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ّ
للجنة
إلى الذين اشتاقوا
ّ
الجنة لهم
واشتاقت
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مقدمة
السلعة ونفاستها ال يستكثر الثمن ،بل يبذله بطيب
عندما يعلم اإلنسان قيمة ِّ
نفس وانشراح وإقبال .وهكذا مىت علم املرء علم اليقني ما أعده اهلل 
الصاحلني من النعيم املقيم والنُّزل العظيم واخلري العميم يف جنّات عدن؛ اجتهد
لعباده ّ
وسعه يف فعل الطّاعات وجمانبة السيئات ،وحقق العبودية اليت هلا خلق.
ويف هذا الباب طالعت كتاب ابن القيم  املوسوم ب ـ "حادي األرواح إىل
بالد األفراح" فوجدته كما وصفه مؤلفه" :مثري ساكن العزمات إىل روضات اجلنّات،
اهلن يف تلك الغرفات" ،فأقبلت على قراءته،
وباعث اهلمم العليّات إىل العيش ِّ
كما من الفوائد والفرائد ال حصر هلا.
ووجدت يف ذلك أنساً وطمأنينة و ًّ
ولطول الكتاب ،وما حوى من استطرادات خارج املباحث األساسيّة جر إليها
سعة علم املصنف  ،ولوجود مجلة من الردود واملناقشات اليت هتم املتخصصني
دون غريهم ،وورود عدد غري يسري من األحاديث الضعيفة اليت فيما صح غنية عنها
وكفاية = لذلك كله أردت أن أنتقي من حمتوى هذا الكتاب الفريد ما حتصل به
فائدته ،وتطمئن النفس إىل صحة ما فيه من أحاديث ،معتمداً على جهد احملقق يف
طبعة عامل الفوائد جزاه اهلل خرياً.
وقد أردت به يف املقام األول نفع نفسي املقصرة وحفزها وترغيبها ،مث نفع من
يطلع عليه من إخواين.
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وليس يل فيه من عمل سوى االنتقاء وتسهيل العرض ،راجياً به ثواب ريب يوم
العرض ،مؤمالً من أخ طالعه فتاقت نفسه لبلوغ تلك املنازل وخشع قلبه وذرفت عيناه
وارتفعت للدعاء يداه ،أن يهبن دعوةً بظهر الغيب يؤمن عليها امللك ويقول :ولك
مبثل.
وللحق؛ فهذه الصفحات ال يصح أن يقال عنها هتذيب أو اختصار ،إمنا هي
اختيارات من هنا وهناك ،مع احلذف واإلضافة والتّعديل وحسن العرض قدر اإلمكان،
يف حماولة لتقريب شيء من مثار الكتاب األصل لتكون يف متناول اجلميع ،فإن حتقق
املقصود كان غاية املىن ،وإال فحسي بذل اجلهد ،مع التأكيد اجلازم للرجوع لألصل(.)1
وصل وسلم
ِّ
رب من علينا باملغفرة والرمحة ،واجعلنا من أهل الرضى واجلنّةِّ ،
وبارك على البشري النذير حممد بن عبداهلل صلوات ريب وسالمه عليه.
الفقري إىل عفو ربه
ملجَمِّمِي
حممد بن موسى ا ُ
maktoob1427@gmail.com

()1

يشار إىل أنَّ ما يف هذا املنتقى من نصوص وحُكم على األحاديث؛ معتمده طبعة دار عامل الفوائد (ط/2

1432هـ) ضمن مشروع الشيخ بكر أبو زيد  ،بتحقيق زائد بن أمحد النشريي .وللمحقق مقدمة رائعة يف
مستهل الكتاب أثبت فيها صحة نسبة الكتاب البن القيم ،مع حتقيق اسم الكتاب حيث نصَّ مؤلفه عليه ،ثم ذكر
أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه ونقوالتهم عنه ،كما حدد تاريخ تأليفه سنة 745هـ (قبل وفاة املؤلف بست سنوات)
معتمداً على تصريح ابن القيم بهذا التّاريخ يف آخر الكتاب.
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من مقدمة ابن الق ِّيم
دى ،بل خلقهم ألمر عظيم أبت
لم يخلق اهلل الخلق عبثاً ،ولم يتركهم س ً
السماوات واألرض والجبال أن يحملنه ،وأشفقن منه ،وحمله اإلنسان
لظلمه وجهله.

 ألقى أكثر النّاس عن كواهلهم هذا احلمل لثقله ،وأخلدوا إىل األرض
وزخرفها ،وغرهتم األماين ،وخدعهم طول األمل ،وران على قلوهبم سوء
العمل ،وأخذهتم الغفلة كل مأخذ.
 أما املوفقون فعلموا الشيء الذي خلقوا له ،ومشروا إىل جنّات عدن حيث ما
عني رأت وال أذ ٌن مسعت وال خطر على قلب بشر.
ال ٌ
 هذا الكتاب اجتهدت يف مجعه ليكون للمحزون سلوة ،وللمشتاق جلوة،
وللقلوب حمركاً ،وللنفوس حادياً ،شامالً الفوائد والفرائد والقالئد ،يزيد إميان
النّاظر ،وجيلي له اجلنة رأي العني ،فهو مثري ساكن العزمات إىل روضات
اهلن يف تلك الغرفات .مقصوده
اجلنّات ،وباعث اهلمم العليّات إىل العيش ِّ
السنة مبا أعد اهلل هلم يف اجلنّة ،وحقت هلم البشرى لتقدميهم سنة
بشارة أهل ُّ
صويف أو تناقض
جديل أو خيال
فقهي أو حبث
ّ
ّ
املصطفى على كل رأي ّ
سياسي.
فلسفي أو حكم
كالمي أو قياس
ّ
ّ
ّ
5

هل الجنة موجودة اآلن؟
لم يزل أصحاب رسول اهلل  والتابعون وتابعوهم وأهل السنة
والجماعة على اعتقاد ذلك وإثباته ،مستندين لنصوص الكتاب والسنة.

 عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اجلنة والنار مخلوقتان موجودتان اآلن.
 خالف يف ذلك اجلهمية واملعتزلة ،وزعموا أن اهلل إمنا ينشئ اجلنّة يوم املعاد.
 الشواهد على عقيدة السلف أكثر من أن حتصر ،ومنها:






أن الني  ملا بلغ سدرة املنتهى رأى عندها اجلنة.
إخباره  أن أحدنا إذا مات عرض له مقعده من اجلنة أو
النار بالغداة والعشي.
إخباره أن امليت إذا وضع يف قربه فرش له من اجلنة وألبس منها وفتح له
باب إليها إن كان صاحلاً.
ٌ
رؤيته يوم كسفت الشمس كل شيء وعدناه .يومها تقدم وأخذ قطفاً من
اجلنّة ،وتأخر ملا رأى جهنم حيطم بعضها بعضاً.
إخباره أن نسمة املؤمن طريٌ تعلق يف شجر اجلنّة حىت يرجعها اهلل إىل جسده
يوم القيامة.
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 وملا قال ( :لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليالً ولبكيتم
كثرياً) قيل له :وما رأيت؟ قال( :اجلنّة والنّار).

7

غرف الجنّة
غرف مبنية بناءً حقيقيًّا.
غرف فوقها ٌ
الجنة ٌ
قال :

ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﭐ

ﳁﳃﳄﳅﳆﳇﳈﱠ.
ﳂ
ﲿﳀ
وقال :

ﱡﭐﲞ ﲟﲠﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﲧ
ﭐ

ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳ

ﲴﱠ.
وقال :

ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﭐ

ﲨﲩﱠ ،والغرفة هنا اسم جنس.
ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل
 قال( :إن أهل اجلنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما
يرتاءون الكوكب الدري الغابر من األفق من املشرق لتفاضل ما بينهم)،
قالوا :يا رسول اهلل ،تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم ،قال( :بلى والذي
رجال آمنوا باهلل وص ّدقوا املرسلني).
نفسي بيدهٌ ،

8

خيام الجنّة
للمؤمن في الجنَّة خيمةٌ من لؤلؤة واحدة مجوفة ،طولها ستون ميالً،
وعرضها ستون ميالً.
 يف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري  أن الني
قال( :إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة
طوهلا ستون ميالً) ،ويف لفظ هلما( :عرضها ستون ميالً) ،ويف لفظ هلما
أهل ال يراهم
أيضاً( :طوهلا يف السماء ستون ميالً ،يف كل زاوية منها ٌ
اآلخرون).
 ويف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري  عن الني
 أنه قال( :إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة
طوهلا ستون ميالً ،للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم
بعضاً).
 ويف الصحيحني أن جربيل بشر خدجية ببيت يف اجلنّة من قصب
ال صخب فيه وال نصب .روى أبو هريرة  أن رسول اهلل
 قال( :أتاين جربيل فقال :يا رسول اهلل! هذه خدجية قد
اب ،فإذا هي قد أتـتك ،فاقرأ عليها
طعام أو شر ٌ
إدام أو ٌ
أتـتك معها إناءٌ فيه ٌ
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السالم من رِّهبا وم ِّن ،وبشِّرها ببيت يف اجلنة من قصب ،ال صخب فيها وال
نصب).
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قصور الجنّة
قصور الجنة من ذهب
 يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك  أن الني
 قال( :دخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب ،فقلت :ملن
هذا القصر؟ قالوا :لشاب من قريش ،فظننت أين أنا هو ،فقلت :ومن هو؟
قالوا :لعمر بن اخلطاب).

11

هل يعرفون منازلهم يف الجنّة؟
إذا م َّن اهلل  على المؤمنين فدخلوا الجنة؛ انطلق كل واحد منهم إلى
منازله التي أعدها اهلل له ،من غير حاجة لدليل يرشده إليها ،فياهلل العجب!

 يف صحيح البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري  أ ّن رسول اهلل
 قال( :إذا خلص املؤمنون من النّار حبسوا بقنطرة بني اجلنة
حىت إذا نـ ُّقوا وه ِّذبوا ،أذن هلم
والنّار ،فـيت ُّ
قاصون مظامل كانت بينهم يف الدُّنيا ّ
بدخول اجلنة ،فوالذي نـفس حممد بيده ،ألحدهم مبسكنه يف اجلنة أد ُّل مبنزله
كان يف الدُّنيا).
 وذهب مجهور املفسرين إىل أن معىن قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ
ﭐ

أهنم يعرفوهنا من غري استدالل ،يهتدون إىل منازهلم ال خيطئوهنا كأهنم ساكنوها
مذ خلقوا كما قال جماهد .
 قال ابن عبّاس " :هلم أعرف مبنازهلم من أهل اجلمعة إذا انصرفوا إىل
منازهلم".
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وصف دخولهم الجنّة
إذا دخل المؤمن الجنة شعر بسعادة ال يمكن وصفها
 روى ابن املبارك عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال( :ذكر لنا
أن الرجل إذا دخل اجلنة ص ِّور صورة أهل اجلنة وألبس لباسهم وحلّي حليتهم
وأري أزواجه وخدمه ،ويأخذه سو ُّار فرح لو كان ينبغي أن ميوت ملات من
سو ِّار فرحه ،فيقال له أرأيت فرحتك هذه فإهنا قائمة لك أبداً) (.)1
 وروى أبو نعيم عن سلمة عن الضحاك قال ( :إذا دخل املؤمن اجلنّة دخل
ك فأخذ به يف سككها ،فـيـقول له :انظر ما تـرى؟ قال :أرى أكثـر
أمامه مل ٌ
قصور رأيـتـها من ذهب وفضة ،وأكثـر أنيس ،فـيـقول له الملك :فإن هذا
أمجع كلُّه لك ،حىت إذا دفع إليهم استـقبـلوه من ك ِّل باب ومن ك ِّل مكان َنن
لك َنن لك ،يـقول :امش ،فـيـقول :ماذا تـرى؟ فـيـقول :أرى أكثـر عساكر
رأيـتـها من خيام رأيـتـها ،وأكثـر أنيس ،قال :فإن هذا أمجع كلُّه لك ،فإذا دفع
إليهم استـقبـلوه يـقولونَ :نن لكَ ،نن لك) (.)2

( )1أخرجه ابن املبارك يف الزهد ،وابن أبي الدنيا يف صفة اجلنة ،وابن أبي شيبة يف املصنف ،وأبو نعيم يف صفة اجلنة،
وسنده صحيح.
( )2أخرجه ابن أبي الدنيا يف صفة اجلنة بسند صحيح.
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الصفات الخلقية ألصحاب الجنّة
أشكالهم متساوية طوالً وعرضاً مع التفاوت في الحسن والجمال ،عمر أحدهم
ثالث وثالثون سنة ،وطوله ستون ذراعاً ،وعرضه سبعة أذرع ،وقلبه في غاية
النقاء إلخوانه.

 يف بيان الطول روى الشيخان عن أيب هريرة  أ ّن الني
 قال( :خلق الله  آدم على صورته ،طوله ستُّون
اعا ،فـل ّما خلقه قال :اذهب فسلِّم على أولئك النـفر ،وهم نـفٌر من
ذر ً
وس ،فاستمع ما جييبونك ،فإهنا حتيتك وحتية ذ ِّريتك ،قال:
املالئكة جل ٌ
فذهب فقال :السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل ،قال فزادوه:
اعا،
ورمحة اهلل ،قال :فك ُّل من يدخل اجلنة على صورة آدم وطوله ستُّون ذر ً
حىت اآلن).
فـلم يـزل اخللق يـنـقص بـعده ّ
 ويف بيان صفاء القلوب يكفي:
 قول املوىل :

ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﭐ

ﲷ ﱠ.
 واحلديث املخرج يف الصحيحني عن أيب هريرة  أن الني
 قال( :أول زمرة تلج اجلنة صورتـهم على صورة القمر
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ليـلة البدر ،ال يـبصقون فيها ،وال ميتخطون ،وال يـتـغوطون ،آنيتـهم فيها
الذهب ،أمشاطهم من الذهب والفضة ،وجمامرهم األلوة ،ورشحهم
املسك ،ولك ِّل واحد منهم زوجتان ،يرى م ُّخ سوقهما من وراء اللحم من
ب واح ٌد ،يسبِّحون
احلسن ،ال اختالف بيـنـهم وال تباغض ،قـلوبـهم قـل ٌ
الله بكرةً وعشيًّا).
السن حديث أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل
 ويف بيان ِّ
( :يدخل أهل اجلنة اجلنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلني
أبناء ثالث وثالثني ،على خلق آدم ستون ذراعاً يف عرض سبعة أذرع).
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أعالهم وأدناهم يف املنازل
أعالهم خير البشرية  ،وأدناهم –وما فيهم دني -من له عشرة
أمثال ملك الدنيا

لني اهلدى حممد  ما رواه مسلم من
 دليل كون املنزلة العليا ِّ
حديث عمرو بن العاص  قال :مسعت رسول اهلل 
يقول( :إذا مسعتم املؤذن ،فـقولوا مثل ما يقول مث صلُّوا علي ،فإنه من صلّى
علي صال ًة صلّى الله عليه هبا عشًرا ،مث سلوا الله يل الوسيلة ،فإهنا منزلةٌ يف
اجلنة ،ال تـنبغي ّإال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل يل
الوسيلة حلت له الشفاعة).
 ودليل األدىن ما رواه مسلم من حديث املغرية بن شعبة  قال :قال
رسول اهلل ( :سأل موسى ربه ،ما أدىن أهل اجلنة منزلةً،
قال :هو رج ٌل جييء بـعدما أدخل أهل اجلنة اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة،
ب ،كيف وقد نـزل النّاس منازهلم ،وأخذوا أخذاهتم ،فيقال له:
فيقول :أي ر ِّ
ب،
أتـرضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدُّنيا؟ فيقول :رضيت ر ِّ
ب،
فيقول :لك ذلك ،ومثـله ومثـله ومثـله ومثـله ،فقال يف اخلامسة :رضيت ر ِّ
فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله ،ولك ما اشتـهت نـفسك ،ولذت عيـنك،
ب ،فأعالهم منزلةً؟ قال :أولئك الذين أردت
ب ،قال :ر ِّ
فيقول :رضيت ر ِّ
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ني ،ومل تسمع أذ ٌن ،ومل
غرست كرامتـهم بيدي ،وختمت عليها ،فـلم تـر ع ٌ
خيطر على قـلب بشر).
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تحفة أهل الجنة إذا دخلوها
المقصود بها َّأول ما يطعمون في الجنة ،وقد جاء أنه زيادة كبد الحوت ،وأما
غيبي علمه عند ربي
فأمر ٌّ
تفصيل ذلك وحكمته ٌ

 عند مسلم من حديث ثوبان  ملا سأل حربٌ من أحبار اليهود
الني  سؤاالت منها قوله :فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟
فقال الني ( :زيادة كبد النون) فقال اليهودي :فما غذاؤهم
على إثره؟ فأجابه( :ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها)،
فسأله :فما شراهبم عليه؟ فقال( :من عني فيها تسمى سلسبيال) قال
اليهودي :صدقت.
 ويف صحيح البخاري من حديث أنس  أن اليهودي قال للني
ني ،مث سأله عن
 :إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال ّ
أول طعام أهل اجلنة ،فأجابه( :زيادة كبد احلوت) ،ويف آخر احلديث أن
اليهودي نطق الشهادتني وأسلم.
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ريح الجنّة
يح تدرك على مسيرة أربعين عاماً ،وقد وجدها أنس بن النضر
للجنة ر ٌ
 دون أحد

روى البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  أن الني
 قال( :من قتل قتيالً من أهل الذمة مل يـرح رائحة اجلنة ،وإن
رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماً).
 ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك  قال( :ع ِّمي الذي
مسِّيت به مل يشهد مع رسول اهلل  بد ًرا ،قال :فشق عليه،
قال :أول مشهد شهده رسول اهلل  غيِّبت عنه ،وإن أراين
الله مشه ًدا فيما بـعد مع رسول اهلل  لرياين الله ما أصنع،
قال :فهاب أن يـقول غيـرها ،قال :فشهد مع رسول اهلل  يوم
س :يا أبا عمرو ،أين؟ فقال:
أحد ،قال :فاستـقبل سعد بن معاذ ،فقال له أن ٌ
حىت قتل ،قال :فـوجد يف
و ًاها لريح اجلنة أجده دون أحد ،قال :فقاتـلهم ّ
جسده بض ٌع ومثانون من بـني ضربة وطعنة ورمية ،قال :فقالت أخته ،عميت
الربـيِّع بنت النضر ،فما عرفت أخي ّإال ببنانه ،ونـزلت هذه اآلية :ﭽ ﭑ
ُّ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ ،قال :فكانوا يـرون أهنا نـزلت فيه ويف أصحابه.
ريح الجنة نوعان:
يح يوجد يف الدنيا تشمه األرواح أحياناً وال تدركه العبارة.
 رٌ

شم روائح األزهار .وهذا النوع
 ور ٌ
يح يدرك بحاسة الشم لألبدان كما ت ّ
كل أهل اجلنة ،أما يف الدنيا فيدركه من شاء اهلل من
يف اآلخرة يدركه ُّ
أنبيائه ورسله.
 والذي مشه أنس بن النضر  حيتمل أن يكون من النوع األول
أو الثاين.
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نداء منادي الجنّة فيها
ينادي منادي الجنة أهلها بالصحة الدائمة ،والحياة الدائمةَّ ،
والشباب الدائم،
والنعيم الدائم ،وبوعد اهلل لهم أن يريهم ذاته العلية.

 روى مسلم يف صحيحه من حديث أيب سعيد اخلدري  أن رسول
اهلل  قال( :ينادي مناد :إن لكم أن تص ُّحوا فال تسقموا
أب ًدا ،وإن لكم أن حتيـوا فال َتوتوا أب ًدا ،وإن لكم أن تشبُّوا فال تـهرموا أب ًدا،
وإن لكم أن تـنـعموا فال تـبأسوا أب ًدا فذلك قـوله  :ﭽﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ).

 وعند مسلم من حديث صهيب بن سنان  أن رسول اهلل
 قال( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار ،نادى
موعدا يريد أن يـنجزكموه ،فيقولون :وما
مناد :يا أهل اجلنة إن لكم عند اهلل ً
نجنا من النار؟
هو؟ أمل يـثـقِّل اهلل موازيننا ،ويـبـيِّض وجوهنا ،ويدخلنا اجلنة ،وي ِّ
فيكشف احلجاب ،فينظرون إليه فواهلل ما أعطاهم اهلل شيئًا أحب إليهم من
النظر إليه وال أقر ألعينهم).
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 ويف الصحيحني من حديث عبداهلل بن عمر  أن رسول اهلل
 قال( :يدخل الله أهل اجلنة اجلنة ،ويدخل أهل النّار النّار،
مث يـقوم مؤذِّ ٌن بيـنـهم فيقول :يا أهل اجلنة ال موت ،ويا أهل النّار ال موت،
كلٌّ خال ٌد فيما هو فيه).
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ِّ
والظالل
األشجار والبساتني
ونخل ورمان ،الجذر من لؤلؤ والساق من
سدر ٌ
شجر الجنة ٌ
وطلح وفاكهةٌ ٌ
ذهب ،وظاللها مسيرة مائة عام

 ذكر اهلل تعاىل من أشجار اجلنّة:
كل شوكة مثرة.
 السدر املخضود ،وهو الذي نزع شوكه وأبدلت ُّ
 الطلح املنضود ،وهو شجر املوز على قول أكثر املفسرين.
 الفاكهة والنخل والرمان.
 وأما الظالل فطوله مسرية مائة عام لراكب اجلواد السريع.

 روى الشيخان من حديث سهل بن سعد  أن رسول اهلل
 قال( :إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة
عام ال يقطعها).
 وفيهما عن أيب سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل
( :إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب اجلواد املضمر
السريع مائة عام ال يقطعها).
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 وأما الشجر فالجذر من لؤلؤ ،والساق من ذهب.
 روى أبو هريرة  أن الني  قال ( :ما يف اجلنة
من شجرة إال وساقها من ذهب)(.)1
 ويف حديث جرير بن عبداهلل البجلي  موقوفاً عليه قوله ملا سئل
عن النخل والشجر يف اجلنة قال( :أصوهلا اللؤلؤ والذهب ،وأعالها
الثمر)(.)2

( )1صححه األلباني يف صحيح الرتغيب.
( )2رواه أمحد يف الزهد ،وهنّاد يف الزهد ،والبيهقي يف البعث بسند صحيح.
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ثمار الجنّة
ثمارها عظيمة الحجم ،كثيرة العدد بال حد ،قريبة المتناول ،ال يعرض لها شيءٌ
ينقص لذتها
 مثر اجلنة يشبه بعضه بعضاً ،ليس أوله خرياً من آخره ،وال يعرض له ما يعرض
لثمر الدنيا عند تقادم الشجر من نقصان محلها وصغر مثرها وَنو ذلك ،بل أوله
مثل آخره ،وآخره مثل أوله ،وهو خيار كله يشبه بعضه بعضاً .قال تعاىل:
ﱙﱛﱜ
ﱚ
ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱢ ﱤ ﱥ ﱦﱠ
ﱣ
ﱝ ﱟ ﱠﱡ
ﱞ

 وجاءت اآليات بأن أهل اجلنة:
 يدعون فيها بفاكهة كثرية.
 ويدعون فيها بكل فاكهة.
 وأن فواكهها كثريةٌ ال مقطوعة وال ممنوعة ،أي ال ينقطع شيء منها يف
وقت ،وال مينع أحد يطلب منها شيئاً.
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 وأما قطوف الثمار فدانية قريبة ممن يتناوهلا.
قال تعاىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱠ


 قال ابن عباس " :إذا هم أن يتناول من مثارها تدلّت عليه حىت
يتناول ما يريد".
ﱡﭐ ﳋ

الرمان من بني الفاكهة بالذكر يف قوله تعاىل
 وجاء ختصيص النخل و ُّ
ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ لفضلهما وشرفهما ،كما نص على حدائق النخل
واألعناب يف سورة النبأ إذ مها من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحالها.

 ويف بيان عظم مثار اجلنة جاء احلديث يف البخاري أن نبق سدرة املنتهى أمثال
القالل يف كرب حجمه ،ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري  أن رسول
اهلل  قال( :عرضت علي اجلنة فذهبت أتناول منها قط ًفا
رجل :يا رسول اهلل! ما مثل احلبة من العنب؟
أريكموه ،فحيل بين وبينه) فقال ٌ
قال( :كأعظم دلو فـرت ُّأمك ُّ
قط)(.)1

( )1حسنه األلباني يف صحيح الرتغيب برقم  3731وليس يف األصل.
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زرع الجنة
في الجنة ما اشتهت األنفس من النعيم ،ومنه الزرع ،غير َّ
أن بذره ونموه
وحصاده ال يحتاج من الوقت سوى طرفة عين!

 روى البخاري  من حديث أيب هريرة  أن الني
 كان يـوًما حيدِّث وعنده رج ٌل من أهل البادية( :أن رج ًال من
أهل اجلنة استأذن ربه يف الزرع ،فقال له :أولست فيما شئت؟ قال :بلى ،ولك ِّن
ب أن أزرع ،فأسرع وبذر ،فـتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره
أح ُّ
أمثال اجلبال ،فيقول الله تعاىل :دونك يا ابن آدم ،فإنه ال يشبعك شيءٌ)،
ايب :يا رسول الله ،ال َتد هذا ّإال قـرشيًّا أو أنصاريًّا ،فإنـهم أصحاب
فقال األعر ُّ
فأما َنن فـلسنا بأصحاب زرع ،فضحك رسول الله.
زرعّ ،
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أنهار الجنة وعيونها
تكرر في القرآن الكريم ذكر أنهار الجنة ،وأنها تجري تحت الغرف والقصور

والبساتين ال تقف ،وذكر من أنواعها أربعة ،وجاء في السنَّة بيان بعض
أسمائها ،وأنها تجري في غير أخدود ،وأنها تتفجر من أعلى الجنةَّ ،
وأن منها
ص به النبي  وهو نهر الكوثر
ما خ َّ

 ذكر اهلل تعاىل يف سورة حممد أربعة أجناس من أهنار اجلنة فقال :
ﱺ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ
ﱻ
ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﲙﲛﲜ
ﲐ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲚ
ﲑ
ﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﱠ

كل واحد منها اآلفة اليت
 يف اآلية ذكر اهلل هذه األهنار األربعة ونفى عن ِّ
تعرض له يف الدنيا؛ فآفة املاء أن يأسن من طول املكث ،وآفة اللنب أن
يتغري طعمه فيحمض ،وآفة اخلمر كراهة مذاقه ،وآفة العسل عدم تصفيته.
 من آيات اهلل أن أجرى يف اجلنة أهناراً من أجناس ال َتري يف الدنيا ،مث نفى
عنها اآلفات املانعة من كمال اللذة هبا كما نفى عن مخر اجلنة آفات مخر
الدنيا من الصداع والغول واللغو واإلنزاف وعدم اللذة.
للري والطهور ،والثاين
تأمل كيف اجتمعت هذه األهنار األربعة ،فاألول ِّ
ّ 
للشفاء واملنفعة.
السرور ،والرابع ِّ
للقوة والغذاء ،والثالث للذة و ُّ
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 وأما الكوثر فنهر أعطاه اهلل تعاىل نبيه .
 عند البخاري من حديث أنس بن مالك  أن الني
 قال( :بيـنما أنا أسري يف اجلنة ،إذا أنا بنـهر ،حافتاه قباب
ُّر اجملوف ،قلت :ما هذا يا جربيل؟ قال :هذا الكوثـر ،الذي أعطاك
الد ِّ
الراوي.
ربُّك ،فإذا طينه  -أو طيبه  -مس ٌ
ك أذفـر) شك ّ
 وعند مسلم من حديث أنس بن مالك  قال :بينا رسول اهلل
 ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً مث رفع رأسه
متب ِّس ًما ،فـقلنا :ما أضحكك يا رسول اهلل؟ قال( :أنزلت علي آن ًفا سورةٌ)
فـقرأ :بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ  ،مث قال( :أتدرون ما الكوثـر؟)
فـقلنا :الله ورسوله أعلم ،قال( :فإنه نـهٌر وعدنيه رِّيب  ،عليه خيـٌر
ض ترد عليه أميت يوم القيامة ،آنيته عدد النُّجوم ،فيختـلج
كثريٌ ،هو حو ٌ
ب ،إنه من أميت فيقول :ما تدري ما أحدثت بـعدك).
العبد منهم ،فأقول :ر ِّ
 ومن أهنار اجلنة ما هو معلوم االسم ،مثل :سيحان وجيحان والفرات والنيل.

 روى مسلم من حديث أيب هريرة  أن الني  قال:
(سيحان وجيحان والفرات والنيل كلٌّ من أهنار اجلنّة).
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 وأما العيون فقد تكرر ذكرها يف القرآن كثرياً:
 قال تعاىل :ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠ.
 وقال تعاىل :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ  ،وجاء يف تفسريها :نضاختان
بأنواع الفاكهة.
 وجاء ذكر بعضها باالسم كالسلسبيل والتسنيم .قال تعاىل:
ﲦ ﲧ ﱠ  ،وقال تعاىل:
ﳆﱠ.
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ﱡﭐ ﲤ ﲥ

ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

طعام أهل الجنة ورشابهم
جاءت النصوص الكثيرة في أن أهل الجنة:
 يأكلون ويشربون.

 ال يتغوطون وال يبولون لكن يكون منهم جشاء ورشح كريح المسك.
 يعطى أحدهم قوة مائة رجل في األكل والشرب.
 يتناولون األكل والشرب هنيئاً مريئاً.
 أكلهم دائم ال ينقطع.

 وأن من أكلهم الفاكهة واللحم ،ومن شرابهم الرحيق المختوم.

 يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب ،كل صحفة فيها لون ليس في
األخرى.

 روى مسلم من حديث جابر بن عبداهلل  قال :قال رسول اهلل
( :يأكل أهل اجلنة فيها ويشربون ،وال يـتـغوطون وال ميتخطون
وال يـبولون ،ولكن طعامهم ذلك جشاءٌ كرشح املسك يـلهمون التسبيح واحلمد،
كما تـلهمون النـفس).
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رجل
 ويف املسند وسنن النسائي من حديث زيد بن أرقم  قال :جاء ٌ
ي  فقال :يا أبا القاسم ،تزعم أن أهل
من أهل الكتاب إىل الن ِّ
اجلنة يأكلون ويشربون؟ قال( :نعم والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى
قوة مائة رجل يف األكل والشُّرب واجلماع والشهوة) ،قال :فإن الذي يأكل
ويشرب تكون له حاجةٌ وليس يف اجلنة أذى ،قال( :تكون حاجة أحدهم
رشحا يفيض من جلودهم كرشح املسك فيضمر بدنه).
ً
 وروي عن عبداهلل بن عمرو بن العاص  يف قوله تعاىل:

ﱡﭐﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ قال" :يطاف عليهم بسبعني صحفة من ذهب،
كل صحفة فيها لون ليس يف األخرى"(.)1

( )1أخرجه البيهقي والطربي بسند صحيح.
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أعىل درجات الجنّة
هي درجة الوسيلة ،وهي درجة خاصة بنبينا .
سميت بذلك ألنها أقرب الدرجات إلى عرش الرب .
وهي أشرف درجات الجنة وأفضلها وأعظمها نوراً.
 ملا كان الني  أعظم اخللق عبودية هلل وأعلمهم به وأشدهم له
خشية وأعظمهم له حمبّةً؛ كانت منزلته أقرب املنازل إىل اهلل  ،ودرجته أعلى
الدرجات يف اجلنّة.
 روى مسلم يف صحيحه من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  أن
الني  قال( :إذا مسعتم املؤذن ،فـقولوا مثل ما يقول مث صلُّوا علي،
فإنه من صلى علي صال ًة صلى الله عليه هبا عشًرا ،مث سلوا الله يل الوسيلة ،فإهنا
منزلةٌ يف اجلنة ،ال تـنبغي إال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل
يل الوسيلة حلت له الشفاعة).
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عقد التبايع بني املؤمنني وربهم
قال اهلل  :ﱣﭐﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﭐ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ
ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱢ

 يف هذه اآلية عق ٌد بين المؤمنين وربهم ،مؤك ٌد بعشرة مؤكدات:
 )1أداة التوكيد (ﲦ).
 )2صيغة الفعل املاضي (ﲨ).
 )3إضافة اهلل العقد إىل نفسه الشريفة (ﲦﲧ).
 )4وعد اهلل بتسليم الثمن ،واهلل ال خيلف امليعاد.
 )5صيغة (ﲹ) الدالة على أنه شيء أحقه اهلل على نفسه.
 )6التوكيد بقوله (ﲺ).
 )7بيان أن حمل الوعد التوراة واإلجنيل والقرآن ،وهي أفضل الكتب
املنزلة.
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 )8صيغة االستفهام االستنكاري (ﳀﳁﳂﳃﳄﳅ).
 )9أمره عباده أن يستبشروا ويبشر بعضهم بعضاً.
 )11إخباره بأن هذا البيع هو الفوز العظيم.
 هذه اآلية فيها بيان شرف النفس ومكانتها وعظم مقدارها ألن املشرتي
اهلل  ،والثمن املبذول جنّات عدن.
 مث ّبني اهلل تعاىل يف اآلية اليت تلتها أهل هذا العقد ،وهم :التائبون،
العابدون ،احلامدون ،السائحون يف ذكره وحمبته والشوق للقائه واإلنابة إليه،
الراكعون الساجدون ،اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر.
 ما أعظم هذا العقد! وكيف ال يكون كذلك والسلعة فيه النفس واملال،
واملشرتي رب العاملني ،والثمن اجلنّة ،والسفري فيه خري خلق اهلل من مالئكته
جربيل  ،وخري خلقه من البشر حممد .
يب بن كعب  أن الني  قال:
 يف احلديث عن أ ّ
(من خاف أدجل ،ومن أدجل بلغ املنزل ،أال إن سلعة اهلل غالية ،أال إن سلعة
اهلل اجلنّة).
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أهمية العمل يف دخول الجنّة
سبب في دخول الجنة
دلت األحاديث الصحيحة على أن العمل ٌ
 يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  أن أعرابيًّا أتى الني
 فقال :دلن على عمل إذا عملته دخلت اجلنة ،قال( :تـعبد
الله ال تشرك به شيئًا ،وتقيم الصالة املكتوبة ،وتـؤِّدي الزكاة املفروضة،
وتصوم رمضان) قال :والذي نـفسي بيده ال أزيد على هذا ،فـلما وىل ،قال
الني ( :من سره أن يـنظر إىل رجل من أهل اجلنة ،فـليـنظر
ُّ
إىل هذا).
 وعند مسلم من حديث جابر بن عبداهلل  أنّه أتى الني
 النـُّعمان بن قـوقل ،فقال :يا رسول اهلل ،أرأيت إذا صليت
الني
املكتوبة ،وحرمت احلرام ،وأحللت احلالل ،أأدخل اجلنة؟ فقال ُّ
( :نـعم) .ويف رواية :ومل أزد على ذلك شيئًا.
الصامت  أ ّن الني
 وعند مسلم من حديث عبادة بن ّ
 قال( :من قال :أشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأن حمم ًدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد اهلل ،وابن أمته ،وكلمته ألقاها
أي أبواب
وح منه ،وأن اجلنة ح ٌّق ،وأن النار ح ٌّق ،أدخله الله من ِّ
إىل مرَي ور ٌ
اجلنة الثمانية شاء).
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 وعند مسلم من حديث أيب هريرة  أن الني 
أعطاه نعليه وقال( :اذهب بنـعلي هاتـني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط
يشهد أن ال إله إال الله مستـيقنًا هبا قـلبه ،فـبشِّره باجلنة).
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دخول الجنّة إنما يكون برحمة هللا
سبب لدخول الجنة لكنها ال تستقل بذلك؛ بل ال يكون دخول
األعمال ٌ
الجنة إال برحمة اهلل .

 قال سفيان الثوري " :دخول اجلنّة برمحة اهلل ،واقتسام املنازل
والدرجات باألعمال".
 الباء اليت نفت الدخول يف مثل قوله( :لن يدخل أحد منكم اجلنّة بعمله)
هي باء المعاوضة اليت يكون فيها أحد العوضني مقابالً لآلخر.

 والباء اليت أثبتت الدخول يف مثل قوله تعاىل :ﮋ ﰇ ﰈ

ﰉﮊ

هي باء السببيَّة.
 وقد مجع الني  بني األمرين كما يف احلديث الذي رواه
البخاري عن أيب هريرة  أن الني  قال( :لن يـن ِّجي
أح ًدا منكم عمله) قالوا :وال أنت يا رسول الله؟ قال( :وال أنا ،إال أن
يـتـغمدين الله برمحة ،سدِّدوا وقاربوا ،واغدوا وروحوا ،وشيءٌ من الدُّجلة،
والقصد القصد تـبـلغوا).
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هم يطلبونها وهي تطلبهم
يشتاق المؤمنون للجنة فيسألونها من ربهم ،وتشتاق الجنة لهم وتسأل اهلل
أن يدخلهم فيها

 أولوا األلباب يطلبون اجلنّة من رهبم إذ ذاك غاية مبتغاهم ومنتهى رجاهم،

ولذا يقولون :ﱣﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱢ ﭐ ﭐ.
 ويف حديث أنس بن مالك  أن الني  قال( :ما
من مسلم يسأل اهلل اجلنّة ثالثاً إال قالت اجلنّة اللهم أدخله اجلنّة ،ومن
استجار من النّار ثالثاً قالت النّار اللهم أجره من النّار) (.)1
ي
 وعند أيب داوود من حديث جابر  قال :قال الن ُّ
 لرجل( :كيف تقول يف الصالة؟) قال :أتشهد وأقول:
إين ال أحسن دندنـتك وال
إين أسألك اجلنة ،وأعوذ بك من النار ،أما ِّ
اللهم ِّ
ي ( :حوهلا ندندن) (.)2
دندنة معاذ ،فقال الن ُّ
 ووردت أحاديث يف أن اجلنّة تطلب أهلها من رهبا .
ﭐ

( )1أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد ،وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط.
( )2رواه أبو داوود وابن ماجه وغريهما ،وصححه النووي وابن حجر والوادعي واألرناؤوط واأللباني.
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أسماء الجنّة
االسم

سبب التسمية

1

الجنة

لكثرة أشجارها .مشتق من السرت

2

دار

3

دار

السالم

والتغطية ،ومنه اجلنني الستتاره
يف البطن ،واجلا ّن الستتاره عن
اجملن لسرته ووقايته
العيون ،و ّ
الوجه ،واجملنون الستتار عقله.
ومسي البستان جنّة ألنه يسرت
داخله باألشجار ويغطيه.
ألهنا دار سالمة من كل بلية وآفة
السالم،
ومكروه ،واهلل من أمسائه ّ
السالم ،ورهبم
وحتية أهلها ّ
بالسالم ،واملالئكة
حيييهم ّ
بالسالم ،وكالمهم فيها
حييوهنم ّ
سالم ال لغو فيه وال فحش.
ألن أهلها ال يظعنون عنها أبداً

الخلد

دليله
ﱣﭐﲛﲜﲝ
ﭐ

ﲞﲟ
ﲡ ﲣﲤ
ﲢ
ﲠ
ﲥﱢ

ﱣﭐﱫﱬﱭﱮﱯ
ﭐ

ﱰﱢ
ﱱ

ﱣﭐﱞ ﱟﱠﱡﱢ
ﭐ

ﱧ
ﱦ
ﱣﱤﱥ
ﱨ ﱩﱪ
ﱫﱢ
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4

دار

المقامة

ألن أهلها مقيمون فيها خالدون
ال يرحلون عنها.

5

جنة

ألن أهلها ينضم بعضهم إىل بعض

ﱣﭐﲆﲇﲈﱢ

6

جنات

ألن أهلها متوطنون هبا .يقال
عدن باملكان إذا لزمه وأقام به.

ﱣﭐﲳﲴﲵﲶ

7

دار

ألن حياة اآلخرة هي احلياة
احلقيقية اليت ال تنغيص فيها وال
فناء هلا ،وكلمة احليوان مصدر
من احلياة.

8

الفردوس

الفردوس هو البستان الذي جيمع
كل ما يكون يف البساتني

9

جنات

النعيم اسم جامع لكل أشكال
النعيم من مأكول ومشروب
وملبوس ومنظور ومسكون
ومشم.

ﱣﭐﲇﲈﲉ
ﭐ

ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐ ﲑﲒﲓ
ﲔﱢ

المأوى
عدن

ﭐ

ﭐ

ﲹﲻ
ﲺ
ﲷﲸ
ﲼ ﲽ ﲾﱢ

الحيوان

ﱣﭐﱉﱊﱋﱌ
ﭐ

ﱍ ﱏ ﱐﱑ ﱢ
ﱎ

ﱣﭐﲮﲯﲰﲱ
ﭐ

ﲲ ﲳﲴﲵ
ﲶ ﲷﱢ

النعيم
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ﱣﭐﲆﲇﲈ
ﭐ

ﲉﲊﲋ
ﲌﲍ ﱢ

11

المقام

11

مقعد

األمين

الصدق

ألنه موضع إقامة آمن من كل سوء
ومكروه ،جامع لصفات األمن
كلها.
حلصول كل ما يراد من املقعد
احلسن فيها

ﱣﭐﲆﲇﲈ
ﭐ

ﲉ ﲊﱢ
ﱣﭐﱚﱛ ﱜﱝ
ﭐ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ
ﱣ ﱤﱥ ﱢ
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كم عدد الجنّات؟
هي جنا ٌن ال يحصي عددها اال الذي خلقها 
اسم شامل جلميع ما حوته من البساتني واملساكن والقصور.
 اجلنّة ٌ
 وهي جنّات كثرية.
 ويف صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك  أن أم الربيع
بنت الرباء – وهي أم حارثة بن سراقة  -أتت الني
 فقالت :يا ني اهلل أال حتدثن عن حارثة؟ -وكان قتل يوم
ب( -)1فإن كان يف اجلنّة صربت ،وإن كان غري ذلك
سهم غر ٌ
بدر أصابه ٌ
اجتهدت عليه يف البكاء ،قال( :يا أم حارثة إهنا جنان يف اجلنّة ،وإن ابنك
أصاب الفردوس األعلى).
 ويف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري  عن رسول اهلل
 أنه قال( :جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما،
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا
إىل رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن).

( )1هو الذي ال يُدرى من رماه.
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 ويف آييت سورة الرمحن ذكر اهلل  أربع جنان .قال :
ﱣﭐﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱢ ،وقال :
ﲳﲴﱢ.
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ﱣﭐ ﲲ
ﭐ

خلق هللا جنة عدن بيده
اهلل يختص من شاء وما شاء بما شاء تكريماً وتشريفاً ،ومن ذلك جنة عدن
فقد خلقها  بيده

 من باب االصطفاء والتشريف خلق اهلل أشياء بيده ،منها :آدم ،والعرش،
والقلم ،وجنة عدن.
صح عن ابن عمر  قوله" :خلق اهلل أربعة أشياء بيده :العرش،
ّ 
والقلم ،وعدن ،وآدم ،مث قال لسائر اخللق كن فكان".
مسلم يف صحيحه من حديث املغرية بن شعبة  أن الني
 وروى ٌ
 يف حديث سؤال موسى ربه عن أدىن أهل اجلنة منزلة؛ ذكر
قول اهلل تعاىل عن أهل اجلنة( :أولئك الذين أردت ،غرست كرامتهم
بيدي).
ّ
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خزنة الجنّة
للجنة خزنة موَّكلون بها ،ال يعرف عددهم اال اهلل .
 اخلزنة مجع خازن ،وهو املؤَتن على الشيء.
 وللجنة خزنةٌ ،كبريهم رضوان ،وهو اسم مشتق من الرضا ،كما أن كبري
خزنة النّار امسه مالك ،وهو اسم مشتق من امللك وهو القوة والشدة.
 قال تعاىل:

ﲩﲫﲬﲭ
ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲪ

ﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶ

ﲷﱠ.
 وعند مسلم من حديث أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل

( :آيت باب اجلنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من
أنت؟ فأقول :حممد ،فيقول :بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك).
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أول من يقرع باب الجنّة
يحوز شرف ذلك سيِّد األولين واآلخرين محم ٌد  ،فهو أول من
يقرع باب الجنة ،وأول من يدخلها.

 دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك  قال :قال
رسول اهلل ( :آيت باب اجلنة يوم القيامة فأستفتح فيقول
اخلازن :من أنت؟ فأقول :حممد ،فيقول :بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك).

 وعند مسلم أيضاً من حديث أنس بن مالك  قال :قال رسول

اهلل ( :أنا أكثر النّاس تبعاً يوم القيامة ،وأنا أول من يقرع
باب اجلنّة).
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ً
دخوال الجنّة
أول األمم
كما َّ
أن النبي  أول من يدخل الجنة من الناس؛ فأمته أول من
يدخل الجنة من األمم ،وذلك تشريفاً لها وإظهاراً لفضلها على سائر األمم

 دليل ذلك ما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  عن الني
 أنه قالَ( :نن اآلخرون األولون يوم القيامةَ ،نن أول الناس
دخوالً اجلنّة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم).
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صفة السابقني إىل الجنة
هل رأيت القمر ليلة البدر فأعجبك منظره وأدهشك حسنه؟!
فكذلك أول زمرة تدخل الجنة من هذه األمة المحمدية!
 ملا ذكر اهلل تعاىل أصناف بن آدم قسمهم إىل سعداء وأشقياء ،وقسم
السعداء إىل سابقني وأصحاب ميني.
 وجاء ذكر صفة السابقني لدخول اجلنّة يف الصحيحني من رواية أيب هريرة
 أن الني  قال( :أول زمرة تلج اجلنة صورت هم
على صورة القمر لي لة البدر ،ال يـبصقون فيها ،وال ميتخطون ،وال

يـتـغوطون ،آنيتـهم فيها الذهب ،أمشاطهم من الذهب والفضة ،وجمامرهم
األلوة ،ورشحهم املسك ،ولك ِّل واحد منهم زوجتان ،يرى م ُّخ سوقهما من
ب واح ٌد،
وراء اللحم من احلسن ،ال اختالف بيـنـهم وال تباغض ،قـلوبـهم قـل ٌ
يسبِّحون الله بكرًة وعشيًّا).
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 وعند البخاري عنه أيضاً أن الني  قال( :إن أول زمرة
يدخلون اجلنة على صورة القمر لي لة البدر ،مث الذين يـلونـهم على أش ِّد
كوكب د ِّري يف السماء إضاء ًة ،ال يـبولون وال يـتـغوطون ،وال يـتفلون وال
ميتخطون ،أمشاطهم الذهب ،ورشحهم املسك ،وجمامرهم األلوة األجنوج
عود الطِّيب ،وأزواجهم احلور العني ،على خلق رجل واحد ،على صورة أبيهم
اعا يف السماء).
آدم ،ستُّون ذر ً
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الفقراء يسبقون األغنياء إىل الجنة
يسبق الفقراء األغنياء في دخول الجنة بمدة طويلة ألنه لم تكن لهم ٌ
أموال
يحاسبون عليها.

مسلم  من حديث عبداهلل بن عمرو بن
جاء بيان ذلك فيما رواه
ٌ
العاص  قال :مسعت رسول اهلل  يقول( :إن فقراء
املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة بأربعني خريفاً).
ويالحظ هنا أن سبق الفقراء ال يلزم منه عل ُّو مرتبتهم على األغنياء ،فقد يكون
املتأخر أعلى مرتبة.
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من هم الذين ضمنت لهم الجنّة؟
جاءت اآليات واألحاديث مبينة الصفات اإلجمالية والتفصيلية لزمرة السعداء
الذين يدخلون الفردوس هم فيها خالدون

حق خاص لعباد اهلل املؤمنني ،ال
السنة أن اجلنة ٌّ
 دلت النصوص من الكتاب و ُّ
يشاركهم غريهم فيه.
 وجاءت نصوص بأوصاف تفصيلية كربى للمؤمنني وهي أربعة :النبيون
والصديقون والشهداء والصاحلون.

 كما ورد ذكر صفات أكثر تفصيالً ،ومنها:
 بذهلم اإلحسان يف حاليت العسر واليسر.
 كف أذاهم عن النّاس ،وذلك حببس الغيظ والعفو.
 مقابلة الذنب بذكر اهلل والتوبة واالستغفار وعدم اإلصرار.
 إقامة حق اهلل ظاهراً وباطناً.
 أداء حق عباد اهلل.
 من كان ذو سلطان مقسط متصدق موفق.
 الرجل الرحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم.
 العفيف املتعفف صاحب العيال.
 من أثىن عليه النّاس خرياً.
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كل ضعيف متض ِّعف لو أقسم على اهلل ألبره
ُّ 
 املهاجرون واألنصار ومن اتبعهم بإحسان؛ أما من خرج عن طريقتهم
فليس له يف اجلنّة نصيب.
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أكرث أهل الجنّة األمة املحمدية
أمة محمد  هي األمة المرحومة ،وهم نصف أهل الجنة
 دليله ما رواه الشيخان عن عبداهلل بن مسعود  أنه قال :قال لنا
رسول اهلل ( :أما تـرضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟) قال:
فكبـرنا ،مث قال( :أما تـرضون أن تكونوا ثـلث أهل اجلنة؟) قال :فكبـرنا ،مث قال:

إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل الجنَّة ،وسأخربكم عن ذلك ،ما املسلمون يف
( ِّ
الك ّفار ّإال كشعرة بـيضاء يف ثـور أسود ،أو كشعرة سوداء يف ثـور أبـيض).
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النساء يف الجنّة أكرث
الرجال
إذا أخذنا في االعتبار الحور العين؛ كان النساء في الجنة أكثر من ِّ
لكل رجل يف اجلنّة زوجتان من احلور العني.
سبب ذلك أن ِّ
وإما تذاكروا:
 يف الصحيحني عن حممد بن سريين قالّ :إما تفاخرواّ ،
الرجال أكثـر يف اجلنة أم النِّساء؟ قال أبو هريرة  :أولـم يـقل أبو
ِّ
القاسم ( :إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة
كل امرئ منهم
البدر ،واليت تليها على أضوأ كوكب د ِّري يف السماء ،ل ِّ
زوجتان ثنتان ،يرى م ُّخ ساقهما من وراء اللحم ،وما يف اجلنة أعزب).

أقل من الرجال.
 أما إذا أخذنا يف االعتبار نساء الدنيا ّ
فهن يف اجلنّة ّ
 روى مسلم من حديث عمران بن حصني  أ ّن رسول اهلل
 قال( :إن أقل ساكن اجلنّة النساء).
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الذين يدخلون الجنّة بغري حساب
هم السعداء من أمة محمد  ،ممن حقق التوحيد ،ودخل في
زمرة السبعين ألفاً أو يزيدون ،ونشهد أ َّن عكاشة بن محصن األسدي 
منهم

 أما عددهم فقد جاء يف الصحيحني أهنم سبعون ألفاً ،ويف رواية سبعون ألفاً أو
سبعمائة ألف.
 وأما وصفهم الذي استحقوا به ذلك فهو تحقيق التوحيد وَتريده ،فلم يكونوا
يسألون غريهم أن يرقيهم ،ومل يكونوا يتطريون أو يكتوون ولكن كانوا على رهبم
يتوكلون.
السعداء عكاشة بن محصن األسدي  فإن الني
 ومن هؤالء ّ
 ملا ذكرهم؛ ابتدر عكاشة الفرصة فقال" :يا رسول اهلل ادع اهلل
أن جيعلن منهم" فقال رسول اهلل ( :اللهم اجعله منهم) .فلما
قام رجل آخر وسأل مثل ذلك قال له( :سبقك هبا عكاشة).
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مكونات بناء الجنّة
تربتها :الزعفران ،وطينها –وهو المالط بين اللبنتين :-المسك ،وحصباؤها:
اللؤلؤ والياقوت ،وبناؤها :لبنةٌ من ذهب ولبنةٌ من فضة.

 يف حديث أيب املدلّه موىل أم املؤمنني عائشة  أنّه مسع أبا هريرة
 يقول :قلنا :يا رسول اهلل ،ما لنا إذا كنّا عندك رقت قلوبنا وزهدنا يف
الدُّنيا ،وكنّا من أهل اآلخرة ،فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا ومشمنا
أوالدنا ،أنكرنا أنفسنا؟ فقال رسول اهلل ( :لو أنكم تكونون إذا
خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك ،لزارتكم املالئكة يف بيوتكم ،ولو مل
تذنبوا جلاء اهلل خبلق جديد كي يذنبوا فيغفر هلم) .قال :قلت :يا رسول اهلل ،مم
خلق اخللق؟ قال( :من املاء) .قلت :اجلنة ما بناؤها؟ قال( :لبنةٌ من فضة،
ولبنةٌ من ذهب ،ومالطها املسك األذفـر ،وحصباؤها اللُّؤلؤ والياقوت ،وت رب تها

الزعفران ،من يدخلها ينـعم ال يبأس ،وخيلد ال ميوت ،وال تـبلى ثياهبم ،وال يـفىن
شباهبم)(.)1

( )1صححه أمحد شاكر من رواية أمحد ،وحسنه األلباني يف صحيح الرتغيب ،وصححه األلباني يف سنن الرتمذي.
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آنية أكلهم ورشابهم
ذكر منها في كتاب اهلل:
الصحاف
ِّ 

 واألكواب
 واألباريق

 والكؤوس
 والقوارير

 قال تعاىل :ﱡﭐﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱠ.
 وقال تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ.
 وقال تعاىل:

ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﱠ.
 هذا كله مع مالحظة أنه ليس يف اجلنة شيء مما يف الدنيا إال األمساء كما قال
ابن عباس .
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اللباس والحيل ّ واملناديل
جاء في النصوص َّ
أن أهل الجنة:
 يلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق.
 ولباسهم فيها حرير.

 ويحلون من أساور من ذهب ولؤلؤاً.
 وثيابهم ال تبلى.

 ونصيف المرأة على رأسها خير من الدنيا وما فيها.

 ومناديل سعد بن معاذ  في الجنة أحسن من حلل الملوك.

 قال تعاىل :ﱡﭐﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﱠ

 وقال تعاىل:

ﳎﳐﳑ
ﳏ
ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳒﱠ.
 وعند مسلم من حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل 
قال( :من يدخل اجلنة ينعم ،ال يبأس ،ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه.)..
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 وعند البخاري من حديث أنس بن مالك  أن الني 
قال ..( :ولنصيفها على رأسها خريٌ من الدنيا وما فيها).
 ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك  قال :أهدى أكيدر دومة
إىل الني  جبة من سندس فتعجب النّاس من حسنها ،فقال
( :ملناديل سعد يف اجلنّة أحسن من هذا).
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الفرش وتوابعها
هناك الفرش مرفوعة ،والبطائن من إستبرق موضوعة ،والزرابي عبقري مبثوثة،
والنمارق مبسوطة.

 جاء يف وصف فرش أهل اجلنّة أهنا مرفوعة أي هلا مسك وحشو ،وبطائنها من
إستربق فما الظن بالظواهر؟!
عبقري أي عتاق ،وأهنا مبثوثة أي
ايب وهي البسط فوصفت بأهنا
ّ
 وأما الزر ّ
مبسوطة.
 وأما النمارق وهي الوسائد فقد وصفت بأهنا مبسوطة.
 قال ابن القيم " :وتأمل كيف وصف  الفرش بأهنا
مرفوعة ،والزرايب بأهنا مبثوثة ،والنمارق بأهنا مصفوفة ،فـرفع الفرش ٌّ
دال على
ف املساند ٌّ
وبث الزرايب ٌّ
دال على أهنا مهيأة
مسكها ولينهاُّ ،
دال على كثرهتا ،وص ُّ
لالستناد إليها دائماً".
 قال تعاىل :ﱡﭐﲎﲏﱠ.

ﲄﲆﲇﲈﱠ.
ﲅ
 وقال تعاىل :ﱡﭐﱿﲀﲁﲂﲃ
 وقال تعاىل :ﱡﭐﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱠ.
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 وقال تعاىل:

ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﱠ.
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ُ
الّسر واألرائك
ما أروع ما هنالك؛ من سرر وأرائك!
 جاءت النُّصوص:
مصفوف بعضها إىل بعض ،وموضونة أي مضاعفة
السرر يف اجلنّة
ٌ
 بأن ُّ
النسيج.
 وأن للمؤمنني أرائك وهي األسرة يف احلجال ،واحلجال مجع حجلة وهو
شيء يكون معلقاً فوق السرير.
ﱯﱠ.
ﱰ
 قال تعاىل :ﱡﭐﱬﱭﱮ
 وقال تعاىل :ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ.
 وقال تعاىل :ﱡﭐﲤﲥﲦﱠ.
 وقال تعاىل :ﱡﭐﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ.
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الخدم والغلمان
أرأيت اللؤلؤ المكنون ،والد َّر المنثور؟!
 جاء يف وصف خدم أهل اجلنّة أهنم:
 ولدان.
 غلمان.
 خملدون (أي ال ميوتون .قاله ابن عبّاس .)
 أشبه ما يكونون باللؤلؤ املنثور واللؤلؤ املكنون ،وذلك لبياضهم وحسن
خلقهم وانتشارهم لقضاء حوائج أهل اجلنّة.
 قال تعاىل :ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ.

 وقال تعاىل :ﱡﭐﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ.
 وقال تعاىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ.
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نساء أهل الجنّة
اعدد عندك ستة عشر وصفاً بديعاً لنساء أهل الجنة
 ورد منها يف القرآن الكرَي اثنا عشر وصفاً ،وهي:

 )1أزواج :مجع زوج ،واملرأة زوج الرجل ويقال زوجة ،واألول أفصح وهو لغة قريش
وبه نزل القرآن.

 )2مط َّهرات :واملطهرة هي اليت:
 طهرت من احليض والبول والنفاس والغائط واملخاط والبصاق وك ِّل قذر.
 وطهر باطنها من كل خلق سيء.
 وطهر لساهنا من الفحش والبذاء.
 وطهر طرفها من النظر إىل غري زوجها.
كل دنس أو وسخ.
 وطهر ثوهبا من ِّ

 )3حور عين :مجع حوراء ،وهي املرأة الشابّة احلسناء اجلميلة ،بيضاء البشرة،
شديدة سواد العني .أصل الكلمة مأخوذ من احلور ،وهو شدة بياض العني مع
شدة سوادها.
َّ
منهن تقصر طرفها على زوجها فال تنظر
 )4قاصرات الطرف :وذلك أن الواحدة ّ
إىل غريه .ورد هذا الوصف يف ثالث آيات يف القرآن الكرَي (يف الصافات وص
والرمحن).
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الس ّن.
 )5أتراب :مجع ترب ،وهو لدة اإلنسان أي املماثل له يف ِّ

هلن اجلماع.
 )6لم يطمثهن إنس قبلهم وال جان :أي أهنن أبكار مل يسبق ّ

هن الياقوت والمرجان :يشبهن الياقوت يف صفائه ،واملرجان يف بياضه.
 )7كأن َّ
خيامهن.
 )8مقصورات في الخيام :خمدرات مصونات ال خيرجن من
ّ
 )9خيرات :مجيالت الصفات واألخالق والشيم.
 )11حسان :مجيالت الوجوه.

اجهن.
وهن املتحببات إىل أزو ّ
 )11عرب :مجع عروبّ ،

 )12كواعب :مجع كاعب ،وهي النّاهد اليت اشتد صدرها جلماهلا وشباهبا.
 وجاءت األحاديث بذكر أوصاف أخرى لنساء أهل الجنة ،ومنها:
إحداهن لو اطلعت من اجلنّة إىل األرض ملألت ما بينهما رحياً زكيّة.
 )13أن
ّ
 )14وألضاءت ما بينهما( .هذا والذي سبقه جاء يف الصحيحني من حديث
أنس بن مالك .)
مخ ساقها من وراء اللحم( .ورد يف الصحيحني من
 )15وأنّه من فرط مجاهلا يرى ُّ
حديث أيب هريرة .)
اجهن عند أبواب اجلنّة فيقلن :طاملا انتظرناكم
 )16وأن احلور العني يتلقني أزو ّ
فنحن الراضيات فال نسخط ،واملقيمات فال نظعن ،واخلالدات فال منوت،
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إحداهن لزوجها :أنت ح ِّي وأنا حبُّك ،ليس
بأحسن أصوات مسعت ،وتقول
ّ
دونك تقصري وال وراءك معدل(.)1

( )1أخرجه ابن املبارك يف الزهد ،وابن أبي الدنيا يف صفة اجلنّة ،وسنده صحيح.
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أهل الجنّة يزتاورون
من تمام أنس أهل الجنَّة ونعيمهم أنهم يتزاورون فيها ،ويتذاكرون أمور الدنيا
 جاءت نماذج من تلك الزيارات واملذاكرات يف القرآن الكرَي.

 ففي سورة الصافات خيرب اهلل  أن أهل اجلنّة أقبل بعضهم على بعض
يتحدثون ويسألون عن أحوال كانت يف الدنيا ،فقال قائل منهم :إين كان يل
قرين يف الدنيا ينكر البعث ،ويقول هل أنت مصدق بالبعث واجلزاء واحلساب
بعد أن مزقتنا البلى وكنّا تراباً وعظاماً؟ مث يقول املؤمن إلخوانه يف اجلنّة :هل أنتم
مطلعون يف النّار لننظر منزلة قرين هذا وما صار إليه؟ فاطّلع فرآه يف سواء
عرفه إياه ما عرفه لتغري وجهه وشكله من شدة العذاب،
اجلحيم ،ولوال أ ّن اهلل ّ
فقال له :إن كدت لتهلكن ،ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين معك يف
العذاب.

 ويف سورة الطور خيرب اهلل  أن أهل اجلنّة يتساءلون ويذكرون ما كانوا
عليه من اإلشفاق واخلوف من النار ودعائهم اهلل أن ينجيهم منها ،فمن اهلل
السموم.
عليهم ووقاهم عذاب ّ
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سوق أهل الجنّة
من تمام نعيم أهل الجنة أن جعل اهلل لهم سوقاً يأتونها في يوم الجمعة ،فتهب
يح تزيدهم جماالً إلى جمالهم ،وحسناً إلى حسنهم.
عليهم ر ٌ

مسلم  من حديث أنس بن مالك  أ ّن الني
 روى
ٌ
فتهب ريح الشمال
 قال( :إن يف اجلنّة لسوقاً يأتوهنا كل مجعةُّ ،
فتحثو يف وجوههم وثياهبم فيزدادون حسناً ومجاالً ،فيقول هلم أهلوهم :واهلل لقد
ازددمت بعدنا حسناً ومجاالً ،فيقولون :وأنتم واهلل لقد ازددمت بعدنا حسناً ومجاالً).
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ملك أهل الجنة
أقل أهلها منزلةً يعطيه اهلل  فوق عشرة أمثال ملك الدنيا ،فما الظن
بغيره؟! وما ظنك بملك وصفه اهلل  بأنَّه ملك كبير؟!

 قال تعاىل :ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ.
مسلم  حديث املغرية بن شعبة  أن الني
 روى
ٌ
 قال( :سأل موسى ربه ما أدىن أهل اجلنة منزلةً ،قال :هو رج ٌل
ب،
جييء بـعدما أدخل أهل اجلنة اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة ،فيقول :أي ر ِّ
كيف وقد نـزل النّاس منازهلم وأخذوا أخذاهتم ،فيقال له :أتـرضى أن يكون لك
ب ،فيقول :لك ذلك ،ومثـله
مثل ملك ملك من ملوك الدُّنيا؟ فيقول :رضيت ر ِّ
ب ،فيقول :هذا لك وعشرة
ومثـله ومثـله ومثـله ،فقال يف اخلامسة :رضيت ر ِّ
ب.)..
أمثاله ،ولك ما اشتـهت نـفسك ولذت عيـنك ،فيقول :رضيت ر ِّ
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نعيم الجنّة فوق ما يخطر بالبال
عظيم ٌ
مهول فتوقف عن
إذا قرأت عن نعيم الجنة فخطر ببالك شيءٌ ٌ
االسترسال؛ َّ
فإن نعيم الجنة فوق قدرة العقل البشري على التخيل.

 قال :

ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﱠ.
 ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل 
ني رأت ،وال
الصاحلني ما ال ع ٌ
قال( :قال الله  :أعددت لعبادي ّ
أذ ٌن مسعت ،وال خطر على قـلب بشر) قال أبو هريـرة :اقـرؤوا إن شئتم:

ﱡﭐ ﲒ

ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﱠ.

 ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل 
قال( :لقاب قوس أحدكم يف اجلنّة خريٌ مما طلعت عليه الشمس أو تغرب) (.)1
 قال ابن القيم  يف نص بديع:
" كيف يـقدر قدر دار غرسها اهلل بيده،
مقرا ألحبابه،
 وجعلها ًّ
( )1املعنى أنَّ موضع القوس يف اجلنّة وإنْ كان يسرياً يف نظرنا إال أنّه خري من نعيم الدنيا كلها ،ويف هذا بيان سعة نعيم
اجلنّة وما فيها ،وحقارة نعيم الدنيا وزينتها مما هو يف احلقيقة غرور وسراب حيسبه الظمآن ماء ،فيا خلسارة من اغرت
ببهرج الدنيا وزخرفها فآثره على النعيم احلق يف جنّات عدن.
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 ومألها من رمحته وكراماته ورضوانه،
 ووصف نعيمها بالفوز العظيم ،وملكها بامللك الكبري،
 وأودعها مجيع اخلري حبذافريه،
كل عيب وآفة ونقص.
وطهرها من ِّ
ّ 
 فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي املسك والزعفران.
 وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرمحن.
 وإن سألت عن مالطها( )1فهو املسك األذفر(.)2
 وإن سألت عن حصبائها( )3فهي اللؤلؤ واجلوهر.
 وإن سألت عن بنائها فـلبنةٌ( )4من فضة ولبنةٌ من ذهب.
 وإن سألت عن أشجارها فمن فضة وذهب ،ال من خشب وحطب!
 وإن سألت عن مثرها فأمثال القالل.
 وإن سألت عن أهنارها فمن ماء غري آسن ،ومن لنب مل يتغري طعمه ،ومن
مخر لذة للشاربني ،ومن عسل مص ّفى.
 وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخريون ،وحلم طري مما يشتهون.
 وإن سألت عن شراهبم فالتسنيم والزجنبيل والكافور.
 وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة يف صفاء القوارير.

( )1املالط :هو الرتاب الذي ميزج باملاء فيكون طيناً يستخدم لربط اللبنات بعضها ببعض حتى ميأل ما بينها من فراغات.
( )2املسك األذفر :املالط يكون خملوطاً باملسك شديدِ الرائحة الطيبة.
( )3احلصباء :حصى اجلنّة الصغري.
( )4اللبنة :القالب املستطيل أو املربع الذي يستخدم يف البناء.
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 وإن سألت عن سعة أبواهبا فبني املصراعني مسرية أربعني عاماً ،وليأتني عليه
يوم وهو كظيظ( )1من الزحام.
الرياح ألشجارها فإهنا تستفز بالطرب من يسمعها.
 وإن سألت عن تصفيق ِّ
 وإن سألت عن ظلِّها ففيها شجرة واحدة يسري الراكب ُّ
اجملد السريع يف ظلها
مائة عام ال يقطعها.
 وإن سألت عن خيامها فاخليمة الواحدة من درة جموفة طوهلا ستون ميالً.
()2
غرف مبنيّة.
غرف من فوقها ٌ
 وإن سألت عن جواسقها فهي ٌ
 وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إىل الكوكب الطّالع أو الغارب يف األفق.
 وإن سألت عن لباس أهلها فاحلرير والذهب.
الرتب.
 وإن سألت عن فـرشها فبطائنها من إستربق مفروشة يف أعلى ُّ
 وإن سألت عن أرائكها( )3فأسرة عليها احلجال( )4مزررة بأزرار الذهب.
 وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر.
 وإن سألت عن أسناهنم فأبناء ثالث وثالثني.
 وإن سألت عن مساعهم فغناء أزواجهم من احلور العني ،وأعلى منه مساع
أصوات املالئكة والنبيني ،وأعلى منهما خطاب رب العاملني.
 وإن سألت عن مطاياهم اليت يتزاورون عليها فنجائب تسري هبم حيث شاؤوا.
( )1كظيظ :ممتلئ.
( )2اجلواسق :مجع جوسق ،وهو البيت أو القصر.
( )3األرائك :مجع أريكة ،وهي كل ما يتكأ عليه من سريرٍ أو فِراشٍ أو غري ذلك.
( )4احلِجال :مجع حَجَلة وهي مثل القبة على السرير تزين باألقمشة وحنوها ،وتسمى الكُلّة ،وإذا كان السرير عليه
حجلة فهو أريكة عند العرب ،وإذا مل يكن عليه حجلة فال يسمى إال سريراً.
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 وإن سألت عن حليِّهم وشاراهتم فأساور الذهب واللؤلؤ ،وعلى الرؤوس
التيجان.
 وإن سألت عن غلماهنم فولدان خملدون ،كأهنم لؤلؤ مكنون.
 وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم:
 فكواعب أتراب ،جرى يف أعضائهن ماء الشباب. فللورد والتفاح ما لبسته اخلدود،للرمان ما تضمنته النهود.
 و ُّ وللؤلؤ املنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه اخلصور. َتري الشمس من حماسن وجهها إذا برزت، ويضيء الربق من بني ثناياها إذا ابتسمت.النريين،
 إذا قابلت حبها فقل ما تشاء يف تقابل ِّ وإذا حادثته فما ظنك مبحادثة احلبـني، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنني. يرى مخ ساقها من وراء اللحم. لو اطلعت على الدنيا ملألت ما بني األرض والسماء رحيا، والستنطقت أفواه اخلالئق هتليالً وتكبرياً وتسبيحا. ولتزخرف هلا ما بني اخلافقني،كل عني.
 وألغمضت عن غريها ُّ -ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم،
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احلي القيوم.
 وآلمن من على ظهرها باهلل ِّ ونصيفها على رأسها خري من الدينا وما فيها، ووصاهلا أشهى إليه من مجيع أمانيها. ال تزداد على طول األحقاب إال حسناً ومجاال، وال يزداد هلا طول املدى إال حمبة ووصاال. مربأة من احلبل والوالدة واحليض والنفاس، مطهرة من املخاط والبصاق والبول والغائط وسائر األدناس. ال يفىن شباهبا، وال تبلى ثياهبا، وال خيلق ثوب مجاهلا، وال مي ُّل طيب وصاهلا. قد قصرت طرفها على زوجها فال تطمح ألحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. فهو معها يف غاية األماين واألمان، هذا ومل يطمثها قبله إنس وال جا ّن.السن فأتراب ،يف أعدل س ِّن الشباب.
 إن سألت عن ِّ
 وإن سألت عن احلسن فهل رأيت الشمس والقمر،
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 وإن سألت عن احلدق( )1فأحسن سواد يف أصفى بياض يف أحسن حور(.)2
 وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن األغصان،
الرمان،
 وإن سألت عن النّهود فهن الكواعب هنودهن كألطف ُّ
 وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت واملرجان،
 وإن سألت عن حسن اخللق فهن اخلريات احلسان ،الاليت مجع هلن بني
احلسن واإلحسان.
 وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب املتحببات إىل
األزواج ،وإن قبّلت فال شيء أشهى من ذلك التقبيل ،وإن ّنولت فال أل ّذ وال
أطيب من ذلك التنويل.
 وإن سألت عن يوم املزيد ،وزيارة العزيز احلميد ،ورؤية وجهه املنزه عن التمثيل
والتشبيه ،كما ترى الشمس يف الظهرية والقمر ليلة البدر فقد تواتر عن
السنن واملسانيد ،من رواية جرير
الصادق املصدوق النقل فيه ،يف ِّ
الصحاح و ُّ
وصهيب وأنس وأيب هريرة وأيب موسى وأيب سعيد.
 فاستمع يوم ينادي املنادي :يا أهل اجلنة إن ربكم  يستزيركم
فحي على زيارته ،فيقولون مسعاً وطاعةً وينهضون إىل الزيارة مبادرين ،فإذا
بالنجائب قد أعدت هلم فيستوون على ظهورها مسرعني ،حىت إذا انتهوا إىل
الوادي األفيح الذي جعل هلم موعدا ،ومجعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم

( )1احلدق :مجع حدقة ،وهو السواد املستدير وسط العني.
( )2احلَوَر :شدة البياض يف بياض العني ،مع شدة السواد يف سوادها.
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الرب  بكرسيه فنصب هناك ،مث نصبت هلم منابر من
أحدا؛ أمر ُّ
نور ،ومنابر من لؤلؤ ،ومنابر من زبرجد ،ومنابر من ذهب ،ومنابر من فضة.
 مث جلس أدناهم -وحاشاهم أن يكون فيهم دينء -على كثبان املسك ،وما
يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم يف العطايا.
 حىت إذا استقرت هبم جمالسهم ،واطمأنت هبم أماكنهم ،نادى املنادي :يا
أهل اجلنة إن لكم عند اهلل موعداً يريد أن ينجزكموه ،فيقولون :ما هو؟ أمل
يبيض وجوهنا ،ويثقل موازيننا ،ويدخلنا اجلنة ،ويزحزحنا عن النار؟
نور أشرقت له اجلنة ،فرفعوا رؤوسهم فإذا
 فبينما هم كذلك إذ سطع هلم ٌ
اجلبار  ،وتقدست أمساؤه ،قد أشرف عليهم من فوقهم وقال( :يا
أهل اجلنة سالم عليكم) ،فال تـرُّد هذه التحية بأحسن من قوهلم :اللهم أنت
السالم ،تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام.
السالم ،ومنك ّ
ّ
الرب  يضحك إليهم ،ويقول( :يا أهل اجلنة)،
 فيتجلى هلم ُّ
فيكون أول ما يسمعونه منه( :أين عبادي الذين أطاعوين بالغيب ومل يروين
فهذا يوم املزيد؟) ،فيجتمعون على كلمة واحدة؛ أن قد رضينا فارض عنا،
فيقول( :يا أهل اجلنة إين لو مل أرض عنكم مل أسكنكم جنيت ،هذا يوم
املزيد فاسألوين) ،فيجتمعون على كلمة واحدة؛ أرنا وجهك ننظر إليه،
فيكشف هلم الرب  احلجب ويتجلى هلم ،فيغشاهم من نوره ما لوال
أن اهلل تعاىل قضى أن ال حيرتقوا الحرتقوا ،وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال
حاضره ربه تعاىل حماضرًة ،حىت أنه ليقول( :يا فالن أتذكر يوم فعلت كذا
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رب أمل تغفر يل؟ فيقول:
وكذا) يذكره ببعض غدراته يف الدنيا ،فيقول :يا ِّ
(بلى مبغفريت بلغت منزلتك هذه).
 فيا لذة األمساع بتلك احملاضرة! ويا قرة عيون األبرار بالنظر إىل وجه الكرَي يف
الدار اآلخرة! ويا ذلة الراجعني بالصفقة اخلاسرة!

ﱡﭐﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎ

ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱠ".
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أعىل نعيم الجنّة رؤية الرحمن
 هذا الباب:

 أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدراً،
 وأقرها لعيون أهل السنة واجلماعة،
 وأشدها على أهل البدعة والفرقة.

 وهي الغاية اليت مشّر إليها املشمرون ،وتنافس فيها املتنافسون ،وتسابق إليها
املتسابقون ،وملثلها فليعمل العاملون.
 إذا ناهلا أهل اجلنة نسوا ما هم فيه من النعيم،

 وحرمانه واحلجاب عنه ألهل اجلحيم؛ أشد عليهم من عذاب اجلحيم.

 اتفق عليها األنبياء واملرسلون ،والصحابة والتابعون ،وأئمة اإلسالم على
تتابع القرون.

 األدلة على رؤية اهلل تعالى:
الدليل األول :إخبار اهلل عن أعلم اخللق به يف زمانه ،وهو كليمه وجنيِّه وصفيُّه
من أهل األرض موسى  أنه سأل ربه النظر إليه فقال له ربه:
ﲵﲷﲸ
ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲶ
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ﲿﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆ
ﳀ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾ

ﳇﳈﳉﱠ ،والداللة من هذه اآلية من وجوه ،منها:
 )1أنه ال يظن بكليم الرمحن أن يسأل ربه ما ال جيوز عليه.
 )2أن اهلل  مل ينكر عليه سؤاله.
 )3أن اهلل أجابه (لن تراين) ومل يقل إين ال أرى ،وهذا يدل على أنه سبحانه
لكن موسى  ال حتتمل قواه رؤية اهلل يف هذه الدار.
مرئي و ّ
 )4أنه أخربه أن اجلبل مع قوته وصالبته مل يطق رؤية اهلل فكيف بالبشر؟
 )5أن اهلل َتلى للجبل فكيف ال يتجلى ألنبيائه ورسله وأوليائه.
 )6أن اهلل كلمه منه إليه ،ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤيته أوىل باجلواز.
الدليل الثاني :النصوص الدالة على لقاء املؤمنني رهبم  ،كقوله تعاىل:
ﮋﯮ ﯯ ﯰﯱﮊ  ،وقوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﮊ.
احلي السليم من العمى
وقد أمجع أهل اللسان على أن اللقاء مىت نسب إىل ِّ
واملانع؛ اقتضى املعاينة والرؤية.
الدليل الثالث :قوله تعاىل :ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱠ.
فسر هذه اآلية رسول اهلل  ،وبني أن احلسىن اجلنّة ،والزيادة
وقد ّ
النظر إىل وجه اهلل الكرَي.
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روى مسلم من حديث صهيب  أ ّن رسول اهلل  قرأ
هذه اآلية مث قال( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار ،نادى مناد :يا أهل
موعدا يريد أن يـنجزكموه ،فيقولون :وما هو؟ أمل يـثـقِّل اهلل
اجلنة إن لكم عند اهلل ً
نجنا من النار؟ فيكشف احلجاب ،فينظرون
موازيننا ،ويـبـيِّض وجوهنا ،ويدخلنا اجلنة ،وي ِّ
إليه فواهلل ما أعطاهم اهلل شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وال أقر ألعينهم).
الدليل الرابع :قوله تعاىل:

ﱴﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿ
ﱲ ﱵ
ﱡﭐ ﱳ

ﲀ ﲁﲂ ﱠ.
ووجه االستدالل :أن اهلل جعل من أعظم عقوبة الكفار حجبهم عن رؤيته
ومساع كالمه؛ فلو مل يره املؤمنون ويسمعوا كالمه كانوا أيضاً حمجوبني عنه.
ولذا قال الشافعي  عن هذه اآلية" :فيها داللة على أن أولياء اهلل يرون
رهبم يوم القيامة".
الدليل الخامس :قوله تعاىل :ﱡﭐﳬﳭﳮﳯﳰﳱﱠ.
علي وأنس " :هو النّظر إىل وجه اهلل ."
قال ٌّ
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الدليل السادس :قوله تعاىل:

ﱚﱜ
ﱛ
ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱝﱞ ﱠ .
ومعلوم أن املدح ال يكون إال
اهلل  إمنا ذكر هذا على سبيل التمدح،
ٌ
باألوصاف الثبوتيّة ،أما العدم احملض فليس بكمال .فلو كان املراد بقوله (ﱕ

ﱖ ﱗ) أنه ال يرى حبال مل يكن يف ذلك مدح وال كمال ،ألن العدم
الصرف ال يرى وال تدركه األبصار ،وربنا متعال عن أن ميدح مبا يشاركه فيه العدم
ِّ
احملض.
ومعىن اآلية :أن اهلل يرى لكن ال يدرك وال حياط بعظمته سبحانه وحبمده.
الدليل السابع :قوله تعاىل :ﱡﭐﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ.
يف هذه اآلية أضاف النظر إىل الوجه ،وع ّداه بأداة (إىل) الصرحية يف نظر العني،
يح يف أن اهلل تعاىل أراد
وأخلى الكالم من قرينة تصرفه عن احلقيقة ،و ُّ
كل هذا صر ٌ
بذلك نظر العني.
 وأما األحاديث عن الني  الدالة على الرؤية فكثرية متواترة.
وعلى املسلم أن يتلقاها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر حىت ال يكون عن ربه
يومئذ من احملجوبني .ومن هذه األحاديث:
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ما رواه الشيخان عن أيب هريرة  أن أناساً قالوا :يا رسول الله هل
اب؟)
نـرى ربـنا يوم القيامة؟ فقال( :هل تض ُّارون يف الشمس ليس دونـها سح ٌ
قالوا :ال يا رسول الله ،قال( :هل تض ُّارون يف القمر ليـلة البدر ليس دونه
اب؟) قالوا :ال يا رسول الله ،قال( :فإنكم تـرونه يوم القيامة كذلك.)..
سح ٌ
الرومي  أ ّن رسول اهلل
وعند مسلم من حديث صهيب بن سنان ّ
 قال( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،يقول الله تبارك وتعاىل:
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون :أمل تـبـيِّض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة ،وتـن ِّجنا
من النّار؟ قال :فـيكشف احلجاب ،فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر
إىل رِّهبم .)
ويف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري  أن الني
 قال( :جنتان من فضة ،آنيتهما وما فيهما من فضة،
وجنتان من ذهب ،آنيتهما وما فيهما من ذهب ،وما بني القوم وبني أن
ينظروا إىل رِّهبم ّ إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن).
عم ٌار صال ًة فأوجز فيها ،فأنكروا
ويف مسند أمحد عن أيب جملز قال :صلّى بنا ّ
إين قد دعوت
السجود؟ قالوا :بلى ،قال :أما ِّ
الركوع و ُّ
ذلك ،فقال :أمل أمت ُّ
فيهما بدعاء كان رسول اهلل  يدعو به" :اللهم بعلمك
خريا يل ،وتـوفن إذا
الغيب ،وقدرتك على اخللق ،أحين ما علمت احلياة ً
خريا يل ،أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ،وكلمة احل ِّق يف
كانت الوفاة ً
الرضا ،والقصد يف الفقر والغىن ،ولذة النظر إىل وجهك ،والشوق
الغضب و ِّ
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إىل لقائك ،وأعوذ بك من ضّراء مضرة ،ومن فتنة مضلة ،اللهم زيـِّنّا بزينة
اإلميان ،واجعلنا هدا ًة مهديِّني".
 قال الطربي :روى أحاديث الرؤية عن رسول اهلل  ثالثةً وعشرين
صحابيًّا.
 قال ابن القيم :والنُّقول يف هذا عن التابعني واألئمة األربعة وشيوخهم وأتباعهم
وأئمة اللغة أكثر من أن حتصر.

84

تكليم هللا ألهل الجنّة
أفضل نعيم أهل الجنة رؤيتهم ربهم  وتكليمه إياهم
 جاء يف وعيد اهلل للذين يشرتون بعهده وأمياهنم مثناً قليالً أنه ال يكلمهم يوم
القيامة ،وكذلك األمر يف وعيد الذين يكتمون ما أنزل اهلل من البينات واهلدى؛
فلو كان ال يكلم عباده املؤمنني لكانوا يف ذلك هم وأعداء اهلل سواء ،ومل يكن
يف ختصيص أعدائه بعدم كالمهم فائدة.
 أخرب سبحانه أنه يسلم على أهل اجلنّة ﱡﭐﱘﱙﱚﱛﱜﱠ.

 أحاديث الرؤية؛ يف أكثرها إثبات التكليم.
ّ بوب البخاري يف الصحيح :باب كالم الرب تبارك وتعاىل مع أهل اجلنة.
 أفضل نعيم اجلنّة رؤية وجهه تبارك وتعاىل ،وتكليمه هلم .ومن أنكر ذلك فقد
أنكر روح اجلنّة ،وأعلى نعيمها وأفضله ،الذي ما طابت ألهلها إال به.
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أبديّة الجنّة
جاءت النصوص المحكمة مؤكدةً خلود أهل الجنة فيها.
الصيغ اليت جاءت هبا تلك النصوص ،ومنها:
 وقد تعددت ِّ
 )1التأبيد ،كقوله تعاىل :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮊ .
 )2اإلخبار بأن أهلها ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل.
 )3التصريح ،كما يف حديث مسلم عن أيب هريرة  أن رسول اهلل
 قال( :ينادي مناد :إن لكم أن تص ُّحوا فال تسقموا أب ًدا،
وإن لكم أن حتيـوا فال َتوتوا أب ًدا ،وإن لكم أن تشبُّوا فال تـهرموا أب ًدا ،وإن
لكم أن تـنـعموا فال تـبأسوا أب ًدا).
 )4اإلخبار بذبح املوت بعد أن جياء به على هيئة كبش أملح ،كما يف
الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل
 قال( :يـؤتى باملوت كهيئة كبش أملح ،فينادي مناد :يا
أهل اجلنة ،فـيشرئبُّون ويـنظرون ،فيقول :هل تـعرفون هذا؟ فيقولون :نـعم،
هذا املوت ،وكلُّهم قد رآه ،مث ينادي :يا أهل النّار ،فـيشرئبُّون ويـنظرون،
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فيقول :وهل تـعرفون هذا؟ فيقولون :نـعم ،هذا املوت ،وكلُّهم قد رآه ،فيذبح
ود فال موت.)..
ود فال موت ،ويا أهل النّار خل ٌ
مث يقول :يا أهل اجلنة خل ٌ
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آخر من يدخل الجنة
رجل م َّن اهلل  عليه فأنجاه من النارَّ ،
ولكن له شأناً عجباً معجباً
إنه ٌ
مفصلةً أحوال آخر رجل يدخل اجلنة ،ومن ذلك:
 جاءت األحاديث ِّ
 أنه يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا.
 وأنه يعرض عليه صغار ذنوبه فيقر هبا وهو مشفق من الذنوب الكبار اليت مل
كل سيئة حسنة ،فيبدأ بذكر كبار ذنوبه
تعرض عليه بعد ،فيبشره ربه بتبديل ِّ
اليت مل تعرض! ويقول :رب قد عملت أعماالً ال أراها هاهنا! وملا ح ّدث
الني  هبذا ضحك حىت بدت نواجذه.
 وأنه يرتقى يف طلباته ،وكلما عاهد اهلل ال يطلب شيئاً آخر؛ نكث عهده
لعدم قدرته على الصرب على ما يراه من نعيم هو أعظم من سابقه ،حىت
يعطيه اهلل الدنيا ومثلها معها .ح ّدث هبذا ابن مسعود  فضحك،
فلما سئل قال :هكذا ضحك رسول اهلل  فقال الصحابة:
رب العاملني حني قال
مم تضحك يا رسول اهلل؟ فقال( :من ضحك ِّ
لكن على ما أشاء
أتستهزئ يب وأنت رب العاملني؛ فيقول :ال أستهزئ بك و ِّ
قادر) (.)1

( )1رواه مسلم.
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متفرقات
احتجاج الجنة والنار
 يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل 
قال( :احتجت النّار واجلنة ،فقالت النّار :يدخلن اجلبّارون واملتكربون .وقالت
اجلنة :يدخلن الضُّعفاء واملساكني ،فقال اهلل  للنّار :أنت عذايب أنتقم
بك ممن شئت .وقال للجنة :أنت رمحيت أرحم بك من شئت).
يبقى في الجنة مكان ينشئ اهلل له خلقاً يسكنهم إياه
 يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك  أن رسول اهلل
حىت
 قال( :ال تزال جهنم يـلقى فيها وتـقول :هل من مزيدّ ،
ب العزة فيها قدمه ،فـيـنـزوي بـعضها إىل بـعض وتـقول :قط قط بعزتك
يضع ر ُّ
حىت يـنشئ الله هلا خل ًقا ،فيسكنـهم فضل
وكرمك .وال يزال يف اجلنة فض ٌل ّ
اجلنة).
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يرتقي العبد في الجنة درجات باستغفار ولده له
 روى أبو هريرة  أن رسول اهلل  قال( :إن اهلل لريفع
أىن يل هذه؟ فيقول :باستغفار
الصالح يف اجلنة فيقول :يا ِّ
رب ّ
الدرجة للعبد ّ
ولدك لك)(.)1
يتفضل اهلل تعالى على اآلباء فيرفع األبناء إلى درجتهم ليكونوا معهم
 قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﲂﲄﲅﲆﲇﲈﱠ.
ﱿ ﲀﲁ ﲃ
 قال الشعي" :أدخل اهلل الذرية بعمل اآلباء اجلنّة".
 قال إبراهيم" :أعطوا مثل أجور آبائهم ،ومل ينقص اآلباء من أجورهم شيئاً".
كل العبادات في الجنة ترفع إال عبادة ِّ
الذكر
 عند مسلم من حديث جابر بن عبداهلل  أن رسول اهلل
 قال( :يأكل أهل اجلنة فيها ويشربون ،وال ميخطون ،وال
يتـغوطون ،وال يبولون ،وإمنا طعامهم جشاءٌ ،ورش ٌح كرشح املسك ،يـلهمون
التسبيح واحلمد كما يـلهمون النـفس).
( )1رواه أمحد ،وابن ماجه ،والطرباني يف األوسط ،وابن عبدالرب يف التمهيد ،والبيهقي يف السنن الكربى ،والبخاري
يف األدب املفرد ،ومالك يف املوطأ عن سعيد بن املسيب ،وصححه ابن كثري يف تفسريه.
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