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 (همأدىن أهل اجلنة منزلة وأعال)
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنوُ  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
ََ لَُو، َوَأْشَهُد يَ ْهِدِه هللُا َفََل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل شَ  رِي

ًدا َعْدُدهُ َأنَّ مَُ   .(َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا يَ ) ،َوَرُسولُوُ  مَّ
 عداد هللا:

لعدادة الواحد القهار، وإفراده ِبلتوحيد والدعد عن الشرك والتنديد،  لقنا يف ىذه الدار إَّلما خُ 
فأرسل لنا رسلو وأنزل علينا كتدو وىداان للحق وأرشدان لكل خري وحذران من كل شر، لنعمل 

عده ده على هللا، يدخلو هللا اجلنة ويمن وىف بذلَ فأجر ِبلصاحلات وندتعد عن الذنوب والسيئات، ف
آبخر من خيرج من   مو، وقدل ذلَ رمحة هللا تعاىل بو، وقد أخربانعن النار، حبسب عملو وما قدَّ 

بعد أن رأوا النار  من النعيم ِبجلنة ودخوذلا وما فيهاوكيف أنعم هللا عليهم  ،النار وآخر من يدخل اجلنة
بسدب تقصريىم يف العمل ومع ىذا فرمحة هللا تعاىل وسعت كل شيء، وىو فيها، وكل ذلَ  دخلواأو 

 أرحم الرامحني.
عن عددهللا فد هللا إىل ىذه األحاديث وقصة ىؤَّلء القوم، وتدبر فضل هللا ورمحتو، فاستمع معي عد

))إين ألعلم آخر أىل النار خروجًا منها، وآخر أىل اجلنة  :قال: قال رسول هللا  بن مسعود 
ب فادخل اجلنة فيأتيها، فيخيل إليو أهنا دخوًَّل اجلنة: رجل خيرج من النار حدواً، فيقول هللا لو: اذى

مألى، فريجع فيقول: ي رب، وجدهتا مألى، فيقول هللا عز وجل: اذىب فادخل اجلنة فإن لَ مثل 
 –أو أتضحَ يب  –الدنيا، وعشرة أمثاذلا أو إن لَ مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر يب 

ضحَ حىت بدت نواجذه، فكان يقال: ذلَ أدىن أىل  وأنت ادللَ؟ قال: فلقد رأيت رسول هللا 
 .رجو الدخاري ومسلمنزلة(( أخاجلنة م

))إين ألعرف آخر أىل النار خروجًا من النار: رجل خيرج منها  :قال رسول هللا ودلسلم قال: 
خل اجلنة، فيجد الناس قد أخذوا ادلنازل، زحفا، فيقال لو: انطلق فادخل اجلنة، قال: فيذىب فيد

، فيتمىن فيقال لو: لَ الذي  فيقال لو: أتذكر الزمان الذي كنت فيو؟ فيقول: نعم، فيقال لو: َتنَّ
صلى  -َتنيت، وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول: أتسخر يب وأنت ادللَ؟ قال: فلقد رأيت رسول هللا 

 .يضحَ حىت بدت نواجذه(( -و وسلم هللا علي
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فهذا حالو ونعيمو مع أنو آخر من خيرج من النار، ووردت أحاديث كذلَ يف آخر من يدخل 
قال: ))آخر من يدخل اجلنة رجل، فهو  رسول هللا عن عددهللا بن مسعود رضي هللا أن اجلنة، ف

ميشي مرة، ويكدو مرة، وتسفعو النار مرة، فإذا ما جاوزىا التفت إليها، فقال: تدارك الذي جناين منَ، 
ً من األولني واخآخرين، ففرفع لو شجرة، فيقول: ي رب، أدن ي من لقد أعطاين  هللا شيئًا ما أعطاه أحدا

ىذه الشجرة فألستظل بظلها، وأشرب من مائها، فيقول هللا عز وجل: ي ابن آدم لعلي إن أعطيتكها 
، ألنو يرى ما سألت ي غريىا؟ فيقول: َّل، ي رب ويعاىده أن َّل يسألو غريىا، قال: وربو عز وجل يعذره

َّل صرب لو عليو، فيدنيو منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، مث ترفع لو شجرة ىي أحسن من 
األوىل، فيقول: أي رب، أدن ي من الشجرة ألشرب من مائها وأستظل بظلها، َّل أسألَ غريىا فيقول: 

نها تسأل ي غريىا؟ فيعاىده أن ي ابن آدم، أمل تعاىدين أن َّل تسأل ي غريىا؟ فيقول: لعلي إن أدنيتَ م
َّل يسألو غريىا، وربو تعاىل يعذره، ألنو يرى ما َّل صرب لو عليو، فيدنيو منها، فيستظل بظلها، ويشرب 
من مائها، مث ترفع لو شجرة عند ِبب اجلنة، وىي أحسن من األوليني، فيقول: أي رب أدن ي من ىذه 

ا، فيقول: ي ابن آدم، أمل تعاىدين أن َّل تسأل ي ألستظل بظلها، وأشرب من مائها، َّل أسألَ غريى
وربو عز وجل يعذره، ألنو يرى ما َّل صرب لو عليو،  –غريىا؟ قال: بلى، ي رب َّل أسألَ غريىا 

فيدنيو منها، فإذا أدانه منها مسع أصوات أىل اجلنة فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: ي ابن آدم، ما 
الدنيا ومثلها معها؟ قال: ي رب، أتستهزئ م ي وأنت رب العادلني؟ يصري ي منَ، أيرضيَ أن أعطيَ 

فضحَ ابن مسعود، فقال: أَّل تسألوين مم أضحَ؟ فقالوا: مم تضحَ؟ قال: ىكذا ضحَ رسول 
فقالوا: مم تضحَ ي رسول هللا؟ فقال: من ضحَ رب العادلني، حني قال: أتستهزئ م ي  هللا 

 .ى ما أشاء قادر(( أخرجو مسلمعادلني؟ فيقول: إين َّل أستهزئ منَ، ولك ي علوأنت رب ال
قال: ))إن أدىن أىل اجلنة منزلة: رجل صرف  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر أن رسول هللا 

هللا وجهو عن النار ِقدل اجلنة، ومثل لو شجرة ذات ظل، فقال: أي رب، قدم ي إىل ىذه الشجرة 
ألكون يف ظلها وساق احلديث بنحو حديث ابن مسعود، ومل يذكر: فيقول: ي ابن آدم، ما يصري ي 

كره هللا، سل كذا وكذا، فإذا انقطعت بو األماين، قال منَ؟. . إىل آخر احلديث((. وزاد فيو: ))ويذ 
هللا: ىو لَ وعشرة أمثالو، قال: مث يدخل بيتو، فتدخل عليو زوجتاه من احلور العني، فيقوَّلن: احلمد 

فما  .هلل الذي أحياك لنا، وأحياان لَ، قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت(( أخرجو مسلم
 الصاحلات أعظم رمحة هللا بعداده وما أكرمو على من قصر يف حقو ما دام على التوحيد، فاجتهدوا يف
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الَعِظيَم ِل أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا  ، اللهم أدخلنا اجلنة وأجران من النريان.نلتكونوا من أىل اجلنا
.َوَلُكْم ِمْن ُكلِّ َذْنٍب فَاْستَ ْغِفُروُه، ِإنَُّو ُىَو الَغُفوُر الرَِّحيمُ 

 اخلطبة الثانية
ََلُم َعَلى َرُسوِل هللِا َوَعَلى آِلِو َوَصْحِدِو َوَمِن ات ََّدَع ُىَداُه، َوَأْشَهُد  ََلُة َوالسَّ ، َوالصَّ َأن َّلَّ إَِلَو احلَْمُد ّلِلَِِّ

ًدا َعْدُدُه َوَرُسولُُو.ِإَّلَّ  ََ َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ ُ َوْحَدُه ََّل َشرِي  اّلِلَّ

ا بَ ْعُد:  أَمَّ
 .َفَمِن ات ََّقى هللَا َوقَاُه، َوَنَصَرُه وََكَفاهُ  ؛َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللاِ  -ِعَداَد هللاِ -َفُأوِصيُكْم  

 عداد هللا:
ىل الفردوس األعلى مثل الدنيا وعشرة أمثاذلا، فكيف أبإذا كان ىذا نعيم آخر من يدخل اجلنة 

 دد حبسب عملو وقربو من ربو، وأعلى، فاجلنة درجات يفرقى فيها العرفيعة والدرجات العاليةوادلنازل ال
في صحيح مسلم عن عمرو بن فان أبن نسأل هللا لو الوسيلة، رَ مَ الذي أَ  أىل اجلنة منزلة ىو ندينا 

إذا مسعتم ادلؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي فإنو من : )أنو مسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول  العاص
صلى علي صَلة صلى هللا عليو هبا عشراً، مث سلوا ِل الوسيلة، فإهنا منزلة يف اجلنة َّل تندغي إَّل لعدد 

 (.من عداد هللا، وأرجو أن أكون أان ىو، فمن سأل ِل الوسيلة حلت لو الشفاعة
عداده من أعّد هللا لو من النعيم ما َّل عني رأت وَّل أذن مسعت وَّل أىل اجلنة منزلة من  وأعلى

أَْدىَن أَْىِل  َسَأَل ُموَسى َربَُّو َما: )بن شعدة ةادلغري يف حديث في صحيح مسلم خطر على قلب بشر، ف
ىُء بَ ْعَد َما أُْدِخَل أَْىُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة فَ يُ َقاُل َلُو اْدُخِل اجلَْ  نََّة. فَ يَ ُقوُل َأْى َربِّ  اجْلَنَِّة َمْنزَِلًة قَاَل ُىَو َرُجٌل َيَِ

ٍَ ِمْن َكْيَف َوَقْد نَ َزَل النَّاُس َمَنازذَِلُْم َوَأَخُذوا َأَخَذاهِتِْم فَ يُ َقاُل لَُو أَت َ  َِ َمِل ََ ِمْثُل ُمْل ْرَضى َأْن َيُكوَن َل
ََ َوِمثْ ُلُو َوِمثْ ُلُو َوِمثْ ُلُو َوِمثْ ُلُو. فَ َقاَل ىِف اخلَْ  ََ َذِل . فَ يَ ُقوُل َل نْ َيا فَ يَ ُقوُل َرِضيُت َربِّ اِمَسِة َرِضيُت ُمُلوِك الدُّ

ََ َما ََ َوَعَشَرُة أَْمثَالِِو َوَل . فَ يَ ُقوُل َىَذا َل . َربِّ ََ ُن ْت َعي ْ ََ َوَلذَّ . قَالَ  اْشتَ َهْت نَ ْفُس  :فَ يَ ُقوُل َرِضيُت َربِّ
ََ الَِّذيَن أََرْدتُ  :قَالَ  ؟َربِّ َفَأْعََلُىْم َمْنزَِلةً  َها فَ َلْم تَ َر َعنْيٌ َومَلْ  ي،بَِيدِ  َكرَاَمتَ ُهمْ َغَرْسُت   ،أُولَِئ َوَخَتْمُت َعَلي ْ

ِكَتاِب اّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ )َفََل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما   قَاَل َوِمْصَداقُُو يف «. َشٍر ِب بَ َتْسَمْع أُُذٌن َوملَْ خَيْطُْر َعَلى قَ لْ 
( اخآيََة.  ُأْخِفَى ذَلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعنُيٍ

 اللهم إان نسألَ الفردوس األعلى .....
 


