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  املقـدمـة
  

احلمد هللا الذي كرم من خلقه اإلنسان، وبني له طريق اخلري واإلميان، ويسره له وجزاه باتباعه             
ني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب إنس          أشرف اجلنان، وزينها له، وخلق له فيها ما ال ع         

وأصلي وأسلم على من مجع خري اخلصال والشمائل احلسان، سيدنا حممد خامت النبيني،             . وال جان 
  .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

  ..وبعد
فإن من أعجب األمور أن يسمع سامع عن اجلنة وما أعد اهللا فيها مث ال حيركه داع الـشوق                   

  . هلا والوصول إليهاإىل العمل
يسمع عنها صحابة رسول اهللا ومن تبعهم من السلف الكرام فيصبحون وميسون وليس هلـم              

  .هاجس إال نيلها وطلب نعيمها
  .ونسمع عنها، ونتيقّن من وجودها، ونؤمن ا، مث نضرب الذكر صفحاً عنها

  .نسيغفلنا عن ختيلها فغابت عن األذهان، وما كان بعيداً عن الذهن فهو م
كيـف  ... كيف نسمع كما ذلك اجليل الفريد ونبصر ببصائرهم       .. كيف نصحو من غفلتنا   

  نسمع عنها فال نتحرق شوقاً إليها كما يتحرقون، ونذوب لرؤيتها هلفاً وحباً كما يذوبون؟
، حينما جاء ذا الدين العظيم، ووعد متبعيه باجلنان، كانت قلوم خاوية             إن رسول اهللا    

فحري مبن مسع منهم مـا      . ئق الشهوات، مصقولة من شوائب األدران، سليمة من اآلفات        من عال 
كذاك الصحايب الذي رمى بتمرات كـان       . مينيهم به الرسول الكرمي أن يلقوا ما بأيديهم ليتبعوه        

  .بخ بخ، ما بيين وبني اجلنة إال هذه التمرات فألقاها وذهب للجهاد فقاتل وقتل: يأكلها قائالً
قد نصب الصحابة اجلنة يف أذهام هدفاً ال يفارقهم، ينظر أحدهم إليه إذا عمل، وينظر إليه                ل

)) كيف أصبحت يا حارثـة؟    ((:    إذا قام أو نام، هاهو حارثة رضي اهللا عنه سأله رسول اهللا           
 :قـال )) انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إميانك؟      ((: أصبحت مؤمناً حقاً، قال   : قال

عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت اري، وكأين أنظر عرش ريب بارزاً، وكأين أنظر               
يا حارثة عرفـت    ((: إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها، قال            

  .)١())فالزم
ن حافزاً لـه علـى      فإذا جسد املرء اهلدف الذي يعمل له جتسيداً حسناً وزينه يف خميلته، كا            

العمل، وباعثاً له على اإلقدام، وإال كان خرباً غائباً عنه، واإلنسان بطبيعته مييل إىل ما يراه أكثـر                  

                                                 
ولكن احلديث يستأنس به يف هذا الشأن فـإن         . ، وفيه يوسف بن عطية وهو متروك      )٩٨١(الزوائد ورقمه    اهليثمي، جممع    ) ١ (

صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان هذا دأم يف العزوف عن الدنيا والنظر بعني البصرية إىل عظمة رم عز وجل                      
  .وإىل جنته وناره
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ليس اخلرب كاملعاينة، إن اهللا تعاىل أخرب موسى مبا صنع قومـه يف             ((:   مما يسمع عنه، وقد قال      

، ومل يكن موسى عليه     )١())اح فانكسرت العجل فلم يلِق األلواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى األلو         
السالم مكذباً مبا أخربه به ربه عز وجل وحاشاه، ولكن وقْع اخلِرب عليه إذْ مسعه، مل يكـن بقـوة                    

واجلنة خرب من األخبار ال ميكن رؤيتها يف احلياة الدنيا وإال ملا بقي على وجه               . تأثريه عليه إذ عاينه   
  .انه يف إخفائهاالبسيطة كافر، وتلك حكمة اهللا سبح

مجيلة املنظر، فارهةً، براقة،    ) سيارة(أرأيت كيف أن بعض املتاجر والشركات تعمد إىل اختيار          
فتضعها أمام أبواا مكافأة ملن يفوز يف مسابقاا بدالً عن اإلخبار عنها، حىت إذا رآهـا النـاس                  

  .)٢(تكالبوا على املتجر للشراء عسى أن يكون الفوز حليف أحدهم
ا كانت اجلنة مكافأة مؤجلة، فإن على العامل أن يراها بقلبه ويضعها نصب عينيه ليحفّزه               ومل

ذلك على نواهلا، وإال أصابه الفتور، وأقعده الكسل، فإا ملا غابت عن األبصار، رآها املتقـون                
 تلك  وكلما تقرب العبد إىل اهللا تكشفت له      . بالبصائر كما يف حديث حارثة السابق رضي اهللا عنه        

فمن أهم األمور تعريف اجلنة ورسـم       . )٣(الغيبيات فرآها ببصريته، لذلك فهو يعبد اهللا كأنه يراه        
صورة متكاملة هلا يف اخليال وخاصة بعد الفراغ من قراءة هذا الكتـاب، وتـدعيمها بعناصـر                 

ـ               ف اجلنـة   مشاهدة لدى املتخيل كي يقرا منه ويربطها حبواسه، ولذلك أكثر اهللا تعاىل من تعري

، قـال   ]٦:حممـد [}  ٱْلجنـَة عرَفهـا َلهُـم       ويُـدِخُلهُمُ {: ووصفها يف كتابه الكرمي وقال عز وجـل       

حددها هلم، وقال غريه عرفها هلم مراراً ووصفها، وحيتمل املعىن تعريفها مـن بـاب               : الزخمشري

 لتقريبها للـسامع     يف وصف اجلنة بعناصر من الدنيا       وقد استعان الرسول    . )٤(تعريف الضالة 
تشبه شجرة بالشام تدعى اجلوزة تنبت على ساٍق        ((: كقوله لألعرايب وهو يصف له شجرة طوىب      

هل ذبح أبـوك    ((: وكقوله وهو يصف له ِعظَم حبة العنب يف العنقود        )) واحدة وينفرش أعالها  
ـ ((: نعم، قال: قال)) تيساً من غنمه قطّ عظيماً     ذي لنـا منـه   فسلخ إهابه فأعطاه أمك وقال اخت

  .، وبني له أن ِعظَم احلبة من العنب كعظم ذلك الدلو)٥())دلواً؟
فمن األسباب املسامهة يف عزوف الناس يف عصرنا احلديث عن تذكر اجلنة والعمل هلا، عدم               
رسم صورة صحيحة متكاملة عناه يف األذهان، وذلك بعد أن تطاول العهد وبعد الزمان، وبعد أن       

قلوب، وغلّفتها الشهوات، وأسقمتها املعوقات والرتعات، وبعد أن سـكن          تراكم الران على ال   
الناس املنازل الفاخرة، والقصور الباهرة، وبعد أن أضحى العامل كله قرية صغرية، ورأى النـاس               

                                                 
  ).٥٣٧٤(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ورقمه ، )٢٤٥١-١/٤٤٣( رواه أمحد يف مسنده  )٢ (
  . وهذا األسلوب نوع من القمار وامليسر حذر منه العلماء فانتبه يا رعاك اهللا )٣ (
  . أما التفكر يف اهللا فال يكون يف ذاته ولكن تتضح عظمته يف التفكر يف خملوقاته)٤ (
  .ة انظر تفسري القرطيب والرازي وهلا معاٍن أخرى حمتمل )١ (
  . سيأيت خترجيه يف فقرة الشجر والثمار )٢ (
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ودخلت بيوم تلك الوسـائل الـيت       . جنان الدنيا كأملانيا وأمريكا وماليزيا وجزء هاواي وغريها       
  .ر وأمجل املناظرتعرض هلم أى الصو

أقول ومع ضعف إميام، واسترساهلم يف امللذات آثروا املكافأة العاجلة على اجلائزة املؤجلة،             
وأخذوا ينظرون إىل اجلنة بعني املمتلئ الشبع، الذي آثر الراحة بعد التخمة، فلو رحت تمنـيهم                

ما أكثرها، أو   : البساتني والظالل، قالوا  رأينا، وب : عندنا، وباألار والعيون، قالوا   : بالقصور، قالوا 
إذ كيف ملن مأل جوفه بلذيذ الطعام أن يفكّر يف غـريه            . مللناهن: حىت بالنساء احلسناوات، قالوا   

أضف إىل ذلك   . ولو كان أطيب منه، وكيف ملن تشبع من شهواته أن يفكّر يف غريها حال شبعه              
والطمع يف جواره، تضعف وتربد بقـدر إغـراق         أن حرارة اإلميان باهللا تعاىل والشوق إىل لقائه         

  .اإلنسان يف دنياه ونسيانه ألخراه
 ينظرون إىل اجلنة ويشمرون هلا، وكيـف       لعل ذلك يفسر كيف كان صحابة رسول اهللا         

  .ينظر إليها نفر منا ويعزف عنها
د العظيم  لقد كانوا ينظرون إليها على أا مقعد صدق يف جوار كرمي، هو جوار امللك الواح              

سبحانه وتعاىل، وبعد ذلك كانوا ينظرون إليها بنفوس خاوية من الشهوات، وعيون مل تر امللذّات               
  .قياساً ملا حنن فيه، وقلوب متعطشة إىل ينابيع اهلدى

لعل من آثار العاجل نسي نفاسة اآلجل، وظن أن ما هو فيه مثل ما مني به بعد أمد ال يعلـم                     
  .منتهاه

ية احلديثة كثرياً من الناس، رت أبصارهم زخارفها، وأخذت مبجامع قلوم           لقد أغرت املدن  
  .مفاتنها، حىت انساق وراءها الكثريون مع أنه ال سبيل إىل مقارنة نعيمها بنعيم اجلنة

ن الشباب، تلك املرحلة الذهبية، والفترة الفتية من عمر اإلنسان، واألطباء يـسعون     هاهو س 
قري إلطالته، فكم يتمنى كل شاب أن تقف عجلة الزمان به، والشيخ ينظر             جاهدين يف صنع العقا   

  .إليه كحلٍم مجيل ويتمنى أن يعود الزمن به إىل الوراء
هاهو عصر التقدم والترف املادي، واالكتشافات واالختراعات يعجز عن توفري أهم سـبل             

األب خياف على أبنائه املـصائب      إنه األمن واألمان، فالغين خياف على ثروته الضياع، و        .. الراحة
.. والكوارث، ورب املرتل خياف عليه السرقات، والصحيح خياف املرض، واملريض خياف املـوت     

  .خوف أينما توجهت، وكلما كثر املال واملتاع كثر اخلوف والرعب.. خوف
لقد توفرت مجيع أنواع امللذات ألصحاا إال أن كل لذّة يـشوا شـائبة؛ فهـذا يـسبب             

وذلك يزيد من معدل الضغط، وذاك جيلب اإليدز والزهري         ) الكلسترول(طان، وهذا يرفع    السر
  .واهلربز أعاذنا اهللا

وقد توفرت مجيع سبل الراحة ولكن كثرة الراحة جتلب اخلمول وتؤدي إىل السمنة والبطالة              
 يف األرض   بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء       : (وجتلب األمراض حىت أصبح املرء إذا أكل قال       

خلوفه من مضرة تلك الشهوة وإذا خرج للسياحة تعوذ باهللا من شـر كـل ذي                ) وال يف السماء  
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متاع يشوبه اهلم والغم وخيالطه اخلوف واهللع، إال من أنعم اهللا عليه بالقرب منه والفـرار                .. شر
  .إليه

 وسهولة احلياة، أن تزيح     هل استطاعت املدنية احلديثة يف ظل اجلنان الوارفة واملناظر اخلالّبة،         
عن كواهل أصحاا شبح اخلوف، أو أن تؤمن هلم حياة بدون مرض، أو جمتمعاً بدون جرمية، أو                 
ترفاً ال فقر بعده، أو شباباً ال هرم يعقبه وال موت يفنيه، ما أقصر هذه احلياة الدنيا اليت حيـرص                    

  .جلنة حلظاتالناس على حتصيل كل ما يشتهون فيها وهي ال تساوي يف عمر ا
إن الرجل يف اجلنة ليعانق زوجته عمر الدنيا، وإنه لتوضع املائدة بني يديه فال ينقضي شـبعه                 

  .)١(عمر الدنيا، وإنه ليضع اإلناء على فيه فال ينقضي ريه عمر الدنيا
فلنصح من غفلتنا، ولنِفق من رقدتنا قبل أن يفوت األوان ويسبق الـسابقون إىل اجلنـان،                

 } َأعمــُل صـــِٰلحًا ِفيمــا َترْكــتَُلعّلــى uربّ ٱرِجعُــوِن {: ينظــر يف حــسرة يقــولويبقــى مــن 
ــون[ ــى  َأو{، ]١٠٠، ٩٩:املؤمن ــَأُكون ِمــن ٱْلمُحــِسِننيَكـــرةً َتُقــوَل ِحــني َتــرى ٱْلعــَذاب َلــو َأن ِل  } َف
  ].٥٨:الزمر[

  

            املؤلفـان                                                 

                                                 
يؤيده قول ). ١٣٦ص( يؤثر مثل ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنه انظر بستان الواعظني ورياض السامعني البن اجلوزي  )١(  

العـني  انظر احلديث يف فقـرة احلـور        ..)) إن الرجل يف اجلنة ليتكئ يف اجلنة سبعني سنة قبل أن يتحول           : (($ الرسول  

أال تعدل هذه اللحظات عمـره يف       )) إن شهوته لتجري يف جسده سبعني عاماً جيد اللذة        : ((والغلمان، وقول سعيد بن جبري    
  ).جسده(بدالً من ) جسدها(البن أيب شيبة بلفظ ) ٤٢١٧(؟ وقول سعيد عزاه الزبيدي يف ختريج اإلحياء ...الدنيا
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  عوائد االستثمار
  

أرض تتخللـها   .. أخي املسلم كيف بك إذا عرضت عليك قطعة أرض يف أمجل بقاع الدنيا            
أرض تزينها احلدائق الغنـاء ذات األشـجار        .. أار جارية تنثر يف أرجائها رذاذ املسك والطيب       

راكبة، والثمـر الناضـج، والفواكـه       السامقة، والظالل الوارفة، والنخيل الباسقة، واخلضرة املت      
  !اللذيذة؟

 فإـا يف    . .ن، ولو كانت متراً أو بضعة أمتار      لعلك تتنهد وتقول ليت يل أرضاً يف ذلك املكا        
متناول يديك، وإن اهللا قد وعد كال من عباده املؤمنني ا، بل وأقطعهم منها املساحات الشاسعة                

ن املالئكة يبنون، وليتك ترى مواد البناء، إا لبنـات          املترامية األطراف، وأوقف عليها عماالً م     
الزبرجد والياقوت ومالطها، وهو الذي يف مقام األمسنت أو الطني ـ هو املسك اخلالص، فمـا   
عليك إال أن توفر مثنها، وإن مثنها دون ما تتصور بكثري، فلن تنفق يف سبيلها املاليني ولن تضطر                  

إنه فقط خمزونك من احلسنات، فـإن       . أ إىل امتالكها بالتقسيط   إىل االقتراض من البنوك، أو تلج     
أردت بنيت بني تلك اخلضرة اجلميلة، واملاء الرقراق خياماً من اللؤلؤ اوف جمهزة مبا فيها مـن                 
الفُرِش واحلور احلسان، وإن شئت بنيت الغرف شفافة كالزجاج يرى ظاهرها من باطنها وباطنها              

البساتني واألار، فإذا اتكأت على أريكة ا تشعر وكأنك وسط البستان           من ظاهرها، مطلة على     
وحولك اخلضرة واملاء، ال يعكّر صفوك عيون مارة أو جتسس املتطفلني، وإن أردت املزيد فلـك                
أن تشيد القصور املنيفة واملباين الشاخمة، على مداخلها صفوف الورد والرحيان، حىت إذا دلفـت               

اط امللوك والولدان املخلدون املصطفون لتحيتك وتلقِّي أوامرك، فإذا دخلت          إليها مشيت بني مس   
قصور تبىن من أصناف اجلوهر كله، فقصور من يـاقوت          . استقبلتك احلور العني والغيد احلسان    

وأخرى من زمرد وأخرى من زبرجد، وأخرى من ذهب وأخرى وأخرى، فتبىن هنا، وتبىن هناك               
راً تقيل فيه غداً، وقصراً لبعد غد، تتنقل بني القصور والغرف واخليـام،          قصراً تسكنه اليوم، وقص   

فال متل وال تسأم، فحياتك يف متاع متجدد، ونعيم ما مثله نعيم، فاختر لنفسك، وابِن، وأكثر من                 
هلم أخي الكرمي نعاين معـاً ذلـك        . البناء، فإن دور اجلنة وقصورها تبىن بالذكر والعمل الصاحل        

  .قرباملوقع عن 
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  موقع االستثمار
  

، حيث ال تظلك مسـاء، وال       ...فوق السموات السبع  .. فوق طبقات اجلو املتراكمة   .. هناك

 N ِسـدرِة ٱْلمُنَتهـٰى      ِعنـد {: تقلّك أرض، ولكن تقلّك اجلنة، ويظلك عرش الرمحن، قال تعـاىل          
  ].١٥، ١٤:النجم [} جنُة ٱْلمْأوٰىِعندها

:  اهللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، أراه قـال           فإذا سألتم (( : وقال  

  .)١())وفوقه عرش الرمحن ـ ومنه تفجر أار اجلنة

                                                 
  ).٦/١١( باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا، فتح الباري  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد، )١ (
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  الطريق إليها
  

 بيـت   يف يف هذه الدنيا لتستقر بضع سـنني         قل يل بربك، كم تعبت وشقيت     .. أخي الكرمي 
..  الدنيا بقية عمـرك الفـاين      كم أنفقت وبذلت كي تستريح يف     . عمرته للخراب، وبنيته للدمار   

كأين أرى صدرك   .. أكان الطريق إىل تلك الراحة القصرية األمد، املشوبة باألنكاد ممهداً وسالكاً؟          
  .تنطلق منه زفرة طويلة، حيدثين أن مل يكن سالكاً وال ممهداً، لقد كان وعراً خميفاً

ان بناًء بسيطاً حيمل الطـوب      فهذا ك .. ترى العجب .. انظر إىل بداية حياة كثري من األغنياء      
على ظهره، وتغوص قدماه يف األمسنت والطني مث أضحى مقاوالً بسيطاً، مث ذاع صيته واتـسعت                

صغرية جيلس على   ) بسطة(دائرة أعماله حىت امتلك الشركات واملؤسسات، وذاك كان صاحب          
و درمهني حـىت    الرصيف طوال يومه حيرج على بضاعته ليشتري منه هذا وذاك، فيفرح بدرهم أ            

  .مجع بعض املال وامتلك حانوتاً صغرياً، مث توسعت جتارته ليمتلك املراكز واألسواق الكبرية
 فيذكره حباله اليت كـان      ين املترف، يدخل عليه أحد األعراب     هذا معن بن زائدة الرجل الغ     

  :عليها يف بداية حياته فيقول له
  البعريوإذا نعـالك من جلد     أتذكر إذا حلافك جلد شاة 
  وعلّمك اجللوس على السرير    فسبحان الذي أعطاك ملكاً
  .نعم أذكر ذلك وال أنساه: ولو كنت منصفاً كمعن لقلت كما قال

عجباً لك يا ابن آدم كيف إذن تنال الدنيا بعد هذا اجلهد اجلهيد وتريد أن حتوز على نعـيم                   
  .اجلنة اليت ال تبيد دون عناء أو تعب

صب، وتستلذّ الصرب للحصول على لذّة عابرة، أو شهوة زائلة، مث           كيف تستمرئ التعب والن   
ال تصرب على املشقة، وال تتقبل التعب للحصول على اللذة الدائمة والشهوة املستمرة، أمل تسمع               

  :قول الشاعر
  فقد قل فيما يرجتيه مناه   ومن قلّ فيما يتقيه اصطباره 

ولكن إذا وصلت   .. مفروشاً بالورد والزعفران  فال تظنن أن الطريق سالك وممهد، وال حتسبنه         
  .إال الراحة األبدية.. إال النعيم.. إليها فليس بعد ذلك إال السعادة
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  هنيئاً ملن سبق
  

 ال يصيبهم ذلـك     )١(إذا نفخ يف الصور وقام الناس من قبورهم يف فزع، فإن فريقاً من الناس             
 الذي أذهب عنا احلَزن حيشر الناس حفاة        احلمد هللا : الفزع، ينفضون التراب عن أنفسهم يقولون     

 وُجُـوِهِهم عُميًـا     عَلـىٰ وَ�حـشُرُهُم يـوم ٱْلِقيــٰمِة       {عراة منهم من يسحب أو ميشي على وجهه عياذاً باهللا           
، )٢(، ومنهم من ميشي على رجليه وهؤالء حيملون على النجائب         ]٩٧:اإلسراء [}وبُْكمًـا وصُـمّا   

ب وأزمتها الزبرجد، فيقعدون عليها حىت يقرعوا باب اجلنة، يركبون وغريهـم            عليها رحال الذه  

يرتوون وغريهم عطشى، يستظلون حتت العرش وغريهم تلفعهم        . )٣(مشاة، يكسون وغريهم عراة   
الشمس احلارقة، ويدخلون اجلنة ويسبق بعضهم إليها قبل الناس بأربعني سنة، والنـاس يف أرض               

واخلوف، تدنو الشمس من رؤوسهم، يمحى نورها ويضاعف حرها عـشر           احملشر يعانون الظُلمة    

، فيقاسون حرارا، يتضورون جوعاً، أجوع ما كانوا عليه قط، ويتلمظون عطشاً أعطش             )٤(سنني
ما كانوا عليه قط، وقوفاً ينتظرون فصل القضاء، فينتظرون وينتظرون أربعني سنة وقيل أكثر من               

حىت يبلغ م اخلوف واحلر مبلغه فيذهبون       . ة واحدة، وال يعبأ م    ذلك، واجلليل ال يكلمهم كلم    
نفسي نفسي، اذهبوا إىل نوح مث يذهبون إىل األنبياء واحداً          : إىل آدم يستشفعون به عند اهللا فيقول      

 فيستأذن ربه فيؤذن له يف ذلـك         بعد واحد وكل يقول نفسي نفسي حىت يذهبون إىل حممد           
ند العرش ويستشفع للناس عند ربه أن يأيت جلّ جالله لفـصل القـضاء              املقام احملمود فيسجد ع   

فيرتل املوىل عز وجل يف ظلل من الغمام من العرش إىل الكرسي وتنصب املوازين، ويبدأ احلساب                

، فهنيئاً )٥(فيمكثون يف ذلك املوقف حياسبون على قدر ذنوم يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة   
  .ملن سبق

                                                 
  . فريق املقربني وأوهلم فقراء املهاجرين )١ (
  . النوق البيض )٢ (
  ).٢٠٤-٢٠١( انظر القرطيب، كتاب التذكرة  )٣ (
  .، ذكر األلباين أنه صحيح على شرط الشيخني)٨١٣( انظر كتاب السنة للحافظ الشيباين،  حديث رقم  )٤ (
، وانظر صحيح الترغيـب والترهيـب حـديث رقـم           )٢٨٢-٢٧٨ص( لإلفادة انظر صحيح حادي األرواح البن القيم         )٥ (

، وهو حديث صحيح على شرط الشيخني وذكره األلبـاين يف صـحيح     )٢٤٣٠(، وانظر املستدرك للحاكم برقم      )٧٤٩(
  ).٩٦(اجلامع برقم 
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  تح لكاألبواب تف
  

، )١())يف اجلنة مثانية أبواب فيها باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون           ((: يف الصحيحني 
من أنفق زوجني يف سبيل اهللا      ((:  قال رسول اهللا    : ويف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة قال       

مـن بـاب    من ماله، دعي من أبواب اجلنة، وللجنة مثانية أبواب فمن كان من أهل الصالة دعي                
الصالة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب                  

  .)٢())اجلهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان
يا حممد، أدخل من ال حساب عليه من أمتك من          : فيقول اهللا ((: ويف حديث الشفاعة الطويل   

  .)٣())ألبواب األخرالباب األمين، وهم شركاء الناس يف ا
فهذا دليل أن يف اجلنة مثانية أبواب رئيسية سوى األبواب الداخلية يف مجيع اجلنان وبعـض                
أمساء هذه األبواب هو باب الريان وباب الصالة وباب اجلهاد وباب الصدقة وباب للسبعني ألفاً               

  .سابقة ومجيع األمم ال الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، وباب لبقية أمة حممد 
          د القرطيب يف كتاب التذكرة أكثر من ثالثة عشر بابمنها باب لرب لوالدين وبـاب       اوقد عد 

مة على أعمال الربة هي املقسللراضني وباب للكاظمني الغيظ فقد تكون أبواب اجلن.  
  .وأبواب السور هي املذكورة يف حديث الشفاعة واهللا أعلم

 أن هل يدعى أحد من تلك األبواب كلّهـا           اهللا  وقد سأل الصديق رضي اهللا عنه رسول        
  .))نعم، وأرجو أن تكون منهم((:  فقال 

فما مغزى الدعوة من تلك األبواب كلّها؟ وملاذا ال يكتفى بأحدها ما دامت كلّها موصلة إىل                
  .اجلنة؛ إذن البد أن هناك ميزة خاصة ملن ينال ذلك الفضل، وحيوز على ذلك الشرف

من مجيع األبواب إذ الدخول من هذه األبواب هو متعةُ يف حد ذاته ففي كـل        شرف الدعوة   
  .واحد من النعيم ما مييزه عن غريه

  .فاهللا نسأل أن ينالنا وإياك ذلك الفضل

                                                 
  ).٣١٧٨( صحيح البخاري ورقمه )١ (
  ).٢٣٢٤(، ورقمه  صحيح مسلم )٢ (
  ).٤٥٩٤( حديث طويل يف صحيح البخاري برقم )٣ (
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  األبواب وسعتها
  

إمنا بني املصراعني من مصاريع     : والذي نفس حممد بيده   ((: ورد يف احلديث املتفق على صحته     

 ، وعن حكيم بن معاوية أن رسول اهللا        )١()) مكة وِحمري، أو كما بني مكة وبصرى       اجلنة، كما بني  
 إن ما بني املصراعني يف اجلنة مسرية أربعني سنة، وليأتني عليها يوم، وهو كظيظ مـن                ((:  قال

  .)٢())الزحام
فألبواب اجلنة مصاريع تفتح وتغلق وهي عظيمة السعة فقد ورد أن ما بني املصراعني مسرية               

ربعني سنة وورد أنه كما بني مكة وهجر وهذا التفاوت لتفاوت اتساع األبواب وأوسع األبواب               أ
  . هو باب أمة حممد 

أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهـا، تـتكلم           : قال قتادة يف صفة األبواب    
قال رسـول   : قالوتكلّم وتفهم ما يقال هلا، انفتحي، انغلقي، ولألبواب ِحلَق فعن أنس بن مالك              

، ويف حديث الشفاعة الطويـل مـن        )٣())أنا أول من يأخذ حبلقة باب اجلنة وال فخر        ((:  اهللا  

، )٤())خذ حبلقة باب اجلنة فأقعقعها    فآ((:  قال  : رواية بن عيينة عن علي بن يزيد عن أنس قال         
 فاألبواب الثمانية   وهذا صريح يف أا حلقة حسية حترك وتقعقع، ومبا أن اجلنان بعضها فوق بعض             

  .)٥(بعضها فوق بعض وأعالها أوسعها

 }ِت عـدٍن مَُّفتَّحـًة لَّهُـمُ ٱْالبـوابُ        جنـٰـ {: وجاء يف وصف األبواب عموماً أا مفتحة، قال تعـاىل         
، وهذا يكون يوم القيامة إذا جاءها املؤمنون استقباالً هلم وترحيباً وهي تفـتح كـل                ]٥٠:ص[

من توضأ فأحسن وضوءه، مث رفـع  ((:  يامة وألسباب أخرى منها ما قاله   رمضان قبل يوم الق   
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن حممـداً عبـده                 : نظره إىل السماء، فقال   

  .)٦())ورسوله، فتحت له مثانية أبواب من اجلنة، يدخل من أيها شاء

 يشعر باألمان فليس هناك ما يستدعي اإلغالق ومفتحة  }ابُمَُّفتَّحًة لَّهُمُ ٱْالبـو   {: إن قوله تعاىل  

صيغة مبالغة من مفتوحة فليس هناك كشف للعورات أو خوف من عيون الفضوليني أو تلـصص                
  .ارمني

                                                 
  ).٤٥٩٤( صحيح البخاري ورقمه  )١ (
  ).٧٣٨٤( جزء من حديث يف صحيح مسلم ورقمه  )٢ (
، وقال احملقق إسناده صحيح على شرط مسلم وروى حنوه الدرامي وغريه وله شواهد كثرية               )١٢٨،  ٢/٢٨( رواه أبو نعيم     )٣ (

  .ة لأللباينيف الصحيح
  .وصححه األلباين) ٦٢٦١(ورقمه ) ٨/٥٦٦( سنن الترمذي  )٤ (
  .بتصرف يسري) ٥٠-٤٩ص( ابن القيم، حادي األرواح،  )٥ (
  ).٥٠٦(وروى حنوه مسلم يف صحيحه برقم ) ١٧٠٣٦( رواه أمحد يف مسنده برقم  )١ (
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وأيضاً فإن تفتيح األبواب هلم إشارة إىل تصرفهم وذهام وإيام، وتبوئهم يف اجلنة حيـث               (
ل وقت بالتحف واأللطاف من رم، ودخول ما يسرهم عليهم          شاءوا، ودخول املالئكة عليهم ك    

  .)١(..)كل وقت

  :املسافة بني األبواب
 ورد يف احلديث عن أيب األسود عن عاصم بن لقيط بن عامر خرج وافـداً إىل رسـول اهللا                   

لعمر إهلك إن للناس سبعة أبواب ما منهن        ((: يا رسول اهللا، فما اجلنة والنار؟ قال      : قلت: قال
بان إال يسري الراكب بينهما سبعني عاماً وأن اجلنة مثانية أبواب ما منهن بابان إال يسري الراكب                 با

  .)٢())بينهما سبعني عاماً

  :درجات اجلنة
للجنة درجات بعضها فوق بعض وما بني كل درجة واليت تليها مسرية مخسمائة عام كما بني                

ذلك األحاديث مع اختالف املـسافة يف       السماء واألرض وكما بني الكرسي والعرش كما بينت         
  .بعضها ويرد ذلك ابن القيم رمحه اهللا إىل اختالف قوة السري للراكب واملاشي

 بعد املسافة بني كل درجة وأخرى يف احلديث الصحيح بأن أهـل              وقد وضح الرسول    
إن أهل  ((:  اجلنة يتراءون من هم أعلى منهم يف الدرجات كالكوكب الغابر يف السماء فقال              

اجلنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو                

  .)٣())املغرب، لتفاضل ما بينهم
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الـدرجتني               ((: ويف احلديث 

  .)٤())كما بني السماء واألرض
 رضي اهللا عنه أن عدد درجات اجلنة كثرية جداً ورمبا تكون بعـدد آي               وقد ذكر ابن عباس   

يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنـت ترتـل يف            ((: القرآن فقد ورد يف احلديث أنه     

، وعدد آيات املصحف يفوق الستة آالف آية، هذا         )٥())الدنيا فإن مرتلتك عند آخر آية تقرؤها      
 واألدعية املأثورة أن اهللا جيازي عليها مبئات وآالف الـدرجات يف  وقد جاء يف بعض أنواع الذكر     

  .كل مرة، فيبدو أن عدد درجات اجلنة كثري جداً يصل إىل ماليني الدرجات، واهللا أعلم
من دخل السوق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمـد،                 ((:  قال  

 اخلري، وهو كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، وحما            حيي ومييت، وهو حي ال ميوت، بيده      

                                                 
  ).٤٥ص( ابن القيم، حادي األرواح  )٢ (
  ).١٥٨٩٧(اإلمام أمحد ورقمه  جزء من حديث يف مسند  )٣ (
  ).٤/٢١٧٧(، وصحيح مسلم، كتاب اجلنة )٧٠٩٣( صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ورقمه  )٤ (
  ).٢٧٣٠( رواه البخاري يف صحيحه، ورقمه  )١ (
  .، وروى حنوه الترمذي وقال حسن صحيح)٦٧٨٠( مسند اإلمام أمحد، ورقمه  )٢ (
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فكلما ذكرت هذا الدعاء يف السوق ارتفعت       . )١())عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة        
  .ألف ألف درجة

  .ويقول ابن القيم أنه قد يكون هناك درجات كبار متضمنة لدرجات أخر
اوت الناس يف طبقات اتمع جتد تفاوتاً       وال عجب من كثرة الدرجات يف اجلنة فانظر إىل تف         

كبرياً يف درجات الفقر ودرجات من هم أعلى من درجة الفقر مث متوسطي الغـىن، مث درجـات                  

  ].٢١:اإلسراء [} َأْكبرُ درجـٍٰت وَأْكبرُ َتْفِضيالًوَلالِخرةُ{: الغىن، مث درجات الغىن الفاحش

  :أعلى الدرجات وسكاا
ة متفاوتة يف االتساع ومتفاوتة يف النعيم كما أا متفاوتة يف العلو، وقد خـص               ذكرنا أن اجلن  

اهللا أولياءه الصاحلني بأعلى الدرجات، وجعل أدىن الدرجات ملن هم أقل صالحاً، وكلمـا ازداد               
املؤمن صالحاً، ارتفعت درجته يف اجلنة، وذكر ابن القيم رمحه اهللا أن النجاة من النار بعفـو اهللا،                  

  .ول اجلنة برمحته، واقتسام الدرجات بالعملودخ
فمن أدىن أهل اجلنة مرتلة من يدخل النار وميكث فيها بقدر ذنوبه مث خيرج، وهؤالء يسميهم                
أهل اجلنة اجلهنميني فهم دخلوا نار جهنم حىت نقوا وحمصوا من ذنوم مث دخلوا اجلنة، فعن أنس                 

ن النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون اجلنـة،         خيرج قوم م  ((:  أنه قال   بن مالك عن النيب     

، ولكنهم يتضرعون إىل اهللا أن ميحو عنـهم تلـك الـسمة             )٢())فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميني   

، مث يلي هؤالء مرتبةً املقتصدون وهلم مسميات خمتلفة وبعضهم أفضل من بعض             )٣(فيمحوها عنهم 
األبـرار،  : (هم القرآن بألفاظ عـدة وهـي      فهم متفاوتون يف الصالح والدرجات، وقد أشار إلي       

فهـؤالء  ) املقتصدون، أصحاب اليمني، أصحاب امليمنة، والذين خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً          
  .يسكنون الدرجات املتوسطة من اجلنة

: أما الذين يسكنون الدرجات العال من اجلنة، جعلنا اهللا منهم، فقد أشار إليهم القرآن بلفظ              
وهؤالء منهم األنبياء ومنهم السبعون     ) تقون، املقربون، السابقون، السابق باخلريات    عباد اهللا، امل  (

، )٤(ألف أو السبعمائة ألف كما ورد يف بعض األحاديث ومنهم الصاحلون والصديقون والشهداء            
  .فهم أيضاً متفاوتون يف الدرجات

يف ال وهـي الـيت      ك.. وإن يف أعلى درجات اجلنة من النعيم ما ال يوصف بالنسبة ألدناها           
غرس اهللا كرامتها بيده، وخلق ما فيها من أزواج ومثرات وأشربه، مث أطبق عليها فلم يرها أحـد                  

حىت إن الرجل من    (.. من خلقه، ال نيب مرسل وال ملك مقرب، مث قال لسائر اجلنان كن فكانت               
                                                 

ديث غريب وحسنه األلباين، سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                رواه الترمذي يف سننه وقال ح      )٣ (
  .، وفيه رواية أخرى والبن ماجه وحسنهما األلباين)٣٤٢٨(وسلم، باب ما يقول إذا دخل السوق، ورقمه 

  ).٦٤١٢(صحيح البخاري، باب صفة اجلنة والنار، ورقمه )١(  
  ).٤٢٩ص(ل املوتى وأمور اآلخرة  القرطيب، التذكرة يف أحوا )٢ (
  . الشهداء منهم املقربون ومنهم املقتصدون أيضاً )٣ (



 - ١٤ - 
 

من ضـوء وجهـه،     أهل عليني ليخرج فيسري يف ملكه، فال تبقى خيمة من خيام اجلنة إال دخلها               
واهاً هلذه الريح، هذا رجلُ من أهل علـيني قـد خـرج يـسري يف              : فيستبشرون برحيه فيقولون  

  .)١()ملكه
أما أعلى درجة يف اجلنة وهي اليت ال تنبغي إال لعبد واحد كما قال الصادق املصدوق عليـه                  

فهي أقرب اجلنان   أفضل الصالة والسالم وهي درجة الوسيلة ومسيت بذلك ألا قريبة من الرمحن             

، فمعىن الوسـيلة أي  ]٥٧:اإلسراء [} ٱْلوِسـيَلَة َأيُّهُـم َأْقـربُ   ربِّهـمُ يبَتُغون ِإَلـٰى   {: قال تعاىل . إىل العرش 

  .)٢())الوسيلة درجة عند اهللا، ليس فوقها درجة فسلوا اهللا أن يؤتيين الوسيلة((:  القريبة قال 
هذه الدرجة قد تكون لعدد مـن أوليـاء اهللا فقـد            وهذا يعين أن كل درجة يف اجلنة سوى         

  .)٣(يشترك عدد من أهل اجلنة يف الدرجة نفسها كلٌّ له جنته أو ملكه اخلاص به فيها

  :سور اجلنة وشكلها العام

  .)٤("واجلنة مقببة أعالها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش: "يقول ابن القيم
يكون أعالها وأوسطها هو الفردوس، فأعلى القُبة هـو         ولعل كون اجلنة مقببه يفسر كيف       

واجلنة درجات بعضها فوق بعض وكلّما علت اجلنة اتسعت فعاليهـا           . (أيضاً أوسطها، واهللا أعلم   

  .)٥()أوسع مما دونه
واجلنة مسورة حبائط يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره كما هي حـال الزجـاج، ويف                 

ة من ذهب ولبنة من فضة وبالطه املسك وقال هلا تكلمي فقالت قـد              حائط اجلنة لبن  ((: احلديث

  .)٦())طوباك مرتل امللوك: أفلح املؤمنون، فقالت املالئكة
: وللحائط أبواب رئيسية عليها بوابون وخزنة ورئيسهم رضوان ـ عليه السالم ـ قال تعاىل  

}ِسيقِة       ونِإَلى ٱّلج هُمبْا رٱتََّقو ٱلَِّذين ـا             رًاُزمَ�ُتهزخ َقـاَل َلهُـما وٰوبُهَأب تُفِتحا واءوهتَّٰى ِإَذا جَلـٰـ  حس     ـُتمِطب ُكــمَليع م
ـِٰلِدينا خخُُلوه٧٣:الزمر [}        َفٱد.[  

                                                 
رواه ابن أيب الدنيا والطرباين واحلاكم هكـذا        ) ٩٤٠-٤/٩٣٤-١٧( جزء من حديث قال املنذري يف الترغيب والترهيب          )٤ (

قال احلاكم صحيح اإلسناد وقال ابن      وأحد طرق الطرباين صحيح واللفظ له و      . عن ابن مسعود وآخره موقوف على كعب      
  ).٥٢٤-٢/٥٢٠-١٢٠٣(القيم حديث كبري حسن، وحسن إسناده حمقق كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل 

  ).١١٥٢٨( رواه أمحد يف املسند، ورقمه  )٥ (
  . انظر التفاوت يف النعيم بني هذه الدرجات يف فقرة أنواع اجلنان)١ (
  ).٥٣ص( األرواح  ابن القيم، حادي )٢ (
  ).٥٠ص(انظر حادي األرواح البن القيم ) ٣(  
  ).٢٤٦٨١( اهليثمي، جممع الزوائد، حديث رقم  )٤ (
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:  قـال رسـول اهللا      : وروى مسلم يف صحيحه عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنهما قال           
ستفتح فيقول اخلازن من أنت فأقول حممد فيقول بك أمرت ال أفتح            آيت باب اجلنة يوم القيامة فأ     ((

  .)١())ألحد قبلك
وقد بينت اآليات اتساع اجلنة أا كعرض السماء واألرض أما الطول فاهللا أعلم به فال يعلم                

 عرُضـها جنـٍة    ِإَلـٰى مْغِفـرٍة مّـن ربُّكـم و         وسـاِرعُواْ {: عدد الدرجات وارتفاعها إال هو سبحانه، قال تعاىل       
ِلْلمُتَِّقني تضُ ُأِعدٱْالرـٰٰوتُ وم١٣٣:آل عمران [}ٱلس.[  

مع أننا ال نعلم اتساع السماء واألرض ولكن ذلك يدلّنا على مدى اتساعها الشاسع فـإذا                
  كان ذلك هو العرض فكيف بالطول؟

 اإلنسان القاصر، لننظر    لنقف هنا وقفة تأمل قصرية، ولنقارن حجم اجلنة مبا توصل إليه علم           
  .إىل األرض وما حوهلا من كواكب وأجرام

تبدو اموعة الشمسية وكأا أمر مهول أكرب من أن حتيط به ختيالتنا، حيث يبلـغ حمـيط                 
 مليون كلم ويبلغ قطر الشمس مائة ضعف قطر األرض، وتبعد الكواكب            ٤٠٧٥الكرة األرضية   

د أرسل صاروخ إىل كوكب املشتري فبلغه بعد مثانيـة          بعضها عن بعض ماليني الكيلو مترات، فق      
 مليون كيلو متراً، كما تبعد عن كوكب املريخ         ١٥٠عشر شهراً، وتبعد الشمس عن كوكبنا بـ        

 مليـون   ١٠٨ مليون كيلو متراً ويبعد كوكب الزهرة عن الشمس مسافة متوسـطها             ٢٢٧بـ  
، ومع ذلك فإن هذه اموعة الشمسية        مليون كيلو متراً   ٦٤٠كيلو متراً، ويبعد عطارد عنها بـ       

ليست سوى ذرة ضئيلة إذا ما قورنت بالكون الشاسع الذي حيوي ماليني اـرات املتـضمنة                

  .)٢(ملاليني اموعات الشمسية أمثال هذه
 بليون سـنة ضـوئية يف مجيـع       ١٥-١١إن أبعد نقطة استطاع أن يراها اإلنسان تصل من          

، وقد أحصى فيها العلماء مائة ألف مليون        )٣( اآلالت احلديثة  االجتاهات حول األرض وذلك عرب    

، ومن املعلوم   )٤( ألف مليون جنم كشمسنا    ٤٠٠جمرة مثل جمرتنا املعروفة بدرب التبانة فيها حوايل         
أن علم اإلنسان ال ميثل سوى نسبة ضئيلة جداً ال تقارن حبقيقة حجم الكون والفضاء اخلارجي،                

ل شيئاً أمام حجم السموات اهلائل فكيف وقد مجعت اجلنة يف اتساعها حجم             وهذا كله أيضاً ال ميث    
  .السموات واألرض

                                                 
  ).٤٣٩( رواه مسلم يف صحيحه ورقمه  )٥ (
  ).٩٩-٩٣ص(، ٧ انظر دافيد ديتز، ترمجة الدكتور مجال الفندي، كل شيء عن األقمار الصناعية وسفن الفضاء، ط )١ (
  .م١٩٩٩عدد شهر أكتوبر ) National Geographic(ة  جمل )٢( 

  .بتصرف) ٨ص(هـ، ١٤٢١ حمرم ٦ جملة اإلعجاز العلمي عدد  )٣ (
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فعـن أيب   . وقد ذكر يف احلديث أن الدرجة الواحدة لو اجتمع فيها اخللق كلهم لوسـعتهم             
يف اجلنة مائة درجة لو أن العـاملني اجتمعـوا يف أحـداهن             ((:  قال رسول اهللا    : هريرة قال 

  .)١())لوسعتهم
وأعلى اجلنة تفجر منه البحار واألار فترتل على ما دوا من اجلنان ويتـضح ذلـك مـن                  

  :احلديثني التاليني
إن يف اجلنة حبر العسل وحبر اخلمر وحبر        ((:  قال  ـ فعن حكيم بن معاوية أن رسول اهللا         

  .)٢())اللنب وحبر املاء، مث تنشق األار بعد
فاسألوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه        ((: ـ واحلديث الذي سبق ذكره وفيه     

  .)٣())عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة

                                                 
  ).١٠٠٢( رواه أمحد يف مسنده ورقمه  )٤ (
) ٢٦٢٣( رواه الترمذي والدارمي واإلمام أمحد وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهـو يف سـننه بـرقم                     )١ (

  . يف صحيح اجلامعوصححه األلباين
  ٧١ص. سبق خترجيه )٢ (
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  احلور العني والغلمان
  

، فأهل اجلنة ملـوك علـى رؤوسـهم         )١(وللرجال يف اجلنة جواٍر، كما أن للنساء وصيفات       
آليـات بـاللؤلؤ    التيجان وحوهلم صفوف اخلدم وهم الولدان املخلدون الذين جاء وصفهم يف ا           

 وجعلهم على درجة رفيعة مـن اجلمـال         )٢(خلقهم اهللا من اجلنة   . املنثور جلماهلم وصفاء بشرم   
واحلور مطهرات  . واحلسن واخلُلُق، ونساء اجلنة ال حتاسد بينهن وال تباغض وال غرية وال مكائد            
ب رفعته فيها وقربه    من األقذار متحببات إىل أزواجهن، ولكل يف اجلنة من اجلواري والغلمان حبس           

من مالك امللك، فاجلنان القريبة من الرمحن وهي جنان املقربني هي أكثر حوراً وغلماناً، ويف كل                 

 مـا يـشاءون ِفيهـا وَلـدينا         َلهُـم {: يوم يفاجأ أهل اجلنة مبزيد من احلور احلسان وذلك كما قال سبحانه           
 ِزيـدسعيد رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا         ، فقد روى اإلمام أمحد عن أيب      ]٣٥:ق [}م   قال :

إن الرجل يف اجلنة ليتكئ يف اجلنة سبعني سنة قبل أن يتحول، مث تأتيه امرأة تضرب على منكبيه                  ((
فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة، وإن أدىن لؤلؤة عليها تضيء ما بني املـشرق واملغـرب                  

أنا من املزيد، وإنه ليكون عليها سبعون حلّة        : فتقولمن أنت؟   : فتسلم عليه فريد السالم، فيسأهلا    
أدناها مثل النعمان من طوىب، فينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها مـن                  

، ولكل مؤمن يف اجلنة زوجتـان       )٣())التيجان، إن أدىن لؤلؤة منها لتضيء ما بني املشرق واملغرب         
هل اجلنة مستوون يف السن فأعمار أهل اجلنة ثالث وثالثون          سوى احلور العني، وأ   من نساء الدنيا    

  .)٤(وهم على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً يف السماء يف عرض سبعة أذرع وهم مرد مكحلون

                                                 
  ).١٤٢ص( انظر بستان الواعظني البن اجلوزي  )١( 

  وقد اختلف يف الولدان أهم خملوقون من اجلنة أم أم أطفال املشركني الذين ماتوا قبل سن التكليف وذكـر األلبـاين يف                        )٢ (
  . أعلمأطفال املشركني خدم أهل اجلنة، واهللا: األحاديث الصحيحة أن

  ).١١٤٧٢(ورقمه ) ٣/٤٩٢( رواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه وهو يف مسند أمحد  )٣ (
  ).٢٦٠١(والترمذي ) ٧٨٩٢(، ومسند أمحد )٣٢٥٧( انظر البخاري حديث رقم  )٤ (
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  إم يترقبون جميئك
  

عند اقتراب موعد الدخول، تتهيأ اجلنة وتزخرف، وتقفز قلوب الغلمان واحلور طرباً لسماع             
 غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان باحلبيب احلميم يقدم مـن الغيبـة،              اخلرب، ويتلقّى كل  

ويسبق غلمان من غلمانه إىل أزواجه مـن        . يقولون أبشر قد أعد اهللا لك من الكرامة كذا وكذا         
: احلور العني فيقولون هذا فالن ـ بامسه يف الدنيا ـ قد أتاكن، فيقلن ءأنتم رأيتموه؟ فيقولـون   

 الفرح حىت خيرجن إىل عتبات األبواب ينتظرننعم، فيستخفّهن.  
ويدخل املؤمن اجلنة وإذا منارق مصفوفة، وأكواب موضوعة، وزرايب مبثوثة فيتكـئ علـى              
أريكة من أرائكه ويبهره بناء اجلنة فينظر إليه يتأمله وإذا به قد أسس من لبنات مجيلة متناسـقة،                  

 غرفاً من ألوان شىت أصفر وأمحر وأخـضر         فهذه خيمة من لؤلؤة، وهذا قصر لبناته الذهب ويرى        
فيقول احلمد هللا الذي    . فريفع بصره إىل السقف فلوال أن قدر له أن يتحمل ضوءه لذهب ببصره            

  .)١(هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
  

                                                 
  ).٢٩٧٩٢-٨/٦٢( يؤثر مثل ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، انظر مصنف ابن أيب شيبة  )١ (
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  أنواع اجلنان
  

جنتان من فضه   ((:  عليه وسلم قال   عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           
آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم إال                  

  .)١())رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن
ولك أن تتخيل يا أخي املسلم كيف تكون اجلنة إذا كانت من ذهب أو فـضة كلـها، إن                   

صر نظره فيظن أنه سيعيش داخل سبيكة من ذهـب، ولكـن   اجلاهل قد ال يعجبه هذا التشبيه لق   
أليست أمجل جنان الدنيا هي يف األصل من التراب، آنيتهما وما فيها، وباملقارنة انظر إىل بـديع                 
صنع اهللا يف هذه الدنيا وأصل مادته التراب من أرض خمضرة وغابات كثيفة، ومناظر خالبة، ومثار                

ابن آدم، حىت اآلنية أليس الزجاج أصله من الرمل املذاب؟          وفواكهه مما لذّ وطاب، ومجال صور       
أليست املعادن كلها من باطن األرض؟ ومع ذلك فنحن مبهورون جبمال هذه الدنيا وما فيها وهي                

  .خملوقة يف الغالب من تراب ال يساوي شيئاً مع ما كان خلقه من ذهب أو فضه
  :أن ما جيب أن نعلمه عن هاتني اجلنتني هو

  .)٢(مادما وكل شيء فيهما خملوق من الذهب والفضة ـ أن ١
 ـ أن ذهب اجلنة وفضتها وكل شيء فيها ال يشبه بأي حال ذهب الـدنيا وفـضتها إال    ٢

  .تشابه األمساء
 ـ أنه إذا كانت مادة اجلنة هي الذهب فما فيها خملوق منها، وإن كانت من الفضة فمـا   ٣

: لوقات ال تدل على ذلك يف املظهر فقد قال تعـاىل          فيها من الفضة كذلك، وإن كانت بعض املخ       

ــن ِفـــضٍَّة وَأْكـــواٍب  ويَُطـــافُ{ ـــَئاِ�يٍة مّـ ــِديراً َقـــواِريرْا O َقـــواِريرْا َكاَ�ـــت عَلـــيِهم ِبـ ــن ِفـــضٍَّة َقـــدرُوها َتْقـ  } ِمـ
  ].١٦، ١٥:اإلنسان[

ـ              ن الزجـاج فهـذه     قال ابن عباس بياض الفضة يف صفاء الزجاج والقوارير ال تكون إال م
األكواب من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما يف باطنها من ظاهرها وهذا ممـا ال نظـري لـه يف            

، وقد يكون مثل تلك القوارير من الذهب فمن املخلوقات ما هو رقيق شفاف ومنها مـا           )٣(الدنيا
 ما يكـون    هو مسيك ومنها ما هو بني بني، وقد روي أن سيقان األشجار يف اجلنة من ذهب ومنها                

غري ذلك كاحلور العني ودواب اجلنة وغريها أليست خملوقة منها فقد خلق اإلنسان وهو حلم ودم                
 فيها من أصناف اجلـوهر      يمة من لؤلؤة جموفة كما روي أن      من التراب، وقد روي أن يف اجلنة خ       

                                                 
  ).٧٢٧٨( رواه البخاري ومسلم، ورقمه يف البخاري  )١ (
  . وذلك للحديث السابق املتفق على صحته )٢ (
  . تفسري ابن كثري )٣ (
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نيا مـن   كله وال تعارض يف كون أصل مادته الذهب أو الفضة، أليست املعادن واجلواهر يف الـد               
  .باطن األرض فقد تكون كذلك يف اجلنة واهللا أعلم

وختتلف اجلنان يف نعيمها ومتاعها حبسب سكاا فانظر إىل الفرق بني املقـربني وأصـحاب               
  .اليمني

 أصحاب اليمني )١(املقربون

 عينان جاريتـان    }        عيناِن َتجِريـانِ   ِفيِهما{ـ  

ريان فهي  ومعىن جارية أن جتمع بني النضح واجل      
جارية وفواره تفوح بألواٍن من الطيب على دور      

 .أهل اجلنة كنضح املطر

 أي ممتلئتـــان }       عينـــاِن َ�ـــضَّاخَتاِنِفيِهمـــا{

فياضتان تنضح بالطيب أيضاً ولكن اجلارية مع       
 .الفوران أفضل منها

 مل حيـدد    }          ِمن ُكـّل فـَـِٰكهٍة َزوجـانِ       ِفيِهما{ـ  

فاكهة إشارة إىل كثرا ومن كل منـها        نوع ال 
نوعان قيل نوع معروف وآخر غريب وقيـل        

  .نوع رطب وآخر يابس

 تدل علـى أن     }        فـَِٰكهٌة وَ�ْخٌل ورُمـان    ِفيِهما{

فيهما أنواع حمدودة من الفاكهة ليست بالتنوع       
  .الذي يف سابقتها

 ِإسـَتبرٍق    عَلـى ُفـرٍُش بَطاِئنُهـا ِمـن           مُتَِّكـِئني {ـ  
 الفُرش الـيت جيلـسون      }        ٱْلجنَتـيِن دانٍ   وجنـى 

ويتكئون عليها بطائنها من الـديباج املـذهب        
فكيف بالظـاهر مـن     ) هذه البطانة الداخلية  (

الفرش، ومثارها قريبة إليهم يتناولوـا كيـف        
شاءوا وعلى أي صفة كانوا، فهي تتدىل هلـم         

  .مضطجعنيفيأخذوا قياماً وقعوداً و

}انٍ       مُتَِّكِئنيَقـِرىّ ِحـسبعٍف خُْضٍر وْفرَلٰى رع { 
 وفـرش خـضراء مجيلـة       متكئني على وسائد  

  .وطنافس وبسط موشاه

 وَالَقـبَلهُم قـَِٰصٰرتُ ٱلطَّـرِف َلـم يْطِمـْثهُن ِإ�ـسِفيِهن{ـ  
ــانج} {ــَأ�َّهُن ــسا}       ٱْليــاُقوتُ وٱْلمرجــانَُك ء  ن

مجيالت أكثر حسناً ومجاالً ممن دوـن وقـد         
قصرن أنظارهن على أزواجهن فال يطمحن إىل       

 مْقـصُوٰرت   حُـور } {        خيٰرت ِحسان  ِفيِهن{ـ  
 خريات الصفات واألخالق حسان     }ِفـى ٱْلِخيـامِ   

ه جمبوالت على قصر أبـصارهن علـى        الوجو
واليت قصرت بـصرها باختيارهـا      . أزواجهن

                                                 
  ).٤٧-٤٦( اجلدول كلّه مستخلص من سورة الرمحن اآلية  )١ (

  ).١٨-٥(وسورة اإلنسان، اآلية 
  ).٢٨-٢٢(وسورة املطففني اآلية 

  .انظر تفسري ابن كثري هلذه اآليات
  .وابن القيم، حادي األرواح، الباب الثاين والعشرون والباب الثامن واألربعون
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وشبههم يف احلسن والبياض    . غريهم باختيارهن 
  .والصفاء بالياقوت واملرجان

  

  .أفضل

  .متزج هلم بشراب آخر  .ـ يشربون من عني التسنيم خالصة صرفاً
  .متزج هلم بشراب آخر  .ـ يشربون من عني الكافور خالصة صرفا

ـ هذا وغري ذلك من األشربة املتنوعة كاخلمر        
  .واللنب والزجنبيل والسلسبيل

 يـشربُ ِبهـا     عينـاً {قال تعاىل عن عني الكـافور       
 فهذه مزية خيتص ا     }َتْفِجـرياً ِعبادُ ٱللَِّه يَُفجّرُوَ�هـا     

يف .  حيـث شـاؤوا    اهؤالء أم يتصرفون فيه   
وخالصة القول أم   . دورهم وجمالسهم وحماهلم  

أكثر نعيماً، وأوسع جناناً، وأمجل نساًء، وأكثر       
  . طعاماً وشراباًعدداً منهن، وأطيب

هلم أشربة كثرية كذلك ولكن أشربة املقـربني        
  .أطعم وألذ مذاقاً

وفوق ذلك كله فهم يـرون رـم يف اليـوم           
  .مرتني، بكرة وعشية

  ).السوق(يرون رم كل مجعة يف يوم املزيد 

 }         حسـٰنُحسـِٰن ِإالَّ ٱِإل جزاء ٱِإلهْل{: قال تعاىل
  .أخلص هلم اجلزاءأخلصوا العمل ف

  .مزجوا العمل فمزج هلم اجلزاء
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  تربـة اجلنـة
  

لبنة مـن   ((: اجلنة ما بناؤها؟ قال   : قلنا: روى أمحد والترمذي والدارمي عن أيب هريرة، قال       

، وحصباؤها الدر والياقوت، وتربتها الزعفـران،    )١(ذهب، ولبنة من فضة ومالطها املسك األذفر      

  .)٢())م وال يبأس، وال يفىن شبام، وال يبلى ثياممن يدخلها خيلد فيها، ينع
وقد وردت عدة أحاديث جمموعها يبين أن طيب اجلنة هو املسك اخلالص األبيض وتراـا               

  .الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وصخورها الكافور
مبا تكون  ويقول ابن القيم ما مفاده أن ال تعارض بني كون طينها املسك وتراا الزعفران فر              

متضمنة للنوعني املسك والزعفران، أو أن تراا الزعفران وإذا عجن باملاء صار مسكاً، كما قيل               
  .أن حشيشها الزعفران وتراا املسك

كما جاء يف بعض األحاديث أن أرض اجلنة درمكةٌ بيضاء، وجاء أا مرمرة بيضاء من فضة،                
  .انوجاء أا من ذهب فقد يكون ذلك الختالف اجلن

                                                 
  . أي طينها املسك اخلالص)١ (
  .، وذكر حنوه األلباين يف الصحيحة)٢٨٢٠( رواه الدارمي يف السنن ورقمه  )٢ (



 - ٢٣ - 
 

  الشجر والثمار
  

جاء يف احلديث أن غراس اجلنة سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال                   
:  ليلة أسري به مر على إبراهيم فقـال         قوة إال باهللا، فعن أيب أيوب األنصاري، أن رسول اهللا           

تك فليكثروا من غراس اجلنة، فإن      مر أم : هذا حممد، فقال له إبراهيم    : من معك يا جربيل؟ قال    ((

  .)١())ال حول وال قوة إال باهللا: وما غراس اجلنة؟ قال: تربتها طيبة وأرضها واسعة، قال
لقيت إبراهيم ليلة ((:  قال رسول اهللا : وروى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال  

رض طيبة التربة، عذبة املاء،     يا حممد أقرئ أمتك مين السالم وأخربهم أن اجلنة أ         : أسرى يب، فقال  

، فمـن أراد أن     )٢())وأا قيعان، وأن غراسها سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب             
يستكثر من الزرع فليكثر الذكر ويف اجلنة أنواع شىت من النباتات ذات الرائحة الزكية والزهور               

، فهـم بـني الريـاحني       ]١٥:الروم [}        يُحبـرُون   ِفـى روَضـةٍ    َفهُـم {: اجلميلة وذلك تفسري قوله   

، كما ثبـت    )٥()) اجلنة احلناء  )٤(سيد رحيان ((: ، ويف احلديث  )٣(والنباتات امللتفة وبني أنواع الزهر    
أن يف اجلنة أنواعاً من األشجار منها ما له أشباه ملسميات أشجار الدنيا ومنها ما ال يعلمـه إال اهللا                   

املنتهى، وشجر الطلح قيل هو املوز وقيل أنه شجر كثري الشوك فهو يف اجلنة              فمن أشجارها سدرة    
كثري الثمر جعل اهللا مكان كل شوكة مثرة، وشجرة اخللد والنخل وشجرة طوىب وأشجار تضيء               
وأشجار للظل وأشجار للرائحة وأشجار فاكهة خمتلفة، وأشجار خترج احللل والثياب اليت يلبسها             

وصف بعض الشجر وعظم حجمه كثري من األحاديث منـها مـا جـاء يف               أهل اجلنة وجاء يف     
إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب اجلواد       ((: الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال        

  .)٦())أو املضمر السريع مائة عام وما يقطعها
ان عن  وشجرة طوىب هي الشجرة اليت خترج ثياب أهل اجلنة ففي مسند أمحد وصحيح ابن حب              

طوىب شجرة يف اجلنة، مسرية مائة عام، ثياب أهل اجلنـة ختـرج مـن               ((: أيب سعيد اخلدري قال   

:  قال  ، كما ورد أن سيقان أشجار اجلنة من ذهب فعن أيب هريرة أن رسول اهللا                )٧())أكمامها

                                                 
األلباين ال بأس به مبا قبلـه وهـو يف   إسناده حسن وقال :  أخرجه أمحد وأبو بكر الشافعي والطرباين ووثقه ابن حبان وقال )١ (

  ).٢٣١٦٧(مسند أمحد برقم 
  .وذكره األلباين يف صحيح اجلامع) ٣٦٠٠( سنن الترمذي ورقمه  )٢ (
  ).١٥، ١٤( تفسري الطربي سورة الروم، اآلية  )٣ (
  . الرحيان كل نبات ذو رائحة زكية )٤ (
  . األلباين، وصححه)٣٦٧٨( اهليثمي، جممع الزوائد حديث رقم  )٥ (
  ).٦٤٠٦( رواه البخاري يف كتاب الرقائق باب صفة اجلنة، ورقمه  )٦ (
  .وأورده األلباين يف الصحيحة) ١١٤٣٠( رواه أمحد يف املسند برقم  )١( 
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 ، وذكر بعض املفسرين أن فروع األشجار مرتفعة       )١())ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب       ((
حىت ال تؤذي، فإذا أرادوا من مثارها دنت وقربت مث ترتفع كما كانت وكلما نزع مـن مثارهـا                   
شيء عاد مكانه أفضل منه، ومن مثار اجلنة التمر والرمان والعنب والتني وتتعدد الثمرة الواحـدة                

ري يف أصنافها وأشكاهلا أال ترى مثرة التفاح يف الدنيا منها األصفر واألمحـر واألخـضر والـصغ                
احلامض والكبري احللو، فثمار اجلنة أكثر تنوعاً وأكرب حجماً وهي ال تشبه مثار الدنيا إال يف امسها                 
فقط، انظر إىل حجم النبقة يف الدنيا ال يتعدى حجم حبات البندق وهو يف اجلنة كمـا ذكـر يف                    

أمحد بن حنبل   ، فكيف بالرمان وعناقيد العنب، روي مبسند اإلمام         )٢())مثل قالل هجر  ((: احلديث
 فسأله عن احلوض وذكر اجلنة مث قال         جاء أعرايب إىل النيب     : عن عتبة بن عبد السلمي يقول     

: ، فذكر شيئاً ما أدري ما هو؟ فقال       ))نعم، وفيها شجرة تدعى طوىب    ((: األعرايب فيها فاكهة؟ قال   
أتيـت  ((:  ، فقال النيب    ))ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك     ((: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال    

تشبه شجرة بالشام تدعى اجلوزة تنبت على ساق واحـد وينفـرش            ((: ال، قال : قال)) الشام؟
لو ارحتلت جذعة من أبل أهلك ما أحاطت بأصلها حىت          ((: ما عظم أصلها؟ قال   : ، قال ))أعالها

 شهر  مسرية((: فما عظم العنقود؟ قال   : ، قال ))نعم((: فيها عنب؟ قال  : ، قال ))تنكسر قوا هرماً  
هل ذبح أبوك تيساً مـن غنمـه قـط          ((: فما عظم احلبة، قال   : ، قال ))للغراب ال يقع وال يفتر    

نعم، قال  : قال)) فسلخ إهابه فأعطاه أمك وقال اختذي لنا منه دلواً؟        ((: نعم، قال : ، قال ))عظيماً

وذكر املفسرون  ،  )٣())نعم وعامة عشريتك  ((: األعرايب فإن تلك احلبة لتشبعين أنا وأهل بييت، قال        
  .أن من تنوع الفاكهة أيضاً اليابس والرطب كالتني واملشمس فإنه يف الدنيا يؤكل جافاً ورطباً

ومثار اجلنة متوفرة على الدوام غري مقطوعة أو حمدودة مبواسم دون أخرى فليس يف اجلنـة                
جيد فكلـها   صيف وال شتاء ولكن جوها معتدل ومجيل على الدوام، وليس يف مثار اجلنة رديء و              

مثر اجلنة أمثال القالل والـدالء،      : (لذيذة حلوة، ال عجم فيها وال نوى وال بذور، قال ابن عباس           

، ومثار اجلنة دانيـة     )٥)(٤()أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، وألني من الزبد ليس فيه عجم            

فأهل اجلنة يتناولوـا قيامـاً وقعـوداً        ]. ٢٣:احلاقة [} داِ�يـةٌ  ُقُطوُفهـا {: قريبة املنال قال تعاىل   

  . تدنو منهم وتذلل هلمومضطجعني يف أي مكان كانوا

                                                 
  .، وأورده األلباين يف صحيح اجلامع)٢٥٧٧( رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورقمه يف السنن  )٢ (
  ..)).مث رفعت إىل سدرة املنتهى ونبقها مثل قالل هجر((... ، )٣٨٠٠(ه  يف صحيح البخاري ورقم )٣ (
، وروى حنوه الطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي، وابن حبان يف صـحيحه  )١٧٣١٣( مسند اإلمام أمحد، حديث رقم  )٤ (

  .وقال الشيخ شعيب األرناؤوط عن رواية ابن حبان صحيح لغريه
  . يقوم مقامه يف الثمارنوى التمر وما:  العجم )١ (
  ).١٢٦ص( ابن القيم، حادي األرواح  )٢ (
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  نور اجلنة وأوقاا وجوها العام
  

ليس يف اجلنة مشس وال قمر، وال حر وال برد، وال صيف وال شتاء وليس فيها ليل وال ار،                   
قال بعض السلف أنه كالنور الذي يكون يف الفجر إىل          . وإمنا هي نور أبداً، فنورها من نور الرمحن       

كما أنه ليس يف اجلنة نوم بل ليس هناك حاجة للنوم، فحيام راحة وسكينة              . قبل طلوع الشمس  
يعرفون مقدار الليل بإرخاء احلجب وإغالق األبواب ويعرفون مقدار النـهار           (ولكن  . واطمئنان

  .)١(اجلوزيذكر ذلك ابن ) برفع احلجب وفتح األبواب
روي من طريق البخاري عن الزميل بن السماك أنه مسع أباه حيدث أنه لقي عبد اهللا بن عباس                  

مرمرة بيضاء من فضة كأـا      : يا ابن عباس ما أرض اجلنة؟ قال      : (باملدينة بعد ما كُف بصره فقال     
ذلك نورهـا   ما رأيت الساعة اليت تكون فيها قبل طلوع الشمس ف         : فما نورها؟ قال  : مرآه، قلت 

  .)٢()إال أنه ليس فيها مشس وال زمهرير
واجلنة ليس فيها مشس وال قمر، وال ليل وال ار، لكـن تعـرف              : "قال ابن تيمية رمحه اهللا    

، فكأا درجات من نور اهللا تنري اجلنة فيعرفون ا )٣("البكرة من العشية بنور يظهر من قبل العرش      
فيها حر وال برد، وال صيف وال شتاء، فجوها ربيـع دائـم             ومبا أن اجلنة ليس     . البكرة والعشية 

إذا هطل فيها املطر عطر أرجاءها، ويسوق هلم السحاب ما يشتهون ويتمنون . ونسيمها عليل أبداً  
  .من مالذّها وشهواا

إن يف اجلنة لسوقاً،  ((:  قال  وقد ثبت يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا             
فتهب ريح الشمال، فتحثوا يف وجوههم وثيام، فيزدادون حسنا ومجاالً، فيقول           يأتوا كل مجعة،    

وأنتم واهللا، لقد ازددمت بعدنا حـسناً       : واهللا لقد ازددمت بعدنا حسناً ومجاالً، فيقولون      : هلم أهلوهم 

وخص ريح اجلنة بالشمال، ألا ريح املطـر، وكـانوا يرجـون            : "... ، قال النووي  )٤())ومجاالً
بة الشامية، وجاءت يف احلديث تسمية هذه الريح املثرية أي احملركة، ألا تثري يف وجوههم               السحا

  .)٥("ما تثريه من مسك أرض اجلنة وغريه من نعيمها

                                                 
  ).٤٩٥ص( القرطيب، التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة  )١ (
  .، رواه ابن أيب الدنيا موقوفاً بإسناد حسن)٥٦٦٤(، ورقمه )٤/٢٩٢( املنذري، الترغيب والترهيب  )٢ (
  .)٥/٨٣/ج( ابن تيمية، الفتاوى الكربى  )٣ (
  ).٢٨٣٣(ورقمه ) ٤/٢١٧٨( صحيح مسلم، كتاب اجلنة، باب يف سوق اجلنة  )٤ (
  ).١٧/١٤٣( شرح النووي  )١ (
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أسأل اهللا أن جيمع بيين وبينـك يف سـوق          : (وعن سعيد بن املسيب أنه لقي أبا هريرة فقال        

، وذكر أم تغـشاهم     )١(...) ربين رسول اهللا    نعم، أخ : أوفيها سوق؟ قال  : اجلنة، فقال سعيد  
  .سحابة يف السوق من فوقهم فتمطر عليهم طيباً مل جيدوا مثل رحيه شيئاً قط

انظر إىل رياح اخلماسني يف الدنيا وما حتثوه من أتربة يف عيون ووجوه العباد ومن رمال متـأل                  
 املسك وتطيبهم به ومتأل أرجاء اجلنة    أرجاء البالد، فإن ريح الشمال يف اجلنة حتشو يف وجوه أهلها          

  .طيباً ومسكاً

                                                 
، وابن حبان وابن ماجه وغريهم وقال الترمذي غريب         )٢٦٠٥(، ورقمه   )٧/٢٦٥( حديث طويل رواه الترمذي يف السنن        )٢ (

وعبد احلميـد هـو     : اعي شيئاً من هذا احلديث وقال احلافظ      ال نعرفه إال من هذا الوجه، وروى سويد بن عمرو عن األوز           
وقد رواه ابن أيب الدنيا من طريق حقل بن زياد كاتب األوزاعي أيضاً             . كاتب األوزاعي خمتلف فيه وبقية رواة اإلسناد ثقات       

وط يف جامع األصـول     وامسه حممد وقيل عبد اهللا وهو ثقة ثبت احتج به وغريه من األوزاعي وذكر مثل هذا التعليق األرناؤ                 
)١٠/٥١١.(  
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  املنازل والقصور
  

يف اجلنة أنواع شىت من البناء والعمران كما أن مواد البناء تتنوع، وشتان بني بناء الدنيا وبناء                 
  .اآلخرة

قصور من لؤلؤ وقصور من ياقوت وقصور من زبرجـد          . ففي اجلنة اخليام والغرف والقصور    
 وقصور من ذهب وفيها من أصناف اجلوهر كله، فاجلواهر واألحجار الكرميـة             وقصور من فضة  

واخليام غري القصور فهي توجد على شواطئ األار، وبـني البـساتني            . هي مواد البناء يف اجلنة    
إن للمؤمن يف اجلنـة     ((:  واألشجار، ويف الصحيح من حديث أيب موسى األشعري عن النيب           

وفة طوهلا ستون ميالً فيها أهلون، يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم            خليمة من لؤلؤة واحدة جم    

  .)١())بعضا
ملـن هـذا    : أدخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلـت        ((:  قال  عن أنس أن النيب     

لعمـر بـن    : ومـن هـو؟ قـالوا     : لشاب من قريش فظننت أين أنا هو، فقلت       : القصر؟ قالوا 

  .)٢())اخلطاب
الق جل وعال أن يكون بناء اجلنة كله من أصناف اجلواهر ففي الـدنيا،              وليس ببعيد على اخل   

 وجود كوكب من املاس اخلالص على مسافة بعيدة جداً عن األرض فـال               الفلك اكتشف علماء 
  .عجب فالكون كله من بديع خلقه سبحانه

لَّـِذين ٱتََّقـوْا ربهُـم      ِكِن ٱ َلـٰـ {: ومن أنواع البناء يف اجلنة الغرف وهي غري القصور واخليام، قال تعاىل           
  ].٢٠:الزمر [} ُغرف مبِنيٌةَفوِقهاَلهُم ُغرف مّن 

إن يف اجلنة غرفاً يرى باطنها من ظاهرهـا         ((:  قال  وروي يف صفة الغرف أن رسول اهللا        

  .)٣())وظاهرها من باطنها أعدها اهللا ملن أطعم الطعام، وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام
وخنرج من ذلك كله أن دور اجلنة كلها مبنية من اجلواهر واملعادن النفيسة وبعضها ما يكون                
ذو جدر شفافة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فيكون عبد اهللا داخلها وكأنه وسط                

  .بساتينه وأشجاره من شفافيتها وصفائها 
لعديد يف هذه الدور اجلميلة، قيـل جنـة         وللساكن الواحد يف اجلنة جنتان كما أسلفنا ا ا        

للسكن وجنة لألهل واخلدم كما هي حال ملوك الدنيا وقيل جنة خلوفه من ربه، وجنـة لتركـه                  

                                                 
  ).٧١٠٧(ورقمه ) ١٧/١٤١( صحيح مسلم  )١( 

  .وصححه األلباين وقال على شرط الشيخني) ١٧٩٠، ٣/٥٤٢( رواه أمحد  )٢ (
، وقـال الـشيخ     )٥٠٩(ورقمه  ) ٢/٢٦٢( صحيح ابن حبان، كتاب الرب واإلحسان، باب إفشاء السالم وإطعام الطعام             )٣( 

  .ده قوي وروى الترمذي وأمحد بنحوه وحسنه األلباينشعيب األرناؤوط إسنا
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ومجيع هذه الدور مفروشة وجمهزة حبورها وغلماا وفرشها، ويستطيع العبد          . )١(شهوته يف الدنيا  
والعمل الصاحل يف الدنيا فقد ورد عن بعض        يف اجلنة اقتناء املزيد من هذه الدور والقصور بالذكر          

 رمحهم اهللا أن اجلنة تبين بالذكر فإن حبس العبد          )٢(أهل العلم امثال الطربي والقرطيب وابن القيم      
فقد يكثر العبد مـن     . حىت تأتينا نفقة  : ابنوا؟ فيقولون : الذكر كفت املالئكة عن البناء، فيقال هلم      

 اجلنة أمثال املدن بأكملها ينفذ بصره إليها مجيعاً فريى أوهلا      الذكر والعمل الصاحل حىت يكون له يف      
كما يرى آخرها فريى اية ملكه من مكانه الذي هو فيه فليس حباجة إىل إقامة أبراج للمراقبة أو                  

  .مناظري للرؤية
 أن أهل اجلنة ال يبولون وال يتمخطون وال يتغوطون فهم ليـسوا        كما ثبت عن الرسول     

رافق ومراحيض وشبكات للمجاري وما إىل ذلك من أقذار الدنيا وليسوا حباجـة إىل              حباجة إىل م  
فما يف اجلنة كله رمز النظافة والطهارة والنقاء اخلالص الذي ال خبـث فيـه وال                . عمال للنظافة 

  .شائبة

                                                 
  . انظر تفسري القرطيب، سورة الرمحن )١ (
  ).١٠٩ص(، والوابل الصيب )٤٨٢ص( انظر كتاب التذكرة للقرطيب  )٢ (
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  رائحـة اجلنـة
  

ملؤمن من  للجنة رائحة فواحة، تشم من مسافة بعيدة، ال يشمها إال أصحاب اجلنة، فيشمها ا             
مسرية ألف عام، وقيل مخسمائة عام، وقيل مائة عام وقيل أربعني وقيل سـبعني، وال تعـارض يف              
هذه األقوال فيحتمل أيضاً أنه جيد العبد رحيها على حسب أعماله، فكلما كان أكثر صالحاً كلما                

  .وجد رحيها من مسرية أكثر بعداً
ال تدركه العباد، وريح تدرك     ألرواح أحياناً   وريح اجلنة نوعان، ريح يوجد يف الدنيا تشمه ا        "
ة الشم لألبدان كما تشم روائح األزهار وغريها، وهذا يشترك أهل اجلنـة يف إدراكـه يف                 حباس

وأما يف الدنيا فقد يدركه من شاء اهللا من أنبيائه ورسله، وهـذا الـذي               . اآلخرة من قرب وبعد   

، يعين  )١("واهللا أعلم . أن يكون من األول   و. وجده أنس بن النضر جيوز أن يكون من هذا القسم         
واحلديث . فقاتل فقتل ) واهاً لريح اجلنة، إين أجده دون أحد      : (بأنس بن النضر حني قال يوم أحد      
  .يف صحيح مسلم من حديث أنس

                                                 
  ).١٦ص( ابن القيم، حادي األرواح، الباب الثاين واألربعون  )١ (
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  األار والعيون
  

يف اجلنة حبار عظيمة، وأار جارية، وعيون متدفقة، ففي سنن الترمذي بإسناد صحيح عـن               
إن يف اجلنة حبر العسل، وحبر اخلمر، وحبر اللنب، وحبر          ((:  قال  بن معاوية أن رسول اهللا      حكيم  

  .)١())املاء، مث تنشق األار بعد

 مّـن مـاء َغيـِر      َأْ�هـار  ٱْلجنِة ٱلَِّتى وُِعد ٱْلمُتَُّقون ِفيها       مَثُل{: قال تعاىل . وأار اجلنة تنشق من تلك البحار     
]. ١٥:حممد [}         مُّـصفًّى  عـسلٍ  وَأْ�هـٰر مّن خمٍر لَّذٍَّة ّللشـِٰرِبني وَأْ�هـٰر مّـن          َطعمُهُْ�هار مّن لَّبٍن لَّم يَتَغير      ءاِسٍن وأَ 

ٍف ليس فيه كدر، وال يأسن من طول املكث، ولنب اجلنة مل خيـرج              افماؤها كما قال املفسرون ص    
كما أن عسلها صاف ال شوائب فيـه        . اشية، وال يتغري طعمه أو تنتهي مدته      من بطون األنعام وامل   

ومل خيرج من بطون النحل، ومخرها مل تعصرها الرجال بأقدامها وال تذهب العقل وتسبب الصداع               

  .)٢(يف الرأس، فهي لذّة للشاربني

 } مـسُكوبٍ  ومـاء {: وأار اجلنة جتري يف غـري أخـدود وذلـك تفـسري قولـه تعـاىل               
، وتتفجر أار اجلنة من أعايل اجلنة إىل أسافلها حىت تصل إىل أدىن درجاا كما يف                ]٣١:الواقعة[

فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عـرش الـرمحن            ((... : احلديث الصحيح 

  .)٣())ومنه تفجر أار اجلنة
، وسـيحان وجيحـان والنيـل       ومن األار اليت ذكرت يف األحاديث الصحيحة ر الكوثر        

ومن أوصـاف تلـك   . والفرات ور بارق، كما ورد عن ابن عباس أن يف اجلنة ر يقال البيدج 
األار جتري على املسك اخلالص وهو طينها وحوافها قباب اللؤلؤ والياقوت وهي جتري بأمرهم              

، )٤(بيل، والتـسنيم  أما العيون فعني الكافور، والسلـس     . يف جوانب اجلنة وأرجائها كيف شاؤوا     
وهم يفجروا بأنفسهم، ويف دورهم وبساتينهم وقصورهم كيفمـا         . وغريها مما ال يعلمه إال اهللا     

  ].٦:اإلنسان [}َتْفِجريًا يشربُ ِبها ِعبادُ ٱللَِّه يَُفجّرُوَ�ها عينًا{: وهذا مصداق قوله تعاىل. شاؤوا

                                                 
  .٨١ ص سبق خترجيه )١( 

  .من سورة حممد) ١٥(ري، تفسري اآلية  انظر تفسري ابن كث )٢ (
  .٧١ ص سبق خترجيه )٣ (
  .انظر املفاضلة بني املقربني وأصحاب اليمني يف فقرة أنواع اجلنان)  ٤( 
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  فـرش اجلنـة
  

والفرش منتـشرة يف    . لة بني اجلنان حبسب ارتفاع الدرجات     لكل جنة فرشها اخلاص واملفاض    
جيلس أهل اجلنة فيها على احلريـر واإلسـتربق والـديباج           . القصور واحلدائق والبساتني واخليام   

ومن أنواع الفرش السرر والزرايب والرفـرف والعبقـري واألرائـك           . املوشى بالذهب والفضة  
  .والنمارق

رزة، فهي والزرايب من أنواع البسط كما قيل أن الرفرف من  فالعبقري هي الفرش املوشاة املط    
: قال تعـاىل  . أنواع املفارش اليت تكون فوق السرر والنمارق من أنواع الوسائد اليت يتكأ عليها            

ــٌة ِفيهــــا{  } مبُثوَثــــٌةوَزراِبــــيُّ O مــــصُفوَفٌة وَ�مــــاِرُق N موُضــــوعٌة وَأْكــــوابM  سُــــرُر مرُفوعــ
ختيل أخي املسلم أنك تدخل صالة كبرية من أفـضل صـاالت الفنـادق              ]. ١٦-١٣:اشيةالغ[

الفاخرة، أال جتد الزرايب مبثوثة واألكواب موضوعة والنمارق مصفوفة وقد فاحت رائحة العـود              
فإذا كان هذا كله من متاع الدنيا الزائل الذي ال مقارنة فيه مع متـاع اجلنـة                 . يف أرجاء املكان  
االت اجلنة وزرابيها ومنارقها، ووسائدها، وحريرها، واستربقها وجاء يف القـرآن           فكيف تكون ص  

 }سُـرٍُر موُضـوَ�ةٍ   {، وجاء أـا     ]١٣:الغاشية [}سُـرُر مرُفوعـةٌ   {: الكرمي يف وصف السرر أا    
موضونة أي منسوجة بقـضبان الـذهب،       : ، فهي مرتفعة متراصة، قال املفسرون     ]١٥:الواقعة[

إذا أراد العبد اجللوس تواضعت له حىت جيلس مث ترتفع إىل ما            . لدر والياقوت والزبرجد  مشتبكة با 

وقال بعض  . وقد روي أن ارتفاعها كما بني السماء واألرض مسرية مخسمائة عام          . )١(كانت عليه 

  .)٢(أهل العلم يف تفسري ذلك أن الفرش يف الدرجات وبني الدرجات كما بني السماء واألرض
لك أن هذه السرر ترتقي بصاحبها إىل حيث أراد حىت منتهى علو درجتـه فقـد      وقد يعين ذ  

ورد أن ما بني الدرجة واألخرى كما بني السماء واألرض، وقد رأينا يف العصر احلديث كيـف                 
  .بالركاب إىل أعلى الطوابق يف ناطحات السحاب واألبراج العالية، واهللا أعلم) املصاعد(ترتفع 

  .بال فكيف مبا ال خيطر عليهوهذا ما خطر على ال

                                                 
  ).١٥( انظر تفسري القرطيب سورة الواقعة، اآلية  )١ (
  .يف حديث قال عنه أنه حسن غريب) ٢٥٩٥-٧/٢٥٣( الترمذي  )٢ (
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  لباس أهل اجلنة وحليهم
  

: وقال سبحانه وتعاىل]. ٣١:الكهف [} ِثيابًا خُْضرًا مّن سُـندٍُس وِإسـَتبرقٍ       ويْلبسُون{: قال تعاىل 

}  ِريرا حِفيه اسُهُمِلبواحلرير أفضل وأنعم أنواع القماش على اإلطـالق ومنـه           ]٢٣:احلج [}و ،

غليظ وهو أفضل أنواع اللباس وأمجله يف الدنيا، فكيف حبرير اجلنة؟ ومالبس أهل اجلنة              الرقيق وال 
أما حلـيهم   . منه وهي من مجيع األلوان، وأفضلها اللون األخضر، ولذلك خص بالذكر يف اآلية            

فالذهب والفضة وأنواع الدر واألحجار الكرمية، يصاغ منها التيجان واألساور واخلوامت وغريها            
أن هللا ملكاً يصوغ حلي أهل      : (وقد ذكر ابن أيب الدنيا عن عطية بن كعب        .  والرجال أيضاً  للنساء

  .)١ (..)اجلنة من يوم خِلق إىل أن تقوم الساعة
: أما مصادر ثياب أهل اجلنة فمن أشجارها، ومنها شجرة طوىب، وذكر عن أيب هريرة أنه قال               

اً يف وسطها شجرة تنبت احللـل فيأتيهـا فيأخـذ    دار املؤمن يف اجلنة من لؤلؤة فيها أربعون بيت     ((

  .)٢())بأصبعه سبعني حلة ممنطقة باللؤلؤ واملرجان
فيها شجرة فيها مثر كأنه الرمان فإذا أراد ويل اهللا كسوة احندرت إليه من              : (ويقول ابن عباس  

  .)٣()غصنها فانفلقت من سبعني حلة ألواناً بعد ألوان، مث تنطبق فترجع كما كانت
سنب أخي املسلم وأخيت املسلمة أن كون املرأة يف اجلنة تلبس سبعني حلة، أا ترزح يف                وال حت 

وقيل . )٤("محلها أخف عليها من شعرها    : "يقول ابن اجلوزي  . مالبس ثقيلة تكاد تعيقها عن املشي     
اها أن احلكمة من ارتداء سبعني حلة هو زيادة يف املتعة، فبصر زوجها ينفذ إىل طبقات مالبسها فري     

تارة باألخضر الظاهر وتارة باألصفر الذي دونه وتارة باألمحر الذي دونه وهكذا فرياها يف اجللسة               
الواحدة يف كل حلظة برداء حىت يستطيع أن ينفذ بصره إىل ما دون ذلك فريى مخ سـاقها مـن                    

  .وراء العظم وذلك أمتع يف النظر وأج للنفس، وأذهب للملل، واهللا أعلم

                                                 
  ).٢٩٧٩٧-٨/٦٣(ة  مصنف ابن أيب شيب )١ (
  .، وقال رواه ابن أيب الدنيا موقوفاً وذكر حنوه املنذري يف الترغيب والترهيب)٢٩٨٢٨-٨/٧٠( مصنف ابن أيب شيبة )٢(  
  ).٥٦٦٤-٤/٢٩٢( رواه ابن أيب الدنيا موقوفاً بإسناد حسن املنذري، الترغيب والترهيب  )٣ (
  ).١٣٥ص( اجلوزي  انظر بستان الواعظني ورياض السامعني البن )٤ (
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  نة وشرام وأوانيهمطعام أهل اجل
  

عند دخول أهل اجلنة اجلنة، يغتسلون من عني بباا ويشربون من أخرى فتسري يف أبـدام              
نضرة النعيم، وعندها يدخلون اجلنة عراة فيكسون من شجرة طوىب، مث يضيفهم الرب جل وعال               

، فينحر  ) املثل األعلى  وهللا (بقرى الضيف، كما يضيف الكرمي أضيافه بذبح الذبائح، وحنر اجلزور         
هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها وحوت من اجلنة يأكل من زيادة كبده السبعون ألـف                  

ويصنع من ذلك اللحم إدامهم وتكون خبزم األرض فقـد          . الذين يدخلون اجلنة بغري حساب    
تكون األرض يـوم    (( : عليه وسلم  قال النيب   : ورد يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري قال       

  .)١())القيامة خبزة واحدة يتكفؤها اجلبار بيده كما يكفأ أحدهم خبزته يف السفر ألهل اجلنة
فذلك أول طعام يأكلونه، أما طعامهم بعد ذلك وشرام فمـن أنـواع اللحـوم والثمـار            

وطيورها والفواكه فمن حلوم اجلنة الثور والشاة واجلمل واحلوت وأصناف الطيور ودواب اجلنة             
رتعت يف جوانبها وتربت على خضرا وأعشاا فكيف يكون مذاقها بالنظر إىل            جلنة  خملوقة من ا  

اليت خلقت من تراب وتربت على أعشاب األرض؟ وكيف تكون أحجامها؟ فقد ورد أن طيـور                
  اجلنة أمثال اإلبل فكيف بثرياا ومجاهلا؟

 والتمر والرطب وغريه ال يحـصى، قـال         ومن طعامهم أنواع الثمار والفاكهة فمنها الرمان      

  ].٢٥:البقرة [}... ِبِه مَُتشـِٰبهًاوُأُتوْا ِمن َثمرٍة رِّْزقًا َقاُلوْا هـَٰذا ٱلَِّذى رُِزْقنا ِمن َقبُل ِمنهاُكلَّما رُِزُقوْا {: تعاىل

 املعقـول   اختلف املفسرون يف تفسري هذه اآلية ومن أمجل ما قرأت قول من قال إنه ليس من               
وكما أن أهـل الـدنيا مل       . أن يكون شكل فاكهة اجلنة كفاكهة الدنيا ففاكهة اآلخرة ال نظري هلا           

يذوقوا مجيع فواكه الدنيا حىت يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، بل إن بعض البالد فيهـا مـا ال                    
به فاكهة الـدنيا    يعرف أهلها فاكهة البالد األخرى، وليس من املعقول أم كلما رأوا الفاكهة تش            

إمنا املقصود أن أوله يف احلسن      . هذا الذي رزقنا من قبل ويستمرون على ذلك أبد اآلبدين         : قالوا
مث تذوق بعض الفاكهة فتقول     ) أوقطفة هي ألذ قطفة   : (ففي الدنيا نقول دائماً   . والطعم مثل آخره  

. ال رذْل فيـه   ) يار كلـه  خ: (هذا ماحل وهذا مر وهذا حامض أما فاكهة اجلنة فكما يقول احلسن           

 ِبـِه   وُأُتـواْ {: فسر طائفة من الصحابة رضوان اهللا عليهم منهم ابن مسعود وابـن عبـاس قولـه               
 أنه متشابه يف اللون واملرأى فالقطفة األوىل تشبه القطفة الثانية ولكن الطعـم خيتلـف             }مَُتشـِٰبهًا

هذا الذي جئتمونـا    :  بعد ذلك فيقولون   فيطوف عليهم الوالدان بالفاكهة فيأكلون مث يأتون مبثلها       

  .)٢()به آنفاً فيقول اخلدم كلوا فإن اللون واحد والطعم خيتلف

                                                 
  ).٦٣٧٣( صحيح البخاري، حديث رقم )١ (
  ).١٢٦-١٢٣ص( انظر حادي األرواح، الباب اخلامس واألربعون  )١ (
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. ومن شراب أهل اجلنة اخلمر واللنب والعسل واملاء والزجنبيل والكافور ومنه البارد واحلـار             
م، وشرام يف الكؤوس مقدر بسابق علم اهللا على قدر رغبتهم فال يفيض وال ينقص عـن لـذّ                 

  ].١٦:اإلنسان [}َقدرُوها َتْقِديرًا{: واقرأ قوله تعاىل

وأهل اجلنة ال يأكلون من جوع وال يشربون من عطش وإمنا غاية أكلهم وشـرام التلـذذ                 
  .واملتعة

واملعروف عن الدنيا أنه كلما تقدم العمر بالشيء فيها كلما تقادم وذُبل وتغير لألسوأ، أمـا                
عمر بالشيء فيها جتدد حاله لألحسن، فاحلور والنساء والرجال كـل يـوم             اجلنة فكلما تقدم ال   

  .يزدادون مجاالً والفاكهة والثمار تزيد يف طعمها لذةً وحسناً
ويأكل أهل اجلنة ويشربون يف أواين من الذهب والفضة منها الرقيق الـشفاف كـالكؤوس               

  .واألباريق ومنها الصحاف واآلنية وما إىل ذلك
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  ن وما هي وسائل مواصالمكيف يتزاورو
  

كما ورد أم يركبون علـى اخليـل        . ورد أن أهل اجلنة يركبون على النجائب وهي النوق        
وورد أن السرر اليت جيلسون عليها تتحرك فيقترب سرير الرجـل           . املسرجة من الذهب والفضة   

الها احللل ومن   يف اجلنة شجرة خيرج من أع     ((: ويف احلديث . من سرير أخيه فيجتمعان ويتحدثان    
                أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة بالدر والياقوت، ال تروث وال تبول، هلا أجنحة خطوها مد

  .)١(...))بصرها فريكبها أهل اجلنة فتطري م حيث شاؤوا
  :وأهل اجلنة يزورون ويزارون ومن أنواع زيارم

: ، قال تعـاىل  كالمهز وجل فرييهم وجهه ويسمعهم ـ أفضل زيارة هلم يف زيارة رم ع ١

}ّللَِّذينةادِزيٰى وننُوْا ٱْلحُسسوقد فسر ذلك رسول اهللا } َأح   يف صحيح مسلم بأن احلسىن اجلنة 

فاملؤمنون يزورون رم كل مجعه وهو يوم املزيد ومنهم مـن           . )٢(والزيادة النظر إىل وجهه الكرمي    
  .لةيزوره اهللا عز وجل بكرة وعشية وهذا أعالهم مرت

. ففي اجلنة سوق يذهب أهل اجلنة إليها كل مجعة تقدر مبقدار أيام الدنيا:  ـ زيارة السوق ٢
وهي سوق ال بيع فيها وال شراء، ولكن يأخذ املؤمن منها ما يريد كرامة من اهللا عز وجل، حـىت                    

جلنة العليا  إن أهل اجلنان العليا إذا اجتمعوا هناك مع أهل اجلنان السفلى فريى الرجل صاحبه من ا               
يف حلة فريوعه مجاهلا، فال يلبث أن يرى على نفسه أحسن منها ألنه ال ينبغي ألحد أن حيـزن يف                    

  .اجلنة
حيث يربز هلم عرشه، ويتبـدى هلـم يف         . ويف السوق يرى املؤمنون رم عز وجل كل مجعة        

ما يرون القمر   ومجيع أهل اجلنة يرون اهللا عز وجل ال يضامون يف رؤيته ك           . روضة من رياض اجلنة   

  .)٣(ليلة البدر

 سُـرٍُر  عَلـىٰ ِإخواً�ـا  {: قـال تعـاىل  . يزور املؤمنون بعضهم بعـضاً :  ـ زيارة بعضهم بعضاً ٣
يزور األعلى منـهم األسـفل   . ، فيتذاكرون ما كان بينهم يف الدنيا ]٤٧:احلجر [}مَُّتقـَِٰبِلني

  .)٤(دون اهللا أن جناهم منهاوينظرون إىل أهل النار من كوى أي فتحات تطل عليهم فيحم

                                                 
  ).٥٧٣٥-٤/٣١٧( املنذري، الترغيب والترهيب  )١ (
  ).٤٠٤-٤٠٣-٣/١٥( صحيح مسلم  )٢ (
  ).٤٠٥-٣/١٦( انظر صحيح مسلم، حديث طويل يف باب معرفة طريق الرؤية  )٣ (

فـاطلع فـرآه يف سـواء       ... فأقبـل بعـضهم علـى بعـض يتـساءلون         {:  انظر تفسري ابن كثري قوله تعاىل يف سـورة الـصافات           )١ (
  .}اجلحيم
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  )١ (...وماذا يسمعون

  
 ـ يسمع أهل اجلنة كالم رم جلّ وعال حيدثهم ويتكلم فيهم وهو أمسى وأشرف مسـاع   ١

  .ينصتون إليه

  ِفـى روَضـةٍ  َفهُـم  ٱلَِّذين ءامنُوْا وعِمُلوْا ٱلصـِٰلحـِٰت َفَأما{:  ـ يسمعون احلور العني يغنني، قال تعاىل ٢
 ـرُونبإن يف  ((: ويف احلـديث  . احلربة هو اللذة والسماع   : ، قال بعض املفسرين   ]١٥:الروم [}يُح

يغنني ألزواجهن ويغنني على    ..)) اجلنة تمعاً للحور العني يرفعن بأصوات مل تسمع اخلالئق مبثلها         
  .شواطئ األار

 هل يف اجلنة مساع، فإنه يروى أن رجالً من قريش قال البن شهاب:  ـ مساع أحلان الشجر ٣
أي والذين نفسي بيده إن يف اجلنة لشجراً ِحملُه اللؤلؤ والزبرجد حتته            : حبب إيلّ السماع، فقال   

جوار ناهدات يتغنني بألواٍن يقلن حنن الناعمات فال نبأس وحنن اخلالدات فال منوت فإذا مسع ذلك                
احلـواري أحـسن أم أصـوات       الشجر صفق بعضه بعضاً فأجنب احلواري، فال ندري أأصوات          

  .الشجر
 ـ قال األوزاعي إن أهل اجلنة يسمعون صوت إسرافيل يسبح بصوت ما مسعت اخلالئق  ٤

  .أحسن منه
بح اهللا عليه بأعـذب  م ينصب له منرب رفيع يف اجلنة فيس ـ كما قيل أن داود عليه السال ٥

  .األصوات
إذا ((: ملبارك عن مالك بن أنـس فعن عبد اهللا بن ا:  ـ يسمع أهل اجلنة أصوات املالئكة ٦

كان يوم القيامة نادى مناٍد أين الذين كانوا يرتهون أمساعهم وأنفسهم عن جمالس اللهو ومـزامري                

  .)٢())الشيطان أسكنوهم رياض املسك، مث يقول املالئكة امسعوهم متجيدي وحتميدي

                                                 
، وما أوردته يف    )١٥( انظر حادي األرواح، الباب السابع واخلمسون لالستزادة، وانظر تفسري القرطيب، سورة الروح اآلية               )١ (

  . له توثيقاً يف األصول فذكرته من باب الترغيب اجلنةهذه الفقرة من أثر مل أجد
-١/٣٣٩(، وروى حنوه الديلمي يف جامع األحاديث واملراسيل         )١٢ص) (٤٣( رواه نعيم بن محاد على الزهد البن املبارك          )٢ (

٢٤٨١.(  
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  نعيم ال ينفد
  

النظر والفكر خلف تلـك احلـروف   هلم أخي الكرمي ـ نتفيأ ظالل هذه اآليات، ونرسل  

 مـا َتـشَتِهيِه     وِفيهـا  عَليِهم ِبِصحـٍٰف مّن َذهٍب وَأْكٰوٍب       يَُطافُ{والكلمات لتكشف لنا ما وراءها من كنوز        
  ].٧١:الزخرف [}ِلدُونخـٰعيُنُ وَأ�ُتم ِفيها ْ�ُفسُ وَتَلذُّ ٱَألٱَأل

ر الكرام، ويظن أن اهللا قد حقق له ذلك يف الـدنيا،            قد مير الغين املترف على هذه اآلية مرو       
ولكن لو أنه متعن يف مرادها لعرف أن شهوته مشوبة بالتنغيص، ولذته ممزوجة باملرارة، وما تلبث                
نفسه أن تتشبع فال يستطيع التمادي يف حتقيق شهواته، فهناك عوائق حتول دون حتقيق اللذات من                

، فليس باستطاعة أحٍد يف الدنيا ولو آتاه اهللا مال قارون، أن      مهوم ومشاكل وضغوط نفسية ومادية    
فكل نوع من أنواع    . حيقق ما تشتهيه نفسه وتلذّ عينه طوال حياته وإن كان صحيح اجلسم معاىف            

النعيم يف الدنيا له حد اية يسمى حد التشبع مما جيعل االستزادة منه بعد ذلك تعترب إهـداراً ال                   
لى فرٍد جائع صنوف الطعام فإنه سيتناول منه ما يشعره بالشبع والكفاية،            فائدة منه، فلو عرض ع    

فلن يستطيع أن يتناول أكثر ولو كانت شهوته للطعام مستمرة لتنوع أصنافه واختالف طعومـه،               
فلن حيقق ما يشتهي إال لفترة حمدودة، وكذلك لو عرض على حمب السفر أمجل بقاع الدنيا وهو                 

ن وعثاء الطريق فإنه ولو كان يشتهي الذهاب إىل ذلك املكان فإنه لن يستطيع،              عائد للتو متعب م   
وكذلك األمر ملن يشتهي املال فإنه سيبلغ حداً معيناً لالنتفاع به وقضاء شـهواته مث يتحـول إىل                  
أرقام ال طائل من ورائها، وكذلك النساء ومجيع الشهوات، فإن هناك حداً ال يستطيع بعده الفرد                

، بل ولن   )١( فائدة تذكر، بل قد تعود عليه االستزادة باخلسارة املادية والصحية واألخروية           أن جيين 
يستطيع االسترسال يف شهوته، فإن الشهوة جتاه الشيء تكون شديدة يف بداية األمـر، حـىت إذا        
ذاقه خفت حدة شهوته شيئاً فشيئاً ورمبا تنقطع بعد ذلك أرأيت إذا ذهبت إىل موائـد األفـراح                  

احلفالت، ووجدت مئات األصناف من الطعام الشهي الذي يسيل له اللعاب، وتلـذ لرؤيتـه               و
العني، فتمأل صحنك من هذا، وهذا، وتنظر إىل ذلك فتشتهيه فتضع يف صحنك منه وترى ذلك                
فيغريك منظره فتضع منه قليالً حىت إذا امتأل صحنك وغدا كجبٍل عظيم وضعته أمامك وحسبت               

مجعت فيه من أطايب الطعام، حىت إذا بدأت يف تناوله وجدت عما قليـل أن               أنك ستأيت على ما     
امتالء جوفك حال دون شهوتك، فتدعه ومل تأت إال على اليسري منه، ومع ذلـك قـد تـشعر                   
  .باالمتالء وتعاين من البطنة مما يؤرق عليك نومك فتتقلب على فراشك تعاين من أضرار شهوتك

                                                 
ن األغنياء خبمسمائة عام كما      ألن االستزادة من امللذات وإن كانت مباحة تعرض اإلنسان لطول احلساب فإن الفقراء يسبقو              )١ (

، كما أن االنشغال باملباحات من أسباب نقصان درجة املؤمن يف           )٨٠٧٦(يف احلديث الذي ذكره األلباين يف صحيح اجلامع         
  .، وأي خسارة أكرب من هذه)٢٨٣ص(اجلنة كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابـه طب القلـوب 
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ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه على الدوام، فلو قُدم للمـؤمن فيهـا             أما يف اجلنة فإن للفرد فيها       
مائدة عليها صنوف الطعام فإنه جيد لذته يف البداية حىت النهاية ولو قُدمت له صنوف أخرى فإنه                 
جيد لذّا كما لو أنه مل يأكل وال يشعر باالمتالء أو التخمة اليت تفسد عليه اللـذّة، وكـذلك يف                    

  ة دائمة ال تنقطع، ومما يزيد يف النعيم أنه كلما اشتهى وجد ما يشتهيه               مجيع الشهوات فإا مستمر
  .وكلما رغب يف شيء حتققت رغبته أو متىن حتققت أمنيته
  :فلذّة الدنيا ختتلف عن لذة اآلخرة من مخسة أوجه

  . ـ الشهوة جتاه املشتهى مستمرة ال تنقطع بينما هي يف الدنيا مقطوعة١
وة وقوا بنفس الدرجة من أول االستمتاع باملشتهى إىل ايته مع إمكانية  ـ فاعلية الشه ٢

  .إعادته وتكراره بينما هي يف الدنيا تكون شديدة يف بداية األمر مث ختف حدا شيئاً فشيئاً
  ).فما كل ما يتمىن املرء يدركه( ـ كل شهوة يف اجلنة حمققة وممكنة، خبالف الدنيا ٣
ت اجلنة أي تكلفة أو خسارة أو أضرار من أي نوع، أمـا يف الـدنيا    ـ ليس لتحقيق لذا ٤

  .فالبد من بذل التكلفة، والبد من اخلسارة إما مادية أو صحية أو غري ذلك بنسب متباينة
  :ونستطيع أن نرى التباين بني لذة الدنيا ولذة اآلخرة تقريباً يف الشكلني التاليني
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واعلم أن لذة الدنيا إمنا جعلت لتحقيق النفع ا، فلذة املنكح الستمرار النسل وصحة البـدن                
ولذة الطعام والشراب حلاجة اجلسم وصحته، فإن مل تكن اللذة يف املأكل أو املـنكح أو غـريه، مل                   

هـذه  : " اهللا يقول اإلمام ابن اجلوزي رمحه    . ميارسه اإلنسان وهذا يهدد حياته ووجوده على األرض       
األشياء إمنا خلقت إعانة للبدن على قطع مراحل الدنيا، ومل ختلق لنفس االلتذاذ، وإمنا جعلت اللذة                

  .)١("فيها كاحليلة يف إيصال النفع ا
أما لذة اجلنة فهي اللذة احلقيقية اليت جعلت لذاا رد االستمتاع ا بـدون أي منغـصات،                 

  .نسأل اهللا العظيم من فضله

  ].٢٣، ٢٢:املطففني [}       راِئِك ينُظرُون ٱَألعَلى Vبرار َلِفى َ�ِعيٍم  ٱَألِإن{: ل تعاىلقا

ؤمن إن كلمة نعيم هنا حتمل معىن واسع املدلول، نعيم مطلق ال اية له، نعيم متجدد ينعم به امل                 
: ، انظر إىل قولـه تعـاىل      اسة من حواسه جزاًء على حفظها يف الدنيا       يف اجلنة فيجد أثره على كل ح      

، إن متعة تـذوق الطعـام   ]٢١، ٢٠:الواقعة [} َطيٍر مّمـا يـشَتهُون   وَلحِم Tِكهٍة مّما يَتَخيرُون    وفـَٰ{

اللذيذ متعة من أفضل املتع لذلك تعددت اإلشارة إليها يف القرآن بأساليب خمتلفة، وتعابري مشوقة،               
نسان على مائدة عليها أطايب الطعام والشراب وهو يعلم أنه مهما           فأي متعة أكثر من أن يتربع اإل      

  .أكل فلن يؤثر ذلك سلباً عليه؛ فلن تصيبه ختمه، أو يقعده مرض، أو يثقله وزن

 }      راِئـِك ينُظـرُون    ٱألَ عَلـى {: ونعمة النظر ال تقل متعة وترفاً عـن سـابقتها فقولـه تعـاىل             
ى صفاء أهل اجلنة النفسي واجلسدي، فال يشغلهم شاغل حيول          توحي للسامع مبد  ]. ٢٣:املطففني[

دون متتعهم بالنظر، فال كد وال سعي وراء الرزق وال مهوم وال أنكاد، فهم قوم مرفّهون ال عمـل                   
باألمس يف سجن   . هلم، وال حيتاجون إىل عمل، فإن شغلهم شيء فهو املتاع وإطالق النظر بال حدود             

مع أن النظر ]. ٣٠:النور [} ّلْلمُؤِمِنني يُغـضُّوْا ِمـن َأبـصـِٰرِهم     ُقْل{ط  الدنيا كانت هلم حدود وضواب    

هناك كان مشتمالً على ما يسر وما يسوء، فقد يرغم الفرد على رؤية القبيح الذميم، ورؤية املآسي                 
ره اليت تقشعر هلا األبدان، أما اليوم فله أن يرسل نظره كيف شاء وأين ذهب ولن يرى إال ما يـس                   

ويبهجه فليس هناك ما يوجب غض البصر، وقد زاده اهللا نعيماً إذ أنفذ بصره إىل مجيع أمالكه، يرى                  
أقصاها كما يرى أدناها فليس حباجة إىل اعتالء أبراج أو استخدام مناظري، مع أن ملكه يومئذ يفوق                 

                                                 
  ).١٢٧ص(، )٧٥(، فصل  ابن اجلوزي، صيد اخلاطر )١ (
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مثاهلا كمـا جـاء يف   حجم الكرة األرضية بأسرها، فإن أدىن أهل اجلنة مرتلة له مثل الدنيا وعشرة أ     

  .)١(الصحيح
ومن متعة النظر ما ذكر آنفاً يف باب لباس أهل اجلنة من أن العبد ينظر إىل نسائه يف اجلنة وينفذ                    

، حىت ينفذ بصره إىل مـخ        بصره من خالل حللهن السبعني فريى زوجته تقبل حبلّة وتدبر بأخرى          
من يف اجلنة من قدرة عجيبة تـرى ملاليـني          ساقها من وراء العظم إن شاء، ويظهر هنا ما لنظر املؤ          
كما أن له ميزة التحكم يف مقـدار نفـاذ          . األميال بعداً، باجلودة ذاا اليت ترى ا األشياء القريبة        

  .بصره ونسبة إرساله يف الصور اليت أمامه فسبحان اخلالق العظيم
نسأل اهللا العظيم من    . لكرميأال وإن أمتع النظر يف اجلنة وألذه إىل النفس هو النظر إىل وجهه ا             

  .فضله
ونعمة السمع وإمتاع األذن مبا تطرب له القلوب وتبهج له األمساع من نعم أهل اجلنة الـيت ال                  
حتصى، فال خترق آذام أصوات مفزعة، أو آهات حمزنة، أو صرخات خميفة مما خيلع القلوب ويسقم     

  .صالً يف باب مساع أهل اجلنةاألبدان بل كلها طرب وحبور واطمئنان وقد ذكر ذلك مف
وال تسل أخي الكرمي عن زهور اجلنة الفواحة ونعمة الشم، وعن أارها الفوارة بعبري املـسك                
والعنرب وشراا الذي جتد يف ايته رائحة وطعم املسك وفاكهة اجلنة اليت يشمها املرء فينعم بعبـق                 

          ا بنسائم عطره حمملة بالطيـب       رحيها قبل أن يطعمها، وفوق ذلك رياح اجلنة اليتب على سكا .
وال تسل عن حاسة اللمس     . حىت أبدام تفوح منها روائح املسك فال عرق مننت، وال فضلة مؤذية           

فمع كثرة اللقاء يف الدنيا تزول دقة هذه        . وهي حاسة مرهفة جيد متاعها املؤمن بني نسائه وزوجاته        
، ولذلك كان أول أيام النكاح أحالها، أما نعيم أهـل           احلاسة فال يكاد جيد لذا إال مع كل جديد        

اجلنة فمتجدد أبداً؛ ففي كل يوم يرى املؤمن زوجته أو تراه كأنه يراها وكأا تراه ليلة العرس فأيام                  
  .اجلنة أعراس متتالية ليس للذّا حد، وال النقضائها منتهى

، فمـا   )٢( أال وهو النعيم النفسي    وهناك نعيم آخر سابغٌ عام على البدن بأكمله روحاً وجسداً         
  .أعظمه من نعيم، وما أجله من منعم، وما أحكمه وأعدله

                                                 
  ).١٨٦(ورقمه ) ١/١٧٣( انظر صحيح مسلم، كتاب اإلميان  )١ (
  . انظر فقرة النعيم النفسي ألهل اجلنة يف الصفحة التالية )٢ (
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  النعيم النفسي ألهل اجلنة
  

واهللا لـو   . لو مل يكن يف اجلنة من نعيم إال صفاء املعيشة وخلوها من األنكاد واألكدار لكفـى               
النفسية والصفاء الروحي ومحانا من     جعلنا اهللا يف صحراء قاحلة وكفانا أقواتنا ووهبنا فيها السعادة           

الكوارث واملصائب لكفى ا سعادة، فكيف بك وأنت يف رياٍض وجنان ونعيم ال خيطر على البال                
  .والوجدان

فنعيم اجلنة ال يشوبه بؤس وال حزن، وال خيالطه تعب وال نصب ونعيم اجلنة ال يشوبه خـوف                  
  .على املستوى املعيشي واخلوف من الفقرمن املستقبل أو ما ختبئه األيام، وال يؤرقه قلق 

وليس يف اجلنة ملل وال سآمة، فكل يوم تتغري حيام وصورهم وجنام إىل أفضل مما كانـت                 
  .عليه

 مـا ِفـى صُـدُوِرِهم مّـن ِغـّل            وَ�زعنـا {: وليس فيها حتاسد وال تباغض وال غش وال جنش، قال تعاىل          
  ].٤٧:احلجر[ }ِلني سُرٍُر مَُّتقـَِٰبعَلٰىِإخواً�ا 

أو وباء، فهـم يف صـحة       ) فريوس أو مكروب  (وليس فيها األدواء واألمراض فال خوف من        
  .ونشاط دائم ال يسقمون وال يهرمون

ويسقط عن أهل اجلنة التكليف فال      .  أبد اآلبدين   . . عيش رغيد  . .حياة هنيئة . . الصنعيم خ 

  .)١(ون النفسعبادة يف اجلنة، إمنا يلهمون التسبيح كما يلهم
. ميتعون فيها أنظارهم برؤية الرمحن جل وعال، فيسدل عليهم رمحاته ونعمه وهداياه كل يـوم              

فأين املستثمرون، أين املستثمرون، إنين أدعوهم ونفسي إىل االستثمار األمثل، إىل الربح األوفر، إىل              
  .النعيم األبدي

ف جتنيها إا اجلنة اليت لن تـستطيع أن         وختاماً أخي الكرمي هذه هي عوائد االستثمار اليت سو        
تصل إليها أحالمك ولن تراها خياالتك ولن تدركها أفكارك ألن مجاهلا الباهر فوق مستوى التصور               

  .البشري
نسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم، أن جيعلنا ممن وحده فنجا، وأطاعه ففاز، وعبده فأحبـه                

  .وقربه
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. ل فيتبعون أحسنهاللهم اجعلنا ممن يستمعون القو

                                                 
  ).٢١٨١-٤/١٩( انظر صحيح مسلم )١ (
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