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 ونعيمها اجلنة

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 ده ٓ شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله.وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وح

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 .[201طؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  )

 .[2]الـساء: (ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

 .[2:-0:]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

إنَّ الحديث طن الجـة حديٌث هتتزُّ له فقا أيفا الؿممـون! ؛ أما بعد

الؼؾوب، وتشتاق له الـػوس، وتطَرب له إسؿاع، ذلك أنَّ الجـة هي دار 

ها اهلل  ها لؾؿممـقن مِن طباده، رزقـي اهلل وإياكم  الُخؾد، أطدَّ لؾؿتؼقن، وأطدَّ

وح والريحان يف مجاورة الرحؿن   .الجـان والرضوان، والرَّ

مزرطًة لألخرة، ولقس يف  فا الؿممـون، جعؾفا اهلل ذلك أنَّ الدكقا أي

 أخرة من دار، إٓ الجـة أو الـار، يبؼى فقفا الـاس أبد أبدين، أبدية اهلل 
س.  وتؼدَّ

 

o  p 



 

 3 
، وزيـفا وهقلها لَؿن َطِؿَل صالًحا، مع الجـة أيفا الؿممـون، خؾؼفا اهلل  

ق اهلل  رها، وحثَّ طباده إلى إلى ِذك اإليؿان باهلل رب العالؿقن، وشوَّ

، [96]مريم: (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)الؿسارطة إلقفا، 

ٻ )، [1:]الزخرف: (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

]آل  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 .[266طؿران:

 وأيات يف هذا الؿعـى كثقرة؛ كثقرٌة جًدا.

، والـار داُر الؽافرين الجـُة هي داُر الؿتؼقن، يبؼى فقفا الِعباد أبدية اهلل 

 يبؼى فقفا أهؾفا أبد أبدين.

، وٓ أحد أطظم أيفا الؿممـون، ٓ أحد أطظُم وصًػا لؾجـة من اهلل 

، الذي أدخؾه اهلل طز وصًػا بعد ذلك لؾجـة من محؿٍد 

وجل الجـة، ورأى قصورها، وُحبورها، وكعقؿفا، ورأى فقفا من إمور 

:  العجقبة، حتى قال اهلل 
ّ

الِِحقَن َما َأْطَد »يف الحديث الؼدسي ْدُت لِِعَباِدي الصَّ

 .«(1)َٓ َطْقٌن َرَأْت، َوَٓ ُأُذٌن َسِؿَعْت، َوَٓ َخَطَر َطَؾى َقْؾِب َبَشرٍ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )واقرأوا مِصداق ذلك يف قوله تعالى: 

 .[:2]السجدة: (ہ ہ ھ ھ ھ

اطون، الجـُة أيفا الؿ ممـون الجـُة أيفا الؿممـون هي التي يسعى إلقفا السَّ

اهر، الذي صالؿا أقؾؼفم، وأشغؾفم؛ رغبًة يف  هي قؾُق أهل اإليؿان السَّ

 دخولفا، وسعًقا إلقفا.

بلوصاٍف كثقرة، ذكر كعقَؿفا، وذكر كساَءها، وذكر  الجـة وصػفا اهلل 
                                                           

 ( من حديث أبي هريرة.4243(، ومسؾم )4433البخاري )أخرجه  (1)
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 أهنارها، وذكر الشيء العظقم فقفا. 

ڳ ڳ ): الجـة تستؼبل الؿالئؽُة أهؾفا بالتحقة والسالم، كؿا قال 

ڭ ڭ ڭ ۇ ): وقال ، [8;]مريم: (ڳ ڱ ڱ ڱ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ي الؿالئؽِة ، [6:]الزمر:(ې ې ى وقال سبحاكه وتعالى يف تؾؼِّ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )ٕهل الجـة: 

 .[206]األكبقاء: (ٿ ٿ ٹ

ُل ُزْمَرٍة َتِؾُج الَجـََّة ُصوَرُتُفْم َطَؾى ُصوَرِة »: وقال  َأوَّ

ُصوَن، آكَِقُتُفْم فِقَفا الَؼَؿرِ َلقْ  قَفا، َوَٓ َيْؿَتِخُطوَن، َوَٓ َيَتَغوَّ
َؾَة الَبْدِر، َٓ َيْبُصُؼوَن فِ

ُة، َوَرْشُحُفُم الِؿْسُك،  ِة، َوَمَجاِمُرُهُم األَُلوَّ َهِب َوالِػضَّ َهُب، َأْمَشاُصُفْم ِمَن الذَّ الذَّ

ُسوِقِفَؿا ِمْن َوَراِء الؾَّْحِم ِمَن الُحْسِن، َٓ  َولُِؽلِّ َواِحٍد ِمـُْفْم َزْوَجَتاِن، ُيَرى ُمخ  

 .«(1)اْختاِلََف َبْقـَُفْم َوَٓ َتَباُغَض، ُقُؾوُبُفْم َقْؾٌب َواِحٌد، ُيَسبُِّحوَن اهَّللَ ُبْؽَرًة َوَطِشقًّا

الم،  ي أهل الجـة، هذه الؿالئؽة تتؾؼى أهل الجـة بالتحقة والسَّ هذا هو تؾؼِّ

وأردكا وصػفا، فؾؼد دخؾفا  -رزقـي اهلل وإياكم الجـان–الجـة وإذا دخؾـا إلى 

رضي اهلل –، وحدثـا طـفا كؿا سلله أبو هريرة محؿٌد 

ٍة »فؼال: يا رسول اهلل، الجـة ما بِـاؤها؟ قال:  -تعالى طـه وأرضاه َلبِـٌَة ِمْن ِفضَّ

ْمُلُم َوالَقاُقوُت، َوُتْرَبُتَفا َوَلبِـٌَة ِمْن َذَهٍب، َوِمالَُصَفا اْلِؿْسُك، َوَحْصَباُؤَها ا لؾ 

ْطَػَراُن َمْن َدَخَؾَفا َيـَْعُم َوَٓ َيْبَلُس، َوَيْخُؾُد َوَٓ َيُؿوُت، َٓ َتْبَؾى ثَِقاُبُفْم، َوَٓ  الزَّ

 .«(4)َيْػـَى َشَباُبُفمْ 
                                                           

 ( من حديث أبي هريرة.4243(، ومسؾم )4433البخاري )أخرجه  (1)

(، وصححه إلباين لشواهده يف 7427(، وابن حبان )4262الرتمذي )أخرجه  (4)

 (.3245« )الؿشؽاة»
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وإذا سللتم أيفا الؿممـون طن أهنار الجـة، فاسؿعوا إلى ربؽم جال وطال،  

 ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ)م أهنار الجـة، حقث يؼول سبحاكه: وهو يؼص طؾقؽ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ھڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻں ں ڻ

 .[28]محؿد: (﮲ ﮳ ﮴

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )كعم طباد اهلل، هذه هي أهنار الجـة، 

ېئ ىئ )، [28]محؿد: (ڳ ڱ ڱ ڱ)وٓ تـتفي صالحقته، ،  (ڳ

اب  (ڻڱ ں ں ڻ) ،[:7فات:]الصا (ىئ ىئ ی ی ی ُيحرم ُشرَّ

قال: أطد ذلك لَؿن اتؼاه وخافه،  الخؿر يف الدكقا خؿر الدكقا، ذلك أنَّ اهلل 

ا َمن طاقر الخؿرة، فُقحرمفا يوم الؼقامة   .-كسلل اهلل العافقة والسالمة–أمَّ

ې )يف كتابه بؼوله:  أما قصور الجـة، ومساكـفا، فؼد حدثـا ربـا 

ېئ ېئ  ېئۈئ ۈئ ۆئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ې ې ى ى ائ ائ

 .[10]الزمر: (ىئ ىئ

: ُيحدثـا طن خقؿٍة واحدٍة من ِخقام الجـة، قال قال 

 :« َفٍة، َطْرُضَفا ِست وَن ي الَجـَِّة َخْقَؿًة ِمْن ُلْمُلَمٍة ُمَجوَّ
فِ

لَؿن اتؼاه وخافه، لَؿن خاف اهلل  ، هذه الخقام من الًلئ أطدها اهلل «(1)ِمقاًل 

ؼاه، حقـؿا ٓ يؽون بقـه وبقن الؿعصقة إٓ مخافة اهلل ، لَؿن ات. 

طن  أنَّ الجـة فقفا ُفرٌش وأماكن، وفقفا أشقاء طجقبة، قال  وقد بقَّن 

وقال طز وجل: ، [87]الرحؿن: (ڳ ڳ ڳ ڳ)أهل الجـة: 

، وقال طز وجل: [2:]الزخرف: (ۅۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

                                                           

 (.7427(، ومسؾم )3276البخاري )أخرجه  (1)
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 .[28]اإلكسان: (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) 

 فؼد أخرب  -رزقـي اهلل وإياكم الجـان–طن صعام أهل الجـة وإذا سللتم 
ٿ ٿ ٿ )أنَّ فقفا خقًرا طظقًؿا، وضاًل مديًدا دائًؿا، قال سبحاكه: 

ڳ )وقال طز وجل: ، [12-10]الواقعة:(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ

 .[66-61]الواقعة:(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

اكُِب فِ  »: قال  ي الَجـَِّة َلَشَجَرًة َيِسقُر الرَّ
َفا إِنَّ فِ ي ضِؾِّ

-60]الواقعة:(گ گ ک ک گ) ِماَئَة َسـٍَة، َواْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم:

62]»(1). 

أما كساء أهل الجـة، فاهلل تعالى أطدَّ الحور العقن ٕهل الِجـان، أطدَّ 

ام، ٕهل الصالة  وام الؼوَّ الحور العقن ٕهل اإليؿان، أطدَّ الحور العقن لؾصُّ

، أطدَّ الحور العقن لَؿن جاهد كػسه يف مرضاة اهلل والزكاة، والحج وآطتؿار

، [89]الرحؿن: (ہ ھ ھ ھ ھ ے)سبحاكه وتعالى، حوٌر طقن 

 (ہ ہ ہ)خؾؼفنَّ اهلل طز وجل، وأكشلهنَّ إكشاًء، قال سبحاكه: 

 يعـي طؾى إزواج، ٓ يـظرون إلى أحد غقر أزواجفم. [89]الرحؿن:

ۓ ۓ ﮲  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) 

﮾  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮷ ﮸﮵ ﮶  ﮳ ﮴

-89]الرحؿن: (    ﮿ ﯀ ﯁  

92]. 

:  وقال  وقال طز ، [>7]الصافات: (جب حب خب)يف وصػفنَّ

 .[:6]الواقعة: (ہ ہ)وجل: 

                                                           

 (.4242(، ومسؾم )4434البخاري )أخرجه  (1)



 

 7 
ها اهلل   ع،  هذه هي الحور العقن، أطدَّ كَّ جد الرُّ ٕهل اإليؿان مِن السُّ

 الذين يخافون اهلل ويخشْوكه.

ا كساء الدكقا ففنَّ خقٌر مِن بقن أزواجفنَّ  الحور العقن، يخقرهنَّ اهلل  أمَّ

 لفنَّ فضاًل طظقًؿا. الصالحقن يف الدكقا، وقد أطدَّ اهلل 

وأهل الجـة يؼوُم طؾقفم خدٌم وِغؾؿان، يخدموهنم، ويؼومون طؾى 

 (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)خدمتفم، قال طز وجل: 

 لفم، وُحسـفم، كالًلئ الؿـثورةمن جؿا، [>2]اإلكسان:

پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)طز وجل: وقال 

 [;2-:2]الواقعة:(ڀ

 .[17]الطور: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)وقال طز وجل: 

ا ثقاب أهل الجـة، فاهلل تعالى أطدَّ ٕهل الجـة ثقاًبا، قال سبحاكه يف  وأمَّ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۆئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)وصف تؾك الثقاب: 

 [12]اإلكسان: (ېئ ېئ ىئ ىئ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )وقال اهلل سبحاكه وتعالى: 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 .[16]الحج: (ی جئ حئ یی ی

ا أهل الجـة فقتزاورون فقؿا بقـفم، ويشتاق بعضفم لبعض، ومِن  وأمَّ

رحؿة اهلل وُلطػه أْن يجؿع إسرة الؿممـة الواحدة يف مؽاٍن واحد؛ ٕن الجـة 

درجات، مائة درجة يف الجـة، ما بقن درجٍة ودرجة، كؿا بقن السؿاء وإرض، 

 تعالى بػضؾه يجؿع الذرية بببائفم يف درجٍة واحدٍة مِن درجات الجـة، فاهلل

ويؾتؼي إصحاب، ويؾتؼي الِخالن، ويؾتؼي الؿممـون، يتحدثون، حتى إن 
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 طؾقفم. بعضفم يتحدث بشيٍء من حديث الدكقا، من باب ذكر فضل اهلل  

ڀ ڀ ڀ )قال سبحاكه يف ذكر حوار أهل الجـَّة بقن بعضفم بعًضا: 

ۅ ۉ ۉ ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ٺ ٺٺ 

-:1]الطور: (ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې ې

1;] 

طؾقه، وثبته طؾى اإليؿان، بقـؿا كان  وهـاك حواٌر آخر لرجٍل امتن اهلل 

له صاحٌب، يلتقه من بقن يديه، ومن خؾػه، وطن يؿقـه وطن شؿاله، يحاول 

وب طؾقفم، ويف ِغوايته، ويحاول إضالله، ويحاول أن يجعؾه يف صريق الؿغض

 صريق الضالقن، لؽنَّ اهلل ثبته، وأطاكه، وكان مِن أهل الجـة.

ىت يت جث مث ىث يث  ىب يب جت حت خت مت)قال سبحاكه: 

 (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ حج مج

 [86-80]الصافات:

يعـي أئـا لؿبعوثون، يحاول تشؽقؽه بالقوم أخر، يحاول إضالله، 

شقاصقن الدكقا، وما أكثرهم، يحاول أن يصده  يحاول ِغوايته، إكه شقطاٌن من

 طن سبقل اهلل.

ٹ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال بعد ذلك: 

 .[89-87]الصافات:(ڤ ڤ ڤ ڤ

طؾقه من  طؾقه، وما منَّ به  كاد أن ُيغويه، ففـا يتحدث بـعؿة اهلل 

ن، يف جوار وص وح والريحان، ومِن الُؿحاورة مع الِخالَّ حبة الجـان، ومِن الرَّ

 .محؿٍد 
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وإن أطظم كعقٍم يا أهل اإليؿان، يـاله أهُل الجـة يف الجـة، أتدرون ماذا يا  

 أيفا الؿممـون؟

 ، رزقـي اهلل إنَّ أطظم كعقٍم يـاله أهل الجـة هو الـظر إلى وجه اهلل 

ذلك أنَّ أهل الجـة ُيدطْون إلى لؼاء  -سبحاكه وطز-وإياكم الـظر إلى وجفه 

َهْل َرِضقُتْم؟ َفَقُؼوُلوَن: َوَما َلـَا َٓ »فم سبحاكه ويؼول لفم:، فقسللرهبم 

َكْرَضى َيا َربِّ َوَقْد َأْطَطْقَتـَا َما َلْم ُتْعِط َأَحًدا ِمْن َخْؾِؼَك، َفَقُؼوُل: َأَٓ ُأْططِقُؽْم 

َفَقُؼوُل: ُأِحل   َأْفَضَل ِمْن َذلَِك، َفَقُؼوُلوَن: َيا َربِّ َوَأي  َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َذلَِك،

  (1)«َطَؾْقُؽْم ِرْضَواكِي َفالَ َأْسَخُط َطَؾْقُؽْم َبْعَدُه َأَبًدا

ثم يؽشف الجبَّار جل جالله طن وجفه العظقم، فقراه أهل الجـة، يرون 

 َطقاًكا، وهذه أطظم لذٍة يـالفا أهل الجـة. وجه اهلل 

ل وقا، [16-11]الؼقامة:(ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ)قال سبحاكه: 

 .[68]ق: (مص جض)طز وجل: 

 ُسْبَحاَكَه َوَتَعاَلى»: قال الـبي 
ِ
 «(4)هَو الـََّظرِ إَِلى َوْجِه اهَّلل

ڌ ڌ ڎ ڎ ) بقـؿا أهل الُؽػران ُيحرمون الـظر، وُيحجبون طن اهلل 

 .[28]الؿطػػقن: (ڈ ڈ

وح والريحان.  رزقـي اهلل وإياكم الِجـان والرضوان، والرَّ

ا ُقؾت، ومفؿا تحدثت، فؾن أيَف بالغرض أبًدا، ذلك أيفا الؿممـون! مفؿ

أنَّ الجـة شلهنا طظقم. واهلل تعالى ذكر بعض وصػفا يف كتابه سبحاكه، وذكرها 

، فاهلل اهلل أيفا الؿممـون، اجعؾوا أرواحؽم تحدوا كبقـا 
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 َغالَِقٌة، َأَٓ إِنَّ ِسْؾعَ »إلقفا، هذه سؾعة اهلل،  
ِ
 الَجـَّةُ َأَٓ إِنَّ ِسْؾَعَة اهَّلل

ِ
 .«(1)َة اهَّلل

 

وفؼـي اهلل وإياكم يف اتباع الؽتاب والسـة، وهداين وإياكم إلى ما فقه 

 رضواكه والجـة.

أقوُل ما تسؿعون، وأستغػُر اهلل لي ولؽم، ولسائر الؿسؾؿقن مِن كل ذكٍب 

 وخطقئة، و يا فوز الؿستغػرين، أستغػر اهلل.

ثقؼه وامتـاكه، وأشفُد أنَّ ٓ إله الحؿُد هَّلل طؾى إحساكه، والشؽر له طؾى تو

اطي إلى  إٓ اهَّلل وحده ٓ شريك له، وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسوله، الدَّ

ِرضواكه، صؾى اهَّلل طؾقه وطؾى آله وأصحابه وإخواكه، وسؾمَّ تسؾقًؿا كثقًرا 

 مزيًدا.

 

 

  

                                                           

(، والحاكم 1325« )الؿـتخب»(، وطبد بن حؿقد يف 4335الرتمذي )أخرجه  (1)

« السؾسؾة الصحقحة»(، من حديث أبي هريرة، وصححه إلباين يف 7231)

(4443.) 
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 اخلطبة الثانية 

ا بعُد:  -أمَّ

جؿقع أنَّ لقس يف دار أخرة من دار فقا أيُّفا الؿممـون! تعؾؿون ويعؾُم ال

إٓ الجـة أو الـار، واهلل تعالى قد كصب أَماَراٍت وطالمات، وَطبَّد الطُّرق إلى 

ر مِن كاره سبحاكه، وبقَّن ُصرق الـار ووسائؾفا، كسلل اهلل أن جـته  ، وحذَّ

 يعقذكا وإياكم من الـار.

يف كتاب اهلل، ويف ُسـة صريق الجـة أيفا الؿممـون، صريٌق واضح معالُِؿه 

، وإنَّ من أطظم الطرق إلى جـة اهلل طز وجل رسول اهلل 

، واإليؿان به سبحاكه مع العؿل الصالح، فاهلل تعالى أطدَّ هو توحقده 

 لؾؿوحدين والؿممـقن، أطدَّ لفم ِجـاًكا ورضواًكا.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قال سبحاكه: 

 ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀڀ ڀ ڀ

ڇ ڇ ڇ )وقال طز وجل: ، [18]البؼرة: (ڦڤ ڦ ڤ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .[217]الـساء: (ک

ومِن ُصرق الجـة وُسبؾفا: كثرُة التوبة وآستغػار إلى اهلل الواحد الؼفار. 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )قال طز وجل: 

 .[90]مريم: (ۅ

ل بقـك وبقن ، وهي أن تجعومِن صرق الجـة أيفا الؿممـون: تؼوى اهلل 

كار اهلل ِوقاية، بػعل أوامره، واجتـاب كواهقه، هي أٓ يػؼدك اهلل حقث أمرك، 

 وأٓ يجدك حقث هناك.
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قال سبحاكه:  

ی ی ی )وقال طز وجل: ، [266]آل طؿران: (ڀ ڀ ڀ

 .[96]مريم: (ی جئ حئ مئ ىئ يئ

رسوله ومِن الطرق الؿوصؾة إلى الجـة: صاطة اهلل طز وجل، وصاطة 

 :چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )، قال تعالى

 .[:2]الػتح: (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڎڌ ڎ

ضوان: آستؼامُة طؾى شرع اهلل،  ومِن الطرق التي تمدي إلى الِجـَان والرُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قال سبحاكه: 

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[60]فصؾت:

 مِنْ ومِن الطرق الؿوصؾة إلى جـة اهلل 
ّ

كتاب اهلل،  : صؾب العؾم الشرطي

كب يف ِحؾق العؾم، قال ومن سـة رسول اهلل   الرُّ
ّ

، وثـي

 :« َل اهَّللُ َلُه بِِه َصرِيًؼا قِه ِطْؾًؿا، َسفَّ
َمْن َسَؾَك َصرِيًؼا َيْؾَتِؿُس فِ

 .«(1)إَِلى اْلَجـَّةِ 

 ومِن الطرق الُؿوصؾة إلى الِجـان: بـاُء الؿساجد. قال 
ِه َمْسِجًد  » ي اْلَجـَِّة َمْن َبـَى لِؾَّ

 .«(4)ا َوَلْو َكَؿْػَحِص َقَطاٍة، َبـَى اهَّللُ َلُه َبْقًتا فِ

ومِن صرق الجـة وُسُبؾفا، والؿمدية إلقفا: ترك الِؿراء، والِجدال، 

َأَكا َزِطقٌم بَِبْقٍت فِي َرَبِض اْلَجـَِّة لَِؿْن َتَرَك  »: والَؽذب. قال 
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(، من حديث 1257(، وابن حبان )1464)(، وابن خزيؿة 742ابن ماجه )أخرجه  (4)

 (.471« )صحقح الرتغقب»، وصححه إلباين يف ڤجابر بن طبد اهلل 
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ا، َوبِ   ي َوَسِط اْلَجـَِّة لَِؿْن َتَرَك اْلَؽِذَب، َوإِْن َكاَن اْلِؿَراَء، َوإِْن َكاَن ُمِحؼًّ

َبْقٍت فِ

َن ُخُؾَؼهُ  ي َأْطَؾى اْلَجـَِّة لَِؿْن َحسَّ
 .«(1)َماِزًحا، َوبَِبْقٍت فِ

وا يا طباد اهلل إلى حسن الخؾق الذي جائزته الجـة، والحذر الحذر  ففؾؿُّ

 الـَّار وبئس الؼرار.من الؿراء والجدال بالباصل والؽذب، فننَّ هنايته 

الؿحافظة طؾى الصؾوات الخؿس، وحج بقت اهلل الحرام،  :وِمْن ذلك

 وأداء الزكاة، وصوم رمضان.

َمْن »: الؿواضبة طؾى ثـتي طشر ركعٍة. قال  :وِمْن ذلك

ي اْلَجـَّةِ 
 .«(4)َصّؾي ثِـَْتْي َطْشَرَة َرْكَعًة َبـَى اهَّللُ َلُه َبْقًتا فِ

. قال ؾى فؼد إوٓد، واحتساهبم طـد اهلل الصرب ط وِمْن ذلك:

 :« ََفَؼاَمِت اْمَرَأٌة، «َمْن اْحَتَسَب َثاَلَثًة ِمْن ُصْؾبِِه َدَخَل اْلَجـَّة ،

إذا قبض روح ابن طبده  ، ويؼول اهلل «(4)َأِو اْثـَانِ »َفَؼاَلْت: َأِو اْثـَاِن؟ َقاَل: 

ي؟ َفَقُؼوُلوَن: َحِؿَدَك َواْسَتْرَجَع، َماَذا َقاَل َطْبدِ »الؿممن، يؼول لؾؿالئؽة: 

                                                           

« إوسط»(، ويف 7322« )الؽبقر»(، والطرباين يف 3255أبو داود )أخرجه  (1)

، وحسـه ڤ(، من حديث أبي أمامة 1455« )الؿسـد»(، والروياين يف 3264)

 (.142« )غقبصحقح الرت»إلباين لغقره يف 

 (.742أخرجه مسؾم ) (4)

(، وابن حبان 4511« )الؽربى»(، ويف 1274« )الصغرى»أخرجه الـسائي يف  (4)

 ( ، 4454« )السؾسؾة الصحقحة»يف  (، من حديث أكس، وصححه إلباين4634)

بؾػظ:  ڤطن أبي سعقد الخدري  (4244(، ومسؾم )1436وأخرجه البخاري )

، قالت امرأة: واثـان؟ «ثة من الولد، كاكوا حجابا من الـارأيؿا امرأة مات لفا ثال»

 «.واثـان»قال: 
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وُه َبْقَت الَحْؿدِ   ي الَجـَِّة، َوَسؿ 
 .«(1)َفَقُؼوُل اهَّللُ: اْبـُوا لَِعْبِدي َبْقًتا فِ

أيًضا مِن ُصرق الجـة ما يتعؾق بلطؿال الؿرأة الؿممـة الصالحة. قال 

 :« َْت إذا صؾَِّت الؿَرأُة َخْؿَسفا، وصاَمْت َشْفَرها، وَحِػظ

فْرَجفا، وأصاَطْت َزْوَجفا، ققَل لفا: اْدُخؾي الجـََّة ِمْن أي َأبواِب الجـَِّة 

 .«(4)ِشْئِت 

رها اهلل  له، فاهلل  أيفا الؿممـون ُصرق الجـة كثقرة، وهي يسقرة لَؿْن يسَّ

اهلل هذه الدكقا لقست بدار ُمؼام، إكؿا هي محل ُلجعة، ودار ُلؼؾة، وأنَّ الثاوي 

 (ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)وإيام مراحل،  فقفا راحل،

 .[8;2]آل طؿران:

رن أحدكم شقًئا من  فاهلل اهلل باإليؿان، اهلل اهلل بالعؿِل الصالِح، ٓ يحؼِّ

إطؿال الصالحة؛ فؾربؿا طؿٌل صالٌح قؾقٌل استودطه اهلل طز وجل بًرا، يؽون 

 سبًبا يف دخولك الجـَّة.

 

                                                           

الرتمذي (، و331« )الؿـتخب»(، وطبد بن حؿقد يف 16743أخرجه أحؿد ) (1)

 (.4514« )صحقح الرتغقب»(، وحسـه إلباين لغقره يف 1541)

باين لغقره يف (، وحسـه إل2253« )إوسط»، والطرباين يف (1221أخرجه أحؿد ) (4)

 (.1644« )صحقح الرتغقب»


