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اإلهداء 
 

: أهدي هذا العمل املتواضع إىل 

  ٙانغبنٍٛٛ انذٍٚ ربٛبَٙ فأحسُب تزبٛتٙ ٔإخٕاَٙ ٔأشقبئ َّ  .ٔانَذ

  ًٍٚسٔجتٙ انتٙ كبَت سبعذ٘ األ.  

 انضبنع  انًعهًٍٛ انذٍٚ عهًَٕٙ ببنًزحهت االبتذائٛت بًذارص َٛذ

بجببل فٛفبء ٔانًزحهت انًتٕسطت ٔانثبَٕٚت بًعٓذ فٛفبء انعهًٙ ، 

ٔانًزحهت انجبيعٛت بجبيعت أو انقزٖ بًكت انًكزيت ، بكهٛت انذعٕة 

 .ٔأصٕل انذٍٚ ببنعشٚشٚت ٔكهٛت انتزبٛت ببنعببذٚت 

  ٍُٛسيالئٙ ٔأصذقبئٙ عهٗ يّز انس  . 

  انطالة انذٍٚ ْى رجبل انًستقبم ٔعًبد األيت. 

  ُّإنٗ كم يٍ أراد أٌ ٚطهع عهّٛ ٔٚستفٛذ ي. 

  ٙإنٗ ْذا انٕطٍ انغبنٙ انذ٘ ْٕ عّشَب ٔفخزَب َٔقذو أرٔاحُب ف

 .سبٛم بقبءِ 

 

ٔاهلل أسأل أٌ ٚجعهّ خبنصًب نٕجّٓ انكزٚى ، ٔأٌ ٚحشزَب يع انُبٍٛٛ 

. ٔانصذٚقٍٛ ٔانشٓذاء ٔانصبنحٍٛ ٔحسٍ أٔنئك رفٛقب 

 

  
 

: حمبكم 

عوسى بن سلوامن الفوفي : األستاذ 

Aboraadalfaife@hotmail.com 

0504393850 
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احلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛمة اإلؾمالم ، وقمغم ضمقار سمٞمت اهلل احلرام ، محدا ٓ اٟم٘مٓماع ًمراشمٌف ، وٓ 

إىمالع ًمًحائٌف ، سمًط قمغم قمٌاده قمقارف اعمٜمـ وسف قمٜمٝمؿ همقائؾ اًمٗمتـ ، ىمدر ومٝمدى 

، وأقمٓمك يمؾ رء ظمٚم٘مف صمؿ هدى ضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ إمم ُمرواشمف ؾمٌٞمال ، وإمم ضمٜماشمف دًمٞمال ، 

. ًمؽ احلٛمد يا رب محدا يمثػما ، ضمالئؾ ٟمٕمامئؽ  ًمٞمًت شمٕمد ، و ُما جلٛمٞمؾ قمٓمائؽ طمد 

 

وأٟمـزًمـت هـذا اًمٙمـتـــاب اعمجـٞمـدا        ُمـثـاين يٖمـزو اًمٗمـْمـاء اًمٌٕمـٞمـدا 

قمغم حلٜمف اًمٕمـذب هتـٛمل اًمدُمـقع      وٟمــقر اإلًمــــف يٕمــؿ اًمـقضمـــقدا 

ويـٕمٚمـق و ٓ ؿمـلء يٕمـٚمـق قمـٚمـٞمـف      جيــقب اًمٕمـّمــقر  و يٌ٘مك ضمديدا 

و ظمػم اًمّمالة قمغم ُمـ أشمك ، يرد قمـ اًمٙمقن ًمٞمال قمتك ، ومٝمدَّ سم٘مرآن رب اًمٕمٌاد سمٜماء والل 

. وسوح ومًاد ، ومٙمان اقمتالء ، ويمان ارشم٘ماء ، ويمان صٌاح مجٞمؾ اًمْمٞماء  

 

 وقمغم " إن اهلل حيب إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمال أن يت٘مٜمف ": وأؾمٚمؿ شمًٚمٞمام يمثػما قمغم ُمـ ىمال 

. آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام يمثػما 

 

اًمٚمٝمؿ أين أقمقذ سمؽ ُمـ احلٍم واًمٕمل وؾمقء اعمٜم٘مٚمب ، و ُمـ هٗمقات اًمِمٌاب وزٓت 

اًمٚمًان ، يمام أقمقذ سمؽ ُمـ اًمًالـمة واهلذر ، وأقمقذ سمؽ ُمـ اًمتٙمٚمػ عما ٓ أطمًـ ، يمام 

. أقمقذ سمؽ ُمـ اًمٕمجب سمام أطمًـ 

أقمــذٟمـل رب ُمـ طمـّمــر وقمــلِّ      وُمــ ٟمٗمـس إقمـاًمـجـٝمــا قمــالضمــا 

وُمــ قمـجــب أشمـٞمــف سمـف همــرورا      وظمــقف يٛمــأل اًمـٜمـٗمـس اظمـتـالضمــا 
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:   أمـــــــا بــعـــــــــــد 
ى

ومٝمذه ورىمات ُمرىمقُمة دوٟمتٝما ويمتٌتٝما ُمًتٕمٞمٜما سماهلل شمٕمامم وطمده ، وم٘مد ىمرأت هذا 

اًمٙمتاب قمدة ُمرات وأقمجٌٜمل يمؾ اًمٕمجب ، وخلّمتف هبذه اًمٓمري٘مة واظمتٍمشمف 

.  ًمٜمٗمز طمتك يًٝمؾ قمكّم و قمغم ُمـ أراد اًم٘مراءة قمـ صٗمة اجلٜمة ، وجيد هلا ُمٚمخّمًا 

 

وهذا اًمٙمتاب ىمد قمٛمٚمتف سمحثًا ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمل ذم ضماُمٕمة أم اًم٘مرى 

وطماوًمت ىمدر اإلُمٙمان وطمًب آؾمتٓماقمة قمدم اًمتٓمقيؾ اعمٛمؾ وقمدم آظمتّمار 

اعمخـؾ ، وم٘مد سمذًمت ومٞمف أيمثر وىمتل وىمّمـارى ضمـٝمدي ٕظمـرج ُمٜمف سمٗمائدة وصمٛمرة 

شمٕمقد قمكم سماًمٜمٗمع ، وأؾم٠مل اهلل أن جيـٕمٚمف ذم ُمٞمزان  طمًٜمايت ، وذم ُمٞمزان طمًٜمات ُمـ 

يمٚمٗمٜمل سمف طمٞمث اؾمتٗمدت ُمـ اًمٌحث وؾمٕمة آـمالع وًم٘مٞمت ُمٕمٚمقُمات ضمديدة ، 

وًمًٜما ذم همٜما قمـ اًمٌحـث وـمٚمب اًمٕمٚمؿ اًمٜماومع ، وأؾم٠مل اهلل أن يٜمال إقمجاب اجلٛمٞمع 

. و يمؾ ُمـ ىمرأه وم٘مد ضمٕمٚمتف ُم٘مروٟما سم٠مدًمة اًمٙمتاب واًمًٜمة 
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 متــهيــــد
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سبب اختيار املوضوع  

 

عما ذم ذًمؽ ُمـ قمٔمؿ ؿم٠من اجلٜمة ، وٕمهٞمتف ذم طمٞماة اعمًٚمؿ ، وعما ذم ذًمؽ ُمـ ُمٕمايِمة اًمٙمتاب 

. واًمتٕمرف قمغم أهاره وُمٕماٟمٞمف وقمٔماشمف وقمؼمه 

وعما رأيت ُمـ إىمٌال اًمٜماس قمغم اًمدٟمٞما اًمٗماٟمٞمة ، وزهدهؿ ومٞمام قمٜمد اهلل شمٌارك وشمٕمامم ، واحلديث 

قمـ اجلٜمة ًمٞمس يماحلديث قمـ أي ُمقوقع ُما ، جيب اًمتحري ذم ذًمؽ واًمروية وقمدم اًمٕمجٚمة 

. واًمرضمقع إمم ُمّمدريـ أؾماؾمٞملم ُمـ ُمّمادر احلديث قمـ اجلٜمة مها اًمٙمتاب واًمًٜمة 

وًمٜما أن ٟمتخٞمؾ دظمقل اجلٜمة ودوام اًمٌ٘ماء ومٞمٝما ُمـ همػم ُمرض وٓ سمّماق وٟمقم وٓ آومة شمٓمرأ ، 

سمؾ صحة دائٛمة وأهمراض ُمتّمٚمة ٓ يٕمؽموها ُمٜمٖمص ، ذم ٟمٕمٞمؿ ُمتجدد ذم يمؾ حلٔمة إمم زيادة 

وُمٕمٚمقم أن شمٚمؽ اعمٜمازل إٟمام شمٙمقن قمغم ىمدر آضمتٝماد ذم اًمدٟمٞما ، ومتًٌٞمحة واطمدة . ٓ شمتٜماهك 

 (1).شمٖمرس هبا ٟمخٚمة ذم اجلٜمة أيمٚمٝما دائؿ وفمٚمٝما 

واٟمٔمر إمم ىمّمص اًمذيـ وحقا سمٙمؾ ُما ًمدهيؿ ُمـ أضمؾ اجلٜمة وٟمٕمٞمٛمف اًمدائؿ  

ومٕمٚمٞمٜما أن ٟمٌادر سماًمتقسمة واًمرضمقع إمم اهلل سمّمدق وٟمٕمٞمش ًممظمرة ٓ ًمٚمدٟمٞما طمتك ٓ ٟمدظمؾ حتت 

: ىمقل اهلل شمٕمامم 

 أوًمئؽ اًمذيـ اؿمؽموا احلٞماة اًمدٟمٞما سمأظمرة ومال خيٗمػ قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب وٓ هؿ يٜمٍمون . (2) 
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 (1).ٔزمء اًمٜمٔمؿ احلاوي ، عمًائؾ قمٔمٞمٛمة وحتٗمة اًمٓمحاوي : ضماء ذم ُمٜمٔمقُمة 

 ـ وأؿمــٝمـد اًمـٚمـف سمـ٠من اًمـجـٜمـف          خمـٚمـقىمـة ٟمـحـقت أهـؾ اًمـًـٜمـف 187

 ـ وهـل ُمـــآل ُمـ ًمـرسمـف اشمـ٘مـك          وظمـاف ُمــ ظمـاًمـ٘مـف يقم اًمـِمـ٘مـك 188

 ـ ومـٞمٝما ُمـ اًمـٜمٕمـٞمؿ ُما ٓ ؾمـٛمـٕمت    إذن صمـؿ اًمـٕمــلم ُمـا ٓ ٟمـٔمـــرت 189

 ـ وٟمـٕمـؿ ُمـا ظمـٓمـرت سمـاًم٘مـٚمـب         ٓ شمـًــؾ اًمـجـــٜمــان همـٞمــــر رّب 190

وحلاضمة اًمٜماس إمم اًمتٕمريػ ـ وًمًت أٟما ُمـ يٕمرومٝمؿ سمذًمؽ ًم٘مٚمة اًمزاد واًمٚمٖمة اًمرصٞمٜمة ـ سماجلٜمة 

وؾمٌب دظمقهلا ، وطمال أهؾ اجلٜمة ذم اجلٜمة ، وُما يالىمٞمف أهٚمٝما إذا دظمٚمقها ُمـ  وٟمٕمٞمٛمٝما ،

. اًمراطمة واًمًٕمادة إسمدية 

 

وهؾ هل ُمقضمقدة أن أم ٓ ؟ وسمٞمان ُمذهب اعمِمٙمٙملم ذم وضمقدها أن وأيـ هل ، 

وُمذهب أهؾ اًمًٜمة ومٞمٝما ، وصٗمتٝما قمغم ُما ضماء ذم يمتاب اهلل اًمٕمزيز ، وأؾمامئٝما وُما ومٞمٝما ُمـ 

. اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ 

أؾم٠مل اهلل احلل اًم٘مٞمقم أن يرزىمٜمل وإيايمؿ اجلٜمة ، وأن حيرم أضمًادٟما قمغم اًمٜمار ، إٟمف ؾمٛمٞمع 

. جمٞمب 

ً
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:ىهلىالجنظىموجودةىاآلنى
ُمذهب أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة أن اجلٜمة ُمقضمقدة أن ، وإدًمة اًمنمقمٞمة قمٚمٞمف ُمتٜمققمة وُمتٕمددة 

: وُمـ ذًمؽ 

:ىىـىىصقدىالمباوطظىبونىربىالطزةىوالجاللىوبونىصبادهىالمؤمنونى1
ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُؿ سم٠َِمنَّ هَلُُؿ اجلَٜمََّة ُيَ٘ماشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ : ىمال اهلل شمٕمامم  ًَ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم ى ُِم  إِنَّ اهللَّ اؿْمؽَمَ

ـَ اهللِّ  ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم اهللِّ وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمدًا قَمَٚمْٞمِف طَمّ٘مًا ذِم اًمتَّْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم

ِذي سَماَيْٕمُتؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ  ٌَْٞمِٕمُٙمُؿ اًمَّ وْا سمِ ٌْنِمُ  هذه أية اًمٙمريٛمة شمدل . (1)وَماؾْمَت

قمغم أن هٜماك قم٘مدًا ، اعمِمؽمي ومٞمف رب اًمٕمزة واجلالل ، واًمٌائع هؿ قمٌاد اهلل اعم١مُمٜملم ، واًمًٚمٕمة 

هل اًمٜمٗمس واعمال ، واًمثٛمـ ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ ، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يٌايع اهلل قمٌاده قمغم ؾمٚمٕمة ٓ وضمقد 

. هلا 

:ىىـىىبشارةىاللهىصزىوجلىللمؤمنونىى2
: ًم٘مد سمنم اهلل قمٌاده اعم١مُمٜملم سماجلٜمة ذم آيات يمثػمة ، وُمٜمٝما 

تَِٝما : ـ ىمقل اهلل شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت َأنَّ هَلُْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ ِذيـ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِ اًمَّ  َوسَمنمِّ

 . (2)إَْ َارُ 

ِٝمْؿ َأقْمَٔمُؿ َدَرضَمًة : ـ ىمقًمف شمٕمامم  ًِ ْؿ َوَأٟمُٗم ـَ آَُمٜمُقْا َوَهاضَمُروْا َوضَماَهُدوْا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِّ سم٠َِمُْمَقاهِلِ ِذي  اًمَّ

ُْؿ ومِٞمَٝما َٟمِٕمٞمٌؿ قِمٜمَد اهللِّ َوُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ اًْمَٗماِئُزوَن  ٜمُْف َوِرْوَقاٍن َوضَمٜمَّاٍت هلَّ ُؿ سمَِرمْحٍَة ُمِّ ُهْؿ َرهبه ُ ٌَنمِّ  ُي

ِ٘مٞمٌؿ   . (3)ُمه
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ُل قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اعْمَاَلِئَٙمُة َأٓ ََتَاوُمقا َوٓ : ـ ىمقًمف شمٕمامم  ٜمَا اهللَُّ صُمؿَّ اؾْمَتَ٘ماُُمقا شَمَتٜمَزَّ ـَ ىَماًُمقا َرسمه ِذي  إِنَّ اًمَّ

تِل يُمٜمُتْؿ شُمققَمُدوَن  َزُٟمقا وأسمنموا سمِاجْلَٜمَِّة اًمَّ  . (1)حَتْ

هذه أيات شمدل وهمػمها قمغم سمنمى اهلل شمٕمامم ًمٕمٌاده سماجلٜمة ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يٌنمهؿ سمٌمء هق 

 .ُمٕمدوم ٓ وضمقد ًمف 

:ىىالجنظىوإخبارهىاألمظىبماىرأىىىـىىارتوادىالنبيى3
 اجلٜمة ودظمٚمٝما ي٘مٔمة ٓ ُمٜماُمًا طمٞمث وهذا ُمـ إدًمة اًم٘مٓمٕمة سمقضمقد اجلٜمة ، وم٘مد ارشماد اًمٜمٌل 

. أهي سمف وقمرج وطمدث سمام رأى وؿماهده 

ِذي : ىمال شمٕمامم  ِجِد إىَْمََم اًمَّ ًْ ِجِد احْلََراِم إمَِم اعْمَ ًْ ـَ اعْمَ ٌِْدِه ًَمْٞماًل ُمِّ ى سمَِٕم ِذي َأْهَ ٌَْحاَن اًمَّ  ؾُم

ٌَِّمػمُ  ِٛمٞمُع اًم ًَّ ُف ُهَق اًم ـْ آَياشمِٜمَا إِٟمَّ  . (1)سَماَريْمٜمَا طَمْقًَمُف ًمِٜمُِرَيُف ُِم

 إِْذ َيْٖمَِمك  قِمٜمَدَها ضَمٜمَُّة اعْم٠َْمَوى  قِمٜمَد ؾِمْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمك  ًََمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَمًة ُأظْمَرى : وىمال شمٕمامم 

ْدَرَة َُما َيْٖمَِمك  ًِّ ٌٍََمُ َوَُما ـَمٖمك اًم ى  َُما َزاَغ اًْم ِف اًْمُٙمؼْمَ ـْ آَياِت َرسمِّ  . (3) َ ىََمْد َرَأى ُِم

 صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب إمم ": وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس ُماًمؽ ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ذم آظمر ىمّمة اإلهاء 

 اًمٚم١مًم١م وإذا (4)ؾمدرة اعمٜمتٝمك وهمِمٞمٝما أًمقان ُما أدري ُما هل صمؿ دظمٚمت اجلٜمة وم٢مذا ومٞمٝما طمٌائؾ

 (5) . "شمراهبا اعمًؽ 

ى
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:ىـىإسكانىآدمىصلوهىالسالمىالجنظى4
 وزوضمف طمقاء ضمٜمة ُمـ أسملم إدًمة قمغم وضمقد اجلٜمة أن أن اهلل شمٌارك وشمٕمامم أؾمٙمـ آدم 

اخلٚمد ، وهذا هق اًمذي قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُمة وأهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ، وهق اًمذي ومٓمر اهلل قمٚمٞمف 

. اًمٌنم ومل خيٓمر سم٘مٚمقهبؿ ؾمقاه وهق قمٜمد قمقام اًمٜماس ذم هماية اًمٔمٝمقر واًمقوقح 

ـْ َأٟمَت َوَزْوضُمَؽ اجْلَٜمََّة َويُماَل ُِمٜمَْٝما َرهَمدًا طَمْٞمُث ؿِمْئُتاَم َوَٓ : ىمال اهلل شمٕمامم   َوىُمْٚمٜمَا َيا آَدُم اؾْمُٙم

ـَ اًْمٔمَّاعملَِِم  َجَرَة وَمَتُٙمقَٟما ُِم  . (1)شَمْ٘مَرسَما َهـِذِه اًمِمَّ

ـْ طَمْٞمُث ؿِمْئُتاَم َوَٓ شَمْ٘مَرسَما َهـِذِه : وىمال ؾمٌحاٟمف  ـْ َأٟمَت َوَزْوضُمَؽ اجْلَٜمََّة وَمُٙماَل ُِم  َوَيا آَدُم اؾْمُٙم

ـَ اًمٔمَّاعملَِِم  َجَرَة وَمَتُٙمقَٟما ُِم  . (2)اًمِمَّ

وزقمٛمت ـمائٗمتان أن اجلٜمة ًمٞمًت خمٚمقىمة أن وإٟمام َتٚمؼ يقم اًم٘مٞماُمة ، ومها اًم٘مدرية واعمٕمتزًمة 

ظماًمٗمقا أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة وُما قمٚمؿ سماًميورة ُمـ أظمٌار اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ 

. ودقمقة اًمٜماس إمم اجلٜمة 
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: عقيدة أهل السنة يف اجلنة 
اًمتّمديؼ اجلازم ، واإليامن اًمّمادق هبا ، وشمٔمٝمر قم٘مٞمدة اعم١مُمٜملم سماجلٜمة ذم اًمدٟمٞما سماعمًارقمة إزم 

اجلٜمة ودمٕمؾ اإلٟمًان يْمحل سماًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس ذم ؾمٌٞمؾ ُمرواة اهلل ؛ وماٟمٔمر إمم ىمّمص 

اًمّمحاسمة ـ ريض هلل قمٜمٝمؿ ـ وهؿ اًمذيـ صدىمقا ُما قماهدوا اهلل قمٚمٞمف ، ىمدُمقا أٟمٗمًٝمؿ رظمٞمّمة 

. ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ أضمؾ اجلٜمة 

ومٝمذا ؾمٕمد سمـ ظمٞمثٛمة يقم سمدر مل ي١مصمر أسماه ذم اخلروج ُمـ أضمؾ اجلٜمة ، وهذا قمٛمرو سمـ اجلٛمقح 

:  وـم٠م سمٕمرضمتف اجلٜمة وهذه أهة آل ياه وقمدهؿ رؾمقل اهلل سماجلٜمة وم٘مال 

 . " صؼمًا آل ياه وم٢من ُمققمديمؿ اجلٜمة "

. ؛ . . وهذا . . وهذا . . أطمد أطمد ، وهذا محزة : وهذا سمالل ُم١مذن رؾمقل اهلل ي٘مقل 

اٟمٔمر إمم اًمتّمديؼ اجلازم اًمذي ٓ خياًمٓمف أدٟمك ؿمؽ ، ومٝمؿ أئٛمة أهؾ اًمًٜمة إمم ىمٞمام اًمًاقمة ، 

وهلذه اًمٕم٘مٞمدة إصمر اًمٙمٌػم ذم شمرسمٞمة إسمٜماء ضمٜمقدًا ًمإلؾمالم قمغم اًمثٌات واًمّمؼم واًمّمٛمقد 

. طمتك ذم أصٕمب اًمٚمحٔمات 

 يٕمدون اًمٕمدة مما يًتٓمٞمٕمقن صمؿ ي٘مدُمقن ٟمحقرهؿ رظمٞمّمة (1)ومٝما هؿ اعمجاهدون ذم يمؾ ُمٙمان 

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل عم٘ماشمٚمة أقمداء اًمديـ وهتقٟمقا ذم أقمٞمٜمٝمؿ ىمقى اًمدٟمٞما ومال هياسمقا طماُمالت اًمٓمائرات 

وٓ قماسمرات اًم٘مارات وٓ رامجات اًمّمقاريخ وٓ اًمٖمقاصات وٓ اعمدُمرات وٓ اًمدسماسمات 

ومٚمامذا يمؾ هذا ؟ . . . وٓ اعمدرقمات وٓ اعمجٜمزرات 
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: وُما اًمذي هقن ذًمؽ ذم أقمٞمٜمٝمؿ ؟ إٟمف ىمقل اهلل شمٌارك وشمٕمامم 

 ِْٟمَٞما إَِّٓ َُمَتاُع اًْمُٖمُرور ـِ اًمٜمَّاِر َوُأْدظِمَؾ اجْلَٜمََّة وَمَ٘مْد وَماَز َوُما احْلََٞماُة اًمده  . (1) وَمَٛمـ ُزطْمِزَح قَم

إ ا اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمحة واإليامن اجلازم سمقضمقد اجلٜمة ، وإن إدراك اجلٜمة سمرمحة اهلل وومْمٚمف 

. ويمرُمف ، وأن رمحتف ؾمٌٌٝما إقمامل اًمّماحلة اعمقاوم٘مة ًمٚمٙمتاب واًمًٜمة 

. وًمٞمٕمٚمؿ اعم١مُمـ أن اهلل ًمق قمذسمف ًمٙمان همػم فمامل ًمف ، وًمق رمحف ًمٙماٟمت رمحتف ظمػمًا ًمف ُمـ قمٛمٚمف 

 ًمق أن اهلل قمذب أهؾ ؾمامواشمف وأهؾ أروف ًمٕمذهبؿ وهق همػم فمامل " : وىمد ىمال رؾمقل اهلل 

 (2) ."هلؿ ، وًمق رمحٝمؿ ًمٙماٟمت رمحتف ظمػمًا هلؿ ُمـ أقمامهلؿ 

 ، ومال ٟمجٕمٚمٝما طمٙمرًا " ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ": وٟم١مُمـ سم٠من اجلٜمة ًمـ يدظمٚمٝما إٓ ىمال 

قمغم أطمد أو قمغم ـمائٗمة ُمٕمٞمٜمة يمام شمٗمٕمؾ سمٕمض اًمٗمرق ، ويمام ىماًمت اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى ذم ىمقًمف 

 َوىَماًُمقْا ًَمـ َيْدظُمَؾ اجْلَٜمََّة إَِّٓ َُمـ يَماَن ُهقدًا َأْو َٟمَّماَرى شمِْٚمَؽ َأَُماٟمِٞمهُٝمْؿ ىُمْؾ َهاشُمقْا سُمْرَهاَٟمُٙمْؿ : شمٕمامم 

 . (3)إِن يُمٜمُتْؿ َصاِدىِملَم 

وطمتك أصحاب اعمٕمايص وُمرشمٙمب اًمٙمٌائر يدظمٚمقن اجلٜمة سمرمحة اهلل سمٕمد شمٓمٝمػمهؿ ُمـ 

. اعمٕمايص واًمذٟمقب 
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: الجنة وبعض أسمائها ومعانيها : أواًل 

. يٓمٚمؼ ًمٗمظ اجلٜمة قمغم اًمًٌتان ، وهق احلدي٘مة ذات إؿمجار واًمٜمخؾ : ذم اًمٚمٖمة : ـ اجلٜمة ( 

. يٓمٚمؼ قمغم دار اًمٜمٕمٞمؿ ذم أظمرة ، وُما شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٚمذة واًمٌٝمجة واًمنور : ذم اًمنمع 

. اجلٞمؿ واًمٜمقن أصؾ واطمد وهق اًمًؽم واًمتًؽم ، واؿمت٘ماىمٝما ُمـ اًمًؽم واًمتٖمٓمٞمة : وي٘مال 

. وًمذًمؽ ؾمٛمل اًمًٌتان ضمٜمة ، ٕن اًمِمجر سمقرىمف يًؽم ويٖمٓمل ُما سمداظمٚمف 

.  مما هق ُمًتقر قمٜما ذم احلٞماة اًمدٟمٞما (1) ودار اًمٜمٕمٞمؿ ؾمٛمٞمت ضمٜمة عما ومٞمٝما ُمـ ضمٜمات

. شمدل اًمٙمٚمٛمة قمغم اًمثٌات واعمالزُمة واًمدوام واًمٌ٘ماء : ذم اًمٚمٖمة : ـ اخلٚمد ( 2

 (2).وهق سم٘ماء إؿمٞماء قمغم احلاًمة اًمتل قمٚمٞمٝما ُمـ همػم اقمؽماض اًمٗمًاد قمٚمٞمٝما 

ُأوًَمـِئَؽ َأْصَحاُب : ىمال شمٕمامم . اؾمؿ ًمدار اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع ذم أظمرة وهل خمٚمدة : وهق

 . (3)اجْلَٜمَِّة ُهْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن 

شمدل قمغم شمرومف وـمٞمب اًمٕمٞمش وصالح ، واًمٜمٕمٛمة اًمٙمثػمة  : ذم اًمٚمٖمة : ـ اًمٜمٕمٞمؿ ( 3

دار اًمٜمٕمٞمؿ واخلٚمقد وُما ومٞمٝما مما ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕمت وٓ ظمٓمر قمغم : وآصٓمالح 

. ىمٚمب سمنم

. ُمٙمان اًمٌمء وُم٠مواه ًمٞماًل أو  ارًا : ذم اًمٚمٖمة : ـ اعم٠موى ( 4

. ضمٜمة ُمـ اجلٜمان ، وإ ا يٛملم اًمٕمرش ، وهل ُمٜمزل اًمِمٝمداء : ذم آصٓمالح 

.  إمم أن أظمرج ُمٜمٝما وهل ذم اًمًامء اًمًاسمٕمة اجلٜمة اًمتل أوى إًمٞمٝما آدم : وىمٞمؾ 
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:  ، ىمال اهلل شمٕمامم (1) اجلٜمة اًمتل ي٠موي إًمٞمٝما ضمؼميؾ وُمٞمٙمال قمٚمٞمٝما اًمًالم: وىمٞمؾ 

 ـِ اهْلََقى ِف َوَ َك اًمٜمَّْٗمَس قَم ـْ ظَماَف َُمَ٘ماَم َرسمِّ ا َُم  .  (2) َإِنَّ اجْلَٜمََّة ِهَل اعْم٠َْمَوى  َوَأُمَّ

 . (قمدًمت سم٠مرض أي أىمٛمت): شمدل قمغم اإلىماُمة اًمدائٛمة ، ومٞم٘مال : ذم اًمٚمٖمة : ـ ضمٜمات قمدن ( 5

. سمًاشملم ظمٚمد وإىماُمة ٓ ئمٕمـ ُمٜمٝما أطمد ، دائٛمة آؾمت٘مرار واًمثٌات : ذم آصٓمالح 

يٓمٚمؼ ذم ًمٖمة اًمٕمرب قمغم اًمًٌتان ، وي٘مقًمقن اًمٗمردوس ويٕمٜمقن سمف اًمقادي : ـ اًمٗمردوس ( 6

 أن اًمٗمردوس أوؾمط اجلٜمة ، وأقمالها وومقىمف قمرش اًمرمحـ وُمٜمف شمٜمٗمجر أ ا أظمؼم . اخلٓمٞمب 

. اجلٜمة 

 إذا ؾم٠مًمتؿ اهلل وماؾم٠مًمقه اًمٗمردوس إقمغم وم٢مٟمف أوؾمط اجلٜمة وأقمغم اجلٜمة أراه " : ىمال رؾمقل اهلل 

. ظمٞمارها وأومْمٚمٝما :   واعمراد سمقؾمط اجلٜمة (3) "وومقىمف قمرش اًمرمحـ : ىمال 

الُم اعمٜمزل واًمٌٚمدة ، واًمًالم أؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕمامم ، : ـ دار اًمًالم ( 7 ًَّ وُس اًم  اعْمَٚمُؽ اًْمُ٘مده

ـُ   .  (4)اعْم١ُْمُِم

دار اهلل اًمتل أقمدها ٕوًمٞمائف ، وهل اجلٜمة وطمؼ هلا أن شمًٛمك سمدار اًمًالم ومٗمٞمٝما اًمًالُمة : وهل 

احل٘مٞم٘مة إذ ومٞمٝما سم٘ماء سمال ومٜماء ، وهمٜمك سمال وم٘مر ، وقمز سمال ذل ، وصحة سمال ؾم٘مؿ ، وؾمالُمة ُمـ 

اهلٛمقم وإطمزان وأومات واًمٜم٘مائص واًمٜمٙمٌات ، ومٝمل دار ؾمالُمة دائٛمة ٓ شمٜم٘مٓمع وٓ شمٗمٜمك 

 هَلُْؿ َداُر : ىمال اهلل شمٕمامم . وٓ شمٌٞمد وؾمالُمة ُمـ اعمقت واهلرم وُما ومٞمٝما ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ُما اهلل سمف قمٚمٞمؿ 

ِْؿ َوُهَق َوًمِٞمهُٝمْؿ سماَِم يَماُٟمقْا َيْٕمَٛمُٚمقَن  اَلِم قِمٜمَد َرهبِّ ًَّ  . (5)اًم
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ٟم٘مٞمض اًم٘مٌح وهق قمٌارة قمـ يمؾ ُمٌٝمج ُمرهمقب ومٞمف ، واحلًٜمك ظمالف : احلًـ : ـ احلًٜمك ( 8

ىمال اهلل . ويراد هبا اجلٜمة ، وهل اؾمؿ ُمـ أؾمامء اجلٜمة ، وهل دار اعمحًٜملم ذم أظمرة . اًمًقأى 

 . (اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل: اجلٜمة ، اًمزيادة: احلًٜمك)  ًمٚمذيـ أطمًٜمقا احلًٜمك وزيادة : شمٕمامم 

. اًمٓمقب هق أضمر ، وهق يمؾ ُمًتٓماب ذم اجلٜمة ، واؾمؿ ُمـ أؾمامء اجلٜمة : ـ ـمقسمك ( 9

ـُ َُمآٍب : ىمال شمٕمامم  ًْ احِلَاِت ـُمقسَمك هَلُْؿ َوطُم ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  . (1) اًمَّ

احلٞماة واحلٞمقان ُمّمادر ود اعمقت واعمقشمان ، ويًٛمك اعمٓمر طمٞماة ٕن سمف طمٞماة : ـ احلٞمقان ( 10

واحلٞمقان اؾمؿ ي٘مع قمغم يمؾ رء طمل ، وؾمٛمك اهلل اًمدار أظمرة طمٞمقاٟما ٕن هبا اًمٌ٘ماء . إرض 

ىمال . إسمدي اًمنُمدي ومٛمـ صار ًممظمرة دام طمٞما إن يمان ُمـ أهؾ اجلٜمة يمان ذم طمٞماة ـمٞمٌة 

َل احْلََٞمَقاُن ًَمْق يَماُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقَن : شمٕمامم اَر أظِمَرَة هَلِ ْٟمَٞما إِٓ هَلٌْق َوًَمِٕمٌب َوإِنَّ اًمدَّ   َوَُما َهِذِه احْلََٞماُة اًمده

 .(2) 

. سماًمْمؿ اإلىماُمة ، وسماًمٗمتح اعمجٚمس اًمذي ي٘مام ومٞمف : ذم اًمٚمٖمة : ـ دار اعم٘ماُمة ( 11

دار اإلىماُمة اًمدائٛمة اًمتل ٓ حتقل قمٜمٝما وٓ اٟمت٘مال ُمٜمٝما ، واعمراد اجلٜمة دار اًمٜمٕمٞمؿ واخلٚمقد : وهل 

ٜمَا ومِٞمَٝما ًُمُٖمقٌب : ىمال شمٕمامم  ًه ٜمَا ومِٞمَٝما َٟمَّمٌب َوٓ َيَٛم ًه ِف ٓ َيَٛم
ٜمَا َداَر اعْمَُ٘ماَُمِة ُِمـ وَمْْمٚمِ ِذي َأطَمٚمَّ   . اًمَّ

(3) 

 إِنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم َُمَ٘ماٍم سمٛمٕمٜمك اإلىماُمة أُمٜمة وسمٛمٕمٜمك ُمقوع اًم٘مٞمام أُمـ ، : ـ ُم٘مام أُملم ( 12

  . (4)َأُِملٍم 
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واعمراد اجلٜمة دار اًمٜمٕمٞمؿ ، واجلٜمة ُمًٙمـ أُمـ وأُمان ومٞم٠مُمـ ُمـ دظمٚمٝما ُمـ اعمقت ، واخلروج ُمٜمٝما 

وُمـ يمؾ هؿ وضمزع وشمٕمب وٟمّمب وطمزن وقمٚمة وي٠مُمـ ُمـ اًمِمٞمٓمان وُمـ يمٓمؾ ُما يٜمٖمص 

. اًمٕمٞمش 

ىمدم شمدل قمغم اًمًٌؼ واًمت٘مدم ، صدق شمدل قمغم ىمقة اًمٌمء ىمقٓ وهمػمه ، : ـ ىمدم صدق ( 13

. واًمّمٗمات اعمحٛمقدة 

أن هلؿ أضمرا طمًٜما سمام ىمدُمقا ُمـ صاًمح إقمامل ، وهلؿ ؾماسمؼ صدق ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ : واعمراد 

 : ىمال شمٕمامم . ُمـ اًمًٕمادة سم٠من حمٛمدا  ؿمٗمٞمٕمٝمؿ إمم ُم٘مام صدق وضمٜمة ٓ زوال ومٞمٝما وٓ سم١مس 

ٌلٌِم  اطِمٌر ُمه ًَ ِْؿ ىَماَل اًْمَٙماومُِروَن إِنَّ َهَذا ًَم ـَ آَُمٜمُقْا َأنَّ هَلُْؿ ىَمَدَم ِصْدٍق قِمٜمَد َرهبِّ ِذي ِ اًمَّ  . (1)َوسَمنمِّ

. اعم٘مٕمد ُمٙمان اًم٘مٕمقد ، ومجٕمف ُم٘ماقمد : ُم٘مٕمد : ـ ُم٘مٕمد صدق ( 14

جمٚمس طمؼ ٓ ًمٖمق ومٞمف وٓ شم٠مصمٞمؿ ، وهق اجلٜمة دار يمراُمة اهلل وروقاٟمف وضمقده : واعمراد 

ْ٘مَتِدرٍ : ىمال اهلل شمٕمامم . وإطمًاٟمف   . (2) ذِم َُمْ٘مَٕمِد ِصْدٍق قِمٜمَد َُمٚمِٞمٍؽ ُمه
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: عدد الجنات : ثالثًا 

مل يرد هلا قمدد ُمٕملم وخمّمص سمآية وطمديث ، وىمد وردت سمّمٞمٖمة اإلومراد سمٜمققمٞمف واًمتثٜمٞمة 

. واجلٛمع سمٜمققمٞمف 

: وىمد ضماء ذيمر اجلٜمة ذم يمتاب اهلل شمٕمامم سمّمٞمغ خمتٚمٗمة 

ْقَن ُأضُمقَريُمْؿ : ـ ورد اؾمؿ اجلٜمة سمٚمٗمظ اإلومراد ، ىمال شمٕمامم ( 1 اَم شُمَقومَّ  يُمؾه َٟمْٗمٍس َذآِئَ٘مُة اعْمَْقِت َوإِٟمَّ

ْٟمَٞما إَِّٓ َُمَتاُع اًْمُٖمُرور ِ ـِ اًمٜمَّاِر َوُأْدظِمَؾ اجْلَٜمََّة وَمَ٘مْد وَماَز َوُما احْلََٞماُة اًمده  . (1)َيْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمِة وَمَٛمـ ُزطْمِزَح قَم

تَِٝما : ـ ورد سمٚمٗمظ اجلٛمع ، ىمال شمٕمامم ( 2 ِري ُِمـ حَتْ  َوقَمَد اهللُّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜمَاِت ضَمٜمَّاٍت دَمْ

ـَ اهللِّ َأيْمؼَمُ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز  ًٌَة ذِم ضَمٜمَّاِت قَمْدٍن َوِرْوَقاٌن ُمِّ ـَ ـَمٞمِّ
ايمِ ًَ ـَ ومِٞمَٝما َوَُم إَْ َاُر ظَماًمِِدي

 .(2) اًْمَٕمٔمِٞمُؿ 

ِف : ـ مل يرد هلا قمدد اجلٜمات حمددًا إٓ ذم ؾمقرة اًمرمحـ ، ىمال شمٕمامم ( 3 ـْ ظَماَف َُمَ٘ماَم َرسمِّ َ
 َوعمِ

سَماِن : صمؿ ذيمر أوصاف اجلٜمتلم وم٘مال ؾمٌحاٟمف  . ضَمٜمََّتاِن  ُٙماَم شُمَٙمذِّ  َذَواشَما َأوْمٜمَاٍن  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ

 سَماِن ُٙماَم شُمَٙمذِّ ِرَياِن  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ سَماِن  ومِٞمِٝماَم قَمْٞمٜمَاِن دَمْ ُٙماَم شُمَٙمذِّ  ومِٞمِٝماَم ُِمـ  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ

سَماِن يُمؾِّ وَمايمَِٝمٍة َزْوضَماِن  ُٙماَم شُمَٙمذِّ ٍق  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ ـْ إؾِْمَتؼْمَ  ُُمتَّٙمِِئلَم قَمغَم وُمُرٍش سَمَٓماِئٜمَُٝما ُِم

سَماِن َوضَمٜمَك اجْلَٜمََّتلْمِ َداٍن  ُٙماَم شُمَٙمذِّ َـّ إِٟمٌس  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ اُت اًمٓمَّْرِف مَلْ َيْٓمِٛمْثُٝم َـّ ىَماِسَ  ومِٞمِٝم

ٌَْٚمُٝمْؿ َوٓ ضَمانٌّ  سَماِن ىَم ُٙماَم شُمَٙمذِّ َـّ اًْمَٞماىُمقُت َواعْمَْرضَماُن  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ ُ ُٙماَم  يَم٠َم َّ  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ

سَماِن  اُن شُمَٙمذِّ ًَ اِن إٓ اإلطْم ًَ  . (3) َهْؾ ضَمَزاء اإلطْم

وىمد ورد ذم ؾمقرة اًمرمحـ واحلديث اًمّمحٞمح وأصمار ُما ٟمًتدل سمف قمغم أن اجلٜمات ؾمٌع ٓ أرسمع 

:  يمام روى اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمٝمام ىمقًمف 
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دار اجلالل ، ودار اًمًالم ، وضمٜمة قمدن ، وضمٜمة ُم٠موى ، وضمٜمة اخلٚمد ، وضمٜمة : اجلٜمات ؾمٌع )

 (1) .(اًمٗمردوس ، وضمٜمة اًمٜمٕمٞمؿ

ويتْمح أن إؾمامء اًمداًمة قمغم دار اًمٜمٕمٞمؿ ذم أظمرة هل اؾمؿ جلٛمٞمع اجلٜمان وًمٞمًت ًمتٛمٞمز ضمٜمة 

. قمـ ضمٜمة 

وطمٞمٜمام شمذيمر اجلٜمة ُمٗمردة وم٢من ذًمؽ سماقمتٌار اشمّمال أؿمجارها وقمدم وىمقع اًمٗمقاصؾ ومٞمام سمٞمٜمٝما ُمـ 

ومٛمـ هذا اًمقضمف يم٠م ا ضمٜمة واطمدة ٓ يٗمّمٚمٝما وماصؾ ، وإذا ذيمرت سماجلٛمع  ومٞماذم وىمٗمار ،

وم٢من ذًمؽ سماقمتٌار ؾمٕمتٝما ، ويمثرة وشمٜمقع أؿمجارها وُمًايمٜمٝما وىمّمقرها وأ ارها ،  (ضمٜمات)

 (2).ومٙم٠م ا ضمٜمات 

 

 

. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يدظمٚمٜما دار اًمٜمٕمٞمؿ سمٗمْمٚمف ويمرُمف ورمحتف إٟمف ضمقاد يمريؿ 
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: وصف الجنة : رابعًا 

: ضماءت آيتان شمدل قمغم ؾمٕمة اجلٜمة ، ومها : ـ ؾمٕمة اجلٜمة ( 1

ْت : ىمال شمٕمامم  اَمَواُت َوإَْرُض ُأقِمدَّ ًَّ ُٙمْؿ َوضَمٜمٍَّة قَمْرُوَٝما اًم سمِّ ـ رَّ  َوؾَماِرقُمقْا إمَِم َُمْٖمِٗمَرٍة ُمِّ

 . (1)ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ 

ْت : وىمال شمٕمامم  اَمء َوإْرِض ُأقِمدَّ ًَّ ُٙمْؿ َوضَمٜمٍَّة قَمْرُوَٝما يَمَٕمْرِض اًم سمِّ ـ رَّ  ؾَماسمُِ٘مقا إمَِم َُمْٖمِٗمَرٍة ُمِّ

ـَ آَُمٜمُقا سمِاهللَِّ َوُرؾُمٚمِِف َذًمَِؽ وَمْْمُؾ اهللَِّ ُي١ْمشمِٞمِف َُمـ َيَِماُء َواهللَُّ ُذو اًْمَٗمْْمِؾ اًْمَٕمٔمِٞمِؿ  ِذي  . (2)ًمِٚمَّ

 (3) .{ىمقُمقا إمم ضمٜمة قمروٝما اًمًٛمقات وإرض. . }: ىمال رؾمقل اهلل ذم همزوة سمدر اًمٙمؼمى 

سمٞمان ؾمٕمتٝما وقمٔمٛمتٝما ومِمٌٝمت سم٠ميمؼم ُما قمٚمٛمف اًمٜماس ُمـ ظمٚمؼ اهلل ذم اًمًٕمة واًمٕمرض : اعم٘مّمقد 

اًمدرضمة هل اًمرشمٌة واعمٜمزًمة اًمٕماًمٞمة ، واجلٜمة درضمات ُمتٗماوٚمة شمٗماوال : ـ درضمات اجلٜمة ( 2

.  قمٔمٞماًم 

ِر َواعْمَُجاِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِّ : ىمال شمٕمامم  َ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم هَمػْمُ ُأْوزِم اًميَّ َتِقي اًْمَ٘ماقِمُدوَن ُِم ًْ  َّٓ َي

ـَ َدَرضَمًة َويُمـالًّ َوقَمَد اهللُّ  ِٝمْؿ قَمغَم اًْمَ٘ماقِمِدي
ًِ ْؿ َوَأٟمُٗم ـَ سم٠َِمُْمَقاهِلِ َؾ اهللُّ اعْمَُجاِهِدي ِٝمْؿ وَمْمَّ

ًِ ْؿ َوَأٟمُٗم سم٠َِمُْمَقاهِلِ

ـَ َأضْمرًا قَمٔمِٞماًم  ـَ قَمغَم اًْمَ٘ماقِمِدي َؾ اهللُّ اعْمَُجاِهِدي ٜمَك َووَمْمَّ ًْ ٜمُْف َوَُمْٖمِٗمَرًة َوَرمْحًَة َويَماَن احْلُ  َدَرضَماٍت ُمِّ

طِمٞماًم   . (4)اهللُّ هَمُٗمقرًا رَّ

َّا قَمِٛمُٚمقْا َوَُما َرسمهَؽ سمَِٖماومٍِؾ قَمامَّ َيْٕمَٛمُٚمقَن : وىمال شمٕمامم   . (5) َوًمُِٙمؾٍّ َدَرضَماٌت ممِّ

  (6).{ ذم اجلٜمة ُمائة درضمة ُماسملم يمؾ درضمة ُمائة قمام } : صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمال رؾمقل اهلل 

. واًمزُمـ ُمًػمة ُمائة قمام 
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وماجلٜمة درضمات واًمٕمٌاد يتٗماوٚمقن ذم اجلٜمة سماًمدرضمات ومقردت ُمائة درضمة وُما سملم اًمدرضمتلم ُما 

سملم اًمًامء وإرض وُما سملم اًمدرضمتلم ُمائة قمام واًمٗمردوس أوؾمط اجلٜمة وأقمالها وومقىمف 

. اًمٕمرش 

. وي٘مال ًمّماطمب اًم٘مرآن اىمرأ واصٕمد ، ومٞم٘مرأ ويّمٕمد سمٙمؾ آية درضمة ، طمتك ي٘مرأ آظمر رء ُمٕمف 

ٞمًَّة َوؾَمالُمًا : ىمال شمٕمامم : ـ همرف اجلٜمة ( 3
ْقَن ومِٞمَٝما حَتِ وا َوُيَٚم٘مَّ َزْوَن اًْمُٖمْروَمَة سماَِم َصؼَمُ   . ُأْوًَمِئَؽ جُيْ

(1) 

. وُمٕمٜماها جيزون اًمٖمرف ُمـ اجلٜمة وهل سمٜماء ُمرشمٗمع قمال 

تَِٝما إْ َاُر : وىمال شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ ٌْٜمِٞمٌَّة دَمْ ـ وَمْقىِمَٝما هُمَرٌف ُمَّ ُْؿ هَلُْؿ هُمَرٌف ُمِّ َ٘مْقا َرهبَّ ـَ اشمَّ ِذي ـِ اًمَّ
 ًَمٙمِ

 .  (2)َوقْمَد اهللَِّ ٓ خُيْٚمُِػ اهللَُّ اعْمِٞمَٕماَد 

ـمٌاق ومقق ـمٌاق ُمٌٜمٞمات حمٙمامت قماًمٞمات ، يٕمٚمق سمٕمْمٝما ومقق سمٕمض  : وُمٕمٜماها 

إن أهؾ اجلٜمة ًمٞمؽماءون اًمٖمرف ذم اجلٜمة يمام شمؽماءون } : صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمال رؾمقل اهلل 

 (3).{اًمٙمقيمب ذم اًمًامء

تَِٝما إَْ َاُر : ىمال شمٕمامم : ـ ُمًايمـ اجلٜمة ( 4 ِري ُِمـ حَتْ  َوقَمَد اهللُّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜمَاِت ضَمٜمَّاٍت دَمْ

ـَ اهللِّ َأيْمؼَمُ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ  ًٌَة ذِم ضَمٜمَّاِت قَمْدٍن َوِرْوَقاٌن ُمِّ ـَ ـَمٞمِّ
ايمِ ًَ ـَ ومِٞمَٝما َوَُم  . (4)ظَماًمِِدي

اجلٜمات اًمتل دمري ُمـ حتتٝما إ ار ، ُمًايمـ ـمٞمٌة طمًٜمة اًمٌٜماء ـمٞمٌة اًم٘مرار : واعمًايمـ 

. ًمًايمٜمٞمٝما ذم ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ ودار اخلٚمد واإلىماُمة إسمدية 

ًٌَة ذِم : وىمال شمٕمامم  ـَ ـَمٞمِّ
ايمِ ًَ تَِٝما إَْ َاُر َوَُم ِري ُِمـ حَتْ  َيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوُيْدظِمْٚمُٙمْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ

 . ضَمٜمَّاِت قَمْدٍن َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ 
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ِري ُِمـ : ىمال شمٕمامم : ـ أ ار اجلٜمة ( 5 احِلَاِت َأنَّ هَلُْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ ِذيـ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِ اًمَّ َوسَمنمِّ

ٌُْؾ َوُأشُمقْا سمِِف ُُمَتَِماهِبًا َوهَلُْؿ  ِذي ُرِزىْمٜمَا ُِمـ ىَم ْزىمًا ىَماًُمقْا َهـَذا اًمَّ اَم ُرِزىُمقْا ُِمٜمَْٝما ُِمـ صَمَٛمَرٍة رِّ تَِٝما إَْ َاُر يُمٚمَّ حَتْ

َرٌة َوُهْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن  َٓمٝمَّ   (1)ومِٞمَٝما َأْزَواٌج ُمه

أ ار ذم اجلٜمة ضمارية همػم واىمٗمة حتت أؿمجارها وهمراؾمٝما وصمامرها وسمًاشمٞمٜمٝما وهؿ ذم : وهل 

. همرومٝمؿ ُمنوريـ ومرطملم سمام أقمٓماهؿ اهلل ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ 

 . " أ ار اجلٜمة دمري ذم همػم أظمدود ": ىمال ُمنوق ـ رمحف اهلل ـ 

: ـ  أعظم أهنار اجلنة 

ا َأقْمَٓمْٞمٜمَاَك اًْمَٙمْقصَمرَ ، وىمد ؾمٛمٞمت سمف ؾمقرة سمٙماُمٚمٝما ،  (اًمٙمقصمر)أقمٔمٛمٝما  ر    إٟمَّ

 و ُمـ اًمٙمثرة ٟم٘مٞمض اًم٘مٚمة وهق اخلػم اًمٙمثػم ، وهق  ر أقمٓماه اهلل شمٕمامم ًمٜمٌٞمف حمٛمد : اًمٙمقصمر 

: اًمٙمقصمر  ر داظمؾ اجلٜمة ، واحلقض ظمارج اجلٜمة ويٛمد سماعمٞماه ُمـ داظمؾ اجلٜمة ، وذم احلديث 

 سمٞمٜمام أٟما أؾمػم ذم اجلٜمة إذا أٟما سمٜمٝمر طماومتاه ىمٌاب اًمدّر ":  ىمال  قمـ رؾمقل اهلل قمـ أٟمس 

هذا اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓماك رسمؽ وم٢مذا ـمٞمٜمف أو ـمٞمٌف : ُما هذا يا ضمؼميؾ ؟ ىمال : اعمجقف ىمٚمت 

 . "ُمًؽ أذومر

 (2) ." ؾمٞمحان وضمٞمحان ، واًمٜمٞمؾ واًمٗمرات يمؾ ُمـ أ ار اجلٜمة ": وذم طمديث آظمر 

: ـ  ىوعوة أهنار اجلنة 

 : مل يرد ذم أيات سمٞمان ٟمققمٞمة أ ار اجلٜمة ُما قمدا آية ؾمقرة حمٛمد وهل ىمقًمف شمٕمامم 
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 ـَمْٕمُٛمُف َوَأْ َاٌر ْ ْ َيَتَٖمػمَّ  ملَّ
ـٍ ٌَ ـٍ َوَأْ َاٌر ُِمـ ًمَّ اء هَمػْمِ آؾِم ـ ُمَّ تِل ُوقِمَد اعْمُتَُّ٘مقَن ومِٞمَٝما َأْ َاٌر ُمِّ  َُمَثُؾ اجْلَٜمَِّة اًمَّ

ِْؿ  هبِّ ـ رَّ ك َوهَلُْؿ ومِٞمَٝما ُِمـ يُمؾِّ اًمثََّٛمَراِت َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُمِّ َّمٗمًّ ٍؾ ُمه ًَ ـْ قَم اِرسملَِم َوَأْ َاٌر ُمِّ ٚمِمَّ ٍة ًمِّ ذَّ ـْ ََخٍْر ًمَّ ُمِّ

َع َأُْمَٕماءُهْؿ  ـْ ُهَق ظَماًمٌِد ذِم اًمٜمَّاِر َوؾُمُ٘مقا َُماء مَحِٞماًم وَمَ٘مٓمَّ . (1)يَمَٛم

. اًمٗمردوس أوؾمط اجلٜمة وأقمالها ، وومقىمف قمرش اًمرمحـ ، وُمٜمف شمٗمجر أ ار اجلٜمة 

 إن ذم اجلٜمة سمحر اعماء وسمحر اًمٕمًؾ وسمحر اًمٚمٌـ وسمحر " :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمال رؾمقل اهلل

 . "اخلٛمر صمؿ شمِم٘مؼ إ ار ُمٜمٝما سمٕمده 

وم٠م ار اعماء شمٜمِمؼ ُمـ سمحر اعماء ، وأ ار اًمٚمٌـ شمٜمِمؼ ُمـ سمحر : ومٝمذه إ ار شمٜمٌع ُمـ هذه اًمٌحار

. اًمٚمٌـ ، وأ ار اخلٛمر شمٜمِمؼ ُمـ سمحر اخلٛمر ، وأ ار اًمٕمًؾ شمٜمِمؼ ُمـ سمحر اًمٕمًؾ 

أ ـ أ ار ُمـ ُماء همػم آؾمـ ، أي ُمـ ُماء همػم ُمتٖمػم ٓ ًمقٟما وٓ ـمٕمام وٓ رائحة ، سماق قمغم ظمٚم٘متف 

. إصٚمٞمة ٓ يتٖمػم سمٓمقل ُمٙمث صاذم اًمٚمقن ٓ يمدر ومٞمف وٓ ٟمتاٟمة ريح 

ب ـ أ ار ُمـ ًمٌـ مل يتٖمػم ـمٕمٛمف ظمٚم٘مف اهلل اسمتداء ُمـ أ ار اجلٜمة قمغم هٞمئة أصٚمٞمة ٓ يتٖمػم يمام 

شمتٖمػم أًمٌان اًمدٟمٞما ُمٝمام ـمال اًمقىمت ٓ يتٖمػم اًمٓمٕمؿ ، يٌ٘مك ذم هماية اًمٌٞماض واحلالوة وًمذة اًمٓمٕمؿ  

ج ـ أ ار ُمـ َخر ًمذة ًمٚمِمارسملم ُمـ أهؾ اجلٜمة ، مل شمدٟمس وٓ شمًٙمر وٓ ٟمتٜمة رحيٝما وٓ آومة ُمـ 

اِرسملَِم   شمٕماممىمال اهلل. أومات ، اًمٚمذة اخلاًمّمة  ٍة ًمٚمِمَّ  ٓ ومِٞمَٝما هَمْقٌل َوٓ ُهْؿ قَمٜمَْٝما  سَمْٞمَْماء ًَمذَّ

  .ُيٜمَزوُمقَن 
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قُمقَن قَمٜمَْٝما َوٓ ُيٜمِزوُمقَن : وىمال   .  ٓ ُيَّمدَّ

د ـ أ ار ُمـ قمًؾ ُمّمٗمك ُمـ مجٞمع اًمِمقائب واًمرواؾمب سمخالف قمًؾ اًمدٟمٞما ، ظمٚم٘مف اهلل اسمتداًء 

. ؾمائاًل ضماريًا ٓ قمٙمر ومٞمف وٓ يمدر ، وإٟمام ذم هماية اًمّمٗماء وطمًـ اًمٚمقن وـمٞمب اًمٓمٕمؿ واًمريح 

وم٘مد وصٗمٝما اهلل سمام يدل قمغم همزارهتا واؾمتٛمرارها وخماًمٗمتٝما جلٛمٞمع أذسمة اًمدٟمٞما ، وإٟمام شمتِماسمف ذم 

إؾمامء وم٘مط ، وهذا اإلـمالق قمغم أ ار أظمرة جيب اإليامن سمف إيامٟما ىمٓمٕمٞما سمدون ؿمؽ وٓ 

. ريب 
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 :ـ سبب اختالف األنواع 

 

إٟمقاع اعمذيمقرة ُمـ إذسمة ذم إ ار ُمـ أومْمؾ ُما يتٜماومس قمٚمٞمف اًمٜماس ذم اًمدٟمٞما وُمـ أقمز ُما 

يتٞمن احلّمقل قمٚمٞمف وشمٜماوًمف دًمٞمؾ اًمتٗمٙمف اًمذي يٜمٕمؿ سمف أصحاب اجلاه واعمال وأهؾ اًمٞمًار 

وم٢من اًمًٌب اًمقطمٞمد ٓظمتالف أٟمقاع إ ار ذم اجلٜمة هق اًمزيادة ذم اًمٜمٕمٞمؿ واًمتٚمذذ  واًمروماهٞمة ،

اخلاًمص ، ومال ينمب أهؾ اجلٜمة هذه إٟمقاع ُمـ إذسمة ًمإلسم٘ماء قمغم طمٞماهتؿ أو ًمٚمِمٗماء 

واعمٜمٗمٕمة ومٝمؿ خمٚمدون ذم طمٞماة أسمدية هُمدية ٓ ُمرض ومٞمٝما وٓ ضمقع وٓ قمٓمش وإٟمام ٟمٕمٞمؿ ٓ 

. طمد ًمف وٓ  اية 

ي٘مّمد هبا اًمٕمٞمقن اجلارية اًمٜماسمٕمة ، وؾمٛمٞمت قمٞمٜما شمِمٌٞمٝما سماًمٕملم اًمٜمافمرة : ـ قمٞمقن اجلٜمة ( 6

. ًمّمٗمائٝما وعماءها 

سُمقَن ُِمـ يَم٠ْمٍس يَماَن ُِمَزاضُمَٝما يَماوُمقرًا : ىمال شمٕمامم  ٌَاُد اهللَِّ  إِنَّ إسَْمَراَر َينْمَ ا قِم ُب هِبَ  قَمْٞمٜمًا َينْمَ

ُروَ َا شَمْٗمِجػمًا  . اؾمؿ قملم ُمـ قمٞمقن اجلٜمة أسمٞمض اًمٚمقن ـمٞمب اًمرائحة : اًمٙماومقر  . ُيَٗمجِّ

 هذه اًمٕمٌارة شمٗمٞمد أن ذاب إسمرار ذم اجلٜمة ممزوج سماًمٙماومقر ، ": ىمال ؾمٞمد ىمٓمب ذم أية 

ينمسمقٟمف ذم يم٠مس شمٖمؽمف ُمـ قملم شمٗمجر هلؿ شمٗمجػما ، ذم يمثرة ووومرة وىمد يمان اًمٕمرب يٛمزضمقن 

يم١موس اخلٛمر سماًمٙماومقر طمٞمٜما ، وسماًمزٟمجٌٞمؾ طمٞمٜما ، زيادة اًمتٚمذذ ، هبا ومٝماهؿ أٓء يٕمٚمٛمقن أن ذم 

اجلٜمة ذاسما ـمٝمقرا ممزوضمًا سماًمٙماومقر قمغم وومر اًمًٕمة ، وم٠مُما ُمًتقى هذا اًمنماب ومٛمٗمٝمقم أٟمف 

أطمغم ُمـ ذاب اًمدٟمٞما ،وأن ًمذة اًمِمٕمقر سمف شمتْماقمػ وشمرشم٘مل ، وٟمحـ ٓ ٟمٛمٚمؽ ُمـ هذه 

إرض أن ٟمحدد ُمًتقى وٓ ٟمققمًا ًمٚمذة اعمتاع هٜماك ، ومٝمل أوصاف ًمٚمت٘مريب ، يٕمٚمؿ اهلل أن 

 .  "اًمٜماس ٓ يٛمٚمٙمقن ؾمقاها ًمٚمتّمقر هذا اًمٖمٞمب اعمحجقب 

َ٘مْقَن ومِٞمَٝما يَم٠ْمؾمًا يَماَن ُِمَزاضُمَٝما َزٟمَجٌِٞماًل : وىمال اهلل شمٕمامم  ًْ ٌِٞماًل  َوُي ًَ ك ؾَمْٚم ٛمَّ ًَ ً.  قَمْٞمٜمًا ومِٞمَٝما شُم
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هق مما يمان ُمًتٓماسما قمٜمد اًمٕمرب ، ومققمدهؿ اهلل شمٕمامم سمنماب ممزوج سماًمزٟمجٌٞمؾ ذم : اًمزٟمجٌٞمؾ 

. اجلٜمة 

اؾمؿ ًمٚمٕملم اًمتل ُمٜمٝما خيرج ذاب إسمرار وينمهبا اعم٘مرسمقن سوما ، : إن اًمزٟمجٌٞمؾ : وىمٞمؾ 

إن ؾمٚمًٌٞماًل اؾمؿ ًمٚمٕملم وؾمٛمٞمت سمذًمؽ ًمًالُمة ؾمٞمٚمٝما وضمرهيا : ؾمٚمًٌٞماًل ، وىمٞمؾ  وؾمٛمٞمت

. وؾمالؾمتٝما ذم احلٚمؼ 

ٜمِٞمٍؿ : وىمال شمٕمامم  ًْ سُمقَن  َوُِمَزاضُمُف ُِمـ شَم ا اعْمَُ٘مرَّ ُب هِبَ  . (1) قَمْٞمٜمًا َينْمَ

: وهل قمغم ىمقًملم . ؾمٜمؿ اًمٌمء أقماله ، وهق يدل قمغم اًمٕمٚمق وآرشمٗماع : ذم اًمٚمٖمة : اًمتًٜمٞمؿ 

. اؾمؿ قملم ذم اجلٜمة ينمب سمف اعم٘مرسمقن سوما ، ومتزج ًمٖمػمهؿ : ـ أن اًمتًٜمٞمؿ 1

 (2).هق ُماء ، وؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ومقىمٝمؿ ومٞمٜمحدر قمٚمٞمٝمؿ : ـ اًمتًٜمٞمؿ 2

ِرَياِن : وىمال  .  ومِٞمَٝما قَملْمٌ ضَماِرَيٌة : وىمال شمٕمامم  اظَمَتاِن  .  ومِٞمِٝماَم قَمْٞمٜمَاِن دَمْ    ومِٞمِٝماَم قَمْٞمٜمَاِن َٟمْمَّ

اًمرؿمح واًمرش ، واًمٜمْمخ سمٜمٗمس اعمٕمٜمك إٓ أٟمف أيمثر ُمٜمف ومٞمٌ٘مك ًمف أصمر  : ذم اًمٚمٖمة سمٛمٕمٜمك : اًمٜمْمخ 

. أن ذم اجلٜمتلم قمٞمٜملم ومقارشملم ممتٚمئتلم ٓ شمٜم٘مٓمٕمان ، وقملم ٟمْماظمة أي همزيرة ومقارة : وُمٕمٜماه 

 . (3) إِنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم ضَمٜمَّاٍت َوقُمُٞمقٍن : ىمال اهلل شمٕمامم 

 . (4) ذِم ضَمٜمَّاٍت َوقُمُٞمقٍن : وىمال اهلل شمٕمامم 

 . (5) ِإنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم ضَمٜمَّاٍت َوقُمُٞمقٍن : وىمال اهلل شمٕمامم 

 . (6) إِنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم فمِالٍل َوقُمُٞمقٍن : وىمال اهلل شمٕمامم 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 28 ـ  27: )ـ  ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم  ،  أيتان   (1)

( . 45: )ـ  ؾمقرة احلجر   ، أية   (3)                                                (  .375 / 8: ) ـ  شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ   (2)

( . 15: )ـ  ؾمقرة اًمذاريات  ، أية   (5( .                                                          )52: )ـ  ؾمقرة اًمدظمان  ، أية   (4)

( .                  41: )ـ  ؾمقرة اعمرؾمالت  ، أية   (6)



 عيسى الفيفي. أ/ إعداد       صفة اجلنة يف القرآن الكريم              

  

 

 

25 

تِل : وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سماًمٕمٞمقن ذم هذه أيات ُما ذيمر ذم ىمقل اهلل شمٕمامم   َُمَثُؾ اجْلَٜمَِّة اًمَّ

ٍة  ُوقِمدَ  ذَّ ـْ ََخٍْر ًمَّ ْ ـَمْٕمُٛمُف َوَأْ َاٌر ُمِّ ْ َيَتَٖمػمَّ  ملَّ
ـٍ ٌَ ـٍ َوَأْ َاٌر ُِمـ ًمَّ اء هَمػْمِ آؾِم ـ ُمَّ اعْمُتَُّ٘مقَن ومِٞمَٝما َأْ َاٌر ُمِّ

اِرسملِمَ  ٚمِمَّ ـْ ُهَق ظَماًمٌِد  ًمِّ ِْؿ يَمَٛم هبِّ ـ رَّ ك َوهَلُْؿ ومِٞمَٝما ُِمـ يُمؾِّ اًمثََّٛمَراِت َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُمِّ َّمٗمًّ ٍؾ ُمه ًَ ـْ قَم َوَأْ َاٌر ُمِّ

َع َأُْمَٕماءُهْؿ  ذِم اًمٜمَّاِر َوؾُمُ٘مقا   . (1)َُماء مَحِٞماًم وَمَ٘مٓمَّ

وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سمذًمؽ ُمٜماسمع أ ار  ، ومٝمل إ ار اعمذيمقرة ُمـ ُماء وًمٌـ وَخر وقمًؾ

 (2).ُمٖمايرة ًمتٚمؽ إ ار مما هق ذاب ُمًتٚمذ ذم اجلٜمة 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .15): ـ  سورة حممد ، اآلية   (1)

 ( . 244 / 29 / 14 ): ـ  جامع البوان عن تيويل آي القرآن  (2)
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شمٓمٚمؼ قمغم إرض ذات اخلية ، وقمغم اًمًٌتان : اًمرووة ذم اًمٚمٖمة : ـ رووات اجلٜمة (  7

 (1).أرض ذات ُمٞماه وأؿمجار وأزهار ـمٞمٌة : احلًـ واًمرووة قمِمب وُماء ، وىمٞمؾ اًمرووة 

. ٓؾمؽماوة اعماء ومٞمف : وؾمٛمٞمت اًمرووة سمذًمؽ 

وَن : ىمال اهلل شمٕمامم  احِلَاِت وَمُٝمْؿ ذِم َرْوَوٍة حُيْؼَمُ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي ا اًمَّ  . (2) ََأُمَّ

رياض اجلٜمة ، وهل اعمٙمان اعمخي ، وىمد ظمّمت سماًمذيمر : واعمراد سماًمرووة ذم أية اًمٙمريٛمة 

. يماٟمت أقمجب رء إمم اًمٕمرب ، وًمٞمس هٜماك رء قمٜمدهؿ أطمًـ ُمـ اًمرياض اعمٕمِمٌة  ٕ ا

ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا : وىمال اهلل شمٕمامم  ِذي ٌُقا َوُهَق َواىِمٌع هِبِْؿ َواًمَّ ًَ  شَمَرى اًمٔمَّاعملَِِم ُُمِْمِٗمِ٘ملَم مِمَّا يَم

احِلَاِت  ِْؿ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْْمُؾ اًمَٙمٌػُِم  اًمّمَّ ا َيَِماُءوَن قِمٜمَد َرهبِّ  . (3)ذِم َرْوَواِت اجْلَٜمَّاِت هَلُؿ ُمَّ

 ـ ، وىمٞمؾ قمام ًمٙمؾ ُمـ يتٛمٙمـ ُمـ اخلٓماب ذم هذه أية اًمٙمريٛمة اًمًاسم٘مة ُمقضمف ًمرؾمقل اهلل ـ 

. اًمرؤية 

رووات اجلٜمات :  اًمرووات مجع رووة وهل أـمٞمب اًمٌ٘ماع وأذومٝما وأٟمزهٝما ، وإواومة

. اًمرووات ًمٚمجٜمات ًمٚمدًٓمة قمغم متٞمز هذه اًمٌ٘ماع سماًمتنميػ واًمٓمٞمب 

 ـ وُمٜمؼمه رووة ُمـ رياض وىمد ضماء ذم إطماديث اًمّمحٞمحة أن ُما سملم سمٞمت رؾمقل اهلل ـ 

وم٠مظمرج اإلُمام ُماًمؽ رمحف اهلل شمٕمامم سمًٜمده قمـ أيب هريرة أو قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ـ  اجلٜمة ،

 " ُما سملم سمٞمتل وُمٜمؼمي رووة ُمـ رياض اجلٜمة وُمٜمؼمي قمغم طمقيض " :ريض اهلل قمٜمٝمام ـ ىمال 

.(4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  .39 / 5): ـ  تاج العروس   (1)

 (  .15):  ـ  سورة الروم  ، اآلية   (2)

 ( .22): ـ  سورة الشورى  ، اآلية   (3)

.                        ـ  موصي  اإلمام مالك   (4)
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 ـ وُمٜمؼمه شمٙمقن ذم اًمدار أظمرة رووة ُمـ أن اًمٌ٘مٕمة سملم سمٞمت اًمرؾمقل ـ : وُمٕمٜمك احلديث 

. رياض اجلٜمة 

. وُمٜمٓمقق احلديث يدل قمغم أن هذا اعمٙمان رووة ُمـ رياض اجلٜمة ، واهلل أقمٚمؿ 

: وىمد ضماء ذيمر إسمقاب ، وم٘مال اهلل شمٕمامم . اعمدظمؾ اًمذي يدظمؾ ُمٜمف : ذم اًمٚمٖمة :  ـ أسمقاب اجلٜمة 8

 ٍياهِتِْؿ َواعَماَلِئَٙمُة َيْدظُمُٚمقَن قَمَٚمْٞمِٝمؿ   ضَمٜمَّاُت قَمْدن ـْ آسَماِئِٝمْؿ َوَأْزَواضِمِٝمْؿ َوُذرِّ ـْ َصَٚمَح ُِم َيْدظُمُٚمقَ َا َوَُم

ـ يُمؾِّ سَماٍب   . (1)ُمِّ

اعمراد سمدظمقل اعمالئٙمة قمغم أهؾ اجلٜمة ُمـ يمؾ سماب أي أسمقاب اجلٜمة أو أسمقاب اًم٘مّمقر ، وأية 

اعمٕمٜمٞملم وماعمالئٙمة شمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أسمقاب اجلٜمة وُمـ أسمقاب ىمّمقرهؿ ودورهؿ  حتتٛمؾ

قمٚمٞمٝمؿ سمام طمّمؾ هلؿ ُمـ  دظمقل اجلٜمة ، وُمـ اًمت٘مريب واإلٟمٕمام واإلىماُمة  وُمٜمازهلؿ ، ُمًٚمٛملم

 (2).وجماورة إٟمٌٞماء واًمرؾمؾ اًمٙمرام  واًمٙمراُمة ذم دار اًمًالم

ُُؿ إسَْمَقاُب : وىمال اهلل شمٕمامم  َٗمتََّحًة هلَّ  (4).ُمٗمتحة أسمقاهبا هلؿ :   ، سمٛمٕمـٜمك (3) ضَمٜمَّاِت قَمْدٍن ُمه

 (ً.23):ًـًًدورةًاؾرعدًً،ًاآلقةًً (1)

 ً(ًً.373ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً/4ًً):ًـًًتػيريًاؾؼرآنًاؾعظقمًً (2)

 (ًً.50):ًـًًدورةًصً،ًًاآلقةًً (3)

ً(ًً.174ًً/23ًً/12ًً):ًـًًاـظرًجاؿعًاؾلقانً (4)

ً
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واعمت٠مُمؾ ذم أية اًمٙمريٛمة اًمًاسم٘مة جيد حتتٝما ُمٕمـٜمك سمديٕما ، وم٠مهؾ اجلٜمة إذا دظمٚمقا اجلٜمة مل شمٖمٚمؼ 

َا قَمَٚمْٞمِٝمؿ : ُمٗمتحة يمام هل ـ سمٕمٙمس اًمٜمار وم٢م ا شمٖمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ يمام ىمال اهلل  أسمقاهبا سمؾ شمٌ٘مك إِ َّ

١ْمَصَدٌة   . (1)ُمه

وذم شمٗمتٞمح أسمقاب اجلٜمة سمِمارة إمم أ ا دار ؾمالُمة وؾمالم وأُمـ وأُمان ومال حيتاج أهٚمٝما إمم 

إسمقاب يمام يماٟمقا ذم اًمدٟمٞما ، وذم ذًمؽ إؿمارة إمم قمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜمة ويمامل روماهٞمتٝمؿ  إهمالق

. سم٠مي قمٜماء وٓ أدٟمك ُمِم٘مة  ومال يٙمٚمٗمقن

ا : وىمال اهلل شمٕمامم  ُْؿ إمَِم اجْلَٜمَِّة ُزَُمرًا طَمتَّك إَِذا ضَماُؤوَها َووُمتَِحْت َأسْمَقاهُبَ َ٘مْقا َرهبَّ ـَ اشمَّ ِذي  َوؾِمٞمَؼ اًمَّ

ـَ  َوىَماَل هَلُؿْ  ٌُْتْؿ وَماْدظُمُٚمقَها ظَماًمِِدي
 . (2)ظَمَزَٟمُتَٝما ؾَمالٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ـمِ

وُمٜماؾمٌة أية عما ىمٌٚمٝما ذم ٟمًؼ اًمًقرة اًمٙمريٛمة أن اهلل شمٕمامم عما سملم طمال أهؾ اًمٜمار ذم أية 

ـَ يَمَٗمُروا إمَِم ضَمَٝمٜمََّؿ ُزَُمرًا : سم٘مقًمف  اعمت٘مدُمة ِذي  ، ٟماؾمب أن يٌلم سمٕمد ذًمؽ طمال . . . َوؾِمٞمَؼ اًمَّ

 (3).أهؾ اجلٜمة 

 واو اًمثامٟمٞمة ًمٙمقن أسمقاب اجلٜمة صمامٟمٞمة ، وومٞمف ٟمٔمر وٓ دًمٞمؾ  وومتحت أسمقهبا واًمقاو ذم ىمقًمف 

 .قمٚمٞمف 

وشمٗمتح إسمقاب هلؿ إيمراُما . أُما يمقن أسمقاب اجلٜمة صمامٟمٞمة ومدًمٞمؾ ذًمؽ إطماديث اًمّمحٞمحة 

اعمالئٙمة اخلزٟمة سماًمٌِمارة واًمًالم واًمثٜماء ، ؾمٕمدوا وـماسمقا وهوا وومرطمقا  وشمٕمٔمٞمام وشمٚم٘ماهؿ

. سم٘مدر ُما يٙمقن هلؿ ُمـ ٟمٕمٞمؿ 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ( .8): ـ سورة اهلمزة  ، اآلية   (1)

 ( .73): ـ  سورة الزمر  ، اآلية  (2)

 (  . 22 / 27 ):  ـ  اىظر التفسر الكبر    (3)
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وضماء ذيمر أسمقاب اجلٜمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ُمرت ذم أيات سمّمٞمٖمة اجلٛمع وأُما قمددها 

إٓ ذم اًمًٜمة اًمٜمٌقية اعمٓمٝمرة وسماًمتتٌع ًمألطماديث اًمّمحٞمحة شمٌلم أن قمدد أسمقاب  سماًمْمٌط ومٚمؿ يرد

. اجلٜمة صمامٟمٞمة 

 ُما ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد يتقو٠م " : ىمال رؾمقل اهلل :  ، ٌىمال وم٠مظمرج ُمًٚمؿ أن قمٛمر سمـ اخلٓماب 

ومٞمٌٚمغ أو يًٌغ اًمقوقء صمـ ي٘مقل أؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا قمٌد اهلل ورؾمقًمف إٓ ومتحت ًمف 

 ومتحت ًمف صمامٟمٞمة ": وذم رواية اًمؽمُمذي وأيب داود  . "أسمقاب اجلٜمة اًمثامٟمٞمة يدظمؾ ُمـ أهيا ؿماء 

 . "أسمقاب اجلٜمة يدظمؾ ُمـ أهيا ؿماء 

 وًم٘مد ذيمر ًمٜما أٟما ُما سملم ُمٍماقملم ُمـ ُمّماريع اجلٜمة ُمًػمة ": وضماء طمديث قمتٌة سمـ همزوان 

 . "ؾمٜمة وًمٞم٠مشملم قمٚمٞمف يقم وهق يمٔمٞمظ ُمـ اًمزطمام  أرسمٕملم

هق اًمذي ي١ممتـ قمغم اًمٌمء : واعمراد سماخلازن . مجع ظمازن ، وهؿ احلٗمٔمة : ـ ظمزٟمة اجلٜمة 9

. ومٞمحٗمٔمف 

ـَ : ىمال شمٕمامم  ٌُْتْؿ وَماْدظُمُٚمقَها ظَماًمِِدي
 .  َوىَماَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝما ؾَمالٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ـمِ

 آيت سماب اجلٜمة ":  ىمال  أن رؾمقل اهلل وضماء ذيمر ظمزٟمة اجلٜمة ذم اًمًٜمة اعمٓمٝمرة طمديث أٟمس 

سمؽ أُمرت ٓ أومتح : ومٌ٘مقل . ُمـ أٟمت ؟ وم٠مىمقل حمٛمد : يقم اًم٘مٞماُمة وم٠مؾمتٗمتح ومٞم٘مقل اخلازن 

 . "ٕطمد ىمٌٚمؽ 

واحلاصؾ أن ظمزٟمة اجلٜمة خياـمٌقن أهؾ اجلٜمة ومٞمٌدؤوهؿ سماًمًالم يمام ذم أية اًمٙمريٛمة اًمًاسم٘مة ، 

 ومٌنموهؿ سماًمًالم أوٓ صمؿ اًمٓمٞمب واًمدظمقل  ـمٌتؿ ومادظمٚمقها ظماًمديـ : اخلزٟمة  صمؿ ي٘مقل

. واخلٚمقد ذم دار اًمٜمٕمٞمؿ 

 (1).وىمٞمؾ إن يمٌػم ظمزٟمة اجلٜمة يًٛمك روقان 

.ًـًحاديًاألرواحً 
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: تنوع النعيم في الجنة : خامسا 

رؤية اهلل شمٕمامم هل اًمٖماية اًم٘مّمقى واًمٕمٓمٞمة اًمٕمٔمٛمك واًمًٕمادة : ـ رؤية اهلل قمز وضمؾ ( 1

يًتحؼ أن يٙمِمػ اهلل قمٜمف احلجاب ذم ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ ، ومٝمل أقمغم  اًمٙمؼمى اًمتل ٓ شمتاح إٓ عمـ

ويمان . . ٟمٔمروا إمم وضمف شمٕمامم ٟمًقا يمؾ ٟمٕمٞمؿ هؿ ومٞمف  ُمراشمب اًمٜمٕمٞمؿ ًمٕمٌاده اًمّماحللم ٕ ؿ إذا

. ل رسمف رؤيتف ذم اجلٜمة أرؾمقل اهلل يس

ُمـ يمرم اهلل أن ضمٕمؾ اجلٜمة سماىمٞمة سم٘ماء دائام ، ومٝمل ٓ شمٗمٜمك وٓ شمزول : ـ سم٘ماء اجلٜمة وقمدم ومٜمائٝما ( 2

. دظمٚمٝما يٜمٕمؿ ٟمٕمٞمام أسمديا ٓ يتّمقره اًمٌنم  ُمٓمٚم٘ما ، وُمـ

ومما هق ُمٕمٚمقم سماًميورة ؛ أن اجلٜمة سماىمٞمة ٓ شمٗمٜمك أسمدًا وهق قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة مجٝمقر 

وأن اجلٜمة مما ٓ يٕمدم وٓ يٗمٜمك سماًمٙمٚمٞمة سماشمٗماق ؾمٚمػ إُمة . . ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ  إئٛمة

. وأهؾ اًمًٜمة 

وأهؾ اجلٜمة خمٚمدون ومٞمٝما ظمٚمقدًا أسمديًا طم٘مٞم٘مٞما ٓ اٟم٘مٓماع ًمف وٓ آظمر ، سمؾ هؿ ذم ؾمٕمادة ُمًتٛمرة 

ـَ ومِٞمَٝما : ىمال شمٕمامم . . أسمدي هُمدي قمغم اًمدوام  وٟمٕمٞمؿ ـَ ؾُمِٕمُدوْا وَمِٗمل اجْلَٜمَِّة ظَماًمِِدي ِذي ا اًمَّ  َوَأُمَّ

اَمَواُت  ًَّ  ، دًٓمة ىمٓمٕمٞمة قمغم سم٘ماء (1)َوإَْرُض إَِّٓ َُما ؿَماء َرسمهَؽ قَمَٓماء هَمػْمَ جَمُْذوٍذ  َُما َداَُمِت اًم

. اجلٜمة وقمدم ومٜمائٝما 

ومل ي٘مؾ سمٗماء اجلٜمة إٓ اجلٝمٛمٞمة اعمٕمٓمٚمة وهؿ ـمائٗمة ُمتٗمٚمًٗمة ُمٌتدقمة ُمـ أهؾ اًمٙمالم واًمْمالل 

 ، وًمٞمس هلؿ ذم وواوم٘مٝمؿ قمغم ىمقهلؿ اًمٌاـمؾ اعمٕمتزًمة ، ومخاًمٗمقا يمتاب اهلل شمٕمامم وؾمٜمة رؾمقًمف 

ذًمؽ ؾمٚمػ ىمط ٓ ُمـ اًمّمحاسمة وٓ ُمـ اًمتاسمٕملم هلؿ سم٢مطمًان وٓ أطمد ُمـ أئٛمة اإلؾمالم وٓ 

ىمال سمف أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة وهق ىمقل وماؾمد سماـمؾ ُمردود ُمٌتدع ، أٟمٙمره قمٚمٞمٝمؿ أئٛمة 

 .اعمًٚمٛملم ومٙمٗمروهؿ سمف وصاطمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أىمٓمار إرض 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( . 108): ـ  سورة هود  ، اآلية   (1)
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: وإدًمة قمغم صحة قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜمة سحية ُمـ اًمٙمتاب واًمًٜمة 

تَِٝما إَْ َاُر : ىمال شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت ؾَمٜمُْدظِمُٚمُٝمْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  َواًمَّ

ـَ اهللِّ ىِمٞماًل  ـْ َأْصَدُق ُِم ـَ ومِٞمَٝما َأسَمدًا َوقْمَد اهللِّ طَمّ٘مًا َوَُم  . (1)ظَماًمِِدي

احِلَاِت يَماَٟمْت هَلُْؿ ضَمٜمَّاُت اًْمِٗمْرَدْوِس ُٟمُزًٓ : وىمال شمٕمامم  ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي ـَ  إِنَّ اًمَّ  ظَماًمِِدي

ٌُْٖمقَن قَمٜمَْٝما طِمَقًٓ    . (2)ومِٞمَٝما ٓ َي

 إذا دظمؾ أهؾ ": ىمال  - -  قمـ اًمٜمٌل ريض اهلل قمٜمٝمام - وأظمرج اًمٌخاري قمـ اسمـ قمٛمر 

يا أهؾ اًمٜمار ٓ ُمقت ويا أهؾ اجلٜمة ٓ : اجلٜمة اجلٜمة ، وأهؾ اًمٜمار اًمٜمار ، صمؿ ي٘مقم ُم١مذن سمٞمٜمٝمؿ 

 (4). ، أي هذا احلال ُمًتٛمر وحيتٛمؾ أن يٙمقن مجع ظماًمد أي أٟمتؿ ظماًمدون (3) "ُمقت ظمٚمقد 

 ي٘مال ٕهؾ اجلٜمة يا أهؾ ظمٚمقد ٓ ُمقت ، " : ىمال اًمٜمٌل : ىمال  - - وقمـ أيب هريرة 

 (4) ."اًمٜمار ظمٚمقد ٓ ُمقت  وٕهؾ اًمٜمار يا أهؾ

(ًً.122ً)ً:ًًً،ًاآلقةًاؾـياءـًًدورةً (1)

(ً.108ًًـ107ًً):ًـًًدورةًاؾؽففًً،ًاآلقمانًً (2)

ً(ًً.199ًً/7ً:ً)ًقدخلًاجلـةًدلعونًأؾػاًبغريًحيابًً(50)اؾرؼائقً،ًبابً(81)ؽماب:ًـًًصوقحًاؾلىاريً (3)

ً(ًً.414ًً/11ً):ًـًًػمحًاؾلاريًً (4)
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ٍة : ىمال شمٕمامم . مجع إٟماء وهل إوقمٞمة : ـ آٟمٞمة اجلٜمة ( 3 ـ ومِْمَّ  . (1) وُيَٓماُف قَمَٚمْٞمِٝمؿ سمِآٟمَِٞمٍة ُمِّ

: وشمٕمددت أٟمٞمة ذم اجلٜمة واظمتالف ٟمققمٝما شمٙمرياًم وشم٘مديرا قمغم صمالصمة أٟمقاع ُمـ أٟمٞمة 

. مجع صحٞمٗمة ، وشمٕمرف ذم ًمٖمة اًمٕمرب سماًم٘مّمٕمة : ـ اًمّمحاف 1

ـ َذَهٍب َوَأيْمَقاٍب َوومِٞمَٝما َُما شَمِْمَتِٝمٞمِف إٟمُٗمُس : ىمال اهلل شمٕمامم قمٜمٝما   ُيَٓماُف قَمَٚمْٞمِٝمؿ سمِِّمَحاٍف ُمِّ

 . (2)َوَأٟمُتْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن  َوشَمَٚمذه إقْملُمُ 

. مجع يمقب ، وهق اًم٘مدح اعمًتدير اًمٗمقه ٓ أذن ًمف وٓ قمروة : ـ إيمقاب 2

َٚمَُّدوَن : ىمال اهلل شمٕمامم قمٜمٝما   . (3) سم٠َِميْمَقاٍب  َيُٓمقُف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ِوًْمَداٌن خمه

. مجع إسمريؼ ، وهل قمٌارة قمـ أوقمٞمة هلا آذان وظمراـمٞمؿ يٜمّمب اًمًائؾ ُمٜمٝما : ـ إسماريؼ 3

َٚمَُّدوَن : ىمال اهلل شمٕمامم قمٜمٝما   . (4) سم٠َِميْمَقاٍب َوَأسَماِريَؼ  َيُٓمقُف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ِوًْمَداٌن خمه

ـ َذَهٍب َوَأيْمَقاٍب َوومِٞمَٝما َُما : ىمال اهلل شمٕمامم : ُمادة أٟمٞمة ذم اجلٜمة   ُيَٓماُف قَمَٚمْٞمِٝمؿ سمِِّمَحاٍف ُمِّ

 ومٜمص اهلل قمغم أن اًمّمحاف ُمـ ذهب ، . (5)شَمِْمَتِٝمٞمِف إٟمُٗمُس َوشَمَٚمذه إقْملُمُ َوَأٟمُتْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن 

ويٓماف قمغم أهؾ اجلٜمة سماًمٓمٕمام ذم صحاف ُمـ . وُمٗمٝمقم أية قمغم أن إيمقاب أيْما ُمـ ذهب 

. ذهب وسماًمنماب ذم أيمقاب ُمـ ذهب أيْما 

وىمد دًمت اًمًٜمة اعمٓمٝمرة قمغم أن آٟمٞمة اجلٜمة ُمـ اًمذهب واًمٗمْمة ، ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ قمٌد اهلل 

 ضمٜمتان ُمـ ومْمة آٟمٞمتٝمام وُما ومٞمٝمام ، وضمٜمتان ُمـ ذهب ": ىمال  - - قمـ اًمٜمٌل  - - سمـ ىمٞمس 

وهذا  . "آٟمٞمتٝمام وُما ومٞمٝمام ، وُما سملم أن يٜمٔمروا إمم رهبؿ إٓ رداء اًمٙمؼم قمغم وضمٝمف ذم ضمٜمة قمدن 

. اًمٚمٗمظ ًمٚمٌخاري ذم اًمّمحٞمح 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً.ً(15ً:ً)ًًاآلقةًً،ًاإلـيانـًًدورةً (1)

(ً.71ً:ً)ـًًدورةًاؾزخرفًً،ًاآلقةًًًً(5)،ً (2)

(ً.18ًًـ17ًً:ً)ـًًدورةًاؾواؼعةًًً،ًًاآلقمانًً(4)،ً (3)
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 ٓ شمٚمًٌقا احلرير وٓ اًمديٌاج وٓ ": ي٘مقل  - - ؾمٛمٕمت اًمٜمٌل : ىمال  - - وقمـ طمذيٗمة 

 . "شمنمسمقا ذم آٟمٞمة اًمذهب واًمٗمْمة وٓ شم٠ميمٚمقا ذم صحاومٝما ، وم٢م ا هلؿ ذم اًمدٟمٞما وًمٜما ذم أظمرة 

. واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخاري ذم اًمّمحٞمح 

. وهق ُما أٟمٕمؿ اهلل سمف قمغم أهؾ اجلٜمة ُمـ اًمٚمٌاس واحلكم ُمٕما : ـ طمكم أهؾ اجلٜمة ( 4

ـْ َأؾَماِوَر ُِمـ : ىمال اهلل شمٕمامم  ٚمَّْقَن ومِٞمَٝما ُِم تِِٝمُؿ إْ َاُر حُيَ ِري ُِمـ حَتْ  ُأْوًَمِئَؽ هَلُْؿ ضَمٜمَّاُت قَمْدٍن دَمْ

تَّٙمِِئلَم ومِٞمَٝما قَمغَم إَراِئِؽ ٟمِْٕمَؿ اًمثََّقاُب  َذَهٍب  ٍق ُمه ـ ؾُمٜمُدٍس َوإؾِْمَتؼْمَ قَن صمَِٞماسمًا ظُمْيًا ُمِّ ًُ ٌَ َوَيْٚم

ٜمَْت ُُمْرشَمَٗم٘مًا  ًُ  . (1)َوطَم

تَِٝما إْ َاُر : وىمال أيْما  ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت ضَمٜمَّاٍت دَمْ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي  إِنَّ اهللََّ ُيْدظِمُؾ اًمَّ

ٚمَّْقَن ومِٞمَٝما ٌَاؾُمُٝمْؿ ومِٞمَٝما طَمِريٌر  حُيَ
ـْ َأؾَماِوَر ُِمـ َذَهٍب َوًُم١ْمًُم١مًا َوًمِ  . (2)ُِم

ْؿ : وىمال اهلل أيْما  ُ ٍة َوؾَمَ٘ماُهْؿ َرهبه ٌق َوطُمٚمهقا َأؾَماِوَر ُِمـ ومِْمَّ  قَماًمَِٞمُٝمْؿ صمَِٞماُب ؾُمٜمُدٍس ظُمْيٌ َوإؾِْمَتؼْمَ

اسماً   . (3)ـَمُٝمقرًا  َذَ

(ً.31ً):ًـًًدورةًاؾؽففًً،ًاآلقةًً (1)

(ً.23ً):ًـًًدورةًاحلجًً،ًاآلقةًً (2)

(ً.21ً):ًـًًدورةًاإلـيانً،ًاآلقةًً (3)
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ويتٌلم ُمـ أيات أن اهلل شمٕمامم ظمص إؾماور سماًمذيمر ُمـ سملم ؾمائر احلكم ، وُما ذًمؽ إٓ 

. ًمتنميٗمٝما وشمٕمٔمٞمؿ أُمرها ذم احلًـ واجلامل ومما يدل قمغم ذًمؽ أ ا ُمٜمٙمرة وهمػم ُمٕمرومة 

مجع أؾمقرة وأؾمقرة مجع ؾمقار ، واًمًقار ُما يزيـ اعمٕمّمؿ ، وأؾماور أهؾ اجلٜمة : وإؾماور 

. يمذًمؽ ُمـ طمكم أهؾ اجلٜمة : واًمٚم١مًم١م . ُمـ ذهب وم٘مط أو ُمـ ومْمة وم٘مط  أو ُمٜمٝمام ُمٕما 

واحلكم يمام هق ُمٕمروف اًمٞمقم ًمٌاس ظماص سماًمٜمًاء ، أُما ذم اجلٜمة ومٝمق ًمٌاس أهؾ اجلٜمة رضمآ 

. وٟمًاء 

 ًمق أن ُما ": ىمال  - - قمـ اًمٜمٌل  - - ومروى اإلُمام أمحد وهمػمه قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىماص 

مما ذم احلٜمة سمدا ًمتزطمزطمت ًمف ُما سملم ظمقاومؼ اًمًٛمقات وإرض ، وًمق أن رضمال ُمـ  ي٘مؾ فمٗمر

 "ومٌدا ؾمقاره ًمٓمٛمس وقءه وقء اًمِمٛمس يمام شمٓمٛمس اًمِمٛمس وقء اًمٜمجقم  أهؾ اجلٜمة اـمٚمع

.(1) 

 ضمٜمات  : شمال ىمقل اهلل  - - أن اًمٜمٌل  - - وروى احلايمؿ قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

 إن قمٚمٞمٝمؿ اًمتٞمجان ، إن أدٟمك ":  ، وم٘مال يدظمٚمق ا حيٚمقن ومٞمٝما ُمـ أؾماور ُمـ ذهب  قمدن

 (2) ."ًمتيضء ُما سملم اعمنمق واعمٖمرب  ًم١مًم١مة ُمٜمٝما

. ذيمر اهلل شمٕمامم ُما أٟمٕمؿ سمف قمغم أهؾ اجلٜمة ُمـ اًمٚمٌاس : ـ ًمٌاس أهؾ اجلٜمة ( 5

ـْ َأؾَماِوَر ُِمـ َذَهٍب : ىمال شمٕمامم  ٚمَّْقَن ومِٞمَٝما ُِم تِِٝمُؿ إَْ َاُر حُيَ ِري ُِمـ حَتْ  ُأْوًَمِئَؽ هَلُْؿ ضَمٜمَّاُت قَمْدٍن دَمْ

ٜمَْت  ًُ تَّٙمِِئلَم ومِٞمَٝما قَمغَم إَراِئِؽ ٟمِْٕمَؿ اًمثََّقاُب َوطَم ٍق ُمه ـ ؾُمٜمُدٍس َوإؾِْمَتؼْمَ قَن صمَِٞماسمًا ظُمْيًا ُمِّ ًُ ٌَ َوَيْٚم

 .(3)ُُمْرشَمَٗم٘مًا 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؽمابًصػةًاجلـةًً،ًبابًصػةًأفلًاجلـةًً:ًـــًًًودـنًاؾرتؿذيًًً(38ًًً،30ًً/3ً):ًـًًًؿيـدًاإلؿامًأمحدً (1)

 .فذاًحدقثًصوقحًاإلدـادًوواػؼهًاؾذفيبً:ًـًًًؼالًاحلاؽمًيفًادليمدركًً (2)

(ً.31ًًًًًً):ًـًًدورةًاؾؽففًً،ًاآلقةًً (3)
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 . (1) قماًمٞمٝمؿ صمٞماب ؾمٜمدس ظمي وإؾمتؼمق ُمت٘ماسمٚملم : وىمال شمٕمامم 

. وم٠مظمؼمٟما اهلل شمٕمامم أن ًمٌاس أهؾ اجلٜمة ُمـ اًمًٜمدس واإلؾمتؼمق 

: هق اًمديٌاج اًمٖمٚمٞمظ احلًـ ، واًمديٌاج : هق رىمٞمؼ اًمديٌاج ورومٞمٕمة ، واإلؾمتؼمق : واًمًٜمدس 

هق ًمٌاس أهؾ اجلٜمة ، وُمٗمرده طمريرة :  ، واحلرير (2)ُمـ اًمثٞماب ؾمداه وحلٛمتف طمرير هق رضب

. واطمدة اًمثٞماب 

. واحلرير اًمٓمٌٞمٕمل ُما شمٗمرزه دودة اًم٘مز ُمـ اخلٞمقط اًمرىمٞم٘مة 

 ٓ شمٚمًٌقا " - : - ىمال اًمٜمٌل: أٟمف ىمال  - - روى اًمٌخاري وُمًٚمؿ وهمػممها قمـ قمٛمر

. هذا اًمٚمٗمظ عمًٚمؿ  . "وم٢مٟمف ُمـ ًمًٌف ذم اًمدٟمٞما مل يٚمًٌف ذم أظمرة  احلرير

وىمد مجع اهلل ٕهؾ اجلٜمة ُما سملم ُما رق وُما همٚمظ ُمـ اًمديٌاج ، ويمٚمف دظمؾ ذم ُمًٛمك احلرير ، 

. اًمديٌاج هق ٟمقع ُمـ اًمثٞماب شمٙمقيٜمف إؾماد ُمـ احلرير  ٕن

وذم اجلٛمع سملم اًمًٜمدس واإلؾمتؼمق إؿمٕمار سم٠من ٕوًمئؽ اًم٘مقم ذم اجلٜمة ُما يِمتٝمقن ، وضماء 

سمّمٞمٖمة اًمٜمٙمرة ًمتٕمٔمٞمؿ ؿم٠م ا ، وأظمؼمٟما اهلل شمٕمامم أن صمٞماب أهؾ اجلٜمة ظمي ، ٕ ا أطمًـ 

. واهلل أقمٚمؿ . إٟمقاع واًمٜمٗمس اًمٌنمية شمرشماح ًمٚمقن إظمي دائام أيمثر دون همػمه 

 (ً.23):ًـًًدورةًاحلجًً،ًاآلقةًً (1)

.ًالبنًؿـظورً:ًـًًؾيانًاؾعربًً (2)
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شم٘مدم ذيمر احلكم قمغم اًمٚمٌاس هٜما ٕن ذًمؽ وىمع صٗمة ًمٚمجٜمات اسمتداء ، ويماٟمت ُمٔماهر  ) :وىمد 

احلكم أهبج ًمٚمجٜمات وم٘مدم ذيمره وأظمر اًمٚمٌاس ، ٕن اًمٚمٌاس أؿمد اشمّمآ سم٠مصحاب اجلٜمة ٓ 

 ، ٕن  قَماًمَِٞمُٝمْؿ صمَِٞماُب ؾُمٜمُدٍس : سمٛمٔماهر اجلٜمة ، وقمٙمس ذًمؽ ذم ؾمقرة اإلٟمًان ذم ىمقًمف 

 (1) .(اًمٙمالم هٜماًمؽ ضمرى قمغم صٗمات أصحاب اجلٜمة 

 ُمـ ؾمٜمدس ، ويمان يٜمٝمك (2)ضمٌة - - أٟمف أهدي ًمرؾمقل اهلل  - : - قمـ أٟمس سمـ ُماًمؽ 

 واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده إن ُمٜماديؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕماذ ": قمـ احلرير ، ومٕمجب اًمٜماس ُمٜمٝما ، وم٘مال 

 (3) ."ذم اجلٜمة أطمًـ ُمٜمٝما 

ٟمخؾ اجلٜمة ضمذوقمٝما زُمرد أظمي ، ويمقهبا ذهب :  ىمال  ريض اهلل قمٜمٝمام وقمـ اسمـ قمٌاس 

أمحر ، وؾمٕمٗمٝما يمًقة ٕهؾ اجلٜمة ، وُمٜمٝما ُم٘مٓمٕماهتؿ وطمٚمٚمٝمؿ ، وصمٛمرها أُمثال اًمتالل أو 

. اًمدٓء ، أؿمد سمٞماوا ُمـ اًمٚمٌـ وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ، وأًملم ُمـ اًمزسمد ، وًمٞمس هلا قمجؿ 

 ": أٟمف ىمال  - - قمـ اًمٜمٌل  - - وصمٞماب اجلٜمة ٓ شمٌغم ومروى ُمًٚمؿ وهمػمه قمـ أيب هريرة 

 (4) ."ُمـ دظمؾ اجلٜمة يٜمٕمؿ ٓ ي٠ٌمس ٓ شمٌغم صمٞماسمف وٓ يٗمٜمك ؿمٌاسمف 

واًمٗمرش مجع ومراش ، وهق اعمٗمروش ُمـ اعمتاع واعمًٌقط ًمٚمجٚمقس أو : ـ ومرش أهؾ اجلٜمة ( 6

. اًمٜمقم أو آشمٙماء 

ٍق َوضَمٜمَك اجْلَٜمََّتلْمِ َداٍن : ىمال شمٕمامم  ـْ إؾِْمَتؼْمَ  . (5) ُُمتَّٙمِِئلَم قَمغَم وُمُرٍش سَمَٓماِئٜمَُٝما ُِم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 ًً(ً.314ً/15ًً):ًـًًاؾمورقرًواؾمـوقرًً،ًالبنًعاذورًً (1)

ً(ًً.104ًً/1ًً):ًاـظرًادلعهمًاؾودقطًً.ًثوبًوادعًقؾلسًػوقًاؾنقابً:ًـًًاجللةًً (2)

 ًً(ً:ًً4ً/ً1916.ً)ؿنًػضائلًدعدًبنًؿعاذًًً(24)ػضائلًاؾصوابةًً،ًبابًً(44)ؽمابً:ًـًًصوقحًؿيؾمًً (3)

 ً(ًً.2181ً/4ً:ً)ًيفًدوامًـعقمًأفلًاجلـةًًً(8)اجلـةًوصػةًـعقؿفاًوأفؾفاًً،ًبابًً(51)ؽمابً:ًـًًصوقحًؿيؾمًً (4)

ً(ً.54ًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾرمحنًً،ًاآلقةًً (5)
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. سملّمَ اهلل سمٓمائـ هذه اًمٗمرش ، وأ ا ُمـ إؾمتؼمق ، واإلؾمتؼمق ُما همٚمظ ُمـ اًمديٌاج وظمِمـ 

قمغم قمٚمق ذف ومرش اجلٜمة ، وم٢مذا يماٟمت اًمٌٓمائـ ُمـ إؾمتؼمق ومال ؿمؽ أن اًمٔمقاهر  وهق دًمٞمؾ

 .أقمٔمؿ وأظمػم 

. وم٘مد وصػ اهلل شمٕمامم ًمٜما اًمٌقاـمـ ومام فمٜمٜما سماًمٔمقاهر ، ًمتٝمتدي إًمٞمٝما ىمٚمقسمٜما ىمال يٕمٚمٛمٝما إٓ هق 

 ُمرومققمة سمٕمْمٝما ومقق سمٕمض ، وُمرومققمة اًم٘مدر ، وُمرومققمة . (1) وومرش ُمرومققمة : ىمال شمٕمامم 

. وىمد ظمص اهلل سماًمذيمر ُمـ ومرش اجلٜمة اًمٜمامرق واًمزرايب واًمرومرف واًمٕمٌ٘مر . . إهة  قمغم

. مجع زرسمٞمة ، وهل اًمًٌط : مجع ٟمٛمرق ، وهل اًمقؾمائد اعمٕمدة ًمالشمٙماء ، اًمزرايب : اًمٜمامرق 

ٌُْثقصَمٌة  َوَٟماَمِرُق َُمّْمُٗمقوَمٌة : ىمال اهلل شمٕمامم   . (2) َوَزَرايِبه َُم

يقصػ سمف يمؾ رء يماُمؾ ًمٞمس ومقىمف رء ؾمقاء يمان : ٟمقع ُمـ اًمٗمرش ، واًمٕمٌ٘مر : اًمرومرف 

اٍن : اًمثٞماب أو اًمرضمال أو همػمه ، ىمال شمٕمامم  ُمـ ًَ ٌَْ٘مِريٍّ طِم   ُُمتَّٙمِِئلَم قَمغَم َروْمَرٍف ظُمْيٍ َوقَم

.(3) 

أن يًتحي اإلٟمًان أىمَم ُما يٓمٞم٘مف ُمـ صقر اًمٚمذة وهذا : اًمٗمائدة ُمـ ذيمر هذه اًمّمٗمات 

اًمذي ٟمٛمٚمؽ شمذوىمف ذم احلٞماة اًمدٟمٞما ، وأُما طم٘مٞم٘متف ومال شمٕمرف إٓ ذم اًمدار أظمرة وعمـ يٙمرُمف 

 (4).اهلل شمٕمامم سمٗمْمٚمف وُمٜمف ورمحتف 

. ٟم٠ًمل اهلل شمٌارك وشمٕمامم أن جيٕمٚمٜما ُمٜمٝمؿ وأن يرمحٜما سمرمحتف إمم ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ 

 (ًً.34ًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾواؼعةًً،ًاآلقةًً (1)

 (ً.16ًـ15ًً):ًـًًدورةًاؾغاذقةًً،ًًاآلقمانًً (2)

 (ً.76ًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾرمحنًً،ًًاآلقةً (3)

ً(ًً.3897ًً/30ًً/6ًً):ًـًًاـظرًيفًظاللًاؾؼرآنً،ًدقدًؼطبً (4)

ً
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واطمدها أريٙمة ، وهل اًمنير اعمٜمجد اعمزيـ ذم ىمٌة أو سمٞمت ، وم٢مذا مل : ـ أرائؽ أهؾ اجلٜمة ( 7

ُمٜما ٓ ٟمدري ُما إرائؽ طمتك ًم٘مٞمٜما رضمال ُمـ أهؾ : طمجٚمة ، ىمال احلًـ  يٙمـ ومٞمف هير ومٝمق

يمؾ ُما يتٙم٠م قمٚمٞمف ُمـ هير : وىمٞمؾ .  احلجٚمة ومٞمٝما اًمنير  ذماًمٞمٛمـ وم٠مظمؼمٟما أن إريٙمة قمٜمدهؿ

. وُمٜمّمة وومراش 

اًمنر واًمٗمراش واحلجٚمة وهل اًمٌِمخاٟمة اًمتل : إريٙمة دمٛمع صمالصمة أؿمٞماء : ىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ 

. شمٕمٚمؼ ومقىمف 

ؾمٛمٞمت سمذًمؽ ٕ ا ُمتخذة ذم إصؾ ُمـ ؿمجر إراك أو ًمٙمق ا حمال ًمإلىماُمة ُمـ إراك 

ٚمَّْقَن ومِٞمَٝما : ىمال اهلل شمٕمامم  . .سماعمٙمان أرويما  تِِٝمُؿ إْ َاُر حُيَ ِري ُِمـ حَتْ  ُأْوًَمِئَؽ هَلُْؿ ضَمٜمَّاُت قَمْدٍن دَمْ

ـْ َأؾَماِوَر ُِمـ َذَهٍب  تَّٙمِِئلَم ومِٞمَٝما قَمغَم إَراِئِؽ  ُِم ٍق ُمه ـ ؾُمٜمُدٍس َوإؾِْمَتؼْمَ قَن صمَِٞماسمًا ظُمْيًا ُمِّ ًُ ٌَ َوَيْٚم

ٜمَْت ُُمْرشَمَٗم٘مًا  ًُ  . (1)ٟمِْٕمَؿ اًمثََّقاُب َوطَم

 ُهْؿ َوَأْزَواضُمُٝمْؿ ذِم فمِالٍل قَمغَم  ِنَّ َأْصَحاَب اجْلَٜمَِّة اًْمَٞمْقَم ذِم ؿُمُٖمٍؾ وَمايمُِٝمقَن : وىمال شمٕمامم 

 . (2)ُُمتَّٙم١ُِموَن  إَراِئِؽ 

واًمٕمريب إصٞمؾ اًمذي يٕمٞمش ذم اًمٌادية ذو احلٞماة اًمّمٚمٌة اخلِمٜمة ٓ يٕمرف هذا اعمٔمٝمر اعمؽمف 

اًمٜماقمؿ ، أُما اًمّمٗمة احل٘مٞم٘مٞمة ٕرائؽ اجلٜمة ومال يٕمٚمٛمٝما إٓ رب اًمٕماعملم ، وهل قمغم أية طمال 

أقمغم وأقمٔمؿ ُمـ يمؾ ُما يٕمرومف اًمٌنم ؾمقاء اعمايض أو احلارض أو مما ؾمٞمحدث ُمًت٘مٌال ، ومٗمل 

ومال يًتٓمٞمع إٟمًان أن يتّمقر  اجلٜمة ُما ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕمت وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚمب سمنم

 (3).طم٘مٞم٘مة إرائؽ ٕن ذًمؽ مما أظمٗماه اهلل قمغم قمٌاده 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (ً.31ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾؽففً،ًاآلقةً (1)

 (ً.56ًـ55ًً):ًـًًدورةًقسًً،ًًاآلقمانً (2)

ًً(ً.3859ً/6ًً):ًـًًاـظرًظاللًاؾؼرآنً،ًدقدًؼطبًً (3)
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. مجع هير ، وهق اعمْمٓمجع ، أو اعمجٚمس اًمرومٞمع اعمٝمٞم٠م ًمٚمنور : ـ هر أهؾ اجلٜمة ( 8

َتَ٘ماسمِٚملَِم : ىمال اهلل شمٕمامم  ٍر ُمه ـْ هِمؾٍّ إظِْمَقاٟمًا قَمغَم ُهُ  . (1) َوَٟمَزقْمٜمَا َُما ذِم ُصُدوِرِهؿ ُمِّ

َتَ٘ماسمِٚملَِم : ىمال اهلل شمٕمامم  ٍر ُمه  . (3) قمغم هر ُمقوقٟمة :   وىمال . (2) قَمغَم ُهُ

ّْمُٗمقوَمٍة (. 4 ) ومٞمٝما هر ُمرومققمة : ىمال اهلل شمٕمامم  ٍر ُمَّ (. 5 ) ُُمتَّٙمِِئلَم قَمغَم ُهُ

أن اعم٘مقد هبا أهؾ : وأية إومم شمِمٛمؾ أهؾ اجلٜمة قمٛمقُما وماًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ، ُمع أٟمف ىمٞمؾ 

وىمٞمؾ اًمٕمنمة اعمٌنمون سماجلٜمة ، ومرب اًمٕمزة واجلالل يٜمزع ُما ذم صدور أهؾ اجلٜمة ُمـ همؾ  سمدر

وطم٘مد ووٖمٞمٜمة وقمداوة وسمٖمض وؿمحٜماء وهؿ ذم اجلٜمة إظمقة قمغم هر ي٘ماسمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْما ، 

وأن هر اجلٜمة ُمـ ذهب ُمٙمٚمٚمة سماًمزسمرضمد واًمدر واًمٞماىمقت ، وشمدور هبؿ طمٞمث داروا 

ومٞمٙمقٟمقن ذم مجٞمع أطمقاهلؿ ُمت٘ماسمٚملم يرى سمٕمْمٝمؿ سمٕمْما وٓ يرى أطمد ىمٗما أطمد ، وهؿ ذم يمامل 

اًمٌٝمجة واًمنور ، وجماًمًٝمؿ ُمرشمٗمٕمة ُمزيٜمة سم٠مٟمقاع إيمًٞمة اًمٗماظمرة واعمٗمروؿمة سم٠مٟمٕمؿ اًمٗمرش 

وهؿ قمٚمٞمٝما ذم راطمة شماُمة وـمٛم٠مٟمٞمٜمة قمٔمٞمٛمة ٓ شمٙمدرها أي ؿمائٌة ، ىمٚمقهبؿ صاومٞمة ُمتحاسملم 

ُمتآظملم ُمتآًمٗملم ، ُمتٜمٕمٛملم سماضمتامع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْما ، يمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘ماسمؾ أظمر وٓ يًتدسمره وٓ 

جيٕمٚمف ضماٟمٌا ، وهذا ُمـ يمامل أدهبؿ وقمٔمؿ هورهؿ ، وأههتؿ ُمّمٗمقومة سمٕمْمٝما إمم سمٕمض ، 

ُمٜمًقضمة سماجلقاهر واًمثٞماب وُمِمٌٙمة سماًمذهب واجلقهر ، قماًمٞمة اًم٘مدر واعمٙمان واحلال ، ًمػمى 

 (6).أهؾ اجلٜمة ُما أقمده اهلل هلؿ ومٞمٝما ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ 

 (ً.47ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاحلهرًً،ًاآلقةًً (1)

 (ً.44):ًـًًدورةًاؾصاػاتًً،ًًاآلقةًً (2)

 (ًً.15ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾواؼعةًًً،ًًاآلقةًً (3)

 (ً.13):ًـًًدورةًاؾغاذقةً،ًاآلقةًً (4)

 (ً.20ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًدورةًاؾطورًً،ًًاآلقةًً (5)

.ًـًًتػيريًاؾيعديًً،ًتػيريًاجلزائريًً،ًاؾمػيريًًاؾعظقمً (6)
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اخلٞمام مجع ظمٞمٛمة ، وهل سمٞمت ُمـ سمٞمقت إقمراب يٌٜمك ُمـ قمٞمدان : ـ ظمٞمام أهؾ اجلٜمة ( 9

 طمقر ُم٘مّمقرات ذم :  ، ويًتٔمؾ هبا ذم احلر ،  ىمال اهلل شمٕمامم (1)اًمثامم اًمِمجر ، ويٚم٘مك قمٚمٞمٝما

 . (2)اخلٞمام 

 - - أن رؾمقل اهلل  - - وروى اًمٌخاري وُمًٚمؿ وهمػممها قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

 ذم يمؾ زاوية ُمٜمٝما أهؾ ُما (3) إن ذم اجلٜمة ظمٞمٛمة ُمـ ًم١مًم١مة جمقومة قمروٝما ؾمتقن ُمٞمال" :ىمال 

 (4) ."أظمريـ يٓمقف قمٚمٞمٝمؿ اعم١مُمٜمقن  يرون

 اخلٞمٛمة درة جمقومة ـمقهلا ذم اًمًامء ": وأيْما قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري قمـ اًمٜمٌل أٟمف ىمال 

 وقمـ اسمـ قمٌاس أٟمف (5) ."ُمٞمال ذم يمؾ زاوية ُمٜمٝما ًمٚمٛم١مُمـ أهؾ ٓ يراهؿ أظمرون  صمالصمقن

 (6) ."جمقومة ومرؾمخ ذم ومرؾمخ ، هلا أرسمٕمة آٓف ُمٍماع ُمـ ذهب   اخلٞمٛمة درة": ىمال 

  .واخلٞمام يمام هق ُمٕمٚمقم ٟمٕمٞمؿ قمٔمٞمؿ قمٜمد أهؾ اًمٌادية ، سمؾ إ ا ًمدهيؿ أومْمؾ ُمـ اًم٘مّمقر اًمٕماًمٞمة

. وظمٞمام اجلٜمة ُمـ سمٞمقت اًمٚم١مًم١م اعمجقف ، وهل ُمٖمايرة ًمٚمٖمرف واًم٘مّمقر 

واًمٕملم مجع قمٞمٜماء ، . مجع طمقراء ، هق ؿمدة سمٞماض اًمٕملم ُمع ىمقة ؾمقادها : ـ احلقر اًمٕملم ( 10

. اًمقاؾمٕمة اًمٕملم 

ويِمٌٝمـ اًمْمٌاء واًمٌ٘مر ، وٓ . هـ اًماليت مجٕمت أقمٞمٜمٝمـ صٗمات احلًـ واعمالطمة : واًمٕملم 

طمقراء طمتك يٙمقن ُمع طمقر قمٞمٜمٝما سمٞماض ًمقن ضمًدها ، ويٓمٚمؼ قمغم اعمرأة اًمِماسمة  شمًٛمك

.  اجلٛمٞمٚمة ؿمديدة ؾمقاد اًمٕملم  احلًٜماء اًمٌٞمْماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ادلعهمًاؾودقطًً.ًًعشبًػروعهًًؿزدمحةًؿمهؿعةًً:ًًـًًاؾنؿامًً (1)

 (ً.72):ًـًًدورةًاؾرمحنًً،ًاآلقةًً (2)

 ؿرتاًبادلؼاققسًاحلاؾقةًًً(1848)ـًًادلقلًادلرادًيفًاحلدقثًؿنًاألؿورًاؾغقلقةًً،ًوأؿاًادلقلًادلعروفًيفًزؿــاًػقياويً (3)

،ًًً(24)حدقثًرؼمًً(2182ًً/4ً:ً)ًصػةًخقامًاجلـةًً(9)ؽمابًاجلـةًوصػةًـعقؿفاًوأفؾفاًً،ًبابً:ًـًًصوقحًؿيؾمًً(5)ًً،ً (4)

(25ً.ً)

.ًؿرتاًبادلؼاققسًاحلاؾقةًًً(5544ً)ًـًًاؾػردخًًادلرادًيفًاألثرًؿنًاألؿورًاؾغقلقةًً،ًأؿاًاؾػردخًادلعروفًػقياويًً(6)
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ضْمٜمَاُهؿ سمُِحقٍر قِملٍم : ىمال شمٕمامم   .  وطمقر قملم :  وىمال  يَمَذًمَِؽ َوَزوَّ

ضْمٜمَاُهؿ سمُِحقٍر قِملٍم : وىمال شمٕمامم  ّْمُٗمقوَمٍة َوَزوَّ ٍر ُمَّ  . (1) ُُمتَّٙمِِئلَم قَمغَم ُهُ

 . . . ": ىمال  - - أن رؾمقل اهلل  - - وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

احلٛمد هلل اًمذي أطمٞماك ًمٜما : يدظمؾ سمٞمتف ومتدظمؾ قمٚمٞمف زوضمتاه ُمـ احلقر اًمٕملم ومت٘مقٓن  صمؿ

 وضماء وصػ احلقراء سماًمٌٞماض (2) ."ومٞم٘مقل ُما أقمٓمل أطمد ُمثؾ ُما أقمٓمٞمت  ىمال. وأطمٞماٟما ًمؽ 

. وؾمٕمة اًمٕملم ، ومٝمل ؿمديدة سمٞماض اعم٘مٚمة ؿمديدة ؾمقاد احلدىمة  يٕمٚمقه محره ، ُمع طمًـ

 (ًً.20)،ًدورةًاؾطورًًآقةًًً(22)،ًدورةًاؾواؼعةًًآقةًً(54)دورةًاؾدخانًآقةً:ًـًًاآلقاتًاؾنالثًادلاضقةًًؿنً (1)

ً(ً.175ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً/1ً:ً)ًأدـىًأفلًاجلـةًؿـزؾةًػقفاًً(84)اإلميانًً،ًبابًً(1)ؽمابً:ًـًًصوقحًؿيؾمً (2)
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  صفات الحور العين في القرآن الكريم :

: وصف اهلل تعاىل احلور العني بيهنن قارصات الطرف : أوال 

 وقمٜمدهؿ ىماسات اًمٓمرف :  وىمال . (1) وقمٜمدهؿ ىماسات اًمٓمرف قملم : ىمال شمٕمامم 

 . (2)أشمراب 

ٌَْٚمُٝمْؿ َوٓ ضَمانٌّ : وىمال شمٕمامم  َـّ إِٟمٌس ىَم اُت اًمٓمَّْرِف مَلْ َيْٓمِٛمْثُٝم َـّ ىَماِسَ  . (3) ومِٞمِٝم

هذه صٗمة قمٔمٞمٛمة ُمـ صٗمات احلقر اًمٕملم أ ـ ىماسات اًمٓمرف ومال يٜمٔمرن إٓ إمم أزواضمٝمـ 

يٜمٔمرن هٜما وهٜماك ، وُمـ دٓئؾ طمٞمائٝمـ ٕن اًمٓمرف طمريمة اجلٗمـ ، واحلقرية  ٓ يمٜمًاء اًمدٟمٞما

رأؾمٝما ًمٖمػم زوضمٝما ، وقمدم ُمٞمٚمٝمـ ًمٖمػمهؿ وُما ذاك إٓ جلامل زوضمٝما  حترك ضمٗمٜمٝما وٓ شمرومع

اجلٜمة ؾمقاه وٓ شمرهمب ذم أطمد همػمه ، وىمٍم ـمرومٝما قمغم  وطمًٜمف ويمامًمف ومٝمل ٓ شمٓمٚمب ذم

مجاهلا ىمٍم ـمرف زوضمٝما قمٚمٞمٝما وؿمدة حمٌة يمؾ ُمٜمٝمام  زوضمٝما إٓ جلامًمف ويمامًمف ، وهماية طمًٜمٝما

. ًممظمر 

وأهؾ اجلٜمة يزدادون طمًٜما ومجآ وظماصة سمٕمد هٌقب ريح اًمِمامل سمًقق اجلٛمٕمة ، يمام ذم 

. احلديث 

وٓ يؼمطمٜمٝما ٓ .  وم٘مط ، وهق ُمٙمان ي٘مٍمن ومٞمف سمدًمٞمؾ أية  ُم٘مّمقرات ذم اخلٞمام واحلقر 

وٓ ـمقاومات ذم اًمٓمرىمات ، وإٟمام هـ حمٌقؾمات وُم٘مّمقرات قمغم أزواضمٝمـ ، وهذا  ظمراضمات

. وشمٙمريؿ وشمٜمٕمٞمؿ ٓ طمٌس إهاٟمة وشمٕمذيب وؿم٘ماء  احلٌس طمٌس صٞماٟمة

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (ً.48):ًـًًاؾصاػاتً،ًاآلقةً (1)

 (ً.52ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًصً،ًاآلقةً (2)

(ً.56ً):ًـًًدورةًاؾرمحنً،ًاآلقةً (3)
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: وصف اهلل تعاىل احلور العني بيهنن متامثالت يف السن : ثاىوا 

 . (1) وقمٜمدهـ ىماسات اًمٓمرف أشمراب : ىمـال اهلل شمٕمامم 

َـّ إِٟمَِماء : ىمـال شمٕمامم  ا َأٟمَِم٠ْمَٟماُه َـّ َأسْمَٙمارًا  إِٟمَّ   . (2) قُمُرسمًا َأشْمَراسمًا   وَمَجَٕمْٚمٜمَاُه

  . (3) َويَمَقاقِمَب َأشْمَراسمًا  طَمَداِئَؼ َوَأقْمٜمَاسمًا  إِنَّ ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم َُمَٗمازًا : ىمـال شمٕمامم 

مجع شمراب ، وهل اًمٜمٔمػمة ذم اًمًـ ، واحلقر ذم ؾمـ واطمدة ُمًتقيات ٓ ومرق : إشمراب 

. سمٞمٜمٝمـ 

ومٝمـ ؿماسمات مجٞمالت ، وًمًـ قمجائز ىمد ومات طمًٜمٝمـ وٓ وٓئد ٓ يٓم٘مـ اًمقطء ، وإٟمام سمٜمات 

ؾمٜمة أو ٟمحقها ، وهذا اًمًـ أقمدل ُما يٙمقن ُمـ اًمِمٌاب ، ذم هماية احلًـ  صمالث وصمالصملم

إشمراب أن يٙمـ ُمتآظمٞمات ُمتآًمٗمات ُمتحاسمات ، ومال سمٖمض وٓ همػمة  واجلامل واًمٙمامل ، وقمادة

 (4).وٓ طم٘مد وٓ طمًد 

 يدظمؾ ": أٟمف ىمال  - - قمـ اًمٜمٌل  - -  قمـ أيب هريرة  رمحف اهلل روى اإلُمام أمحد 

اجلٜمة اجلٜمة ضمردا ُمردا سمٞمْما ضمٕمادا ُمٙمحٚملم أسمٜماء صمالث وصمالصملم قمغم ظمٚمؼ آدم ؾمتقن  أهؾ

 (5) ."ؾمٌٕمة أذرع  ذراقما ذم قمرض

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (ً.52ًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًصًً،ًاآلقةًً (1)

 ً(ً.37ًًًًًًًًًًًًًًًـ35ًً):ًـًًدورةًاؾواؼعةًً،ًاآلقاتًً (2)

 ً(ً.33ًـ31ً):ًـًًدورةًاؾـلأًً،ًاآلقاتً (3)

 .ًًًًًًًًًًًًًًًـًًتػيريًًاؾيعديً (4)

ً(ًً.295ًً/2ًً):ًـًًؿيـدًاإلؿامًأمحدً (5)
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: وصف اهلل تعاىل احلور العني بيهنن خرات حسان : ثالثا 

أ ـ ظمػمات ذم صٗماهتـ وأظمالىمٝمـ وؿمٞمٛمٝمـ ويمؾ  . (1) ومٞمٝمـ ظمػمات طمًان : ىمال شمٕمامم 

سماخلػمية ، طمًان ذم وضمقهٝمـ وأضمًادهـ وأؿمٙماهلـ وأًمقا ـ ويمؾ ُما يتّمػ  ُما يتّمػ

 .سماحلًـ 

 

: وصف اهلل تعاىل احلور العني بيهنن كواعب : رابعا 

 .   َويَمَقاقِمَب َأشْمَراسمًا  طَمَداِئَؼ َوَأقْمٜمَاسمًا  إِنَّ ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم َُمَٗمازًا  "ىمال شمٕمامم 

مجع يماقمب وهـ اًماليت فمٝمر صمدهيـ ومتٙمٕمب ومّمارت : واًمٙمقاقمب  اًمٜمقاهد ،: اًمٙمقاقمب 

. ٕ ـ ذم أوج اًمِمٌاب واًم٘مقة واًمٜمْمارة   قدهـ يماًمرُمان وًمٞمًت سمٛمتدًمٞمات

ً

: وصف اهلل تعاىل احلور العني بيهنن أبكار : خامسا 

َـّ إِٟمَِماء : ىمال شمٕمامم  ا َأٟمَِم٠ْمَٟماُه َـّ َأسْمَٙمارًا  إِٟمَّ  ذم أية أن اعمقصٗمات  . (1) وَمَجَٕمْٚمٜمَاُه

اًماليت ىمٌْمـ ذم اًمدٟمٞما قمجائز ؿمٛمٓما رُمّما ، ظمٚم٘مٝمـ اهلل سمٕمد اًمٙمؼم واهلرم  سماًمٌٙمارة هـ

. واًمثٞمقسمة ومجٕمٚمـ أسمٙمارًا 

: وصػ اًمف شمٕمامم ٟمًاء اجلٜمة سمحًـ اًمتقدد واًمتٌٕمؾ ٕزواضمٝمـ : ؾمادؾما 

َـّ إِٟمَِماء : ىمال شمٕمامم  ا َأٟمَِم٠ْمَٟماُه َـّ َأسْمَٙمارًا  إِٟمَّ  قمرب مجع  . (2) قُمُرسمًا َأشْمَراسمًا   وَمَجَٕمْٚمٜمَاُه

. قمروب 

 (ً.70):ًـًًدورةًاؾرمحنًً،ًاآلقةً (1)

ً(ً.36ًًـ35ً:ً)ـًًدورةًاؾواؼعةً،ًاآلقمانًًً(3)ً،ً (2)
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اًمُٕمرُب اًمٕمقاؿمؼ اًماليت يِمتٝملم أزواضمٝمـ وحيٌٌٜمٝمؿ طمًٌا ؿمديدًا ، ويتقددن إًمٞمٝمؿ سماًمدٓل 

واحلالوة واًمٔمراومة ، وهـ قمغم ظمالف ُمـ ٟمًاء اًمدٟمٞما ذم احلٞماة اًمدٟمٞما ومٛمٝمام  وطمًـ اًمٙمالم

وطمًـ اًمتٌٕمؾ ًمألزواج إٓ أن اًمٕمقج ومٞمٝمـ ، أُما ذم اجلٜمة ومال اقمقضماج  اشمّمٗمـ سمّمٗمات اًمتقدد

 .  ظمػمات طمًان واًمدٓل واًمٙمامل  وٓ ؾمقء ظمٚمؼ وإٟمام يمؾ اجلامل

 

: وصف اهلل تعاىل ىساء اجلنة بالطهارة : سابعا 

اَم : ىمال شمٕمامم  تَِٝما إَْ َاُر يُمٚمَّ ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت َأنَّ هَلُْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ ِذيـ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِ اًمَّ  َوسَمنمِّ

ٌُْؾ َوُأشُمقْا سمِِف ُُمَتَِماهِبًا َوهَلُْؿ ومِٞمَٝما َأْزَواٌج  ُرِزىُمقاْ  ِذي ُرِزىْمٜمَا ُِمـ ىَم ْزىمًا ىَماًُمقْا َهـَذا اًمَّ ُِمٜمَْٝما ُِمـ صَمَٛمَرٍة رِّ

َرٌة َوُهْؿ ومِٞمَٝما َٓمٝمَّ  . (1)ظَماًمُِدوَن  ُمه

تَِٝما : ىمال شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ ِْؿ ضَمٜمَّاٌت دَمْ َ٘مْقا قِمٜمَد َرهبِّ ـَ اشمَّ ِذي ـ َذًمُِٙمْؿ ًمِٚمَّ ٌُِّئُٙمؿ سمَِخػْمٍ ُمِّ  ىُمْؾ َأُؤَٟم

ـَ  ٌَاِد  إَْ َاُر ظَماًمِِدي ـَ اهللِّ َواهللُّ سَمِّمػٌم سمِاًْمِٕم َرٌة َوِرْوَقاٌن ُمِّ َٓمٝمَّ  . (2)ومِٞمَٝما َوَأْزَواٌج ُمه

تَِٝما إَْ َاُر : ىمال شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت ؾَمٜمُْدظِمُٚمُٝمْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  َواًمَّ

ـَ ومِٞمَٝما َأسَمداً  َرٌة َوُٟمْدظِمُٚمُٝمْؿ فمِـالًّ فَمٚمِٞماًل  ظَماًمِِدي َٓمٝمَّ ُْؿ ومِٞمَٝما َأْزَواٌج ُمه  . (3)هلَّ

ٟمٕمؿ اهلل قمغم أهؾ اجلٜمة ُمٝمام قمٔمٛمت ومٚمـ شمتٙماُمؾ إٓ سمإزواج اعمٓمٝمرة ًمٞمحّمؾ إٟمس 

. واًمنور 

وىمد ـمٝمر اهلل هذه إزواج اًمٓمٝمارة اعمٓمٚم٘مة ، ومال يّمٞمٌٝمـ أي طمال ُمـ أطمقال اًمٜمًاء ذم اًمدٟمٞما 

 .ُما يٜمٗمر 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (ً.25):ًـًًدورةًاؾلؼرةًً،ًاآلقةًً (1)

 (ً.15ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًآلًعؿرانً،ًاآلقةً (2)

(ً.57ً):ًـًًدورةًاؾـياءًً،ًاآلقةًً (3)
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ومال حيْمـ وٓ يٜمٗمًـ وٓ يٌٚمـ وٓ حيدصمـ وٓ يتٖمقـمـ وٓ وٓ يٛمذيـ وٓ يٛمٜملم : ـماهرات 

. وهمػمها 

ُمـ إظمالق اًمًٞمئة وإومٕمال اًم٘مٌٞمحة وؾمقء اًمٕمنمة ودٟمس اًمٓمٌاع مما قمٚمٞمف ٟمًاء : ـماهرات 

. اًمدٟمٞما 

وىمد سماًمغ اهلل شمٕمامم ذم شمٓمٝمػمهـ وشمزيمٞمتٝمـ ، وأقمدهـ إقمدادا ـمٞمٌا وزيٜمٝمـ ٕهؾ اًمثقاب 

. واًمٙمراُمة ُمـ قمٌاده اًمّماحللم ، وأوًمٞمائف اعمت٘ملم 

وهذه اًمٓمٝمارة شمِمٛمؾ احلقر اًمٕملم وهمػمهـ ُمـ اًمٜمًاء اًماليت يدظمٚمـ وهـ أزواج ًمٚمٛم١مُمٜملم ، 

 "   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومال يقضمد ذم اجلٜمة أقمزب ، ٓ رضمؾ وٓ اُمرأة ، ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

 (1) ."وُما ذم اجلٜمة أقمزب 

وأُما . ومٓمٝمارة احلقر اًمٕملم أن ظمٚم٘مٝمـ هٙمذا اسمتداء ُمٓمٝمرات مل يٕمٚمؼ هبـ قمٞمب ُمـ اًمٕمٞمقب 

. ٟمًاء اًمدٟمٞما يذهب قمٜمٝمـ يمؾ رء ىمٌٞمح يمان يّمٞمٌٝمـ ذم احلٞماة اًمدٟمٞما 

ً(ً.2179ًً/4ً:ً)ًأولًزؿرةًتدخلًاجلـةًًً(6)اجلـةًوصػةًـعقؿفاًوأفؾفاًً،ًبابًً(51)ؽمابً:ًـًًصوقحًؿيؾمً (1)

ً

ى
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: شبه اهلل تعالى الحور في القرآن الكريم بثالث تشبيهات 

: شبههن بالبوض ادكنون : أوال 

اُت اًمٓمَّْرِف قِملٌم : ىمال شمٕمامم  ْٙمٜمُقٌن  َوقِمٜمَْدُهْؿ ىَماِسَ َـّ سَمْٞمٌض ُمَّ ُ .  سمٓمـ اًمٌٞمض . (1) يَم٠َم َّ

أن احلقر ؿمٌٝمـ ذم سمٞماوٝمـ سمٌٞماض اًمٌٞمض اًمذي هق داظمؾ اًم٘منمة اًمًحاء سملم ىمنمة وًمٌاب 

. اًمٌٞمض 

: شبههن بالواقوت وادرجان : ثاىوا 

ٌَْٚمُٝمْؿ وٓ ضَمانٌّ : ىمال شمٕمامم  َـّ إِٟمٌس ىَم اُت اًمٓمَّْرِف مَلْ َيْٓمِٛمْثُٝم َـّ ىَماِسَ ُٙماَم  ومِٞمِٝم  وَم٠ٌَِميِّ آٓء َرسمِّ

سَماِن  َـّ اًْمَٞماىُمقُت َواعْمَْرضَماُن  شُمَٙمذِّ ُ  ؿمٌف صٗماء احلقر سماًمٞماىمقت اًمذي يرى  . (2)يَم٠َم َّ

ومػمى ُمخ ؾماق احلقر اًمٕملم ُمـ وراء أضمًاُمٝمـ ، وؿمٌف طمًـ  اًمًٚمؽ اًمذي ومٞمف ُمـ ورائف

. سمٞماض اعمرضمان 

 إن أول زُمرة شمدظمؾ اجلٜمة ": ىمال  - - إن رؾمقل اهلل  - - ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة 

قمغم صقرة اًم٘مٛمر ًمٞمٚمة اًمٌدر واًمتل شمٚمٞمٝما قمغم أوقء يمقيمب دري ذم اًمًامء ، ًمٙمؾ اُمرئ ُمٜمٝمؿ 

 (3) ."اصمٜمتان يرى ُمخ ؾمقىمٝمام ُمـ وراء اًمٚمحؿ ، وُما ذم اجلٜمة أقمزب  زوضمتان

. واحلاصؾ أن اهلل شمٕمامم ؿمٌف احلقر اًمٕملم اًمٞماىمقت ذم اًمّمٗماء واعمرضمان ذم اًمٌٞماض 

: شبههن باللًلً ادكنون : ثالثا 

صٗماء احلقر اًمٕملم شمٕمامم   ؿمٌف اهلل  يم٠مُمثال اًمٚم١مًم١م اعمٙمٜمقن  وطمقر قملم : ىمال شمٕمامم 

وطمًـ مجاهلـ سماًمٚم١مًم١م اعمّمقن ومٝمـ يتألٕن ويؼمىمـ يماًمٚم١مًم١م اًمذي مل يٖمػمه اًمزُمان  وسمٞماوٝمـ

آؾمتٕمامل يم٠مٟمف ظمارج ُمـ صدومف ذم سمٞماوف وصٗمائف مل متًف إيدي ومل شم٘مع  واظمتالف أطمقال

 .قمٚمٞمف إشمرسمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(ً.49ًًًًًًًًًًًًًـ48ً):ًـًًدورةًاؾصاػاتً،ًاآلقاتً (1)

ًـًًصوقحًاؾلىاريً(3(ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)58ًـ56ً):ًـًًدورةًاؾرمحنً،ًاآلقاتً (2)
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: غناء الحور العين وغيرتهن 

وَن : ىمال اهلل شمٕمامم  احِلَاِت وَمُٝمْؿ ذِم َرْوَوٍة حُيْؼَمُ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي ا اًمَّ  . (1 ) ََأُمَّ

قمـ أٟمس سمـ . واًمتزيلم واحلؼم اًمًامع ، وأهؾ اجلٜمة يتٚمذذون سمًامع اًمٖمٜماء  اًمتحًلم: اًمتحٌػم 

ٟمحـ احلقر احلًان هديٜما :  إن احلقر ذم اجلٜمة يٖمٜملم ي٘مٚمـ ": ىمال  ُماًمؽ أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم

 . "ٕزواج يمرام 

: الحكمة من التزاوج في الجنة 

إن أـمقار احلٞماة أظمرة أقمغم وأيمٛمؾ ُمـ أـمقار احلٞماة اًمدٟمٞما ، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن طمٙمٛمة اًمتزاوج ذم 

وإٟمامء اًمٜمقع ومل يرد ذم أظمرة شمٜماؾمال ، ومال سمد ُمـ أن شمٙمقن ًمذة اعمّماطمٌة  اًمدٟمٞما هل اًمتٜماؾمؾ ،

اًمزوضمٞمة هٜماك أقمغم ، وطمٙمٛمتٝما أؾمٛمك وٟم١مُمـ هبا وٓ ٟمٌحث ذم طم٘مٞم٘متٝما ، وٓ ي٘ماس قمامل 

اًمٖمٞمب سمٕمامل اًمِمٝمادة ، وهذا ٓ يٜماذم يمقن اإلٟمًان ذم أظمرة يٙمقن إٟمًاٟما ٓ ُمٚمٙما ، وإٟمام 

شمٙمقن ًمذاشمف اإلٟمًاٟمٞمة أيمٛمؾ مما يمان ذم اًمدٟمٞما وأؾمٚمؿ ُمـ اعمٜمٖمّمات وُمٜمٝما اًمٓمٕمام واعمٕماذة 

 (2).اًمزوضمٞمة 

 هؿ وأزواضمٝمؿ ذم فمالل قمغم إرائؽ  إن أصحاب اجلٜمة ذم ؿمٖمؾ ومايمٝمقن : ىمال شمٕمامم 

 . (3)ُمتٙمئقن 

 يٕمٓمك اعم١مُمـ ذم اجلٜمة ىمقة يمذا ":  أٟمف ىمال  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم احلديث قمـ اًمٜمٌل 

 (4) ." يٕمٓمك ىمقة ُمائة ": يا رؾمقل اهلل أو يٓمٞمؼ ذًمؽ ؟ ىمال :  ىمٞمؾ "ويمذا ُمـ اجلامع 

 (ً.15ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾرومًً،ًاآلقةً (1)

.ًفـًًً،ًًباؾشام1282ًً/5ًً/27ًحمؿدًرذقدًعؾيًرضاًًاؾؼؾؿوـيًًاؾلغداديًاألصلً،ًوؾدًيفً:ًـًًًفذاًجوابًاؾشقخً (2)

.ًًفـًًباؾؼافرة1254ًًً/5ًً/23ًوتعؾمًيفًػقفاً،ًثمًرحلًإىلًؿصرًًوتمؾؿذًعؾىًحمؿدًعلدهً،ًوأصدرًجمؾةًادلـارً،ًوتويفًيفً

 ً(ً.56ًًـ55ًً):ًـًًدورةًقسً،ًاآلقاتً (3)

حدقثًصوقحً:ًوؼالًً.ً(84ًً/4ً:ً)ًؿاًجاءًيفًصػةًمجاعًأفلًاجلـةًً(6)أبوابًصػةًاجلـةً،ًبابً:ًـًًدـنًاؾرتؿذيً (4)

.ًغرقبً
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  جاء في منظومة القحطاني:

 ـ  أقمـرض  قمـ اًمـٜمًقان ضمـٝمدك  واٟمـتدب            501

 (2)ًمٕمـٜمــاق  ظمـٞمـرات هـٜماك طمـًــان

 ـ  ذم ضمـٜمة ـمـاسمت ، وـمـاب  ٟمٕمـٞمـٛمـٝمـا            502

ُمــ يمـؾ ومـايمـٝمـة سمـٝمـا زوضمـــان 

 ـ  أ ـارهـا دمـري ًمـٝمؿ  ُمـ  حتـتـٝمـؿ            503

ُمـحـٗمـقومـة سماًمـٜمـخـؾ  واًمـرُمــان 

 ـ  همـرومـاشمـٝما  ُمـ ًمـ١مًمـ١م  وزسمـرضمـــد           504

وىمـّمـقرهـا ُمـ ظمـاًمـص اًمٕمـ٘مـٞمـان 

 ـ  ىمـّمـرت سمـٝما ًمٚمـٛمتـ٘مـلم  يمـقاقمـٌـا            505

ؿمـٌـٝمــ سمـاًمـٞمـاىمـقت  واعمـرضمـان 

 ـ  سمـٞمـض اًمقضمـقه ، ؿمٕمـقرهـ  طمـقاًمـؽ            506

طمـٛمـر اخلـدود  ، قمـقاشمـؼ إضمـٗمـان 

 ـ  ومـٚمـج اًمـثٖمـقر إذا اسمتـًٛمـ وـقاطمـٙما            507

هـٞمػ اخلـّمـقر ، ٟمـقاقمــؿ إسمـدان 

 ـ  ظمـْمـر اًمـثٞماب ، صمـديـٝمـ  ٟمـقاهــد             508

صـٗمـر احلـٚمـل ، قمـقاـمــر  إردان 

 ـ  ـمـقسمـك ًمـ٘مــقم  هــ أزواج  ًمـٝمـؿ             509

ومـل دار قمــدن  ومـل  حمـؾ أُمـــان 

 ـ  يـًـ٘مـقن ُمـ ظمـٛمـر ًمـذيذ  ؿمـرهبـا            510

سمـ٠مٟمـاُمـــؾ اًمـخـدام واًمــقًمــدان 

 ـ  ًمـق شمـٜمٔمر احلـقراء  قمـٜمـد وًمـٞمـٝمـا             511

وهـٛمـا ومـقيـؼ اًمٗمــرش ُمتـٙمـئـان 

 ـ  يـتـٜمـازقمـان اًمٙمـ٠مس ذم  أيـديـٝمـام             512

وهـٛمـا سمـٚمـذة ؿمـرسمـٝمـا ومـرطمــان 

 ـ  وًمـرسمـام  شمـً٘مـٞمف  يمـ٠مؾمـا  صمـاٟمـٞمـا             513

ويمـالهـٛمـا سمـروـاسمـٝمـا طمـٚمــقان 

 ـ  يـتـحـدصمـان قمـغم إرائـؽ ظمـٚمــقة              514

وهـٛمـا سمـثـقب اًمـقصـؾ ُمِمتٛمـالن 

شمقًمـد  ٟمقر اًمٜمـقر ُمـ  ٟمـقر ظمـدهـا               ومٛمـازج ـمٞمب اًمٓمٞمب ُمـ ظماًمص اًمٕمـٓمر 

ومٚمـق وـمئت سماًمٗمٕمـؾ  ُمٜمٝما  قمغم احلَم              ٕقمـِمٌت إىمـٓمار ُمـ همـػم  ُما ىمـٓمر 

وًمـق ؿمئت قمـ٘مد اخلـٍم ُمٜمٝمـا قم٘مدشمف              يمٕمـقد ُمـ اًمريـحـان ذي ورق ظمـي 

 (3)وًمـق شمٗمٚمت ذم اًمٌـحر ؿمٝمد روـاسمـٝما               ًمٓمـاب ٕهـؾ اًمٌحـر ذب ُمـ اًمٌحـر

فوًاإلؿامًاحلربًاؾعالؿةًاؾرباـيًأبوًحمؿدًعلدًاهللًبنًحمؿدًاألـدؾييًاؾؼوطاـيًً،ً:ًـًًاؾؼوطاـيً (1)

.ًاألدقبًً،ًاؾشاعرًً،ًاؾيؾػيًً،ًًادلاؾؽيًً،ًرمحهًاهللًتعاىلًً

وأـاًاحملبًألفلًدـةًأمحدًًًًًًًًًًوأـاًاألدقبًاؾشاعرًاؾؼوطاـيً:ًًًؼالًػقفاً

.ًًيفًجـةًاخلؾدًدارًاؾـعقمً{ًاحلورًاؾعنيً}ـًًقؼصدًًبفاً (2)

.ًحيقىًبنًدعقدًآلًذؾوانً:ًًتأؾقفً{ًؿعًاحلورً}:ًـًًدؾيؾةًقاًبينًارؽبًؿعـاًً،ًدارًابنًاألثريًً،ًؽمقبً (3)
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 :رزق أهل الجنة : سادسا 

 (1):ـ  ٟمققمٞمة أ ار اجلٜمة ( 1

 َُمَثُؾ اجْلَٜمَِّة : مل يرد ذم أيات سمٞمان ٟمققمٞمة أ ار اجلٜمة ، ُما قمدا آية ؾمقرة حمٛمد وهل ىمقًمف شمٕمامم 

ٍة  ذَّ ـْ ََخٍْر ًمَّ ْ ـَمْٕمُٛمُف َوَأْ َاٌر ُمِّ ْ َيَتَٖمػمَّ  ملَّ
ـٍ ٌَ ـٍ َوَأْ َاٌر ُِمـ ًمَّ اء هَمػْمِ آؾِم ـ ُمَّ تِل ُوقِمَد اعْمُتَُّ٘مقَن ومِٞمَٝما َأْ َاٌر ُمِّ اًمَّ

ـْ ُهَق ظَماًمٌِد  ِْؿ يَمَٛم هبِّ ـ رَّ ك َوهَلُْؿ ومِٞمَٝما ُِمـ يُمؾِّ اًمثََّٛمَراِت َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُمِّ َّمٗمًّ ٍؾ ُمه ًَ ـْ قَم اِرسملَِم َوَأْ َاٌر ُمِّ ٚمِمَّ ًمِّ

َع َأُْمَٕماءُهْؿ  ذِم اًمٜمَّارِ   . َوؾُمُ٘مقا َُماء مَحِٞماًم وَمَ٘مٓمَّ

 إن ذم اجلٜمة سمحر اعماء وسمحر اًمٕمًؾ وسمحر اًمٚمٌـ وسمحر اخلٛمر صمؿ شمِم٘مؼ إ ار ": ىمال رؾمقل اهلل 

 . "سمٕمده  ُمٜمٝما

وم٠م ار اعماء شمٜمِمؼ ُمـ سمحر اعماء ، وأ ار اًمٚمٌـ شمٜمِمؼ ُمـ سمحر :  ومٝمذه إ ار شمٜمٌع ُمـ هذه اًمٌحار

. اًمٚمٌـ ، وأ ار اخلٛمر شمٜمِمؼ ُمـ سمحر اخلٛمر ، وأ ار اًمٕمًؾ شمٜمِمؼ ُمـ سمحر اًمٕمًؾ 

ـ أ ار ُمـ ُماء همػم آؾمـ ، أي ُمـ ُماء همػم ُمتٖمػم ٓ ًمقٟما وٓ ـمٕمام وٓ رائحة ، سماق قمغم  / أ

. إصٚمٞمة ٓ يتٖمػم سمٓمقل ُمٙمث صاذم اًمٚمقن ٓ يمدر ومٞمف وٓ ٟمتاٟمة ريح  ظمٚم٘متف

اسمتداء ُمـ أ ار اجلٜمة قمغم هٞمئة أصٚمٞمة ٓ يتٖمػم شمٕمامم  ـ أ ار ُمـ ًمٌـ مل يتٖمػم ـمٕمٛمف ظمٚم٘مف اهلل /ب

شمتٖمػم أًمٌان اًمدٟمٞما ُمٝمام ـمال اًمقىمت ٓ يتٖمػم اًمٓمٕمؿ ، يٌ٘مك ذم هماية اًمٌٞماض واحلالوة وًمذة  يمام

  .اًمٓمٕمؿ

 ـ أ ار ُمـ َخر ًمذة ًمٚمِمارسملم ُمـ أهؾ اجلٜمة ، مل شمدٟمس وٓ شمًٙمر وٓ ٟمتٜمة رحيٝما وٓ آومة ُمـ /ج

اِرسملَِم  ىمال اهلل. . أومات ، اًمٚمذة اخلاًمّمة  ٍة ًمٚمِمَّ  ٓ ومِٞمَٝما هَمْقٌل َوٓ ُهْؿ قَمٜمَْٝما  سَمْٞمَْماء ًَمذَّ

قُمقَن قَمٜمَْٝما َوٓ ُيٜمِزوُمقَن : وىمال  .  .ُيٜمَزوُمقَن    . ٓ ُيَّمدَّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وجكتًبهًفـاًً(22ً،21ًصػوةً)ـًًـوعقةًأـفارًاجلـةًمتًاحلدقثًعـهًدابؼًاًيفًؿوضوعًأـفارًاجلـةًؿنًـعقمًاجلـةً (1)

ً.ؾؾضرورةً
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 ـ أ ار ُمـ قمًؾ ُمّمٗمك ُمـ مجٞمع اًمِمقائب واًمرواؾمب سمخالف قمًؾ اًمدٟمٞما ، ظمٚم٘مف اهلل /د

ضماريًا ٓ قمٙمر ومٞمف وٓ يمدر ، وإٟمام ذم هماية اًمّمٗماء وطمًـ اًمٚمقن وـمٞمب اًمٓمٕمؿ  اسمتداًء ؾمائالً 

. واًمريح 

وم٘مد وصٗمٝما اهلل سمام يدل قمغم همزارهتا واؾمتٛمرارها وخماًمٗمتٝما جلٛمٞمع أذسمة اًمدٟمٞما ، وإٟمام شمتِماسمف ذم 

إؾمامء وم٘مط ، وهذا اإلـمالق قمغم أ ار أظمرة جيب اإليامن سمف إيامٟما ىمٓمٕمٞما سمدون ؿمؽ وٓ 

. ريب 

: ضماء ُما يدل قمغم وضمقد اًمثامر ذم اجلٜمة سمّمٞمغ خمتٚمٗمة : ـ صمامر اجلٜمة ( 2

. وهق محؾ اًمِمجرة ، وصمامرها ،ويٖمٚمب قمغم صمٛمر اًمٜمخؾ : ـ صمٛمرة وصمٛمرات 1

اَم : ىمال شمٕمامم  تَِٝما إَْ َاُر يُمٚمَّ ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت َأنَّ هَلُْؿ ضَمٜمَّاٍت دَمْ ِذيـ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِ اًمَّ  َوسَمنمِّ

ٌُْؾ َوُأشُمقْا سمِِف ُُمَتَِماهِبًا َوهَلُْؿ ومِٞمَٝما َأْزَواٌج  ِذي ُرِزىْمٜمَا ُِمـ ىَم ْزىمًا ىَماًُمقْا َهـَذا اًمَّ ُرِزىُمقْا ُِمٜمَْٝما ُِمـ صَمَٛمَرٍة رِّ

َرةٌ  َٓمٝمَّ  . (1)َوُهْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن  ُمه

صمؿ ضملء سماجلٜمة وذًمٙمؿ طملم رأيتٛمقين شم٘مدُمت  . . . ": قمـ ضماسمر سمـ قمٌد اهلل : وذم احلديث 

طمتك ىمٛمت ذم ُم٘ماُمل وًم٘مد ُمددت يدي وأٟما أريد أن أشمٜماول ُمـ صمامرها ًمتٜمٔمروا إًمٞمف صمؿ سمدا زم 

 (2) ."أن ٓ أومٕمؾ 

 .  وضمٜمك اجلٜمتلم دان : ُما جيٜمك ُمـ صمامر اًمِمجر ، ىمال شمٕمامم : ـ اجلٜمل 2

أن صمٛمر اجلٜمتلم ىمريب ُمـ أهؾ اجلٜمة ومال يٜمّمٌقن وٓ يتٕمٌقن ذم أظمذه ٓ سمّمٕمقد وٓ سمٜمزول ، 

. أرادوه اٟمحط إًمٞمٝمؿ ُمـ إهمّمان قمغم أي صٗمة يماٟمقا  ومٛمتك

(ً.25ً):ًـًًدورةًاؾلؼرةًً،ًًاآلقةًً (1)

 :ؿاًعرضًعؾىًردولًاهللًيفًصالةًاؾؽيوفًؿنًأؿرًاجلـةًواؾـارًًً(3)اؾؽيوفًبابًً(10)ؽمابً:ًـًًصوقحًؿيؾمً (2)

ً(ً2ً/ً624ً.ً)ً
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 ُمـ قماد ": ىمال  - - أن رؾمقل اهلل -  قمـ صمقسمان -  رمحف اهلل أمحد اإلُمام روى 

 (1) ." ضمٜماها ": يا رؾمقل اهلل وُما ظمرومة اجلٜمة ؟ ىمال :  وم٘مٞمؾ "يزل ذم ظمرومة اجلٜمة  ُمريْما مل

 . (2) ىمٓمقومٝما داٟمٞمة : ىمال شمٕمامم . هق اًمٜم٘مقد ، واًمثامر اعم٘مٓمقومة ومجٕمف ىمٓمقف : ـ اًم٘مٓمقف 3

َٚمْت ىُمُٓمقوُمَٝما شَمْذًمِٞماًل : ىمال شمٕمامم   أن صمامر اجلٜمة ىمريٌة ُمـ . (3) َوَداٟمَِٞمًة قَمَٚمْٞمِٝمْؿ فمِالهُلَا َوُذًمِّ

. ىماـمٗمٝما 

. ومثٛمر اجلٜمة ىمريب ُمـ ُمٌتٖمٞمف ومٛمتك أراده دٟما إًمٞمف وشمدمم يم٠مٟمف ؾماُمع ـمائع 

. يمؾ اًمثامر سمام ومٞمٝما اًمتٛمر واًمٕمٜمب واًمرُمان ، وأيات قمٜمٝما يمثػم ذم اًم٘مرآن : ـ ومايمٝمة وومقايمف 4

 . (5) وومايمٝمة يمثػمة : وىمال شمٕمامم  .  (4) َيْدقُمقَن ومِٞمَٝما سمُِٙمؾِّ وَمايمَِٝمٍة آُِمٜملَِم : ىمال شمٕمامم 

ْٕمُٚمقٌم : ىمال شمٕمامم  ْٙمَرُُمقَن  أْوًَمِئَؽ هَلُْؿ ِرْزٌق ُمَّ ُف َوُهؿ ُمه
 . (6) ذِم ضَمٜمَّاِت اًمٜمَِّٕمٞمِؿ  وَمَقايمِ

ى
: ـ  تخيير أهل الجنة فيما يشتهون 

ُمٝمام متٜمك أهؾ اجلٜمة ُمـ اًمٗمقايمف وضمدوا ُمـ يمؾ أٟمقاع اعمالذ قمغم أشمؿ وضمف وأطمًٜمف ، إن ؿماءوا 

 ، وإيمؾ ًمٞمس ًمٚمتٖمذي  وومقايمف مما يِمتٝمقن  ،  وومايمٝمة مما يتخػمون  أيمٚمقا أو شمريمقا

 .وإٟمام ًمٚمتٗمٙمف واًمتٚمذذ وم٘مط 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً(ً.281ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً/5ًً):ًـًًؿيـدًاإلؿامًأمحدً (1)

 (ً.23):ًـًًًدورةًاحلاؼةًً،ًاآلقةً (2)

 (ً.14ًًًًًًً):ًـًًدورةًاإلـيانً،ًاآلقةً (3)

 (ً.55ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً):ًـًًدورةًاؾدخانًً،ًاآلقةً (4)

 (ً.20):ًـًًًدورةًاؾواؼعةًً،ًاآلقةً (5)

ًً(ًً.43ًـ42ًًـ41ً):ًـًًدورةًاؾصاػاتً،ًاآلقةً (6)
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: ـ  اتكاء أهل الجنة مع أكل الفاكهة 

اٍب : ىمال شمٕمامم  وهذا يمامل اًمٜمٕمٞمؿ واًمراطمة  .  ُُمتَّٙمِِئلَم ومِٞمَٝما َيْدقُمقَن ومِٞمَٝما سمَِٗمايمَِٝمٍة يَمثػَِمٍة َوَذَ

. واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة 

هذا  . " إين ٓ آيمؾ ُمتٙمئا ": ىمال رؾمقل اهلل :  ىمال  ريض اهلل قمٜمف وذم طمديث أيب ضمحٞمٗمة 

ذم اًمدٟمٞما ٕٟمف ومٕمؾ اعمتٙمؼميـ وومٕمؾ ُمٚمقك اًمٕمجؿ ، أُما ذم اجلٜمة ومإيمؾ قمغم هذه اًمّمٗمة ًمٚمزيادة 

 .ذم اًمٜمٕمٞمؿ واًمراطمة 

 

: ـ  األمن ألهل الجنة وعدم فناء نعيمهم 

أهؾ اجلٜمة آُمٜمقن سم٠ميمؾ اًمٗمايمٝمة ، وُمـ ٟمٗمذها  .  َيْدقُمقَن ومِٞمَٝما سمُِٙمؾِّ وَمايمَِٝمٍة آُِمٜملَِم : ىمال شمٕمامم 

 َووَمايمَِٝمٍة وومٜمائٝما ، وُمـ اًمير ومال همائٚمة أذى وٓ قماىمٌة ُمٙمروه ، آُمٜمقن ُمـ اٟم٘مٓماقمٝما ، 

.  ٍ ٓ َُمْ٘مُٓمققَمٍة َوٓ مَمْٜمُققَمة يَمثػَِمٍة 

 .ويمؾ ُما ذم اجلٜمة ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم ذم احلٞماة اًمدٟمٞما وٓ ُمِماهبة إٓ ذم إؾمامء 

 

: ـ  إكرام أهل الجنة 

ْٕمُٚمقٌم أهؾ اجلٜمة سمام هؿ ومٞمف ُمـ اًمرزق واًمٗمقايمف ُمٙمرُمقن ،   وَمَقايمُِف َوُهؿ  ُأْوًَمِئَؽ هَلُْؿ ِرْزٌق ُمَّ

ْٙمَرُُمقَن   . ُمه

ومٝمؿ ُمٙمرُمقن سمٙمراُمة اهلل شمٕمامم اًمتل أيمرُمٝمؿ هبا ، وسمام أقمٓماهؿ ُمـ اًمرزق ، وسماًمثقاب اجلزيؾ 

 .، وسماًمروماهٞمة واخلدُمة واًمرقماية واًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿ اًمذي ٓ يزول وٓ يٌٞمد 

 

 ِإ ْز ُق َه   َه   َه ُق  ِإ   َّن َه اٍد   ِإ 
   َّن  َه َه   َه

ً
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: ـ أٟمقاع اًمثامر ذم اجلٜمة ( 

 .  يدقمقن ومٞمٝما سمٗمايمٝمة يمثػمة : صمامر اجلٜمة يمثػمة ، ىمال شمٕمامم 

اًمتل شمٙمقن ذم  .  هلؿ ومٞمٝما ُمـ يمؾ اًمثٛمرات وهل ًمٞمًت ٟمققما واطمدا وإٟمام أٟمقاع ُمتٕمددة ، 

. ُمـ ٟمخٞمؾ وقمٜمب وشمٗماح ورُمان وأشمرج وشملم وهمػم ذًمؽ  إؿمجار

 اًمٕمزة واجلالل ّب مجع ومايمٝمة ، وهل اًمتل يِمتٝمٞمٝما أهؾ اجلٜمة ويًتٓمٞمٌق ا يٛمدهؿ ر: اًمٗمقايمف 

. اجلٜمة َتػموا ُمٜمٝما طمّمؾ قمٚمٞمٝما سم٠ميمٛمؾ وضمف وأمتف  ، وأهؾ

 ومٞمٝمام ُمـ يمؾ وُمـ قمٔمٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ويمامًمف ذم اجلٜمات أن يمؾ ٟمقع ُمـ اًمثامر يٜم٘مًؿ إمم صٜمٗملم ، 

. ومٙمؾ ُما يتٗمٙمف سمف رضسمان رـمب وياسمس  . زوضمان  ومايمٝمة

 .ُما ذم اًمدٟمٞما صمٛمرة طمٚمقة وٓ ُمرة إٓ وهل ذم اجلٜمة طمتك احلٜمٔمؾ : ىمال اسمـ قمٌاس 

: بعض األنواع من فاكهة الجنة 

 إن اًمٜمخؾ واًمرُمان ًمٞمًا ُمـ اًمٗمايمٝمة سمدًمٞمؾ اًمتٍميح  ومٞمٝمام ومايمٝمة وٟمخؾ ورُمان : ىمال شمٕمامم 

 أن ٟمص اًم٘مرآن قمغم وضمقد اًمٜمخؾ واًمرُمان وٛمـ ومايمٝمة اجلٜمة : وىمٞمؾ  سمذيمرمها سمٕمد اًمٗمايمٝمة ،

 .  طمدائؼ وأقمٜماسما ًمٚمٛمت٘ملم ُمٗمازًا 

. وظمص اًمٕمٜمب سماًمذيمر ًمنمومف ويمثرشمف ذم شمٚمؽ احلدائؼ 

أ ار اجلٜمة دمري ذم همػم أظمدود وصمٛمرها يماًم٘مالل يمٚمام ٟمزًمت صمٛمرة : ضماء قمـ أيب قمٌٞمدة أٟمف ىمال 

. قمادت ُمٙما ا أظمرى واًمٕمٜم٘مقد اصمٜما قمنم ذراقمًا 

  قمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك  وًم٘مد رءاه ٟمزًمة أظمرى : اًمًدر ذم اجلٜمة وم٘مال شمٕمامم : وذيمر أيْما 

 .  إذ يٖمِمك اًمًدرة ُما يٖمِمك قمٜمده ضمٜمة اعم٠موى 

 وأطماب اًمٞمٛملم ُما : وذيمر ُمـ ؿمجر اجلٜمة اًمًدر اعمخْمقد واًمٓمٚمح اعمٜمْمقد ، ىمال شمٕمامم 

  .  وـمٚمح ُمٜمْمقد  ذم ؾمدر خمْمقد أصحاب اًمٞمٛملم 

. ومِمجر اًمًدر ذم اجلٜمة ٓ يامصمؾ ؾمدر اًمدٟمٞما ، واًمٓمٚمح هق اعمقز اًمٙمثػم 
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: ـ قمالىمة صمامر اجلٜمة سمثامر اًمدٟمٞما ( 4

: اىقسم أهل العلم فوه إىل صائفتان 

:  ىماًمت سمقضمقد اًمٕمالىمة سملم صمامر اجلٜمة وصمامر اًمدٟمٞما ، واؾمتدًمقا سم٘مقل اهلل شمٕمامم :الطائفة األوىل 

 يمٚمام رزىمقا ُمٜمٝما ُمـ صمٛمرة ىماًمقا هذا اًمذي رزىمٜما ُمـ ىمٌؾ وأشمقا سمف ُمتِماهبا  . 

أن صمٛمر اجلٜمة ظمٞمار يمٚمف ٓ رذل ومٞمف سمخالف صمامر اًمدٟمٞما ومٛمٜمٝما ُما يٜم٘مك وُمٜمٝما يرذل ، وماعمراد 

. اًمتقاومؼ واًمتامصمؾ  سماًمتِماسمف

: واؾمتدًمقا سم٘مقل اسمـ يمثػم . .  ىماًمت إن اًمتِماسمف ذم اًمٚمقن واعمرأى دون اًمٓمٕمؿ :الطائفة الثاىوة 

هذا : يٓمقف قمٚمٞمٝمؿ اًمقًمدان سماًمٗمقايمف ومٞم٠ميمٚمق ا صمؿ ي١مشمقن سمٛمثٚمٝما ، ومٞم٘مقل هلؿ أهؾ اجلٜمة . . . }

 وأشمقا سمف "يمٚمقا وم٢من اًمٚمقن واطمد واًمٓمٕمؿ خمتٚمػ  : ومٞم٘مقل هلؿ اًمقًمدان . . أشمٞمتٛمقٟما سمف آٟمٗما  اًمذي

. { "ُمتِماهبا 

 أٟمف ٓ قمالىمة سملم صمامر اجلٜمة وصمامر اًمدٟمٞما إٓ ذم إؾمامء وم٘مط  ، ومال شمِماسمف سم٠مي طمال :والصواب 

. إطمقال ٓ ـمٕمؿ وٓ ًمقن وٓ ؿمٙمؾ وإٟمام جمد إؾمامء  ُمـ

 . " ًمٞمس ذم اجلٜمة مما ذم اًمدٟمٞما إٓ إؾمامء "- :  ريض اهلل يمام ىمال اسمـ قمٌاس 

: ـ ـمٕمام أهؾ اجلٜمة ( 5

 .  يمٚمقا واذسمقا هٜمٞمئا سمام يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقن  :ىمال شمٕمامم ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ذم اجلٜمة اًمٓمٕمام واًمنماب 

.  وهذا اًمٜمٕمٞمؿ دائؿ ٓ يٜم٘مٓمع  يمٚمقا واذسمقا هٜمٞمئا سمٛمآ أؾمٚمٗمتؿ ذم إيام اخلاًمٞمة : وىمال 

 سماق ُمًتٛمر  ُمثؾ اجلٜمة اًمتل وقمد اعمت٘مقن دمري ُمـ حتتٝما إ ار أيمٚمٝما دائؿ : ىمال ؾمٌحاٟمف و

 اهلل يٛمدهؿ سماًمٗمقايمف وأي  وأُمددٟماهؿ سمٗمايمٝمة وحلؿ مما يِمتٝمقن :  ىمال اهلل شمٕمامم ؛ اية  سمال

. أٟمقاع اًمٚمحقم اًمتل يِمتٝمق ا ذم اجلٜمة وهؿ اعم٘مرسمقن  ٟمقع ُمـ

 .  وحلؿ ـمػم مما يِمتٝمقن وىمد ظمص اًمٕمٚمامء حلؿ اًمٓمػم ذم أية ، ًمٕمٛمقم هذه أية 



 عيسى الفيفي. أ/ إعداد       صفة اجلنة يف القرآن الكريم              

  

 

 

56 

 وهل اًم٘مٓمٕمة ؛ " أول ُما ي٠ميمؾ أهؾ اجلٜمة زيادة يمٌد احلقت ": ٟماك أٟمقاع ضماءت ذم اًمًٜمة هو

. اعمٕمٚم٘مة ذم اًمٙمٌد ، وهل ذم اعمٓمٕمؿ ذم هماية اًمٚمذة  اعمٜمٗمردة

 : طمٞمث ورد ذيمر اًمٓمٕمام واًمنماب ذم اًم٘مرآن سماإلؿمارة دون اًمتٍميح 

 يٓماف قمٚمٞمٝمؿ سمّمحاف ُمـ ذهب وأيمقاب وومٞمٝما ُما  :ومٗمل آية ؾمقرة اًمزظمرف ىمقل اهلل شمٕمامم 

 إؿمارة إمم اًمٓمٕمام واًمنماب دون اًمتٍميح شمِمتٝمٞمف إٟمٗمس وشمٚمذ إقملم وأٟمتؿ ومٞمٝما ظماًمدون 

سمٜمققمٞمة اًمٓمٕمام ، وًمق مل يٙمـ ذم اًمّمحاف ـمٕمام وذم إيمقاب ذاب ومال ُمٕمٜمك ُمـ اإلـماومة هبام 

. قمغم أهؾ اجلٜمة اخلاًمدون ومٞمٝما 

واًمٓمٕمام ذم اجلٜمة ٓ يتحٚمؾ ويٜمتج قمـ اًمٓمٕمام ذم اًمدٟمٞما ُمـ اًمٗمْمالت اًم٘مذرة ، وماجلٜمة دار ـمٞمٌة 

ُمٓمٝمرة ، وأهٚمٝما ـمٞمٌقن ، ويمؾ ُما ومٞمٝما ُمـ ٟمٕمٞمؿ طمتك ُما يٜمتج قمـ اًمٓمٕمام ومٞمٝما ٟمٕمٞمؿ ـمٞمب ـماهر 

. ـمٞمب ، وًمٙمٜمف يّمػم رؿمحا ُمـ أسمدا ؿ يمرؿمح اعمًؽ إذومر خيرج ُمـ ضمٚمقدهؿ 

 : ـ ذاب أهؾ اجلٜمة وأٟمقاقمف ( 6

 :شمٗمْمؾ اهلل شمٕمامم قمغم قمٌاده اًمّماحللم سم٠مٟمقاع ؿمتك ُمـ اعمنموسمات اعمختٚمٗمة 

 . . .  ُمثؾ اجلٜمة اًمتل وقمد اعمت٘مقن ومٞمٝما أ ار ُمـ ُماء همػم ءاؾمـ : ىمال شمٕمامم :  ـ اعماء  /أ

.  وهق اعمّمٌقب اًمًائؾ ذم همػم أظمدود دون اٟم٘مٓماع  وُماء ُمًٙمقب : وىمال 

.  يمام وصٗمف اهلل ذم يمتاسمف  وأ ار ُمـ ًمٌـ مل يتٖمػم ـمٕمٛمف : ىمال شمٕمامم : ـ اًمٚمٌـ / ب

.  ًمٞمس ومٞمف ؿمقائب وٓ رواؾمب  وأ ار ُمـ قمًؾ ُمّمٗمك : ىمال شمٕمامم :  ـ اًمٕمًؾ /ج

  اعمراد يم٠مس اخلٛمر ويم٠مؾما دهاىما    وأ ار ُمـ َخر ًمذة ًمٚمِمارسملم : ىمال شمٕمامم :  ـ اخلٛمر /د

  .  يً٘مقن ُمـ رطمٞمؼ خمتقم : ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝما يمذًمؽ اًمرطمٞمؼ ، ًممية 
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: وَخر اجلٜمة ٓ يِمٌف َخر اًمدٟمٞما اعمقصقف سم٠مىمٌح اًمّمٗمات وأظمٌثٝما ، وٓ همقل ومٞمٝما ، واًمٖمقل 

هق اًمٗمًاد اًمذي يٚمحؼ ذم اخلٗماء ، ومال يٛمرض وٓ أذى وٓ ُمٙمروه قمغم ؿمارسمٞمٝما ذم ضمًؿ وٓ 

  . ٓ ًمٖمق ومٞمٝما وٓ شم٠مصمٞمؿ قم٘مؾ وٓ همػم ذًمؽ ، ويتداول أهؾ اجلٜمة اًمٙم٠مس 

 طمًـ ، وـمٕمٛمٝما ـمٞمب يتٚمذذ سمف أهؾ ق ًمق ا ُمنم سمٞمْماء ًمذة ًمٚمِمارسملم ذيمرها اهلل سم٠م ا 

 ٓ شمٜمتٝمل أسمدا ، وأن  وٓ هؿ قمٜمٝما يٜمزومقن اجلٜمة سماًمٌٝمجة واًمنور وأظمؼمٟما أ ا ٓ شمٜمٗمد 

 ، وىمد يٛمزج أطمٞماٟما سماًمٙماومقر  ويم٠مؾما دهاىما اعمت٘ملم ينمسمقن ُمـ يم٠مس ممٚمقءة ُمتتاسمٕمة صاومٞمة 

ذم ـمٞمب رائحتف وأطمٞماٟما سماًمزٟمجٌٞمؾ وأطمٞماٟما يٛمزج ُمـ ذاب يًٛمك شمًٜمٞمؿ ، وهق أذف 

وىمال  إن إسمرار ينمسمقن ُمـ يم٠مس يمان ُمزاضمٝما يماومقرا : وأقمغم ذاب ذم اجلٜمة ىمال شمٕمامم 

 .  وُمزاضمف ُمـ شمًٜمٞمؿ : وىمال شمٕمامم  .  ويً٘مقن ومٞمٝما يم٠مؾما يمان ُمزاضمٝما زٟمجٌٞمال : أيْما 

. ٟم٠ًمل اهلل أن يٛمـ قمٚمٞمٜما ُمـ ومْمٚمف وإطمًاٟمف وأن يرمحٜما سمرمحتف 

 

: ـ اًمرزق ذم اجلٜمة ، واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم رزق اًمدٟمٞما ( 7

هق ُما أقمده اهلل ًمٕمٌاده اًمّماحللم ُمـ ُم٠ميمؾ وُمنمب وُما هيٜم٠م سمف قمٞمِمٝمؿ ذم ضمٜمات : رزق اجلٜمة 

. اًمٜمٕمٞمؿ 

خيؼم أٟمف أقمٓمك قمٌاده اًمّماحللم اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ُمـ  .  إن هذا ًمرزىمٜما ُما ًمف ُمـ ٟمٗماد : ىمال شمٕمامم 

اًمٗمايمٝمة اًمنماب واًم٘ماسات واًمٚمذات اًمٕمٔمٞمٛمة هق يمراُمة ُمٜمف ورزق ، وهذا اًمرزق ٓ زوال 

 وم٠موًمئؽ يدظمٚمقن اجلٜمة وهق دائؿ ُمًت٘مر ذم مجٞمع إوىمات وسمدون طمًاب  وٓ ٟمٗماد ًمف

 . يرزىمقن ومٞمٝما سمٖمػم طمًاب 

 َوَٟماَدى َأْصَحاُب اًمٜمَّاِر وإن أهؾ اًمٜمار يٓمٚمٌقن ُمـ أهؾ اجلٜمة مما رزىمقا ُمـ اعمٓمٕمؿ واعمنمب 

َُمُٝماَم قَمغَم اًْمَٙماومِِريـ  َأْصَحاَب  ـَ اعْمَاء َأْو مِمَّا َرَزىَمُٙمُؿ اهللُّ ىَماًُمقْا إِنَّ اهللَّ طَمرَّ  . اجْلَٜمَِّة َأْن َأومِٞمُْمقْا قَمَٚمْٞمٜمَا ُِم
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وخيؼم اهلل سمٛمققمد ـمٕمام أهؾ اجلٜمة وذاهبؿ وهق وىمت اًمٌٙمرة واًمٕمٌم ُمـ  ار أيام اًمدٟمٞما ، ٕٟمف 

ذم اجلٜمة وٓ  ار ، ومٝمؿ ذم ٟمقر دائؿ وأسمدا ٓ يٜماُمقن وهلؿ ُم٘مدار اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝمار ومٞمٕمرومقن  ٓ ًمٞمؾ

 .سم٢مرظماء احلجب وإهمالق إسمقاب ويٕمرومقن اًمٜمٝمار سمرومع احلجب وومتح إسمقاب  ُم٘مدار اًمٚمٞمؾ

  يًٛمٕمقن ومٞمٝما ًمٖمقا وٓ شم٠مصمٞمام وهلؿ رزىمٝمؿ ومٞمٝما سمٙمرة وقمِمٞما ٓ  . 

 . " اًمٜمقم أظمق اعمقت وٓ يٜمام ذم اجلٜمة ": وذم طمديث ضماسمر قمـ رؾمقل اهلل أٟمف ىمال 

 ، وهق اعم٠ميمؾ واعمنمب ، ويمقن هذا اًمرزق يمريام  ورزق يمريؿ ووصػ اهلل اًمرزق سم٠مٟمف يمريؿ 

 رزىما صمؿ يمقن اًمرزق طمًٜما . اًمٙمريؿ ٓ يٙمقن إٓ وصٗما ًمٚمرازق إؿمارة إمم ُمٕمٜمك ًمٓمٞمػ  ُمع أن

 . طمًٜما 

ـَ ومِٞمَٝما : ىمال شمٕمامم  تَِٝما إْ َاُر ظَماًمِِدي ِري ُِمـ حَتْ  َوَُمـ ُي١ْمُِمـ سمِاهللَِّ َوَيْٕمَٛمْؾ َصاحِلًا ُيْدظِمْٚمُف ضَمٜمَّاٍت دَمْ

ـَ اهللَُّ ًَمُف ِرْزىمًا  َأسَمدًا ىَمدْ  ًَ اعمٓماقمؿ واعمِمارب وؾمائر ُما أقمده اهلل ٕوًمٞمائف ذم اجلٜمة : اعمراد  . َأطْم

. ومٓمٞمب هلؿ 

: الفرق بين رزق الجنة ورزق الدنيا 

إن رزق اجلٜمة رزق قمٔمٞمؿ يمريؿ طمًـ ، وأوضمف آظمتالف سمٞمٜمف وسملم رزق اًمدٟمٞما يمثػمة وٓ 

سمؾ ًمٞمًت هٜماك أدٟمك ٟمًٌة سمٞمٜمٝمام ٓ ذم اًمٚمذة وٓ ذم اًمٓمٕمؿ وٓ ذم اًمٓمٞمب وٓ ذم  ُمِماهبة سمٞمٜمٝمام ،

. وٓ ذم أي رء إٓ اعمًٛمك  اجلقدة وٓ ذم اعمٜمٔمر وٓ اًمرائحة

: وُمـ اًمٗمروق اًمٔماهرة سمٞمٜمٝمام ُما يكم 

ـ رزق اًمدٟمٞما يٜم٘مٓمع ذم أي ومّمؾ ُمـ ومّمقل اًمًٜمة إُما سمٜمٗماد أو ومٜماء ، أُما رزق اجلٜمة ومال يٜمٗمد 1

هق دائؿ ُمًتٛمر ذم مجٞمع إوىمات ومٚمٞمًت هٜماك ومايمٝمة ؿمتقية وٓ ومايمٝمة صٞمٗمٞمة  وٓ يٗمٜمك سمؾ

. وٓ يزول سم٠مي طمال ُمـ إطمقال  وإٟمام ٟمٕمٞمؿ دائؿ ٓ يٜم٘مٓمع

ـ رزق اًمدٟمٞما ومٞمف اجلٞمد واًمرديء ، أُما أرزاق اجلٜمة ومٙمٚمٝما ضمٞمدة ًمٞمس ومٞمٝما ُما يرذل يمٚمٝما ظمٞمار 2

. واًمٓمٕمؿ واًمرائحة وطمًـ اعمٜمٔمر ويمؾ صٗمة ُمرهمب ومٞمٝما  ذم اجلقدة واًمٚمذة
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ـ رزق اًمدٟمٞما ٓ حيّمؾ إٓ سمجٝمد وسمحث ، أُما رزق اجلٜمة ومٞمحّمؾ دون شمٕمب أو ُمِم٘مة ، سمؾ 3

 وٟمٕمٛمة وإطمًاٟمًا ومتٌارك اهلل ذو اجلالل  شمٕمامم ُمٙمرُمقن ومْمال ُمـ اهلل يّمؾ ٕهؾ اجلٜمة وهؿ

. واإليمرام 

ـ رزق اًمدٟمٞما حيتاج إمم شمٜماول سمخالف رزق اجلٜمة ، وم٘مد ذًمؾ ومٞمحّمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٌد اًمّماًمح ذم 4

 وذًمٚمت ىمٓمقومٝما ؿماء ؾمقاء يمان ىمائاًم أو ىماقمدًا أو ُمْمٓمجٕمًا أو ُمتٙمئًا   اجلٜمة قمغم أي طمال

 . شمذًمٞمال 

: حال أهل الجنة في الجنة : سابعا 

:ىأىـىىالرؤوظى
: ـ اعمراد سماحلًٜمك واًمزيادة وأىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمرؤية 1

. ود اًم٘مٌح ، واحلًٜمك ظمالف اًمًقأى : احلًـ ذم اًمٚمٖمة 

. اًمٜمٛمق وهق ود اًمٜم٘مّمان : واًمزيادة 

ٌة ُأْوًَمـِئَؽ َأْصَحاُب : ىمال شمٕمامم  ٜمَك َوِزَياَدٌة َوَٓ َيْرَهُؼ ُوضُمقَهُٝمْؿ ىَمؽَمٌ َوَٓ ِذًمَّ ًْ ٜمُقْا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي ٚمَّ  ًمِّ

 . ُهْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن  اجْلَٜمَّةِ 

 (1):ـ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمرؤية 

اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمٕمامم ، مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمحاسمة وذم : اجلٜمة ، واًمزيادة :  احلًٜمك :إول 

. أسمق سمٙمر اًمّمديؼ واًمتاسمٕملم وهمػمهؿ ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ اًمّماحللم  ُم٘مدُمتٝمؿ

. ُمٖمٗمرة اهلل وروقاٟمف وهق ىمقل جماهد : طمًٜمة ُم٘ماسمؾ طمًٜمة ، اًمزيادة :  احلًٜمك :اًمثاين 

ُمْماقمػ احلًٜمة إمم قمنم وإمم : واطمدة ُمـ احلًٜمات سمقاطمدة ، واًمزيادة :  احلًٜمك :اًمثاًمث 

. ىمقل اسمـ قمٌاس وىمتادة وهمػممها  ؾمٌٕمامئة ، وهذا هق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً(ًً.188ًًً/2ًً:ً)ً،ًًتػيريًًادلاورديًًًً(71ًًـ64ًًًً/15ًً:ً)ًـًًًاـظرًتػيريًاؾطربيًًً(1)
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. ُما أقمٓمقا ذم اًمدٟمٞما : اجلزاء ذم أظمرة ، واًمزيادة :  احلًٜمك :اًمراسمع 

. اًمدوام : اًمثقاب ، اًمزيادة :  احلًٜمك :اخلاُمس 

 أن اعمراد سماًمزيادة يمؾ زيادة قمغم إدظماهلؿ اجلٜمة ، ويدظمؾ ذم ذًمؽ  رمحف اهلل ورضمح اًمٓمؼمي 

ُما يٕمٓمٞمٝمؿ اعمقمم ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ُمـ همرف وىمّمقر وطمقر ورى وٟمٔمر إمم وضمٝمف ضمؾ وقمال ، 

. ومٚمؿ خيّمص ؾمٌحاٟمف ؿمٞمئا دون رء ًمذا ومٝمق يٕمؿ يمؾ ٟمٕمٞمؿ ذم اجلٜمة 

اًمٜمٔمر إمم وضمف اًمرمحـ قمز : اجلٜمة ، واًمزيادة : وإدًمة اًمٕم٘مٚمٞمة واًمٜم٘مٚمٞمة قمغم أن اعمراد سماحلًٜمك 

: وضمؾ ُما يكم 

: قيل نالدلول ال

هذه  - - شمال رؾمقل اهلل :  ىمال   ُما رواه أمحد وُمًٚمؿ واًمٜمًائل وهمػمهؿ قمـ صٝمٞمب 

 إذا دظمؾ أهؾ اجلٜمة اجلٜمة ، وأهؾ اًمٜمار اًمٜمار ، ":  ىمال  ًمٚمذيـ أطمًٜمقا احلًٜمك وزيادة  :أية 

أمل يٌٞمض : يا أهؾ اجلٜمة إن ًمٙمؿ قمٜمد رسمٙمؿ ُمققمدا يريد أن يٜمجز يمٛمقه ، ىماًمقا : ٟمادى ُمٜماد 

ومٞمٙمِمػ احلجاب ومٞمٜمٔمرون إًمٞمف : وضمقهٜما ويث٘مؾ ُمقازيٜمٜما ويدظمٚمٜما اجلٜمة وجيرٟما ُمـ اًمٜمار ؟ ىمال 

 . "ومقاهلل ُما أقمٓماهؿ اهلل ؿمٞمئا أطمب إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر إًمٞمف وٓ أىمر ٕقمٞمٜمٝمؿ : ىمال 

: الدلول العقيل 

 اًمتٕمريػ وماٟمٍمف إمم اعمٕمٝمقد اًمًاسمؼ دار اًمًالم ذم " أل "أن احلًٜمك ًمٗمظ ُمٗمردة دظمؾ قمٚمٞمٝما 

واعمًٚمٛمقن يٕمرومقن أن دار اًمًالم هل اجلٜمة ، إذا صمٌت  .  واهلل يدقمق إمم دار اًمًالم : أية 

. رؤية اهلل شمٕمامم : وضمب أن يٙمقن اعمراد ُمـ اًمزيادة أُمرا ُمٖمايرا ، ومدل قمغم أن اعمراد سماًمزيادة 

 (1).وهق اًم٘مقل اًمراضمح قمغم ؾمائر إىمقال 

ً(ًً.77ًً/17ًً):ًـًًًاـظرًاؾمػيريًاؾؽلريًً (1)
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: ـ إصمٌات رؤية اهلل شمٌارك وشمٕمامم ذم اجلٜمة 

أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة جمٛمٕمقن قمغم أن رؤية اهلل إٟمام شمٙمقن ذم أظمرة ، وهذه قم٘مٞمدة صماسمتة صحٞمحة 

: واؾمتدًمقا قمغم صمٌقت اًمرؤية سمأيات اًم٘ماـمٕمة وإطماديث اًمّمحٞمحة اًمثاسمتة ُما يكم 

: أ ـ األدلة من القرآن الكريم عذ ثبوهتا 

ٌة : ـ ىمال شمٕمامم  ا َٟمافمَِرٌة  ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ ٟمَّارِضَ َ يٕمٜمل ُمنمومة ُمـ اًمٌٝماء واحلًـ  .  إمَِم َرهبِّ

 (1). ومال شمٙمٞمٞمػ وٓ متثؾ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمِمٞمٌف  ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم وشمرى رهبا  واًمٜمٕمٞمؿ

َتِ٘مٞمٍؿ : ـ ىمال شمٕمامم  ًْ اٍط ُمه اَلِم َوهَيِْدي َُمـ َيَِماُء إمَِم ِسَ ًَّ ـَ  َواهللُّ َيْدقُمق إمَِم َداِر اًم ِذي ٚمَّ  ًمِّ

ٜمُقاْ  ًَ ٌة ُأْوًَمـِئَؽ َأْصَحاُب اجْلَٜمَِّة ُهْؿ ومِٞمَٝما  َأطْم ٜمَك َوِزَياَدٌة َوَٓ َيْرَهُؼ ُوضُمقَهُٝمْؿ ىَمؽَمٌ َوَٓ ِذًمَّ ًْ احْلُ

اًمذيـ أطمًٜمقا هلل واضمتٜمٌقا ُما  اهؿ قمٜمف ، وزيادة قمغم ذًمؽ اًمٜمٔمر إمم وضمف   أن. (2)ظَماًمُِدوَن 

. اًمرمحـ ضمؾ ضمالًمف 

ـِ : ـ ىمال شمٕمامم  ُف ىَماَل َربِّ َأِريِن َأٟمُٔمْر إًَِمْٞمَؽ ىَماَل ًَمـ شَمَرايِن َوًَمـٙمِ َٛمُف َرسمه  َوعَمَّا ضَماء ُُمقؾَمك عمِِٞمَ٘ماشمِٜمَا َويَمٚمَّ

ٌَِؾ ضَمَٕمَٚمُف َديّمًا َوظَمرَّ ُمقؾَمك َصِٕم٘مًا  ُف ًمِْٚمَج غمَّ َرسمه ْقَف شَمَرايِن وَمَٚمامَّ دَمَ ًَ ٌَِؾ وَم٢مِِن اؾْمَتَ٘مرَّ َُمَٙماَٟمُف وَم اٟمُٔمْر إمَِم اجْلَ

ُل اعْم١ُْمُِمٜملَِم  ٌُْت إًَِمْٞمَؽ َوَأَٟمْا َأوَّ ٌَْحاَٟمَؽ شُم :  واًمدًٓمة ُمـ هذه أية . (3)وَمَٚمامَّ َأوَماَق ىَماَل ؾُم

. ـ ٓ ئمـ سمٛمقؾمك يمٚمٞمؿ اًمرمحـ أم ي٠ًمل رسمف اعمًتحٞمؾ سمؾ هق أقمٔمؿ ُمـ اعمحال 1

. ـ ًمق يماٟمت اًمرؤية حماًمة ٕٟمٙمر رب اًمٕمزة قمغم ُمقؾمك ؾم١ماًمف اًمرؤية 2

ـ أن مل ي٘مؾ ًمـ أرى أو ٓ دمقز رؤيتل ، ًمٙمـ ُمقؾمك ٓ شمتحٛمؾ ىمقاه اًمٌٍمية ذم اًمدٟمٞما ًمْمٕمٗمف 3

 .ـ أظمؼم اهلل أن اجلٌؾ ٓ يثٌت ًمرؤية اهلل رهمؿ ىمقشمف ومٙمٞمػ سمٛمقؾمك اًمْمٕمٞمػ 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ً(ً.340ً/5ً:ً)ً،ًػمحًاؾؼدقرًًً(215ًً/4ًً):ًـًًتػيريًًاؾـيػيًً (1)

 ً(ً.26ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًـ25ًًً):ًـًًدورةًقوـسً،ًاآلقاتً (2)

(ً.143ً)ـًًدورةًاألعرافً،ًاآلقةً (3)
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. ـ أن اهلل قمٚمؼ اًمرؤية سمثٌقت اجلٌؾ ، ومٚمٞمًت حماًمة ذم ذاهتا 5

. ـ أن اهلل دمغم ًمٚمجٌؾ وهق مجاد ومٙمٞمػ يٛمتٜمع أن يتجغم ٕوًمٞمائف 6

 (4).ـ أن ُمـ ضماز اًمتٙمٚمؿ ُمٕمف ومرؤيتف ضمائز ُمـ سمال أومم 7

أن اهلل ىمال عمقؾمك ًمـ شمراين ٕن ىمقاك اًمٌٍمية وٕمٞمٗمة ضمدا ذم اًمدٟمٞما ، وأن اجلٌؾ ُمع ىمقشمف 

وصالسمتف ٓ يثٌت ًمٚمتجكم ذم اًمدٟمٞما ومٙمٞمػ سماًمٌنم اًمْمٕمٞمػ ، وماجلٌؾ إذا مل يثٌت ًمرؤية اهلل ومٝمؾ 

. يثٌت اًمٌنم اًمْمٕمٞمػ 

ُمادام أن اهلل قماىمب اًمٙمٗمار سمٕمدم رؤيتف  .  يمال إ ؿ قمـ رهبؿ يقُمئذ عمحجقسمقن : ـ ىمال شمٕمامم 

. أظمرة ، ومل مل يره اعم١مُمٜمقن ًمٙماٟمقا حمجقسملم يمذًمؽ ، واًمٚمٗمظ خيص اًمٙمٗمار وم٘مط  ذم

: ب ـ األدلة من السنة عذ ثبوهتا 

يا رؾمقل اهلل هؾ ٟمرى رسمٜما يقم اًم٘مٞماُمة ؟ وم٘مال : ىمال أٟماس : ـ ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ىمال 

 هؾ ": ٓ يا رؾمقل اهلل ، ىمال :  ىماًمقا " هؾ شمْماُمقن ذم رؤية اًمِمٛمس ًمٞمس دو ا ؾمحاب ؟ " :

 وم٢مٟمٙمؿ ":  ىماًمقا ٓ يا رؾمقل اهلل ، ىمال "شمْمارون ذم اًم٘مٛمر ًمٞمٚمة اًمٌدر ًمٞمس دوٟمف طمجاب ؟ 

هذا ًمٗمظ اًمٌخاري  . "شمروٟمف يقم اًم٘مٞماُمة يمذًمؽ 

ً(ً.328ًًــ327ًًً):ًـًًحاديًاألرواحًً (1)
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 . " إٟمٙمؿ ؾمتقن رسمٙمؿ قمٞماٟما ": ىمال رؾمقل اهلل :  ىمال  ريض اهلل قمٜمف قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل 

هذا ًمٗمظ اًمٌخاري 

 رؤية اهلل سمام يدرك قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞما قمٞماٟما وٟمٔمرا ورؤية ، سمرؤية  قمٚمٞمف اًمًالم ؿمٌف اًمٜمٌل 

اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وهذا اًمتِمٌٞمف ًمٞمس شمِمٌٞمٝمًا هلل شمٕمامم وإٟمام هق شمِمٌٞمف اًمرؤية ٓ شمِمٌٞمف اعمرئل 

 ، وهمػمها أطماديث (1)سماعمرئل شمٕمامم اهلل قمام ي٘مقل اًمٔماعمقن قمٚمق يمٌػما يٚمؼ سمف وسمٕمٔمٛمة ؾمٚمٓماٟمف

. يمثػمة صحٞمحة ذم إصمٌات رؤية اعم١مُمٜملم وأوًمٞماء اهلل شمٕمامم ًمرهبؿ يقم اًم٘مٞماُمة ذم ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ 

: ىمال ؿمٞمخ اإلؾمالم سمٕمد إيراد قمدد ُمـ إطماديث 

وهذه إطماديث وهمػمها ذم اًمّمحاح ، وىمد شمٚم٘ماها اًمًٚمػ وإئٛمة سماًم٘مٌقل ، واشمٗمؼ قمٚمٞمٝما 

أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة ، وإٟمام يٙمب هبا أو حيرومٝما اجلٝمٛمٞمة وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمٕمتزًمة واًمراومْمة 

وٟمحقهؿ اًمذيـ يٙمذسمقن سمّمٗمات اهلل شمٕمامم وسمرؤيتف وهمػم ذًمؽ ، وهؿ اعمٕمٓمٚمة ذار اخلٚمؼ 

 (2).واخلٚمٞم٘مة 

: ج ـ أقوال بعض الصحابة والتابعني 

اًمٜمٔمر إمم وضمف :  ىمال  ًمٚمذيـ أطمًٜمقا احلًٜمك وزيادة : قمـ طمذيٗمة سمـ اًمٞمامن ذم ىمقًمف شمٕمامم  ــ

. شمٕمامم اهلل 

. ٟمٕمؿ :  يمؾ ُمـ يدظمؾ اجلٜمة يرى اهلل شمٕمامم ؟ ىمال ريض اهلل قمٜمٝمام - ــ وؾمئؾ اسمـ قمٌاس 

 شمٜمٔمر إمم رهبا  إمم رهبا ٟمارضة  ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ،  وضمقه يقُمئذ ٟمارضة ىمال قمٙمرُمة ذم ىمقل اهلل  ــ

 .اًمٜماس يٜمٔمرون إمم اهلل يقم اًم٘مٞماُمة سم٠مقمٞمٜمٝمؿ : ــ ىمال ُماًمؽ سمـ أٟمس 

 ً(ً.211ً):ًـًًًاـظرًذرحًاؾعؼقدةًاؾطواوقةًً (1)

ًًً(ً.391ً/3ًً):ًـًًًجمؿوعةًاؾػماوىًالبنًتقؿقةًً (2)
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 يمال إ ؿ ُما شم٘مقل ذم ىمقل اهلل :  يمتب قمٚمٞمٝما  رمحف اهلل ــ وضملء سمرىمٕمة عمحٛمد سمـ إدريس 

عما طمجٌقا ه١مٓء ذم اًمًخط يمان هذا دًمٞما قمغم أ ؿ : ؟ وم٘مال  . يقُمئذ عمحجقسمقن  قمـ رهبؿ

ٟمٕمؿ وسمف أديـ : يا أسما قمٌد اهلل وسمف شم٘مقل ؟ ، ومرد سم٘مقًمف : وم٘مال اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ، يروٟمف ذم اًمروا 

. حمٛمد سمـ إدريس أٟمف يرى اهلل عما قمٌد اهلل شمٕمامم  اهلل ، ًمق مل يقىمـ

 وأٟما أىمقل سمام ىماًمف رؾمقل اهلل وأصحاسمف واًمتاسمٕملم ُمـ أئٛمة اإلؾمالم ، أئٛمة أهؾ اًمًٜمة واجلامقمة }

  .{وسمف أُمقت ، وسمف أًم٘مك اهلل شمٕمامم سمٛمِمٞمئة اهلل  وأديـ اهلل سمف ،

 

 .ـًًًفذاًرأقيًاخلاصًبيًادمؼقمهًؿنًؿـفجًأفلًاؾيـةًواجلؿاعةًً (1)

.ًـًًًاـظرًًـوـقةًاؾؼوطاـيًً (2)

ً
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: ـ ُمقىمػ ٟمٗماة اًمرؤية واًمرد قمٚمٞمٝمؿ 3

ذهب اجلٝمٛمٞمة واعمٕمتزًمة إمم ٟمٗمل رؤية اهلل شمٕمامم ذم أظمرة ، وه١مٓء ومئة وٚمت اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح 

اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وَتٌٓمت ذم أودية اًمْمالل ، ومخاًمٗمت سمذًمؽ ُمٜمٝمج اًمّمحاسمة  وشمٜمٙمٌت

 (1).اعمٕمرووملم سماًمّمالح وآؾمت٘ماُمة واإلىماُمة واإلُماُمة ذم اًمديـ  واًمتاسمٕملم وأئٛمة اعمًٚمٛملم

: واؾمتدًمقا سم٠مدًمة هل ذم اًمقاىمع طمجة قمٚمٞمٝمؿ 

ىماًمقا أن اهلل يدرك إسمّمار ذم  .  ٓ شمدريمف إسمّمار وهق يدرك إسمّمار : ـ ىمال شمٕمامم 1

. وأٟمف يراها ذم اًمدٟمٞما وأظمرة ، ومال شمراه وٓ شمدريمف إسمّمار ذم اًمدٟمٞما وأظمرة  اًمدٟمٞما وأظمرة ،

 :طمٞمٜمام ـمٚمب أن يريف ٟمٗمًف قمٚمٞمف اًمًالم ـ اؾمتدل اجلاطمدون ًمٚمرؤية سم٘مقل اهلل شمٕمامم عمقؾمك 2

 ًمـ شمراين  . . ..  .  ىماًمقا أن ًمـ   ٓ يمٚمٛمة شمدل قمغم شم٠ميمٞمد اًمٜمٗمل وشم٠مسمٞمده اًمذي ٓ شمٕمٓمٞمف 

.  شمٜمٗمل اعمًت٘مٌؾ { ٓ }وذًمؽ أن 

وهذه إدًمة وماؾمدة وُمردودة قمٚمٞمٝمؿ ، واؾمتدٓهلؿ هبا سماـمؾ ضمدا ، وطمجة قمٚمٞمٝمؿ ذم صمٌقت 

. اًمرؤية 

: ـ ؾمالم اهلل شمٕمامم قمغم أهؾ اجلٜمة وخماـمٌتف هلؿ 4

 ، وأن  ؾمالم ىمقٓ ُمـ رب رطمٞمؿ : أٟمف يًٚمؿ قمغم أهؾ اجلٜمة وم٘مال ضمّؾ وقمال أظمؼم اعمقمم 

. اًمًالم طم٘مٞم٘مة 

واًمًالم سماًمٜمًٌة ٕهؾ اجلٜمة أيمٛمؾ إؿمٞماء وأقمٔمٛمٝما ، وٓ رء ومقىمف إٓ اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل 

 (2).وهق هماية وُمراد أهؾ اجلٜمة وُمٓمٚمٌٝمؿ  شمٕمامم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ً(ً.204ً):ًـًًًاـظرًذرحًاؾعؼقدةًاؾطواوقةًً (1)

ً(ً.381ًًًً):ًـًًًاـظرًحاديًاألرواحً (2)
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ىمٞمؾ إن ؾمالم اهلل قمغم أهؾ اجلٜمة يتؿ سمقاؾمٓمة اعمالئٙمة ، ومٝمل شمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ ، ومتدظمؾ 

 (1).ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ يا أهؾ اجلٜمة ُمـ رسمٙمؿ رطمٞمؿ : سماب ىمائٚملم هلؿ  قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ

 أن اهلل هق اًمذي يًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمدًمٞمؾ اًمت٠ميمٞمد سماعمّمدر ذم أية واهلل أقمٚمؿ  - :إال أن الراجح 

 .  ُمـ رب رطمٞمؿ :  وىمقًمف شمٕمامم أيْما  ىمقٓ : وهق يمٚمٛمة  اًمٙمريٛمة

 (2).ىمقٓ ُمـ رب رطمٞمؿ سمال واؾمٓمة : ؾمالم ي٘مال ٕهؾ اجلٜمة : أي 

 إن اهلل ": ىمال  - - إن اًمٜمٌل : ىمال  - - وذم اًمّمحٞمحلم وهمػممها قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

: ًمٌٞمؽ رسمٜما وؾمٕمديؽ واخلػم ذم يديؽ ، ومٞم٘مقل : يا أهؾ اجلٜمة ، ومٞم٘مقًمقن : ي٘مقل ٕهؾ اجلٜمة 

ٓ ٟمرى يا رب ، وىمد أقمٓمٞمتٜما ُما مل شمٕمط أطمد ُمـ ظمٚم٘مؽ ،  وُما ًمٜما: هؾ روٞمتؿ ؟ ومٞم٘مقًمقن 

: يا رب وأي رء أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ؟ ومٞم٘مقل : أٓ أقمٓمٞمٙمؿ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ؟ ومٞم٘مقًمقن : ومٞم٘مقل 

 (3).ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  . "أطمؾ قمٚمٞمٙمؿ روقاين ومال أؾمخط قمٚمٞمٙمؿ سمٕمده أسمدا 

 وؾماق ومٞمف قمدة { يمالم اًمرب ُمع أهؾ اجلٜمة }وىمد ووع اًمٌخاري ذم صحٞمحف سماسما قمـ 

 (4).أطماديث 

. وم٠مقمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ ٕهؾ اجلٜمة رؤيتٝمؿ هلل ؾمٌحاٟمف وخماـمٌتٝمؿ إياه شمٌارك وشمٕمامم 

 ً(ً.547ً/23ًً/4ًً):ًـًًًؿعاملًاؾمـزقلً (1)

 ً(ًً.355ً/6ًً):ًـًًًتقيريًاؾؽرقمًادلـانًيفًتػيريًؽالمًاؾرمحنً (2)

ً(ً.205ًً/8ً:ً)ًؽالمًربًاؾعادلنيًؿعًأفلًاجلـةًًً(38ً)ًاؾموحقدً،ًبابًً(97ًً)ؽمابً:ًـًًًصوقحًاؾلىاريً (3)

ً(ً.2176ًً/4ً:ً)ًإحاللًاؾرضوانًعؾىًأفلًاجلـةًًً(2ً)ًاجلـةًوصػةًـعقؿفاًوأفؾفاً،ًبابًً(51ً)ؽمابً:ًصوقحًؿيؾمً

ً(ً.205ًً/8ًً):ًـًًًاـظرًصوقحًاؾلىاريًً (4)

ً
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: ـ ؾمالم اعمالئٙمة قمغم أهؾ اجلٜمة ودظمقهلؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ سماب 5

: أ ـ سالم ادالئكة األول يف اجلنة 

أن اعمالئٙمة أول ُما شمًٚمؿ قمغم أهؾ اجلٜمة وشمًت٘مٌٚمٝمؿ قمٜمد أسمقاب اجلٜمة اًمرئٞمًٞمة ومتحٞمٞمٝمؿ وهتٜمئٝمؿ 

ُْؿ إمَِم اجْلَٜمَِّة ُزَُمرًا طَمتَّك إَِذا ضَماُؤوَها َووُمتَِحْت اجلٜمة واخلٚمقد ومٞمٝما  سمدظمقل َ٘مْقا َرهبَّ ـَ اشمَّ ِذي  َوؾِمٞمَؼ اًمَّ

ا َوىَماَل هَلُؿْ  ٌُْتْؿ وَماْدظُمُٚمقَها ظَماًمِِديـ َ َأسْمَقاهُبَ
 قمٜمد هتذيٌٝمؿ وشمٜم٘مٞمتٝمؿ ي٠مذن ظَمَزَٟمُتَٝما ؾَمالٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ـمِ

ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ : وومتحت هلؿ أسمقاب اجلٜمة ، ىمال هلؿ ظمزٟمة اجلٜمة  هلؿ سمدظمقل اجلٜمة سمٕمد اًمِمٗماقمة ،

. ويٌنمو ؿ سماًمٓمٞمب واًمدظمقل واخلٚمقد  وم٠مول ُما يٌدؤو ؿ سماًمًالم ، صمؿ هيٜمئق ؿ

: ب ـ سالم ادالئكة ادستمر ودخوهلم عذ أهل من كل باب 

اهِتِْؿ َواعَماَلِئَٙمُة : ىمال شمٕمامم  يَّ ـْ آسَماِئِٝمْؿ َوَأْزَواضِمِٝمْؿ َوُذرِّ ـْ َصَٚمَح ُِم  ضَمٜمَّاُت قَمْدٍن َيْدظُمُٚمقَ َا َوَُم

ـ يُمؾِّ سَماٍب  َيْدظُمُٚمقَن قَمَٚمْٞمِٝمؿ اِر ُمِّ ٌَك اًمدَّ شُمْؿ وَمٜمِْٕمَؿ قُمْ٘م أن أهؾ اجلٜمة  . ؾَماَلٌم قَمَٚمْٞمُٙمؿ سماَِم َصؼَمْ

شمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ سماب ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ سمام صؼمشمؿ قمغم ـماقمة  يدظمٚمقن ضمٜمات قمدن واعمالئٙمة

. رسمٙمؿ ذم اًمدٟمٞما ومٜمٕمؿ قم٘مٌك اًمدار 

وهذا ُمـ قمٚمق ذف وُمرشمٌة أهؾ اجلٜمة شمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اعمالئٙمة ُمع ضمالًمة ىمدرهؿ وقمٔمٞمؿ ؿم٠م ؿ 

. ويمرُمٝمؿ 

وذم اًمًٜمة اعمٓمٝمرة ضماء اخلؼم سمام يدل قمغم أن اعمالئٙمة شمدظمؾ وشمًٚمؿ قمغم أهؾ اجلٜمة ، ذم ُمًٜمد 

:   ىمال    أن رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمٜمٝمام طمديث قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕماص  أمحد ُمـ

 أول ُمـ ": اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ، ىمال :  ؟ ىماًمقا "ُمـ يدظمؾ اجلٜمة ُمـ ظمٚمؼ اهلل   هؾ شمدرون أول"

اًمٗم٘مراء واعمٝماضمريـ ، اًمذيـ شمًد هبؿ اًمثٖمقر ، ويت٘مك هبؿ اعمٙماره ،  يدظمؾ اجلٜمة ُمـ ظمٚمؼ اهلل

:  عمـ يِماء ُمـ ُمالئٙمتف يًتٓمٞمع هلا ىمْماء ، ومٞم٘مقل اهلل  ويٛمقت أطمدهؿ وطماضمتف ذم صدره ٓ

ؾمامئؽ وظمػمشمؽ ُمـ ظمٚم٘مؽ ُمـ ظمٚم٘مؽ  ٟمحـ ؾمٙمان: ائتقهؿ ومحٞمقهؿ ، ومت٘مقل اعمالئٙمة 
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ٓ ينميمقن يب ؿمٞمئا  إ ؿ يماٟمقا قمٌادا يٕمٌدوين: أومت٠مُمرٟما أن ٟم٠ميت ه١مٓء ومٜمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ؟ ىمال 

هلا ىمْماء ،  وشمًد هبؿ اًمثٖمقر ويت٘مك هبؿ اعمٙماره ، ويٛمقت أطمدهؿ وطماضمتف ذم صدره ٓ يًتٓمٞمع

 ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ سمام صؼمشمؿ : ومت٠مشمٞمٝمؿ اعمالئٙمة قمٜمد ذًمؽ ومٞمدظمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ سماب : ىمال 

 . قم٘مٌك اًمدار  ومٜمٕمؿ

: ـ حتٞمة أهؾ اجلٜمة ذم اجلٜمة 6

اًمًالم ، وهق يمالم اإلٟمًان ٔظمر قمٜمد اسمتداء اعمالىماة شمٕمٌػما قمـ اًمنور سماًمٚم٘ماء ُمـ : اًمتحٞمة 

. دقماء 

اًمدقماء سمإُمـ ُمـ يمؾ ُما  . { اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف }: وحتٞمة اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ 

. يٙمره 

. واًمًالم اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕمامم ، وًمف إصمر اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد ذيمره سماًمتحٞمة 

وحتٞمة اعم١مُمٜملم يقم اًم٘مٞماُمة اًمًالم ُمـ سماب اًمٌِمارة سماًمًالُمة مما يِماهده اًمٜماس ُمـ إهقال 

 ، وحتٞمة أهؾ اجلٜمة اًمًالم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ شمٚمذذا سماؾمؿ ُما هق ومٞمف ُمـ اًمًالُمة ُمـ أهقال اًمٜمار ةاعمٜمتٔمر

 (1).أقماذٟما اهلل ُمٜمٝما 

تِِٝمُؿ إَْ َاُر : ـ ىمال شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ ُْؿ سم٢ِمِياَمِ ِْؿ دَمْ احِلَاِت هَيِْدهيِْؿ َرهبه ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  إِنَّ اًمَّ

ٞمَُّتُٝمْؿ ومِٞمَٝما ؾَماَلٌم َوآظِمُر َدقْمَقاُهْؿ َأِن احْلَْٛمُد  ذِم ضَمٜمَّاِت اًمٜمَِّٕمل
ٌَْحاَٟمَؽ اًمٚمَُّٝمؿَّ َوحَتِ َدقْمَقاُهْؿ ومِٞمَٝما ؾُم

 . هللِِّ َربِّ اًْمَٕماعَملَِم 

 (2).ؾمٚمٛمتؿ وأُمٜمتؿ مما اسمتكم سمف أهؾ اًمٜمار : أي 

 ً(ً.51ًًًًًًًًً/22ًً):ًـًًًاؾمورقرًواؾمـوقرًً (1)

ً(ًً.141ًً/3ًً):ًـًًؿعاملًاؾمـزقلً (2)
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ـَ : ـ ىمال شمٕمامم  تَِٝما إَْ َاُر ظَماًمِِدي ِري ُِمـ حَتْ احِلَاِت ضَمٜمَّاٍت دَمْ ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  َوُأْدظِمَؾ اًمَّ

ِؿْ  ٞمَُّتُٝمْؿ ومِٞمَٝما ؾَماَلٌم  ومِٞمَٝما سم٢ِمِْذِن َرهبِّ
. حتٞمة أهؾ اجلٜمة ومٞمٝما ؾمالم  . حَتِ

ٞمًَّة َوؾَمالُما : ـ ىمال شمٕمامم 
ْقَن ومِٞمَٝما حَتِ وا َوُيَٚم٘مَّ َزْوَن اًْمُٖمْروَمَة سماَِم َصؼَمُ  .  ُأْوًَمِئَؽ جُيْ

ٞمَُّتُٝمْؿ َيْقَم َيْٚمَ٘مْقَٟمُف ؾَمالٌم َوَأقَمدَّ هَلُْؿ َأضْمرًا يَمِرياًم : ـ ىمال شمٕمامم 
حتٞمة أهؾ اجلٜمة يقم يٚم٘مقٟمف  .  حَتِ

اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وشمًٚمٞمٛمٝمؿ ُمـ مجٞمع أومات ، وذًمؽ شمٙمريام هلؿ وشمٕمٔمٞمام  ؾمالم ، وهق شمًٚمٞمؿ

. ًمِم٠م ؿ 

َٛمُٕمقَن ومِٞمَٝما ًَمْٖمقًا إٓ ؾَمالُمًا َوهَلُْؿ ِرْزىُمُٝمْؿ ومِٞمَٝما سُمْٙمَرًة َوقَمِِمّٞما : ـ ىمال شمٕمامم  ًْ أهؾ اجلٜمة ٓ  .  َٓ َي

. ُمـ اًم٘مقل واًمٙمالم وُما ٓ ظمػم ومٞمف ، وًمٙمـ يًٛمٕمقن ؾمالُما  يًٛمٕمقن ومٞمٝما سماـمال

. اؾمؿ ضماُمع ًمٙمؾ ظمػم ، وأهؾ اجلٜمة ٓ يًٛمٕمقن إٓ ُما حيٌقن ُمـ اًمٙمالم : واًمًالم 

أهؾ اجلٜمة يٗمِمقن  .  إٓ ىمٞمال ؾمالُما ؾمالُما  ٓ يًٛمٕمقن ومٞمٝما ًمٖمقا وٓ شم٠مصمٞمام : ـ ىمال شمٕمامم 

ؾمالُما سمٕمد ؾمالم ، أو ٓ يًٛمع يمؾ ُمـ اعمًٚمؿ واعمًٚمؿ قمٚمٞمف إٓ اًمًالم سمدأ  اًمًالم ومٞمًٚمٛمقن

. وردًا 

: ـ محد أهؾ اجلٜمة هلل قمز وضمؾ قمغم ُما شمٗمْمؾ سمف قمٚمٞمٝمؿ وؿمٙمرهؿ ًمف 7

أهؾ اجلٜمة ىمٌؾ أن يدظمٚمقها يٛمرون سم٠مهقال وُمقاىمػ قمٔمٞمٛمة ومٞمِماهدون هقًٓ ورقمًٌا يماًمقىمقف 

ًمٗمّمؾ اًم٘مْماء ، وشمٓماير اًمّمحػ ، ووزن إقمامل ، واعمرور قمغم اًمٍماط ، صمؿ  يقم اًم٘مٞماُمة

ورمحتف وضمقده ويمرُمف ، ومٞمحٛمدون اهلل شمٕمامم قمغم شمٗمْمؾ سمف قمٚمٞمٝمؿ  يدظمٚمٝمؿ اجلٜمة سمٗمْمٚمف

. وٟمجاهتؿ ُمـ اًمٜمار 

احِلَاِت َٓ ُٟمَٙمٚمُِّػ َٟمْٗمًًا إَِّٓ ُوؾْمَٕمَٝما ُأْوًَمـِئَؽ َأْصَحاُب : ـ ىمال شمٕمامم  ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  واًمَّ

تِِٝمُؿ إَْ َاُر َوىَماًُمقْا ظَماًمُِدوَن  اجْلَٜمَِّة ُهْؿ ومِٞمَٝما ِري ُِمـ حَتْ ـْ هِمؾٍّ دَمْ  َوَٟمَزقْمٜمَا َُما ذِم ُصُدوِرِهؿ ُمِّ
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ٜمَا سمِاحْلَؼِّ  احْلَْٛمُد هللِِّ اًمَِّذي َهَداَٟما هِلَـَذا َوَُما يُمٜمَّا ًمِٜمَْٝمَتِدَي ًَمْقٓ َأْن َهَداَٟما اهللُّ ًَمَ٘مْد ضَماءْت ُرؾُمُؾ َرسمِّ

 . اجْلَٜمَُّة ُأوِرصْمُتُٛمقَها سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن  َوُٟمقُدوْا َأن شمِْٚمُٙمؿُ 

تِِٝمُؿ إَْ َاُر : ـ ىمال شمٕمامم  ِري ُِمـ حَتْ ُْؿ سم٢ِمِياَمِ ِْؿ دَمْ احِلَاِت هَيِْدهيِْؿ َرهبه ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّمَّ ِذي  إِنَّ اًمَّ

ٞمَُّتُٝمْؿ ومِٞمَٝما ؾَماَلٌم َوآظِمُر َدقْمَقاُهْؿ َأِن احْلَْٛمُد اًمٜمَِّٕمٞمِؿ  ذِم ضَمٜمَّاِت 
ٌَْحاَٟمَؽ اًمٚمَُّٝمؿَّ َوحَتِ  َدقْمَقاُهْؿ ومِٞمَٝما ؾُم

 . اًْمَٕماعَملَِم  هللِِّ َربِّ 

ٌَاؾُمُٝمْؿ ومِٞمَٝما : ـ ىمال شمٕمامم 
ـْ َأؾَماِوَر ُِمـ َذَهٍب َوًُم١ْمًُم١مًا َوًمِ ٚمَّْقَن ومِٞمَٝما ُِم  ضَمٜمَّاُت قَمْدٍن َيْدظُمُٚمقَ َا حُيَ

ٜمَا ًَمَٖمُٗمقٌر ؿَمُٙمقٌر   َوىَماًُمقاطَمِريٌر  ِذي َأْذَهَب قَمٜمَّا احْلََزَن إِنَّ َرسمَّ ٜمَا َداَر احْلَْٛمُد هللَِِّ اًمَّ ِذي َأطَمٚمَّ  اًمَّ

ٜمَا ومِٞمَٝما ًُمُٖمقٌب  اعْمَُ٘ماَُمِة ُِمـ وَمْْمٚمِفِ  ًه َٓ َيَٛم ٜمَا ومِٞمَٝما َٟمَّمٌب َو ًه  . ٓ َيَٛم

ا َوىَماَل : ـ ىمال شمٕمامم  ُْؿ إمَِم اجْلَٜمَِّة ُزَُمرًا طَمتَّك إَِذا ضَماُؤوَها َووُمتَِحْت َأسْمَقاهُبَ َ٘مْقا َرهبَّ ـَ اشمَّ ِذي  َوؾِمٞمَؼ اًمَّ

ـَ  هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝما ٌُْتْؿ وَماْدظُمُٚمقَها ظَماًمِِدي
ِذي َصَدىَمٜمَا َوقْمَدُه ؾَمالٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ـمِ  َوىَماًُمقا احْلَْٛمُد هللَِِّ اًمَّ

ـَ اجْلَٜمَِّة طَمْٞمُث َٟمَِماء وَمٜمِْٕمَؿ َأضْمُر اًْمَٕماُِمٚملَِم  َوَأْوَرصَمٜمَا إْرَض  ُأ ُِم ٌَقَّ ـْ َٟمَت  َوشَمَرى اعْمَالِئَٙمَة طَماومِّلَم ُِم

ِْؿ َوىُميِضَ سَمْٞمٜمَُٝمؿ سمِاحْلَؼِّ َوىِمٞمَؾ احْلَْٛمُد هللَِِّ َربِّ اًْمَٕماعَملَِم  طَمْقِل اًْمَٕمْرشِ  ٌُِّحقَن سمَِحْٛمِد َرهبِّ ًَ  . ُي

حيٛمدون اهلل شمٕمامم قمغم ُما هؿ ومٞمف ذم ظمقاشمٞمؿ يمالُمٝمؿ وأومٕماهلؿ ، ؿمٙمرا هلل قمغم ؾماسمغ ٟمٕمٛمف 

وإطمًاٟمف وضمقده قمٚمٞمٝمؿ وأٟمف أذهب قمٜمٝمؿ احلزن ، وهمٗمر ذٟمقهبؿ ، وأطمٚمٝمؿ دار يمراُمتف ، 

وصدىمٝمؿ وقمده قمغم أًمًٜمة رؾمٚمف ، وأدظمٚمٝمؿ ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ ، وضمٕمٚمٝما ُمػماصمٝمؿ وصمقاهبؿ اجلزيؾ 

. واًمٕمٔمٞمؿ ، ضمٕمٚمٜما اهلل ُمٜمٝمؿ 

: ب ـ  حال أهل الجنة 

: ـ طماًمة أهؾ اجلٜمة اًمتل يٙمقٟمقن قمٚمٞمٝما ظمٚم٘مة وظمٚم٘مًا 1

ومال اظمتالف سملم أهؾ اجلٜمة ٓ ذم اخلٚم٘مة وٓ ذم اخلٚمؼ ، يمام ذم اًمدٟمٞما ُمـ اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمؿ ، ظمٚم٘ما 

. وظمٚم٘ما 
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اَلٍم آُِمٜملَِم إِنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم ضَمٜمَّاٍت َوقُمُٞمقٍن  : شمٕمامم اهلل ىمال  ًَ  َوَٟمَزقْمٜمَا َُما ذِم  اْدظُمُٚمقَها سمِ

ـْ هِمؾٍّ  َتَ٘ماسمِٚملَِم  ُصُدوِرِهؿ ُمِّ ٍر ُمه ُٝمْؿ ومِٞمَٝما َٟمَّمٌب َوَُماإظِْمَقاٟمًا قَمغَم ُهُ ًه ٜمَْٝما سمُِٛمْخَرضِملَم   َٓ َيَٛم ُهؿ ُمِّ

  ، خيرج اهلل ُما ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ احلًد واحل٘مد واًمِمحٜماء واًمْمٖمٞمٜمة واًمٕمداوة واًمٙمراهٞمة ، ويمؾ

يّمٌحقا إظمقة ُمتحاسملم ُمتّماوملم ، ذم أقمغم ُمرشمب طمًـ اخلٚمؼ ، وم٠مظمالىمٝمؿ  ُمرض ىمٚمٌل طمتك

اًمدٟمٞما اًمِمٝمقاٟمٞمة واًمٖمْمٌٞمة ، صاومٞمة قمام يٕمٙمر اًمٜمٗمقس ، ٕن اهلل  ٟم٘مٞمة ُمٓمٝمرة ُمـ يمؾ ؿمقائب

طمٞماة يماُمٚمة ، ومال شم٘مٌؾ ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمٞمئا ُمـ أومات اخلٚم٘مٞمة  يٜمِمئٝمؿ ٟمِم٠مة ـمٞمٌة ذم أظمرة ، وحيٞمٞمٝمؿ

. واخلٚم٘مٞمة 

ُمع أٟمف مل يرد ذم يمتاب اهلل آيات شمٌلم صٗمات أهؾ اجلٜمة اخلٚم٘مٞمة ، وإٟمام ضماء ذم اًمًٜمة اعمٓمٝمرة سمٞماٟمف 

. ؿماومٞما يماومٞما 

  :   ىمال رؾمقل اهلل :  أٟمف ىمال    قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  رمحف اهلل روى اًمٌخاري 

 خيٚمص اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜمار ومٞمحًٌقن قمغم سملم اجلٜمة واًمٜمار ومٞم٘مص ًمٌٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ُمٔمامل "

ذم اًمدٟمٞما طمتك إذا هذسمقا وٟم٘مقا أذن هلؿ ذم دظمقل اجلٜمة ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده أطمدهؿ  يماٟمت سمٞمٜمٝمؿ

 (1) ."ُمٜمف سمٛمٜمزًمف يمان ذم اًمدٟمٞما  أهدى سمٛمٜمزًمة ذم اجلٜمة

 يدظمؾ أهؾ اجلٜمة اجلٜمة ": ىمال  - - قمـ اًمٜمٌل  - - وروى اإلُمام أمحد قمـ أيب هريرة 

ُمردًا سمٞمْمًا ضمٕمدًا ُمٙمحٚملم أسمٜماء صمالث وصمالصملم قمغم ظمٚمؼ آدم ؾمتقن ذراقما ذم قمرض ؾمٌع  ضمرداً 

 (2) ."أذرع 

 

 ً(ًً.197ً/7ً:ً)ًاؾؼصاصًقومًاؾؼقاؿةًًً(48)اؾرؼاقً،ًبابًً(81)ؽمابً:ًـًًًصوقحًاؾلىاريً (1)

ً(ًً.295ًً/2ًً):ًـًًًؿيـدًاإلؿامًأمحدًبنًحـللً (2)
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 قمـ أـمٗمال اعم١مُمٜملم هؾ يدوُمقن قمغم طماًمتٝمؿ اًمتل  رمحف اهلل وؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة 

ُماشمقا قمٚمٞمٝما أم يٙمؼمون ويتزوضمقن ؟ ويمذًمؽ اًمٌٜمات هؾ يتزوضمـ ؟ 

احلٛمد هلل ، إذا دظمٚمقا اجلٜمة دظمٚمقها يمام يدظمٚمٝما اًمٙمٌار قمغم صقرة  : سم٘مقًمف رمحف اهلل - وم٠مضماب 

أسمٞمٝمؿ آدم ، ـمقًمف ؾمتقن ذراقما ذم قمرض ؾمٌٕمة أذرع ، ويتزوضمقن يمام يتزوج اًمٙمٌار ، وُمـ ُمات 

ُمـ اًمٜمًاء ومل يتزوضمـ وم٢م ا شمزوج ذم أظمرة ، ويمذًمؽ ُمـ ُمات ُمـ اًمرضمال وم٢مٟمف يتزوج ذم 

 (1).أظمرة ، واهلل شمٕمامم أقمٚمؿ 

واحلاصؾ أن أهؾ اجلٜمة شمتالىمك ىمٚمقهبؿ ووضمقهٝمؿ وأظمالىمٝمؿ قمغم ظمٚمؼ رضمؾ واطمد ، 

وصقرهؿ قمغم أيمٛمؾ صقرة وأمجٚمٝما ُمثؾ آدم أيب اًمٌنم ـمقٓ وقمروا ضمردا ُمردا ، سمٞمْما ضمٕمادا 

ُمٙمحٚملم ذم ؾمـ اًم٘مقة واًمٗمتقة واًمِمٌاب ، أسمٜماء صمالث وصمالصملم ، ُمٓمٝمريـ ومال سمقل وٓ همائط 

وٓ سمّماق وٓ ُمذي ، وٓ ُمٜمل ، وٓ رء ُمـ إذى ، وىمد يتٗماوشمقن ذم احللم واجلامل ، 

 (2 ).وماعمجٛمققمة إومم قمغم صقرة اًم٘مٛمر ، واًمتل شمٚمٞمٝما قمغم أؿمد يمقيمب ذم اًمًامء إواءة وهٙمذا 

 ً(ً.310ً/4ًً):ًـًًًجمؿوعًاؾػماوىً (1)

ً(ً.221ً:ً)ً،ًًاؾقومًاآلخرًًاجلـةًواؾـارًًً(191ًً):ًـًًاـظرًحاديًاألرواحً (2)

ً
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: ـ أهؾ اجلٜمة خمدوُمقن 2

 .  ويٓمقف قمٚمٞمٝمؿ همٚمامن هلؿ يم٠م ؿ ًم١مًم١م ُمٙمٜمقن : ىمال شمٕمامم 

 .  ويٓمقف قمٚمٞمٝمؿ وًمدان خمٚمدون : ىمال شمٕمامم 

 .  ويٓمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓن خمٚمدون إذا رأيتٝمؿ طمًٌتٝمؿ ًم١مًم١ما ُمٜمثقرا : ىمال شمٕمامم 

أظمؼمٟما اهلل قمـ ظمدم اجلٜمة ، يٓمقومقن قمٚمٞمٝمؿ خلدُمتٝمؿ ، وؾمٛمل ُمِمٞمٝمؿ ـمقاوما ٕن ؿم٠من اعمجاًمس 

أن شمٙمقن طمٚم٘ما ُمًتديرة ًمٞمًتقوا ذم ُمِماهدة سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ،وهؿ همٚمامن ذم ؾمـ اًمٌٚمقغ ، 

خمّمقصقن خلدُمة أهؾ اجلٜمة ، ومٓمقاومٝمؿ ُمتٛمخض ٕهؾ اجلٜمة وُمٜمٗمٕمتٝمؿ ، سمخالف همٚمامن 

اًمدٟمٞما يٓمقومقن حلظ ٟمٗمقؾمٝمؿ وشمقىمع اًمٜمٗمع هلؿ ، وهمٚمامن اجلٜمة يماًمٚم١مًم١م ذم اًمٌٞماض واًمّمٗماء 

. واحلًـ واًمٌٝماء ومجال اعمٜمٔمر 

وم٢مذا يمان مجال اخلادم ذم ضمٜمات اًمٜمٕمٞمؿ ودار اخلٚمد هبذا اًمقصػ يماًمٚم١مًم١م ومام هق فمٜمٜما سمجامل 

. ومٗمْمؾ اعمخدوم قمغم اخلادم يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر ًمٞمٚمة اًمٌدر قمغم اًمٜمجقم  اعمخدوم ؟

وٓ يٙمؼمون وٓ يتٖمػمون إمم إسمد وٓ يتحقًمقن قمـ ظمدُمة أهؾ اجلٜمة وٓ زيادة ذم أقمامرهؿ ، 

. ويٓمقومقن قمغم أهؾ اجلٜمة سمٙم١موس اًمنماب واًمٗمقايمف واًمتحػ واًمٓمٕمام 

 - يدل قمغم يمثرهتؿ ، وي١ميد ذًمؽ ُما ضماء قمـ أٟمس سمـ ُماًمؽ  :  وًمدان  و  همٚمامن ىمقًمف 

 إن أؾمٗمؾ أهؾ اجلٜمة أمجٕملم درضمة عمـ ي٘مقم قمغم رأؾمف قمنمة " - :  - ىمال رؾمقل اهلل : ىمال - 

واطمدة ُمـ ذهب وإظمرى ُمـ ومْمة ، ذم يمؾ واطمدة : آٓف ظمادم ، سمٞمد يمؾ واطمد صٗمحتان 

ًمقن ًمٞمس ذم إظمرى ُمثٚمف ، ي٠ميمؾ ُمـ آظمرها ُمثؾ ُما ي٠ميمؾ ُمـ أوهلا ، جيد ٔظمرها ُمـ اًمٓمٞمب 

واًمٚمذة ُمثؾ اًمذي جيد ٕوهلا ، صمؿ يٙمقن ذًمؽ ريح اعمًؽ إذومر ، ٓ يٌقًمقن وٓ يتٖمقـمقن وٓ 

  ."يٛمتخٓمقن ، إظمقاٟما قمغم هر ُمت٘ماسمٚملم 
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: اخلالف يف هًالء اخلدم يف اجلنة 

أ ـ  أن ه١مٓء اًمٖمٚمامن واًمقًمدان هؿ أوٓد أهؾ اًمدٟمٞما ، ومٚمٞمس هلؿ ؾمٞمئات ومٞمٕماىمٌقن قمٚمٞمٝما ، وٓ 

. هبا ، ومٚمذًمؽ ووٕمقا هبا اعمقوع ، وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف  طمًٜمات ومٞمجازون

وهذا ٓ أصؾ ًمف . ب ـ أ ؿ أوٓد اعمنميملم اًمذيـ ُماشمقا أـمٗمآ ضمٕمٚمٝمؿ اهلل ذم ظمدُمة أهؾ اجلٜمة 

 . " اهلل أقمٚمؿ سمام يماٟمقا قماُمٚملم ": اًمتقىمػ ذم أـمٗمال اعمنميملم حلديث  ، سمؾ يٜمٌٖمل

ج ـ أن ه١مٓء اًمقًمدان اخلدم هؿ ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اجلٜمة يٜمِمئٝمؿ اهلل ذم اجلٜمة ، ومٚمٞمًقا ُمـ أسمٜماء 

ىمقل ـمائٗمة . ٕن أسمٜماء اًمدٟمٞما إذا دظمٚمقا اجلٜمة يمٛمؾ ظمٚم٘مٝمؿ يم٠مهؾ اجلٜمة قمغم صقرة آدم  اًمدٟمٞما ،

. ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة ، وهق اًم٘مقل اًمراضمح  ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ

: ـ احلقار سملم أهؾ اجلٜمة وأهؾ اًمٜمار 3

ٜمَا طَمّ٘مًا وَمَٝمْؾ : ىمال شمٕمامم   َوَٟماَدى َأْصَحاُب اجْلَٜمَِّة َأْصَحاَب اًمٜمَّاِر َأن ىَمْد َوضَمْدَٟما َُما َوقَمَدَٟما َرسمه

ُٙمؿْ  ا َوقَمَد َرسمه ْٕمٜمَُة اهللِّ قَمغَم اًمٔمَّاعملَِِم  َوضَمدشمهؿ ُمَّ ٌن سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َأن ًمَّ َن ُُم١َمذِّ  . طَمّ٘مًا ىَماًُمقْا َٟمَٕمْؿ وَم٠َمذَّ

-  إُما ذم اجلٜمة ، أو اًمٜمارهذه ُمٜمافمرة سملم أهؾ احلؼ واًمٌاـمؾ سمٕمد اؾمت٘مرار يمؾ ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمزًمف 

وهذه اعمٜماداة ُمـ أهؾ اجلٜمة ٕهؾ اًمٜمار ُم٘مّمقدها اًمتٌٙمٞمت ٕهؾ اًمٜمار وشمقسمٞمخٝمؿ وإي٘ماع 

احلنة واحلزن ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وًمزيادة همٛمٝمؿ ويمرهبؿ وأعمٝمؿ وظمزهيؿ ، وقم٘ماسما هلؿ قمغم شمرك 

. اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

ا َوقَمَد : وٟمداء أهؾ اجلٜمة ٕهؾ اًمٜمار هق ىمقهلؿ  ٜمَا طَمّ٘مًا وَمَٝمْؾ َوضَمدشمهؿ ُمَّ  َأن ىَمْد َوضَمْدَٟما َُما َوقَمَدَٟما َرسمه

ُٙمْؿ طَمّ٘مًا  وذًمؽ اًمققمد هق ا طمّمؾ قمغم أًمًٜمة اًمرؾمؾ اًمٙمرام ، وجيٞمب أهؾ اًمٜمار قمغم  . َرسمه

 وضمدوا ُما  ٟمٕمؿ : ؾم١مال أهؾ اجلٜمة ُمٕمؽموملم سم٠من وقمد اهلل طمؼ ووقمٞمده طمؼ صدق سم٘مقهلؿ 

 (1).وقمدوا ذم اًمدٟمٞما ُمـ اخلزي واًمذل واهلقان واًمٕمذاب ، يمام وضمد أهؾ اجلٜمة اًمٜمٕمٞمؿ واًمٙمراُمة 

ً(ً.446ًً/12ًً):ًـًًًاـظرًتػيريًاؾطربيًً (1)
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وىمد يتًاءل اًمِمخص ُمـ طمّمقل هذا اًمٜمداء رهمؿ اًمٌٕمد اًمِمديد سملم أهؾ اجلٜمة وأهؾ اًمٜمار ؟ 

. أن اهلل شمٕمامم ىمادر قمغم أن ي٘مقي إصقات وإؾمامع ومٞمّمػم اًمٌٕمٞمد يماًم٘مريب : اجلقاب 

وٟمداء أهؾ اجلٜمة هؾ ي٘مع ُمـ يمؾ أهؾ اجلٜمة أو ُمـ سمٕمْمٝمؿ ؟ 

اًمًٞماق اًم٘مرآين يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ، واجلٛمع إذا ىماسمؾ اجلٛمع يقزع اًمٗمرد قمغم اًمٗمرد ، يمؾ ومريؼ ُمـ أهؾ 

. اجلٜمة يٜمادي ُمـ يٕمرومف ُمـ أهؾ اًمٜمار 

ـَ اعْمَاء َأْو مِمَّا َرَزىَمُٙمُؿ اهللُّ : ىمال شمٕمامم   َوَٟماَدى َأْصَحاُب اًمٜمَّاِر َأْصَحاَب اجْلَٜمَِّة َأْن َأومِٞمُْمقْا قَمَٚمْٞمٜمَا ُِم

ـَ  ىَماًُمقاْ  َُمُٝماَم قَمغَم اًْمَٙماومِِري   . (1)إِنَّ اهللَّ طَمرَّ

دظمٚمقا اًمٜمار ، وذًمؽ قمٜمد ٟمزول قمٔمٞمؿ اًمٌالء هبؿ  خيؼمٟما اهلل قمـ اؾمتٖماصمة أهؾ اًمٜمار وذًمتٝمؿ سمٕمد ُما

ذم اًمدٟمٞما ُمـ شمرك ـماقمة اهلل شمٕمامم وأداء  ُمـ ؿمدة اجلقع واًمٕمٓمش قم٘مقسمة هلؿ قمغم ُما ؾمٚمػ ُمٜمٝمؿ

. ُما ومرض قمٚمٞمٝمؿ 

وهؾ يًٛمع أهؾ اجلٜمة ٟمداء أهؾ اًمٜمار قمغم سمٕمد ُما سمٞمٜمٝمام ؟ 

أن أية اًمٙمريٛمة سحية ذم اًمٜمداء ، وهل شم٘متيض ؾمامع يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم يمالم أظمر : واجلقاب 

ضمائز قم٘مال قمغم سمٕمد ُما سمٞمٜمٝمام وضمائز أن يٙمقن ذًمؽ ُمع رؤية واـمالع وضمائز أن يٙمقن ذًمؽ  وهق

. اًمًقر واحلجاب  اًمٜمداء وسمٞمٜمٝمام

أن اهلل شمٕمامم يرؾمؾ قمغم أهؾ اًمٜمار اجلقع طمتك يزداد قمذاهبؿ ،  - - وٟم٘مؾ قمـ أيب اًمدرداء 

ومٞمًتٖمٞمثقن ومٞمٖماصمقن سماًمييع ٓ يًٛمـ وٓ يٖمـٜمل ُمـ ضمقع ، صمؿ يًتٖمٞمثقن ومٞمٖماصمقن سمٓمٕمام ذي 

همّمة ، صمؿ يذيمرون اًمنماب ويًتٖمٞمثقن ، ومٞمدومع إًمٞمٝمؿ احلٛمٞمؿ واًمّمديد سمٙمالًمٞمب احلديد ، 

 إن اهلل : ومٞم٘مٓمع ُما ذم سمٓمق ؿ ، ويًتٖمٞمثقن إمم أهؾ اجلٜمة يمام ذم أية ، ومٞم٘مقل أهؾ اجلٜمة 

  .طمرُمٝمام قمغم اًمٙماومريـ 

(ًً.50ًً):ًـًًًدورةًاألعرافًً،ًًاآلقةً (1)
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اءًُمقَن  إٓ َأْصَحاَب اًْمَٞمِٛملِم : ىمال شمٕمامم  ًَ ـِ اعْمُْجِرُِملَم  ذِم ضَمٜمَّاٍت َيَت  َُما ؾَمَٚمَٙمُٙمْؿ ذِم  قَم

ـَ اعْمَُّمٚمِّلَم   ىَماًُمقاؾَمَ٘مَر  ٙملَِم مَلْ َٟمُؽ ُِم ًْ
  َويُمٜمَّا َٟمُخقُض َُمَع اخْلَاِئِْملَم  َومَلْ َٟمُؽ ُٟمْٓمِٕمُؿ اعْمِ

ـِ  ي ُب سمَِٞمْقِم اًمدِّ   . (1)طَمتَّك َأشَماَٟما اًْمَٞمِ٘ملُم  َويُمٜمَّا ُٟمَٙمذِّ

اًمدريمة ذم  ومٞمجٞمب أهؾ .  ُما ؾمٚمٙمٙمؿ ذم ؾم٘مر أن أصحاب اًمٞمٛملم يتًاءًمقن قمـ اعمجرُملم 

: اًمٜمار أن هذا اًمٕمذاب هق سمًٌب أُمقر اىمؽمومقها 

شمرك اًمّمالة ، ُمٜمع اًمزيماة ، اخلقض ذم اًمٌاـمؾ ُمع اخلائْملم ومٞمف ، اًمتٙمذيب سمٞمقم اًم٘مٞماُمة طمتك 

. ضماء اعمقت 

. واعم٘مّمقد ُمـ هذا يمٚمف زيادة ذم شمقسمٞمخٝمؿ وقمذاهبؿ وٟمٙماهلؿ وَتجٞمٚمٝمؿ 

ً(ًً.47ًًـ39ًًً):ًـًًًدورةًادلدثرًً،ًًاآلقاتً (1)

ً
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: ـ ُمٜمزًمة أهؾ إقمراف ىمٌؾ دظمقل اجلٜمة 4

. مجع قمرف ، وهق يمؾ ُما ارشمٗمع ُمـ إرض : إقمراف 

. واًمٕمرف ُمـ آقمؽماف وهق اإلىمرار ، وأصٚمف إفمٝمار ُمٕمرومة اًمذٟمب ووده اجلحقد 

ٞماَمُهْؿ َوَٟماَدْوْا َأْصَحاَب : ىمال شمٕمامم  ًِ  َوسَمْٞمٜمَُٝماَم طِمَجاٌب َوقَمغَم إقَْمَراِف ِرضَماٌل َيْٕمِروُمقَن يُمالًّ سمِ

وَمْت َأسْمَّماُرُهْؿ شمِْٚمَ٘ماء َأْصَحاِب قَمَٚمْٞمُٙمْؿ مَلْ َيْدظُمُٚمقَها َوُهْؿ َيْٓمَٛمُٕمقَن  اجْلَٜمَِّة َأن ؾَماَلمٌ   َوإَِذا ُسِ

ٜمَا َٓ  َٕمْٚمٜمَا َُمَع اًْمَ٘مْقِم اًمٔمَّاعملَِِم  اًمٜمَّاِر ىَماًُمقْا َرسمَّ  َوَٟماَدى َأْصَحاُب إقَْمَراِف ِرضَمآً َيْٕمِروُمقَ ُْؿ دَمْ

ٞماَمُهْؿ ىَماًُمقْا َُما ًِ وَن  سمِ َتْٙمؼِمُ ًْ ْٛمُتْؿ َٓ َيٜمَاهُلُُؿ َأهْمٜمَك قَمٜمُٙمْؿ مَجُْٕمُٙمْؿ َوَُما يُمٜمُتْؿ شَم ًَ ـَ َأىْم ِذي  َأَهـ١ُمٓء اًمَّ

َزُٟمقَن  اهللُّ سمَِرمْحَةٍ   . اْدظُمُٚمقْا اجْلَٜمََّة َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَٓ َأٟمُتْؿ حَتْ

هق اًمٌمء اعمنمف ، وهق شمؾ سملم اجلٜمة واًمٜمار وهق اًمًقر وًمف قمرف يمٕمرف اًمديؽ : وإقمراف 

وقمغم هذا ومإقمراف ٓ ُمـ اجلٜمة وٓ ُمـ اًمٜمار ، وهق اًمًقر اًمذي ينمف قمغم اًمداريـ ، ويٜمٔمر 

ُمـ قمٚمٞمف طمال أهؾ اجلٜمة وطمال أهؾ اًمٜمار ، وماجلٜمة ذم سماـمٜمف واًمٜمار ُمـ ىمٌؾ فماهره عما يٙمقٟمقن ذم 

. ُمقىمػ احلًاب 

 وميب سمٞمٜمٝمؿ سمًقر ًمف سماب سماـمٜمف ومٞمف اًمرمحة وفماهره ُمـ ىمٌٚمف اًمٕمذاب : وُمٜمف ىمقل اهلل شمٕمامم 

 . 

: ـ اختالف أقوال العلامء يف صفة أهل األعراف 

ـ  هؿ ىمقم شمًاوت ؾمٞمئاهتؿ وطمًٜماهتؿ ، ومتجاوزت هبؿ طمًٜماهتؿ اًمٜمار وىمٍمت هبؿ ؾمٞمئاهتؿ 1

. هٜماك إمم أن ي٘ميض اهلل ومٞمٝمؿ ُما يِماء صمؿ يدظمٚمٝمؿ اجلٜمة سمرمحتف  قمـ اجلٜمة ومجٕمٚمقا

. ـ  ىمٞمؾ هؿ ىمقم وم٘مٝماء قمٚمامء 2

. ـ  ىمٞمؾ هؿ أٟمٌٞماء 3

. ـ  ىمٞمؾ هؿ اًمِمٝمداء 4
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. ـ  ىمٞمؾ هؿ ومْمالء اعم١مُمٜملم ومرهمقا ُمـ ؿمٖمؾ أٟمٗمًٝمؿ وشمٗمرهمقا عمٓماًمٕمة أطمقال اًمٜماس 5

. ـ  ىمٞمؾ هؿ قمدول اًم٘مٞماُمة يِمٝمدون قمغم اًمٜماس سم٠مقمامهلؿ ذم يمؾ أُمة 6

. ـ  ىمٞمؾ هؿ أوٓد اًمزٟما 7

ويٕمتؼمون قمت٘ماء .  أن أصحاب إقمراف هؿ اًمذيـ شمًاوت طمًٜماهتؿ وؾمٞمئاهتؿ :والراجح 

اًمرمحـ وهؿ ُمـ أهؾ اجلٜمة وهؿ ذم شمٚمؽ اعمٜمزًمة يٜمٔمرون ومٞمٕمرومقن أهؾ اجلٜمة ويٜمادو ؿ ؾمالم 

قمٚمٞمٙمؿ ، ويٕمرومقن أهؾ اًمٜمار ومٞمدقمقن اهلل أٓ جيٕمٚمٝمؿ ُمع اًم٘مقم اًمٔماعملم ، وذم آظمر اعمٓماف 

. يدظمٚمٝمؿ اهلل اجلٜمة سمرمحتف وهؿ يٓمٛمٕمقن ذم دظمقهلا 

صمؿ ي٘مًؿ أهؾ اًمٜمار أن  .  ُما أهمٜمك قمٜمٙمؿ مجٕمٙمؿ وُما يمٜمتؿ شمًتٙمؼمون : ويٜمادون أهؾ اًمٜمار 

ْٛمُتْؿ َٓ أهؾ إقمراف داظمٚمقن ُمٕمٝمؿ اًمٜمار ، ومٞمٓمٚمع اهلل قمٚمٞمٝمؿ ويقسمخٝمؿ  ًَ ـَ َأىْم ِذي  َأَهـ١ُمٓء اًمَّ

.  هذا اؾمتٗمٝمام شمٌٙمٞمت وشم٘مريع وحتًػم قمغم ُما ىماًمقا ًمْمٕمٗماء اعمًٚمٛملم َيٜمَاهُلُُؿ اهللُّ سمَِرمْحَة 

َزُٟمقَن ومٞم٠مُمرهؿ اهلل شمٕمال سمدظمقل اجلٜمة سمرمحتف شمٕمامم ،   اْدظُمُٚمقْا اجْلَٜمََّة َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَٓ َأٟمُتْؿ حَتْ

 .  آُملم . ٟم٠ًمل اهلل أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمٜما سمرمحتف وإطمًاٟمف وأن يدظمٚمٜما اجلٜمة .

 {وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  }
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: ي٘مـقل اًمٜمـافمـؿ ذم ٟمقٟمـٞمة اًم٘محـٓمـاين : أظمـٞمـرا  

 ـ  أيمـرم سمـجـٜمـات اًمـٜمٕمـٞمؿ و أهـٚمـٝما            إظمــقان صــدق ، أيـٛمـا إظمــقان 515

 ـ  ضمـٞمـران رب اًمٕمـاًمـٛمـلم و طمـزسمـف            أيمــرم سمـٝمـؿ ُمـ صـٗمـقة اجلـػمان 516

 ـ  هـؿ يـًـٛمـٕمـقن يمـالُمف و يروٟمـف             واعمـ٘مـٚمـتـان إًمـٞمـف ٟمـافمــرشمـان 517

 ـ  وقمـٚمٞمـٝمؿ ومٞمـٝمـا ُمالسمــس ؾمـٜمدس             وقمـغم اعمـٗمـارق أطمـًـ اًمـتٞمجـان 518

 ـ  شمـٞمجـاٟمـٝمـؿ ُمـ ًمـ١مًمـ١م وزسمـرضمـد             أو ومـْمـة  ُمـ ظمــاًمـص اًمٕمـ٘مـٞمان 519

 ـ  وظمـقاشمـؿ ُمـ قمـًـجـد و أؾمــاور            ُمـ ومـْمـة يمـًٞمت سمـٝمـا  اًمـزٟمـدان 520

 ـ  وـمـٕمـاُمـٝمؿ ُمـ ًمـحـؿ ـمـػم ٟمـاقمؿ            يماًمـٌـخـت يٓمـٕمـؿ ؾمـائـر إًمـقان 521

 ـ  وصـحــاومـٝمـؿ ذهـب ودر ومـائـؼ            ؾمـٌـٕمـقن أًمـٗما  ومـقق أًمـػ ظمـقان 522

 ـ  أن يمـٜمـت ُمـِمـتـاىمـا هلـا يمٚمٗما هبا            ؿمـقق اًمـٖمـريـب ًمـرؤيـة إوـمـان 523

 ـ  يمــ حمـًٜما ومٞمـام اؾمتٓمٕمـت  ومـرسمام            دمــزى قمـ اإلطمـًـان سماإلطمـًـان 524

 ـ  واقمـٛمـؾ ًمـجـٜمات اًمـٜمٕمـٞمؿ وـمٞمـٌٝما            ومـٜمـٕمـٞمٛمٝما يـٌـ٘مك ، و ًمـٞمس سمٗمـان 525

 

ى
ى
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: الـخـــاتــمــة : سـابعـا 

: ي٘مقل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم اهلل شمٕمامم اًمراضمل قمٗمقه وُمثقسمتف وُمٖمٗمرشمف يقم اًمديـ 

 ـ سمحث اًمتخرج اعمٚمخصًم٘مد اٟمتٝمٞمت ُمـ يمتاسمة هذا . . قمـٞمًـك سمـ ؾمـٚمٞمٛمـان اًمـٗمٞمـٗمل إؾمتاذ 

عمرطمٚمة اًمٌٙماًمقريقس ـ وهلل احلٛمد واًمِمٙمر اًمذي ىمْمٞمت ومٞمف وىمتًا يمٌػمًا وضمٝمدًا واؾمٕمًا ذم يمتاسمتف 

وشمٚمخٞمّمف وُمراضمٕمتف وشمٗمحص أظمٓمائف وُمالطم٘مة مجٚمف طمتك ظمرج هبذه اًمّمقرة ذم هذا اًمِمٙمؾ 

وُمع ذًمؽ ومٝمق ـمقيؾ ضمدا وممؾ ويمثػم ، وًمٙمـ ٓ َتٚمقا ومائدة ُمـ أي ُم١مًمػ ، ومٝمق  ًمٞمس ُم١مًمػ 

طمديث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ  ): ذم ُمادة اًمتٗمًػم اعمقوققمل ، قمـ ُمقوقع وُمٚمخص وإٟمام سمحث 

 . (اجلٜمة ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة 

وًمٙمٜمل أقمؽمف سماخلٓم٠م ُمٝمام حتريت اًمّمقاب ، وماًمٙمامل هلل شمٕمامم وطمده وًمٙمتاسمف اًمٙمريؿ  اًمذي 

 .  ذًمؽ اًمٙمتاب ٓ ريب ومٞمف ىمال ذم أوًمف 

وم٠مرضمقا ُمـ ىمارئف أن يٖمتٗمر ُما جيد ُمـ أظمٓماء وهٗمقات طمقاها اًمٌحث  ، وذًمؽ ٟمٔمرا ًم٘مؾ 

ضمٕمٌتل اًمٚمٖمقية وقمدم اإلعمام  سم٘مقاقمد مجٞمع اعمّمٓمٚمحات  وم٘مد ٓ خيٚمق ُمٜمٝما يمتاب ، إٓ يمتاب اهلل 

 . (اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًمٌاـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف شمٜمزيؾ ُمـ طمٙمٞمؿ محٞمد  )

وماحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّماحلات ، واًمِمٙمر ًمف قمغم ُما ين ُمـ إمتام هذه اًمّمٗمحات  ، 

. ويمتاسمة اًمقرىمات 

. ومٚمٚمف احلٛمد واًمِمٙمر يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓماٟمف 

وم٠مؾم٠مل اهلل اًمذي ضمٕمؾ اجلٜمة صمقاب اًمّماحللم أن جيٕمٚمٜمل ُمـ أهؾ اجلٜمة أٟما وواًمدي وإظمقاين 

. وُمـ درؾمٜمل ذم اعمرطمٚمة اإلسمتدئٞمة سمٛمدرؾمة ٟمٞمد اًمْماًمع ـ اًم٘مٕمٌة ـ  وأؾماشمذيت يمٚمٝمؿ

. أو اعمتقؾمٓمة أو اًمثاٟمقية سمٛمٕمٝمد ومٞمٗماء اًمٕمٚمٛمل ذم ومٞمٗماء 

أو ذم اجلاُمٕمة ـ ضماُمٕمة أم اًم٘مرى ـ وُمِمائخل ، ويمؾ ُمـ ًمف طمؼ قمكم ، ومجٞمع أصدىمائل وزُمالئل 

. قمغم ُمر اًمٕمّمقر 
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. وماحلٛمد هلل شمٕمامم أوًٓ وآظمرًا 

. وأؾم٠مًمف أن جيٕمٚمف ظماًمّمًا ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ، وأن جيٕمٚمف ذم ُمقازيـ طمًٜمايت إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞمب 

وؾمقف يٌ٘مك سم٢مذن اهلل شمٕمامم ُمـ اًمتحػ إصمرية ، واًمذيمريات اًمٕمٚمٛمٞمة اجلٛمٞمٚمة ٕيام اًمدراؾمة 

. اجلاُمٕمٞمة 

 

هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 {وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  }

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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: الـنتـــائـج : ثـامـنـا 
ى
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ى
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:ىفكرسىالمصادرىوالمراجعى:ىتاسطاى
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. عبذ انحهٛى بٍ يحًذ َصبر انسهفٙ : ـ صفت انجُت فٙ انقزآٌ انكزٚى دراست ٔتحهٛم 15
يكتبت انعهٕو ٔانحكى ، . أبٕ بكز جببز انجشائز٘ ، ٔعبذ انعشٚش بٍ انفتبح انقبرئ : تقزٚظ 

 .ْـ  1427انًذُٚت انًُٕرة ، ٔدار انعهٕو ٔانحكى ، سٕرٚب ، ديشق انثبنثت  انسعٕدٚت

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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:ىفكــرسىالمـوضـــوصـــاتى:ىصـاشـراى

الـمـقـدمظىاألســاســوظى

صـفـظىالجـنظىفيىالـقـرآنى



 عيسى الفيفي. أ/ إعداد       صفة اجلنة يف القرآن الكريم              

  

 

 

87 

 


