بسم هللا الرحامن الرحمي

كيف تـبـين وتــزيـن
بـيو ات وقصور اا يف الـنــــــة؟
اعداد :عبد الكرمي بن عبد هللا الدرييس

 14جامدى الآخرة  1444هـ
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يأمران هللا عز وجل بأل ننس نصيبنا من ادلنيا مما أابح س بحانه من مأآلك ومشارب ومالبس
ومساكن وغريها ،مذكرا اايان يف نفس الوقت بأن ل نغرت هبا ،حيث يقول س بحانه﴿ :وما الحياة
ادلُّ نيا ا َل متاع الغرور﴾ (سورة أآل معران .)181 :ويقول س بحانه ﴿ :فال تغ َرنَك الحياة ادلُّ نيا﴾
ِ
(سورة لقامن .)44 :ويقول س بحانه ﴿ :قد أَفلح من تز َّك ( )14وذكر اس ربه فص َّل ( )11بل
تؤثرون الحياة ادلُّ نيا ( )11والآخرة خ رري وأَبقى (( ﴾)11سورة العّل14 :ـ .)11ويقول س بحانه:
﴿وللآخرة خ رري ل من ُالول﴾(سورة الضحى.)4 :
وقال امام املتقني محمد صّل هللا عليه وسمل " :ازهد يف ادلنيا حيبك هللا وازهد فامي يف أيدي الناس
حيبك الناس"( .)1وقال عليه الصالة والسالم " :من اكنت ادلنيا مهه فرق هللا عليه أمره وجعل
فقره بني عينيه ومل يأته من ادلنيا ال ما كتب هل .ومن اكنت الآخرة نيته مجع هللا هل أمره وجعل غناه
يف قلبه وأتـته ادلنيا ويه رامغة"(.)2
ولن نعمي أهل الرض ل خيفى عّل أحد ،فقد خصصت هذه الورقة لرتكزي الضوء عّل أحد
جوانب نعمي أهل النة ،حيث حص عن رسول هللا صّل هللا عليه وسمل أن هللا عز وجل يبين
ويزين لعباده بيوت وقصورا يف النة .وفامي ييل خنبة خمتارة من الحاديث الواردة يف هذا الباب:

أول ـ من الحاديث اخلاصة ببناء بيوت لهل النة
بناء املساجد

ـ قال رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل" :من بىن هلل مسجدا بىن هللا هل بيتا يف النة"(.)3
ـ وقال عليه الصالة والسالم " :من بىن هلل مسجدا ولو مكفحص قطاة بىن هللا هل بيتا يف
النة"(.)4

قراءة سورة الخالص
ـ قال رسول هللا صّل هللا عليه وسمل" :من قرأ { قل هو هللا أحد } عرش مرات بىن هللا هل بيتا
يف النة" (.)5
1ـ حصيح الرتغيب والرتهيب.
2ـ نفس املصدر.
3ـ حصيح ابن خزمية.
4ـ حصيح ابن حبان .واملفحص :احلفرة اليت حتفرها القطاة يف الرض لتبيض وترقد فهيا .والقطاة  :نوع من الاميم.
5ـ حصيح الامع.
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ـ وقال عليه الصالة والسالم" :من قرأ { قل هو هللا أحد } حىت خيمتها عرش مرات؛ بىن هللا هل
قرصا يف النة"(.)6

املواظبة عّل  11ركعة تطوع اا

ـ قال رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه :ما من عب ٍد مس ٍمل يصيل ََّلل َ
لك يو ٍم ثنيت عرشة ركع اة تط ُّوعاا غري
فريض ٍة ا َل بىن َاَّلل هل بيتاا يف الجنَة .)7( "...
ِ
ـ وقال عليه الصالة والسالم" :من اثبر عّل ثنيت عرشة ركعة من الس نة بىن هللا هل بيتا يف النة
أربع ركعات قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل
الفجر" (.)8

سد فرج صفوف الصالة

ـ قال رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل " :من سد فرجة بىن هللا هل بيتا يف النة ورفعه هبا
درجة"(.)9

دعاء دخول السوق

ـ قال رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل من قال حني يدخل السوق" :ل اهل ال هللا وحده ل رشيك
هل ،هل املكل وهل امحلد ،حييي ومييت ،وهو حـي ل ميوت ،بيده اخلري لكه ،وهو عّل لك يشء
قدير" ،كتب هللا لـه ألف ألف حس نة ،وحما عنه ألف ألف سيئة ،وبىن هل بيتا يف النة"(.)10

الاسرتجاع وامحلد عند موت الودل

ـ قال رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل " :اذا مات ودل العبد املؤمن قال هللا للمالئكة :قبضمت ودل
عبدي ؟ قالوا  :نعم  .قال  :قبضمت مثرة فؤاده ؟ قالوا  :نعم  .قال  :مفا قال ؟ قالوا :اسرتجع
ومحدك .قال  :ابنوا هل بيتا يف النة ،ومسوه بيت امحلد" (.)11

6ـ السلسةل الصحيحة.
7ـ حصيح مسمل.
8ـ سنن الرتمذي.
9ـ السلسةل الصحيحة.
10ـ حصيح سنن ابن ماجة.
11ـ حصيح ابن حبان.
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حسن اخللق وترك الدال والكذب
قال رسول هللا صّل هللا عليه وسمل ":أان زعمي ببيت يف ربض النة ملن ترك املراء وان اكن حمقا
وببيت يف وسط النة ملن ترك الكذب وان اكن مازحا وببيت يف أعّل النة ملن حسن
خلقه"(.)12

اثنيا ـ من الحاديث اخلاصة ابلزتيني
ـ عن َأب هريرة أَ َن رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل م َر به وهو يغرس غر اسا فقال :اي أَاب هريرة ما
َاَّلي تغرس؟ قلت غر ااسا ل .قال أَل َأد ُّل عّل غر ٍاس خ ٍري ل من هذا؟ قال بّل اي رسول َاَّلل:
قال قل :س بحان َاَّلل والحمد ََّلل ول اهل ا َل هللا وهللا َأكب يغرس ل بك واحد ٍة َشر رة يف
ِ ِ
الجنَة(.)13
ـ وقال رسول َاَّلل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل لقيت ابراهمي ليةل أرسي ب فقال :اي محمد أقرئ أمتك مين
السالم وأخبمه أن النة طيبة الرتبة عذبة املاء و أهنا قيعان و أن غراسها س بحان هللا وامحلد هلل
ول اهل ال هللا و هللا أكب(.)14
ـ وقال عليه الصالة والسالم "من قال :س بحان هللا العظمي وحبمده غرست هل خنةل يف
النة"(.)15
ـ وقال عليه الصالة والسالم  ":أكرثوا من قول ل حول ول قوة ال ابهلل فاهنا كزن من كنوز
النة"(.)16
ـ وعن قيس بن سعد بن عبادة ،أن أابه دفعه ال النيب صّل هللا عليه وسمل خيدمه قال :فأىت عيل
النيب صّل هللا عليه وسمل فقال « :أل أدل عّل ابب من أبواب النة ؟ » قلت  :بّل اي رسول
هللا  ،قال  « :ل حول ول قوة ال ابهلل »(.)17
ـ وعن َأب ذ ٍر قال أَمرن خلييل ص َّل َاَّلل عليه وس َمل بس بع ٍ :أَمرن حبب المساكني وادلُّ نو مْنم
وأَمرن َأن أَنظر ال من هو دون ول أَنظر ال من هو فوق وأَمرن أَن أَصل َالرحم وان أَدبرت
ِ
ِ
ِ
12ـ حصيح الرتغيب والرتهيب.
13ـ حصيح سنن ابن ماجة.
14ـ حصيح الامع.
15ـ حصيح الرتغيب والرتهيب.
16ـ مس ند المام أمحد بن حنبل.
17ـ املس تدرك عّل الصحيحني للحامك.
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وأَمرن أَن ل أَسأَل َأحدا ا شيئاا وأَمرن أَن أَقول ابلحق وان اكن م ًّرا وأَمرن أَن ل أَخاف يف َاَّلل
ِ
لومة ل ٍئ وأَمرن أَن أُكرث من قول ل حول ول ق َوة ا َل اب ََّلل فاهنن من ك ٍزن حتت العرش" (.)18
ِ
ِ

18ـ مس ند المام أمحد بن حنبل.
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