدين العظيم، ويأخذ 

 تم قد اْلركز هذا وإنَّ  ،داباآلوحماسن مكارم األخالق بيدهم إىل 

                                                             
 .المرجع السابق(1)
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 يقدم_اْلنة و احلمد هلل و_فإنه هنا من امي،السَّ  الغرض َلذا تأسيسه

لنُحافَظ وما أنشئ حني أنشئ إال  ؛مقابل بال تعاىل هلل حسبة خدماته

وهم  لتبقى رايتُها مرفوعة،يف غربتنا؛ عَل اَلويِة اإلسالمية ألبنائنا 

نون وحمفوظون من طرق اإلحلاد والضياع حتى نراهم يوم ...حمصَّ

   ،...والنور أمامهم جيوز هبم الرصاط إىل اجلنة_ إن شاء اهلل_القيامة

 .فإن نوركم أطفأ ناري باْلرور عيَّ  ا أرسعو: والنار تنادهيم من حتتهم

 !.؟ ثم ماذا بعد َماوزة الرصاط إىل اجلنة  :أهيا اإلخوة الكرام   

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ _قال النبي     أي _َيْلُُص اْْلُْؤِمنُوَن ِمَن النَّاِر  ): _َصَلَّ اَّللَّ

 َبنْيَ اجْلَنَِّة َوالنَّارِ  َفيُْحبَُسونَ _بعد َماوزة الرصاط
هذه ) ...َعََل َقنْطََرةٍ

اطِ  أننا بعد أن نجوَز الرصاط يف  يأ ..القنطرة هي  يف َنايِة الرصِّ

مسافٍة تظهُر هذه القنطرة، وهي عظيمٌة جًدا تتَّسُع للمؤمننَي مجيًعا، 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ _قال النبي َفيَُقصُّ لِبَْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمظَاَِلُ ): _َصَلَّ اَّللَّ

َِّة،  وا ُأذَِن ََلُْم يِف ُدُخوِل اجْلَن ُبوا َوُنقُّ ْنيَا، َحتَّى إَِذا ُهذِّ َكاَنْت َبيْنَُهْم يِف الدُّ

 ِ ٍد بِيَِدِه، أَلََحُدُهْم َأْهَدى بَِمنِْزلِِه يِف اجْلَنَِّة ِمنُْه بَِمنِْزل لَِّذي َنْفُس حُمَمَّ ِه َفَوا
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ْنيَا غْي القصاص األول _ أهيا األحبة_وهذا القصاص   )(5)َكاَن يِف الدُّ

وما هو  من ذاك؛ ألن هذا قصاص أخصُّ  عرصات القيامة؛ الذي يف 

 ،يف قلوب الناسكانت الغل واحلقد والبغضاء التي اهلل يذهب إال ل

والتكميل  والتطهْي التنقيةاحلبس عَل القنطرة بمنزلة  فيكون هذا 

 َوَنَزْعنَا ﴿: كام قال تعاىل.لدخوِل اجلنَّة هيئةمُ بعد ذلك فتكون النفوس 

ٍر ُمتََقابِلنَِي  ًنا َعََل رُسُ ْجر  ] ﴾َما يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوا          [ 17: اْلح 

 !ثم ماذا بعد َماوزة القنطرة؟  

جيرؤ عَل أن يطُرَق ن الذي مَ فيقُف النَّاُس بعَد ذلَك عَل باِب اجلنَّة،    

 !؟؟ليؤذن للعباد بدخول اجلنة وقد طال هبم االنتظار الباب

ْوَم اْلِقيَاَمِة آيِت َباَب اجْلَنَِّة يَ ف: )  _َصَلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّمَ _ النبيَقاَل     

ٌد، َفيَُقوُل :أَقُوُل َمْن َأنَْت؟ فَ :اْْلَاِزنُ يل ، َفيَُقوُل َفأَْستْفتُِح   ُأِمْرُت  بَِك :حُمَمَّ

 ( .(5)اَل َأْفتَُح أِلََحٍد َقْبَلَك 

 ًا من أبوابوهو يصف باب _صَل اهلل عليه وسلم -يقول النبيُّ      

                                                             
(1)

 ( 1571: )برقم. 1/4911صحيح البخاري  

 ( 517)برقم . 5/511مسلم   صحيح (1)
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َعنْيِ ِمْن َمَصاِريِع اجْلَنَِّة َكاَم  َنْفيِس  يَوالَّذِ ) : اجلنة   ا رْصَ
ِ
بِيَِدِه إِنَّ َما َبنْيَ اْْل

َة َومِحَْْيَ بَ   َكاَم َبنْيَ  ، َأوْ _أي بلد محْي وهي صنعاء عاصمة اليمن_ نْيَ َمكَّ

ى َة َوبرُْصَ (5) َمكَّ
) 

ثم   يدُخُل من ورائِِه األنبياء،ثم نا عليه الصالة والسالم، فيدخُل نبيُّ     

ُء اْْلَُهاِجِرينَ   ثمَّ  ،_صَل اهلل عليه وسلم -، وفقراء أمة حممد ُفَقَرا

تكوُن فعمله، وهكذا كل  حسَب  ،ثمَّ األمثل فاألمثل الصاحلون

حسَب لكلِّ واحٍد منَّا يكوُن نصيبُُه زل بحسب العمل، األمكنُة والنُّ 

 كذلك ؛العملعَل الرصاط بقدِر  اْلروركام كان  ،عمله يف الدنيا

، بعُضُهم يف الدنياوجهاده وسعيه  يكوُن حظُُّه يف اجلنَّة بقدر عمله

ِض اجلنَّة، وبعُضهم يف بَ يف رَ يف الفردوِس األعَل، وبعُضهم يكون 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ قال  .وسِط اجلنَّة يِف اجلَنَِّة ِماَئُة َدَرَجٍة َما َبنْيَ  ): َصَلَّ اَّللَّ

 َواألَْرِض، َواْلِفْرَدْوُس َأْعاَلَها َدَرَجًة َوِمنَْها 
ِ
اَمء ُكلِّ َدَرَجتنَْيِ َكاَم َبنْيَ السَّ

                                                             
(1)

 ،(1191) :البخاري برقم قد رواهو  وقد اختصرت بعضه، حديث الشفاعة الطويلمن  
 ( 9511)  :والترمذي برقم ،(115:)ومسلم برقم
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 َ ُر َأَْنَاُر اجلَنَِّة األَْرَبَعُة، َوِمْن َفْوقَِها َيُكوُن الَعْرُش، َفِإَذا َسأَْلتُُم اَّللَّ ُتَفجَّ

  ((5)َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس 

منزلة من هذه يف كل و ،يف كل درجة من هذه الدرجاتوإنَّ      

 اْلنازل من النعيم اْلقيم األبدي ما ال يتصوره عقل وال يطر ببال،

أعددت لعبادي  ): يف احلديث القديس اجلليل اهلل تعاىل قال

  (الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عَل قلب برش

  :راوي احلديث قول اهلل تعاىل_ريض اهلل عنه_َأبُو ُهَرْيَرَة  رأ قَ ثم     

ًء باَِم َكاُنوا ﴿ ةِ أَْعنُيٍ َجَزا َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن ُقرَّ

يف وصف بعض مشاهد النعيم للمؤمنني  وقال تعاىل .(5)﴾َيْعَمُلونَ 

َوَأنْتُْم فِيَها  اأْلَْعنُيُ  اأْلَنُْفُس َوَتَلذُّ  َما َتْشتَِهيهِ  َوفِيَها﴿ :يف اجلنة

 .[15: الزخرف]   ﴾َخالُِدونَ 

من هذه اللحظة  الفردوِس األعَل واجعلنا نستعدُّ  اللَّهم اجعلنا يف      

 والسالم نبيِّك عليه الصالة جناحنبيِّك،ومع نبيِّك،وحتت  لنكوَن عندَ 

                                                             
(1)

 (1117)برقم . 1/4711البخاري  صحيح 

(1)
 (4141)برقم .1/4571مسلم  صحيح(.9174)برقم . 9/5511البخاري  صحيح 
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 ..يف الفردوس األعَل

 لكنَّ  ..ديث يطيب بذكر اجلنة وبذكر أهلهااحل :أهيا األحبة الكرام      

أقول .. الوقت قد ضاق بنا وال أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك

هذا القول، واستغفر اهلل العظيم يل ولكم، فيا فوَز اْلستغفرين، 

 .(2)استغفروا اهلل

 

 

                                                             
في مركز البيت الشامي الدعوي في غازي هذه الخطبة  -حفظه اهلل-الشيخ الداعية  ألقى (2)
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