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�إن الحمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل
م��ن �شرور �أنف�سنا ،ومن �سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له،
وم��ن ي�ضل��ل فال هادي له ،و�أ�شهد � ّأن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له،
محمدا ﷺ عبده ور�سوله.
و�أ�شهد � ّأن
ً

�أما بعد:
فلق��د ف�ض��ل اهلل تب��ارك وتعال��ى ه��ذه الأم��ة بف�ضائ��ل عدي��دة،
وخ�صائ���ص كثيرة منها� :أنه��ا �أول �أمة تدخل الجنة بعد الأنبياء يوم
القيام��ة ،وبم��ا �أن �أعمارها قليلة ،بارك اهلل ف��ي �أعمالها و�ضاعف من
ح�سناته��ا ،فالح�سن��ة بع�ش��ر �أمثالها �إل��ى �سبعمئة �ضعف �إل��ى �أ�ضعاف
كثي��رة كم��ا ف��ي قول��ه تعال��ى﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﴾ [البقرة.]261:
وم��ن �أن��واع ف�ضائل الطاع��ات والعبادات ما لم ُيقَ��در ب�أجر محدد،

ك�أج��ر ال�صب��ر وال�ص��وم لقول��ه تعال��ى ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
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ﰘ﴾ [الزم��ر ،]10:وفي الحديث القد�سي قال ر�سول اهلل ﷺ فيما
يرويه عن ربه عز وجل « :ال�صوم لي و�أنا �أجزي به »(((.

و�أم��ا الن��وع الآخ��ر من �أن��واع الطاع��ات والعب��ادات وال��ذي نحن
ب�صدده ،فهو ما ُق ِّدر ب�أجر محدد ،كمن اعتمر عمرة في رم�ضان فله من
الأج��ر ك�أج��ر حجة مع النب��ي ﷺ كما في قوله « :عم��رة في رم�ضان

كحجة معي »(((.

وم��ن الأعمال الي�سي��رة التي لها ثواب عظيم ،تل��ك الأعمال التي
ت��ورث العب��د الجنان ،وتبن��ي له ق�ص��ور ًا ف��ي الجن��ات� ،إزاء �أنواع من
العب��ادات القولي��ة �أو العملي��ة كقول��ه ﷺ� « :إن ف��ي الجن��ة لغرف��اً،

ي��رى بطونه��ا من ظهورها ،وظهورها من بطونه��ا » ،فقال �أعرابي :لمن

ه��ي يا ر�سول اهلل؟ ق��ال « :لمن �أطاب ال��كالم ،و�أطعم الطع��ام ،و�أدام
ال�صيام ،و�صلى هلل بالليل والنا�س نيام »(((.

((( صحي�ح البخ�اري :كت�اب التوحي�د ،برق�م ،)7054( :ومس�لم :كت�اب
الصيام ،برقم.)2678( :

((( صحي�ح البخاري :كتاب ج�زاء الصيد ،برقم ،)1863( :ومس�لم :كتاب
احلج ،برقم.)1256( :

((( رواه الرتمذي :يف صفة غرف اجلنة ،برقم ،)2527( :وحسنه األلباين.
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وه��ذا م��ا ب�ش��ر اهلل عب��اده ال�صالحين العاملي��ن ،بقول��ه �سبحانه
وتعال��ى﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ﴾ [العنكبوت.]58:
ث��م و�ص��ف رب الع��زة تل��ك البي��وت فق��ال ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾

[الزمر.]20:

وكم��ا جاء في بع���ض التفا�سير �أن هذه الآيات من �أعظم الب�شارات
لعب��اده ال�سعداء ،ب�أن لهم غرف ًا في الجن��ات ،وهي الق�صور ال�شاهقات،
المبني��ات المحكمات ،من فوقها غرفات مزخرفات عاليات ،وذلك لمن
حر�ص على بع�ض العبادات(((.
ولق��د ب�ش��ر ر�سولن��ا الكري��م ﷺ ب�ش��ارات خا�ص��ة لأ�شخا���ص م��ن
�صحابته ر�ضوان اهلل عليهم ،وعامة لجميع �أمته.
وم��ن الخا�ص��ة لبع���ض ال�صحاب��ة كب�شارت��ه لخديج��ة ر�ضي اهلل
عنه��ا ببيت في الجنة من ق�صب ال �صخب فيه وال ن�صب ،قالت عائ�شة
((( تفسري القرآن العظيم البن كثري.)80/7( :
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ر�ض��ي اهلل عنه��ا « :ولق��د �أم��ره رب��ه �أن يب�شره��ا ببي��ت ف��ي الجن��ة
من ق�صب »(((.

وب�ش��ر كذل��ك عثم��ان ر�ض��ي اهلل عن��ه عندم��ا ا�شت��رى بقع��ة
لتو�سع��ة الم�سج��د ،كم��ا ج��اء ف��ي حديث��ه حي��ث ق��ال « :م��ن �شه��د

ر�س��ول اهلل ﷺ يق��ول « :م��ن يو�س��ع لن��ا به��ذا البي��ت ف��ي الم�سج��د
ببي��ت في الجن��ة؟ » فابتعته من مال��ي فو�سعت به الم�سج��د؟ فانت�شد
له رجال »(((.

ول��م ُيغلق ر�سولنا الكريم ﷺ الباب ،ب��ل جعله مفتوح ًا لأمته �إلى
ي��وم القيام��ة ،وذل��ك نظي��ر �أعم��ال ي�سيرة ثوابه��ا بيوت ف��ي الجنة،
والم��راد م��ن بي��وت الجن��ة هن��ا ق�صوره��ا كما ذك��ره �ش��راح الحديث
كالخطابي وغيره(((.
((( صحيح البخاري :كتاب األدب ،برقم.)5658( :

((( رواه أمحد يف مسنده :برقم ،)420( :وقال حمققه شعيب األرنؤوط :حديث
صحيح ورجاله رجال الشيخني.

((( معامل الس�نن للخط�ايب ،)110/4( :وإكمال املعلم بفوائد مس�لم للقايض
عياض.)441/7( :
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ولق��د ي�س��ر اهلل تعال��ى ل��ي �أن �أجم��ع ف��ي ه��ذا الب��اب �أحادي��ث
كثي��ر ًة ناه��زت الع�شري��ن حديث��اً� ،إال �أن��ي اقت�ص��رت عل��ى م��ا ه��و
ف��ي درج��ة ال�صح��ة والح�س��ن ،دون االلتف��ات �إل��ى م��ا ه��و �شدي��د
ال�ضعف ومو�ضوع.
و�أم��ا الأب��واب التي توجب للعب��د ق�صور ًا في الجن��ة فكثيرة منها
م��ا هي عب��ادات بدنية ومالي��ة ،ومنها ما هي �أخ�لاق و�صفات حميدة،
ومنها ما هي �إيمان ور�ضى بالق�ضاء والقدر.
وم��ن �أو�س��ع الأب��واب الت��ي توج��ب للعب��د بيوت�� ًا ف��ي الجن��ان
ب��اب العب��ادات ،وم��ن �أعظمه��ا ب��اب ال�ص�لاة م��ن ال�سن��ن والنواف��ل
ومنها:
بيوت تبنى في الجنة لمن حافظ على �صالة ال�سنن الرواتب وهي
ُمب َّينة في الأحاديث الآتية:
ع��ن �أم حبيب��ة ر�ض��ي اهلل عنه��ا قال��ت� :سمع��ت ر�س��ول اهلل ﷺ

يق��ول « :م��ن �صلى اثنتي ع�شرة ركعة في ي��وم وليلة ،بني له بهن بيت
في الجنة » ،وفي لفظ له قال « :من �صلى في يوم ثنتي ع�شرة �سجدة
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تطوع�� ًا » ،وف��ي لف��ظ �آخ��ر « :غي��ر فري�ض��ة »((( ،وفي لف��ظ �أحمد:

« غير المكتوبة »(((.

وبعدم��ا عرفنا �أن هذه ال�صلوات اثنت��ا ع�شرة ركعة في اليوم دون
الفري�ض��ة ،ال بد من تف�صيل لهذه ال�صل��وات وتحديدهن ،وهو ما جاء
ف��ي حدي��ث ابن عمر ر�ض��ي اهلل عنهما ،ق��ال ﷺ « :من �صل��ى في يوم
وليل��ة ثنت��ي ع�شرة ركعة بني له بي��ت في الجنة� :أربع��ا قبل الظهر،
وركعتين بعدها ،وركعتين بعد المغرب ،وركعتين بعد الع�شاء ،وركعتين
قبل �صالة الفجر �صالة الغداة »(((.
وبه��ذا العم��ل الي�سي��ر ن�ستطي��ع �أن نبن��ي كل يوم بيت ًا ف��ي الجنة،
وبي��وت الجنة لي�س��ت كبي��وت الدنيا ،فهي مجه��زة ب�أف�ض��ل الأو�صاف
بنا�ؤها لبنة من ذهب ولبنة من ف�ضة� ،أنهارها من تحتها ،وغرا�سها من
((( صحيح مسلم :كتاب صالة املسافرين وقرصها ،برقم.)728( :

((( رواه أمح�د يف مس�نده :برق�م ،)26817( :وق�ال حمققه ش�عيب األرنؤوط:
صحيح.

((( رواه الرتمذي :يف من صىل يف يومه وليلته ثنتي عرشة ركعة ،برقم،)415( :
وصححه األلباين :صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،برقم.)2153( :
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�أطرافه��ا ،فطوب��ى لك � -أيه��ا العبد الموفق  -بمن��ازل الملوك مقابل
ثنتي ع�شرة ركعة.

و�أن�شد ابن القيم وا�صف ًا ق�صورها:
وبنا�ؤها اللبنات من ذهب و�أخ

رى فـ�ضـة نـوعـان مـخـتـلـفـان

وق�صـورها من لـ�ؤلـ�ؤ وزبرجـد

�أو ف�ضـة �أو خـالـ�ص العـقـيـان

وكــذاك مـن در ويـاقـــوت بـه

نظم البنـاء بغــايـة الإتقــان

ومنه ما يبنى ب�سبب المحافظة على �صالة ال�ضحى ،وهي من �أعظم

ال�سن��ن التي داوم عليها ر�سولنا الكري��م ﷺ وحث عليها وعلى الإكثار

ً
منزلة �أن م��ن �صالها ركعتين في
منه��ا ،لم��ا لها من ف�ضل كبي��ر وكفاها
يوم فك�أنما ت�صدق و�شكر اهلل على �صحة بدنه.
وكم��ا تق��دم �أن للظه��ر �أربع ًا قبلي��ة ،ف�إذا م��ا �صليت �أخ��ي الكريم
ال�ضح��ى �أربع�� ًا وقبل الظه��ر �أربع ًا �ستظف��ر ب�إذن اهلل ع��ز وجل ببيت

ف��ي الجنة قال ر�سول اهلل ﷺ « :من �صلى ال�ضحى �أربع ًا وقبل الأولى
�أربعا بني له بيت في الجنة »(((.

((( رواه الطبراين يف املعج�م األوس�ط :م�ن اس�مه عبدالرمح�ن ب�ن س�ليم،
برق�م ،)4753( :وحس�نه األلب�اين :صحي�ح اجلام�ع الصغير وزيادت�ه،
برقم.)6340( :
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والم��راد بالأولى �صالة الظهر ،و�سميت ب�أول��ى؛ لأنها �أول �صالة �أ َّم
به��ا جبريل النبي ﷺ عند البيت ل َّما علم��ه الأوقات ،وقيل لأنها �أول

�صالة ظَ هرت فُر�ضت وفُعلت(((.

وج��اء ف��ي حديث �صري��ح ب�شواهد تقوي��ه ب�أنه من �صل��ى ال�ضحى
ثنت��ي ع�ش��رة ركعة بني له بيت في الجن��ة ،فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه،
ق��ال ر�س��ول اهلل ﷺ « :من �صلى ال�ضحى ثنت��ي ع�شرة ركعة ،بنى اهلل

له ق�صر ًا من ذهب في الجنة »(((.

وم��ن �ص�لاة النفل م��ا يبني لك ق�ص��ر ًا ف��ي الجنة وه��ي �أن ت�صلي
باللي��ل والنا���س نيام ،وهذا ما حثنا عليه ر�سولنا الكريم ﷺ ،وكما مر
معن��ا في المقدمة من حديث و�صف الغرف ،فجعل لمن يقوم في الليل
والنا�س نيام ق�صر ًا في الجنة ،وتلك الق�صور ُيرى بطونها من ظهورها،
((( التنوي�ر رشح اجلام�ع الصغير لألمير الصنع�اين .)286/10( :والتيسير
برشح اجلامع الصغري للمناوي.)427/2( :

((( رواه الرتم�ذي :يف صلاة الضح�ى ،برق�م ،)473( :وق�ال :حيث غريب،
وق�ال اب�ن حج�ر يف التلخيص :إس�ناده ضعي�ف ،)50/2( ،ولكنه ذكر يف
فتح الباري« :وقال النووي يف رشح املهذب :فيه حديث ضعيف .كأنه يشري
إىل حدي�ث أنس لكن إذا ضم إلي�ه حديث أيب ذر وأيب الدرداء قوي وصلح

لالحتجاج به».)54/3( .
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وظهوره��ا م��ن بطونها ،ولما ُ�سئل :لمن هي يا ر�س��ول اهلل؟ قال « :لمن

�صلى هلل بالليل والنا�س نيام »(((.

وهلل در ابن القيم حيث ي�صف ذلك بقوله:
غرفاتها في الجو ينظر بطنها

من ظهـرها والظهـر من بطنان

�سكـانها �أهـل القيـام مع ال�صيــا

م وطيب الكـلمـات والإح�ســان

وم��ا زال ف��ي باب ال�صالة ما يمكن �أن يبن��ى به بيت في الجنة وهو
�إتم��ام ال�صفوف ب�سد الفرج ،ق��ال ر�سول اهلل ﷺ « :من �سد فرجة في
�صف رفعه اهلل بها درجة ،وبنى له بيتا في الجنة »(((.

فك��م ه��و جمي��ل �أن ت�سد فرج��ة في �ص�لاة الجماع��ة ،دون �إيذاء
النا���س ،وتحت�س��ب �أجرك ببي��ت في الجنة ،وك��م هو �أجم��ل �أن ُيب ِّين
الإمام هذا الف�ضل للم�صلين فيت�سابقوا لبيوت الجنة ب�سد الفرج.
وم��ن بيوت الجنة ما يبن��ى بذكر اهلل عز وجل ،وم��ن �أف�ضل �أنواع
ذكر اهلل تالوة القر�آن الكريم ،فكل تالٍ للقر�آن فهو ذاكر هلل عز وجل
((( سبق خترجيه.

((( رواه الطرباين يف املعجم األوس�ط :باب من اس�مه حمم�د ،برقم،)5797( :
وصححه األلباين :سلسلة األحاديث الصحيحة ،برقم.)2532( :
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لقول��ه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [القم��ر،]17:
وق��د رغ��ب نبين��ا الكري��م بالإكث��ار م��ن ق��راءة �س��ورة الإخال���ص
وقال عنها� « :إنها تعدل ثلث القر�آن »(((.
ومنه��ا �أن نقر�أ هذه ال�سورة ع�شر مرات فيبنى لنا ق�صر في الجنة،
ق��ال ر�سولن��ا الكري��م ﷺ « :م��ن قر�أ قل ه��و اهلل �أحد حت��ى يختمها
ع�ش��ر مرات بن��ى اهلل له ق�صر ًا ف��ي الجنة » ،فقال عم��ر بن الخطاب
ر�ض��ي اهلل عن��ه� :إذ ًا �أ�ستكث��ر ي��ا ر�س��ول اهلل ،فق��ال ر�س��ول اهلل ﷺ:
« اهلل �أكثر و�أطيب »(((.
فك��م يمك��ن لنا �أن ن�ستكثر م��ن الخير فنبني ق�ص��ور ًا خالل دقائق
ونحن جال�سون في �أماكننا� ،أو ننتظر معاملة �أو �شخ�ص ًا �سيت�أخر قليالً،
�أو كنا في زحمة طريق؟ فتدبر.
وم��ن الأذكار الت��ي تبن��ي ل��ك بيت�� ًا ف��ي الجن��ة الذك��ر ال��ذي
علمن��اه ر�سولن��ا الكري��م عن��د دخ��ول �سوق م��ن الأ�س��واق �س��واء كان
((( صحيح مسلم :كتاب صالة املسافرين ،برقم.)811( :

((( رواه أمح�د يف مس�نده :برق�م ،)15610( :وصحح�ه األلب�اين :سلس�لة
األحاديث الصحيحة ،برقم.)589( :
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�صغي��ر ًا �أم كبي��راً ،ق��ال ر�س��ول اهلل ﷺ « :من دخل ال�س��وق فقال :ال
له الملك وله الحم��د يحيي ويميت
�إل��ه �إال اهلل وح��ده ال �شريك ل��هُ ،
وه��و حي ال يموت بيده الخير وهو عل��ى كل �شيء قدير ،كتب اهلل له
�ألف �ألف ح�سنة ،ومحا عنه �ألف �ألف �سيئة ،ورفع له �ألف �ألف درجة،
وبنى له بيتا في الجنة »(((.
فهنيئ�� ًا واهلل لم��ن حفظها و�أتقنها ،ودعا بها عن��د دخوله ال�سوق،
فكم لهذه الكلمات من �أجور وح�سنات ،ومغفرة للزالت ،ورفع للدرجات،
وفوق هذا كله ق�صور مبنيات ،فهل من م�شمر لحفظها؟
وم��ن بيوت الجنة م��ا يبنى بالأم��وال وال�صدقات تقرب�� ًا �إلى اهلل
جل وعال ،ومنها بناء الم�ساجد لذكر اهلل عز وجل ،قال نبينا الكريم
ﷺ « :م��ن بن��ى م�سج��دا هلل تعالى  -قال بكير :ح�سب��ت �أنه قال :-

يبتغي به وجه اهلل ،بنى اهلل له بيتا في الجنة »(((.

((( رواه الرتم�ذي :يف م�ا يقول�ه إذا دخ�ل الس�وق ،برقم ،)3428( :وحس�نه
األلباين :صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،برقم.)2093( :

((( صحيح مسلم :كتاب الصالة ،برقم.)533( :
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وف��ي لف��ظ �آخ��ر ق��ال « :م��ن بنى م�سج��د ًا يذك��ر فيه ا�س��م اهلل،

بنى اهلل له بيتا في الجنة »(((.

و�إن كان ه��ذا الم�سج��د �صغير ًا ج��د ًا ال ي�سع �إال لره��ط من النا�س
وه��م دون الع�شرة �أنف���س ،وكان خالي ًا من التح�سين��ات الجمالية ،ولو
كمفح���ص قط��اة �أي :كع���ش الطي��ر ال��ذي ال ي�س��ع �إال له��ا ول�صغارها،
لقول��ه « :م��ن بنى م�سجد ًا هلل كمفح�ص قط��اة� ،أو �أ�صغر ،بنى اهلل له

بيتا في الجنة »((( ،وهل جزاء الإح�سان �إال الإح�سان؟ بلى� ،سيما �إن

كان الث��واب والج��زاء من عند الكريم المنان ،ال��ذي ي�ضاعف الأجور
والح�سن��ات ،فيبني ل��ك  -يا من بنيت له م�سجد ًا  -ق�صر ًا في الجنان،

وهذ من �صفات الكريم المنان الذي يجازي على القليل بالكثير.

وكذل��ك م��ن ال�صدق��ات الت��ي تبن��ي ل��ك ق�صر ًا ف��ي الجن��ة كثرة
�إطعام الطعام ،وهذا ما رغبنا فيه نبينا الكريم ﷺ ،وكما مر معنا في
المقدم��ة من حديث و�صف الغرف ،فوعد من يطعم الطعام تقرب ًا �إلى
((( رواه اب�ن ماح�ة :يف م�ن بن�ى هلل مس�جدا ،برق�م ،)735( :وصححه حمققه
شعيب األرنؤوط.

((( رواه ابن ماحة :يف تش�ييد املس�اجد ،برقم ،)738( :وصححه حمققه شعيب
األرنؤوط.
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اهلل بغ��رف في الجنةُ ،يرى بطونها من ظهورها ،وظهورها من بطونها،
ولما �سئل لمن هي يا ر�سول اهلل؟ قال « :لمن �أطعم الطعام »(((.
وقب��ل �أن ننتقل �إلى باب الأخالق بق��ي لنا �أن نختم باب العبادات
بعب��ادة يحبها اهلل تبارك وتعالى �أال وهي كثرة ال�صيام ،كيف ال وقد
ق��ال ر�س��ول اهلل ﷺ� « :أح��ب ال�صيام �إلى اهلل �صي��ام داود كان ي�صوم
يوم ًا ويفطر يوم ًا »(((.

فمن �أراد �أن يحظى ببيت في الجنة فعليه ب�إدامة ال�صيام ،وكما مر
معن��ا في المقدمة من حدي��ث و�صف الغرف :فجعل لمن يديم ال�صيام
غرف�� ًا في الجنةُ ،يرى بطونها م��ن ظهورها ،وظهورها من بطونها ،ولما
�سئل لمن هي يا ر�سول اهلل؟ قال « :لمن �أدام ال�صيام »(((.
وم��ن الأبواب التي توج��ب للعبد بيوت ًا في الجن��ان ،باب الأخالق
وال�صف��ات الحمي��دة الت��ي رغبنا نبين��ا باالت�صاف به��ا ،واالبتعاد عن
�سيئ الأخالق التي حذرنا منها:
((( سبق خترجيه.

((( صحيح البخاري :كتاب األنبياء ،برقم.)3238( :
((( سبق خترجيه.
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وم��ن �أهمه��ا ت��رك الم��راء والك��ذب لتهذي��ب النف���س والو�ص��ول
لتح�سي��ن �أخالقه��ا ،وهذا ما �أ�شار �إليه ر�سولن��ا الكريم ﷺ في حديثه

العظي��م الجام��ع المان��ع حيث يق��ول ﷺ� « :أنا زعيم ببي��ت في رب�ض

الجن��ة لم��ن ت��رك الم��راء و�إن كان محق��ا ،وببي��ت في و�س��ط الجنة
لم��ن ت��رك الك��ذب و�إن كان مازح��ا ،وببي��ت ف��ي �أعل��ى الجن��ة لم��ن
ح�سن خلقه »(((.
وهذا نبع من �أخ�لاق �سيد المر�سلين و�إمام المتقين كما و�صفه رب
العالمين فقال﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [القلم.]4:
وم��ن حبه ال�شدي��د لأمته �ضم��ن وتكفَّل لمن ت��رك �سيئ الأخالق
م��ن الم��راء والك��ذب ،وترقى ف��ي درجات الأخ�لاق الح�سن��ة ،ببيوت
في الجنان.
ومن هذا الحديث العظيم ن�ستطيع � -إخوتي الأفا�ضل  -الح�صول
على ثالثة بيوت في الجنة:
((( رواه أب�و داود :ب�اب يف حس�ن اخللق ،برقم ،)4800( :وحس�نه اهليثمي يف
جممع الفوائد ،برقم.)707( :

األعمال املوجبة لقصور اجلنة

19

الأول :بي��ت في رب�ض الجن��ة� ،أي� :أ�سفلها كما قاله ابن حجر(((،
�أو �أطرافها ونواحيها كما رجح ذلك بع�ض العلماء((( ،وذلك لمن ترك
المراء �أي الجدال ،والمماراة هو الطعن في قول القائل تزييف ًا لقوله
وت�صغي��ر ًا ل�ش�أن��ه؛ وبما �أن المم��اري لي�س من طالب��ي الحق ،فال ثمرة
لمجادلت��ه �إال ت�ضيي��ع الأوق��ات ،في�ستحب لنا ترك الج��دال و�إن كان
الح��ق معنا؛ لأن فيه ك�سر ًا لأنف�سنا م��ن العجب والغرور بالنف�س ،قال
بع���ض العارفي��ن� :إذا ر�أيت الرج��ل لجوجا مرائيا معجب��ا بر�أيه فقد
تمت خ�سارته.
والثان��ي :بي��ت ف��ي و�س��ط الجن��ة ،وذلك لمن ت��رك الك��ذب وهو
الإخب��ار بخ�لاف الواق��ع ،و�إن كان مازح�� ًا وهذا مما كثر عن��د النا�س
ال �سيم��ا الثرث��ار ف��ي مجال���س ال�شب��اب ال��ذي لي���س ل��ه �إال ت�ألي��ف
الحكاي��ات ل ُي�ضحك ال�شب��اب ،ومثل هذا قد دعا علي��ه ر�سولنا الكريم
((( فتح الباري البن حجر .)181/13( :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح
للمال عيل قاري.)1146/3( :

((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمال عيل قاري ،)3035/7( :ودليل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.)83/5( :
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بالوي��ل كما قال ﷺ « :ويل للذي يح��دث القوم ،ثم يكذب لي�ضحكهم
ويل له ،وويل له »(((.

فم��ن �أراد بيت��ا ف��ي الجن��ة فعلي��ه الح��ذر م��ن الك��ذب عموم�� ًا
والم��زح خ�صو�ص��اً ،فليم�س��ك ل�سان��ه ويحت�سبه عن��د اهلل وليبن بيته
في الجنة.
ح�سن خلقه ،وتف�سير
والثال��ث :بي��ت في �أعلى الجنة ،وذلك لم��ن َّ
ُح�سن الخُ لقِ كما قاله عبد اهلل بن المبـارك رحمه اهللُ :هـو طـــالقةُ
الـوجـه ،وبـذلُ المـعــروف ،وكـف الأذى.
وتح�سي��ن الأخالق من المراتب العالية التي ال ي�صل �إليها �إال من
ر َّو�ض نف�سه على ترك �سيئ الأخالق وثابر على تح�سين ال�صفات ،ولو
ح�سن (بالت�شديد عل��ى وزن التفعيل)� ،ستجد
تدبرت مع��ي في �صيغة َّ
فيه��ا �إ�ش��ارة �إلى م�شقة التخلق بالأخالق الح�سن��ة والثبات عليها ،كي
تظفر بتلك البيوت العالية.
ومنه��ا كذلك �أمور ت�ساعد على تح�سي��ن الأخالق ،وتهذيب الل�سان
ع��ن الك��ذب الم��راء ،وذل��ك ب�إطاب��ة ال��كالم ،لأن الل�س��ان �إن ا�ستق��ام
((( رواه أمح�د يف مس�نده :برق�م ،)20035( :وق�ال حمققه ش�عيب األرنؤوط:
حسن.
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ا�ستقام��ت له الجوارح عن �سيئ الأفعال ،وبذلك تُبنى له تلك الق�صور
في الجنات ،وكما تقدم من حديث و�صف الغرف ،ولما �سئل لمن هي يا

ر�سول اهلل؟ قال « :لمن �أطاب الكالم »(((.

وم��ن بي��وت الجن��ة ما يبن��ى بزي��ارة ف��ي اهلل �أو عي��ادة لمري�ض،
�س��واء زرت �صديق�� ًا �أو �أخ�� ًا �أو عالماً ،و�س��واء كان مري�ض�� ًا �أم �صحيحاً،
ال تبتغ��ي �إال وج��ه اهلل ج��ل وعال ف�أب�ش��ر بمنزلك ف��ي الجنة ،لقوله

ﷺ « :من عاد مري�ضا �أو زار �أخا له في اهلل ناداه مناد �أن طبت وطاب
مم�شاك وتبو�أت من الجنة منزال »(((.

وبما �أن لف��ظ (تبو�أت من الجنة منزال) يحتمل وجهين� ،أحدهما

م��ا قاله الم�لا علي القاري « :منزل��ة عظيمة ومرتب��ة ج�سيمة »(((،
وثانيه��ا ما قال��ه ابن علاّ ن « :اتخذت منها دار ًا تنزل��ه »((( ،وبما �أننا

نتعامل مع الكريم �سبحانه وتعالى فكلٌّ �سيجزى بنيته ،واهلل الموفق.
((( سبق خترجيه.

((( رواه الرتم�ذي :يف م�ا ج�اء يف زي�ارة اإلخ�وان ،برقم ،)2008( :وحس�نه
األلباين :صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،برقم.)2163( :

((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمال عيل قاري.)1146/3( :
((( دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.)225/3( :
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ومن �آخر الأبواب التي بوبتها والتي توجب للعبد بيوت ًا في الجنان،
باب الإيمان باهلل ور�سوله ،والر�ضى بق�ضائه �سبحانه وتعالى:
فم��ن بي��وت الجن��ة م��ا يبنى لم��ن �آم��ن ب��اهلل وبر�س��ول اهلل ﷺ،
وحق��ق الإيمان باهلل واالتباع لنبيه بق�صور ف��ي الجنان ،لقوله ﷺ:
« �أن��ا زعيم لم��ن �آمن بي و�أ�سل��م وهاجر ببيت في رب���ض الجنة ،وبيت
ف��ي و�سط الجنة ،وبيت ف��ي �أعلى غرف الجنة ،و�أنا زعيم لمن �آمن بي

و�أ�سل��م وجاهد ف��ي �سبيل اهلل ببيت في رب�ض الجن��ة ،وبيت في و�سط
الجن��ة ،وبي��ت ف��ي �أعلى غ��رف الجنة ،فم��ن فعل ذلك لم ي��دع للخير
مطلب ًا وال من ال�شر مهرب ًا يموت حيث �شاء �أن يموت »(((.
فهنيئ ًا واهلل لمن �آمن بر�سولنا ﷺ وحقق اتباعه ،وح�سن �إ�سالمه

ب���أن �سلم الم�سلم��ون من ل�سانه ويده ،وهجر ما نه��ى اهلل عنه ،وجاهد
نف�س��ه وه��واه ،فليب�ش��ر بق�ص��ر ف��ي �أطرافه��ا ،وبق�ص��ر ف��ي �أو�ساطها،
وبق�ص��ر ف��ي �أعاله��ا ،ن�س���أل اهلل �أن يجعلن��ا و�إياك��م مم��ن يب�ش��رون
بهذه الق�صور.
((( رواه ابن حبان :يف ذكر فضل املهاجر ،برقم ،)4619( :وقال حمققه شعيب
األرن�ؤوط :صحيح ،وصححه األلب�اين :صحيح اجلام�ع الصغري وزيادته،
برقم.)2345( :
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ومن بيوت الجنة ما يبنى لمن �صبر على البالء ور�ضي بق�ضاء اهلل
��يءٍ ِم َن الْخَ ْو ِف
�سبحان��ه وتعالى ،ومنه قوله تعال��ىَ ﴿ :و َل َن ْب ُل َو َّنك ُْم ب َِ�ش ْ
ْفُ���س َوال َّث َم َر ِ
ين﴾
ال ْم َوالِ َو ْ أ
��ن ْ َ أ
الَن ِ
َوال ُْج��و ِع َو َن ْق ٍ
ال�صابِرِ َ
�ص ِم َ
ات َو َب�شِّ ��رِ َّ

[البقرة.]155:

وال�صبر على نق�ص الأنف�س ال �سيما موت الأبناء من �أعظم المحن
والب�لاء ،وه��ذا م��ا و�صفه ربن��ا عندم��ا ابتلى �سيدن��ا �إبراهي��م بذبح
ول��ده �إ�سماعيل عليهم��ا ال�سالم فق��ال﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾
[ال�صاف��ات ،]106:لهذا جع��ل اهلل جزاء من يحمده عل��ى م�صيبة موت
الأبناء ،وال يت َب َّرم بق�ضائه ،بل ي�شكره بالر�ضا ببيت الحمد في الجنة

لقول��ه ﷺ� «:إذا م��ات ول��د العب��د ق��ال اهلل لمالئكت��ه :قب�ضت��م ولد

عب��دي ،فيقولون :نعم ،فيقول :قب�ضتم ثمرة ف���ؤاده ،فيقولون :نعم،
فيقول :ماذا قال عب��دي؟ فيقولون :حمدك وا�سترجع ،فيقول اهلل:
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ،و�سموه بيت الحمد »(((.
وم��ن لطائف ه��ذا الحديث ما ي�ستحق �أن نختم ب��ه هذه الر�سالة،
ه��و �أن ه��ذا البي��ت ه��و البي��ت الوحيد م��ن بي��وت الجنة ال��ذي ُ�س ِّمي
((( رواه الرتم�ذي :ب�اب فضل املصيبة إذا احتس�ب ،برق�م ،)1021( :وقال:
حديث حسن غريب ،وتابعه االلباين.
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با�س��م خا���ص ،والحكم��ة بالغ��ة والج��زاء على ق��در الب�لاء ،فبما �أن
الم�ؤم��ن �صب��ر على موت الأوالد فلذات الأكب��اد ،وقابل البالء المبين
بالر�ض��ى النبيل وال�شكر الجزيل ،وهما �أعلى مقامات ال�صبر الجميل،
فا�ستح��ق بهما �أ�سمى بي��وت الجنة و�صفاً ،وهو ال��ذي �سماه اهلل ببيت
الحم��د ،وا�ستحق ه��و �أن يكون محمود ًا حتى ف��ي المكان الذي ي�سكنه
من الجنة(((.
جعلن��ا اهلل و�إياك��م مم��ن يعم��ل به��ذه الأعم��ال التي تقربن��ا �إلى
الجنان ،و�أختم بما قاله ال�شاعر:
ر�ضــوان خـازنهـا
واعــمـل لـدار غـد ًا
ُ
			

والـجــار �أحـمــد والرحـمــن بـانيـهـا

قــ�صــورها ذهـب والم�ســك طـيـنـتهـا
			

والـزعـفـــران ح�شـيـ�ش نــابـت فـيهـا

و�أخيراً:
فحـي على جـنــات عـــدن فـ�إنـهـا
ّ
منـازلنـا الأولى وفيها المخـيـم

			
•

•

•

((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمال عيل قاري.)1240/3( :

