مابني النفخة ودخول اجلنة

حممد حميي لددن امدة لددشقي ليمييدل

عناصر اخلطبة وخطتها

احلق سبحانهُ ﴿ :ق ْل َأ َذل ِ َك
 رشح موجز لطيف لقول ِّ
َخ ْ ٌْي َأ ْم َجنَّ ُة ْ
َت ََل ُ ْم َج َزا ًء
اْلُ ْل ِد ا َّلتِي ُو ِعدَ ا ْْل ُ َّت ُقو َن كَان ْ
َو َم ِصْيا ً﴾..
ِ
ٍ
لعباد ِه اْلؤمنني وعده َلم
عز وجل
اهلل َّ
 أعظم وعد وعدُ ُ
بدخول اجلنَّة.
 وصف مهيب حلال اْلالئق يوم القيامة.
 وصف أرض اْلحرش التي سيحرش الناس عليها.
 الرصاط والقنطرة وأحوال املارين عليهام.
 الصلوات اْلمس وأثرها يف الطريق اْلوصل إىل اجلنة.
 أول الناس دخوالً للجنة.
 ذكر بعض أوصاف اْلؤمنني عند دخوَلم جنة النعيم.
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ونستهديه ونستعينُه ونستغفره ،ونعو ُذ باهلل ِ
ِ
احلمدُ هللِ ..نحمدُ ُه
ُ
ُ
سيئات أعاملِنا ،من ِ
ِ
رشور ِ
ِ
هيد اهلل فال َّ
مضل له ،ومن
أنفسنا ،ومن
من
يضلل فل ْن جتدَ له مليًا مرشدً ا.
وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحدة ال رشيك له :القائل يف كتابه
ِ
َت ََل ُ ْم
اْل ْل ِد ا َّلتِي ُو ِعدَ ا ْْلُتَّ ُقو َن كَان ْ
العزيزُ ﴿ :ق ْل َأ َذل َك َخ ْ ٌْي َأ ْم َجنَّ ُة ْ ُ
َج َزا ًء َو َم ِصْيا ً (ََ )51ل ُ ْم فِي َها َما َي َشا ُءو َن َخال ِ ِدي َن كَا َن َع ََل َر ِّب َك َو ْعداً
َم ْسئُوالً (.﴾ )51
وأشهدُ أ َّن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا حممداً رسول
ونصح األمة ،وكشف الغمة،
اهلل :الذي ب َّل َغ الرسال َة وأ َّدى األمانة،
َ
ِ
اهلل عنا
وجاهدَ يف اهلل حق جهاده حتى أتاه اليقني من ربه ،فجزا ُه ُ
دْخ ُلو َن ْ
خْي ما جزى نبيًا عن أ َّمتِه ،وهو القائل ( :ك ُُّل ُأ َّمتِي َي ُ
اجلَنَّ َة إِ َّال
َ
َم ْن َأبَىَ ،قا ُلوا َيا َر ُس َ
اَّللِ َو َم ْن َيأْبَى ؟!َ :ق َالَ :م ْن أَ َطا َعنِي َد َخ َل
ول َّ
ْ
اجلَنَّ َةَ ،و َم ْن َع َص ِاِن َف َقدْ

َأبَى ) (صحيح البخاري)
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ِ
اإليامن والعقيدة:
أ َّما بعد إخو َة

عز وجل ،وأحثُّكُم عَل
أوصيك ُْم
ونفيس اْلخطئ َة اْلذنب َة بتقوى اهلل َّ
َ
ِّ
وأحذركم وبال عصيانه وخمالفة أمره ،واستفتح بالذي هو
طاعته،
خْي..
أهيا األحبة الكرام:
أعيش اليوم معكم يف رحاب وأنوار هذه اآليات الكريمة التي
ابتدأت هبا خطبتي وكالمي ،وهي قول احلق سبحانهُ ﴿ :ق ْل َأ َذل ِ َك
َخ ْ ٌْي َأ ْم َجنَّ ُة ْ
َت ََل ُ ْم َج َزا ًء َو َم ِصْيا ً (ََ )51ل ُ ْم
اْلُ ْل ِد ا َّلتِي ُو ِعدَ ا ْْلُتَّ ُقو َن كَان ْ
ك وعداً مسئوالً ()51
فِي َها َما َي َشا ُء َ
﴾[ .ال ُف ْرقَان] 51 -51:
ون َخال ِ ِدي َن كَا َن َع ََل َر ِّب َ َ ْ َ ْ ُ
أي :قل -أهيا الرسول الكريمَ -لؤالء الكافرين ،أذلك العذاب
اْلهني الذي ُأعد لكم خْي؛ أم جنة اْللد التي وعدها اهلل تعاىل
َت ََل ُ ْم بفضل اهلل وكرمه َجزا ًء عَل أعامَلم
للمتقني! ،والتي كان ْ
الصاحلة َو َم ِصْيا ً طيباً يصْيون إليهَ ،..لم فيها ما يشتهون من مآكل
ومشارب ومالبس ومساكن ومراكب ونحو ذلك مما ال عني رأت،
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وال أذن سمعت ،وال خطر عَل قلب برش ،وهم فيها خالدون أبداً بال
انقطاع وال زوال﴿ ..كا َن َعَل َر ِّب َك َو ْعد ًا َم ْس ُؤ ًال﴾ أي كان ذلك
النعيم اْلقيم موعوداً حقي ًقا أن ُي ْسأل ويطلب ،لكونه مما يتنافس فيه
اْلتنافسون ،واْلؤمنون سألوه قبل ذلك بقوَلمَ ﴿:ر َّبنَا َوآتِنَا َما َوعَدْ َتنَا
ُت ِزنَا َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة إِن ََّك الَ ُ ْ
َع ََل ُر ُسلِ َك َوالَ ُ ْ
ف ا ْْلِي َعا َد﴾ .
ُتلِ ُ

(ِ [ )5
آل عِ ْمَرا َن]491 :

ٍ
َ
عز وجل لعبادِ ِه اْلؤمنني هو
قال العلامء :إ َّن
اهلل َّ
َ
أعظم وعد وعده ُ
وعده َلم بدخول اجلن َّة ،فيدخلوها حني يدخلوها وهم أكمل نوراً
من القمر ليل َة البدر ،..قال صَل اهلل عليه وسلم وهو يصف
حاَلم ( :إِ َّن َأ َّو َل ُز ْم َرةٍ َي ُ
ورةِ ال َق َم ِر َليْ َل َة البَدْ ِرُ ،ث َّم
دْخ ُلو َن اجلَنَّ َة َع ََل ُص َ
ِ
ِ
وَنُ ْم َع ََل َأ َشدِّ ك َْوك ٍ
الس َام ِء إِ َضا َءةً ،الَ َي ُبو ُلو َن َوالَ
َب ُد ِّر ٍّي يف َّ
ا َّلذي َن َي ُل َ
يتَ َغوطُو َن ،والَ يت ِْف ُلو َن والَ يمت ِ
َخ ُطو َنَ ،أ ْم َشا ُط ُه ُم َّ
بَ ،و َر ْش ُح ُه ُم
الذ َه ُ
َ َ
َ َّ
َ َْ
ِ
ِ
وج _ ُعو ُد ال ِّط ِ
يب_،
_ أي عرقهم _اْل ْس ُكَ ،و ََمَام ُر ُه ْم األَ ُل َّو ُة األَن ْ ُج ُ

()4

تفسير المراغي(  511/51بتصرف) ،والتفسير الوسيط للقرآن الكريم (571 /51

بتصرف)
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ِ ٍ
ِ
ورةِ َأبِ ِ
يه ْم آ َد َم،
َو َأ ْز َو ُ
ور العنيُ َ ،ع ََل َخ ْل ِق َر ُج ٍل َواحدَ ،ع ََل ُص َ
اج ُه ُم احلُ ُ
ِ
ِ
ِ
الس َام ِء ())5
ستُّو َن ذ َرا ًعا يف َّ
إَنا اجلنَّة...التي هي رجاء اْلؤمنني الصاحلني ،ومهوى أفئدة
السالكني ،فام دمع العني وال حرقة القلب وال انزعاج اجلوارح إىل
العمل بطاعات وترك اْلحظورات؛ إال لنيل تلك اجلنان ،التي وعد
هبا احلنان اْلنَّان سبحانه.
ولقد كان من دعائه صَل اهلل عليه وسلم الذي علمه ألصحابه
ب إِ َليْ َها ِم ْن َق ْو ٍل َأ ْو
اجلنَّ َة َو َما َق َّر َ
وأمته من بعده { :ال َّل ُه َّم إِ ِِّن َأ ْسأَ ُل َك ْ َ
ِ
ب إِ َليْ َها ِم ْن َق ْو ٍل َأ ْو َع َم ٍل (})2
َع َم ٍلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك م َن الن َِّار َو َما َق َّر َ
وكل مؤمن حريص كل احلرص عَل هذا الدعاء النبوي " :ال َّل ُه َّم
إِ ِِّن َأ ْسأَ ُل َك ْ
ب إِ َليْ َها ِم ْن َق ْو ٍل َأ ْو َع َم ٍل"...
اجلَنَّ َة َو َما َق َّر َ
()1

متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم )9511( :واللفظ له ،ومسلم برقم (.)4191

والمجامر :جمع مجمرة ،وهي :المبخرة ،سميت مجمرة ألنه يوضع فيها الجمر ليفوح به ما

يوضع فيها من البخورْ .
واألَل َُّوةُ:العود الذي يبخر به .قيل :جعلت مجامرهم نفس العود إمعاناً
في النعيم المقيم.

( )4الحاكم في المستدرك على الصحيحين  .751/5برقم)5111 (:
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نمرغ جباهنا يف
دعاء ندعوه يف سجودنا ،...دعاء ندعوه ونحن ِّ
األرض انكساراً وتذل ً
عز وجل أن ُيدخلنا
اهلل َّ
ال للموىل؛ سائلني َ
اجلنَّة..وهو القائل﴿ :كا َن َعَل َر ِّب َك َو ْعداً َم ْس ُؤ ًال﴾ ،فإذا ما خرجنا
ِ
َّاس بنيَ يدي
ثم نفخ يف
ثم قا َم الن ُ
الصور النفخة الثانيةَّ ،
من الدنياَّ ،
يارب العزة:
رب العاْلني َسأَ ْلنا اهلل َّ
عز وجل ذلك الوعد..وقلنا َّ
ِّ
وعدت َمن آمن أن ُتدخ َل ُه اجلنَّة ،وقد كنَّا من اْلؤمنني
أنت
َ
َ
اْلوحدين الساجدي َن الراكعنيَ  ،...ويأيت جواب رب العزة :أبرشوا
تَ ،والَ
ت لكم َما الَ َع ْ ٌ
تَ ،والَ ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْ
ني َر َأ ْ
عبادي  ..فقد َأعْدَ ْد ُ
َخ َط َر َع ََل َق ْل ِ
ب َب َرش.
َّاس يومئذ _يف ذلك اْلوقف العظيم واْلشهد اْلهيب_ حفا ٌة
والن ُ
غْي خمتومني_ يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة..
ُعرا ٌة ُغ ْر ٌل _أي َ
مكاسب
سبحان اهلل..سبحان اْلدبر ..حفا ًة ُعرا ًة  !....فأين هي
ُ
الدنيا ،أي َن ُ
الضيا ُع التي كانوا يمتلكوَنا؟
حصلوه؟ أي َن ِّ
املال الذي َّ
أي َن البال ُد التي كانوا حيكموَنا؟ أي َن اْلزار ُع التي كانوا قد اكتسبوها
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من هنا أو هناك؟ ،أين وأين ..ال يمتلكو َن شيئًا﴿..و ُك ُّلهم آتِ ِ
يه َي ْو َم
َ ُ ْ
ا ْل ِقيَا َم ِة َف ْر ًدا ﴾

[ َم ْريَ َم ] 11 :

مهللا ارمحنا يوم تبَل الرسائر ،وتبدى الضامئر ،وتنرش الدواوين،
وتنصب اْلوازين برمحتك يا أرحم الرامحني...

نفس تويب ِ
ِ
واعص اَلوى فاَلوى مازال َفتَّانا
اْلوت قد حانا..
فإن
َ
فيا ُ
ِ
آثار َم ْوتانا
يف كل يوم لنا َميْ ٌ
ت نشيع ُه  . ..نرى بمرصعه َ
ِ
دنياي عريانا
وأخرج من
أكنزها َخ ْلفي
نفس مايل
ولألموال ُ
َ
ُ
يا ُ
ما أخوف هذه اآلية﴿ :و ُك ُّلهم آتِ ِ
يه َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َف ْر ًدا ﴾ يأتون إىل
َ ُ ْ
اهللِ مجيعاً هكذا بأعامَلم فقط ،عراة ُغ ْرالً ال يملكون من متاع الدنيا
شيئاً ،يلجمهم العرق ،تدنوا منهم الشمس ،ويزدحم بعضهم من
خصه اهلل بأن يظله اهلل حتت ظل عرشه _جعلني
بعض ،ومنهم من َّ
اهلل وإياكم من أهلها_.
ِ
ٍ
أما أرض اْلحرش يو َم القيامة ...فهي أرض جديدة َبيْ َضاء نَقيَّة ََل ْ
ُي ْس َف ْك فِي َها َد ٌم َو ََل ْ ُي ْع َم ْل فِي َها بِ َ
خطِيئَ ٍة ،حيث يبعث اهلل اْلالئق
7
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ٍ
سامء جديدة ليحاسبهم وجيزهيم عَل
وحيرشها عَل َأرض ،وحتت
ض والسموات وبرزوا َِّللِ
أعامَلمَ ﴿ .ي ْو َم ُتبَدَّ ُل األَ ْر ُض َغ ْ َْي األَ ْر ِ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ
ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِ
ار ﴾ [إِبْر ِاهيم] 14 :
َ
َ

ف ِ
هذه األرض التي نعيش عليها ُ
منذ آد َم إىل قيا ِم الساعة قد امتألت

ِ
بالفجور واْلعايص واآلثام فال يليق أن حيرش الناس عليها يف يوم
ٍ
أرض غْيها..كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُت َبدَّ ُل
احلق ،وإنَّام ُحيرشو َن عَل
األَ ْر ُض َغ ْ َْي األَ ْر ِ
ات﴾ حتى إذا سألت عن اجلبال،
الس َم َو ُ
ض َو َّ
اجل َب ِ
فسيأتيك اجلواب من القرآن الكريمَ ﴿ :و َي ْسأَ ُلون ََك َع ْن ِْ
ال َف ُق ْل
ي ِ
نس ُف َها َر ِّيب ن َْسفاًَ ،فيَ َذ ُر َها َقاع ًا َص ْف َصفاً ،ال ت ََرى فِي َها ِع َوج ًا َوال َأ ْمتاً،
َ
ت األَصو ُ ِ
يومئِ ٍذ يتَّبِعو َن الدَّ ِ
لر ْمح َِن َفال
اعي ال ِع َو َج َل ُه َو َخشَ َع ْ
ْ َ
َْ َ َ ُ
ات ل َّ
َهساً﴾ [طَ َه ] 511-511 :ياله من يوم عظيم طويل عصيب
ت َْس َم ُع إِالَّ َ ْ
ماذا أعددنا له؟!
يلعب
تذهب  ...ونلعب واْلوت ال
وت وأيـ ـ ـامن ـ ـا
نمـ ـ ُ
ُ
ُ
أعجب
عجبت ومايل ال
عجبت لذي لعب قد َلا ...
ُ
ُ
ُ
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رب
أي ـله ـ ـو
ويلعب من نفسه  ...مت ـ ُ
وت ومن ـز ُل ُه ُي ـ ـ ـ ُ
ُ
أرى َ
ب
الليل يطلبنـ ـ ـ ـا والنهار ...وَل أدر أيـُه ـام أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ُ
مهرب
أحاط اجلديدان مجعاً بن ـ ـ ـا  ...فليس لنا عنهام
ُ
وك ـ ـ ـل ل ـ ـ ـه مدة تنقضـ ـ ـي  ...وكـ ـ ـ ـل له أث ـ ـ ـر يكـ ـ ـ ـتب()5

ُ

أهيا السادة الكرام :بعد أن ُحيرش النَّاس يف ِ
هذه األرض ،..جيي ُء
ُ
ُ
يليق بعظمته وجالله من غْي تكييف وال متثيل
عز وجل َميئًا ُ
اهلل َّ
ُ
َ
ليفصل بنيَ العباد ﴿ َو َجا َء َر ُّب َك َوا ْ َْل َل ُك َصفاً َصف ًا ﴾ وذكر قيام
ِ
وكربياء ربوبيته ،وهتويل يوم
اْلالئكة واصطفافهم؛ لتحقيق سلطانه
البعث العظيم .ريض اهلل عن أمْي اْلؤمنني الفاروق عمر عندما قال:
"واهلل لو أ َّن يل ما طلعت عليه الشمس وغربت الفتديت به من
هول هذا اْلطلع العظيم "
وعندما يشتدُّ البالء بالناس _وهم يف عرصات القيامة وقد طال
انتظارهم ووقوفهم ،وهم يعانون احلر واألهوال والكربات_ يبحث
()1

أبو العتاهية المتوفي سنة 455هـ ،انظر جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب

ألحمد الهاشمي (المتوفى5914 :هـ) 191 /4
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العباد عن أصحاب اْلنازل العالية الكريمة ليشفعوا َلم عند رهبم كي
ينفس عنهم ما هم فيه من البالء ،وليأيت سبحانه لفصل القضاء بني
اَّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم_:
العباد ،فيأتوا آدم عليه السالم ،قال النبي_ َص ََّل َّ ُ
( َفيَ ُقو ُلو َن َل ُهَ :أن َْت َأبُو ا ْلبَ َ ِ
اَّلل بِيَ ِد ِهَ ،و َن َف َخ فِ َ
يك ِم ْن
رش َخ َل َق َك َّ ُ
ر ِ
وح ِهَ ،و َأ َم َر ا ْ َْلالَئِ َك َة َف َس َجدُ وا َل َكْ ،
اش َف ْع َلنَا إِ َىل َر ِّب َكَ ،أالَ ت ََرى إِ َىل َما
ُ

نَحن فِ ِ
ِ
يه..؟ َأالَ ت ََرى إِ َىل َما َقدْ َب َل َغنَا..؟ َفيَ ُق ُ
ب
ول آ َد ُم :إِ َّن َر ِّيب َقدْ َغض َ
ْ ُ
ِ
ب َب ْعدَ ُه ِمثْ َل ُهَ ،وإِ َّن ُه ََنَ ِاِن َع ِن
ب َق ْب َل ُه مثْ َل ُه َو َل ْن َي ْغ َض َ
ا ْليَ ْو َم َغ َض ًبا ََل ْ َي ْغ َض ْ
الش َج َرةِ َف َع َصيْتُ ُهَ ،ن ْف ِيس َن ْف ِيس َن ْف ِيس ،ا ْذ َهبُوا إِ َىل َغ ْ ِ
َّ
ْيي،..ا ْذ َهبُوا إِ َىل
الر ُس ِل إِ َىل َأ ْه ِل
ُوحاَ ،فيَ ُقو ُلو َنَ :يا ن ُ
ُنوحٍ َ .فيَأْت ُو َن ن ً
ُوح ! إِن ََّك َأن َْت َأ َّو ُل ُّ
األَ ْر ِ
اَّلل َعبْدً ا َشكُو ًرا ْ
اش َف ْع َلنَا إِ َىل َر ِّب َكَ ،أالَ ت ََرى إِ َىل
ضَ ،و َقدْ َس َّام َك َّ ُ
ما نَحن فِ ِ
ِ
يه؟ َفيَ ُق ُ
ب ا ْليَ ْو َم َغ َض ًبا َ َْل
ول :إِ َّن َر ِّبى َع َّز َو َج َّل َقدْ َغض َ
َ ْ ُ
ِ
َت ِيل َد ْع َو ٌة
ب َب ْعدَ ُه ِمثْ َل ُهَ ،وإِ َّن ُه َقدْ كَان ْ
ب َق ْب َل ُه مثْ َل ُهَ ،و َل ْن َي ْغ َض َ
َي ْغ َض ْ
َد َع ْو ُهتا َع ََل َق ْو ِميَ ،ن ْف ِيس َن ْف ِيس َن ْف ِيس ا ْذ َه ُبوا إِ َىل َغ ْ ِ
ْيي..
َ
وهكذا ك َّلام ذهب الناس إىل نبي يستفتحون به :قال َلم :ن ْف ِيس
َن ْف ِيس َن ْف ِيس ،ا ْذ َهبُوا إِ َىل َغ ْ ِ
ْيي ،...حتى يأتوا إىل نبي اهلل عيسى_عليه
السالم_ فيقول َلم :ا ْذ َهبُوا إِ َىل َغ ْ ِ
حم َّم ٍد صَل اهلل
ْيي ....ا ْذ َهبُوا إِ َىل ُ َ
01

مابني النفخة ودخول اجلنة

خمتارات من خطب اجلمعة

حم َّمدً ا  -صَل اهلل عليه وسلم – َفيَ ُقو ُلو َن:
عليه وسلمَ .فيَأْت ُو َن سيدنا ُ َ
ول ِ
ِ
اَّلل َل َك َما
َيا ُ َ
حم َّمدُ ! َأن َْت َر ُس ُ َّ
اَّلل َو َخات َُم األَن ْبِ َياءَ ،و َقدْ َغ َف َر َّ ُ
اش َفع َلنَا إِ َىل رب َكَ ،أالَ تَرى إِ َىل ما نَحن فِ ِ
ِ
يه؟
َ ْ ُ
َت َقدَّ َم م ْن َذنْبِ َك َو َما تَأَ َّخ َرْ ْ ،
َ
َ ِّ
شَ ،فأَ َق ُع س ِ
ت ا ْل َع ْر ِ
اجدً ا ل ِ َر ِّبى َع َّز
قال اْلصطفىَ :فأَن ْ َطلِ ُق َفآتِى َحتْ َ
َ
وج َّلُ ،ثم ي ْفتَح اَّلل َع َي ِمن َحم ِ
َام ِد ِه َو ُح ْس ِن الثَّن َِاء َع َليْ ِه َشيْئًا ََل ْ َي ْفت َْح ُه
َّ َ ُ َّ ُ َّ ْ
َ َ
َع ََل َأ َح ٍد َق ْب َِل ،ثم يقول -سبحانه:-
حم َّمدُ ْار َف ْع َر ْأ َس َكَ ،و ُق ْل ُي ْس َم ْع َل َكَ ،و َس ْل ُت ْع َطَ ،واشْ َف ْع
َيا ُ َ
ِ
ِ
ت َُش َّف ْعَ ،فأَ ُق ُ
ب.
بُ ،أ َّمتي َيا َر ِّ
ولُ :أ َّمتي َيا َر ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
اب َع َليْ ِه ْم ِم َن
َفيُ َقو ُل يلَ :يا ُ َ
حم َّمدُ َ ..أ ْدخ ْل م ْن ُأ َّمت َك َم ْن الَ ح َس َ
اب ْ ِ
اب األَي ْ َم ِن ِم ْن َأب ْ َو ِ
ا ْل َب ِ
رشكَا ُء الن ِ
َّاس فِ َيام ِس َوى َذل ِ َك
اجلَنَّةَ ،و ُه ْم ُ َ
ِم َن األَب ْ َو ِ
اب(.) )5
أهيا األحبة :ومن أشد أهوال ذلك اليوم وأشدها خطرا ً ،اْلرور

( )1من حديث الشفاعة الطويل وقد اختصرت بعضه ،وقد رواه البخاري برقم،)1191( :
ومسلم برقم ،)115(:والترمذي برقم) 9511 ( :
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عَل الرصاط ،وهو جرس مرضوب عَل متن جهنم ،حيث يأمر اهلل
سبحانه يف ذلك اليوم أن تتبع كل أمة ما كانت تعبده ،فمنهم من يتبع
الشمس ،ومنهم من يتبع القمر ،ثم يذهب هبم مجيعاً إىل النار .وتبقى
ب َلم رصاط عَل ظهر جهنم ،عَل
هذه األمة وفيها اْلنافقون ،فيُن َْص ُ
حافتيه خطاطيف وكالليب ،قال أبو سعيد اْلدري_ريض اهلل عنه_
جرس أدق من الشعرة وأحدُّ من السيف.
وهو يصف الرصاط :إنه
ٌ
ليمر عليه اْلؤمنون إىل جنات
يرضبه اهلل جل وعال عَل ظهر جهنم َّ
النعيم واْلرشكون إىل جهنم وبئس اْلصْي ،فهو قنطرة بني اجلنة
والنار.
فيأمرهم سبحانه أن يمروا عَل ظهره ،فيشتدُّ اْلوقف ،وتعظم
البلوى ،ويكون دعوى الرسل يومئذ" مهللا س ِّلم س ِّلم" ويكون أول
من جيتاز الرصاط النبي _صَل اهلل عليه وسلم _.
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ِمنْك ُْم إال َو ِار ُد َها كَا َن َع ََل َر ِّب َك َحت ًْام َم ْق ِضيًّا﴾
[ َم ْريَ َم] 75 :

وس َ ِ
ْيد عَل النار،
أي :ما منكم أحد من بر أو فاجر ،إال َ
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اْلؤمن للعبور ،والكافر للقرار ﴿كَا َن َع ََل َر ِّب َك َحت ًْام َم ْق ِضيًّا﴾ أي:
أمرا حمتو ًما أوجبه اهلل تعاىل عَل ذاته ،وقىض أنه ال
كان ُورودهم إياها ً
بد من وقوعه بمقتىض حكمته اإلهلية.
ِ
ثم يقول احلق سبحانهُ ﴿ :ث َّم ُنن َِّجي ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َون ََذ ُر ال َّظاْلِنيَ فِي َها
ِجثِيًّا﴾ ننجي الذين اتقوا ،فنخرجهم منها دون أن يذوقوا حرها
ِ
وَليبهاَ ،ون ََذ ُر ال َّظاْلِنيَ فِيها ِجثِيًّا ،جاثني عَل ركبهم ،عاجزين عن
احلركة ،من شدة ما يصيبهم من هوَلا وسعْيها.
وأي تفاوت!
ومرور الناس عَل الرصاط فيه تفاوت ُّ
تفاوت عظيم وكبْي ،كل يسْي بحسب عمله ،فمنهم من يمر
كالربق ،ومنهم من يمر كالريح ،ومنهم كالطْي ،ومنهم يشد كشد
الرحال .فعن أيب هريرة – ريض اهلل عنه – عن النبي  -صَل اهلل
رب ِق ،فق َال أبو هريرة :بِأَ ِيب َأن َْت
عليه وسلم – قالَ ( :فيَ ُم ُّر َأ َّو ُلك ُْم كَا ْل َ ْ
َو ُأمي َأ ُّي ََش ٍء َكمر ا ْل ِ
ف َي ُم ُّر َو َي ْر ِج ُع
رب ِق َكيْ َ
ِّ
ربق؟ َق َالَ :أ َل ْم ت ََر ْوا إِ َىل ا ْل َ ْ
ْ َ ِّ َ ْ
ْيَ ،و َشدِّ الر َج ِ
ِيف َط ْر َف ِة َع ْ ٍ
الريحِ ُ ،ث َّم َك َم ِّر ال َّط ْ ِ
الَ ،جتْ ِري
ِّ
ني؟ُ ،ث َّم َك َم ِّر ِّ
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ِهبِم َأ ْعام َُلم ونَبِيكُم َقائِم َع ََل الرص ِ
اط َي ُق ُ
ب َس ِّل ْم َس ِّل ْمَ ،حتَّى
ولَ :ر ِّ
ْ َ ُ ْ َ ُّ ْ ٌ
ِّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الس ْ َْي إِ َّال
الر ُج ُل َف َال َي ْستَطي ُع َّ
َت ْعج َز َأ ْع َام ُل ا ْلع َبادَ ،حتَّى َجيِي َء َّ
َز ْح ًفا ))5(..نسأل اهلل السالمة والعافية.
انظر يا عبد إىل عملك يف الدنيا فبحسب عملك سيكون مرورك!
راجع نفسك..راجع أعاملك ..فاليوم عمل وال حساب وغداً
حساب وال عمل..
َ
وموقفك بني يدي
قدمت آلخرتك
اُنظر ألعاملك يف الدنيا ...ماذا
َ
اهلل؟؟
ستجدُ من عملِ َك الصالح يف الدنيا نوراً ييض ُء لك َ
ذلك الطريق
الصلوات
حسب أوئلك الذين ُيصلون
عَل جرس جهنم ،وإنني أل
ُ
ُ
ِ
ِ
الفجر مجاعة ،وهم يتسارعون
اْلمس مجاعة ،و ُيصلون صال ُة
ف األول ،وقد عملوا بأوامر اهلل وانتهوا عام َنى
الص ُ
ويتسابقون إىل َّ
نور ُهم أوس َع نور ،وهم ممن يمرون عَل الرصاط
اهلل عنه؛ أن يكو َن ُ

( )1صحيح مسلم . 511/5برقم ()511
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اَّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم_َ ( :م ْن
رساعاً إىل اجلنة إن شاء اهللَ .ق َال _ َص ََّل َّ ُ
ِ
ت ََو َّضأَ ِيف بيْتِ ِه َفأَ ْحس َن ا ْل ُو ُضوء ُثم َأت َى ا ْْلَس ِ
اَّللَِ ،و َحق
جدَ َف ُه َو َزائ ُر َّ
ْ
َ َّ
َ
َ
ور َأ ْن يك ِْرم َّ ِ
اَّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم_ مبرشا ً:
َع ََل ا ْْل َُز ِ ُ َ
الزائ َر ( ))5و َق َال _ َص ََّل َّ ُ
خ َّل ُلو َن إِ َىل ا ْْلَس ِ
اج ِد ِيف ال ُّظ َل ِم بِن ٍ
اَّلل َليُ ِيض ُء ل ِ َّل ِذ ِ
ين َيتَ َ
ُور َساطِ ٍع َي ْو َم
َ
( إِ َّن َّ َ
ا ْل ِقيَا َم ِة (. ))2
الصالة يف
وإِن ألُذ ِّكر أوئلك اإلخوة _الذين يتخ َّلفون عن َّ
اْلسجد واْلسجد قريب منهم_ بقول رسول اهللَ ( :ال َص َال َة ِجلَ ِ
ار
ِ
ج ِد إِ َّال ِيف ا ْْلَس ِ
ا ْْلَس ِ
العلامء منهم احلنابلة_رمحهم
بعض
ج ِد( ))3قال ُ
ْ
ْ
اهلل_ :أي ال صحة لصالة جار اْلسجد َّإال يف اْلسجد ،فالنفي نفي
صحة ،..لكن أقول لألمانة العلمية :إ َّن مجهور العلامء قالوا بصحة

()5

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

مجمع الزوائد 95/4

( )4قال الحافظ الهيثمي :رواه الطبراني في األوسط وإسناده حسن .مجمع الزوائد 91/4
()9

رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .411/5قال السخاوي في المقاصد:

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

أهيا األحبة :ال بدَّ من َماهدة النفس والشيطان حتى تصبح صالة
اجلامعة يف نفوسنا وجوارحنا أمرا ً هيناً سه ً
ال ال تكلف فيه وال حرج.
قال تعاىلَ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َخافَ َم َقا َم َر ِّب ِه َو ََنَى الن َّ ْف َس َع ِن ا َْل َ َوىَ ،ف ِإ َّن
اجلَنَّ َة ِه َي ْ
ْ
املَأْ َوى ﴾ [النازعات.]05-04:
فهل نح ُن نستعدُّ لذلك اللقاء ،لنرى ثمر َة الطاعات نوراً و َّهاجاً عَل
الرصاط؟!
أما واهلل لو علم األنا ُم  ::::ملا خلقوا ملا غفلوا وناموا
لقد خلقوا ليوم لو رأته  :::عيون قلوهبم ساحوا وهاموا
ممات ث ـ ـ ـم حرش ثـ ـم نرش  :::وميـ ـ ـ ـ ـ ــزا ٌن وأـه ـ ـ ـ ٌ
وال جس ــا ُم
ونحن إذا أمرنا أو َنينـ ـا  :::كأهل الكه ـف أيق ـ ـ ـاظ نيـام

للشافعية .قال الشوكاني :وهو أعدل
( )4وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة ،ومالك ،وقول
ّ
األقوال وأقربها إلى الصواب .نيل األوطار 511/9
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وإ َّن مسؤلية الواحد منا ال تقترص عَل نفسه فقط بل تتعدى ذلك
إىل مجيع أهله ،فاهلل _جل جالله_ قد أوجب عَل اْلسلم أن يفعل ما
بوسعه لوقاية نفسه وأهله من النار .قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّهيَا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِ
َّاس َو ْ ِ
احل َج َار ُة َع َليْ َها َمالَئِ َك ٌة
ُقوا َأن ْ ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم ن ًَارا َو ُقو ُد َها الن ُ
ِغال ٌ ِ
اهلل َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُلو َن َما ُي ْؤ َم ُرو َن ﴾
َظ شدَ ا ٌد الَ َي ْع ُصو َن َ

َّحريم] 1 :
[الت ْ

إذن سبيل وقاية أنفسكم وأهلكم من النار؛ َأن تلزموا َأنفسكم ترك
اْلعايص وفعل الطاعات ،وتأخذوا َأهليكم بام تأخذون به َأنفسكم
بجعلهم موضع عنايتكم بام تولوَنم من نصح وإِرشاد حتى ال
تكونوا يف َأشد العذاب .وقد ورد يف األثر« :رحم اهلل رج ً
ال قال :يا
أهاله صالتكم ،صيامكم ،زكاتكم ،مسكينكم ،يتيمكم ،جْيانكم
لعل اهلل جيمعكم معه يف اجلنة( »)5بل قيل« :إن أشد الناس عذاباً يوم
القيامة من جهل أهله (.»)2
وقد روي َأن سيدنا عمر -ريض اهلل عنه – حني نزلت هذه اآلية" َيا
َأ ُّهيَا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُقوا َأن ْ ُف َسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم ن ًَارا" قال لرسول اهلل _ َص ََّل
( )1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأللوسي () 915/51
( )2المرجع السابق.
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اَّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم_ يا رسول اهلل :نحن نقي َأنفسنا فكيف لنا بأَهلينا؟
َّ ُ
عام َناكم اهلل عنه ،وتأمروهن
فقال عليه الصالة والسالم :تنهوهن َّ
بام َأمركم اهلل به فيكون ذلك وقاية بينهن وبني النار(.)5
بعضنا _أهيا السادة_ يظ ُّن أ َّن ِ
حق أوالدِنا هو أ ْن
واجبنا يف ِّ
نُطعم ُهم ونُسقي ُهم ،ونحييهم حياة الرخاء والرفاه فقط..ونسينا أ َّن
ْ
وجل جعلهم أمان ًة يف أعناقِنا ،فأبناؤنا هم امتدا ُدنا وهم
عز
اهلل َّ
َ
أمانتُنا ،وهم رسالتُنا ،ونح ُن رسال ُة من َقب َلنا ،وهكذا إىل أن ُ
يرث اهلل
األرض ومن عليها ،والواجب علينا مجيعاً أن نأخذ بأيدهيم إىل اهلل
َ
حتى نكون سبب ًا يف سعادهتم يف الدنيا ونجاهتم يف اآلخرة ،وال يكون
ذلك إال إذا أخذنا بأيدي أوالدنا إىل اْلساجد ،إىل دروس العلم ،إىل
مراكز العلم..وقد أكرمنا اهلل يف هذا احلي بمركز "البيت الشامي"
العلمي الدعوي ،الذي يعلم أبناءنا هذا الدين العظيم ،ويأخذ
بيدهم إىل مكارم األخالق وحماسن اآلداب ،وإ َّن هذا اْلركز قد تم

()1المرجع السابق.
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السامي ،من هنا فإنه_و هلل احلمد و اْلنة_يقدم
تأسيسه َلذا الغرض َّ
َ
ُحافظ
خدماته حسبة هلل تعاىل بال مقابل؛ وما أنشئ حني أنشئ إال لن
ِ
اَلوية اإلسالمية ألبنائنا يف غربتنا؛ لتبقى رايتُها مرفوعة ،وهم
عَل
حمصنون وحمفوظون من طرق اإلحلاد والضياع...حتى نراهم يوم
َّ
القيامة_إن شاء اهلل_ والنور أمامهم جيوز هبم الرصاط إىل اجلنة،...
عي فإن نوركم أطفأ ناري.
والنار تنادهيم من حتتهم :أرسعوا باْلرور َّ
أهيا اإلخوة الكرام :ثم ماذا بعد َماوزة الرصاط إىل اجلنة ؟!.
اَّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم_ْ َ ( :
ص ا ْْل ُ ْؤ ِمنُو َن ِم َن الن َِّار _أي
ي ُل ُ
قال النبي_ َص ََّل َّ ُ
ني ْ
اجلَن َِّة َوالن َِّار (...هذه
بعد َماوزة الرصاط_ َفيُ ْحبَ ُسو َن َع ََل َقنْطَ َرةٍ َب ْ َ
َناية الرص ِ
ِ
نجوز الرصاط يف
اط ..أي أننا بعد أن
القنطرة هي يف
َ
ِّ
ٍ
تظهر هذه القنطرة ،وهي عظيم ٌة جدً ا تتَّس ُع للمؤمننيَ مجي ًعا،
مسافة
ُ
قال النبي_ص ََّل اَّلل َع َلي ِ
ض م َظ ِ
ص ل ِ َب ْع ِض ِه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
َّ
َ
َ
اَل
ق
ي
ف
(
:
_
م
ل
س
و
ه
ُّ
ُ
َ
َّ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َت بيْنَ ُهم ِيف الدُّ ْنيَاَ ،حتَّى إِ َذا ُه ِّذبوا َو ُن ُّقوا ُأذِ َن ََلم ِيف ُد ُخ ِ
ول ْ
اجلَن َِّة،
ُْ
كَان ْ َ ْ
ُ
ِِ ِ
َفوا َّل ِذي َن ْفس ُ َ ٍ ِ ِ
اجلن َِّة ِمنْ ُه بِ َمن ِْزل ِ ِه
ُ
َ
حم َّمد بِيَدهَ ،ألَ َحدُ ُه ْم َأ ْهدَ ى بِ َمن ِْزله يف ْ َ
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كَا َن ِيف الدُّ ْن َيا( ()5وهذا القصاص _أهيا األحبة_ غْي القصاص األول
أخص من ذاك؛ وما هو
الذي يف عرصات القيامة؛ ألن هذا قصاص
ُّ
إال ليذهب اهلل الغل واحلقد والبغضاء التي كانت يف قلوب الناس،
فيكون هذا احلبس عَل القنطرة بمنزلة التنقية والتطهْي والتكميل
ِ
لدخول اجلنَّة.كام قال تعاىلَ ﴿ :ون ََز ْعنَا
فتكون النفوس بعد ذلك ُمهيئة
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
رس ٍر ُمتَ َقابِلِنيَ
َما يف ُصدُ وره ْم م ْن غ ٍّل إ ْخ َوا نًا َع ََل ُ ُ

﴾ [الْح ْجر ] 17 :

ثم ماذا بعد َماوزة القنطرة؟!
ذلك عَل ِ
َّاس بعدَ َ
يطر َق
ُ
يقف الن ُ
باب اجلنَّة ،ف َمن الذي جيرؤ عَل أن ُ
الباب ليؤذن للعباد بدخول اجلنة وقد طال هبم االنتظار؟؟!
ِ
اب ْ
اجلَن َِّة َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة
اهلل َع َليْه َو َس َّل َم_  ( :ف ِآيت َب َ
َق َال النبي _ َص ََّل ُ
اْلَ ِ
حم َّمدٌ َ ،فيَ ُق ُ
از ُنَ :م ْن َأن َْت؟ َفأَ ُق ُ
َفأَ ْست ْفتِ ُحَ ،فيَ ُق ُ
ول يل ْ
ت
ولَ ُ :
ول:بِ َك ُأ ِم ْر ُ
َال َأ ْفت َُح ِألَ َح ٍد َق ْب َل َك (. ))5
النبي -صَل اهلل عليه وسلم_ وهو يصف باب ًا من أبواب
يقول ُّ
( )1صحيح البخاري  .4911/1برقم)1571( :
( )1صحيح مسلم . 511/5برقم () 517
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ني ِم ْن َم َص ِ
ني ا ْْل ِ ْرصا َع ْ ِ
اري ِع ْ
اجلَن َِّة ك ََام
اجلنةَ ( :وا َّل ِذي َن ْف ِيس بِ َي ِد ِه إِ َّن َما َب ْ َ
َ
ني
ني َم َّك َة َو ِمح َ َْْي _أي بلد محْي وهي صنعاء عاصمة اليمن_َ ،أ ْو ك ََام َب ْ َ
َب ْ َ
رصى
َم َّك َة َو ُب ْ َ

()5

)

ُ
فيدخل نب ُّينا عليه الصالة والسالم ،ثم ُ
يدخ ُل من ورائِ ِه األنبياء ،ثم
ِ
ثم
ُف َق َرا ُء ا ْْل ُ َهاج ِري َن ،وفقراء أمة حممد  -صَل اهلل عليه وسلم_َّ ،
حسب عمله ،فتكو ُن
ثم األمثل فاألمثل ،وهكذا كل
َ
الصاحلون َّ
ٍ
األمكن ُة والنُّزل بحسب العملِّ ،
حسب
واحد منَّا يكو ُن نصيبُ ُه
لكل
َ
ِ
بقدر العمل؛ كذلك
عمله يف الدنيا ،كام كان اْلرور عَل الرصاط
بعض ُهم
يكو ُن حظُّ ُه يف اجلنَّة بقدر عمله وسعيه وجهاده يف الدنياُ ،
وبعضهم يف َر َب ِ
ِ
وبعضهم يف
ض اجلنَّة،
الفردوس األعَل،
يكون يف
ُ
ُ
ِ
ني
اَّلل َع َليْ ِه َو َس َّل َمِ ( :يف اجلَن َِّة ِما َئ ُة َد َر َج ٍة َما َب ْ َ
وسط اجلنَّة .قال َص ََّل َّ ُ
ك ُِّل َد َر َجت ْ ِ
الس َام ِء َواألَ ْر ِ
ضَ ،وا ْل ِف ْر َد ْو ُس َأ ْعال ََها َد َر َج ًة َو ِمنْ َها
َني ك ََام َب ْ َ
ني َّ

( )1من حديث الشفاعة الطويل وقد اختصرت بعضه ،وقد رواه البخاري برقم،)1191( :
ومسلم برقم ،)115(:والترمذي برقم) 9511 ( :
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ِ
ِ
ِ
اَّلل
ُت َف َّج ُر َأ َْنَ ُار اجلَنَّة األَ ْر َب َع ُةَ ،وم ْن َف ْوق َها َيكُو ُن ال َع ْر ُشَ ،ف ِإ َذا َسأَ ْلت ُُم َّ َ
َفس ُلوه ِ
الف ْر َد ْو َس())5
َ ُ
وإ َّن يف كل درجة من هذه الدرجات ،ويف كل منزلة من هذه
اْلنازل من النعيم اْلقيم األبدي ما ال يتصوره عقل وال يطر ببال،
قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس اجلليل ( :أعددت لعبادي
الصاحلني ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عَل قلب برش)
ثم َقرأ َأبُو ُه َر ْي َر َة _ريض اهلل عنه_راوي احلديث قول اهلل تعاىل:
﴿ َف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي ََل ْم ِم ْن ُق َّرةِ َأ ْع ُ ٍ
ني َج َزا ًء بِ َام كَانُوا
ُ
َي ْع َم ُلو َن﴾( .)5وقال تعاىل يف وصف بعض مشاهد النعيم للمؤمنني
يف اجلنة﴿ :وفِيها ما ت َْشت َِه ِ
ني َو َأنْت ُْم فِي َها
يه ْاألَن ْ ُف ُس َو َت َل ُّذ ْاألَ ْع ُ ُ
َ َ َ
َخالِدُ و َ
ن﴾ [الزخرف.]15 :
ِ
الفردوس األعَل واجعلنا نستعدُّ من هذه اللحظة
ال َّلهم اجعلنا يف
لنكو َن عندَ نب ِّيك،ومع نب ِّيك،وحتت جناح نب ِّيك عليه الصالة والسالم
( )1صحيح البخاري . 4711/1برقم ()1117

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

أهيا األحبة الكرام :احلديث يطيب بذكر اجلنة وبذكر أهلها ..لك َّن
الوقت قد ضاق بنا وال أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك ..أقول
فوز اْلستغفرين،
هذا القول ،واستغفر اهلل العظيم يل ولكم ،فيا َ
استغفروا اهلل(.)2

( )2ألقى الشيخ الداعية -حفظه اهلل -هذه الخطبة في مركز البيت الشامي الدعوي في غازي
عنتاب-تركيا -يوم الجمعة في / 7جمادى االخرة  5191/هـ الموافق4151 /9/ 47:م
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