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ﻧﻌﻢ أجر الﻌاملين
منبر الہداة

رمضان ٤
ﻧﻌﻢ أجر الﻌاملين

الحمد  ،ذي النﻌﻢ الجليلة ،واﻵﻻء الجسيمة ،احمده واشكره واستغفره.
ﺻلﻰ ﷲ ﻋلﻰ سيدﻧا محمد وﻋلﻰ آله وﺻحبه وسلﻢ ﻋدد خلقه ،ورضا ﻧفسه ،وزﻧة ﻋرشه ،ومداد كلماته .أما ﺑﻌد.
ايها الناس ،أوﺻيكﻢ وﻧفسي أوﻻ ﺑتقوى ﷲ.
آن ْال َﻌ ِظ ِيﻢَ ،وأ َ َحاد ُ
أَيﱡ َها ْال ُم ْس ِل ُمونَ  :لَقَ ْد تَ َكاث َ َر ْ
ت آيَ ُ
ﺻ ِ
ص َﻼةِ َوأَت َ ﱡﻢ الت ﱠ ْس ِل ِيﻢ -فِي َو ْ
ف ْال َجنﱠ ِة َو َما أ َ َﻋدﱠهُ ﷲُ
ض ُل ال ﱠ
ﻋلَ ْي ِه أَ ْف َ
ي ِ ْال َك ِر ِيﻢ َ -
ات ْالقُ ْر ِ
ِيث النﱠ ِب ّ
ﻋلَﻰ ﱠ
ت.
َاق ْال ِﻌبَادَا ِ
الطا َﻋا ِ
فِي َها ِل ِﻌبَا ِد ِه ال ﱠ
صا ِل ِحينَ  ،تَ ْر ِغيبَا ً َو َحثﱠا ً لَ ُه ْﻢ َ
ت َوت َ َح ﱡم ِل َمش ّ ِ
س َوتَلَذﱡ اﻷ َ ْﻋ َي ُن ،ت َ َولﱠدَ ْ
صا ِدﻗَةُ ِفي أ َ ْن َي ُكونَ ِم ْن أ َ ْه ِل
الر ْغ َبة ُ ال ﱠ
ت ِﻋ ْندَهُ ﱠ
ارا ً ِفي َها ُك ﱡل َما تَ ْشت َ ِهي ِه ْاﻷ َ ْﻧفُ ُ
اﻹ ْﻧ َسانَ ِإذَا َ
ﻋ ِل َﻢ أ َ ﱠن ﷲَ ﻗَ ْد أ َ َﻋد ﱠ لَهُ دَ َ
َوذَ ِل َك ِﻷ َ ﱠن ِ
اﺻي َو ْال ُم َح ﱠر َماتِ،
اج َبا ِ
ت َوت َ َر َك ْال َم َﻌ ِ
ام ِﺑ ْال َو ِ
ِت ْل َك ْال َج ﱠن ِةَ ،ف َس َﻌﻰ َل َها َس ْﻌ َي َها َف َق َ
وﻋد ﷲ تﻌالﻰ ﻋباده المؤمنين ﺑدخول الجنة ،ينﻌمون ﺑجمالها ،ويبتهجون ﺑحسنها ،ويقيمون في ظلها ،وينالون فيها كل ما تشتهيه أﻧفسهﻢ
وتقر ﺑه أﻋينهﻢ ،ثواﺑًا من ﷲ تﻌالﻰ ﺑسبﺐ ما ﻗاموا ﺑه من أﻋمال حسنة طيبة ،وأدائهﻢ ﻷمور ﻋبادتهﻢ.

وورد في وﺻف الجنة أن ليس لها ﻧظير ،هي ﻧور ساطع ،وأرج فائﺢ ،وﻗصر شاهق ،وﻧهر فائﺾ ،وفاكهة ﻧاضجة ,وزوجة حسناء
جميلة ،وحلل ﻻمﻌة ،وفيها ما ﻻ ﻋين رأت وﻻ أذن سمﻌﺖ وﻻ خطر ﻋلﻰ ﻗلﺐ ﺑشر :فﻼ تﻌلﻢ ﻧفس ما أخفي لهﻢ من ﻗرة أﻋين جزاء ﺑما
كاﻧوا يﻌملون.
ٌ
جنات ﻋرضها السموات واﻷرض تحتوي ﻋلﻰ ما لذّ وطاب من مﺨتلف أشكال وأﻧواع الطﻌام.

وفيها درجات متفاوتة ،وﻧﻌﻢ متفاضلة حسﺐ تفاضل أﻋمال الﻌباد ،ففي ذلك فليتنافس المتنافسون.

جﻌلنا ﷲ من المتقين الفائزين.ولجنات الفردوس واﺻلين.

كﻼم رب الﻌالمين:
» َو ِل ُك ٍّل دَ َر َج ٌ
ﻋ ﱠما يَ ْﻌ َملُونَ «
ات ِم ﱠما َﻋ ِملُوا َو َما َرﺑ َﱡك ﺑِغَافِ ٍل َ
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