الجزء األول  :لهذه الجمعة
الجنة دار النعيم املقيم
إنه الحديث عن
الجنة  ...دار النعيم املقيم
في بداية الحديث عنها أؤكد أنه حديث عن موجود ,فالجنة موجودة اآلن.
َّت لِ ْل ُمت َِّق َني {] آل عمران[133 :
تلمح هذا في قول اهلل  -عز وجل  } -أ ُ ِعد ْ
وتراه في حديث املصطفى  -صلى اهلل عليه وسلم  -في الصحيحني " قمت على باب الجنة "
فقد قام  -صلى اهلل عليه وسلم  -على باب الجنة ,ورءاها بعيني رأسه  -صلوات ربي وسالمه عليه -
ودخلها  -صلى اهلل عليه وسلم  -وسمع فيها صوت نعلي بالل  -رضي اهلل عنه -
وتراه أيضا في الحديث الذي هو في السنن أن اهلل "ملا خلق الجنة أمر جبريل أن ينظر إليها",
كل ذلك يؤكد أن الجنة مخلوقة وموجودة اآلن.
عباد اهلل ...
} َو ُينَجِّي اهللَُّ ال َِّذي َن اتَّ َق ْوا ِب َمفَاز َِت ِه ْم َال يَ َمسُّ ُه ُم السُّو ُء َو َال ُه ْم َي ْحزَنُو َن {] الزمر[61:
فيعبرون الصراط املضروب على منت النار ,فهذا كلمح البرق ,وهذا كأسرع الناس عد ًوا وجر ًيا.
ٍ
وعندئذ أقف معك أخي في اهلل ثالث وقفات:
وهذا  ..وهذا...
الوقفة األولى:
إنها لنعمة كبيرة من اهلل  -عز وجل  -أن نجاهم من النار ,وتلك نعمة عظيمة ملا يدخلوا الجنة بعد.
ومع ذلك فهم يستقبلون أولى نعم اهلل عليهم؛ أن نجاهم من النار ,وعبروا الصراط.
الوقفة الثانية:
مع نسيم الجنة.
فياهلل على رياح تهب من جنة عدن ,على يارح تهب من جنة خلقها اهلل وأعدها اهلل لعباده املتقني.
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في صحيح البخاري؛ أن " رائحة الجنة تُش ّم من مسيرة أربعني سنة".
سيرا.
بينك وبني الجنة أربعني سنة تسيرها
ً
ملا لم تسر؛ وبينك وبينها أربعني سنة ,ورائحة الجنة تهب عليك ,فتعطر أنفك؛ ال بل تعطر جسدك كله.
تهب من رياح الجنة...
إنها رياح
ّ
الوقفة الثالثة:
ت ا ْل َجنَّ ُة لِ ْل ُمت َِّق َني َغيْر بَ ِع ٍ
مع قول اهلل  -عز وجل َ } -وأُزْلِفَ ِ
يد{ ]سورة ق[31:
َ
وقوله } َو إِذَا ا ْل َجنَّ ُة أُزْلِفَتْ {] التكوير[31:
فمع عظم الجنة ,وعظم قدرها ومكانها ,فهي مع ذلك كله ,تزلف وتُقرب وتُدنى ألهل اإليمان.
تزلف لهم الجنة.
فيقوم النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو أول من يقرع باب الجنة ,فيحرك حلق الباب فيقول الخادم رضوان  ..من ؟
من الذي يقرع باب الجنة؟
فيقول  :محمد  -صلى اهلل عليه وسلم -
فيقول الخازن " :بك أمرت؛ ال أفتح ألحد قبلك ".
فيـــا هلل ...
يوم تُفتح أبواب الجنة للمؤمنني.
اهلل أكبــــر.
ما هذا  ...ما هذا رحمني اهلل وإياك ؟!
أهو جزاء العاملني ؟
أم هو كرم الكريم !
أم هو املزيج بني جزاء العاملني ,وبني كرم الكريم ...فنعم أجر العاملني.
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يا َلـلله ...
لبنة من ذهب ,ولبنة من فضة ,أما التراب املسك والزعفران ,وأما حصباؤها  -حصاها  -فاللؤلؤ والياقوت.
انظــــر...
ها هم " سبعون ألفًا متماسكون ,آخذٌ بعضهم ببعض ,ال يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ,وجوههم على صورة القمر
ليلة البدر" ,والحديث في الصحيحني.
وانظــــر...
دري في السماء إضاءة" ,والحديث أيضا في الصحيحني.
ها هي زمرةٌ أخرى تلي األولى" ,وجوههم على أشد كوكب
ٌ
أهل الجنة يتوافدون على أبوابها ,فمن كان من أهل الصالةُ ,دعي من باب الصالة.
ومن كان من أهل الزكاةُ ,دعي من باب الزكاة.
ومن كان من أهل الصيامُ ,دعي من باب الريان.
"وأبــــو بكر  -رضي اهلل عنه  -يُــدعى من أبواب الجنة كلها".
يـــدعى و ُينادى عليه من أبواب الجنة كلها.
وانظر  -رحمك اهلل -؛ هذه امرأة يؤتى بها فتُخيّر من أي أبواب الجنة تريد أن تدخل.
يا تُــرى من هذه املرأة ؟؟
إنها امرأة عادية؛ من وسط الناس" ,صلت خمسها وصامت شهرها ,وحصنت فرجها ,وأطاعت زوجها ,فيُقال لها
ِ
شئت".
ادخلي الجنة من أي أبوابها

أال وإن " ما بني املصراعني من مصاريع باب من أبواب الجنة ,ما بني  -دفتي الباب -مسيرة أربعني سنة".
والحديث في صحيح مسلم.

و َواهلل  ...ثم واهلل .
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" ليأتني يوم على هذا الباب وهو كظيظ من الزحام".
صبَ ْرتُ ْم فَ ِن ْع َم ُع ْقبَى الدَّا ِر{] الرعد[24:
}س َال ٌم َع َليْ ُك ْم ِب َما َ
ويا َلطيب تحية املالئكة للداخلنيَ ,
خ ُلوهَا َ
}س َال ٌم َع َليْ ُك ْم ِطبْت ُ ْم فَا ْد ُ
خالِ ِدينَ{]الزمر[73:
وتتلقاهم املالئكة َ
يا َلـلله..
كل هذه الجموع ,تمشي إلى كرامة اهلل!  ...وإلى جنة اهلل !
إي واهلل؛ "كل منهم أعرف بمنزله في الجنة ,أكثر من معرفته ملنزله في الدنيا" والحديث في صحيح البخاري.
أما املنازل والقصور.
فهذه خيمة في فناء قص ٍر من قصور الجنة ,إذا رأيت الخيمة  ...فكيف بالقصر !!!
في الصحيحني من حديث أبي موسى األشعري  -رضي اهلل عنه  -عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – قال "إن
ٍ
واحدة مجوفة ,طولها في السماء ستون ً
ميال".
للمؤمنني في الجنة لخيمة من لؤلؤة
وفي حديث أبي مالك األشعري  -رضي اهلل عنه  -أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال " إن في الجنة لغرفًا ُيرى
ظاهرها من باطنها ,وباطنها من ظاهرها" رواه أحمد وابن حبان.
وفي حديث أبي سعيد الخدري  -رضي اهلل عنه  " -إن أهل الجنة ليتراءون أهل املنازل ) الغرف ( فوقهم كما يتراءون
الكوكب الدري الغابر أو الغارب في األفق من املشرق إلى املغرب ,للتفاضل بينهم في الدرجات ,قالوا يا رسول اهلل تلك
ٌ
رجال آمنوا باهلل وصدقوا
منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم ,قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -بلى؛ والذي نفسي بيده
املرسلني"

إن اشتاقت نفسك ملعرفة مساحة الجنة؛ فكيف بدا ٍر عرضها السماوات واألرض.
ً
فضال عن مساحتها !!!
فكيف بطولها
من يدخلها ينعم وال يبأس ,كلهم شباب ,وما في الجنة أعزب.
كيف الحديث عن نعيم الجنة !!!
روى أحمد والترمذي عن سعد بن أبي وقاص  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  " -لو أن
ظفرا في الجنة  -يقلُّ يعني يحمل  )-الجزء الذي يحمل قدر ظفر في الجنة( بدى ) يعني ظهر ( لتزخرفت له ما
ما يقل
ً

Page 4

بني خوافق
ً
رجال من أهل الجنة ) هذا رجل وليس امرأة ( اطلع ,فبدا أساوره؛ لطمس ضوء الشمس,
السماوات واألرض ,ولو أن
كما تطمس الشمس ضوء النجوم".
الجزء الثاني للجمعة التي بعد هذه
أما الحديث عن طعامها...
} َوفَ ِ
خي َُّرو َن )َ (20و َل ْحم ِ طَيْ ٍر ِممَّا يَ ْ
اك َه ٍة ِممَّا َيت َ َ
شت َ ُهو َن ) ]{ (21الواقعة[
ِ ٍ ِ
ير ٍة )َ (32ال َم ْقطُو َع ٍة َو َال َم ْمنُو َع ٍة )] {(33الواقعة[
} َوفَاك َهة َكث َ
أما شرابها ....
ٍ
}في َها أَنْ َهار ِم ْن َم ٍ
ٍ ِ
فــ ِ
آس ٍن َوأَنْ َه ِ
اء َغيْ ِر ِ
ار ِم ْن َ
س ٍل
ار ِم ْن َع َ
خ ْم ٍر َلذَّة للشَّا ِر ِب َني َوأَنْ َه ٌ
ار م ْن َل َنب َل ْم يَت َ َغي َّْر طَ ْع ُم ُه َوأَنْ َه ٌ
ٌ
ٌ
صفًّى]{...سورة محمد[15:
ُم َ
وفيها عني السلسبيل ,وفيها الرحيق املختومِ ,
س ا ُملْتَن َ ِ
س ٌك َو ِفي ذَلِ َك فَ ْليَتَنَافَ ِ
سونَ{]سورة املطففني.[26:
اف ُ
}ختَا ُم ُه ِم ْ
ٍ
بارد ,وتارةً بالزنجبيل وهو حار ,حتى يعتدل األمر.
ف ُيمزج لهم الشراب تارة بالكافور وهو
أما اآلنيــــة ...
اب َكانَتْ َق َوا ِريرا )َ (15ق َوا ِر ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
فضةَ } ,وأ َ ْك َو ٍ
ٍ
يرا ) ]{(16سورة :اإلنسان[
ذهب ومن
فمن من
َ
ير م ْن فضَّة َقد َُّروهَا تَ ْقد ً
َ
فهذا الطعام وهذا الشراب ,فهل يبولون أو يتغوطون ؟؟
ال  ...ولكن رشحٌ كرشح املسك.

أما أشجار الجنة...
ففي الصحيحني من حديث أبي سعيد الخدري  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  " -إن
في الجنة لشجرة ,يسير الراكب الجواد املضمر السريع) املضمر  :الذي عنده فرس سريعة( مائة عام ٍ ما يقطعها".
أما أنهارها...
ٍ
ذهب ,ومجراه على الدرِّ والياقوت ,وتربته
فمع ما تقدم من أنهار املاء والخمر واللنب والعسل ,فـ" نهر الكوثر حافتاه من
أطيب من املسك ,وماؤه أحلى من العسل ,وأبيض من الثلج" ,رواه الترمذي وابن ماجة في سننهما.
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أما الفرش...
فباطائنها من إستبرق ,فكيف بظاهرها !!!

أما الحور العني...
فكأمثال اللؤلؤ املكنون ,خيرات حسان كأنهن الياقوت واملرجان.
في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم -
ريحا ,وألضاءت ما بينهما ولنصيفها ) يعني
قال" لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى األرض مللئت ما بينهما ً
خمارها( على رأسها خير من الدنيا وما فيها"
وفي مسند اإلمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل  -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم  -قال"
ال تؤذي امرأة زوجها في الدنيا؛ إال قالت زوجته من الحور العني :ال تؤذيه ,قاتلك اهلل ,فإنما هو عندك دخيل يوشك أن
يفارقك إلينا"

هذا وغناء الحور العني...
ال تسل عنه  ...نحن الخيرات الحسان ,جئنا ألزواج كرام ,ونحو هذا.
وكل ما هم فيه فهو نعيم من نعيم اهلل عليهم أن نزع اهلل الغل من قلوبهم
ص ُدو ِر ِه ْم ِم ْن ِغلٍّ إِ ْ
س ُر ٍر ُمت َ َقا ِبلِ َني {]الحجر.[47:
} َونَزَ ْعنَا َما ِفي ُ
خ َوانًا َع َلى ُ
هذا ورضوان اهلل عليهم ,يرضى اهلل عنهم ,فال يسخط عليهم أب ًدا.
في الصحيحني من حديث أبي سعيد الخدري  -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال " إن اهلل
يقول ألهل الجنة؛ فيقولون لبيك ربنا وسعديك ,والخير في يديك ,فيقول  :هل رضيتم؟
)مــن ؟؟
امللك؛ يسترضي أهل الجنة ...يطلب رضاهم(.
فيقول :يا أهل الجنة هل رضيتم ؟؟
ِ
فيقولون :مالنا ال نرضى يا رب؛ وقد أعطيتنا ما لم تُعط أح ًدا من خلقك.
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فيقول :أال أعطيكم أفضل من ذلك ؟؟
فيقولون :يا ربنا ,وأي شئ أفضل من ذلك !!
) ذلك :النعيم الذي ُجمع في أول الخطبة ,كله ُجمع في كلمة ذلك(.
فيقول :أحل عليكم رضواني ,فال أسخط عليكم أب ًدا".
شا َء رب َُّك َعطَا ًء َغ ْير َم ْجذ ٍ
خالِ ِدي َن ِفي َها َما َدا َم ِ
كل هذا مع الخلود الدائم ,فهم } َ
ات َوا َألْ ْر ُ
ُوذ {] سورة
ت الس ََّما َو ُ
ض إِ َّال َما َ َ
َ
هود[108:
دائما.
غير مجذوذ :غير مقطوع ,يجري عليهم
ً
في الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال" إذا صار
أهل الجنة إلى الجنة ,وأهل النار إلى النار ,جيئ باملوت ,حتى يجعل بني الجنة والنار ,ثم يُذبح ,ثم يُنادى :يا اهل
الجنة خلو ٌد فال موت ,ويا أهل النار خلو ٌد فال موت".
هـــــــذا ..
وح ّدث عن يوم املزيــــد.
يوم رؤية اهلل املجيد ,فقد روى مسلم عن صهيب  -رضي اهلل عنه  -قال ,قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  " -إذا
دخل أهل الجنة الجنة ,يقول اهلل  -عز وجل  -يا أهل الجنة ,تريدون شيئ ًا أزيدكم؟؟
فيقولون :ألم تُبيّض وجوهنا !!  ...ألم تُدخلنا الجنة !!  ...ألم تُجنبنا النار !!
أحب إلي نفوسهم من ذلك".
فيكشف امللك جل وعال ,فيكشف الحجاب ,فما أُعطوا شئ ٌ
ّ
اضرةٌ ) (22إِ َلى ربِّ َها نَ ِ
وذلك مصداق قول اهلل تعالى } ُو ُجوهٌ يَ ْو َم ِئ ٍذ نَ ِ
اظ َرةٌ ) ]{(23سورة القيامة [
َ
َ
يرون اهلل.
أحب إلى نفوسهم من ذلك.
فما أُعطوا شئ ٌ
ّ
اللهم ال تحرمنا رؤية وجهك الكريم في جنات النعيم.
أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم.
الخطبة الثانية
كثيرا طيبًا مبار ًكا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
الحمد هلل حم ًدا
ً
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أشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له ,وأشهد أن محم ًدا عبده ورسوله.
أما بعد:
عباد اهلل؛ في خنام الحديث عن الجنة...
هذه أربع نقاط سريعة:
األولى :مقارنة بني أدنى أهل الجنة منزلة ,وبني أعالهم منزلة.
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث املغيرة بن شعبة  -رضي اهلل عنه  -عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم " : -أن
موسى نبي اهلل سأل اهلل :يا ربي؛ ما أدنى أهل الجنة منزلة؟
فقال اهللٌ :
رجل يجئ بعدما دخل أهل الجنة الجنة ,فيقال له :ادخل الجنة.
فيقول :ربي  ..كيف وقد نزل الناس منازلهم ,وأخذوا أخذاتهم,
فيُقال له :أترضى أن يكون لك مثل ُملك َم ٍ
لك من ملوك الدنيا؟
فيقول رضيتُ ربي.
فيُقال له :فإن لك ذلك ومثله ومثله ,مثله ومثله..
فقال في الخامسة :رضيت ربي.
فيقول :هذا لك ,وعشرة أمثاله ,ولك ما اشتهت نفسك ,ولذة عينك.
فيقول رضيت ربي.
قال موسى بن عمران :يا رب ,فأعالهم منزلة !!
قال اهلل :أولئك الذين أردت  ..غرست كرامتهم بيدي ,وختمت
تر عني ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر".
عليها ,فلم َ
ثانيًا :الجنــــة فوق كل وصف.
فمهما تحدث املتحدثون ,وعرضوا آيات الذكر الحكيم ,فالجنة أعلى من ذلك.
في الصحيحن من حديث أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – قال " قال اهلل  -عز وجل
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  :أعددت لعبادي الصالحني ماال عني رأت وال أذن سمعت ,وال خطر على قلب بشر"س َما أ ُ ْ
خ ِفيَ َل ُه ْم ِم ْن ُقر َِّة أ َ ْع ُ ٍني َجزَا ًء ِب َما َكانُوا يَ ْع َم ُلو َن {] سورة السجدة[17 :
إن شئتم فاقرؤوا قوله تعالى } فَ َال تَ ْع َل ُم نَفْ ٌ
صبـــرا
صبـــرا ...
ثالثًا:
ً
ً
فغمسة واحدة في الجنة تُنسي بؤس الدنيا.
غمسة واحدة؛ ليس يوم ,وال نصف يوم وال ربع يوم.
"غمسة واحدة في الجنة تُنسي تعب الدنيا كله ,والحديث رواه ابن ماجة في سننه.
وأخيرا:
راب ًعا
ً
ٍ
ٍ
ونصب ,بإخالص شديد ,مع اتباع للنبي الرشيد  -صلى اهلل عليه وسلم -
الجنة ال تنال إال بعد
عناء
تأملوا في قول اهلل  -عز وجل َ } -و ِت ْل َك ا ْل َجنَّ ُة ال َِّتي أُو ِرثْت ُ ُموهَا ِب َما ُكنْت ُ ْم تَ ْع َم ُلونَ{] سورة الزخرف[72:
وقوله } َونُو ُدوا أ َ ْن ِت ْل ُك ُم ا ْل َجنَّ ُة أُو ِرثْت ُ ُموهَا ِب َما ُكنْت ُ ْم تَ ْع َم ُلونَ{] سورة األعراف[43 :
ون )ِ (15
وتأملوا في حال أهل الجنة كيف كانوا في الدنيا } إِنَّ ا ُملْت َِّق َني ِفي َجن ٍ
َّات َو ُع ُي ٍ
آخ ِذي َن َما آتَا ُه ْم َربُّ ُه ْم إِنَّ ُه ْم َكانُوا
َقبْ َل ذَلِ َك ُم ْح ِ
س ِن َني )َ (16كانُوا َقلِ ً
ستَغ ِْف ُرو َن )َ (18و ِفي أ َ ْم َوالِ ِه ْم َحقٌّ
س َحا ِر ُه ْم يَ ْ
يال ِم َن اللَّيْ ِل َما يَ ْه َج ُعو َن )َ (17و ِبا َألْ ْ
لِلس ِ
َّائ ِل َوا َملْ ْح ُروم ِ ) ]{ (19سورة الذاريات[
شرُّ ُه ُم ْ ِ
خافُو َن َي ْو ًما َكا َن َ
وتدبروا في قوله } ُيوفُو َن ِبالنَّذْ ِر َو َي َ
يما
يرا )َ (7و ُيطْ ِع ُمو َن الطَّ َعا َم َع َلى ُحب ِِّه ِم ْ
س ِكينًا َو َي ِت ً
ستَط ً
ِ
يرا ) (8إِن ََّما نُطْ ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللَِّ َال نُ ِري ُد ِمن ْ ُك ْم َجزَا ًء َو َال ُ
ورا ) (9إِنَّا نَ َ
يرا )(10
اف ِم ْن َربِّنَا يَ ْو ًما َعبُ ً
خ ُ
وسا َق ْمطَ ِر ً
ش ُك ً
َوأَس ً
فَ َو َقا ُه ُم اهللَُّ َ
شرَّ ذَلِ َك ا ْليَ ْوم ِ َو َلقَّا ُه ْم نَ ْ
يرا )]{(12سورة اإلنسان [
ورا )َ (11و َجزَا ُه ْم ِب َما َ
ض َرةً َو ُ
صبَ ُروا َجنَّ ًة َو َح ِر ً
س ُر ً
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