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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

* فاجلنةةأ نمن ةةأ ؤةة، مةةلمن، وحسلةة  ؤةة، مسةةل ، وم لةة  ؤةة، حةة ، 
وفةة ك ؤةة، عامةة،، مةةن ن للةةا عمةة، العةةامل و، ووةةل  العابةةدوو، و ةةام 

 الصائم و، وتنافس املتنافس و.
لةةا، ونبانةةا لنةةا بع  ةةا مةةن ف  * وقةةد بنانةةا   عةةو و ةة، وبوةة ل  

نو ةةافلا لنَّةةدط ب الالةةا، ون ةةم  مةةا اوةةت عنا لل ةة ك  ةةا، ونعةةد امللةة  
 للظ   بنع ملا.

ن ةةةة  ه ا هةةةةا، و ةةةةاو   –نخةةةة  احلا ةةةة   –* فلةةةة، تسةةةة  معةةةة  
و ةةةة لا، ونتلةةةةا، بةةةةاؤ ها، ونسةةةة  بةةةةن نقةةةةَّابها ون ابهةةةةا، ونةةةةدق  ب 

 لا، وال  ك  ا.ا يقلا... علنا  او   ادين بعد ،لك ال     إل 
 * نسأ    نو جيعلنا من نهللا، و لى   على نا نا حممد.

 
 
 

 الناشر
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 ما هي اجلنة؟

الاسةةةةةةةتاو نو احلديقةةةةةةةأ ،ا  ال ةةةةةةةَّ  امللتةةةةةةة    * اجلنةةةةةةةأ ب الل ةةةةةةةأ:
نَاا بِاِ  ؤالكث   ؤما قا  تعاىل:  َونَازَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكاا فَأَنْاَب اْ

[، ومجعلا  ناو، وه  ل ة  م ةت  09]ق:  اْلَِْصيدِ  َجنَّاٍت َوَحبَّ 
مبعة  اوةةتو، والعة و تقة  :  نة  البب بالناةةا  «  ةنط »مةن ال عة، 

 إ،ا نس    ب .
* نما ب ال  ع: فت ل  اجلنأ على املكاو الاي وة دخل  امللمنة و 
ل ك و  وا   هل  ي م الق امأ، ملا ف   من نقَّاب ؤث  أ ملت أ مع تناوة  

باه  ال نظ  ل ، يسو من ف   عن العن، ومينعة  عةن اافةا ، ومجا  
 وحي ظ  من الخ اب.

* * * 
 أمساء اجلنة

* للَّنةةأ نءةةا  عديةةدة باعتاةةاب  ةة اها الةة، و ةة لا    ةةا، وقةةد 
 ،ؤ  هلا ابن الق   بمح    اث  ع   اء ا ه  باختصاب:
اب ومةةا اقةةتمل  الو : اجلنةةأ وهةة  اءلةةا العةةام املتنةةاو  لتلةةك الةةد

 عل   من نن اع النع   واللاة والالَّأ والس وب وق ة العن.
الثةةةاد: داب السةةةالم، وقةةةد ءاهةةةا    ةةةاا االوةةة  ب ق لةةة  تعةةةاىل: 

 ِْاااام اااااَدِ  ِّبْناااااَد َر ِ  َُاُر السَّ ُ [، وق لةةةةة : 721]النعةةةةةام:  ََلُااااْم  َواَّللَّ
َُاِر السََّد ِ  نح   ةاا االوة أل ل ةا  [، وه 25]ي نس:  َيْدُّبو ِإََل 

داب السةةالم مةةن ؤةة، بل ةةأ ووفةةأ ومكةة وه. وهةة  داب  ، واءةة  وةةا ان  
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 وتعاىل السالم.
ا،   الثالث: داب اخللد وء   بالك لو نهللا ال ي حل و عنلا نبةد 

َها ِبُْخَرِجيَ ؤما قا  تعاىل:   [.84]احلَّ :  َوَما ُهْم ِمناْ
لبديةةةةةةةةأ، فلةةةةةةةة  ال مي تةةةةةةةة و وال ال ابةةةةةةةةع: داب املقامةةةةةةةةأ ني ا قامةةةةةةةةأ ا

ا، قا  تعةاىل:  ََْهاَب َّبنَّاا يت  ل و منلا نبد  َوقَااُلوا اْْلَْماُد َّلِلَِّ الَّاِ َ َأ
َُاَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِ  ََل  اْْلََزَن ِإنَّ رَباََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر * الَِّ َ َأَحلََّنا 

 [.45، 48]فاا :  ََيَسَُّنا ِفيَها َنَصبٌ 
 ِّبْنااااَدَها َجنَّااااُة اْلَمااااْأَو امس:  نةةةةأ املةةةةأوع، قةةةةا  تعةةةةاىل: اخلةةةة
ََ َمَقااَ  رَب ِاِ  َونَاَهان الاناَّْفَن َّباِن [، وقا : 75]النَّ :  َوَأمَّا َمْن َخاا

 [.87، 89]الناكعا :  اَْلََو  * فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَو 
 َوَّبااَد َجنَّاااِت َّبااْدٍن الَّااِ  السةةاد :  نةةا  عةةدو، قةةا  تعةةاىل: 

َُُه بِاْلَغْيبِ   [، ني  نا  إقامأ.67]م مي:  الرَّمْحَُن ِّبَبا
اَر اْرَِخاااااَرَ  ََلِاااااَي السةةةةةابع: داب احل ةةةةة او، قةةةةةا  تعةةةةةاىل:  َوِإنَّ الااااادَّ

[ ني داب احل ةةةاة الدائمةةأ الةة، ال ت ةةة  وال 68]العنكاةة  :  اْْلَيَاااَوانُ 
 تنق ع وال تا د.

ولَئِاااَه ُهاااُم اْلَوارِ*ُاااوَن * الَّاااِ يَن أُ الثةةةامن: ال ةةة دو ، قةةةا  تعةةةاىل: 
َْ ُهاااْم ِفيَهاااا َخالِاااُدونَ  [، وقةةةا  77، 79]امللمنةةة و:  يَرِ*ُاااوَن اْلِفاااْرَُْو

ِإنَّ الَّااااِ يَن َنَمنُااااوا َوَّبِملُااااوا الصَّاااااِْلَاِت َكانَااااْ  ََلُااااْم َجنَّاااااُت تعةةةةاىل: 
ِْ نُاااااُزًَل  [، وال ةةةة دو  ي لةةةة  علةةةةى مج ةةةةع 791]الكلةةةة :  اْلِفااااْرَُْو

 نأ، ويقا  على نف للا ونعالها.اجل
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ِإنَّ الَّاااِ يَن َنَمنُاااوا َوَّبِملُاااوا التاوةةةع:  نةةةا  النعةةة  ، قةةةا  تعةةةاىل: 

[ وهةةاا ني  ةةا اوةة   ةةامع 4]لقمةةاو:  الصَّاااِْلَاِت ََلُااْم َجنَّاااُت النَِّعاايمِ 
 جلم ع اجلنا .

ِماٍي * ِإنَّ اْلُم َِّقاَي ِي َمَقااٍ  أَ العاق : املقام المن، قةا  تعةاىل: 
[، واملقةةةام م اةةةع ا قامةةةأ، 52، 57]الةةةدخاو:  ِي َجنَّااااٍت َوُّبيُاااونٍ 

والمن اامن من ؤ، و   ووفأ ومكة وه، وهة  الةاي قةد مجةع  ة ا  
 المن ؤللا.

احلةةةادي ع ةةة  والثةةةاد ع ةةة : مقعةةةد الصةةةدق وقةةةدم الصةةةدق، قةةةا  
ٍٍ ِّبْناَد َمِلياٍه  ِإنَّ اْلُم َِّقاَي ِي َجنَّااٍت َونَاَهاٍر * ِي َمْقَعادِ تعةاىل:  ِصاْد
[ فسةةمى اجلنةةأ مقعةةد  ةةدق حلصةة   ؤةة، 55، 58]القمةة :  ُمْق َااِدرٍ 

 ما ي اد من املقعد احلسن ف لا.
* * * 
 سعة اجلنة

* وبد ب القةةةة وو الكةةةة مي ويةةةةا  ت ةةةة  إىل وةةةةعأ اجلنةةةةأ، منلةةةةا ق لةةةة  
اااَمَواُت  َوَساااارُِّبوا ِإََل َمْغِفاااَرٍ  ِماااْن رَبِ ُكاااْم َوَجنَّاااٍة َّبْرُ اااَهاتعةةةاىل:  السَّ

َساِبُقوا ِإََل [، وق ل : 744]و  عم او:  َواْْلَْرُض ُأِّبدَّْت ِلْلُم َِّقيَ 
اااَماِء َواْْلَْرِض ُأِّبااادَّْت  َمْغِفاااَرٍ  ِماااْن رَبِ ُكاااْم َوَجنَّاااٍة َّبْرُ اااَها َكَعاااْرِض السَّ

 [.27]احلديد:  ِللَِّ يَن َنَمُنوا بِاَّللَِّ َوُرُسِل ِ 
ة شجر  يسري الراكب ي ظلها مائاة ّباا  ي اجلن إن»: وقةا  

 ]مت   عل  [. «َوِظلٍ  ََمُْدوٍُ َل يقطعها، فاقرءوا إن شئ م 
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 ُرجات اجلنة
* يت ااةة، النةةا  ب اجلنةةأ ؤمةةا يت ااةةل و ب الةةدن ا، ؤةة،  سةة  
إميانةةة  وعملةةة  ب الةةةدن ا، بةةة، إو ت ااةةةلل  ب اجلنةةةأ نؤةةة  ونعظةةة  مةةةن 

دب ةةةأ واحةةةدة، بةةة،  نةةةاو متعةةةددة  ت ااةةةلل  ب الةةةدن األ فاجلنةةةأ ل سةةة 
ََ َفضَّااْلَنا تت ةةاو  ب احلسةةن والنعةة   واجلةةوا ، قةةا  تعةةاىل:  اْنظُااْر َكْياا

َُرََجاااااٍت َوَأْكبَاااااُر  َاْفِضاااايًد   بَاْعَضااااُهْم َّبلَاااان بَاْعااااٍر َوَلْكَِخااااَرُ  َأْكبَاااااُر 
ُ الَِّ يَن َنَمنُاوا ِماْنُكْم َوالَّاِ ي[. وقةا : 27]ا و ا :  َن ُأو ُاوا يَاْرَفِع اَّللَّ

ُ ِبَا  َاْعَمُلوَن َخِبريٌ  َُرََجاٍت َواَّللَّ  [.77]اجملادلأ:  اْلِعْلَم 
قةةةةةا : ن ةةةةة   حابثةةةةةأ يةةةةة م بةةةةةدب وهةةةةة  نةةةةةالم،  * وعةةةةةن ننةةةةةس 

فقالةةةة : يةةةةا بوةةةة    ، قةةةةد ع فةةةة  منولةةةةأ  فَّةةةةا   نمةةةة  إىل النةةةةيب 
حابثأ مين، فةنو يةك ب اجلنةأ ن ة  ونحتسة ، وإو يةك الخة ع تة ع 

هااي؟ إ ااا   لاا ، أو جنااة واحاادبوحيااه، أو ه»: ا  مةةا ن ةةنع. فقةة
وْ  ]بواه الاخابي[. «جنان كثري ، وإن  لفي جنة الفُر

* وب اجلنةةأ مائةةأ دب ةةأ، بةةن ؤةة، دب ةةأ ودب ةةأ ؤمةةا بةةن السةةما  
والبب، وب ؤةةة، دب ةةةأ منلةةةا مةةةن النعةةة   مةةةا هةةة  نؤثةةة  ونعظةةة   ةةةا ب 

يتةةواوب نهةة، الةة، دو ةةا، وإو ؤانةة  م ت حةةأ بع ةةلا علةةى بعةة    ةةث 
الةةةةدب ا  ويلتقةةةة  بع ةةةةل  بةةةةاع  ؤمةةةةا هةةةة  احلةةةةا  ب الةةةةدن ا، يلتقةةةة  
ال ق  مع ال ين، وال ين مع من ه  نن  من ، وال ق  مةع مةن هة  نفقة  

 من ، ولكن لك، منل  ح ات  اخلا أ ب ااقت .
ي اجلناة مائااة ُرجاة أّباادها هللا للمجاهاادين ي  إن»: * قةا  

كمااا بااي السااماء واْلرض، فااإَا سااأل م   ساابيل هللا، مااا بااي الاادرج ي
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وْ، فإن  أوسط اجلنة وأّبلان اجلناة، وفوقا  ّبار   هللا فاسألوه الفُر

 ]بواه الاخابي[. «الرمحن، ومن   فجر أ ار اجلنة
فااوقهم،   إن أهاال اجلنااة لياارتاءون أهاال الغااَر ماان»: * وقةةا  

كمااااا  ااااراءون الكوكااااب الاااادَر الغااااابر ي اْلفاااا  ماااان املشااااٍر أو 
 ]مت   عل  [. «ل فا ل ما بينهم املغرب؛

ال بأقةةكاهل  ون ناوةةل  ونحسةةا   ونمةة اهل   * فالنةةا  ب ااخةة ة
 ومنا ال ، إمنا يت اال و بقدب إميا   ونعماهل  الصاحلأ.

* * * 
 أّبلن أهل اجلنة وأُناهم منزلة

ساأ  موسان ربا   »قا :  * عن امل  ة بن قعاأ نو بو     
لااة؟ قااا   هااو رجاال ااايء بعاادما أُخاال أهاال مااا أُأ أهاال اجلنااة منز 
كيَ وقد ناز    ُخل اجلنة، فيقو   أَ رب،ااجلنة اجلنة فيقا  ل   

الناْ منازَلم، وأخا وا أخا ا؟م؟ فيقاا  لا   أ ر ان أن يكاون لاه 
مثل مله مله من ملوك الدنيا؟ فيقو   ر ي  رب، فيقو   له 

ي  رب. َلااه ومثلاا  ومثلاا  ومثلاا  ومثلاا ، فقااا  ي ا امسااة  ر اا
فيقااو   هاا ا لااه وّبشاار  أمثالاا ، ولااه مااا اشاا ه  نفسااه، ولاا ت 

 ّبينه، فيقو   ر ي  رب.
ت، غرسا    قا   رب، فأّبدهم منزلة؟ قا   أولئه ال ين أُر
كرام هم بيادَ، وخ ما  ّبليهاا، فلام  ار ّبي،اا و   سامع أَن، و  
خيطااار ّبلااان قلاااب بشااار. قاااا   ومصاااداق  ي ك ااااب هللا ّباااز وجااال  

ُم نَاْفاااٌن َماااا ُأْخِفاااَي ََلُاااْم ِماااْن قُاااارَِّ  َأّْباااُيٍ َجاااَزاًء ِبَاااا َكاااانُوا فَاااَد  َاْعلَااا
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 .«]رواه مسلم[ يَاْعَمُلونَ 
وال  ود  نعلى دب ا  اجلنأ، وف لا من النع   ما لة س ب ن هةا 
مةةن دب ةةا  اجلنةةأ، وهةة  قمةةأ النعةة    ةةا ال يسةةت  ع نو يتصةة به ب ةة . 

 والصديقن والصاحلن.وه  داب النا ا  وامل ولن وال لدا  
 
 
* * * 
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 املقدمة
، وه  دب أ النةيب « ال و لأ»* ونما نعلى دب أ ب اجلنأ فل  

ن »: وه  نق و الدب ا  إىل ع ش ال محن، يقة    إَا مسع م املاَذ
لااي، فإناا  ماان صاالن ّبلااي صااد  فقولااوا مثاال مااا يقااو ،   صاالوا ّب

منزلااة ي اجلنااة َل صاالن هللا ّبلياا  ّبشااًرا،   ساالوا ة الوساايلة فإ ااا 
 نبغي إَل لعبد من ّبباُ هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمان ساأ  ة 

 ]بواه مسل [. «الوسيلة حل  ل  الشفاّبة
نعظة  اخللة   وملا ؤةاو بوة     »* يق   ابن الق   بمح   : 

عا ديةةةأ ل بةةة ، ونعلملةةة  بةةة ، ونقةةةده  لةةة  خ ةةة أ، ونعظملةةة  لةةة  حماةةةأأل  
نةةاك  إىل  ، وهةة  نعلةةى دب ةةأ ب اجلنةةأ، ونمةة  ؤانةة  منولتةة  نقةة و امل

نمت  نو يسأل ها لة أل ل نةال ا  ةاا الةدعا  الول ةى مةن   وكيةادة  النيب 
 «.ا مياو

الوم ا يقة ، ووة   * ف ا من حت  نو تك و ق يا ا من بو     
على  َّ ، واتاع ونت ، وبادب بنمياو يتاع  عم،، وبعم، يوينة   ةدق، 

 مج ، اتااعأل فاااك حتظى بالق و من  وبال  اعأ. و   يتاع 
* * * 

 أبواب اجلنة
ي اجلنااة »: * للَّنةةأ نان ةةأ نبةة او يةةدخ، منلةةا امللمنةة و، قةةا  

 «مثانيااة أبااواب، باااب منهااا يساامن الريااان، َل يدخلاا  إَل الصااائمون
]بواه الاخةةابي[، وهةة  ت ةةتا عنةةدما يصةة، إل لةةا امللمنةة و، وتسةةتقالل  
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َوِسااايَ  الَّاااِ يَن إيةةةاه  بسةةةالمأ ال  ةةة  ، قةةةا  تعةةةاىل:  املالئكةةةأ حم  ةةةأ
ََا َجاُءوَهااا َوفُِ َاااْ  أَبْاَوابُاَهااا َوقَاااَ   ََّ ِإ ا اََّقااْوا رَباَُّهااْم ِإََل اجْلَنَّااِة زَُمااًرا َحاا

ُخُلوَها َخاِلِدينَ  ُْ  [.14]الوم :  ََلُْم َخَزنَا ُاَها َسَدٌ  َّبَلْيُكْم ِطْبُ ْم فَا
سمى ال ياو، وه  خاص بالصائمن، وهناك ونحد هاه الب او ي

بةةاو للمكثةة ين مةةن الصةةالة، وبةةاو للمتصةةدقن، وبةةاو للمَّاهةةدين، 
زوجااي ي ساابيل هللا ماان مالاا  ُّبااي  ماان أنفاا »: يقةة   بوةة     

من أبواب اجلنة، وللجناة مثانياة أباواب، فمان كاان مان أهال الصاد  
ن بااب ُّبي من باب الصاد ، ومان كاان مان أهال الصادقة ُّباي ما

الصدقة، ومن كان من أهل اجلهاُ ُّبي من باب اجلهاُ، ومن كان 
 ]مت   عل  [. «من أهل الصيا  ُّبي من باب الصيا 
* * * 

 سعة أبواب اجلنة
وال َ نفن حممد »: * نما عن وعأ نب او اجلنأ ف ق   النيب 

بياااده، إن ماااا باااي املصاااراّبي مااان مصااااريع اجلناااة لكماااا باااي مكاااة 
]مت ةة  عل ةة [ ووبد ب  «كمااا بااي مكااة وبصاار » وب ل ةة : «وهجاار

 بع  الحاديث نو ما بن املص اعن مس ة نببعن ونأ.
ووةةعأ الاةةاو  سةة  ووةةع اجلنةةأ، وؤلمةةا  علةة  اجلنةةأ اتسةةع ، 

 فعال لا نووع  ا دون .
عن املسةافأ بةن ؤة، بةاو ووخة  فقةا  عنةدما  وقد نخ نا النيب 
ن للجنااة مثانيااة أبااواب، مااا وإ»عةةن اجلنةةأ:  وةةأل  لقةة   بةةن عةةام  

 .«ابان إَل يسري الراكب بينهما سبعي ّباًمامنهن ب



 
 78 ؟ فأين املشرتون هللا الغاليةسلعة اجلنة 

 
 ويق   ابن الق   عن نب ا ا ب ن ن ت :

 أبوا اااااااااااا حااااااااااا  مثانياااااااااااة أ ااااااااااا 
 

ي الاااااااااااان  وهااااااااااااي لصاااااااااااااحب  
 اإلحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 
اك أّبدهااااا وبااااا  باااااب اجلهاااااُ َو

 
 ب الصااو  ياادّبن الباااب بالرياااان 

 ولكاااااال سااااااعي صااااااا  باااااااب ور 
 

 ُاخاااااال بأمااااااانب السااااااعي مناااااا   
 ولسااَو ياادّبن املاارء ماان أبوا ااا 

 
 مجًعاااااااااا إَا واا حلااااااااان اإلَياااااااااان 

 * * * 
  ربة اجلنة وحصباؤها وبناؤها

أُخل  اجلنة فإَا فيها جنااُ   »ب حديث املع اج:  * قا  
نو  ]مت ةةة  عل ةةة [. وعةةةن ن  وةةةع د  «اللذلاااذ، وإَا  را اااا املساااه

َ أ –مكااة  هااي ُر»ا : عةةن ت بةةأ اجلنةةأ فقةة ابةةن  ةةائد وةةأ  النةةيب 
  «بيضااااااااااااء، مساااااااااااه خاااااااااااال  –الااااااااااادقي  ا اااااااااااال  البيااااااااااااض 

 ]بواه مسل [.
 * نمةةةا عةةةن بنائلةةةا وحصةةةاائلا فقةةةد وةةةأ  الصةةة ابأ بوةةة     

لبنااة ماان »فقةةال ا: يةةا بوةة    ، حةةدثنا عةةن اجلنةةأ مةةا بنا هةةا  فقةةا : 
املسااااااه،  –طينهااااااا أَ  –َهااااااب، ولبنااااااة ماااااان فضااااااة، ومدطهااااااا 

ياقوت، و را ا الزّبفران، من يدخلها ينعم وَل وحصباؤها اللذلذ وال
]بواه نمحةد  «يبأْ، وخيلد وَل َيوت، َل  بلان *يابا ، وَل يفاب شاباب 

 وحسن  اللااد[.
احلا ةةةةة : إو داب ا هةةةةةاا بنا هةةةةةا وحصةةةةةاا ها وتلةةةةةك ت بتلةةةةةا  * نخةةةةة 

جلدي ة نو ي م  هلا امل م ِّ وو، ويتوود هلا خب  الةواد امل حةدوو، ويسةعى 
 ا املخلص و.لل  ك  
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 أ ار اجلنة
َمثَااُل اجْلَنَّااِة الَّااِ  ُوِّبااَد اْلُم اَُّقااوَن ِفيَهااا أَنْاَهاااٌر ِمااْن * قةةا  تعةةاىل: 

  ٍ ٍ َ ْ يَا َاَغياَّاْر َطْعُمااُ  َوأَنْاَهاااٌر ِماْن َ ْااٍر لَاا َّ ََ َمااٍء غَاارْيِ َنِسااٍن َوأَنْاَهااٌر ِمااْن لَاا
 .َصفًّن َوََلُْم ِفيَها ِمْن ُكلِ  الثََّمَراتِ ِللشَّارِِبَي َوأَنْاَهاٌر ِمْن َّبَسٍل مُ 

* نخةةة  وةةةا ان  نو ن ةةةاب اجلنةةةأ ل سةةة  مةةةا   ف سةةة ، بةةة، منلةةةا 
ن ةةةةاب مةةةةن مةةةةا  و يت ةةةة  اعمةةةة  وبحيةةةة  ول نةةةة ، بةةةة، هةةةة  نعةةةةاو امل ةةةةةاه 
ون  اها، ونا الا ونلاها، ومنلا ن اب من لنب و يت   اعم   م اةأ 

 تدنسةةةةةلا الب ةةةةة،، وو تكةةةةةدبها نو ن هةةةةةا، ومنلةةةةةا ن ةةةةةاب مةةةةةن  ةةةةة  و
اليةةدي، ولةة س ف لةةا ؤ اهةةأ اعةة  وال بيةةا، وال نائلةةأ وةةك ، بةة، يلتةةا 
قةةاب ا لةةاة عظ مةةأ، ال ؤخمةة  الةةدن ا الةة، يكةة ه مةةااقلا، وتنةةو  املةةا ، 
وتصةةةدع الةةة ن  وتويةةة، العقةةة،. ومنلةةةا ن ةةةاب مةةةن عسةةة، قةةةد  سةةة   عةةةن 

ال ةةة   القةةةاع وال وةةةه. ؤةةة، هةةةاه ال ةةةاب رةةة ي مةةةن حتةةة  القصةةة ب و 
ْاااااااااااااااارَِ ِمااااااااااااااااْن َ ِْ َهااااااااااااااااا اْْلَنْاَهااااااااااااااااارُ والاسةةةةةةةةةةةةةةةةاتن  َِ   َجنَّاااااااااااااااااٍت 
 [.25]الاق ة: 

بنع  عةن ن ةاب اجلنةأ، ف ة  إوة ائ   * وقد حدثنا بوة     
نببعةةأ ن ةةاب، مةة ج مةةن ن ةةالها  ةة او نةةاه او، و ةة او باانةةاو. فقةةا : 

ان ي اْل ار؟ فقاا   أماا النهاران الباطناان فنهار  يا جربيل، ما ه ه»
 ]بواه مسل [. «اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات

ِإنَّااا  :* ومةةن ن ةةاب اجلنةةأ  ةة  الكةة ث  الةةاي نع ةةاه   ل وةة ل  
نَاااااَك اْلَكااااْو*َارَ  [ ت بتةةةة  نا ةةةة  مةةةةن املسةةةةك، ومةةةةا ه 7]الكةةةة ث :  َأّْبطَياْ
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نحلةةةى مةةةن العسةةة،، ونبةةة   مةةةن الةةةثلو، وقةةةد بوه ال وةةة   وحةةةدثنا عنةةة  

حاف اااااه قباااااب اللذلااااذ  نااااا أسااااري ي اجلنااااة إَ بنهااااربينمااااا أ»فقةةةةا : 
، قل   ماا ها ا ياا جربيال؟ قاا   ها ا الكاو*ر الا َ أّبطااك  اجملَو

 ]بواه الاخابي[. «ربه، فإَا طين  مسه أَفر
علةةةى بةةةاو اجلنةةةأ، « بةةةابق»* ومةةةن ن ةةةاب اجلنةةةأ ني  ةةةا  ةةة  يسةةةمى 

الشااهداء ّبلاان بااااٍر  اار ببااااب »: يكةة و عنةةده ال ةةلدا ، يقةةة   
 «، ي قبة خضراء، خيرج ّبليهم رزقهم مان اجلناة بكار  وّبشاًيااجلنة

 ااد[.ل]بواه نمحد وحسن  ال
* ون ةةةةاب اجلنةةةةأ تت َّةةةة  مةةةةن نعالهةةةةا، ى تن ةةةةدب ناكلةةةةأ إىل نقصةةةةى 

وْ ربو  اجلنة،»: دب اها ؤما ب ق ل   وأّبدهاا وأوساطها،  الفُر
ما نحسن و ]بواه ال  اد و     اللااد[.  «ومن   فجر أ ار اجلنة

 ق   القائ،:
 أ ارهااااا ي غااااري أخاااادُو جاااارت

 
 سااااباان َمسااااكها ّباااان الفيضااااان 

 ماااااان  اااااا هم كمااااااا شاااااااءوا مفااااااا 
 

 جاااااار  ومااااااا للنهاااااار ماااااان نقصااااااان 
 ّبسااااال مصااااافن   مااااااء    ااااار 

 
   أ ااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااان اْللبااااااااااااااااااان 

 وهللا ماااااااا  لاااااااه املاااااااواُ كهاااااااده 
 

 لكاااااان لااااااا ي اللفاااااا    معااااااان 
 * * * 
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 ّبيون اجلنة
ِإنَّ  و ؤثة ة تتل ةأ ال عة  وامل ةابو، قةا  تعةاىل: * ب اجلنأ ع ة

ِإنَّ اْلُم َِّقاَي ِي َمَقااٍ  َأِماٍي * ِي ، وقةا : اْلُم َِّقَي ِي ِظَدٍ  َوُّبُيونٍ 
 .َجنَّاٍت َوُّبُيونٍ 

وف لةةةا ع نةةةاو ي ةةة و املق بةةة و ما خمةةةا  ةةة ف ا نةةة  تلةةة  ، وي ةةة و 
عةةن الكةةاف ب، قةةا  تعةةاىل:  منلمةةا نةة ه  ال ةة او تل ا ةةا ب ةة ه وخمةةا:

 نًااا َيْشااَرُب ٍْ َكاااَن ِمَزاُجَهااا َكاااُفورًا * َّبياْ ِإنَّ اْْلَبْاااَراَر َيْشااَربُوَن ِمااْن َكااْأ
ُرونَاَهااا  َاْفِجااريًا ُُ اَّللَِّ يُاَفجِ  [، وء ةة  ؤةةاف ب ا 6، 5]ا نسةةاو:  ِ َااا ِّببَااا

 لا االا وقدة ب ودها وا   بائ تلا.
ِإنَّ اْْلَبْااااَراَر َلِفاااي  ، قةةةا  تعةةةاىل: والعةةةن الخةةة ع: عةةةن التسةةةن 

َُ ِي ُوُجاوِهِهْم َنْضاَرَ  النَِّعايِم *  نَِعيٍم * َّبَلن اْْلَرَاِئِه يَاْنظُاُروَن *  َاْعاِر
ََلِااااَه فَاْلَي َانَاااااَفِن  ْ ُااااوٍ  * ِخَ اُمااااُ  ِمْسااااٌه َوِي  َِ ُيْسااااَقْوَن ِمااااْن رَِحيااااٍ  

نًااا َيْشااَرُب ِ َااا اْلُمَقرَّبُااونَ اْلُم َاَناِفُسااوَن * َوِمَزاُجااُ  ِمااْن َ ْسااِني  ٍم * َّبياْ
ب مكاو عةا   ف صة،  [ وء   تسن م ا ل ا تناع24-22 ]امل   ن:

 ما ها إىل ؤ، مكاو.
* وب اجلنةةةأ عةةةةن تسةةةةمى السلسةةةا ، لسةةةةل لأ إوةةةةانتلا واللةةةةاة ب 

نًاا  َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكااَن ِمَزاُجَهاا َزََْبِايًد ق  ا، قا  تعاىل:  * َّبياْ
 [.74، 71]ا نساو:  ِفيَها ُ َسمَّن َسْلَسِبيًد 

* * * 
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 غَر اجلنة وقصورها وخيامها

* نعةةد   لعاةةاده السةةعدا  ب اجلنةةأ ن ف ةةا مةةن ف قلةةا نةة   مان ةةأ، 
يةة ع ناه هةةا مةةن باانلةةا، وباانلةةا مةةن ناه هةةا، حمكمةةا  موخ فةةا ، 

 السةةةةةةعأ عال ةةةةةةا  متألقةةةةةةا  ؤأ ةةةةةةا النَّةةةةةة م، بل ةةةةةة  حةةةةةةد الكمةةةةةةا  ب
ٌَ ِمااْن والتمكةةن يقةة   وةةا ان :  َلِكااِن الَّااِ يَن ا اََّقااْوا رَباَُّهااْم ََلُااْم غُااَر

َِْرَِ ِمْن َ ِْ َها اْْلَنْاَهارُ  ٌَ َمْبِنيٌَّة   [.29]الوم :  فَاْوِقَها ُغَر
أُخلاا  »: * وب اجلنةةأ قصةة ب ؤثةة ة، ف ةة  الصةة   ن يقةة   

هاا ا القصاار؟ قااالوا  اجلنااة فااإَا أنااا بقصاار ماان َهااب، فقلاا   ملاان 
لشاااب ماان قاارين، فظنناا  أأ أمااا هااو، فقلاا   وماان هااو؟ قااالوا  

 هاا ه»: وف لمةةا ني  ةةا: نو   يةة، قةةا  للنةةيب  «لعماار باان ا طاااب
خداة أقرئها السد  من ر ا، وأماره أن يبشارها ببيا  ي اجلناة مان 

 .«َل صخب في  وَل نصب –أَ اللذلذ اجملَو  –قصب 
ُحاااااوٌر َمْقُصاااااورَاٌت ِي ام، قةةةةةا  تعةةةةةاىل: * وب اجلنةةةةةأ ني  ةةةةةا خ ةةةةة

إحةةةةدع هةةةةاه  [. وقةةةةد و ةةةة  لنةةةةا ال وةةةة   12]الةةةة محن:  اْ ِيَااااا ِ 
إن للمااذمن ي اجلنااة  يمااة ماان لذلااذ  واحااد   وفااة، »اخل ةةام فقةةا : 

طوَلااا ي السااماء ساا ون ماايًد، للمااذمن فيهااا أهلااون، يطااَو ّبلاايهم 
 ]مت   عل  [. «ير  بعضهم بعًضا املذمن فد
قةةةةةد و ةةةةة    تعةةةةةاىل املسةةةةةاؤن بأ ةةةةةا ا اةةةةةأ فقةةةةةا   ةةةةة، قةةةةةأن : و 
 ٍَوَمَساااِكَن طَيِ بَااًة ِي َجنَّاااِت َّبااْدن  :[ وهةةاا ال  ةة  لةة  12]الت بةةأ

داللأ هامأ، فال يك   نو تك و املساؤن فاخ ة الانا  والثاث ل كة و 
العةة ف ف لةةا ا ا ةةا، فكةة  مةةن القصةة ب ب الةةدن ا ال جيةةد ف لةةا ن ةة ا ا 
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  ةة أل لو ن  وةةل  نةة  م تاحةةأ ونةة  م م نةةأ، ومةةن ى فةةال العةة ف ال
 ي    الع ف ف لا.

* * * 
 أ*اث أهل اجلنة

* ونمةةةا نثةةةاث هةةةاه املنةةةاك  وتلةةةك املسةةةاؤن ف  ةةةتم، علةةةى الوةةة طة 
امل ت عةةأ املتقابلةةأ املصةة  فأ بنظةةام ودقةةأ ح ةةث ينظةة  نهةة، اجلنةةأ ب و ةة ه 

ةةةاة والةةةالة بالةةةاه  وال  ةةةأ، قةةةا  ت َّبلَااان ُساااُرٍر عةةةاىل: بعةةة ، امل قط
َها ُم َاَقابِِليَ   [.76، 75]ال اقعأ:  َمْوُ ونٍَة * ُم َِّكِئَي َّبَلياْ

* وهنةةةاك ال ةةة ش العال ةةةأ املا نةةةأ با وةةةت ق، امل فةةة ع بع ةةةلا فةةة ق 
ةةة طة، قةةةا  تعةةةاىل:  ُم َِّكئِاااَي َّبلَااان فُااااُرٍ  بعةةة  نو امل ف عةةةأ علةةةى الوِّ

 ٍٍ َر  َوفُااااُرٍ  َمْرُفوَّباااةٍ [ وقةةةا : 58محن: ]الةةة   َبطَائِنُاَهاااا ِماااْن ِإْساااَ باْ
 [.48]ال اقعأ: 

* وهنةةاك ني  ةةا النمةةابق املصةة  فأ علةةى  ةة  يسةة ج اخلةةاا ، ويسةةالو 
ِفيَهاا الن س، والوبا  املاث ثأ على قك، منس  متكام،، قا  تعاىل: 

ٍُ َمْصااااُفوَفٌة * َوَزرَ  اِبُّ ُسااااُرٌر َمْرُفوَّبااااٌة * َوَأْكااااَواٌب َمْوُ ااااوَّبٌة * َوَفَاااااِر
ٍَ  ِحَسانٍ وقا :  َمْبثُو*َةٌ  َقِر ٍَ ُخْضٍر َوَّبباْ  .ُم َِّكِئَي َّبَلن رَفْاَر

* وهنةةاك البائةةك، وهةة  الوةة ة عل لةةا الكلةة،، نو الك اوةة  ،ا  
ُم َِّكئِاااَي ِفيَهاااا َّبلَااان اْْلَرَائِاااِه ََل يَااااَرْوَن ِفيَهاااا ال وةةةائد، قةةةا  تعةةةاىل: 

 [.74ساو: ]ا ن ََشًْسا َوََل َزْمَهرِيًرا
* نخةةة  احلا ةةة : تلةةةك مسةةةاؤن اجلنةةةأ، قةةةد اةةةاو م وهةةةا، واةةةاو 
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منوهلةةةا ومق للةةةا، مجعةةة  مةةةن وال  ال احةةةأ مةةةا ال يتمةةة  ف قةةة  املتمنةةة و، 
مساؤن حق   بأو تسكن إل لا الن   ، وتنوع إل لا القل و، وت تاق 
إل لا البواح، مساؤن رع، امل   يودبي معلا ؤ، نع  ، وحيتقة  نماملةا  

 .ؤ، لاة
ف ةةا نيلةةا ال اؤنةة و إىل الةةدن ا امل م نةة و  ةةا ال ااةة و مبسةةاؤنلا دوو 
مسةةةاؤن اجلنةةةأ، هةةةال  ةةة  و مةةةن ن لةةةتك  وعملةةةت  مبةةةا ي  ةةةلك  إىل 

 مساؤن اجلنأ ال  اأ 
* * * 

 أشجار اجلنة ومثارها
* نقَّاب اجلنأ ؤث ة متن عأ  ةا نع فة  و ةا ال نع فة ، ف  لةا العنة  

 ِإنَّ ِلْلُم َِّقاَي َمَفاازًا * َحاَداِئَ  َوَأّْبَنابًاا: والنخ، وال مةاو، قةا  تعةاىل
]الةةة محن:  ِفيِهَماااا فَاِكَهاااٌة َوَوْاااٌل َورُمَّاااانٌ [. وقةةةا : 42، 47]الناةةةأ: 
[، وف لا السدب وال لا وؤالخما منووع ال  ك معد لألؤة، بةال ؤةد 64

ِماِي * ِي َوَأْصَااُب اْلَيِماِي َماا َأْصاَااُب اْليَ وال م قأ، قا  تعاىل: 
ٍْ َمْنُضااوٍُ * َوِظاالٍ  ََمْااُدوٍُ * َوَماااٍء َمْسااُكوٍب *  ُْضااوٍُ * َوطَْلاا َِ ِسااْدٍر 

 .َوفَاِكَهٍة َكِثريَ ٍ 
* ونقةةَّاب اجلنةةأ دائمةةأ الع ةةا ، ل سةة  ؤأقةةَّاب الةةدن ا تع ةة  ب 
وقةة  دوو وقةة ، وفصةة، دوو فصةة،، بةة، هةة  دائمةةأ ا نةةاب والظةةال ، 

َُائِااقةةا  تعةةاىل:  َوفَاِكَهااٍة  [، وقةةا : 45]ال عةةد:  ٌم َوِظلَُّهاااُأُكُلَهااا 
 .َكِثريٍَ  * ََل َمْقطُوَّبٍة َوََل ََمُْنوَّبةٍ 

* وهةةةةةة  ،ا  فةةةةةة وع وننصةةةةةةاو باوةةةةةةقأ نام ةةةةةةأ، قةةةةةةديدة اخل ةةةةةة ة، 
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ماا ي »: ، وقةا  َََوا َاا َأفْانَاانٍ وو قا ا من ،هة ، قةا  تعةاىل: 
   ]بواه الومةةةةةاي و ةةةةة  «اجلناااااة شاااااجر  إَل وسااااااقها مااااان َهاااااب

 اللااد[.
* نما ناب تلك القَّاب فل  ق ياةأ دان ةأ ماللةأ، يناهلةا نهة، اجلنةأ 
ا ال  ةةة   ا وال قةةةتا  ، بةةة، ؤلمةةةا ق عةةة   ب سةةة  ووةةةل لأ، ال تنق ةةةع نبةةةد 
ا  ةةةةةةةا وقاعةةةةةةةد  عةةةةةةة ب عنلةةةةةةةا مثللةةةةةةةا ب مكا ةةةةةةةا، جين لةةةةةةةا  ةةةةةةةاحالا قائم 

َُانٍ وم ةةة َّع ا، قةةةا  تعةةةاىل:  لِ لَاااْ  َوَُ ، وقةةةا : َوَجاااَب اجْلَنَّ َااااْيِ 
ِإنَّ اْلُم َِّقاااَي ِي ِظاااَدٍ  ويتخةةة  منلةةةا مةةةا ي ةةةتل   ُقطُوفُاَهاااا  َاااْ لِيًد 

 .َوُّبُيوٍن * َوفَاَواِكَ  َمَّا َيْش َاُهونَ 
إن »عةةن بعةة  نقةةَّاب اجلنةةأ فقةةا :  * وقةةد حةةدثنا بوةة     

الساريع مائاة ّباا  وماا  ي اجلنة لشجر  يسري الراكب اجلواُ املضمر
إن ي اجلنااة لشااجر  يسااري الراكااب » ةة  عل ةة [، وقةةا : ]مت «يقطعهااا

]مت ةةة   «َوِظااالٍ  ََمْاااُدوٍُ ي ظلهاااا مائاااة ّباااا ، واقااارءوا إن شااائ م  
 عل  [.

قةَّ ة  * ومن نقةَّاب اجلنةأ ني  ةا الة، حةدثنا عنلةا بوة     
وهةة  قةةَّ ة عظ مةةأ ؤاةة ة تصةةنع منلةةا ث ةةاو نهةة، اجلنةةأ، قةةا  « اةة ى»
 :«ري  مائة ّبا ، *ياب أهل اجلناة رارج طوىب شجر  ي اجلنة مس

 ]بواه نمحد وحسن  اللااد[. «من أكمامها
بنع  ومنلا قَّ ة ،ؤ ها   تعاىل ب ؤتاب ، ونخ  نو ال و   

  ي، على   بت  عندها، وهة  عنةد  نةأ املةأوع، وهةاه ال ةَّ ة هة  
ْنااَد ِسااْدرَِ  َوَلَقااْد رََنُه نَاْزلَااًة ُأْخااَر  * ّبِ قاتةة، تعةةاىل: « ىوةةدبة املنتلةة»

اْدرََ  َماا يَاْغَشان * َماا  َْ يَاْغَشان السِ  اْلُمْن َاَهن * ِّبْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَو  * ِإ
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عةةن هةةاه ال ةةَّ ة  ، وقةةد حةةدثنا بوةة     زَاَغ اْلَبَصااُر َوَمااا َطغَاان

فعاا  ة ساادر  املن هاان، فااإَا نبقهااا مثاال قااد  هجاار،   رُ »فقةةا : 
  هااا ه سااادر  -أَ جربيااال  –قاااا  وإَا ورقهاااا مثااال نَان الفيلاااة. 

 ]مت   عل  [. «املن هن
* * * 

 نعيم أهل اجلنة باٍ ُائم
* ملما اا  نع   الدن ا فل  كائة، ال حمالةأ، إمةا بةامل   نو ب ة ه، 
وهلةةةاا ءةةةاه   متاع ةةةاأل لنةةة  يتمتةةةع بةةة  ى يةةةوو ، نمةةةا نعةةة   ااخةةة ة فلةةة  

ال نقصةةةاو. نبةةةدي خالةةةد، ال يكتنةةة   ةةةاحا  وةةةق  وال نو وال ملةةة، و 
ٍٍ باق ل س ل  ن اد  َفاُد َوَماا ِّبْناَد اَّللَِّ بَاا ِإنَّ َهاَ ا  ،َماا ِّبْنادَُكْم يَاناْ

 ٍُ َُاِئٌم َوِظلَُّها ،َلِرْزقُاَنا َما َلُ  ِمْن نَاَفا  .ُأُكُلَها 
إَا أُخل أهل اجلنة اجلنة يناَُ مناُ  إن لكم أن »: يق   

 سااقموا أبااًدا، وإن  ا فااد يااوا فااد او ااوا أبااًدا، وإن لكاام أن  صاااو 
لكااام أن  شااابوا فاااد ؟رماااوا أباااًدا، وإن لكااام أن  نعماااوا فاااد  بأساااوا 

 ]بواه مسل [. «أبًدا
فلةة  ب ح ةةاة ال يعقالةةا مةة  ، و ةة أ ال يعويلةةا وةةق ، وقةةااو 

 ال يوو    م، ونع   ال بل  ف  .
 هااي جنااة طاباا  وطاااب نعيمهااا

 
 فنعيمهاااااااااا بااااااااااٍ ولاااااااااين بفاااااااااان 

 املااااااااااأو ُار السااااااااااد  وجنااااااااااة  
 

 ومناااز  ّبساااكر اإلَياااان والقااارنن 
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 نعيم اجلنة َل يوصَ
* ونع   اجلنأ ي ة ق ال  ة ، ويقصة  دونة  اخل ةا ، لة س لنع ملةا 
نظ  ف ما يعلم  نه، الدن ا، وملمةا حةاو  ا نسةاو و ة  نع ملةا نو 
قةة ن عنةة ، نو خ ةة  باالةة ، فسةة اقى نع ملةةا نعَّةة   ةةا قةة ن، ونا ةة   ةةا 

ب خب الةةة . ومةةةا حةةةدثنا   بةةة  عةةةن نع ملةةةا، ومةةةا خ ةةة  علةةةى قلاةةة  نو دا
نخ نةةا بةة  ال وةة   ل  ةة  العقةة   ويةةاهللا، يقةة     تعةةاىل علةةى لسةةاو 

وَل أَن  ،أّبااادُت لعبااااَُ الصااااْلي ماااا َل ّباااي رأت»: بوةة ل  
وَل خطاار ّبلاان قلااب بشاار، ومصااداٍ َلااه ي ك اااب هللا   مسعاا ،
 ِْماااْن قُاااارَِّ  َأّْباااُيٍ َجاااَزاًء ِبَاااا َكاااانُوا  فَاااَد  َاْعلَاااُم نَاْفاااٌن َماااا ُأْخِفاااَي ََلُااام

 [.مت   عل  ] يَاْعَمُلونَ 
قلةةةةأ متةةةةاع الةةةةدن ا بالنسةةةةاأ إىل نعةةةة    وقةةةةد  ةةةة ب لنةةةةا ال وةةةة   * 

مااا الاادنيا ي ارخاار  إَل مثاال مااا اعاال أحاادكم وهللا »  ااخةة ة فقةةا 
وقةا : . «ي اليم، فلينظر مب  رجع –وأشار بالسبابة  –أصبع  ه ه 

ولقااب »، وقةا : «سوط ي اجلناة خاري مان الادنيا وماا فيهاامو ع »
 «قااوْ أحاادكم ي اجلنااة خااري َمااا طلعاا  ّبلياا  الشاامن أو  غاارب

 [. ]مت   عل 
* * * 

 نعيم ارخر  كامل
* ونعةةة   ااخةةة ة ؤامةةة، ال ي ةةة ب  نقةةة ، وال يعكةةة   ةةة  ه ؤةةةدب، 
خةةةا  مةةةن قةةة ائ  الةةةدن ا وؤةةةدبها، ف عةةةام الةةةدن ا وقةةة ا ا يلةةةوم منلمةةةا 

ئ  والاةةةة   والةةةة وائا الك يلةةةةأ، و ةةةة  الةةةةدن ا ت قةةةةد العقةةةة، وتصةةةةدع ال ةةةةا
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الةة ن ، ونسةةا  الةةدن ا حي ةةن ويلةةدو، وقلةة و نهةة، الةةدن ا مل  ةةأ باحلقةةد 

 وال ،، ونق اهل  خا ثأ.
* نما اجلنةأ فلة  خال ةأ مةن ؤة، هةاه ال ة ائ ، فأهللةا ال يا لة و 

ال  وال يت  اةةةة و، وال ياصةةةةق و وال يت لةةةة و، وقلةةةة     ةةةةاف أ ال اخةةةةت
َونَاَزّْبنَاااا َماااا ِي ُصاااُدورِِهْم ِماااْن ِغااالٍ  ِإْخَوانًاااا َّبلَااان ب ةةةنل  وال تاةةةان  

، ونق اهل  ا اأ، فال تسةمع ب اجلنةأ ؤلمةأ ناب ةأ تكةدب ُسُرٍر ُم َاَقابِِليَ 
، وال ي ةة ق املسةةامع ََل َلْغااٌو ِفيَهااا َوََل  َااْأ*ِيمٌ اخلةةاا ، وتعكةة  املةةواج 

ََل َيْساَمُعوَن من ع  و ؤالم نه، الةدن ا إال الكلما  ال  اأ الساملأ 
 .ِفيَها َلْغًوا َوََل  َْأ*ِيًما * ِإَلَّ ِقيًد َسَدًما َسَدًما

ااارِِبَي * ََل ِفيَهااا * و ةة  اجلنةةأ و ةة لا ب ةةا بةةة  ٍ  ِللشَّ بَاْيَضاااَء لَاا َّ
َزُفونَ  َها يُاناْ مة  وما هةا ال يأوةن، ولانلةا ال يت ة  اع َغْوٌ  َوََل ُهْم َّبناْ

 ُ اااْر َطْعُماااا ٍ َ ْ يَا َاَغياَّ ََ ، أَنْاَهااااٌر ِماااْن َمااااٍء غَااارْيِ َنِسااااٍن َوأَنْاَهااااٌر ِماااْن لَااا
 .َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّر ٌ ونسا ها م ل ا  من احل   والن ا ، 

* وباجلملةةةةةةةأ فاجلنةةةةةةةأ ال مثةةةةةةة، هلةةةةةةةا، خال ةةةةةةةأ مةةةةةةةن قةةةةةةة ائ  الةةةةةةةدن ا 
ا وح ةةةة  مةةةةن ؤةةةة، ومن صةةةةاها، خالصةةةةأ مةةةةن ال،ع، قةةةةد ؤمةةةة، نع ملةةةة

 الؤداب.
* * * 

 طعا  أهل اجلنة وشرا م
* اعام نه، اجلنةأ وقة ا   ب نعلةى دب ةا  اللةاة واملتعةأ الة، ال 
يست  ع الا ة  إدباؤلةا، وؤة، مةا ب اجلنةأ مةن امل ةاع  وامل ةابو ماةاح 
هلةةة ، فةةةال قةةة    نةةة ع، وال قةةة   نةةة  مةةةا ي ةةةتل  السةةةعدا  اخلالةةةدوو 
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اْْلَنْاُفااااُن َو َالَاااا ُّ اْْلَّْبااااُيُ َوِفيَهااااا َمااااا َ ْشااااَ ِهي  ِ : وقةةةةا ، َوََلُااااْم َمااااا
 .َيدَُّّبوَن * َسَدٌ  قَاْوًَل ِمْن َربٍ  رَِحيمٍ 

ِإنَّ * وقةةد و ةة    وةةا ان  اعةةام نهةة، اجلنةةأ وقةة ا   فقةةا : 
 اْلُم َِّقاااَي ِي ِظاااَدٍ  َوُّبيُاااوٍن * َوفَاَواِكاااَ  َمَّاااا َيْشااا َاُهوَن * ُكلُاااوا َواْشاااَربُوا

ََْازَِ اْلُمْاِساِنيَ  ِإنَّ ، وقةا : َهِنيًئا ِبَا ُكْنُ ْم  َاْعَمُلوَن * ِإنَّا َكَ ِلَه 
نًااا َيْشااَرُب ِ َااا  ٍْ َكاااَن ِمَزاُجَهااا َكاااُفورًا * َّبياْ اْْلَبْاااَراَر َيْشااَربُوَن ِمااْن َكااْأ

ُرونَاَها  َاْفِجريًا ُُ اَّللَِّ يُاَفجِ   .ِّبَبا
وال يعقاةةة  مةةة ب وال نصةةة ،  ى إو اعةةةامل  وقةةة ا   ال يصةةة ا 

، يَاااْدُّبوَن ِفيَهاااا ِبُكااالِ  فَاِكَهاااٍة َنِمنِااايَ فلةةة  ب مةةةأمن مةةةن ؤةةة، ،لةةةك 
ٍ  ِللشَّاارِِبَي * ََل وقا :  ٍْ ِمْن َمِعٍي * بَاْيَضاَء لَا َّ َُ َّبَلْيِهْم ِبَكْأ يُطَا

َزفُااااونَ  َهااااا يُاناْ ، فخمةةةة  اجلنةةةةأ خال ةةةةأ مةةةةن ؤةةةة، ِفيَهااااا غَااااْوٌ  َوََل ُهااااْم َّبناْ
الع ةة و واافةةا  الةة، تتصةة   ةةا  ةة  الةةدن ا، فلةة  ال تةةاه  العقةة،، 

 وال تصدع ال ن ، وال ت  ع الا ن، وال مي، قاب ا.
ونو  اعةةةةام يت ةةةة    بةةةة  نهةةةة، اجلنةةةةأ كيةةةةادة ؤاةةةةد احلةةةة  ، ف ةةةة  

نو  قدومةةةة    ةةةة  ا الاخةةةةابي نو عاةةةةد   بةةةةن وةةةةالم وةةةةأ  النةةةةيب 
زياااااُ  كبااااد »:   قةةةة   يأؤلةةةة  نهةةةة، اجلنةةةةأ  فقةةةةا  املدينةةةةأ: مةةةةا نو 

 .«اْلوت
* واعةةةةام نهةةةة، اجلنةةةةأ وقةةةة ا   ال تن ةةةةأ عنةةةة  ف ةةةةال  مةةةةن بةةةة   
ونةةةةائ  وبةةةةواق وتةةةةا  ؤمةةةةا هةةةة  احلةةةةا  ب الةةةةدن ا، وإمنةةةةا تت ةةةة   هةةةةاه 
ال  ال  إىل بقا ؤ قا املسك ي    مةن ن سةاده ، فتناعةث منة  

يهااا ويشااربون، وَل إن أهاال اجلنااة يااأكلون ف»: بوائةةا ا اةةأ، يقةة   



 
 26 ؟ فأين املشرتون هللا الغاليةسلعة اجلنة 

 
. قاااالوا  فماااا باااا  ي فلاااون وَل يبولاااون، وَل ي غوطاااون وَل َي خطاااون

 ]بواه مسل [. «الطعا ؟ قا   جشاء كجشاء املسه
اعام ةةا نهنةةأ مةةن هةةاا ال عةةام، نو قةة اب ا  –نخةة  احلا ةة   –نبنيةة  

نلا من هاا ال ة او  بة، هة، ءعة  عةن اعةام هةاا ؤنلة ، نو قة او 
 هاا و    !
  شاااا هي  نفوسااااهموطعااااامهم مااااا 

 
 وْلااااااااااو  طااااااااااري ناااااااااااّبم ومسااااااااااان 

 وفواكااااا  شاااااَ  ساااااب منااااااههم 
 

 يااااا شاااابعة كملاااا  لاااا َ اإلَيااااان 
 ْلاااااااام و اااااااار والنسااااااااا وفواكاااااااا  

 
 والطياااااب ماااااع رو  وماااااع رحياااااان 

 وشااااارا م مااااان سلسااااابيل مزجااااا  
 

الكااااااااااافور َلااااااااااه شااااااااااراب ََ  
 اإلحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 
* * * 

 ننية طعا  أهل اجلنة وشرا م
لةةة، يأؤةةة، ف لةةةا نهةةة، اجلنةةةأ وي ةةة ب و * و ةةة    تعةةةاىل اان ةةةأ ا

َََهااااٍب َوَأْكااااَوابٍ فقةةةةا :  ٍَ ِمااااْن  َُ َّبلَااااْيِهْم ِبِصااااَاا ، وقةةةةا : يُطَااااا
 َّبلَااْيِهْم بَِينِيَااٍة ِمااْن ِفضَّااٍة َوَأْكااَواٍب َكانَااْ  قَاااَوارِيَر * قَاااَوارِيَر َُ َويُطَااا

َُ َّبلَاْيِهْم وِ ، وقةا : ِمْن ِفضٍَّة قَادَُّروَها  َاْقاِديًرا َلَّاُدوَن َيطُاو ُِ لْاَداٌن 
ٍْ ِماااااْن َمِعااااايٍ  ، فلنةةةةاك الصةةةةة ا  وهةةةةة  * بِااااَأْكَواٍب َوأَبَاااااارِيَ  وََكاااااْأ

القصةاع، والؤةة او وهةة  اان ةةأ املسةتدي ة الةة، ال عةة وة هلةةا وال ن،و وال 
خ اا  ، والبابي  وه  ،وا  اا،او والع ا واخلة اا  ، والك ة   وهة  

 القداح ال، ف لا ال  او.
لواد مةةن الةةاه  وال  ةةأ، وب حةةديث ن  م وةةى * وؤةة، هةةاه ا

      نو بوةة  : إن للماااذمن ي اجلناااة  يماااة مااان لذلاااذ  »قةةةا
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وجن ان من َهب نني هما وماا فيهماا، وجن اان مان واحد   وفة... 
 ]مت   عل  [. «فضة نني هما وما فيهما

* * * 
 لباْ أهل اجلنة وحليهم

 أ، ومالمس ناعمأ، ال يالى * ونما لاا  نه، اجلنأ فاو نل او كاه
ا ب مجةةا   مةةن اةة   الةةومن، وال يتقةةاب مةةن ؤثةة ة االوةةتعما ، فلةة  نبةةد 
متَّةةدد. ومنةة  احل يةة ، ومنةة  السةةند ، ومنةة  الةةديااج ونةة  ،لةةك، قةةا  

ِإنَّ اْلُم َِّقااَي ِي َمَقاااٍ  َأِمااٍي * ِي َجنَّاااٍت َوُّبيُااوٍن * يَاْلَبُسااوَن تعةةاىل: 
ٍْ َوِإْساا َ  ٍٍ ُم َاَقااابِِليَ ِمااْن ُسااْنُد َر َوَجااَزاُهْم ِبَااا َصاابَاُروا َجنَّااًة وقةةا :  باْ

 .َوَحرِيًرا
* وث ةةةاو نهةةة، اجلنةةةأ مةةةن نبقةةةى ننةةة اع الث ةةةاو ونحسةةةنلا، وننالهةةةا 
ق مةةأ، مجعةة  بةةن حسةةن املنظةة  ونع مةةأ امللمةةس  ةةا لةة س لةة  نظةة  ب 

بثةة و مةةن ح يةة ،  : نيت ال وةة   الةةدن ا، يقةة   الةة ا  بةةن عةةاكو 
ملناُيال ساعد »: ا يعَّا و من حسن  ول ن ، فقا  بو     فَّعل  

 ]بواه الاخابي[. «بن معاَ ي اجلنة أفضل من ه ا
ومةةن مالبةةس نهةة، اجلنةةأ الت َّةةاو علةةى ب ووةةل ، فعةةن املقةةدام بةةن 

،ؤةة  ب اخلصةةا  الةة، يع اهةةا ال ةةل د:  معةةد يكةة و نو بوةة     
ري ماان الاادنيا ومااا ويو ااع ّبلاان رأساا   اااج الوقااار، الياقو ااة مناا  خاا»

 ]بواه الوماي و  ا إوناده اللااد[. «فيها
نمةةا حسلةة ل  الةة، يتوينةة و  ةةا فمةةن نوةةاوب الةةاه  وال  ةةأ واللللةةل، 

 .َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم رَباُُّهْم َشَرابًا َطُهورًاقا  تعاىل: 
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وال  ةأ،  نو لهة، اجلنةأ نم ةاا ا مةن الةاه  وقد نخ نا النيب 

ون ةةة  يتاخةةة وو بعةةة د ال  ةةة  مةةةع نو بوائةةةا املسةةةك ت ةةة ح مةةةن نبةةةدا   
دخل و يةةقةةا  ب  ةة أ الةةاين  الوؤ ةةأ، فعةةن ن  ه يةة ة نو بوةة     

الااااا هب والفضاااااة، وأمشااااااطهم الااااا هب، ووقاااااُو  ننيااااا هم»اجلنةةةةةأ: 
]بواه  «هورشاااااهم املساااا –أَ ّبااااُو الطيااااب  – ااااامرهم اْللااااو  

 ق   إ، يق  :ي[. وهلل دب ابن الالاخاب 
وهااام امللاااوك ّبلااان اْلسااار  فاااٍو 
 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

  يااااه الاااارءوْ مرصااااع ال يجااااان 
 ولباسهم من سندْ خضار ومان 

 
 إساااااااااااا رٍب نوّبااااااااااااان معروفااااااااااااان 

 * * * 
 نساء أهل اجلنة

* مةةن النعةة   الةةاي نعةةده   لعاةةاده املةةلمنن ب اجلنةةأ ووعةةده  بةة  
،  ةة بة، الةةاليت نن ةةأهن   إن ةةا ، واةةاعلن علةةى نمجةة« احلةة ب العةةن»

ا اةةا  الةة وائا، ع ةة ا  البداو واخل ةة ا ، يسةةت  ق حسةةنلن الاةةاه   
ؤةةةةة، لةةةةة ، ويسةةةةةيب مجةةةةةاهلن ؤةةةةة، عقةةةةة،، ويسةةةةةتل ي ؤةةةةة، قلةةةةة . فلةةةةةن 
احلا اا  الاليت ال ي  و، والن سا  الاليت ال ميلةن، والناعمةا  الةاليت 
ال ي   ن ؤدب، وال اه ا  الاليت ال ميسلن الدبو، واخلالدا  الاليت 

 ال يادو.
و  لن ؤمةا  ةا  ب ؤتةاو ببنةا ووةنأ  –نخ  احلا    –وإل ك 

 :نا نا 
 ( مجاَلن1)

* فقةةةةةد  عللةةةةةن   تعةةةةةاىل ب قمةةةةةأ اجلمةةةةةا ، فع ةةةةة  ن نخةةةةةا،ا  
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واح ا  لسعتلا مع ب اب ب و اد حتاب الةن س ب االوةتمتاع بةالنظ  
أل «بةاحل ب العةن»إل لن ل دة مجاهلا وؤماهلن حىت ء   النسةا  هنةاك 

لعةةةن حمةةة، النظةةة  والتأمةةة، والتعاةةة  الصةةةام  عمةةةا ب القلةةة  مةةةن لو ا
 .َكَ ِلَه َوَزوَّْجَناُهْم ِ ُوٍر ِّبيٍ م دة وحماأ، يق   تعاىل: 

وو   وا ان  نبدا ن وما ف لا من مجةا  اللة و ونع مةأ امللمةس 
َكاااااااأَناَُّهنَّ بَااااااااْيٌر وقةةةةةةةا :  َكَأْمثَااااااااِ  اللُّْذلُاااااااِذ اْلَمْكنُاااااااونِ فقةةةةةةةا : 
، ني مصةةة و حم ةةة ري و ي ةةة   ةةة ا  ل نةةة  اةةة   ال ةةةمس وال ونٌ َمْكنُااا

 عاث اليدي.
* ونمةةا بقةةاقأ نبةةدا ن وتناوةة  ن ةةوائلن فقةةد و ةة لن   بق لةة : 

 َُكاااأَناَُّهنَّ اْليَااااُقوُت َواْلَمْرَجاااان   وال ةةةاق   وامل  ةةةاو مع وفةةةاو  مةةةا
 لمةةةةا املنظةةةة ، ونع مةةةةأ امللمةةةةس وقةةةة اف ت ، وخمةةةةا  ةةةةا ي تةةةةاح إىل النظةةةة  إل

 حلسنلما.
* وو  لن الق وو بأو هلن الثدا  والنل د املكعاأ ،ا  الحَّةام 
والقةةكا  ال ائعةةأ، مةةا يأخةةا بأنظةةاب نكوا لةةن إلةة لن، وبقلةة و ب ةةاهلن 

ِإنَّ ِلْلُم َِّقااااَي َمَفااااازًا *  ةةةة هن، ون ةةةةن متقاببةةةةا  ب السةةةةن، فقةةةةا : 
والك اعةةة  مجةةةع ؤاعةةة  وهةةة  ، َحاااَداِئَ  َوَأّْبَنابًاااا * وََكَواِّباااَب أَ ْاَرابًاااا

الثةةةةةةدي نو النلةةةةةةد الةةةةةةاي يةةةةةةوين  ةةةةةةدب املةةةةةة نة ال ةةةةةةابأ. والتةةةةةة او ني: 
 املتقاببا  ب السن.

* ى هةةن نبكةةاب و يسةةا  نو واقعلةةن قاةة، نكوا لةةن ب اجلنةةأ إنةةس 
ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاًء * َفَجَعْلنَااُهنَّ أَْبَكاارًا وال  او، ؤما قا  تعاىل: 

َلُهْم َوََل َجان  ، وقا :  ْاَرابًا* ُّبُربًا أَ   .َ ْ َيْطِمثْاُهنَّ ِإْنٌن قَاباْ
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عةةن بقةةأ مجةةاهلن و ةةا  نبةةدا ن فقةةا :  * وقةةد حةةدثنا بوةة     

زوج ان ا*ن ان، ير  ما   –من أهل اجلنة أَ  –لكل امرئ منهم »
 ]مت   عل  [. «سوقهما من وراء اللام من اْلسن

هةةةاا اجلمةةةا  الةةةاي حيةةةدث عنةةة   إىل –نخةةة  احلا ةةة   –* وانظةةة  
لو اطلع  امرأ  مان »ه، رد ل  نظ  ا  ا تع    يقة  :  ال و   

املشااٍر أَ  –ْلرض ملاا ت مااا بينهمااا رحيًااا انساااء أهاال اجلنااة إَل 
وْل اااءت مااا بينهمااا، ولنصاايفها ّبلاان رأسااها خااري ماان  –واملغاارب 

 ]مت   عل  [. «الدنيا وما فيها
 ( أخدقهن2)

 ب العةةةةةن ن ةةةةةن ل   ةةةةةا  املع ةةةةة ، ملنسةةةةةا  * مةةةةةن  ةةةةة ا  احلةةةةة
لكوا لةةةةةةةن، مت ااةةةةةةةا  إىل نكوا لةةةةةةةن، خةةةةةةة ا  الخةةةةةةةالق، حسةةةةةةةاو 
ال  ةةةة ه، قصةةةة و نبصةةةةابهن علةةةةى نكوا لةةةةن فلةةةة  ت مةةةةا ننظةةةةابهن ل ةةةة  

َِ نكوا لن ؤما قا  تعاىل:  ُحاوٌر ، وقةا : ِفيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّاْر
لى مناكهلن ال يلملن إال ني قص و نن سلن ع َمْقُصورَاٌت ِي اْ َِيا ِ 

َراٌت ِحَسانٌ كينتلن وهل هن. قا  تعاىل:   .ِفيِهنَّ َخياْ
 ( غناؤهن3)

* ومةةن  ةة ا  احلةة ب العةةن ني ةةا ن ةةن ي نةةن لكوا لةةن بأحسةةن 
إن أزواج أهل اجلنة ليغناي »: الكلما  ونعاو ال  ا ، يق   

 أزواجهن بأحسن أصوات ما مسعها أحد قط، إن َما يغني 
 ن ا اااااااااااااااريات اْلسااااااااااااااااننااااااااااااااا
 

 أزواج قاااااااااااااااااااااااااااااااااو  كااااااااااااااااااااااااااااااااارا  
 ينظااااااااااااااااااااااارن بقااااااااااااااااااااااار  أّبياااااااااااااااااااااااان  
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 وإن َما يغني ب  
 نااااااااان ا الااااااااادات فاااااااااد َي نااااااااا 

 
 ناااااااااان ارمنااااااااااات فااااااااااد خيفناااااااااا  

 ناااااااااااان املقيمااااااااااااات فااااااااااااد يظعناااااااااااا   
 

 

 ]بواه ال  اد و     اللااد[.
 ( غري؟ن ّبلن أزواجهن ي الدنيا4)

 و علةى نكوا لةن * من   ا  احلة ب العةن نة  مةا وةا  ن ةن ي ة
َ اماارأ  »: ب الةةدن ا إ،ا و،تةة  كو تةة  ب الةةدن ا، يقةة   النةةيب  َل  ااَذ

يا  قا لاه  زوجها ي الدنيا إَل قالا  زوج ا  مان اْلاور العاي  َل  َذ
]بواه نمحةةد  «هللا، فإفااا هااو ّبناادك ُخياال، يوشااه أن يفارقااه إلينااا

 و     اللااد[.
* * * 

 ابن القيم يصَ حور اجلنة
 ات ّبرائن اجلناات  فامسع صف

 
 اخاااارت لنفسااااه يااااا أخااااا العرفااااان 

 حاااور حساااان قاااد كملااان خدئًقاااا 
 

 وحماساااااااًنا مااااااان أمجااااااال النساااااااوان 
حاااااَ حياااااار الطاااااَر ي اْلسااااان  

 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َ
 

 قااااد ألبساااا  فااااالطَر كاااااْلريان 
 كمل  خدئقها وأكمال حسانها 

 
 كالباااادر لياااال الساااا  بعااااد مثااااان 

والشااااااااامن ِاااااااااَر ي حماسااااااااان  
 وجههااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 وائااااب اْلغصااااانواللياااال  اااا  َ 
 محااااااار ا ااااااادُو *غاااااااورهن رلااااااا  

 
 سااااااُو العيااااااون فااااااوا ر اْلجفااااااان 

 والبااادر يبااادو حاااي يبسااام *غرهاااا 
 

 فيضاايء سااقَ القصاار واجلاادران 
 * * * 
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 خد  أهل اجلنة

* مةةن مجلةةأ مةةا ننعةة    بةة  علةةى نهةة، اجلنةةأ ب اجلنةةأ نو  عةة، هلةة  
ال لةةداو ب  ولةةدان ا ونلمان ةةا مةةدم   ، ويق مةة و علةةى باحةةتل . وهةةلال 

َُ َّبلَاااْيِهْم ِولْاااَداٌن نايةةأ اجلمةةةا  والكمةةا  ؤمةةةا قةةةا    تعةةاىل:  َيطُاااو
َلَّااااُدونَ  ُِ  : وقةةةةا ََا رَأَيْااااا َاُهْم َلَّااااُدوَن ِإ ُِ َُ َّبلَااااْيِهْم ِولْااااَداٌن  َوَيطُااااو

 .َحِسْب َاُهْم ُلْذُلًذا َمْنثُورًا
ي ةةة   علةةةى نهةةة، اجلنةةةأ للخدمةةةأ »* يقةةة   ابةةةن ؤثةةة  بمحةةة   : 

ولةةةةداو مةةةةن ولةةةةداو نهةةةة، اجلنةةةةأ علةةةةى حالةةةةأ واحةةةةدة تلةةةةدوو عل لةةةةا، ال 
إ،ا بنيةةةةتل  ب يت ةةةة وو عنلةةةةا، ال تويةةةةد نعمةةةةابه  عةةةةن تلةةةةك السةةةةن... 

انت ةةابه  ب ق ةةا  حةة ائو السةةادة وؤثةة ه  و ةةااحأ و ةة هل  وحسةةن 
نل ا   وث ةا   وحلة ل أل حسةاتل  لللةل ا منثة ب ا، وال يك نة و ب الت ةا   

ال ب املنظةة  نحسةةن مةةن اللللةةل املنثةة ب علةةى املكةةاو نحسةةن مةةن هةةاا، و 
 «.احلسن

نخ  احلا  : إ،ا ؤان  هاه  ة ا  خةدم اجلنةأ، وتلةك نعة ه ، 
 فك   يك و نه، اجلنأ نن سل  !

* * * 



 

 ؟ املشرتون فأين اجلنة سلعة هللا الغالية
 المشترون ؟؟

 

44 
 

 سٍو أهل اجلنة
* لهةةةةة، اجلنةةةةةأ وةةةةة ق جيتمعةةةةة و ف ةةةةة ، ويتاةةةةةادل و ف لةةةةةا احلةةةةةديث، 

تعةةةة ،وو بةةةة  مةةةةن ولكنلةةةةا ل سةةةة  ؤسةةةة ق الةةةةدن ا يسةةةةأل و   خ هةةةةا وي
ق ها، بة، هة  وة ق يت ة ق و إل ة  ملةا ف ة  مةن اجلمةا  وال  ة ، وة ق 
مي ةةة وو ف ةةة  مسةةةك ا، وهةةة  علةةة ل  بيةةةا عاقةةةأ، ويةةةودادوو ف لةةةا حسةةةن ا 

يأ و ااا كاال  إن ي اجلنااة لسااوقًا»عةةن تلةةك السةة ق:  و ةةا  ، يقةة   
مجعاااااة، فيهاااااا كثباااااان املساااااه، ف هاااااب رياااااْ الشاااااما ، ف اثاااااوا ي 

اُون حساااًنا ومجااااًَل، فريجعاااون إَل أهلااايهم وجاااوههم و*ياااا م ، فياااُز
  ُ اُوا حساااًنا ومجااااًَل، فيقاااو  َلااام أهلاااوهم  وهللا لقاااد اُز وقاااد اُز
ُ  بعاادنا حسااًنا  بعاادنا حسااًنا ومجاااًَل، فيقولااون  وأناا م وهللا لقااد اُز

 ]بواه مسل [. «ومجاَلً 
* * * 

 أفصل ما ي اجلنة
  وخة  ي ة ق تلةك *  ان  ما م ى من النع   احلس  هناك نعة 

اللاائةةا احلسةة أ، وهةة  باةة او   تعةةاىل علةةى نهةة، اجلنةةأ وتكل مةة  هلةة ، 
وااةةالع   تعةةاىل علةة ل  وب يةةتل  لةة  وةةا ان ، وهةةاا و  هةة  النعةة   
الاي ل س بعده نعة  ، والسةعادة الة، لة س بعةدها وةعادة، وؤة، مةا ب 

    تعةةةاىل اجلنةةةأ مةةةن النعةةة   ال يعةةةد قةةة   ا  انةةة  متعةةةأ النظةةة  إىل و ةةة
وءاع ؤالم  وال ع ب ب ااه. وقد ،ؤ    تعاىل ما نعةده للمةلمنن ب 

 َوِرْ اااَواٌن ِماااَن اَّللَِّ َأْكبَاااارُ اجلنةةةأ مةةةن النعةةة   املقةةة   ى ختمةةة  بق لةةة : 
 فعل  نو بااه وا ان  عن عااده ه  نؤ  نع   يلق ن  ب داب ؤ امت .
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و  ْلهال اجلنااة  إن هللا ّبااز وجال يقاا»: * وب احلةديث يقة   

فيقولون  لبيه ربنا وسعديه، وا اري كلا  ي ياديه. يا أهل اجلنة. 
فيقو   هل ر ي م؟ فيقولون  وما لنا َل نر ن يا ربنا وقاد أّبطي ناا 
ماااا    عاااط أحاااًدا مااان خلقاااه؟ي فيقاااو   أَل أّبطااايكم أفضااال مااان 
َله؟ فيقولون  وأَ شيء أفضل مان َلاه؟ فيقاو   أحال ّبلايكم 

 ]مت   عل  [. «ط ّبليكم بعده أبًدار واأ فد أسخ
* ى مين   تعاىل على نه، اجلنةأ بنعمةأ هة  نؤة  الةنع ، ونعظة  
املنن، ونمجة، الع ايةا، ف مكةنل  مةن ب يتة  عةو و ة،، وهةاه هة  ال ايةأ 
القص ع ب نع   ااخ ة، والدب أ العل ةا مةن ع ايةا   ال ةاخ ة، يقة   

َا نَاِظَر ٌ ُوُجوٌه يَاْوَمِئٍ  نَاِ رَ تعاىل:   .ٌ  * ِإََل َر ِ 
إَا ُخل أهل اجلناة اجلناة، يقاو   باارك و عااَل  »: * ويق   

دخلنا اجلناة، ا؟ أ   ُ بير وجوهن ريدون شيًئا أزيدكم؟ فيقولون  أ   ُ 
نجنا من النار؟ قاا   فيكشاَ اْلجااب، فماا أّبطاوا شايًئا أحاب و ُ 

ِللَّاااِ يَن َأْحَساااُنوا  اااد هااا ه ارياااة    –إلااايهم مااان النظااار إَل ر ااام 
 ٌ َُ  ]مت   عل  [. وهلل دب ابن الق   إ، يق  : «اْْلُْسَب َوزِيَا

 وهللا لاااااوَل رؤياااااة الااااارمحن ي الاااااا
 

 جناااات ماااا طابااا  لااا َ العرفاااان 
 أّبلااان النعااايم نعااايم رؤياااة وجهااا  

 
 وخطاباااااااااااا  ي جنااااااااااااة اْليااااااااااااوان 

 وأشااد شاايء ي العاا اب حجاباا  
 

 ساااااااباان  ّبااااااان سااااااااك  الناااااااريان 
  * ** 
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 صفة أهل اجلنة
* يدخ، نهة، اجلنةأ اجلنةأ علةى نؤمة،  ة بة ونمجللةا، علةى  ة بة 

فةةةال نؤمةةة، وال نو مةةةن تلةةةك الصةةة بة الةةة، خلقلةةةا    نبةةة ل  ودم 
ب ده فأمتلا ونحسةن تصة ي ها، فلة  ،وو نحَّةام ؤاة ة ونقةكا  مج لةأ، 
ونلةةةة او ؤ ميةةةةأ، ونعمةةةةاب حل مةةةةأ قةةةةد رةةةةاوك  م حلةةةةأ ال ةةةة ف وامل اهقةةةةأ، 

ة، وع ةةةة و ؤ  لةةةةأ، ووةةةةاق   وةةةةن ال ةةةةع  واهل اقةةةةأ، و،وو و ةةةة ه نةةةة  ِّ
ونبةةةةةةةداو ناعمةةةةةةةأ، و ةةةةةةة هل  ؤةةةةةةةالقم  ل لةةةةةةةأ الاةةةةةةةدب ون ةةةةةةة ى ونحسةةةةةةةن، 
ون سامل  ؤ   هل  ية ع باانلةا مةن ناه هةا، وناه هةا مةن باانلةا، 
وبوائ لةةة  نا ةةة  مةةةن املسةةةك والعنةةة ، نقةةة ق علةةةى و ةةة هل  السةةةنا  

علةةة ل  الكمةةةا ، يةةةودادوو  وال ةةة ا  والالةةةا ، وجلللةةة  اجلمةةةا ، واوةةةت ىل
ن ةةةةةابة علةةةةةى رةةةةةدد الوقةةةةةا  والكمةةةةةاو، ال ت ةةةةةو خمملةةةةة ، وال تكةةةةة، 
نلسةةةنتل  عةةةن التقةةةديس والتعظةةة   هلل وةةةا ان ، وال يعةةةويل  القلةةة ، وال 
يصةةةةة، إلةةةةة ل  اهلةةةةة ، وال ميةةةةة  علةةةةة ل  ال ةةةةة ، وال ت ةةةةة    ةةةةةدوبه ، وال 
 تسةةت حف ن  وةةل ، وال ت تةةاع قلةة   ، قةةد  ةة   هلةة  الةةداب، واامةةأو

    الق اب، ف  ى هل  وحسن مآو.
خلااا  هللا ّباااز وجااال نُ  »: * فعةةةن حَّةةة  ن سةةةامل  يقةةة   
فكااال مااان يااادخل اجلناااة ّبلااان ّبلااان صاااور  ، طولااا  سااا ون َراًّباااا... 

صور  نُ ، وطول  سا ون َراًّباا، فلام ياز  ا لا  يانق  بعاده حاَ 
فك، من يدخ، اجلنةأ مةن بةين ودم يك نة و علةى ]مت   عل  [.  «ارن

 بة وةةة ا  ؤةةةان ا ب الةةةدن ا اةةة اال  نو قصةةةاب ا، قةةة ا ا نو قةةةااب ا، هةةةاه الصةةة
 ب اال  نو نسا  .
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* ومجةةا  نبةةدا   عظةة     ةةث إ ةة  يك نةة و مج ع ةةا  ةة د ا مةة د ا ني 
ال قةةع  ب و ةة هل ، وإمنةةا و ةة ه ب  ةةا  مج لةةأ   ةةأ، و ةة لا ببنةةا عةةو 

 ْوَمئِاٍ  ُمْساِفَر ٌ ُوُجاوٌه ياَ وقةا :  ُوُجوٌه يَاْوَمِئٍ  نَاِّبَمةٌ و ، فقا : 
يادخل أهال اجلناة اجلناة »: ويقة    ُوُجوٌه يَاْوَمِئٍ  نَاِ َر ٌ وقةا : 

]بواه نمحةةةةد  «جاااارًُا ماااارًُا كااااأ م مكالااااون، أبناااااء *اااادث و*د*ااااي
 و     اللااد[.

ؤمةةةا ب احلةةةديث   –* ونمةةةا نعمةةةابه  فلةةة  وةةةن الثالثةةةأ والثالثةةةن 
عقةة،، ون ةةو العاا ةةأ. وهةة  وةةن ؤمةةا  ال ةةااو، وثاةةا  ال –السةةاب  

ى إو هةةاا السةةن ال يويةةد فةة ل ، فةةال يصةة،  ةة  إىل م حلةةأ ال ةة خ خأ 
َل »: وال ةةةع أل لو تلةةةدوو ب اجلنةةةأ ال م  ةةة و منلةةةا ؤمةةةا قةةةا  

 ]بواه مسل [. « بلن *ياب ، وَل يفب شباب 
وَل  النااااو  أخااااو املااااوت،»: * ونهةةةة، اجلنةةةةأ ال ينةةةةام وأل لق لةةةة  

 لا لق  و     اللااد[.]بواه ا «َيوت أهل اجلنة
* ونه، اجلنأ وإو ؤان ا م وؤن ب ن ة، اجلمةا  وحسةن الصة بة 
إال نو بع ل  نؤث  مجاال  ون ب ا مةن بعة ، و،لةك  سة  نعمةاهل  ب 

يدخلون اجلنة مان أما  ّبلان  أو  زمر »: الدن ا، وب ،لك يقة   
لساماء صور  القمر ليلة البدر،   الا ين يلاو م ّبلان أشاد َام ي ا

 ]بواه مسل [. «إ اء ،   هم بعد َله مناز 
* * * 

 أخدٍ أهل اجلنة
* نمةةةةا نخةةةةالق نهةةةة، اجلنةةةةأ وتصةةةة فاه  ووةةةةل ؤل  وتعةةةةاملل  ف مةةةةا 
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ب ةةنل  فعلةةى نعلةةى دب ةةا  الكمةةا  اخللقةة  والصةة ا  الن سةة ، ح ةةث 
املةة دة والل ةةأ والاةةأ والصةةدق وال فةةا ، وح ةةث ال حقةةد وال ؤ اه ةةأ وال 

وال حسةةةد، وال نةةة،، يقةةة   تعةةةاىل وا ةةة  ا نخالقلةةة : نةةةف وال ؤةةةاو 
 ََونَاَزّْبنَاااا َماااا ِي ُصاااُدورِِهْم ِماااْن ِغااالٍ  ِإْخَوانًاااا َّبلَااان ُساااُرٍر ُم َاَقاااابِِلي ،

ابًاويق  :  ََل َيْساَمُعوَن ، ويقة  : ََل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغاًوا َوََل ِكا َّ
 . َسَدًما َسَدًماِفيَها َلْغًوا َوََل  َْأ*ِيًما * ِإَلَّ ِقيًد 

بةةة، إو   تعةةةاىل يللملةةة  الكةةةالم ال  ةةة  احلسةةةن، يتاادل نةةة  ف مةةةا 
َوُهاُدوا ِإََل ب نل  كيةادة ب تكة ميل  وا نعةام علة ل  ؤمةا قةا  تعةاىل: 

 .الطَّيِ ِب ِمَن اْلَقْو ِ 
* * * 

 وي َله فلي نافن امل نافسون
حةةث ببنةةا عةةو * نخةة  احلا ةة : ملةةا ؤةةاو هةةاا قةةأو اجلنةةأ ونع ملةةا 

و ةة، عاةةاده علةةى املسةةابقأ إل لةةا، واملسةةابعأ إىل العمةة، مةةن ن ةة، ال ةة ك 
َسااااِبُقوا ِإََل َمْغِفاااَرٍ  ِماااْن رَبِ ُكاااْم َوَجنَّاااٍة َّبْرُ اااَها   ةةةا، فقةةةا  وةةةا ان : 

ااَماِء َواْْلَْرِض ُأِّباادَّْت ِللَّااِ يَن َنَمنُااوا َوَسااارُِّبوا ، وقةا : َكَعااْرِض السَّ
ااااَمَواُت َواْْلَْرُض ُأِّباااادَّْت ِإََل َمْغِفااااَرٍ  ِماااا ْن رَبِ ُكااااْم َوَجنَّااااٍة َّبْرُ ااااَها السَّ

 .ِلْلُم َِّقيَ 
ََلِاااَه فَاْلَي َانَااااَفِن وقةةا  تعةةاىل بعةةةد نو ،ؤةة  ثةةة او البةة اب:  َوِي 

َراتِ ، وقا : اْلُم َاَناِفُسونَ   .فَاْسَ ِبُقوا اْ َياْ
  عةةةو قةةة    * يقةةة   ابةةةن ب ةةة  بمحةةة   : ملةةةا ءةةةع الصةةة ابأ 

ااَراتِ و ةة،:  َساااِبُقوا ِإََل َمْغِفااَرٍ  ِمااْن رَبِ ُكااْم وق لةة :  فَاْسااَ ِبُقوا اْ َياْ
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فلم ا نو املة اد مةن ،لةك نو  َوَجنٍَّة َّبْرُ َها َكَعْرِض السََّماِء َواْْلَْرضِ 

جيتلةةد ؤةة، واحةةد مةةنل  نو يكةة و هةة  السةةاب  ل ةة ه إىل هةةاه الك امةةأ، 
ب ةةةأ العال ةةةأ، فكةةةاو تنافسةةةل  ب دب ةةةا  واملسةةةابع إىل بلةةة ا هةةةاه الد

ااخةةة ة واوةةةتااقل  إل لةةةا، ى  ةةةا  مةةةن بعةةةده  فعكةةةس المةةة ، فصةةةةاب 
 تنافسل  ب الدن ا الدن أ وحظ نلا ال ان أ.

* قةةةةا  احلسةةةةن: إ،ا بنيةةةة  ال  ةةةة، ينافسةةةةك ب الةةةةدن ا فنافسةةةة  ب 
 ااخ ة.

ب ن ةة، م ل بةةك، وابةةا  ووةةعك ب  –نخةة  احلا ةة   –فا تلةةد 
 ىل باا حما بك، وؤن م تاق ا إىل  نأ معا دك.ال     إ

* * * 
 طري  اجلنة شاٍ

* اجلنةةأ دب ةةأ عال ةةأ، والصةةع د إىل العل ةةا  حيتةةاج إىل  لةةد ؤاةة ، 
وا يةة  اجلنةةأ حم ةة   باملكةةابه ؤمةةا نو ا يةة  النةةاب حم ةة   بال ةةل ا ، 

]بواه  «حفاا  اجلنااة باملكاااره، وحفاا  النااار بالشااهوات»: يقةة   
 مسل [.

   اجلنةةأ باملكةةابه إال نو املةةلمن إ،ا علةة  مةةا ف لةةا مةةن وبةة ن  ح ةة
الةةةنع  الدائمةةةةأ واللةةةةاا  الااق ةةةةأ، هانةةة  عل ةةةة  املكةةةةابه، ووةةةةلل  عل ةةةة  
ال اعا ، وت س  ل  ا تناو ال ل ا  وال ما ، وو ياع اجلنأ العال ةأ 
ال ال أ بالةدن ا الدن ةأ ال ان ةأ، املنق عةأ ال ةل ا ، املن صةأ اللةاا ، بة، 

يةةام القل لةةأ، واملةةدة القصةة ة، ل  ةة ك بةةاخلل د البةةدي والنعةة    ةة  ب ال
 الس مدي.
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وا يةةة  اجلنةةةأ حيتةةةاج إىل فاهةةةدة الةةةن س وفاهةةةدة قةةة اان ا نةةةس 
َأْ  َحِساْبُ ْم واجلن، والبد ف   من الت   ا  املال أ والادن أ لل  ك  ا 

ُ الَّاااا ِ  ااااا يَاْعلَااااِم اَّللَّ يَن َجاَهااااُدوا ِمااااْنُكْم َويَاْعلَااااَم َأْن  َااااْدُخُلوا اجْلَنَّااااَة َوَلمَّ
 .الصَّاِبرِينَ 

* * * 
 طري  اجلنة واحد

* لةةة س للَّنةةةأ إال ا يةةة  واحةةةد، وهةةةاا  ةةةا ات ةةة  عل ةةة  ال وةةة، مةةةن 
نوهل  إىل خامتل   ل ا    ووالم  عل ل ، نما اة ق اجل ة   فةأؤث  

خ  ةا   خة  لنةا بوة    »: من نو حتصةى. يقة   ابةن مسةع د 
سااابيل هللا،   خاااط خطوطًاااا ّبااان َيينااا  وّبااان َشالااا     هااا اى قةةةا : 

: قا   ه ه سبل، وّبلان كال سابيل منهاا شايطان يادّبو إليا ،   قارأ
 ِبُكاْم ٍَ َوَأنَّ َهَ ا ِصَراِطي ُمْسَ ِقيًما فَا َِّبُعوُه َوََل  َا َِّبُعوا السُُّبَل فَا َاَفارَّ

 ]بواه نمحد وابن ما   وإوناده حسن[. َّبْن َسِبيِل ِ 
ا يةة  اجلنةةأ هةة  إ ابةةأ الةةداع  إل لةةا لةة س إال، والةةداع  إل لةةا * و 

  ةةةا   املالئكةةةأ إىل النةةةيب »قةةةا :  ، فعةةةن  ةةةاب  هةةة  حممةةةد 
فقةةا  بع ةةل : إنةة  نةةائ ، وقةةا  بع ةةل : العةةن نائمةةأ والقلةة  يقظةةاو. 
فقةةال ا: إو لصةةاحاك  هةةاا مةةثال ، فااةة ب ا لةة  مةةثال . فقةةال ا: مثلةة  مثةة، 

لةةةا مأدبةةةأ، وبعةةةث داع  ةةةا فمةةةن ن ةةةاو الةةةداع  ب ةةة، بةةة  داب ا و عةةة، ف 
دخ، الداب ونؤ، من املأدبأ، ومن و جي  الةداع  و يةدخ، الةداب وو 
يأؤةة، مةةن املأدبةةأ. فقةةال ا: نول هةةا لةة  ي قللةةا. فقةةا  بع ةةل : إو العةةن 
نائمةةأ والقلةة  يقظةةاو. الةةداب اجلنةةأ، والةةداع  حممةةد، فمةةن ناةةاع حممةةد 
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ا  فقةةةد عصةةةى  ، وحممةةةد فةةة ق بةةةن فقةةةد ناةةةاع  ، ومةةةن عصةةةى حممةةةد 

 ]بواه الاخابي[.« النا 
* * * 

 أسباب ُخو  اجلنة
* مةةن ال ا عةة  نو ي ةةتاق للَّنةةأ ؤةة، مةةن ءةةع  ةةا، وعلةة  مةةا نعةةد 
ف لا، ولكن ه، يك   ال  ق والتمين من نة  تقةدمي نوةااو ال  ة   
إل لةةةةا ! إو مةةةةن ميةةةةين ن سةةةة  بال  ةةةة   إىل اجلنةةةةأ ى ال يسةةةةلك نوةةةةااو 

ل ةة ك  ةةاأل هلةة  قةةخ  ن تةة  المةةاد الكا،بةةأ، وخدعتةة  الةةدن ا دخ هلةةا وا
ال ان ةةأ، ووةة   تظلةة  خسةةابت  يةة م الق امةةأ، يةة م يك ةة  لةة  ال  ةةا ، 
ا، ويسةةاق اجمل مةة و إىل  ويتاةةن وةة ل  يةة م حي ةة  املتقةة و إىل الةة محن وفةةد 
 لةةةةن  وبد ا، ووةةةة ع ننةةةة  بةةةةاع مةةةةا ال عةةةةن بن ، وال ن،و ءعةةةة ، وال 

 نبةد ال يةوو  وال ين ةد، بعة ف هة  ؤأاة اث خ   على قل  ب  ، ب
نحةةالم، م ةة و بةةالن  ،  ةةووج بال صةة ، إو ناةة ك قلةة ال  نبكةةى  
ؤثةةة  ا، وإو وةةة  ي م ةةةا نحةةةوو قةةةل ب ا، والمةةة  تويةةةد علةةةى لااتةةة ، ونحوانةةة  

 ناعا  مس ات .
* نما امل ف  فلة  الةاي علة  مةا خلة  لة ، ومةا نبيةد بنجيةاده، وبنع 

 ة ، و ة االا املسةتق   قةد واةاأل فاوةتقام عل  اجلنأ قد بفعأل ف م  إل
 عل  ، عل  نوااو دخ هلا فأتى  ا، ونوااو خسابها فانتلى عنلا.

فتعا  نخ  احلا   نتااؤ  مجلأ مةن نوةااو دخة   اجلنةأ بنجيةاك، 
 وه  نوااو د  عل لا الق وو الك مي والسنأ النا يأ.

َنَمُنوا َوَّبِمُلوا َوالَِّ يَن ا مياو والعم، الصاحلأل لق ل  تعاىل:  -7
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 .الصَّاِْلَاِت ُأولَِئَه َأْصَااُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
َوَماْن يُِطاِع اَّللََّ َوَرُساوَلُ  أل لق ل  تعاىل: ااعأ   وبو ل   -2

بْاااُ  َّباااَ ابًا  ْااارَِ ِماااْن َ ِْ َهاااا اْْلَنْاَهااااُر َوَماااْن يَا َااااَو َّ يُاَع ِ  َِ يُْدِخْلاااُ  َجنَّااااٍت 
قاالوا  ومان كل أم  يدخلون اجلنة إَل مان أىب. »: وقا   لِيًماأَ 

يأىب يا رسو  هللا؟ قا   من أطااّب  ُخال اجلناة، ومان ّبصااأ فقاد 
 ]بواه الاخابي[. «أىب

وماان سااله »: الةة  العلةة  ابت ةةا  و ةة    تعةةاىلأل لق لةة   -4
بواه ] .«طريًقااا يلاا من فياا  ّبلًمااا سااهل هللا باا  باا  طريًقااا إَل اجلنااة..

 مسل [.
ِإنَّ الَّااااِ يَن االوةةةةتقامأ علةةةةى ديةةةةن   تعةةةةاىلأل لق لةةةة  تعةةةةاىل:  -8

ٌَ َّبلَااااْيِهْم َوََل ُهااااْم حَيَْزنُااااوَن *  ُ  َّ اْساااا َاَقاُموا فَااااَد َخااااْو قَاااااُلوا رَباُّنَااااا اَّللَّ
 .ُأولَِئَه َأْصَااُب اجْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجَزاًء ِبَا َكانُوا يَاْعَمُلونَ 

ماااان بااااب »بنةةةةا  املسةةةةا د نو امل ةةةةابؤأ ب بنائلةةةةاأل لق لةةةة  و:  -5
 ]مت   عل  [. «مسجًدا يب غي ب  وج  هللا بب هللا ل  مثل  ي اجلنة

مااان »: ؤثةةة ة الةةةودد علةةةى املسةةةَّد لدا  الصةةةل ا أل لق لةةة    -6
 «دا إَل املسجد أو را  أّبد هللا ل  ي اجلنة نزَل كلما غدا أو را غ

 ]مت   عل  [.
العمااااار  إَل العمااااار  كفاااااار  ملاااااا »: و املةةةةة وبأل لق لةةةةة  احلةةةةة -1

 ]مت   عل  [. «بينهما، واْلج املربور لين ل  جزاء إَل اجلنة
ِإنَّ اَّللََّ اْشااا َاَر  اجللةةةاد ب وةةةا ،   تعةةةاىلأل لق لةةة  تعةةةاىل:  -4
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ُلوَن ِي َساِبيِل اَّللَِّ ِمَن اْلُمْذِمِنَي أَنْاُفَساُهْم َوَأْماَواََلُْم بِاَأنَّ ََلُاُم اجْلَنَّاَة يُاَقاا ِ 

َِْيااااااااِل  ااااااااْورَاِ  َواإْلِ فَايَاْق ُالُااااااااوَن َويُاْق َالُااااااااوَن َوّْبااااااااًدا َّبَلْيااااااااِ  َحقًّااااااااا ِي ال اَّ
 ....َواْلُقْرَننِ 
الصةةةدق ب احلةةةديث وال فةةةا  بال عةةةد وندا  المانةةةا  وح ةةة   -0

ا اااامنوا ة سااااً ا ماااان »: ال ةةةة ج ونةةةة  الاصةةةة  وؤةةةة  ال ةةةةدأل لق لةةةة  
نة  أصدقوا إَا حد* م، وأوفوا إَا وّباد ، أنفسكم أ من لكم اجل

وأُوا إَا ائ منااا م، واحفظاااوا فاااروجكم، وغضاااوا أبصااااركم، وكفاااوا 
 ]بواه نمحد وحسن  اللااد[. «أيديكم
اجلناااااة  أناااااا وكافااااال الي ااااايم ي»: ؤ الةةةةةأ ال تةةةةة  أل لق لةةةةة    -79

]بواه  «هكااا ا، وأشاااار بأصااابعي  السااابابة والوساااطن، وفااارج بينهماااا
 الاخابي[.
ماااان ّباااااُ مريًضااااا   يااااز  ي »: ع ةةةةادة املةةةة ي أل لق لةةةة   -77

 ]بواه مسل [. «خرفة اجلنة حَ يرجع
لقااد رأياا  »: إمااةةأ ال،ع عةةن ا يةة  املسةةلمنأل لق لةة   -72

رجاااًد ي قلاااب ي اجلناااة ي شاااجر  قطعهاااا مااان ظهااار الطريااا ، كانااا  
َ الناْ  ]بواه مسل [. « َذ
دٍ بصااادقة  صااا مااان»: ا ن ةةةاق ب وةةةا ،  أل لق لةةة   -74

]بواه نمحةةةةد و ةةةة     «اب غاااااء وجاااا  هللا خاااا م لاااا   ااااا ُخاااال اجلنااااة
 للااد[.ا

مااان كااان لااا  *ااادث »: ت ب ةةةأ الانةةةا  وإعةةةالتلنأل لق لةةة   -78
وأقا  ّبليهن كان معاي ي اجلناة  ،بنات أو *دث أخوات، فا قن هللا



 

 ؟ املشرتون فأين اجلنة سلعة هللا الغالية
 المشترون ؟؟

 

84 
 

]بواه نبةةةةةة  يعلةةةةةة  و ةةةةةة     «بالساااااابابة والوسااااااطن أوأوماااااا ،هكاااااا ا
 اللااد[.
ماان يضاامن ة مااا بااي »: اللسةةاو وال ةة جأل لق لةة   ح ةة  -75

 ]بواه الاخابي[. «ْليي  وما بي رجلي  أ من ل  اجلنة
: ؤظ  ال    وعدم ال   ، فقد قةا  ب ة، ل وة       -76

 «َل  غضب وله اجلناة»: دلين على عم، يدخلين اجلنأ: فقا  ل  
 ]بواه ال  اد و     اللااد[.

أنفاا ،   رغاام أنفاا ،    رغاام»: د قةةا  بةة  ال الةةدين، فقةة -71
رغم أنف . قيل  من يا رسو  هللا؟ قا   من أُرك والدي  ّبند الكرب 

 ]بواه مسل [. «أحدلا أو كدلا،     يدخل اجلنة
إَا صال  املارأ   ساها، »: ااعأ امل نة لوو لاأل لق ل   -74

وصام  شهرها، وحصن  فرجها، وأطاّب  بعلها؛ ُخل  مان أَ 
 ]بواه ابن حااو و     اللااد[. «واب اجلنة شاءتأب

: إف ةةةا  السةةةالم وإاعةةةام ال عةةةام و ةةةلأ البحةةةامأل لق لةةة   -70
يا أيها النااْ، أفشاوا الساد ، وأطعماوا الطعاا ، وصالوا اْلرحاا ، »

]بواه نمحةةةةد  «وصاااالوا باللياااال والناااااْ نيااااا ؛  اااادخلوا اجلنااااة بسااااد 
 و     اللااد[.

مااان ماااات »:  وال لةةة   والةةةدينأل لق لةةة  الةةة ا ة مةةةن الكةةة  -29
ء ماان الكاارب والغلااو  والاادين ُخاال اجلنااة ]بواه الومةةاي  «وهااو بااَر

 و     اللااد[.
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ّبلااااايكم باجلماّباااااة، وإيااااااكم »: لةةةةةووم اجلماعةةةةةأأل لق لةةةةة   -27

ومن أراُ والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من اَل*ني أبعد. 
 و     اللااد[. ه الوماي]بوا « بوحة اجلنة فليلز  اجلماّبة

مااان ساااأ  هللا اجلناااة *ااادث »: وةةةلا    اجلنةةةأأل لق لةةة   -22
ماارات، قالاا  اجلنااة  اللهاام أُخلاا  اجلنااة، وماان اساا جار ماان النااار 

]بواه الومةةاي  «*اادث ماارات، قالاا  النااار  اللهاام أجااره ماان النااار
 و     اللااد[.

العاةةد اجلنةةأ * نخةة  احلا ةة : هةةاه مجلةةأ مةةن نلسةةااو الةة، تةةدخ، 
إ،ا نتةةةى  ةةةا، ون هةةةا ؤثةةة  ال ميكةةةن حصةةة ه، وباجلملةةةأ فكةةة، ااعةةةأ هلل 
تعةةاىل وةةا  مةةن نوةةااو دخةة   اجلنةةأ، ؤمةةا نو ؤةة، معصةة أ وةةا  مةةن 

 نوااو دخ   الناب.
نسأ    تعاىل نو ي كقنا اجلنةأ ومةا قة و إل لةا مةن قة   نو عمة،، 

ووةةةل  علةةةى ونو جيعلنةةةا مةةةن نهةةة، اجلنةةةأ، إنةةة  خةةة  مسةةة   ، و ةةةلى   
 نا نا حممد.

* * * 
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