
 
 نعيم اجلنة وطريق الوصول إليها

 :اخلطبة األوىل  

وسيئات    أنفسنا  من رشور  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  احلمد هلل  إن 

أعاملنا من هيديه اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل  

 . وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِ ﴿  ﴾ ِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َأُّيه

 : أما بعد 

الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي رسول اهلل، ورش األمور حمدثاهتا،    فإن خري 

 .وكل بدعة ضاللة

َياةَ   اْلَْْوَت   َخَلَق   الَِّذي ﴿:  قال تعاىل  ، كام وامتحان ا  إن اهلل خلقنا ابتالء      لَِيْبُلَوُكمْ   َواْْلَ

ُكْم َأْحَسُن َعَمًل أَ  ا  ِزينَةً   اْْلَْرضِ   َعَل   َما  َجَعْلنَا  إِنَّا﴿ وقال  ﴾يه ُمْ   لِنَْبُلَوُهمْ   ََلَ   َأْحَسنُ   َأُّيه

 . ﴾َعَمًل 

ورهب ا  رغب ا  مراضيه  وحتقيِق  عبوديته،  يف  تعاىل  ،ولِنجتهد   اَّللََّ   َأنَّ   َلُموا اعْ ﴿ قال 

 ﴾ وٌر َرِحيمٌ َغفُ  اَّللََّ َوَأنَّ  اْلِعَقاِب  َشِديُد 



األنبياء واملرسلون جامعني بني خوف اهلل ورجائه  ُمْ ﴿  قال تعاىل  ،لذلك سار    إَِّنَّ

اِت  ِف  ُيَساِرُعونَ  َكاُنوا ْْيَ  ﴾ َخاِشِعيَ  َلنَا َوَكاُنوا َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعوَننَا اْْلَ

ها النظر إىل وجه ومما أعّد اهلل للطائعني اجلنة وهي الدار اجلامعة لكل نعيم، وأعال 

والزيادة: هي رؤية اهلل    ﴾للذين أحسنوا اْلسنى وزيادة﴿اهلل الكريم، قال تعاىل:  

 .سبحانه 

( َوَنَزْعنَا 46( اْدُخُلوَها بَِسَلٍم آِمنَِي )45اْلُْتَِّقَي ِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) إِنَّ  ﴿ قال تعاىل   

ٍر ُمَتَقابِلَِي )َما ِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواًنا عَ  ُهْم فِيَها َنَصٌب َوَما  47َل ُُسُ ( ََل َيَمسه

 ﴾ ُهْم ِمنَْها بُِمْخَرِجيَ 

نَّةَ   اْدُخُلوا ﴿ وقال  ونَ   َوَأْزَواُجُكمْ   َأْنُتمْ   اْْلَ ََبُ   ِمنْ   بِِصَحاٍف   َعَلْيِهمْ   ُيَطاُف (  70)  ُُتْ

)اْْلَْنُفُس   َتْشَتِهيهِ   َما  َوفِيَها  َوَأْكَواٍب   َذَهٍب  َخالُِدوَن  فِيَها  َوَأْنُتْم  اْْلَْعُيُ  َوَتَلذه   71 )

( َتْعَمُلوَن  ُكنُْتْم  بََِم  ُأوِرْثُتُموَها  الَّتِي  نَُّة  اْْلَ ِمنَْها 72َوتِْلَك  َكثَِْيٌة  َفاكَِهٌة  فِيَها  َلُكْم   )

 ﴾َتْأُكُلونَ 

( َيْلَبُسوَن ِمْن ُسنُْدٍس  52َوُعُيوٍن )  َجنَّاٍت   ِف (  51)  َأِميٍ   َمَقامٍ   ِف   اْلُْتَِّقيَ   إِنَّ ﴿  وقال 

( ُمَتَقابِلَِي  ٍق  )53َوإِْسَتَْبَ ِعٍي  بُِحوٍر  ْجنَاُهْم  َوَزوَّ َك 
َكَذلِ بُِكلِّ 54(  فِيَها  َيْدُعوَن   )

ِحيِم  ( ََل َيُذوُقوَن فِيَها اْلَْْوَت إَِلَّ اْلَْْوَتَة اْْلُوََل َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْْلَ 55َفاكَِهٍة آِمنَِي )

 ﴾ ( َفْضًل ِمْن َربَِّك َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 56)

  



َقاَل اَّللُ َتَعاََل: َأْعَدْدُت  »:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل رسوُل اهللِ    -ريض اهلل عنه    -وعن َأيب هريرة  

 ، َبََشٍ َقْلِب  َعَل  َخَطَر  َوَلَ  َسِمَعْت،  ُأُذٌن  َوَلَ  َرَأْت،  َعْيٌ  َلَ  َما  َي 
اِْلِ الصَّ ِعَباِدي 

لِ

ِشْئُتْم:   إْن  َتْعلَ ﴿َواْقَرُؤوا  َكاُنوا َفَل  بََِم  َجَزاًء  َأْعُيِ  ِة  ُقرَّ ِمْن  ْم  ََلُ ُأْخِفَي  َما  َنْفٌس  ُم 

 .. متفق َعَلْيهِ «﴾َيْعَمُلونَ 

»إنَّ ف اَْلنَِّة َشَجَرًة قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ    -ريض اهلل عنه    -وعن أيب سعيد اخلدري   

َر الّسَّ  اكُب اَْلَواَد اْلَُضمَّ  .متفق عليه يَع ِماَئَة َسنٍَة َما َيْقَطُعها«َيِسُْي الرَّ

»َلَقاُب َقْوٍس ف اَْلنَِّة َخْْيٌ  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه: أنَّ رسوَل اهللِ   -وعن أيب هريرة   

ْمُس أو َتْغُرُب« َّا َتْطُلُع َعَلْيِه الشَّ  . متفق عليه  ِِم

»إَذا َدَخَل أْهُل  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصام: أنَّ رسوَل اهللِ  عن أيب سعيد وأيب هريرة ريض اهلل عنه 

وا، فل َتْسَقُموا اَْلنَِّة   َيْوا، َفَل ََتُوُتوا َأَبًدا، وإنَّ َلُكْم َأْن َتِصحه ُينَاِدي ُمنَاٍد: إنَّ َلُكْم َأْن َُتْ

َرُموا أب . رواه ًدا، وإنَّ َلُكْم َأْن َتنَْعُموا، َفَل َتْبأُسوا َأَبًدا« أبًدا، وإنَّ َلكْم َأْن َتِشبهوا فل ََتْ

 .مسلم 

»إِّنِّ ْلَْعَلُم آِخَر َأْهِل  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل اهللِ    -ريض اهلل عنه    - وعن ابن مسعود   

ََيُْرُج ِمَن النَّاِر َحْبًوا، َفيُقوُل    النَّاِر ُخُروًجا ِمنَْها، َوآِخَر َأْهِل اَْلنَِّة ُدُخوًَل اَْلنََّة. َرُجٌل 

ِجُع،   -عز وجل    -اَّللُ   َا َمأَلى، َفَْيْ له: اْذَهْب فاْدُخِل اَْلنََّة، َفَيأتِيَها، َفُيَخيَُّل إَلْيِه َأَّنَّ

اَّللُ   َفَيُقوُل  َمأَلى!  ا  َوَجْدَُتَ َيا َربِّ  اَْلنََّة،   -عز وجل    -َفيُقوُل:  َفاْدُخِل  اْذَهْب  له: 

ا َمألى، فيُقوُل اَّللُ  فيأ ِجُع. َفَيقوُل: يا َربِّ َوَجْدَُتَ ا َمألى، فَْيْ  - تِيَها، َفُيخيَُّل إليِه أَّنَّ

وجل   ا؛    -عز  َأْمَثاَِلَ َوَعََشَة  ْنَيا  الده ِمْثَل  َلَك  َفإنَّ  اْلنََّة.  َفادُخِل  اذهْب  َفيُقوُل: َلُه: 



اْلَلِ  َوأْنَت  َأْو َتْضَحُك ِِب  َفَلَقْد َرَأْيُت رسوَل اهللِ  ُك«أَتْسَخُر ِِب،  َضِحَك   ملسو هيلع هللا ىلص. قال: 

 .متفق عليه  »ذلَِك َأْدَنى أْهِل اَْلنَِّة َمنِْزَلًة«َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َفَكاَن يقوُل:  

الكريم  اهلل  رؤية  اجلنة  يف  نعيم   اْلسنى  أحسنوا  للذين﴿:  تعاىل   قال  ،وأعظم 

»إذا َدَخَل أْهُل اَْلنَِّة قال:    ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه: أنَّ رسول اهلل    -  ُصهيب  عن  ،﴾وزيادة

اَْلنََّة َيُقوُل اَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاََل: ُتريُدوَن َشيًئا َأزيُدُكْم؟ َفيُقوُلوَن: أََلْ ُتَبيِّْض ُوُجوَهنَا؟ 

نَا ِمَن النَّا ِر؟ َفَيْكِشُف اِْلَجاَب، َفََم ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ إَلْيِهْم ِمَن  أََلْ ُتْدِخْلنَا اَْلنََّة َوُتنَجِّ

ِْم«   .. رواه مسلمالنََّظِر إََل َرِّبِّ

 اللهم ارزقنا اجلنة  

 اللهم ارزقنا اجلنة  

 اللهم ارمحنا وأكرمنا رؤية وجهك الكريم  

 اللهم ارمحنا وأكرمنا برؤية وجهك الكريم  

 م ر اهلل يل ولكم إنه هو الغفور الرحيأقول ما تسمعون وأستغف  

 

 

 



  اخلطبة الثانية:

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد

َا﴿ إن هول الساعة ويوم القيامة عظيم، قال تعاىل   ُقوا النَّاُس  َياَأُّيه ُكمْ  اتَّ  َزْلَزَلةَ  إِنَّ   َربَّ

اَعةِ  ءٌ   السَّ ا َتْذَهُل ُكله ُمْرِضَعٍة َعَمَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكله َذاِت  َتَرْوََّنَ   َيْومَ (  1)  َعظِيمٌ   ََشْ

َلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديٌد   ﴾ ََحٍْل ََحْ

  َيْوَمئِذٍ   ِمنُْهمْ   اْمِرئٍ   لُِكلِّ ﴿ قال تعاىل  ،ولسان حاله نفيس نفيس  ،وكل مشغول بنفسه 

ةٌ   َضاِحَكةٌ (  38)  ُمْسِفَرةٌ   َيْوَمئِذٍ   ُوُجوهٌ (  37)  ُيْغنِيهِ   َشْأنٌ    َيْوَمئِذٍ   َوُوُجوهٌ (  39)  ُمْسَتْبَِشَ

ةٌ  َعَلْيَها ةٌ  َتْرَهُقَها  (40)  َغََبَ  ﴾َقََتَ

 : لنجاة يوم العرض األكرب فعليه باتباع مسالك النجاة ومنها ومن أراد ا 

 .يام بتوحيد اهلل بأن ال يدعو وال يستغيث وال يطلب املدد إال من اهلل الق أواًل/ 

  َنْعُبُد  إِيَّاكَ ﴿ قال تعاىل  ، حول وال قوة إال به  فالالتعلق باهلل، والتوكل عليه    ثانًيا / 

اكَ  ْلُت   َعَلْيهِ   ُهوَ   إَِلَّ   إَِلهَ   ََل   اَّللَُّ  َحْسبِيَ   َفُقْل ﴿ وقال ﴾َنْسَتِعيُ   َوإِيَّ   اْلَعْرشِ   َربه   َوُهوَ   َتَوكَّ

 ﴾اْلَعظِيمِ 

لذا ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة   ؛الدعاء واالستعاذة من النار  ثالًثا / 

 . االستعاذة من النار آخر كل صالة -ريض اهلل عنه-



تعاىل  رابًعا/  قال  التوبة  إىل  هَ   ََجِيًعا  اَّللَِّ  إََِل   َوُتوُبوا﴿ املسارعة    َلَعلَُّكمْ   اْلُْْؤِمنُونَ   َأيه

والتوبة من كل الذنوب وعدم استحقار يشء منها روى ابن املبارك يف  ،﴾ُتْفلُِحونَ 

َل تنظر إَل صغر اْلطيئة ولكن انظر عظمة من    "  :كتاب الزهد عن بالل بن سعد 

 " .تعيص

ن، وغلق أبواب املعايص والبعد عن مواطنها  احلذر من خطوات الشيطا  خامًسا/ 

ْيَطانِ   ُخُطَواِت   َتتَّبُِعوا  َوََل ﴿ قال تعاىل  هُ  الشَّ وال تتساهل يف نظر  . ﴾ُمبِيٌ   َعُدو    َلُكمْ   إِنَّ

وال يف سامع وال يف قول، واحذر ثم احذر من القرب من مواطن املعايص الشبهاتية  

 تية. والشهوا 

 َمْغِفَرٍة   إََِل   َوَساِرُعوا﴿ تأجيل واملبادرة باألعامل الصاحلةترك التسويف وال   سادًسا/ 

ََمَواُت   َعْرُضَها  َوَجنَّةٍ   َربُِّكمْ   ِمنْ  ْت   َواْْلَْرُض   السَّ :  عمران  آل]  ﴾لِْلُمتَِّقيَ   ُأِعدَّ

ََمءِ   َكَعْرضِ   َعْرُضَها  َوَجنَّةٍ   َربُِّكمْ   ِمنْ   َمْغِفَرةٍ   إََِل   َسابُِقوا﴿ وقال [133 اْْلَْرِض وَ   السَّ

ِذيَن آَمنُوا بِاَّللَِّ َوُرُسلِهِ  ْت لِلَّ  . [21]احلديد:  ﴾ُأِعدَّ

   اللهم أصلحنا وأدخلنا يف عبادك الصاحلني 

 اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن  

 اللهم أعذنا من النار وأدخلنا اجلنان  

 وقوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل  


