
 
 
 

 

 

òä§a 
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@ @
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òä§a 
bèàîÈãë@òä§a@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا 
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر {

  على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم
فَلَا َتْعلَُم َنفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعـُينٍ َجـَزاًء بَِمـا كَـاُنوا     { 
  ١}السجدة }) ١٧(ونََيْعَملُ

âbÇ@òöbà½@‡ÈŽi@åß@á“m@bènzöaŠ@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢}رحيوها ليوجد من مسرية مخسمائة عام {
@ @

                                 
    ١٧/١٦٤مسلم ،  ٣٢٤٤البخاري  ١
صححه األلبـاين يف صـحيح    ، ٤٨٨١,٤٨٨٢ابن حبان ،  ٨/٢٤النسائي ،  ٢٧٦٠أبو داوود  ٢

   ٣٦٩٢الترغيب 
  

 

 

òä§a 
bènã‚@åß@kîyÛbi@æìÜjÔní@bèÜçc@ @

 َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزَمرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحـتْ {
 }٧٣(أَْبَواُبَها َوقَالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن

 الزمر
هذا حال السعداء املؤمنني حني يساقون إىل اجلنة مجاعة بعد مجاعـة  
املقربون مث األبرار مث الذين يلوم مث الذين يلوم كل طائفة مع من 

األنبياء والصديقون مع أشكاهلم والشهداء مع يناسبهم ، األنبياء مع 
أضرام والعلماء مع أقرام وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب 
  بعضها بعضا حىت إذا وصلوا إىل أبواب اجلنة أذن هلم يف دخول اجلنة 

، فيمروا بشجرة خيرج من حتت ساقها عينان للماء ، وفتحت أبواا 
ما كان يف قلوم من غل وغـش  فيرتع اهللا ، فيشربون من إحدامها 

وال ، فال تـتغري أبشـارهم   ، وحسد فتجري عليهم بنضرة النعيم 
فيخـرج مـا يف   ، مث يشربون من األخرى ، تتشعث أشعارهم أبدا 
  بطوم من األذى والقذر

  اإلنسان })٢١(َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابا طَُهورا{  



 

 

òä§a 
  :مث تستقبلهم خزنة اجلنة فيقولون هلم 
  الزمر}) ٧٣(َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن { 

  تتالقهم املالئكة اخلزنة بالبشارة والسالم والثناء 
  وطاب جزاؤكم، وطاب سعيكم ، طابت أعمالكم وأقوالكم 

َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَهـا  {
  إبراهيم })٢٣(ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌمالْأَ

سـالم  ، املالئكة يدخلون عليهم من كل باب ، حتيتهم فيها سالم  
  يلقون فيها حتية وسالما ، عليكم 

ما ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده {
مـن أهـل اجلنـة    ، عرف بأزواجكم ومسـاكنكم  أنتم يف الدنيا بأ

  ٣}بأزواجهم ومساكنهم
áì‚†@ÝjÓ@bèÜçc@oy‡ß@òä§a@ @

  :قال صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا 
  ٤}قال هلا انطقي قالت قد أفلح املؤمنون { 

                                 
  حديث الصور ٣

 

 

òä§a 
Þì‚‡Ûa@À@òä§a@Ýçc@ò÷îç@ @

Q@M@ð†bíþa@aìØbànß@bèãìÜ‚‡í@òä§a@Ýçc@ @
  :م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا متماسكون آخذ بعضهم ببعض {
  ٥}ال يدخل أوهلم حىت يدخل أخرهم 

R@M@k×aìØÛaë@‹àÔÛa@Šì–@À@æìÜ‚‡í@òä§a@Ýçc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر والـذين  { 
   ٦} السماء إضاءة يلوم على أشد كوكب دري يف

  ٧} مث هم بعد ذلك منازل{ 

                                                                           
   ٣٧١٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٥٥وحادي األرواح  ٢/٣٨٤قال ابن كثري النهاية  ٤
  
  ٢١٩مسلم  ٦٥٤٣البخاري  ٥
   ١٧٠/ ١٧مسلم ،  ٣٣٢٧البخاري  ٦
  ١٧/١٧٠مسلم  ٧
  



 

 

òä§a 
òä§a@pbãìØß@ @

  أرض، مباين 
ïãbj¾a@ @

  درج ، أبواب ، تشمل حائط وأبنية 
Q@M@Áöb¨a@ @
Jò›Ï@òäjÛë@kçˆ@òäjÛ@òä§a@Áöby@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ٨}حائط اجلنة لبنة ذهب ولبنة فضة ومالطها املسك { 
@JÛë@kçˆ@òäjÛ@òä§a@Áöby@ÒýË@ò›Ï@òäj@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حائط اجلنة جملد مغلف 
إن اهللا عز وجل أحاط حائط اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة مث {

شقق فيها األار وغرس فيها األشجار فلمـا نظـرت املالئكـة إىل    
  ٩}حسنها قالت طوىب لك منازل امللوك

                                 
  ٣٧١٢صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٠٨رواه البزار  ٣٩٧/ ١٠امع  ٨
قال املوقوف هو األصح املشهور  ٢٣٦موقوفاً ومرفوعاً والبيهقي يف البعث والنشور  ٣٥٠٧البزار  ٩
  ، ٣٧١٤اين يف صحيح الترغيب صححه األلب، 

 

 

òä§a 
@ @
@Jyë@bèia‹më@bè bÜčßë@òä§a@òîäic@bèöbj—@ @

  سئل رسول اهللا 
  ما بناؤها ؟ ، عن اجلنة { 

  : قال صلى اهللا عليه وسلم 
لبنة ذهب ولبنة فضة وِملَاطُها املسك وحصباؤها اللؤلؤ واليـاقوت  

  ١٠}وتراا الزعفران 
R@M@laìiþa@ @
@Jòîãb@òä§a@laìic@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ١١}يف اجلنة مثانية أبواب { 

                                                                           
  
صحح إسناده أمحد  ، ٣٧١١حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،   ٣٠٥-٣٠٤/ ٢املسند  ١٠

   ٨٠٣٠شاكر 
طينها الذي يوضـع بـني   ) املوىن ( وِملَاطُها  ، نة بدالً من أن تكون حجارة قطع من ذهب وفضة اللب 

  و احلصى احلصباء ه، قطع وصفوف لبنات الذهب الفضة مسك 
   ٣٢٥٧البخاري  ١١



 

 

òä§a 
@Ja@lbjÛa@@@@@@@laìiþa@ïÓbië@‡à«@òßdi@™b‚@åºþ

‘bäÛa@bèîÏ@æì×Šb“í@ @
يا حممد أدخل من ال حساب عليه من أمتك من الباب األمين وهم {

  ١٢}شركاء الناس يف األبواب األخر
   ١٣}لكل أهل عمل باب من أبواب اجلنة يدعون بذلك العمل{
 إن يف اجلنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان مـن { 

  ١٤} الصائمني دخله ومن دخله مل يظمأ أبدا
ال يدخل معهم أحد غريهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا {

  ١٥}دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                                                           
  
   ٣/٦مسلم ،   ٤٧١٢البخاري  ١٢
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عمر وقد وثقه  ٣٩٨/ ١٠امع  ٢/٤٤٩املسند  ١٣

  مجاعة
   ٤٢٤١حسنه األلباين يف الصحيح ، قال هذا حديث حسن صحيح غريب  ٧٦٥الترمذي  ١٤
  ١٨٩٦البخاري ،   ١١٥٢مسلم  ١٥

 

 

òä§a 
فإن كانت الصالة ، إذا كان يوم القيامة دعي اإلنسان بأكثر عمله {

ي به وإن كان اجلهـاد  وإن كان صيامه أفضل دع، أفضل دعي ا 
أفضل دعي به مث يأيت باباً من أبواب اجلنة يقال له الريان يدعى منـه  

  ١٦}الصائمون
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا تعاىل دعي من أبواب اجلنـة  {
وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن 

أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان مـن أهـل   كان من 
اجلهاد دعي من باب اجلهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 

فقال أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه يا رسول اهللا ما على أحـد  " الريان
من ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد يا رسـول  

  ١٧} وأرجو أن تكون منهماهللا ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم نعم 

                                 
  حسن إسناده  ١٠/٣٩٩امع ،  ٣٤٧٤البزار  ١٦
  
 ١٨٩٧البخاري ،  ٧٦٢١شاكر  أمحدصحح إسناده  ٢/٢٦٨املسند  ١٧



 

 

òä§a 
@J@@òä§a@ÊŠb—ß@ @
  )عضاديت الباب ، قوائم االبواب ( 

  املسافة بني مصارع اجلنة 
   ١٨}أن مصراعني من مصاريع اجلنة بينهما مسرية أربعني سنة { 
S@M@xŠ‡Ûa@ @

  درج اجلنة من الياقوت واللؤلؤ
  ١٩}درجها الياقوت واللؤلؤ { 

@òä§a@Šc@ @
@ñŠìäß@õb›îi@ @

  :عن أرض اجلنة قال ابن عباس 

                                 
  الدرج - ٣عتبة بن غزوان رضي اهللا عنهعن  ٢٩٦٧مسلم  ١٨
صححه األلباين لغريه ، ابن أيب الدنيا عن أيب هريرة موقوفا ،  ٣٥٠٨رواه البزار  ٣٩٧/ ١٠امع  ١٩

   ٣٧١٢يف صحيح الترغيب 
  

 

 

òä§a 
أرأيت السـاعة  ! مرمرة بيضاء من فضة كأا مرآة قال ما نورها { 

إال أنه ليس فيهـا  ، اليت يكون فيها طلوع الشمس ؟ فذلك نورها 
   ٢٠}مشس وال زمهرير 

                                 
حسـن  ، قال ضعيف موقـوف   ٢٢٠٠األلباين يف الترغيب ،  ٢٠١ابن القيم يف حادي األرواح  ٢٠

  وقال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد حسن ٥٤٨٢وقفه حمققوا الترغيب 
  



 

 

òä§a 
òä§a@å×bß@ @

  بيوت ، قصور ، خيم ، غرف 
Q@M@Ò‹ÌÛa@ @
@JòÛä¾a@ÉîÏŠë@ìÜÈÛa@À@òä§a@Ò‹Ë@ @

  : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا
إن أهل اجلنة ليتراءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكوكـب يف  { 

  ٢١}السماء 
@J@Ò‹ÌÛa@Ñ–ë@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أال أحدثكم بغرف اجلنة {

إن يف اجلنة غرفا من أصناف اجلوهر كله يرى ظاهرها مـن بـاط  
ت والشرف ما ا وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذا  

  ٢٢} ال عني رأت وال أذن مسعت 
                                 

   ١٧/١٦٧مسلم  ٢١
   ٣٧٠٨صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٧٩البيهقي يف البعث والنشور  ٢٢
  

 

 

òä§a 
@JÒ‹ÌÛa@æbØ@ @
ملن أفشـى السـالم   : ملن هذه الغرف قال صلى اهللا عليه و سلم { 

  ٢٣}وأطعم الطعام وأدام الصيام 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها {
  : صلى اهللا عليه و سلم ملن هي ؟ قال رسول اهللا

  ٢٤}وبات هللا قائما والناس نيام) أالن الكالم (ملن أطاب الكالم 
@Ja@À@æìibznàÜÛ@ñî¿@Ò‹Ë@ @

إن املتحابون يف اهللا لترى غرفهم يف اجلنـة كالكوكـب الطـالع    {
الشرقي أو الغريب فيقال من هؤالء ؟ فيقال هؤالء املتحـابون يف اهللا  

  ٢٥} لعز وج
 :سلم  صلى اهللا عليه وقال رسول اهللا

                                 
   ٣٧١٨صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٧٩يف البعث والنشور  البيهقي ٢٣
صححه األلبـاين يف صـحيح الترغيـب    ،  ٦٦١٥صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١٧٣/ ٢املسند  ٢٤

٣٧١٧   
   رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ٤٢٣ ١٠امع  ٣/٨٧املسند  ٢٥



 

 

òä§a 
إن يف اجلنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد هلـا أبـواب   {

مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري قالوا يا رسول اهللا مـن  
املتالقون يف اهللا ن يف اهللا واملتجالسون يف اهللا ويسكنها ؟ قال املتحابو

{٢٦ 
@JìÜÈÛa@À@Ò‹ÌÛa@Ýçc@pbuŠ†@ @

  : سلم وقال صلى اهللا عليه 
إن أهل اجلنة ليتراءون يف الغرفة كما تراءون الكوكب الشرقي أو {

  ٢٧}الكوكب الغريب الغارب يف األفق أو الطالع يف تفاضل الدرجات 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فـوقهم كمـا يتـراءون    { 

واملغرب لتفاضـل مـا    الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق

                                 
حسـنه حمققـوا   ،  ١٨٨٢ الترغيـب  ضعفه األلباين يف،  ٦/٤٨٧شعب اإلميان   ٣٥٩٢البزار  ٢٦

  ٤٤٤٩الترغيب
  
الغابر ،  ٣٧٠٧صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وقال حسن صحيح  ٢٥٥٦الترمذي  ٢٧

  املراد به هنا هو الذاهب الذي تدىل للغروب

 

 

òä§a 
بينهم قالوا يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال بلى 

  ٢٨}والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني
الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ َتْجـرِي ِمـْن   { 

  الزمر    }) ٢٠(ْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعاَدَتْحِتَها الْأَْنَهاُر َو

أخرب عز وجل عن عباده السعداء أن هلم غرفـا يف اجلنـة قصـور     
شاهقة من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيـات حمكمـات   

  مزخرفات عاليات 
جتري من حتتها األار أي تسلك األار بني خالل ذلك كما يشاءوا 

  دوا وأين أرا
RM@âbî©a@ @

òä§a@âbî‚@ @
  وخيام من الدر ، خيام من اللؤلؤ 

  

                                 
   ٢٨٣١مسلم ،  ٣٢٥٦البخاري  ٢٨
  



 

 

òä§a 
@J@ûÛûÜÛa@âbî‚@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها ستون ميال يف كل زاوية {

  ٢٩}منها أهل ما يرون اآلخرين يطوف عليهم املؤمن 
جموفة طوهلا يف السماء  إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة{

ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم 
  ٣٠}بعضا 
@JŠČ‡Ûa@âbî‚@ @@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف كل زاوية منها أهل ، طوهلا يف السماء  ستون ميل ، اخليمة ُدرة { 

  ٣١}وعرضها ستون ميال }{ال يراهم اآلخرون ، للمؤمن 

                                 
   ١٧/١٧٣مسلم ،   ٤٨٧٩البخاري  ٢٩
   ١٧/١٧٣مسلم ،  ٣٢٤٣البخاري  ٣٠
  
  وقال حسن صحيح  ٢٥٢٨الترمذي  ١٧/١٧٤مسلم  ٣١

 

 

òä§a 
ف مصـراع مـن   الخليمة درة جموفة فرسخ يف فرسخ هلا أربعة آا{

   ٣٢}ذهب
@J@@@ô‹í@ýÏ@éÜçc@óÜÇ@òàî©a@À@åßû¾a@Òìİí

@b›Èi@áè›Èi@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء { 
ال يرى بعضهم ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن ف

  ٣٣}عرضها ستون ميال}{ بعضا
  اخليام يف اجلنة ختتلف يف صفاا حبسب اختالف أصحاا يف األعمال 

S@MŠì—ÔÛa@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بينا أنا نائم إذ رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصـر  { 
  ٣٤} فقلت ملن هذا فقالوا لعمر بن اخلطاب 

                                 
   لبيهقي أصحا هذا يعين وإسناد،  ٣٧١٥األلباين يف صحيح الترغيب  ٣٢
   ٢٨٣٨مسلم ،  ٤٨٧٩البخاري  ٣٣



 

 

òä§a 
@JÔÛaûÛûÜÛa@åß@Šì—@ @

َتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجـرِي ِمـْن   {
  الفرقان })١٠(َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَيْجَعلْ لََك قُُصورا

  أي وسيجعل لك يف اآلخرة قصورا 
  :ال قعن ابن عباس 

مته من بعده أري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يفتح على أ{  
إىل قولـه   فسر بذلك فأنزل اهللا عز وجل والضحى والليل إذا سجى 

  من   قصر يف اجلنة قال فأعطاه ألف  ٣٥ولسوف يعطيك ربك فترضى
  ٣٦}لؤلؤ ترابه املسك يف كل قصر منها ما ينبغي

                                                                           
   ٢٣٩٥مسلم  ٣٦٧٩البخاري ٣٤
ويروى أن هذه اآلية أنزهلا رضوان خازن اجلنان إىل النيب صلى : قال القرطيب عن تفسري هذه اآلية  ٣٥
! يا حممد: مث قال، إن رضوان ملا نزل سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف اخلرب؛ ليه وسلم اهللا ع

هـذه مفـاتيح   : يقول لك ربك -فإذا سفط من نور يتألأل  -وهذا سفط ، رب العزة يقرئك السالم 
ليه وسلم إىل فنظر النيب صلى اهللا ع؛ مع أنه ال ينقص مالك يف اآلخرة مثل جناح بعوضة، خزائن الدنيا

يا رضوان ال حاجة يل فيها : (فقال؛ فضرب جربيل بيده األرض يشري أن تواضع؛ جربيل كاملستشري له
 اهللا! أصبت: فقال رضوان). الفقر أحب إيل وأن أكون عبدا صابرا شكورا

   ٢٧٩٠األلباين يف الصحيحة ، وصححه  ٢/٥٢٦احلاكم  ٣٦

 

 

òä§a 
@JŠì—ÔÛa@Ýçc@ @

  : صلى اهللا عليه و سلمقال النيب 
  
  ٣٧}قصر يف اجلنة من قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له {
T@M@pìîjÛa@ @
@J@kçˆ@åß@òä§a@pìîi@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمرت أن أبشر خدجية ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصـب  { 
{٣٨  
@J@pìîjÛa@ê‰ç@lbz–c@ @
ما من عبد مسلم يصلي كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعـا غـري   { 

  ٣٩}الفريضة إال له بيت يف اجلنة أو بين له بيت 

                                 
   ٥٨٩حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ٢٠/١٨٣الطرباين يف الكبري ،  ٣/٤٣٧املسند  ٣٧
صححه األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة    ،  ١٧٥٨صحح إسناده أمحد شاكر   ١/٢٠٥املسند  ٣٨

  القصب الذهب،  ١٥٥٤
  ١/٣٣٥الدارمي ،   ٧٢٨مسلم  ٣٩



 

 

òä§a 
òä¨a@pbíìn«@ @

@Šbv’þaë@êbî¾a@ @
òä§a@êbîß@ @

@Šì¢@LæìîÇ@L@Šbèãc@ @
òä§a@Šì¢@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف اجلنة حبر للماء وحبر للنب وحبر للعسل وحبر للخمر مث تشـقق  { 

  ٤٠}األار منها بعد
Šbèãþa@ @
  منابعها وجمراها، أنواعها 

  
Q@M@òÇìänß@òä§a@Šbèãc@ @
@Jbß@Šbèãc@õ@ @

                                                                           
  
   ٣٧٢٢حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  وقال حسن صحيح٢٥٧١الترمذي  ٤٠
  

 

 

òä§a 
} )١٥(َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ {

  حممد  
@J@³Û@Šbèãc@ @

  حممد  } )١٥(َوأَْنَهاٌر ِمْن لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه { 
@J@‹½@Šbèãc@ @

    حممد} )١٥(َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني {  
@J@ÝÇ@Šbèãc@ @

  حممد   }) ١٥(َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى {  
  وهذه األار تشق من البحار األربع ومنابعها أصل شجرة طوىب

@J@‹qìØÛa@‹èã@ @
émbÐ–aìß@ @

P@ûÛûÛ@lbjÓë@kçˆ@åß@êbnÏby@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤١}من ذهب) ضفاتاه(الكوثر ر يف اجلنة حافتاه {

                                 
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، صحيح وقال حديث حسن  ٣٣٦١الترمذي  ٤١

   ٣٧١٩الترغيب 



 

 

òä§a 
  :ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا
بينا أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ اوف فقلت { 

  ٤٢}ما هذا يا جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 
P@pìÓbîÛaë@Š‡Ûa@óÜÇ@ð‹°@ @
  ٤٣}جمراه على الدر والياقوت{ 
P@Ùß@énäî @ @
  ٤٤}تربته أطيب من املسك{ 

  :لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص
  ٤٥}فضرب امللك بيده فإذا طينه مسك أذفر{ 
  

                                 
   ٦٥٨١البخاري  ٤٢
  
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٣

   ٣٧١٩الترغيب 
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٤

   ٣٧١٩الترغيب 
   ٦٥٨١ري البخا ٤٥

 

 

òä§a 
P@êúbß@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ٤٦}ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج{ 
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما الكوثر قال ذاك ر أعطانيه اهللا { 

  ٤٧}يعين يف اجلنة أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل 
@JÖŠbi@‹èã@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الشهداء على بارق ر بباب اجلنة يف قبة خضراء خيـرج علـيهم   {

  ٤٨}رزقهم بكرة وعشيا 

                                 
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٦

   ٣٧١٩الترغيب 
  ٥٦٤١حسنه األلباين يف املشكاة  ، وحسنه  ٣٥٤٢الترمذي  ٤٧
  
 ١٢٣واألوسط  ١٠٨٢٥الطرباين يف الكبري  ،  ٢٣٩٠وصحح إسناده أمحد شاكر ١/٢٦٦املسند  ٤٨
   ١٣٧٨الترغيب حسنه األلباين يف صحيح ، 



 

 

òä§a 
إن يف اجلنة را طول اجلنة حافتاه العذارى قيام متقـابالت يغـنني   {

بأحسن أصوات يسمعها اخلالئق حىت ما يرون أن يف اجلنة لذة مثلها 
   ٤٩}حميد والتقديس وثناء على الرب عز وجلالتسبيح والت غنائهن

R@@M@@òä§a@Šbèãc@Éibäß@ @
  عدن، وجبال املسك ، والفردوس ، سدرة املنتهى 

  وكل هذه املنابع خترج من أصل شجرة طوىب
@Jóènä¾a@ñŠ‡@Ý–c@åß@x‹¦@Šbèãc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الل هجر وإذا ورقها مث رفعت إىل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل ق{  

مثل آذان الفيلة وإذا يف أصلها أربعة اار ران باطنـان وـران   
ظاهران فسألت جربيل فقال أما الباطنان ففي اجلنة واما الظـاهران  

  ٥٠}فالفرات والنيل

                                 
  ٣٧٥١صحح وقفه  األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤٣١بن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  ٤٩
   ٥٦١٠البخاري ،  ٤/٢٠٧املسند  ٥٠
  

 

 

òä§a 
@JóÜÇþa@‘ë†‹ÐÛa@åß@‹vÐäm@Šbèãc@ @

  :بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم درجات اجلنة وقال 
درجة ومنها تفجر أار اجلنة األربعة ومن فوقها  الفردوس أعالها{ 

  ٥١}يكون العرش
@JÙ¾a@Þbju@o¥@åß@x‹¦@Šbèãc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٢}أار اجلنة خترج من حتت تالل أو من حتت جبال املسك {
@JÊ‡—m@áq@æ‡Ç@òäu@åß@kƒ“m@Šbèãc@ @
دع بعد ذلك جنة عدن وهذه األار تشخب من جنة عدن مث تص{ 

  ٥٣}أارا
  

                                 
    ٩٢٢الصحيحة ،  ٣٧١٠صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٥٣١الترمذي  ٥١
   ٣٧٢١صححه األلباين يف صحيح الترغيب،  ٧٤٠٨ابن حبان  ٥٢
رواه أمحـد ورجالـه رجـال    / ١٠امع ،  ٤/٤١٦،  املسند  ١٨٠مسلم  ،  ٤٥٩٧البخاري  ٥٣

    ٤٢٩/ ٢الدارمي ،  الصحيح 
  



 

 

òä§a 
S@M@†ë‡‚c@À@oîÛë@Šþa@óÜÇ@Šbèãþa@ê‰ç@ô‹ª@ @
  الواقعة }) ٣١(َوَماٍء َمْسكُوبٍ{ 

  :قال ابن عباس 
ولكنها جتري على أرض اجلنة مستكفة ال . أارها أيف أخدود ؟ ال{ 

  ٥٤} تفيض ههنا وال ههنا 
  :قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

نة أخدود يف األرض ال واهللا إا لسائحة لعلكم تظنون أن أار اجل{
على وجه األرض إحدى حافتيها اللؤلؤ واألخرى الياقوت وطينـه  

  ٥٥} املسك األذفر 
َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت {

   الصف })١٢(َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم

                                 
وقال املنذري رواه ابن أيب  ٥٤٨٢حسن وقفه حمققوا الترغيب  ٢٠١ابن القيم يف حادي األرواح  ٥٤

  ضعيف موقوف ٢٢٠٠األلباين يف الترغيب ، الدنيا موقوفا بإسناد حسن 
صـححه  ، رواه ابن أيب الدنيا موقوفا ومرفوعا واملوقوف أشبه بالصـواب   ٢٦٢ح  حادي األروا ٥٥

  األذفر الذي ال خلط له،    ٣٧٢٣األلباين يف صحيح الترغيب 

 

 

òä§a 
سـارحة فيهـا    ري من حتتهم األار أي من حتت غرفهم ومنازهلمجت

  حيث 
  ساروا وأين ساروا

  أار اجلنة اجلارية تضفي على أهل اجلنة جة ومسرة ال ُتوصف
@Jbîã‡Ûa@À@ïçë@òä§a@Šbèãc@åß@bèãc@À@õbu@b¿@@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٦}ار اجلنةسيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أ{ 
 والنهران حول دولـة طجكسـتان   سيحان وجيحان ببالد األرمن  

  والفرات بالعراق والنيل مبصر
ملا عم اإلميان هذه البلدان اليت فيها هذه األار فاألجسام املتغذيـة  

  مبائها صائرة إىل اجلنة
وهذه األار فيها عذوبة وهضم وتضمنت الربكة االهلية وتشـرفت  

   ء إليها وشرم منهابورود األنبيا

                                 
   ١٧/١٧٤مسلم  ٥٦
  



 

 

òä§a 
@òä§a@æìîÇ@ @

، عني نضاخة ، طهور ، معني ، زجنبيل ، كافورا ، سلسبيل ، تسنيم 
  عني جارية

Q@–@@áîäm@µÇ@ @
  العرشعني جتري من حتت 

ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنـافَْس  )٢٥(ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ َمْخُتومٍ{
ـ  )٢٧(ُه ِمـْن َتْسـنِيمٍ  َوِمَزاُج)٢٦(الُْمَتَناِفُسونَ َرُب بَِهـا  َعْينـا َيْش
  املطففني })٢٨(الُْمقَرَُّبونَ

 أهل، فتنصبُّ يف أواين  التسنيم عني جتري يف اهلواء بقدرة اهللا تعاىلو
، فال تقع منه قطـرة   فإذا امتألت أمسك املاء اجلنة على قدر مائها

   حيتاجون إىل االستقاء وال،  على األرض
ىل إ، فهي عني ماء جتري من علـو    اللغة االرتفاعوأصل التسنيم يف

   أسفل
  
  

 

 

òä§a 
R@M@ŠìÏb×@µÇ@ @
َعْينا َيْشـَرُب  )٥(إِنَّ الْأَْبَراَر َيْشَرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمَزاُجَها كَافُورا{

  اإلنسان  }) ٦(بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّروَنَها َتفْجِريا
  ل له عني الكافوريقا، كافورا هو اسم عني ماء يف اجلنة 

يفجروا تفجريا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شـاءوا مـن   
  قصورهم ودورهم وجمالسهم وحماهلم والتفجري هو اإلنباع 

  أي يقودوا حيث شاءوا 
S@M@@@ÝîjÜ@µÇ@ @

  اسم عني يف اجلنة مسيت بذلك لسالسة مسيلها وحدة جريها 
  تنبع من جنة عدن إىل أهل اجلنة

  ٥٧}مى سلسبيالعني تس{ 
  
  

                                 
  ١٤١٤الطرباين يف الكبري  ،  ٧٤٢٢ابن حبان ،  ٣١٥مسلم   ٥٧
  



 

 

òä§a 
T@M@@Ýîj−Œ@µÇ@ @
َعْينا ِفيَهـا ُتَسـمَّى   )١٧(َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأْسا كَانَ ِمَزاُجَها َزجنَبِيلًا{ 

  اإلنسان  }) ١٨(َسلَْسبِيلًا
  هي عني يف اجلنة يوجد فيها طعم الزجنبيل

  اليت يشرب ا املقربون صرفا ومتزج لسائر أهل اجلنة
U@M@@òíŠb§a@µÈÛa@ @

   املعني
  الغاشية }) ١٢(ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ{ 

ظـاهرة  ، معني من عيون سارحة من الكثـرة  ، مخر من عني جارية 
  العيون 
V@M@@Šìè @µÇ@ @
  اإلنسان })٢١(َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابا طَُهورا{ 

  تنبع من ساق شجرة، عني ماء على باب اجلنة 
خيرج من حتـت سـاقها    إذا توجه أهل اجلنة إىل اجلنة مروا بشجرة

  عينان

 

 

òä§a 
W@M@ò‚b›ã@µÇ@ @

  الرمحن }) ٦٦(ِفيهَِما َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن{ :قال تعاىل

نضاختان باملسك والعنرب ينضخان على دور أهل اجلنة ، كما ينضخ 
  ٥٨املطر على دور أهل الدنيا 

X@M@òíŠbu@µÇ@ @
  الرمحن} )٥٠(ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن{

  شجار واألغصان فتثمر من مجيع األلوان تسرحان لسقي األ

                                 
   ٢١٨حادي األرواح عن أنس  ٥٨
  



 

 

òä§a 
@òä§a@Šbv’c@ @

@‹v“Ûa@Êaìãc@L@êŠbë@L@éÜÃë@LÝîƒäÛaë@ @
Q@M@@@‹v“Ûa@Êaìãc@ @
@Jóiì @ @

  الرعد })٢٩(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ{

 أغصاا من وراء سـور ، طوىب شجرة يف اجلنة كل شجر اجلنة منها 
  اجلنة 

  طوىب شجرة يف اجلنة يف كل دار من اجلنة غصن منها
الرمحن تبارك وتعاىل غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرهـا أن متتـد   
فامتدت إىل حيث يشاء اهللا تبارك وتعاىل وخرجت من أصلها ينابيع 

  أار اجلنة من عسل ومخر وماء ولنب 
ا شاء فتفتق له عن طوىب شجرة يف اجلنة يقول اهللا هلا تفتقي لعبدي عم

  اخليل بسروجها وجلمها وعن اإلبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة
جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له صـلى اهللا  

  :عليه وسلم عن اجلنة أن 

 

 

òä§a 
أي متأل أعلى اجلنة ( فيها شجرة تدعى طوىب هي تطابق الفردوس { 

يس تشبه شيئا مـن شـجر   فقال أي شجر أرضنا تشبه قال ل) ظالً 
أرضك ولكن أتيت الشام قال ال يا رسول اهللا قال فإا تشبه شجرة 
بالشام تدعى اجلوزة تنبت على ساق واحد مث ينتشر أعالها قال فما 
عظم أهلها قال لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك ملا قطعتـها حـىت   

د تنكسر ترقوا هرما قال فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقـو 
منها قال مسرية شهر للغراب األبقع ال يقع وال ينثين وال يفتر قـال  
فما عظم احلبة منه قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيما فسـلخ  
إهابه فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا مث افري لنا منه ذنوبـا يـروي   
ماشيتنا قال نعم قال فإن تلك احلبة تشبعين وأهل بييت فقـال الـنيب   

  ٥٩}ه وسلم وعامة عشريتك صلى اهللا علي
  
  

                                 
صححه األلباين لغريه يف صـحيح  ،  ٧٤١٤وابن حبان ، بنحوه  ٣٠٠البيهقي يف البعث والنشور  ٥٩

  إهابه جلده، الذنوب هو الدلو إذا كانت مألى ُتطابق الفردوس متل أعلى اجلنة ،  ٢٧٢٩الترغيب 



 

 

òä§a 
@Jóènä¾a@ñŠ‡@ @

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدرة املنتهى فقـال يسـري   {
منها مائة سنة أو يستظل ـا مائـة   ) الغصن(الراكب يف ظل الفنن 

  ٦٠}   راكب فيها فراش الذهب كأن مثارها القالل 
نـة  أقبل أعرايب يوما فقال يا رسول اهللا ذكر اهللا عز وجـل يف اجل {

شجرة مؤذية وما كنت أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها قـال  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما هي قال السدر فإن له شـوكا  

ِفي ِسْدرٍ { مؤذيا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليس اهللا يقول
خضد اهللا شوكه فجعل مكان كل شوكة مثرة   الواقعة }) ٢٨(َمْخُضوٍد
ت مثرا تفتق الثمرة منها عن اثنني وسبعني لونا من طعام مـا  فإا لتنب

  ٦١}فيها لون يشبه اآلخر

                                 
الفنن ،  ٣٧٢٧حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، وقال حديث حسن صحيح   ٢٥٤١الترمذي  ٦٠

   بفتح الفاء والنون هو الغصن
 
صححه األلباين لغريه يف ، وصححه ووافقه الذهيب   ٢/٤٧٦احلاكم ، ن أيب الدنيا وإسناده حسن اب ٦١

  السدر املخضود الذي قطع شوكه ،    ٣٧٤٢صحيح الترغيب

 

 

òä§a 
@J@‡yaë@Öb@óÜÇ@‹v’@ @

إن يف اجلنة شجرة مستقلة على ساق واحد عرضها ثنتان وسبعون {
  ٦٢}سنة 

  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
الظل املمدود شجرة يف اجلنة على ساق قدر ما يسري الراكب اد {

يف ظلها مائة عام يف كل نواحيها فيخرج أهل اجلنة وأهـل الغـرف   
وغريهم فيتحدثون يف ظلها قال فيشتهي بعضهم ويذكر هلو الـدنيا  
فريسل اهللا رحيا من اجلنة فتحرك تلك الشجرة بكل هلـو كـان يف   

  ٦٣}الدنيا
@Jkçˆ@åß@Šbv’þa@Öb@ @

  ٦٤}ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب {

                                 
  رواه البزار والطرباين وإسناد الطرباين حسن ١٠/٤١٥امع ،  ١١٤٧أيب يعلى  ٦٢
  
،  وقال هذا أثر غريب وإسـناده قـوي حسـن    عزاه ألبن أيب حامت  ٤/٣١٠ابن كثري يف تفسريه  ٦٣

  قال ضعيف موقوف ٢٢٠٢األلباين يف الترغيب 
  ٣٧٣٢صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب، وحسنه  ٢٥٢٥الترمذي  ٦٤



 

 

òä§a 
R@M@@bçŠb@ @
  ٦٥}ن العنقود من عناقيدها من ههنا إىل صنعاءإ{

  : قال صلى اهللا عليه وسلم 
عرضت علي اجلنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل بـيين  {

وبينه فقال رجل يا رسول اهللا ما ماء احلبة من العنب قال كأعظم دلو 
  ٦٦}فرت أمك قط

S@M@òä§a@Ý¯@ @
أمحـر وسـعفها    خنل اجلنة جذوعها من زمرد خضر وكرا ذهب{

  كسوة 
  ألهل اجلنة منها مقطعام وحللهم ومثرها أمثال القالل والدالء أشد 

  
  ٦٧}بياضا من اللنب وأحلى من العسل وألني من الزبد ليس فيها عجم

                                 
  ٣٧٣٠حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، ابن أيب الدنيا موقوفا  ٦٥
حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وإسناد حسن  ١١٤٧رواه أيب يعلى  ٤١٤/ ١٠امع  ٦٦

٣٧٣١   
  

 

 

òä§a 
T@M@òä§a@‹à²@ð‰Ûa@énàÄÇë@ÝîÜÄÛa@òä§a@ÝÃ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ظلها مائة عام ال يقطعهـا إن  إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف {

  ٦٨ } لواقعةا }) ٣٠(َوِظلٍّ َمْمُدوٍد{ فاقرؤوا شئتم
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر السريع يف ظلـها  { 
  ٦٩}مائة عام ال يقطعها

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد مائة سـنة يف ظلـها وإن   { 
  ٧٠}اجلنة) يغطي(ا لَُيخِمرورقه

  سلم أن طوىب متأل أعلى اجلنة ظالً فقالبني صلى اهللا عليه و
  ٧١} فيها شجرة تدعى طوىب هي تطابق الفردوس{ 

                                                                           
   ٣٧٣٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٤٧٥احلاكم    ٦٧
   ١٨/١٦٥مسلم ،  ٣٢٥١البخاري  ٦٨
   }الترمذي وزاد وذلك الظل املمدود،  ١٨/١٦٦مسلم ،  ٦٥٥٣البخاري  ٦٩
يح باختصار قوله وإن ورقها لَُيخِمراجلنـة رواه  قال هو يف الصح ١٠/٤١٥امع  ٢/٤٠٤املسند  ٧٠

  أمحد وبقية رجاله ثقات



 

 

òä§a 
  وهو ظل متكاثف متراكم على بعضه

  النساء }) ٥٧(َوُنْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِليلًا{ 
يل ألنه ال ظل، ظل كثيفا ال مشس فيه ، عميقا كثريا غزيرا طيبا أنيقا  

  يدخله ما يدخل ظل الدنيا من احلر والسموم 
  ظالل األشجـار وظالل قصورها، ظال ظليال دائما 

                                                                           
صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٧٤١٤ابن حبان ، بنحوه   ٣٠٠البيهقي يف البعث والنشور  ٧١

  إهابه جلده، والذنوب هو الدلو إذا كانت مألى ُتطابق الفردوس متل أعلى اجلنة ،   ٣٧٢٩
 

 

 

òä§a 
òä§a@áîÈã@åß@ @

Q@M@@òä§a@Ýçc@k×a‹ß@Ýî©a@ @
عن عبد الرمحن بن ساعدة رضي اهللا عنه قال كنت أحـب اخليـل   

  :سلم اجلنة خيل فقال صلى اهللا عليه و فقلت يا رسول اهللا هل يف
أدخلك اهللا اجلنة يا عبد الرمحن كان لك فيها فرس من يـاقوت   إن{

  ٧٢}له جناحان تطري بك حيث شئت
يقول اهللا تعاىل لشجرة طوىب يف اجلنة تفتقي لعبدي عما شاء فتفتق له 

 عن اخليل بسروجها وجلمها وعن اإلبل بأزمتها  
@J@laë‡Ûa@Îa‹flß@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٧٣}راغا من مسك مثل َمراغِ دوابكم يف الدنياإن يف اجلنة َم{

                                 
حسـنه األلبـاين يف صـحيح    ، ورواته ثقات  ٤٠٦٩ه الطرباين يف الكبري روا  ١٠/٤١٢امع  ٧٢

  ٣٧٥٥الترغيب 
رواه يف األوسط والكـبري ورجاهلمـا    ٤١٢/ ١٠امع ، قال املنذري رواه الطرباين بإسناد جيد  ٧٣
حسـنه  ،  ٢١٩٤ضعفه األلباين يف الترغيـب  ، املراغ الذي ُيتمرغ فيه الدواب أي تتقلب فيه  ثقات
  ٥٤٧١الترغيب  حمققوا



 

 

òä§a 
@Jòä§a@À@Þìî©a@éi@Áîí@ð‰Ûa@ÂìÛa@Éšìß@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٧٤}موضع سوِط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها { 
R@M@òä§a@Šìî @ @
  ٧٥}إن طري اجلنة كأمثال البخت ترعى يف شجر اجلنة { 
@JÀ@âbèÛa@‘ìÓ@Éšìß@@òä§a@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري مما طلعـت عليـه الشـمس أو    { 

  ٧٦}غربت
S@M@@†aŠc@å¾@òä§a@À@òÇaŠÛa@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

                                 
   ١٨٨٠مسلم ،   ٢٧٩٦البخاري  ٧٤
  
    ٣٧٤٠حسنه األلباين يف الترغيب ،   ٣/٢٢١أمحد  ٧٥
  قاب قوس مقدار قوس،  ١٨٨٠مسلم ،   ٢٧٩٣البخاري  ٧٦

 

 

òä§a 
أن رجال من أهل اجلنة استأذن ربه يف الزرع فقال له ألست فيما { 

بذر فبادر الطرف نباتـه  شئت قال بلى ولكين أحب أن أزرع قال ف
واستواؤه واستحصاده فكان أمثال اجلبال فيقول اهللا دونك يا بـن  

  ٧٧} آدم فإنه ال يشبعك شيء 
T@M@òä§a@òi‹m@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تربة اجلنة 
  هي درمكة بيضاء { 

  ٧٨}قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلبزة من الدرمك 
  تربة اجلنة 

  ٧٩}درمكة بيضاء مسك خالص  {
  

                                 
  ٧٥١٩،  ٢٣٤٨البخاري  ٧٧
  
   ١٤٣٨صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٦١/ ٣املسنده    ٧٨
  ٢٩٢٨مسلم   ٣/٤املسند  ٧٩



 

 

òä§a 
U@M@@òzöaŠë@üb»ë@bäy@†a†í@éäß@‡öbÈÛa@òä§a@Öì

òjî @ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة فَتُهبُّ ريح الشمال فتحثـو يف  { 
وجوهم وثيام فيزدادون حسنا ومجاال فريجعون إىل أهلـيهم وقـد   

 اال فيقول هلم أهلوهم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسناازدادوا حسنا ومج
  ٨٠}فيقولون وأنتم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال! ومجاال 

يقول أهل اجلنة انطلقوا إىل السوق فينطلقون إىل كثبان املسـك  { 
فإذا رجعوا إىل أزواجهم قالوا إنا لنجد لكن رحيا ما كانـت لكُـنَّ   

  ٨١}ا كانت لكم إذ خرجتم من عندنا ولقد رجعتم بريح م: فيقلن 
  
  

                                 
    ٢٨٣٣مسلم    ٨٠
  وقال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد جيد٣٧٥٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٨١
  

 

 

òä§a 
@Ýà“m@òä§a@ @
@‘ë†‹ÐÛa@L@æ‡Ç@ @

Q@M@‘ë†‹ÐÛa@ @
@JòÛäß@bçýÇcë@pbä§a@óÜÇc@‘ë†‹ÐÛa@ @

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفْرَدْوسِ {
  الكهف })١٠٧(ُنُزلًا

  املؤمنون }) ١١(ِفيَها َخاِلُدونَالَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْرَدْوَس ُهْم {

الفردوس حديقة يف ، الفردوس هو البستان الذي فيه شجر األعناب 
  الفردوس يف وسط اجلنان يف العرض وأعلى اجلنة يف االرتفاع، اجلنة 

الفردوس ربوة اجلنة وأوسطهــا وأفضـلها   ، الفردوس سرة اجلنة 
  وأحسنها وأرفعها

  ة الفردوس ليس يف اجلنان جنة أعلى من جن 
  :قال صلى اهللا عليه و سلم  ألم حارثة 



 

 

òä§a 
وإن ابنـك أصـاب   ) جنان كثرية يف اجلنـة  (إا جنان يف اجلنة {

  ٨٢}الفردوس األعلى
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السـماء واألرض  { 
جلنة األربعة ومن فوقهـا  والفردوس أعالها درجة ومنها تفجر أار ا

  ٨٣}يكون العرش
@J@pbäu@ÉiŠc@‘ë†‹ÐÛa@N@@kçˆ@åß@æbnäqa@L@@æbnäqa

ò›Ï@åß@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

جنان الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما { 
وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وليس بني القوم وبني ان 

                                 
   ٢٨٠٩البخاري  ٨٢
  
  ٩٢٢الصحيحة ،  ٣٧١٠صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٥٣١الترمذي  ٨٣

 

 

òä§a 
وجل اال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن ينظروا إىل رم عز 

  ٨٤}وهذه األار تشخب من جنة عدن مث تصدع بعد ذلك أارا
من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما أي من القصـور واألثـاث   

  كاألسرة واألشجار
R@–@æ‡Ç@ @
) َوْعُدُه َمأِْتياًَجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِالَْغْيبِ إِنَُّه كَانَ {
  مرمي })٦١(
َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَهـا الْأَْنَهـاُر   {

َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبـُر  
  ذَِلَك 

  التوبة }) ٧٢(ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  البينة })٨( َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َجنَّاُت َعْدٍن {

                                 
رواه أمحد ورجاله رجال / ١٠امع ،   ٤٥٩٧، البخاري  ١٨٠مسلم  ،  ٤/٤١٦املسند  ٨٤

   ٤٢٩/ ٢لدارمي الصحيح ا
  



 

 

òä§a 
  جنة عدن من الدر والياقوت والزبرجد* 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خلق اهللا جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة محـراء  {

ولبنة من زبرجدة خضراء ومالطها مسـك حشيشـها الزعفـران    
  ٨٥} باؤها اللؤلؤ تراا العنربحص
@Jê‡îi@æ‡Ç@òäu@ÕÜ‚@a@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٨٦}خلق اهللا جنة عدن بيده ودىل فيها مثارها وشق فيها أارها {

õa‰Ë@òä§a@ @
  الطعام والشراب 

  

                                 
،  ١٥٥وحـادي األرواح   ٢/٣٨٤قال املنذري ورواه ابن أيب الدنيا وكذا عزاه ابن كثري النهاية  ٨٥

  ٥٤٦٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٩٢ضعفه األلباين يف الترغيب 
 ضعفه األلباين يف، املنذري وكذا يف امع رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسنادين أحدمها جيد  ٨٦

   دىل فيها مثارها جعلها قريبة،   ٣٨٣٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٥٥٢الترغيب 
  

 

 

òä§a 
@âbÈİÛa@ @

اللحم ، حلم الطيور وأول ما يطعمون كبد احلوت ، طعامهم الفاكهة 
  لثور وعلى إثره ا

Q@M@@@òä§a@À@áènî¥@pì¨a@åß@áèßbÈ @Þëc@ @
  ٨٧}أول ما يأكلون كبد احلوت { 
R@M@Šìq@ê‡Èi@áçúa‰Ë@ @

  :سئل صلى اهللا عليه وسلم ما حتيتهم حني يدخلون اجلنة قال 
  زيادة كبد احلوت { 
  فما غذاؤهم على أثرها ؟  

ينحر هلم ثور اجلنة الـذي يأكـل مـن    ، قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ٨٨}رافهاأط
  
@ @

                                 
   ١٣٤٩صححه األلباين يف الصحيح ،   ٨٢٠٨الطرباين يف الكبري  ٨٧
  ١٤١٤الطرباين يف الكبري  ،  ٧٤٢٢ابن حبان ،  ٣١٥مسلم   ٨٨
  



 

 

òä§a 
S@M@ŠbàrÛaë@òè×bÐÛa@æìÜ×dí@ @
@J@ŠbàrÛaë@é×aìÐÛa@ @

  :يقول تعاىل عن نعيم السابقون املقربون أن هلم
  الواقعة }) ٢٠(فَاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّرونَ{ َ

  يطوف عليهم مبا يتخريون من الثمار 
  الدخان} )٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني{

اع الثمار أحضر هلم وهم آمنون مـن انقطاعـه   مهما طلبوا من أنو
  وامتناعه بل حيضر إليهم كلما أرادوا

آمنني من أن يناهلم من أكلها ، آمنني من انقطاع ما هم فيه من النعيم 
  أذى أو مكروه
  الرمحن })٥٢(ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن{  وألهل اجلنة

لفضـل  صنفان ضربان رطب ويابس ال يقصر هذا عن ذلـك يف ا 
  والطيب

  يس} )٥٧(لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ{ 

 

 

òä§a 
هلم فيها فاكهة من مجيع أنواعها وهلم ما يدعون أي مهمـا طلبـوا   

  والفاكهة اخلضرة ةوجدوا من مجيع أصناف املالذ الثمرة الناضج
@J@ÝîƒäÛa@Šb@ @

  الرمحن} )١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ{

فاكهة خمتلفة األلوان والطعوم والروائح والنخل ذات األكمام أفرده 
بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا واألكمام هي أوعية الطلع الـذي  
يطلع فيه العنقود مث ينشق عن العنقود فيكون بسرا مث رطبا مث ينضج 

  ويتناهى نفعه واستواؤه 
@J@æbß‹Ûa@ @

  الرمحن} )٦٨(لٌ َوُرمَّانٌفَاِكَهةٌ َوَنْخ{  وألهل اجلنة

أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غريمها ولفضلهما وحسن 
  موقعهما على الفاكهة

، والرمان فاكهة ودواء ، أفردا بالذكر ألن النخل مثره فاكهة وطعام 
  فلم خيلصا للتفكه 

  الرمانة من رماا كالبعري



 

 

òä§a 
  اثنا عشر ذراعا والعنب العنقود، والنخيل مثرها أمثال القالل 

  وألني من الزبد ، وأحلى من العسل ، أشد بياضا من اللنب 
@J@käÈÛa@ @

  النبأ }) ٣٢(َحَداِئَق َوأَْعَنابا)٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازا{

والعنب عظم ، العنقود منها مسرية شهر للغراب األبقع ال يقـع وال  
  ينثين وال يفتر احلبة منه كاإلهاب املدبوغ

  من احلبة ذنوبا يروي و يشبع عشرية متلى  
@JŒì¾a@ @
  الواقعة  })٢٩(َوطَلْحٍ َمْنُضوٍد{ 

  املوز ومثره أحلى من العسل 
@J@@bà×@†ìÈmë@òè×bÐÛa@bèäß@‰‚dí@éîÜÇ@¶‡ní@ŠbàrÛa

oãb×@ @
  اإلنسان  }) ١٤(َوَدانَِيةً َعلَْيهِْم ِظلَالَُها َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًا{
  الرمحن} ) ٥٤(نََّتْينِ َداٍنَوَجَنى الَْج{ 

  مثرمها قريب إليهم مىت شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا كما 

 

 

òä§a 
  ال متتنع ممن تناوهلا بل تنحط إليه من أغصاا

  ٨٩}إن أهل اجلنة يأكلون من مثار اجلنة قياما وقعودا ومضطجعني{ 
@J@éÜrß@éãbØß@†bÇ@Êã@aˆg@òä§a@Šb@ @
  ٩٠}اجلنة عادت مكاا أخرى أن الرجل إذا نزع مثرة من { 
T@M@@âìzÜÛa@ @
  الطور }) ٢٢(َولَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{ 

  حلوم من أنواع شىت مما يستطاب ويشتهى
U@M@Šìî @á¨@ @
  الواقعة })٢١(َولَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{
@ @
@ @

                                 
ـ ،  ٣٧٣٤صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب  ٨٩ وقـال   ٥٤٩٧ب حسن وقفه حمققوا الترغي

   املنذري رواه البيهقي وغريه موقوفا بإسناد حسن
رجال الطرباين وأحدى إسـنادي   ٤١٥/ ١٠امع ،  ٣٢٣٠البزار ،  ١٤٤٩الطرباين يف  الكبري  ٩٠

   ٣١٤٦ضعفه األلباين يف الضعيفة ، البزار ثقات 
  



 

 

òä§a 
@JáÇbã@İÛa@Ý×c@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم عن الكوثر
  ) البعري ( اجلزر فيه طري أعناقها كأعناق { 

  إن هذه لناعمة 
  ٩١}قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكلتها أنعم منها

قال أبو بكر يا رسول اهللا إن هذه لطري ناعمة فقال أكلتها أنعم منها {
  ٩٢}قاهلا ثالثا وإين ألرجو أن تكون ممن يأكل منها

@J@éîèn“ß@ð‡í@µi@bíì“ß@ïmdí@İÛa@ @
ليشتهي الطري من طيور اجلنة فيقع يف يده  أن الرجل من أهل اجلنة{

  ٩٣} منفلقا نضجا

                                 
بخت بضم املوحدة ال،   ٥٦٤١حسنه األلباين يف املشكاة  ، وقال حديث حسن  ٢٥٤٢الترمذي  ٩١

  وإسكان اخلاء املعجمة هي اإلبل اخلراسانية
حسنه األلباين يف صـحيح  ،  ٧/٢١٢بإسناد جوده املباركفوري يف حتفة األحوذي   ٣/٢٢١أمحد  ٩٢

  ٣٧٤٠الترغيب 
وقال املنـذري   ٥٥٠٨حسن وقفه حمققوا الترغيب ، قال موقوف ،   ٣٧٤١األلباين يف الترغيب  ٩٣

   ارواه ابن أيب الدني
  

 

 

òä§a 
  أي جييء مشويا بني يديك

إن الرجل ليشتهي الطري يف اجلنة فيجيء مثل الُبخيت حىت يقع علـى  
مل يصبه دخان ومل متسه نار فيأكل منه حىت يشبع مث )مائدته ( خوانه 
  يطري
@JéÛëc@À@bà×@ê‹‚c@À@âbÈİÛa@ñ‰Û@ @

سلم عن أسفل أهل اجلنة مرتلة من يف يد كـل  ليه وقال صلى اهللا ع
  :واحد من خدمه صحفتان 

واحدة من ذهب واألخرى من فضة يف كل واحدة لون لـيس يف  {
األخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوهلا جيد آلخرها من 

  ٩٤}الطيب واللذة مثل الذي جيد ألوهلا 
طر على باله طعام آخر ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلهـا يف فيه مث خي
  فيتحول الطعام الذي يف فيه على الذي اشتهى

  الرجل يعطى قوة مائة من الرجال يف األكل والشرب * 

                                 
حسـنه حمققـوا   ،   ٢١٨٨ضعفه األلباين يف الترغيـب  ،  ١٠/٥٤١ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  ٩٤

  الزهد البن املبارك ، رواه والطرباين يف األوسط ورواته ثقات  ١٠/٤٠١امع ،  ٥٤٥٦الترغيب 



 

 

òä§a 
والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل { 

  ٩٥}والشرب 
@JÙ¾a@|í‹×@Ö‹Ç@í@áèia‹’ë@òä§a@Ýçc@Ý×c@ @

بة بن احلارث فقال السالم عليك أقبل رجل من اليهود يقال له ثعل{
يا حممد فقال وعليكم فقال له اليهودي تزعم أن يف اجلنـة طعامـا   
وشرابا وأزواجا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم تؤمن بشـجرة  
املسك قال نعم قال وجتدها يف كتابكم قال نعم قـال فـإن البـول    

   ٩٦}واجلنابة عرق يسيل من حتت ذوائبهم إىل أقدامهم مسك
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يأكل أهل اجلنة ويشربون وال ميتخطون وال يتغوطون وال يبولـون  {
  ٩٧}طعامهم ذلك جشاء كريح املسك 

                                 
   ٣٧٣٩رغيب صححه األلباين يف صحيح الت،  ١١٤٧٨النسائي ،  ٤/٣٦٧أمحد  ٩٥
   ٣٧٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٢٢البزار ،  ٤/٣٦٧أمحد  ٩٦
    ٢٨٣٥مسلم  ٩٧

 

 

òä§a 
طعام أهل اجلنة وشرام ال فضالت له إمنا يرشح مـن أجسـامهم   
بقدرة اهللا عز وجل خملفاً رائحة ُممسـكة وهـذا دليـل الكمـال     

  هل اجلنة وشرامواالكتمال يف طعام أ
@òä§a@Ýçc@la‹’@ @

  ماء، العسل ، اللنب ، اخلمر ، زجنبيل ، كافور ، تسنيم ، سلسبيل 
Q@M@@ém‰Ûë@ÝîjÜÛa@la‹’@ @

ŠìrÛbi@áèöa‰Ë@‹qg@óÜÇ@òä§a@Ýçc@la‹’@Þëc@ @
  :سئل صلى اهللا عليه و سلم حني يدخلون اجلنة ويأكلون الثور

  ٩٨}الفما شرام عليه قال من عني تسمى سلسبي{ 
السلسبيل الشراب اللذيذ الساللة فهو شراب طيب الطعم سلس يف 

  احللق لعذوبته وصفائه يسيل يف حلوقهم انسالال
تنبع مـن  ، مسيت سلسبيال ألا تسيل عليهم يف الطرق ويف منازهلم 

  أصل العرش من جنة عدن إىل أهل اجلنة

                                 
  ١٤١٤الطرباين يف الكبري  ،  ٧٤٢٢ابن حبان ،  ٣١٥مسلم   ٩٨
  



 

 

òä§a 
R@M@áîäm@ @

ém‰Ûë@bèia‹’ 
ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنـافَْس  )٢٥(ومٍُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ َمْخُت{

ـ  )٢٧(َوِمَزاُجُه ِمـْن َتْسـنِيمٍ  )٢٦(الُْمَتَناِفُسونَ َرُب بَِهـا  َعْينـا َيْش
  املطففني })٢٨(الُْمقَرَُّبونَ

ِصـْرفاً  } عيناً يشرب ا املقربون* مزاجه من تسنيم {الشراب  هذا
لـذلك كانـت خالصـة    ، ف على اِإلطالق اجلنةوهي أعلى أشربة 

،  ألصحاب اليمني وممزوجة،  ، الذين هم أعلى اخللق مرتلة للمقربني
  خملوطة بالرحيق وغريه من األشربة اللذيذة: أي
وهو شراب ينصب } ِمن َتْسنِيمٍ{ومزاج ذلك الرحيق  أي} َوِمَزاُجُه{

  اجلنة يفعليهم من علو، وهو أشرف شراب 
ميزج و،  ، ِصْرفاً فاضل أهل اجلنة، وهم أ يشرب منها أهل جنة عدٍن

  ومتزج لسائر أهل اجلنة ، فيها ملن دوم
فَالَ َتْعلَُم َنفٌْس مَّـآ  {:  هذا مما قال اهللا تعاىل }َتْسنِيمٍَوِمَزاُجُه ِمن {و 

  السجدة })١٧( أُْخِفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ

 

 

òä§a 
  جلنةأخفاها اهللا ألهل ا خفاياِمْن َتْسنِيمٍ  َوِمَزاُجُه

  ِمزاج الرحيق يعين اخلمرُتمزج به 
S@M@ém‰Ûë@ŠìÏbØÛa@la‹’@ @

  :قال تعاىل يف نعيم األبرار 
  اإلنسان }) ٥(إِنَّ الْأَْبَراَر َيْشَرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمَزاُجَها كَافُورا{

الكافور من التربيد والرائحة الطيبة مع ما يضـاف إىل ذلـك مـن    
  اللذاذة  يف اجلنة

    يشرا املقربون من عباد اهللا صرفا بال مزج ويروون االكافور 
T@M@ém‰Ûë@Ýîj−Ûa@la‹’@ @
  اإلنسان }) ١٧(َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأْسا كَانَ ِمَزاُجَها َزجنَبِيلًا{ 

ويسقون يعين األبرار أيضا يف هذه األكواب كأسا أي مخـرا كـان   
هو بـارد وتـارة   مزاجها زجنبيال فتارة ميزج هلم الشراب بالكافور و

بالزجنبيل وهو حار ليعتدل األمر وهؤالء ميزج هلم من هذا تارة ومن 
  هذا تارة وأما املقربون فإم يشربون من كل منهما صرفا 

  الزجنبيل اليت يشرب ا املقربون صرفا ومتزج لسائر أهل اجلنة



 

 

òä§a 
وكانت العرب تستلذ من الشراب ما ميزج بالزجنبيل لطيب رائحتـه  

فرغبوا يف نعيم اآلخـرة مبـا   ، ويهضم املأكول ، و اللسان ألنه حيذ
  اعتقدوه اية النعمة والطيب 

U@M@ém‰Ûë@‹à©a@la‹’@ @
  الواقعة }) ١٩(لَا ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َولَا ُيرتِفُونَ)١٨(كَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{

  ليست كخمر الدنيا اليت تستخرج بعصر وتكلف ومعاجلة
من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيـون   مخر من عني جارية معني ليس

  سارحة
وال يصيبهم منها مرض وال صداع وال تؤثر فيهم ، ال تغتال عقوهلم 

  بوجع البطن كما تفعله مخر الدنيا ال ينفذ شرام وال يسكرون
  حممد  } )١٥(َخْمرٍ لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني { 

مـر  مخر فيه لذة للشاربني  أي ليست كريهة الطعم والرائحـة كخ 
الدنيا بل حسنة املنظر والطعم والرائحة والفعل ومل يعصرها الرجال 

  بأقدامهم 
  ففي مخر الدنيا أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول 

 

 

òä§a 
  فذكر اهللا تعاىل مخر اجلنة فرتهها عن هذه اخلصال

  وأخرب حبسن منظرها وطيب طعمها
لَا ِفيَها )٤٦(َضاَء لَذٍَّة ِللشَّارِبَِنيَبْي)٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{ 

  الصافات} ) ٤٧(غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيرتَفُونَ
أهل اجلنة بشرم مخرها ال يستبون وال يؤمثون فرته اهللا مخر اآلخـرة  
عن قاذورات مخر الدنيا وأذاها فنفى عنها إزالة العقل وأخرب أـا ال  

  حتملهم 
  عن الفائدة املتضمن هذيانا وفحشا على الكالم السيء الفارغ 

  الطور }) ٢٣(َيَتَناَزُعونَ ِفيَها كَأْسا لَا لَْغٌو ِفيَها َولَا َتأِْثيٌم{ 

V@M@ém‰Ûë@õb¾a@la‹’@ @
  حممد  } )١٥(َماٍء غَْيرِ آِسنٍ { 

  ماء غري آسن يعين غري متغري 
  أسن املاء إذا تغري رحيه غري آسن يعين الصايف الذي ال كدر فيه 

W@M@ém‰Ûë@³ÜÛa@la‹’@ @
  حممد  } )١٥(لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه {  



 

 

òä§a 
  لنب مل يتغري طعمه أي يف غاية البياض واحلالوة والدسومة 

  مل خيرج من ضروع املاشية  
X@M@ém‰Ûë@ÝÈÛa@la‹’@ @
  حممد   }) ١٥(} َعَسلٍ ُمَصفًّى { 

خيـرن   عسل مصفى يف غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح مل
  بطون النحل 

إن الرجل من أهل اجلنة ليشتهي الشراب من شراب اجلنة فيجيء { 
  ٩٩}اإلبريق فيقع يف يده فيشرب مث يعود إىل مكانه 

نعيم أهل اجلنة من أكل وشرب ليس عن أمل من جوع وإمنا هي لذات 
  متتالية ونعم متوالية ال شائبة فيها وال كدر 

                                 
وقال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسـناد   ٣٧٣٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب      ٩٩
  جيد

  

 

 

òä§a 
@pb’ë‹Ðßòä§a@ @

  بسط ، فرش ، أوسدة ، أرائك ، أسرة 
Q@M@òä§a@Š‹@ @

  واجلالسني عليها متقابلني، موضونة ، متقابلة ، مصفوفة ، مرتفعة 
@JòÈÐm‹ß@Š‹@ @
  الغاشية }) ١٣(ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ{ 

لريى ويل اللّـه  ، ارتفاعها قدر ما بني السماء واألرض ، سرر عالية 
  ملكه حوله

  السرر العالية تواضعت له إذا أراد ويل اهللا أن جيلس على تلك
  وهي ناعمة كثرية الفرش مرتفعة السمك عليها احلور العني 

@JòÏìÐ—ß@Š‹@ @
  الطور }) ٢٠(ُمتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة { 
@JòÜibÔnß@Š‹@ @

  الصافات }) ٤٤(َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني{

  األسرة تدور كيف شاءوا فال يرى أحد قفا أحد
@ @



 

 

òä§a 
@Jòãìšìß@Š‹@@LµÜibÔnß@bèîÜÇ@µÛb§aë@ @
  الواقعة }) ١٦(ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني)١٥(َعلَى ُسُررٍ َمْوُضوَنٍة{ 

  سرر منسوخة بالذهب ، مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد
  وجوه بعضهم إىل بعض ليس أحد وراء أحد، املتكئني عليها متقابلني 

  اببا ال ينظر بعضهم يف قفا بعض تواصال وحت
أي يتكئون ، وهذا يف املؤمن وزوجته وأهله ، بل تدور م األسرة  

فإذا أراد العبد أن جيلـس  ، متقابلني طول كل سرير ثالمثائة ذراع 
  عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت

R@M@òä§a@ÙíŠc@ @
الْأََراِئِك لَا ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى )١٢(َوَجَزاُهْم بَِما َصَبُروا َجنَّةً َوَحرِيرا{

  اإلنسان  }) ١٣(َيَرْونَ ِفيَها َشْمسا َولَا َزْمَهرِيرا
  }) ٣١(ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقًـا { 

  الكهف
   الرمحن} )٧٦(ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن{

  ير كهيئة االس املتديل يتكئون على فضوهلاالرفرف على السر

 

 

òä§a 
أي طار بـه هكـذا   ، وهو شيء إذا استوى عليه اجلالس رفرف به 

  وهكذا حيث ما يريد كاملرجاح 
فاألريكة هي الكرسي املفروش الذي له رفرف حىت يسـند املتكـئ   

  ظهره 
  عليه كاالس  

@ @
S@M@òä§a@ÖŠb¹@ @
  اشيةالغ }) ١٥(َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ{ 

  أوسدة مرصوصة بعضها جبنب بعض يستند إليها
T@M@@òä§a@•‹Ï@ @
  الواقعة }) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة{ 
  الرمحن} )٥٤(ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتْبَرقٍ {

االتكاء ههنا االضطجاع واجللوس على صفة التربيع علـى فـرش   
  )احلرير(ديباج بطائنها من إستربق وهو ما غلظ من ال



 

 

òä§a 
هو الديباج املزين بالذهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانـة  

  فهذا من التنبيه باألدىن على األعلى 
  وظواهرها من نور 

أخربمت بالبطائن فكيف بالظهـائر ؟  {قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
{١٠٠  
U@M@@ÁjÛa@ @
  الغاشية })١٦(َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{ 

  مبسوطة) جاد خممل س( بسط هلا مخل 

                                 
وصـححه ووافقـه    ٢/٤٧٥احلـاكم  ، سناد حسن موقوفا بإ  ٣٣٩البيهقي يف البعث والنشور  ١٠٠

  إستبق حرير ثخني سندس حرير رقيق ، ٣٧٤٦صحح وقفه  األلباين يف صحيح الترغيب ، الذهيب 
  

 

 

òä§a 
òä§a@ïãaëc@ @
l‹“àÜÛ@òîãeë@Ý×dàÜÛ@òîãe@ @

Q@M@Ý×þa@òîãe@ @
  أواين، صحاف 
@Jò›Ïë@kçˆ@Òbz–@ @
   الزخرف  }) ٧١(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍَ { 

  صحاف مجع صحفة وهي كالقصعة 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب هلم يف اجلنة أطعمة يطاف ا عليهم 

  ذهبيف صحاف من 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم

أسفل أهل اجلنة أمجعني درجة ملن يقوم على رأسه عشـرة آالف  { 
خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضـة  

  ١٠١}يف كل واحدة لون ليس يف األخرى مثله 
                                 

ابن أيب الـدنيا يف  ، الزهد البن املبارك ، رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات  ١٠/٤٠١امع  ١٠١
  ٥٤٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٨٨ ضعفه األلباين يف الترغيب،  ١٠/٥٤١صفة اجلنة 

  



 

 

òä§a 
@ @
@Jkçˆ@ïãaëc@ò›Ïë@@ @
  ١٠٢}آنيتهم فيها الذهب{ 

  اإلنسان   })١٥(ٍة َوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضَّ
  يطوف عليهم اخلدم بأواين الطعام وهي من فضة 

R@M@@l‹“Ûa@òîãe@ @
@J@laì×c@L@ÕíŠbic@L@‘ëû×@ @
بِأَكَْوابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمـْن  )١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{ 
  الواقعة }) ١٨(َمِعنيٍ

واألباريق اليت ، ذان األكواب هي الكيزان اليت ال خراطيم هلا وال آ
  والكؤوس اهلنابات ، هلا خراطيم وهلا آذان ، مجعت الوصفني 

@JxbuÛb×@bèÜ‚a‡i@bß@‹èÄm@òÏbÐ’@bèäØÛ@ò›Ï@laì×c@ @
 })١٦(ٍة قَدَُّروَها َتقِْديراقََوارِيَر ِمْن ِفضَّ)١٥(َوأَكَْوابٍ كَاَنْت قََوارِيَر{ 

  اإلنسان 

                                 
    ٢٨٣٤مسلم ،   ٣٣٢٧البخاري  ١٠٢

  

 

 

òä§a 
  جمن فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجا

@J@kçˆ@laì×c@ @
   الزخرف  }) ٧١(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ { 

  وذكر الذهب يف الصحاف واستغىن به عن اإلعادة يف األكواب
@Jõb›îi@òä§a@‘ëû×@ @
لَا ِفيَها )٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني)٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{ 
  الصافات }) ٤٧(لٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيرتَفُونَغَْو

  اخلمر والكؤوس بيضاء لذة للشاربني 



 

 

òä§a 
Ýçc@òä§a@ @

  وصفهم
، شبام دائـم  ، أعمارهم ، مجاهلم ، أطواهلم ، صورهم ، وجوهم 
  أطهار ، مسبحني، أخالقهم ، قلوم 
Q@M@òàÇbã@áèçìuë@ @
  الغاشية }) ٩(َيةٌِلَسْعيَِها َراِض)٨(ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِعَمةٌ{

  وجوه رفيعة ية 
R@M@@â†e@áèîic@ñŠì–@óÜÇ@òä§a@Ýçc@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ١٠٣}كل من يدخل اجلنة على صورة آدم {
S@M@áèš‹Çë@òä§a@Ýçc@Þì @ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ١٠٤}على طول أبيهم آدم ستون ذراعا {

                                 
   ١٨/١٧٦مسلم  ١٠٣
  ١٨/١٧٠مسلم  ١٠٤

  

 

 

òä§a 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

  ١٠٥}ستون ذراعا يف عرض سبعة أذرعوهم على خلق آدم {
T@M@@òä§a@Ýçc@Þb»@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٠٦}يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا مكحلني بين ثالث وثالثني{ 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا بيضا جِعادا مكحلني أبناء ثالث { 

  ١٠٧}وثالثني 
U@M@àÇcáçŠb@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
 ٣٧٠٠حسه األلباين لغريه يف الترغيب ، ٧٩٢٠صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢٩٥املسند  ١٠٥
أجرد وهو من ال شعر ،  ٥٦٣٩حسنه األلباين يف املشكاة ، وقال حديث حسن  ٢٥٤٥الترمذي  ١٠٦

  أمرد من ال حلية له مكحلني عيوم سوداء مجيلة ِخلقَة  ، له على بدنه 
صـححه  ،   ٨٠٨الطرباين يف الصـغري  ،  ٧٩٢٠صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢٩٥املسند  ١٠٧

   ٣٦٩٨األلباين لغريه يف الترغيب 



 

 

òä§a 
ما من أحد ميوت سقطا وال هرما من الناس وفيما بني ذلك إال بعث {

ابن ثالث وثالثني سنة فإن كان من أهل اجلنة كان على مسحة آدم 
  ١٠٨}وصورة يوسف وقلب أيوب

V@M@áöa†@lbj’@òä§a@Ýçc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٠٩}م ال يفىن شبا{ 
W@M@òä§a@Ýçc@lìÜÓ@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ١١٠}يدخل أهل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري { 

  يف رقتها وضعفها من شدة خوفهم من اهللا
X@M@@òä§a@Ýçc@Öý‚c@ @
  ١١١}أخالقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم { 

                                 
    ٢٥١٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٤٦٦البيهقي يف البعث والنشور  ١٠٨

  
  ٢٥٢٦صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٥٣٩الترمذي  ١٠٩
   ١٨/١٧٤مسلم  ١١٠

 

 

òä§a 
  ١١٢}ال اختالف بينهم وال تباغض قلوم قلب واحد{
  ١١٣}خوانا على سرر متقابلني إ{
Y@M@Šbè c@òä§a@Ýçc@ @
ال ] [ال يبزقون[ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون وال يتفلون {

  ]يبصقون فيها
  ١١٤}ورشحهم املسك 
QP@M@zjß@òä§a@Ýçcµ@ @
  ١١٥}يسبحون اهللا بكرة وعشيا { 
  ١١٦}يلهمون فيها التسبيح واحلمد كما تلهمون النفس{ 

                                                                           
    ١٨/١٧٠مسلم ،  ٦٥٤٣البخاري  ١١١
  ١٨/١٧١مسلم  ١١٢
رواه والطرباين يف األوسط ورواتـه   ١٠/٤٠١امع ،    ١٠/٥٤١ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  ١١٣

   ٥٤٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٨٨ضعفه األلباين يف الترغيب ، ثقات 
  

  ٢٨٣٤مسلم ،  ٣٣٢٧البخاري  ١١٤
  وقال حسن صحيح ٢٥٣٧الترمذي ،  ١٨٠،  ١٨/١٧١مسلم  ١١٥
   ١٨/١٨٠مسلم  ١١٦



 

 

òä§a 
ر اهللا تعايل وجريان ذلك على ألسنتهم كجريان يتلذذ أهل اجلنة بذك

  النفس يف أبدام 

                                                                           
  

 

 

òä§a 
òä§a@Ýçc@òäíŒ@ @

  أدوات جتميل، حلي ، ثياب 
Q@M@@áèibîq@ @
@J@ÙîàÛaë@ÕîÓ‹Ûa@‹í‹¨a@åß@ @
  احلج})٢٣(ِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر{ َ
  الدخان } ) ٥٣(َيلَْبُسونَ ِمْن ُسنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ ُمَتقَابِِلَني{ 
  اإلنسان }اِلَيُهْم ِثَياُب ُسنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرٌق َع{ 
  الكهف  }) ٣١(َوَيلَْبُسونَ ِثَيابا ُخْضرا ِمْن ُسنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ { 

  السندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى جمراها
  وأما اإلستربق فغليظ احلرير وفيه بريق

ن البياض يبدد النظر أل؛ وخص األخضر بالذكر ألنه املوافق للبصر 
وذلك جيمع ، واخلضرة بني البياض والسواد ، والسواد يذم ، ويؤمل 
  الشعاع

نعيم أهل اجلنة من الكسوة ليس عن عري وإمنا هي لذات متتاليـة  
  متوالية  ونعم



 

 

òä§a 
@JóÜjm@ü@lbîq@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ١١٧}من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه { 
@JÉjäß@@ïÜ¨aë@iý¾a@ @

  أخلق خيلق أم نسج ينسج ؟ ، ثياب اجلنة 
  ال بل تشقق عنها مثر احلنة

  فالثياب واحللل حيصل عليها أهل اجلنة من النخيل واألشجار ومثارها 
  :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما عن خنل اجلنة 

  ١١٨}سعفها كسوة ألهل اجلنة منها مقطعام وحللهم { 
ة فيها مثر كأنه الرمان فإذا أراد ويل اهللا منها كسوة اجلنة فيها شجر{ 

احندرت إليه من غصنها فانفلقت له عن سبعني حلة ألوانا بعد ألوان 
  ١١٩} مث تنطبق فترجع كما كانت 

                                 
   ٢٨٣٦مسلم   ١١٧
   ٣٧٣٥صححه األلباين يف الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤٧٦-٢/٤٧٥احلاكم  ١١٨
ضعفه ، ا بإسناد حسن قال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوف،  ٢٠١ابن القيم يف حادي األرواح  ١١٩

  ٥٤٨٢حسن وقفه حمققوا الترغيب ،  ٢٢٠٠وقفه األلباين يف الترغيب 

 

 

òä§a 
دار املؤمن درة جموفة يف وسطها شجرة تنبت احللل ويأخذ بأصـبعيه  

  سبعني حلة منظمة بالدر واللؤلؤ واملرجان 
، حد منهم احللة هلا وجهان لكـل وجـه لـون    يكون على كل وا

: يقول أحد الوجهني لآلخـر ، يتكلمان به بصوت يستحسنه سامعه 
أنا إيل جسده وأنت ال تـل ويقـول   ، أنا أكرم على ويل اهللا منك 

  أنا أكرم على : اآلخر
  أنا أبصر وجهه وأنت ال تبصر، ويل اهللا منك 
  نبت احللي ومن ورقها احللل تشجرة طوىب 

  تق بالكسوة وثياب أهل اجلنة خترج من أكمامها وتف
ينطلق م أول دخوهلم اجلنة إىل طوىب فتفتح هلم أكماُمها فيأخـذوا  
منها ما شاءوا أبيض أمحر أخضر أصفر مثل شـقائق النعمـان وأرق   

  وأحسن 
  
@ @

                                                                           
  



 

 

òä§a 
R@M@òä§a@ÝÜy@ @
@Jò›Ïë@kçˆë@ûÛûÛ@Šëbc@ @
  اإلنسان }َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة { 
  الكهف  }) ٣١(َحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ ُي{ 
  احلج وفاطر})٢٣(ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاٌ {

  وهو مجع سوار 
وواحد من فضة ، على كل واحد منهم ثالثة أساور واحد من ذهب 

  وواحد من لؤلؤ،  
@ @
@Jà“Ûa@õìš@åß@áÄÇc@òä§a@Šëbc@ @
  :ال النيب صلى اهللا عليه وسلم ق

لو أن رجال من أهل اجلنة أطّلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس { 
  ١٢٠}كما تطمس الشمس ضوء النجوم

@J@òä§a@ïÜyÀ@õìšìÛa@Éšaìß@ @

                                 
 ٣٧٦٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، وحسنه  ٢٥٣٨الترمذي  ١٢٠

 

 

òä§a 
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٢١}تبلغ حلية أهل اجلنة مبلغ الوضوء{
S@M@@òä§a@Ýçc@Ýîà¤@paë†c@ @
@J†ìÈÛa@áèjî @ @
  ١٢٢} امرهم األلوة وجم{ 

نعيم أهل اجلنة من الطيب ليس عن ننت وإمنا هي لذات متتالية ونعم 
  متوالية ال شائبة فيها وال كدر 

@JÝuÜÛ@Âb“ßc@ @
  ١٢٣}أمشاطهم من الذهب والفضة{ 

                                 
   ٢/١٩٠ابن حبان ،   ٢٤٩مسلم  ١٢١
  اَأللوة من أمساء العود الذي يتبخر به ،  ٢٨٣٤مسلم ،   ٣٣٢٧البخاري  ١٢٢
  وقال حسن صحيح ٢٥٣٧الترمذي ،   ١٨/١٧١مسلم  ١٢٣

  



 

 

òä§a 
õbäÛa@ @

òä§a@Ýçc@xaëŒc@ @
@æbÐä–@ @

  وحور عني ، نساء آدميات 
Q@M@@pbîß†e@õbã@ @

åèmbÐ–@ @
@J@pa‹çb @ @
  النساء }) ٥٧(ا أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ لَُهْم ِفيَه{ 

أزواج مطهرة من احليض والنفـاس واألذى واألخـالق الرذيلـة    
والصفات الناقصة مطهرة من األقذار واألذى مطهرة مـن البـول   

  والنخام والبزاق واملىن 
@JŠbØic@ @
 }) ٣٧(ْتَراباُعُربا أَ)٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَارا)٣٥(إِنَّا أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشاًء{ 

  الواقعة
  خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا

 

 

òä§a 
أعدناهن ، خلقناهن خلقا جديدا وهو اإلعادة ، املراد نساء بين ادم 

  إىل حال الشباب وكمال اجلمال 
  اللوايت ، البكر والثيب إنشاء واحدا ، واملعىن أنشأنا العجوز والصبية 

بعد الكرب جعلـهن   خلقهن اهللا، قبضن يف الدنيا عجائز مشطا عمشا 
  عذارى عرباً متعشقات متحببات أترابا على ميالد واحد يف االستواء

@JåèÓý‚c@ @
  الرمحن} ) ٥٦(قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ{ 

  قصرن أعينهن على أزواجهن فال يرين غريهم
ورد أن الواحـدة   فال يرين شيئا يف اجلنة أحسن من أزواجهن وقد

منهن تقول لبعلها واهللا ما أرى يف اجلنة شيئا أحسن منك وال يف اجلنة 
  شيئا أحب إيل منك فاحلمد هللا الذي جعلك يل وجعلين لك 

وهن أبكار عرب أتراب مل يطأهن أحد قبل أزواجهن مـن اإلنـس   
  واجلن 

  الرمحن} )٥٨(كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالَْمْرَجانُ{



 

 

òä§a 
أة من نساء أهل اجلنة لريى بياض ساقها من وراء سبعني حلة إن املر{

واملرجان فأمـا    من حرير حىت يرى خمها وذلك قول اهللا تعاىل 
الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا مث استصفيته لرأيتـه مـن   

  ١٢٤}ورائه
 })٤٩(كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمكُْنـونٌ )٤٨(َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف ِعٌني{
  لصافاتا

  عفيفات ال ينظرن إىل غري أزواجهن 
  فوصف عيون باحلسن والعفة ، حسان األعني وضخام األعني 

R@M@@µÇ@Šìy@ @
  الطور   }) ٢٠(َوَزوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ{ 

َجَزاًء بَِمـا كَـاُنوا   )٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن)٢٢(َوُحوٌر ِعٌني{ 
  اقعةالو }) ٢٤(َيْعَملُونَ

  يطاف عليهم باحلور ويكون هلم يف ذلك لذة

                                 
من حديث عبيدة بن محيد وأيب األحوص عن عطاء بن السـائب بـه    ٢٥٣٤،  ٢٥٣٣الترمذي  ١٢٤

   ٢٥٣٣ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، ورواه موقوفا مث قال وهو أصح 
 

 

 

òä§a 
وال يكون ذلك يف القصور وال بني ، مما يطوف به عليهم احلور العني 

بل يف اخليام يطوف عليهم باحلور العـني فيتمتعـون   ، بعضهم بعضا 
  مبالعبتهم ومبزاوجتهم

  كأمثال اللؤلؤ املكنون أي كأن اللؤلؤ الرطب يف بياضه وصفائه 
  ل خلقتهن مجاالً وحسناً وأخالقاً سعادة وهناءةيف اكتما
@J@µÈÛa@Šì¨a@óäÈßQRU@ @

                                 
  :ن أمه عن أم سلمة قالت  قلت يا رسول اهللا أخربين عن قول اهللا حور عني قال ع ١٢٥

ضخام العيون شقر اجلرداء مبرتلة جناح النسور قلت يا رسول اهللا أخربين عـن  ، عني  ، حور بيض {
قوله كأن لؤلؤ مكنون قال صفاؤهن صفاء الدر يف األصداف اليت مل متسه األيدي قلت يا رسـول اهللا  
ن أخربين عن قوله فيهن خريات حسان قال خريات األخالق حسان الوجوه قلت يا رسول اهللا أخربين ع

قوله  كأن بيض مكنون  قال رقتهن كرقة اجللد الذي رأيت يف داخل البيضة مما يلي القشـر وهـو   
العريف قلت يا رسول اهللا أخربين عن قوله عربا أترابا قال هن اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز رمضاء 

ميالد واحد قلت يـا   مشطاء خلقهن اهللا بعد الكرب فجعلهن عذارى عربا متعشقات حمببات أترابا على
رسول اهللا أنساء الدنيا أفضل أم احلور العني قال بل نساء الدنيا أفضل من احلور العني كفضل الظهارة 
على البطانة قلت يا رسول اهللا ومبا ذاك قال بصالن وصيامهن وعبادن اهللا ألبس اهللا وجوههن النور 

لي جمامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن أال وأجسادهن احلرير بيض األلوان خضر الثياب صفراء احل
حنن اخلالدات فال منوت أبدا أال وحنن الناعمات فال نبؤس أبدا أال وحنن املقيمات فال نظعـن أبـدا أال   
وحنن الراضيات فال نسخط أبدا طوىب ملن كنا له وكان لنا قلت يا رسول اهللا املرأة منا تتزوج زوجـني  

تدخل اجلنة ويدخلون معها من يكون زوجها قال يا أم سلمة إا ختري فتختار والثالثة واألربعة مث متوت ف



 

 

òä§a 
  هي الواسعة العني الشديدة السواد والبياض 
  أي يشتد بياض العني ويشتد السواد فيه أكثر

  العني ضخمة العني، احلور البيضاء 
  مبرتلة جناح النسور، ضخام العيون شفر. عني  ، بيض. حور
@JåèÓý‚c@ @
  الرمحن} )٧٠(ِحَسانٌَخْيَراٌت { 
  الرمحن} )٧٢(ُحوٌر َمقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ{

  حمبوسات مستورات يف اخليام لسن بالطوافات يف الطرق  
واليت قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان اجلميع 

  خمدرات
   الرمحن} )٧٤(لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ{

                                                                           
أحسنهم خلقا فتقول أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا يف دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب 

  }حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة
سليمان بن أيب  انادمهويف إس ٢٧٨/ ٣واألوسط  ٢٣/٣٦٧رواه الطرباين يف الكبري  ١١٩/ ١٠امع 

  كرمية وهو ضعيف 
 

 

 

òä§a 
@JuëÛa@õbäËòä§a@Ýçþ@pb@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن أزواج أهل اجلنة ليغنني أزواجهن بأحسن أصوات مسعها أحـد  {

  قط إن مما يغنني به حنن اخلريات احلسان أزواج قوم كرام 
وإن مما يغنني به حنن اخلالدات فال منتنه حنن اآلمنات فال خنفنه حنـن  

  ١٢٦}املقيمات فال نظعنَّه
@J@õbäËåèuaëŒþ@µÈÛa@Šì¨a@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما من عبد يدخل اجلنة إال عند رأسه وعند رجليه ثنتان من احلـور  {

العني تغنيان بأحسن صوت مسعه اإلنس واجلن وليس مبزامري الشيطان 
  ١٢٧}ولكن بتحميد اهللا وتقديسه

  

                                 
وقال املنذري رواه الطرباين يف الصغري واألوسـط  ،   ٣٧٤٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ١٢٦

  ورواما رواة الصحيح 
ضعفه ، بإسناد حسن  ٧٤٧٨رواه الطرباين يف الكبري   ٤/٥٢٦احلافظ العراقي يف ختريج األحياء  ١٢٧

   ٢٢٣٢األلباين يف الترغيب 



 

 

òä§a 
@JõbäÌÛbi@åèîÜÇ@æ†‹í@pbîß†Łaë@µäÌí@Šì¨a@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال النيب
يف اجلنة يغنني يقلن حنن احلور احلسان هدينا ألزواج ١٢٨إن احلور { 

  ١٢٩}كرام
@òãŠbÔß@ @

  أيهما أكثر حسنا وأر مجاال احلور أو اآلدميات؟ 
  احلور ملا ذكر من وصفهن يف القرآن والسنة : قيل
  اآلدميات أفضل من احلور العني بسبعني ألف ضعف : وقيل
ء الدنيا من دخل منهن اجلنة فضلن على احلور العني مبا إن نسا: قيل

  ١٣٠عملن يف الدنيا 

                                 
إن احلور العني إذا قلن هذه املقالة أجان املؤمنات من نساء أهـل  {:وقالت عائشة رضي اهللا عنها ١٢٨

  : الدنيا 
وحنن املتصدقات ، وحنن املتوضئات وما توضأتن، وحنن الصائمات وما صمنت، حنن املصليات وما صلينت

  } فغلبنهن واهللا: عنها، فقالت عائشة رضي اهللا. وما تصدقنت
  ١٨١/ ١٧يب القرط
صححه األلباين لغـريه يف صـحيح   ،  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله وثقوا ١٠/٤١٩امع  ١٢٩

    ٣٧٥٠الترغيب 

 

 

òä§a 
@JÞb»@åènäíŒë@pbuëÛa@ @
@J@lbîrÛaë@ázÜÛaë@áÄÈÛa@õaŠë@åß@ô‹í@bèàÄÇ@Ý‚a†

õbÐ—Ûaë@å¨a@åß@ïÜ¨aë@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٣١}يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من احلسن { 
  :لم قال صلى اهللا عليه و س

انه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوىب فينفذها { 
  ١٣٢}بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك 

على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء حلومهمـا  {
  ١٣٣}وحللهما كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء 

                                                                           
   ١٨١/ ١٧القرطيب  ١٣٠
     ٢٥٣٧لترمذي ،  ١٨/١٧١مسلم ،   ٣٢٥٤البخاري  ١٣١
،  حسـن  ارواه أمحد وايب يعلى وإسناد مه ١٠/٤٢٠امع ،  ١٣٨٦أيب يعلى ،  ٣/٧٥املسند  ١٣٢

 ٢٢١٣ضعفه األلباين يف الترغيب 
والنهايـة  ابن كثري يف البداية ،  قال املنذري رواه الطرباين بإسناد صحيح والبيهقي بإسناد حسن  ١٣٣
  ٣٧٤٥صححه حمققوا الترغيب ،  قال ذكره الضياء وقال هذا عندي على شرط الصحيح ٢/٤٤٤



 

 

òä§a 
  
@J@éèuë@éîÏ@ô‹í@éöbÐ–@åß@bç‡‚@ @
  ١٣٤}خدها أصفى من املرآة  فينظر وجهه يف{ 
@J@éme‹ß@bç‡j×@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٣٥}كبدها مرآته وكبده مرآا { 
@JbènzöaŠ@@ @

ولو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينـهما  {
  ١٣٦} رحيا ولطاب ما بينهما 

@JbçŠìã@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   العزو قبل السابق ١٣٤
صححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ، افقه الذهيب وصححه وو ٥٨٩/ ٤،  ٢/٣٧٦احلاكم  ١٣٥

٣٥٩١   
   ١٨٨٠مسلم ،  ٢٧٩٦لبخاري ا ١٣٦

 

 

òä§a 
من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينـهما   لو اطلعت امرأة{ 

  ١٣٧}رحيا وألضاءت ما بينهما 
@JbèîÜÇ@æbvînÛa@Šìã@ @
عليها من التيجان وأن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بـني املشـرق   { 

  ١٣٨}واملغرب
  ١٣٩} وتاجها على رأسها خري من الدنيا وما فيها{
@JbècŠ@Šb½@ @
  ١٤٠} فيهالنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما { 
@Jbèäyë@a‰ç@bb»@Éß@bèuëŒ@ïmdm@Ûa@ïç@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                 
  ١٨٨٠مسلم ،  ٦٥٦٨،   ٢٧٩٦البخاري    ١٣٧
  ٢يف الصفحة السابق عزو  ١٣٨
   ٥٥٢٤رواه الطرباين يف األوسط  وإسناده جيد وكذا قال املنذري الترغيب  ٤٢٠/ ١٠امع  ١٣٩
  نصيف اخلمار ال،  ١٨٨٠مسلم ،  ٢٧٩٦لبخاري ا ١٤٠

  



 

 

òä§a 
إن الرجل ليتكئ يف اجلنة سبعني سنة قبل أن يتحول مث تأتيه امرأته {

   فتضرب على منكبيه فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة وان أدىن
د لؤلؤة عليها تضيء ما بني املشرق واملغرب فتسلم عليه قـال فـري  

  السالم 
  ١٤١}ويسأهلا من أنت وتقول أنا من املزيد 

@Jòä§a@Ýçþ@pbuëÛa@†‡Ç@ @
سـبعني ممـا   ، فيدخل كل رجل منهم على اثنتني وسبعني زوجـة  {

وثنتني آدميتني من ولد آدم هلما فضل على من ، ينشىء اهللا عز وجل 
  ١٤٢}أنشأ اهللا لعبادما اهللا يف الدنيا 

  ١٤٣}لكل واحد منهم زوجتان {
  ١٤٤نساء الدنيا من 

                                 
 ٣يف الصفحة السابق عزو ١٤١
  حديث الصور ١٤٢
  ٢٥٣٧الترمذي ،  ٧١/  ١٨مسلم  ١٤٣
كثرية فيها مقال ووفق احلافظ فيما ذهـب   بأحاديثواستشهد   ٦/٣٧٤قاله ابن حجر يف الفتح  ١٤٤

  ٢٠٣/ ٧إليه املباركفوري يف حتفة األحوذي 

 

 

òä§a 
  ١٤٥ حتديد  االثنتان يكون من اآلدميات ومن احلور العدد الكثري

  على حسب منازهلم الكثرة 
  ١٤٦}أزواجهم احلور العني{

أعمار اآلدميات سن واحد ثالثة وثالثون سنة مثل الرجال أما احلور 
أصناف مصنفة صغار وكبار وعلى ما اشتهت ، سنهم خيتلف حبسب 

  أنفس أهل اجلنة
واهللا ما أرى يف اجلنة شيئاً أحسن منك : أتى واحدة قالت له  كلما{
    ١٤٧  }وال يف اجلنة شيء أحب إيل منك، 

                                 
 مع تصريف   ١٨/١٧٠قاله النووي يف شرح مسلم  ١٤٥
    ٢١٩مسلم ،  ٦٥٤٣ري البخا ١٤٦

  
  حديث الصور ١٤٧

وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق احلـافظ ابـن القاسـم     ٢/١٥١قال ابن كثري يف تفسريه 
حدثنا ، حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا أمحد بن احلسن املقري األيلي: قال ، يف كتابه املطوالت، الطرباين

: قال، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، مد بن كعب القرظي عن حم، عن حممد بن زياد ، إمساعيل بن رافع
قـال   ١٥٤/ ٢حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف طائفة من أصحابه وبعد أ ساق احلديث 

ولبعضه شـواهد يف األحاديـث   ، وهو غريب جداً ، هذا حديث مشهور: مث قال ، مث ذكره بطوله :



 

 

òä§a 
@JÝuŠ@òöbß@ñŠ‡Ó@Êbà§a@À@óİÈí@Ýu‹Ûa@ @
والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل { 

  ١٤٨}والشرب واجلماع 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

قوة كذا وكذا من اجلماع قيل يا رسـول اهللا   يعطى املؤمن يف اجلنة{
  ١٤٩}يعطى قوة مائة : أو يطيق ذلك ؟ قال 

                                                                           
فمنهم ، وقد اختلف فيه، رد به إمساعيل بن رافع قاضي أهل املدينةتف، ويف بعض ألفاظه نكارة، املتفرقة

وأيب حـامت  ، كأمحد بن حنبل، ونص على نكارة حديثه غري واحد من األئمة، من وثقه ومنهم من ضعفه
أحاديثه كلها فيهـا  : وقال ابن عدي، ومنهم من قال فيه هو متروك، وعمرو بن علي الفالس، الرازي
وقد اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه : قلت، ديثه يف مجلة الضعفاءإال أنه يكتب ح، نظر

، إنه مجعه من أحاديـث كـثرية  : ويقال، وأما سياقه فغريب جداً، كثرية قد أفردا يف جزء على حدة
إنـه رأى  : ومسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول، وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك

  فاهللا أعلم، كالشواهد لبعض مفردات هذا احلديث ، د بن مسلم مصنفاً قد مجعه للولي
مثل هذا الكال وزاد عليه قول الترمذي أنه مسع حممد يعـين   ٢٧٠وذكر ابن القيم يف حادي األرواح 

  البخاري يقول هو ثقة مقارب احلديث  
   ٣٧٣٩صححه األلباين يف الترغيب ،  ١١٤٧٨والنسائي  ٤/٣٦٧أمحد  ١٤٨

  
   ٥٦٣٦صححه األلباين يف املشكاة ، وصححه  ٢٥٣٦الترمذي  ١٤٩

 

 

òä§a 
والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي يف اليوم الواحـد إىل مئـة   { 

  ١٥٠}عذراء
@Jòä§a@Ýçc@éi@ÝÌ“äí@ð‰Ûa@áîÈäÛa@åß@Êbà§a@ @

أَْزَواُجُهْم ِفـي  ُهْم َو)٥٥(إِنَّ أَْصَحاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ{
  يس }) ٥٦(ِظلَالٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ
  شغلهم افتضاض البكارى، شغلهم افتضاض العذارى 

بينما الرجل من أهل اجلنة مع أهله إذ قيل له حتول إىل أهلك فيقول 
  فيقال حتول أيضا إىل أهلك؛ أنا مع أهلي مشغول 

ات والنعيم والفكاهة  أي أصحاب اجلنة يف شغل مبا هم فيه من اللذ
  املزاح والكالم الطيب

@ @
@ @
@ @

                                 
ورجـال روايـة    ١٠/٤٢٠امع  ٧٢٢واألوسط ،  ٧٩٥والطرباين يف الصغري  ٣٥٢٥البزار  ١٥٠

وصحح إسناده ابن القـيم يف حـادي األرواح    األوسط رجال الصحيح غري حممد بن ثواب وهو ثقة
   ٢٤٧/  ٤، أعالم املوقعني  ٢٧٩



 

 

òä§a 
@JlÇc@òä§a@À@îÛ@ @
  ١٥١}ما يف اجلنة من أعزب { 
@J@@òä§a@À@‡ÛìÛa@óèn“í@ @

املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان محله وضعه وسنه يف سـاعة  {
  ١٥٢}كما يشتهي

 يإذا اشتهى املؤمن يف اجلنة الولد كان يف ساعة ولكـن ال يشـته  {
{١٥٣  

æbàÜË@òß‡©a@ @
  وكأم لؤلؤ منثور ، كأهم لؤلؤ مكنون ،خملدون 

  

                                 
   ١٨/١٦٩مسلم  ١٥١
  ٢٥٦٣سنن الترمذي  صححه األلباين يف صحيح، وحسنه  ٢٥٦٣الترمذي  ١٥٢
وقال وقول إسحاق ليس من احلديث مث هو مما ال دليل  ٥٦٤٨صحح إسناده األلباين يف املشكاة  ١٥٣

ذكر  ٧٧٤/ ٢احلكمي يف معارج القبول / وانظر كالم احلافظ ، وظاهر احلديث يرده ، عليه يف السنة 
تني يف والدة النساء يف اجلنة وكأنه مال إىل قول من يروا وقوع الوالدة وكذا ابن القيم يف كالم الطائف

  بعد أن ذكر عشر أقوال يف هذه املسألة ٢٩٠حادي األرواح 
  

 

 

òä§a 
Q@M@æë‡Ü¬@ @
   الواقعة }) ١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{ 

  خملدون على صفة واحدة ال يكربون عنها وال يشيبون وال يتغريون
منعمون على سن واحدة أنشأهم اهللا ألهل اجلنة ، غلمان ال ميوتون  

  كما شاءوا من غري والدة يطوفون عليهم
R@–@@æìäØß@ûÛûÛ@áèãd×@ @
  الطور }) ٢٤(َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ{ 

هم غلمان خلقوا للجنة كأن اللؤلؤ الرطب يف بياضهم وصـفائهم  
  ويف اكتمال خلقتهم وأخالقهم 

SM@@Šìräß@ûÛûÛ@áçd×@ @
 وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم لُْؤلُؤا َمنثُـورا  َوَيطُوُف َعلَْيهِْم{ 
  اإلنسان  })١٩(

يطوف على أهل اجلنة للخدمة باملأكل واملشرب وغري ذلك ولـدان  
من ولدان اجلنة خملدون على حالة واحدة خملدون عليها ال يتغريون 

  عنها ال تزيد أعمارهم عن تلك السن 



 

 

òä§a 
  سبتهم لؤلؤا منثوراإذا رأيتهم ح

إذا رأيتهم يف انتشارهم يف قضاء حوائج السادة وكثرم وصـباحة  
وجوههم وحسن ألوام وثيام وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثـورا وال  
يكون يف التشبيه أحسن من هذا وال يف املنظر أحسن مـن اللؤلـؤ   

  املنثور على املكان احلسن 
لؤلـؤا مفرقـا يف   : امأي ظننتهم من حسنهم وكثرم وصفاء ألو

  واللؤلؤ إذا نثر على بساط ما كان أحسن منه منظوما ، الس 

 

 

òä§a 
òä§a@Ýçc@áîÈã@åß@ @

Q@M@áîÈäÛa@åß@òä§a@Ýçc@óã†þ@bß@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن أدىن أهل اجلنة مرتلة رجل صرف اهللا وجهه عن النار قبل اجلنة { 
رب قربين من هذه الشجرة أكون  ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي

يف ظلها فذكر احلديث يف دخوله اجلنة ومتنيه إىل أن قال يف أخره إذا 
مث يـدخل بيتـه    ،انقطعت به األماين قال اهللا هو لك وعشرة أمثاله 

فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني فيقوالن احلمد هللا الذي أحيـاك  
  ١٥٤}ما أعطيت فيقول ما أعطي أحد مثل  ،لنا وأحيانا لك 

  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الذي عرب الصراط وخلص أنه 
ينطلق به إىل غدير مث باب اجلنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اجلنة { 

وألوام فريى ما يف اجلنة من خلل الباب فيقول رب أدخلين اجلنـة  
فيقول له أتسأل اجلنة وقد جنيتك من النار فيقول رب جعـل بـيين   

                                 
  ١٨٨مسلم  ١٥٤

  



 

 

òä§a 
ينها حجابا ال أمسع حسيسها قال فيدخل اجلنة ويرى أو يرفع مرتل وب

أمام ذلك كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم فيقول رب أعطين ذلـك  
املرتل فيقول له لعلك إن أُعطيته تسأل غريه ؟ فيقول ال وعزتـك ال  
أسألك غريه وأي مرتل أحسن منه فيعطاه فيرتله ويرى أمام ذلـك  

قال رب أعطين ذلك املرتل ، ه بالنسبة إليه حلم مرتال كأن ما هو في
فيقول اهللا تبارك وتعاىل له فلعلك إن أعطيته تسأل غريه فيقـول ال  
وعزتك يا رب وأي مرتل أحسن منه فيعطاه فيرتله مث يسكت فيقول 
هللا جل ذكره ما لك ال تسأل فيقول رب قد سألتك حىت استحييتك 

ك مثل الدنيا منذ خلقتها إىل فيقول اهللا جل ذكره أمل ترض أن أعطي
يوم أفنيتها وعشرة أضعافه ؟ فيقول أـزأ يب وأنـت رب العـزة    
فيضحك الرب تبارك وتعاىل من قوله قال فرأيت عبد اهللا بن مسعود 
إذا بلغ هذا املكان من هذا احلديث ضحك حىت تبدو أضراسه قـال  
فيقول الرب جل ذكره ال ولكين على ذلك قادر فيقـول أحلقـين   

الناس فيقول احلق بالناس فينطلق يرمل يف اجلنة حىت إذا دنـا مـن   ب
الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له أرفع رأسك ما لك 

 

 

òä§a 
فيقول رأيت ريب أو تراءى يل ريب فيقال إمنا هو مرتل من منازلـك  
قال مث يلقى رجال فيتهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنـك  

فيقول إمنا أنا خازن من خزانك وعبد من عبيـدك   ملك من املالئكة
على ما أنا عليه قال فينطلق أمامـه  ) خادم(حتت يدي ألف قهرمان 

حىت يفتح له باب القصر قال وهو من درة جموفة سقائفها وأبواـا  
وأغالقها ومفاتيحها منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة حبمراء فيها 

ة خضراء مبطنة كل جـوهرة  سبعون بابا كل باب يفضي إىل جوهر
ـ  ل جـوهرة سـرر   تفضي إىل جوهرة على غري لون األخرى يف ك

أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة ) خادمات(وأزواج ووصائف 
يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآتـه وكبـده مرآـا إذا    
أعرض عنها إعراضة ازدادت يف عينه سبعني ضعفا عما كانت قبـل  

واهللا لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفاً وتقـول لـه    ذلك فيقول هلا



 

 

òä§a 
وأنت لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفاً فيقال له شـرف فيشـرف   

  ١٥٥}فيقال له ملكك مسرية مائة عام ينفذه بصرك 
  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

إن أدىن أهل اجلنة مرتلة من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على { 
  ١٥٦} عمل ليس عليه صاحبه 

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
إن أسفل أهل اجلنة أمجعني درجة ملن يقوم على رأسه عشرة آالف {

خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضـة  
يف كل واحدة لون ليس يف األخرى مثله يأكل من أخرها مثـل مـا   
ا مث يأكل من أوهلا جيد ألخرها من الطيب واللذة مثل الذي جيد ألوهل

                                 
ترغيـب  صححه األلباين يف صـحيح ال ، و صححه ووافقه الذهيب  ٥٨٩/ ٤،  ٢/٣٧٦احلاكم  ١٥٥

٣٧٠٤   
   ٣٧٠٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٢لنشور البيهقي يف البعث وا ١٥٦

  

 

 

òä§a 
يكون ذلك ريح املسك األذفر ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون 

  ١٥٧}إخوانا على سرر متقابلني 
ال منافاة بني هذه األحاديث ألنه قال يف حديث أدىن أهل اجلنة الذي 
له مثانون ألف خادم وقال يف حديث أنس من يقوم على رأسه عشرة 

ة عشـر ألـف   آالف خادم ويف حديث من يغدو عليه ويروح مخس
  خادم

فيجوز أن يكون له مثانون ألف خادم يقوم على رأسه منهم عشـرة  
 آالف ويغدو عليه منهم كل يوم مخسة عشر ألفا واهللا سبحانه أعلم

١٥٨  
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                 
ابن أيب الدنيا يف ، الزهد البن املبارك ، رواه والطرباين يف األوسط ورواته ثقات  ١٠/٤٠١امع  ١٥٧

األذفر ،   ٥٤٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٥٣٠٥ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠/٥٤١صفة اجلنة 
  طيب الرائحة 

   ٥٤٥٧احلديث املنذري عند  ١٥٨
 



 

 

òä§a 
أن موسى عليه السالم سأل ربه ما أدىن أهل اجلنة مرتلة فقال رجل { 

فيقال له ادخل اجلنة فيقـول رب   جييء بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة
كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا آخذام فيقال له أترضـى أن  
يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لـه  
لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال يف اخلامسة رضيت رب فيقول هذا 
لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينـك فيقـول   

  ١٥٩}رب رضيت
R@M@áîÈäÛa@åß@òä§a@Ýçc@óÜÇþ@bß@ @

  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن موسى
قال رب فأعالهم مرتلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم {

بيدي وختمت عليها فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلـب  
  ١٦٠}بشر

                                 
  ١٨٩مسلم  ١٥٩
  نفس التخريج السابق ١٦٠

  

 

 

òä§a 
إن اهللا جل ذكره خلق دارا جعل فيها مـا شـاء مـن األزواج    { 

ت واألشربة مث أطبقها فلم يرها أحد من خلقه ال جربيل وال والثمرا
فَلَا َتْعلَُم َنفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ َجـَزاًء  {  غريه من املالئكة
وخلق دون ذلك جنتني وزينهما مبا   السـجدة  })١٧(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ

كتابه يف عليني نزل يف  شاء وأرامها من شاء من خلقه مث قال من كان
تلك الدار اليت مل يرها أحد حىت إن الرجل من أهل عليني ليخـرج  
فيسري يف ملكه فال تبقى خيمة من خيم اجلنة إال دخلها مـن ضـوء   

هلذا الريح هذا ريح ) عجباً (وجهه فيستبشرون برحيه فيقولون واها 
  ١٦١}رجل من أهل عليني قد خرج يسري يف ملكه 

S@M@‡çbvàÜÛ@bßòä§a@À@pbuŠ†@åß@åí@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ، وصححه ووافقه الذهيب  ٥٨٩/ ٤،  ٢/٣٧٦احلاكم  ١٦١

٣٧٠٤   



 

 

òä§a 
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بـني  { 

  ١٦٢}الدرجتني كما بني السماء واألرض 
T@M@@@@@À@µ¨b—Ûa@áèöbäic@áèi@ÕzÜí@òä§a@Ýçc

á@òßa‹×@áènãbØß@ @
رِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِـْم ذُرِّيَّـَتُهْم َوَمـا    َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ذُ{ 

  الطور }) ٢١(أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِما كََسَب َرِهٌني
خيرب تعاىل عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه خبلقه وإحسانه أن املؤمنني 

م بآبائهم يف املرتلة وإن مل يبلغوا إذا اتبعتهم ذريام يف اإلميان يلحقه
عملهم لتقر أعني اآلباء باألبناء عندهم يف منازهلم فيجمع بينهم على 
أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل وال ينقص ذلك 

  من عمله ومرتلته للتساوي بينه وبني ذاك 
قر ـم  فاهللا يرفع ذرية املؤمن يف درجته وإن كانوا دونه يف العمل لت

  عينه 

                                 
    ٢٧٩٠البخاري  ١٦٢

  

 

 

òä§a 
ذرية املؤمن ميوتون على اإلميان فإن كانت منازل آبائهم أرفع مـن  

  منازهلم أحلقوا بآبائهم ومل ينقصوا من أعماهلم اليت عملوها شيئا 
U@M@@@áèmbuëŒë@µ¨b—Ûa@áèöbie@áèi@ÕzÜí@òä§a@Ýçc

á@òßa‹×@áènãbØß@À@ @
آَباِئهِْم َوأَْزَواجِهِْم َوذُرِّيَّـاِتهِْم   َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن{

َسلَاٌم َعلَْيكُْم بَِما َصَبْرُتْم )٢٣(َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ
  الرعد })٢٤(فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ

جيمع بينهم وبني أحبام فيها من اآلباء واألهلني واألبناء ممـن هـو   
اجلنة من املؤمنني لتقر أعينهم م حىت أنـه ترفـع    صاحل له د خول

درجة األدىن إىل درجة األعلى امتنانا من اهللا وإحسانا من غري تنقيص 
  لألعلى عن درجته 

إذا دخل الرجل اجلنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إـم مل  
  يبلغوا درجتك فيقول يا رب قد عملت يل وهلم فيؤمر بإحلاقهم به

  ينتفعون يف احلنة من استغفار أبنائهم هلم واآلباء
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

 

òä§a 
إن اهللا لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول يـا رب أىن يل  { 

  ١٦٣} هذه؟ فيقول باستغفار ولدك لك
V@M@@@aìjî“í@üë@aìš‹º@ü@òàöa†@òz–@À@òä§a@Ýçc@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد إن لكـم أن تصـحوا فـال    إذ{ 

تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال 
وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا وذلك قول اهللا عـز   رموا أبدا

 })٤٣(َملُـونَ َوُنوُدوا أَنْ ِتلْكُْم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْع{ وجل
  ١٦٤}األعراف
W@M@æìßbäí@ü@òä§a@Ýçc@ @
قيل يا رسول اهللا أينام أهل اجلنة ؟ فقال رسول اهللا النوم أخو املوت {

  ١٦٥}وأهل اجلنة ال ينامون

                                 
صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ،  ٤/٢٥٩وصحح إسناده ابن كثرييف التفسري  ٥٠٩/ ٢املسند  ١٦٣

١٥٩٨  
  ٢٨٣٧مسلم ١٦٤
   ١٠٨٧صححه األلباين صححه يف الصحيحة ،  ٣٥١٧البزار  ٩٢٣ األوسط  الطرباين يف ١٦٥

 

 

òä§a 
X@M@æëŠëaní@òä§a@Ýçc@ @
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة اشتاقوا اإلخوان فيجيء سرير هذا حىت { 

يبكي هذا فيتحدثان مبا كانا حياذي سرير هذا ليتحدثان فيبكي هذا و
به يف الدنيا فيقول أحدمها لصاحبه يا فالن تدري أي يوم غفر لنـا ؟  

  ١٦٦}يوم كذا وكذا فدعونا اهللا فغفر لنا 

                                                                           
  

رواه الرزار ورجاله رجال الصحيح غري سعيد بن دينار والربيع  ١٠/٤١٦امع ،  ٣٥٥٣البزار  ١٦٦
   بن صبيح ومها ضعيفان وقد وثقا

  



 

 

òä§a 
@áîÈäÛa@áÄÇc@ @

Q@M@@¶bÈmë@ÚŠbjm@áèiŠ@òä§a@Ýçc@ñŠbíŒ@ @
  األحزاب })٤٤(َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجرا كَرِميا{

 أي يوم يسلم عليهم كما قال، حتيتهم من اهللا تعاىل يوم يلقونه سالم 
  يس }) ٥٨(َسلَاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ{: اهللا عز وجل 

R@M@@¶bÈmë@ÚŠbjm@áèiŠ@¶g@òä§a@Ýçc@‹Äã@ @
قيل يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  :عليه وسلم 
هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا قال هل {

تضارون يف الشمس ليس دوا سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونـه  
  ١٦٧}كذا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ١٨٢مسلم ،  ٦٥٧٣البخاري  ١٦٧

  

 

 

òä§a 
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا عز وجل تريدون شيئا أزيدكم { 

نا اجلنة وتنجنا مـن النـار قـال    فيقولون أمل تبيض وجوهنا أمل تدخل
مث } فيكشف احلجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم

  ١٦٨}يونس })٢٦(ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ { تال هذه اآلية 
  احلسىن وهي اجلنة والزيادة النظر إىل وجه اهللا الكرمي

  :عليه السالم قال له  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جربيل
الساعة تقوم يوم اجلمعة وهو سيد األيام عندنا وحنـن نـدعوه يف   { 

اآلخرة يوم املزيد قال قلت مل تدعونه يوم املزيد قال إن ربـك عـز   
وجل اختذ يف اجلنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم اجلمعة 

ابر مـن  نزل تبارك وتعاىل من عليني على كرسيه مث حف الكرسي مبن
نور وجاء النبيون حىت جيلسوا عليها مث حف املنابر بكراسـي مـن   
ذهب مث جاء الصديقون والشهداء حىت جيلسوا عليها مث جييء أهـل  
اجلنة حىت جيلسوا على الكثيب فيتجلى هلم رم تبارك وتعاىل حـىت  

                                 
  ١٨١مسلم  ١٦٨

  



 

 

òä§a 
ينظروا إىل وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعـدي وأمتمـت   

فيسألونه الرضا فيقـول اهللا  ، كراميت فسلوين  عليكم نعميت هذا حمل
عز وجل رضائي أحلكم داري وأنالكم كراميت فسلوين فيسـألونه  
حىت تنتهي رغبتهم فيفتح هلم عند ذلك مـا ال عـني رأت وال أذن   
مسعت وال خطر على قلب بشر إىل مقدار منصرف الناس يوم اجلمعة 

عـه الشـهداء   مث يصعد الرب تبارك وتعاىل على كرسيه فيصـعد م 
والصديقون ويرجع أهل الغرف إىل غرفهم درة بيضاء ال فصم فيها 

، منـها غرفهـا   ، أو ياقوتة محراء أو زبرجدة خضراء ، وال وصم 
فيهـا أزواجهـا   ، متدلية فيها مثارهـا  ، وأبواا مطردة فيها أارها 

ليـزدادوا  ، فليسوا إىل شيء أحوج منهم إىل يوم اجلمعة ، وخدمها 
امة وليزدادوا فيه نظرا إىل وجهه تبارك وتعاىل ولذلك دعـي  فيه كر

  ١٦٩} يوم املزيد

                                 
  ٣٧٦١صحيح الترغيب حسنه األلباين يف ،  ٣٥١٩البزار  ١٦٩

  

 

 

òä§a 
يرى املؤمنون رم يف اجلنة بأبصار باقية خالدة مدركة ويسـعدون  

وال يلتفتون إىل شيء مما هم فيه من ، بذلك ويزدادون جة وحبوراً 
وتبقى فيهم بركته ، حىت حيتجب عنهم ، النعيم ما داموا ينظرون إليه 

  ونوره
رؤية أهل احلنة هللا تعاىل أحب إليهم مما هم فيه مـن النعـيم وأقـر    

  ألعينهم
يف اجلنة يرفع اهللا موانع اإلدراك عن أبصار أهلها فريون اهللا عز وجل 
على ما هو عليه من نعوت العظمة واجلـالل والبـهاء  والكمـال    

  والرفعة واجلمال
  عاىل كل يوم مرتني وأفضل أهل اجلنة مرتلة ملن ينظر يف وجه اهللا ت

  وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية 
  القيامة }) ٢٣(إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ)٢٢(ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ{
S@M@a‡ic@áèîÜÇ@Áƒí@ýÏ@énäu@Ýçc@óÜÇ@a@æaìšŠ@ @
يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا : أن اهللا عز وجل يقول ألهل اجلنة {

ك واخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ومـا لنـا ال   وسعدي



 

 

òä§a 
نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما مل تعط أحد مـن خلقـك فيقـول أال    
أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقـول  

  ١٧٠}أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبداً
†ìÜ©a@ @

  يف ذبح املوت خلود أهل اجلنة فيها وأهل النار فيها وما جاء
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح فينادي به مناد يـا أهـل اجلنـة    { 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت 
وكلهم قد رآه مث ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول 

ا املوت وكلهم قد رآه فيذبح بـني  هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذ
اجلنة والنار مث يقول يا أهل اجلنة خلود فال موت ويا أهل النار خلود 

  فال موت مث قرأ

                                 
      ٢٨٢٩مسلم ،  ٦٥٤٩البخاري  ١٧٠

  

 

 

òä§a 
َوأَنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلَـٍة َوُهـْم لَـا    { 

  ١٧١} مرمي  }) ٣٩(ُيْؤِمُنونَ
وت كالكبش األملح فيوقف بني اجلنـة  إذا كان يوم القيامة أيت بامل{

والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا ملات أهل اجلنـة  
  ١٧٢}ولو أن أحدا مات حزنا ملات أهل النار
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يؤتى باملوت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل اجلنـة  { 
ا من مكام الذي هم فيه مث يقال فيطلعون خائفني وجلني أن خيرجو

يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحني أن خيرجوا من مكام الذي 
فيؤمر به فيذبح ، هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا املوت 

                                 
   ٢٨٤٩مسلم ،   ٤٧٣٠البخاري  ١٧١
،  ٢٥٥٨وقال حسن صحيح ، صححه األلباين يف صحيح سـنن الترمـذي    ٢٥٥٨الترمذي   ١٧٢

  يشرئبون ميدون أعناقهم لينظروا 



 

 

òä§a 
على الصراط مث يقال للفريقني كالمها خلود فيما جتدون ال مـوت  

  ١٧٣}دافيها أب
  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

يؤتى باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار مث { 
ينادي مناد يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا قال فيقال هل تعرفـون  
هذا فيقولون نعم ربنا هذا املوت مث ينادي مناد يا أهل النار فيقولون 

ـ   ذا لبيك ربنا قال فيقال هلم هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنـا ه
املوت فيذبح كما تذبح الشاة فيأمن هؤالء وينقطع رجـاء هـؤالء   

{١٧٤  
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
الترغيب حسنه األلباين يف صحيح ، قال يف الزوائد هذا إسناده صحيح   ٤٣٢٧ابن ماجه  ١٧٣

٣٧٧٤  
  

  ٣٧٧٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٥٧البزار ،  ٢٨٩٨أيب يعلى  ١٧٤

 

 

òä§a 
إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار جيء باملوت حىت {

جيعل بني اجلنة والنار فيذبح مث ينادي مناد يا أهل اجلنة ال موت يـا  
اجلنة فرحا إىل فرحهم وأهـل النـار   أهل النار ال موت فيزداد أهل 

  حزنا إىل 
  ١٧٥}حزم

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار مث يقوم مـؤذن بينـهم   {

فيقول يا أهل اجلنة ال موت ويا أهل النار ال موت كل خالد فيما هو 
  ١٧٦}فيه 

                                 
   ٦٥٤٤البخاري  ١٧٥
   ٢٨٥٠مسلم ،  ٦٥٤٨البخاري  ١٧٦

  



 

 

òä§a 
حدث االشتياق للجنة  ،بعد أن انتهينا من احلديث عن اليوم اآلخر 

لذا نتحدث مبشـيئة اهللا مـع   ، والسؤال عن كيفية الوصول للجنة 
  طالب اجلنة فنقول له
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