
األفراح: كتاب  بالد  األرواح إىل    حادي 
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االعانة 
احلمد هللا الذي جعل جنة الفردوس لعباده املؤمنني نزال ويسرهم لألعمال الصاحلة املوصلة إليها فلم يتخذوا سواها 

سبيل املوصلة إليها ذلال خلها هلم قبل أن خيلقهم وأسكنهم إياها قبل إن يوجد هم وحفها باملكاره فسلكوا ال
وأخرجهم إىل دار االمتحان ليبلوهم أيهم أحسن عمال وجعل ميعاد دخوهلا يوم القدوم عليه وضرب مدة احلياة 

بشر وجالها هلم حىت عاينوها بعني  الفانية دونه أجال وأودعهم ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب
البصرية اليت هي أنفذ من رؤية البصر وبشرهم مبا أعد هلم فيها على لسان رسوله فهي خري البشر على لسان خري 

البشري وكمل هلم البشرى بكوهنم خالدين فيها ال يبغون عنها حوال واحلمد هللا فاطر السموات واألرض جاعل 
مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل غذ مل خيلقهم عبثا ومل  املالئكة رسال وباعث الرسل

يتركهم سدى ولو يغفلهم مهال بل خلقهم ألمر عظيم وهيأهم خلطب جسيم وعمر هلم دارين فهذه ملن أجاب 
أمال واحلمد هللا الذي  الداعي ومل يبغ سوى ربه الكرمي بدال وهذه ملن مل جيب دعوته ومل يرفع هبا رأسا ومل يعلق هبا

رضي من عباده باليسري من العمل وجتاوز هلم عن الكثري من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرمحة 
وضمن الكتاب الذي كتبه أن رمحته سبقت غضبه دعا عباده إىل دار السالم فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدال 

ومنه وفضال فهذا عدله وحكمته وهو العزيز احلكيم وذلك فضله يؤتيه من وخص باهلداية والتوفيق من شاء نعمة 
يشاء واهللا ذو الفضل العظيم واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة عبده وابن عبده وأبن أمته ومن ال 

غفرته واشهد أن حممد غىن به طرفة عني فضله ورمحته وال مطمع له يف الفوز باجلنة والنجاة من النار إال بعفوه وم
عبده ورسوله وأمينة على وحيه وخريته من خلقه أرسله رمحة للعاملني وقدوة للعاملني وحمجة للسالكني وحجة على 

  العباد أمجعني بعثه لألميان مناديا وإىل دار 

أرسله على حني فترة  السالم داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا ويف مرضاته ساعيا وباملعروف آمرا وعن املنكر ناهيا
من الرسل فهدى به إىل أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وحمبته وتعزيزه وتوقريه والقيام 

حبقوقه وسد إىل اجلنة مجيع الطرق فلم يفتحها ألحد إال من طريقه فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ملا 
لني وعلى منهاجه وطريقته من السالكني فسبحان من شرح له صدره ووضع فتح هلم حىت يكونوا خلفه من الداخ

عنه وزره ورفع له ذكره وجعل لذلة والصغار على من خالف أمره فدعا اىل اهللا وإىل جنته سرا وجهارا وأذن بذلك 
دعوة  بني اظهر األمة ليال وهنارا إىل أن طلع فجر اإلسالم وأشرقت مشس اإلميان وعلت كلمة الرمحن وبطلت

الشيطان وأضاءت بنور رسالته األرض بعد ظلماهتا وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاهتا فأشرق وجه الدهر حسنا 
واصبح الظالم ضياء واهتدى كل حريان فلما كمل اهللا به دينه وأمت به نعمته ونشر به على اخلالئق رمحته فبلغ 

ه بني املقام يف الدنيا وبني لقائه والقدوم عليه فاختار لقاء رساالت ربه ونصح عباده وجاهد يف اهللا حق جهاده خري
ربه حمبة له وشوقا إليه فاستأثر به ونقله إىل الرفيق األعلى واحملل األرفع األسىن وقد ترك أمته على الواضحة الغراء 

 طرق اجلحيم واحملجة البيضاء فسلك أصحابه وإتباعه على أثره إىل جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إىل
ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وإن اهللا لسميع عليم فصلى اهللا ومالئكته وأنبياؤه ورسله وعباده 



املؤمنون عليه كما وحد اهللا وعبده وعرفنا به ودعا إليه أما بعد فإن اهللا سبحانه وتعاىل مل خيلق خلقه عبثا ومل يتركهم 
جسيم وعرض على السموات واألرض واجلبال فأبني وأشفقن منه إشفاقا سدى بل خلقهم ألمر عظيم وخطب 

ووجال وقلن ربنا أن أمرتنا فسمعا وطاعة وان خريتنا فعافيتك نريد ال نبغي هبا بدال ومحله اإلنسان على ضعفه 
فصحبوا وعجزه عن محله وباء به على ظلمه وجهله فألقى اكثر الناس احلمل عن ظهورهم لشدة مؤنته عليهم وثقله 

الدنيا صحبة األنعام السائمة ال ينظرون يف معرفة موجدهم وحقه عليهم وال يف املراد من إجيادهم وإخراجهم إىل 
هذه الدار اليت هي طريق ومعرب إىل دار القرار وال يتفكرون يف قلة مقامهم يف الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إىل 

نهم داعي العقل ومشلتهم الغفلة وغرهتم األماين الباطلة واخلدع اآلخرة الباقية فقد ملكهم باعث احلس وغاب ع
  الكاذبة فخدعهم 

طول األمل وران على قلوهبم سوء العمل فهممهم يف لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصوهلا ومن 
م عاجل من أي وجه الحت أخذوها إذا بدا هلم حظ من الدنيا بآخرهتم طاروا إليه زرافات ووحدانا وإذا عرض هل

الدنيا مل يؤثروا عليه ثوابا من اهللا وال رضوانا يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون نسوا اهللا 
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون والعجب وكل العجب من غفلة من حلظاته معدودة عليه وكل نفس من 

يا الليل والنهار تسرع به وال يتفكر إىل اين حيمل ويسار به اعظم من أنفاسه ال قيمة له إذا ذهب مل يرجع إليه فمطا
سري الربيد وال يدري إىل اي الدارين ينقل فإذا نزل به املوت أشتد قلقه خلراب ذاته وذهاب لذاته ال ملا سبق من 

تماده على العفو جناياته وسلف من تفريطه حيث مل يقدم حلياته فإذا خطرت له خطرة عارضة ملا خلق له دفعها باع
  وقال قد أنبئنا أنه هو الغفور الرحيم وكأنه مل ينبأ أن عذابه هو العذاب األليم فصل 

وملا علم املوفقون ما خلقوا له وما أريد بإجيادهم رفعوا رؤسهم فإذا علم اجلنة قد رفع هلم فشمروا إليه وإذا 
الغنب بيع ما ال عني رأت وال إذن مسعت وال خطر صراطها املستقيم قد وضح هلم فاستقاموا عليه ورأوا من اعظم 

على قلب بشر يف أبدال يزول وال ينفذ بصبابة عيش إمنا هو كأضغاث أحالم أو كطيف زار يف املنام مشوب بالنغص 
ممزوج بالغصص إن أضحك قليال أبكى كثريا وإن سر يوما احزن شهورا اآلمه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف 

وف وآخره متآلف فيا عجبا من سفيه يف صورة حليم ومعتوه يف مسالخ عاقل آثر احلظ الفاين مسراته وله خما
اخلسيس على احلظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السموات واألرض بسجن ضيق بني أرباب العاهات والبليات 

وأبكارا أعرابا أترابا  ومساكن طيبة يف جنات عدن جتري من حتتها األهنار بأعطان ضيقة آخرها اخلراب والبوار
كأهنن الياقوت واملرجان بقذرات دنسات سيآت األخالق مساخلات أو متخذات أخذان وحورا مقصورات يف 
اخليام خببيثات مسيبات بني األنام وأهنارا من مخر لذة للشاربني بشراب جنس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين 

رؤية الوجه القبيح الذميم ومساع اخلطاب من الرمحن بسماع املعازف ولذة النظر إىل وجه العزيز الرحيم بالتمتع ب
  والغناء واألحلان واجللوس على منابر اللؤلؤ 

والياقوت والزبرجد يوم املزيد باجللوس يف جمالس الفسوق مع كل شيطان مريد ونداء املنادي يا أهل اجلنة إن لكم 
  فال تظعنوا وتشبوا فال هترموا بغناء املغنني أن تنعموا فال تيأسوا وحتيوا فال متوتوا وتقيموا 

  متأخر عنه وال متقدم ... وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل 
  حبا لذكرك فليلمين اللوم ... أجد املالمة يف هواك لذيذة 

ون إىل وإمنا يظهر الغنب الفاحش يف هذا البيع يوم القيامة وإمنا يتبني سفه بائعه يوم احلسر والندامة إذا حشر املتق



الرمحن وفدا وسيق اجملرمون إىل جهنم وردا ونادى املنادي على رؤس األشهاد ليعلمن أهل املوقف من أويل بالكرم 
من بني العباد فلو توهم املتخلف عن هذه الرفقة ما اعد اهللا هلم من اإلكرام وادخر هلم من الفضل واإلنعام وما 

وال مسعته أذن وال خطر على قلب بشر لعلم أي بضاعة أضاع وانه ال أخفى هلم من قرة أعني مل يقع على مثلها بصر 
خري له يف حياته وهو معدود من سقط املتاع وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبريا ال تعترية إالفات وال يلحقه 

ت احلجال الزوال وفازوا بالنعيم املقيم يف جوار الكبري املتعال فهم يف روضات اجلنة يتقلبون وعلى أسرهتا حت
جيلسون وعلى الفرش اليت بطائنها من إستربق يتكئون وباحلور العني يتنعمون وبأنواع الثمار يتفكهون يطوف عليهم 

ولدان خملدون بأكواب وأباريق وكأس من معني ال يصدعون عنها وال ينزفون وفاكهة مما يتخريون وحلم طري مما 
ا كانوا يعلمون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها يشتهون وحور عني كأمثال اللؤلؤ املكنون جزاء مب

إال ! ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وانتم فيها خالدون تاهللا لقد نودي عليها يف سوق الكساد فما قلب وال أسنام 
بعد  أفراد من العباد فواعجبا هلا كيف نام طالبها وكيف مل يسمح مبهرها خاطبها وكيف طاب العيش يف هذه الدار

مساع أخبارها وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة ابكارها وكيف قرت دوهنا أعني املشتاقني وكيف صربت عنها 
أنفس املوقنني وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العاملني وبأي شيء تعوضت عنها نفوس املعرضني شعر يف وصف 

  اجلنة 
  لق أعلم سوى كفئها والرب باخل... وما ذاك إال غرية أن يناهلا 

  وحفت مبا يؤذي النفوس ويؤمل ... وإن حجبت عنا بكل كريهة 

  وأصناف لذات هبا يتنعم ... فلله ما يف حشوها من مسرة 
  وروضاهتا والثغر يف الروض يبسم ... وهللا برد العيش بني خيامها 

  وهللا واديها الذي هو موعد املزيد لوفد احلب لو كنت منهم 
  حمب يري أن الصبابة مغنم ...  بذيالك الوادي يهيم صبابة

  خياطبهم من فوقهم ويسلم ... وهللا أفراح احملبني عندما 
  فال الضيم يغشاها وال هي تسأم ... وهللا أبصار ترى اهللا جهرة 

  أمن بعدها يسلو احملب املتيم ... فيا نظرة أهدت إىل الوجه نضرة 
  عظم أضاء هلا نور من الفجر أ... وهللا كم من خرية إن تبسمت 
  ويا لذة األمساع حني تكلم ... فيا لذة األبصار إن هي أقبلت 

  ويا خجلة الفجرين حني تبسم ... ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت 
  فلم يبق إال وصلها لك مرهم ... فإن كنت ذا قلب عليل حببها 
  وقد صار منها حتت جيدك معصم ... وال سيما يف لثمها عند ضمها 

  يلذ به قبل الوصال وينعم ... له حسن وجهها تراه إذا أبدت 
  فواكه شىت طلعها ليس يعدم ... تفكه منها العني عند إجتالئها 

  ورمان أغصان به القلب مغرم ... عناقيد من كرم وتفاح جنة 
  وللخمر ما قد ضمه الريق والفم ... وللورد ما قد ألبسته خدودها 

  ا من واحد يتقسم فيا عجب... تقسم منها احلسن يف مجع واحد 
  جبملتها إن السلو حمرم ... هلا فرق شىت من احلسن أمجعت 



  فينطق بالتسبيح ال يتلعثم ... تذكر بالرمحن مبن هو ناظر 
  تويل على أعقابه اجليش يهزم ... إذا قابلت جيش اهلموم بوجهها 

  راغبا فهذا زمان املهر فهو املقدم ... فيا خاطب احلسناء إن كنت 
  تيقن حقا انه ليس يهرم ... ماء الشاب بغصنها  وملا جرى

  فتحظى هبا من دوهنن وتنعم ... وكن مبغضا للخائنات حلبها 
  ملثلك يف جنات عدن تأمي ... وكن أميا ممن سواها فإهنا 

  تفوز بعيد الفطر والناس صوم ... وصم يومك األدىن لعلك يف غد 
  من ليس يقدم  فما فاز باللذات... وأقدم وال تقنع بعيش منغص 

  ومل يك فيها منزل لك يعلم ... وأن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 

  منازهلا األوىل وفيها املخيم ... فحي على جنات عدن فأهنا 
  نعود إىل أوطاننا ونسلم ... ولكننا سيب العدو فهل ترى 

  وشطت به أوطانه فهو مغرم ... وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
  هلا أضحت األعداء فينا حتكم ... تنا اليت وأي إغتراب فوق غرب

  حي على السوق الذي فيه يلتقي احملبون ذاك السوق للقوم تعلم 
  فقد أسلف التجار فيه واسلموا ... فما شئت خذ منه بال مثن له 

  زيارة رب العرش فاليوم موسم ... وحي على يوم املزيد الذي به 
  فر املسك أعظم وتربته من إذ... وحي على واد هنالك أفيح 

  ومن خالص العقيان ال تتقصم ... منابر من نور هناك وفضة 
  ملن دون أصحاب املنابر يعلم ... وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 
  وأرزاقهم جتري عليهم ونقسم ... فبينا مهوا يف عيشهم وسرورهم 

  بأقطارها اجلنات ال يتوهم ... ذاهم بنور ساطع أشرقت له 
  فيضحك فوق العرش مث يكلم ... وات جهرة جتلى هلم رب السم

  بآذاهنم تسليمه إذ يسلم ... سالم عليكم يسمعون مجيعهم 
  تريدون عندي أنين أنا أرحم ... يقول سلوين ما أشتهيتم فكل ما 
  فأنت الذي توىل اجلميل وترحم ... فقالوا مجيعا حنن نسألك الرضا 

   فاهللا أكرم عليه تعاىل اهللا... فيعطيهم هذا ويشهد مجيعهم 
  كأنك ال تدري بلى سوف تعلم ... فيا بائعا هذا ببخس معجل 

  وإن كنت تدري فاملعصيبة أعظم فصل ... فإن كنت ال تدري فتلك معصية 
وهذا كتاب اجتهدت يف مجعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إىل تلك العرائس جلوة 

حاد للنفوس إىل جماورة امللك القدوس ممتع لقارئه مشوق للناظر فيه ال يسأمه حمرك للقلوب إىل أجل مطلوب و
اجلليس وال ميله األنيس مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القالئد على ما لعل اجملتهد يف الطلب ال يظفر به فيما 

سرار املودعة يف كثري من سواه من الكتب مع تضمينه جلملة كثرية من األحاديث املرفوعات واآلثار املوقوفات واأل



اآليات والنكت البديعات وإيضاح كثري من املشكالت والتنبيه على أصول من األمساء والصفات إذا نظر فيه الناظر 
  زاده 

أميانا وجلى عليه اجلنة حىت كأنه يشاهدها عيانا فهو مثري ساكن ألعزمات إىل روضات اجلنات وباعث اهلمم ألعليات 
 تلك ألغرفات ومسيته حادي األرواح إىل بالد األفراح فأنه اسم يطابق مسماه ولفظ يوافق معناه إىل العيش أهلين يف

واهللا يعلم ما قصدت وما جبمعه وتأليفه اردت فهو عند لسان كل عبد وقلبه وهو املطلع على نيته وكسبه وكان جل 
ستحقون للبشرى يف احلياة الدنيا ويف األخرة ونعم امل! املقصود منه بشارة أهل السنة مبا أعد اهللا هلم يف اجلنة فأهنم 

اهللا عليهم باطنة وظاهرة وهم أولياء الرسول وحزبه ومن خرج عن سنته فهم اعداؤه وحربه ال تأخذهم يف نصرة 
سنته مالمة اللوام وال يتركون ما صح عنه لقول أحد من االنام والسنة أجل يف صدورهم من ان يقدموا عليها رأيا 

و حبثا جدليا أو خياال صوفيا أو تناقضا كالميا أو قياسيا فلسفيا أو حكما سياسيا فمن قدم عليها شيئا من فقهيا أ
ذلك فباب الصواب عليه مسدود وهو عن طريق الرشاد مصدود فيا أيها الناظر فيه لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه 

ه تزف إليك فإن صادفت كفؤا كرميا مل ولك صفوه وعليه كدره وهذه بضاعته املزجاة تعرض عليك وبنات أفكار
تعدم منه أمساكا مبعروف أو تسرحيا بإحسان وان كان غريه فاهللا املستعان فما كان من صواب فمن الواحد املنان 
وما كان من خطأ فمىن ومن الشيطان واهللا برئ منه ورسوله وقد قسمت الكتاب سبعني بابا الباب األول يف بيان 

اب الثاين يف اختالف الناس يف اجلنة اليت أسكنها آدم هل هي جنة اخللد أو جنة يف األرض وجود اجلنة االن الب
الباب الثالث يف سياق حجج من ذهب إىل إهنا جنة اخللد الباب الرابع يف سياق حجج الطائفة اليت قالت أهنا يف 

واب من زعم أهنا جنة اخللد عن األرض الباب اخلامس يف جواب أرباب هذا القول ملن نازعهم الباب السادس يف ج
حجج منازعيهم الباب السابع يف ذكر شبه من زعم أن اجلنة مل ختلق بعد الباب الثامن يف اجلواب عما احتجوا به من 
الشبه الباب التاسع يف ذكر عدد ابواب اجلنة الباب العاشر يف ذكر سعة أبواهبا الباب احلادي عشر يف صفة أبواهبا 

يف ذكر مسافة ما بني الباب والباب الباب الثالث عشر يف مكان اجلنة وأين هي الباب الرابع  الباب الثاين عشر
  عشر يف مفتاح اجلنة الباب اخلامس عشر يف توقيع اجلنة ومنشورها الذي يكتب 

ت ألهلها الباب السادس عشر يف بيان توحد طريق اجلنة وانه ليس هلا إال طريق واحد الباب السابع عشر يف درجا
اجلنة الباب الثامن عشر يف ذكر أعلى درجاهتا وأسم تلك الدرجة الباب التاسع عشر يف عرض الرب تعاىل سلعته 

على عباده ومثنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بني املؤمنني وبني رهبم اخل الباب العشرون يف طلب اجلنة 
حلادي والعشرون يف امساء اجلنة ومعانيها وأشتقاقها الباب الثاين أهلها من رهبم وشفاعتها فيهم وطلبهم هلا الباب ا

والعشرون يف عدد اجلنات وأنواعها الباب الثالث والعشرون يف خلق الرب تعاىل لبعضها بيده الباب الرابع 
والعشرون يف ذكر بوابيها وخزنتها الباب اخلامس والعشرون يف ذكر اول من يقرع باب اجلنة الباب السادس 

العشرون يف ذكر اول األمم دخوال اجلنة الباب السابع والعشرون يف ذكر السابقني من هذه األمة إىل اجلنة و
وصفتهم الباب الثامن والعشرون يف سبق الفقراء األغنياء إىل اجلنة الباب التاسع والعشرون يف ذكر اصناف أهل 

أهل اجلنة هم أمة حممد الباب احلادي والثالثون يف أن اجلنة اليت ضمنت هلم دون غريهم الباب الثالثون يف أن اكثر 
النساء يف اجلنة والنار أكثر من الرجال الباب الثاين والثالثون فيمن يدخل اجلنة من هذه األمة بغري حساب وذكر 
 أوصافهم الباب الثالث والثالثون يف ذكر حثيات الرب عز و جل الذين يدخلهم اجلنة الباب الرابع والثالثون يف

ذكر تربة اجلبنة وطينها وحصبائها ونباهتا الباب اخلامس والثالثون يف ذكر نورها وبياضها الباب السادس والثالثون 



يف ذكر غرفها وقصورها ومقاصريها وخيامها الباب السابع والثالثون يف ذكر معرفتهم مبنازهلم ومساكنهم إذا 
لثالثون يف كيفية دخوهلم اجلنة وما يستقبلون به عند دخوهلا دخلوا اجلنة وإن مل يروها قبل ذلك الباب الثامن وا

الباب التاسع والثالثون يف ذكر صفة أهل اجلنة يف خلقهم وخلقهم وطوهلم ومقادير أسناهنم الباب األربعون يف ذكر 
ثاين واألربعون أعلى أهل اجلنة منزلة وأدناهم الباب احلادي واألربعون يف حتفة أهل اجلنة أول ما يدخلوهنا الباب ال

يف ذكر ريح اجلنة ومن مسرية كم يوجد الباب الثالث واالربعون يف االذان الذى يؤذن به املؤمن فيها الباب الرابع 
واألربعون يف أشجار اجلنة وبساتينها وظالهلا الباب اخلامس واألربعون يف ذكر مثارها وتعدد أنواعها وصفاهتا الباب 

رع يف اجلنة الباب السابع واألربعون يف ذكر أهنار اجلنة وعيوهنا وأصنافها وجمراها السادس واألربعون يف ذكر الز
  الذي جتري 

عليه الباب الثامن واألربعون يف ذكر طعام أهل اجلنة وشراهبم ومصرفه الباب التاسع واألربعون يف ذكر آنيتهم اليت 
باسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم يأكلون ويشربون فيها وأجناسها وصفاهتا الباب اخلمسون يف ذكر ل

ووسائدهم ومنارقهم وزرابيهم الباب احلادي واخلمسون يف ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناهتم الباب 
الثاين واخلمسون يف ذكر خدام أهل اجلنة وغلماهنم الباب الثالث واخلمسون يف ذكر نساء أهل اجلنة وسراريهم 

ن الظاهر والباطن ومجاهلن الباب الرابع واخلمسون يف ذكر املادة اليت خلق منها احلور واصنافهن وأوصافهن وحاهل
العني وذكر صفاهتن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن الباب اخلامس واخلمسون يف ذكر نكاح أهل اجلنة ووطئهم 

اجلنة محل ووالدة أم  والتذاذهم بذلك ونزاهته عن املذي واملين الباب السادس واخلمسون يف اختالف الناس هل يف
ال وحجة الفريقني الباب السابع واخلمسون يف ذكر مساع اجلنة وغناء احلور العني الباب الثامن واخلمسون يف ذكر 
مطايا أهل اجلنة وخيوهلم ومراكبهم الباب التاسع واخلمسون يف زيارة أهل اجلنة بعضهم بعضا ومذاكرهتم ما كان 

يف ذكر سوق اجلنة وما أعد اهللا فيها ألهلها الباب احلادي والستون يف زيارة أهل بينهم يف الدنيا الباب الستون 
اجلنة رهبم تبارك وتعاىل الباب الثاين والستون يف ذكر السحاب واملطر الذي يصيبهم يف اجلنة الباب الثالث 

نة فوق ما خيطر بالبال أو والستون يف ذكر ملك اجلنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها الباب الرابع والستون يف أن اجل
يدور يف اخليال وأن موضع سوط منها خري من الدنيا وما فيها الباب اخلامس والستون يف رؤية أهل اجلنة رهبم تبارك 

وتعاىل بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وجتليه هلم ضاحكا إليهم سبحانه ال إله إال هو الباب السادس 
نه ألهل اجلنة وخطابه هلم وحماضرته إياهم وسالمة عليهم الباب السابع والستون يف أبدية والستون يف تكليمه سبحا

اجلنة وأهنا ال تفىن وال تبيد الباب الثامن والستون يف ذكر آخر أهل اجلنة دخوال إليها الباب التاسع والستون وهو 
ن غريه واهللا سبحانه وتعاىل هو املسئول باب جامع فيه فصول منثورة الباب السبعون يف املستحق هلذه البشارة دو

  أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي مدينا ملؤلفه وقارئه وكاتبه من جنات النعيم وأن جيعله حجة 

  له وال جيعله حجة عليه وأن ينفع به من انتهى إليه إنه خري مسؤول واكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  الباب األول يف بيان وجود اجلنة اآلن

مل يزل أصحاب رسول اهللا والتابعون وتابعوهم وأهل السنة واحلديث قاطبة وفقهاء اإلسالم وأهل التصوف والزهد 
على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين يف ذلك إىل نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم 

أن نبغت نابغة من القدرية واملعتزلة فأنكرت أن تكون  من أوهلم إىل آخرهم فإهنم دعوا األمم إليها وأخربوا هبا إىل



خملوقة اآلن وقالت بل اهللا ينشئها يوم القيامة ومحلهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله 
ال اهللا وانه ينبغي له أن يفعل كذا وال ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه يف أفعاهلم فهم مشبهة يف األفع

ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة يف الصفات وقالوا خلق اجلنة قبل اجلزاء عبث فإهنا تصري معطلة مددا 
متطاولة ليس فيها سكاهنا قالوا ومن املعلوم أن ملكا لو أختذ دارا واعد فيها ألوان األطعمة واآلالت واملصاحل 

لة مل يكن ما فعله واقعا على وجه احلكمة ووجد العقالء سبيال وعطلها من الناس ومل ميكنهم من دخوهلا قرونا متطاو
إىل االعتراض عليه فحجروا على الرب تعاىل بعقوهلم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبهوا أفعاله بأفعاهلم وردوا من 
هم النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة اليت وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف
فيها والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقالء وهلذا يذكر السلف يف عقائدهم أن اجلنة والنار خملوقتان 

ويذكر من صنف يف املقاالت أن هذه مقالة أهل السنة واحلديث قاطبة ال خيتلفون فيها قال أبو احلسن االشعري يف 
عليه أصحاب احلديث وأهل السنة اإلقرار باهللا ومالئكته وكتبه  كتاب مقاالت اإلسالميني واختالف املضلني مجلة ما

ورسله وما جاء من عند اهللا وما رواه الثقات عن رسول اهللا ال يردون من ذلك شيئا وأن اهللا تعاىل اله واحد فرد 
ريب فيها  صمد مل يتخذ صاحبه وال ولدا وان حممدا عبده ورسوله وأن اجلنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية ال

وأن اهللا يبعث من يف القبور وأن اهللا تعاىل على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى وأن له يدين بال كيف 
  كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان وأن له عينني بال كيف كما 

أمساء اهللا تعاىل ال يقال إهنا غري قال جتري بأعيننا وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام وأن 
اهللا كما قالت املعتزلة واخلوارج واقروا أن هللا علما كما قال أنزله بعلمه وكما قال وما حتمل من أنثى وال تضع إال 
 بعلمه وأثبتوا السمع والبصر ومل ينفوا ذلك عن اهللا كما تعتقد املعتزلة وأثبتوا هللا القوة كما قال أومل يروا اهللا الذي
خلقهم هو أشد منهم قوة وقالوا إنه ال يكون يف األرض من خري وال شر إال ما شاء اهللا وأن األشياء تكون مبشيئه 

اهللا كما قال تعاىل وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا وكما قال املسلمون ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وقالوا إن 
يكون أحد يقدر أن خيرج عن علم اهللا أو أن يفعل شيئا علم اهللا أنه  أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو

ال يفعله واقروا أنه ال خالق إال اهللا تعاىل وأن أفعال العباد خيلقها اهللا تعاىل وأن العباد ال يقدرون أن خيلقوا شيئا وأن 
هم وهداهم ومل يلطف بالكافرين اهللا تعاىل وفق املؤمنني لطاعته وخذل الكافرين ولطف باملؤمنني ونظر هلم وأصلح

وال أصلحهم وال هداهم ولو أصلحهم لكانوا صاحلني ولو هداهم لكانوا مهتدين وأن اهللا تعاىل يقدر أن يصلح 
الكافرين ويلطف هبم حىت يكونوا مؤمنني ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذهلم واضلهم وطبع على 

وقدره ويؤمنون بقضاء اهللا وقدره وخريه وشره وحلوه ومره ويؤمنون أهنم ال  قلوهبم وأن اخلري والشر بقضاء اهللا
ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا كما قال ويلجئون أمرهم إىل اهللا ويثبتون احلاجة إىل اهللا يف كل وقت 

وقف واللفظ فمن قال باللفظ أو والفقر إىل اهللا يف كل حال ويقولون إن القرآن كالم اهللا غري خملوق والكالم يف ال
بالوقف فهو مبتدع عندهم ال يقال اللفظ بالقرآن آن خملوق وال يقال غري خملوق ويقولون إن اهللا تعاىل يرى 

باألبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر ويراه املؤمنون وال يراه الكافرون ألهنم عن اهللا تعاىل حمجوبون قال 
م عن رهبم يومئذ حملجوبون وأن موسى عليه السالم سال اهللا سبحانه وتعاىل الرؤية يف الدنيا وإن اهللا اهللا تعاىل كال أهن

تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا فاعلمه بذلك أنه ال يراه يف الدنيا بل يراه يف اآلخرة وال يكفرون أحدا من أهل القبلة 
ائر وهم مبا معهم من اإلميان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكب

واإلميان عندهم هو اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبالقدر خريه وشره حلوه ومره وأن ما أخطأهم مل يكن 



جاء يف  ليصيبهم وأن ما أصاهبم مل يكن ليخطئهم واإلسالم هو أن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا كما
  احلديث واإلسالم 

عندهم غري اإلميان ويقرون بأن اهللا مقلب القلوب ويقرون بشفاعة رسول اهللا وأهنا ألهل الكبائر من أمته وبعذاب 
القرب وأن احلوض حق والصراط حق والبعث بعد املوت حق واحملاسبة من اهللا لعباده حق والوقوف بني يدي اهللا 

قول وعمل يزيد وينقص وال يقولون خملوق وال غري خملوق ويقولون أمساء اهللا هي اهللا تعاىل حق ويقرون بأن اإلميان 
تعاىل وال يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار وال حيكمون باجلنة ألحد من املوحدين حىت يكون اهللا تعاىل 

أن اهللا تعاىل خيرج قوما من ينزهلم حيث شاء ويقولون أمرهم إىل اهللا أن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم ويؤمنون ب
املوحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول اهللا وينكرون اجلدال واملراء يف الدين واخلصومة يف القدر 
واملناظرة فيما يتناظر فيه أهل اجلدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة وملا جاءت به اآلثار اليت 

دال عن عدل حىت ينتهي ذلك إىل رسول اهللا وال يقولون كيف وال مل الن ذلك بدعة ويقولون إن رواها الثقات ع
اهللا تعاىل مل يأمر بالشر بل هنى عنه وأمر باخلري ومل يرض بالشرك وأن كان مريدا له ويعرفون حق السلف الذين 

صغريهم وكبريهم ويقدمون أبا بكر  اختارهم اهللا تعاىل لصحبه نبيه ويأخذون بفضائلهم وميسكون عما شجر بينهم
مث عمر مث عثمان مث عليا رضي اهللا عنهم ويقرون بأهنم اخللفاء الراشدون املهديون واهنم أفضل الناس كلهم بعد 

رسول اهللا ويصدقون باألحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا أن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر 
رسول اهللا ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا  كما جاء يف احلديث عن

والرسول ويرون إتباع من سلف من أئمة الدين وان ال يتبعوا يف دينهم ما مل يأذن به اهللا ويقرون أن اهللا تعاىل جييء 
ن خلقه كيف شاء كما قال وحنن أقرب إليه يوم القيامة كما قال وجاء ربك وامللك صفا صفا وأن اهللا تعاىل يقرب م

من حبل الوريد ويرون العيدين واجلمعة واجلماعة خلف كل أمام بر أو فاجر ويثبتون املسح على اخلفني سنة ويرونه 
يف احلضر والسفر ويثبتون فرض اجلهاد للمشركني منذ بعث اهللا نبيه إىل آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك يرون 

ة املسلمني بالصالح وأن ال خيرج عليهم بالسيف وأن ال يقاتلوا يف الفتنة ويصدقون خبروج الدجال وأن الدعاء ألئم
  عيسى بن مرمي عليه 

الصالة والسالم يقتله ويؤمنون مبنكر ونكري واملعراج والرؤيا يف املنام وان الدعاء ملوتى املسلمني والصدقة عنهم بعد 
دنيا سحرة وإن الساحر كافر كما قال اهللا تعاىل وان السحر كان موجود يف موهتم تصل إليهم ويصدقون أن يف ال

الدنيا ويرون الصالة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم ويقرون أن اجلنة والنار خملوقتان وأن من 
ال كانت أو حراما مات مات بأجله وكذلك كل من قتل قتل بأجله وإن األرزاق من قبل اهللا تعاىل يرزقها عباده حال

وأن الشيطان يوسوس لإلنسان ويشككه وخيبطه وأن الصاحلني قد جيوز أن خيصهم اهللا تعاىل بآيات تظهر عليهم وأن 
السنة ال تنسخ بالقرآن وأن األطفال أمرهم إىل اهللا إن شاء عذهبم وأن شاء فعل هبم ما أراد وأن اهللا تعاىل عامل ما 

ون وان األمور بيد اهللا تعاىل ويرون الصرب على حكم اهللا واألخذ مبا أمر اهللا تعاىل العباد عاملون وكتب أن ذلك يك
واإلنتهاء عمى هنى اهللا عنه وإخالص العمل هللا والنصيحة للمسلمني ويدينون بعبادة اهللا يف العابدين والنصيحة 

واالزدراء على الناس والعجب جلماعة املسلمني واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور واملعصية والفخر والكرب 
ويرون جمانبة كل داع إىل بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة اآلثار والنظر يف الفقه مع التواضع واالستكانة 
وحسن اخللق وبذل املعروف وكف األذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد املآكل واملشارب فهذه مجلة ما 



ه وبكل ما ذكرنا من قوهلم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إال باهللا وهو حسبنا ونعم يأمرون به ويستعملونه ويرون
الوكيل وبه نستعني وعليه نتوكل وإليه املصري واملقصود حكايته عن مجيع أهل السنة واحلديث أن اجلنة والنار 

كورة وأن أهل هذه املقالة وقتان وسقنا مجلة كالمه ليكون الكتاب مؤسسا على معرفة من يستحق البشارة املذ٢خمل
هم أهلها وباهللا التوفيق وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعاىل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة 

املآوى وقد رأى النيب سدرة املنتهى ورأى عندها جنة املأوى كما يف الصحيحني من حديث أنس يف قصة األسراء 
حىت أنتهى إىل سدرة املنتهى فغشيها ألوان ال أدرى ما هي قال مث دخلت اجلنة فإذا  ويف آخره مث أنطلق يب جربيل

  فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك ويف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا قال أن أحدكم 

ن من اهل النار فمن أهل إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي أن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وأن كا
النار فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا تعاىل يوم القيامة ويف املسند وصحيح احلاكم وابن حبان وغريهم من حديث 

ألرباء ابن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا يف جنازة رجل من األنصار فذكر احلديث بطولة وفيه فينادي مناد من 
من اجلنة وألبسوه من اجلنة وافتحوا له بابا إىل اجلنة فيأتيه من روحها وطيبها  صدق عبدي فأفرشوه! السماء إن 

وذكر احلديث ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك قال قال رسول اهللا أن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه 
ا الرجل قال فأما املؤمن أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهلم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقوالن له ما كنت تقول يف هذ

فيقول أشهد أنه عبد اهللا ورسوله قال فيقوالن له أنظر إىل مقعدك من النار قد أبدلك اهللا به مقعدا يف اجلنة قال نيب 
اهللا فريامها مجيعا ويف صحيح أيب عوانة االسفرايين وسنن أيب داود من حديث الرباء بن عازب الطويل يف قبض 

ن اجلنة وباب من النار فيقال هذا كان منزلك لو عصيت اهللا تعاىل أبدلك اهللا به هذا فإذا الروح مث يفتح له باب م
رأى ما يف اجلنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إىل أهلي ومايل فيقال أسكن ويف مسند البزار وغريه من 

األمة تبتلى يف قبورها فإذا دفن حديث أيب سعيد قال شهدنا مع النيب جنازة فقال رسول اهللا أيها الناس أن هذه 
اإلنسان وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك يف يده مطراق فأقعده فقال ما تقول يف هذا الرجل يعين حممدا فإن كان 

مؤمنا قال اشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده رسوله فيقولون له صدقت مث يفتح له باب إىل النار فيقولون هذا 
بربك فأما إذا آمنت به فهذا منزلك فيفتح له باب إىل اجلنة فرييد أن ينهض إىل اجلنة كان منزلك لو كفرت 

فيقولون له اسكن وذكر احلديث ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا فذكرت 
ر آيتان من آيات اهللا احلديث إىل أن قالت مث قام فخطب الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال إن الشمس والقم

تعاىل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها فافرغوا إىل الصالة وقال رسول اهللا رأيت يف مقامي هذا كل 
  شيء وعدمت حىت لقد رأيتين آخذ قطفا من اجلنة حني رأيتموين 

بخاري عن عبد اهللا بن عباس أقدم ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها حني رأيتموين تأخرت ويف الصحيحني واللفظ لل
قال اخنسفت الشمس على عهد رسول اهللا فذكر احلديث وفيه قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال 

خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللا فقالوا يا رسول اهللا رأيناك تناولت شيئا يف مقامك مث 
نة وتناولت عنقودا ولو أصبته إلكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر رأيناك تكعكعت فقال أين رأيت اجل

منظرا كاليوم قط افظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا مب يا رسول اهللا قال بكفرهن قيل أيكفرن باهللا قال يكفرن 
أيت منك خريا قط ويف العشري ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله مث رأت منك شيئا قالت ما ر

صحيح البخاري عن أمساء بنت أيب بكر عن النيب يف صالة اخلسوف قال قد دنت مين اجلنة حىت لو اجترأت عليها 



جلئتكم بقطاف من قطافها ودنت مين النار حىت قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال ختدشها هرة 
ا ال أطعمتها وال أرسلتها تأكل ويف صحيح مسلم من حديث جابر قلت ما شان هذه قالوا حبستها حىت ماتت جوع

يف هذه القصة قال عرض على كل شيء توجلونه فعرضت على اجلنة حىت تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه 
وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بين إسرائيل تعذب يف هرة هلا وذكر احلديث ويف صحيح مسلم عنه يف 

ما من شيء توعدونه إال قد رأيته يف صاليت هذه لقد جيء بالنار وذلك حني رأيتموين تأخرت خمافة أن هذا احلديث 
يصيبين من لفحها وحىت رأيت فيها صاحب احملجن جير قصبة يف النار وكان يسرق احلاج مبحجنه فإذا فطن له قال 

ليت ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من إمنا تعلق مبحجين وإن غفل عنه ذهب به وحىت رأيت فيها صاحبة اهلرة ا
خشاش األرض حىت ماتت جوعا مث جيء باجلنة وذلكم حني رأيتموين تقدمت حىت قمت يف مقامي ولقد مددت 

يدي وأنا أريد أن أتناول من مثرها لتنظروا إليه مث بدا يل ان ال أفعل فما من شيء توعدونه إال قد رايته يف صاليت 
ام أمحد وسنن ايب داود والنسائي من حديث عبد اهللا بن عمرو ويف هذه القصة والذي نفس هذه ويف مسند األم

حممد بيده لقد أدنيت اجلنة حىت لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها ولقد أدنيت النار مىن حىت لقد جعلت أتقيها 
  خشية أن تغشاكم وذكر احلديث ويف صحيح 

ل اهللا ذات يوم إذ أقيمت الصالة فقال يا ايها الناس إين إمامكم فال مسلم من حديث أنس بن مالك قال بينما رسو
تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال ترفعوا رؤسكم فإين أراكم من أمامي ومن خلفي وأمي الذي نفسي بيده لو 

املوطأ والسنن  رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا قالوا وما رأيت يا رسول اهللا قال رأيت اجلنة والنار ويف
من حديث كعب أبن مالك قال قال رسول اهللا إمنا نسمة املؤمن طري يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها اهللا إىل جسده 

يوم القيامة وهذا صريح يف دخول الروح اجلنة قبل يوم القيامة ومثله حديث كعب بن مالك أيضا عن النيب أن 
ر اجلنة أو شجر اجلنة رواه أهل السنن وصححه الترمذي وسيأيت أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر تعلق يف مث

يف آخر هذا الكتاب يف الباب الذي يذكر فيه دخول أرواح املؤمنني اجلنة قبل يوم القيامة متام هذه األحاديث أن 
حديث شاء اهللا تعاىل وذكر داللة القرآن على ما دلت عليه السنة من ذلك ويف صحيح مسلم والسنن واملسند من 

أيب هريرة أن رسول اهللا قال ملا خلق اهللا تعاىل اجلنة والنار أرسل جربيل إىل اجلنة فقال أذهب فانظر إليها وإىل ما 
أعددت ألهلها فيها فذهب فنظر إىل ما أعد اهللا ألهلها فيها فرجع فقال وعزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها فأمر 

ليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها قال فنظر إليها مث رجع فقال وعزتك لقد اجلنة فحفت باملكاره فقال فارجع فانظر إ
خشيت أن ال يدخلها أحد قال مث أرسله إىل النار قال أذهب فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها قال فنظر إليها 

حفت بالشهوات مث فإذا هي يركب بعضها بعضا مث رجع فقال وعزتك وجاللك ال يدخلها أحد مسع هبا فأمر هبا ف
قال أذهب فانظر إىل ما أعددت ألهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو منها 

أحد إال دخلها قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة حجبت اجلنة باملكاره 
يد اخلدري عن رسول اهللا قال اختصمت اجلنة والنار وحجبت النار بالشهوات ويف الصحيحني من حديث أيب سع

فقالت اجلنة يا رب ما هلا إمنا يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار يا رب ما هلا يدخلها اجلبارون واملتكربون 
  فقال أنت رمحيت أصيب بك من أشاء وأنت عذايب أصيب بك من أشاء ولكل 

ث أبن عمر عن النيب أنه قال اشتكت النار إىل رهبا فقالت يا رب أكل واحدة منكما ملؤها ويف الصحيحني من حدي
بعضي بعضا فأذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف وروى الليث بن سعيد عن معاوية أبن صاحل عن عبد 



واطردت  امللك بن بشري ورفع احلديث قال ما من يوم إال واجلنة والنار يسأالن تقول اجلنة يا رب قد طاب مثري
أهناري واشتقت إىل أوليائي فعجل إىل بأهلي وتقول النار أشتد حري وبعد قعري وعظم مجري فعجل على بأهلي 

ويف صحيح البخاري من حديث أنس عن النيب أنه قال بينما أنا أسري يف اجلنة وإذا بنهر يف اجلنة حافتاه قباب الدر 
الذي أعطاك ربك فضرب امللك بيده فإذا طينه املسك األذفر  اجملوف قال قلت ما هذا يا جربيل قال هذا الكوثر

ويف صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا يقول دخلت اجلنة فرأيت فيها قصرا ودارا 
فقلت ملن هذا فقيل لرجل من قريش فرجوت أن أكون أنا هو فقيل لعمر بن اخلطاب فلوال غريتك يا أبا حفص 

فبكى عمر وقال أيغار عليك يا رسول اهللا وسيأيت حديث بالل وقول النيب ومل ما دخلت اجلنة إال  لدخلته قال
مسعت خشخشتك بني يدي وغري ذلك من األحاديث اليت تأيت أن شاء اهللا تعاىل وقال عبد اهللا بن وهب أنبأنا معاوية 

ا رسول اهللا ذات يوم صالة الصبح بن صاحل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك قال صلى بن
مث مد يده مث أخرها فلما سلم قيل له يا رسول اهللا لقد صنعت يف صالتك شيئا مل تصنعه يف غريها قال أين رأيت 

اجلنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحى إليها أن إستأخري مث رأيت النار 
رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى إىل أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا بيين وبينكم حىت 

وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أر يل عليكم فضال إال بالنبوة فإن قيل فما منعكم عن االحتجاج على 
ة الظهور قيل وجودها اآلن بقصد آدم ودخوله اجلنة وإخراجه منها بأكله من الشجرة واالستدالل هبا يف غاي

االستدالل بذلك وإن كان عند العامة يف غاية الظهور فهو يف غاية الغموض الختالف الغموض الختالف الناس يف 
اجلنة اليت أسكنها آدم هل كانت جنة اخللد اليت يدخلها املؤمنون يوم القيامة أو كانت جنة يف األرض يف شرفها 

  وحنن 

  احتج به كل فريق على قوهلم وما رد به الفريق اآلخر عليهم حبول اهللا وقوته بذكر من قال هبذا ومن قال هبذا وما 

  الباب الثاين يف اختالف الناس يف اجلنة اليت أسكنها آدم عليه الصالة

والسالم وأهبط منها هل هي جنة اخللد أو جنة أخرى غريها يف موضع عال من األرض قال منذر أبن سعيد يف 
نت وزوجك اجلنة فقالت طائفة أسكن اهللا آدم جنة اخللد اليت يدخلها املؤمنون يوم القيامة تفسري قوله تعاىل أسكن أ

وقال آخرون هي جنة غريها جعلها اهللا له وأسكنه إياها ليست جنة اخللد قال وهذا قول تكثر الدالئل الشاهدة له 
جلنة اليت أسكناها على قولني أحدمها أهنا واملوجبة للقول به وقال أبو احلسن املاوردي يف تفسريه واختلف الناس يف ا

جنة اخللد الثاين أهنا جنة أعدها اهللا تعاىل هلما وجعلها ابتالء وليست هي جنة اخللد اليت جعلها دار جزاء ومن قال 
حنهما هبذا اختلفوا فيه قولني أحدمها أهنا يف السماء ألنه أهبطهما منها وهذا قول احلسن الثاين أهنا يف األرض ألنه امت
فيها بالنهي عن الشجرة اليت هنيا عنها دون غريها من الثمار وهذا قول أبن حبر وكان ذلك بعد أن أمر إبليس 

بالسجود آلدم عليه الصالة و السالم واهللا اعلم بصواب ذلك هذا كالمه وقال ابن اخلطيب يف تفسريه املشهور 
األرض أو يف السماء وبتقدير أهنا كانت يف السماء فهل هي واختلفوا يف اجلنة املذكورة يف هذه اآلية هل كانت يف 

اجلنة اليت هي دار الثواب وجنة اخللد أو جنة أخرى فقال ابو القاسم البلخي وأبو مسلم األصبهاين هذه اجلنة يف 
الثاين  األرض ومجال األهباط على األنتقال من بقعة إىل بقعة كما يف قوله أهبطوا مصرا واحتجا عليه بوجوده القول

وهو قول اجلبائي أن تلك اجلنة اليت كانت يف السماء السابعة والقول الثالث وهو قول مجهور أصحابنا أن هذه اجلنة 



هي دار الثواب وقال أبو القاسم الراغب يف تفسريه واختلف يف اجلنة اليت أسكنها آدم فقال بعض املتكلمني كان 
ن جنة املآوى وذكر بعض االستدالل على القولني وممن ذكر اخلالف أيضا بستانا جعله اهللا تعاىل له امتحانا ومل يك

أبو عيسى الرماين يف تفسريه واختار أهنا جنة اخللد مث قال واملذهب الذي إخترناه قول احلسن وعمرو وواصل 
ملسألة واكثر أصحابنا وهو قول أيب علي وشيخنا أيب بكر وعليه أهل التفسري وأختار أبن اخلطيب التوقف يف ا

وجعله قوال رابعا فقال والقول الرابع أن لكل ممكن واإلدلة متعارضة فوجب التوقف وترك القطع قال منذر بن 
  سعيد والقول 

دم ٤بإهنا جنة يف األرض ليست جنة اخللد قول أيب حنيفة وأصحابه قال وقد رأيت أقواما هنضوا ملخالفتنا يف جنة آ
حجة إال الدعاوي واألماين ما أتوا حبجة من كتاب وال سنة وال اثر عن عليه السالم بتصويب مذهبهم من غري 

صاحب وال تابع وال تابع التابع وال موصوال وال شاذا مشهورا وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قالوا 
ني رؤساء أن جنة آدم ليست جنة اخللد وهذه الدواوين مشحونة من علومهم ليسوا عند أحد من الشاذين بل ب

املخالفني وإمنا قلت هذا ليعلم اين ال انصر مذهب أيب حنيفة وإمنا أنصر ما قام يل عليه الدليل من القرآن والسنة 
هذا أبن زيد املالكي يقول يف تفسريه سألت أبن نافع عن اجلنة أخملوقة هي فقال السكوت عن الكالم يف هذا أفضل 

ن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى قال يعين يف األرض وابن نافع وامام وهذا أبن عيينة يقول يف قوله عز و جل إ
وأبن عيينة امام وهو ال يأتوننا مبثلهما وال من يضاد قوله هلما وهذا ابن قتيبة ذكر يف كتاب املعارف بعد ذكره خلق 

لبحور وطري السماء اهللا آلدم وزوجه قال مث تركتهما وقال أمثروا واكثروا وأملؤا األرض وتسلطوا على انوان ا
واألنعام وعشب األرض وشجرها ومثرها فأخرب ان يف الرض خلقه وفيها امره مث قال ونصب الفردوس فانقسم على 

أربعة أهنار سيحون وجيحون ودجلة والفرات مث ذكر احلية فقال وكانت أعظم دواب الرب فقالت للمراة أنكاال 
كالم مث اخرجه من مشرق جنة عدن إىل األرض اليت منها أخذ مث قال متوتان إن أكلتما من هذه الشجرة مث قال بعد 

قال وهب وكان مهبطه حني أهبط من جنة عدن يف شرقي أرض اهلند قال واحتمل قابيل أخاه حىت اتى به واديا من 
قال اودية اليمن يف شرقي عدن فكمن فيه وقال غريه فيما نقل أبو صاحل عن أبن عباس يف قوله أهبطوا هو كما ي

هبط فالن أرض كذا وكذا قال منذر بن سعيد فهذا وهب بن منبه حيكي أن آدم عليه السالم خلق يف األرض وفيها 
سكن وفيها نصب له الفردوس وإنه كان بعدن وإن أربعة أهنار أنقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس 

فاعتربوا يا اويل األلباب وأخرب ان احلية اليت  آدم وتلك األهنار بقيت يف األرض الختالف بني املسلمني يف ذلك
كلمت آدم كانت من أعظم دواب الرب ومل يقل من أعظم دواب السماء فهم يقولون إن اجلنة مل تكن يف األرض 

  وإمنا كانت فوق السماء السابعة مث قال وأخرجه من مشرق جنة عدن وليس يف جنة املآوى مشرق وال مغرب ألنه 

قال وأخرجه إىل األرض اليت اخذ منها يعين أخرجه من الفردوس الذي نصب له يف عدن يف شرقي ال مشس فيها مث 
أرض اهلند وهذه األخبار اليت حكى ابن قتيبة إمنا تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن وهي من أرض اليمن وأخرب أن 

ليت ذكرناها منقسمة عن النهر الذي اهللا نصب الفردوس آلدم عليه السالم بعدن مث أكد ذلك بأن قال أربعة األهنار ا
كان يسمى فردوس آدم قال منذر وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أيب هريرة قال واشتهى آدم عند موته قطفا من 
اجلنة اليت كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو يف األرض فخرج أوالده يطلبون ذلك له حىت بلغتهم 

م كانوا جمانني عندكم إن كان ما نقله إبن قتيبة حقا يطلبون البيهم مثر جنة اخللد يف األرض املالئكة موته فأوالد آد
قال وحنن مل نقل غري ما قال هؤالء ولو كانت جنة اخللد فيها وحنن استدللنا من القرآن وغرينا قطع وادعى مبا ليس 



حنن نسوق حجج الفريقني إن شاء اهللا له عليه برهان فهذا ذكر بعض أقوال من حكى اخلالف يف هذه املسئلة و
  تعاىل ونبني هلم ما هلم وما عليهم 

  الباب الثالث يف سياق حجج من اختار أهنا جنة اخللد اليت يدخلها الناس

يوم القيامة قالوا قولنا هذا هو الذي فطر اهللا عليه الناس صغريهم وكبريهم مل خيطر بقلوهبم سواه وأكثرهم ال يعلم 
قالوا وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث أيب مالك عن أيب حازم عن أيب هريرة وأيب مالك عن يف ذلك نزاعا 

ربعي عن حذيفة قاال قال رسول اهللا جيمع اهللا تعاىل الناس فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم عليه 
ال خطيئة أبيكم وذكر احلديث قالوا وهذا السالم فيقولون يا أبانا استفتح لنا اجلنة فيقول وهل أخرجكم من اجلنة إ

يدل على أن اجلنة اليت أخرج منها هي بعينها اليت يطلب منه أن يستفتحها ويف الصحيحني حديث احتجاج آدم 
وموسى وقول موسى أخرجتنا ونفسك من اجلنة ولو كانت يف األرض فهم قد خرجوا من بساتني فلم خيرجوا من 

 يوم القيامة وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم وخطيئته مل خترجهم من اجلنة وكذلك قول آدم للمؤمنني
جنات الدنيا قالوا وقد قال تعاىل يف سورة البقرة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث 

  شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما 

فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني فهذا يدل على أن هبوطهم كان  كانا
من اجلنة إىل األرض من وجهني أحدمها من لفظة اهبطوا فإنه نزول من علو إىل اسفل والثاين قوله ولكم يف األرض 

رض مث أكد هذا بقوله يف سورة األعراف قال مستقر عقب قوله اهبطوا فدل على أهنم مل يكونوا قبل ذلك يف األ
فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون ولو كانت اجلنة يف األرض لكانت حياهتم فيها قبل األخراج وبعد قالوا وقد 
وصف سبحانه جنة آدم بصفات ال تكون إال يف جنة اخللد فقال إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى وأنت ال تظمأ 

حى وهذا ال يكون يف الدنيا أصال فأن الرجل ولو كان أطيب منازهلا ال بد أن يعرض له شيء من ذلك فيها وال تض
وقابل سبحانه بني اجلوع والظمأ والعرى والضحى فإن اجلوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأ حر الباطن 

وذلك احسن من املقابلة بني اجلوع  والضحى حر الظاهر فنفى عن سكاهنا ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن
والعطش والعري والضحى وهذا شأن ساكن جنة اخللد قالوا وأيضا فلو كانت تلك اجلنة يف الدنيا لعلم آدم كذب 

إبليس يف قوله هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى فإن آدم كان يعلم إن الدنيا منقضية فانية وإن ملكها 
صة يف سورة البقرة ظاهرة جدا يف أن اجلنة اليت اخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال يبلى قالوا وأيضا هذه الق

وإذا قلنا للمالئكة أسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أسكن أنت 
 فأزهلما الشيطان عنها وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني

فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني فتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فهذا اهباط آدم وحواء وإبليس من اجلنة فلهذا أتى فيه بضمري اجلمع وقد 

ذا ضعيف جدا إذ ال ذكر للحية يف شيء من قصة آدم وال يف السياق ما يدل عليها قيل إن اخلطاب هلما وللحية وه
وقيل اخلطاب آلدم وحواء وأتى فيه بضمري اجلمع كقوله وكنا حلكمهم شاهدين ومها داود وسليمان وقيل آلدم 

ى خالفه فثبت أن وحواء وذريتهما وهذه األقوال ضعيفة غري األول ألهنا قول ال دليل عليه بني ما يدل اللفظ عل
  إبليس داخل يف هذا اخلطاب وانه من 



املهبطني فإذا تقرر هذا فقد ذكر سبحانه اإلهباط ثانيا بقوله قلنا إهبطوا منها مجيعا فأما يأتينكم مين هدى فمن تبع 
إىل هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون والظاهر أن هذا األهباط الثاين يف غري األول وهو اهباط من السماء 

األرض واألول اهباط من اجلنة وحينئذ فتكون اجلنة اليت اهبط منها أوال فوق السماء جنة اخللد وقد ظن الزخمشري 
أن قوله اهبطوا منها مجيعا خطاب آلدم وحواء خاصة وعرب عنهما باجلمع الستتباعهما ذرياهتما قال والدليل عليه 

و قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال قوله تعاىل قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عد
هم حيزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما هو إال حكم يعم الناس كلهم 

ومعىن قوله بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا وهذا الذي اختاره 
األقوال يف االية فإن العداوة اليت ذكرها اهللا تعاىل إمنا هي بني آدم وإبليس وذريتهما كما قال اهللا تعاىل إن أضعف 

الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بني الشيطان واإلنسان واعاد وأبدى ذكرها يف 
م وزوجته فإنه إمنا أخرب يف كتابه أنه خلقها ليسكن إليها القرآن لشدة احلاجة إىل التحرز من هذا العدو وأما آد

وجعل بينهما مودة ورمحة فاملودة والرمحة بني الرجل وامرأته والعداوة بني اإلنسان والشيطان وقد تقدم ذكر آدم 
 وزوجه وإبليس وهو ثالثة فلماذا يعود الضمري على بعض املذكور مع منافرته لطريق الكالم دون مجيعه مع أن

اللفظ واملعىن يقتضيه فلم يصنع الزخمشري شيئا وأما قوله تعاىل يف سورة طه قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض 
عدو وهذا خطاب آلدم وحواء وقد جعل بعضهم لبعض عداوا فالضمري يف قوله اهبطا منها أما أن يرجع إىل آدم 

على هذا فلعداوة املذكورة للمتخاطبني باالهباط ومها وزوجته أو إىل آدم وإبليس ومل يذكر الزوجة ألهنا تبع له و
آدم وإبليس فاألمر ظاهر وأما على األول فتكون اآلية قد اشتملت على أمرين أحدمها أمره تعاىل ال آلدم وزوجه 

بد أن  باهلبوط والثاين إخباره بالعداوة بني آدم وزوجته وبني إبليس وهلذا أتى الضمري اجلمع يف الثاين دون األول وال
يكون إبليس داخال يف حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعاىل إن هذا عدو لك ولزوجك وقال للذرية إن الشيطان 

  لكم عدو فاختذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت املواضع اليت فيها ذكر العداوة على ضمري 

وتارة بلفظ األفراد كقوله يف سورة اجلمع دون التثنية وأما االهباط فتارة يذكره بلفظ اجلمع وتارة بلفظ التثنية 
األعراف قال اهبط منها وكذلك يف سورة ص وهذا إلبليس وحده وحيث ورد بصيغة اجلمع فهو آلدم وزوجه 

وإبليس إذ مدار القصة عليهم وحيث ورد بلفظ التثنية فأما أن يكون آلدم وزوجه اذمها اللذان باشرا األكل من 
أن يكون آلدم وإبليس اذ مها أبوا الثقلني وأصال الذرية فذكر حاهلما ومآل أمرمها الشجرة وأقدما على املعصية وإما 

ليكون عظة وعربة ألوالدمها وقد حكيت القولني يف ذلك والذي يوضح أن الضمري يف قوله اهبطا منها مجيعا آلدم 
فغوى مث اجتباه ربه فتاب وإبليس إن اهللا سبحانه ملا ذكر املعصية أفرد هبا آدم دون زوجه فقال وعصى آدم ربه 

عليه وهدى قال اهبطا منها مجيعا وهذا يدل على أن املخاطب باالهباط هو آدم ومن زين له املعصية ودخلت 
الزوجة تبعا فإن املقصود إخبار اهللا تعاىل للثقلني مبا جرى على أبويهما من شؤم املعصية وخمالفة األمر فذكر أبويهما 

ن ذكر أبوي اإلنس فقط وقد اخرب سبحانه عن الزوجة بأهنا أكلت مع آدم وأخرب أنه أبلغ يف حصول هذا املعىن م
اهبطه وأخرجه من اجلنة بتلك األكلة فعلم أن حكم الزوجة كذلك وأهنا صارت إىل ما صار إليه آدم وكان جتريد 

  العناية إىل ذكر حال أبوي الثقلني أوىل من جتريده إىل ذكر أيب األنس وأمهم فتأمله 
باجلملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر يف اجلمع فال يسوغ محله على األثنني يف قوله اهبطا من غري و

موجب قالوا وأيضا فاجلنة جاءت معرفة بالم التعريف يف مجيع املواضع كقوله أسكن أنت وزوجك اجلنة ونظائره 
محن عباده بالغيب فقد صار هذا االسم علما عليها وال جنة يعهدها املخاطبون ويعرفوهنا األجنة اخللد اليت وعد الر



بالغلبة كاملدينة والنجم والبيت والكتاب ونظائرها فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إىل اجلنة املعهودة املعلومة يف 
ى أهنا قلوب املؤمنني وأما أن أريد به جنة غريها فإهنا جتيء منكرة أو مقيدة باإلضافة أو مقيدة من السياق مبا يدل عل

جنة يف األرض فاألول كقوله جنتني من أعناب والثاين كقوله ولوال إذ دخلت جنتك والثالث كقوله أنا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب اجلنة قالوا مما يدل على أن جنة آدم هي جنة املآوى ما روى هوذة بن خليفة عن عوف عن 

ا أخرج آدم من اجلنة زوده من مثار اجلنة وعلمه صنعة قسامة بن زهري عن أيب موسى األشعري قال إن اهللا تعاىل مل
  كل شيء 

فثماركم هذه من مثار اجلنة غري إن هذه تتغري وتلك ال تتغري قالوا وقد ضمن اهللا سبحانه وتعاىل له إن تاب إليه 
ربه كلمات  وأناب أن يعيده إليها كما روى املنهال عن سعيد أبن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل فتلقى آدم من

فتاب عليه قال يا رب أمل ختلقين بيدك قال بلى قال أي رب أمل تنفخ يف من روحك قال بلى قال أي رب أمل تسكين 
جنتك قال بلى قال أي رب أمل تسبق رمحتك غضبك قال بلى قال أرأيت أن تبت وأصلحت أراجعي أنت إىل اجلنة 

ات فتاب عليه وله طرق عن ابن عباس ويف بعضها كان آدم قال بلى قال فهو قوله تعاىل فتلقى آدم من ربه كلم
قال لربه إذا عصاه رب أن أنا تبت وأصلحت فقال له ربه إين راجعك إىل اجلنة فهذا بعض ما احتج به القائلون بأهنا 

  جنة اخللد وحنن نسوق حجج اآلخرين 

  الباب الرابع يف سياق حجج الطائفة اليت قالت ليست جنة اخللد وإمنا هي

جنة يف األرض قالوا هذا قول تكثر الدالئل املوجبة للقول به فنذكر بعضها قالوا قد أخرب اهللا سبحانه على لسان 
مجيع رسله أن جنة اخللد أمنا يكون الدخول إليها يوم القيامة ومل يأت زمن دخوهلا بعد وقد وصفها اهللا سبحانه 

حانه وتعاىل شيئا بصفته مث يكون ذلك الشيء بغري تلك الصفة وتعاىل لنا يف كتابة بصفاهتا وحمال أن يصف اهللا سب
اليت وصفه هبا قالوا فوجدنا اهللا تعاىل وصف اجلنة اليت اعدت للمتقني بإهنا دار املقامة فمن دخلها أقام هبا ومل يقم 

ء ال دار تكليف وأمر آدم باجلنة اليت دخلها ووصفها بإهنا جنة اخللد وآدم مل خيلد فيها ووصفها بأهنا دار ثواب وجزا
وهنى ووصفها بأهنا دار سالمة مطلقة ال دار ابتالء وامتحان وقد ابتلى آدم فيها بأعظم االبتالء ووصفها بأهنا دار ال 

يعصي اهللا فيها أبدا وقد عصى آدم ربه يف جنته اليت دخلها ووصفها بأهنا ليست دار خوف وال حزن وقد حصل 
ما حصل ومساها دار السالم ومل يسلم فيها األبوان من الفتنة ودار القرار ومل يستقر لألبوين فيها من اخلوف واحلزن 

فيها وقال يف داخلها وما هم منها مبخرجني وقد اخرج منها األبوان وقال ال ميسهم فيها نصب وقد ند فيها آدم 
ا وال تأثيم وقد مسع فيها آدم هاربا فارا وطفق خيصف ورق اجلنة على نفسه وهذا النصب بعينه وأخرب أنه اللغو فيه

  لغو إبليس وإمثه وأخرب أنه ال يسمع فيها لغو وال كذاب وقد مسع فيها آدم عليه السالم كذب 

إبليس وقد مساها اهللا سبحانه وتعاىل مقعد صدق وقد كذب فيها إبليس وحلف على كذبه وقد قال تعاىل للمالئكة 
يف جنة املأوى فقالت املالئكة أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك إين جاعل يف األرض خليفة ومل يقل إين جاعل 

الدماء وحمال أن يكون هذا يف جنة املأوى وقد أخرب اهللا تعاىل عن إبليس إنه قال آلدم هل أدلك على شجرة اخللد 
عليه ويقول  وملك ال يبلى فإن كان اهللا سبحانه وتعاىل قد اسكن آدم جنة اخللد وامللك الذي ال يبلى فكيف مل يرد

له كيف تدلين على شيء أنا فيه وقد أعطيته ومل يكن اهللا سبحانه وتعاىل قد اخرب آدم إذ أسكنه اجلنة أنه فيها من 
اخلالدين ولو علم أهنا دار اخللد ملا ركن إىل قول إبليس وال مال إىل نصيحته ولكنه ملا كان يف غري دار خلود غره مبا 



و كان أدم أسكن جنة اخللد وهي دار القدس اليت ال يسكنها إال طاهر مقدس فكيف أطعمه فيه من اخللد قالوا ول
توصل إليها إبليس الرجس النجس املذموم املدحور حىت فنت فيها أدم عليه السالم ووسوس له وهذه الوسوسة إما 

ملتقني وأيضا فبعد أن أن تكون يف قلبه وإما أن تكون يف أذنه وعلى التقديرين فكيف توصل اللعني إىل دخول دار ا
قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها أيفسح له أن يرقى إىل جنة املأوى فوق السماء السابعة بعد السخط 

عليه واألبعاد له والزجر والطرد بعتوه واستكباره وهل هذا يالئم قوله فما يكون لك أن تتكرب فيها فإن كانت 
ه عليه ليست تكربا فما التكرب بعد هذا فإن قلتم فلعل وسوسته وصلت إىل األبوين خماطبته آلدم مبا خاطبه به وقامس

وهو يف األرض ومها فوق السماء يف عليني فهذا غري معقول لغة وال حسا وال عرفا وإن زعمتم انه دخل يف بطن 
نة ولو يف بطن احلية احلية حىت أوصل إليهما الوسوسة فأبطل وأبطل إذ كيف يرتقي بعد االهباط إىل أن يدخل اجل

وإذا قلتم إنه دخل يف قلوهبما ووسوس إليهما فاحملذور قائم وأيضا فإن اهللا سبحانه وتعاىل حكى خماطبته هلما كالما 
مسعاه شفاها فقال ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة وهذا دليل على مشاهدته هلما وللشجرة وملا كان آدم خارجا 

ل اهللا تعاىل له أمل أهنكما عن تلكما الشجرة ومل يقل عن هذه الشجرة فعندما قال هلما من اجلنة وغري ساكن فيها قا
ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة ملا أطعمها يف ملكها واخللود يف مقرها أتى باسم اإلشارة بلفظ احلضور تقريبا هلا 

  وإحضارا هلا عندمها ورهبما تعاىل قال هلما أمل أهنكما عن 

وملا اراد إخراجهما منها فأتى باسم اإلشارة بلفظ البعد والغيبة كأهنما مل يبق هلما من اجلنة حىت وال  تلكما الشجرة
مشاهدة الشجرة اليت هنيا عنها وأيضا فإنه سبحانه قال إليه يصعد الكلم الطيب ووسوسة اللعني من اخبث الكلم 

ليه السالم نام يف جنته وجنة اخللد ال نوم فيها فال تصعد إىل حمل القدس قال منذر وقد روى عن النيب أن آدم ع
بالنص وإمجاع املسلمني فإن النيب سئل أيتام أهل اجلنة يف اجلنة قال ال النوم أخو املوت والنوم وفاة وقد نطق به 

القرآن والوفاة تقلب حال ودار السالم مسلمة من تقلب األحوال والنائم ميت أو كامليت قلت احلديث الذي أشار 
يه املعروف أنه موقوف من رواية أبن أيب جنيح عن جماهد قال خلقت حواء من قصريي آدم وهو نائم وقال أسباط إل

عن السدي أسكن آدم عليه السالم اجلنة وكان ميشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومه فاستيقظ فإذا 
لت امرأة قال ومل خلقت قالت لتسكن إىل وقال ابن عند رأسه امرأة قاعدة خلقها اهللا من ضلعه فسأهلا ما انت قا

إسحاق عن ابن عباس ألقى اهللا على آدم عليه السالم السنة مث اخذ ضلعا من أضالعه من شقه األيسر وألم مكانه 
حلما وآدم نائم مل يهب من نومته حىت خلق اهللا من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة يسكن إليها فلما كشف 

وهب من نومته رآها إىل جنبه فقال حلمي ودمي وروحي فسكن إليها قالوا وال نزاع إن اهللا سبحانه  عنه السنة
وتعاىل خلق آدم يف األرض ومل يذكر يف موضع واحد أصال أنه نقله إىل السماء بعد ذلك ولو كان قد نقله ذلك إىل 

عليه فإنه كان معراجا ببدنه وروحه من السماء لكان هذا أوىل بالذكر ألنه من اعظم اآليات ومن اعظم النعم 
األرض إىل فوق السموات قالوا وكيف ينقله سبحانه ويسكنه فوق السماء وقد اخرب مالئكته أنه جاعله يف األرض 

خليفة وكيف يسكنه دار اخللد اليت من دخلها خلد فيها وال خيرج منها قال تعاىل وما هم فيها مبخرجني قالوا ومل 
ألة إال أن اهللا سبحانه أهبط إبليس من السماء حني امتنع من السجود آلدم عليه السالم وهذا أمر يكن معنا يف املس

تكوين ال ميكن وقوع خالفه مث أدخل آدم عليه السالم واجلنة بعد هذا فإن األمر بالسجود كان عقب خلقه من غري 
  فصل فلو كانت اجلنة فوق السموات مل يكن إلبليس سبيل إىل صعوده 



ها وقد أهبط منها وأما تلك التقادير اليت قدرمتوها فتكلفات ظاهرة كقول من قال جيوز أن يصعد إليها صعودا إلي
عارضا ال مستقرا وقول من قال أدخلته احلية وقول من قال دخل يف أجوافها وقول من قال جيوز أن تصل وسوسته 

التعسف الشديد والتكلف البعيد وهذا خبالف قولنا إليها وهو يف األرض ومها فوق السماء وال خيفى ما يف ذلك من 
فإنه سبحانه ملا أهبطه من ملكوت السماء حيث مل يسجد آلدم عليه السالم أشرب عداوته فلما أسكنه جنته حسده 

عدوه وسعى بكيده وغروره يف إخراجه منها واهللا أعلم وقالوا ومما يدل على أن جنة آدم مل تكن جنة اخللد اليت 
قون أن اهللا سبحانه ملا خلقه أعلمه أن لعمره أجال ينتهي إليه وأنه مل خيلقه للبقاء كما روى الترمذي يف وعد املت

جامعه من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا ملا خلق اهللا آدم عليه السالم ونفخ فيه الروح عطس فقال احلمد هللا 
أولئك املالئكة إىل مأل منهم جلوس فقال السالم عليكم قالوا فحمد اهللا بأذنه فقال ربه يرمحك اهللا يا آدم أذهب إىل 

وعليك السالم اخل مث رجع إىل ربه فقال إن هذه حتيتك وحتية بنيك بينهم فقال اهللا له ويداه مقبوضتان أختر أيهما 
الء قال هؤالء شئت فقال أخترت ميني ريب وكلتا يديه ميني مباركة مث بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال يا رب ما هؤ

ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب بني عينيه عمره فأذا فيهم رجل أضوؤهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود 
قد كتبت له عمرا أربعني سنة قال يا رب زده يف عمره قال ذلك الذي كتبت له قال اي رب فاين قد جعلت له من 

ا شاء اهللا مث اهبط منها فكان آدم عليه السالم يعد لنفسه عمري ستني سنة قال أنت وذلك قال مث اسكن اجلنة م
قال فأتاه ملك املوت فقال له آدم قد عجلت قد كتبت إىل ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت ألبنك داود ستني سنة 

فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود قال هذا حديث حسن غريب 
وقد روى من غري وجه عن ايب هريرة قالوا فهذا صريح يف أن آدم عليه السالم مل خيلق يف دار البقاء  من هذا الوجه

اليت ال ميوت من دخلها وإمنا خلق يف دار الفناء اليت جعل اهللا تعاىل هلا ولسكاهنا أجال معلوما وفيها اسكن فإن قيل 
 ينتهي إليه وإنه ليس من اخلالدين فكيف مل يعلم كذب فإذا كان آدم عليه السالم قد علم أن له عمرا مقدرا وأجال

إبليس يف قوله هل أدلك على شجرة اخللد وقوله أو تكونا من اخلالدين فاجلواب من وجهني أحدمها أن اخللد ال 
  يستلزم الدوام والبقاء بل هو املكث 

ما قدر له من عمره قالوا وأيضا فمن الطويل كما سيأيت الثاين أن إبليس ملا حلف له وغره وأطعمه يف اخللود نسي 
املعلوم الذي ال ينازع فيه مسلم أن اهللا سبحانه خلق آدم عليه السالم من تربة هذه األرض وأخرب أنه خلقه من 

ساللة من طني وأنه خلقه من صلصال من محأ مسنون فقيل هو الذي له صلصلة لبيسة وقيل هو الذي تغريت 
تغري واحلمأ الطني األسود املتغري واملسنون املصبوب وهذه كلها أطوار للتراب  رائحته من قوهلم صل اللحم إذا

الذي هو مبدؤه األول كما أخرب عن أطوار خلق الذرية من نطفة مث من علقة مث من مضغة ومل خيرب سبحانه وتعاىل 
إصعاد مادته أو إصعاده هو أنه رفعه من األرض إىل فوق السموات ال قبل التحليق وال بعده فأين الدليل الدال على 

بعد خلقه وهذا ما ال دليل لكم عليه وال هو الزم من لوازم ما اخرب اهللا به وقالوا من املعلوم أن ما فوق السموات 
ليس مبكان للطني األرضي املتغري الرائحة الذي قد اننت من تغريه وإمنا حمل هذه األرض اليت هي حمل املتغريات 

األفالك فال يلحقه تغري وال ننت وال فساد وال استحالة فهذا أمر ال يرتاب فيه العقالء قالوا الفاسدات وأما ما فوق 
وقد قال اهللا تعاىل وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غري 

ا أخرب به سبحانه من أنه خلقه من األرض جمذوذ فأخرب سبحانه أن عطاء جنة اخللد غري جمذوذ قالوا فإذا مجع م
وجعله خليفة يف األرض وإن إبليس وسوس إليه يف مكانه الذي أسكنه فيه بعد ان أهبطه من السماء بامتناعه من 

السجود له وانه أخرب مالئكته أنه جاعل يف األرض خليفة وان دار اخللد دار جزاء وثواب على االمتحان 



ها وال تأثيم وال كذاب وأن من دخلها ال خيرج منها وال ييأس وال حيزن وال خياف وال ينام والتكاليف وإنه ال لغو في
وان اهللا حرمها على الكافرين وإبليس رأس الكفر فإذا مجع ذلك بعضه إىل بعض وفكر فيه املنصف الذي رفع له 

و مل يكن يف املسألة إال أن اجلنة علم الدليل فشمر إليه بنفسه عن حضيض التقليد تبني له الصواب واهللا املوفق فل
ليست دار تكليف وقد كلف اهللا سبحانه األبوين بينهما عن األكل من الشجرة فدل على أهنا دار تكليف ال جزاء 

  وخلد فهذا أيضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قوهلا واهللا أعلم 

  وا أماالباب اخلامس يف جواب أرباب هذا القول ألصحاب القول األول قال

قولكم إن قولنا هو الذي فطر اهللا عليه عباده حبيث ال يعرفون سواه فاملسألة مسعية ال تعرف إال بأخبار الرسل وحنن 
  وأنتم أمنا تلقينا هذا من القرآن ال من 

ثر املعقول وال من الفطرة فاملتبع فيه ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله وحنن نطالبكم بصاحب واحد أو تابع أو أ
صحيح او حسن بأهنا جنة اخللد اليت أعدها اهللا للمؤمنني بعينها ولن جتدوا إىل ذلك سبيال وقد اوجدناكم من كالم 
السلف ما يدل على خالفه ولكن ملا وردت اجلنة مطلقة يف هذه القصة ووافقت أسم اجلنة اليت اعدها اهللا لعباده يف 

ىل أهنا هي بعينها فإن أردمت بالفطرة هذا القدر مل يفدكم شيئا وإن أطالقها وبعض اوصافها فذهب كثري من األوهام إ
أردمت أن اهللا فطر اخللق على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم وغري ذلك من األمور الفطرية 

أما فدعوى باطلة وحنن إذا رجعنا إىل فطرنا مل جند علمها بذلك كعلمها بوجوب الواجبات واستحالة املستحيالت و
استداللكم حبديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وقول آدم وهل أخرجكم منها إال خطيئة أبيكم فأمنا يدل على تأخر آدم 
عليه السالم عن االستقباح للخطيئة اليت قد تقدمت منه يف دار الدنيا وأنه بسبب تلك اخلطيئة حصل له اخلروج من 

رة فأكلت منها فأين يف هذا ما يدل على أهنا جنة املأوى مبطابقة اجلنة كما يف اللفظ اآلخر أين هنيت عن أكل الشج
أو تضمن أو استلزام وكذلك قول موسى له أخرجتنا ونفسك من اجلنة فإنه مل يقل له أخرجتنا من جنة اخللد 
وبني  وقولكم أهنم خرجوا إىل بساتني من جنس اجلنة اليت يف األرض فاسم اجلنة وأن أطلق على تلك البساتني فبينها

جنة آدم ما ال يعلمه إال اهللا وهي كالسجن بالنسبة إليها واشتراكهما يف كوهنما يف األرض ال ينفي تفاوهتما أعظم 
تفاوت يف مجيع األشياء وأما استداللكم بقوله تعاىل وقلنا أهبطوا عقيب إخراجهم من اجلنة فلفظ اهلبوط ال يستلزم 

ل على النزول من مكان عال إىل أسفل منه وهذا غري منكر فإهنا كانت النزول من السماء إىل األرض غايته أن يد
جنة يف أعلى األرض فاهبطوا منها إىل األرض وقد بينا أن األمر كان آلدم عليه السالم وزوجه وعدومها فلو كانت 

م فاآلية أيضا من اجلنة يف السماء ملا كان عدومها متمكنا منها بعد اهباطه األول ملا أىب السجود آلدم عليه السال
أظهر احلجج عليكم وال تغين عنكم وجوه التعسفات والتكلفات اليت قدرمتوها وقد تقدمت وأما قوله تعاىل ولكم 

يف األرض مستقر ومتاع إىل حني فهذا ال يدل على أهنم مل يكونوا قبل ذلك يف األرض فإن األرض اسم جنس 
دركهم فيه جوع وال عرى وال ظمأ وال ضحى فاهبطوا إىل أرض وكانوا يف أعالها وأطيبها وأفضلها يف حمل ال ي

يعرض فيها ذلك كله وفيها حياهتم وموهتم وخروجهم من القبور واجلنة اليت اسكناها مل تكن دار نصب وال تعب 
  وال أذى واألرض اليت اهبطوا إليها هي حمل التعب 

 وصفها بصفات ال تكون يف الدنيا فجوابه أن تلك والنصب واألذى وأنواع املكاره وأما قولكم إنه سبحانه وتعاىل
الصفات ال تكون يف األرض اليت أهبطوا إليها فمن أين لكم أهنا ال تكون يف األرض اليت اهبطوا منها وأما قولكم إن 



آدم عليه السالم كان يعلم إن الدنيا منقضية فانية فلو كانت اجلنة فيها لعلم كذب إبليس يف قوله هل أدلك على 
شجرة اخللد فجوابه من وجهني أحدمها أن اللفظ أمنا يدل على اخللد وهو أعم من الدوام الذي ى انقطاع له فإنه 
يف اللغة املكث الطويل ومكث كل شيء حبسبه ومنه قوهلم رجل خملد إذا أسن وكرب ومنه قوهلم الثا يف الصخور 

  عنه الرياح خوالد الفحم ... فعت خوالد لطول بقائها بعد دروس االطالل قال االرمادا هامدا د
ونظري هذا أطالقهم القدمي على ما تقادم عهده وإن كان له أول كما قال تعاىل كالعرجون القدمي وإنك لفي ضاللك 

القدمي وأفك قدمي وقد أطلق تعاىل اخللود يف النار على عذاب بعض العصاة كقاتل النفس واطلقه النيب على قاتل 
  نفسه 

أن العلم بانقطاع الدنيا وجمئ اآلخرة أمنا يعلم الوحي ومل يتقدم آلدم عليه الصالة و السالم نبوة يعلم الوجه الثاين 
هبا ذلك وهو وأن نباه اهللا سبحانه وتعاىل وأوحى إليه وأنزل عليه صحفا كما يف حديث أيب ذر لكن هذا بعد اهباطه 

يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى  إىل األرض بنص القرآن قال تعاىل اهبطوا منها مجيعا فاما
  وكذلك يف سورة البقرة قلنا أهبطوا منها مجيعا فأما يأتينكم مين هدى اآلية 

وإما قولكم أن اجلنة وردت معرفة بالالم اليت للعهد فتنصرف إىل جنة اخللد فقد وردت معرفة بالالم غري مراد هبا 
بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحني وقولكم أن السياق جنة اخللد قطعا كقوله تعاىل إنا 

ها هنا دل على أهنا جنة يف األرض قلنا واألدلة اليت ذكرناها دلت على أن جنة آدم عليه السالم يف األرض فلذلك 
  صرنا إىل موجبها إذ ال جيوز تعطيل داللة الدليل الصحيح 

وسى أن اهللا أخرج آدم عليه السالم من اجلنة وزوده من مثارها فليس فيه زيادة على ما وإما استداللكم بأثر أيب م
  دل عليه القرآن إال تزوده منها وهذا ال يقتضي أن تكون جنة اخللد 

وقولكم أن هذه تتغري وتلك ال تتغري فمن أين لكم أن اجلنة اليت اسكنها آدم كان التغري يعرض لثمارها كما يعرض 
ار وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب أنه قال لوال بنو إسرائيل مل خيبز اللحم أي مل يتغري ومل يننت وقد هلذه الثم

  أبقى سبحانه وتعاىل 

  يف هذا العامل طعام العزير وشرابه مائة سنة مل يتغري 
ريب أن األمر كذلك  وأما قولكم أن اهللا سبحانه وتعاىل ضمن آلدم عليه السالم أن تاب أن يعيده إىل اجلنة فال

ولكن ليس يعلم أن الضمان إمنا يتناول عوده إىل تلك اجلنة بعينها بل إذا أعاده إىل جنة اخللد فقد وىف سبحانه 
بضمانه حق الوفاء ولفظ العود ال يستلزم الرجوع إىل عني احلالة األوىل وال زماهنا وال مكاهنا بل وال إىل نظريها كما 

ينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن قال شعيب لقومه قد افتر
يشاء اهللا ربنا وقد جعل اهللا سبحانه املظاهر عائدا بإرادته الوطء ثانيا أو بنفس الوطء أو باإلمساك وكل منها غري 

  األول ال عينه فهذا ما أجابت به هذه الطائفة ملن نازعها 

  باب السادس يف جواب من زعم أهنا جنة اخللد عما احتج به منازعوهمال

قالوا أما قولكم إن اهللا سبحانه أخرب أن جنة اخللد إمنا يقع الدخول إليها يوم القيامة ومل يأت زمن دخوهلا بعد فهذا 
امة وقد دخل النيب حق يف الدخول املطلق الذي هو دخول استقرار ودوام وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القي

اجلنة ليلة اإلسراء وأرواح املؤمنني والشهداء يف الربزخ يف اجلنة وهذا غري الدخول الذي اخرب اهللا به يف يوم القيامة 



فدخول اخللود إمنا يكون يوم القيامة فمن أين لكم أن مطلق الدخول ال يكون يف الدنيا وهبذا خرج اجلواب عن 
مة ودار اخللد قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه اليت ذكرمتوها يف اجلنة وأهنا مل توجد استداللكم بكوهنا دار املقا

يف جنة آدم عليه السالم من العرى والنصب واحلزن واللغو والكذب وغريها فهذا كله حق ال ننكره حنن وال أحد 
اآليات كلها فإن نفي ذلك مقرون  من أهل اإلسالم ولكن هذا إذا دخلها املؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق

بدخول املؤمنني إياها وهذا ال ينفي أن يكون فيها بني أبوي الثقلني ما حكاه اهللا سبحانه وتعاىل من ذلك مث يصري 
األمر عند دخول املؤمنني إياها إىل ما أخرب اهللا عنها فال تنايف بني األمرين وأما قولكم أهنا دار جزاء وثواب ال دار 

قد كلف اهللا سبحانه آدم بالنهي عن األكل من تلك الشجرة فدل على أن تلك اجلنة دار تكليف ال دار تكليف و
  خلود فجوابه من وجهني 

أحدمها أنه إمنا متتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها املؤمنني يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف واما وقوع 
  التكليف فيها دار الدنيا فال دليل على 

ناعه البتة كيف وقد ثبت عن النيب أنه قال دخلت البارحة اجلنة فرأيت امرأة تتوضأ إىل جانب قصر فقلت ملن امت
أنت احلديث وغريه ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر اهللا ويعبد اهللا قبل يوم القيامة بل هذا هو الواقع فإن من فيها 

  ء مسى ذلك تكليفا أو مل يسم اآلن مؤمترون بأوامر من قبل رهبم ال يتعدوهنا سوا
الوجه الثاين أن التكليف مل يكن باألعمال اليت يكلف هبا الناس يف الدنيا من الصيام والصالة واجلهاد وحنوها وإمنا 
كان حجرا عليهما يف شجرة واحدة من مجلة أشجارها إما واحدة بالعني أو بالنوع وهذا القدر ال ميتنع وقوعه يف 

كل واحد حمجور عليه أن يقرب أهل غريه فيها فإن أردمت بكوهنا ليست دار تكليف امتناع وقوع دار اخللد كما أن 
مثل هذا فيها يف وقت من األوقات فال دليل عليه وإن أردمت أن تكاليف الدنيا منتفعة عنها فهو حق ولكن ال يدل 

  على مطلوبكم 
  وأما استداللكم بنوم آدم فيها واجلنة ال ينام أهلها 

  أن ثبت النقل بنوم آدم فإمنا ينفي النوم عن أهلها يوم دخول اخللود حيث ال ميوتون وأما قبل ذلك فال  فهذا
وأما استداللكم بقصة وسوسة إبليس له بعد اهباطه وإخراجه من السماء فلعمر اهللا أنه ملن أقوى األدلة وأظهرها 

اء بعد اهباط اهللا له منها ال يرتضيها منصف على صحة قولكم وتلك التعسفات لدخوله اجلنة وصعوده إىل السم
ولكن ال ميتنع أن يصعد أىل هنالك صعودا عارضا لتمام االبتالء واالمتحان الذي قدره اهللا تعاىل وقد أسبابه وإن مل 
يكن ذلك املكان مقعدا له مستقرا كما كان وقد اخرب اهللا سبحانه عن الشياطني أهنم كانوا قبل مبعث رسول اهللا 

ون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي وهذا صعود إىل هناك ولكنه صعود عارض ال يقعد
يستقرون يف املكان الذي يصعدون إليه مع قوله تعاىل اهبطوا بعضكم لبعض عدو فال تنايف بني هذا الصعود وبني 

  األمر باهلبوط فهذا حمتمل واهللا اعلم 
أعلم آدم عليه السالم مقدار أجله وما ذكرمت من احلديث وتقرير الداللة منه وأما استداللكم بأن اهللا سبحانه 

  فجوابه أن إعالمه بذلك ال ينايف إدخاله جنة اخللد وإسكانه فيها مدة 
  وأما أخباره سبحانه إن داخلها ال ميوت وإنه ال خيرج منها فهذا يوم القيامة 

ك ولكن من أين لكم أنه كمل خلقه فيها وقد جاء يف بعض وأما احتجاجكم بكونه خلق من األرض فال ريب يف ذل
  اآلثار أن اهللا 



سبحانه ألقاه على باب اجلنة أربعني صباحا فجعل إبليس يطوف به ويقول ألمر ما خلقت فلما رآه أجوف علم أنه 
األمساء  خلق ال يتمالك فقال لئن سلطت عليه ألهلكنه ولئن سلط على ال عصينه مع أن قوله سبحانه وعلم آدم

كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا 
إنك أنت العليم احلكيم قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل اقل لكم إين أعلم غيب السموات 

ماء حيث أنبأهم بتلك األمساء وإال فهم مل ينزلوا كلهم إىل األرض حىت واألرض يدل على أنه كان معهم يف الس
مسعوا منه ذلك ولو كان خلقه قد كمل يف األرض مل ميتنع أن يصعده سبحانه اىل السماء ألمر دبره وقدره مث يعيده 

رسول اهللا وروحه إىل إىل األرض فقد اصعد املسيح إىل السماء مث ينزله إىل األرض قبل يوم القيامة وقد اسرى ببدن 
  فوق السموات فهذا جواب القائلني بأهنا جنة اخللد ملنازعيهم واهللا أعلم 

  الباب السابع يف ذكر شبه من زعم أن اجلنة مل ختلق بعد قالوا لو

كانت اجلنة خملوقة اآلن لوجب اضطرار أن تفىن يوم القيامة وأن يهلك كل ما فيها وميوت لقوله تعاىل كل شيء 
ال وجهه و كل نفس ذائقة املوت فتموت احلور العني اليت فيها والولدان وقد أخرب سبحانه أن الدار دار هالك إ

  خلود ومن فيها خملدون ال ميوتون فيها وخربه سبحانه ال جيوز عليه خلف وال نسخ 
سري يب فقال يا قالوا وقد روى الترمذي يف جامعه من حديث أبن مسعود قال قال رسول اهللا لقيت إبراهيم ليلة أ

حممد أقريء أمتك مين السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأهنا قيعان وأن غراسها سبحان اهللا واحلمد 
  هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب قال هذا حديث حسن غريب 

غرست له خنلة يف اجلنة قال  وفيه أيضا من حديث أيب الزبري عن جابر عن النيب أنه قال من قال سبحان اهللا وحبمده
  هذا حديث حسن صحيح 

  قالوا فلو كانت اجلنة خملوقة مفروغا منها مل تكن قيعانا ومل يكن هلذا الغرس معىن 
قالوا وقد قال تعاىل عن امرأة فرعون إهنا قالت رب إبين يل عندك بيتا يف اجلنة وحمال أن يقول قائل ملن نسج له ثوبا 

 ثوبا وأبن يل بيتا وأصرح من هذا قول النيب من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة متفق أو بىن له بيتا انسج يل
  عليه وهذه مجلة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع اجلزاء بعد الشرط باع مجأ 

بن مالك أهل العربية وهذا ثابت عن النيب من رواية عثمان بن عفان وعلي بن ايب طالب وجابر بن عبد اهللا وأنس 
وعمرو بن عنبسة قالوا وقد جاءت آثار بأن املالئكة تغرس فيها وتبين للعبد ما دام يعمل فإذا فتر فتر امللك عن 

  العمل 
قالوا وقد روى ابن حبان يف صحيحه واألمام أمحد يف مسنده من حديث أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا إذا 

قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه ومثرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال قبض اهللا ولد العبد قال يا ملك املوت 
محدك واسترجع قال إبنوا له بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد ويف املسند من حديثه أيضا قال قال رسول اهللا من صلى 

وال أهل البدع يف يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة سوى الفريضة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة قالوا وليس هذا من أق
واالعتزال كما زعمتم فهذا ابن مزين قد ذكر يف تفسريه عن ابن نافع وهو من أئمة السنة أنه سئل عن اجلنة 

  أخملوقة هي فقال السكوت عن هذا أفضل واهللا أعلم 

  الباب الثامن يف اجلواب عما احتجت به هذه الطائفة قد تقدم يف الباب



جود اجلنة اآلن ما فيه كفاية فنقول ما تعنون بقولكم إن اجلنة مل ختلق بعد األول من ذكر األدلة الدالة على و
أتريدون أهنا اآلن عدم حمض مل تدخل إىل الوجود بعد بل هي مبنزلة النفخ يف الصور وقيام الناس من القبور فهذا 

بعضها وهذا قول مل  قول باطل يرده املعلوم بالضرورة من األحاديث الصرحية الصحيحة اليت تقدم بعضها وسيأيت
  يقله أحد من السلف وال أهل السنة وهو باطل قطعا 

أم تريدون أهنا مل ختلق بكماهلا ومجيع ما اعد اهللا فيها ألهلها وأهنا ال يزال اهللا حيدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها 
إمنا دلت على هذا القدر  املؤمنون أحدث اهللا فيها عند دخوهلم أمورا أخر فهذا حق ال ميكن رده وادلتكم هذه

وحديث ابن مسعود الذي ذكرمتوه وحديث أيب الزبري عن جابر صرحيان يف أن أرضها خملوقة وأن الذكر ينشىء اهللا 
سبحانه لقائله منه غراسا يف تلك األرض وكذا بناء البيوت فيها باألعمال املذكورة والعبد كلما وسع يف أعمال الرب 

ل خريا غرس له به هناك غراس وبىن له بناء وأنشيء له من عمله أنواع مما يتمتع به فهذا وسع له يف اجلنة وكلما عم
القدر ال يدل على إن اجلنة مل ختلق بعد وال يسوغ اطالق ذلك وأما احتجاجكم بقوله تعاىل كل شيء هالك إال 

النار اآلن نظريا احتجاج وجهه فإمنا أتيتم من عدم فهمكم معىن اآلية واحتجاجكم هبا على عدم وجود اجلنة و
  إخوانكم هبا على فنائهما 

وخراهبما وموت أهلهما فال انتم وفقتم لفهم معناها وال إخوانكم وإمنا وفق لفهم معناها السلف وأئمة اإلسالم 
وحنن نذكر بعض كالمهم يف اآلية قال البخاري يف صحيحه يقال كل شيء هالك إال وجهه إال ملكه ويقال إال ما 

ه وجهه وقال األمام أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا فأما السماء واألرض فقد زالتا ألن أهلهما صاروا إىل اجلنة أريد ب
وإىل النار وأما العرش فال يبيد وال يذهب ألنه سقف اجلنة واهللا سبحانه وتعاىل عليه فال يهلك وال يبيد وأما قوله 

ه وتعاىل أنزل كل من عليها فان فقالت املالئكة هلك أهل تعاىل كل شيء هالك إال وجهه فذلك أن اهللا سبحان
األرض وطمعوا يف البقاء فأخرب اهللا تعاىل عن أهل السموات وأهل األرض أهنم ميوتون فقال كل شيء هالك يعين 
ن ميت إال وجهه ألنه حي ال ميوت فأيقنت املالئكة عند ذلك باملوت انتهى كالمه وقال يف رواية أيب العباس أمحد ب

جعفر ابن يعقوب االصطخري ذكره أبو احلسني يف كتاب الطبقات قال قال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل هذه مذاهب 
أهل العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املتمسكني بعروهتا املعروفني هبا واملقتدى هبم فيها من لدن أصحاب نبينا إىل 

الشام وغريهم عليها فمن خالف شيئا من هذه املذاهب أو يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل احلجاز و
طعن فيها أو عاب قائلها فهو خمالف مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق وساق أقواهلم إىل 
 ان قال وقد خلقت اجلنة وما فيها وخلقت النار وما فيها و خلقهما اهللا عز و جل وخلق اخللق هلما وال يفنيان وال

يفىن ما فيهما أبدا فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول اهللا عز و جل كل شيء هالك إال وجهه وبنحو هذا من متشابه 
القرآن قيل له كل شيء مما كتب اهللا عليه الفناء واهلالك هالك واجلنة والنار خلقتا للبقاء ال للفناء وال للهالك ومها 

نت عند قيام الساعة وال عند النفخة وال أبدا ألن اهللا عز و جل خلقهن من اآلخرة ال من الدنيا واحلور العني ال مي
للبقاء ال للفناء ومل يكتب عليهن املوت فمن قال خالف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل وخلق سبع 
ئة مسوات بعضها فوق بعض وسبع أرضني بعضها أسفل من بعض وبني األرض العليا والسماء الدنيا مسرية مخسما

عام وبني كل مساء إىل مساء مسرية مخسمائة عام واملاء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرمحن عز و جل فوق املاء 
وأن اهللا عز و جل على العرش والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما يف السموات واألرضني السبع وما بينهما وما 

  حتت الثرى وما يف قعر البحر ومنبت كل 



وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد احلصا والتراب والرمل ومثاقيل  شعرة وشجرة
اجلبال و أعمال العباد وآثارهم وكالمهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء ال خيفى عليه من ذلك شيء وهو على العرش 

خمالف بقول اهللا عز و فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم هبا فإن احتج مبتدع و
جل وحنن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله وهو معكم أينما كنتم وقوله إال هو معهم أينما كانوا وقوله ما يكون من 
جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وحنو هذا من متشابه القرآن فقل إمنا يعين بذلك العلم ألن اهللا 

السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه ال خيلو من علمه مكان وقال عز و جل على العرش فوق 
يف رواية أيب جعفر الطائي حممد بن عوف بن سفيان احلمصي قال اخلالل حافظ أمام يف زمانه معروف بالتقدم يف 

بلده قال أملي على امحد بن العلم واملعرفة كان أمحد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل منه ويسأله عن الرجال من أهل 
حنبل فذكر رسالة يف السنة مث قال يف اثنائها وأن اجلنة والنار خملوقتان قد خلقتا كما جاء اخلرب قال النيب صلى 

دخلت اجلنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا فمن زعم أهنما مل خيلقا 
  وبالقرآن كافر باجلنة والنار يستتاب فإن تاب وإال قتل  فهو مكذب برسول اهللا

وقال يف رواية عبندوس بن مالك العطار وذكر رسالة يف السنة قال فيها واجلنة والنار خملوقتان قد خلقتا كما جاء 
من عن رسول اهللا أطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا وأطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا ف

زعم أهنما مل خيلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول اهللا وال أحسبه يؤمن باجلنة والنار فتأمل هذه األبواب وما 
تضمنته من النقول واملباحث والنكت والفوائد اليت ال تظفر هبا يف غري هذا الكتاب البتة وحنن اختصرنا الكالم يف 

  تعان وعليه التكالن وهو املوفق للصواب ذلك ولو بسطناه لقام منه سفر ضخم واهللا املس

  الباب التاسع يف ذكر عدد أبواب اجلنة قال اهللا تعاىل

وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاؤها وفتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها 
  خالدين 

فقالت طائفة هذه واو الثمانية دخلت يف أبواب اجلنة  وقال يف صفة النار حىت إذا جاؤها فتحت أبواهبا بغري واو
لكوهنا مثانية وأبواب النار سبعة فلم تدخلها الواو وهذا قول ضعيف ال دليل عليه وال تعرفه العرب وال أئمة العربية 

اآلية  وإمنا هو من استنباط بعض املتأخرين وقالت طائفة أخرى الواو زائدة واجلواب الفعل الذي بعدها كما هو يف
الثانية وهذا أيضا ضعيف فإن زيادة الواو غري معروف يف كالمهم وال يليق بأفصح الكالم أن يكون فيه حرف زائد 

لغري معىن وال فائدة وقالت طائفة ثالثة اجلواب حمذوف وقوله وفتحت أبواهبا عطف على قوله جاؤها وهذا اختيار 
حذف اجلواب أبلغ عند أهل العلم قال أبو الفتح بن جين وأصحابنا أيب عبيدة واملربد والزجاج وغريهم قال املربد و

  يدفعون زيادة الواو وال جييزونه ويرون أن اجلواب حمذوف للعلم به 
بقي أن يقال فما السر يف حذف اجلواب يف آية أهل اجلنة وذكره يف آية أهل النار فيقال هذا ابلغ يف املوضعني فإن 

ها وأبواهبا مغلقة حىت إذا وصلوا إليها فتحت يف وجوههم فيفجأهم العذاب بغتة فحني املالئكة تسوق أهل النار إلي
انتهوا إليها فتحت أبواهبا بال مهلة فإن هذا شأن اجلزاء املرتب على الشرط أن يكون عقيبه فإهنا دار اإلهانة واخلزى 

اجلنة فإهنا دار اهللا ودار كرامته وحمل فلم يستأذن هلم يف دخوهلا ويطلب إىل خزنتها أن ميكنوهم من الدخول وأما 
خواصه وأوليائه فإذا انتهوا إليها صادفوا أبواهبا مغلقة فريغبون إىل صاحبها ومالكها أن يفتحها هلم ويستشفعون إليه 



بأويل العزم من رسله وكلهم يتأخر عن ذلك حىت تقع الداللة على خامتهم وسيدهم وأفضلهم فيقول أنا هلا فيأيت إىل 
العرش وخير ساجدا لربه فيدعه ما شاء اهللا أن يدعه مث يأذن له يف رفع رأسه وان يسأله حاجته فيشفع إليه  حتت

سبحانه يف فتح ابواهبا فيشفعه ويفتحها تعظيما خلطرها وأظهارا ملنزلة رسوله وكرامته عليه وإن مثل هذه الدار هي 
األهوال العظيمة اليت اوهلا من حني عقل العبد يف هذه الدار  دار ملك امللوك ورب العاملني إمنا يدخل إليها بعد تلك

إىل ان انتهى إليها وما ركبه من األطباق طبقا بعد طبق وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حىت أذن اهللا تعاىل خلامت 
الفرح  أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه يف فتحها هلم وهذا أبلغ وأعظم يف متام النعمة وحصول

والسرور مما يقدر خبالف ذلك لئال يتوهم اجلاهل أهنا مبنزلة اخلان الذي يدخله من شاء فجنة اهللا غالية بني الناس 
وبينها من العقبات واملفاوز واألخطار ماال تنال إال به فما ملن أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين وهلذه الدار 

  فليعد 

وقد خلق له وهيئ له وتأمل ما يف سوق الفريقني إىل الدارين زمرا من فرحة هؤالء بإخواهنم عنها إىل ما هو أوىل به 
وسريهم معهم كل زمرة على حده كل مشتركني يف عمل متصاحبني فيه على زمرهتم ومجاعتهم مستبشرين أقوياء 

بعضهم ببعض وكذلك القلوب كما كانوا يف الدنيا وقت اجتماعهم على اخلري كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح 
أصحاب الدار األخرى يساقون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض وذلك أبلغ يف اخلزى 

والفضيحة واهلتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا فال هتمل تدبر قوله زمرا وقال خزنة أهل اجلنة ألهلها سالم عليكم 
وه أي سلمتم فال يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون مث قال هلم فبدؤهم بالسالم املتضمن للسالمة من كل شر ومكر

طبتم فادخلوها خالدين أي سالمتكم ودخوهلا بطيبكم فإن اهللا حرمها إال على الطيبني فبشروهم بالسالمة والطيب 
بواهبا والدخول واخللود وأما أهل النار فإهنم ملا انتهوا إليها على تلك احلال من اهلم والغم واحلزن وفتحت هلم أ

وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه توبيخ خزنتها وتكبيتهم هلم بقوهلم أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فاعترفوا وقالوا بلى فبشروهم بدخوهلا واخللود فيها وإهنا بئس املثوى هلم وتأمل 

النار ألهلها أدخلوا أبواب جهنم جتد حتته سرا لطيفا ومعىن بديعا ال قول خزنة اجلنة ألهلها أدخلوها وقول خزنة 
خيفى على املتأمل وهو أهنا ملا كانت دار العقوبة وأبواهبا أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه عما يستقبل فيها الداخل 

أبواهبا صغارا  من العذاب ما هو أشد منها ويدنوا من الغم واخلزي واحلزن والكرب بدخول األبواب فقيل ادخلوا
هلم وأذالال وخزيا مث قيل هلم ال يقتصر بكم على جمرد دخول األبواب الفظيعة ولكن وراءها اخللود يف النار وأما 

اجلنة فهي دار الكرامة واملنزل الذي أعده اهللا ألوليائه فبشروا من أول وهلة بالدخول إىل املقاعد واملنازل واخللود 
ت عدن مفتحة هلم األبواب متكئني فيها يدعون فيها بفاكهة كثرية وشراب كيف جتد فيها وتأمل قوله سبحانه جنا

حتته معىن بديعا وهو أهنم إذا دخلوا اجلنة مل تغلق أبواهبا عليهم بل تبقى مفتحة كما هي وأما النار فإذا دخلها أهلها 
لباب وصيدا وهي مؤصدة يف عمد أغلقت عليهم أبواهبا كما قال تعاىل إهنا عليهم مؤصدة أي مطبقة ومنه مسي ا

  ممددة قد جعلت العمد ممسكة لألبواب من خلفها كاحلجر العظيم الذي جيعل خلف الباب 

قال مقاتل يعين أبواهبا عليهم مطبقة فال يفتح هلا باب وال خيرج منها غم وال يدخل فيها روح آخر األبد وأيضا فإن 
م وإياهبم وتبوئهم يف اجلنة حيث شاؤا ودخول املالئكة عليهم كل يف تفتيح األبواب هلم إشارة إىل تصرفهم وذهاهب

وقت بالتحف واأللطاف من رهبم ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت وأيضا إشارة إىل أهنا دار أمن ال حيتاجون فيها 
لصفة على إىل غلق األبواب كما كانوا حيتجون إىل ذلك يف الدنيا وقد اختلف أهل العربية يف الضمري العائد من ا



املوصوف يف هذه اجلملة فقال الكوفيون التقدير مفتحة هلم أبواهبا والعرب تعاقت بني األلف والالم واإلضافة 
فيقولون مررت برجل حسن العني أي عينه ومنه قوله تعاىل فإن اجلحيم هي املأوى أي مأواه وقال بعض البصريني 

اتصل به وقال هذا التقدير يف العربية أجود من أن جيعل األلف  التقدير مفتحة هلم األبواب منها فحذف الضمري وما
والالم بدال من اهلاء واأللف ألن معىن األلف والالم ليس من معىن اهلاء واأللف يف شيء ألن اهلاء واأللف أسم 

بدال من واأللف والالم دخلتا للتعريف وال يبدل حرف من اسم وال ينوب عنه قالوا وأيضا لو كانت األلف والالم 
الضمري لوجب أن يكون يف مفتحة ضمري اجلنات ويكون معىن مفتحة هي مث أبدل منها األبواب ولو كان كذلك 
لوجب نصب األبواب لكون مفتحة قد رفع ضمري الفاعل فال جيوز أن يرفع به اسم آخر المتناع ارتفاع فاعلني 

واألبواب مرتفعة به وإذا كان يف الصفة ضمري  بفعل واحد فلما ارتفع األبواب دل على أن مفتحة خال من ضمري
تعني نصب الثاين كما تقول مررت برجل حسن الوجه ولو رفعت الوجه ونونت حسنا مل جيز فاأللف والالم إذا 
للتعريف ليس إال فال بد من ضمري يعود على املوصوف الذي هو جنات عدن وال ضمري يف اللفظ فهو حمذوف 

ي أن هذا غري مبطل لقول الكوفيني فإهنم مل يريدوا بالبدل إال أن األلف والالم خلف تقديره األبواب منها وعند
وعوض عن الضمري تغين عنه وإمجاع العرب على قوهلم حسن الوجه وحسن وجهه شاهد بذلك وقد قالوا أن 

ين والتنوين بدل من التنوين بدل من األلف والالم مبعىن أهنما ال جيتمعان وكذلك املضاف إليه يكون بدال من التنو
اإلضافة مبعىن التعاقب والتوارد وال يريدون بقوهلم هذا بدل من هذا أن معىن البدل معىن املبدل منه بل قد يكون يف 
كل منهما معىن ال يكون يف اآلخر فالكوفيون أرادوا أن األلف والالم يف األبواب أغنت عن الضمري لو قيل أبواهبا 

  وهذا صحيح 

لربط بن الصفة واملوصوف بأمر جيعلها له ال مستقلة فلما كان الضمري عائدا على املوصوف نفي توهم فإن املقصود ا
االستقالل وكذلك الم التعريف فإن كال من الضمري والالم يعني صاحبه هذا بعني مفسرة وهذا يعني ما دخل عليه 

أعلم وقد أعرب الزخمشري هذه اآلية أعرابا وقد قالوا يف زيد نعم الرجل إن األلف والالم اغنت عن الضمري واهللا 
اعترض عليه فيه فقال جنات عدن معرفة كقوله جنات عدن اليت وعد الرمحن عباده بالغيب وانتصاهبا على أهنا 

عطف بيان حلسن مآب ومفتحة حال والعامل فيها ما يف املتقني من معىن الفعل ويف مفتحة ضمري اجلنات واألبواب 
يره مفتحة هي األبواب كقوهلم ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل االشتمال هذا إعرابه بدل من الضمري تقد

فاعترض عليه بأن جنات عدن ليس فيها ما يقتضي تعريفها وأما قوله اليت وعد الرمحن عباده فبدل ال صفة وبأن 
كرة عطف بيان ال قائل جنات عدن ال يسهل أن تكون عطف بيان حلسن مآب على قوله ألن جريان املعرفة على الن

به فإن القائل قائالن أحدمها أنه ال يكون إال يف املعارف كقول البصريني والثاين أنه يكون يف املعارف والنكرات 
بشرط املطابقة كقول الكوفيني وأيب على الفارسي وقوله أن يف مفتحة ضمري اجلنات فالظاهر خالفه وأن األبواب 

أن األبواب بدل اشتمال فبدل االشتمال قد صرح هو وغريه أنه ال بد فيه من مرتفع به وال ضمري فيه وقوله 
الضمري وأن نازعهم فيه آخرون ولكن جيوز أن يكون الضمري ملفوظا به وأن يكون مقدرا وهنا مل يلفظ به فال بد 

ضمار وتقليله أوىل ويف من تقديره أي األبواب منها فإذا كان التقدير مفتحة هلم هي األبواب منها كان فيه تكثري لإل
الصحيحني من حديث أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول اهللا قال يف اجلنة مثانية أبواب باب منها يسمى الريان 
ال يدخله إال الصائمون ويف الصحيحني من حديث الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

يء من األشياء يف سبيل اهللا دعى من أبواب اجلنة يا عبد اهللا هذا خري فمن قال قال رسول اهللا من أنفق زوجني يف ش
كان من أهل الصالة دعى من باب الصالة ومن كان من أهل اجلهاد دعى من باب اجلهاد ومن كان من أهل 



الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر بأيب أنت وأمي يا 
  رسول اهللا ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة فهل 

يدعى أحد من تلك األبواب كلها فقال نعم وأرجوا أن تكون منهم ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب عن 
النيب قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبالغ او فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي بعد التشهد واشهد أن 
اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين زاد أبو داود واألمام أمحد مث رفع نظره إىل السماء فقال وعند 

الث مرات اشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال األمام أمحد من رواية أنس يرفعه من توضأ فأحسن الوضوء مث قال ث
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فتح له أبواب اجلنة الثمانية من أيها شاء دخل وعن عتبة بن عبد اهللا 

السلمي قال مسعت رسول اهللا يقول ما من مسلم يتوىف له ثالثا من الولد مل يبلغوا احلنث إال تلقوه من أبواب اجلنة 
من أيها شاء دخل رواه ابن ماجه وعبد اهللا بن أمحد عن ابن منري ثنا إسحق بن سليمان ثنا جرير بن عثمان  الثمانية

  عن شرحبيل بن شفعة عن عتبة 

  الباب العاشر يف ذكر سعة أبواهبا عن أيب هريرة قال وضعت بني يدي رسول

شة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة مث هنش اهللا قصعة من ثريد وحلم فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه فنهش هن
أخرى وقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه ال يسألونه قال أال تقولون كيف قالوا كيف يا رسول اهللا 
قال يقوم الناس لرب العاملني فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر فذكر حديث الشفاعة بطوله وقال يف آخره فانطلق 

العرش فاقع ساجدا لريب فيقيمين رب العاملني مقاما مل يقمه أحدا قبلي ولن يقيمه أحد بعدي فأقول يا رب فأتى حتت 
أميت أميت فيقول يا حممد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األمين وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 

اجلنة لكما بني مكة وهجرا وهجر ومكة ويف من األبواب والذي نفس حممد بيده إن ما بني املصراعني من مصارع 
لفظ لكما بني مكة وهجر أو كما بني مكة وبصرى متفق على صحته ويف لفظ خارج الصحيح بإسناده إن ما بني 
  عضاديت الباب لكما بني مكة وهجر وعن خالد بن عمري العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد اهللا وأثىن عليه 

دنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ومل يبق منها اإلصبابة كصبابة األناء يصطبها صاحبها وإنكم مث قال أما بعد فإن ال
منقلبون منها إىل دار ال زوال هلا فانقلبوا خبري ما حبضرتكم ولقد ذكر لنا أن مصراعني من مصاريع اجلنة بينهما 

ذي قبله مرفوع فإن كان رسول اهللا هو مسرية أربعني سنة وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام فهذا موقوف وال
الذاكر له كان هذا ما بني باب من أبواهبا ولعله الباب األعظم وإن كان الذاكر ذلك غري رسول اهللا مل يقدم على 
حديث أيب هريرة املتقدم ولكن قد روى األمام أمحد يف مسنده من طريق محاد بن سلمة اجلريري حيدث عن حكيم 

ن رسول اهللا قال أنتم موقوفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا وما بني مصراعني من بن معاوية عن أبيه أ
مصاريع اجلنة مسرية أربعني عاما وليأتني عليه يوم وله كظيظ وقد رواه أبن أيب داود أنبأنا إسحاق بن شاهني أنبأنا 

عني من مصاريع اجلنة مسرية سبع سنني خالد عن اجلريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه ما بني كل مصرا
وروينا يف مسند عبد بن محيد أنبأنا احلسن بن موسى أنبأنا ابن هليعة أنبأنا دراج أبو السمح عن أيب اهليثم عن أيب 

سعيد اخلدري عن رسول اهللا قال ما من مصراعني يف اجلنة ملسرية أربعني سنة وحديث أيب هريرة أصح وهذه 
  أعلم  النسخة ضعيفة واهللا



وروى أبو الشيخ أنبأنا جعفر بن أمحد بن فارس أنبأنا يعقوب بن محيد أنبأنا معن حدثنا خالد بن أيب بكر عن سامل بن 
عبد اهللا عن أبيه أن النيب قال الباب الذي يدخل منه أهل اجلنة مسرية الراكب اجملد ثالثا مث اهنم ليضطغطون عليه 

م عنه وهذا مطابق للحديث املتفق عليه إن ما بني املصراعني كما بني مكة حىت تكاد مناكبهم تزول رواه أبو نعي
وبصرى فإن الراكب اجملد غاية اإلجادة على أسرع هجني ال يفتر ليال وال هنارا يقطع هذه املسافة يف هذا القدر أو 

قدير بإربعني عاما قريب منه وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته فحماد بن سلمة ذكر عن اجلريري الت
وخالد ذكر عنه التقدير بسبع سنني وحديث أيب سعيد املرفوع فيه التقدير بأربعني عاما على طريقة دراج عن أيب 

  اهليثم قال األمام أمحد أحاديث دراج مناكري وقال أبو حامت الرازي 

والعلة حديث أيب هريرة ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي فالصحيح املرفوع السامل عن األضطراب والشذوذ 
املتفق على صحته على ان حديث حكيم بن معاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرفع وحيتمل أنه مدرج يف احلديث 

  موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوان 

  الباب احلادي عشر يف صفة أبواهبا وأهنا ذات حلق روى الوليد بن مسلم عن

ب ترى وذكرا أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب يرى ظاهرها من باطنها خليد عن احلسن مفتحة أبواهبا قال أبوا
  وباطنها من ظاهرها تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال هلا انفتحي انغلقي 

وقال أبو الشيخ أنبأنا حممد بن عبد اهللا بن حممد القيسي أنبأنا حممد بن إسحاق أنبأنا أمحد بن أيب احلواري أنبأنا عبد 
الفزاري قال لكل مؤمن يف اجلنة أربعة أبواب فباب يدخل عليه منه زواره من املالئكة وباب  اهللا بن غياث عن

يدخل عليه منه أزواجه من احلور العني وباب مقفل فيما بينه وبني أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة 
قد روى سهيل بن أيب صاحل عن زياد النمري عليه وباب فيما بينه وبني دار السالم يدخل منه على ربه إذا شاء و

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا أنا أول من يأخذ حبلقة باب اجلنة وال فخر ويف حديث الشفاعة الطويل من 
رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن انس قال قال رسول اهللا فآخذ حبلقة باب اجلنة فأقعقعها وهذا صريح يف أهنا 

وتقعقع وروى سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب قال آخذ حبلقة باب اجلنة فيؤذن يل ويذكر  حلقة حسية حترك
عن علي رضي اهللا عنه من قال ال إله اهللا امللك احلق املبني يف كل يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر ومن وحشة 

ت درجات بعضها فوق بعض كانت ابواهبا القرب واستجلب به الغين واستقرع به باب اجلنة فصل وملا كانت اجلنا
كذلك وباب اجلنة العالية فوق باب اجلنة اليت حتتها وكلما علت اجلنة اتسعت فعاليها أوسع مما دونه وسعة الباب 

  حبسب وسع اجلنة ولعل هذا وجه االختالف الذي جاء يف مسافة ما بني 

  مصراعي الباب فإن أبواهبا بعضها أعلى من بعض 
ة باب خمتص هبم يدخلون منه دون سائر األمم كما يف املسند من حديث أبن عمر عن النيب قال باب أميت وهلذه األم

الذي يدخلون منه اجلنة عرض مسرية الراكب ثالثا مث اهنم ليضظغطون حىت تكاد مناكبهم تزول وفيه من حديث 
ل منه أميت احلديث وسيايت بتمامه إن شاء أيب هريرة عن النيب أتاين جربيل فأخذ بيدي فأراين باب اجلنة الذي تدخ

اهللا تعاىل وقال خلف بن هشام البزار ثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس املالئي عن أيب إسحاق عن عاصم بن محزة 
عن علي بن أيب طالب قال إن أبواب اجلنة هكذا بعضها فوق بعض مث قرا حىت إذا جاؤها وفتحت أبواهبا إذا هم 

ها عينان جتريان فيشربون من إحدامها فال يترك يف بطوهنم قذى وال أذى إال رمته ويغتسلون عندها بشجرة يف اصل



من األخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فال تشعث رؤسهم وال تغري أبشارهم بعد هذا أبدا مث قرأ طبتم فادخلوها 
يستبشر األهل باحلميم يقدم  خالدين فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاها الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما

من الغيبة فينطلقون إىل أزواجهم فيخربوهنم مبعاناهتم فنقول أنت رايته فيقوم إىل الباب فيدخل إىل بيته فيتكيء على 
سريره فينظر إىل أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ مث ينظر يف أخضر وامحر واصفر مث يرفع رأسه إىل مساء بيته 

  له ال التمع بصره فيقول احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا واهللا أعلم  فلوال أنه خلق

  الباب الثاين عشر يف ذكر مسافة ما بني الباب والباب روينا يف معجم

املنذر احلرامي  الطرباين أنبأنا مصعب بن إبراهيم بن محزة الزبريي وعبد اهللا بن الصقر السكري قاال أنبأنا إبراهيم بن
ثنا عبد الرمحن بن املغرية بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد بن حرام حدثين عبد الرمحن بن عياش األنصاري 

  حدثنا دهلم بن األسود بن عبد اهللا بن حاجب بن املنتفق 
قال قلت يا  قال دهلم وحدثنيه أيضا أبو األسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر أخرج وافد إىل الرسول

رسول اهللا فما اجلنة والنار قال لعمر اهلك أن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إال يسري الراكب بينهما سبعني عاما 
  وإن للجنة مثانية أبواب ما منهن بابان إال يسري 

اب ألن ما بني مكة الراكب بينهما سبعني عاما وذكر احلديث بطولة وهذا الظاهر منه أن هذه املسافة بني الباب والب
  وبصرى ال حيتمل التقدير بسبعني عاما وال ميكن محله على باب معني لقوله ما منهن بابان واهللا أعلم 

  الباب الثالث عشر يف مكان اجلنة وأين هي قال اهللا تعاىل

يت بذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى وقد ثبت أن سدرة املنتهى فوق السماء ومس
ألهنا ينتهي إليها ما ينزل من عند اهللا فيقبض منها وما يصعد النية فيقبض منها وقال تعاىل ويف السماء رزقكم وما 
توعدون قال ابن أيب جنيح عن جماهد هو اجلنة وكذلك تلقاه الناس عنه وقد ذكر ابن املنذر يف تفسريه وغريه أيضا 

تاج إىل تفسري فإن النار يف اسفل السافلني ليست يف السماء ومعىن هذا ما عن جماهد قال هو اجلنة والنار وهذا حي
قاله يف رواية ابن أيب جنيح عنه وقاله أبو صاحل عن ابن عباس اخلري والشر كالمها يأيت من السماء وعلى هذا فاملعىن 

  أسباب اجلنة والنار بقدر ثابت يف السماء من عند اهللا 
دثنا عبد العزيز بن أبان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب وقال احلارث بن أيب أسامة ح

عن بشر بن شغاف قال مسعت عبد اهللا بن سالم يقول أن اكرم خليقة اهللا أبو القاسم وإن اجلنة يف السماء رواه ابو 
طريق ابن منيع قال ثنا عمرو نعيم عنه قال ورواه معمر بن راشد عن حممد بن ايب يعقوب مرفوعا مث ساقه من 

والناقد ثنا عمرو بن عثمان ثنا موسى بن أعني عن معمر به مرفوعا مث ساق من طريق حممد بن فضيل ثنا حممد بن 
عبد اهللا عن عطية عن أبن عباس أنه قال اجلنة فوق السماء السابعة وجيعلها اهللا حيث شاء يوم القيامة وجهنم يف 

نده ثنا أمحد بن إسحاق قال ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا حممد بن عبد اهللا عن سلمة بن كهيل األرض السابعة وقال ابن م
عن ايب الزعراء عن عبد اهللا قال اجلنة يف السماء الرابعة فإذا كان يوم القيامة جعلها اهللا حيث يشاء والنار يف 

قلت إلبن عباس أين اجلنة قال فوق سبع األرض السابعة فأذا كان يوم القيامة جعلها اهللا حيث يشاء وقال جماهد 
مسوات قلت فأين النار قال حتت سبعة أحبر مطبقة رواه ابن منده عن امحد بن إسحاق عن الزبريي عن إسرائيل عن 



  ابن أيب حيىي عن جماهد 
  وأما األثر 

بد اهللا بن عمرو الذي رواه أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عيسى بن يونس عن نوير بن يزيد عن خالد بن معدان عن ع
قال اجلنة مطوية معلقة بقرون الشمس تنشر كل عام مرة وأن أرواح املؤمنني يف طري كالزرازير يتعارفون ويرزقون 
من مثر اجلنة فهذا قد يظهر منه التناقض بني أول كالمه وآخره وال تناقض فيه فإن اجلنة املعلقة بقرون الشمس ما 

يف كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات جعله اهللا تعاىل مذكرا بتلك حيدثه اهللا سبحانه وتعاىل بالشمس 
اجلنة وآية دالة عليها كما جعل هذه النار مذكرة بتلك وإال فاجلنة اليت عرضها السموات واألرض ليست معلقة 

ة ما بني كل بقرون الشمس وهي فوق الشمس أكرب منها وقد ثبت يف الصحيحني عنه أنه قال اجلنة مائة درج
  درجتني كما بني السماء واألرض وهذا يدل على أهنا يف غاية العلو واالرتفاع واهللا أعلم 

واحلديث له لفظان هذا أحدمها والثاين إن يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض أعدها 
أن يكون درج اجلنة اكرب من ذلك ونظري هذا قوله اهللا للمجاهدين يف سبيله وشيخنا يرجع هذا اللفظ وهو ال ينفي 

يف احلديث الصحيح إن هللا تسعة وتسعني أمسا من أحصاها دخل اجلنة أي من مجلة أمسائه هذا القدر فيكون الكالم 
مجلة واحدة يف املوضعني ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا فوق هذا كله يف درجة يف اجلنة ليس فوقها درجة 

ة يناهلا آحاد أمته باجلهاد واجلنة مقببة أعالها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش كما قال يف وتلك املائ
احلديث الصحيح إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة فوقه عرش الرمحن ومنه تفجر اهنار 

فوقه بضم القاف على انه أسم ال ظرف أي وسقفه اجلنة قال شيخنا أبو احلجاج املري والصواب رواية من رواه و
عرش الرمحن فإن قيل فاجلنة مجيعها حتت العرش والعرش سقفها فإن الكرسي وسع السموات واألرض والعرش 

أكرب منه قيل ملا كان العرش أقرب إىل الفردوس مما دونه من اجلنات حبيث ال جنة فوقه دون العرش كان سقفا له 
نات ولعظم سعة اجلنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إىل أعالها بالتدريج شيئا فشيئا دون ما حتته من اجل

درجة فوق درجة كما يقال لقاريء القرآن اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وهذا حيتمل شيئني أن يكون 
  منزلته عند آخر حفظه وأن تكون عند آخر تالوته حملفوظة واهللا أعلم 

  باب الرابع عشر يف مفتاح اجلنة قال احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بنال

عياش عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسن عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا مفتاح 
 وذكر البخاري اجلنة شهادة أن ال إله إال اهللا رواه األمام أمحد يف مسنده ولفظه مفتاح اجلنة شهادة أن ال إله إال اهللا

يف صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له أليس مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا قال بلى ولكن ليس من مفتاح إال وله 
أسنان فإن ثبت مبفتاح له أسنان فتح لك وإال مل يفتح وروى أبو نعيم من حديث أبان عن انس قال قال أعرايب يا 

إال اهللا وذكر أبو الشيخ من حديث األعمش عن جماهد عن يزيد بن سخرية رسول اهللا ما مفتاح اجلنة قال ال إله 
قال إن السيوف مفاتيح اجلنة ويف املسند من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا أال أدلك على باب من 

جعل مفتاح أبواب اجلنة قلت بلى قال ال حول وال قوة إال باهللا وقد جعل اهللا سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به ف
الصالة الطهور كما قال مفتاح الصالة الطهارة ومفتاح احلج اإلحرام ومفتاح الرب الصدق ومفتاح اجلنة التوحيد 

ومفتاح العلم حسن السؤال حسن اإلصغاء ومفتاح النصر والظفر الصرب ومفتاح املزيد الشكر ومفتاح الوالية احملبة 



يق الرغبة والرهبة ومفتاح اإلجابة الدعاء ومفتاح الرغبة يف اآلخرة والذكر ومفتاح الفالح التقوى ومفتاح التوف
الزهد يف الدنيا ومفتاح اإلميان التفكر فيما دعا اهللا عباده إىل التفكر فيه ومفتاح الدخول على اهللا إسالم القلب 

لتضرع باألسحار وسالمته له واإلخالص له يف احلب والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن وا
وترك الذنوب ومفتاح حصول الرمحة اإلحسان يف عبادة اخلالق والسعي يف نفع عبيده ومفتاح الرزق السعي مع 

االستغفار والتقوى ومفتاح العز طاعة اهللا ورسوله ومفتاح االستعداد لآلخرة قصر األمل ومفتاح كل خري الرغبة يف 
يا وطول األمل وهذا باب عظيم من انفع أبواب العلم وهو معرفة اهللا والدار اآلخرة ومفتاح كل شر حب الدن

مفاتيح اخلري والشر ال يوفق ملعرفته ومراعاته إال من عظم حظه وتوفيقه فإن اهللا سبحانه وتعاىل جعل لكل خري وشر 
  مفتاحا وبابا يدخل منه إليه كما جعل 

كره والقيام حبقه مفتاحا للنار وكما جعل اخلمر الشرك والكرب واألعراض عما بعث اهللا به رسوله والغفلة عن ذ
مفتاح كل أمث وجعل الغىن مفتاح الزنا وجعل إطالق النظر يف الصور مفتاح الطلب والعشق وجعل الكسل والراحة 

مفتاح اخليبة واحلرمان وجعل املعاصي مفتاح الكفر وجعل الكذب مفتاح النفاق وجعل الشح واحلرص مفتاح 
م وأخذ املال من غري حله وجعل األعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضاللة وهذه البخل وقطيعة الرح

األمور ال يصدق هبا إال كل من له بصرية صحيحة وعقل يعرف به ما يف نفسه وما يف الوجود من اخلري والشر 
من وراء توفيقه وعدله له امللك وله فينبغي للعبد أن يعتين كل اإلعتناء مبعرفة املفاتيح وما جعلت املفاتيح له واهللا و

  احلمد وله النعمة والفضل ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون 

  الباب اخلامس عشر يف توقيع اجلنة ومنشورها الذي يوقع به ألصحاهبا عند

 املوت وعند دخوهلا قال تعاىل كال إن كتاب اإلبرار لفي عليني وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده املقربون
فأخرب اهللا تعاىل أن كتاهبم كتاب مرقوم حتقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية وخص تعاىل كتاب اإلبرار بإنه يكتب 
ويوقع هلم به مبشهد املقربني من املالئكة والنبيني وسادات املؤمنني ومل يذكر شهادة هؤالء لكتاب الفجار تنويها 

را بني خواص خلقه كما يكتب امللوك تواقيع من تعظمه بني األمراء بكتاب األبرار وما وقع هلم به وإشهارا له وإظها
وخواص أهل اململكة تنويها بأسم املكتوب له وإشادة بذكره وهذا نوع من صالة اهللا سبحانه وتعاىل ومالئكته على 

زاذان  عبده وروى األمام أمحد يف مسنده وابن حبان وأبو عوانة األسفرايين يف صحيحهما من حديث املنهال عن
عن الرباء بن عازب قال خرجنا مع رسول اهللا إىل جنازة فجلس رسول اهللا على القرب وجلسنا حوله كأن على 
رؤسنا الطري وهو يلحد له فقال أعوذ باهللا من عذاب القرب ثالث مرات مث قال إن املؤمن إذا كان يف إقبال من 

وجوههم الشمس مع كل واحد منهم حنوط وكفن  األخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه املالئكة كأن على
فجلسوا منه مد بصره مث جيئ ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إىل مغفرة من اهللا 

  ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها 

لوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت يف يده طرفة عني حىت يأخذوها فيجع
على وجه األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون هبا يعين على مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون 

ا فيستفتحون له فيفتح فالن بن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا حىت ينتهوا هبا إىل السماء الدني
هلم ويشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها حىت ينتهي هبا إىل السماء اليت فيها اهللا عز و جل فيقول اهللا 



عز و جل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض فأىن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
سده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول ريب اهللا فيقوالن له ما دينك أخرى قال فتعاد روحه يف ج

فيقول ديين اإلسالم فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول اهللا فيقوالن له وما علمك فيقول 
من اجلنة والبسوه من قرات كتاب اهللا فآمنت به وصدقت قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه 

اجلنة وافتحوا له بابا إىل اجلنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسخ له يف قربه مد بصره قال ويأتيه رجل حسن 
الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك 

لصاحل فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي ومايل الوجه الذي جييء باخلري فيقول أنا عملك ا
قال وان العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من اآلخرة وإقبال على الدنيا نزل إليه من السماء مالئكة سود الوجوه 

خلبيثة أخرجي معهم املسوح فيجلسون منه مد البصر مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس ا
إىل سخط من اهللا وغضب قال فتفرق يف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املبلول فيأخذها فإذا 

أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح وخيرج منها كأننت ريح جيفة وجدت على وجه 
إال قالوا ما هذا الروح اخلبيث فيقولون فالن بن فالن باقبح  األرض فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من املالئكة

أمسائه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا حىت ينتهي إىل مساء الدنيا فيستفتح له فال يفتح له مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا 
 عز و جل عليه و سلم ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط فيقول اهللا

  اكتبوا يف سجني يف األرض السفلى وتطرح روحه طرحا مث قرأ رسول اهللا 

ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق فتعاد روحه يف جسده ويأتيه 
جل الذي بعث فيكم فيقول ها ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول هاه هاه ال أدري فيقوالن له ما هذا الر

هاه ال أدري فينادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إىل النار فيأتيه من حرها ومسومها 
ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مننت الريح فيقول له ابشر بالذي 

وعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي جييء بالشر فيقول أنا عملك اخلبيث يسوءك هذا يومك الذي كنت ت
  فيقول رب ال تقم الساعة ورواه أبو داود بطوله بنحوه فهذا التوقيع واملنشور األول 

  فصل وأما املنشور الثاين

عبد الرمحن بن فقال الطرباين يف معجمه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
زياد بن انعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال قال رسول اهللا ال يدخل اجلنة أحد إال جبواز بسم اهللا 

الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللا لفالن بن فالن أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية واخربنا سليمان بن محزة احلاكم 
بأنا زاهر الثقفي أن عبد السالم بن حممد بن عبد اهللا أخربهم أنبأنا املطهر بن أنبأنا حممد بن عبد الواحد املقدسي أن

عبد الواحد الرباقي حدثنا حممد بن إسحاق بن منده أنبأنا حممد بن علي البلخي حدثنا حممد بن حسام حدثنا العباس 
ان الفارسي أن النيب قال يعطي بن زياد ثقة ثنا سعدان بن سعيد ثنا سليمان التميمي عن أيب عثمان النهدي عن سليم

املؤمن جوازا على الصراط بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللا العزيز احلكيم لفالن بن فالن أدخلوه جنة 
عالية قطوفها دانية قلت وقع املؤمن يف قبضة أصحاب اليمني يوم القبضتني مث كتب من أهل اجلنة يوم نفخ الروح 

  هل اجلنة يوم موته مث يعطي هذا املنشور يوم القيامة فاهللا املستعان فيه مث يكتب يف ديوان أ



  الباب السادس عشر يف توحد طريق اجلنة وأنه ليس هلا إال طريق واحد هذا

  مما اتفقت عليه الرسل من اوهلم إىل خامتهم صلوات اهللا وسالمه عليهم وأما 

نه سبيله وجيمع سبل النار كقوله تعاىل وأن هذا طرق اجلحيم فأكثر من أن حتصى وأن حتصي وهلذا يوحد سبحا
صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر أي ومن 
السبيل جائر عن القصد وهي سبيل الغي وقال هذا صراط علي مستقيم وقال ابن مسعود خط لنا رسول اهللا خطا 

اهللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن يساره مث قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه مث  وقال هذا سبيل
قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل اآلية فأن قيل فقد قال اهللا تعاىل قد جاءكم من اهللا نور 

مع يف سبيل واحد وهي مبنزلة اجلواد وكتاب مبني يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم قيل هي سبل جت
والطرق يف الطريق األعظم فهذه هي شعب األميان جيمعها اإلميان وهو شعبة كما جيمع ساق الشجرة أغصاهنا 

وشعبها وهذه السبل هي إجابة داعي داعي اهللا بتصديق خربه وطاعة أمره وطريق اجلنة هي إجابة الداعي إليها ليس 
صحيحه عن جابر قال جاءت مالئكة إىل النيب فقال بعضهم أنه نائم وقال بعضهم العني  إال وقد روى البخاري يف

نائمة والقلب يقظان فقالوا أن لصاحبكم هذا مثال فاضربوا له مثال فقالوا مثله مثل رجل بين دارا وجعل فيها مأدبة 
مل يدخل الدار ومل يأكل من املأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من املأدبة ومن مل جيب الداعي 

فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إن العني نائمة والقلب يقظان الدار اجلنة والداعي حممد فمن أطاع حممدا فقد 
أطاع اهللا ومن عصى حممدا فقد عصى اهللا وحممد فرق بني الناس ورواه الترمذي عنه ولفظه خرج علينا رسول اهللا 

رأيت يف املنام كأن جربيل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدمها لصاحبه أضرب له مثال فقال يوما فقال إين 
أمسع مسعت أذنك واعقل عقل قلبك إمنا مثلك ومثل أمتك كمثل ملك أختذ دارا مث بىن فيها بيتا مث جعل مائدة مث 

فاهللا هو امللك والدار اإلسالم والبيت  بعث رسوال يدعو الناس إىل طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه
اجلنة وأنت يا حممد الرسول فمن أجابك دخل اإلسالم ومن دخل اإلسالم دخل اجلنة ومن دخل اجلنة أكل ما فيها 
وصحح الترمذي من حديث عبد اهللا بن مسعود قال صلى رسول اهللا العشاء مث انصرف فأخذ بيدي حىت خرج يب 

خط على خطا مث قال ال تربحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فال تكلمهم فإهنم ال  إىل بطحاء مكة فاجلسين مث
  يكلمونك مث مضى رسول اهللا 

حيث أراد فبينا أنا جالس يف خطي إذا أتاين رجال كلهم الزط أشعارهم وأجسامهم ال أرى عورة وال أرى بشرا 
ا كان آخر الليل لكن رسول اهللا قد جاءين وأنا وينتهون إىل ال جياوزون اخلط مث يصدرون إىل رسول اهللا حىت إذ

جالس فقال لقد رآين منذ الليلة مث دخل على يف خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول اهللا إذا إذا رقد نفخ فبينا 
أنا قاعد ورسول اهللا متوسد فخذي إذا برجال عليهم ثياب بيض اهللا أعلم ما هبم من اجلمال فانتهوا إىل جملس طائفة 

عند راس رسول اهللا وطائفة منهم عند رجليه مث قالوا ما رأينا عبدا قد أوتى مثل ما أوتى هذا النيب أن عينيه منهم 
تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثال مثل سيد بىن قصرا مث جعل مأدبة فدعا الناس إىل طعامه وشرابه فمن أجابه أكل 

عذبه مث ارتفعوا واستيقظ رسول اهللا عند ذلك فقال مسعت ما من طعامه وشرب من شرابه ومن مل جيبه عاقبة أو قال 
قال هؤالء وهل تدري من هم قلت اهللا ورسوله أعلم قال هم املالئكة فتدري ما املثل الذي ضربوه قلت اهللا 

  ورسوله اعلم قال الرمحن بين اجلنة ودعا إليها عباده فمن إجابه دخل اجلنة ومن مل جيبه عذبه 



  يف درجات اجلنة قال تعاىل الباب السابع عشر

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا اجملاهدين 
بأمواهلم وأنفسهم على القاعدون درجة وكال وعد اهللا احلسىن وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما 

ان اهللا غفورا رحيما ذكر ابن جرير عن هشام ابن حسان عن جبلة بن عطية عن أبن درجات منه ومغفرة ورمحة وك
حمرييز قال فضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه قال هي سبعون درجة ما بني الدرجتني عدو 

قوله تعاىل هلم درجات عند الفرس اجلواد املضمر سبعني عاما وقال ابن املبارك أنبأنا سلمة بن نبيط عن الضحاك يف 
رهبم قال بعضهم أفضل من بعض فريى الذي قد فضل به فضله وال يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد من 

  الناس وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أوال بدرجة مث أوقعه ثانيا بدرجات 

واجملاهد وقال تعاىل أفمن اتبع رضوان اهللا كمن فقيل األول بني القاعد املعذور واجملاهد والثاين بني القاعد بال عذر 
باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري هم درجات عند اهللا واهللا بصري مبا يعملون وقال تعاىل إمنا املؤمنون 
ومما الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلى رهبم يتوكلون الذين يقيمون الصالة 
رزقناهم ينفقون أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي ويف الصحيحني من حديث 

مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا قال أن أهل اجلنة ليتراءون أهل 
ن املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغاير من األفق م

رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني ولفظ 
البخاري يف األفق وهو أبني والغابر هو الذاهب املاضي الذي قد تدىل للغروب ويف التمثيل به دون الكواكب 

للرأس وهو أعلى فائدتان أحدمها بعده عن العيون والثانية أن اجلنة درجات بعضها أعلى من بعض وأن مل  املسامت
تسامت العليا السفلى كالبساتني املمتدة من رأس اجلبل إىل ذيله واهللا أعلم ويف الصحيحني أيضا من حديث سهل 

اجلنة كما ترون الكوكب يف أفق السماء وقال بن سعد أن رسول اهللا قال أن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرفة يف 
األمام أمحد حدثنا فرات أخربين فليح عن هالل يعين ابن علي عن عطاء عن أيب هريرة أن رسول اهللا أن أهل اجلنة 

ليتراءون يف اجلنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب يف األفق الطالع يف تفاصيل الدرجات قالوا يا 
لئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني ورجال هذا اإلسناد احتج رسول اهللا أو

هبم البخاري يف صحيحه ويف هذا احلديث الغارب ويف حديث أيب سعيد اخلدري الغابر وقوله الطالع صفة للكوكب 
ي رواه ابن املبارك عن فليح بن سليمان عن وصفة بكونه غاربا وبكونه طالعا وقد صرح هبذا املعىن يف احلديث الذ

هالل بن علي عن أيب هريرة عن النيب قال أن أهل اجلنة ليتراءون يف الغرف كما يرى الكوكب الشرقي والكوكب 
  الغريب يف األفق يف تفاصيل الدرجات قالوا يا رسول اهللا أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باهللا 

  املرسلني وهذا على شرط البخاري أيضا  وصدقوا
ويف املسند من حديث أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا أن املتحابني لترى غرفهم يف اجلنة كالكوكب الطالع 

الشرقي أو الغريب فيقال من هؤالء فيقال هؤالء املتحابون يف اهللا عز و جل يف املسند من حديث أيب سعيد اخلدري 
قال أن يف اجلنة مائة ولو أن العاملني اجتمعوا يف إحداهن وسعتهم ويف املسند عنه أيضا عن النيب قال أيضا عن النيب 

يقال لصاحب القرآن إذا دخل اجلنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء معه وهذا 



اه البخاري يف صحيحه عن النيب قال صريح يف أن درج اجلنة تزيد على مائة درجة وأما حديث أيب هريرة الذي رو
أن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله بني كل درجتني كما بني السماء واألرض فإذا سألتم اهللا 

فاسألوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أهنار اجلنة فأما أن تكون هذه املائة 
وإما أن تكون هنايتها هذه املائة ويف ضمن كل درجة دوهنا ويدل على املعىن األول حديث زيد بن  من مجلة الدرج

اسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا يقول من صلى هؤالء الصلوات اخلمس وصام 
اهللا أال أخرج فأوذن الناس  شهر رمضان كان حقا على اهللا أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه قلت يا رسول

قال ال ذر الناس يعملون وإن يف اجلنة مائة درجة بني كل درجتني منها مثل ما بني السماء واألرض وأعلى درجة 
منها الفردوس وعليها ما يكون العرش وهي أوسط شيء يف اجلنة ومنها تفجر أهنار اجلنة وإذا سألتم اهللا فسلوه 

لفظه وروى أيضا من حديث عطاء عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا قال أن يف الفردوس رواه الترمذي هكذا ب
اجلنة مائة درجة مث ذكر حنو حديث معاذ وفيه أيضا من حديث عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا يف اجلنة مائة 

  درجة ما بني كل درجتني مائة عام قال هذا حديث حسن غريب 
يرفعه أن يف اجلنة مائة درجة لو أن العاملني إ جتمعوا يف إحداهن لوسعتهم ورواه وفيه أيضا من حديث أيب سعيد 

  أمحد بدون لفظة يف كما تقدم وقد رويت هذه األحاديث بلفظة يف وبدوهنا وإن كان 

م احملفوظ ثبوهتا فهي من مجلة درجتها وإن كان احملفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار املتضمنة للدرج الصغار واهللا أعل
وال تناقض بني تقدير ما بني الدرجتني باملائة وتقديره باخلمسمائة الختالف السري يف السرعة والبطء والنيب ذكر هذا 
تقريبا لالفهام ويدل عليه حديث زيد بن حبان حدثنا عبد الرمحن بن شريح حدثين أبو هاينء التجييب مسعت أبا علي 

ول اهللا يقول مائة درجة يف اجلنة ما بني الدرجتني ما بني السماء التجييب مسعت أبا سعيد اخلدري يقول مسعت رس
  واألرض أو بعد ما بني السماء واألرض قلت يا رسول اهللا ملن قال للمجاهدين يف سبيل اهللا 

  الباب الثامن عشر يف ذكر أعلى درجاهتا واسم تلك الدرجة روى مسلم يف

ل إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فأنه من صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه مسع النيب يقو
صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشرا مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا 

ا سفيان عن ليث وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه شفاعيت وقال أمحد أنبأنا عبد الرزاق أنبأن
عن كعب عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال إذا صليتم فسلوا اهللا يل الوسيلة قيل يا رسول اهللا وما الوسيلة قال أعلى 

  درجة يف اجلنة ال يناهلا إال رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو 
يها وال يكون أنا فصال وال هكذا الرواية أن أكون أنا هو ووجهها أن تكون اجلملة خربا عن اسم كان املستتر ف

توكيدا بل مبتدأ ويف الصحيحني من حديث جابر قال قال رسول اهللا من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته إال 

كذا لفظ احلديث مقاما بالتنكري ليوافق لفظ اآلية وألنه ملا تعني واحنصر نوعه يف حلت له الشفاعة يوم القيامة ه
شخصه جرى جمرى املعرفة فوصف مبا توصف به املعارف وهذا ألطف من جعل الذي وعدته بدال فتأمله ويف املسند 

  من حديث عمارة بن غزية عن موسى بن وردان عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 



يلة درجة عند اهللا عز و جل ليس فوقها درجة فسلوا اهللا يل الوسيلة وذكره أبن أيب الدنيا وقال فيه درجة يف الوس
اجلنة ليس يف اجلنة درجة أعلى منها فسلوا اهللا أن يؤتيها على رؤوس اخلالئق وقال أبو نعيم أنبأنا سليمان بن أمحد 

ران العابد حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن حدثنا أمحد بن عمرو بن مسلم حدثنا عبد اهللا بن عم
األسود عن عائشة قالت جاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهللا واهللا أنك ألحب إيل من نفسي وإنك ألحب إيل من 

أهلي وأحب إيل من ولدي وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت مويت 
ت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك فلم يرد عليه النيب وموتك عرف

حىت نزل جربيل هبذا األية ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 
أعلم بإسناد هذا احلديث بأسا ومسيت درجة  والصاحلني وحسن أولئك رفيقا قال احلافظ أبو عبد اهللا املقدسي ال

النيب الوسيلة ألهنا أقرب الدرجات إىل عرش الرمحن وهي أقرب الدرجات إىل اهللا وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من 
القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد بلى كل ذي رأي إىل اهللا واسل ومعين الوسيلة من الوصلة 

فضل اجلنة وأشرفها وأعظمها نورا وقال صاحل بن عبد الكرمي قال لنا فضيل بن عياض أتدرون مل وهلذا كانت أ
حسنت اجلنة ألن عرش رب العاملني سقفها وقال احلكم آبن أبان عن عكرمة عن آبن عباس نور سقف مساكنكم 

أهنار اجلنة وللحور نور عرشه وقال بكر عن أشعث عن احلسن إمنا مسيت عدن ألن فوقها العرش ومنها تفجر 
العدنية الفضل على سائر احلور والقرىب والزلفى واحد وإن كان يف الوسيلة معىن التقرب إليه بأنواع الوسائل وقال 

الكليب آطلبوا إليه القربة باألعمال الصاحلة وقد كشف سبحانه عن هذا املعىن كل الكشف بقوله أولئك الذين 
هم اقرب فقوله أيهم اقرب هو تفسري للوسيلة اليت يبتغيها هؤالء الذين يدعوهم يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أي

املشركون من دون اهللا فيتنافسون يف القرب منه وملا كان رسول أعظم اخللق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
  خشية واعظمهم له حمبة كانت منزلته أقرب املنازل إىل 

مر النيب أمته أن يسألوها له لينالوا هبذا الدعاء زلفى من اهللا وزيادة اإلميان وأيضا اهللا وهي أعلى درجة يف اجلنة وأ
فإن اهللا سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له هبا مبا نالوه على يده من اإلميان واهلدى صلوات اهللا وسالمه 

من رواه بعلى فمعناه وقعت عليه عليه وقوله حلت عليه يروى عليه وله فمن رواه بالالم فمعناه حصلت له و
  شفاعيت واهللا أعلم 

  الباب التاسع عشر يف عرض الرب تعاىل سلعته اجلنة على عباده ومثنها الذي

  طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بني املؤمنني وبني رهبم 
اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه قال تعاىل إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل 

حقا يف التواراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 
فجعل سبحانه ها هنا اجلنة مثنا لنفوس املؤمنني وأمواهلم حبيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد 

  نواع من التأكيد وأكده بأ
  أحدها إخبارهم سبحانه وتعاىل بصيغة اخلرب املؤكد باداة أن 

  الثاين األخبار بذلك بصيغة املرضى الذي قد وقع وثبت واستقر 
  الثالث إضافة هذا العقد إىل نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا املبيع 



  ه وال يتركه الرابع أنه أخرب بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا ال خيلف
  اخلامس أنه أتى بصيغة على اليت للوجوب أعالما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو على نفسه 

  السادس أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه 
السابع أنه أخرب عن حمل هذا الوعد وأنه يف أفضل كتبه املنزلة من السماء وهي التوراة واإلجنيل والقرآن الثامن 

  ة استفهام اإلنكار وأنه ال أحد أوىف بعهده منه سبحانه إعالمه لعباده بصيغ
التاسع أنه سبحانه وتعاىل أمرهم أن يستبشروا هبذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد مت له العقد ولزم 

  حبيث ال يثبت فيه خيار وال يعرض له ما يفسخه 
به هو الفوز العظيم والبيع ههنا مبعىن املبيع الذي  العاشر أنه أخربهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه

أخذوه هبذا الثمن وهو اجلنة وقوله بايعتم به أي عاوضتم و ثامنتم به مث ذكر سبحانه أنه هذا العقد الذي وقع العقد 
  ومت هلم دون غريهم وهم التائبون 

لسائحون وفسرت السياحة بالصيام وفسرت مما يكره العابدون له مبا حيب احلامدون له على ما حيبون وما يكرهون ا
بالسفر يف طلب العلم وفسرت باجلهاد وفسرت بدوام الطاعة والتحقيق فيها أهنا سياحة القلب يف ذكر اهللا وحمبته 

واإلنابة إليه والشوق إىل لقائه ويترتب عليها كل ما ذكر من األفعال ولذلك وصف اهللا سبحانه نساء النيب الاليت لو 
ه بدله هبن بأهنن سائحات وليست سياحتهن جهادا وال سفرا يف طلب علم وال إدامة صيام وإمنا هي طلق أزواج

  سياحة قلوهبن يف حمبة اهللا تعاىل وخشيته واإلنابة إليه ذكره 
وتأمل كيف جعل اهللا سبحانه التوبة والعبادة قرينتني هذه ترك ما يكره وهذه فعل ما حيب واحلمد والسياحة قرينتني 

الثناء عليه بأوصاف كماله وسياحة اللسان يف أفضل ذكره وهذه سياحة القلب يف حبه وذكره وإجالله كما  هذا
جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتني يف صفة األزواج فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب وجعل اإلسالم 

سالم عالنية واإلميان يف القلب وجعل القنوت واإلميان قرينتني فهذا عالنية وهذا يف القلب كما يف املسند عنه اإل
والتوبة قرينتني هذا فعل ما حيب وهذا ترك ما يكره وجعل الثيوبة والبكارة قرينتني فهذه قد وطئت وارتاضت 

وذللت صعوهبا وهذه روضة أنف مل يرتع فيها بعد وجعل الركوع والسجود قرينتني وجعل األمر باملعروف والنهي 
ني وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعالما بأن إحدمها ال يكفي حىت يكون مع اآلخر وجعل ذلك عن املنكر قرينت

قرينا حلفظ حدوده فهذا حفظها يف نفس اإلنسان وذلك أمر غريه حبفظها وأفهمت اآلية خطر النفس اإلنسانية 
من هو ونظر إىل الثمن املبذول وشرفها وعظم مقدارها فإن السلعة إذا خفى عليك قدرها فآنظر إىل املشتري هلا 

فيها ما هو وانظر إىل ما جرى على يده عقد التبايع فالسلعة النفس واهللا سبحانه املشتري هلا والثمن هلا جنات النعيم 
  والسفري يف هذا العقد خري خلقه من املالئكة وأكرمهم عليه وخريهم من البشر وأكرمهم عليه 

  أ بنفسك أن ترعى مع اهلمل فارب... قد هيؤك ألمر لو فطنت له 
ويف جامع الترمذي من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل أال أن سلعة اهللا 

  غالية أال إن 

سلعة اهللا اجلنة قال هذا حديث حسن غريب ويف كتاب صفة اجلنة أليب نعيم من حديث أبان عن أنس قال جاء 
 فقال ما مثن اجلنة قال ال إله إال اهللا وشواهد هذا احلديث كثرية جدا ويف الصحيحني من أعرايب إىل رسول اهللا

حديث أيب هريرة أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا فقال يا رسول دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة فقال تعبد اهللا 



ل والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم رمضان قا
شيئا أبدا وال أنقص منه فلما وىل قال من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا ويف صحيح مسلم 

عن جابر قال أتى النعمان بن قوقل إىل رسول اهللا فقال يا رسول اهللا أرأيت إذا صليت املكتوبة وحرمت احلرام 
جلنة فقال النيب نعم ويف صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول اهللا من مات وأحللت احلالل أدخل ا

وهو يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة ويف سنن أيب داود عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا 
 عنه قال رسول اهللا أتاين يقول من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة ويف الصحيحني عن أيب ذر رضي اهللا

آت من ريب فأخربين أو قال فبشرين أنه من مات من أمتك ال يشرك شيئا دخل اجلنة قلت وأن زىن وأن سرق قال 
وإن زىن وأن سرق ويف الصحيحني من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا من قال أشهد أن ال إله إال اهللا 

ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وأن  وحده ال شريك له وان حممدا عبده
اجلنة حق وأن النار حق أدخله اهللا من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء ويف لفظ أدخله اهللا اجلنة على ما كان من عمل 

ن وراء هذا احلائط ويف صحيح مسلم أن رسول اهللا أعطى أبا هريرة نعليه فقال أذهب بنعلي هاتني فمن لقيت م
يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبه فبشره باجلنة وقال روح آبن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن احلسن قال 
مثن اجلنة ال إله إال اهللا وروى أبو نعيم من حديث أيب الزبري عن جابر قال مسعت رسول اهللا يقول ال يدخل أحدا 

  لنار وال أنا منكم اجلنة عمله وال جيريه من ا

  إال بتوحيد اهللا تعاىل وإسناده على شرط مسلم وأصل احلديث يف الصحيح فصل 
وههنا أمر جيب التنبيه عليه وهو أن اجلنة إمنا تدخل برمحة اهللا تعاىل وليس عمل العبد مستقال بدخوهلا وإن كان سببا 

ونفى رسول اهللا دخوهلا باألعمال بقوله لن يدخل وهلذا أثبت اهللا تعاىل دخوهلا باألعمال يف قوله مبا كنتم تعملون 
أحد منكم اجلنة بعمله وال تنايف بني األمرين لوجهني أحدمها ما ذكره سفيان وغريه قال كانوا يقولون النجاة من 
النار يعفر اهللا ودخول اجلنة برمحته واقتسام املنازل والدرجات باألعمال ويدل على هذا حديث أيب هريرة الذي 

أن شاء اهللا تعاىل أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهلم رواه الترمذي والثاين أن الباء اليت نفت  سيأيت
الدخول هي باء املعاوضة اليت يكون فيها أحد العوضني مقابال لآلخر والباء اليت أثبتت الدخول هي باء السببية اليت 

مستقال حبصوله وقد مجع النيب بني األمرين بقوله سدوا وقاربوا تقتضي سببية ما دخلت عليه لغرية وأن مل يكن 
وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا أال أن يتغمدين اهللا برمحته 

ذلك وجزم ومن عرف اهللا تعاىل وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصريه وذنوبه وابصر هذين املشهدين بقلبه عرف 
  به واهللا سبحانه وتعاىل املستعان 

  الباب العشرون يف طلب أهل اجلنة هلا من رهبم وطلبها هلم وشفاعتها فيهم

إىل رهبم عز و جل قال اهللا تعاىل حكاية عن أويل األلباب من عباده قوهلم ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لألميان أن أمنوا 
نا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع اإلبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوب

  القيامة إنك ال ختلف امليعاد واملعىن وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول اجلنة وقالت طائفة 

در على تصديق رسلك معناه وآتنا ما وعدتنا على اإلميان برسلك وليس بسهل حذف األسم واحلرف معا إال أن يق
وطاعة رسلك وحينئذ فيتكافأ التقديران ويترجح األول بأنه قد تقدم قوهلم ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لألميان أن 



آمنوا بربكم فآمنا وهذا صريح يف األميان بالرسول واملرسل مث توسلوا إليه بأمياهنم أن يؤتيهم ما وعدهم على السنة 
بوعدهم هلم بذلك من الرسل وذلك أيضا يتضمن التصديق هبم واهنم بلغوهم وعده فصدقوا  الرسل فإهنم أمنا مسعوا

به وسألوه أن يؤتيهم إياه وهذا هو الذي ذكره السلف واخللف يف االية وقيل املعىن آتنا ما وعدتنا من النصر 
أمره وهنيه ورسله ووعده والظفر على ألسنة الرسل واألول أعم وأكمل وتأمل كيف تضمن إمياهنم به واإلميان ب

ووعيده وأمسائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده واخلوف من وعيده واستجابتهم ألمره فبمجموع ذلك صاروا 
مؤمنني برهبم فبذلك صح هلم التوسل إىل سؤال ما وعدهم به والنجاة من عذابه وقد أشكل على بعض الناس 

وأجاب بأن هذا تعبد حمض كقوله رب أحكم باحلق وقول سؤاهلم أن ينجز هلم وعده مع أنه فاعل لذلك وال بد 
املالئكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وخفي على هؤالء أن الوعد معلق بشروط منها الرغبة إليه سبحانه وتعاىل 

ز هلم ما وسؤاله أن ينجزه هلم كما أنه معلق باألميان وموافاهتم به وان ال يلحقه ما حيبطه فإذا سألوه سبحانه أن ينج
وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم وإعانتهم على األسباب اليت ينجز هلم هبا وعده فكان هذا الدعاء من أهم 

األدعية وأنفعها وهم أحوج إليه من كثري من األدعية وأما قوله رب أحكم فهذا سؤال له سبحانه وتعاىل أن 
كذا سؤال املالئكة رهبم أن يغفر للتائبني هو من األسباب ينصرهم على أعدائهم فيحكم هلم عليهم بالنصر والغلبة و

اليت توجب هبا هلم املغفرة فهو سبحانه نصب األسباب اليت يفعل هبا ما يريده بأوليائه وأعدائه وجعلها أسبابا إلرادته 
يت توجب كما جعلها أسبابا لوقوع مراده فمنه السبب واملسبب وأن أشكل عليك ذلك فانظر إىل خلقه األسباب ال

حمبته وغضبه فهو حيب ويرضى ويغضب ويسخط عن األسباب اليت خلقها وشاءها فالكل منه وبه مبتدأ من مشيئته 
وعائد إىل حكمته وحده وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد ال يلجه إال العاملون باهللا ونظري هذه اآلية يف سؤاله ما 

  اليت وعد املتقون كانت هلم جزاء وعد به قوله تعاىل قل أذلك خريا أم جنة اخللد 

ومصريا هلم فيها ما يشاؤن خالدين كان على ربك وعدا مسؤال يسأله إياه عباده املؤمنون ويسأله إياه مالئكته هلم 
فاجلنة تسأل رهبا أهلها وأهلها يسألونه إياها واملالئكة تسأهلا هلم والرسل يسألونه إياها هلم وألتباعهم ويوم القيامة 

سبحانه بني يديه يشفعون فيها لعباده املؤمنني ويف هذا من متام ملكه وإظهار رمحته وإحسانه وجوده وكرمه  يقيمهم
وأعطائه ما سئل ما هو من لوازم أمسائه وصفاته واقتضائها آلثارها ومتعلقاهتا فال جيوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها 

منه ويرغب إليه فخلق من يسأله وأهلمه سؤاله وخلق له ما فالرب تعاىل جواد له اجلود كله حيب أن يسئل ويطلب 
يسأله إياه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله وذلك حملبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه وهو يغضب إذا 

  مل يسئل 
  وبين آدم حني يسئل يغضب ... اهللا يغضب إن تركت سؤاله 

 وهو حيب امللحني يف الدعاء وكلما أحل العبد عليه يف السؤال أحبه وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤاال
وقربه وأعطاه يف احلديث من مل يسأل اهللا يغضب عليه فال إله إال هو أي جناية جنت القواعد الفاسدة على اإلميان 

هلذا وما كنا وحالت بني القلوب وبني معرفة رهبا وأمسائه وصفات كماله ونعوت جالله واحلمد هللا الذي هدانا 
  لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 

قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو إبن أيب إسحاق حدثنا يزيد بن أيب مرثد قال قال أنس بن مالك قال رسول اهللا 
هم ما من مسلم يسأل اهللا اجلنة ثالثا إال قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار باهللا ثالثا قالت النار الل

إجره من النار رواه الترمذي والنسائي وإبن ماجه عن هناد بن السري عن أيب األحوص عن أيب إسحاق عن يزيد به 
وقال احلسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن ليث عن يونس بن حبان عن أيب حازم عن أيب 



ع مرات اال قالت اجلنة يا رب أن عبدك فالنا يسالين هريرة قال قال رسول اهللا ما سأل اهللا عبد اجلنة يف يوم سب
فأدخلينه وقال ابو يعلى املوصلى حدثنا ابو خيثمة زهري بن حرب حدثنا جرير عن يونس عن أيب حازم عن أيب 

هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا ما استجار عبد من النار سبع مرات إال قالت النار أن عبدك فالنا إستجار 
  أجره وال يسأل عبد اجلنة سبع مرات إال قالت اجلنة يا رب أن عبدك فالنا سألين فأدخله مين ف

اجلنة وإسناده على شرط الصحيحني وقال أبو داود يف مسنده حدثنا شعبة حدثين يونس بن حبان مسع أبا علقمة 
أدخله اجلنة وقال احلسن بن سفيان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا من قال أسأل اهللا اجلنة سبعا قالت اجلنة اللهم 

حدثنا املقدمي حدثنا عمر بن علي عن حيىي بن عبد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أكثروا مسألة اهللا 
اجلنة واستعيذوا به من النار فأهنما شافعتان مشفعتان وأن العبد إذا أكثر مسألة اهللا اجلنة قالت اجلنة يا رب عبدك 

ي سألينك فأسكنه إياي وتقول النار يا رب عبدك هذا الذي إستعاذ بك مين فاعذه وقد كان مجاعة من هذا الذ
السلف ال يسألون اهللا اجلنة ويقولون حسبنا أن جيرينا من النار فمنهم أبو الصهباء صلة بن أشيم صلى ليلة إىل 

ألك اجلنة ومنهم عطاء السلمي كان ال يسأل السحر مث رفع يديه وقال اللهم أجرين من النار أو مثلي جيترئ أن يس
اجلنة فقال له صاحل املري أن أبان حدثين عن أنس أن النيب قال يقول اهللا عز و جل انظروا يف ديوان عبدي فمن 

رايتموه سألين اجلنة أعطيته ومن أستعذ يب من النار أعذته فقال عطاء كفاين أن جيريين من النار ذكرها أبو نعيم وقد 
بو داود يف سننه من حديث جابر يف قصة صالة معاذ وتطويله هبم أن النيب قال للفيت يغىن الذي شكاه كيف روى أ

تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاحتة الكتاب وأسأل اهللا اجلنة وأعوذ به من النار وأين ال أدري ما دندنتك 
أيب داود من حديث حممد بن املنكدر عن جابر عن عبد ودندنة معاذ فقال النيب أين ومعاذا حوهلا ندندن ويف سنن 

اهللا قال قال رسول اهللا ال يسئل بوجه اهللا إال اجلنة رواه عن أمحد بن عمرو العصفري حدثنا يعقوب بن إسحاق 
حدثنا سليمان بن معاذ عن حممد فذكره وقد تقدم يف أول الكتاب حديث الليث عن معاوية عن صاحل عن عبد 

بشري يرفع احلديث ما من يوم إال واجلنة والنار يسأالن تقول اجلنة يا رب قد طابت متاري وأطردت  امللك أبن أيب
أهناري واشتقت إىل أوليائي فعجل إىل بأهلي احلديث فاجلنة تطلب أهلها بالذات وجتذهبم إليه جذبا والنار كذلك 

يعلي املوصلي يف مسنده حدثنا إسحاق بن أيب  وقد أمرنا رسول اهللا أن ال نزال نذكرمها وال ننسامها كما روى أبو
  إسرائيل حدثنا أيوب بن أيب 

شبيب الصنعاين قال كان فيما عرضنا على رباح بن زيد حدثين عبد اهللا بن منري مسعت عبد الرمحن بن يزيد يقول 
رسول اهللا قال اجلنة  مسعت عبد اهللا بن عمر يقول مسعت رسول اهللا يقول ال تنسوا العظيمتني قلنا وما العظيمتان يا

والنار وذكر أبو بكر الشافعي من حديث كليب بن حرب قال مسعت رسول اهللا يقول اطلبوا اجلنة جهدكم 
واهربوا من النار جهدكم فإن اجلنة ال ينام طالبها وإن النار ال ينام هارهبا وإن اآلخرة اليوم حمفوفة باملكاره وإن 

  تلهينكم عن اآلخرة  الدنيا حمفوفة باللذات والشهوات فال

  الباب احلادي والعشرون يف أمساء اجلنة ومعانيها واشتقاقها وهلا عدة

أمساء باعتبار صفاهتا ومسماها واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وختتلف باعتبار الصفات فهي متباينة 
  رسله وأمساء اليوم اآلخر وأمساء النار من هذا الوجه وهكذا أمساء الرب سبحانه وتعاىل وأمساء كتابه وأمساء 

االسم األول اجلنة وهو االسم العام املتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة 



والسرور وقرة األعني واصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه اجلنني الستتاره يف البطن واجلان الستتاره 
واجملن لستره ووقايته الوجه واجملنون الستتار عقله وتواريه عنه واجلان وهي احلية الصغرية الرقيقة ومنه عن العيون 

  قول الشاعر 
  وأكملت فلو جن إنسان من احلسن جنت ... فذقت وجلت وأبكرت 

وال يستحق  أي لو غطى وستر عن العيون لفعل هبا ذلك ومنه مسى البستان جنة ألنه يستر داخله باألشجار ويغطيه
هذا االسم إال موضع كثري األشجار خمتلف األنواع واجلنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غريه ومنه قوله تعاىل 

أختذوا أمياهنم جنة أي يستترون هبا من إنكار املؤمنني عليهم ومنه اجلنة بالكسر كما قال تعاىل من اجلنة والناس 
كة يسمون جنة واحتجوا بقوله تعاىل وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا قالوا وذهبت طائفة من املفسرين إىل أن املالئ

  وهذا النسب قوهلم املالئكة بنات اهللا ورجحوا هذا القول بوجهني 
  أحدمها إن النسب الذي جعلوه إمنا زعموا أنه بني املالئكة وبينه وال بني اجلن 

  وبينه 
أي قد علمت املالئكة أن الذين قالوا هذا القول حمضرون للعذاب  الثاين قوله تعاىل ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون

والصحيح خالف ما ذهب إليه هؤالء وإن اجلنة هم اجلن نفسهم كما قال تعاىل من اجلنة والناس وعلى هذا ففي 
لوا سروات اآلية قوالن أحدمها قول جماهد قال قالت كفار قريش املالئكة بنات اهللا فقال هلم ابو بكر فمن أمهاهتم قا

اجلن وقال الكليب قالوا تزوج من اجلن فخرج من بينهما املالئكة وقال قتادة قالوا صاهر اجلن فخرج من بينهما 
املالئكة وقال قتادة قالوا صاهر اجلن والقول الثاين هو قول احلسن قال أشركوا الشياطني يف عبادة اهللا فهو النسب 

ا احتج به أصحاب القول األول ليس مبستلزم لصحة قوهلم فإهنم ملا الذي جعلوه والصحيح قول جماهد وغريه وم
قالوا املالئكة بنات اهللا وهم من اجلن عقدوا بينه وبني اجلن نسبا هبذا اإليالد وجعلوا هذا النسب متوالد بينه وبني 

هنم حملضرون احلساب اجلن وأما قوله ولقد علمت اجلنة أهنم حملضرون فالضمري يرجع إىل اجلنة أي قد علمت اجلنة أ
قاله جماهد أي لو كان بينه وبينهم نسب مل حيضروا للحساب كما قال تعاىل وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا 

وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم فجعل سبحانه عقوبتهم بذنوهبم وإحضارهم للعذاب مبطال لدعواهم الكاذبة 
  قوهلم من التقدير األول فتأمله واملقصود ذكر أمساء اجلنة فصل وهذا التقدير يف االية أبلغ يف إبطال 

االسم الثاين دار السالم وقد مساها اهللا هبذا االسم يف قوله هلم دار السالم عند رهبم وقوله واهللا يدعوا إىل دار 
حانه وتعاىل السالم السالم وهي احق هبذا االسم فإهنا دار السالمة من كل بلية وآفة ومكروه وهي دار اهللا وامسه سب

الذي سلمها وسلم اهلها وحتيتهم فيها سالم واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت والرب 
تعاىل يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعاىل هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون سالم قوال من رب رحيم وسيأيت حديث 

م يف اجلنة وكالمهم كلهم فيها سالم أي ال لغو فيها وال فحش وال باطل جابر يف سالم الرب تبارك وتعاىل عليه
كما قال تعاىل ال يسمعون فيها لغوا إال سالما واما قوله تعاىل واما إن كان من أصحاب اليمني فسالم لك من 

صود وإمنا معىن اصحاب اليمني فأكثر املفسرون حاموا حول املعىن وما وردوه وقالوا أقواال ال خيفى بعدها عن املق
  اآلية واهللا أعلم فسالم لك ايها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمني 

أي فسالمه لك كائنا من أصحاب اليمني الذين سلموا من الدنيا وإنكارها ومن النار وعذاهبا فبشر بالسالمة عند 
قوله ابشري بروح ورحيان ورب غري غضبان ارحتاله من الدنيا وقدومه على اهللا كما يبشر امللك روحه عند أخذها ب



  وهذا أول البشرى اليت للؤمن يف اآلخرة فصل 
االسم الثالث دار اخللد ومسيت بذلك ألن أهلها ال يظعنون عنها أبدا كما قال تعاىل عطاء غري جمذوذ وقال إن هذا 

يت إبطال قول من قال من اجلهمية لرزقنا ما له من نفاذ وقال أكلها دائم وظلها وقال وما هم منها مبخرجني وسيأ
واملعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها أن شاء اهللا تعاىل فصل االسم الرابع دار املقامة قال تعاىل حكاية عن أهلها 
وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن أن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها نصب 

أنزلنا دار اخللود أقاموا فيها ابدا ال ميوتون وال يتحولون منها أبدا قال الفراء والزجاج املقامة مثل اإلقامة قال مقاتل 
  يقال أقمت باملكان إقامة ومقامة ومقاما فصل 

االسم اخلامس جنة املأوى قال تعاىل عندها جنة املأوى واملأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إىل املكان وصار إليه 
استقر به وقال عطاء عن ابن عباس هي اجلنة اليت يأوي إليها جربيل واملالئكة وقال مقاتل والكليب هي جنة تأوي و

إليها أرواح الشهداء وقال كعب جنة املأوى جنة فيها طري خضر ترتع فيها أرواح الشهداء وقالت عائشة رضي اهللا 
ن أمساء اجلنة كما قال تعاىل وأما من خاف مقام ربه عنها وزر بن حبيش هي جنة من اجلنان والصحيح أنه اسم م

  وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى وقال يف النار فإن اجلحيم هي املأوى وقال ومأواكم النار 

  فصل 
االسم السادس جنات عدن فقيل هي اسم جلنة من اجلنان والصحيح أنه اسم جلنة اجلنان وكلها جنات عدن قال 

عدن اليت وعد الرمحن عباده بالغيب وقال تعاىل جنات عدن يدخلوهنا حيلون فيها من اساور من ذهب تعاىل جنات 
ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقال تعاىل ومساكن طيبة يف جنات عدن واالشتقاق يدل على أن مجيعها جنات عدن فإنه 

وعدنت اإلبل مبكان كذا لزمته فلم تربح منه  من اإلقامة والدوام يقال عدن باملكان إذا أقام به وعدنت البلد توطنته
قال اجلوهري ومنه جنات عدن أي إقامة ومنه مسى املعدن بكسر الدال ألن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء 

  ومركزه كل شيء معدنه والعادن الناقة املقيمة يف املرعى فصل 
يوان واملراد اجلنة عند أهل التفسري قالوا وأن اآلخرة االسم السابع دار احليوان قال تعاىل وإن الدار اآلخرة هلي احل

يعين اجلنة هلي احليوان هلي دار احلياة اليت ال موت فيها فقال الكليب هي حياة ال موت فيها قال وقال الزجاج هي 
قال أبو عبيدة دار احلياة الدائمة وأهل اللغة على أن احليوان مبعىن احلياة قال أبو عبيدة وأبن قتيبة احلياة احليوان 

احلياة واحليوان واحلي بكسر احلاء واحد قال أبو علي يعين أهنا مصادر فاحلياة فعلة كاجللبة واحليوان كالنزوان 
أي إذا احلياة حياة وأما أبو زيد فخالفهم وقال احليوان ... والغليان واحلي كالعي قال العجاج كنا هبا إذا احلياة حي 

ت ما ال روح فيه والصواب أن احليوان يقع على ضربني أحدمها مصدر كما حكاه أبو ما فيه روح واملوتان واملوا
عبيدة والثاين وصف كما حكاه أبو زيد وعلى قول أيب زيد احليوان مثل احلي خالف امليت ورجح القول األول بأن 

واجاب من رجح القول  الفعالن بابه املصادر كالنزوان والغليان خبالف الصفات فإن باهبا فعالن كسكران وغضبان
الثاين بإن فعالن قد جاء يف الصفات أيضا قالوا رجل ضميان للسريع اخلفيف وزفيان قال يف الصحاح ناقة رفيان 
سريعة وقوس زفيان سريعة االرسال للسهم فيحتمل قوله تعاىل وإن الدار اآلخرة هلي احليوان معنيني احدمها أن 

  نغيص فيها وال نفاد هلا احلياة اآلخرة هي احلياة آلهنا ال ت

أي ال يشوهبا ما يشوب احلياة يف هذه الدار فيكون احليوان مصدرا على هذا الثاين أن يكون املعىن أهنا الدار اليت 
  تفىن وال تنقطع وال تبيد كما يفىن األحياء يف هذه الدنيا فهي أحق هبذا االسم من احليوان الذي يفىن وميوت فصل 



س قال تعاىل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعاىل أن الذين االسم الثامن الفردو
آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال خالدين فيها والفردوس اسم يقال على مجيع اجلنة ويقال 

لبستان والفراديس البساتني قال على أفضلها وأعالها كأنه أحق هبذا االسم من غريه من اجلنات وأصل الفردوس ا
كعب هو البستان الذي فيه االعناب وقال الليث الفردوس جنة ذات كروم يقال كرم مفردس أي معرش وقال 
الضحاك هي اجلنة امللتفة باألشجار وهو اختيار املربد وقال الفردوس فيما مسعت من كالم العرب الشجر امللتف 

  قال وهلذا مسى باب الفراديس بالشام وانشد جلرير  واألغلب عليه العنب ومجعه الفراديس
  يا بعد من باب الفراديس ... فقلت للركب إذ جد املسري بنا 

وقال جماهد هذا البستان بالرومية واختاره الزجاج فقال هو بالرومية منقول إىل لفظ العربية قال وحقيقتة أنه 
جنان من الفردوس فيها خيلد ... وأن ثواب اهللا كل خملد البستان الذي جيمع كل ما يكون يف البساتني قال حسان 

  فصل 
االسم التاسع جنات النعيم قال تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم وهذا ايضا آسم جامع 

يبة واملنظر جلميع اجلنات ملا تضمنته من األنواع اليت يتنعم هبا من املأكول واملشروب وامللبوس والصور والرائحة الط
  البهيج واملساكن الواسعة وغري ذلك من النعيم الظاهر والباطن فصل 

االسم العاشر املقام األمني قال تعاىل أن املتقني يف مقام أمني واملقام األمني موضع اإلقامة واألمني اآلمن من كل سوء 
  وآفة ومكروه وهو الذي قد مجع صفات األمن كلها 

اب وأنواع النقص واهله آمنون فيه من اخلروج والنغص والنكد والبلد األمني الذي قد فهو آمن من الزوال واخلر
أمن من أهله فيه مما خيالف منه سواهم وتأمل كيف ذكر سبحانه األمن يف قوله تعاىل أن املتقني يف مقام أمني ويف قوله 

فال خيافون انقطاع الفاكهة وال سوء  تعاىل يدعون فيها بكل فاكهة آمنني فجمع هلم بني أمن املكان وأمن الطعام
  عاقبتها ومضرهتا وأمن اخلروج منها فال خيافون ذلك وأمن من املوت فال خيافون فيها موتا فصل 

االسم احلادي عشر والثاين عشر مقعد الصدق وقدم الصدق قال تعاىل إن املتقني يف جنات وهنر يف مقعد صدق 
من املقعد احلسن فيها كما يقال مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة فسمى جنته مقعد صدق حلصول كل ما يراد 

وحالوة صادقة ومحلة صادقة ومنه الكالم الصدق حلصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة يف كالمهم الصحة 
والكمال ومنه الصدق يف احلديث والصدق يف العمل والصديق الذي يصدق قوله بالعمل والصدق بالفتح الصلب 

اح ويقال للرجل الشجاع أنه لذو مصدق أي صادق احلملة وهذا مصداق هذا اي ما يصدقه ومنه الصداقة من الرم
لصفاء املودة واملخالة ومنه صدقين القتال وصدقين املودة ومنه قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق وخمرج 

شيء حتته وهو ال يتضمن  صدق وذلك كله للحق الثابت املقصود الذي يرغب فيه خبالف الكذب الباطل الذي ال
أمرا ثابتا قط وفسر قوم صدق باجلنة وفسر باألعمال اليت تنال هبا اجلنة وفسر بالسابقة اليت سبقت هلم من اهللا 

وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك والتحقيق أن اجلميع حق فأهنم سبقت هلم من اهللا احلسىن بتلك 
ها هلم على يد رسوله وأدخر هلم جزاءها يوم القيامة ولسان الصدق وهو لسان الثناء السابقة أي باألسباب اليت قدر

الصادق مبحاسن األفعال ومجيل الطرائق ويف كونه لسان صدق اشارة إىل مطابقته للواقع وأنه أثناء حبق ال بباطل 
وهو دخوله وخروجه  ومدخل الصدق وخمرج الصدق هو املدخل واملخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على اهللا

باهللا وهللا وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه ال يزال داخال يف أمر وخارجا من أمر فمىت كان دخوله هللا وباهللا 
  وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق واخرج خمرج صدق واهللا املستعان 



  تانالباب الثاين والعشرون يف عدد اجلنات وأهنا نوعان جنتان من ذهب وجن

  من فضة 
اجلنة اسم شامل جلميع ما حوته من البساتني واملساكن والقصور وهي جنات كثرية جدا كما روى البخاري يف 

صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم حارثة بن سرقة أتت رسول اهللا عليه وسلم فقالت يا 
به سهم غريب فإن كان يف اجلنة صربت وأن كان غري ذلك نيب اهللا أال حتدثين عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصا

اجتهدت عليه يف البكاء قال يا أم حارثة أهنا جنان يف اجلنة وإن أبنك أصاب الفردوس األعلى ويف الصحيحني من 
حديث أيب موسى االشعري عن رسول اهللا أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة 

وحليتهما وما فيهما وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن وقد  آنيتهما
قال تعاىل وملن خاف مقام ربه جنتان فذكرمها مث قال ومن دوهنما جنتان فهذه أربع وقد اختلف يف قوله ومن دوهنما 

طائفة من دوهنما أي أقرب منهما إىل العرش فيكونان فوقهما  هل املراد به اهنما فوقهما او حتتهما على قولني فقالت
وقالت طائفة بل معىن من دوهنما حتتهما قالوا وهذا املنقول يف لغة العرب إذا قالوا هذا دون هذا أي دونه يف املنزلة 

تقصري  كما قال بعضهم ملن بالغ يف مدحه أنا دون ما تقول وفوق ما يف نفسك ويف الصحاح دون نقيض فوق وهو
  عن الغاية مث قال ويقال هذا دون هذا أي أقرب منه والسياق يدل على تفضيل اجلنتني األوليني من عشرة أوجه 

أحدها قوله ذواتا أفنان وفيه قوالن أحدمها أنه مجع فنن وهو الغصن والثاين أنه مجع فن وهو الصنف أي ذواتا 
ني بعدمها الثاين قوله فيهما عينان جتريان ويف اآلخريني فيهما أصناف شىت من الفواكه وغريها ومل يذكر ذلك يف اللت

عينان نضاختان والنضاخة هي الفوارة واجلارية السارحة وهي أحسن من الفوارة فإهنا تتضمن الفوران واجلريان 
ني الثالث أنه قال فيهما من كل فاكهة زوجان ويف اآلخريني فيهما فاكهة وخنل ورمان وال ريب أن وصف األولي

أكمل واختلف يف هذين الزوجني بعد االتفاق على أهنما صنفان فقالت طائفة الزوجان الرطب واليابس الذي ال 
  يقصر يف فضله وجودته عن الرطب وهو يتمتع به كما يتمتع باليابس وفيه نظر ال خيفى 

ظاهر واهللا أعلم أنه وقالت طائفة الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب وقالت طائفة نوعان ومل تزد وال
  احللو واحلامض واألبيض واألمحر وذلك ألن اختالف أصناف الفاكهة أعجب واشهى وألذ للعني والفم 

الرابع أنه قال متكئني على فرش بطائنها من إستربق وهذا تنبية على فضل الظهائر وخطرها ويف األخريني قال 
ابس والبسط وفسر بالفرش وفسر باحملابس فوقها ٢حمتكئني على رفرف خضر وعبقري حسان وفسر الرفرف بامل
  وعلى كل قول فلم يصفه مبا وصف به فرش اجلنتني األوليني 

  اخلامس أنه قال وجىن اجلنتني دان أي قريب وسهل يتناولونه كيف شاؤا ومل يذكر ذلك يف اآلخريني 
رون غريهم لرضاهن هبم وحمبتهن السادس أنه قال فيهن قاصرات الطرف أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن فال ي

هلم وذلك يتضمن قصر أطراف أزواجهن عليهن فال يدعهم حسنهن أن ينظروا إىل غريهن وقال يف اآلخريني حور 
  مقصورات يف اخليام ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغريها 

راقه وحسنه ومل يذكر ذلك يف اليت بعدها الثامن أنه السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت واملرجان يف صفاء اللون وأش
قال سبحانه وتعاىل يف اجلنتني األوليني هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وهذا يقتضي أن أصحاهبما من أهل 

االحسان املطكق الكامل فكان جزاؤهم بإحسان كامل التاسع أنه بدأ بوصف اجلنتني األوليني وجعلهما جزءا ملن 
هذا يدل على أهنما أعلى جزاء اخلائف ملقامه فرتب اجلزاء املذكور على اخلوف ترتيب املسبب على خاف مقامه و



  سببه وملا كان اخلائفون على نوعني مقربني وأصحاب ميني ذكر جنيت املقربني مث ذكر جنيت أصحاب اليمني 
وهري فإن قيل فكيف انقسمت العاشر أنه قال ومن دوهنما جنتان والسياق يدل على أنه نقيض فوق كما قال اجل

هذه اجلنان األربع على من خاف مقام ربه قيل ملا كان اخلائفون نوعني كما ذكرنا كان للمقربني منهم اجلنتان 
العاليتان وألصحاب اليمني اجلنتان اللتان دوهنما فإن قيل فهل اجلنتان جملموع اخلائفني يشتركون فيهما أم لكل 

قيل هذا فيه قوالن للمفسرين ورجح القول الثاين بوجهني أحدمها من جهة النقل والثاين  واحد جنتان ومها البستانان
من جهة املعىن فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا عن رسول اهللا قال مها بستانني يف رياض 

  اجلنة وأما الذي 

زاء اجتناب احملارم فإن قيل فكيف قال يف ذكر النساء من جهة املعىن فإن إحدى اجلنتني جزاء أداء األوامر والثانية ج
فيهن يف املوضعني وملا ذكر غريهن قال فيهما قيل ملا ذكر الفرش قال بعدها فيهن خريات حسان مث أعاده يف اجلنتني 

  األخريني هبذا اللفظ ليتشاكل اللفظ واملعىن واهللا أعلم 

  بعض اجلنان وغرسها الباب الثالث والعشرون يف خلق الرب تبارك وتعاىل

  بيده تفضيال هلا على سائر اجلنان 
وقد أختذ الرب وتعاىل من اجلنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه وغرسها بيده فهي سيدة اجلنان 

واهللا سبحانه وتعاىل خيتار من كل نوع أعاله وأفضله كما اختار من املالئكة جربيل ومن البشر حممدا ومن 
العليا ومن البالد مكة ومن األشهر احملرم ومن الليايل ليلة القدر ومن األيام يوم اجلمعة ومن الليل وسطه السموات 

ومن األوقات أوقات الصالة إىل غري ذلك فهو سبحانه وتعاىل خيلق ما يشاء وخيتار وقال الطرباين يف معجمه حدثنا 
يث قال الطرباين يف معجمه وحدثنا أبوو الزنباع روح مطلب بن شعيب االزدي حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الل

بن الفرج حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث عن زياد بن حممد األنصاري عن حممد بن كعب القرظي عن فضالة بن 
عبيد عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا ينزل اهللا تعاىل يف آخر ثالث ساعات يبقني من الليل فينظر اهللا يف الساعة 
األوىل منهن يف الكتاب الذي ال ينظر فيه غريه فيمحو ما يشاء ويثبت مث ينظر يف الساعة الثانية إىل جنة عدن وهي 

مسكنه الذي يسكن فيه وال يكون معه فيها أحد إال األنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما مل تره عني أحد وال 
أال مستغفر يستغفرين فأغفر له أال سائل يسألين فأعطيه أال خطر على قلب بشر مث يهبط آخر ساعة من الليل فيقول 

داع يدعوين فأستجيب له حىت يطلع الفجر قال تعاىل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده اهللا تعاىل 
د ومالئكته قال احلسن بن سفيان حدثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح قال حدثين خايل عبد الرمحن بن عب

احلميد بن سامل حدثنا حيىي بن أيوب عن داود بن ايب هند عن أنس بن مالك أن رسول اهللا قال إن اهللا بين الفردوس 
  بيده وحظرها على كل مشرك وكل مدمن مخر ومتكرب وقد ذكر الدارمي والنجار وغريها من حديث 

ث ابن نوفل عن أخيه عبد اهللا بن أبيه عبد أيب معشر جنيح بن عبد الرمحن متكلم فيه عن عون بن عبد اهللا بن احلار
اهللا بن احلارث قال قال رسول اهللا خلق اهللا ثالثة أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس 

بيده مث قال وعزيت وجاليل ال يدخلها مدمن مخر وال الديوث قالوا يا رسول اهللا قد عرفنا مدمن اخلمر فما الديوث 
يقر السوء يف أهله قلت احملفوظ أنه موقوف قال الدارمي حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا عبد الواحد بن  قال الذي

زياد حدثنا عبيد بن مهران حدثنا جماهد قال قال عبد اهللا بن عمر خلق اهللا أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن 



بن إمساعيل حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب وآدم عليه السالم مث قال لسائر اخللق كن فكان وحدثنا موسى 
عن ميسرة قال إن اهللا مل ميس شيئا من خلقه غري ثالث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده 

حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب قال مل خيلق اهللا 
 ثالث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده مث قال هلا تكلمي قالت قد أفلح املؤمنون بيده غري

وقال أبو الشيخ حدثنا أبو يعلي حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب القمي حدثنا حفص بن محيد عن مشر بن عطية قال 
ازدادي طيبا ألوليائي ازدادي حسنا ألوليائي خلق اهللا جنة الفردوس بيده فهو يفتحها كل يوم مخس مرات فيقول 

وذكر احلاكم عنه عن جماهد قال إن اهللا تعال غرس جنات عدن بيده فلما تكلمت أغلقت فهي تفتح يف كل سحر 
فينظر اهللا إليها فتقول قد افلح املؤمنون وذكر البيهقي من حديث البغوي حدثنا يونس بن عبيد اهللا البصري حدثنا 

عن احلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا أن اهللا أحاط حائط اجلنة لبنة من  عدي أبن الفضل
ذهب ولبنة من فضة وغرس عرشها بيده وقال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون فقال طوىب لك منزلة امللوك وقال 

كليب حدثنا بشري بن حسني عن سعيد بن أيب أبن أيب الدنيا حدثنا حممد بن أيب املثين البزار حدثنا حممد بن زياد ال
عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا خلق اهللا جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوته محراء 

  ولبنة من زبر جدة خضراء بالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران مث قال هلا 

هللا عز و جل وعزيت وجاليل ال جياورين فيك خبيل مث كال رسول اهللا ومن يوق أنطقي قالت قد افلح املؤمنون فقال ا
شح نفسه فأولئك هم املفلحون وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه اجلنة اليت غرسها بيده ملن خلقه بيده وألفضل 

ق فهذه اجلنة يف ذريته اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه وبيده وشرفه وميزه بذلك عن غريه وباهللا التوفي
اجلنات كآدم يف نوع احليوان وقد روى مسلم يف صحيحه عن املغرية بن شعبة عن سعيد عن النيب قال سأل موسى 

عليه السالم ربه ما أدىن أهل اجلنة منزلة قال رجل جييء بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له أدخل اجلنة فيقول 
أخذاهتم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رب كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا 

رضيت رب فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال يف اخلامسة رضيت رب قال رب فأعالهم منزلة قال 
أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر 

  اقه من كتاب اهللا فال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني ومصد

  الباب الرابع والعشرون يف ذكر أبواب اجلنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم

قال تعاىل وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاؤها وفتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها سالم عليكم 
فظ وهو املؤمتن على الشيء الذي قد استحفظه وروى مسلم يف صحيحه من واخلزنة مجع خازن ومثل حفظة وحا

حديث سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا أتى باب اجلنة يوم القيامة فأستفتح 
املتفق عليه  فيقول اخلازن من أنت فأقول حممد فيقول بلى أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك وقد تقدم حديث أيب هريرة

  من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعاه خزنة اجلنة كل خزنة باب أي فلهلم 
قال ابو بكر يا رسول اهللا ذاك الذي ال توى عليه فقال النيب إين ألرجو أن تكون منهم ويف لفظ هل تدعى أحد من 

  راتب اإلميان تلك األبواب كلها قال نعم ارجو أن تكون منهم ملا مسعت مهته الصديق إىل تكميل م



وطمعت نفسه أن يدعي من تلك األبواب كلها سأل رسول اهللا هل حيصل ذلك ألحد من الناس ليسعى يف العمل 
الذي ينال به ذلك فخربه حبصوله وبشره بأنه من أهله وكأنه قال هل تكمل ألحد هذه املراتب فيدعي يوم القيامة 

ذه النفس قد مسى اهللا سبحانه وتعاىل كبري هذه اخلزنة رضوان وهو من أبواهبا كلها فلله ما أعلى هذه اهلمة وأكرب ه
  اسم مشتق من الرضا ومسى خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من امللك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه 

  الباب اخلامس والعشرون يف ذكر اول من يقرع باب اجلنة وقد تقدم حديث أنس

فيقوم اخلازن فيقول ال افتح ألحد قبلك وال أقوم ألحد بعدك وذلك أن قيامه إليه ورواه الطرباين بزيادة فيه قال 
خاصة اظهارا ملزيته ورتبته وال يقوم يف خدمة أحد بعده بل خزنة اجلنة يقومون يف خدمته وهو كامللك عليهم وقد 

ي اهللا تعاىل عنه عنه أنه قال أقامه اهللا يف خدمة عبده ورسوله حىت مشي إليه وفتح له الباب وقد روى أبو هريرة رض
أنا أول من يفتح باب اجلنة إال أن أمرأة تبادرين فاقول هلا مالك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على يتامى ويف 
الترمذي من حديث أبن عباس قال جلس ناس من اصحاب النيب ينتظرونه قال فخرج حىت إذا دنا منهم مسعهم 

هم عجبا أن هللا من خلقه خليال أختذ إبراهيم خليال وقال آخر ما ذلك بأعجب يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعض
من كليمه موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمه اهللا وروحه وقال أخر آدم اصطفاه اهللا فخرج عليهم فسلم 

ى وقال مسعت كالمكم وعجبكم إن إبراهيم خليل اهللا وهو كذلك وكذلك وموسى جنى اهللا وهو كذلك وعيس
روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا وهو كذلك أال وأنا حبيب اهللا وال فخر وأنا أول شافع وأول مشفع 

يوم القيامة وال فخر وأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر وأنا أول من حيرك حلقة اجلنة فيفتح يل فادخلها 
خرين وال فخر وعن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا أنا أول ومعي فقراء املؤمنني وال فخر وأنا أكرم األولني واآل

  الناس خروجا إذا بعثوا وانا 

خطيبهم إذا أنصتوا وقائدهم إذا وفدوا وشافعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا آيسوا لواء احلمد بيدي ومفاتيح اجلنة 
م كأهنم اللؤلؤ املكنون رواه الترمذي يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ريب وال فخر يطوف على ألف خاد

والبيهقي واللفظ له ويف صحيح مسلم من حديث املختار بن فلفل عن انس قال قال رسول اهللا أنا أكثر الناس تبعا 
  يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب اجلنة 

  الباب السادس والعشرون يف ذكر أول األمم دخوال اجلنة ويف الصحيحني من

ن منبه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا حنن السابقون األولون يوم القيامة بيد أهنم أوتو الكتاب من حديث مهام ب
قبلنا وأوتيناه من بعدهم أي مل يسبقونا إال هبذا القدر فمعىن بيد معين سوى وغريه وإال وحنوها ويف صحيح مسلم 

ون األولون يوم القيامة وحنن أول من يدخل اجلنة من حديث أيب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا حنن األخر
بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه ويف الصحيحني 

بيد من حديث طاوس عن أيب هريرة عن النيب قال حنن اآلخرون األولون يوم القيامة حنن أول الناس دخوال اجلنة 
أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وروى الدارقطين من حديث زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن 

عقيل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا قال أن اجلنة حرمت على األنبياء 
دارقطين غريب عن الزهري وال أعلم روى عن عبد كلهم حىت أدخلها وحرمت على األمم حىت تدخلها أميت قال ال



اهللا بن حممد بن عقيل عن الزهري غري هذا احلديث وال رواه إال عمرو بن ايب سلمة عن زهري فهذه األمة أسبق 
األمم خروجا من األرض وأسبقهم إىل اعلى مكان يف املوقف وأسبقهم إىل ظل العرش وأسبقهم إىل الفصل والقضاء 

إىل اجلوار على الصراط وأسبقهم إىل دخول اجلنة فاجلنة حمرمة على األنبياء حىت يدخلها حممد  بينهم واسبقهم
  وحمرمة على األمم حىت تدخلها أمته وأما أول األمة دخوال فقال أبو داود يف سننه حدثنا 

 عن أيب خالد موىل هناد بن السرى عن عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن عبد السالم بن حرب عن أيب خالد الداالين
آل جعدة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أتاين جربيل فأخذ بيدي فأراين باب اجلنة الذي تدخل منه أميت فقال أبو 
بكر يا رسول اهللا وددت أين كنت معك حىت أنظر إليه فقال رسول اهللا أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل اجلنة من 

حرصا منه على زيادة اليقني وإن يصري اخلرب عيانا كما قال إبراهيم اخلليل يا رب أميت وقوله وددت أين كنت معك 
أرين كيف حتي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب وأما احلديث الذي رواه ابن ماجه يف سننه حدثنا 

هاب عن سعيد بن املسيب عن إمساعيل بن عمر الطلحي أنبأنا داود بن عطاء املديين عن صاحل بن كيسان عن أبن ش
أيب بن كعب قال قال رسول اهللا أول من يصاحله احلق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله اجلنة 

  فهو حديث منكر جدا قال اإلمام أمحد داود بن عطاء ليس بشيء وقال البخاري منكر احلديث 

  مة إىل اجلنة وصفتهمالباب السابع والعشرون يف ذكر السابقني من هذه األ

يف الصحيحني من حديث مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا أول زمرة تلج اجلنة صورهتم 
على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون فيها وال يتغوطون فيها وال يتمخطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب 

ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من احلسن ال والفضة وجمامرهم االلوة ورشحهم املسك 
اختالف بينهم وال تباغض عن قلوهبم على قلب رجل واحد يسبحون اهللا بكرة وعشيا ويف الصحيحني أيضا من 
حديث أيب زرعة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر والذين 

لوهنم على أشد كوكب دري يف السماء أضاءة ال يبولون وال يتغوطون وال ينتفلون وال ينمخطون أمشاطهم ي
الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم االلوة وأزواجهم احلور العني أخالقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم 

  يد بن جبري عن آدم ستون ذراعا يف السماء وروى شعبة بن قيس عن حبيب عن أيب ثابت عن سع

أبن عباس قال قال رسول اهللا أول من يدعي إىل اجلنة يوم القيامة احلامدون الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء 
وقال األمام أمحد حدثنا إمساعيل عن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن حيي بن أيب كثري عن عامر العقيلي عن أبيه 

 عرض علي أول ثالثة من اميت يدخلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا
ثالثة يدخلون اجلنة فالشبيد وعبد مملوك مل يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقري متعفف ذو عيال وأول ثالثة 

مام أمحد يف مسنده يدخلون النار فأمري مسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا من ماله وفقري فخور وروى األ
والطرباين يف معجمه واللفظ له من حديث أيب عشلة املعافري انه مسع عبد اهللا أبن عمر يقول قال رسول اهللا هل 

تدرون أول من يدخل اجلنة قالوا اهللا ورسوله أعلم قال فقراء املهاجرين الذين تنقى هبم املكاره وميوت أحدهم 
تقول املالئكة ربنا حنن مالئكتك وخزنتك وسكان مسواتك ال تدخلهم اجلنة  وحاجته يف صدره ال يستطيع هلا قضاء

قبلنا فيقول عبادي ال يشركون يب شيئا تتقي هبم املكاره ميوت أحدهم وحاجته يف صدره مل يستطع هلا قضاء فعند 
عاىل أصناف بين آدم ذلك تدخل عليهم املالئكة من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقيب الدار وملا ذكر اهللا ت



سعيدهم وشقيهم قسم سعيدهم إىل قسمني سابقني وأصحاب ميني فقال والسابقون السابقون واختلف يف تقريرها 
  على ثالثة أقوال 

  أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون اخلرب قوله أولئك املقربون 
  قولك زيد زيد اي الذي مسعت به هو زيد كما قال والثاين أن يكون السابقون األول مبتدأ والثاين خرب له على حد 

  أنا أبو النجم وشعري شعري وكقول األخر 
  إذ الناس ناس والزمان زمان قال ابن عطية وهذا قول سيبويه 

والثالث أن يكون األول غري الثاين ويكون املعىن السابقون يف الدنيا إىل اخلريات هم السابقون يوم القيامة إىل 
بقون إىل اإلميان هم السابقون إىل اجلنان وهذا اظهر واهللا أعلم فإن قيل فما تقول يف احلديث الذي اجلنات والسا

رواه األمام أمحد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن احلصيب قال أصبح رسول اهللا فدعا بالل فقال يا بالل مب 
  البارحة فسمعت  سبقتين إىل اجلنة فما دخلت اجلنة قط إال مسعت خشخشتك أمامي ودخلت

خشخشتك امامي فأتيت على قصر مريع مشرف من ذهب فقلت ملن هذا القصر قالوا لرجل من أمة حممد قلت أنا 
حممد ملن هذا القصر قالوا لعمر أبن اخلطاب فقال بالل يا رسول اهللا ما أذنت قط إال وصليت ركعتني وما أصابين 

تني فقال رسول اهللا فبذلك قيل نتلقاه بالقبول والتصديق وال حدث قط إال توضأت عندها ورأيت أن هللا على ركع
يدل على أن أحدا يسبق رسول اهللا فبذلك قيل نتلقاه بالقبول والتصديق وال يدل على أن أحدا يسبق رسول اهللا 

دم أذانه بني إىل اجلنة وأما تقدم بالل بني يدي رسول اهللا يف اجلنة فألن بالال كان يدعوا إىل اهللا أوال باألذان فيتق
يدي النيب فتقدم دخوله بني يديه كاحلاجب واخلادم وقد روى يف حديث أن النيب يبعث يوم القيامة وبالل بني يديه 

ينادي باألذان فتقدمه بني يديه كرامة لرسوله وأطهارا لشرفه وفضله ال سبقا من بالل بل هذا السبق من جنس 
  أعلم  سبقه إىل الوضوء ودخول املسجد وحنوه واهللا

  الباب الثامن والعشرون يف سبق الفقراء األغنياء إىل اجلنة قال األمام

أمحد حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال يدخل 
ورجال إسناده  فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم يوم وهو مخسمائة عام وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

  احتج هبم مسلم يف صحيحه 
وروى الترمذي من حديث ابن عباس الدوري عن املقربي عن سعيد بن أيب أيوب عن عمرو بن جابر احلضرمي عن 
جابر بن عبد اهللا عن النيب أنه قال يدخل فقراء أميت اجلنة قبل األغنياء بأربعني خريفا ويف صحيح مسلم من حديث 

ال مسعت رسول اهللا يقول فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة بأربعني خريفا وقال عبد اهللا بن عمرو ق
األمام أمحد حدثنا حسني بن حممد حدثنا دويد عن سليم بن بشري عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسول اهللا 

 اجلنة وحبس الغين ما شاء اهللا أن التقى مؤمنان على باب اجلنة مؤمن غين ومؤمن فقري كانا يف الدنيا فأدخل الفقري
  حيبس مث أدخل اجلنة فلقيه الفقري فقال أي أخي ماذ حبسك واهللا لقد احتبست حىت خفت عليك فيقول 

أي أخي أين حبست بعدك حمبسا فظيعا كريها ما وصلت إليك حىت سال مين العرق ما لو ورده ألف بعري كلها أكله 
ا حممد بن عبد اهللا احلضرمي وعلي بن عبد اهللا الرازي قاال حدثنا على بن محض لصدرت عنه وقال الطرباين حدثن

مهران العطار حدثنا عبد امللك بن أيب كرمية عن سفيان الثوري عن حممد بن زيد عن أيب حازم عن أيب هريرة قال 



عام وذكر احلديث  مسعت رسول اهللا يقول أن فقراء املؤمنني يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك مخسمائة
بطوله والذي يف الصحيح أن سبقهم هلم بأربعني خريفا فأما أن يكون هو احملفوظ وإما أن يكون كالمها حمفوظا 

وختتلف مدة السبق حبسب احوال الفقراء واألغنياء فمنهم من يسبق بأربعني ومنهم من يسبق خبمسمائة كما يتأخر 
حواهلم واهللا أعلم ولكن عنها ههنا أمر جيب التنبيه عليه وهو أنه ال يلزم مكث العصاة من املوحدين يف النار حبسب أ

من سبقهم هلم يف الدخول ارتفاع منازهلم عليهم بل قد يكون املتأخر أعلى منزلة وأن سبقه غريه يف الدخول 
سب أفضل والدليل على هذا أن من األمة من يدخل اجلنة بغري حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من حيا

من أكثرهم والغين إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر اهللا تعاىل فيه وتقرب إليه بأنواع الرب واخلري والصدقة 
واملعروف كان أعلى درجة من الفقري الذي سبقه يف الدخول ومل يكن له تلك األعمال وال سيما إذا شاركه الغين يف 

حسن عمال فاملزية مزيتان مزية سبق ومزية رفعة وقد جيتمعان أعماله وزاد عليه فيها واهللا ال يضيع أجر من أ
وينفردان فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر وحيصل آلخر السبق دون الرفعة وآلخر الرفعة دون السبق 

  وهذا حبسب املقتضى لألمرين أو ألحدمها وعدمه وباهللا التوفيق 

  نة الذين ضمنت هلم دون غريهمالباب التاسع والعشرون يف ذكر أصناف أهل اجل

قال تعاىل وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني الذين ينفقون يف السراء 
والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 

  ومن يغفر الذنوب إال اهللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم اهللا فاستغفروا لذنوهبم 

يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ونعم أجر العاملني فأخرب أنه أعد 
اء فإن اجلنة للمتقني دون غريهم مث ذكر أوصاف املتقني فذكر بذهلم لإلحسان يف حالة العسر واليسر والشدة والرخ

من الناس من يبذل يف حال اليسر والرخاء وال يبذل يف حال العسر والشدة مث ذكر كيف أذاهم عن الناس حببس 
الغيظ بالكظم وحبس االنتقام بالعفو مث ذكر حاهلم بينهم وبني رهبم يف ذنوهبم وأهنا إذا صارت منهم قابلوها بذكر 

م مع اهللا وذاك حاهلم مع خلقه وقال تعاىل والسابقون األولون من اهللا والتوبة واالستغفار وترك اإلضرار فهذا حاهل
املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار 

 مطمع ملن خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فأخرب تعاىل أنه أعدها للمهاجرين واألنصار وأتباعهم بإحسان فال
خرج عن طريقتهم فيها وقال تعاىل إمنا املؤمنني الذين ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا 

وعلى رهبم يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند رهبم 
نا وظاهرا وبأداء حق عباده ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب ومغفرة ورزق كرمي فوصفهم بإقامة حقه باط

رضي اهللا عنه ملا كان يوم حنني أقبل نفر من صحابة النيب فقالوا فالن شهيد وفالن شهيد وفالن شهيد حىت مروا 
اهللا يا أبن على رجل فقالوا فالن شهيد فقال رسول اهللا كال أين رأيته يف النار يف بردة غلها أو عباءة مث قال رسول 

اخلطاب اذهب فناد يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون قال فخرجت فناديت إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون 
وللبخاري معناه ويف الصحيحن من حديث ايب هريرة أن رسول اهللا أمر بالال ينادي يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال 

حلديث قصة ويف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار اجملاشعى أن نفس مسلمة ويف بعض طرقه مؤمنة ويف ا
رسول اهللا قال ذات يوم يف خطبته أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين من يومي هذا كل مال حتلته 



عبد حالل وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت 
  هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا وإن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم 

وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب وقال إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقرأه 
فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما  نائما ويقظان وإن اهللا أمرين أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغوا رأسي

أخرجوك واغزهم نعنك وأنفق فسينفق عليك وأبعث جيشا نبعث مخسة مثله وقاتل مبن أطاعك من عصاك قال 
واهل اجلنة ثالئة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم وعفيف متعفف 

له الذين هم فيكم تبعاال يبغون فيكم أهال وال مال واخلائن الذي  ذو عيال وأهل النار مخسة الضعيف الذي ال زير
ال خيفى له طمع وإن دق إال خانة ورجل ال يصبح وال ميسى إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو 
 الكذب والشنظري الفحاش وأن اهللا أوحى إىل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد ويف
الصحيحني من حديث حارثة أبن وهب قال مسعت النيب يقول أال أخربكم بأهل اجلنة كل ضعيف متضعف لو اقسم 
على اهللا البره أال أخربكم بأهل النار كل عتل جواخا متكرب وقال األمام أمحد حدثنا علي بن إسحق قال أنبأنا عبد 

عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب قال أن اهل النار اهللا أنبأنا موسى بن علي بن رباح قال مسعت أيب حيدث عن 
كل جعظري جواظ مستكرب مجاع مناع وأهل اجلنة الضعفاء املغلوبون وذكر خلف بن خليفة عن أيب هاشم عن 
سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة النيب يف اجلنة والصديق يف 

هيد يف اجلنة والرجل يزور أخاه يف ناحية املصر ال يزوره إال هللا يف اجلنة ونساؤكم من أهل اجلنة الودود اجلنة والش
الولود اليت إذا غضب أو غضبت جاءت حىت تضع يدها يف يد زوجها مث تقول ال أذوق غمضا حىت ترضى أخرج 

األمام أمحد يف مسنده بإسناد صحيح  النسائي من هذا احلديث فضل النساء خاصة وباقي احلديث على شرطه وروى
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب قال أن أهل النار كل جعظري جواظ متكرب مجاع مناع وأهل اجلنة 

الضعفاء املغلوبون وقال ابن ماجه يف سننه حدثنا حممد بن حيىي وزيد بن أخرم قاال أنبأنا مسلم بن إبراهيم حدثتنا أبو 
  نا عقبة بن أيب ثبيت الراسي عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال قال رسول اهللا أن هالل للراسي حدث

أهل اجلنة من مأل أذنيه من ثناء الناس خريا وهو يسمع وأهل النار من مأل أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع ويف 
جبت ومر جبنازة فأثىن عليها الصحيحني عن أنس بن مالك قال مر جبنازة فأثىن عليها خري فقال نيب اهللا وجبت و

فقال وجبت وجبت وجبت فقال عمر فداك أيب وأمي مر جبنازة فأثىن عليها خريا فقال وجبت وجبت وجبت 
وجبت ومر جبنازة فأثىن عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول اهللا من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة 

شهداء اهللا يف األرض ويف احلديث اآلخر يوشك أن تعلموا أهل اجلنة من  ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وأنتم
أهل النار قالوا كيف يا رسول اهللا قال بالثناء احلسن وبالثناء السيء وباجلملة فأهل اجلنة أربعة أصناف ذكرهم اهللا 

بيني والصديقني والشهداء سبحانه وتعاىل يف قوله ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من الن
  والصاحلني وحسن أولئك رفيقا فنسأل اهللا أن جيعلنا منهم مبنه وكرمه 

  الباب الثالثون يف أن أكثر أهل اجلنة هم أمة حممد يف الصحيحني من

حديث عبد اهللا بن مسعود قال قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة فكربنا مث قال أما ترضون أن تكونوا ثلث 
هل اجلنة فكربنا مث قال أين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة وسأخربكم عن ذلك ما املسلمون يف الكفار إال أ



كشعرة بيضاء يف ثور أسود أو كشعرة سوداء يف ثور أبيض هذا لفظ مسلم وعند البخاري وكشعرة سوداء يف ثور 
ائة صف هذه األمة منها مثانون صفا رواه أبيض بغري ألف وعن بريدة بن احلصيب قال قال أهل اجلنة عشرون وم

االمام أمحد والترمذي وإسناده على شرط الصحيح رواه الطرباين يف معجمه من حديث عبد اهللا بن عباس ويف 
إسناده خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم فيه ورواه أيضا من حديث القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن 

نتم وربع اجلنة لكم ولسائر الناس ثالثة أرباعها قالوا اهللا ورسوله أعلم قال كيف أنتم وثلثها مسعود قال قال كيف أ
  قالوا ذاك أكثر قال كيف أنتم والشطر لكم قالوا ذاك أكثر فقال رسول اهللا 

د وسلم أهل اجلنة عشرون ومائة صف لكم منها مثانون صفا قال الطرباين مل ير و هذا احلديث عن القاسم بن عب
الرمحن إال احلرث بن خضرية تفرد به عبد الواحد بن زياد وقال عبد اهللا بن أمحد حدثنا موسى بن غيالن بن هاشم 
بن خملد حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن سفيان عن أيب عمرو عن أبيه عن أيب هريرة قال ملا نزلت ثلة من األولني وثلة 

ة أنتم ثلث أهل اجلنة أنتم نصف أهل اجلنة أنتم ثلثا أهل اجلنة قال من األخرين قال رسول اهللا أنتم ربع أهل اجلن
الطرباين تفرد برفعه ابن املبارك عن الثوري وقال خثيمة بن سليمان القرشي حدثنا أبو قالبة هو عبد امللك بن حممد 

ن النيب قال أهل بن بكار الصرييف حدثنا محاد بن عيسى حدثنا سفيان الثوري عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ع
اجلنة عشرون ومائة صف أنتم منها مثانون صفا وهذه األحاديث قد تعددت طرقها واختلفت خمارجها وصح سند 

بعضها وال تنايف بينها وبني حديث الشطر ألنه رجا أوال أن يكونوا شطر أهل اجلنة فأعطاه اهللا سبحانه رجاءه وزاد 
حديث أيب الزبري أنه مسع جابرا يقول مسعت رسول اهللا يقول أرجو عليه سدسا أخر وقد روى أمحد يف مسنده من 

أن يكون من يتبعين من أميت يوم القيامة ربع أهل اجلنة قال فكربنا مث قال فأرجو أن تكونوا الشطر وإسناده على 
  شرط مسلم 

  الباب احلادي والثالثون يف أن النساء يف اجلنة أكثر من الرجال وكذلك هم

  يف النار 
يف الصحيحني من حديث أيوب بن حممد بن سريين قال أما تفاخروا وأما تذاكروا الرجال أكثر يف اجلنة  ثبت

الرجال أم النساء فقال أبو هريرة أمل يقل أبو القاسم أن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر واليت 
ثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما يف تليها على أضواء كوكب دري يف السماء لكل امرئ منهم زوجتان أ

اجلنة عزب فإن كن من نساء الدنيا فالنساء يف الدنيا أكثر من الرجال وإن كن من احلور العني مل يلزم أن يكن يف 
الدنيا أكثر والظاهر أهنن من احلور العني ملا رواه االمام أمحد حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا يونس عن حممد 

  بن سريين عن 

أيب هريرة عن النيب للرجال من أهل اجلنة زوجتان من احلور العني على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
وراء الثياب فإن قيل فكيف جتمعون بني هذا احلديث وبني حديث جابر املتفق عليه شهدت مع رسول اهللا العيد 

د ما صلى فوعظ الناس وذكرهم مث أتى النساء فوعظهن ومعه صلى قبل أن خيطب بغري أذان وال إقامة مث خطب بع
بالل فذكرهن وأمرهن بالصدقة قال فجعلت املرأة تلقى خامتها وخرصها والشيء كذلك فأمر النيب بالال فجمع ما 
يث هناك قال أن منكن يف اجلنة ليسري فقالت امرأة يا رسول اهللا مل قال أنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري ويف احلد
اآلخر أن أقل ساكين اجلنة النساء قيل هذا يدل على اهنن إمنا كن يف اجلنة أكثر باحلور العني اليت خلقن يف اجلنة 



وأقل ساكنيها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل اجلنة وأكثر أهل النار أما كوهنن أكثر أهل النار أما كوهنن أكثر 
حديث عمران بن حصني قال بلغين أن رسول اهللا قال اطلعت يف النار  أهل النار فلما روى البخاري يف صحيحه من

فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت يف اجلنةة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ويف صحيح مسلمم عن ابن عباس قال قال 
ام أمحد بإسناد رسول اهللا يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء وروى األم

صحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء ويف املسند أيضا من حديث عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا أطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها 

أهلها األغنياء والنساء ويف الصحيح من حديث أبن عمر عن رسول اهللا قال الفقراء وأطلعت يف النار فرأيت أكثر 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فأين رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن خدلة وما لنا يا رسول اهللا 

لب منكن قالت يا  أكثر أهل النار فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي
  رسول اهللا وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل 

بشهادة رجل فهذا نقصان العقل ومتكث األيام ال تصلي وتفطر فهذا نقصان الدين وأما كوهنن أقل أهل اجلنة فهي 
حدامها فقالت األخرى جئت من عند فالنة إفراد مسلم عن مطرف بن عبد اهللا أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إ

ال أن أقل ساكين اجلنة النساء فإن قيل فما تصنعون فقال جئت من عند عمران بن حصني فحدثنا أن رسول اهللا ق
باحلديث الذي رواه أبو يعلي املوصلي حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد حدثنا 
أبو رافع إمساعيل بن رافع عن حممد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي عن رجل من األنصار عن أيب هريرة قال 

هللا وهو يف طائفة من أصحابه فذكر حديثا طويال وفيه فيدخل الرجل منهم على ثنتني وسبعني زوجة مما قال رسول ا
ينشئ اهللا تعاىل وثنتني من ولد آدم هلما فضل على من أنشأ اهللا بعبادهتما اهللا يف الدنيا وذكر احلديث قيل هذا قطعة 

افع وقد ضعفه أمحد وحيىي ومجاعة وقال الدارقطين من حديث الصور الطويل وال يعرف إال من حديث إمساعيل بن ر
وغريه متروك احلديث وقال أبن عدي أحاديثه كلها مما فيه نظر وأما البخاري فقال فيه ما حكاه الترمذي عنه قال 

مسعت حممدا يقول فيه هو ثقة مقارب احلديث قلت ولكن إذا روى مثل هذا ما خيالف األحاديث الصحيحة مل 
يته وأيضا فالرجل الذي روى عنه القرظي ال يدري من هو وقد روى عنه أمحد يف مسنده من حديث يلتفت إىل روا

عمارة بن خزمية بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص يف حج أو عمرة حىت إذا كنا مبر الظهران فإذا امرأة يف 
ان فإذا حنن بغربان كثرية فيها هودجها قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول اهللا يف هذا املك

غراب أعصم أمحر املنقار والرجلني فقال رسول اهللا ال يدخل اجلنة من النساء إال مثل هذا الغراب يف هذه الغربان 
واألعصم من الغربان الذي يف جناحه ريشة بيضاء قال اجلوهري ويقال هذا كقوهلم إال باق العقوق وبيض األنوق 

النهاية الغراب األعصم هو األبيض اجلناحني وقيل األبيض الرجل أراد قلة من يدخل  لكل شيء يعز وجوده ويف
اجلنة من النساء ألن هذا الوصف يف الغربان قليل عزيز ويف حديث آخر املرأة الصاحلة مثل الغراب األعصم قيل 

  وما الغراب األعصم يا رسول اهللا قال 

   النساء كالغراب األعصم يف الغربان الذي إحدى رجليه بيضاء ويف حديث آخر عائشة يف

  الباب الثاين والثالثون فيمن يدخل اجلنة من هذه األمة بغري حساب وذكر



  أوصافهم 
ثبت يف الصحيحني من حديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا يقول يدخل اجلنة 

قمر ليلة البدر فقام عكاشة بن حمصني األسدي يرفع منرة من أميت زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم أضاءة ال
عليه فقال يا رسول اهللا أدع اهللا آن جيعلين منهم فقال يا رسول اهللا اللهم أجعله منهم فقام رجل من األنصار فقال يا 

اهللا رسول اهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم فقال سبقك هبا عكاشة ويف الصحيحني من حديث سهل بن سعد أن رسول 
قال ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب أو سبعمائة ألف آخذ بعضهم ببعض حىت يدخل أوهلم وآخرهم 
اجلنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر فهذه هي الزمرة األوىل وهم يدخلوهنا بغري حساب والدليل عليه ما ثبت 

نا هشام أنبأنا خصيف بن عبد الرمحن قال كنت عند يف الصحيحني والسياق ملسلم حدثنا سعيد بن منصور حدث
سعيد بن جبري فقال أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا مث قلت أما أين مل أكن يف صالة ولكنين 

لدغت قال فما صنعت قلت استرقيت قال فما محلك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعيب قال وما حدثكم 
بريدة أبن احلصيب االسلمي أنه قال ال رقيه إال من عني أو محة فقال قد أحسن من انتهى الشعيب قلت حدثنا عن 

إىل ما مسع ولكن حدثنا أبن عباس عن النيب قال عرضت على األمم فرأيت النيب ومعه الرهط والنيب ومعه الرجل 
موسى وقومه ولكن أنظر إىل  والرجالن والنيب وليس معه أحد ورفع إىل سواد عظيم فظننت أهنم أميت فقيل يل هذا

األفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل يل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب مث 
هنض فدخل منزله فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين 

  ن ولدوا يف اإلسالم فلم يشركوا باهللا شيئا وذكروا أشياء فخرج صحبوا رسول اهللا وقال بعضهم فلعلهم الذي

عليهم رسول اهللا فقال ما الذي ختوضون فيه فأخربوه فقال هم الذين ال يرقون وال يسترقون وال يتطريون وعلى 
دع اهللا رهبم يتوكلون فقام عكاشة بن حمصن فقال ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال أنت منهم مث قام رجل آخر فقال أ

أن جيعلين منهم فقال سبقك هبا عكاشة وليس عند البخاري ال يرقون قال شيخنا وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت 
مقحمة يف احلديث وهي غلط من بعض الرواة فإن النيب جعل الوصف الذي يستحق به هؤالء دخول اجلنة بغري 

م وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون والطرية نوع من حساب هو حتقيق التوحيد وجتريده فال يسألون غريهم أن يرقيه
الشرك ويتوكلون على اهللا وحده ال على غريه وتركهم االسترقاء والتطري هو من متام التوكل على اهللا كما يف 

احلديث الطرية الشرك قال أبن مسعود وما منا إال من تطري ولكن اهللا يذهبه بالتوكل فالتوكل يناىف التطري وأما رقية 
العني فهي إحسان من الراقي قد رقى رسول اهللا جربيل وأذن يف الرقي وقال ال بأس هبا ما مل يكن فيها شرك 

واستأذنوه فيها فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وهذا يدل على أهنا نفع وإحسان وذلك مستحب 
توكل ينايف ذلك فإن قيل فعائشة قد رقيت مطلوب هللا ورسوله فالراقي حمسن واملسترقي سائل راج نفع الغري وال

رسول اهللا وجربيل قد رقاه قيل أجل ولكن هو مل يسترق وهو صلى اهللا عليه و سلم مل يقل وال يرقيهم راق وإمنا 
قال ال يطلبون من أحد أن يرقيهم ويف إمتناعه أن يدعو للرجل الثاين سد لباب الطلب فإنه لو دعا لكل من سأله 

من ليس من أهله واهللا أعلم ويف صحيح مسلم من حديث حممد بن سريين عن عمران أبن حصني  ذلك فرمبا طلبه
قال قال رسول اهللا يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب وال عذاب قيل ومن هم قال هم الذين ال يكتوون 

 أنه مسع جابر بن عبد اهللا وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون ويف صحيحه أيضا من حديث أبن الزبري
قال مسعت النيب يذكر حديثا طويال وفيه فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ال حياسبون مث 



الذين يلوهنم كأضواء جنم يف السماء مث كذلك وذكر متام احلديث وقال أمحد بن منيع يف مسنده حدثنا عبد امللك 
   بن عبد العزيز حدثنا محاد

عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا عرضت على األمم باملوسم فتراأيت على أميت مث رايتهم 
فأعجبين كثرهتم وهيئتهم قد ملؤا السهل واجلبل فقال أرضيت يا حممد فقلت نعم فقال أن مع هؤالء سبعني ألفا 

رهبم يتوكلون فقام عكاشة بن حمصن فقال يا  يدخلون اجلنة بغري حساب وهم الذين ال يسترقون وال يكتوون وعلى
رسول اهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم فقال رسول اهللا أنت منهم فقام رجل آخر فقال سبقك هبا عكاشة وإسناده على 

  شرط مسلم 

  الباب الثالث والثالثون يف ذكر حثيات الرب تبارك وتعاىل الذين يدخلهم

  اجلنة 
ا إمساعيل بن عياش عن حممد بن زياد قال مسعت أبا إمامة الباهلي يقول مسعت رسول قال أبو بكر بن أيب شيبة حدثن

اهللا يقول وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب مع كل ألف سبعون ألفا ال حساب عليهم وال 
أما تدليسه فقد قال عذاب وثالث حثيات من حثيات ريب قلت وإمساعيل بن عياش إمنا خياف من تدليسه وضعفه ف

الطرباين حدثنا أمحد بن املعلي الدمشقي واحلسني بن إسحاق التستري قاال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إمساعيل 
بن عياش قال أخربين حممد بن زياد االهلاين قال مسعت ابا إمامة فذكره وإما ضعفه فإمنا هو يف غري حديث الشاميني 

وأيضا فقد جاء من غري طريقه قال أبو بكر ابن أيب عاصم حدثنا دحيم حدثنا الوليد  وهذا من روايته عن الشاميني
بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن ايب اليمان اهلوزين عن أيب أمامة عن رسول اهللا قال أن اهللا 

ا أولئك يف أمتك يا رسول اهللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب قال يزيد بن األخنس واهللا م
إال مثل الزباب األصفر يف الذباب قال رسول اهللا فإن اهللا وعدين سبعني ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزاد يف ثالث 
حثيات قال ابو عبد اهللا املقدسي أبو اليمان أمسه عامر بن عبد اهللا بن حلي ودحيم لقب وامسه عبد الرمحن بن إبراهيم 

لبخاري ومن فوقه إىل أيب إمامة من رجال الصحيح إال اهلوازين وما علمت فيه جرحا قال الطرباين القاضي شيخ ا
  حدثنا أمحد بن خليد حدثنا 

أبو توبة حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم يقول حدثين عامر بن يزيد البكايل أنه مسع عتبة 
ريب عز و جل وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب مث  بن عبد السلمي قال قال رسول اهللا أن

يشفع كل ألف لسبعني ألفا مث حيثي ريب تبارك وتعاىل بكفيه ثالث حثيات فكرب عمر وقال أن السبعني األول 
فظ أبو عبد اهللا يشفعهم اهللا يف آبائهم وأبنائهم وعشائرهتم وارجو أن جيعلين اهللا يف إحدى احلثيات األواخر قال احلا

حممد بن عبد الواحد ال أعلم هلذا اإلسناد علة قال الطرباين وحدثنا أمحد بن خالد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن 
سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم يقول حدثين عبد اهللا بن عامر بن قيس الكندي أن أبا سعيد األمناري حدثه 

وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب ويشفع لكل ألف سبعني ألفا  أن رسول اهللا أن ريب عز و جل
مث حيثي ريب ثالث حثيات بكفيه قال أبن قيس فقلت أليب سعيد أنت مسعت هذا من رسول اهللا قال نعم بإذين ووعاه 

عز و جل بقيته من أعرابنا  قليب قال أبو سعيد فقال رسول اهللا وذلك إن شاء اهللا يستوعب مهاجري أميت ويويف اهللا
قال الطرباين مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد األمناري إال هبذا اإلسناد وتفرد به معاوية إبن سالم وقد رواه حممد 



بن سهل بن عسكر عن أيب توبة الربيع بن نافع بإسناده وفيه قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول اهللا فبلغ 
ألف فقال رسول اهللا أن ذلك يستوعب أن شاء اهللا مهاجري أميت قال الطرباين حدثنا أربعمائة ألف ألف وتسعمائة 

حممد بن صاحل بن الوليد الترسي وحممد بن حيىي بن منده األصبهاين قاال أخربنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا معاذ 
النيب قال أن اهللا وعدين أن بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب بكر بن أنس عن أيب بكر بن عمري عن أبيه أن 

يدخل من أميت ثالمثائة ألف اجلنة فقال عمري يا رسول اهللا زدنا فقال هكذا بيده فقال عمري يا رسول اهللا زدنا فقال 
عمري حسبك يا عمري فقال مالنا ولك يا ابن اخلطاب وما عليك أن يدخلنا اهللا اجلنة فقال عمر أن اهللا عز و جل إن 

  جلنة حبفنة أو حبثية واحدة فقال نيب اهللا صدق عمر قال شاء أدخل الناس ا

حممد بن عبد الواحد ال أعرف لعمري حديثا غريه ويف احللية من حديث سليمان أبن حرب حدثنا أبو هالل عن قتادة 
ل عن أنس عن النيب قال وعدين ريب عز و جل أن يدخل من أميت مئة اجلنة ألف فقال أبو بكر يا رسول اهللا زدنا قا
وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك قال يا رسول اهللا زدنا فقال عمر إن اهللا قادر أن يدخل اجلنة حبفنة 
واحدة فقال رسول اهللا صدق عمر رواه عنه أبو إبراهيم بن اهليثم البلدي وفيه ضعف تفرد به أبو هالل الراسيب 

عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول  بصري وامسه حممد بن سليمان وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر
اهللا أن اهللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت أربعمائة ألف قال أبو بكر زدنا يا رسول اهللا قال وهكذا ومجع بني يديه 
نا قال زدنا يا رسول اهللا قال وهكذا فقال عمر حسبك يا أبا بكر فقال أبو بكر دعين وما عليك أن يدخلنا اجلنة كل

فقال عمر إن شاء اهللا أدخل خلقه اجلنة بكف واحد فقال النيب صدق عمر تفرد به عبد الرزاق وقال أبو يعلي 
املوصلي يف مسنده حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثنا محيد عن أنس عن النيب قال 

 فقال هكذا وحثى بيده قالوا يا نيب اهللا أبعد اهللا من دخل يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا قالوا زدنا يا رسول اهللا
النار بعد هذا قال حممد بن عبد الواحد ال أعلمه روى عن أنس هبذا الطريق وسئل حيىي بن معني عن عبد القاهر 
 فقال صاحل واصحاب هذه احلثيات هم الذين وقعوا يف قبضته األوىل سبحانه يوم القبضتني فإن قيل فكيف كانوا

أوال قبضة واحدة مث صاروا ثالث حثيات مع العدد املذكور قيل الرب سبحانه وتعاىل أخرج يوم القبضتني صورهم 
واشباحهم وقد روى أهنم كانوا كالذر وأما يوم احلثيات فيكونون أمت ما كانوا خلقه وأكمل أجساما فناسب أن 

  تتعدد احلثيات بكلتا اليدين واهللا أعلم 

  الثون يف ذكر تربة اجلنة وطينتها وحصائها وبنائهاالباب الرابع والث

قال األمام أمحد حدثنا ابو النضر وأبو كامل قاال أنبأنا زهري حدثنا سعيد الطائي حدثنا أبو مدلة موىل أم املؤمنني مسع 
  أبا هريرة يقول قلنا يا رسول اهللا 

جبتنا الدنيا ومشمنا النساء واألوالد قال لو تكونون اهللا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل اآلخرة وإذا فارقناك أع
على كل حال على احلال اليت أنتم عليها عندي لصافحتكم املالئكة بأكفهم ولزارتكم يف بيوتكم ولو مل تذنبوا جلاء 

ضة ومالطها اهللا بقوم يذنبون كي يغفر اهللا هلم قال قلنا يا رسول اهللا حدثنا عن اجلنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة ف
املسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبما الزعفران من يدخلها ينعم ال يبأس وخيلد ال ميوت وال تبلى ثيابه وال 

يفين شبابه ثالثة ال ترد دعوهتم اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم حتمل على الغمام وتفتح هلا أبواب 
ألنصرنك ولو بعد حني وروى أبو بكر بن مردويه من حديث احلسن عن السموات ويقول الرب وعزيت وجاليل 



ابن عمر قال سئل رسول اهللا عن اجلنة فقال من يدخل اجلنة حييا وال ميوت وينعم وال يبأس وال تبلى ثيابه وال يفىن 
اللؤلؤ شبابه قيل يا رسول اهللا كيف بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومالطها مسك أذفر وحصباؤها 

والياقوت وتراهبا الزعفران هكذا جاء يف هذه األحاديث أن تراهبا الزعفران وكذلك روى عن يزيد بن زريع حدثنا 
سعيد عن قتادة عن العالء بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وتراهبا 

زهري عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر حيدث أن رسول الزعفران وطينها املسك ويف الصحيحني من حديث ال
اهللا قال أدخلت اجلنة فإذا فيها جناذب اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك وهو قطعة من حديث املعراج وقد روى مسلم يف 
صحيحه من حديث محاد بن سلمة عن احلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا سأل ابن صياد 

  عن تربة 
قال در مكة بيضاء مسك خالص فقال رسول اهللا صدق مث رواه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة عن ف

  احلريري عن أيب نضرة أن أبن صياد سأل النيب عن تربة اجلنة فقال در مكة بيضاء مسك خالص 
اهللا فقال يا حممد قد وقال سفيان بن عيينة عن جماهد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قال جاء رجل إىل رسول 

  غلب أصحابك اليوم قال وبأي شيء غلبوا قال سأهلم اليهود كم عدد خزنة النار 

فقالوا ال ندري حىت نسأل نبينا فقال رسول اهللا أيغلب قوم سئلوا عما ال يعلمون فقالوا حىت نسأل نبينا ولكن هم 
فأين سائلهم عن تربة اجلنة وأهنا در مكة فلما أن جاؤه أعداء اهللا سألوا نبيهم أن يريهم اهللا جربة على بأعداء اهللا 

قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة النار فقال رسول اهللا بيديه كلتيهما هكذا وهكذا وقبض واحدة أي تسعة عشر 
مكة  فقال هلم رسول اهللا ما تربة اجلنة فنظر بعضهم إىل بعض وقالوا خبزة يا أبا القاسم فقال النيب اخلبزة من الدر

فهذه ثالث صفات يف تربتها وال تعارض بينها فذهبت طائفة من السلف إىل أن تربتها متضمنة للنوعني املسك 
والزعفران قال أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن أيب عبيد عن أبيه عن األعمش عن مالك بن احلارث قال قال 

 آخرين أحدمها أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن معتب بن مسى اجلنة تراهبا املسك والزعفران وحيتمل معنيني
باملاء صار مسكا والطني ترابا ويدل على هذا قوله يف اللفظ اآلخر مالطها املسك واملالط الطني ويدل عليه أن يف 
خر حديث العالء بن زياد تراهبا الزعفران وطينها املسك فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدمها إىل اآل
حدث هلما طيب آخر فصار مسكا املعىن الثاين أن يكون زعفرانا بإعتبار اللون مسكا بإعتبار الرائحة وهذا من 

أحسن شيء يكون البهجة واإلشراق لون الزعفران والرائحة رائحة املسك وكذلك تشبهها بالدرمك وهو اخلبز 
 ما ذكره سفيان بن عيينة عن أيب جنيح عن جماهد الصايف الذي يضرب لونه إىل صفرة مع لينها ونعومتها وهذا معىن

هبذا أرض اجلنة من فضة وتراهبا املسك فاللون يف البياض لون الفضة والرائحة رائحة املسك وقد ذكر أبن أيب الدنيا 
من حديث أيب بكر بن أيب شيبة عن عمر بن عطاء بن زرارة عن سامل أبن املغيث عن أيب هريرة عن النيب قال أرض 

نة بيضاء عرصتها صخور الكافور وقد أحاط به املسك مثل كثبان الرمل فيها أهنار مطردة فيجتمع فيها أهل اجلنة اجل
أدناهم وآخرهم فيتعارفون فيبعث اهللا ريح الرمحة فتهيج عليهم ريح املسك فريجع الرجل إىل زوجته وقد أزداد 

بك اآلن أشد أعجابا وقال أبن أيب شيبة حدثنا حسنا وطيبا فتقول لقد خرجت من عندي وأنا بك معجبة وأنا 
معاوية أبن هشام حدثنا علي بن صاحل عن عمر بن ربيعة عن احلسن عن أبن عمر قال قيل يا رسول اهللا كيف بناء 

  اجلنة قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب ومالطها 



نا الوليد بن أبان حدثنا أسيد أبن مسك أذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا الزعفران وقال أبو الشيخ حدث
عاصم حدثنا احلوضي حدثنا عدي بن الفضل حدثنا سعيد احلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول إن 

اهللا بىن جنات عدن بيده بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل مالطها املسك االذفر وتراهبا الزعفران 
مي فقالت قد افلح املؤمنون فقالت املالئكة طوىب لك منزل امللوك وقال أبو الشيخ وحصباءها اللؤلؤ مث قال هلا تكل

حدثنا عمرو بن احلسني حدثنا أبو عالنة حدثنا أبن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمري عن أيب كعب قال قال 
وأن أرضها عقيان رسول اهللا قلت ليلة أسري يب يا جربيل أهنم سيسألوين عن اجلنة فأخربهم أهنا من درة بيضاء 

والعقيان الذهب فإن كان أبن عالنة حفظه فهي أرض اجلنتني الذهبيتني فيكون جربيل أخربه بأعلى اجلنتني 
  وأفضلهما واهللا أعلم 

  الباب اخلامس والثالثون يف ذكر نورها وبياضها قال أمحد بن منصور

ن حبيب بن الشهيد عن عطاء بن ايب رباح عن ابن الرمادي أنبأنا كثري بن هشام حدثنا هشام بن زياد وأبو املقدام ع
عباس أن رسول اهللا قال خلق اهللا اجلنة بيضاء وأحب الزي إىل اهللا البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم مث 
امر برعاء الشاة فجمعت فقال من كان منكم ذا غنم سود فليخلط هبا بيضاء فجاءته امرأة فقالت يا رسول اهللا إين 

ذت غنما سودا فال أراها تنمو قال عفري وقوله عفري أي بيض وذكر أبو نعيم من حديث عباد بن عباد حدثنا اخت
هشام بن زياد عن حيىي بن عبد الرمحن عن عطاء عن أبن عباس يرفعه أن اهللا خلق اجلنة بيضاء وأن أحب اللون إىل 

عبد احلميد بن صاحل حدثنا أبو شهاب عن محزة  اهللا البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا به موتاكم وذكر من طريق
عن عمرو بن دينار عن أبن عباس قال قال رسول اهللا عليكم بالبياض فإن اهللا خلق اجلنة بيضاء فليلبسه أحياؤكم 

وكفنوا فيه موتاكم وروينا من طريق البخاري حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد ربه احلنفي 
  الزميل بن السماك أنه  عن خاله

مسع أباه حيدث أنه لقي عبد اهللا بن عباس باملدينة بعد ما كف بصره فقال يا ابن عباس ما أرض اجلنة قال مرمرة 
بيضاء من فضة كأهنا مرآة قلت فما نورها قال ما رأيت الساعة اليت تكون فيها قبل طلوع الشمس فذلك نورها إال 

وذكر احلديث وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ويف حديث لقيط بن عامر الطويل الذي أنه ليس فيها مشس وال زمهرير 
رواه عبد اهللا بن امحد يف مسند أبيه عن النيب وذكر يف احلديث وقال وحتتبس الشمس والقمر فال يرون منهما 

م أشرقته واحدا قال قلت يا رسول اهللا فيم تبصر قال مثل بصرك يف ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس يف يو
األرض وواجهته اجلبال ويف سنن أبن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن حممد بن مهاجر عن الضحاك املغافري 
عن سليمان بن موسى حدثين كريب أنه مسع أسامة بن زيد يقول قال رسول اهللا أال هل مشمر للجنة فإن اجلنة ال 

ر مشيد وهنر مطرد ومثرة نضيجة وزوجة حسناء مجيلة خطر هلا وهي ورب الكعبة نور يتألأل ورحيانة هتتز وقص
وحلل كثرية ومقام يف أبد يف دار سليمة وفاكهة وخضرة وحربة ونعمة يف حملة عالية هبية قالوا نعم يا رسول اهللا 

  وحنن املشمرون هلا قال قولوا إن شاء اهللا قال القوم أن شاء اهللا 

  ا ومقاصريها قال اهللالباب السادس والثالثون يف ذكر غرفها وقصوره



تعاىل لكن الذين أتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية فأخرب أهنا غرف فوق غرف وأهنا مبنية بناء حقيقة لئال 
تتوهم النفوس أن ذلك متثيل وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعاليل بعضها فوق بعض حىت 

فة للغرف األوىل والثانية أي هلم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها قال تعاىل كأهنا ينظر إليها عيانا ومبنية ص
أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا والغرفة جنس كاجلنة وتأمل كيف جزاءهم على هذه األقوال املتضمنة للخضوع 

 هلم فبدلوا بذلك سالم والذل واالستكانة هللا الغرفة والتحتية والسالم يف مقابلة صربهم على سوء خطاب اجلاهلني
اهللا ومالئكته عليهم وقال تعاىل وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلا 

فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهو يف الغرفات آمنون وقال تعاىل يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري 
  ات عدن وقال تعاىل من حتتها األهنار ومساكن طيبة يف جن

عن امرأة فرعون أهنا قالت رب إبن يل عندك بيتا يف اجلنة وروى الترمذي يف جامعة من حديث عبد الرمحن بن 
إسحق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول اهللا أن يف اجلنة لغرف يرى ظهورها من بطوهنا وبطوهنا من 

ي قال ملن طيب الكالم وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل ظهورها فقام أعرايب فقال يا رسول اهللا ملن ه
والناس نيام قال الترمذي هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرمحن بن إسحاق وقال الطرباين حدثنا 
ين عبدان أبن أمحد حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم قال حدث

أبو سالم حدثين أبو معانق األشعري حدثين أبو مالك األشعري أن رسول اهللا قال إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها اهللا ملن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وقال أبن وهب 

النيب قال أن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها حدثنا حيي عن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو عن 
من ظاهرها قال ابو مالك األشعري ملن هي يا رسول اهللا قال ملن أطاب الكالم واطعم الطعام وبات قائما والناس 
 نيام قال حممد بن عبد الواحد وهو عندي إسناد حسن وذكر أيب مالك فيه يدل على صحته ألن أبا مالك قد رواه
وإسناده أيضا حسن وقد تقدم حديث أيب سعيد املتفق على صحته أن أهل اجلنة ليتراأون أهل الغرف كما تراأون 
الكوكب الغابر من األفق ويف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري عن النيب قال أن للمؤمن يف اجلنة خليمة 

املؤمن فال يرى بعضهم بعضا وقد تقدم قوله صلى من لؤلؤ واحد جموفة طوهلا ستون ميال فيها أهلون يطوف عليهم 
اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة وقوله يف حديث أيب موسى يقول اهللا 
عز و جل ملن محد واسترجع عند موت ولده ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه ببيت احلمد ويف الصحيحني من حديث 

د اهللا أبن أيب أوىف وأيب هريرة وعائشة أن جربيل قال للنيب هذه خدجية اقرئها السالم من رهبا وأمره أن يبشرها عب
ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب والقصب هنا قصب اللؤلؤ اجملوف وقد روى أبن أيب الدنيا من 

  حديث يزيد بن هرون عن محاد بن سلمة عن عكرمة عن أيب هريرة 

عن النيب قال أن يف اجلنة لقصرا من لؤلؤ ليس فيه صدع وال وهن أعده اهللا عز و جل خلليله إبراهيم ويف 
الصحيحني من حديث محيد عن أنس أن النيب قال أدخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت ملن هذا القصر قالوا 

طاب وهو فيهما من حديث جابر ولفظه فأتيت لشاب من قريش فظننت أين أنا هو فقلت ومن هو قالوا لعمر بن اخل
على قصر مربع مشرف من ذهب وقد تقدم وقال أبن أيب الدنيا حدثنا شجاع بن األشرس قال مسعت عبد العزيز 

بن ايب سلمة املاجشون عن محيد بن أنس بن مالك عن النيب قال دخلت اجلنة فإذا فيها قصر أبيض قال قلت جلربيل 
جل من قريش فرجوت أن أكون أنا فقلت الي قريش قال لعمر بن اخلطاب وهذا أن كان ملن هذا القصر قال لر



حمفوظا فبياضه نوره وإشراقه وضياؤه واهللا أعلم وقال احلسن قصر من ذهب ال يدخله أال نيب أو صديق أو شهيد 
نة قصورا من أو حكم عدل يرفع هبا صوته وقال األعمش عن مالك بن احلرث عن مغيث بن مسي قال أن يف اجل

ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من زبرجد وقال األعمش عن جماهد عن 
عبيد بن عمري قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة من له دار من لؤلؤة واحدة منها غرفها وأبواهبا وروى البيهقي من 

أيب رباح عن أبن عباس قال قال رسول اهللا إن يف حديث حفص بن عمر حدثنا عمرو بن قيس املالئي عن عطاء بن 
اجلنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها مل خيف عليه ما خلفها وإذا كان خلفها مل خيف عليه ما فيها قيل ملن هي يا رسول 

اهللا قال ملن اطاب الكالم وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السالم وصلى والناس نيام قال وما طيب الكالم 
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإهنا تأيت يوم القيامة وهلا مقدمات ومعقبات قيل وما وصال  قال

الصيام قال من صام شهر رمضان مث أدرك شهر رمضان فصامه قيل وما إطعام الطعام قال من قات عياله وأطعمهم 
الصالة والناس نيام قال صالة العشاء اآلخرة قال حفص  قيل وما إفشاء السالم قال مصافحة أخيك وحتيته قيل وما

بن عمر هذا جمهول مل يروه عنه غري على بن حرب فيما أعلم قلت هذا يلقب بالكفر بفتح الكاف وسكون الفاء 
وقد روى عنه حممد بن غالب متتام وعلى ابن حرب ومها ثقتان ولكن ضعفه ابن عدي وابن حبان وحديثه وهذا له 

  شواهد 

 أعلم ويف فوائد ابن السماك حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور حدثنا أيب حدثنا عبد الرمحن بن عبد املؤمن واهللا
قال مسعت حممد بن واسع يذكر عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا قال قال النيب أال أحدثكم بغرف اجلنة قال قلنا 

رفا من أصناف اجلوهر كله يرى ظاهرها من باطنها من ظاهرها بلى يا رسول اهللا بأبينا أنت وأمنا قال أن يف اجلنة غ
فيها من النعم واللذات ما ال عني رأت وال أذن مسعت قال قلنا يا رسول اهللا ملن هذه الغرف قال ملن أفشى السالم 

يق ذلك وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنا يا رسول اهللا ومن يطيق ذلك قال أميت تط
وسأخربكم عن ذلك من لقي أخاه فسلم عليه فقد أفشى السالم ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حىت يشبعهم 
فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان ومن كل شهر ثالثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى صالة العشاء األخرية يف 

وس وهذا إسناد وإن كان ال حيتج به وحده فإذا انضم مجاعة فقد صلى الليل والناس نيام واليهود والنصارى واجمل
  إليه ما تقدم استفاد قوة مع أنه قد روى بإسنادين آخرين 

  الباب السابع والثالثون يف ذكر معرفتهم ملنازهلم ومساكنهم إذا دخلوا

  اجلنة وأن مل يروها قبل ذلك 
ويصلح باهلم ويدخلهم اجلنة عرفها هلم قال جماهد قال تعاىل والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم سيهديهم 

يهتدي أهلها إىل بيوهتم ومساكنهم ال خيطئون كأهنم ساكنوها منذ خلقوا ال يستدلوا عليها احدا وقال ابن عباس يف 
 رواية أيب صاحل هم أعرف مبنازهلم من أهل اجلنة إذا انصرفوا إىل منازهلم وقال حممد بن كعب يعرفوهنا كما تعرفون

بيوتكم يف الدنيا إذا انصرفتم من يوم اجلمعة هذا قول مجهور املفسرين وتلخيص أقواهلم ما قاله أبو عبيدة عرفها هلم 
أي بينها هلم حىت عرفوها من غري استدالل وقال مقاتل ابن حيان بلغنا أن امللك املوكل حبفظ بين آدم ميشي يف اجلنة 

له فيعرفه كل شيء أعطاه اهللا يف اجلنة فإذا دخل إىل منزله وأزواجه ويتبعه ابن آدم حىت يأتيه أقصى منزل هو 



انصرف امللك عنه وقال سلمة بن كهيل طرقها مل ومعىن هذا أنه طرقها هلم حىت يهتدوا إليها وقال احلسن وصف 
  اهللا اجلنة يف الدينا هلم فإذا دخلوها عرفوها بصفتها وعلى هذا القول فالتعريف وقع 

ون املعىن يدخلهم اجلنة اليت عرفها هلم وعلى القول األول يكون التعريف وأقعا يف اآلخرة هذا كله إذا يف الدنيا ويك
قيل أنه من التعريف وفيها قول آخر أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة وهذا اختيار الزجاج أي طلبها ومنه طعام 

اهتا ومالذها واملقول هو األول وأنه سبحانه معرف أي مطيب وقيل هو من العرف وهو التتابع أي تابع هلم طيب
أعلمها وبينها مبا يعلم به كل أحد منزله وداره فال يتعداه إىل غريه ويف صحيح البخاري من حديث قتادة عن أيب 

املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري أن نيب اهللا قال إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بني اجلنة والنار 
قاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم بدخول اجلنة والذي نفسي بيده أن أحدهم يت

مبنزلة يف اجلنة أدل منه مبسكنه كان يف الدنيا ويف مسند آخر من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا والذي بعثين 
  هل اجلنة وبازواجهم ومساكنهم إذا دخلوا اجلنة باحلق ما أنتم يف الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أ

  الباب الثامن والثالثون يف كيفية دخوهلم اجلنة وما يستقبلون عند دخوهلا

قد تقدم قوله تعاىل وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا وقال تعاىل ويوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا قال ابن أيب 
موسى العكلي حدثنا حيىي بن سليم الطائفي حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا املكي حدثنا الدنيا حدثنا حممد بن عباد بن 

أبو عبد اهللا أنه مسع الضحاك بن مزاحم حيدث عن احلرث عن علي أنه سأل رسول اهللا عن هذه اآلية يوم حنشر 
ي بيده إهنم خرجوا من املتقني إىل الرمحن وفدا قال قلت يا رسول اهللا ما الوفد إال ركب قال النيب والذي نفس

قبورهم استقبلوا بنوق بيض هلا أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعاهلم نور يتألأل كل خطوة منها مثل مد البصر 
وينتهون إىل باب اجلنة فإذا حلقه من ياقوتة محراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب اجلنة ينبع من أصلها 

 وجوههم نضرة النعيم وإذا توضؤا من األخرى مل تشعث أشعارهم أبدا عينان فإذا شربوا من إحدامها جرت يف
  فيضربون احللقة بالصفيحة قالوا مسعت طنني احللقة فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد اقبل فتستخفها 

 العجلة فتبعث قيمتها فيفتح له الباب فلوال أن اهللا عز و جل عرفه نفسه خلر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء
فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأيت زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من اخليمة فتعلقه 

وتقول أنت حيب وأنا حبك وأنا الراضية فال أسخط أبدا وأنا الناعمة فال أبأس أبدا واخلالدة فال أظعن أبدا فيدخل 
لؤلؤ والياقوت طرائق محر وطرائق خضر وطرائق صفر ما بيتا من أساسه إىل سقفه مائة ذراع مبىن على جندل ال

منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأيت األريكة عليها سرير على السرير سبعون فراشا عليها سبعون زوجة على كل 
زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن اجللد يقضي مجاعهن يف مقدار ليلة جتري من حتتهم أهنار مطردة أهنار من 

آسن صاف ليس فيه كدر وأهنار من عسل مصفى مل خيرج من بطون النحل وأهنار من مخر لذة للشاربني مل  ماء غري
تعصره الرجال بإقدامها وأهنار من لنب مل يتغري طعمه مل خيرج من بطون املاشية فإذا اشتهوا الطعام جائتهم طيور بيض 

طري فتذهب فيها مثار متدالية إذا اشتهوها انشعب الغص فترفع أجنحتها فياكلون من جنوهبا من اي االلوان شاؤا مث ت
إليهم فيأكلون من أي الثمار شاؤوا أن شاء قائما وأن شاء متكئا وذلك قوله عز و جل وجىن اجلنتني دان وبني 

أيديهم خدم كاللؤلؤ هذا حديث غريب ويف إسناد ضعيف ويف رفعة نظر واملعروف أنه موقوف على قال ابن إيب 
ثنا حممد بن عمر بن سليمان حدثنا حممد بن فضيل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد يف الدنيا حد



هذه اآلية يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا قال امل واهللا ال حيشر الوفد على أرجلهم ولكن ال يأتون بنوق مل تر 
حىت يضربوا باب اجلنة وقال علي بن اجلعد يف  اخلالئق مثلها وعليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فريكون عليها

اجلعديات أنبأنا زهري بن معاوية عن إيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال يساق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة 
زمرا حىت أنتهوا إىل باب من أبواهبا وجدوا عنده شجرة خترج من حتت ساقها عينان جتريان إىل إحدامها كأمنا أمروا 

فشربوا منها فأذهب ما يف بطوهنم من أذى وقذى وبأس مث عمدوا إىل األخرى فتطهروا منها فجرت عليهم هبا 
نضرة النعيم فلن تغريا أبشارهم أو تغري بعدها أبدا ولن تشعت أشعارهم كأمنا دهنوا بالدهان مث انتهوا إىل خزنة 

  الولدان يطيفون هبم كما يطيف ولدان  اجلنة فقالوا سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين قال مث تقلهاها

أهل الدنيا باحلميم يقدم من غيبته فيقولون أبشر مبا أعد اهللا لك من الكرامة كذا قال مث ينطلق غالم من أولئك 
الولدان إىل بعض أزواجه من احلور العني فيقول قد جاء فالن بإمسه الذي يدعى به يف الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول 

وهو ذا بأثرى فيستخف أحداهن الفرح حىت تقوم على أسكفة بإهبا فإذا انتهى إىل منزله نظر إىل أساس بنائه  أنا رأيته
فأذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح اخلضر وأصفر وأمحر ومن كل لون مث رفع رأسه فنظر إىل سقفه فاذا مثل الربق فلوال 

 أزواجه وأكواب موضوعة ومنارق مصفوفة وزرايب أن اهللا قدره له ال مل أن يذهب بصره مث طاطأ رأسه فنظر إىل
مبثوثة فنظروا إىل تلك النعمة مث أتكؤا وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا مث ينادي 

أنبأنا  مناد حتيون فال متوتون أبدا وتقيمون فال تظعنون أبدا وتصحون فال مترضون أبدا وقال عبد اهللا بن املبارك
سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال ذكر لنا أن الرجل إذا دخل اجلنة صور صورة أهل اجلنة وألبس لباسهم 

وحلى حليهم وأرى أزواجه وخدمه ويأخذه سوار فرح لو كان ينبغي أن ميوت ملات من سوار فرحه فيقال له أرأيت 
رك وأخربنا راشد بن سعد أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أيب سوار فرحتك هذه فإهنا قائمة لك أبدا قال ابن املبا

عبد الرمحن اجلبلي قال أن العبد أول ما يدخل اجلنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأهنم اللؤلؤ قال ابن املبارك وأنبأنا 
إنه ليصف  حيىي بن ايوب حدثين عبيد اهللا بن زخر عن حممد بن أيب أيوب املخزومي عن أيب الرمحن املعافري قال

للرجل من اهل اجلنة مساطان ال يرى طرفامها من غلمانه حىت إذا مر مشوا وراءه وقال أبو نعيم أنبأنا أبو سلمة عن 
الضحاك قال إذا ادخل املؤمن اجلنة دخل أمامه ملك فأخذ به يف سككها فيقول له أنظر ما ترى قال أرى أكثر 

له امللك فإن هذا أمجع لك حىت إذا رفع إليهم استقبلوه من كل قصورا رأيتها من ذهب وفضة واكثر أنيس فيقول 
باب ومن كل مكان يقولون حنن لك مث يقول أمش فيقول ماذا ترى فيقول أرى أكثر عساكر رأيتها من خيام 

وأكثر أنيس قيل فإن هذا أمجع لك فإذا رفع إليهم استقبلوه فقالوا حنن لك ويف الصحيحني من حديث سهل بن 
  سول اهللا قال ليدخلن اجلنة من سعد أن ر

أميت سبعون الفا أو سبعمائة ألف متما سكون آخذ بعضهم ببعض ال يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهم ووجوههم 
  على صورة القمر ليلة البدر 

  الباب التاسع والثالثون يف ذكر صفة اهل اجلنة يف خلقهم وخلقهم وطوهلم

دثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن مهام عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وعرضهم ومقدار أسناهنم قال األمام أمحد ح
قال قال رسول اهللا خلق اهللا عز و جل آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له أذهب فسلم على 

الم أولئك النفر وهو نفر من املالئكة جلوس فاستمع ما حيبونك فأهنا حتيتك وحتية ذريتك قال فذهب فقال الس



عليكم فقالوا السالم عليكم ورمحة اهللا فزاده ورمحة اهللا قال فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم طوله ستون 
ذراعا فلم يزل ينقص اخللق بعده حىت اآلن متفق على صحته وقال األمام أمحد حدثنا يزيد بن هرون وعفان بن 

سعد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا مسلم قاال حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن 
يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني وهم على خلق آدم ستون ذراعا يف 
عرض سبعة أذرع قيل تفرد به محاد عن علي بن زيد ويف جامع الترمذي من حديث شهر بن حوشب عن عبد 

جبل أن النيب قال يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا مكحلني أبناء ثالث وثالثني قال  الرمحن بن غنم عن معاذ بن
هذا حديث حسن غريب وقال أبو بكر بن أيب داودو حدثنا حممود بن خالد وعباس بن الوليد قال حدثنا عمر عن 

يف ميالد ثالث  األوزاعي عن هرون بن رباب عن أنس بن مالك قال قال رسول يبعث أهل اجلنة على صورة آدم
وثالثني سنة جردا مردا مكحلني مث يذهب هبم إىل شجرة يف اجلنة فيكسون منها ال تبلى ثياهبم وال يفىن شباهبم وقال 

الترمذي حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن رشد بن سعد عن عمرو ابن احلارث أن دراجا أبا 
اخلدري قال قال رسول اهللا من مات من أهل اجلنة من صغري أو كبري  السمح حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد

يردون بين ثالثني سنة يف اجلنة ال يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار فإن كان هذا حمفوظا مل يناقض ما قبله فإن 
معروف يف العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن هلم طريقني تارة يذكرون النيف للتحرير وتارة حيذفونه وهذا 

  كالمهم وخطاب 

غريهم من األمم وقال ابن أيب الدنيا حدثنا القاسم بن هشام حدثنا صفوان ابن صاحل حدثنا رواد بن اجلراح 
العسقالين حدثنا األوزاعي عن هارون بن رباب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا يدخل أهل اجلنة اجلنة على 

حسن يوسف وعلى ميالد عيسى ثالث وثالثني سنة وعلى لسان حممد طول آدم ستني ذراعا بذراع امللك على 
جرد مرد مكحلون وقال ابن وهب حدثنا معاوية ابن صاحل عن عبد الوهاب بن خبت عن أيب الزناد عن األعرج عن 

أيب هريرة أن رسول اهللا قال أن أهل اجلنة يدخلون اجلنة على قدر أدم ستون ذراعا على ذلك قطعت سررهم وقد 
دم أن أول زمرة صورهتم على صورة القمر ليلة البدر وأن الذين يلوهنم على ضوء أشد كوكب يف السماء إضاءة تق

وأما األخالق فقد قال تعاىل ونزعنا ما يف صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلني فأخرب عن تالقي قلوهبم 
ة أبيهم آدم عليه السالم ستون ذراعا وتالقي وجوههم ويف الصحيحني أخالقهم على خلق رجل واحد على صور

يف السماء والرواية على خلق بفتح اخلاء وسكون الالم واألخالق كما تكون مجعا للخلق بالضم فهي مجع للخلق 
بالفتح واملراد تساويهم يف الطول والعرض والسن وإن تفاوتوا يف احلسن واجلمل وهلذا فسره بقوله على صورة 

تون ذراعا يف السماء وأما أخالقهم وقلوهبم ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة أول أبيهم آدم عليه السالم س
زمرة تلج اجلنة احلديث وقد تقدم وفيه اختالف بينهم وال تباغض قلوهبم على قلب رجل واحد يسبحون اهللا بكرة 

جائز والشواب ويف وعشية وكذلك وصف اهللا سبحانه وتعاىل نساءهم بإهنن أتراب أي يف سن واحد ليس فيهن الع
هذا الطول والعرض والسن من احلكمة ما ال خيفى فأنه أبلغ وأكمل يف استيفاء اللذات ألنه أكمل سن القوة عظم 
اآلت اللذة وباجتماع األمرين يكون كمال اللذة وقوهتا حبيث يصل يف اليوم الواحد إىل مئة عذراء كما سيأيت أن 

ي بني هذا الطول والعرض فإنه لو زاد أحدمها على اآلخر فات االعتدال شاء اهللا تعاىل وال خيفى التناسب الذ
  وتناسب اخللقة يصري طوال مع دقة أو غلظا مع قصر وكالمها غري مناسب واهللا أعلم 

  الباب األربعون يف ذكر أعلى أهل اجلنة منزلة وأدناهم أعالهم منزلة سيد



  رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم ولد آدم صلوات اهللا وسالمه عليه قال تعاىل تلك ال

درجات وآتينا عيسى بن مرمي البينات قال جماهد وغريه منهم من كلم اهللا وموسى ورفع بعضهم درجات هو حممد 
ويف حديث اإلسراء املتفق على صحته أنه ملا جاوز موسى قال رب مل أظن أن ترفع على أحد مث عال فوق ذلك مبا ال 

لمه إال اهللا حىت جاوز سدرة املنتهى ويف صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه مسع النيب يقول إذا مسعتم يع
املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا على فإنه من صلى على صالة واحدة صلى اهللا عليه عشرا مث سلوا إىل الوسيلة 

وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا 
ويف صحيح مسلم من حديث املغرية بن شيبة عن النيب أن موسى سأل ربه ما أدىن أهل اجلنة منزلة فقال رجل جيئ 
ال بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له أدخل اجلنة فيقول رب كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا أخذاهتم فيق

له أتوصي أن يكون ذلك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال يف 
اخلامسة رضيت رب قال رب فأعالهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عني 

يد أنبأنا شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر وقال الترمذي حدثنا عبد بن مح
مسعت بن عمر يقول قال رسول اهللا أن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرد 

مسرية ألف عام وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية مث قرأ رسول اهللا وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا 
وى هذا احلديث من غري وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر غري مرفوع قال ورواه عبد امللك ناظرة قال وقد ر

بن أحبر عن ثوير عن ابن عمر مرقوفا ورواه عبد اهللا األشجعي بن سفيان عن ثوير عن جماهد عن ابن عمر وحنوه ومل 
ن أجبر عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا أن يرفعه قلت ورواه الطرباين يف معجمه من حديث أيب معاوية عن عبد امللك ب

أدىن أهل اجلنة منزلة لرجل ينظر يف ملكه ألفى سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إىل أزواجه وسرره وخدمه 
  ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن ثوير قال مسعت ابن عمر يقول قال إسرائيل ال اعلم ثويرا إال رفعه إىل النيب وقال 

دثنا حسن هو ابن موسى حدثنا سكني بن عبد العزيز حدثنا أبو األشعث الضرير عن شهر بن حوشب األمام أمحد ح
عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أن أدىن أهل اجلنة منزلة سبع درج وهو على السادسة وفرقه السابعة وإن له 

ذهب يف كل صحفة لون ليس يف  ثلثمائة خادم ويفدي عليه ويراح كل يوم بثلثمائة صحفة وال أعلمه قال إال من
اآلخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وعن األشربة بثلثمائة إناء يف كل إناء لون ليس يف اآلخرة وإنه ليلذ أوله كما 

يلذ آخره وأنه ليقول يا رب لو أذنت يل الطعمت أهل اجلنة وسقيتهم مل مما ينقص مما عندي شيء وإن له من احلور 
ة سوى أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من األرض قلت سكني بن الثنتني وسبعني زوج

عبد العزيز ضعفه النسائي وشهرين حوشب ضعفه مشهور واحلديث منكر خيالف األحاديث الصحيحة فإن طول 
مرة تلج اجلنة ستني ذراعا ال حيتمل أن يكون مقعد صاحبه بقدر ميل من األرض والذي يف الصحيحني يف أول ز

لكل امرئ منهم زوجتان من احلور العني فكيف يكون ألدناهم اثنتان وسبعون من احلور العني وأقل ساكين اجلنة 
نساء الدنيا فكيف فيكون يكون ألدىن أهل اجلنة مجاعة منهن وأيضا فان اجلهتني الذهبيتني أعلى من الفضيتني فكيف 

شهر بن حوشب ال يشبه حديثه الناس وقال ابن عون بن حوشب شهرا  يكون أدناهم يف الذهبيتني قال الدواليب
تركوه وقال النسائي وابن عدي ليس بالقوي وقال أبو حامت ال حيتج به وتركه شعبة وحيىي بن سعيد وهذان من 
ف ما أعلم الناس باحلديث ورواته وعلله وأن كان غري هؤالء قد وثقه وحسن حديثه فال ريب أنه إذا انفرد مبا خيال

  رواه الثقات مل يقبل واهللا أعلم 



  الباب احلادي واألربعون يف حتفة أهل اجلنة إذا دخلوها روى مسلم يف

صحيحه من حديث ثوبان قال كنت قائما عند رسول اهللا فجاء حرب من أحبار اليهود فقال السالم عليك يا حممد 
رسول اهللا فقال اليهودي إمنا ندعوه بأمسه الذي مساه  فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال مل تدفعين فقلت أال تقول يا

  به أهله فقال رسول اهللا أن امسي حممدا الذي مساين به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول اهللا 

أينفعك بشيء أن حدثتك فقال امسع بأدىن فنكث رسول اهللا بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين تكون الناس يوم 
ألرض غري األرض فقال رسول اهللا يف الظلمة دون اجلسر قال فمن أول الناس إجازة يوم القيامة قال فقراء تبدل ا

املهاجرين قال اليهودي فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر 
ل من عني فيها تسمى سلسبيال قال صدقت قال هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شراهبم قا

وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض أال نيب أو رجل أو رجالن قال أينفعك إن حدثتك قال 
أمسعك بأذين قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مىن الرجل مىن 

تعاىل وإن عالمين املرأة مىن الرجل آنثا بإذن اهللا تعاىل قال اليهودي لقد صدقت وأنك لنيب مث  املرأة اذكرا بإذن اهللا
انصرف فقال رسول اهللا لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه ومايل علم بشيء جنة حىت أتاين اهللا عز و جل به ويف 

ينة وهو يف أرض خيترف فأتى النيب فقال صحيح البخاري عن أنس قال مسع عبد اهللا بن سالم مقدم رسول اهللا املد
أين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب فما أول اشراط الساعة وما أول طعام أهل اجلنة وما ينزع الولد إىل أبيه أو 
أمه قال أخربين آنفا قال جربيل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من املالئكة فقرأ هذه اآلية قل من كان عدو ا جلربيل 

نزله على قلبك بإذن اهللا أما أول أشراط الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب وأما أول طعام يأكله فإنه 
أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت وإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت قال 

سول اهللا أن اليهود قوم هبت واهنم أن يعلموا بإسالمي قبل أن أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا يا ر
يسأهلم ببهتوين فجاءت اليهود فقال أي رجل عبد اهللا فيكم قالوا خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا قال أفرأيتم 

أن حممدا رسول اهللا إن أسلم عبد اهللا فقالوا أعاذه اهللا من ذلك فخرج عبد اهللا فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد 
  فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول 

اهللا ويف الصحيحني من حديث عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال النيب تكون األرض يوم القيامة خبزة 
جل من اليهود فقال بارك الرمحن واحدة يتكفؤها اجلبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته يف السفر ألهل اجلنة فأتى ر

عليك يا أبا القاسم إال أخربك بنزل أهل اجلنة يوم القيامة قال بلى قال تكون األرض بزة واحدة كما قال النيب فنظر 
النيب إلينا مث ضحك حىت بدت نواجذه مث قال أال أخربك بأدامهم قال بلى قال أدامهم باآلدام والنون قال وما هذا 

يأكل من زيادة كبدمها سبعون ألفا وقال عبد اهللا بن املبارك حدثنا ابن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب قال ثور ونون 
أن أبا اخلري أخربه أن أبا العوام أخربه أنه مسع كعبا يقول أن اهللا عز و جل يقول إلهل اجلنة أدخلوها أن لكل ضيف 

  جلنة جزورا واين أجزركم اليوم فيأيت بثور وحوت فيجرز ألهل ا

  الباب الثاين واألربعون يف ذكر ريح اجلنة ومن مسرية كم ينشق قال



الطرباين حدثنا موسى بن حازم األصبهاين حدثنا حممد بن بكري احلضرمي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن 
من أهل الذمة مل احلسن بن عمرو عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب قال من قتل قتيال 

يرح رائحة اجلنة وأن رحيها ليوجد من مسرية مائة عام ورواه البخاري يف الصحيح عن قيس بن حفص عن عبد 
الواحد بن زياد عن احلسن ابن عمرو الفقيمي عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو ومل يذكر بينهما جنادة وقال ليوجد 

مد بن بشار حدثنا معدي ابن سليمان هو البصري عن ابن عجالن من مسرية أربعني عاما وقال الترمذي حدثنا حم
عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال أال من قتل نفسا معاهدا له ذمة اهللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمة 

ث أيب هريرة اهللا فال يراح رائحة اجلنة وأن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا قال ويف الباب عن أيب بكرة وحدي
حديث حسن صحيح قال حممد بن عبد الواحد وإسناده عندي على شرط الصحيح قلت وقد رواه الطرباين من 

  حديث عيسى بن يونس عن عوف األعرايب عن حممد بن 

سريين عن أيب هريرة يرفعه من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل يرح رائحة اجلنة وإن ريح اجلنة يوجد من مسرية مائة 
م وقال الطرباين حدثنا إسحق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن أو غريه عن أيب بكرة عا

قال مسعت رسول اهللا يقول ريح اجلنة يوجد من مسرية مائة عام وهذه األلفاظ ال تعارض بينهما بوجه وقد أخرجا 
قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول  يف الصحيحني من حديث أنس قال مل يشهد عمي مع رسول اهللا بدرا

اهللا غبت عنه قال فإين أراين اهللا مشهدا فيما بعد مع رسول اهللا لريين اهللا ما أصنع قال فهاب أن يقول غريها قال 
فشهد مع رسول اهللا يوم أحد قال فستقبل سعد بن معاذ فقال له اين فقال واها لريح اجلنة أجده دون أحد قال 

تل قال فوجد يف جسده بضع ومثانون من بني ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته عمة الربيع بنت النضر فقاتلهم حىت ق
فما عرفت أخي إال ببنابه ونزلت هذه اآلية من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه قال فكانوا يرون أهنا 

رواح أحيانا ال تدركه العباد وريح يدرك نزلت فيه ويف أصحابه وريح اجلنة نوعان ريح يوجد يف الدنيا تشمه اآل
حباسة الشم لالبدان كما يشم روائح األزهار وغريها وهذا يشترك أهل اجلنة يف إدراكه يف اآلخرة من قرب وبعد 
وأما يف الدنيا فقد يدركه من شاء اهللا من أنبيائه ورسله وهذا الذي وجده أنس بن النضر جيوز أن يكون من هذا 

من األول واهللا أعلم وقال أبو نعيم حدثنا حممد بن معمر حدثنا حممد بن أمحد املؤذن حدثنا عبد القسم وأن يكون 
الواحد بن غياث أنبأنا الربيع بن بدر حدثنا هرون بن رياب عن جماهد عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال أن رائحة 

اهللا احلضرمي حدثنا حممد بن امحد بن حممد اجلنة توجد من مسرية مخسمائة عام وقال الطرباين حدثنا حممد بن عبد 
بن طريف حدثنا أيب حدثنا حممد بن كثري حدثين جابر اجلعفي عن أيب جعفر حممد بن علي عن جابر قال قال رسول 

اهللا ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام واهللا ال جيدها عاق وال قاطع رحم وقال ابو داود الطيالسي يف مسنده 
حلكم عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب قال من أدعى إىل غري أبيه مل يرح رائحة حدثنا شعبة عن ا

  اجلنة وإن 

رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام وقد اشهد اهللا سبحانه عباده يف هذه الدار آثارا من آثار اجلنة وأمنوذجا منها 
ية والفاكهة احلسنة والنعيم والسرور وقرة العني وقد روى أبو نعيم من الرائحة الطيبة واللذات املشتهاة واملناظر البه

من حديث األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا يقول اهللا عز و جل للجنة طيىب ألهلك فتزداد طيبا 
تذكرة بنار فذلك الربد الذي جيده الناس بالسحر من ذلك كما جعل سبحانه نار الدنيا وآالمها وغمومها وأحزاهنا 



اآلخرة قال تعاىل يف هذه النار حنن جعلناها تذكرة وأخرب النيب أن شدة احلر والربد من أنفاس جهنم فال بد أن يشهد 
  عباده جنته وما يذكرهم هبا واهللا املستعان 

  الباب الثالث واألربعون يف األذان الذي يؤذن به مؤذن اجلنة فيها روى

د اخلدري وأيب هريرة عن النيب قال ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فال مسلم يف صحيحه من حديث أيب سعي
تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وأن لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا وأن لكم أن تنعموا فال تبأسوأ أبدا 

 شيبة حدثنا حيي بن آدم وذلك قوله عز و جل ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون قال عثمان بن أيب
حدثنا محزة الزيات عن أيب إسحق عن األغر عن أيب هريرة وأيب سعيد عن النيب ونودوا أن تلكم اجلنة اليت 

أورثتموها مبا كنتم تعملون قال نودوا أن صحوا فال تسقموا أبدا واخلدوا فال متوتوا أبدا وانعموا فال تبأسوا أبدا 
بن سلمة عن ثابت عن عبد الرمحن ابن أيب ليلى عن صهيب أن النيب قال إذا ويف صحيح مسلم من حديث محاد 

دخل أهل اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة أن لكم عند اهللا موعدا فيقولون ما هو أمل يثقل موازيننا 
ما أعطاهم اهللا شيئا هو ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وينجنا من النار فيكشف احلجاب فينظرون إىل اهللا فواهللا 

أحب اليهم من النظر إليه وقال عبد اهللا بن املبارك أنبأنا أبو بكر االهلاين أخربين أبو متيم اهلجيمي قال مسعت أبا 
موسى االشعري خيطب على منرب البصرة يقول أن اهللا عز و جل يبعث يوم القيامة ملكا إىل اهل اجلنة فيقول يا اهل 

  اجلنة هل 

 ما وعدكم فينظرون فريون احللي واحللل واألهنار واألزواج املطهرة فيقولون نعم قد أجنزنا ما وعدنا أجنزكم اهللا
قالوا ذلك ثالث مرات فينظرون فال يفتقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم فيقول قد بقى شيء إن اهللا يقول للذين 

ر إىل وجه اهللا ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد أحسنوا احلسىن زيادة قال أال إن احلسىن اجلنة والزيادة النظ
اخلدري قال قال رسول اهللا أن اهللا عز و جل يقول ألهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم 

فيقولون وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا ربنا وأي 
ذلك قال أحل عليكم رضواين فال اسخط عليكم بعده أبدا ومن تراجم خباري عليه باب كالم  شيء أفضل من

الرب مع أهل اجلنة وسيأيت يف هذا أحاديث ذكرها يف باب معقود لذلك أن شاء اهللا ويف الصحيحني من حديث 
بينهم فيقول يا أهل اجلنة ال  نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار مث يقوم مؤذن

موت ويا أهل النار ال موت كل خالد فيما هو فيه وهذا األذان وإن كان بني اجلنة والنار فهو يبلغ مجيع أهل اجلنة 
والنار وهلم فيها نداء آخر يوم زيارهتم رهبم تبارك وتعاىل يرسل إليهم ملكا فيؤذن فيهم بذلك فيتسارعون إىل 

ذن اجلمعة إليها وذلك يف مقدار يوم اجلمعة كما سيأيت مبينا يف باب زيارهتم الرب عز و جل الزيارة كما يؤذن مؤ
  واهللا أعلم 

  الباب الرابع واألربعون يف أشجار اجلنة وبساتينها وظالهلا قال تعاىل

وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثرية ال 
طوعة وال ممنوعة وقال تعلى ذواتا أفنان وهو مجع فنن وهو الغصن وقال فيهما فاكهة وخنل ورمان واملخضود مق

الذي قد خضد شوكة أي نزع وقطع فال شوك فيه وهذا قول بن عباس وجماهد ومقاتل وقتادة وأيب األحوص 



قطع وكل رطب قضيته فقد خضدته وقسامة بن زهري ومجاعة واحتج هؤالء حبجتني أحدمها أن اخلضد يف اللغة ال
  وخضدت الشجر إذا قطعت شوكة فهو خضيد وخمضود ومنه اخلضد 

على مثال الثمر وهو كل ما قطع من عود رطب خضد مبعىن خمضود كقبض وسلب واخلضاد شجر رخو ال شوك 
 بن محزة حدثنا ثور ابن فيه احلجة الثانية قال ابن أيب داود حدثنا حممد بن مصفى حدثنا حممد بن املبارك حدثنا حيىي

يزيد حدثين حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال كنت جالسا مع رسول اهللا فجاء أعرايب فقال يا رسول 
اهللا أمسعك تذكر يف اجلنة شجرة ال أعلم شجرة أكثر شوكا منها يعين الطلح فقال رسول اهللا إن اهللا جعل مكان كل 

امللبود فيها سبعون فيها سبعون لونا من الطعام ال يشبه لون آخر امللبود الذي قد شوكة منها مثرة مثل خصوة التيس 
اجتمع شعره بعضه على بعض وقال عبد اهللا بن املبارك أنبأنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كان أصحاب 

ل اهللا ذكر اهللا يف اجلنة شجرة رسول اهللا يقولون أن اهللا لينفعنا باألعراب ومسائلهم أقبل أعرايب يوما فقال يا رسو
مؤذية وما كنت أرى يف اجلنة شجرة تؤذى صاحبها قال رسول اهللا وما هي قال السدر فأن له شوكا مؤذيا قال 

أليس اهللا يقول يف سدر خمضود خضد اهللا شوكة فجعل مكان كل شوكة مثرة وقالت طائفة املخضود هو املوقر محال 
ال يعرف يف اللغة اخلضد مبعىن احلمل ومل يصب هؤالء الذين أنكروا هذا القول بل وأنكر عليهم هذا القول وقالوا 

هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا خضد شوكة واذهبه وجعل مكان كل شوكة مثرة أو 
عقر اليد وال يرد اليد قرت باحلمل واحلديثان املذكوران أن جيمعان القولني وكذلك قول من قال املخضود الذي ال ي

عنه شوك وال أذى فيه فسره بالزم املعىن وهكذا غالب املفسرين يذكرون الزم املعىن املقصود تارة وفردا من أفراده 
تارة ومثاال من أمثلته فيحكيها اجلماعون للغث والسمني أقواال خمتلفة وال اختالف بينها فصل وأما الطلح فأكثر 

  املوز قال جماهد أعجبهم املفسرين قالوا إنه شجرة 

طلح وج وحسنه فقيل هلم وطلح منضود وهذا قول علي بن أيب طالب وابن عباس وايب هريرة وأيب سعيد اخلدري 
  وقالت طائفة أخرى بل هو شجر عظام طوال وهو شجر البوادي الكثري الشوك عند العرب قال حاديهم 

  غدا ترين الطلح واجلباال ... بشرها دليلها وقاال 
وهلذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل وقد نضد باحلمل والثمر مكان الشوك وقال ابن قتيبة هو الذي نضدا باحلمل 

أو بالورق واحلمل من أوله إىل آخره فليس له ساق بارز وقال مسروق ورق اجلنة نضيد من أسفلها إىل أعالها 
يس له شوك أحجن من اعظم العضاة شوكا واهنارها جتري من غري أخدود وقال الليث الطلح شجر أم غيالن ل

وأصله عودا واجوده صمغا قال أبو إسحاق جيوز أن يعين به شجر أم غيالن ألن له نورا طيب الرائحة حدا فوعدوا 
مبا حيبون مثله إال أن فضله على ما يف الدنيا كفضل سائر ما يف اجلنة على سائر ما يف الدنيا فإنه ليس يف اجلنة إال 

لظاهر أن من فسر الطلح املنضود باملوز أمنا أراد التمثيل به احلسن حلسن نضده وإال فالطلح يف اللغة هو االسامي وا
الشجر العظام من شجر البوادي واهللا أعلم ويف الصحيحني من حديث أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

ال يقطعها فاقرؤا أن شئتم وظل ممدود ويف قال رسول اهللا إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام 
الصحيحني أيضا من حديث أيب حازم عن سهل بن سعد عن رسول اهللا إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها 
مائة عام ال يقطعها قال ابو حازم فحدثنا به النعمان بن أيب عياش الزرقي فقال حدثين أبو سعيد اخلدري عن النيب 

لشجرة يسري الراكب اجلواد املضمر السريع يف ظلها مائة عام ال يقطعها وقال األمام أمحد حدثنا قال إن يف اجلنة 
عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن أيب الضحاك مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا أن يف اجلنة شجرة يسري 



دثنا إمساعيل بن ايب خالد عن زياد فيها الراكب يف ظلها سبعني أو مائة سنة هي شجرة جنة اخللد وقال وكيع ح
موىل بين خمزوم عن الزهري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام اقرؤا 

أن شئتم وظل ممدود فبلغ ذلك وكعبا فقال صدق والذي أنزل التوراة على لسان موسى والفرقان على لسان حممد 
  لو أن رجال ركب 

و جذعا مث دار باصل تلك الشجرة مائة عام ما بلغها حىت يسقط هرما أن اهللا غرسها بيده ونفخ فيها وإن جذعة أ
أصلها من وراء سور اجلنة ما يف اجلنة هنر إال وهو خيرج من أصل تلك الشجرة وقال ابن أيب الدنيا حدثنا إبراهيم 

 عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس عن سعيد اجلوهري حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ربيعة بن صاحل
قال الظل املمدود شجرة يف اجلنة على ساق قدر ما يسري الراكب اجملد يف ظلها مائة عام يف كل نواحيها فيخرج 
إليها أهل اجلنة وأهل الفرف وغريهم يتحدثون يف ظلها قال قيشيت بعضهم ويذكر هلو الدنيا فريسل اهللا رحيا من 

تلك الشجرة لكل هلو كان يف الدنيا ويف جامع الترمذي من حديث أيب حامد عن ايب هريرة قال قال اجلنة فتتحرك 
رسول اهللا ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب قال هذا حديث حسن وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا يقول 

بشر إقرؤا إن شئتم فال تعلم نفس  اهللا أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رات وال إذن مسعت وال خطر على قلب
ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون ويف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها اقرؤا 
أن شئتم وظل ممدود وموضع سوط من اجلنة خري من الدنيا وما فيها إقرؤا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل 

ذا اللفظ والسياق الترمذي والنسائي وابن ماجه وصدره يف الصحيحني ويف صحيح البخاري اجلنة فقد فاز رواه هب
من حديث أنس بن مالك قال قال رسول اهللا إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها وإن 

با السمح حدثه عن ايب شئتم فاقرؤا وظل ممدود وماء مسكوب وقال ابن وهب حدثنا عمرو بن احلارث أن دراجا أ
اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رجل يا رسول اهللا ما طوىب قال شجرة يف اجلنة مسرية مائة سنة ثياب أهل 
اجلنة خترج من أكمامها وقد رواه عنه حرملة بزيادة وقال أخربين ابن وهب أخربين عمرو أن دراجا حدثه أن أبا 

رجال قال يا رسول اهللا طوىب ملن رآك وآمن بك فقال طوىب ملن رآين وآمن يب  اهليثم حدثه عن أيب سعيد اخلدري إن
مث طوىب مث طوىب ملن آمن يب ومل يرين فقال رجل يا رسول اهللا وما طوىب قال شجرة يف اجلنة مسرية مائة عام ثياب 

يب وطوىب ملن آمن يب ومل  أهل اجلنة خترج من أكمامها قلت وأول هذا احلديث يف املسند ولفظه طوىب ملن رآين وآمن
  يرين سبع مرات وقال ابن املبارك 

حدثنا سفيان عن محاد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال خنل اجلنة جذوعها من زمرد أخضر وكرهبا ذهب امحر 
وسعفها كسوة ألهل اجلنة منها مقطعاهتم وحللهم ومثرها أمثال القالل والدالء أشد بياضا من اللنب وأحلى من 

لعسل وألني من الزبد ليس فيها عجم وقال األمام أمحد بن حدثنا علي حبر حدثنا هشام ابن يوسف حدثنا معمر عن ا
حيىي بن ايب كثري عن عامر بن زيد البكايل أنه مسع عتبة بن عبد السلمي يقول جاء أعرايب إىل النيب فسأله عن 

فيها شجرة تدعي طوىب فذكر شيئا ال أدري ما هو فقال احلوض وذكر اجلنة مث قال األعرايب فيها فاكهة قال نعم و
أي شجر أرضنا تشبهه قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضك فقال النيب أتيت الشام قال ال قال تشبه شجرة 
بالشام تدعى اجلوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعالها قال ما عظم أصلها قالوا لو ارحتلت جذعة من أبل 

ها حىت تنكسر تر قوهتا هرما قال فيها عنب قال نعم فما عظم العنقود قال مسرية شهر أهلك ما أحاطت باصل
للغراب ال يقع وال يفتر قال فما عظم احلبة قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما قال نعم قال فسلخ أهابه 



شبعين أنا وأهل بييت قال نعم وعامة فأعطا دامك وقال هلا أختذي لنا منه دلوا قال نعم قال األعرايب فإن تلك احلبة لت
عشريتك قال أبو يعلي املوصلي يف مسنده حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا يونس بن بكري عن حممد وابن إسحاق 
عن حيىي بن عباد عن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر قالت مسعت رسول اهللا وذكر سدرة املفتهي 

لفنت منها الراكب مائة سنة و قال يستظل يف الفنن منها مائة راكب فيها فراش الذهب كأن فقال يسري يف ظل ا
مثرها القالل ورواه الترمذي وقال شك حيىي وهو حديث حسن غريب وقال عبد اهللا بن املبارك أنبأنا ابن عيينة عن 

ب وورق وأفناهنا لؤلؤ وزبرجد ابن أيب جنيح عن جماهد قال أرض اجلنة من ورق وتراهبا مسك وأصول أشجارها ذه
وياقوت والورق والثمر حتت ذلك فمن أكل قائما مل يؤذه ومن أكل جالسا مل يؤذه ومن أكل مضطجعا مل يؤذه 

وذللت قطوفها تذليال قال أبو معاوية حدثنا األعمش عن أيب ظبيان عن جرير بن عبد اهللا قال نزلنا الصفاح فإذا 
  مس أن تبلغه قال رجل نائم حتت شجرة قد كادت الش

فقلت للغالم انطلق هبذا النطع فاظله قال فانطلق فأظله فلما استيقظ إذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال يا جرير 
تواضع هللا فإن من تواضع هللا رفعه اهللا يوم القيامة يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة قلت ال أدري قال ظلم 

ال أكاد أراه بني أصبعيه فقال يا جرير إذا طلبت مثل هذا يف اجلنة مل جتده قلت يا عبد اهللا  الناس بينهم مث أخذ عويدا
  فأين النخل والشجر قال أصوهلا اللؤلؤ والذهب وأعالها الثمر 

  الباب اخلامس واألربعون يف مثارها وتعداد أنواعها وصفاهتا ورحياهنا

هلم جنات جتري من حتتها األهنار كلما رزقوا منها من مثرة رزقا  قال تعاىل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا وهلم فيها أزواج مطهرة وقوهلم هذا الذي رزقنا من قبل أي شبيهه 

ذي رزقناه قبل يف ونظريه ال عينه وهل املراد هذا الذي رزقنا يف الدنيا نظريه من الفواكه والثمار أو هذا نظري ال
اجلنة قيل فيه قوالن ففي تفسري السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس 
من أصحاب النيب قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أهنم أتوا بالثمرة يف اجلنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من 

بهه به وقال ابن زيد هذا الذي رزقنا من قبل يف الدنيا وأتوا به متشاهبا يعرفونه وقال قبل يف الدنيا قال جماهد ما اش
آخرون هذا الذي رزقنا من قبل من مثار اجلنة من قبل هذا لشدة مشاهبة بعضه بعضا يف اللون والطعم واحتج 

من املشاهبه اليت بينها وبني  أصحاب هذا القول حبجج إحداها أن املشاهبة اليت بني الثمار اجلنة بعضها لبعض أعظم
مثار الدنيا ولشدة املشاهبة قالوا هذا هو احلجة الثانية ما حكاه بن جرير عنهم قال ومن علة قائلي هذا القول ان مثار 
اجلنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما كان حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان مسعت ابن 

 عبيدة وذكر مثر اجلنة وقال كلما نزعت مثرة عادت مكاهنا أخرى احلجة الثالثة قوله وأتوا به مرة حيدث عن أيب
متشاهبا وهذا كالتعليل والسبب املوجب لقوهلم هذا الذي رزقنا من قبل احلجة الرابعة أن من املعلوم أنه ليس كل ما 

  ن مثار الدنيا وال رأوها ورجحت يف اجلنة من الثمار قد رزقوه يف الدنيا وكثري من أهلها ال يعرفو

طائفة منهم ابن جرير وغريه القول اآلخر واحتجت بوجوه قال ابن جرير والذي حيقق صحة قول القائلني أن معىن 
ذلك هذا الذي رزقنا من قبل يف الدنيا أن اهللا جل ثناؤه قال كلما رزقوا منها من مثرة رزقا يقولون هذا الذي رزقنا 

ن ذلك من قيلهم يف بعض دون بعض فإذا كان قد أخرب جل ذكره عنهم أن ذلك من قبلهم من قبل ومل خيصص أ
كلما رزقوا مثرة فال شك أن ذلك من قبلهم يف أول رزق رزقوه من مثارها أتوا به بعد دخوهلم اجلنة واستقرارهم 



ه كما هو من قبلهم يف وسطه فيها الذي مل يتقدمه عندهم من مثارها مثرة فإذا كان ال شك أن ذلك من قيلهم يف أول
وما يتلوه فمعلوم أنه حمال يقولوا ألول رزق رزقوه من مثار اجلنة هذا الذي من رزقنا من قبل هذا من مثار اجلنة 

وكيف جيوز أن يقوال ألول رزق من مثارها وملا يتقدمه عندهم غريها هذا هو الذي رزقنا من قبل أن يلبسهم ذو غية 
لذي قد طهرهم اهللا منه أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم األول رزق يرزقونه من وضالل إىل قيل الكذب ا

مثارها فيدفع صحة ما أوجب اهللا صحته من غري نصب داللة على أن ذلك يف حال من أحواهلم دون حال فقد تبني 
بل يف الدنيا قلت أصحاب القول أن معىن اآلية كلما رزقوا من مثرة من مثار اجلنة يف اجلنة قالوا هذا الذي رزقنا من ق

األول خيصون هذا العام مبا عدا الرزق األول لداللة العقل والسياق عليه وليس هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت 
مضطر إىل ختصيصة وال بد بأنواع من التخصيصات أحدها أن كثريا من مثار اجلنة وهي اليت ال نظري هلا يف الدنيا ال 

ين أن كثريا من أهلها مل يرزقوا مجيع مثرات الدنيا اليت هلا نظري يف اجلنة الثالث أنه من املعلوم أهنم يقال فيها ذلك الثا
ال يستمرون على هذا القول أبد اآلباد كلما أكلوا مثرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا يف الدنيا ويستمرون على هذا 

ىل هذا املعىن وال هو مما يعتين هبم من نعيمهم ولدهتم وإمنا هو الكالم دائما إىل غري هناية والقرآن العظيم مل يقصد إ
كالم مبني خارج على املعتاد املفهوم من الطيب ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا ليس أوله خريا من آخره وال هو مما 

له مثل يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكربها من نقصان محلها وصغر مثرها وغري ذلك بل أو
أخره وآخره مثل أوله هو خيار كله يشبه بعضه بعضا فهذا وجه قوهلم وال يلزم خمالفة ما نصه اهللا سبحانه وتعاىل 

  وال نسبة أهل اجلنة إىل الكذب بوجه والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظريه وأكثر منه واهللا 

ال رذل أمل تروا إىل مثر الدنيا كيف تسترذلون بعضه  أعلم وأما قوله عز و جل وأتوا به متشاهبا قال احلسن خيار كله
وأن ذلك ليس فيه ذل وقال قتادة خيار ألرذل فيه فأن مثار الدنيا ينقي منها ويرذل منها وكذلك قال أبن جريح 
ومجاعة وعلى هذا فاملراد بالتشابه التوافق والتماثل وقالت طائفة أخرى منهم أبن مسعود وأبن عباس وناس من 

رسول اهللا متشاهبا يف اللون واملرأى وليس يشبه الطعم قال جماهد متشاهبا لونه خمتلفا طعمه وكذا قال  أصحاب
الربيع بن أنس وقال حيىي بن ايب كثري عشب اجلنة الزعفران وكثباهنا املسك ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة 

فيقول هلم اخلدم كلوا فإن اللون واحد والطعم خمتلف فيأكلوهنا مث يأتوهنم مبثلها فيقولون هذا الذي جئتمونا به آنفا 
فهو قوله عز و جل كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا وقالت طائفة 

 وناس معىن اآلية أن يشبه مثر الدنيا غري أن مثر اجلنة أفضل وأطيب قال ابن وهب قال عبد الرمحن أبن زيد يعرفون
أمساءه كما كانوا يف الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا يف اجلنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا 

يعرفونه وليس هو مثله يف الطعم واختار أبن جرير هذا القول قال ودليلنا على فساد قول من قال أن معىن اآلية هذا 
داللة على فساد ذلك القول هي الداللة على فساد قول من خالف قولنا يف الذي رزقنا من قبل أي يف اجلنة وتلك ال

تأويل قوله وأتوا به متشاهبا أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عن املعىن الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل 
األبواب متكئني فيها وأتوا به متشاهبا قلت هذا ال يدل على فساد قوهلم ملا تقدم وقال جنات عدن مفتحة هلم 

يدعون فيها بفاكهة كثرية وشراب قال تعاىل يدعون فيها بكل فاكهة آمنني هذا يدل على أمنهم من إنقطاعها 
ومضرهتا وقال تعاىل وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثرية وقال تعاىل وفاكهة كثرية ال 

 وقت دون وقت وال متنع ممن أرادها وقال فهو يف عيشة راضية يف جنة عالية مقطوعة وال ممنوعة أي ال تكون يف
قطوفها دانية والقطوف مجع قطف وهو ما يقطف والقطف بالفتح الفعل أي مثارها دانية قريبة ممن يتناوهلا فيأخذها 



وذللت قطوفها تذليال قال كيف يشاء قال الرباء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم وقال تعاىل ودانية عليهم ظالهلا 
  أبن عباس إذا هم أن يتناول من مثارها تدلت له حىت يتناول ما يريده وقال غريه قريب إليهم مذللة كيف شاؤا 

فهم يتناولوهنا قياما وقعودا ومضطجعني فيكون كقوله قطوفها دانية ومعىن تذليل القطف تسهيل تناوله وأهل املدينة 
وقها وأخرجها من السعف حىت يسهل تناوهلا ويف نصب دانية وجهان أحدمها أنه يقولون ذلل النخل أي سو عر

على احلال عطف على قوله متكئني والثاين أنه صفة اجلنة وقال تعاىل فيهما من كل فاكهة زوجان ويف اجلنتني 
كما نص على  األخريني فيهما فاكهة وخنل ورمان وخص النخل والرمان من بني الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما

حدائق النخل واألعناب يف سورة النبأ إذ مها من افضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحالها وقد قال تعاىل وهلم فيها من 
كل الثمرات ومغفرة من رهبم وقال الطرباين حدثنا معاذ بن املثين حدثنا علي بن املديين حدثنا رحيان بن سعيد عن 

بة عن إمساعيل عن ثوبان بن ثوبان قال قال رسول اهللا أن الرجل إذا نزع عبادة بن منصور عن أيوب عن أيب قال
مثرة من اجلنة عادت مكاهنا أخرى وقال عبد اهللا بن األمام أمحد حدثين عقبة بن مكرم العمي حدثنا ربعي بن إبراهيم 

اجلنة عليه السالم  بن عليه حدثنا عوف عن قسامة بن زهري عن ايب موسى قال قال رسول اهللا أهبط اهللا آدم من
وعلمه صنعة كل شيء وزوده من مثار اجلنة فثماركم هذه من مثار اجلنة غري أهنا تغري وتلك ال تغري وقد تقدم أن 

سدرة املنتهى نبقها مثل القالل ويف صحيح مسلم من حديث أيب الزبري عن جابر عن النيب قال عرضت على اجلنة 
فظ فتناولت منها قطفا فقصرت عنه يدي وقال أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن حىت لو تناولت منها قطفا أخذته ويف ل

جعفر حدثنا عبيد اهللا حدثنا أبن عقيل عن جابر قال بينما حنن يف صالة الظهر إذ تقدم رسول اهللا فتقدمنا مث تناول 
صالتك شيئا ما كنت شيئا ليأخذه مث تأخر فلما قضى الصالة قال له أيب بن كعب يا رسول اهللا صنعت اليوم يف 

تصنعه قال أنه عرضت على اجلنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب آلتيكم به فحيل بيين 
وبينه ولو أتيتكم به ألكل منه من بني السماء واألرض ال ينقصونه وقال أبن املبارك أنبأنا سفيان عن محاد عن سعيد 

نة أمثال القالل والدالء أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وألني من الزبد بن جبري عن ابن عباس قال مثر اجل
  ليس فيه عجم وقال سعيد بن منصور حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن الرباء بن 

عازب قال أن أهل اجلنة يأكلون من مثار اجلنة قياما وقعودا ومضطجعني على أي حال شاؤا وقال البزار يف مسنده 
بن الفرج احلمصي حدثنا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار احلمصي حدثنا حممد بن املهاجر عن حدثنا أمحد 

الضحاك املعافري عن سليمان بن موسى قال حدثين كريب أنه مسع أسامة بن زيد يقول قال رسول اهللا أال مشمر 
د وهنر مطرد ومثرة نضيجة وزوجة للجنة فإن اجلنة ال حظر هلا هي ورب الكعبة نور يتألأل ورحيانة هتتز وقصر مشي

حسناء مجيلة وحلل كثرية يف مقام ابدا يف دار سليمة وفاكهة وخضرة وحربة ونعمة يف حملة عالية هبية قالوا نعم يا 
رسول اهللا حنن املشمرون هلا قال قولوا أن شاء اهللا قال القوم أن شاء اهللا قال البزار وهذا احلديث ال نعلم من رواه 

ال اسامة وال نعلم له طريقا عن أسامة إال هذا الطريق وال نعلم رواه عن الضحاك املعافري إال هذا الرجل عن النيب إ
حممد بن مهاجر ويف حديث لقيط بن صربة الذي رواه عبد اهللا بن أمحد يف مسند أبيه وغريه قلت يا رسول اهللا على 

أس ما هبا صداع وال ندامة وأهنار من لنب مل يتغري ما يطلع أهل اجلنة قال على أهنار من عسل مصفى وأهنار من ك
طعمه وماء غري آسن وبفاكهة لعمر اهلك مما يعلمون وخري من مثله معه وأما الرحيان فهو كل نبت طيب الرائحة 

  قال احلسن وابو العالية هو رحياننا هذا يؤيت بنص من رحيان اجلنة فنشمه 



  تعاىل الباب السادس واألربعون يف زرع اجلنة قال

و فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وعن أيب هريرة أن النيب كان حيدث يوما وعنده رجل من أهل البادية أن 
رجال من أهل اجلنة استأذن ربه عز و جل يف الزرع فقال له أولست فيما اشتهيت فقال بلى ولكين أحب أن أزرع 

تكويره أمثال اجلبال فيقول اهللا عز و جل دونك يا ابن فأسرع وبذر فبادر الطرف نباته وإستولؤه واستحصاده و
آدم فإنه اليشبعك شيء فقال األعرايب يا رسول اهللا ال جند هذا إال قرشيا أو أنصاريا فإهنم أصحاب زرع فأما حنن 
فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول اهللا رواه البخاري يف كتاب التوحيد يف باب كالم الرب تعاىل مع أهل اجلنة 

  جه يف غريه أيضا وهذا يدل على أن يف وخر

اجلنة زرعا وذلك البذر منه وهذا أحسن أن تكون األرض معمورة بالشجر والزرع فإن قيل فكيف استأذن هذا 
الرجل ربه يف الزرع فأخربه أنه يف غنية عنه قيل لعله استأذنه يف زرع يباشره ويزرعه بيده وقد كان يف غنية عنه 

لم ذكر الزرع يف اجلنة إال يف هذا احلديث واهللا أعلم وروى إبراهيم بن احلكم عن أبيه عن وقد كفى مؤنته وال أع
عكرمة قال بينما رجل يف اجلنة فقال يف نفسه لو أن اهللا يأذن يل لزرعت فال يعلم إال واملالئكة على أبوابه فيقولون 

 معنا البذر فيقول ابذروا فيخرج أمثال سالم عليكم يقول لك ربك متنيت يف نفسك شيئا فقد علمته وقد بعث اهللا
  اجلبال فيقول له الرب من فوق عرشه كل أبن آدم فإن ابن آدم ال يشبع واهللا أعلم 

  الباب السابع واألربعون يف ذكر أهنار اجلنة وعيوهنا وأصنافها وجمراها

  الذي جتري عليه 
ها األهنار ويف موضع جتري حتتها األهنار ويف وقد تكرر يف القرآن يف عدة مواضع قوله تعاىل جنات جتري من حتت

  موضع جتري من حتتهم األهنار وهذا يدل على امور 
  أحدها وجود اآلهنار فيها حقيقية 

  الثاين أهنار جارية ال واقفة 
الثالث أهنا حتت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو املعهود يف أهنار الدنيا وقد ظن بعض املفسرين أن معىن ذلك 

اهنا بإمرهم وتصريفهم هلا كيف شاؤا كأن الذي محلهم على ذلك أنه ملا مسعوا أن اهنارها جتري يف غري أخدود جري
فهي جارية على وجه األرض محلوا قوله جتري من حتتها األهنار على أهنا جتري بأمرهم إذ ال يكون فوق املكان حتته 

 غري أخدود فهي حتت القصور واملنازل والغرف وحتت وهؤالء أوتوا من صعف الفهم فإن اهنار اجلنة وإن جرت يف
األشجار وهو سبحانه مل يقل من حتت أرضها وقد اخرب سبحانه عن جريان األهنار حتت الناس يف الدنيا فقال أمل يروا 
ري كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا األهنار جت
من حتتهم فهذا على ما هو املعهود واملتعارفا وكذلك ما حكاه من قول فرعون وهذه األهنار جتري من حتيت وقال 

تعاىل فيهما عينان نضاختان قال أبن أيب شيبة حدثنا حيىي بن ميان عن أشعب عن جعفر عن سعيد قال نضاختان باملاء 
ن أنس قال نضاختان باملسك والعنرب ينضخان على دور أهل والفواكه وحدثنا أبن ميان عن أيب إسحاق عن أبان ع
  اجلنة كما ينضخ املطر على دور أهل الدنيا وحدثنا 



عبد اهللا بن إدريس عن أبيه عن إيب إسحاق عن الرباء قال اللتان جتريان أفضل من النضاختني وقال تعاىل مثل اجلنة 
من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار 

عسل مصفى وهلم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهبم فذكر سبحانه هذه األجناس األربعة ونفى عن كل واحد 
موضة منها اآلفة اليت تعرض له يف الدنيا فآفة املاء أن يأسن ويأجن من طول مكثه وآفة اللنب أن يتغري طعمه إىل احل

وأن يصري قارصا وآفة اخلمر كراهة مذاقها املنايف يف اللذة وشرهبا وآفة العسل عدم تصفيتة وهذا من آيات الرب 
تعاىل أن جتري أهنار من أجناس مل جتر العادة يف الدنيا بإجرائها وجيريها يف غري أخدود وينفي عنها اآلفات اليت متنع 

مجيع آفات مخر الدنيا من الصداع والغول واالنزاف وعدم اللذة فهذه مخس  كمال اللذة هبا كما ينفي عن مخر اجلنة
آفات من آفات مخر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شرهبا بل ال يطيب لشراهبا ذلك إال باللغو وتنزف يف 

غضاء بني نفسها وتنزف املال وتصدع الرأس وهي كريهة املذاق وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والب
الناس وتصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وتدعو إىل الزنا ورمبا دعت إىل الوقوع على البنت واألخت وذوات احملارم 
وتذهب الغرية وتورث اخلزى والندامة والفضيحة وتلحق شارهبا بأ نقص نوع اإلنسان وهم اجملانني وتسلبة أحسن 

تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي يف إفشائه مضرته أو األمساء والسمات وتكسوه أقبح األمساء والصفات و
هالكه ومؤاخاة الشياطني يف تبذير املال الذي جعله اهللا قياما له ومل يلزمه مؤنته وهتتك األستار وتظهر األسرار وتدل 

اجت من على العورات وهتون ارتكاب القبائح واملأمث وخترج من القلب تعظيم احملارم ومدمنها كعابد وثن وكم أه
حرب وأفقرت من غىن وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت من 

مودة ونسجت من عداوة وكم فرقت بني رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم أورثت من حسرة 
عت يف بلية وعجلت وأجرت من عربة وكم أغلقت يف وجه شارهبا بابا من اخلري وفتحت له بابا من الشر وكم أوق

من منيته وكم أورثت من خزية وجرت على شارهبا من حمبة وجرت عليه من سفلة فهي مجاع األمث ومفتاح الشر 
وسالبة النعم وجبالبة النقم ولو مل يكن من رذائلها إال أهنا ال جتتمع هي ومخر اجلنة يف جوف عبد كما ثبت عنه أنه 

ا يف اآلخرة لكفى وآفات اخلمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن قال من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهب
  مخر اجلنة فإن قيل فقد وصف 

سبحانه األهنار بأهنا جارية ومعلوم أن املاء اجلاري ال يأسن فما فائدة قوله غري آسن قيل املاء اجلاري وان كان ال 
يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال وتأمل اجتماع يآسن فإنه إذا اخذ منه شيء وطال مكثه أسن وماء اجلنة ال 

هذه األهنار األربعة اليت هي أفضل أشربة الناس فهذا لشرهبم وطهورهم وهذا لقوهتم وغذائهم وهذا للذهتم 
  وسرورهم وهذا لشفاعتهم ومنفعتهم واهللا أعلم فصل 

ى البخاري يف صحيحه من حديث أيب وأهنار اجلنة تتفجر من أعالها مث تنحدر نازلة إىل أقصى درجاهتا كما رو
هريرة عن النيب أنه قال أن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا عز و جل للمجاهدين يف سبيله بني كل درجتني كما بني 

السماء واألرض فإذا سألتم اهللا فاسالوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر اهنار 
رمذي حنوه من حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ولفظ حديث عبادة اجلنة مائة درجة ما بني اجلنة وروى الت

كل درجتني مسرية مائة عام والفردوس أعالها درجة ومنها األهنار األربعة والعرش فوقها فإن سألتم اهللا فاسألوه 
ال رسول اهللا الفردوس ربوة اجلنة الفردوس األعلى ويف املعجم للطرباين أين من حديث احلسن عن مسرة قال ق

وأعالها وأوسطها ومنها تنفجر أهنار اجلنة ويف صحيح البخاري من حديث شعبة عن قتادة قال أخربين أنس بن 
مالك أن رسول اهللا قال رفعت اىل سدرة املنتهى يف السماء السابعة نبقها مثل قالل هجر وورقها مثل آذان الفيلة 



ران وهنران باطنان فقلت يا جربيل ما هذا قال أما النهران الباطنان ففي اجلنة وأما خيرج من ساقها هنران ظاه
الظاهران فالنيل والفرات ويف صحيحه أيضا من حديث مهام عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا قال بينا أنا أسري يف 

ثر الذي أعطاك ربك قال فضرب اجلنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ واجملوف فقلت ما هذا يا جربيل قال هذا الكو
امللك بيده فإذا طينة مسك أذفر ويف صحيح مسلم من حديث املختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن النيب قال 

الكوثر هنر يف اجلنة وعدنيه ريب عز و جل وقال حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك 
  إذا بنهر جيري حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت قال قال رسول اهللا دخلت اجلنة ف

يدي إىل ما جيري فيه من املاء فإذا أنا مبسك أذفر فقلت ملن هذا يا جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاك اهللا عز و 
جل قال الترمذي حدثنا هناد حدثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار عن عبد اهللا بن عمر 

ل اهللا الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه من ذهب وجمراه على الدر والياقوت تربته أطيب من املسك وماؤه قال قال رسو
أحلى من العسل وأبيض من الثلج قال هذا حديث حسن صحيح وقال أبو نعيم الفضل حدثنا أبو جعفر هو الرازي 

ل أنس بن مالك هنر يف اجلنة وقالت عائشة حدثنا أبن أيب جنيح عن جماهدا أنا أعطيناك الكوثر قال اخلري الكثري وقا
هو هنر يف اجلنة ليس يدخل أحد إصبعيه يف أذنيه األمسع خرير ذلك النهر وهذا معناه واهللا أعلم أن خرير ذلك النهر 

يشبه اخلرير الذي مسعه حني يدخل إصبعيه يف أذنيه ويف جامع الترمذي من حديث احلريري عن حكيم بن معاوية 
لنيب قال إن يف اجلنة حبر املاء وحبر العسل وحبر اللنب وحبر اخلمر مث تشقق األهنار بعد قال هذا حديث عن أبيه عن ا

حسن صحيح وقال احلاكم حدثنا األصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبن ثوبان عن عطاء 
سره أن يسقيه اهللا عز و جل من اخلمر يف اآلخرة بن قرة عن عبد اهللا بن مسرة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا من 

فليتركه يف الدنيا ومن سره أن يكسيه اهللا احلرير يف اآلخرة فليتركه يف الدنيا وأهنار اجلنة تفجر من حتت تالل أو 
أفضل حتت جبال املسك ولو كان أدىن أهل اجلنة حلية عدلت حبلية أهل الدنيا مجيعا لكان ما حيليه اهللا به يف اآلخرة 

من حلية أهل الدنيا مجيعا وذكر األعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا قال إن أهنار اجلنة تفجر من 
جبل مسك وهذا موقوف صحيح وذكر أبن مردويه يف مسنده حدثنا أمحد بن حممد بن عاصم حدثنا عبد اهللا بن 

حدثنا ابو عمران اجلوين عن أيب بكر بن عبد اهللا بن  حممد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا احلرث بن عبيد
قيس عن أبيه قال قال رسول اهللا هذه األهنار تشخب من جنة عدن يف جوبه مث تصدع بعد أهنارا وقال أبن أيب الدنيا 

حدثنا يعقوب بن عبيدة حدثنا يزيد بن هرون حدثنا احلريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أظنكم 
أن اهنار اجلنة أخدود يف األرض ال واهللا أهنا لسائحة على وجه األرض أحدى حافتيها اللؤلؤ واألخرى  تظنون

  الياقوت وطينها 

املسك األذفر قال قلت ما األذفر قال الذي ال خلط له ورواه أبن مردويه يف تفسريه عن عن حممد بن أمحد حدثنا 
ا يزيد بن هارون أخربنا احلريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن حممد بن أمحد بن حيىي حدثنا مهدي بن حكيم حدثن

مالك قال قال رسول اهللا فذكره هكذا رواه مرفوعا وقال أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن 
إذا حافتاه أنس أنه قرأ هذه اآلية إنا أعطيناك الكوثر فقال رسول اهللا أعطيت الكوثر فإذا هو جيري ومل يشق شقاه و

قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إىل تربته فإذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ وذكر سفيان الثوري عن عمرو بن مرة 
عن أيب عبيدة عن مسروق يف قوله تعاىل وماء مسكوب قال أهنار جتري يف غري أخدود قال وخنل طلعها هضيم قال 

من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا سيحان وجيحان  من أصلها إىل فروعها أو كلمة حنوها ويف صحيح مسلم



والفرات والنيل كل من أهنار اجلنة وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن 
مقاتل بن حبان عن عكرمة عن أبن عباس عن النيب قال أنزل اهللا من اجلنة مخسة أهنار سيحون وهو هنر اهلند 

وهو هنر بلخ ودجلة والفرات ومها هنرا العراق والنيل وهو هنر مصر أنزهلا اهللا من عني واحدة من عيون وجيحون 
اجلنة من أسفل درجة من درجاهتا على جناح جربيل عليه السالم فاستودعها اجلبال وأجراها يف األرض وجعل فيها 

بقدر فاسكناه يف األرض وأنا على ذهاب به  منافع للناس يف أصناف معايشهم فذلك قوله وأنزلنا من السماء ماء
لقادرون فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جربيل فريفع من األرض القرآن والعلم كله واحلجر األسود 

من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى مبا فيه وهذه األهنار اخلمسة فرفع ذلك كله إىل السماء فذلك قوله 
ب به لقادرون فإذا رفعت هذه األشياء من األرض فقد حرم أهلها خريي الدنيا واآلخرة ورواه تعاىل وإنا على ذها

أمحد بن عدي يف ترمجة مسلمة هذا مع أحاديث غريه وقال عامة أحاديثه غري حمفوظة وباجلملة فهو من الضعفاء قال 
ل عبد اهللا بن وهب حدثنا سعيد بن البخاري منكر احلديث وقال النسائي ومتروك وقال أبو حامت ال تشتغل به وقا

  أيب أيوب 

عن عقيل بن خالد عن الزهري أن أبن عباس قال إن يف اجلنة هنرا يقال له البيدج عليه قباب من ياقوت حتته جوار 
يقول أهل اجلنة انطلقوا بنا إىل البيدج فيتصفحون تلك اجلوارى فإذا أعجب رجال منهم جارية مس معصمها فتتبعه 

  فصل 
العيون فقد قال تعاىل أن املتقني يف جنات وعيون وقال تعاىل أن االبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا  وأما

عينا يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم وقد 
ب منها وقال آخرون بل الفعل مضمن ومعىن اختلف يف قوله يشرب هبا فقال الكوفيون الباء مبعىن من أي يشر

يشرب هبا اي يروى هبا فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ وقال طائفة الباء للظرفية والعني 
أسم للمكان كما تقول كنا مبكان كذا وكذا ونظري هذا التضمني قوله تعاىل ومن يرد فيه باحلاد بظلم ضمن معىن 

وقال تعاىل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجنبيال عينا فيها تسمى سلسبيال فأخرب سبحانه عن  يهم فعدى تعديته
العني اليت يشرب هبا املقربون صرفا أن شراب األبرار ميزج منها ألن أولئك أخلصوا األعمال كلها هللا فاخلص 

نعيم على االرائك ينظرون تعرف يف شراهبم وهؤالء مزجوا فمزج شراهبم ونظري هذا وقوله تعاىل أن األبرار لفي 
وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق خمتوم ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا 

يشرب هبا املقربون فأخرب سبحانه عن مزاج شراهبم بشيئني بالكافور يف أول السورة والزجنبيل يف آخرها فإن يف 
رائحة ويف الزجنبيل من احلرارة وطيب الرائحة ما حيدث هلم باجتماع الشرابني وجميء الكافور من الربد وطيب ال

أحدمها على أثر اآلخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية اآلخر 
ال بالكافور وفيه من الربد ما وما ألطف موقع ذكر الكافور يف أول السورة والزجنبيل يف آخرها فإن شراهبم مزج أو

  جييء الزجنبيل بعده فيعد له والظاهر أن الكأس الثانية غري األوىل وأهنما نوعان لذيذان من الشراب 
  أحدمها مزج بكافور 
  والثاين مزج بزجنبيل 

يثار والصرب وأيضا فإنه سبحانه أخرب عن مزج شراهبم بالكافور وبرده يف مقابلة ما وصفهم به من حرارة اخلوف واإل
والوفاء جبميع الواجبات اليت نبه على وفائهم بأضعفها وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعالها وهو 



ما أوجبه اهللا عليهم وهلذا قال وجزاهم مبا صربوا جنة وحريرا فإن يف الصرب من اخلشونة وحبس النفس عن شهواهتا 
اجلنة ونعومة احلرير ما يقابل ذلك احلبس واخلشونة ومجع هلم بني النضرة ما اقتضى أن يكون يف جزائهم من سعة 

والسرور وهذا مجال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما مجلوا يف الدنيا ظواهرهم بشرائع اإلسالم وبواطنهم حبقائق 
زينة الظاهر مث  اإلميان ونظريه قوله يف آخر السورة عاليهم ثياب سندس خضر وإستربق وحلوا أساور من فضة فهذه

قال وسقاهم رهبم شرابا طهورا فهذه زينة الباطن املطهر هلم من كل أذى ونقص ونظريه قوله تعاىل ألبيهم آدم عليه 
السالم أن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى فضمن له أن ال يصيبه ذل الباطن باجلوع 

حر الباطن بالظمأ وال حر الظاهر بالضحى ونظري هذا ما عدده على عباده من  وال ذل الظاهر بالعري وأن ال يناله
نعمة أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآهتم ويزين ظواهرهم ولباسا آخر يزين بواطنهم وقلوهبم وهو لباس التقوى 

من كل شيطان مارد وأخرب أنه خري اللباسني وقريب من هذا إخباره أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا 
فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها باحلراسة وقريب منه أمره من أراد احلج بالزاد الظاهر مث أخرب أن خري الزاد الزاد 

الباطن وهو التقوى وقريب منه قول امرأة العزيز عن يوسف فذلكن الذي ملتنين فيه فأرهتن حسنه ومجاله مث قالت 
  ربهتن جبمال باطنه وزينته بالعفة وهذا كثري يف القرآن ملتأمله ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فأخ

  الباب الثامن واألربعون يف ذكر طعام أهل اجلنة وشراهبم ومصرفه قال

تعاىل أن املتقني يف ظالل وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون وقال تعاىل فأما من أوتى 
اقرؤا كتابيه أين ظننت أين مالق حسابيه فهو يف عيشة راضية يف جنة عالية قطوفها دانية  كتابه بيمينه فيقول هاؤم

  كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية وقال تعاىل وتلك اجلنة 

تقون اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثرية منها تأكلون وقال تعاىل مثل اجلنة اليت وعد امل
جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها وقال تعاىل وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا ال لغو 
فيها وال تأثيم وقال تعاىل يسقون من رحيق خمتوم ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ويف صحيح مسلم من 

 يأكل أهل اجلنة ويشربون وال ميتخطون وال يتغوطون وال يبولون حديث أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا
طعامهم ذلك جشاء كريح املسك يلهمون التسبيح والتكبري كما تلهمون النفس ورواه أيضا من رواية طلحة بن 

نافع عن جابر وفيه قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التسبيح واحلمد ويف املسند 
ن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث األعمش عن مثامة أبن عقبة عن يزيد بن أرقم قال وسن

جاء رجل من أهل الكتاب إىل النيب فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل اجلنة يأكلون ويشربون قال نعم والذي نفس 
لشهوة قال فإن الذي يأكل ويشرب حممد بيده إن أحدهم ليعطي قوة مائة رجل يف األكل والشرب واجلماع وا

تكون له احلاجة وليس يف اجلنة أذى قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح املسك فيضمر بطنه 
ورواه احلاكم يف صحيحيه ولفظه أيت النيب رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل اجلنة يأكلون 

أقر يل هبذا خصمته فقال رسول اهللا بلى والذي نفس حممد بيده إن أحدهم  فيها ويشربون ويقول ألصحابه إن
ليعطي قوة مائة رجل يف املطعم واملشرب والشهوة واجلماع فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له 
فة احلاجة فقال رسول اهللا حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل املسك فإذا البطن قد ضمر وقال احلسن بن عر

حدثنا خلف بن خليفة عن محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلارث عن عبد اهللا أبن مسعود قال قال يل رسول اهللا أنك 



لتنظر إىل الطري يف اجلنة فتشتهيه فيخر بني يديك مشويا وقد تقدم حديث أنس يف قصة عبد اهللا بن سالم يف أول 
سعيد اخلدري تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها طعام يأكله أهل اجلنة وشراهبم على أثره وحديث أيب 

  اجلبار بيده نزال ألهل اجلنة وقال احلاكم أنبأنا األصم حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثنا إدريس 

أبن حيىي حدثين الفضل بن املختار عن عبيد اهللا بن موهب عن عصمة بن مالك اخلطمي عن حذيفة قال قال رسول 
طريا أمثال البخايت فقال ابو بكر أهنا لناعمة يا رسول اهللا قال أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها  اهللا إن يف اجلنة

يا ابا بكر قال احلاكم وأنبأنا األصم حدثنا حيىي بن ايب طالب أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد عن قتادة يف 
بكر قال يا رسول اهللا إين ال أرى طري اجلنة ناعمة كما أن أهلها  قوله تعاىل وحلم طري مما يشتهون قال ذكر لنا أن أبا

ناعمون قال من يأكلها أنعم منها وأهنا أمثال البخايت وإين ألحتسب على اهللا أن تأكل منها يا أبا بكر وهبذا اإلسناد 
ف من ذهب عن قتادة عن أيوب رجل من أهل البصرة عن عبد اهللا بن عمرو يف قوله تعاىل يطاف عليهم بصحا

وأكواب قال يطاف عليهم بسبعني صحفة من ذهب كل صحفة منها فيها لون ليس يف األخرى وقال الدراوردي 
حدثين أبن أخي أبن شهاب عن أبيه عن عبد اهللا بن مسلم أنه مسع أنس بن مالك يقول يف الكوثر قال رسول اهللا هو 

ه طيور أعناقها كأعناق اجلزر فقال عمر بن اخلطاب أهنا يا هنر أعطانيه ريب أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل في
  رسول اهللا لناعمة فقال رسول اهللا آكلها أنعم منها 

تابعه إبراهيم بن سعيد عن ابن أخي ابن شهاب وقال فقال أبو بكر بدل عمر وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا 
لحة عن أبن عباس يف قوله تعاىل وكأس من معني يقول عبد اهللا أبن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن ايب ط

اخلمر ال فيها غول ويقول ليس فيها صداع ويف قوله تعاىل وال هم عنها ينزفون يقول ال تذهب عقوهلم وقوله تعاىل 
وكأسا دهاقا يقول ممتلئة وقوله رحيق خمتوم يقول اخلمر ختم باملسك وقال علقمة عن أبن مسعود ختامه مسك قال 

ه وليس خبامت مث خيتم قلت يريد واهللا أعلم أن أخره مسك خيالطه فهو من اخلامتة ليس من اخلامت وقال زيد بن خلط
معاوية سألت علقمة عن قوله تعاىل ختامه مسك فقرأهتا خامته مسك فقال يل ليست خامته ولكن اقرأه ختامه مسك 

طبيب أن خلطه من مسك لكذا وكذا وذكر سعيد بن قال علقمة ختامه خلطه أمل تر أن املرأة من نسائكم تقول لل
  منصور حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق الرحيق اخلمر املختوم جيدون 

عاقبتها طعم املسك وهبذا اإلسناد عن مسروق عن عبد اهللا يف قوله تعاىل ومزاجه من تسنيم قال متزج ألصحاب 
رفا وكذلك قال أبن عباس يشرب منها املقربون صرفا ومتزج ملن دوهنم وقال جماهد اليمني ويشرهبا املقربون ص

ختامه مسك يقول طينة وهذا التفسري حيتاج إىل تفسري ولفظ اآلية أوضح منه وكأنه واهللا أعلم يريد ما يبقى يف 
أيب الدرداء يف قوله أسفل األناء من الدري وذكر احلاكم من حديث آدم حدثنا شيبان عن جابر عن أبن سابط عن 

ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة خيتمون به آخر شراهبم لو أن رجال من أهل الدنيا أدخل يده فيه مث 
  أخرجها مل يبق ذو روح إال وجد ريح طيبها 

  قال آدم وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال التسنيم أسم العني اليت ميزج هبا اخلمر 
هشيم أنبأنا حصني عن عكرمة عن أبن عباس يف قوله وكأسا دهاقا قال هي املتتابعة املمتلئة  وقال األمام أمحد حدثنا

قال رمبا مسعت العباس يقول اسقنا وادهق لنا وقد تقدم الكالم على قوله تعاىل أن األبرار يشربون من كأس كان 
ن فيها كأسا كان مزاجها زجنبيال عينا مزاجها كافورا عينا يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا وعلى قوله ويسقو

فيها تسمى سلسبيال فقالت فرقة سلسبيال مجلة مركبة من فعل وفاعل وسلسبيال منصوب على املفعول أي سل 



سبيال إليها وليس هذا بشيء وإمنا السلسبيل كلمة مفردة وهي أسم للعني نفسها بإعتبار صفتها ولقد شفى قتادة 
قال قتادة سلسة فهم يصرفوهنا حيث شاؤا وهذا من اإلشتقاق األكرب وقال جماهد سلسة وجماهد يف إشتقاق اللفظة ف

السيل حديدة اجلرية وقال أبو العالية واملقابالن تسيل عليهم يف الطرق ويف منازهلم وهذا من سالستها وحدة جريتها 
 غاية السالسة فسميت العني وقال آخرون معناها طيبة الطعم واملذاق وقال إبو إسحاق سلسبيل صفة ملا كان يف

  بذلك وقال أبن األنباري الصواب يف سلسبيل أنه صفة للماء وليس بإسم للعني واحتج على ذلك حبجتني 
إحدامها أن سلسبيال مصروف ولو كان إمسا للعني مل يصرف للتأنيث والعلمية الثانية أن أبن عباس قال معناه أهنا 

ة له يف واحدة منهما أما الصرف فال اقتضاء رؤس اآلي له كنظائره وأما تنسل يف حلوقهم انسالال قلت وال حج
قول أبن عباس فإمنا يدل على أن العني مسيت بذلك بأعتبار صفة السالسة والسهولة فقد تضمنت هذه النصوص أن 

  هلم فيها اخلبز واللحم والفاكهة واحللوى وأنواع األشربة من 

ا مما يف اآلخرة إال األمساء وأما املسميات فبينها من التفاوت ما ال يعلمه البشر فأن املاء واللنب واخلمر وليس يف الدني
قيل فأين يشوي اللحم وليس يف اجلنة نار فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يشوي ب كن وأجاب آخرون بأنه 

كيم إلنضاجه وإصالحه يشوى خارج اجلنة مث يؤيت به إليهم والصواب أنه يشوي يف اجلنة بأسباب قدرها العزيز احل
كما قدر هناك أسبابا إلنضاج الثمر والطعام على أنه ال ميتنع أن يكون فيها نار تصلح ال تفسد شيئا وقد صح عنه 

أنه قال جمامرهم األلوة واجملامر مجع مجرة وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه واإللوة العود املطري فأخرب أهنم 
لتسطع هلم رائحته وقد أخرب سبحانه أن يف اجلنة ظالال والظالل ال بد أن تفيء  يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه

مما يقابلها فقال هم وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون وقال أن املتقني يف ظالل وعيون وقال وندخلهم ظال 
سبب وهو رب كل شيء ظليال فاألطعمة واحللوى والتجمر تستدعي أسباب تتم هبا واهللا سبحانه خالق السبب وامل

ومليكه ال إله إال هو وكذلك جعل هلم سبحانه أسبابا تصرف الطعام من اجلشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم 
فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاجه وكذلك جعل يف أجوافهم من احلرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه 

والثمار خيلق هلا من احلرارة ما ينضجها وجيعل سبحانه أوراق  خلروجه رشحا وجشاء وكذلك ما هناك من الفواكه
الشجر ظالهلا فرب الدنيا واآلخرة واحد وهو اخلالق لألسباب واحلكم ما خيلقه يف الدنيا واآلخرة واألسباب مظهر 

املعهودة  أفعاله وحكمته ولكنها ختتلف وهلذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله سبحانه على أسباب غري األسباب
املألوفة ورمبا محله ذلك على األنكار والكفر وذلك حمض جلهل والظلم وإال فليست قدرته سبحانه وتعاىل مقصرة 
عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها كما ال تقصر قدرته يف هذا العامل املشهود عن أسبابه ومسبباته وليس هذا 

شأها الرب سبحانه وتعاىل فيها بالعيان واملشاهدة أعجب من النشأة باهون عليه من ذلك ولعل النشأة األوىل اليت أن
الثانية اليت وعدنا هبا إذا تأملها اللبيت ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بني هذه التربة الغليظة واملاء واخلشب 

ل إخراج هذه األشربة اليت واهلواء املناسب هلا أعجب عند العقل من إخراجها من بني تربة اجلنة ومائها وهوائها ولع
  هي غذاء 

ودواء وشراب ولذة من بني فرث ودم ومن قيء ذباب أعجب من إجرائها أهنارا يف اجلنة بأسباب أخر ولعل إخراج 
جوهري الذهب والفضة من عروق احلجارة من اجلبال وغريها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر ولعل 

بنائها على أنفسها القباب البيض واحلمر والصفر أحكم بناء أعجب من إخراج احلرير من لعاب دودة القز و
إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك قد أودع فيها وأنشيء منها ولعل جريان حبار املاء بني السماء واألرض 



إىل التفكر على ظهور السحاب اعجب من جرياهنا يف اجلنة يف غري أخدود وباجلملة فتأمل آيات اهللا اليت دعا عباده 
فيها وجعلها آيات دالة على كمال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعلى توحده بالربوبية واإلهلية مث وازن 

بينهما وبني ما أخرب به من أمر اآلخرة واجلنة والنار جتد هذه أدل شيء على تلك شاهدة هلا وجتدمها من مشكاة 
  ا لقوم ال يؤمنون واحدة ورب واحد وخالق واحد ومالك واحد فبعد

  الباب التاسع واألربعون يف ذكر آنيتهم اليت يأكلون فيها ويشربون

  وأجناسها وصفاهتا 
قال تعاىل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فالصحاف مجع صحفة قال الكليب بقصاع من ذهب وقال 

  الليث الصحفة قصعة مسلنطحة عريضة اجلمع صحاف قال األعشى 
  والضامرات حتت الرجال ... ف من الفضة واملكاكيك والصحا

  وأما األكواب فجمع كوب قال الفراء الكوب املستدير الرأس الذي ال أذن له وأنشد العدي 
  يسعى عليه العبد بالكوب ... متكئا تصفق أبوابه 

ال عروة له وقال أبو عبيد األكواب األباريق اليت ال خراطيم هلا قال أبو إسحاق وإحدها كوب وهو إناء مستدير 
وقال ابن عباس هي األباريق اليت ليست هلا آذان وقال مقاتل هي أوان مستديرة الرأس ليس هلا عرى وقال 

البخاري يف صحيحه األكواب واألباريق اليت هلا خراطيم وقال تعاىل يطوف عليهم ولدان خملدون بأكواب وأباريق 
فإن مل يكن هلا خراطيم وال عرى فهي أكواب وإبريق إفعيل وكأس من معني األباريق هي األكواب اليت هلا خراطيم 

  من الربيق وهو الصفاء فهو الذي يربق لونه من صفائه مث مسى كل ما كان على 

شكله إبريقا وإن مل يكن صافيا وأباريق اجلنة من الفضة يف صفاء القوارير يرى من ظاهرها ما يف باطنها والعرب 
  ومنه قول ابن أمحر تسمي السيف إبريقا لربيق لونه 

  ليهلك حيا ذا زهاء وخامل ... تعلفت إبريقا وعلقت جفنه 
ويف نوادر اللحياين امرأة إبريق إذا كانت براقة وقال تعاىل يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا 

نية أهنا من الفضة وأهنا قوارير من فضة قدروها تقديرا فالقوارير هي الزجاج فأخرب سبحانه وتعاىل عن مادة تلك اآل
بصفاء الزجاج وشفافيته وهذا من أحسن األشياء وأعجبها وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال 
قوارير من فضة قال جماهد وقتادة ومقاتل والكليب والشعيب قوارير اجلنة من الفضة فاجتمع هلا بياض الفضة وصفاء 

 اجلنة من األهنار وسررها وفرشها وأكواهبا خمالف ملا يف الدنيا من صنعة العباد كما القوارير قال ابن قتيبة كل ما يف
قال ابن عباس ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال األمساء واألكواب يف الدنيا قد تكون من فضة وتكون من قوارير 

ى التشبيه أراد قوارير كأهنا من فضة وهذا فأعلمنا اهللا أن هناك أكوابا هلا بياض الفضة وصفاء القوارير قال وهذا عل
كقوله تعاىل كأهنن الياقوت واملرجان أي هلن ألوان املرجان يف صفاء الياقوت وهذا مردود عليه فإن اآلية صرحية أهنا 

من فضة ومن ههنا لبيان اجلنس كما تقول خامت من فضة وال يراد بذلك أنه يشبه الفضة بل جنسه ومادته الفضة 
كل عليه كوهنا من فضة وهي قوارير وهو الزجاج وليس يف ذلك إشكال ملا ذكرناه وقوله قدروها تقديرا ولعله أش

التقدير جعل الشيء بقدر خمصوص فقدرت الصناع هذه اآلنية على قدرريهم ال يزيد عليه وال ينقص منه وهذا أبلغ 
حصل له ماللة وسامه من الباقي هذا  من لذة الشارب فلو نقص عن ربه لنقص التذاذه ولو زاد حىت يشمئز منه



قول مجاعة من املفسرين قال الفراء قدروا الكأس على قدرري أحدهم ال فضل فيه وال عجز عن ريه وهو ألذ 
الشراب وقال الزجاج جعلوا اإلناء على قدر ما حيتاجون إليه ويريدونه وقال أبو عبيد يكون التقدير الذين يسقون 

أن الضمري يف قدروا للمالئكة واخلدم قدروا الكأس على قدر الري فال يزيد عليه فيثقل يقدروهنا مث يسقون يعين 
  الكف وال ينقص منه فطلبت النفس الزيادة 

كما تقدم وقالت طائفة الضمري يعود على الشاربني أي قدروا يف أهنم شيئا فجاءهم األمر حبسب ما قدروه وأرادوه 
هلذا القول واهللا أعلم وأما الكأس فقال أبو عبيدة هو اإلناء مبا فيه وقال  وقول اجلمهور أحسن وأبلغ وهو مستلزم

أبو إسحاق الكأس اإلناء إذا كان فيه مخر ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه واملفسرون فسروا الكأس باخلمر وهو 
منهم إىل املعىن  قول عطاء والكليب ومقاتل حىت قال الضحاك كل كأس يف القرآن فإمنا عين به اخلمر وهذا نظر

واملقصود فإن املقصود ما يف الكأس ال اإلناء نفسه وأيضا فأن من األمساء ما يكون امسا للحال واحملل جمتمعني 
ومنفردين كالنهر والكأس فإن النهر اسم للماء وحمللة معا ولكل منهما على انفراده وكذلك الكأس والقرية وهلذا 

قط واملسكن فقط واألمران معا وقد أخرجا يف الصحيحني من حديث أيب جييء لفظ القرية مرادا به الساكن ف
موسى األشعري أن رسول اهللا قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بني 

ريرة قال قال القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن وفيهما أيضا من حديث أيب ه
رسول اهللا إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلوهنم على أشد كوكب دري يف 

السماء إضاءة ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون وال يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة 
لى صورة أبيهم آدم عليه السالم ستون ذراعا يف السماء وأزواجهم احلور العني أخالقهم على خلق رجل واحد ع

ويف الصحيحني من حديث حذيفة بن اليمان أن النيب قال ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف 
صحافهما فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة وقال أبو يعلى املوصلي يف مسنده حدثنا ثوبان حدثنا سليمان بن 

حدثنا ثابت قال قال أنس كان رسول اهللا يعجبه الرؤيا فرمبا رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا مل يكن يعرفه املغرية 
فإذا أثىن عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه فأتته امرأة فقالت يا رسول اهللا رايت كأين أتيت فأخرجت من املدينة 

ا فالن بن فالن وفالن بن فالن فسمعت أثين عشر رجال فأدخلت اجلنة فسمعت وجبة انفتحت هلا اجلنة فنظرت فإذ
  كان رسول اهللا قد بعث سرية قبل ذلك فجيء هبم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل أذهبوا هبم إىل هنر 

البيدخ أو البيدح فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من 
شاؤا فما يقلبوهنا من وجه إال أكلوا من الفاكهة ما أرادوا واكلت معهم فجاء البشري من تلك  ذلك البسر ما

السرية فقال أصيب فالن بن فالن حىت عد اثين عشر رجال فدعا رسول اهللا املرأة فقال قصي رؤياك فقصتها 
  على شرط مسلم وجعلت تقول جئ بفالن وفالن كما قال رواه األمام أمحد يف مسنده بنحوه واسناده 

  الباب اخلمسون يف ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم

  ومنارقهم وزرابيهم 
قال تعاىل إن املتقني يف مقام أمني يف جنات وعيون يلبسون من سندس وإستربق متقابلني وقال تعاىل إن الذين آمنوا 

ك هلم جنات عدن جتري من حتتهم األهنار حيلون فيها من وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال أولئ
أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستربق متكئني فيها على األرائك قال مجاعة من املفسرين 



السندس مارق من الديباج واإلستربق ما غلظ منه وقالت طائفة ليس املراد به الغليظ ولكن املراد بن الصفيق وقال 
مها نوعان من احلرير وأحسن األلوان واألخضر والني اللباس احلرير فجمع هلم بني حسن منظر اللباس الزجاج 

والتذاذ العني به وبني نعومته والتذاذ اجلسم به وقال تعاىل ولباسهم فيها حرير وههنا مسألة وهذا موضع ذكرها 
لنيب أنه قال من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه وهي أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب أن لباس أهل اجلنة حرير وصح عن ا

يف اآلخرة متفق على صحته من حديث عمر بن اخلطاب وأنس بن مالك وقد أختلف يف املراد هبذا احلديث فقالت 
طائفة من السلف واخللف أنه ال يلبس احلرير يف اجلنة ويلبس غريه من املالبس قالوا وأما قوله تعاىل ولباسهم فيها 

من العام املخصوص وقال اجلمهور وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد اليت تدل على حرير ف
أن الفعل مقتض هلذا احلكم وقد يتخلف عنه ملانع وقد دل النص واإلمجاع على أن التوبة مانعة من حلوق الوعيد 

لمني وشفاعة من يأذن اهللا له يف الشفاعة فيه ومينع من حلوقه أيضا احلسنات املاحية واملصائب املكفرة ودعاء املس
وشفاعة أرحم الرامحني إىل نفسه فهذا احلديث نظري احلديث اآلخر من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة 

  وقال تعاىل وجزاهم مبا 

كون ذلك صربوا جنة وحريرا وقال عاليهم ثياب سندس من خضر وإستربق وتأمل ما دلت عليه لفظة عاليهم من 
اللباس ظاهرا بارزا جيمل ظواهرهم ليس مبنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة واجلمال وقد 

اختلف القراء السبعة يف نصب عاليهم ورفعه على قراءتني واختلف النحاة يف وجه نصبه هل هو على الظرف أو 
الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم ثياب السندس على احلال على قولني واختلف املفسرون هل ذلك للولدان 

واإلستربق أو للسادات الذين يطوفون عليهم الولدان فيطوفون على ساداهتم وعلى السادات هذه الثياب وليس 
احلال ههنا بالبني وال حتته ذلك املعىن البديع الرائع فالصواب أنه منصوب على الظرف فإن عاليا ملا كان مبعىن فوق 

جمراه قال أبو علي وهذا الوجه أبني وهو أن عاليا صفة فجعل ظرفا كما كان قوله الركب أسفل منكم أجرى 
كذلك وكما قالوا هو ناحية من الدار واما من رفع عاليهم فعلى االبتداء وثياب سندس خربه وال مينع من هذا إفراد 

  عال ومجع الثياب ألن فاعال قد يراد به لكثرة كما قال 
  دعتهم دواع من هوى ومناوح ... اين العشية رائح أال إن جري

وقال تعاىل مستكربين به سامرا هتجرون ومن رفع خضرا أجراه صفة للثياب وهو األقيس من وجوه أحدها املطابقة 
بينهما يف اجلمع الثاين موافقته لقوله تعاىل ويلبسون ثيابا خضرا الثالث ختلصه من وصف املفرد باجلمع ومن جر 

صفة للسندس على إرادة اجلنس كما يقال أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وتترجح القراءة أجراه 
األوىل بوجه رابع أيضا وهو أن العرب جتيء باجلمع الذي هو يف لفظ الواحد فيحرونه جمرى الواحد كقوله تعاىل 

ذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا وكقوله كأهنم أعجاز خنل منقعر فإ
من اجلمع فافراد صفة الواحد وإن كان يف معىن اجلمع أوىل ويف إستربق قراءتان الرفع عطفا على ثياب واجلر عطفا 
على سندس وتأمل كيف مجع هلم بني نوعي الزينة الظاهرة من اللباس واحللي كما مجع هلم بني الظاهرة والباطنة كما 

مل البواطن بالشراب الطهور والسواعد باألساور واألبدان بثياب احلرير وقال تعاىل إن اهللا يدخل تقدم قريبا فح
  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار حيلون فيها من أساور من 

طف على موضع ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير واختلفوا يف جر لؤلؤ ونصبه فمن نصبه ففيه وجهان أحدمها أنه ع
قوله من اساور والثاين أنه منصوب بفعل حمذوف دل عليه األول أي وحيلون لؤلؤا ومن جره فهو عطف على 



الذهب مث حيتمل أمرين أحدمها أن يكون هلم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ وحيتمل أن تكون األساور مركبة من 
د قال ابن أيب الدنيا حدثين حممد بن رزق حدثنا زيد بن احلباب األمرين معا الذهب املرصع باللؤلؤ واهللا أعلم مبا أرا

قال حدثين عتبة بن سعد قاضي الري عن جعفر بن أيب املغرية عن مشر بن عطية عن كعب قال أن هللا عز و جل ملكا 
ع منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل اجلنة إىل أن تقوم الساعة لو أن قلبا من حلي أهل اجلنة أخرج لذهب بضوء شعا

الشمس فال تسألوا بعد هذا عن حلي أهل اجلنة حدثنا احلسن بن حيىي بن كثري العنربي حدثنا أيب عن أشعث عن 
احلسن قال احللي يف اجلنة على الرجال أحسن منا على النساء حدثنا أمحد بن منيع حدثنا احلسن بن موسى حدثنا 

د بن أيب وقاص عن أبيه عن جده عن النيب قال لو أن ابن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب عن داود بن عامر بن سع
رجال من أهل اجلنة أطلع فبدأ سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم وقال ابن وهب 

حدثين أبن هليعة عن عقيل بن خالد عن احلسن عن أيب هريرة قال إن أبا أمامة حدث أن رسول اهللا حدثهم وذكر 
ورون بالذهب والفضة مكللون بالدر عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج حلى أهل اجلنة فقال مس

كتاج امللوك شباب مرد مكحلون وقد أخرجا يف الصحيحني والسياق ملسلم عن أيب حازم قال كنت خلف أيب 
يا بين نيب فروخ هريرة وهو يتوضأ للصالة فكان ميد يده حىت يبلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال 

أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء مسعت خليلي يقول تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ 
الوضوء وقد احتج هبذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته والصحيح انه ال يستحب وهو قول أهل املدينة 

لية إمنا تكون يف زينة يف الساعد واملعصم ال يف العضد وعن أمحد روايتان واحلديث ال تدل على اإلطالة فإن احل
والكتف وأما قوله فمن إستطاع منكم أن يطيل غرته فليقل فهذه الزيادة مدرجة يف احلديث من كالم أيب هريرة ال 

  من كالم النيب 

ن استطاع منكم أن بني ذلك غري واحد من احلفاظ ويف مسند األمام أمحد يف هذا احلديث قال نعيم فال أدري قوله م
يطيل غرته فليفعل من كالم النيب أو شيء قاله أبو هريرة من عنده وكان شيخنا يقول هذه اللفظة ال ميكن أن تكون 

من كالم رسول اهللا فإن الغرة ال تكون يف اليد ال تكون إال يف الوجه وإطالته غري ممكنة إذ تدخل يف الرأس فال 
يب هريرة عن النيب قال من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس وال تبلي ثيابه وال تسمى تلك غرة ويف صحيح مسلم عن أ

يفىن شبابه يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وقوله ال تبلى ثيابه الظاهر أن املراد به 
دد كما أهنا ال ينقطع أكلها يف الثياب املعينة ال يلحقها البلى وحيتمل أن يراد به اجلنس بل ال يزال عليه الثياب اجل

جنسه بل كل مأكول خيلفه أخر واهللا أعلم قال األمام أمحد حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا حممد بن أيب الوضاح 
حدثنا العالء ابن عبد اهللا بن رافع حدثنا حنان بن خارجة عن عبد اهللا بن عمر قال جاء أعرايب حرمي فقال يا 

اهلجرة إليك أينما كنت أم لقوم خاصة أم إىل أرض معلومة إذا مت انقطعت فسأل ثالث رسول اهللا أخربنا عن 
مرات مث جلس فسكت رسول اهللا يسريا مث قال اين السائل فقال ها هو ذا يا رسول اهللا قال اهلجرة أن هتجر 

قام آخر فقال يا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة مث أنت مهاجر وأن مت باحلضر ف
رسول اهللا أخربين عن ثياب أهل اجلنة أختلق خلقا أم تنسج نسجا قال فضحك بعض القوم فقال رسول اهللا 

تضحكون من جاهل يسأل عاملا فأسكت النيب ساعة مث قال أين السائل عن ثياب أهل اجلنة فقال ها هو ذا يا رسول 
قال الطرباين يف معجمه حدثنا أمحد بن حيىي احللواين واحلسن بن اهللا قال ال بل يشقق عنها مثر اجلنة ثالث مرات و

علي الفسوي قاال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا فضيل أبن مرزوق عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد 
اهللا عن النيب قال أول زمرة يدخلون اجلنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن 



كوكب دري يف السماء لكل واحد منهم زوجتان من احلور العني على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقها من 
  وراء حلومها وحللها كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء وهذا اإلسناد على شرط 

و أيوب موىل لعثمان الصحيح وقال األمام أمحد حدثنا يونس بن حممد حدثنا اخلزرجي عن عثمان السعدي حدثنا أب
بن عفان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا لقيد سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا ومثلها معها ولقاب قوس 

أحدكم من اجلنة خري من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة من اجلنة خري من الدنيا ومثلها معها قال قلت يا رسول 
بن وهب أخربنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اهللا وما النصيف قال اخلمار وقال أ

اخلدري قال قال رسول اهللا أن الرجل ليتكئ يف اجلنة سبعني سنة قبل أن يتحول مث تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه 
فتسلم عليه فريد فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة وأن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بني املشرق واملغرب 

السالم ويسأهلا من أنت فتقول أنا املزيد وأنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوىب فينفذها بصره 
حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك وأن عليها التيجان وأن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بني املشرق واملغرب وروى 

ؤة عن سويد ابن نصر عن رشدين بن سعد عن عمرويه وقال أبن أيب الدنيا الترمذي ذكر التيجان وأن أدىن لؤل
حدثنا حممد بن ادريس احلنظلي حدثنا أبو عتبة حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي ابن أيب كثري 

انطلق به إىل  عن أيب سالم األسود قال مسعت أبا أمامة حيدث عن رسول اهللا قال ما منكم من أحد يدخل اجلنة إال
طوىب فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء ابيض وإن شاء أمحر وأن شاء اخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود 

ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن قال أبن أيب الدنيا وحدثنا سويد عن سعيد حدثنا عبد ربه بن بارق احلنفي عن 
ما حلل اجلنة قال فيها شجرة فيها مثر كأنه الرمان فإذا أراد ويل اهللا  خالد الزميل أنه مسع أباه قال قلت البن عباس

كسوة احندرت إليه من غصنها فانفلقت عن سبعني حلة ألوانا بعد ألوان مث تنطبق ترجع كما كانت قال وحدثنا عبد 
ثم حدثه عن أيب سعيد اهللا بن أيب خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثين دراج أبو السمح أن أبا اهلي

عن رسول اهللا أن رجال قال له يا رسول اهللا طوىب ملن آراك وآمن بك فقال طوىب ملن رآين وآمن يب وطوىب مث طوىب 
  ملن آمن يب ومل يرين فقال له رجل وما طوىب قال شجرة يف 

ثنا يزيد بن هارون أنبأنا جنة مسرية مائة عام ثياب أهل اجلنة خترج من أكمامها قال وحدثين يعقوب أبن عبيد حد
محاد بن سلمة عن أيب املهزم قال قال أبو هريرة هريرة دار املؤمن يف اجلنة لؤلؤة فيها شجرة تنبت احللل فيأخذ 

الرجل بإصبعيه وأشار بالسابة واإلهبام سبعني حلة ممنطقة باللؤلؤ واملرجان قال وحدثنا محزة ابن العباس حدثنا عبد 
ا أبن املبارك أنبأنا صفوان بن محزة عن شريح بن عبيد قال قال كعب لو أن ثوبا من ثياب أهل اهللا بن عثمان أنبأن

اجلنة لبس اليوم يف الدنيا لصق من ينظر إليه وما محلته أبصارهم وقال عبد اهللا بن املبارك أنبأنا سليمان بن املغرية عن 
من أزواج اجلنة هلا سبعون حلة هي أرق من  محيد بن هالل عن بشر بن كعب أو غريه قال ذكر لنا أن الزوجة

شقيقكم هذا ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ويف الصحيحني عن أنس بن مالك قال أهدى أكيد رد دومة إىل النيب 
جبة من سندس فتعجب الناس من حسنها فقال ملناديل سعد يف اجلنة أحسن من هذا ويف الصحيحني أيضا من 

ل اهللا ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول اهللا تعجبون من هذا ملناديل حديث الرباء قال أهدى لرسو
سعد اين معاذ يف اجلنة أحسن من هذا وال خيفى ما يف ذكر سعد بن معاذ خبصوصه ههنا فإنه كان يف األنصار مبنزلة 

 له بالشهادة وآثر رضا اهللا الصديق يف املهاجرين واهتز ملوته العرش وكان ال يأخذه يف اهللا لومة الئم وختم اهللا
ورسوله على رضا قومه وعشريته وخلفائه ووافق حكمه الذي حكم به حكم اهللا فوق سبع مسوات ونعاه جربيل إىل 



  النيب يوم موته فحق له أن تكون مناديله اليت ميسح هبا يديه يف اجلنة أحسن من حلل امللوك فصل 
  ومن مالبسهم التيجان على رؤسهم 

هقي من حديث يعقوب بن محيدا بن كاسب أنبأنا هشام بن سليمان عن عكرمة عن إمساعيل بن رافع عن ذكر البي
سعد املقربي وزيد بن أسلم عن أيب هريرة عن النيب قال من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهار وحيل حالله وحيرم 

  وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حرامه خلطه اهللا بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة الكرام الربرة 

حجيجا فقال يا رب كل عامل يعمل يف الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إال فالنا كان يقوم يف آناء الليل وأطراف النهار 
فيحل حاليل وحيرم حرامي يقول يا رب فأعطه فيتوجه امللوك ويكسوه من حلة الكرامة مث يقول هل رضيت فيقول 

يف افضل من هذا فيعطيه اهللا امللك بيمينه واخللد بشماله مث يقول له هل رضيت فيقول نعم يا رب يا رب أرغب له 
وذكر األمام أمحد يف املسند من حديث أيب بريدة عن أبيه يرفعه تعلموا سورة البقرة فإن أخذاها بركة وتركها 

عمران فأهنما الزهراوان وإهنما يظالن  حسرة وال تستطيعها البطلة مث سكت ساعة مث قال تعلموا سورة البقرة وآل
صاحبهما يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف والقرآن أن يلقى صاحبه يوم القيامة حني 

ينشق عنه قربه كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفين فيقول له ما أعرفك فيقول له القرآن أنا الذي أظمأتك يف 
ليلك وإن كل تاجر من وراء جتارته وإنك اليوم من وراء كل جتارة فيعطي امللك بيمينه واخللد  اهلواجر وأسهرت

بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسي والداه حليتني ال تقوم هلما الدنيا فيقوالن مب كسينا هذا فيقال بأخذ 
عود ما دام يقرأ هددا كان أو ترتيال البطلة ولدكما القرآن مث يقال له اقرأ واصعد يف درج اجلنة وغرفها فهو يف ص

السحرة والغيابة ما أظل اإلنسان فوقه وقال عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب السمح عن ايب 
هريرة عن ايب سعيد اخلدري أن النيب تال قوله عز و جل جنات عدن يدخلوهنا حيلون فيها من أساور من ذهب فقال 

  ان أن ادىن لؤلؤة منها لتضيء ما بني املشرق واملغرب فصل أن عليهم التيج
وأما الفرش فقد قال تعاىل متكئني على فرش بطائنها من إستربق وقال تعاىل وفرش مرفوعة فوصف الفرش بكوهنا 

مبطنة باإلستربق وهذا يدل على أمرين أحدمها أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها ألن بطائنها لالرض وظهائرها 
للجمال والزينة واملباشرة قال سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن ايب هبرية ابن مرمي عن عبد اهللا يف قوله بطائنها من 

  إستربق قال هذه البطائن قد خربمت هبا فكيف بالظهائر الثاين يدل على أهنا فرش عالية هلا مسك وحشو بني 

ن كانت حمفوظة فاملرد ارتفاع حملها كما رواه الترمذي من البطانة والظهارة وقد روى يف مسكها وإرتفاعها آثار إ
حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب يف قوله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بني السماء واألرض ومسرية ما بينهما 

مخسمائة عام قال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين بن سعد قيل ومعناه إن ارتفاع املذكور 
رجات والفرش عليها قلت رشدين بن سعد عنده مناكري قال الدارقطين ليس بالقوي وقال أمحد ال يبايل عمن للد

روى وليس به باس يف الرقاق وقال أرجو أنه صاحل احلديث وقال حيىي بن معني ليس بشيء وقال زرعة ضعيف 
ما ينفرد به وقد قال أبن وهب حدثنا وقال اجلوزجاين عنده مناكري وال ريب أنه كان سيء احلفظ فال يعتمد على 

عمرو بن احلارث عن دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا يف قوله وفرش 
مرفوعة قال ما بني الفراشني كما بني السماء واألرض وهذا أشبه أن يكون هو احملفوظ فاهللا أعلم وقال الطرباين 

حدثنا أسد بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف عن عبد اهللا بن حدثنا املقدام بن داود 
الشخري عن كعب يف قوله عز و جل وفرش مرفوعة قال مسرية أربعني سنة قال الطرباين حدثنا إبراهيم بن نائلة 



ة قال سئل رسول اهللا حدثنا إمساعيل بن عمرو والبجلي حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبري عن القاسم عن أيب أمام
عن الفرش املرفوعة قال لو طرح فراش من أعالها إىل قرارها مائة خريف ويف رفع هذا احلديث نظر فقد قال أبن 
أيب الدنيا حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا معاذ ابن هشام قال وجدت يف كتاب أيب القاسم عن ايب أمامة يف قوله 

  ها سقط ما بلغ أسفلها أربعني خريفا فصل عز و جل وفرش مرفوعة قال لو أن أعال
وأما البسط والزرايب فقد قال تعاىل متكئني على رفرف خضر وعبقري حسان وقال تعاىل فيها سرر مرفوعة 

وأكواب موضوعة ومنارق مصفوفة وزرايب مبثوثة وذكر هشام عن أيب بشر عن سعد بن جبري قال الرفرف رياض 
ذكر إمساعيل بن علية عن أيب رجاء عن احلسن يف قوله تعاىل متكئني على رفرف اجلنة والعبقري عتاق الزرايب و
  خضر وعبقري حسان قال هي 

البسط قال وأهل املدينة يقولون هي البسط وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد يف قول اجلميع وأحدها بضم 
  النون وحكى الفراء منرقة بكسرها وأنشد أبو عبيدة 

  للذاته أمناطه ومنارقه ... اهللا ومد وقربت إذا ما بساط 
قال الكليب وسائد مصفوفة بعضها إيل بعض وقال مقاتل هي الوسائد مصفوفة على الطنافس وزرايب مبعىن البسط 

  والطنافس وأحدها زريبة يف قول مجيع أهل اللغة والتعبري ومبثوثة مبسوطة منشورة فصل 
خضر تبسط الواحد رفرفة وقال أبو عبيدة الرفارف البسط وأنشد البن  وأما الرفرف فقال الليث ضرب من الثياب

  مقبل 
  سواقط من أصناف ريط ورفرف ... وأنا لنازلون تغشى نعالنا 

وقال أبو إسحاق قالوا الرفرف ههنا رياض اجلنة وقالوا الرفرف الوسائد وقالوا الرفرف احملابس وقالوا فضول 
ل الثياب اليت تتخذ امللوك يف الفرش وغريه وقال الواحدي وكان األقرب هذا احملابس للفرش وقال املربد هو فضو

ألن الغرب تسمى كسر اخلباء واخلرقة اليت ختاط يف أسفل اخلباء رفرفا ومنه احلديث يف وفاة النيب فرفع الرفرف 
س عما حتته بطرف فرأينا وجهه كأنه ورقة قال إبن األعرايب الرفرف ههنا طرف البساط فشبه ما فضل من احملاب

الفسطاط فسمى رفرف قلت أصل هذه الكلمة من الطرف أو اجلانب فمنه الرفرف يف احلائط ومنه الرفرف وهو 
كسر اخلباء وجوانب الدرع وما تدىل منها الواحدة رفرفة ومنه رفرف الطري إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن 

واحدة رفرفة وكل ما فضل من شيء فثىن وعطف فهو رفرف يقع عليه والرفرف ثياب خضر يتخذ منها احملابس ال
ويف حديث ابن مسعود يف قوله عز و جل لقد رأى من آيات ربه الكربى قال رأى رفرفا أخضر سد األفق وهو يف 

  الصحيحني فصل 
وأما العبقري فقال أبو عبيدة كل شيء من البسط عبقري قال ويرون أهنا أرض توشى فيها وقال الليث عبقر 

  وضع بالبادية كثري اجلن يقال كأهنم جن عبقر قال أبو عبيدة يف حديث النيب ذكر عمر فلم أر م

عبقريا يفري فرية وأمنا أصل هذا فيما يقال إنه نسب إىل عبقر وهي أرض يسكنها اجلن فصار مثال منسوبا إىل شيء 
  رفيع وأنشد لزهري 

  يستعلوا جديرون يوما أن ينالوا ف... خنال عليها جبة عبقرية 
وقال ابو احلسن الواحدي وهذا القول هو الصحيح يف العبقري وذلك أن العرب إذا بالغت يف وصف شيء نسبته 

  إىل اجلن أو شبهته هبم ومنه قول لبيد جن الندا رواسيا أقدامها وقال آخر يصف امرأة 



  رمي القلوب بقوس ما هلا وتر ... جنية وهلا جن يعلمها 
 اجلن كل صفة عجيبة وأهنم يأتون بكل أمر عجيب وملا كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا وذلك أهنم يعتقدون يف

كل شيء يبالغ فيه إليها يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم هذا هو األصل مث صار العبقري امسا ونعتا لكل ما 
كثرية نسبت إىل عبقر غري البسط  بولغ يف صفته ويشهد ملا ذكرنا بيت زهري فإنه نسب اجلن إىل عبقر مث راينا أشياء

والثياب كقوله يف صفة عمر عبقريا وروى سلمة عن الفراء قال العبقري السيد من الرجال وهو الفاخر من احليوان 
واجلوهر فلو كانت عبقر خمصوصة بالوشى ملا نسب إليها غري املوشى وإمنا ينسب إليها البسط املوشية العجيبة 

ب إليها كل ما بولغ يف وصفة قال ابن عباس وعبقري يريد البسط الطنافس وقال الصنعة كما ذكرنا كما نس
ج الغليظ وعبقري مجع واحده عبقرية ٤الكليب هي الطنافس اجململة وقال قتادة هي عتاق الزرايب وقال جماهد الديبا

ا مبثوثة والنمارق بأهنا وهلذا وصف باجلمع فتأمل كيف وصف اهللا سبحانه وتعاىل الفرش بأهنا مرفوعة والزرايب بأهن
مصفوفة فرفع الفرش دال على مسكها ولينها وبث الزرايب دال على كثرهتا وأهنا يف كل موضع ال خيتص هبا صدر 
اجمللس دون مؤخره وجوانبه وصف املساند يدل على أهنا مهيأة لالستناد إليها دائما ليست خمبأة تصف يف وقت 

  دون وقت واهللا أعلم 

  واخلمسون يف ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناهتم قالالباب احلادي 

تعاىل حور مقصورات يف اخليام ويف الصحيحني من حديث أيب موسى األشعري عن النيب قال أن للمؤمن يف اجلنة 
  خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا ستون ميال فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى 

يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ما يرون  بعضهم بعضا ويف لفظ هلما
اآلخرين يطوف عليهم املؤمن ويف لفظ آخر هلما أيضا اخليمة درة طوهلا يف السماء ستون ميال يف كل زاوية منها 

ري الغرف والقصور بل أهل للمؤمن ال يراهم اآلخرون وللبخاري وحده يف لفظ طوهلا ثالثون ميال وهذه اخليم غ
هي خيام يف البساتني وعلى شواطئ األهنار وقال ابن أيب الدنيا حدثنا احلسني بن عبد الرمحن عن أمحد بن أيب 

احلوري قال مسعت أبا سليمان قال ينشأ خلق احلور العني انشأ فأذا تكامل خلقهن ضربت عليهم املالئكة اخليام 
كر أن تكون مقصورة يف خدرها حىت يأخذها بعلها أنشأ اهللا تعاىل احلور وقال بعضهم ملا كن أبكارا وعادة الب

وقصرهن يف خدور اخليام حىت جيمع بينهن وبني اوليائه يف اجلنة وقال ابن أيب الدنيا حدثنا إسحاق حدثنا وكيع 
خرية ولكل حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن ايب بزة عن أيب عبيدة عن مسروق عن عبد اهللا قال لكل مسلم 

خرية خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب حتفة وهدية وكرامة مل تكن قبل ذلك ال 
مزجات وال زفرات وال خبرات وال طماحات حور عني عني كأهنن بيض مكنون حدثنا علي بن اجلعد حدثنا شعبة 

 بن مسعود يف قوله تعاىل حور مقصورات يف عن عبد اهللا بن ميسرة قال مسعت أبا االحوص حيدث عن عبد اهللا
اخليام قال قال در جموف وقال عبد اهللا بن املبارك أنبأنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد القصري عن ايب الدرداء 

قال اخليمة لؤلؤة واحدة هلا سبعون بابا كلها من درة قال ابن املبارك وأخربنا مهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
س رضي اهللا عنهما قال اخليمة درة جموفة فرسخ يف فرسخ هلا أربعة اآلف مصراع من ذهب وقال ابن أيب الدنيا عبا

حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا شريك عن منصور عن جماهد حور مقصورات يف اخليام قال يف خيام اللؤلؤ 
بن الصباح عن أيب صاحل عن ابن عباس واخليمة لؤلؤة واحدة حدثين حممد بن جعفر حدثنا منصور حدثنا يوسف 



حور مقصورات يف اخليام قال اخليمة درة من لؤلؤة جموفة طوهلا فرسخ وعرضها فرسخ وهلا ألف باب من ذهب 
رادق دوره مخسون فرسخا يدخل عليه من كل باب منها ملك هبديه من عند اهللا عز و جل وذلك قوله ٤حوهلا س

واهللا أعلم وأما السرر فقال تعاىل متكئني على سرر مصفوفة وزوجناهم حبور  واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب
  عني وقال تعاىل ثلة من 

األولني وقليل من اآلخرين على سرر موضونة متكئني عليها متقابلني وقال تعاىل فيها سرر مرفوعة فأخرب تعاىل عن 
بعيدا من بعض وأخرب أهنا موضونة  سررهم بإهنا مصفوفة بعضها إىل جانب بعض ليس بعضها خلف بعض وال

والوضن يف اللغة النضيد والنسج املضاعف يقال وضمن فالن احلجر أو اآلجر بعضه فوق بعض فهو موضون وقال 
الليث الوضن نسج السرير وأشباهه ويقال درع موضونة مقاربة النسج وقال رجل من العرب المرأته ضين متاع 

بو عبيدة والفراء واملربد وابن قتيبة موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها البيت أي قاريب بعضه من بعض قال أ
فوق بعض على بعض كما توضن حلق الدرع ومنه مسي الوضني وهو نطاق من سيور تنسج فيدخل بعضها يف بعض 

 تساق مع احلي عريا فغريا قالوا موضونة منسوجة بقضبان... ومن نسج داود موضونه ... وانشدوا لألعمش 
الذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد قال هشيم أنبأنا حصني عن جماهد عن ابن عباس قال مرمولة بالذهب 
وقال جماهد موصولة بالذهب وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس موضونة مصفوفة فأخرب سبحانه أهنا مرفوعة 

اقوت والسرير مثل ما بني مكة وأيلة وقال قال عطاء عن ابن عباس قال سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والي
الكليب طول السرير يف السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن جيلس عليه تواضع له حىت جيلس عليه فإذا حلس 

عليه ارتفع إىل مكانه فصل واما االرائك فهي مجع أريطة قال جماهد عن ابن عباس متكئني فيها على االرائك قال ال 
 يكون السرير يف احلجلة فأذا كان سريرا بغري حجلة ال يكون أريكة وإن كانت حجلة بغري سرير تكون أريكة حىت

مل تكن أريكة وال تكون أريكة إال والسرير يف احلجلة فإذا إجتمعا كانت أريكة وقال جماهد هي األسرة يف احلجال 
أبو إسحاق االرائك الفرش يف  ٢القال الليث األريكة سرير حجلة فاحلجلة والسرير أريكة ومجعها أرائك وق

احلجال قلت ها هنا ثالثة أشياء أحدها السرير و الثانية احلجلة وهي البشخانة الىت تعلق فوقه و الثالث الفراش 
الذي على السرير وال يسمى السرير أريكة حىت جيمع ذلك كله ويف الصحاح األريكة سرير متخذ مزين يف قبة أو 

  ير فهو حجلة واجلمع األرائك ويف بيت فإذا مل يكن فيه سر

احلديث أن خامت النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مثل زر احلجلة وهو الزر الذي جيمع بني طرفيها من مجلة أزرارها 
  واهللا أعلم 

  الباب الثاين واخلمسون يف ذكر خدمهم وغلماهنم قال تعاىل

قال تعاىل ويطوف عليهم ولدان خملدون إذا رأيتهم يطوف عليهم ولدان خملدون بأكواب وأباريق وكأس من معني و
حسبتهم لؤلؤا منثورا قال أبو عبيدة والفراء خملدون ال يهرمون وال يتغريون قال والعرب تقول للرجل إذا كرب ومل 

يشمط إنه ملخلد وإذا مل تذهب أسنانه من الكرب قيل هو خملد وقال آخرون خملدون مقرطون مسورون أي يف آذاهنم 
طة ويف أيديهم األساور وهذا اختيار ابن األعرايب قال خملدون مقرطون باخللدة ومجعها خلد وهي القرطة وروى القر

عمرو عن أبيه خلد جاريته إذا حالها باخللد وهي القرطة وخلد إذا أسن ومل يشب وكذلك قال سعيد بن جبري 
جلنة فال بد أن تكون الولدان موصوفني مقرطون واحتج هؤالء حبجتني إحدامها أن اخللود عام لكل من دخل ا



  بتخليد خمتص هبم وذلك هو القرطة احلجة الثانية قول الشاعر 
  أعجازهن رواكد الكثبان ... وخملدات باللجني كأمنا 

وقال األولون اخللد هو البقاء قال ابن عباس غلمان ال ميوتون وقول ترمجان القرآن يف هذا كاف وهو قول جماهد 
تل قالوا ال يكربون وال يهرمون وال يتغريون ومجعت طائفة بني القولني وقالوا هم ولدان ال يعرض هلم والكليب ومقا

الكرب واهلرم ويف آذاهنم القراطة فمن قال مقرطون أراد هذا املعىن أن كوهنم ولدان أمر الزم هلم وشبههم سبحانه 
ثورا فائدتان أحدامها الداللة على أهنم غري معطلني بل باللؤلؤ املنثور ملا فيه من البياض وحسن اخللقة ويف كونه من

مبثوثون يف خدمتهم وحوائجهم و الثاين أن اللؤلؤ إذا كان منثورا وال سيما على بساط من ذهب أو حرير كان 
أحسن ملنظره وأهبى من كونه جمموعا يف مكان واحد وقد اختلف يف هؤالء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم 

هللا يف اجلنة إنشاء على قولني فقال علي بن أيب طالب واحلسن البصري هم أوالد املسلمني الذين ميوتون وال أنشأهم ا
  حسنة هلم وال سيئة هلم يكونون خدم أهل اجلنة 

وولداهنم إذ اجلنة ألوالد فيها قال احلاكم أنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا إبراهيم ابن احلسني ثنا آدم ثنا املبارك بن 
الة عن احلسن يف قوله ولدان خملدون قال مل يكن هلم حسنات وال سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا هبذا املوضع فض

ومن أصحاب هذا القول من قال هم أطفال املشركني فجعلهم اهللا خدما ألهل اجلنة واحتج هؤالء مبا رواه يعقوب 
اشي عن أنس عن النيب قال سألت ريب الالهني من بن عبد الرمحن الفاري عن أيب حازم قال املديين عن يزيد الرق

ذرية البشر أن ال يعذهبم فأعطانيهم فهم خدم أهل اجلنة يعىن األطفال قال الدار قطين ورواه عبد العزيز املاجشون 
عن ابن املنكدر عن يزيد الرقاشي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انتهى ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرمحن 

حاق عن الزهري عن أنس وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واه وفضيل بن سليمان متكلم فيه وعبد الرمحن بن بن إس
إسحاق ضعيف قال ابن قتيبة والالهون من هليت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من هلوت وأصحاب القول 

أنشأهم اهللا يف اجلنة كما أنشأ احلور  األول ال يقولون أن هؤالء أوالد ولدوا ألهل اجلنة فيها وإمنا يقولون هم غلمان
العني قالوا وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثالث وثالثني ملا رواه ابن وهب أنبأنا عمرو بن احلارث 
أن دراجا أبا السمح حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا من مات من أهل اجلنة من صغري أو كبري 

ون بين ثالثني سنة يف اجلنة ال يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار رواه الترمذي واألشبه أن هؤالء الولدان يرد
خملوقون من اجلنة كاحلور العني خدما هلم وغلمانا كما قال تعاىل ويطوف عليهم غلمان هلم كأهنم لؤلؤ مكنون 

جيعل أوالدهم خمدومني معهم وال جيعلهم غلمانا هلم وقد  وهؤالء غري أوالدهم فإن من متام كرامة اهللا تعاىل هلم أن
تقدم يف حديث أنس عن النيب أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وفيه يطوف على ألف خادم كأهنم لؤلؤ مكنون 

واملكنون املستور املصون الذي مل تبتذله األيادي وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف عليهم واعتربهتا بقوله 
طوف عليهم غلمان هلم وضممت ذلك إىل حديث أيب سعيد املذكور آنفا علمت أن الولدان غلمان أنشأهم اهللا وي

  تعاىل يف اجلنة خدما ألهلها واهللا أعلم 

  الباب الثالث واخلمسون يف ذكر نساء أهل اجلنة وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن

  ابه ومجاهلن الظاهر والباطن الذي وصفهن اهللا تعاىل به يف كت
قال تعاىل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار كلما رزقوا منها من مثرة رزقا 



قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا وهلم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فتأمل جاللة املبشر 
ارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك هبذه البش

ومجع سبحانه يف هذه البشارة بني نعيم البدن باجلنات وما فيها من األهنار والثمار ونعيم النفس باألزواج املطهرة 
وج للرجل ونعيم القلب وقرة العني مبعرفة دوام هذا العيش أبد اآلباد وعدم انقطاعه واألزواج مجع زوج واملرأة ز

وهو زوجها هذا هو األفصح وهو لغة قريش وهبا نزل القرآن كقوله أسكن أنت وزوجك اجلنة ومن العرب من 
يقول زوجة وهو نادر ال يكادون يقولونه وأما املطهرة فإن جرت صفة على الواحد فيجرى صفة على مجع التكسري 

نظائره واملطهرة من طهرت من احليض والبول إجراء له جمرى مجاعة كقوله تعاىل مساكن طيبة وقرى ظاهرة و
والنفاس والغائط واملخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا فظهر مع ذلك باطنها من األخالق 
السيئة والصفات املذمومة وطهر لساهنا من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح به إىل غري زوجها وطهرت 

ا دنس أو وسخ قال عبد اهللا بن املبارك ثنا شعبة عن قتادة عن أيب نظرة عن أيب سعيد عن أثواهبا من أن يعرض هل
النيب هلم فيها أزواج مطهرة قال من احليض والغائط والنخامة والبصاق وقال عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس 

ر واألذى وقال جماهد ال يبلن وال مطهرة ال حيضن وال حيدثن وال يتنخمن وقال ابن عباس أيضا مطهرة من القذ
يتغوطن وال ميذين وال مينني وال حيضن وال يبصقن وال يتنخمن وال يلدن وقال قتادة مطهرة من اإلمث واألذى 

طهرهن اهللا سبحانه من كل بول وغائط وقذر ومأمث وقال عبد الرمحن بن زيد املطهرة اليت ال حتيض وأزواج الدنيا 
  يدمني ويتركن الصالة والصيام قال وكذلك خلقت حواء حىت عصت فلما لسن مبطهرات أال تراهن 

عصت قال اهللا إين خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة وقال تعاىل إن املتقني يف مقام أمني يف جنات 
قون وعيون يلبسون من سندس واستربق متقابلني كذلك وزوجناهم حبور عني يدعون فيها بكل فاكهة آمنني ال يذو
فيها املوت إال املوتة األوىل ووقاهم رهبم عذاب اجلحيم فجمع هلم بني حسن املنزل وحصول األمن فيه من كل 

مكروه واشتماله على الثمار واألهنار وحسن اللباس وكمال العشرة ملقابلة بعضهم بعضا ومتام اللذة باحلور العني 
ومضرهتا وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأهنم ال يذوقون فيها ودعائهم جبميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها 

هناك موتا واحلور مجع حوراء وهي املرأة الشابة احلسناء اجلميلة البيضاء شديدة سواد العني وقال زيد بن أسلم 
وصفاء  احلوراء اليت حيار فيها الطرف وعني حسان األعني وقال جماهد احلوراء اليت حيار فيها الطرف من رقة اجللد

اللون وقال احلسن احلوراء شديدة بياض العني شديدة سواد العني واختلف يف اشتقاق هذه اللفظة فقال ابن عباس 
احلور يف كالم العرب البيض وكذلك قال قتادة احلور البيض وقال مقاتل احلور البيض الوجوه وقال جماهد احلور 

اء ثياهبن ويرى الناظر وجهه يف كبد إحداهن كاملرآة من رقة العني اليت حيار فيهن الطرف باديا مخ سوقهن من ور
اجللد وصفاء اللون وهذا من اإلتفاق وليست اللفظة مشتقة من احلرية وأصل احلور البياض والتحوير التبييض 

والصحيح أن احلور مأخوذ من احلور يف العني وهو شدة بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن األمرين ويف الصحاح 
ور شدة بياض العني يف شدة سوادها امرأة حوراء بينة احلور وقال أبو عمرو احلور أن تسود العني كلها مثل أعني احل

الظباء والبقر وليس يف بين آدم حور وإمنا قيل للنساء حور العني ألهنن شبهن بالظباء والبقر وقال األصمعي ما 
يف اشتقاق اللفظة ورد احلور إىل السواد والناس غريه إمنا  أدري ما احلور يف العني قلت خالف أبو عمرو أهل اللغة

ردوه إىل البياض أو إىل بياض يف سواد واحلور يف العني معىن يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب 
 كل واحد منهما احلسن من اآلخر عني حوراء إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها وال تسمى املرأة حوراء حىت



يكون مع حور عينها بياض لون اجلسد والعني مجع عيناء وهي العظيمة العني من النساء ورجل أعني إذا كان ضخم 
  العني وامرأة عيناء 

واجلمعت واجلمع عني والصحيح أن العني الاليت مجعت أعينهن صفات احلسن واملالحة قال مقاتل العني حسان 
طول و ضيق العني يف املرأة من العيون و إمنا يستحب الضيق منها يف أربعة  االعني ومن حماسن املرأة اتساع عينها يف

مواضع فيها وخرق أذهنا وانفها وما هنالك ويستحب السعة منها يف أربعة مواضع ووجهها وصدرها وكأهلها وهو 
ويستحب  ما بني كتفيها وجبهتها ويستحسن البياض منها يف أربعة مواضع لوهنا وفرقها وثغرها وبياض عينها

السواد منها يف أربعة مواضع عينها وحاجبها وهدهبا وشعرها ويستحب الطول منها يف أربعة قوامها وعنقها وشعرها 
وبناهنا ويستحب القصر منها يف أربعة وهي معنوية لساهنا ويدها ورجلها وعينها فتكون قاصر الطرف قصرية الرجل 

ن تناول ما يكره الزوج وعن بذله وتستحب الرقة منها يف أربعة واللسان عن اخلروج وكثرة الكالم قصرية اليد ع
  خصرها وفرقها وحاجبها وانفها فصل 

وقوله تعاىل وزوجناهم حبور عني قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل جعلناهم اثنني اثنني وقال 
ت هبا و إمنا تقول تزوجتها قال بن نصر هذا يونس قرناهم هبن وليس من عقد التزويج قال والعرب ال تقول تزوج

والتنزيل يدل على ما قاله يونس وذلك قوله تعاىل فلما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها ولو كان على تزوجت هبا 
لقال زوجناك هبا وقال ابن سالم متيم تقول تزوجت امرأة وتزوجت هبا وحكها الكسائي أيضا وقال األزهري تقول 

رأة وتزوجت امرأة وليس من كالمهم تزوجت بامرأة وقوله تعاىل وزوجناهم حبور عني أي قرناهم العرب زوجته ام
وقال الفراء هي لغة يف ازدشنؤة قال الواحدي وقال أيب عبيدة يف هذا احسن النه جعله من التزويج الذي هو مبعىن 

وجته بآخر كما يقال شفعته بآخر و إمنا جعل الشيء زوجا ال مبعىن عقد النكاح ومن هذا جيوز أن يقال كان فردا فز
متتنع الباء عند من مينعها إذا كان مبعىن عقد التزويج قلت وال ميتنع أن يراد األمران معا فلفظ التزويج يدل على 

النكاح كما قال جماهد أنكحناهم احلور ولفظ الباء تدل على االقتران والضم وهذا ابلغ من حذفها واهللا اعلم وقال 
يهن قاصرات الطرف مل يطمثهن انس قبلهم وال جان فبأي آالء ربكما تكذبان كأهنن الياقوت واملرجان تعاىل ف

  وصفهن سبحانه بقصر الطرف يف ثالثة مواضع 

أحدها هذا والثاين قوله تعاىل يف الصافات وعندهم قاصرات الطرف عني والثالث قوله تعاىل يف ص وعندهم 
لهم على أن املعىن قصرن طرفهن على أزواجهن فال يطمحن إىل غريهم وقيل قاصرات الطرف أتراب واملفسرون ك

قصرن طرف أزواجهن كلهن فال يدعهم حسنهن ومجاهلن أن ينظروا إىل غريهن وهذا صحيح من جهة املعىن واما 
م من جهةاللفظ فقاصرات صفة مضافة إىل الفاعل حلسان الوجوه واصله قاصر طرفهن أي لبس بطامح متعد قال آد
حدثنا ورقاء عن أيب جنيح عن جماهد يف قوله قاصرات الطرف قال يقول قاصرات الطرف على أزواجهن فال يبغني 

غري أزواجهن قال آدم وحدثنا املبارك بن فضلة عن احلسن قال قصرن طرفهن على أزواجهن فال يردن غريهم واهللا 
هن وقلوهبن و أنفسهن على أزواجهن فال يردن ما هن متربجات وال متطلعات وقال منصور عن جماهد قصرن أبصار

غريهم ويف تفسري سعيد عن قتادة قال وقصرن أطرافهن على أزواجهن فال يردن غريهم و أما األتراب فجمع ترب 
وهو لذة اإلنسان قال أبو عبيدة و أبو إسحاق أقران أسناهنن واحدة قال ابن عباس وسائر املفسرين مستويات على 

واحد وبنات ثالث وثالثني سنة وقال جماهد أتراب أمثال قال إسحاق هن يف غاية الشباب سن واحد وميالد 
واحلسن ومسي سن اإلنسان وقرنه تربه النه مس تراب األرض معه يف وقت واحد واملعىن من األخبار باستواء 



فيهم الولدان وهم  أسناهنن أهنن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن وال والئد ال يقطن الوطء خبالف الذكور فان
اخلدم وقد اختلف يف مفسر الضمري يف قوله فيهن فقالت طائفة مفسره اجلنتان وما حوتاه من القصور والغرف 

واخليام وقالت طائفة مفسره الفرش املذكورة يف قوله متكئني على فرش بطائنها من إستربق ويف مبعىن على وقوله 
بو عبيدة مل ميسهن يقال ما طمث هذا البعري حبل قط أي ما مسه وقال تعاىل مل يطمثهن انس قبلهن وال جان قال أ

يونس تقول العرب هذا مجل ما طمثه حبل قط أي ما مسه وقال الفراء الطمث االفتضاض وهو النكاح بالتدمية 
 والطمث هو الدم وفيه لغتان طمث يطمث ويطمث قال الليث طمثت اجلارية إذا افتر عتها والطامث يف لغتهم هي
احلائض قال أبو اهليثم يقال للمرأة طمثت تطمث إذا أدميت باالفتضاض وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت 

  أول ما حتيض فهي طامث وقال يف قول الفرزدق 

  وهن اصح من بيض النعام ... خرجن إىل مل يطمثن قبلي 
ن هذه ألفاظهم وهم خمتلفون يف هؤالء أي مل ميسسن قال املفسرون مل يطأهنومل يغشهن جياملهم ومل يغشني ومل جيامع

فبعضهم يقول هن اللوايت أنشئن يف اجلنة من حورها وبعضهم يقول يعين نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر ابكارا كما 
وصفن قال الشعيب نساء من نساء الدنيا مل ميسسن منذ انشئن خلقا وقال مقاتل ألهنن خلقن يف اجلنة وقال عطاء 

دميات الاليت منت أبكارا وقال الكليب مل جيامعهن يف هذا اخللق الذي أنشئن فيه انس وال جان عن ابن عباس هن اآل
قلت ظاهر القران أن هؤالء النسوة لسن من نساء الدنيا وامنا هن من احلور حور العني و أما نساء الدنيا فقد 

ق ويف اآلية دليل على أن اجلن طمثهن اإلنس ونساء اجلن قد طمثهن اجلن واالية تدل على ذلك قال أبو إسحا
يغشي كما أن األنس يغشى ويدل على أهنن احلور الاليت خلقن يف اجلنة انه سبحانه جعلهن مما أعده اهللا يف اجلنة 

ألهلها من الفاكهة والثمار و األهنار واملالبس وغريها ويدل عليه أيضا اآلية اليت بعدها وهي قوله تعاىل حور 
قال مل يطمثن انس قبلهم وال جان قال اإلمام امحد واحلور العني ال مينت عند النفخة للصور  مقصورات يف اخليام مث

ألهنن خلقن للبقاء ويف اآلية دليل ملا ذهب إليه اجلمهور أن مؤمن اجلن يف اجلنة كما أن كافرهم يف النار وبوب عليه 
من السلف قال ضمرة بن حبيب وقد  البخاري يف صحيحه فقال باب ثواب اجلن وعقاهبم ونص عليه غري واحد

سئل هل للجن ثواب فقال نعم وقرا هذه اآلية مث قال اإلنسيات لإلنس واجلنيات للجن وقال جماهد يف هذه اآلية 
إذا جامع الرجل ومل يسم انطوى اجلان على احليله فجامع معه والضمري يف قوله قبلهم للمعنيني بقوله متكئني وهم 

قوله كأهنم الياقوت واملرجان قال احلسن وعامة املفسرين أراد صفاء الياقوت يف بياض أزواج هؤالء النسوة و
املرجان شبههن يف صفاء اللون وبياضه وبالياقوت واملرجان ويدل عليه ما قاله عبد اهللا ان املرأة من النساء أهل 

هللا يقول كأهنن الياقوت واملرجان اجلنة لتلبس عليها سبعني حلة من حرير فريى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بان ا
  إال وان الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا مث استصفيته نظرت إىل السلك من وراء احلجر فصل 

  وقال تعاىل يف وصفهن حور مقصورات يف اخليام املقصورات احملبوسات 

أهنن حمبوسات على قال أبو عبيدة خدرن يف اخليام وكذلك قال مقاتل وفيه معىن آخر وهو ان يكون املراد 
أزواجهن ال يرون غريهم وهم يف اخليام وهذا معىن قول من قال قصرن على أزواجهن فال يردن غريهم وال يطمحن 
إىل من سواهم وذكره الفراء قلت وهذا معىن قاصرات الطرف ولكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤالء مقصورات 

 اخليام وليس معموال ملقصورات وكأن ارباب هذا القول وقوله يف اخليام على هذا القول صفة حلور أي هن يف
فسروا بان يكن حمبوسات يف اخليام وليس ال تفارقنها إىل الغرف والبساتني و أصحاب القول األول جييبون عن هذا 



بان اهللا سبحانه وصفهن بصفات النساء املخدرات املصونات وذلك امجل يف الوصف وال يلزم من ذلك أهنن ال 
اخليام إىل الغرف والبساتني كما أن النساء امللوك ودوهنم من النساء املخدرات املصونات ال مينعن ان خيرجن  يفارقن

يف سفر و غريه إىل منتزه وبستان وحنوه فوصفهن الالزم هلن القصر يف البيت ويعرض هلن مع اخلدم اخلروج إىل 
واجهن يف خيام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النسوة األول البساتني وحنوها و أما جماهد فقال مقصورات قلوهبن على أز

بكوهنن قاصرات الطرف وهؤالء بكوهنن مقصورات والوصفان لكال النوعني فاهنما صفتا كمال فتلك الصفة قصر 
  الطرف عن طموحه إىل غري األزواج وهذه الصفة قصر الرجل على التربج والربوز والظهور للرجال فصل 

حسان فاخلريات مجع خرية وهي خمففة من خريه كسيدة ولينة وحسان مجع حسنة فهن وقال تعاىل فيهن خريات 
خريات الصفات واالخالق والشيم وحسان الوجوه قال وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن ايب بزة عن 

ل عليها ايب عبيدة عن مسروق عن عبد اهللا قال لكل مسلم خرية ولكل خرية خيمة ولكل خيمة اربعة ابواب يدخ
يف كل يوم من كل باب حتفة وهدية وكرامة مل تكن قبل ذلك ال ترحات وال ذفرات وال خبرات وال صماحات 

  فصل 
وقال تعاىل انا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا وأترابا الصحاب اليمني أعاد الضمري إىل النساء ومل جير هلن 

  ذكر الن الفرش دلت عليهن اذ هي حملهن 

وقيل الفرش يف قوله وفرش مرفوعة كناية عن النساء كما يكىن عنهن بالقوارير و األزر وغريها ولكن  - ١٥٥
قوله مرفوعة يأىب هذا إال أن يقال املراد رفعة القدر وقد تقدم تفسري النيب للفرش وارتفاعها فالصواب أهنا الفرش 

ن جبري خلقناهن خلقا جديدا وقال ابن عباس يريد نفسها ودلت على النساء ألهنا حملهن غالبا قال قتادة وسعيد ب
نساء اآلدميات وقال الكليب ومقاتل يعين نساء أهل الدنيا العجز الشمط يقول تعاىل خلقناهن بعد الكرب واهلرم وبعد 

اخللق األول يف الدنيا ويؤيد هذا التفسري حديث انس املرفوع هن عجائزكم العمش الرمض رواه الثوري عن 
بيدة عن يزيد الرقاشي عنه ويؤيده ما رواه حيىي احلماين حدثنا ابن إدريس عن ليث عن جماهد عن موسى بن ع

عائشة أن رسول دخل عليها وعندها عجوز فقال من هذه فقالت إحدى خااليت قال إما انه ال يدخل اجلنة العجوز 
أنشأناهن إنشاء خلقا آخر حيشرون  فدخل على العجوز من ذلك ما شاء اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم انا

يوم القيامة حفاة عراة غرال واول من يكسى ابراهيم خليل اهللا مث قرا النيب صلى اهللا عليه و سلم انا انشاناهن انشاء 
قال ادم بن ايب اياس حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر اجلعفي عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال مسعت 

 عليه و سلم يقول يف قوله انا أنشأناهن إنشاء قال يعين الثيب واألبكار الاليت كن يف الدنيا قال رسول اهللا صلى اهللا
ادم وحدثنا املبارك بن فضالة عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة العجز فبكت عجوز 

وز اهنا يومئذ شابة ان اهللا عز و جل يقول انا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخربوها اهنا يومئذ ليست بعج
أنشأناهن إنشاء وقال ابن ايب شيبة حدثنا امحد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أىب عروبة عن 

قتادة عن سعيد ابن املسيب عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتته عجوز من األنصار فقالت يا رسول اهللا 
تعاىل أن يدخلين اجلنة فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اجلنة ال يدخلها عجوز فذهب نيب اهللا صلى ادع اهللا 

اهللا عليه و سلم فصلى مث رجع إىل عائشة فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال صلى اهللا عليه و 
وذكر مقاتل قوال آخر وهو اختيار الزجاج إهنن  سلم أن ذلك كذلك إن اهللا تعاىل إذا أدخلهن اجلنة حوهلن أبكارا

  احلور العني اليت ذكرهن قيل انشأهن اهللا عز 



وجل ألوليائهم هلم يقع عليهن والدة والظاهر أن املراد أنشأهن اهللا تعاىل يف اجلنة إنشاء ويدل عليه وجوه  - ١٥٦
إىل قوله كأمثال اللؤلؤ املكنون فذكر أحدها انه قد قال يف حق السابقني يطوف عليهم ولدان خملدون بأكواب 

سردهم و آنيتهم وشراهبم وفاكهتهم وطعامهم و أزواجهم واحلور العني مث ذكر أصحاب امليمنة وطعامهم وشراهبم 
وفراشهم ونساءهم والظاهر اهنن مثل نساء من قبلهم خلقن يف اجلنة الثاين أنه سبحانه قال أنشأناهن إنشاء وهذا 

ل ال ثان النه سبحانه حيث يريد اإلنشاء الثاين يقيده بذلك كقوله وان عليه النشأة األخرى ظاهر انه إنشاء أو
وقوله ولقد علمتم النشأة األوىل الثالث إن اخلطاب بقوله وكنتم أزواجا إىل آخر للذكور و اإلناث و النشأة الثانية 

اإلنشاء و تأمل تأكيده باملصدر واحلديث ال أيضا عامة للنوعني وقوله انا أنشأناهن إنشاء ظاهره اختصاصهن هبذا 
يدل على اختصاص العجائز املذكورات هبذا الوصف بل يدل على مشاركتهن للحور العني يف هذه الصفات 

املذكورة فال يتوهم انفراد احلور العني عنهن مبا ذكر من الصفات بل هي احق به منهن فاالنشاء واقع على الصنفني 
ا مجع عروب وهن املتحببات إىل ازواجهن قال ابن االعرايب العروب من النساء املطيعة لزوجها واهللا اعلم وقوله عرب

املتحببة اليه وقال ابو عبيدة العروب احلسنة التبعل قلت يريد حسن مواقعها ومالطفتها لزوجها عند اجلماع وقال 
  املربد هي العاشقة لزوجها وانشد للبيد 

  ريا الروادف يعشي دوهنا البصر . ..ويف احلدوج عروب غري فاحشة 
وذكر ملفسرون يف تفسري العرب اهنن العواشق املتحببات الغنجات الشكالت املتعشقات الغلمات املغنوجات كل 

ذلك من الفاظهم وقال البخاري يف صحيحه عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصرب وتسميها أهل مكة 
اق الشكلة والعرب واملتحببات إىل ازواجهن هكذا ذكره يف كتاب بدء اخللق العربة وأهل املدينة الغنجة وأهل العر

وقال يف كتاب التفسري يف سورة الواقعة عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصرب تسميها أهل مكة العربة و 
ما يطلب  أهل املدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة قلت فجمع سبحانه بني حسن صورهتا وحسن عشرهتا وهذا غاية

من النساء وبه تكمل لذة الرجل هبن ويف قوله مل يطمثهن انس قبلهم وال جان إعالم بكمال اللذة هبن فان لذة 
  الرجل باملرأة اليت مل يطاها سواه 

  هلا فضل على لذته بغريها وكذلك هي أيضا فصل  - ١٥٧
مجع كاعب وهي الناهد قال قتادة وجماهد  قال تعاىل إن للمتقني مفازا حدائق و اعنابا وكواعب اترابا فالكواعب

واملفسرون قال الكليب هن الفلكات اللوايت تكعب ثديهن و تفلكت واصل اللفظة من االستدارة واملراد أن ثديهن 
  نواهد كالرمان ليست متدلية إىل اسفل ويسمني نواهد وكواعب فصل 
 عليه و سلم قال لغدوة يف سبيل اهللا او روى البخاري يف صحيحه عن انس بن مالك ان الرسول اهللا صلى اهللا

روحة خري من الدنيا و ما فيها و لقاب قوس احدكم او موضع قيده يعين سوطه من اجلنة خري من الدنيا و ما فيها و 
لو اطلعت امراة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينهما رحيا و ألضاءت ما بينهما و لنصيفها على راسها 

دنيا و ما فيها و يف الصحيحني من حديث ايب هريرة عن النيب إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر خري من ال
ليلة البدر و اليت تليها على اضوا كوكب دري يف السماء و لكل امرء منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء 

بن سلمة حدثنا يونس عن حممد بن شريين عن اللحم و ما يف اجلنة أعزب و قال اإلمام امحد حدثنا عفان حدثنا محاد 
أىب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب للرجل من أهل اجلنة زوجتان من اجلور العني لكل واحدة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من وراء الثياب و قال الطرباين حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمرو بن هشام البريوين حدثنا سليمان 

ن هشام بن حسان عن احلسن عن ابيه عن ام سلمة قالت قلت يا رسول اهللا اخربين عن قوله عز و بن ايب كرمية ع



جل حور عني قال حور بيض عني ضخام العيون شقر احلوراء مبنزلة جناح النسر قلت اخربين عن قوله عز و جل 
لت يا رسول اهللا اخربين عن كأهنم لؤلؤ مكنون قال صفاؤهن صفاء الدر الذي يف االصداف الذي مل متسه األيدي ق

قوله عز و جل فيهن خريات حسان قال خريات االخالق حسان الوجوه قلت يا رسول اهللا اخربين عن قوله عز و 
جل كاهنن بيض مكنون قال رقتهن كرقة اجللد الذي رايته يف داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقىء قلت يا 

با اترابا قال هن اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز رمضا مشطا خلقهن اهللا رسول اهللا اخربين عن قوله عز و جل عر
  بعد الكرب فجعلهن عذارى عربا متعشقات 

متحببات أترابا على ميالد واحد قلت يا رسول اهللا نساء الدنيا افضل ام احلور العني قال بل نساء الدنيا افضل من 
اهللا ومب ذلك قال بصالهتن و صيامهن و عبادهتن اهللا تعاىل البس  احلور كفضل الظهارة على البطانة قلت يا رسول

اهللا وجوههن النور و أجسادهن احلرير بيض األوالن خضر الثياب صفر احللي جمامرهن الدر و أمشاطهن الذهب 
فال  يقلن حنن اخلالدات فال منوت و حنن الناعمات فال نيأس أبدا و حنن املقيمات فال نظعن أبدا وحنن الراضيات

نسخط أبدا طوىب ملن كنا له و كان لنا قلت يا رسول اهللا و املرأة منا تتزوج زوجني أو ثالث أو أربع مث متوت 
فتدخل اجلنة و يدخلون معها من يكون زوجها قال يا ام سلمة أهنا ختري فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي رب ان 

م سلمة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا و اآلخرة تفرد به هذا كان أحسنهم معي خلقا يف دار الدنيا فزوجنيه يا أ
سليمان بن أيب كرمية ضعفه أبو حامت و قال ابن عدي عمت أحاديثه مناكري و مل أر للمتقدمني فيه كالما مث ساق هذا 
ا احلديث من طريقه و قال ال يعرف اال هبذا السند و قال أبو يعلى املوصلي حدثنا عمر بن الضحاك بن خملد حدثن
أبو عاصم الضحاك بن خملد حدثنا ابو رافع إمساعيل بن رافع عن حممد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي عن 
رجل من األنصار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال حدثنا رسول اهللا و هو يف طائفة من أصحابه فذكر حديث 

ون اجلنة فيقول اهللا قد شفعتك و أذنت هلم الصور و فيه فاقول يا رب وعدتين الشفاعة فشفعين يف أهل اجلنة يدخل
يف دخول اجلنة وكان رسول اهللا يقول و الذي بعثين باحلق ما أنتم يف الدنيا باعرف بازواجكم و مساكنكم من أهل 

اجلنة بازواجهم و مساكنهم فيدخل رجل منهم على اثنتني و سبعني زوجة مما ينشئ اهللا واثنتني من ولد آدم هلما 
انشا اهللا لعبادهتما اهللا عز و جل يف الدنيا يدخل على األوىل منها يف غرفة من ياقوت على سرير من فضل على من 

ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس و استربق و انه ليضع يده بني كتفيها مث ينظر إىل يده من صدرها 
كم إىل السلك يف قصبة الياقوت كبده هلا مرآة و من وراء ثياهبا وجلدها وحلمها لينظر إىل مخ ساقها كما ينظر أحد

و كبدها له مرآة فبينما هو عندها ال ميلها و ال متله و ال يأتيها من مرة اال وجدها عذراء ما يفتر ذكره و ال يشتكي 
زواج قلبها فبينما هو كذلك اذ نودي انا قد عرفنا أنك ال متل و ال متل اال انه ال مىن و ال منية اال ان تكون له ا

  غريها فتخرج 

فتأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت و اهللا ما يف اجلنة شيء احسن منك و ما يف اجلنة شيء احب ايل منك 
هذا قطعة من حديث الصور و الذي تفرد به امساعيل بن رافع وقد روي له الترمذي وابن ماجة وضعفه امحد و حيىي 

وك احلديث و قال ابن عدي عامة احاديثه فيها نظر و قال الترمذي ضعفه و مجاعة و قال الدار قطين و غريه متر
بعض أهل العلم و مسعت حممدا يعين البخاري يقول هو ثقة مقارب احلديث و قال يل شيخنا ابو احلجاج احلافظ 
مفرد  هذا احلديث جمموع من عدة احاديث ساقه امساعيل او غريه هذه السياقة و شرحه الوليد بن مسلم يف كتاب

و ما تضمنه معروف يف االحاديث و اهللا اعلم و قال عبد اهللا بن وهب حدثنا عمرو ان دراجا حدثه عن ايب اهليثم 



عن ايب سعيد عن رسول اهللا قال ان ادىن أهل اجلنة منزلة الذي له مثانون الف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و 
بية و صنعاء رواه الترمذي و لكن دراج ابو السمح بالطريق ينصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد وياقوت كما بني اجلا

قال امحد احاديث مناكري وقال النسائي منكر احلديث ضعيف و قال أيضا ليس بالقوة وساق له ابن عدي احاديث 
وقال عامتها ال يتابع عليها و قال الدار قطين ضعيف و قال مرة متروك و اما حيىي بن معني فقد وثقه و اخرج عنه 

ابو حامت بن حبان يف صحيحه و قال عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن مدين هو ثقة و قال ابن وهب اخربين 
عمرو بن احلارث عن ايب السمح عن ايب اهليثم عن ابو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب يف قوله تعاىل كأهنن 

آة وإن ادىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بني املشرق و الياقوت و املرجان قال ينظر إىل وجهه يف خدها اصفى من املر
املغرب و انه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك و قال الفريايب انبأنا ابو 
ايوب سليمان بن عبد الرمحن حدثنا خالد بن يزيد بن ايب مالك عن ابيه عن خالد بن معدان عن ايب امامة عن 

قال ما من عبد يدخل اجلنة اال و يزوج اثنتني وسبعون زوجة ثنتان من احلور العني و سبعون من أهل  رسول اهللا
مرياثه من أهل الدنيا ليس منهن امراة اال و هلا قبل شهي و له ذكر ال ينثين قلت خالد هذا هو ابن يزيد بن عبد 

ائي غري ثقة و قال الدار قطين ضعيف و ذكر الرمحن الدمشقي و هاه ابن معني و قال امحد ليس بشيء و قال النس
  ابن عدي له هذا احلديث مما انكره عليه وقال ابو نعيم حدثنا ابراهيم بن عبد اهللا حدثنا حممد بن محوية 

حدثنا امحد بن حفص حدثين ايب حدثين ابراهيم بن طهمان عن احلجاج عن قتادة عن انس قال قال رسول اهللا 
سبعون زوجة قلنا يا رسول اهللا او له قوة على ذلك قال انه ليعطى قوة مائة رجل قال امحد للمؤمن يف اجلنة ثالث و 

بن حفص هذا هو السعدى و له مناكري و احلجاج هو ابن ارطاة وقال الطرباين حدثنا امحد بن علي االبار حدثنا ابو 
اد حدثنا عبد اهللا بن عمرو بن ابان مهام الوليد بن شجاع وانبانا حممد بن امحد بن هشام بن حسان السنجري ببغد

قاال حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن ايب هريرة رضي اهللا عنه 
قال قيل يا رسول اهللا هل نصل إىل نسائنا يف اجلنة فقال ان الرجل ليصل يف اليوم إىل مائة عذراء قال الطرباين مل 

زائدة تفرد به اجلعفي قال حممد بن عبد الواحد املقدسي و رجال هذا احلديث عندي على شرط يروه عن هشام إال 
الصحيح و قال ابو الشيخ حدثنا ابو حيىي بن مسلم الرازي حدثنا هناد بن السرى حدثنا ابو اسامة عن هشام بن 

 انفضي إىل نسائنا يف اجلنة حسان عن يزيد بن ايب احلواري و هو زيد العمى عن ابن عباس قال قيل يا رسول اهللا
كما نفضي اليهن يف الدنيا قال و الذي نفس حممد بيده ان الرجل ليفضي يف الغداة الواحدة إىل مائة عذراء و زيد 

هذا قال فيه ابن معني صاحل و قال مرة ال شيء و قال مرة ضعيف يكتب حديثه و كذلك قال ابو حاتنم و قال 
  ئي قال السعدي متماسك قلت وحسبه رواية شعبة عنه فصل الدارقطين صاحل و ضعفه النسا

و االحاديث الصحيحة امنا فيها ان لكل منهم زوجتني و ليس يف الصحيح زيادة على ذلك فإن كانت هذه 
االحاديث حمفوظة فإما ان يراد هبا ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتني و يكونون يف ذلك على حسب 

ة والكثرة كاخلدم و الولدان و اما ان يراد انه يعطي قوة من جيامع هذا العدد و يكون هذا هو منازهلم يف القل
احملفوظ فرواه بعض هؤالء باملعىن فقال له كذا وكذا زوجة وقد روى الترمذي يف جامعه من حديث قتادة عن انس 

اهللا او يطيق ذلك قال يعطى قوة مائة  عن النيب قال يعطى املؤمن يف اجلنة قوة كذا و كذا من اجلماع قيل يا رسول
هذا حديث صحيح فلعل من رواه يفضي إىل مائة عذراء رواه باملعىن او يكون تفاوهتم يف عدد النساء حبسب 

  تفاوهتم يف الدرجات و اهللا اعلم و ال ريب ان للمؤمن يف اجلنة اكثر من اثنتني ملا يف 



ر عن عبد اهللا بن قيس عن ابيه قال قال رسول اهللا ان للعبد الصحيحني من حديث ايب عمران اجلوين عن ايب بك
  املؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤ جموفة طوهلا ستون ميال للعبد املؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم ال يرى بعضهم بعضا 

  الباب الرابع و اخلمسون

  صفاهتم و معرفتهن اليوم بازواجهن يف ذكر املادة اليت خلق منها احلور العني و ما ذكر فيها من االثار و ذكر 
فاما املادة اليت خلق منها احلور العني فقد روى البيهقي من حديث احلارث بن خليفة حدثنا شعبة حدثنا امساعيل بن 
علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن النيب انه قال احلور العني خلقن من الزعفران قال البيهقي و 

السناد ال يصح عن ابن علية قلت و لكنه حديث فيه شعبة و قال الطرباين حدثنا امحد بن رشدين هذا منكر هبذا ا
حدثنا عن ابن احلسن بن هارون االنصاري حدثين الليث بن ابنة الليث عن ايب سليم قال حدثتين عائشة بنت يونس 

لنيب قال خلق احلور العني من الزعفران امراة الليث بن ايب سليم عن ليث بن ايب سليم عن جماهد عن ايب امامة عن ا
قال الطرباين ال يروى اال هبذا االسناد تفرد به علي بن احلسن بن هارون قلت و قد رواه اسحق بن راهويه عن 
عائشة بنت يونس قالت مسعت زوجي ليث بن سليم حيدث عن جماهد فذكره مرفوعا اليه و هو اشبه بالصواب 

هللا بن زياد عن ليث عن جماهد عن ابن عباس قوله و ال يصح رفع احلديث و حسبه ورواه عقبة بن مكرم عن عبد ا
ان يصل إىل ابن عباس و قال ابو سلمى عن ابن عبد الرمحن ان لويل اهللا يف اجلنة عروسا مل يلدها ادم و ال حواء و 

ابو سلمى وجماهد  لكن خلقت من زعفران وهذا مروي عن صاحبني و مها ابن عباس و انس و عن تابعيني و مها
وبكل حال فهي من املنشات يف اجلنة ليست مولودات بني االباء واالمهات واهللا اعلم وقد رواه الطرباين من حديث 
عبد اهللا بن زخر عن علي بن زيد عن اهليثم عن ايب امامة عن النيب و هذا االسناد ال حيتج به و رواه أبو نعيم حدثنا 

ي بن سعيد حدثنا حممد بن امساعيل احلساين حدثنا منصور بن املهاجر حدثنا ابو علي بن حممد الطوسي حدثنا عل
منصور االبار عن انس يرفعه لو ان حوراء بصقت يف سبعة احبر لعذبت البحار من عذوبة فمها و خلق احلور العني 

  من 

تراب وجاءت الصور من الزعفران واذا كانت هذه اخللقة االدمية اليت هي من احسن الصور وأمجلها مادهتا من 
احسن الصور فما الظن بصورة خملوقة من مادة الزعفران الذي هناك فاهللا املستعان وقد روى ابو نعيم من حديث 

عيسى بن يوسف بن الطباع حدثنا حلس بن حممد الكاليب حدثنا سفيان الثوري حدثنا مغرية حدثنا إبراهيم النخعي 
ال رسول اهللا يسطع نور يف اجلنة فرفعوا رؤوسهم فاذا هو من ثغر حوراء عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال ق

ضحكت يف وجه زوجها روى نعمة بن الوليد حدثنا جمرب بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة قال ان من 
يقول كثري لئن املزيد من متر السحابة بأهل اجلنة فتقول ماذا تريدون ان انطركم فال يتمنون شيئا اال انطروا قال 

أشهدين اهللا ذلك ألقولن انطرينا جواري مزينات و قد روى يف مادة خلقهن صفة اخرى قال ابن ايب الدنيا حدثنا 
خالد بن سعيد عن خداش حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا سعيد بن ايوب عن عقيل بن خالد عن الزهري ان ابن 

قباب من ياقوت حتته حور ناشئات يقول أهل اجلنة انطلقوا بنا إىل عباس قال ان يف اجلنة هنرا يقال له البيدخ عليه 
البيدخ فيجيئون فيتصفحون تلك احلواري فاذا اعجب رجل منهم جارية مس معصمها فتتبعه و قال الليث بن سعد 

فه عن يزيد بن ايب حبيب عن الوليد بن عبدة قال قال رسول اهللا جلربيل يا جربيل قف يب على احلور العني فاوق
عليهن فقال من اننت فقلنا حنن حواري قوم كرام حلوا فلم يظعنوا شبوا فلم يهرموا ونقوا فلم يدرنوا وقال ابن 



املبارك انبأنا حيىي عن ايوب عن عبد اهللا بن زخر عن خالد بن عمران عن ابن عباس قال كنا جلوسا مع كعب يوما 
األرض كما تضيء الشمس ألهل الدنيا مث قال امنا قلت  فقال لو ان يدا من احلور دليت من السماء الضاءت لنا

يدها فكيف بالوجه و بياضه و حسنه و مجاله و يف مسند االمام امحد من حديث كثري بن مرة عن معاذ بن جبل عن 
يل النيب قال ال تؤذي امراة زوجها يف الدنيا اال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهللا فإمنا هو عندك دخ

يوشك ان يفارقك الينا وفيه مراسيل عكرمة عن النيب قال ان احلور العني الكثر عددا من كن يدعون الزواجهن 
يقلن اللهم اعنه على دينك واقبل بقلبه على طاعتك و بلغه بعزتك يا ارحم الرامحني ذكره ابن ايب الدنيا عن حديث 

  اسامة بن زيد عن عطاء عنه 

ن عطية عن ابن مسعود قال ان يف اجلنة حوراء يقال هلا اللعبة كل حور اجلنان يعجنب وذكر االوزاعي عن حسان ب
هبا يضربن بايديهن على كتفها و يقلن طوىب لك يا لعبة لو يعلم الطالبون لك جلدوا بني عينيها مكتوب من كان 

حيىي شوقنا قال عطاء ان يف  يبتغي ان يكون له مثلي فليعمل برضاء ريب وقال عطاء السلمي ملالك بن دينار يا ابا
اجلنة حوراء يتباهى أهل اجلنة حبسنها لوال ان اهللا تعاىل كتب هلا على أهل اجلنة ان ال ميوتوا ملاتوا من حسنها فلم 
يزل عطاء كمدا من قول مالك و قال امحد بن ايب احلواري حدثين جعفر بن حممد قال لقي حكيم حكيما فقال 

قال ال فقال فاشتق اليهن فان نور وجههن من نور اهللا عز و جل فغشي عليه فحمل إىل اتشتاق إىل احلور العني ف
منزله نعوده شهرا و قال ربيعة بن كلثوم نظر الينا احلسن و حنن حوله شباب فقال يا معشر الشباب اما تشتاقون 

على سطح فجعلت انظر اليه  إىل احلور العني و قال يل ابن ايب احلوارى حدثين احلضرمي قال منت انا و ابو محزة
يتقلب على فرشه إىل الصباح فقلت يا ابا محزة ما رقدت الليلة فقال اين ملا اضطجعت متثلت يل حوراء حىت لكانين 

احسست جبلدها و قد مس جلدي فحدثت به ابا سليمان فقال هذا رجل كان مشتاقا و قال ابن ايب احلوارى 
العني انشاء فاذا تكامل خلقهن ضرب عليهن املالئكة اخليام و ذكر ابن ايب  مسعت ابا سليمان يقول ينشا خلق احلور

الدنيا عن صاحل املري عن زيد الرقاشي قال بلغين ان نورا سطع يف اجلنة موضع من اجلنة اال دخل من ذلك النور 
ل يشهق حىت فيه فقيل ما هذا قال حوراء ضحكت يف وجه زوجها قال صاحل فشهق رجل من ناحية اجمللس فلم يز

مات و قال ابن ايب الدنيا حدثنا بشر بن الوليد حدثنا سعيد بن رزيب عن عبد امللك اجلوين عن سعيد بن جبري قال 
مسعت ابن عباس يقول لو ان حوراء اخرجت كفها بني السماء واألرض الفتنت اخلالئق حبسنها و لو اخرجت 

س ال ضوء هلا ولو اخرجت وجهها ألضاء حسنها ما بني نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيله يف الشم
السماء و األرض و قال ابن ايب الدنيا حدثين احلسني ابن حيىي و كثري العنربي و حدثنا خزمية ابو حممد عن سفيان 
الثوري قال سطع نور يف اجلنة مل يبق موضع من اجلنة اال دخل فيه من ذلك النور فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء 

كت يف وجه زوجها و رواه اخلطيب يف تارخيه من حديث عبد اهللا بن حممد الكرخي قال حدثين عيسى بن ضح
  يوسف الطباع 

حدثين حلس بن حممد عن سفيان الثوري عن مغرية عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب قال سطع نور يف 
ها و قال االوزاعي عن حيىي بن ايب كثري اذا اجلنة فرفعوا ابصارهم فاذا هو ثغر حوراء ضحكت يف وجه زوج

سبحت املراة من احلور العني مل يبق شجرة يف اجلنة اال وردت وقال ابن املبارك حدثنا االوزاعي عن حيىي بن ايب 
كثري ان احلور العني يتلقني ازواجهن عند ابواب اجلنة فيقلن طال ما انتظرناكم فنحن الراضيات فال نسخط و 

 نظعن و اخلالدات فال منوت باحسن اصوات مسعت و تقول انت حيب و انا حبك ليس دونك تقصري و املقيمات فال



  ال وراءك معدل الباب اخلامس اخلمسون 
يف ذكر نكاح أهل اجلنة ووطئهم والتذاذهم بذلك اكمل لذة و نزاهة ذلك عن املذي و املين و الضعف و انه ال 

  يوجب غسال 
يل يا رسول اهللا انفضى إىل نسائنا يف اجلنة فقال ان الرجل ليصل يف اليوم إىل مائة قد تقدم حديث ايب هريرة ق

عذراء و ان اسناده صحيح و تقدم حديث ايب موسى املتفق عليه صحته ان للمؤمن يف اجلنة خيمة من لؤلؤة واحدة 
قوة كذا و كذا من النساء  جموفة طوهلا ستون ميال له فيها أهلون يطوف عليهم وحديث انس يعطى املؤمن يف اجلنة

و صححه الترمذي وروى الطرباين وعبد اهللا بن امحد و غريمها من حديث لقيط بن عامر انه قال يا رسول اهللا على 
ما يطلع من اجلنة قال على اهنار من عسل مصفى وأهنار من كأس ما هبا صداع وال ندامة واهنار من لنب مل يتغري 

لعمر اهلك مما تعلمون و خري من مثله و ازواج مطهرة قلت يا رسول اهللا او لنا فيها طعمه و ماء غري اسن و فاكهة 
ازواج مصلحات قال الصاحلات للصاحلني تلذذوا هبن لذاتكم يف الدنيا و تلذذكم غري ان ال توالد و قال ابن وهب 

يا رسول اهللا انطا يف اجلنة  اخربين عمرو بن احلارث عن دراج عن ايب حجرية عن ايب هريرة عن رسول اهللا انه قال
قال نعم و الذي نفسي بيده دمحا دمحا فاذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا و قال الطرباين حدثنا ابراهيم بن جابر 

الفقيه حدثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي الواسطي حدثنا يعلى بن عبد الرمحن الواسطي حدثنا شريك عن عاصم 
 سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا ان أهل اجلنة اذا جامعوا نساءهم عدن ابكارا قال االحول عن ايب املتوكل عن ايب

  الطرباين مل 

يروه عن عاصم اال شريك تفرد به عن يعلى قال الطرباين وحدثنا عبدان بن امحد حدثنا حممد بن عبد الرحيم الربقي 
يب حيىي انه مسع ابا امامة حيدث انه مسع حدثنا عمرو بن ايب سلمة حدثنا صدقة عن هاشم بن زيد عن سليم بن ا

رسول اهللا و سئل هل يتناكح اهل اجلنة قال بذكر ال ميل و شهوة ال تنقطع دمخا دمخا قال الطرباين و حدثنا امحد بن 
حيىي احللواين حدثنا سويد بن سعيد حدثنا خالد بن يزيد بن ايب مالك عن ابيه عن خالد بن معدان عن ايب امامة ان 

اهللا سئل اجيامع أهل اجلنة قال دحا دحا و لكن ال مين و ال منية و هاشم و خالد و ان تكلم فيهما فليس رسول 
االعتماد عليهما و قوله ال مىن و ال منية أي ال انزال و ال موت و قال ابو نعيم حدثنا ابو على حممد بن امحد حدثنا 

احلمن بن زياد حدثنا عمارة بن راشد عن ايب هريرة رضي بشر بن موسى حدثنا ابو عبد الرمحن املقريء حدثنا عبد 
اهللا عنه عن رسول اهللا انه سئل هل ميس أهل اجلنة ازواجهم قال نعم و الذي بعثين باحلق بذكر ال ميل و فرج ال 

حيفى و شهوة ال تنقطع و قال احلسن بن سفيان يف مسنده حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
ن ايب العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن ايب امامة قال سئل رسول اهللا هل ينكح أهل اجلنة قال أي و عثمان ب

الذي بعثين باحلق دمحا دمحا و اشار بيده و لكن ال مين و ال منية و قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو 
قال يف افتضاض االبكار و قال عبد اهللا بن امحد عن عكرمة يف قوله تعاىل ان اصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون 

حدثنا ابو الربيع الزهراين و حممد بن محيد قاال حدثنا يعقوب ابن عبد اهللا حدثنا حفص بن محيد عن بشر بن عطية 
عن شفيق بن سلمة عن عبد اهللا بن مسعود يف قوله ان اصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون قال شغلهم افتضاض 

ال احلاكم أنبانا األصم أنبانا العباس بن الوليد أخربين شعيب عن األوزاعي يف قوله تعاىل ان اصحاب العذاري وق
اجلنة اليوم يف شغل فاكهون قال شغلهم افتضاض االبكار قال مقاتل شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النار فال 

عن السرر يف احلجال و قال سليمان التيمي  يذكروهنم وال يهتمون هلم و قال ابو االحوص شغلوا بافتضاض االبكار
عن ايب جملز قلت البن عباس عن قول اهللا تعاىل ان اصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون ما شغلهم قال افتضاض 



االبكار و قال ابن ايب الدنيا حدثنا فضيل بن عبد الواحد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ايب عمرو عن 
  عباس يف شغل فاكهون قال يف افتضاض العذارى حدثنا اسحاق  عكرمة عن ابن

ابن ابراهيم حدثنا حيىي بن ميان عن اشعث عن جعفر عن سعيد بن جبري ان شهوته لتجري يف جسده سبعني عاما 
جيد اللذة و ال يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إىل التطهري و ال ضعف و ال احنالل قوة بل وطئهم وطء التذاذ و 

الدار عن احلرام فكما ان من شرب ٨م ال افة فيه بوجه من الوجوه و اكمل الناس فيه اصوهنم لنفسه يف هذه نعي
اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف االخرة و من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف االخرة و من اكل يف صحاف الذهب و 

اهنا هلم يف الدنيا و لكم يف االخرة فمن استوىف طيباته و لذاته الفضة يف الدنيا مل ياكل فيها يف االخرة كما قال النيب 
و اذهبها يف هذه الدار حرمها هناك كما نعى سبحانه و تعاىل على من اذهب طيباته يف الدنيا واستمتع هبا و هلذا 

ه عمر و معه كان الصحابة و من تبعهم خيافون من ذلك اشد اخلوف و ذكر االمام امحد عن جابر بن عبد اهللا انه رآ
حلم قد اشتراه ألهله بدرهم فقال ما هذا قال حلم اشتريته ألهلي بدرهم فقال او كلما اشتهى احدكم شيئا اشتراه 

اما مسعت اهللا تعاىل يقول اذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا و استمتعتم هبا و قال االمام امحد حدثنا عفان حدثنا 
دم وفد أهل البصرة مع ايب موسى على عمر فكنا ندخل عليه كل يوم و له جرير بن حازم قال حدثنا احلسن قال ق

خبز ثالثة و رمبا وافقناها مأدومة بالسمن ورمبا وافقناها مأدومة بالسمن ورمبا وافقناها مأدومة بالزيت ورمبا وافقناها 
ا اللحم العريض و هو قليل فقال مأدومة باللنب ورمبا وافقناها القالئد اليابسة قد دقت مث اغلى هبا و رمبا وافقناه

ذات يوم اين و اهللا قد ارى تقذيركم و كراهيتكم لطعامي اين و اهللا لو شئت لكنت من اطيبكم طعاما و ارقكم 
عيشا و لكين مسعت رسول اهللا يقول عري قوما بأمر فعلوه فقال اذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا و استمتعتم هبا 

 استوفاها يوم القيامة اكمل ما تكون و من استوفاها هنا حرمها هناك او نقص كماهلا فال فمن ترك اللذة احملرمة هللا
  جيعل اهللا لذة من اوضع يف معاصيه و حمارمه كلذة من ترك شهوته هللا ابدا و اهللا اعلم 

  الباب السادس و اخلمسون

  يف ذكر اختالف الناس هل يف اجلنة محل و والدة ام ال 
معه حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين ايب عن عامر االحول عن ايب الصديق الناجي قال الترمذي يف جا

  عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان محله و وضعه و سنه يف ساعة كما يشتهي قال هذا حديث حسن غريب و قد 
يف اجلنة مجاع و ال يكون ولد هكذا روى عن طاووس و جماهد و إبراهيم اختلف أهل العلم يف هذا فقال بعضهم 

النخعي و قال حممد يعين البخاري قال اسحاق بن إبراهيم يف حديث النيب إذا اشتهى املؤمن الولد يف اجلنة كان يف 
ل اجلنة ال ساعة كما يشتهي و لكن ال يشتهي قال حممد و قد روى عن أيب ذر بن العقيلي عن النيب قال أن أه

يكون هلم فيها ولد و أبو الصديق الناجي امسه بكر بن عمرو و يقال بكر بن قيس انتهى كالم الترمذي قلت إسناد 
حديث أيب سعيد على شرط الصحيح فرجاله حمتج هبم فيه و لكنه غريب جدا و تأويل إسحاق فيه نظر فانه قال إذا 

و أريد ما ذكره من املعىن لقال لو اشتهى املؤمن الولد لكان محله يف اشتهى املؤمن الولد و إذا للمتحقق الوقوع و ل
ساعة فان ما ال يكون أحق بأداة لو كما أن املتحقق الوقوع أحق بأداة إذا و قد قال أبو نعيم حدثنا عبدان بن امحد 

الناجي عن أيب سعيد حدثنا أمحد بن اسحاق حدثنا أبو امحد الزبريي حدثنا سفيان الثوري عن إبان عن أيب الصديق 



اخلدري قال قيل يا رسول اهللا أيولد ألهل اجلنة فإن الولد من متام السرور فقال نعم و الذي نفسي بيده و ما هو اال 
كقدر ما يتمىن احدكم فيكون محله و رضاعه و شبابه حدثنا ابو احلسن علي بن ابراهيم بن امحد الرازي مبكة حدثنا 

يس حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا حيىي بن حفص االسدي قال مسعت ابا عمرو عبد الرمحن بن حممد بن ادر
بن العالء حيدث عن جعفر بن ثور العبدي عن ايب الصديق الناجي عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا ان 

ث معاذ بن هشام الرجل من أهل اجلنة ليولد له كما يشتهي فيكون محله و فصاله و شبابه يف ساعة واحدة و حدي
قال فيه بندار عامر االحول و قال عمرو بن علي عاصم االحول و قال احلاكم انبانا االصم حدثنا حممد بن عيسى 

حدثنا سالم بن سليمان حدثنا سالم الطويل عن زيد العمى عن ايب الصديق الناجي عن ايب سعيد اخلدري رضي اهللا 
الولد يف اجلنة فيكون محله و فصاله و شبابه يف ساعة واحدة قال البيهقي عنه يرفعه ان الرجل من أهل اجلنة ليشتهي 

و هذا اسناد ضعيف مبرة و اما حديث ايب رزين الذي اشار اليه البخاري فهو حديثه الطويل و حنن نسوقه بطوله 
  جنمل به كتابنا فعليه من اجلاللة و املهابة و نور النبوة ما ينادى على صحته قال عبد اهللا 

ابن االمام امحد يف مسند ابيه كتب إىل ابراهيم بن محزة بن حممد بن محزة عن مصعب بن زبري الزبريي  - ١٦٨
كتبت اليك هبذا احلديث و قد عرضته و مسعته على ما كتبت به اليك فحدث به عين حدثنا عبد الرمحن بن املغرية 

عمرو بن عوف عن دهلم بن االسود بن عبد اهللا اخلزامي حدثين عبد الرمحن بن عابس املسمعي االنصاري من بين 
بن حاجب بن عامر بن املنتفق العقيلي عن ابيه عن عمه لقيط بن عامر قال دهلم و حدثنيه ابو االسود عن عاصم بن 

لقيط ان لقيطا خرج وافدا إىل رسول اهللا و معه صاحب له يقال له هنيك ابن عاصم بن مالك بن املنتفق قال لقيط 
و صاحيب حىت قدمنا على رسول اهللا حني انصرف من صالة الغداة فقام يف الناس خطيبا فقال اال ايها  فخرجت انا

الناس اين قد خبات لكم صويت منذ اربعة ايام اال المسعنكم اال فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا له اعلم لنا ما يقول 
و يلهيه الضالل اال اين مسئول اال هل بلغت اال رسول اهللا اال مث لعله ان يلهيه حديث نفسه او حديث صاحبه ا

امسعوا تعيشوا اال اجلسوا اال اجلسوا قال فجلس الناس و قمت انا و صاحيب حىت اذا فرغ لنا فؤاده و بصره قلت 
يا رسول اهللا ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر اهللا و هز رأسه و علم اين ابتغي سقطه فقال ضن ربك مبفاتيح 

غيب ال يعلمهن اال اهللا و اشار بيده قلت و ما هي قال علم املنية قد علم مىت منية احدكم و ال تعلمونه مخس من ال
و علم ما يف غد ما انت طاعم غدا و ال تعلمونه و علم يوم الغيث يوم يشرف عليكم اذلني مشفقني فيظل يضحك 

ا و علم يوم الساعة قلت يا رسول اهللا قد علم ان غريكم إىل القريب قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خري
علمنا مما تعلم الناس وما تعلم فانا من قبيل ال يصدقون تصديقنا احد من مذحج اليت تربوا علينا و خثعم اليت توالينا 

ع و عشريتنا اليت حنن منها قال تلبثون ما لبثتم مث يتوىف نبيكم مث تلبثون ما لبثتم مث تبعث الصائحة لعمر اهلك ال تد
على ظهرها شيئا اال مات و املالئكة الذين مع ربك عز و جل فاصبح ربك يطوف يف األرضني و خلت عليه البالد 

فارسل ربك السماء هتضب من عند العرش فلعمر اهلك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل و ال مدفن ميت اال 
يم ملا كان فيه يقول يا رب امتين اليوم و شقت القرب عنه حىت خيلقه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مه

  لعهده باحلياة عشية حتسبه 

حديثنا بأهله فقلت يا رسول اهللا كيف كيف جيمعنا بعدما متزقنا الرياح و البلى و السباع فقال انبئك مبثل ذلك يف 
اء فلم تبلث عليك اال االء اهللا األرض اشرفت عليها و هي مدرة بالية فقلت ال حتيا ابدا مث ارسل ربك عليها السم

اياما حىت اشرفت عليها و هي شرية واحدة و لعمر اهلك هلو اقدر على ان جيمعهم من املاء على ان جيمع نبات 



األرض فيخرجون من االضواء و من مصارعهم فتنظرون اليه و ينظر اليكم قال قلت يا رسول اهللا فكيف و حنن 
اليه قال انبئك مبثل ذلك يف االء اهللا الشمس و القمر اية منه  ملء األرض وهو شخص واحد ينظر الينا و ننظر

صغرية تروهنا و يريانكم ساعة واحدة ال تضارون يف رؤيتهما و لعمر اهلك هلو اقدر على ان يراكم و ترونه منها 
كم خافية فياخذ قلت يا رسول اهللا فما يفعل بنا ربنا اذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ال ختفى عليه من

ربك عز و جل بيده غرفة من ماء فينضح قبلكم هبا فلعمر اهلك ما خيطئ وجه احد منكم منها قطرة فاما املسلم 
فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء و أما الكافر فتخطم وجهه مبثل احلمم االسود اال مث ينصرف نبيكم رسول اهللا و 

النار فيطا احدكم اجلمرة فيقول حس فيقول ربك أو إنه فيطلعون ينصرف على اثره الصاحلون فيسلكون جسرا من 
على حوض الرسول على اظماء واهللا ناهله قط رأيتها فلعمر ربك ما يبسط واحد منكم يده اال وقعه عليها قدح 
مطهرة من الطوف و البول و االذى و حتبس الشمس و القمر فال ترون منهما واحدا قال قلت يا رسول اهللا فبم 

صر قال مبثل بصرك ساعتك هذه و ذلك من طلوع الشمس يف يوم اشرقته األرض مث واجهته اجلبال قال قلت يا نب
رسول اهللا فبم جنزى من حسناتنا وسيئاتنا قال احلسنة بعشر امثاهلا و السيئة مبثلها اال ان يعفو قال قلت يا رسول 

اب ما منهن بابان اال يسري الراكب بينهما سبعني عاما و ان اهللا ما اجلنة ما النار قال لعمر اهلك ان للنار سبعة ابو
  للجنة مثانية ابواب ما منهن 

بابان اال يسري الراكب بينهما سبعني عاما قال قلت يا رسول اهللا فعال ما نطلع من اجلنة قال على اهنار من عسل 
 طعمه و ماء غري اسن و بفاكهة لعمر مصفى و اهنار من كاس ما هبا من صداع و ال ندامة و اهنار من لنب مل يتغري

اهلك مما تعدون و خري من مثله معه وازواج مطهرة قلت يا رسول اهللا و لنا فيها ازواج او منهن صاحلات قال 
الصاحلات للصاحلني تلذون هبن مثل لذاتكم يف الدنيا و يلذذن بكم غري ان ال توالد قال لقيط فقلت اقصي ما حنن 

ه فلم جيبه النيب فقلت يا رسول اهللا عالما ابايعك فبسط النيب يده و قال على اقام الصالة و بالغون و منتهون الي
ايتاء الزكاة و ان ال تشرك باهللا اهلا غريه قال قلت و ان لنا ما بني املشرق و املغرب فقبض النيب يده و بسط اصابعه 

ال جيبين على امرئ اال نفسه فبسط يده و قال و ظن اين مشترط شيئا ال يعطينه قال قلت حنن منهما حيث شئنا و 
ذلك لك حتل حيث شئت و ال جيين عليك اال نفسك قال فانصرفنا و قال هذان ذين ها ان ذين لعمر اهلك ان 

حدثت اال اهنما من اتقى الناس يف االوىل و االخرة فقال له كعب بن اجلدارية اخو بين بكر بن كالب من هم يا 
ملنتفق أهل ذلك قال فانصرفنا و اقبلت عليه فقلت يا رسول اهللا هل الحد مما مضى من خرب يف رسول اهللا قال بنو ا

جاهليتهم قال قال رجل من عرض قريش و اهللا ان اباك املنتفق لفي النار قال فلكأنه قد وقع جزء من جلدي و 
مث اذا االخرى امجل فقلت يا  وجهي و حلمي مما قال اليب على رؤوس الناس فهممت ان اقول و ابوك يا رسول اهللا

رسول اهللا و أهلك قال و أهلي لعمر اهللا ما اتيت عليه من قرب عامري او قرشي من مشرك فقل ارسلين اليك حممد 
فابشرك مبا يسوءك جتر على وجهكم و بطنك يف النار قال قلت يا رسول اهللا ما فعل اهللا هبم ذلك و قد كانوا على 

كانوا حيسبوهنم مصلحني قال ذلك بان اهللا عز و جل بعث يف اخر كل مسع امم نبيا فمن  عمل ال حيسنون اال اياه و
عصى نبيه كان من الضالني و من اطاع نبيه كان من املهتدين هذا حديث كبري مشهور و ال يعرف اال من حديث 

محزة الزبريي املدين عنه و مها من ايب القاسم عن عبد الرمحن بن املغريه بن عبد الرمحن املدين مث من رواية ابراهيم بن 
كبار علماء املدينة ثقتان حيتج هبما يف احلديث احتج هبما االمام حممد بن امساعيل البخاري و روى عنهما يف مواضع 

  من كتابه رواه ائمة احلديث يف كتبهم منهم ابو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن 



اصم و ابو القاسم الطرباين و ابو الشيخ احلافظ و ابو عبد اهللا بن االمام امحد و ابو بكر امحد بن عمرو بن ايب الع
منده و احلافظ و ابو بكر امحد بن موسى بن مردويه و احلافظ ابو نعيم االصفهاين و غريهم على سبيل القبول و 

امحد بن حنبل التسليم قال احلافظ ابو عبد اهللا بن منده روى هذا احلديث حممد بن اسحاق الصنعاين و عبد اهللا بن 
و غريمها و قراؤه بالعراق مبجمع العلماء و أهل الدين فلم ينكره احد منهم و مل يتكلم يف اسناده و كذلك ابو 

زرعة و ابو حامت على سبيل القبول و قال ابو اخلري بن محدان هذا حديث كبري ثابت مشهور و سألت شيخنا ابا 
قال نفاة االيالذ فهذا حديث صريح يف انتفاء الوالدة و قوله اذا اشتهى احلجاج املري عنه فقال عليه جاللة النبوة و 

معلق بالشرط و ال يلزم من التعليق وقوع املعلق وال املعلق به واذا و ان كانت ظاهرة يف احملقق فقد تستعمل جملرد 
ن رزين الثاين قوله تعاىل و التعليق االعم من احملقق و غريه قالوا و يف هذا املوضع يتعني ذلك لوجوه احدها حديث اب

هلم فيها ازواج مطهرة و هن الاليت طهرن من احليض و النفاس و االذى قال سفيان انبأنا ابن ايب جنيح عن جماهد 
مطهرة من احليض و الغائط و البول و النخام و البصاق و املين و الولد و قال أبو معاوية حدثنا ابن جريج عن 

لولد و احليض و الغائط و البول الثالث قوله غري انه ال مين و ال منية و قد تقدم و عطاء ازواج مطهرة قال من ا
الولد امنا خيلق من ماء الرجل فاذا مل يكن هناك مين و ال مذي و ال نفخ يف الفرج مل يكن هناك ايالد الرابع انه قد 

يسكنهم اياها و لو كان يف جنة ايالد  ثبت يف الصحيح عن النيب انه قال يبقى يف اجلنة فضل فينشئ اهللا هلا خلقا
لكان الفضل ألوالدهم وكانوا أحق هبم من غريهم اخلامس ان اهللا سبحانه جعل احلمل و الوالدة مع احليض و املىن 

فلو كانت النساء حيبلن يف اجلنة مل ينقطع عنهن احليض و االنزال السادس تن اهللا سبحانه و تعاىل قدر التناسل يف 
قدر املوت و اخرجهم إىل هذه الدار قرنا بعد قرن و جعل هلم امدا ينتهون اليه فلوال التناسل لبطل النوع  الدنيا النه

االنساين و هلذا املالئكة ال تتناسل فاهنم ال ميوتون كما متوت االنس و اجلنم فاذا كان يوم القيامة اخرج اهللا سبحانه 
 للموت فال حيتاجون إىل تناسل حيفظ النوع االنساين اذ هو منشأ و تعاىل الناس كلهم من األرض و انشاهم للبقاء ال

  للبقاء و الدوام فال أهل اجلنة يتناسلون و ال أهل النار 

السابع انه سبحانه و تعاىل قال و الذين امنوا واتبعناهم ذرياهتم باميان احلقنا هبم ذرياهتم فاخرب سبحانه انه يكرمهم 
م هبم يف الدنيا و لو كان ينشأ هلم يف اجلنة ذرية اخرى لذكرهم كما ذكر ذرياهتم باحلاق ذرياهتم الذين كانوا هل

الذين كانوا يف الدنيا الن قرة اعينهم كانت تكون هبم كما هي بذرياهتم من اهل الدنيا الثامن انه اما ان يقال 
اىل القول به الستلزام االول اجتماع باستمرار التناسل فيها ال إىل غاية او إىل غاية مث تنقطع وكالمها مما ال سبيل 

اشخاص ال تتناهى واستلزام الثاين انقطاع نوع من لذة أهل اجلنة وسرورهم وهو حمال و ال ميكن ان يقال بتناسل 
مبوت معه نسل و خيلفه نسل اذ ال موت هناك التاسع ان اجلنة ال ينموا فيها االنسان كما ينموا يف الدنيا فال ولدان 

و يكربون و ال الرجال ينمون كما تقدم بل هؤالء ولدان صغار ال يتغريون و هؤالء ابناء ثالث و  أهلها ينمون
ثالثني ال يتغريون فلو كان يف اجلنة والدة لكان املولود ينموا ضرورة حىت يصري رجال و معلوم ان من مات من 

اهللا سبحانه و تعاىل ينشئ أهل اجلنة نشاة  االطفال يردون ابناء ثالث و ثالثني من غري منو يوضحه الوجه العاشر ان
املالئكة او اكمل من نشأهتم حبيث ال يبولون و ال يتغوطون و ال ينامون و يلهمون التسبيح و ال يهرمون على 

تطاول االحقاب و ال تنموا ابداهنهم بل القدر الذي جعلوا عليه الزم هلم ابدا و اهللا اعلم فهذا ما يف املسالة فاما 
ضهم ان القدرة صاحلة و الكل ممكن و قول اخرين ان اجلنة دار املكلفني اليت يستحقوهنا بالعمل و امثال قول بع

هذه املباحث فرخيصة و هي يف كتب الناس و باهللا التوفيق قال احلاكم قال االستاذ ابو سهل أهل الزيغ ينكرون 
د و سئل النيب عن ذلك فقال يكون ذلك على هذا احلديث يعين حديث الوالدة يف اجلنة و قد روى فيه غري اسنا



حنو مما روينا واهللا سبحانه و تعاىل يقول و فيها ما تشتهيه االنفس و تلذ االعني و ليس باملستحيل ان يشتهي املؤمن 
املمكن من شهواته املصفى املقرب املسلط على لذاته قرة عني و مثرة فؤاد من الذين انعم اهللا عليهم بازواج مطهرة 

ن قيل ففي احلديث اهنن ال حيضن و ال ينفسن فاين يكون الولد قلت احليض سبب الوالدة املمتد مدة باحلمل على فا
الكثرة و الوضع عليه كما ان مجيع بالد الدنيا من املشارب و املطاعم و املالبس على ما عرف من التعب و النصب 

  و ما يعقبه كل منهما مما حيذر منه و خياف من عواقبه 
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األفراح: كتاب  بالد  األرواح إىل    حادي 
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

و هذه مخرة الدنيا احملرمة املستولية على كل بلية قد اعدها اهللا تعاىل ألهل اجلنة منزوعة البلية موفرة اللذة فلم ال 
قلت النافون للوالدة يف اجلنة مل ينفوها لزيغ قلوهبم و لكن حلديث ايب  جيوز ان يكون على مثله الولد انتهى كالمه

رزين غري ان ال توالد و قد حكينا من قول عطاء و غريه اهنن مطهارات من احليض و الولد و قد حكى الترمذي 
 ذلك عن أهل العلم من السلف و اخللف يف ذلك قولني وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف و اخللف يف

قولني و حكى قول ايب اسحق بانكاره و قال ابو امامة يف حديثه غري ان ال مين و ال منية و اجلنة ليست دار تناسبل 
بل دار بقاء و خلد ال ميوت من فيها فيقوم نسله مقامه و حديث ايب سعيد اخلدري هذا اجود اسانيده اسناد 

ديث ايب الصديق الناجي و قد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه الترمذي و قد حكم بغرابته و انه ال يعرف اال من ح
اذا اشتهى الولد و تارة انه ليشتهي الولد و تارة ان الرجل من أهل اجلنة ليولد له فاهللا اعلم فان كان رسول اهللا قد 

 توالد اذ ذاك قاله فهو احلق الذي ال شك فيه و هذه االلفاظ ال تنايف بينها و ال تناقض و حديث ايب رزين غري ان ال
نفى للتوالد املعهود يف الدنيا و ال ينفي والدة محل الولد فيها و وضعه و سنه و شبابه يف ساعة واحدة فهذا ما انتهى 

  اليه علمنا القاصر يف هذه املسالة و قد اتينا فيها مبا لعلك ال جتده يف غري هذا الكتاب و اهللا اعلم 

  الباب السابع و اخلمسون

  اجلنة و غناء احلور العني و ما فيه من الطرب و اللذة  يف ذكر مساع
قال تعاىل و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فاما اللذين امنوا و عملوا الصاحلات فهم يف روضة حيربون قال حممد 
 بن جرير حدثين حممد بن موسى احلرشي قال حدثنا عامر بن نساف قال سالت حيىي بن ايب كثري عن قوله عز و جل

فهم يف روضة حيربون قال احلربة اللذة و السماع حدثنا عبد اهللا بن حممد الفريايب حدثنا ضمرة بن ربيعة عن 
االوزاعي عن حيىي بن ايب كثري يف قوله حيربون قال السماع يف اجلنة و ال خيالف هذا قول ابن عباس يكرمون و قال 

و النعيم و قال الترمذي حدثنا هناد و امحد بن منيع قاال جماهد و قتادة ينعمون فلذة االذن بالسماع من احلربة 
  حدثنا عبد الرمحن بن اسحق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول اهللا ان يف اجلنة 

جملتمعا للحور العني يرفعن باصوات مل تسمع اخلالئق مبثلها يقلن حنن اخلالدات فال نبيد و حنن الناعمات فال نبأس و 
فال نسخط طوىب ملن كان لنا و كنا له و يف الباب عن ايب هريرة و ايب سعيد وانس و حديث على  حنن الراضيات

حديث غريب قلت و يف الباب عن ابن ايب اوىف و ايب امامة و عبد اهللا بن عمر ايضا فاما حديث ايب هريرة فقال 
عن زيد بن ايب انيسة عن املنهال بن  جعفر الفريايب حدثنا سعد بن حفص حدثنا حممد بن مسلمة عن ايب عبد الرمحن

عمرو عن ايب صاحل عن ايب هريرة قال ان يف اجلنة هنرا طول اجلنة حافتاه العذارى قيام متقابالت يغنني باصوات 
حىت يسمعها اخلالئق ما يرون يف اجلنة لذة مثلها فقلنا يا ابا هريرة و ما ذاك الغناء قال ان شاء اهللا التسبيح و 

لتقديس و ثناء على الرب عز و جل هكذا رواه موقوفا و روى البو نعيم يف صفة اجلنة من حديث التحميد و ا
مسلمة ابن علي عن زيد بن واقد عن رجل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا ان يف اجلنة شجرة جذوعها من ذهب 

ط الذ منه و اما حديث و فروعها من زبرجد و لؤلؤ فتهب هلا ريح فيصطفقن فما مسع السامعون بصوت شيء ق



انس فقال ابو نعيم انبانا عبد اهللا بن جعفر حدثنا امساعيل بن عبد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن ابراهيم حدثنا ابن ايب 
فديك عن ابن ايب ذئب عن عون بن احلطاب عن عبد اهللا بن رافع عن ايب االسن عن انس قال قال رسول اهللا ان 

يقلن حنن احلور احلسان خلقن الزواج كرام و رواه ابن ايب الدنيا حدثنا ابو خيثمة حدثنا احلور العني يغنني يف اجلنة 
امساعيل بن عمر حدثنا ابن ايب ذئب عن ايب عبد اهللا بن رافع عن بعض ولد انس فذكره و اما حديث ابن ايب اوىف 

بن حيىي البلخي حدثنا يونس بن  فقال ابو نعيم حدثنا حممد بن جعفر من اصله حدثنا موسى بن هارون حدثنا حامد
حممد املؤدب حدثنا الوليد بن ايب ثور و حدثين سعد الطائي عن عبد الرمحن بن سابط عن ابن ايب اوىف قال قال 

رسول اهللا يزوج كل واحد من أهل اجلنة اربعة االف بكر و مثانية االف امي و مائة حوراء فيجتمعن يف كل سبعة 
 تسمع اخلالئق مبثلهن حنن اخلالدات فال نبيد و حنن الناعمات فال نبأس و حنن ايام فيقلن باصوات حسان مل

  الراضيات فال نسخط و حنن املقيمات فال نظعن طوىب ملن كان لنا و كنا له و اما حديث ايب امامة فقال جعفر 

د بن معدان عن ايب الفريايب حدثنا سليمان بن عبد الرمحن حدثنا خالد بن يزيد عن ايب مالك عن ابيهخ عن خال
امامة عن رسول اهللا قال ما من عبد يدخل اجلنة اال و جيلس عند راسه و عند رجليه ثنتان من احلور العني يغنيانه 
باحسن صوت مسعه االنس و اجلن و ليس مبزامري الشيطان و اما حديث ابن عمر فقال الطرباين حدثنا ابو رفاعة 

ملصري حدثنا سعيد بن ايب مرمي حدثنا حممد بن جعفر بن ايب كثري عن زيد عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات ا
ابن اسلم عن ابن عمر قال قال رسول اهللا ان ازواج أهل اجلنة ليغنني الزواجهن باحسن اصوات ما مسعها احد قط 

اخلالدات فال منتنه حنن  ان مما يغنني به حنن اخلريات احلسان ازواج قوم كرام ينظرون بقرة اعني و ان مما يغنني به حنن
اآلمنات فال خنفنه حنن املقيمات فال نظعنه قال الطرباين مل يروه عن زيد بن اسلم اال حممد تفرد به بن ايب مرمي و قال 

ابن وهب حدثين سعيد ابن ايب ايوب قال و قال رجل من قريش البن شهاب هل يف اجلنة مساع فانه حبب ايل 
ابن شهاب بيده ان يف اجلنة لشجرا محله اللؤلؤ و الزبرجد حتته جوار ناهدات يتغنني السماع فقال أي و الذي نفس 

بالوان يقلن حنن الناعمات فال نبأس و حنن اخلالدات فال منوت يتغنني بالوان فاذا مسع ذلك الشجر صفق بعضه 
ثنا الليث بن سعد بعضا فاجنب احلواري فال ندري اصوات احلواري احسن ام اصوات الشجر قال ابن وهب و حد

عن خالد بن يزيد ان احلور العني يغنني ازواجهن فيقلن حنن اخلريات احلسان ازواج شباب كرام و حنن اخلالدات 
فال منوت وحنن الناعمات فال نبأس وحنن الراضيات فال نسخط وحنن املقيمات فال نطعن يف صدر احداهن مكتوب 

عيناين مثلك و قال ابن املبارك حدثنا االوزاعي حدثنا حيىي بن ايب انت حيب و انا حبك انتهت نفسي عندك مل تر 
كثري ان احلور العني يتلقني اوزواجهن عند ابواب اجلنة فيقلن طاملا انتظرناكم فنحن الراضيات فال نسخط و 

املقيمات فال نظعن و اخلالدات فال منوت باحسن اصوات و تقول انت حيب و انا حبك ليس دونك مقصر و ال 
  وراءك معد فصل و هلم مساع اعلى من هذا 

  قال ابن ايب الدنيا حدثين دهثم بن الفضل القرشي حدثنا 

االوزاعي قال بلغين انه ليس من خلق اهللا احسن صوتا من اسرافيل فيامره اهللا تبارك و تعاىل فياخذ يف السماع فما 
هللا ان ميكث فيقول اهللا عز و جل و عزيت و يبقى ملك يف السماوات اال قطع عليه صالته فيمكث بذلك ما شاء ا

جاليل لو يعلم العباد قدر عظميت ما عبدوا غريي و حدثين داود بن عمر الضييب حدثنا عبد اهللا ابن املبارك عن 
مالك بن انس عن حممد بن املنكدر قال اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الذين كانوا ينزهون امساعهم و انفسهم 

اللهو و مزامري الشيطان اسكنوهم رياض املسك مث يقول للمالئكة امسعوهم متجيدي و حتميدي و قال عن جمالس 



ابن ايب الدنيا حدثين حممد بن احلسن حدثين عبد اهللا بن ايب بكر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار يف قوله 
ة امر مبنرب رفيع فوضع يف اجلنة مث نودي يا عز و جل و ان له عندنا لزلفى و حسن مآب قال اذا كان يوم القيام

داود جمدين بذلك الصوت احلسن الرخيم الذي كنت متجدين به يف دار الدنيا قال فيستفرغ صوت داود نعيم أهل 
اجلنان فذلك قوله تعاىل و ان له عندنا لزلفى و حسن ماب و ذكر محاد بن سلمة عن ثابت البناين و حجاج االسود 

قال ان اهللا جل ثناؤه يقول للمالئكة ان عبادي كانوا حيبون الصوت احلسن يف الدنيا فيدعونه  عن شهر بن حوشب
من اجلي فامسعوا عبادي فياخذوا باصوات من هتليل و تسبيح و تكبري مل يسمعوا مبثله قط و قال عبد اهللا بن االمام 

ثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار يف قوله امحد يف كتاب الزهد البيه حدثين علي بن مسلم الطوسي حدثين سيار حد
عز و جل و ان له عندنا لزلفى و حسن ماب قال يقيم اهللا سبحانه داود عند ساق العرش فيقول يا داود جمدين 

اليوم بذلك الصوت احلسن الرخيم فيقول اهلي كيف اجمدك و قد سلبتنيه يف دار الدنيا قال فيقول اهللا عز و جل 
ريده عليه فيزداد صوته قال فيستفرغ صوت داود نعيم أهل اجلنة و قال ابن ايب الدنيا حدثنا فاين ارده عليك قال ف

مسلم بن ابراهيم احلراين حدثنا مسكني بن بكري عن االوزاعي عن عبيدة بن ايب لبابة قال ان يف اجلنة شجرة مثرها 
الذ منها حدثنا أبو بكر بن يزيد  زبرجد و ياقوت و لؤلؤ فيبعث اهللا رحيا فتصفق فتسمع هلا اصوات مل يسمع

وابراهيم بن سعيد قاال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا رفعة بن صاحل عن سلمة بن زهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال يف اجلنة شجرة على ساق قدر ما يسري الراكب يف ظلها مائة عام فيتحدثون يف ظلها فيشتهي بعضهم فيذكر هلو 

  ا من اجلنة فتحرك تلك الدنيا فريسل اهللا رحي

الشجرة بكل هلو كان يف الدنيا حدثنا ابراهيم بن سعيد حدثنا ابراهيم بن سعيد حدثنا علي بن عاصم حدثين سعيد 
بن سعيد احلارثي قال حدثت ان يف اجلنة اجاما من قصب من ذهب محلها اللؤلؤ فاذا اشتهى أهل اجلنة يسمعوا 

  رحيا فتاتيهم بكل صوت يشتهونه فصل صوتا حسنا بعث اهللا على تلك االجام 
و هلم مساع اعلى من هذا يضمحل دونه كل مساع و ذلك حني يسمعون كالم الرب جل جالله و خطابه و سالمه 

عليهم و حماضرته مل و يقرا عليهم كالمه فاذا مسعوه منه فكاهنم مل يسمعوه قبل ذلك و سيمر بك ايها السين من 
 ذلك ما هو من احب مساع لك يف الدنيا و الذ الذنك و اقر لعينك اذ ليس يف االحاديث الصحاح و احلسان يف

اجلنة لذة اعظم من النظر اىل وجه الرب تعاىل و مساع كالمه منه و ال يعطى أهل اجلنة شيئا احب اليهم من ذلك و 
يوم مرتني على اجلبار قد ذكر ابو الشيخ عن صاحل بن حبان عن عبد اهللا بن بريدة قال ان أهل اجلنة يدخلون كل 

جل جالله فيقرا عليهم القران و قد جلس كل امرئ منهم جملسه الذي هو جملسه على منابر الدر و الياقوت و 
الزبرجد و الذهب و الزمرد فلم تقر اعينهم بشيء و مل يسمعوا شيئا قط اعظم و ال احسن منه مث ينصرفون اىل 

  الغد  رحاهلم ناعمني قريرة اعينهم اىل مثلها من

  الباب الثامن و اخلمسون

  يف ذكر مطايا أهل اجلنة و خيوهلم و مراكبهم 
قال الترمذي حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا عاصم بن علي حدثنا املسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان 

لك اهللا اجلنة فال تشاء ان بن بريدة عن ابيه ان رجال سال النيب فقال يا رسول اهللا هل يف اجلنة من خيل قال ان ادخ
حتمل فيها على فرس من ياقوتة محراء يطري بك يف اجلنة حيث شئت قال و سأله رجل فقال يا رسول اهللا هل يف 



اجلنة من ابل قال فلم يقل ما قال لصاحبه قال ان ادخلك اهللا احلنه يكن لك فيها ما اشتهت نفسك و لذت عينك 
 بن املبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرمحن بن سابط عن النيب حدثنا سويد بن نصر انبانا عبد اهللا

  حنوه 

مبعناه و هذا اصح من حديث املسعودي حدثنا حممد بن امساعيل بن مسرة االمحسي حدثنا ابو معاوية عن واصل بن 
يل ايف يف اجلنة خيل قال السائب عن ايب سورة عن ايب ايوب قال اتى النيب اعرايب فقال يا رسول اهللا اين احب اخل

رسول اهللا اذا دخلت اجلنة اتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه مث طار بك حيث شئت قال الترمذي 
هذا حديث اسناده ليسي بالقوي و ال نعرفه من حديث ايب ايوب اال من هذا الوجه و ابو سورة هو ابن اخي ايب 

ا و مسعت حممد بن امساعيل يقول ابو سورة هذا منكر احلديث يروي ايوب يضعف يف احلديث ضعفه ابن معني جد
مناكري عن ايب ايوب ال يتابع عليه قلت اما حديث علقمة بن مرثد فقد اضطرب فيه علقمة فمرة يقول عن سليمان 
 بن بريدة عن ابيه و مرة يقول عن عبد الرمحن بن سابط عن عهمري بن ساعدة قال كنت احب اخليل فقلت هل يف
اجلنة خيل يا رسول اهللا و مرة يقول قال رجل من االنصار يقال له عمري بن ساعدة يا رسول اهللا و مرة يقول عن 
عبد الرمحن بن سابط عن النيب و الترمذي جعل هذا اصح من حديث املسعودي الن سفيان احفظ منه و اثبت و 

هريرة ان اعرابيا قال يا رسول اهللا ايف اجلنة ابل  قد رواه ابو نعيم من حديث علقمة هذا فقال عن ايب صاحل عن ايب
قال يا اعرايب ان يدخلك اهللا اجلنة رايت فيها ما تشتهي نفسك و تلذ عينك و رواه أيضا من حديث علقمة عن 

حيىي ابن اسحق عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا و ذكر اجلنة فقال و الفردوس اعالها مسوا و 
منه حمال و منها تفجر اهنار اجلنة و عليها يوضع العرش يوم القيامة فقام إليه رجل فقال يا رسول اهللا اين اوسعها 

رجل حبب ايل اخليل فهل يف اجلنة خيل قال أي و الذي نفسي بيده ان يف اجلنة خليال و ابال هفافة تزف بني خالل 
يا رسول اهللا اين حبب ايل االبل و ذكر احلديث و اما  ورق اجلنة يتزاورون عليها حيث شاؤوا فقام اليه رجل فقال

حديث ايب سورة فال يعرف اال من حديث واصل بن السائب عنه مل يروه عنه غريه و غري حيىي بن جابر الطائي و 
قد اخرج له ابو داود حديث ستفتح عليكم االمصار و جتندون اجنادا و اخرج له ابن ماجة عن ايب ايوب رايت 

ا فخلل حليته و حديثا اخر يف تفسري قوله تعاىل حىت تستانسوا و اخرج له الترمذي حديث خيل اجلنة النيب توض
  فقط و رواه ابو نعيم من حديث جابر بن نوح عن واصل به و قال ان أهل اجلنة ليتزاورون 

شيخ حدثنا القاسم بن على جنائب بيض كاهنا الياقوت و ليس يف اجلنة من البهائم اال اخليل و االبل و قال ابو ال
زكريا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان ابن معاوية عن ايب احلكم عن ايب خالد عن احلسن البصري عن جابر بن 

عبد اهللا عن النيب قال اذا دخل أهل اجلنة اجلنة جائتهم خيول من ياقوت امحر هلا اجنحة ال تبول و ال تروث فقعدوا 
تجلى هلم اجلبار فاذا راوه خروا سجدا فيقول هلم اجلبار تعاىل ارفعوا رؤوسكم فان عليها مث طارت هبم يف اجلنة في

هذا ليس يوم عمل امنا هو يوم نعيم و كرامة فريفعون رؤوسهم فيمطر اهللا عليهم طيبا فيمرون بكثبان املسك فيبعث 
لشعث غرب و قال عبد اهللا بن املبارك اهللا على تلك الكثبان رحيا فتهيجها عليهم حىت اهنم لريجعوا اىل أهليهم و اهنم 

  حدثنا مهام عن قتادة عن عبد اهللا بن عمرو و قال يف اجلنة عتاق اخليل و كرائم النجائب 

  الباب التاسع و اخلمسون



  يف زيارة أهل اجلنة بعضهم بعضا و تذاكرهم ما كان بينهم يف الدنيا 
هم اين كان يل قرين يقول ائنك ملن املصدقني ائذا متنا و قال تعاىل و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل من

كنا ترابا وعظاما ائنا ملدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه يف سواء اجلحيم قال تاهللا ان كدت لتردين و لوال 
أل نعمة ريب لكنت من احملضرين فاخرب اهللا سبحانه و تعاىل ان أهل اجلنة اقبل بعضهم على بعض يتحدثون و يس

بعضهم بعضا عن احوال كانت يف الدنيا فافضت هبم احملادثة و املذاكرة اىل ان قال قائل منهم اين كان يل قرين يف 
الدنيا ينكر البعث و الدار االخرة و يقول ما حكاه اهللا عنه يقول ائنك ملن املصدقني بانا نبعث و جنازى باعمالنا و 

ا و عظاما مث يقول املؤمن الخوانه يف اجلنة هل انتم مطلعون يف النار لننظر حناسب هبا بعد ان مزقنا البلى و كنا تراب
منزلة قريين هذا و ما صار اليه هذا اظهر االقوال و فيها قوالن اخران احدمها ان املالئكة تقول هلؤالء املتذاكرين 

وله اهللا عز و جل ألهل اجلنة الذين حيدث بعضهم بعضا هل انتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس و الثاين انه من ق
يقول هلم هل انتم مطلعون والصحيح القول االول و ان هذا قول املؤمن الصحابه و حمادثيه و السياق كله و 

  االخبار عنه و عن حال قرينه قال كعب بني اجلنة و النار كوى فاذا اراد املؤمن ان ينظر اىل عدو كان له يف الدنيا 

قوله فاطلع أي اشرف قال مقاتل ملا قال ألهل اجلنة هل انتم مطلعون قالوا له انت  اطلع من بعض تلك الكوى و
اعرف به منا فاطلع انت فاشرف فراى قرينه يف سواء اجلحيم و لوال ان اهللا عرفه اياه ملا عرفه لقد تغري وجهه و 

لكنت من احملضرين أي ان كدت لونه و غريه العذاب اشد تغيري فعندها قال اهللا ان كدت لتردين و لوال نعمة ريب 
لتهلكين ولوال أن أنعم اهللا علي بنعمته لكنت من احملضرين معك يف العذاب و قال تعاىل و اقبل بعضهم على بعض 

يتساءلون قالوا انا كنا قبل يف أهلنا مشفقني فمن اهللا علينا و وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو الرب 
رباين حدثنا احلسن ابن اسحاق حدثنا سهل بن عثمان حدثنا املسيب بن شريك عن بشر بن منري الرحيم و قال الط

عن القاسم عن ايب امامة قال سئل رسول اهللا ايتزاور أهل اجلنة قال يزور االعلى االسفل و ال يزور االسفل االعلى 
شايا و قال الدورقي حدثنا ابو سلمة اال الذين يتحابون يف اهللا يأتون منها حيث شاؤوا على النوق حمتقبني احل

التبوذكي حدثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال بلغنا ان أهل اجلنة يزور االعلى االسفل و ال يزور 
االسفل االعلى و قد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن حيىي بن اسحاق عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة رضي اهللا 

نا حممد بن عبدوس حدثنا احلسن بن محاد حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن عنه و قال الطرباين حدث
ايب سورة عن ايب ايوب يرفعه ان أهل اجلنة يتزاورون على النجائب و قد تقدم فأهل اجلنة يتزاورون فيها و يستزير 

صبحت يا حارثة قال بعضهم بعضا و بذلك تتم لذهتم و سرورهم و هلذا قال حارثة للنيب و قد ساله كيف ا
اصبحت مؤمنا حقا قال ان لكل حق حقيقة فما حقيقة اميانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي و اظمات 
هناري و كاين انظر اىل عرش ريب بارزا و اىل أهل اجلنة يتزاورون فيها واىل أهل النار يعذبون فيها فقال عبد نور اهللا 

ا عبد اهللا حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن صبيح عن قلبه و قال ابن ايب الدنيا حدثن
احلسن عن انس قال قال رسول اهللا اذا دخل أهل اجلنة اجلنة فيشتاق االخوان بعضهم اىل بعض قال فيسري سرير 

غفر اهللا لنا فيقول هذا اىل سرير هذا وسرير هذا اىل سرير هذا حىت جيتمعا مجيعا فيقول احدمها لصاحبه تعلم مىت 
  صاحبه يوم كنا يف موضع كذا و كذا فدعونا اهللا 

فغفر لنا قال و حدثين محزة بن العباس انبانا عبد اهللا بن عثمان انبانا ابن املبارك انبانا امساعيل بن عياش قال حدثين 
أهل اجلنة اهنم  ثعلبة بن مسلم عن ايوب بن بشري العجلي عن شفي بن مانع ان رسول اهللا قال ان من نعيم



يتزاورون على املطايا و النجب و اهنم يؤتون يف اجلنة خبيل مسرجة ملجمة ال تروث و ال تبول فريكبوهنا حىت ينتهوا 
حيث شاء اهللا عز و جل فياتيهم مثل السحابة فيها ما ال عني رات و ال اذن مسعت فيقولون امطري علينا فما يزال 

امانيهم مث يبعث اهللا رحيا غري مؤذية فتنسف كثائب من مسك عن امياهنم و عن املطر عليهم حىت ينتهي ذلك فوق 
مشائلهم فيأخذ ذلك املسك يف نواصي خيوهلم و يف مفارقهم و يف رؤوسهم و لكل رجل منهم مجة على ما اشتهت 

تهوا اىل ما شاء نفسه فيتعلق ذلك املسك يف تلك اللجام و يف اخليل و فيما سوى ذلك من الثياب مث يقبلون حىت ين
اهللا تعاىل فاذا املراة تنادي بعض اولئك يا عبد اهللا اما لك فينا حاجة فيقول ما انت و من انت فتقول انا زوجتك و 
حبك فيقول ما كنت علمت مبكانك فتقول املراة او ما علمت ان اهللا قال فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قرة اعني 

ى و ريب فلعله يشتغل عنها بعد ذلك املوقف اربعني خريفا ال يلتفت و ال يعود ما جزاء مبا كانوا يعملون فيقول بل
يشغله عنها اال ما هو فيه من النعيم و الكرامة حدثين محزة انباين عبد اهللا بن عثمان انبانا بن املبارك انبانا رشدين 

ى العيس اجلون عليها رحال امليس تثري ابن سعد قال حدثين ابن انعم ان ابا هريرة قال ان أهل اجلنة ليتزاورون عل
منامسها غبار املسك خطام او زمام احدها خري من الدنيا و ما فيها و ذكر ابن ايب الدنيا من حديث ايب اليمان حدثنا 

امساعيل بن عياش عن عمرو بن حممد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ايب هريرة عن النيب انه سال جربيل عن هذه 
الصور فصعق من يف السماوات و من يف االرض اال من شاء اهللا قال هم الشهداء يبعثهم اهللا  االية و نفخ يف

متقلدين اسيافهم حول عرشه فاتاهم مالئكة من احملشر بنجائب من ياقوت ازمتها الدر االبيض برحال الذهب 
يسريون يف اجلنة على خيول اعناقها السندس و االستربق و منارقها الني من احلرير مد خطاها مد ابصار الرجال 

يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي اهللا بني خلقه يضحك اهللا اليهم و اذا ضحك اهللا اىل عبد يف 
  موطن فال حساب عليه قال ابن ايب الدنيا و حدثنا الفضل بن جعفر 

ن يف اجلنة لشجرة خيرج من أعالها ابن حسن حدثنا ايب عن احلسن بن علي عن علي قال مسعت رسول اهللا يقول أ
حلل و من أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در و ياقوت ال تروث و ال تبوال هلا أجنحة خطوها مد 

بصرها فريكبها أهل اجلنة فتطري هبم حيث شاءوا فيقول الذين اسفل منهم درجة يا رب مبا بلغ عبادك هذه الكرامة 
لليل و كنتم تنامون و كانوا يصومون و كنتم تأكلون و كانوا ينفقون و كنتم قال فيقال هلم كانوا يصلون يف ا

  تبخلون و كانوا يقاتلون و كنتم جتبنون فصل 
و هلم زيارة أخرى أعلى من هذه و اجل و ذلك حني يزورون رهبم تبارك و تعاىل فرييهم وجهه و يسمعهم كالمه و 

  ن قرب ان شاء اهللا تعاىل حيل عليهم رضوانه و سيمر بك ذكر هذه الزيارة ع

  الباب الستون يف ذكر سوق اجلنة و ما اعد اهللا تعاىل فيه ألهلها قال

مسلم يف صحيحه حدثنا سعيد بن عبد اجلبار الصرييف حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن انس بن مالك ان 
حثو يف وجوههم و ثياهبم فيزدادون حسنا و رسول اهللا قال ان يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة فتهب ريح الشمال فت

مجاال فريجعون اىل أهليهم و قد ازدادوا حسنا و مجاال فيقول هلم أهلوهم و اهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا و مجاال 
فيقولون و اهللا و انتم لقد ازددمت بعدنا حسنا و مجاال رواه االمام امحد يف مسنده عن عفان عن محاد بن سلمة و قال 

كثبان املسك فاذا خرجوا اليها هبت الريح و قال ابن ايب عاصم يف كتاب السنة حدثنا هشام بن عمار حدثنا  فيها
عبد احلميد بن حبيب بن ايب العسر عن االوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن املسيب انه لقي ابا هريرة فقال 



سعيد او فيها سوق قال نعم اخربين رسول اهللا ان أهل  ابو هريرة اسال اهللا ان جيمع بيين و بينك يف سوق اجلنة فقال
اجلنة اذا دخلوها نزلوها بفضل اعماهلم فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة عن ايام الدنيا فيزورون اهللا تبارك و تعاىل 

ن زبرجد فيربز هلم عرشه و يتبدى هلم يف روضة من رياض اجلنة فيوضع هلم منابر من نور و منابر من لؤلؤ و منابر م
  و منابر من ياقوت 

و منابر من ذهب و منابر من فضة و جيلس أدناهم و ما فيها دىن على كثبان املسك و الكافور ما يرون أن أصحاب 
الكراسي بأفضل منهم جملسا قال أبو هريرة وهل نرى ربنا عز و جل قال نعم قال هل متارون يف رؤية الشمس و 

ذلك ال متارون يف رؤية ربكم و ال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال حاضره اهللا حماضرة القمر ليلة البدر قلنا ال قال فك
حىت يقول يا فالن ابن فالن أتذكر يوم فعلت كذا و كذا فيذكره ببعض غدراته يف الدنيا فيقول بلى افلم تغفر يل 

وقهم فأمطرت عليهم طيبا فيقول بلى فمغفريت بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من ف
مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط قال مث يقول ربنا تبارك و تعاىل قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم 
قال فيأتون سوقا قد حفت هبا املالئكة فيها ما مل تنظر العيون إىل مثله و مل تسمع األذان و مل خيطر على القلوب قال 

تهينا ليس يباع فيه و ال يشترى و يف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضا قال فيقبل ذو فيحمل لنا ما اش
البزة املرتفعة فيلقى من هو دونه و ما فيهم دين فريوعه ما يرى عليه من اللباس و اهليئة فما ينقضي آخر حديثه حىت 

ننصرف إىل منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقلن يتمثل عليه احسن منه و ذلك أنه ال ينبغي الحد أن حيزن فيها قال مث 
مرحبا و أهال حببنا لقد جئت و إن بك من اجلمال و الطيب افضل مما فارقتنا عليه فتقول أنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار 
عز و جل و حبقنا أن ننقلب مبثل ما انقلبنا و رواه الترمذي يف صفة اجلنة عن حممد بن إمساعيل عن هشام بن عمار 

اه ابن ماجة عن هشام بن عمار و ليس يف هذا اإلسناد من ينظر فيه إال عبد احلميد بن حبيب و هو كاتب رو
االوزاعي فال ننكر عليه تفرده عن االوزاعي مبا مل يروه غريه و قد قال اإلمام امحد و أبو حامت الرازي هو ثقة و أما 

اعي و الترمذي قال يف هذا احلديث غريب ال نعرفه دحيم و النسائي فضعفاه و ال نعرف أنه حدث عن غري االوز
إال من هذا الوجه قلت و قد رواه ابن أيب الدنيا عن احلكم بن موسى حدثنا هقل بن زياد عن االوزاعي قال نبئت 
أن سعيد بن املسيب لقي أبا هريرة فذكره و قال الترمذي حدثنا أمحد بن صنيع حدثنا أبو معاوية أنبانا عبد الرمحن 

اسحق عن النعمان بن سعد عن علي بن ايب طالب قال قال رسول اهللا إن يف اجلنة لسوقا ما فيها شراء و ال بيع  بن
إال الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيها قال هذا حديث غريب و قال عبد اهللا بن 

  املبارك أنبانا سليمان التيمي 

اجلنة انطلقوا إىل السوق فينطلقون إىل كثبان املسك فإذا رجعوا إىل أزواجهم عن انس بن مالك قال يقول أهل 
قالوا أنا لنجد لكن رحيا ما كانت لكن قال فيقلن لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا قال ابن 

ها و جيتمعون إليها املبارك و أنبانا محيد الطويل عن انس بن مالك قال إن يف اجلنة سوقا كثبان مسك خيرجون إلي
فيبعث اهللا رحيا فتدحلها بيوهتم فيقول هلم أهلوهم إذا رجعوا إليهم قد ازددمت حسنا بعدنا فيقولون ألهليهم قد 

ازددمت أيضا بعدنا حسنا و قال احلافظ حممد بن عبد اهللا احلضرمي املعروف مبطني حدثنا امحد بن حممد بن طريف 
كثري حدثين جابر اجلعفي عن أيب جعفر عن علي بن احلسني عن جابر بن عبد اهللا البجلي حدثنا أيب حدثنا حممد بن 

قال خرج علينا رسول اهللا و حنن جمتمعون فقال يا معشر املسلمني إن يف اجلنة لسوقا ما يباع فيها و ال يشترى إال 
  الصور من احب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها و اهللا أعلم 



  الباب احلادي و الستون

  يف ذكر زيارة أهل اجلنة رهبم تبارك و تعاىل 
قال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه يف مسنده حدثنا إبراهيم بن حممد قال حدثين موسى بن عبيدة قال حدثين أبو 
األزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري أنه مسع انس بن مالك يقول أتى جربيل مبرآة 

كانت إىل النيب فقال النيب ما هذه قال اجلمعة فضلت هبا أنت و أمتك فأناس لكم فيها تبع اليهود و بيضاء فيها و
النصارى و لكم فيها خري و فيها ساعة ال يوافقها مؤمن يدعو اهللا خبري إال استجيب له و هو عندنا يوم املزيد قال 

واديا افيح فيه كثب املسك فإذا كان يوم القيامة انزل النيب يا جربيل و ما يوم املزيد قال إن ربك اختذ يف الفردوس 
اهللا تبارك و تعاىل ما شاء من مالئكته و حوله منابر من نور عليها مقاعد النبيني و حف تلك املنابر مبنابر من ذهب 
و  مكللة بالياقوت و الزبرجد عليها الشهداء و الصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول اهللا تبارك

تعاىل أنا ربكم قد صدقتم وعدي فسلوين أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم و لكم 
  علي ما متنيتم و لدي مزيد فهم حيبون يوم اجلمعة ملا يعطيهم فيه رهبم من اخلري و هو اليوم الذي 

وم الساعة و هلذا احلديث طرق سنشري استوى فيه ربكم على العرش و فيه خلق آدم عليه الصالة و السالم و فيه تق
إليها يف باب املزيد إن شاء اهللا تعاىل و روى أبو نعيم من حديث شيبان بن خيرب بن فرقد عن احلسن عن أيب برزة 

االسلمي عن النيب قال إن أهل اجلنة ليغدون يف حلة و يروجون يف أخرى كغدو أحدكم و رواحه إىل ملك من 
و يروحون إىل زيارة رهبم عز و جل و ذلك هلم مبقادير و معامل يعلمون تلك الساعة اليت ملوك الدنيا كذلك يغدون 

يأتون فيها رهبم عز و جل قال و روى جعفر بن حسن بن فرقد عن أبيه مثله و ذكر أبو نعيم أيضا من حديث أيب 
 تبارك و تعاىل يامركم ان اسحاق عن احلارث عن علي قال إذا سكن أهل اجلنة اجلنة اتاهم ملك فيقول هلم ان اهللا

تزوروه فيجتمعون فيامر اهللا تبارك و تعاىل داود عيله السالم فريفع صوته بالتسبيح و التهليل مث يوضع مائدة اخللد 
قالوا يا رسول اهللا و ما مائدة اخللد قال زاوية من زواياه اوسع مما بني املشرق و املغرب فيطعمون مث يسقون مث 

يبق إال النظر يف وجه ربنا عز و جل فيتجلى هلم فيخرون سجدا فيقال هلم لستم يف دار عمل امنا  يكسون فيقولون مل
انتم يف دار جزاء و قال ابن أيب الدنيا حدثنا أبو موسى اسحاق بن إبراهيم اهلروي حدثنا القاسم بن يزيد املوصلي 

رسول اهللا حدثين أبو نعيم حدثنا حممد ابن علي قال حدثين أبو الياس قال حدثين حممد ابن علي بن احلسني قال قال 
بن حنيش حدثنا إبراهيم بن شريك حدثنا امحد بن يونس حدثنا املعاىف بن عمران و كان من خيار الناس قال حدثين 

إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن حممد بن علي قال إدريس مث لقيت حممد بن علي بن احلسني بن فاطمة 
ول اهللا ان يف اجلنة شجرة يقال هلا طوىب لو سخر اجلواد الراكب ان يسري يف ظلها لسار فيها فحدثين قال قال رس

مائة عام ورقها برود خضر و زهرها رياض صفر و اقناهبا سندس و استربق و مثرها حلل و صمغها زجنبيل و عسل 
لنجوج يؤججان من غري  و بطحاؤها ياقوت امحر و زمرد أخضر و تراهبا مسك و حشيشها زعفران منيع و إال

وقود و يتفجر من اصلها اهنار و السلسبيل و املعني و الرحيق و ظلها جملس من جمالس أهل اجلنة يألفونه و متحدث 
جيمعهم فبينما هم يوما يتحدثون يف ظلها إذ جاءهتم املالئكة يقودون جننب جبلت من الياقوت مث نفخ فيها الروح 

هها املصابيح نضارة و حسنا وبرها خز أمحر و مرزعي أبيض خمتلطان مل ينظر مزمومة بسالسل من ذهب كأن وجو
  الناظرون إىل مثلها 



عليها رجائل الواحها من الدر و الياقوت مفصصة باللؤلؤ واملرجان و صفافها من الذهب األمحر ملبسة بالعبقري و 
تعاىل يقرئكم السالم و يستزيركم لتنظروا اليه األرجوان فأناخوا إليهم تلك النجائب مث قالوا هلم إن ربكم تبارك و 

وينظر اليكم و حتيونه و حيييكم و يكلمكم وتكلمونه و يزيدكم من سعته و فضله أنه ذو رمحة واسعة و فضل عظيم 
فيتحول كل رجل منهم على راحلته مث انطلقوا صفا واحدا معتدال ال يفوق منه شيء شيئا وال يقرب اذن الناقة اذن 

و ال تركب ناقة بركت صاحبتها و ال ميرون بشجر من اشجار اجلنة إال احتفتهم بثمرها و رحلت هلم مبن صاحبتها 
طريقهم كراهية ان ينثلم صفهم أو يفرق بني الرجل و رفيقه فلما دفعوا إىل اجلبار تبارك و تعاىل اسفر هلم عن وجهه 

م و منك السالم و لك حق اجلالل و االكرام فقال هلم الكرمي و جتلى هلم يف عظمته العظيمة فقالوا ربنا أنت السال
رهبم تبارك و تعاىل إين السالم و مين السالم و يل حق اجلالل و اإلكرام مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصييت و 
راعوا عهدي و خافوين بالغيب و كانوا مين على كل حال مشفقني قالوا و عزتك و جاللك و علو مكانك ما 

ك و ما ادينا اليك كل حقك فائذن لنا بالسجود لك فقال هلم رهبم تبارك و تعاىل إين قد وضعت قدرناك حق قدر
عنكم مؤنة العباد و ارحت لكم ابدانكم فلطاملا ما اتعبتم يل االبدان و اعنيتم يل الوجوه فاالن افضيتم إىل روحي و 

فإين لن اجزيكم اليوم بقدر اعمالكم و لكن رمحيت و كراميت فاسئلوين ما شئتم و متنوا على علي اعطكم أمإنيكم 
بقدر رمحيت و كراميت و طويل و جاليل و علو مكاين و عظمة شأين فال يزالون يف األمإين و العطايا و املواهب حىت 
ان املقتصر من امنيته ليتمىن مثل مجيع الدنيا منذ خلقها اهللا عز و جل إىل يوم افناها فقال هلم رهبم عز و جل لقد 

مت يف أمإنيكم و رضيتم بدون ما حيق لكم فقد اوجبت لكم ما سألتم و متنيتم و احلقت بكم ذريتكم و زدتكم قصر
ما قصرت عنه أمانيكم و ال يصح رفعه إىل النيب و حسبه ان يكون من كالم حممد بن علي فغلط فيه بعض هؤالء 

ان هذا هو سبط وهب بن منبه ضعفه ابنم الضعفاء فجعله من كالم النيب عليه الصالةو السالم و إدريس بن سن
عدي و قال الدار قطين متروك و أما أبو الياس املتابع له فال يدري من هو و أما القاسم بن يزيد املوصلي الراوي 
عنه فمحمول أيضا و مثل هذا ال يصح رفعه و اهللا أعلم و قال الضحاك يف قوله عز و جل يوم حنشر املتقني إىل 

  على النجائب عليها الرحال  الرمحن وفدا قال

  الباب الثاين و الستون

  يف ذكر السحاب و املطر الذي يصيبهم يف اجلنة 
قد تقدم يف حديث سوق اجلنة أنه يغشاهم يوم الزيارة سحابة من فوقهم فتمطر عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه قط و 

ثري بن مرة قال ان من املزيد ان متر السحابة بأهل قال بقية بن الوليد حدثنا حبري بن سعيد عن خالد بن معدان عن ك
اجلنة فتقول ماذا تريدون ان أمطركم فال يتمنون شيئا إال أمطروا و قال ابن أيب الدنيا حدثين ازهر بن مروان حدثنا 

وان عن عبد اهللا بن عبد اهللا الشيبإين عن عبد الرمحن بن بديل عن أبيه عن صفي اليماين قال سأله عبد العزيز بن مر
وفد أهل اجلنة اهنم يفدون إىل اهللا سبحانه و تعاىل كل يوم مخيس فتوضع هلم اسرة كل إنسان منهم اعرف بسريره 

منك بسريرك هذا الذي أنت عليه فإذا قعدوا عليه و اخذ القوم جمالسهم قال تعاىل اطعموا عبادي و خلقي و 
ية من الوان شىت خمتمة فيشربون منها مث يقول عبادي و جرياين و وفدي فيطعموا مث يقول اسقوهم قال فيأتون إن

خلقي و جرياين و وفدي قد طعموا و شربوا فكهوهم فتجيء مثرات شجر تدىل فيأكلون منها ما شاؤا مث يقول 
عبادي وخلقي وجرياين ووفدى قد طعموا وشربوا وفكهوا اكسوهم فتجيء مثرات شجر اصفر و أخضر و أمحر و 

 احللل فتنشر عليهم حلال و قمصا مث يقول عبادي و خلقي و جريإين و وفدي قد طعموا و كل لون مل تنبت إال



شربوا و فكهوا و كسوا طيبوهم فيتناثرون عليهم املسك مثل رذاذا املطر مث يقول عبادي وجرياين وخلقي ووفدى 
فنظروا إليه نضرت وجوههم مث  قد طعموا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا الجتلني هلم حىت ينظروا ايل فإذا جتلى هلم

يقال هلم ارجعوا إىل منازلكم فتقول هلم أزواجهم خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غريها فيقولون ذلك 
ان اهللا جل ثناؤه جتلى لنا فنظرنا إليه فنضرت وجوهنا و قال عبد اهللا بن املبارك أنبانا امساعيل بن عياش قال حدثين 

وب بن بشري العجلي عن شفي بن مانع ان رسول اهللا قال ان من نعيم أهل اجلنة اهنم ثعلبة بن مسلم عن اي
يتزاورون على املطايا والنجب واهنم يؤتون يف اجلنة خبيل مسرجة ملجمة ال تروث و ال تبول يركبوهنا حىت ينتهوا 

  طري علينا حيث شاء اهللا فياتيهم مثل السحابة فيها ما ال عني رأت و ال اذن مسعت فيقولون أم

فما يزال املطر عليهم حىت ينتهي ذلك فوق أمانيهم مث يبعث اهللا رحيا غري مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن امياهنم 
وعن مشائلهم فيأخذون ذلك املسك يف نواصي خيوهلم ويف مفارقها ويف رؤوسهم و لكل رجل منهم مجة على ما 

يف اخليل و فيما سوى ذلك من الثياب مث يقبلون حىت ينتهوا إىل اشتهت نفسه فيتعلق ذلك املسك يف تلك اجلمام و 
ما شاء اهللا من فإذا املرأة تنادي بعض أولئك يا عبد اهللا أما لك فينا من حاجة فيقول ما أنت ومن أنت فتقول أنا 

س ما اخفي زوجتك وحبك فيقول ما كنت علمت مبكانك فتقول املراة أو ما تعلم ان اهللا و تعاىل قال فال تعلم نف
هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون فيقول بلى و ريب فلعله يشتغل عنها بعد ذلك املوقف اربعني خريفا ما 

  يشغله عنها إال ما هو فيه من النعيم فصل 
لق يف و قد جعل اهللا سبحامنه و تعاىل السحاب و ما ميطره سببا للرمحة و احلياة يف هذه الدار و جيعله سببا حلياة اخل

قبورهم حيث ميطر على األرض اربعني صباحا مطرا متداركا من حتت العرش فينبتون حتت األرض كنبات الزرع و 
يبعثون يوم القيامة و السماء تطش عليهم و كأنه و اهللا أعلم اثر ذلك املطر العظيم كما يكون يف الدنيا و يثري هلم 

و كذلك أهل النار ينشئ هلم سحابا ميطر عليهم عذابا إىل سحابا يف اجلنة ميطرهم ما شاؤوا من طيب و غريه 
  عذاهبم كما أنشأ لقوم هود وقوم شعيب سحابا أمطر عليهم عذابا أهلكهم فهو سبحانه ينشئه للرمحة و العذاب 

  الباب الثالث و الستون

  يف ذكر ملك اجلنة و ان أهلها كلهم ملوك فيها 
لكا كبريا قال ابن أيب جنيح عن جماهد ملكا كبريا قال عظيما و قال قال تعاىل و إذا رايت مث رايت نعيما و م

استئذان املالئكة عليهم ال تدخل املالئكة عليهم إال باذن و قال كعب يف قوله تعاىل و إذا رأيت مث رايت نعيما و 
خلدم و ال يدخل عليهم ملكا كبريا يرسل اليهم رهبم املالئكة فتأيت املالئكة فتستأذن عليهم املالئكة و قال بعضهم ا

املالئكة إال باذن و قال احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر مراكب أهل اجلنة مث تال و إذا رايت مث 
  رايت نعيما و ملكا كبريا و قال ابن أيب احلواري مسعت أبا سليمان يقول يف قوله عز و جل و إذا رأيت 

الكبري ان رسول اهللا يأتيه بالتحفة و اللطف فال يصل إليه حىت يستأذن له  مث رأيت نعيما و ملكا كبريا قال امللك
عليه فيقول للحاجب استاذن على وىل اهللا فإين لست اصل إليه فيعلم ذلك احلاجب حاجبا اخر و حاجبا بعد 

 رسول رب حاجب و من داره إىل دار السالم باب يدخل منه على ربه إذا شاء بال اذن فامللك الكبري ان رسول اهللا
العزة ال يدخل عليه إال باذن و هو يدخل على ربه بال اذن و قال ابن أيب الدنيا حدثنا صاحل بن مالك حدثنا صاحل 

املري حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك يرفعه ان اسفل اهل اجلنة امجعني درجة من يقوم على رأسه عشرة 



ا زيد بن احلباب عن أيب هالل الراسيب انبأنا احلجاج بن عتاب االف خادم حدثنا حممد بن عباد بن موسى انبأن
العبدي عن عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب هريرة قال ان ادىن أهل اجلنة منزلة و ليس فيهم دينء من يغدو عليه 
اد كل يوم و يروح مخسة عشر ألف خادم ليس منهم خادم إال و معه طرفة ليست مع صاحبه و حدثين حممد بن عب
حدثنا زيد بن احلباب عن أيب هالل حدثنا محيد بن هالل قال ما من رجل من أهل اجلنة إال و له ألف خازن ليس 
منهم خازن االعلى عمل ليس عليه صاحبه و حدثين هارون بن سفيان انبأنا حممد بن عمر انبأنا الفضل بن فضالة 

أول ما يدخل اجلنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأهنم  عن زهرة بن معبد عن أيب عبد الرمحن احلبلى قال ان العبد
اللؤلؤ حدثين هارون بن سفيان حدثنا حممد بن عمر انبأنا حممد بن هالل عن أبيه عن أيب هريرة قال ان ادىن أهل 

اجلنة منزلة و ما فيهم دينء ملن يغدو عليه عشرة االف خادم مع كل خادم طرفة ليسيت مع صاحبه و قال عبد اهللا 
ملبارك حدثنا حيىي بن ايوب حدثين عبد اهللا بن رجز عن حممد بن أيب ايوب املخزومي عن أيب عبد الرمحن بن ا

املغافري قال أنه ليصف للرجل من أهل اجلنة مساطان ال يرى طرفامها من غلمانه حىت إذا مر مشوا وراءه و قال أبو 
أيب اهليثم عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا ان ادىن  خيثمة حدثنا احلسن ابن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن

أهل اجلنة منزلة الذي له مثانون ألف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنصب له قبة من لؤلؤ و ياقوت و زبرجد 
 من كما بني اجلابية و صنعاء و قال عبد اهللا بن املبارك أنبأنا بقية بن الوليد حدثين ارطاة بن املنذر قال مسعت رجال

  مشيخة اجلند يقال له أبو احلجاج قال جلست 

إىل أيب امامة فقال ان املؤمن يكون متكئا على اريكة إذا دخل اجلنة و عنده مساطان من اخلدم و عند طرف 
السماطني باب مبوب فيقبل امللك من مالئكة اهللا عز و جل ليستأذن فيقوم ادىن اخلدم إىل الباب فإذا هو بامللك 

ول للذي يليه ملك يستأذن ويقول للذي يليه ملك يستأذنه حىت يبلغ املؤمن فيقول ائذنوا له فيقول يستأذن فيق
اقربين إىل املؤمن ائذنوا له ويقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا له كذلك حىت يبلغ اقصاهم الذي عند الباب فيفتح له 

حلسن حدثنا قبيصة حدثنا سليمان العنربي عن فيدخل فيسلم مث ينصرف و قال ابن أيب الدنيا حدثين حممد بن ا
الضحاك بن مزاحم قال بينا ويل اهللا يف منزله اذ اتاه رسول من اهللا عز و جل فقال لالذن استأذن لرسول اهللا على 
ويل اهللا فيدخل االذن فيقول له يا ويل اهللا هذا رسول من اهللا يستأذن عليك قال ائذن له فيأذن له فيدخل على ويل 

فيضع ما بني يديه حتفة فيقول يا ويل اهللا ان ربك يقرا عليك السالم و يأمرك ان تأكل من هذه قال فيشبهه  اهللا
بطعام أكله أيضا فيقول امنا أكلت هذا اآلن فيقول ان ربك يأمرك أن تأكل منها فيأكل منها فيجد منها طعم كل 

صحيح مسلم من حديث املغرية بن شعبة عن النيب قال  مثرة يف اجلنة قال فذلك قوله تعاىل و اتوا به متشاهبا و يف
سأل موسى عليه السالم ربه ما ادىن أهل اجلنة منزلة قال هو رجل جييء بعد ما ادخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له 

ادخل اجلنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا اخذاهتم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك 
الدنيا فيقول رضيت ريب فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال يف اخلامس رضيت ريب فيقول هذا من ملوك 

لك و عشرة امثاله و لك ما اشتهت نفسك و لذت عينك فيقول رضيت ريب و ذكر احلديث وقد تقدم ذكره 
هيب عن احلريري عن أيب بصرة بتمامه وقال الباز يف مسنده حدثنا حممد بن املثىن حدثنا املغرية بن سلمة حدثنا و

عن أيب سعيد قال خلق اهللا اجلنة لبنة من فضة و لبنة من ذهب و غرسها بيده و قال هلا تكلمي فقالت قد افلح 
املؤمنون فدخلتها املالئكة فقالت طوىب لك منزلة امللوك هكذا رواه وهيب عن احلريري موقوفا و رواه عدي بن 

البزار و ال نعلم أحدا رفعه إال عدي ابن الفضل هبذا االسناد و عدي بن الفضل الفضل عن احلريري فرفعه و قال 
  ليس باحلافظ و هو شيخ بصري 



قلت عدي ابن الفضل هذا انفرد به ابن ماجة و قد ضعفه حيىي بن معني و أبو حامت و احلديث صحيح موقوف و اهللا 
  وك أعلم وقد تقدم ذكر التيجان على رؤوسهم و امنا يلبسها املل

  الباب الرابع و الستون

  يف أن اجلنة فوق ما خيطر بالبال أو يدور يف اخليال و ان موضع سوط منها خري من الدنيا و ما فيها 
قال تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا و طمعا وما رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس ما أخفي هلم 

تامل كيف قابل ما اخفوه من قيام الليل باجلزاء الذي اخفاه هلم مما ال تعلمه  من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون و
نفس و كيف قابل قلقهم و خوفهم و اضطراهبم على مضاجعهم حني يقوموا اىل صالة الليل بقرة االعني يف اجلنة و 

دت لعبادي الصاحلني يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا قال اهللا عز و جل اعد
ما ال عني رات و ال اذن مسعت و ال خطر على قلب بشر مصداق ذلك يف كتاب اهللا فال تعلم نفس ما اخفي هلم 
من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون و يف لفظ اخر فيهما يقول اهللا عز و جل اعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني 

ر ذخرا بله ما اطلعتكم عليه مث قرا فال تعلم نفس ويف صحيح مسلم رات و ال اذن مسعت و ال خطر على قلب بش
من حديث سعد بن سهل الساعدي قال شهدت مع النيب جملسا وصف فيه اجلنة حىت انتهى مث قال اخر حديثه فيها 
هبم ما ال عني رأت و ال اذن مسعت و ال خطر على قلب بشر مث قرأ هذه اآلية تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون ر

خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون و يف 
الصحيحني من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا لقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري مما طلعت عليه الشمس أو 

ن اجلنة ال خطر هلا هي و رب الكعبة نور يتألأل و تغرب و قد تقدم حديث أيب امامة عن النيب إال مشمر يف للجنة فا
رحيانة هتتز و قصر مشيد و هنر مطرد و مثرة نضيجة و زوجة حسناء مجيلة و حلل كثرية و مقام يف ابد يف دار سليمة 
 و فاكهة و خضرة و حربة و نعمة و حملة عالية هبية و لو مل يكن من خطر اجلنة و شرفها إال أنه ال يسأل بوجه اهللا

  غريه 

شرفا و فضال وكما يف سنن أيب داود من حممد بن سليمان بن معاذ بن املنذر عن جابر رضي اهللا عنه قال قال 
رسول اهللا ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة و يف معجم الطرباين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 

ة عدن خلق فيها ما ال عني رأت و ال اذن مسعت و ال خطر على رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا ملا خلق اهللا جن
قلب بشر مث قال هلا تكلمي فقالت قد افلح املؤمنون و يف صحيح البخاري من حديث سهل ابن سعد قال مسعت 
رسول اهللا يقول موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا و ما فيها و قال االمام امحد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 

ثنا مهام عن أيب هريرة رضي اهللا قال قال رسول اهللا لقيد سوط أحدكم من اجلنة خري مما بني السماء و األرض و حد
هذا االسناد على شرط الصحيحني و قال الترمذي حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن املبارك انبانا ابن هليعة عن يزيد 

أبيه عن جده عن النيب قال لو ان اقل ظفر مما يف اجلنة  ابن أيب حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن
بدا لتزخرفت له ما بني خوافق السماوات و األرض و لو ان رجال من اهل اجلنة اطلع فبدا اساوره لطمس لطمس 

ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء الكواكب قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ال نعرفه هبذا االسناد إال 
هليعة و قد روى حيىي بن ايوب هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب و قال عن عمر بن سعد ابن أيب من حديث ابن 

وقاص عن النيب قلت و قد رواه ابن وهب انبانا عمرو يعين ابن احلارث أن سليمان بن محيد حدثه ان عامر بن سعد 



ن رسول اهللا أنه قال لو ان ظفر من اجلنة بن أيب وقاص قال سليمان ال أعلم إال أنه حدثين عن أبيه عن رسول اهللا ع
برز للدنيا لتزخرفت له ما بني السماء و األرض و يف الباب عن انس بن مالك و أيب سعيد اخلدري و عبد اهللا ابن 

عمرو بن العاص و كيف يقدر قدر دار غرسها اهللا بيده و جعلها مقرا الحبابه و مالها من رمحته و كراماته و 
يمها بالفوز العظيم وملكها بامللك الكبري وأودعها مجيع اخلري حبذافريه وطهرها من كل عيب رضوانه و وصف نع

وآفة و نقص فإن سألت عن أرضها و تربتها فهي املسك و الزعفران و ان ساللت عن سقفها فهو عرش الرمحن و 
  ان سألت عن بالطها فهو املسك االذفر 

ر و ان سألت عن بنائها فلبنة من فضة و لبنة من ذهب و ان سألت و ان سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ و اجلوه
عن اشجارها فما فيها شجرة إال وساقها من ذهب و فضة ال من احلطب و اخلشب و ان سألت عن مثرها فأمثال 
القالل ألني من الزبد واحلى من العسل و ان سألت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق احللل و ان سألت عن 

ها فاهنار من لنب مل يتغري طعمه و اهنار من مخر لذة للشاربني و اهنار من عسل مصفى و ان سألت عن طعامهم اهنار
ففاكهة مما يتخريون و حلم طري مما يشتهون و ان سألت عن شراهبم فالتسنيم و الزجنبيل و الكافور و ان سألت عن 

عن سعة ابواهبا فبني املصراعني مسرية اربعني من االعوام إنيتهم فانية الذهب و الفضة يف صفاء القوارير و ان سألت 
و ليأتني عليه يوم و هو كظيظ من الزحام و ان سألت عن تصفيق الرياح الشجارها فاهنا تستفز بالطرب ملن 

يسمعها و ان سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسري الراكب اجملد السريع يف ظلها مائة عام ال يقطعها و ان 
سعتها فادىن أهلها يسري يف ملكه و سرره و قصوره و بساتينه مسرية الفي عام و ان سألت عن خيامها و  سألت عن

فاخليمة الواحدة من درة جموفة طوهلا ستون ميال من تلك اخليام و ان سألت عن عالليها و جواسقها فهي ٢قباهبا 
تفاعها فانظر إىل الكوكب الطالع أو الغارب غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها االهنار و ان سألت عن ار

يف األفق الذي ال تكاد تناله األبصار و ان سألت عن لباس أهلها فهو احلرير و الذهب و ان سألت عن فرشها 
فبطائنها من استربق مفروشة يف اعلى الرتب و ان سألت عن ارائكها فهي االسرة عليها البشخانات و هي احلجال 

ب فما هلا من فروج و ال خالل و ان سألت عن وجوه أهلها و حسنهم فعلى صورة القمر وان مزررة بازرار الذه
سألت عن اسناهنم فابناء ثالث و ثالثني على صورة آدم عليه السالم أيب البشر وسألت عن مساعهم فغناء ازواجهم 

رب العاملني و ان سألت عن من احلور العني و اعلى منه مساع اصوات املالئكة و النبيني و اعلى منهما خطاب 
مطاياهم اليت يتزاورون عليها فنجائب ان شاء اهللا مما شاء يسري هبم حيث شاؤوا من اجلنان و ان سألت عن حليهم 

و شارهتم فأساور الذهب و اللؤلؤ على الرؤوس مالبس التيجان و ان سألت عن غلماهنم فولدان خملدون كاهنم 
  و ازواجهم فهن الكواعب االتراب  لؤلؤ مكنون و ان سألت عن عرائسهم

الاليت جرى يف اعضائهن ماء الشباب فللورد و التفاح ما لبسته اخلدود و للرمان ما تضمنته النهود و اللؤلؤ املنظوم 
ما حوته الثغور و للرقة و اللطافة ما دارت عليه اخلصور جتري الشمس من حماسن وجهها إذا برزت و يضيء الربق 

إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء يف تقابل النريين و إذا حادثته فما ظنك مبحادثة احلبني و من بني ثناياها 
ان ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنني يرى وجهه يف صحن خدها كما يرى يف املرآة اليت جالها صيقلها و يرى 

اطلعت على الدنيا ملألت ما بني األرض  مخ ساقها من وراء اللحم و ال يستره جلدها و ال عظمها و ال حللها لو
والسماء رحيا و الستنطقت افواه اخلالئق هتليال و تكبريا و تسبيحا و لتزخرف هلا ما بني اخلافقني و ال غمضت عن 

غريها كل عني و لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم و المن من على ظهرها باهللا احلي 



خري من الدينا و ما فيها و وصاهلا اشهى إليه من مجيع امانيها ال تزداد على طول القيوم و نصيفها على رأسها 
االحقاب إال حسنا و مجاال و ال يزداد هلا طول املدى إال حمبة و وصاال مربأة من احلبل و الوالدة و احليض و النفاس 

و ال تبلى ثياهبا و ال خيلق ثوب مجاهلا  مطهرة من املخاط و البصاق و البول و الغائط و سائر االدناس ال يفىن شباهبا
و ال ميل طيب وصاهلا قد قصرت طرفها على زوجها فال تطمح الحد سواه و قصر طرفه عليها فهي غاية امنيته و 

هواه ان نظر اليها سرته و ان امرها بطاعته اطاعته و ان غاب عنها حفظته فهو معها يف غاية األماين و األمان هذا و 
بله انس و ال جان كلما نظر اليها مالت قلبه سرورا و كلما حدثته مألت اذنه لؤلؤا منظورما ومنثورا و مل يطمثها ق

إذا برزت مألت القصر والغرفة نورا و ان سألت عن السن فاتراب يف اعدل سن الشباب و ان سألت عن احلسن 
يف احسن حور و ان سألت عن فهل رأيت الشمس و القمر و ان سألت عن احلدق فأحسن سواد يف اصفى بياض 

القدود فهل رايت احسن االغصان و ان سألت عن النهود فهن الكواعب هنودهن كالطف الرمان و ان سألت عن 
اللون فكانه الياقوت و املرجان و ان سألت عن حسن اخللق فهن اخلريات احلسان الاليت مجع هلن بني احلسن و 

افراح النفوس قرة النواظر و ان سألت عن حسن العشرة و لذة ما  االحسان فاعطني مجال الباطن والظاهر فهن
  هنالك فهن العرب املتحببات إىل االزواج بلطافة التبعل اليت متتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك 

بامراة إذا ضحكت يف وجه زوجها اضاءت اجلنة من ضحكها و إذا انتقلت من قصر إىل قصر قلت هذه الشمس 
لكها و إذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك احملاضرة و ان خاصرته فيا لذة تلك املعانقة و متنقلة يف بروج ف

  املخاصرة 
  مل جين قتل املسلم املتحرز ... و حديثها السحر احلالل لو أنه 

  ود احملدث اهنا مل توجز ... ان طال مل ميلل و ان هي حدثت 
فيا حبذا تلك املؤانسة و االمتاع و ان قبلت فال شيء  و ان غنت فيالذة األبصار و االمساع و ان انست و امتعت

اشهى إليه من ذلك التقبيل و ان نولت فال الذ و ال اطيب من ذلك التنويل هذا و ان سألت عن يوم املزيد وزيادة 
تواتر العزيز احلميد و رؤية وجهه املنزه عن التمثيل و التشبيه كما ترى الشمس يف الظهرية و القمر ليلة البدر كما 

عن الصادق املصدوق النقل فيه و ذلك موجود يف الصحاح و السنن و املسانيد من رواية جرير و صهيب و انس 
و أيب هريرة وأيب موسى و أيب سعيد فاستمع يوم ينادي املنادي يا أهل اجلنة ان ربكم تبارك و تعاىل يستزيركم فحي 

ارة مبادرين فإذا بالنجائب قد اعدت هلم فيستوون على على زيارته فيقولون مسعا و طاعة و ينهضون إىل الزي
ظهورها مسرعني حىت إذا انتهوا إىل الوادي االفيح الذي جعل هلم موعدا و مجعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم 

أحدا امر الرب تبارك و تعاىل بكرسيه فنصب هناك مث نصبت هلم منابر من نور و منابر من لؤلؤ و منابر من زبرجد 
منابر من ذهب و منابر من فضة و جلس ادناهم و حاشاهم ان يكون فيهم دينء على كثبان املسك وما يرون ان و 

اصحاب الكراسي فوقهم يف العطايا حىت إذا استقرت هبم جمالسهم و اطمأنت هبم اماكنهم نادى املنادي يا أهل 
 يبيض وجوهنا و يثقل موازيننا و يدخلنا اجلنة و اجلنة ان لكم عند اهللا موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو امل

يزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك اذ سطع هلم نور اشرقت له اجلنة فرفعوا رؤوسهم فإذا اجلبار جل جالله 
وتقدست أمساؤه قد أشرف عليهم من فوقهم و قال يا أهل اجلنة سالم عليكم فال ترد هذه التحية باحسن من قوهلم 

لسالم و منك السالم تباركت يا ذا اجلالل و اإلكرام فيتجلى هلم الرب تبارك و تعاىل يضحك اليهم و اللهم أنت ا
يقول يا أهل اجلنة فيكون أول ما يسمعونه منه تعاىل اين عيادي الذين اطاعوين بالغيب و مل يروين فهذا يوم املزيد 

  فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا 



ل اجلنة إين لو مل أرض عنكم مل أسكنكم جنيت هذا يوم املزيد فاسألوين فيجتمعون على كلمة فأرض عنا فيقول يا أه
واحدة ارنا وجهك ننظر إليه فيكشف هلم الرب جل جالله احلجب و يتجلى هلم فيغشاهم من نوره ما لو ال أن اهللا 

به تعاىل حماضرة حىت أنه ليقول يا تعاىل قضى أن ال حيترقوا الحترقوا وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال حاضره ر
فالن أتذكر يوم فعلت كذا و كذا يذكره ببعض غدراته يف الدنيا فيقول يا رب أمل تغفر يل فيقول بلى مبغفريت بلغت 

منزلتك هذه فيا لذة األمساع بتلك احملاضرة و يا قرة عيون األبرار بالنظر إىل وجه الكرمي يف الدار اآلخرة و يا ذلة 
  بالصفقة اخلاسرة وجوه يوم ناضرة إىل رهبا ناظرة و وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل هبا فاقرة  الراجعني

  منازلك األوىل و فيها املخيم ... فحي على جنات عدن فإهنا 
  نعود إىل أوطاننا و نسلم ... و لكننا سيب العدو فهل ترى 

  الباب اخلامس و الستون

  رهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر و جتليه هلم ضاحكا إليهم يف رؤيتهم رهبم تبارك و تعاىل بأبصا
هذا الباب اشرف أبواب الكتاب و اجلها قدرا و أعالها خطرا و اقرها عينا أهل السنة و اجلماعة و اشدها على 

تسابقون و أهل البدعة و الضاللة و هي الغاية اليت مشر إليها املشمرون و تنافس فيها املتنافسون و تسابق إليها امل
ملثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل اجلنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه و احلجاب عنه ألهل اجلحيم اشد 
عليهم من عذاب اجلحيم اتفق عليها األنبياء و املرسلون و مجيع الصحابة و التابعون و أئمة اإلسالم على تتابع 

جلهمية املتهوكون و الفرعونية املعطلون و الباطنية الذين هم من مجيع القرون و أنكرها أهل البدع املارقون و ا
األديان منسلخون و الرافضة الذين هم حببائل الشيطان متمسكون و من حبل اهللا منقطعون و على مسبة أصحاب 

هبم رسول اهللا عاكفون و للسنة و أهلها حماربون و لكل عدو هللا و رسوله و دينه مساملون و كل هؤالء عن ر
حمجوبون و عن بابه مطرودون أولئك أحزاب الضالل و شيعة اللعني و أعداء الرسول و حزبه و قد اخرب اهللا 

  سبحانه و تعاىل عن أعلم اخللق به يف زمانه و هو كليمه وجنيه و صفيه من 

اجلبل فإن استقر مكانه  أهل األرض أنه سال ربه تعاىل النظر إليه فقال له ربه تبارك و تعاىل لن ترين و لكن انظر إىل
فسوف تراين فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا و بيان الداللة من هذه اآلية من وجوه عديدة أحدها أنه ال يظن بكليم 

الرمحن و رسوله الكرمي عليه أن يسأل ربه ما ال جيوز عليه بل ما هو من ابطل الباطل و اعظم احملال و هو عند 
لفرعونية مبنزلة أن يسأله أن يأكل و يشرب و ينام و حنو ذلك مما يتعاىل اهللا عنه فيا هللا فروخ اليونان و الصابئة و ا

العجب كيف صار اتباع الصابئة و اجملوس و املشركني عباد األصنام و فروخ اجلهمية و الفرعونية أعلم باهللا تعاىل 
وجه الثاين ان اهللا سبحانه و تعاىل مل ينكر من موسى بن عمران و مبا يستحيل عليه و جيب له و اشد تنزيها له منه ال

عليه سؤاله و لو كان حماال ألنكره عليه و هلذا ملا سال إبراهيم اخلليل ربه تبارك و تعاىل ان يريه كيف حييي املوتى مل 
ة ابنه ينكر عليه و ملا سأل عيسى بن مرمي ربه إنزال املائدة من السماء مل ينكر عليه سؤاله و ملا سأل نوح ربه جنا

أنكر عليه سؤاله و قال إين اعظك ان تكون من اجلاهلني قال رب إين اعوذ بك ان اسألك ما ليس يل به علم و إال 
تغفر يل و ترمحين اكن من اخلاسرين الوجه الثالث أنه اجابه بقوله لن ترين و مل يقل ال تراين و ال إين لست مبرئي و 

ر ملن تامله و هذا يدل على أنه سبحانه و تعاىل يرى و لكن موسى ال حتتمل ال جتوز رؤييت و الفرق بني اجلوابني ظاه
قواه رؤيته يف هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعاىل يوضحه الوجه الرابع و هو قوله و لكن انظر إىل 



يف هذه الدار فكيف اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين فأعلمه ان اجلبل مع قوته و صالبته ال يثبت لتجليه له 
بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف الوجه اخلامس إن اهللا سبحانه و وتعاىل قادر على أن جيعل اجلبل مستقرا 

مكانه و ليس هذا مبمتنع يف مقدوره بل هو ممكن و قد علق به الرؤية و لو كانت جماال يف ذاهتا مل يعلقها باملمكن يف 
ذلك نظري أن يقول إن استقر اجلبل فسوف آكل و اشرب و أنام فاألمران  ذاته و لو كانت الرؤيا حماال لكان

عندكم سواء الوجه السادس قوله سبحانه و تعاىل فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا و هذا من أبني األدلة على جواز 
كيف ميتنع أن رؤيته تبارك و تعاىل فإنه إذا جاز ان يتجلى للجبل الذي هو مجاد ال ثواب له و ال عقاب عليه ف

  يتجلى ألنبيائه و رسله و أوليائه يف دار كرامتهم و يريهم نفسه فأعلم سبحانه 

و تعاىل موسى إن اجلبل إذا مل يثبت لرؤيته يف هذه الدار فالبشر اضعف الوجه السابع أن ربه سبحانه و تعاىل قد 
يم و ان يسمع خماطبه كالمه معه بغري واسطة كلمه منه إليه و خاطبه و ناجاه و ناداه ومن جاز عليه التكلم و التكل

فرؤيته أوىل باجلواز و هلذا ال يتم إنكار الرؤية إال بإنكار التكليم و قد مجعت هذه الطوائف بني إنكار األمرين 
فأنكروا ان يكلم أحدا أو يراه أحد و هلذا سأله موسى عليه السالم النظر إليه و امسعه كالمه وعلم نيب اهللا جواز 

ته من وقوع خطا به و تكليمه مل خيربه باستحالة ذلك عليه و لكن أراه أن ما سأله ال يقدر على احتماله كما مل رؤي
يثبت اجلبل لتجليه و أما قوله تعاىل لن تراين فإمنا يدل على النفي يف املستقبل و ال يدل على دوام النفي و لو قيدت 

  وه أبدا مع قوله تعاىل و نادوا أن يا مالك ليقض علينا ربك فصل بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قال تعاىل و لن يتمن
الدليل الثاين قوله تعاىل و اتقوا اهللا و اعلموا أنكم مالقوه و قوله تعاىل حتيتهم يوم يلقونه سالم و قوله تعاىل فمن 

ان يرجو لقاء ربه و امجع أهل كان يرجو لقاء ربه وقوله تعاىل قالوا الذين يظنون اهنم مالقوا اهللا و قوله تعاىل فمن ك
اللسان على أن اللقاء مىت نسب إىل احلي السليم من العمى و املانع اقتضى املعاينة و الرؤية و ال ينتقض هذا بقوله 

تعاىل فاعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه فقد دلت األحاديث الصحيحة الصرحية على أن املنافقني يرونه تعاىل يف 
امة بل و الكفار أيضا كما يف الصحيحني من حديث التجلي يوم القيامة و سيمر بك عن قريب إن عرصات القي

شاء اهللا تعاىل و يف هذه املسألة ثالثة اقوال ألهل السنة احدها ان ال يراه إال املؤمنون و الثاين يراه مجيع أهل املوقف 
ثالث يراه املنافقون دون الكفار و األقوال الثالثة يف مؤمنهم وكافرهم مث حيتجب عن الكفار فال يرونه بعد ذلك و ال

مذهب امحد و هي الصحابه و كذلك األقوال الثالثة بعينها هلم يف تكليمه هلم و شيخنا يف ذلك منصف مفرد و 
حكى فيه أقوال الثالثة وحجج اصحاهبا و كذا قوله سبحانه و تعاىل يا أيها اإلنسان انك كادح إىل ربك كدحا 

إن عاد الضمري على العمل فهو رؤيته يف الكتاب مسطورا مثبتا و إن عاد على الرب سبحانه و تعاىل فهو  فمالقيه
  لقاؤه الذي وعد به 

الدليل الثالث قوله تعاىل و اهللا يدعو إىل دار السالم و يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم للذين احسنوا احلسىن و 
ولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون فاحلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل زيادة و ال يرهق وجوههم قتر و ال ذلة أ

وجهه الكرمي كذلك فسرها رسول اهللا الذي انزل عليه القران فالصحابة من بعده كما روى مسلم يف صحيحيه من 
حلسىن و حديث محاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال قرا رسول اهللا للذين احسنوا ا

زيادة قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة و أهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعدا و يريد أن 
ينجزكموه فيقولون ما هو أمل يثقل موازيننا و يبيض وجوهنا و يدخلنا اجلنة و يزحزحنا عن النار فيكشف احلجاب 

من النظر إليه و هي الزيادة و قال احلسن بن عرفة حدثنا مسلم بن سامل فينظرون اهللا فما أعطاهم شيئا احب إليهم 



البلخي عن نوح بن أيب مرمي عن ثابت عن انس قال سئل رسول اهللا عن هذه اآلية للذين احسنوا احلسىن و زيادة 
و قال حممد بن  قال للذين احسنوا العمل يف الدنيا احلسىن و هي اجلنة و الزيادة و هي النظر إىل وجه اهللا تعاىل

جرير حدثنا ابن محيد حدثنا إبراهيم بن املختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجزة عن النيب يف قوله تعاىل 
للذين احسنوا احلسىن و زيادة قال الزيادة النظر إىل وجه الرمحن جل جالله قلت لعطاء هذا هو اخلراساين و ليس 

نا ابن عبد الرحيم حدثنا عمرو بن أيب سلمة قال مسعت زهريا بن حممد قال عطاء بن أيب رباح قال ابن جرير و حدث
حدثين من مسع أبا العالية الرياحي حيدثوا قال يعقوب ابن سفيان حدثنا صفوان بن صاحل حدثنا الوليد بن مسلم 

هللا عن الزيادة حدثنا زهري بن حممد قال حدثين من مسع أبا العالية الرياحي حيدث عن أيب كعب قال سألت رسول ا
يف كتاب اهللا عز و جل قوله تعاىل للذين احسنوا احلسىن و زيادة قال احلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل وجه اهللا عز 
و جل و قال أسد السنة حدثنا قيس بن الربيع عن ابان عن أيب متيمة اهليجمي أنه مسع أبا موسى ي أبا موسى حيدث 

هللا عز و جل يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل اجلنة بصوت يسمع أوهلم و اخرهم أن أنه مسع رسول اهللا يقول يبعث ا
  اهللا وعدكم احلسىن و احلسىن اجلنة 

و الزيادة النظر إىل وجه اهللا عز و جل و قال ابن وهب اخربين شبيب عن إبان عن ابن تيمية اهلجيمي أنه مسع أبا 
و جل يأمر يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل اجلنة بصوت يسمع  موسى االشعري حيدث عن رسول اهللا أن اهللا عز

  أوهلم و أخرهم أن اهللا وعدكم احلسىن و زيادة احلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل وجه الرمحن 
و أما الصحابة فقال ابن جرير حدثنا ابن يسار حدثنا عبد الرمحن هو ابن مهدي حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن 

سعد عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه للذين احسنوا احلسىن و زيادة قال النظر إىل وجه اهللا الكرمي و  عامر بن
هبذا اإلسناد عن أيب إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة للذين احسنوا احلسىن و زيادة قال النظر إىل وجه رهبم 

قال مسعت أبا متيمة اهلجيمي حيدث عن أيب موسى  تعاىل و حدثنا على بن عيسى حدثنا شبابة حدثنا أبو بكر اهلذيل
االشعري قال إذا كان يوم القيامة يبعث اهللا تعاىل إىل أهل اجلنة مناديا ينادي هل اجنزكم اهللا ما وعدكم فينظرون إىل 

ل و ما اعد اهللا هلم من الكرامة فيقولون نعم فيقول للذين احسنوا احلسىن و زيادة النظر إىل وجه الرمحن عز و ج
قال عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر اهلذيل انبأنا أبو متيمة قال مسعت أبا موسى االشعري خيطب الناس يف جامع 

البصرة و يقول ان اهللا يبعث يوم القيامة ملكا إىل أهل اجلنة فيقول يا أهل اجلنة هل اجنزكم اهللا ما وعدكم فينظرون 
املطهرة فيقولون نعم قد أجنزنا اهللا ما وعدنا مث يقول امللك هل اجنزكم اهللا  فريون احللي و احللل و األهنار و األزواج

ما وعدكم ثالث مرات فال ينقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم فيقول قد بقي لكم شيء إن اهللا عز و جل يقول 
و يف تفسري اسباط بن نصر للذين احسنوا احلسىن و زيادة إال ان احلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل وجه اهللا تعاىل 

عن إمساعيل السدي عن أيب مالك و أيب صاحل عن ابن عباس و عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود للذين احسنوا 
احلسىن و زيادة و ال يرهق وجوههم قتر و ال ذلة قال أما احلسىن فاجلنة و أما الزيادة فالنظر إىل وجه اهللا تعاىل و أما 

الرمحن بن أيب ليلى و عامر بن سعد و إمساعيل بن عبد الرمحن السدي و الضحاك بن  القتر فالسواد و قال عبد
مزاحم و عبد الرمحن بن سابط و أبو إسحاق السبيعي و قتادة و سعيد بن املسيب و احلسن البصري و عكرمة موىل 

 واحد من السلف يف اآلية و ابن عباس و جماهد بن جرب احلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل وجه اهللا تعاىل و قال غري
  ال يرهق وجوههم قتر و ال ذلة بعد النظر إليه و األحاديث 



عنهم بذلك صحيحة وملا عطف سبحانه الزيادة على احلسىن اليت هي اجلنة دل على إهنا أمر آخر من وراء اجلنة و 
  تبارك و تعاىل فصل  قدر زائد عليها و من فسر الزيادة باملغفرة و الرضوان فهو من لوازم رؤية الرب

الدليل الرابع قوله تعاىل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون و وجه االستدالل هبا أنه سبحانه و تعاىل جعل من اعظم 
عقوبة الكفار كوهنم حمجوبني عن رؤيته و استماع كالمه فلو مل يره املؤمنون و مل يسمعوا كالمه كانوا أيضا 

حلجة الشافعي نفسه وغريه من األئمة فذكر الطرباين وغريه من املزي قال مسعت حمجوبني عنه و قد احتج هبذه ا
الشافعي يقول يف قوله عز و جل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون فيها دليل على أن أولياء اهللا يرون رهبم يوم 

الشافعي و قد جاءته رقعة القيامة و قال احلاكم حدثنا األصم انبانا الربيع بن سليمان قال حضرت حممد بن إدريس 
من الصعيد فيها ما تقول يف قول اهللا عز و جل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون فقال الشافعي ملا أن حجب هؤالء 
يف السخط كان يف هذا دليل على أن أولياءه يرونه يف الرضي قال الربيع فقلت يا أبا عبد اهللا و به تقول قال نعم و 

يوقن حممد بن إدريس أنه يرى اهللا ملا عبد اهللا عز و جل ورواه الطرباين يف شرح السنة من طريق  به أدين اهللا و لو مل
األصم أيضا و قال أبو زرعة الرازي مسعت امحد بن حممد بن احلسني يقول سئل حممد بن عبد اهللا ابن احلكم هل 

د اهللا ليس يراه إال املؤمنون قال ممد و سئل يرى اخللق كلهم رهبم يوم القيامة املؤمنون و الكفار فقال حممد ابن عب
الشافعي عن الرؤية فقال يقول اهللا تعاىل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون ففي هذا دليل على أن املؤمنني ال 

  حيجبون عن اهللا عز و جل 

  فصل الدليل اخلامس قوله عز و جل

أيب طالب و انس بن مالك هو النظر إىل وجه اهللا عز و هلم ما يشاؤن فيها و لدينا مزيد قال الطرباين قال علي بن 
  جل و قاله من التابعني زيد بن وهب و غريه فصل 

  الدليل السادس قوله عز و جل ال تدركه األبصار و هو يدرك األبصار 

يل أنا  و االستدالل هبذا اعجب فانه من أدلة النفاة و قد قرر شيخنا وجه االستدالل به احسن تقرير و الطفه و قال
ألتزم أنه ال حيتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إال و يف ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه 

اآلية و هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها فان اله سبحانه امنا ذكرها يف سياق التمدح و معلوم أن املدح 
احملض فليس بكمال و ال ميدح به و إمنا ميدح الرب تبارك و تعاىل بالعدم  إمنا يكون باالوصاف الثبوتية و أما العدم

إذا تضمن امرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة و النوم املتضمن كمال القيومية و نفي املوت املتضمن كمال احلياة و 
تضمن كمال ربوبيته و نفي اللغوب و االعياء املتضمن كمال القدرة و نفي الشريك و الصاحبة و الولد و الظهري امل

اهليئة و قهره و نفي األكل و الشرب املتضمن كمال الصمدية و غناه و نفي الشفاعة عنده بدون إذنه املتضمن 
كمال توحيده و غناه عن خلقه ونفي الظلم املتظمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان و عزوب شيء عن 

ل املتضمن لكمال ذاته و صفاته و هلذا مل يتمدح بعدم حمض ال علمه املتضمن كمال علمه و إحاطته و نفي املث
يتضمن امرا ثبوتيا فان املعدوم يشارك املوصوف يف ذلك العدم و ال يوصف الكامل بامر يشترك هو و املعدوم فيه 

له يف ذلك  فلو كان املراد بقوله ال تدركه األبصار أنه ال يرى حبال مل يكن يف ذلك مدح و ال كمال ملشاركة املعدوم
فان العدم الصرف ال يرى و ال تدركه األبصار و الرب جل جالله يتعاىل ان ميدح مبا يشاركه فيه العدم احملض فاذا 

املعىن أنه يرى و ال يدرك و ال حياط به كما كان املعىن يف قوله و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أنه يعلم كل 



امل القدرة و يف قوله و ال يظلم ربك أحدا أنه كامل العدل و يف قوله ال شيء و يف قوله و ما مسنا من لغوب أنه ك
تأخذه سنة و ال نوم أنه كامل القيومية فقوله ال تدركه األبصار يدل على غاية عظمته و أنه اكرب من كل شيء و أنه 

كما قال تعاىل فلما  لعظمته ال يدرك حبيث حياط به فان اإلدراك هو اإلحاطة بالشيء و هو قدر زائد على الرؤية
تراءا اجلمعان قال أصحاب موسى أنا ملدركون قال كال فلم ينف ين موسى الرؤية و مل يريدوا بقوهلم أنا ملدركون 
أنا ملرئيون فان موسى صلوات اهللا و سالمه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كال و اخرب اهللا سبحانه و تعاىل أنه ال 

ينا إىل موسى إن اسر بعباديت فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا ال ختاف دركا و ال خياف دركهم بقوله و لقد أوح
ختشى فالرؤية و اإلدراك كل منهما يوجد مع اآلخر و بدونه فالرب تعاىل يرى و ال يدرك كما يعلم و ال حياط به و 

  هذا هو الذي فهمه الصحابة و األئمة من 

حتيط به األبصار قال قتادة هو اعظم من أن تدركه األبصار وقال عطية اآلية قال بن عباس ال تدركه األبصار ال 
ينظرون إىل اهللا وال حتيط أبصارهم به من عظمته وبصره حييط هبم فذلك قوله تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك 

يط به اذ كان غري األبصار فاملؤمنون يرون رهبم تبارك وتعاىل بأبصارهم عيانا وال تدركه أبصارهم مبعىن أهنا ال حت
جائز أن يوصف اهللا عز و جل بان شيئا حييط به وهو بكل شيئا حميط وهكذا يسمع كالم من يشاء من خلقه وال 

حييطون بكالمه وهكذا يعلم اخللق ما علمهم وال حييطون بعلمه ونظري هذا استدالهلم على نفى الصفات بقوله تعاىل 
كثرة صفات كماله ونعوت جالله و إهنا لكثرهتا وعظمتها وسعتها مل ليس كمثله شيء وهذا من اعظم األدلة على 

يكن له مثل فيها و إال فلو أريد هبا نفي الصفات لكان العدم احملض أوىل هبذا املدح منه مع أن مجيع العقالء إمنا 
أوصاف ونعوت ال يفهمون من قول القائل فالن ال مثل له وليس له نظري وال شبيه وال مثل أنه قد متيز عن الناس ب

يشاركونه فيها وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن مشاهبة اضرابه فقوله ليس كمثله شيء من أدل 
شيء على كثرة نعوته وصفاته وقوله ال تدركه األبصار من أدل شيء على أنه يرى وال يدرك وقوله هو الذي خلق 

عرش يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من السماء السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على ال
وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري من أدل شيء على مباينة الرب خللقه فانه مل خيلقهم يف 

بصره  ذاته بل خلقهم خارج عن ذاته مث بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فرياهم وينفذهم
وحييط هبم علما وقدرة و أرادة ومسعا وبصرا فهذا معىن كونه سبحانه معهم أينما كانوا و تأمل حسن هذه املقابلة 

لفظا ومعىن وبني قوله ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار فانه سبحانه لعظمته يتعاىل أن تدركه األبصار وحتيط به 
ه فهو العظيم يف لطفه اللطيف يف عظمته العايل يف قربه القريب يف علوه وللطفه وخربته يدرك األبصار فال ختفي علي

الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري فصل الدليل 
  السابع قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إال رهبا ناظرة و أنت إذا 

مواضعها و الكذب على املتكلم هبا سبحانه فيما أراده منها وجدهتا منادية نداء  أجرت هذه اآلية من حتريفها عن
صرحيا ان اهللا سبحانه يرى عيانا باألبصار يوم القيامة و إن أبيت إال حتريفها الذي يسميه احملرفون تأويال فتأويل 

وتأويل كل نص تضمنه القران و  نصوص املعاد و اجلنة و النار و امليزان و احلساب اسهل على أربابه من تأويلها
السنة كذلك و ال يشاء مبطل على وجه األرض أن يتأول النصوص و حيرفها عن مواضعها إال وجد إىل ذلك من 

السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص و هذا الذي افسد الدين و الدنيا وأضافة النظر إىل الوجه الذي هو حمله 
 الصرحية يف نظر العني و إخالء الكالم من قرينة تدل على أن املراد بالنظر املضاف إىل يف هذه اآلية وتعديته بأداة اىل



الوجه املعدي بايل خالف حقيقته وموضوعه صريح يف أن اهللا سبحانه و تعاىل أراد بذلك نظر العني وإخالء الكالم 
يقة وموضوعه صريح يف أن اهللا سبحانه من قرينه تدل على أن املراد بالنظر املضاف إىل الوجه املعدي بايل خالف حق

وتعاىل أراد بذلك نظر العني اليت يف الوجه إىل نفس الرب جل جالله فان النظر له عدة استعماالت حبسب صالته و 
تعديه بنفسه فان عدى بنفسه فمعناه التوقف و االنتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم و أن عدى بفي فمعناه 

كقوله أو مل ينظروا يف ملكوت السماوات و األرض و أن عدى بإىل فمعناه املعاينة باألبصار التفكر و االعتبار 
كقوله انظروا إىل مثره إذا أمثر فكيف إذا أضيف إىل الوجه الذي هو حمل البصر قال يزيد بن هارون أنبانا مبارك عن 

السين تفسري النيب و أصحابه والتابعني و  احلسن قال نظرت إىل رهبا تبارك و تعاىل فنظرت بنوره فامسع االن أيها
أئمة اإلسالم هلذه اآلية قال ابن مردويه يف تفسريه حدثنا إبراهيم عن حممد حدثنا صاحل بن امحد حدثنا يزيد بن 

اهليثم حدثنا حممد ابن الصباح حدثنا املصعب بن املقدام حدثنا سفيان عن ثوير بن أيب ناجية عن أبيه عن عبد اهللا بن 
و قال قال رسول اهللا يف قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة قال من البهاء و احلسن إىل رهبا ناظرة قال يف وجه اهللا عمر

عز و جل و قال أبو صاحل عن ابن العباس إىل رهبا ناظرة قال تنظر إىل وجه رهبا عز و جل و قال عكرمة وجوه 
رهبا نظرا مث حكى عن ابن عباس مثله و هذا قول كل  يومئذ ناضرة قال من النعيم إىل رهبا ناظرة قال تنظر إىل

  مفسر من أهل السنة و احلديث 

  فصل 
و أما األحاديث عن النيب وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق و أبو هريرة و أبو سعيد 

ن مسعود اهلذيل و علي ابن أيب طالب اخلدري و جرير ابن عبد اهللا البجلي و صهيب بن سنان الرومي و عبد اهللا ب
و أبو موسى االشعري و عدي بن حامت الطائي و انس بن مالك األنصاري و بريدة بن احلصيب االسلمي و أبو 

رزين العقيلي و جابر بن عبد اهللا األنصاري و أبو امامة الباهلي و زيد بن ثابت و عمار بن ياسر و عائشة أم 
و عمارة بن رويبة و سلمان الفارسي و حذيفة بن اليمان و عبد اهللا ابن عباس و عبد اهللا  املؤمنني و عبد اهللا بن عمر

بن عمرو بن العاص و حديثه موقوف و أيب بن كعب وكعب بن عجرة و فضالة بن عبيد و حديثه موقوف و رجل 
بالقبول و التسليم و  من أصحاب النيب غري مسمى فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح و املسانيد و السنن و تلقاها

انشراح الصدر ال بالتحريف و التبديل و ضيق العطن و ال تكذب هبا فمن كذب هبا مل يكن إىل وجه ربه من 
الناظرين و كان عنه يوم القيامة من احملجوبني فصل فأما حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال اإلمام امحد 

حدثين النضر بن مشيل املازين قال حدثين أبو نعامة قال حدثين أبو عنيدة  حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الطالقاين قال
الرباء بن نوفل عن داالن العدوي عن حذيفة عن أيب بكر الصديق قال اصبح رسول اهللا ذات يوم فصلى الغداة 

 فجلس حىت إذا كان من الضحى ضحك الرسول مث جلس مكانه حىت صلى األوىل و العصر و املغرب كل ذلك ال
يتكلم حىت صلى العشاء األخرية مث قام إىل أهله فقال الناس أليب بكر إال تسال رسول اهللا ما شانه صنع اليوم شيئا مل 

يصنعه قط قال فسأله فقال نعم عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا و اآلخرة فجمع األولون و اآلخرون يف 
العرق ويكتد يلجمهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر و أنت صعيد واحد فقطع الناس بذلك حىت انطلقوا إىل آدم و 

  اصطفاك اهللا عز و جل اشفع لنا إىل ربك قال قد لقيت مثل الذي لقيتم انطلقوا إىل أبيكم بعد أبيكم إىل نوح ان اهللا 

م فيقولون اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران على العاملني قال فينطلقون إىل نوح عليه الصالة و السال
اشفع لنا إىل ربك فأنت اصطفاك اهللا واستجاب لك يف دعاءك ومل يدع على األرض من الكافرين ديارا فيقول ليس 



ذلكم عندي انطلقوا إىل إبراهيم فإن اهللا اختذه خليال فينطلقون إىل إبراهيم فيقول ليس ذلكم عندي انطلقوا موسى 
يس ذلك عندي انطلقوا اىل عيسى ابن مرمي فإنه كان يربأ األكمه فإن اهللا عز و جل كلمه تكليما فيقول موسى ل

واألبرص وحيىي املوتى فيقول عيسى ليس ذلكم عندي انطلقوا إىل سيد ولد آدم انطلقوا إىل حممد فليشفع لكم إىل 
ق به جربيل ربكم قال فينطلق فيأيت جربيل ربه تبارك و تعاىل فيقول له اهللا عز و جل ائذن له و بشره باجلنة فينطل

صلى اهللا عليه و سلم فيخر ساجدا قدر مجعة و يقول اهللا عز و جل ارفع رأسك و قل تسمع و اشفع تشفع قال 
فريفع رأسه فإذا نظر إىل وجه ربه خر ساجدا قدر مجعة أخرى فيقول اهللا عز و جل ارفع رأسك و قل تسمع و 

تح اهللا عليه من الدعاء شيئا مل يفتحه على بشر قط اشفع تشفع قال فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جربيل بضبعيه فيف
فيقول أي رب خلقتين سيد ولد آدم و ال فخر و أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة و ال فخر حىت أنه لريد 

على احلوض اكثر مما بني صنعاء و ايلة مث يقال ادعوا الصديقني فيشفعون مث يقال ادعوا األنبياء قال فيجيء النيب و 
ه العصابة و النيب معه اخلمسة و الستة و النيب ليس معه أحد مث يقال ادعوا الشهداء فيشفعون ملن أرادوا قال فإذا مع

فعلت الشهداء ذلك قال فيقول اهللا عز و جل أنا ارحم الرامحني ادخلوا جنيت من كان ال يشرك يب شيئا قال 
النار هل تلقون من أحد عمل خريا قط قال فيجدون يف  فيدخلون اجلنة قال مث يقول اهللا عز و جل انظروا يف أهل

النار رجال فيقولون له هل عملت خريا قط فيقول ال غري إين كنت اسامح الناس يف البيع فيقول اهللا عز و جل 
امسحوا لعبدي بسماحته إىل عبيدي مث خيرجون من النار رجال يقول له هل عملت خريا قط فيقول ال غري إين امرت 

ا مت فأحرقوين يف النار مث اطحنوين حىت إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا يب إىل البحر فاذروين يف الريح فو ولدي إذ
اهللا ال يقدر على رب العاملني أبدا فقال اهللا عز و جل له مل فعلت ذلك قال من خمافتك قال فيقول اهللا عز و جل 

  انظر إىل ملك 

قول أتسخريب و أنت امللك قال و ذلك الذي ضحكت منه من اعظم ملك فان لك مثله و عشرة أمثاله قال في
  الضحى فصل 

و أما حديث أيب هريرة و أيب سعيد اخلدري ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة أن ناسا قالوا يا رسول اهللا هل 
ال هل تضارون نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول اهللا هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا ق

يف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذلك جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعبد القمر والقمر ويتبع من كان يعبد 

وها فيأتيهم اهللا تعاىل يف صورة غري صورته اليت يعرفون فيقول أنا الطواغيت الطواغيت و تبقى هذه األمة فيها منافق
ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك هذا مكاننا حىت ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فياتيهم اهللا عز و جل يف صورته اليت 

ن أنا و اميت أول من يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصرياط بني ظهرإين جهنم فاكو
جييز و ال يتكلم يومئذ إال الرسل و دعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم و يف جهنم كالليب مثل شوك السعدان 
هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول اهللا قال فاهنا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم قدر عظمها إال اهللا عز و 

وبق بعمله و منهم اجملازى حىت ينجو فاذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد و أراد جل ختطف الناس باعماهلم فمنهم امل
أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار امر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد اهللا ان 

ابن آدم إال اثر السجود وحرم اهللا على النار يرمحه ممن يقول ال اله إال اهللا فيعرفوهنم بأثر السجود و تأكل النار من 
أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل 



السيل مث يفرغ اهللا من القضاء بني العباد و يبقى رجل مقبل بوجهه على النار و هو آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة 
  ب اصرف وجهي عن النار فانه قد شبين رحيها و احرقين ذكاؤها فيدعو اهللا فيقول أي ر

ما شاء اهللا ان يدعوه مث يقول اهللا تبارك و تعاىل هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غريه فيقول ال اسألك غريه 
و رآها سكت ما فيعطي ربه من عهود و مواثيق ما شاء اهللا فيصرف اهللا عن وجهه عن النار فإذا اقبل على اجلنة 

شاء اهللا أن يسكت مث يقول أي ريب قدمين اىل باب اجلنة فيقول اهللا أليس قد اعطيت عهودك و مواثيقك ال تسألين 
غري الذي اعطيتك ويلك يا ابن آدم ما اغدرك فيقول أي ريب فيدعو اهللا حىت يقول له فهل عسيت إن أعطيتك 

ه ما شاء من عهود و مواثيق فيقدمه اهللا تعاىل إىل باب اجلنة فإذا ذلك أن تسألين غريه فيقول ال و عزتك فيعطي رب
قام على باب اجلنة أنفهقت له اجلنة فرأى ما فيها من اخلري و السرور فسكت ما شاء اهللا أن يسكت مث يقول أي 

ا أعطيت و رب ادخلين اجلنة فيقول اهللا تبارك و تعاىل له أليس قد أعطيت عهودك و مواثيقك ان ال تسالين غري م
يلك يا ابن آدم ما اغدرك فيقول أي رب ال أكون أشقى خلقك فال يزال يدعو اهللا حىت يضحك اهللا منه فإذا 

ضحك اهللا منه قال ادخل اجلنة فإذا دخلها قال اهللا له متن فيسأل ربه و يتمىن حىت ان اهللا ليذكره فيقول متن كذا و 
و جل ذلك لك و مثله معه قال أبو سعيد اخلدري وعشرة أمثاله معه كذا حىت إذا انقطعت به األماين قال اهللا عز 

قال عطاء بن يزيد و أبو سعيد اخلدري مع أيب هريرة ال يرد عليه من حديثه شيئا حىت إذا حدث أبو هريرة قال إن 
يرة ما حفظت اهللا عز و جل قال لذلك الرجل و مثله معه قال أبو سعيد و عشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هر

إال قوله ذلك لك و مثله معه قال أبو سعيد اشهد إين حفظت من رسول اهللا قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال ابو 
هريرة و ذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة و يف الصحيحني أيضا عن أيب سعيد اخلدري أن ناسا يف زمن 

قيامة قال رسول اهللا نعم هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية رسول اهللا قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم ال
صحوا ليس معها سحاب و هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا ال يا رسول اهللا 

مؤذن  قال ما تضارون يف رؤيته تبارك و تعاىل يوم القيامة إال كما تضارون يف رؤية أحدمها إذا كان يوم القيامة أذن
ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد غري اهللا من األصنام و األنصاب إال يتساقطون يف النار حىت إذا 

مل يبقى إال من كان يعبد اهللا من بر و فاجر و غربات أهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا 
  اختذ اهللا من صاحبه و ال ولد فماذا كنا نعبد عزير بن اهللا فيقال كذبتم ما 

تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم إال تردون فيحشرون إىل النار كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا 
فيتساقطون يف النار مث تدعى النصارى فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد املسيح ابن اهللا فيقال هلم كذبتم ما 

ن صاحبة و ال ولد فيقال هلم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم أال تردون اختذ اهللا م
فيحشرون إىل جهنم كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر 

من اليت راوه فيها قال فماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما و فاجر اتاهم اهللا رب العاملني سبحانه و تعاىل يف أدىن صورة 
كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم و مل نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا 

تعرفونه هبا منك ال نشرك باهللا شيئا مرتني أو ثالثا حىت ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم و بينه آية 
فيقولون نعم فيكشف عن ساق فال يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال اذن اهللا له بالسجود و ال يبقى من 
كان يسجد اتقاء و رياء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد ان يسجد خر على قفاه مث يرفعون رؤوسهم و 

ول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا مث يضرب هلم اجلسر على جهنم و قد حتول يف صورته اليت رأوه فيها أول مرة فيق



حتل الشفاعة قيل يا رسول اهللا و ما اجلسر قال دحض مزلة يف خطاطيف و كالليب و حسكة تكون بنجد فيها 
شويكة يقال هلا السعدان فيمر املؤمنون كطرف العني و كالربق و كالريح و كالطري و كأجاويد اخليل و الركاب 

مسلم و خمدوش مرسل و مكدوس يف نار جهنم حىت إذا خلص املؤمنون من النار فو الذي نفسي بيده ما من  فناج
أحد منكم بأشد مناشدة يف استيفاء احلق من املؤمنني هللا تعاىل يوم القيامة الخواهنم الذين يف النار يقولون ربنا كانوا 

تهم فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثريا قد يصومون معنا و يصلون وحيجون فيقال هلم اخرجوا من عرف
أخذت النار إىل أنصاف ساقيه و إىل ركبتيه فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا فيقول ارجعوا فمن وجدمت يف 

قول قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل ندر فيها ممن أمرتنا أحدا مث ي
ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل بقى تدر فيها أحد 
ممن أمرتنا فيقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون 

فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا  ربنا مل ندر فيها ممن أمرتنا أحدا مثيقول ارجعوا
كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحدا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجون 

  فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل ندر فيها خريا قط و كان أبو سعيد اخلدري يقول إن 

وين هبذا احلديث فاقرؤوا ان شئتم ان اهللا ال يظلم مثقال ذرة و ان تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه مل تصدق
اجرا عظيما فيقول اهللا عز و جل شفعت املالئكة و شفع النبيون و شفع املؤمنون و مل يبق إال ارحم الرامحني فيقبض 

ما فيلقيهم يف هنر يف افواه اجلنة يقال له هنر احلياة قبضة من النار فيخرج منها قوم مل يعملوا خريا قط قد عادوا مح
فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل إال تروهنا تكون اىل احلجر أو إىل الشجر ما يكون منها إىل الشمس 

اصيفر و اخيضر و ما يكون منها إىل الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول اهللا كأنك كنت ترعى بالبادية قال 
اللؤلؤ يف رقاهبم اخلواتيم يعرفهم أهل اجلنة فيقول أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الذين ادخلهم اهللا اجلنة فيخرجون ك

بغري عمل عملوه و ال خري قدموه مث يقول ادخلوا اجلنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا 
ربنا و أي شيء افضل من هذا فيقول تعاىل رضائي فال  من العاملني فيقول لكم عندي افضل من هذا فيقولون يا

  اسخط عليكم بعده أبدا 

  فصل و أما حديث جرير بن عبد اهللا ففي الصحيحني من حديث إمساعيل بن

أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عنه قال كنا جلوسا مع النيب فنظر إىل القمر ليلة اربع عشرة فقال إنكم سترون 
هذا ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس و قبل ربكم عيانا كما ترون 

الغروب فافعلوا مث قرا قوله فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب رواه عن إمساعيل بن أيب خالد عبد 
ير بن عبد احلميد و عبيد بن اهللا بن إدريس االزدي و حيىي بن سعيد القطان و عبد الرمحن بن حممد احملاريب و جر

محيد و هشيم بن بشري و علي بن عاصم و سفيان بن عيينة و مروان بن معاوية و أبو أسامة و عبد اهللا بن منري و 
حممد بن عبيد و أخوه يعلى بن عبيد و وكيع بن اجلراح و حممد بن الفضيل و الطفاوي و يزيد بن هارون و 

سعيد و احلسن بن صاحل بن حي و ورقاء بن عمرو و عمار بن زريق و أبو األعز إمساعيل ابن أيب خالد و عنبسة بن 
سعيد ابن عبد اهللا و نصر بن طريف و عمار بن حممد و احلسن بن عياش أخو أبو بكر و يزيد بن عطاء و عيسى بن 

سليمان و جعفر  يونس و شعبة بن احلجاج و عبد اهللا بن املبارك و أبو محزة السكري و حسني بن واقد و معمر بن



بن زياد و خداش بن املهاجر و هرمي ابن سفيان و مندل بن علي و أخوه سنان بن علي و عمر بن يزيد و عبد 
  الغفار بن القاسم 

و حممد بن بشري احلريري و مالك بن مغول و عصام بن النعمان و علي بن القاسم الكندي و عبيد بن االسود 
س و املعلى بن هالل و حيىي بن زكريا ابن أيب زائدة و الصباح بن حمارب و حممد بن اهلمدإين و عبد اجلبار ابن العبا

عيسى و سعيد بن حازم و ابان بن ارقم و عمرو بن النعمان و مسعود بن سعد اجلعفي و عثمان بن علي و حسن 
ان و يعلى بن بن حبيب و سنان بن هارون الربمجي و حممد بن يزيد الواسطي و عمرو بن هشام و حممد بن مرو

احلارث احملاريب و شعيب بن راشد و احلسن بن دينار و سالم ابن أيب مطيع و داود بن الزبرقان و محاد بن أيب حنيفة 
و يعقوب بن حبيب و حكام ابن سلم و أبو مقاتل بن حفص و مسيب بن شريك و أبو حنيفة النعمان بن ثابت و 

لتيمي و سيف بن هارون الربمجي أخو سنان و عابد بن حبيب و عمرو بن مسر اجلعفي و عمرو بن عبد الغفار ا
مالك بن سعري بن اخلمس و يزيد بن عطاء موىل أيب عوانة و خالد بن يزيد العصري و عبد اهللا بن موسى و خالد 
و بن عبد اهللا الطحان و أبو كدينة حيىي بن املهلب و رقبة بن مصقلة و معمر بن سليمان الرقي و مرحى ابن رجاء 

عمرو بن جرير و حيىي بن هاشم السمسار و إبراهيم ابن طهمان و خارجة ابن مصعب و عبد اهللا بن عثمان شريك 
شعبة و عبد اهللا بن فروح و زيد ابن أيب إنيسة و جوده فقال فستعاينون ربكم عز و جل كما تعاينون هذا القمر و 

و عاصم بن حكيم ومقاتل بن سليمان وأبو جعفر  أبو شهاب اخلياط و قال سترون ربكم عيانا و حارثة بن هرم
الرازي واحلسن بن أيب جعفر والوليد بن عمرو وأخوه عثمان بن عمرو وعبد السالم بن عبد اهللا بن قرة العنربي و 
يزيد بن عبد العزيز و علي بن صاحل بن حي و زفر بن اهلذيل و القاسم بن معن تابع إمساعيل بن أيب خالد عن قيس 

نهم بيان بن بشر و جمالد بن سعيد و طارق بن عبد الرمحن و جرير بن يزيد بن جرير البجلي و عيسى بن مجاعة م
املسيب كلهم عن قيس ابن أيب حازم عن جرير و كل هؤالء شهدوا على إمساعيل بن أيب خالد و شهد إمساعيل بن 

بد اهللا و شهد جرير بن عبد اهللا على أيب خالد على قيس ابن أيب حازم و شهد قيس بن أيب حازم على جرير بن ع
رسول اهللا فكأنك تسمع رسول اهللا و هو يقول و يبلغه المته و ال شيء اقر العينهم منه و شهدت اجلهمية و 

الفرعونية و الرافضة و القرامطة و الباطنية و فروخ الصابئة و اجملوس و اليونان بكفر من اعتقد ذلك و أنه من أهل 
  و تابعهم على ذلك كل عدو للسنة و أهلها  التشبيه و التجسيم

  و اهللا تعاىل ناصر كتابه و سنة رسوله و لو كره الكافرون 

  فصل و أما حديث صهيب فرواه مسلم يف صحيحه من حديث محاد بن سلمة

ل عن ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال قال رسول اهللا إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا عز و ج
تريدون شيئا أزيدكم يقولون أمل تبيض وجوهنا أمل تدخلنا اجلنة و تنجينا من النار قال فيكشف احلجاب فما أعطوا 
شيئا احب إليهم من النظر إىل رهبم مث تال هذه اآلية للذين احسنوا احلسىن و زيادة و هذا حديث رواه األئمة عن 

  محاد و تلقوه عن نبيهم بالقبول و التصديق فصل 
أما حديث عبد اهللا بن مسعود فقال الطربإين حدثنا حممد بن نصر االزدي و عبد اهللا بن امحد بن حنبل و  و

احلضرمي قالوا حدثنا إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية احلراين حدثنا حممد بن سلمة احلراين عن أيب عبد الرحيم عن 
اهللا عن مسروق بن األجدع حدثنا عبد اهللا بن مسعود  زيد بن أيب إنيسة عن املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة بن عبد



عن رسول اهللا قال جيمع اهللا األولني و االخرين مليقات يوم معلوم قياما أربعني سنة شاخصة أبصارهم إىل السماء 
ينتظرون فصل القضاء قال و ينزل اهللا عز و جل يف ظلل من الغمام من العرش إىل الكرسي مث ينادي مناد أيها 

س أمل ترضوا من ربكم الذي خلقكم و رزقكم و أمركم أن تعبدوه و ال تشركوا به شيئا أن يوىل كل ناس منكم النا
ما كانوا يتولون و يعبدون يف الدنيا أليس ذلك عدال من ربكم قالوا بلى قال فينطلق كل قوم إىل ما كانوا يعبدون 

وا يعبدون فمنهم من ينطلق إىل الشمس و منهم من ينطلق ويتولون يف الدنيا قال فينطلقون و ميثل هلم أشباه ما كان
إىل القمر و إىل األوثان من احلجارة و أشباه ما كانوا يعبدون قال و ميثل ملن كان يعبد عيسى شيطان عيسى و ميثل 

 ملن كان يعبد عزيرا شيطان عزير و يبقى حممد و أمته فيأتيهم الرب عز و جل فيقول ما بالكم ال تنطلقون كما
انطلق الناس قال فيقولون ان لنا إهلا ما رأيناه بعد فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون أن بيننا و بينه عالمة إذا 

  رأيناها عرفناه قال فيقول ما هي فيقولون يكشف عن ساقه 

فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا و يبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فال 
عون و قد كانوا يدعون إىل السجود و هم ساملون مث يقول ارفعوا رؤوسكم فريفعون رؤوسهم فيعطيهم يستطي

نورهم على قدر أعماهلم فمنهم من يعطى نوره على قدر اجلبل العظيم يسعى بني أيديهم و منهم من يعطى نورا 
اصغر من ذلك حىت يكون اخرهم  اصغر من ذلك و منهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه و منهم من يعطى نورا

رجال يعطى نوره على إهبام قدمه يضيء مرة و يطفئ مرة فإذا أضاء قدم قدمه و مشى و إذا أطفئ قام والرب تبارك 
و تعاىل أمامهم حىت مير يف النار فيبقى أثره كحد السيف قال و يقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من مير 

كالربق و منهم من مير كالسحاب و منهم من مير كانقضاض الكوكب و منهم من مير كطرف العني ومنهم من مير 
كالريح و منهم من مير كشد الفرس و منهم كشد الرحل حىت مير الذي اعطى نوره على قدر إهبام قدمه حيبو على 

ل كذلك حىت وجهه و يديه و رجليه جتر يد و تعلق يد و جتر رجل و تعلق رجل و تصيب جوانبه النار فال يزا
خيلص فإذا خلص وقف عليها مث قال احلمد هللا لقد أعطاين اهللا ما مل يعط أحدا اذ جناين منها بعد ان رايتها قال 

فينطلق به إىل غدير عند باب اجلنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اجلنة و الواهنم فريى ما يف اجلنة من خالل الباب 
ارك و تعاىل له أتسال اجلنة و قد جنيتك من النار فيقول يا رب اجعل بيين و فيقول رب ادخلين اجلنة فيقول اهللا تب

بينها حجابا ال امسع حسيسها قال فيدخل اجلنة قال و يرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأمنا الذي هو فيه حلم 
أل غريه و أي ليدخله فيقول رب اعطين ذلك املنزل فيقول لعلك إن اعطيتكه تسأل غريه فيقول ال وعزتك ال أس

منزل يكون احسن منه قال فيعطاه فينزله قال و يرى أو يرفع له إمام ذلك منزل اخر ليدخله فيقول رب اعطين 
ذلك املنزل فيقول اهللا عز و جل فلعلك إن اعطيتكه تسأل غريه فيقول ال و عزتك ال أسألك غريه وأي منزل 

له أمام ذلك منزل آخر كأمنا الذي هو فيه إليه حلم فيقول  يكون احسن منه قال فيعطاه فينزله قال و يرى أو يرفع
رب اعطين ذلك املنزل فيقول اهللا جل جالله فلعلك إن اعطيتكه تسال غريه قال ال و عزتك ال أسال غريه و أي 
منزل يكون احسن منه قال فيعطاه فينزله مث يسكت فيقول اهللا عز و جل مالك ال تسأل فيقول رب لقد سألتك 

  تحييتك و أقسمت لك حىت استحييتك فيقول اهللا عز و جل حىت اس

أال ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إىل يوم أفنيتها و عشرة أضعافه فيقول أتستهزئ يب و أنت رب 
العزة فيضحك الرب عز و جل من قوله قال فرأيت عبد اهللا بن مسعود إذا بلغ هذا املكان من هذا احلديث ضحك 

رجل يا أبا عبد الرمحن قد مسعتك حتدث هبذا احلديث مرارا كلما بلغت هذا املكان ضحكت فقال إين  فقال له



مسعت رسول اهللا حيدث هبذا احلديث مرارا كلما بلغ هذا املكان من هذا احلديث ضحك حىت تبدو أضراسه قال 
يقول احلق احلق بالناس قال فيقول رب العزة عز و جل ال و لكين على ذلك قادر سل فيقول احلقين بالناس ف

فينطلق يرمل يف اجلنة حىت إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك مالك فيقول 
رأيت ريب أو تراءى يل ريب فيقال له إمنا هو منزل من منازلك قال مث يلقى فيها رجال فيهيأ للسجود فيقال له مه 

ن املالئكة فيقول له إمنا أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك حتت يدي ألف قهرمان مالك فيقول رأيت انك ملك م
على مثل ما أنا عليه قال فينطلق امامه حىت يفتح له القصر قال وهو يف درة جموفة سقائفها و ابواهبا و إغالقها و 

غري لون األخرى يف كل مفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة حبمراء كل جوهرة تفضي إىل جوهرة على 
جوهرة سرور و أزواج و وصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها 
مرآته و كبده مراهتا إذا اعرض عنها اعراضة ازدادت يف عينه سبعني ضعفا عما كانت قبل ذلك فيقول هلا و اهللا 

اهللا و اهللا و أنت لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفا فيقال له اشرف  لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفا فتقول له و
قال فيشرف فيقال له ملكك مسرية مائة عام ينفذه بصره قال فقال عمر إال تسمع إىل ما حيدثنا ابن أم عبد يا كعب 

عت أن اهللا عز و عن أدىن أهل اجلنة منزال فكيف أعالهم قال كعب يا أمري املؤمنني فيها ما ال عني رأت و ال أذن مس
جل جعل دارا فيها ما شاء من األزواج و الثمرات و األشربة مث أطبقها فلم يرها أحد من خلقه ال جربيل و ال غريه 

من املالئكة مث قرأ كعب فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون قال و خلق دون ذلك 
شاء من خلقه مث قال من كان كتابه يف عليني نزل تلك الدار اليت مل يرها أحد  جنتني و زينهما مبا شاء و أرامها من

  حىت أن الرجل من اهل عليني ليخرج فيسري يف ملكه فال تبقى خيمة من خيام اجلنة إال دخلها من 

 ضوء وجه فيستبشرون برحيه فيقولون واها هلذا الريح هذا الرجل من أهل عليني قد خرج يسري يف ملكه فقال
وحيك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها فقال كعب و الذي نفسي بيده إن جلهنم يوم القيامة لزفرة ما 
يبقى من ملك مقرب و ال نيب مرسل إال خير تربيته حىت أن إبراهيم خليل اهللا يقول رب نفسي نفسي حىت لو كان 

 حسن رواه املصنفون يف السنة كعبد اهللا بن لك عمل سبعني نبيا إىل عملك لظننت انك ال تنجو هذا حديث كبري
أمحد و الطرباين و الدار قطين يف كتاب الرؤية رواه عن ابن صاعد حدثنا حممد بن أيب عبد الرمحن املقري قال حدثنا 

أيب حدثنا ورقاء بن عمر حدثنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أيب هند عن أيب عبيدة عن عبد اهللا و رواه 
طريق عبد السالم ابن حرب حدثنا الداالين حدثنا املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة به و رواه من طريق زيد بن من 

أيب أنيسة عن املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة به و رواه من طريق امحد بن أيب طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن 
  أيب هند عن أيب عبيدة 

  ضي اهللا عنه فقال يعقوب بنفصل و أما حديث علي بن أيب طالب ر

سفيان حدثنا حممد بن املصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا يزور أهل اجلنة الرب تبارك و تعاىل يف كل مجعة و ذكر ما يعطون قال مث 

شفوا حجابا فيكشف حجاب مث حجاب مث يتجلى هلم تبارك و تعاىل عن وجهه فكأهنم مل يقول اهللا تبارك و تعاىل اك
  يروا نعمة قبل ذلك و هو قوله تبارك و تعاىل و لدينا مزيد فصل 

و أما حديث أيب موسى ففي الصحيحني عنه عن النيب قال جنتان من فضة آنيتهما و ما فيهما و جنتان من ذهب 



بني القوم و بني أن ينظروا إىل رهبم تبارك و تعاىل اال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن إنيتهما و ما فيهما و ما 
و قال اإلمام امحد حدثنا حسن بن موسى و عثمان قاال حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة عن أيب 

  يامة بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا جيمع اهللا األمم يف صعيد واحد يوم الق

فإذا بدا هللا أن يصدع بني خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعوهنم حىت يقحموهنم النار مث يأتينا ربنا عز و جل 
و حنن على مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول حنن املسلمون فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا عز و جل فيقول و 

 عدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا يا معشر املسلمني فانه ليس هل تعرفونه إن رأيتموه فنقول نعم انه ال
منكم أحد إال جعلت يف النار يهوديا أو نصرانيا مكانه و قال محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن 

لدار قطين من حديث أيب بردة عن أيب موسى عن النيب قال يتجلى لنا ربنا تبارك و تعاىل ضاحكا يوم القيامة و ذكر ا
إبان بن أيب عياش عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب موسى عن النيب قال يبعث اهللا يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه 
أوهلم و آخرهم إن اهللا عز و جل وعدكم احلسىن و زيادة فاحلسىن اجلنة و الزيادة النظر إىل وجه اهللا عز و جل 

  فصل 
ي ففي صحيح البخاري قال بينا أنا عند النيب إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة مث و أما حديث عدي بن حامت الطائ

أتى إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت احلرية قلت مل أرها و قد أنبئت عنها قال فإن طالت 
قلت فيما بيين و بني نفسي فأين بك حياة لترين الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف الكعبة ال ختاف أحدا إال اهللا 

دعار طيء الذين سعروا البالد و لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن 
هرمز و لئن طالت بك حياة لترين الرجل خيرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فال جيد أحدا يقبله 

و ليس بينه و بينه حجاب و ال ترمجان يترجم له فيقولن أمل ابعث إليك رسوال  منه و ليلقني اهللا أحدكم يوم يلقاه
فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول أمل أعطك ماال و افضل عليك فيقول بلى فينظر عن ميينه فال يرى إال جهنم و 

رة فمن مل جيد شق ينظر عن يساره فال يرى إال جهنم قال عدي بن حامت مسعت النيب يقول اتقوا النار و لو بشق مت
مترة فبكلمة طيبة قال عدي فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهللا و كنت فيمن افتتح 

  كنوز كسرى بن هرمز و لئن 

  طالت بكم حياة لترون ما قال النيب فصل 
ة عن انس بن مالك قال قال و أما حديث انس بن مالك ففي الصحيحني من حديث سعيد بن أيب عروبة عن قتاد

رسول اهللا جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك و يف لفظ فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا حىت 
يرحينا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو اخللق خلقك اهللا بيده و نفخ فيك من روحه و أمر املالئكة 

عند ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا فيقول لست هنا كم فيذكر خطيئته اليت أصاب فسجدوا لك اشفع لنا 
فيستحيي ربه منها و لكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه اهللا عز و جل قال فيأتون نوحا فيقول لست هنا كم فيذكر 

يأتون إبراهيم فيقول لست خطيئته اليت أصاب فيستحيي ربه منها و لكن ائتوا إبراهيم الذي الذي اختذه اهللا خليال ف
هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحيي ربه منها و لكن ائتوا موسى الذي كلمه اهللا تكليما و أعطاه التوراة 
فيأتون موسى فيقول لست هناكم و يذكر خطيئته اليت أصاب فيستحيي ربه منها و لكن ائتوا عيسى روح اهللا و 

فيقول لست هناكم ولكن ائتوا حممدا عبدا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما كلمته فيأتون عيسى روح اهللا وكلمته 
تأخر قال قال رسول اهللا فيأتون فاستأذن على ريب فيؤذن يل فإذا أنا رايته فاقع ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين 



تحميد يعلمنيه ريب فأشفع فيقال يا حممد ارفع رأسك و قل تسمع و سل تعط و اشفع تشفع فارفع رأسي فامحد ريب ب
فيحد يل حدا فأخرجهم من النار و أدخلهم اجلنة مث أعود فأقع ساجدا فيدعين ما شاء اهللا ان يدعين مث يقول ارفع 

رأسك يا حممد قل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأرفع رأسي فامحد ريب بتحميد يعلمنيه ريب مث اشفع فيجد يل حدا 
ة قال فال ادري يف الثالثة أو يف الرابعة قال فأقول يا رب ما بقي يف النار إال من فأخرجهم من النار وأخلهم اجلن

حبسه القران أي وجب عليه اخللود و ذكر ابن خزمية عن ابن عبد احلكم عن أبيه و شعيب بن الليث عن الليث 
قوه من احلبس فيقولون حدثنا معمر بن سليمان عن محيد عن انس قال يلقى الناس يوم القيامة ما شاء اهللا أن يل

  انطلقوا بنا إىل آدم فيشفع لنا إىل ربنا فذكر احلديث 

إىل أن قال فينطلقون إىل حممد فأقول أنا هلا فانطلق حىت استفتح باب اجلنة فيفتح يل فادخل وريب على عرشه فأخر 
احلديث فاستأذن على  ساجدا و ذكر احلديث وقال أبو عوانة و ابن أيب عروبة و مهام و غريهم عن انس يف هذا

ريب فإذا رايته وقعت ساجدا و قال عفان عن محاد بن سلمة عن ثابت عن انس فآيت ريب و هو على سريره أو 
كرسيه فأخر له ساجدا له و ساقه ابن خزمية بسياق طويل و قال فيه فاستفتح فإذا نظرت إىل الرمحن وقعت له 

تة عنه ثبوتا يقطع به أهل العلم باحلديث و السنة و يف حديث أيب هريرة ساجدا له ورؤية النيب لربه يف هذا املقام ثاب
أنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة و ال فخر و أنا سيد ولد آدم و ال فخر و أنا صاحب لواء احلمد و ال 

ل جالله فاخر له فخر و أنا أول من يدخل اجلنة و ال فخر اخذ حبلقة باب اجلنة فيؤذن يل فيستقبلين وجه اجلبار ج
ساجدا و قال الدار قطين حدثنا حممد بن إبراهيم النسائي العدل مبصر حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر القاضي 

حدثنا أبو بكر إبراهيم بن حممد حدثنا اخلليل عن عمر االشج عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن انس عن النيب 
سىن و زيادة قال النظر إىل وجه اهللا تعاىل عز و جل حدثنا أبو صاحل عبد يف قول اهللا عز و جل للذين احسنوا احل

الرمحن بن سعيد بن هارون االصبهاين و حممد بن جعفر بن امحد الطربي و حممد بن علي بن إمساعيل االيلي قالوا 
ر بن عبد احلميد حدثنا عبد اهللا بن روح املدائين حدثنا سالم بن سليمان حدثنا ورقاء و إسرائيل و شعبة و جري

كلهم قالوا حدثنا ليث بن عثمان بن أيب محيد عن انس بن مالك قال قال مسعت رسول اهللا يقول أتاين جربيل و يف 
كفه كاملرآة البيضاء حيملها فيها كالنكتة السوداء فقلت ما هذه اليت يف يدك يا جربيل فقال هذه اجلمعة فقلت و ما 

ت و ما يكون لنا فيها قال يكون عيدا لك و لقومك من بعدك و يكون اليهود و اجلمعة قال لكم فيها خري كثري قل
النصارى تبعا لك قلت و ما لنا فيها قال لكم فيها ساعة ال يسأل اهللا عبد فيها شيئا إال و هو له قسم إال أعطاه إياه 

يها قال هي الساعة و حنن أو ليس له بقسم إال ذخر له يف آخرته ما هو اعظم منه قلت و ما هذه النكتة اليت ف
ندعوه يوم املزيد قلت و ما ذاك يا جربيل قال إن ربك اختذ يف اجلنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض فإذا كان يوم 

اجلمعة هبط من عليني على كرسيه فيحف الكرسي بكراسي من نور فيجيء النبيون حىت جيلسوا على تلك 
  الكراسي و حيف 

من ذهب مكللة باجلوهر مث جييء الصديقون و الشهداء حىت جيلسوا على تلك املنابر مث  الكراسي مبنابر من نور و
ينزل أهل الغرف من غرفهم حىت جيلسوا على تلك الكثبان مث يتجلى هلم اهللا عز و جل فيقول أنا الذي صدقتكم 

تح هلم يف ذلك ما ال عني وعدي و أمتمت عليكم نعميت و هذا حمل كراميت فسلوين فيسألونه حىت تنتهي رغبتهم فيف
رأت و ال أذن مسعت و ال خطر على قلب بشر و ذلك مبقدار منصرفكم من اجلمعة مث يرتفع على كرسيه عز و 
جل و يرتفع معه النبيون و الصديقون و يرجع أهل الغرف إىل غرفهم و هي لؤلؤة بيضاء و زبرجدة خضراء و 



فيها و أزواجها و خدامها و مثارها متدليات فيها فليسوا إيل شيء  ياقوتة محراء غرفها و أبواهبا وأهنارها مطردة
بأحوج منهم إىل يوم اجلمعة ليزدادوا نظرا إىل رهبم و يزدادوا منه كرامة هذا حديث كبري عظيم الشان رواه أئمة 

يدة قال حدثين السنة و تلقوه بالقبول و مجل به الشافعي مسنده فرواه عن إبراهيم بن حممد قال حدثين موسى بن عب
أبو األزهر عن عبد اهللا بن عبد بن عمري انه مسع انس بن مالك فذكر بنحوه و قد تقدم لفظه مث قال الشافعي أنبانا 
إبراهيم قال حدثين أبو عمران إبراهيم ابن اجلعد عن انس شبيها به و زاد فيه أشياء و رواه حممد بن إسحاق قال 

عمري عن انس به و قال فيه مث يتجلى هلم رهبم عز و جل حىت ينظروا إىل  حدثين ليث بن أيب سليم عن عثمان بن
وجهه الكرمي و ذكر باقي احلديث و رواه عمرو ابن أيب قيس عن أيب ظبية عن عاصم عن عثمان بن عمري أيب 
النبيون اليقظان عن انس وجوده و فيه فإذا كان يوم اجلمعة نزل على كرسيه مث حف الكرسي مبنابر من نور فيجيء 

حىت جيلسوا عليها و جييء أهل الغرف حىت جيلسوا على الكثب قال مث يتجلى هلم رهبم تبارك و تعاىل فينظرون إليه 
فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي و أمتمت عليكم نعميت و هذا حمل كراميت سلوين فيسألونه الرضى قال رضاي آمن 

قال فيشهدهم بالرضاء مث يسألونه حىت تنتهي رغبتهم و ذكر  لكم داري و أنا لكم كراميت سلوين فيسألونه الرضى
احلديث و رواه على ابن حرب حدثنا إسحاق ابن سليمان حدثنا عنبسة بن سعيد عن عثمان بن عمري ورواه احلسن 

بن عرفة حدثنا عمار بن حممد بن أخت سفيان الثوري عن ليث بن أيب سليم عن عثمان و قال فيه مث يرتفع على 
و يرتفع معه النبيون و الصديقون و الشهداء و يرجع أهل الغرف إىل غرفهم و رواه الدار قطين من طريق  كرسيه

  آخر من حديث قتادة عن 

انس قال مسعته يقول بينا حنن حول رسول اهللا إذ قال أتاين جربيل يف يده كاملرآة البيضاء يف وسطها كالنكتة 
م اجلمعة يعرضه عليك ربك ليكون لك عيدا و المتك من بعدك قال السوداء قلت يا جربيل ما هذا قال هذا يو

قلت يا جربيل ما هذه النكتة السوداء قال هي الساعة و هي تقوم يوم اجلمعة و هو سيد أيام الدنيا و حنن ندعوه يف 
من مسك أبيض فإذا  اجلنة يوم املزيد قال قلت يا جربيل ومل تدعونه يوم املزيد قال إن اهللا اختذ يف اجلنة واديا افيح

كان يوم اجلمعة نزل ربنا عز و جل على كرسيه إىل ذلك الوادي و قد حف الكرسي مبنابر من ذهب مكاله 
باجلوهر وقد حفت تلك املنابر بكراسي من نور مث يؤذن ألهل الغرف فيقبلون خيوضون كثبان املسك إىل الركب 

حىت ينتهوا إىل ذلك الوادي فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث  عليهم اسورة الذهب و الفضة و ثياب السندس و احلرير
اهللا عليهم رحيا يقال هلا املثرية أثارت ينابيع املسك األبيض يف وجوههم و ثياهبم و هم يومئذ جرد مرد مكحلون 
و أبناء ثالث و ثالثني سنة على صورة آدم يوم خلقه اهللا عز و جل فينادي رب العزة تبارك و تعاىل رضوان و ه

خازن اجلنة فيقول يا رضوان ارفع احلجب بيين وبني عبادي ورواري فإذا رفع احلجب بينه و بينهم فرأوا هباءه و 
نوره مهوا له بالسجود فيناديهم تبارك و تعاىل بصوته ارفعوا رؤسكم فإمنا كانت العبادة يف الدنيا و أنتم اليوم يف دار 

كم وعدي و أمتمت عليكم نعميت فهذا حمل كراميت فسلوين ما شئتم اجلزاء سلوين ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقت
فيقولون ربنا و أي خري مل تفعله بنا الست أعنتنا على سكرات املوت و آنست منا الوحشة يف ظلمات القبور 

وآمنت روعتنا عند النفخة يف الصور ألست أقلت عثراتنا و سترت علينا القبيح من فعلنا و ثبت على جسر جهنم 
قدامنا لست الذي أدنيتنا من جوارك و أمسعتنا لذاذة منطقك و جتليت لنا بنورك ذي خري مل تفعله بنا فنعوذ باهللا عز أ

و جل فيناديهم بصوته فيقول أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي و أمتمت عليكم نعميت فسلوين فيقولون نسألك 
يح من أموركم و أدنيت مين جواركم و أمسعتكم رضاك فيقول برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم و سترت عليكم القب



لذاذة منطقي و جتليت لكم بنوري فهذا حمل كراميت فسلوين فيسألونه حىت تنتهي رغبتهم مث يقول عز و جل سلوين 
  فيسألونه حىت تنتهي رغبتهم مث يقول عز و جل 

عني رأت و ال أذن مسعت و ال خطر سلوين فيقولون رضينا و ربنا و سلمنا فيزيدهم من مزيد فضله و كرامته ماال 
على قلب بشر و يكون ذلك مقدار تفرقهم من اجلمعة قال انس فقلت بأيب أنت و أمي يا رسول اهللا و ما مقدار 
تفرقهم قال كقدر اجلمعة إىل اجلمعة قال مث حيمل عرش ربنا تبارك و تعاىل معهم املالئكة و النبيون مث يؤذن ألهل 

هم و مها غرفتان من زمردتني خضراوين و ليسوا إىل شيء أشوق منهم إىل اجلمعة لينظروا الغرف فيعودون إىل غرف
إىل رهبم عز و جل و ليزيدهم من مزيد فضله و كرامته قال انس مسعته من رسول اهللا و ليس بيين و بينه أحد و 

ن يزيد قال اخربين حممد بن شعيب رواه الدار قطين أيضا عن أيب بكر النيسابوري قال اخربين أبو العباس بن الوليد ب
قال اخربين عمر موىل عفرة عن انس و رواه حممد بن خالد بن جين حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع حدثنا صفوان 

قال قال انس قال رسول اهللا و رواه أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرمحن بن حممد عن ليث عن أيب عثمان عن 
حممد بن إسحاق بن خزمية عن زهري بن حرب حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن أيب محيد  انس و رواه إمام األئمة

عن انس و رواه األسود بن عامر قال ذكر يل عن شريك عن أيب اليقظان عن انس و رواه ابن بطة يف اإلبانة من 
  حديث األعمش عن أيب وائل عن حذيفة و سيأيت سياقه و قد مجع ابن أيب داود طرقه فصل 

و أما حديث بريدة بن احلصيب فقال إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن إبان 
القرشي حدنا بشري بن املهاجر عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا ما منكم من أحد إال سيحلو اهللا به 

  ل يوم القيامة ليس بينه و بينه حجاب و ال ترمجان فص
و أما حديث أيب بن رزين العقيلي فرواه اإلمام امحد من حديث شعبة و محاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع 
بن خدش عن أيب رزين قال قلنا يا رسول اهللا أكلنا يرى ربه عز و جل يوم القيامة قال نعم قلت و ما آية ذلك يف 

نعم قال اهللا اكرب و اعظم قال عبد اهللا قال أيب الصواب حدس  خلقه قال أليس كلكم ينظر إىل القمر ليلة البدر قلنا
  و قال أبو داود سليمان بن األشعث حدثنا موسى بن 

إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة به فقد اتفق شعبة و محاد بن سلمة و حسبك هبما على روايته عن يعلى بن عطاء و 
م ذكره يف حديثه الطويل و أبو رزين العقيلي له صحبة و رواه الناس عنهما و عن أيب رزين فيه إسناد آخر قد تقد

عداده من أهل الطائف و هو لقيط بن عامر و يقال لقيط بن صربة هكذا قال البخاري و ابن أيب حامت و غريمها و 
قيل مها اثنان و لقيط بن عامر غري لقيط بن صربة و الصحيح األول و قال ابن عبد الرب من قال لقيط بن صربة 

  ه إىل جده و هو لقيط بن عامر ابن صربة فصل نسب
و أما حديث جابر بن عبد اهللا فقال اإلمام امحد حدثنا روح بن جرير اخربين أبو الزبري انه مسع جابرا يسأل عن 

الورود فقال حنن يوم القيامة على كذا و كذا أي فوق الناس فتدعى األمم بأوثاهنا و ما كانت تعبد األول فاألول مث 
نا ربنا بعد ذلك فيقول و من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حىت ننظر إليك فيتجلى هلم يأتي

تبارك و تعاىل يضحك قال فينطلق هبم و يتبعونه و يعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا مث يتبعونه على جسر 
ور املنافق مث ينجو املؤمنون فتنجوا أول زمرة وجوههم جهنم و عليه كالليب و حسك تأخذ من شاء اهللا مث يطفأ ن

كالقمر ليلة البدر و سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوهنم كأضواء النجوم يف السماء مث كذلك مث حتل الشفاعة 
عل أهل حىت خيرج من النار من قال ال اله إال اهللا و كان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية فيجعلون بفناء اجلنة و جي



اجلنة يرشون عليهم املاء حىت ينبتون نبات الشيء يف السيل و يذهب حراقه مث يسأل حىت جيعل اهللا له الدنيا و 
عشرة أمثاهلا معها رواه مسلم يف صحيحه و هذا الذي وقع يف احلديث من قوله على كذا و كذا قد جاء مفسرا يف 

ني حنن يوم القيامة على تل مشرفني على اخلالئق و قال عبد رواية صحيحة ذكرها عبد احلق يف اجلمع بني الصحيح
الرزاق أنبانا رباح بن زيد قال حدثين ابن جريج قال اخربين زياد بن سعد أن أبا الزبري اخربه عن جابر بن عبد اهللا 

وسكم قال قال رسول اهللا يتجلى هلم الرب تبارك و تعاىل ينظرون إىل وجهه فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا رؤ
  فليس هذا بيوم عبادة و قال الدار قطين أنبأنا امحد بن عيسى بن السكن حدثنا امحد بن حممد 

حممد بن عمر بن يونس حدثنا حممد بن شرحبيل الصنعاين قال حدثين ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 
اه أبو قرة عن مالك بن انس عن زياد بن سعد قال قال رسول اهللا يتجلى لنا ربنا عز و جل يوم القيامة ضاحكا ورو

حدثنا أبو الزبري عن جابر انه مسع رسول اهللا يقول إذا كان يوم القيامة مجعت األمم فذكر احلديث و فيه فيقول 
أتعرفون اهللا عز و جل إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول و كيف تعرفونه و مل تروه فيقولون نعلم أن ال عدل له قال 

م تبارك و تعاىل فيخرون له سجدا و قال ابن ماجة يف سننه حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب فيتجلى هل
حدثنا أبو عاصم العباداين عن فضل بن عيسى الرقاشي عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول 

ا الرب جل جالله قد اشرف عليهم من فوقهم اهللا بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذ
فقال السالم عليكم أهل اجلنة و هو قول اهللا عز و جل سالم قوال من رب رحيم فال يلتفتون إىل شيء مما هم فيه 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حىت حيتجب عنهم و تبقى فيهم بركته و نوره و قال حرب يف مسائله حدثنا حيىي 

دثنا حيىي بن حممد أبو عاصم العباداين فذكره و عند البيهقي يف هذا احلديث سياق آخر رواه أيضا ابن أيب حزم ح
من طريق العباداين عن الفضل بن عيسى بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا بينا أهل اجلنة يف 

بارك و تعاىل قد اشرف فقال تعاىل يا أهل جمالس هلم إذ سطع هلم نور على باب اجلنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب ت
اجلنة سلوين قالوا نسألك الرضى عنا قال رضائي أحلكم داري و أنالكم كراميت هذا أواهنا فسلوين قالوا نسألك 
الزيادة قال فيؤتون بنجائب من ياقوت امحر أزمتها زمرد اخضر و ياقوت امحر فجاءوا عليها تضع حوافرها عند 

اهللا بأشجار عليها الثمار فتجيء جواري احلور العني و هن يقلن حنن الناعمات فال نبأس و حنن  منتهى طرفها فيأمر
اخلالدات فالت منوت أزواج قوم مؤمنني كرام و يأمر اهللا عز و جل بكثبان من مسك أبيض اذفر فيثري عليهم رحيا 

ملالئكة يا ربنا قد جاء القوم مرحبا بالصادقني يقال هلا املثرية حىت تنتهي هبم إىل جنة عدن و هي قصبة اجلنة فتقول ا
  و مرحبا بالطائعني قال فيكشف هلم احلجاب فينظرون إىل اهللا تبارك 

وتعاىل و يتمتعون بنور الرمحن حىت ال يبصر بعضهم بعضا مث يقول أرجعوهم إىل القصور بالتحف فريجعون و قد 
ال من غفور رحيم رواه يف كتاب البعث و املنشور و يف ابصر بعضهم بعضا فقال رسول اهللا فذاك قوله تعاىل نز

كتاب الرؤية قال و قد مضى يف هذا الكتاب و يف كتاب الرؤية ما يؤكد هذا اخلرب و قال الدارقطين أنبأنا احلسن 
 ذئب بن إمساعيل أنبانا أبو احلسن بن إمساعيل أنبانا أبو احلسن علي بن عبدة حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن ابن أيب

  عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال النيب إن اهللا عز و جل يتجلى للناس عامة و يتجلى أليب بكر خاصة فصل 
و أما حديث أيب امامة فقال ابن وهب اخربين يونس بن يزيد عن عطاء اخلراساين عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن 

نا رسول اهللا فكان اكثر خطبته ذكر الدجال حيذرنا منه و حيدثنا عمرو بن عبد اهللا احلضرمي عن أيب امامة قال خطب
عنه حىت فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ إن اهللا عز و جل مل يبعث نبيا إال حذر أمته و إين آخر األنبياء و 



رج فيكم أنتم آخر األمم و هو خارج فيكم ال حمالة فان خيرج و أنا بني أظهركم فانا حجيج كل مسلم وإن خي
بعدي فكل امرء حجيج نفسه و اهللا خليفيت على كل مسلم انه خيرج من خلة بني العراق والشام عاث ميينا و عاث 
مشاال يا عباد اهللا اثبتوا و أنه يبدأ فيقول أنا نيب و ال نيب بعدي مث يثين فيقول أنا ربكم و لن تروا ربكم حىت متوتوا و 

كل مؤمن فمن لقيه منكم فليتفل يف وجهه و ليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف انه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه 
و انه يسلط على نفس من بين آدم فيقتلها مث حيييها و انه ال يعدو ذلك و ال يسلط على نفس غريها و إن من فتنته 

كن بردا و سالما كما إن معه جنة و نارا فناره جنة و جنته نار فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه و ليستغث باهللا ت
كانت النار بردا و سالما على إبراهيم و إن أيامه أربعون يوما يوما كسنة و يوما كشهر و يوما كجمعة و يوما 

كاأليام وآخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند باب املدينة فيمسي قبل إن يبلغ باهبا اآلخر قالوا فكيف نصلي يا 
ون كما تقدرون يف األيام الطوال و رواه الدار قطين عن ابن صاعد عن امحد بن رسول اهللا يف تلك األيام قال تقدر

  الفرح عن ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن أيب عمرويه 

  فصل 
وأما حديث زيد بن ثابت فقال اإلمام امحد حدثنا أبو املغرية قال حدثين أبو بكر قال حدثين ضمرة بن حبيب عن 

اء و أمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حني تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك زيد بن ثابت أن رسول اهللا علمه دع
و سعديك و اخلري يف يديك و منك و إليك اللهم و ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف 
م و ما فمشيئتك بني يديه ما شئت كان و ما مل تشأ مل يكن وال حول و ال قوة إال بك انك على كل شيء قدير الله
صليت من صالة فعلى من صليت و ما لعنت من لعنة أنت وليي يف الدنيا و اآلخرة توفين مسلما و احلقين 

بالصاحلني أسألك اللهم الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد املوت و لذة النظر إىل وجهك و الشوق إىل لقائك من 
أو اظلم أو اعتدي أو يعتدى علي أو اكسب خطيئة غري ضراء و مضرة و ال فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن اظلم 

حمبطة أو ذنبا ال تغفره اللهم فاطر السماوات و األرض عامل الغيب و الشهادة ذا اجلالل و اإلكرام فاين اعهد إليك 
يف هذه احلياة الدنيا و أشهدك و كفى بك شهيدا إين اشهد أن ال اله إال أنت وحدك ال شريك لك لك امللك و لك 

د و أنت على كل شيء قدير و اشهد أن حممدا عبدك و رسولك و اشهد أن وعدك حق و أن لقائك حق و احلم
اجلنة حق و الساعة آتية ال ريب فيها و أنت تبعث من يف القبور و اشهد انك تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضيعة و 

فر الذنوب إال أنت و تب علي انك أنت عورة و ذنب و خطيئة و إين ال أثق إال برمحتك فاغفر يل ذنيب فإنه ال يغ
  التواب الرحيم رواه أبو داود يف صحيحه فصل 

وأما حديث عمار بن ياسر فقال األمام امحد حدثنا إسحاق األزرق عن شريك عن أيب هاشم عن أيب جملز قال صلى 
أما إين قد دعوت فيها بدعاء بنا عمار صالة فاوجز فيها فأنكروا ذلك فقال أمل أمت الركوع و السجود قالوا بلى قال 

كان رسول اهللا يدعو به اللهم بعلمك الغيب و قدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل و توفين إذا 
علمت الوفاة خريا يل و اسالك خشيتك يف الغيب و الشهادة و كلمة احلق يف الغضب و الرضا و القصد يف الفقر 

  الشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة و ال فتنة و الغىن و لذة النظر إىل وجهك و 

  مضلة اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين و أخرجه ابن حبان و احلاكم يف صحيحيهما فصل 
و أما حديث عائشة ففي صحيح احلاكم من حديث الزهري عن عروة عنها قالت قال رسول اهللا جلابر يا جابر إال 

 خبري قال شعرت أن اهللا أحيا أباك فاقعده بني يديه فقال متن علي عبدي ما شئت أعطكه أبشرك قال بلى بشرك اهللا



قال يا رب ما عبدتك حق عبادتك أمتىن عليك أن تردين إىل الدنيا فاقاتل مع نبيك فاقتل فيك مرة أخرى قال انه قد 
ه و للترمذي فيه سياق أمت من هذا سلف مين انك إليها ال ترجع و هو يف املسند من حديث جابر و يف مسنده ادخل

عن جابر قال ملا قتل عبد اهللا بن عمرو ابن حزام يوم أحد قال قال رسول اهللا يا جابر إال أخربك ما قال اهللا عز و 
جل ألبيك قال بلى قال ما كلم اهللا عز و جل أحدا إال من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي متن علي 

ييين فاقتل فيك ثانية قال انه سبق مين اهنم إليها ال يرجعون قال يا رب فابلغ من ورائي فانزل أعطك قال يا رب حت
اهللا عز و جل هذه اآلية و ال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا اآلية قال الترمذي هذا حديث حسن غريب 

  قلت و إسناده صحيح و رواه احلاكم يف صحيحه فصل 
بن عمر فقال الترمذي حدثنا عبد بن محيد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير بن أيب فأخته و قال وأما حديث عبد اهللا 

الطرباين حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو معاوية حممد بن حازم عن عبد امللك بن اجبر عن ثوير بن أيب فاختة عن ابن 
لفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إىل عمر قال قال رسول اهللا إن أدىن أهل اجلنة منزلة لرجل ينظر يف ملكه أ

أزواجه و سرره و خدمه و إن أفضلهم منزلة من ينظر إىل وجه اهللا تبارك و تعاىل كل يوم مرتني قال الترمذي و 
روى هذا احلديث من غري وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا و رواه عبد امللك بن اجبر عن ثوير عن 

ر مرفوعا و روى االشجعي عبيد اهللا عن سفيان الثوري عن جماهد عن ابن عمر حنوه و مل يرفعه جماهد عن ابن عم
  حدثنا بذلك أبو كريب قلت و رواه احلسن بن عرفة عن شبابة 

عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا و زاد فيه مث قرأ رسول اهللا وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة و قال 
ن بشري عن أبيه عن كريز بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا يوم القيامة أول يوم سعيد بن هشيم ب

نظرت فيه عني إىل اهللا تبارك و تعاىل ورواه الدار قطين عن مجاعة عن امحد بن حيىي بن حبان الرقي عن إبراهيم بن 
ونس حدثنا عبد احلميد بن صاحل حدثنا أبو خرزاذ عنه و قال الدارقطين حدثنا امحد بن سليمان حدثنا امحد بن ي

شهاب اخلياط عن خالد بن دينار عن محاد بن جعفر عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول إال أخربكم 
بأسفل أهل اجلنة قالوا بلى يا رسول اهللا فذكر احلديث إىل أن قال حىت إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ و ظنوا أن ال 

نه و اشرف الرب تبارك و تعاىل عليهم فينظرون إىل وجه الرمحن عز و جل فيقول يا أهل اجلنة هللوين نعيم افضل م
و كربوين و سبحوين مبا كنتم هتللونين و تكربوين و تسبحوين يف دار الدنيا فيتجاوبون بتهليل الرمحن فيقول تبارك و 

جل و قال عثمان بن سعيد الدارمي يف رده على بشر تعاىل لداود يا داود قم فمجدين فيقوم داود فيمجد ربه عز و 
املريسي حدثنا امحد بن يونس عن أيب شهاب اخلياط عن خالد بن دينار عن محاد بن جعفر عن ابن عمر يرفعه إىل 

النيب إن أهل اجلنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ و ظنوا أن ال نعيم افضل منه جتلى هلم الرب تبارك و تعاىل فنظروا 
  ىل وجه الرمحن فنسوا كل نعيم عاينوه حني نظروا إىل وجه الرمحن فصل إ

و أما حديث عمارة بن رويبة فقال ابن بطة يف اإلبانة حدثنا عبد الغافر بن سالمة احلمصي حدثنا حممد بن عوف بن 
ل بن أيب خالد عن أيب سفيان الطائي حدثنا أبو اليمان حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن إمساعي

بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال نظر النيب إىل القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
ال تضارون يف رؤيته فان استطعتم إال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس و صالة قبل غروهبا فافعلوا قال ابن بطة 

بن امحد عن أيب بكر امحد بن هارون حدثنا عبد الرزاق بن منصور حدثنا املغرية حدثنا  و اخربين أبو القاسم بن عمر
  املسعودى عن إمساعيل بن 



أيب خالد عن أيب بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال نظر رسول اهللا إىل القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم 
رؤيته فان استطعتم أن ال تغلبوا على ركعتني قبل طلوع الشمس تبارك و تعاىل كما ترون هذا القمر ال تضامون يف 

  وركعتني بعد غروهبا فافعلوا فصل 
و أما حديث سلمان الفارسي فقال أبو معاوية حدثنا عاصم األحول عن أيب عثمان عن سلمان الفارسي قال يأتون 

لنا إىل ربك فيقول نعم أنا صاحبكم النيب فيقولون يا نيب اهللا إن اهللا فتح بك و ختم بك و غفر لك قم فاشفع 
فيخرج حيوش الناس حىت ينتهي إىل باب اجلنة فيأخذ حبلقة الباب فيقرع فيقال من هذا فيقال حممد قال فيفتح له 

  فيجيء حىت يقوم بني يدي اهللا فيستأذن يف السجود فيؤذن له احلديث فصل 
اسم عمر بن امحد عن أيب بكر امحد بن هارون حدثنا و أما حديث حذيفة بن اليمان فقال ابن بطة اخربين أبو الق

يزيد بن مجهور حدثنا احلسن بن حيىي ابن كثري العنربي حدثين أيب عن إبراهيم بن املبارك عن القاسم بن مطيب عن 
األعمش عن أيب وائل عن حذيفة بن اليمان و قال البزار و حدثنا حممد بن معمر و امحد بن عمرو بن عبيد 

ال حدثنا حيىي بن كثري حدثنا إبراهيم ابن املبارك عن القاسم بن مطيب عن األعمش عن أيب وائل عن العصفري قا
حذيفة قال قال رسول اهللا أتاين جربيل فإذا يف كفه مرآة كأصفى املرايا وحسنها و إذا يف وسطها نكتة سوداء قال 

ه اللمعة يف وسطها قال هذه اجلمعة قال قلت يا جربيل ما هذه قال هذه الدنيا صفاؤها و حسناه قال قلت و ما هذ
و ما اجلمعة قال يوم من أيام ربك عظيم و سأخربك بشرفه و فضله و امسه يف اآلخرة أما شرفه و فضله يف الدنيا 
فان اهللا تعاىل مجع فيه أمر اخللق و أما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسأالن اهللا 

ك و تعاىل فيها خريا إال أعطامها إياه و أما شرفه و فضله و امسه يف اآلخرة فان اهللا تبارك و تعاىل إذا صري أهل تبار
اجلنة إىل اجلنة و أهل النار إىل النار و جرت عليهم أيامها و ساعاهتا ليس هبا ليل و ال هنار إال قد علم اهللا تبارك و 

م اجلمعة يف احلني الذي يربز أو خيرج فيه أهل اجلنة إىل مجعتهم نادى مناد يا تعاىل مقدار ذلك و ساعاته فإذا كان يو
  أهل اجلنة اخرجوا إىل 

دار املزيد ال يعلم سعته و عرضه و طوله إال اهللا عز و جل يف كثبان من املسك قال فيخرج غلمان األنياء مبنابر من 
عت هلم و اخذ القوم جمالسهم بعث اهللا تبارك و تعاىل نور و خيرج غلمان املؤمنني بكراسي من ياقوت قال فإذا وض

عليهم رحيا تدعى املثرية تثري عليهم آثار املسك األبيض تدخله من حتت ثياهبم و خترجه يف وجوههم و أشعارهم 
فتلك الريح اعلم كيف تصنع بذلك املسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن اهللا تعاىل قال مث يوحي 

 سبحانه إىل محلة العرش فيوضع بني ظهراين اجلنة و بينه و بينهم احلجب فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول اهللا
أين عبادي الذين أطاعوين يف الغيب و مل يروين و صدقوا رسلي و اتبعوا أمري فسلوين فهذا يوم املزيد قال 

اهللا تعاىل يف قوهلم أن يا أهل اجلنة إين لو مل فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عنا قال فريجع 
ارض عنكم ملا أسكنتكم جنيت فسلوين فهذا يوم املزيد قال فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك أرنا ننظر إليه 
قال فيكشف اهللا تبارك و تعاىل تلك احلجب و يتجلى هلم فيغشاهم من نوره لوال انه قضى عليهم أن ال حيترقوا إال 

ا مما غشيهم من نوره قال مث يقال ارجعوا إىل منازلكم قال فريجعون إىل منازهلم يزاد النور و أمكن و يزاد و احترقو
أمكن حىت يرجعوا إىل صورهم اليت كانوا عليها قال فيقول هلم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة و 

لنا فنظرنا منه إىل ما خفينا به عليكم قال فلهم يف  رجعتم على غريها قال فيقولون ذلك بأن اهللا تبارك و تعاىل جتلى
كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه قال و ذلك قوله عز و جل فال تعلم نفس ما اخفي هلم من قرة أعني جزاء 

مبا كانوا يعملون و قال عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن مسلم بن يزيد السعدي عن 



وله عز و جل للذين احسنوا احلسىن و زيادة قال النظر إىل وجه اهللا عز و جل قال احلاكم و تفسري حذيفة يف ق
  الصحايب عندنا يف حكم املرفوع فصل 

وأما حديث ابن عباس فروى ابن خزمية من حديث محاد بن سلمة عن ابن جدعان عن أيب نضرة قال خطبنا ابن 
  عباس فقال قال رسول اهللا 

و له دعوة تعجلها يف الدنيا و إين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فآيت باب اجلنة فآخذ حبلقة  ما من نيب إال
الباب فاقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا حممد فآيت ريب و هو على كرسيه أو على سريره فيتجلى يل ريب فاخر 

دل بن عباس و قال أبو بكر بن أيب داود حدثنا له ساجدا و رواه ابن عيينة عن ابن جدعان فقال عن أيب سعيد ب
عمى حممد بن األشعث حدثنا ابن جبري قال حدثين أيب جبري عن احلسن عن ابن عباس عن النيب قال إن اهل اجلنة 
يرون رهبم تبارك و تعاىل يف كل يوم مجعة يف رمال الكافور و أقرهبم منه جملسا أسرعهم إليه يوم اجلمعة و ابكرهم 

  ل غدوا فص
و أما حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال الصنعاين حدثنا صدقة بن عمرو العقدي قال قرأت على حممد بن 

إسحاق حدثين أمية بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت عبد اهللا بن عمرو بن 
اهللا املالئكة لعبادته أصنافا فان منهم ملالئكة قياما صافني العاص حيدث مروان بن احلكم و هو أمري املدينة قال خلق 

من يوم خلقهم إىل يوم القيامة و مالئكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إىل يوم القيامة و مالئكة سجودا منذ 
عبدناك خلقهم إىل يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة و جتلى هلم تعاىل و نظروا إىل وجهه الكرمي قالوا سبحانك ما 

  حق عبادتك فصل 
وأما حديث أيب بن كعب فقال الدار قطين حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا حممد بن زكريا بن دينار قال حدثين 
قحطبة بن عالقة حدثنا أبو جلدة عن أيب العالية عن أيب بن كعب عن النيب يف قوله تعاىل للذين احسنوا احلسىن و 

و جل و أما حديث كعب ابن عجرة فقال حممد بن محيد حدثنا إبراهيم بن املختار  زيادة قال النظر إىل وجه اهللا عز
عن ابن جريج عن عطاء اخلراساين عن كعب بن عجرة عن النيب يف قوله تعاىل للذين احسنوا احلسىن و زيادة قال 

  الزيادة النظر إىل وجه اهللا تبارك و تعاىل فصل 
ن سعيد الدارمي حدثنا حممد بن املهاجر عن أيب حليس عن أيب الدرداء و أما حديث فضالة بن عبيد فقال عثمان ب

  أن فضالة يعين ابن عبيد كان يقول 

اللهم إين أسألك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد املوت و لذة النظر إىل وجهك و الشوق إىل لقائك يف غري 
  ضراء مضرة و ال فتنة مضلة فصل 
في مسند أمحد من حديث بقية حدثنا حيىي ابن سعيد عن خالد بن معدان عن و أما حديث عبادة بن الصامت ف

عمرو بن األسود عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة بن الصامت عن النيب انه قال قد حدثتكم عن الدجال حىت 
 خشيت أن ال تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصري أفحج جعد اعور مطموس العني ليست بناتئة و ال جحراء فإن
التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور و إنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا و أما حديث الرجل من أصحاب 

النيب فقال الصنعاين حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال مسعت عدي بن ارطاة خيطب على املنرب 
و هو يعظه يا بين أوصيك أن ال تصلي صالة باملدائن فجعل يعظ حىت بكى و أبكانا مث قال كونوا كرجل قال البنه 

إال ظننت أنك إال تصلي بعدها غريها حىت متوت و تعال يا بين نعمل عمل رجلني كأهنما قد وقفا على النار مث سأال 



الكرة و لقد مسعت فالنا نسي عباد امسه ما بيين و بني رسول اهللا غريه فقال أن رسول اهللا قال إن هللا مالئكة ترعد 
هم من خمافتة ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إال وقعت ملكا يسبح اهللا تعاىل قال و مالئكة سجود منذ فرائص

خلق اهللا السماوات و األرض مل يرفعوا رؤوسهم و ال يرفعوهنا إىل يوم القيامة و صفوف مل ينصرفوا عن مصافهم و 
يوم القيامة وجتلى هلم رهبم فنظروا إليه قالوا سبحانك ما ال ينصرفون إىل يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة فإذا كان 

  عبدناك كما ينبغي لك أن نعبدك فصل 
  و هاك بعض ما قاله بعض أصحاب رسول اهللا و التابعون و أئمة اإلسالم بعدهم 

  قول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال أبو إسحاق عن عامر بن سعد 

سىن و زيادة فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول اهللا قال النظر إىل وجه اهللا قرأ أبو بكر الصديق للذين احسنوا احل
تبارك و تعاىل قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال عبد الرمحن بن أيب حامت حدثنا علي بن ميسرة اهلمداين 

عبيد قال مسعت عليا حدثنا صاحل ابن أيب خالد العنربي عن أيب االحوص عن أيب إسحاق اهلمداين عن عمارة ابن 
يقول من متام النعمة دخول اجلنة و النظر إىل وجه اهللا تبارك و تعاىل يف جنته قول حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه 

قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن مسلم عن زيد عن حذيفة قال الزيادة النظر إىل وجه اهللا تبارك و 
وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم ذكر أبو عوانة عن هالل عن عبد اهللا بن عكيم تعاىل قول عبد اهللا بن مسعود 

قال مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول يف هذا املسجد مسجد الكوفة يبدأ باليمني قبل أن حيدثنا فقال و اهللا ما منكم 
فيقول ما غرك يب يا ابن آدم  من إنسان إال أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما خيلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قال

ثالث مرات ماذا أجبت املرسلني ثالثا كيف عملت فيما علمت و قال ابن أيب داود حدثنا امحد بن األزهر حدثنا 
إبراهيم بن احلكم حدثنا أيب عن عكرمة قال قيل البن عباس كل من دخل اجلنة يرى اهللا عز و جل قال نعم وقال 

ي عن أيب ملك و أيب صاحل عن ابن عباس و عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود أسباط بن نصر عن إمساعيل السد
لزيادة النظر إىل وجه اهللا تبارك و تعاىل قول معاذ بن جبل قال عبد الرمحن بن أيب حامت أنبانا إسحاق بن امحد اخلراز 

السا عند أيب وائل فدخل حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن املغرية بن مسلم عن ميمون بن أيب محزة قال كنت ج
علينا رجل يقال له أبو عفيف فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف إال حتدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى مسعته يقول 
حيشر الناس يوم القيامة يف صعيد واحد فينادي أين املتقون فيقومون يف كنف واحد من الرمحن ال حيتجب اهللا منهم 

ن قال قوم اتقوا الشرك و عبادة األوثان و اخلصوا هللا يف العبادة فيمرون إىل اجلنة قول و ال يستتر قلت من املتقو
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ابن وهب اخربين ابن هليعة عن أيب النصر أن أبا هريرة كان يقول لن تروا ربكم حىت 

عن ثوير عن ابن عمر قال إن أدىن  تذوقوا املوت قول عبد اهللا بن عمر قال حسني اجلعفي عن عبد امللك بن اجبر
  أهل اجلنة منزلة من ينظر إىل ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرى أقصاه و إن أفضلهم منزلة ملن ينظر إىل وجه 

اهللا يف كل يوم مرتني قول فضالة بن عبيد ذكر الدارمي عن حممد بن مهاجر عن أيب حليس عن أيب الدرداء أن 
للهم إين اسألك الرضا بعد القضا و برد العيش بعد املوت و لذة النظر إىل وجهك و قد فضالة بن عبيد كان يقول ا

تقدم قول أيب موسى االشعري قال وكيع عن أيب بكر اهلذيل عن أيب متيمة عن أيب موسى قال الزيادة النظر إىل وجه 
عن أيب مزانة عن أيب موسى  اهللا ويرى يزيد بن هارون و ابن أيب عدي و ابن علية عن التيمي عن اسلم العجلي

االشعري انه كان حيدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال ما صرف أبصاركم عين قالوا اهلالل قال فكيف بكم إذا 
رأيتم وجه اهللا جهرة قول انس بن مالك قال ابن أيب شيبة حدثنا حيىي بن ميان حدثنا شريك عن أيب اليقظان عن 



ينا مزيد قال يظهر هلم الرب تبارك و تعاىل يوم القيامة قول جابر بن عبد اهللا انس بن مالك يف قوله عز و جل و لد
قال مروان بن معاوية عن احلكم بن أيب خالد عن احلسن عن جابر قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة و أدمي عليهم 

ون اجلبار فإذا جتلى هلم بالكرامة جاءهتم خيول من ياقوت امحر ال تبول و ال تروث هلا أجنحة فيقعدون عليها مث يأت
خروا له سجدا فيقول يا أهل اجلنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم ال سخط بعده قال الطربي فتحصل يف 
الباب ممن روى عن رسول اهللا من الصحابة حديث الرؤية ثالث و عشرون نفسا منهم علي و أبو هريرة و أبو 

س و انس و عمار بن ياسر و أيب ابن كعب و ابن مسعود و سعيد و جرير و أبو موسى و صهيب و جابر وابن عبا
زيد بن ثابت و حذيفة بن اليمان و عبادة بن الصامت و عدي بن حامت و أبو رزين العقيلي و كعب بن عجرة و 

فضالة بن عبيد و بريدة بن احلصيب و رجل من أصحاب النيب و قال الدارقطين أنبأنا حممد بن عبد اهللا حدثنا جعفر 
مد األزهر حدثنا مفضل بن غسان قال مسعت حيىي بن معني يقول عندي سبعة عشر حديثا يف الرؤية كلها بن حم

صحاح و قال البيهقي روينا يف إثبات الرؤية عن أيب بكر الصديق و حذيفة بن اليمان و عبد اهللا بن مسعود و عبد 
لو كانوا فيها خمتلفني لنقل اختالفهم يف ذلك اهللا بن عباس و أيب موسى و غريهم و مل يرو عن أحد منهم نفيها و 

إلينا فلما نقلت رؤية اهللا سبحانه و تعاىل باألبصار يف اآلخرة عنهم و مل ينقل عنهم يف ذلك اختالف كما نقل عنهم 
  فيها اختالف يف الدنيا علمنا اهنم كانوا على القول برؤية اهللا باألبصار يف اآلخرة متفقني و جمتمعني 

  فصل 
التابعون و نزل اإلسالم و عصابة اإلميان من أئمة احلديث و الفقه و التفسري و أئمة التصوف فأقواهلم اكثر من  وأما

أن حييط هبا إال اهللا عز و جل قال سعيد بن املسيب الزيادة النظر إىل وجه اهللا رواه مالك عن حيىي عنه و قال احلسن 
 عنه وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى الزيادة النظر اىل وجه اهللا تعاىل رواه الزيادة النظر إىل وجه اهللا رواه ابن ايب حامت

محاد بن زيد عن ثابت عنه و قاله عامر بن سعد البجلي ذكره سفيان عن أيب إسحاق عنه و قاله عبد الرمحن ابن 
عمر بن عبد سابط رواه جرير بن ليث عنه و قاله عكرمة و جماهد و قتادة و السدي و الضحاك و كعب و كتب 

العزيز إىل بعض عماله أما بعد فاين أوصيك بتقوى اهللا و لزوم طاعته و التمسك بأمره و املعاهدة على ما محلك اهللا 
من دينه و استحفظك من كتابه فإن بتقوى اهللا جنا أولياء اهللا من سخطه و هبا رافقوا أنبياءه و هبا نضرت وجوههم و 

لدنيا ومن الفنت و من كرب يوم القيامة و قال احلسن لو علم العابدون يف الدنيا نظروا إىل خالقهم و هي عصمة يف ا
اهنم ال يرون رهبم يف اآلخرة لذابت أنفسهم يف الدنيا و قال األعمش و سعيد بن جبري أن اشرف أهل اجلنة ملن ينظر 

ط إال قال طييب ألهلك فزادت إىل اهللا تبارك و تعاىل غدوة و عشية و قال كعب ما نظر اهللا سبحانه إىل اجلنة ق
ضعفا على ما كانت حىت يأتيها أهلها و ما من يوم كان هلم عيد يف الدنيا إال و خيرجون يف مقداره يف رياض اجلنة 

فيربز هلم الرب تبارك و تعاىل فينظرون إليه و تسفى عليهم الريح املسك و ال يسألون الرب تعاىل شيئا إال أعطاهم 
دادوا على ما كانوا عليه من احلسن و اجلمال سبعني ضعفا مث يرجعون إىل أزواجهم و قد حىت يرجعوا و قد از

ازددن مثل ذلك و قال هشام بن حسان أن اهللا سبحانه و تعاىل يتجلى ألهل اجلنة فإذا رآه أهل اجلنة نسوا نعيم 
 جيحدوا الرؤية و خيالفوا أهل السنة اجلنة و قال طاووس أصحاب املراء و املقاييس ال يزال هبم املراء و املقاييس حىت

و قال شريك عن أيب إسحاق السبيعي الزيادة النظر إىل وجه الرمحن تبارك و تعاىل و قال محاد بن زيد عن ثابت عن 
احلسىن و زيادة قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة أعطوا فيها عبد الرمحن بن أيب ليلى انه تلى هذه اآلية للذين احسنوا 

ما سألوا و ما شاؤا فيقول اهللا عز و جل هلم انه قد بقي من حقكم شيء مل تعطوه فتجلى هلم رهبم فال يكون ما 
  أعطوه عند ذلك بشيء فاحلسىن اجلنة 



بعد نظرهم إىل رهبم تبارك و تعاىل و قال و الزيادة النظر إىل وجه رهبم عز و جل و ال يرهق وجوههم قتر و ال ذلة 
علي بن املديين سألت عبد اهللا بن املبارك عن قوله تعاىل فمن كانا يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا قال عبد اهللا 
من أراد النظر إىل وجه اهللا تبارك و تعاىل خالقه فليعمل عمال صاحلا و ال خيرب به أحدا و قال نعيم بن محاد مسعت 

بن املبارك يقول ما حجب اهللا عز و جل أحدا عنه إال عذبه مث قرأ كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون مث اهنم لصالوا ا
اجلحيم مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال بالرؤية ذكره ابن أيب الدنيا عن يعقوب عن إسحاق عن نعيم و قال 

مخسني سنة فقلت له يا أبا عبد اهللا أن عندنا قوما من املعتزلة  عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد اهللا منذ
ينكرون هذه األحاديث أن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا وأن أهل اجلنة يرون رهبم فحدثين بنحو عشرة أحاديث يف 

بن قبيصة هذا و قال أما حنن قد أخذنا ديننا هذا عن التابعني عن أصحاب رسول اهللا فهم عمن اخذوا و قال عقبة 
أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة اليت يف داره فجلس وسطها كأنه مغضب فقال حدثنا سفيان ابن سعيد و 
منذر الثوري و زهري بن معاوية و حدثنا حسن بن صاحل بن حي و حدثنا شريك بن عبد اهللا النخعي هؤالء أبناء 

و تعاىل يرى يف اآلخرة حىت جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن اهللا  املهاجرين حيدثوننا عن رسول اهللا أن اهللا تبارك
  تعاىل ال يرى يعين بشر املريسي فصل 

يف املنقول عن األئمة االربعة ونظائرهم وشيوخهم و اتباعهم على طريقهم ومناهجهم ذكر قول إمام دار اهلجرة 
قال مالك بن انس الناس ينظرون إىل رهبم مالك بن انس قال امحد بن صاحل املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب قال 

عز و جل يوم القيامة بأعينهم و قال احلارث بن مسكني حدثنا أشهب قال سئل مالك بن انس عن قوله عز و جل 
وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة أتنظر إىل اهللا عز و جل قال نعم فقلت إن أقواما يقولون تنظر ما عنده قال بل 

قد قال موسى يا رب ارين انظر إليك قال لن تراين و قال اهللا تعاىل كال اهنم عن رهبم يومئذ  تنظر إليه نظرا و
حملجوبون و ذكر الطربي و غريه انه قيل ملالك بن انس اهنم يزعمون أن اهللا ال يرى فقال مالك السيف السيف ذكر 

  قول ابن املاجشون قال أبو حامت الرازي 

على ابن عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون و سألته عما جحدت اجلهمية فقال مل  قال أبو صاحل كاتب الليث أملى
يزل ميلي الشيطان حىت جحدوا قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة فقالوا ال يراه أحد يوم القيامة 

و نضرته إياهم يف مقعد صدق  فجحدوا و اهللا افضل كرامة اهللا اليت اكرم هبا أولياءه يوم القيامة من النظر إىل وجهه
عند مليك مقتدر فورب السماء و األرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصني له ثوابا لينضر هبا وجههم دون 
اجملرمني و تفلح هبا حجتهم على اجلاحدين و هم عن رهبم يومئذ حملجوبون ال يرونه كما زعموا أنه ال يرى و ال 

عذاب اليم ذكر قول االوزاعي ذكر ابن أيب حامت عنه قال إين ألرجو أن حيجب اهللا يكلمهم و ال ينظر إليهم و هلم 
عز و جل جهما و أصحابه عن افضل ثوابه الذي وعده اهللا عز و جل أولياءه حني يقول وجوه يومئذ ناضرة إىل هبا 

ال ابن أيب حامت حدثنا ناظرة فجحد جهم و أصحابه افضل ثوابه الذي وعده اهللا أولياءه ذكر قول الليث بن سعد ق
إمساعيل بن أيب احلارث حدثنا اهليثم بن خارجة قال مسعت الوليد بن مسلم يقول سالت االوزاعي و سفيان الثوري 

و مالك بن انس و الليث بن سعد عن هذه األحاديث اليت فيها الرؤية فقالوا متر بال كيف قول سفيان بن عيينة 
مل يقل أن القران كالم اهللا و أن اهللا يرى يف اجلنة فهو جهمي و ذكر عنه ابن  ذكر الطربي و غريه عنه انه قال من

أيب حامت انه قال يصلي خلف اجلهمي و اجلهمي الذي يقول ال يرى ربه يوم القيامة قول جرير بن عبد احلميد ذكر 
رجل فصاح به و أخرجه من  ابن أيب حامت عنه انه ذكر حديث ابن سابط يف الزيادة إهنا النظر إىل وجه اهللا فأنكره

جملسه قول عبد اهللا بن املبارك ذكر عبد الرمحن بن أيب حامت عنه إن رجال من اجلهمية قال له يا أبا عبد الرمحن 



خدارا بان جهان جون ببيند و معناه كيف يرى اهللا يوم القيامة فقال بالعني و قال ابن أيب الدنيا حدثنا يعقوب بن 
ن محاد يقول مسعت بن املبارك يقول ما حجب اهللا عنه أحدا إال عذبه مث قرأ كال اهنم عن إسحاق قال مسعت نعيم ب

رهبم يومئذ حملجوبون مث إهنم لصالوا اجلحيم مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال ابن املبارك بالرؤية قول وكيع 
  بن اجلراح 

  يف اجلنة و ال يراه إال املؤمنون  ذكر ابن أيب حامت عنه أنه قال يراه تبارك و تعاىل املؤمنون
قول قتيبة بن سعيد ذكر ابن أيب حامت عنه قال قول األئمة املأخوذ يف اإلسالم و السنة و اإلميان بالرؤية و التصديق 

  باألحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا 

  يف الرؤية 
هذه األحاديث اليت يف الرؤية فقال  قول أيب عبيد القاسم بن سالم ذكر ابن بطة و غريه عنه انه إذا ذكرت عنده

هي عندنا حق و رواها الثقات عن الثقات إىل أن صارت إلينا إال أنا إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا ال نفسر منها شيئا 
و لكن منضيها كما جاءت قول اسود بن سامل شيخ اإلمام امحد قال املروزي حدثنا عبد الوهاب الوراق قال سألت 

عن أحاديث الرؤية فقال احلف عليها بالطالق و باملشي إهنا حق قول حممد ابن إدريس الشافعي قد اسود بن سامل 
تقدم رواية الربيع عنه انه قال يف قوله تعاىل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون ملا حجب هؤالء يف السخط كان يف 

عبد اهللا ونقول به قال نعم وبه ابن اهللا ولو مل يوقن هذا دليل على ان اولياءه يرونه يف الرضا قال الربيع فقلب يا ابا 
حممد بن ادريس انه يرى اهللا عز و جل ملا عبده و قال ابن بطة حدثنا ابن االنباري حدثنا أبو القاسم األمناطي 
وم صاحب املزين قال قال الشافعي رمحه اهللا كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون داللة على إن أولياء اهللا يرونه ي

  القيامة بأبصارهم و وجوههم 
قول إمام السنة امحد بن حنبل قال إسحاق بن منصور قلت ألمحد أليس ربنا تبارك و تعاىل يراه أهل اجلنة أليس 

تقول هبذه األحاديث قال امحد صحيح قال ابن منصور و قال إسحاق بن راهويه صحيح و ال يدعه إال كل مبتدع 
زياد مسعت أبا عبد اهللا و قيل له تقول بالرؤية فقال من مل يقل بالرؤية فهو جهمي  أو ضعيف الرأي و قال الفضل بن

قال مسعت أبا عبد اهللا و بلغه عن رجل انه قال إن اهللا ال يرى يف اآلخرة فغضب غضبا شديدا مث قال من قال إن اهللا 
اهللا عز و جل وجوه يومئذ ناضرة  ال يرى يف اآلخرة فقد كفر عليه لعنة اهللا وغضبه من كان من الناس أليس يقول

إىل رهبا ناظرة وقال كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون وقال أبو داود مسعت امحد وذكر له عن رجل شيء يف الرؤية 
فغضب وقال من قال إن اهللا ال يرى فهو كافر وقال أبو داود ومسعت امحد بن حنبل وقيل له يف رجل حيدث حبديث 

إن اهللا ال يرى يف اآلخرة فقال لعن اهللا من حيدث هبذا احلديث اليوم مث قال أخزى اهللا  عن رجل عن أيب العطوف
هذا وقال أبو بكر املرزوي قيل أليب عبد اهللا تعرف عن يزيد بن هارون عن أيب العطوف عن أيب الزبري عن جابر إن 

  استقر اجلبل فسوف تراين وإن مل يستقر فال تراين يف الدنيا وال 

ة فغضب أبو عبد اهللا غضبا شديدا حىت تبني يف وجهه وكان قاعدا و الناس حوله فأخذ نعله و انتعل و قال يف اآلخر
أخزى اهللا هذا ال ينبغي ان يكتب و دفع ان يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به و قال هذا جهمي كافر خالف 

اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون أخزى اهللا هذا  ما قال اهللا عز و جل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة و قال كال
اخلبيث قال أبو عبد اهللا و من زعم ان اهللا ال يرى يف اآلخرة فقد كفر و قال ابو طالب قال ابو عبد اهللا قول اهللا عز 

و جل هل ينظرون اال ان بأتيهم اهللا يف ظل من الغمام واملالئكة وجاء ربك وامللك صفا صفا فمن قال ان اهللا ال 



يرى فقد كفر وقال إسحاق بن ابراهيم بن هانئ مسعت ابا عبد اهللا يقول من مل يؤمن بالرؤية فهو جهمي و اجلهمي 
كافر و قال يوسف بن موسى بن حممد القطان قيل أليب عبد اهللا أهل اجلنة ينظرون إىل رهبم تبارك و تعاىل و 

مهم و يكلمونه كيف شاؤوا إذا شاءوا قال حنبل ابن يكلمونه و يكلمهم قال نعم ينظر اليهم و ينظرون اليه و يكل
اسحاق مسعت ابا عبد اهللا يقول القوم يرجعون إىل التعطيل يف اقواهلم ينكرون الرؤرية و االثار كلها و ما ظننتم 

على هذا حىت مسعت مقاالهتم قال حنبل و مسعت ابا عبد اهللا يقول من زعم ان اهللا ال يرى يف االخرة فهو جهمي 
كفر و رد على اهللا و على الرسول و من زعم ان اهللا مل يتخذ ابراهيم خليال فقد كفر و رد على اهللا قوله قال  فقد

ابو عبد اهللا فنحن نؤمن هبذه االحاديث و نقرها و منرها كما جاءت و قال االثرم مسعت ابا عبد اهللا يقول فأما من 
بد اهللا و إمنا تكلم من تكلم يف رؤية الدنيا و قال ابراهيم بن يقول ان اهللا ال يرى يف االخرة فهو جهمي قال ابو ع

زياد الصائغ مسعت امحد بن حنبل يقول الرؤية من كذب هبا فهو زنديق و قال حنبل مسعت ابا عبد اهللا يقول ادركنا 
لى حاهلا غري الناس و ما ينكرون من هذه االحاديث شيئا احاديث الرؤية و كانوا حيدثون هبا على اجلملة ميروهنا ع

منكرين لذلك و ال مرتابني و قال ابو عبد اهللا قال اهللا تعاىل و ما كان لبشر ان يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسوال و كلم اهللا موسى من وراء حجاب فقال رب ارين انظر اليك قال لن تراين و لكن انظر إىل 

 اهللا عز و جل ان موسى يراه يف اآلخرة و قال كال اهنم عن رهبم يومئذ اجلبل فان استقر مكانه فسوف تراين فاخرب
  حملجوبون و ال يكون حجاب إال لرؤية اخرب اهللا سبحانه و تعاىل ان من 

شاء اهللا و من اراد ان يراه و الكفار ال يرونه قال حنبل و مسعت ابا عبد اهللا يقول قال اهللا تعاىل وجوه يومئذ ناضرة 
رة و االحاديث اليت تروى يف النظر إىل اهللا تعاىل حديث جابر بن عبد اهللا و غريه و تنظرون إىل ربكم إىل رهبا ناظ

احاديث صحاح و قال للذين احسنوا احلسىن و زيادة النظر إىل وجه اهللا تعاىل قال ابو عبد اهللا نؤمن هبا و نعلم اهنا 
قيامة النشك فيه وال نرتاب قال ومسعت ابا عبد اهللا يقول حق احاديث الرؤية و نؤمن بأن اهللا يرى نرى ربنا يوم ال

و من زعم ان اهللا ال يرى يف االخرة فقد كفر باهللا و كذب بالقرآن ورد على اهللا امره يستتاب فإن تاب و إال قتل 
اسناده قال حنبل قلت أليب عبد اهللا يف احاديث الرؤية فقال هذه صحاح نؤمن هبا و نقر هبا و كلما روى عن النيب 

جيد اقررنا به قال ابو عبد اهللا إذا مل نقر مبا جاء عن النيب و دفعناه و رددنا على اهللا امره قال اهللا عز و جل و ما 
آتاكم الرسول فخذوه و ما هناكم عنه فانتهوا قول اسحاق بن راهويه ذكر احلاكم و شيخ االسالم و غريمها عنه ان 

فقال يا ابا يعقوب هذه االحاديث اليت يرووهنا يف النزول و الرؤية ما هن فقال عبد اهللا بن طاهر امري خراسان سأله 
رواها من روى الطهارة و الغسل و الصالة و االحكام و ذكر اشياء فان يكونوا يف هذه عدوال و إال فقد ارتفعت 

امام األئمة حممد بن  االحكام و بطل الشرع فقال شفاك اهللا كما شفيتين أو كما قال قول مجيع أهل االميان قال
اسحاق بن خزمية يف كتابه ان املؤمنني مل خيتلفوا أن املؤمنني يرون خالقهم يوم املعاد و من انكر ذلك فليس مبؤمن 
عند املؤمنني قول املزين ذكر الطربي يف السنة عن ابراهيم عن أيب داود املصري قال كنا عند نعيم بن محاد جلوسا 

ل يف القرآن فقال اقول انه كالم اهللا فقال غري خملوق فقال غري خملوق قال و تقول ان اهللا فقال نعيم للمزين ما تقو
يرى يوم القيامة قال نعم فلما افترق الناس قام اليه املزين فقال يا ابا عبد اهللا شهرتين على رؤوس الناس فقال إن 

بد اهللا بن بطة مسعت ابا عمر حممد بن عبد الناس قد اكثروا فيك فأردت ان ابرئك قول مجيع أهل اللغة قال ابو ع
الواحد صاحب اللغة يقول مسعت ابا العباس امحد بن حيىي ثعلبا يقول يف قوله تعاىل و كان باملؤمنني رحيما حتيتهم 

يوم يلقونه فيها سالم امجع أهل اللغة على ان اللقاء هاهنا ال يكون إال معاينة و نظرا باالبصار و حسبك هبذا 
  صحة و اللقاء ثابت بنص القران كما تقدم و بالتواتر عن النيب و كل احاديث اللقاء  االسناد



صحيحة كحديث انس يف قصة حديث بئر معونة انا قد لقينا ربنا فرضي عنا و ارضانا و حديث عبادة و عائشة و 
ي اثرة فاصربوا حىت أيب هريرة و ابن مسعود من احب لقاء اهللا احب اهللا لقاءه و حديث انس انكم ستلقون بعد

تلقوا اهللا و رسوله و حديث أيب ذر لو لقيين بقراب االرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا لقيتك بقراهبا مغفرة و 
حديث أيب موسى من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة و غري ذلك من احاديث اللقاء اليت اطردت كلها بلفظ 

  واحد فصل 
  ة يف وعيد منكري الرؤي

قد تقدم قوله تعاىل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون و قول عبد اهللا ابن املبارك ما حجب اهللا عنه احدا إال عذبه مث 
قرأ قوله تعاىل مث اهنم لصالوا اجلحيم مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال بالرؤية و روى مسلم يف صحيحه من 

هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية حديث أيب هريرة قال قالوا يا رسول اهللا 
ليست فيها سحابة قالوا ال قال هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة قالوا ال قال فوالذي نفس 

اكرمك و حممد بيده ال تضارون يف رؤية ربكم إال كما تضارون يف رؤية احدمها فيلقى العبد فيقول أي قل امل 
اسودك و ازوجك و اسخر لك اخليل و االبل و اذرك ترأس و ترفع فيقول بلى فيقول أفظننت انك مالقى فيقول 

ال فيقول فاين انساك كما نسيتين مث يلقى الثاين فيقول أي فل امل اكرمك و اسودك و ازوجك و اسخر لك اخليل و 
ظننت انك مالقي فيقول ال فيقول اين انساك كما نسيتين مث االبل و اذرك تراس و ترفع فيقول بلى أي ريب فيقول أف

يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب امنت بك و بكتبك و رسلك و صليت و صمت و تصدقت و يثين 
خبري ما استطاع فيقول ها هنا إذا مث يقال االن نبعث شاهدا عليك فيتفكر يف نفسه من الذي يشهد علي فيختم على 

قال لفخذه انطقي فينطق فخذه و حلمه و عظامه بعمله و ذلك ليعذر من نفسه و ذلك املنافق و ذلك الذي فيه و ي
يسخط اهللا عليه فامجع بني قوله فانكم سترون ربكم و قوله ملن ظن انه غري مالقيه فإين انساك كما نسيتين و امجاع 

  ان منكر الرؤية احق هبذا الوعيد أهل اللغة على ان اللقاء املعاينة باالبصار حيصل لك العلم ب

و من تراجم أهل السنة على هذا احلديث باب يف الوعيد ملنكري الرؤية كما فعل شيخ االسالم و غريه و باهللا 
  التوفيق فصل 

قد دل القران و السنة املتواترة و امجاع الصحابة و ائمة االسالم و أهل احلديث عصابة االسالم و نزل االميان و 
ول اهللا على ان اهللا سبحانه و تعاىل يرى يوم القيامة باالبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا و خاصة رس

كما ترى الشمس يف الظهرية فإن كان ملا اخرب به اهللا و رسوله عنه من ذلك حقيقة و ان له و اهللا حق احلقيقة فال 
هم أو خلفهم أو امامهم أو عن ميينهم أو عن مشاهلم و ميكن ان يروه إال من فوقهم الستحالة ان يروه من اسفل من

ان مل يكن ملا اخرب به حقيقة كما يقوله افراخ الصابئة و الفالسفة و اجملوس و الفرعونية بطل الشرع و القران فان 
اهللا و الذي جاء هبذه االحاديث هو الذي جاء بالقران والشريعة والذي بلغها هو الذي بلغ الدين فال جيوز ان جيعل 

رسوله عضني حبيث يؤمن ببعض معانيه و يكفر ببعضها فال جيتمع يف قلب العبد بعدد االطالع على هذه االحاديث 
و فهم معناها و انكارها و الشهادة بأن حممد رسول اهللا ابدا و احلمد هللا الذي هدانا هلذا و ما كان لنهتدي لوال ان 

نحرفون يف باب رؤية الرب تبارك و تعاىل نوعان احدمها من يزعم انه هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق و امل
يرى يف الدنيا و حياضر و يسامر و الثاين من يزعم انه ال يرى يف االخرة البتة و ال يكلم عباده و ما اخرب اهللا به 

  ورسوله و امجع عليه الصحابة و االئمة يكذب الفريقني و باهللا التوفيق 



  تونالباب السادس و الس

يف تكليمه سبحانه و تعاىل ألهل اجلنة و خطابه هلم و حماضرته اياهم و سالمه عليهم قال تعاىل ان الذين يشترون 
بعهد اهللا و امياهنم مثنا قليال اولئك ال خالق هلم يف االخرة و ال يكلمهم اهللا و ال ينظر اليهم يوم القيامة و ال يزكيهم 

اهللا من البينات و اهلدى و ال يكلمهم اهللا يوم القيامة فلو كان ال يكلم عباده  و قال يف حق الذين يكتمون ما انزل
املؤمنني لكانوا يف ذلك هم و اعداؤه سواء و مل يكن يف ختصيص اعدائه بانه ال يكلمهم فائدة اصال إذ تكليمه لعباده 

   عما يقولون و قد اخرب اهللا عند الفرعونية و املعطلة مثل ان يقال يؤاكلهم و يشارهبم و حنو ذلك تعاىل اهللا

سبحانه انه يسلم على أهل اجلنة و ان ذلك السالم حقيقة و هو قول من رب رحيم و تقدم تفسري النيب هلذه االية 
يف حديث جابر يف الرؤية و انه يشرف عليهم من فوقهم و يقول سالم عليكم يا أهل اجلنة فريونه عياينا و يف هذا 

م و العلو و املعطلة تنكر هذه االمور الثالثة و تكفر القائل هبا و تقدم حديث أيب هريرة رضي اثبات الرؤية و التكلي
اهللا عنه يف سوق اجلنة و قول النيب وال يبقى أحد يف ذلك اجمللس إال حاضره اهللا حماضرة فيقول يا فالن اتذكر يوم 

سيكلمه ربه يوم القيامة و حديث أيب فعلت كذا و كذا احلديث و تقدم حديث عدي بن حامت ما منكم إال من 
هريرة يف الرؤية و فيه يقول الرب تبارك و تعاىل للعبد امل اكرمك و اسودك احلديث و حديث بريدة ما منكم من 
أحد إال سيخلوا به ربه و ليس بينه و بينه ترمجان و ال حجاب احلديث و حديث انس يف يوم املزيد و خماطبته فيه 

باجلملة فتامل احاديث الرؤية جتد يف اكثرها ذكر التكليم قال البخاري يف صحيحه باب كالم  ألهل اجلنة مرارا و
الرب تبارك و تعاىل مع أهل اجلنة وساق فيه عدة أخاديث فأفضل نعيم أهل اجلنة رؤية وجهه تنارك وتعاىل تكليمه 

  هلها إال به و اهللا املستعان هلم فانكار ذلك انكار لروح اجلنة و اعلى نعيمها و افضله الذي ما طابت أل

  الباب السابع و الستون

  يف ابدية اجلنة و اها وأهنا ال تفىن و ال تبيد 
هذا مما يعلم باالضطرارا ان الرسول اخرب به قال تعاىل و أما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت 

ال تنايف بني هذا و بني قوله إال ما شاء ربك و السماوات و االرض إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ أي مقطوع و 
اختلف السلف يف هذا االستثناء فقال معمر عن الضحاك هو يف الذين خيرجون من النار فيدخلون اجلنة يقول 

سبحانه و تعاىل اهنم خالدون يف اجلنة ما دامت السماوات و االرض إال مدة مكثهم يف النار قلت و هذا حيتمل 
يكون االخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم خمصوصني و هم هؤالء و الثاين و هو االظهر ان  امرين احدمها ام

يكون وقع عن مجلة السعداء و التخصيص باملذكورين هو يف االستثناء و ما دل عليه و احسن من هذين التقديرين 
يبقى يف االية ختصيص و قالت فرقة ان ترد املشيئة إىل اجلميع حيث مل يكونوا يف اجلنة يف املوقف و على هذا فال 

  اخرى هو استثناء استثناه الرب تعاىل 

و ال يفعله كما تقول و اهللا الضربنك إال ان ارى غري ذلك و أنت ال تراه بل جتزم بضربه و قالت فرقة اخرى 
سواء و املعىن عى العرب إذا استثنت شيئا كثريا مع مثله و مع ما هو اكثر منه كان معىن إال يف ذلك و معىن الواو 

هذا سوا ما شاء اهللا من الزيادة على مدة دوام السماوات و االرض هذا قول الفراء و سيبويه جيعل إال مبعىن لكن 
قالوا و نظري ذلك الن تقول يل عليك الف إال االلفني الذين قبلها أي سوى االلفني قال ابن جرير و هذا احب 



عده و قد وصل االستثناء بقوله عطاء غري جمذوذ قالوا و نظريه ان تقول الوجهني إىل ان اهللا تعاىل ال خلف لو
اسكنتك داري حوال إال ما شئت أي سوى ما شئت أو لكن ما شئت من الزيادة عليه و قالت فرقة اخرى هذا 

هو اخللود االستثناء امنا هو مدة احتباسهم عن اجلنة ما بني املوت و البعث و الربزخ إىل ان يصريوا إىل اجلنة مث 
االبد فلم يغيبوا عن اجلنة إال مبقدار اقامتهم يف الربزخ و قالت فرقة اخرى العزمية قد وقعت هلم من اهللا باخللود 

الدائم إىل ان يشاء اهللا خالف ذلك اعالما هلم بأهنم مع خلودهم يف مشيئته و هذا كما قال لنبيه و لئن شئنا لنذهنب 
شا اهللا خيتم على قلبك و قوله قل لو شاء اهللا ما تلوته علكم و نظائره و اخرب عباده بالذي اوحينا اليك و قوله فان ي

سبحانه و ان االمور كلها مبشيئته ما شاء اهللا كان و ما شاء مل يكن و قالت فرقة اخرى الرماد مبدة دوام السماوات 
وات واألرض إال ما شاء اهللا ان يزيدهم و االرض يف هذا العامل فأخرب سبحانه أهنم خالدون يف اجلنة مدة دوام السم

عليه و لعل هذا قول من قال ان إال مبعىن سوى و لكن اختلفت عبارته و هذا اختيار بن قتيبة قال املعىن خالدين 
فيها مدة العامل سوى ما شاء ان يزيدهم من اخللود على مدة العامل و قالت فرقة اخرى ما مبعىن من قوله فانكحوا ما 

ن النساء و املعىن إال من شاء ربك ان يدخله النار بذنوبه من السعداء و الفرق بني هذا القول و بني طاب لكم م
اول االقوال ان االستثناء على هذا القول من املدة و على ذلك القول من االعيان و قالت فرقة اخرى املراد 

إال ما شاء ربك ان كانت ما مبعىن من فهم بالسماوات و االرض مساء اجلنة و ارضها و مها باقيتان ابدا و قوله 
الذين يدخلون النار مث خيرجون منها و ان كانت مبعىن الوقت فهو مدة احتباسهم يف الربزخ و املوقف قال اجلعفي 

  سالت عبد اهللا بن وهب عن هذا االستثناء فقال مسعت 

قالت فرقة اخرى االستثناء راجع إىل مدة لبثهم فيه انه قدر وقوفهم يف املوقف يوم القيامة إىل ان يقضي بني الناس و 
يف الدنيا و هذه االقوال متقاربة و ميكن اجلمع بينها بان يقال اخرب سبحانه وعن خلودهم يف اجلنة كل وقت إال وقتا 
 يشاء ان ال يكونوا فيها و ذلك يتناول وقت كوهنم يف الدنيا و يف الربزخ و يف موقف يوم القيامة و على الصراط و

كون بعضهم يف النار مدة و على كل تقدير فهذه االية من املتشابه و قوله فيها عطاء غري جمذوذ حمكم و كذلك 
قوله و ما هم منها وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد و قوله اكلها دائم وظلها وقوله دمائهم منها خبرجني و قد 

 عدة مواضع من القران و اخرب اهنما ال يذوقون فيها املوت إال اكد اهللا سبحانه و تعاىل خلود أهل اجلنة بالتأبيد يف
املوتة االوىل و هذا االستثناء منقطع و إذا ضممته إىل االستثناء يف قوله إال ما شاء ربك تبني لك املراد من االيتني و 

لة املوت فهذه موتة تقدمت استثناء الوقت الذي مل يكونوا فيه يف اجلنة من مدة اخللود كاستثناء املوتة االوىل من مج
على حياهتم االبدية و ذاك مفارقة للجنة تقدم على خلودهم فيها و باهللا التوفيق و قد تقدم قول النيب من يدخل 

اجلنة ينعم و ال يبؤس و خيلد و ال ميوت و قوله ينادي مناد يا أهل اجلنة ان لكم ان تصحوا فال تسقموا ابدا و ان 
و ان حتيوا فال متوتوا ابدا و ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب انه قال  تشبوا فال هترموا ابدا

جياء باملوت يف صورة كبش املح فيوقف بني اجلنة والنار مث يقال يا أهل اجلنة فيطلعون مشفقني و يقال يا أهل النار 
بني اجلنة و النار مث يقال يا أهل اجلنة خلود  فيطلعون فرحني فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت فيذبح

  فال موت و يا أهل النار خلود فال موت فصل 
و هذا موضع اختلف فيه املتاخرون على ثالثة اقوال احدها ان اجلنة و النار فانيتان غري ابدتيني بل كما مها حادثتان 

بدا و القول الثالث ان اجلنة باقية ابدية و النار فانية و فهما فانيتان و القول الثاين اهنما باقيتان دائمتان ال يفنيان ا
حنن نذكر هذه االقوال و ما قابلها و ما احتج به ارباب كل قوله و نرد ما خالف كتاب اهللا و سنة رسوله فاما 



ن القول بفنائهما فهو قول قاله جهم بن صفوان امام املعطلة اجلهمية و ليس له فيه سلف قط من الصحابة و ال م
  التابعني و ال أحد 

من ائمة االسالم و ال قال به أحد من أهل السنة و هذا القول مما انكره عليه و على اتباعه ائمة االسالم و كفروهم 
به و صاحوا هبم من اقطار االرض كما ذكره عبد اهللا بن االمام امحد يف كتاب السنة عن خارجة بن مصعب انه قال 

كتاب اهللا عز و جل بقول اهللا سبحانه و تعاىل اكلها دائم و ظلها و هم يقولون ال  كفرت اجلهمية بثالث ايات من
يدوم و بقول اهللا تعاىل ان هذا لرزقنا ما له من نفاد و هم يقولون ينفد و بقول اهللا عز و جل ما عندكم ينفد و ما 

اع وجود ما ال يتناهى من احلوادث عند اهللا باق قال شيخ االسالم و هذا قاله جهم ال صلة الذي اعتقده و هو امتن
و جعلوا ذلك عمدهتم يف حدوث العامل فراى اجلهم ان ما مينع من حوادث ال اول هلا يف املاضي مينع يف املستقبل 

كما هو ممتنع عنده عليه يف املاضي و ابو اهلذيل العالف شيخ املعتزلة وافقه على هذا االصل لكن قال ان هذا 
كوهنا متعاقبة شيئا بعد شيء فقال بفناء حركات أهل اجلنة و النار حىت يصريوا يف سكون يقتضي فناء احلركات ل

دائم ال يقدر احد منهم على حركة و زعمت فرقة ممن وافقهم على امتناع حوادث ال هناية هلا ان هذا القول 
موا ان ما كان ممتنعا يف العقل ال مقتضى العقل لكن ملا جاء السمع ببقاء اجلنة و النار قلنا بذلك و كان هؤالء مل يعل

جييء يف الشرع بوقوعه إذ يستحيل عليه ان خيرب بوجود ما هو ممتنع يف العقل و كاهنم مل يفرقوا بني حماالت العقول 
وجمازاهتا فالسمع جييء بالثاين ال باالول فالسمع جييء مبا يعجز العقل عن ادراكه و ال يستقل به و ال جييء مبا ال 

قل احالته و االكثرون الذين وافقوا جهما و ابا اهلذيل على هذا االصل فرقوا بني املاضي و املستقبل و قالوا يعلم الع
املاضي قد دخل يف الوجود خبالف املستقبل و املمتنع امنا هو دخول ما ال يتناهى يف الوجود ال تقدير دخوله شيئا 

درمها إال وأعطيتك بعده درمها آخر فهذا ممكن واألول نظري بعد شيء قالوا أو هذا نظريان يقول القائل ال أعطيك 
أن يقول ال أعطيك درمها إال و أعطيك قبله درمها فهذا حمال و هؤالء عندهم وجود ما ال يتناهى يف املاضي حمال و 

بينهما وجوده يف املستقبل واجب و نازعهم يف ذلك آخرون فقالوا بل االمر يف املاضي كهو يف املستقبل و ال فرق 
  بل املاضي و االستقبال امر نسيب فكل ما يكون مستقبال 

يصري ماضيا و كل ماض فقد كان مستقبال فال يعقل امكان الدوام يف أحد الطرفني و احالته يف الطرف اآلخر االخر 
يما قديرا و من قالوا و هذه مسألة دوام فاعلية الرب تبارك و تعاىل و هو مل يزل ربا قادرا فاعل فانه مل يزل حيا عل

احملال ان يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته مث ينقلب فيصري ممكنا لذاته من غري جتدد شيء و ليس لالزل حد حمدود حىت 
يصري الفعل ممكنا له عند ذلك احلد و يكون قبله ممتنعا عليه فهذا القول تصوره كاف يف اجلزم بفساده و يكفي يف 

الفعل من االحالة الذاتيه إىل األماكن الذات إما ان يصح أن يفرض قبله وقت  فساده ان الواقت الذي انقلب فيه
ميكن فيه الفعل اوال ال يصح فان قلتم ال يصح كان هذا حتكما غري معقول و هو من جنس اهلوس و ان قلتم يصح 

صفة كمال و قيل و كذلك ما يفرض قبله ال إىل غاية فما من زمن حمقق أو مقدر إال و الفعل مكن فيه و هو 
احسان و متعلق محد الرب وتعاىل و ربوبيته و ملكه و هو مل يزل ربا محيدا ملكا قادرا مل تتجدد له هذه االوصاف 

كما انه مل يزل حيا مريدا عليما و احلياة و االرادة و العلم و القدرة تقتضي آثارها و متعلقاهتا فكيف يعقل حي 
يقهره يستحيل عليه ان يفعل شيئا البتة و كيف جيعل هذا اصل من اصول  قدير عليم مريد ليس له مانع و ال قاهر

الدين و جيعل معيارا على ما اخرباهللا به و رسوله و يفرق به بني جائزات العقول و حماالهتا فإذا كان وهذا شان 
ل فكالم ال حتقيق امليزان فكيف يستقيم املوزون به و أما قول من فرق بان املاضي قد دخل يف الوجود دون املستقب



وراءه فان الذي حيصره الوجود من احلركات هو املتناهي مث يعدم فيصري ماضيا كما كان معدوما ملا كان مستقبال 
فوجوده بني عدمني و كلما انقضت مجلة حدثت بعدها مجلة اخرى فالذي صار ماضيا هو بعينه الذي كان مستقبال 

يئا قبل شيء فهو بعينه دال على امتناعه شيئا بعد شيء و أما تفريقكم فان دل الدليل على امتناع ما ال يتناهى ش
بقولكم املستقبل نظري قوله ما أعطيك درمها إال وأعطيك بعده درمها فهذا ممكن واملاضي نظري قوله ما أعطيك درمها 

ن يقول ما أعطيك درمها إال و أعطيك قبله درمها فهذا الفرق فيه تلبيس ال خيفى و ليس بنظري ما حنن فيه بل نظريه ا
إال و قد تقدم مين أعطاء درهم قبله فهذا ممكن الدوام يف املاضي على حد امكانه يف املستقبل و ال فرق يف العقل 
الصحيح بينهما البتة و ملا مل جيد اجلهم و ابو اهلذيل و اتباعهما بني االمرين فرقا قالوا بوجوب تناهي احلركات يف 

  داؤها عندهم املستقبل كما جيب ابت

يف املاضي و قال أهل احلديث بل مها سواء يف االمكان و الوقوع و مل يزل الرب سبحانه تعاىل فعاال ملا يريد و مل 
يزل و ال يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت اجلالل و ليس املتمكن من الفعل كل وقت كالذي ال ميكنه 

ن ال خيلق و من حيسن كمن ال حيسن و من يدبر االمر كمن ال يدبر و الفعل إال يف وقت معني و ليس من خيلق كم
أي كمال يف ان يكون رب العاملني معطال عن الفعل يف مدة مقدرة أو حمققة ال تتناهى يستحيل منه الفعل و حقيقة 

معتم بني حمالني ذلك انه ال يقدر عليه وإن أبيتم هذا االطالق و قلتم ان احملال ال يوصف بكونه غري مقدور عليه فج
احلكم باباحة الفعل من غري موجب الحالته و انقالبه من االحالة الذاتية إىل االمكان الذايت من غري جتدد سبب و 

زعمتم ان هذا هو االصل الذي تثبتون به وجود الصانع و حدوث العامل و قيامه إالبدان فجنيتم علىالعقل الشرع 
ل و الكالم مبشيئته و مل يزل فعاال ملا يريد و مل يزل ربا حمسنا و املقصود ان و الرب تعاىل مل يزل قادرا على الفع

القول بفناء اجلنة و النار قول مبتدع مل يقله أحد من الصحابة و ال التابعني و ال أحد من ائمة املسلمني و الذين 
ا وبنوا عليه القول خبلق القران و قالوه امنا تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه اصله على كثري من الناس فاعتقدوه حق

نفي الصفات و قد دل القرآن و السنة و العقل الصريح على ان كلمات اهللا وافعاله ال تتناهى و ال تنقطع باخر و 
ال حتد باول قال تعاىل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ريب و لو جئنا مبثله 

و لو ان ما يف االرض من شجرة اقالم و البحر ميده من بعده سبعة احبر ما نفدت كلمات اهللا ان  مددا و قال تعاىل
اهللا عزيز حكيم فاخرب عن عدم نفاد كلماته لعزته و حكمته و هذان وصفان ذاتيان له سبحانه و تعاىل ال يكون إال 

بيع بن انس يقول ان مثل علم العباد كذلك و ذكر ابن أيب حامت يف تفسريه عن سليمان بن عامر قال مسعت الر
كلهم يف علم اهللا عز و جل كقطرة من هذه البحور كلها و قد انزل اهللا سبحانه و تعاىل يف ذلك و لو ان ما يف 

االرض من شجرة اقالم االية و قوله قل لو كان البحر مدادا االية يقول سبحانه و تعاىل قل لو كان البحر مدادا 
رة كلها اقالم النكسرت االقالم و فين ماء البحر وكلمات اهللا تعاىل باقية ال يفنيها شيء الن لكلمات اهللا و الشح

  احدا ال يستطيع ان يقدر قدره وال يثين عليه كما ينبغي بل هو كما اثىن على نفسه ان 

يف خالل االرض  ربنا كما يقول وفوق ما يقول مث ان مثل نعيم الدنيا اوله و آخره ويف نعيم االخر كحبة من خردل
  كلها فصل 

وأما ابدية النار ودوامها فقال فيها شيخ االسالم فيها قوالن معروفان عن السلف و اخللف و النزاع يف ذلك 
معروف عن التابعني قلت ههنا اقوال سبعة احدها ان من دخلها ال خيرج منها ابدا بل كل من دخلها خملد فيها ابد 

وارج و املعتزلة و الثاين ان أهلها يعذبون فيها مدة مث تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية االباد باذن اهللا و هذا قول اخل



هلم يتلذذون هبا ملوافقتها لطبيعتهم و هذا قول امام االحتادية ابن عريب الطائي قال يف فصوصه الثناء بصدق الوعد ال 
عليها بصدق الوعد ال بصدق الوعيد بل بصدق الوعيد و احلضرة االهلية تطلب الثناء احملمود بالذات فيثين 

بالتجاوز فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله ومل يقل وعيده بل قال ويتجاوز عن سيئاهتم مع انه توعد على ذلك واثىن 
  على امساعيل بانه كان صادق الوعد و قد زال االمكان يف حق احلق ملا فيه من طلب املرجح 

  ما لوعيد احلق عني تعاين و... فلم يبق إال صادق الوعد وحده 
  على لذة فيها نعيم مباين ... وان دخلوا دار الشقاء فاهنم 

  وبينهما عند التجلي تباين ... نعيم جنان اخللد و االمر واحد 
  وذاك له كالقشر والقشر صاين ... يسمى عذابا من عذوبة طعمه 

وعيده بل جيب عليه تعذيب من توعده بالعذاب يف  وهذا يف طرف واملعتزلة الذين يقولون ال جيوز على اهللا ان خيلف
طرف فاولئك عندهم ال ينجو من النار من دخلها اصال و هذا عنده ال يعذب هبا أحد اصال والفريقان خمالفان ملا 

علم باالضطرار ان الرسول جاء به واخرب به عن اهللا عز و جل الثالث قول من يقول ان أهلها يعذبون فيها إىل 
مث خيرجون منها وخيلفهم فيها قوم اخرون وهذا القول حكاه اليهود للنيب فاكذهبم فيه وقد اكذهبم اهللا  وقت حمدود

تعاىل يف القران فيه فقال تعاىل وقالوا لن متسنا النار إال اياما معدودة قل اختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده ام 
واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون  تقولون على اهللا ما ال تعلمون بلى من كسب سيئة

  وقال تعاىل امل تر إىل اوتوا نصيبا من الكتاب 

يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون ذلك بأهنم قالوا لن متسنا النار إال أياما 
و قول أعداء اهللا اليهود فهم شيوخ أر بابه والقائلني معدودات وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون فهذا القول إمنا ه

به وقد دل القران والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم على فساده قال تعاىل وما هم خبارجني من النار 
ان وقال وما هم منها مبخرجني وقال كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقال تعاىل كلما ارادوا 

خيرجوا منها اعيدوا فيها وقال تعاىل ال يقضي عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاهبا و قال تعاىل وال يدخلون 
اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط وهذا ابلغ ما يكون يف اإلخبارعن استحالة دخوهلم اجلنة الرابع قول من يقول 

يعذب حكاه شيخ اإلسالم والقران والسنة أيضا يردان على هذا  خيرجون منها وتبقى نارا على حاهلا ليس فيها أحد
القول كما تقدم اخلامس قول من يقول بل تفىن بنفسها ألهنا حادثة بعد أن مل تكن وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه 
ىن وأبديته وهذا قول جهنم بن صفوان و شيعته وال فرق عنده يف ذلك بني اجلنة والنار السادس قول من يقول تف
حياهتم وحركاهتم ويصريون مجادا ال يتحركون وال حيسون بأمل وهذا قول أىب اهلذيل العالف إمام املعتزلة طردا 
المتناع حوادث ال هناية هلا واجلنة والنارعنده سواء يف هذا احلكم السابع قول من يقول بل يفنيها رهبا وخالقها 

فىن ويزول عذاهبا قال شيخ اإلسالم وقد نقل هذا القول عن عمر تبارك وتعاىل فانه جعل هلا أمدا تنتهي إليه مث ت
وابن مسعود وأىب هريرة وأىب سعيد وغريهم وقد روى عبد بن محيد وهو من اجل أئمة احلديث يف تفسريه املشهور 
 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن احلسن قال قال عمر لو لبث أهل النار يف النار كقدر

رمل عاجل لكان هلم على ذلك يوم خيرجون فيه وقال حدثنا حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة عن محيد عن 
احلسن أن عمر بن اخلطاب قال لو لبث أهل النار يف النار عدد رمل عاجل لكان هلم يوم خيرجون منه ذكر ذلك يف 

ة احلفاظ وعلماء السنة عن هذين اجلليلني سليمان تفسري قوله تعاىل البثني فيها أحقابا فقد رواه عبد وهو من األئم
  بن حرب وحجاج ابن منهال وكالمها عن محاد بن سلمة وحسبك به ومحاد يرويه عن ثابت ومحيد 



وكالمها يرويه عن احلسن وحسبك هبذا اإلسناد جاللة واحلسن وإن مل يسمع من عمر فإمنا رواه عن بعض التابعني 
ملا جزم به وقال عمر بن اخلطاب ولو قدر انه مل حيفظ عن عمر فتداول هؤالء  ولو مل يصح عنده ذلك عن عمر

األئمة له غري مقابلني له باإلنكار والرد مع اهنم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلو كان خذا القول عند 
كر له قال وال ريب أن من هؤالء األئمة من البدع املخالفة لكتاب اهللا و سنة رسوله وإمجاع األئمة لكانوا أول من

قال هذا القول عن عمر و نقله عنه إمنا أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم أصيبوا بذنوهبم فقد 
علم هؤالء وغريهم اهنم خيرجون منها واهنم ال يلبثون قدر رمل عاجل وال قريبا منه ولفظ أهل النار ال خيتص 

كما قال النيب أما أهل النار الذين هم أهلها فاهنم ال ميوتون فيها وال حييون وال باملوحدين بل خيتص مبن عداهم 
يناقض هذا قوله تعاىل خالدين فيها وقوله وما هم منها مبخرجني بل ما اخرب اهللا به هو احلق والصدق الذي ال يقع 

قال أرباب هذا القول ويف تفسري  خالفه لكن إذا انقضى اجلها وفنيت تفىن الدنيا مل تبق نارا ومل يبق فيها عذاب
علي بن ايب طلحة الواليب عن ابن عباس يف قوله تعاىل قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا إن ربك حكيم 

عليم قال ال ينبغي ألحد أن حيكم على اهللا يف خلقه وال ينزهلم جنة وال نارا قالوا وهذا الوعيد يف هذه اآلية ليس 
القبلة فانه سبحانه ويوم حنشرهم مجيعا يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال اولياء وهم من خمتصا بأهل 

االنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا امن ربك 
أولياء اجلن من اإلنس يدخل فيه الكفار قطعا حكيم عليم وكذلك نوىل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون و

فاهنم أحق مبواالهتم من عصاة املسلمني كما قال تعاىل إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون وقال تعاىل انه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال 

 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال تعاىل
يقصرون وقال تعاىل افتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو وقال تعاىل فقاتلوا أولياء الشيطان وقال تعاىل 

  أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون 

وقال تعاىل وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون واالستثناء وقع  - ٢٥١
يف اآلية اليت أخربت عن دخول أولياء الشياطني النار فمن ههنا قال ابن عباس ال ينبغي الحد أن حيكم على اهللا يف 

اهللا أن يزيدهم من أنواع العذاب وزمنه ال ختفى خلقه قالوا قول من قال أن إال مبعىن سوى أي سوى ما شاء 
منافرته للمستثىن واملستثىن منه وإن الذي يفهمه املخاطب خمالفة ما بعد ملا قبلها قالوا وقول من قال انه إلخراج ما 

ء من قبل دخوهلم إليها من الزمان كزمان الربزخ واملوقف ومدة الدنيا أيضا ال يساعد عليه وجه الكالم فانه استثنا
مجلة خربية مضموهنا اهنم إذا دخلوا النار لبثوا فيها مدة دوام السموات واألرض إال ما شاء اهللا وليس املراد 

االستثناء قبل الدخول هذا ما ال يفهمه املخاطب أال ترى انه سبحانه خياطبهم هبذا يف النار حني يقولون ربنا استمتع 
فيقول هلم حينئذ النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا و يف قوله ربنا بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 

استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا نوع اعتراف واستسالم وحتسر أي استمتع اجلن بنا و استمتعنا 
قضت آجالنا و ذهبت هبم فاشتركنا يف الشرك ودواعيه وأسبابه و آثرنا االستمتاع على طاعتك و طاعة رسلك و ان

أعمارنا يف ذلك و مل نكتسب فيها رضاك و إمنا كان غاية امرنا يف مدة آجالنا استمتاع بعضنا ببعض فتأمل ما يف 
هذا القول من االعتراف حبقيقة ما هم عليه و كيف بدت هلم تلك احلقيقة ذلك اليوم وعلموا أن الذي كانوا فيه يف 

عضهم ببعض ومل يستمتعوا بعبادة رهبم و معرفته وتوحيده وحمبته و إيثارمرضاته مدة آجاهلم هو حظهم من استمتاع ب
وهذامن منط قوهلم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري و قوله فاعترفوا بذنبهم و قوله فعلموا أن احلق 



م أو شامال هلم و لعصاة املوحدين هللا و نظائرة واملقصود أن قوله إال ما شاء اهللا عائد إىل هؤالء املذكورين خمتصا هب
وأما اختصاصه بعصاة املسلمني دون هؤالء فال وجه له وملا رأت طائفة ضعف هذا القول قالوا االستثناء يرجع اىل 
مدة الربزخ واملوقف وقد تبني ضعف هذا القول و رأت طائفة أخرى أن االستثناء يرجع إىل نوع آخر من العذاب 

ىن أنكم يف النار أبدا إال ما شاء اهللا أن يعذبكم بغريها وهو الزمهرير وقد قال تعاىل أن جهنم غري النار قالوا واملع
  كانت مرصادا للطاغني مآبا البثني فيها أحقابا قالوا وإال بدال يقدر باألحقاب و قد 

فيها أحقابا وعن أيب قال ابن مسعود يف هذه اآلية ليأتني يوم على جهنم زمان و ليس فيها أحد و ذلك بعدما يلبثون 
هريرة مثله حكاه البغوي عنهما مث قال ومعناه عند أهل السنة أن ثبت انه ال يبقى فيها أحد من أهل اإلميان قالوا قد 

ثبت ذلك عن أيب هريرة و ابن مسعود وعبد اهللا بن عمر وقد سال حرب اسحق بن راهويه عن هذه اآلية فقال 
لدين فيها ما دامت السماوات و األرض إال ما شاء ربك فقال أتت هذه اآلية سالت إسحاق قلت قول اهللا تعاىل خا

على كل وعيد يف القران حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أيب حدثنا أبو نضرة عن جابر أو 
بك فعال ملا يريد قال أيب سعيد أو بعض أصحاب النيب قال هذه اآلية تأيت على القران كله إال ما شاء ربك أن ر

املعتمر قال أتى على كل وعيد يف القران حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب حدثنا شعبة عن أيب بلخ مسع عمرو بن 
ميمون حيدث عن عبد اهللا بن عمرو قال ليأتني على جهنم يوم تصفق فيه أبواهبا ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون 

 حدثنا أيب حدثنا شعبة عن حيىي بن أيوب عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال ما أنا بالذي ال فيها أحقابا حدثنا عبيد اهللا
أقول انه سيأيت على جهنم يوم ال يبقى فيها أحد وقرا قوله فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري و شهيق اآلية 

حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سليمان قال عبيد اهللا كان أصحابنا يقولون يعين به املوحدين حدثنا أبو معن 
التيمي عن أيب نضرة عن جابر ابن عبد اهللا أو بعض أصحابه يف قوله خالدين فيها ما دامت السماوات و األرض إال 
ما شاء ربك قال هذه اآلية تأيت على القران كله و قد حكى ابن جرير هذا القول يف تفسريه عن مجاعة من السلف 

ون عىن بذلك أهل النار و كل من دخلها ذكر من قال ذلك مث ذكر اآلثار اليت نذكرها و قال عبد فقال وقال آخر
الرزاق أنبانا ابن التيمي عن أبيه عن أيب نضرة عن جابر أو أيب سعيد أو عن رجل من أصحاب رسول اهللا يف قوله 

له يقول حيث كان يف القران خالدين فيها إال ما شاء ربك أن ربك فعال ملا يريد قال هذه اآلية تأيت على القران ك
تأيت عليه قال و مسعت أبا جملز يقول جزاؤه فان شاء اهللا جتاوز عن عذابه و قال ابن جرير حدثنا احلسن بن حيىي 

أنبانا عبد الرزاق فذكره و قال وحدثت عن املسيب عمن ذكره عن ابن عباس خالدين فيها ما دامت السماوات و 
  ربك قال ال ميوتون وما هم منها مبخرجني ما دامت السماوات و األرض  األرض إال ما شاء

إال ما شاء ربك قال استثىن اهللا قال أمر اهللا النار أن تاكلهم قال و قال ابن مسعود ليأتني على جهنم زمان ختفق 
لشعيب قال جهنم أسرع أبواهبا ليس فيها أحد بعد ما يلبثون فيها أحقابا حدثنا ابن محيد حدثنا جرير عن بيان عن ا

الدارين عمرانا و أسرعهما خرابا و حكى ابن جرير يف ذلك قوال آخر فقال و قال آخرون اخربنا اهللا عز و جل 
مبشيئته ألهل اجلنة فعرفنا معىن ثنياه بقوله عطاء غري جمذوذ وأهنا لفي الزيادة على مقدار مدة السماوات و األرض 

هل النار و جائز أن يكون مشيئته يف الزيادة و جائز أن تكون يف النقصان حدثين يونس قالوا و مل خيربنا مبشيئته يف أ
أنبانا ابن وهب قال اقل ابن زيد يف قوله تعاىل خالدين فيها ما دامت السماوات و األرض إال ما شاء ربك فقرا حىت 

ذ و مل خيربنا بالذي يشاء ألهل النار و بلغ عطاء غري جمذوذ فقال اخربنا بالذي يشاء ألهل اجلنة فقال عطاء غري جمذو
قال ابن مردويه يف تفسريه حدثنا سليمان بن امحد حدثنا جبري بن عرفة حدثنا يزيد بن مروان اخلالل حدثنا أبو 



خليد حدثنا سفيان يعين الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر قال قرا رسول اهللا فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها 
يق خالدين فيها ما دامت السماوات و األرض إال ما شاء ربك قال رسول اهللا أن شاء اهللا أن خيرج أناسا زفري و شه

من الذين شقوا من النار فيدخلهم اجلنة فعل و هذا احلديث يدل على أن االستثناء إمنا هو للخروج من النار بعد 
إخراج بعضهم من النار و هذا حق بال ريب و هو  دخوهلا خالفا ملن زعم انه ملا قبل الدخول و لكن إمنا يدل على

ال ينفي انقطاعها و فناء عذاهبا وآكلها ملن فيها و اهنم يعذبون فيها دائما ما دامت كذلك و ما هم منها مبخرجني 
فاحلديث دل على آمرين أحدمها أن بعض األشقياء أن شاء اهللا أن خيرجهم من النار و هي نار فعل و أن االستثناء 

ا هو فيما بعد دخوهلا ال فيما قبله و على هذا فيكون معىن االستثناء ما شاء ربك من األشقياء فاهنم ال خيلدون إمن
فيها و يكون األشقياء نوعني نوعا خيرجون منها النار و نوعا خيلدون فيها فيكونون من الذين شقوا أوال مث يصريون 

وقتني قالوا و قد قال تعاىل أن جهنم كانت مرصادا للطاغني  من الذين سعدوا فتجتمع هلم الشقاوة و السعادة يف
مآبا البثني فيها أحقابا ال يذوقون فيها بردا و ال شرابا إال محيما و غساقا جزاء وفاقا اهنم كانوا ال يرجون حسابا و 

اب و ال غريها كما ال كذبوا بآياتنا كذابا فهذا صريح يف وعيد الكفار املكذبني بآياته وال يقدر إال بدي هبذه األحق
  يقدر به القدمي و هلذا 

قال عبد اهللا بن عمرو فيما رواه شعبة عن أيب بلخ مسع عمرو بن ميمون حيدث عنه ليأتني على جهنم يوم تصفق فيه 
  أبواهبا ليس فيها أحد و ذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا فصل 
مجاع فكثري من الناس يعتقدون أن هذا جممع عليه بني و الذين قطعوا بدوام النار هلم ست طرق أحدها اعتقاد اإل

الصحابة و التابعني ال خيتلفون فيه و أن االختالف فيه حادث و هو من أقوال أهل البدع الطريق الثاين أن القران 
ذابا و دل على ذلك داللة قطعية فانه سبحانه و تعاىل اخرب انه عذاب مقيم و انه ال يفتر عنهم وأنه لن يزيدهم إال ع

اهنم خالدين فيها أبدا و ما هم خبارجني منها أي من النار و ما هم منها مبخرجني و أن اهللا حرم اجلنة على الكافرين 
واهنم ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط و اهنم ال يقضي عليهم فيموتوا و ال خيفف عنهم من عذاهبا و 

قالوا وهذا يفيد القطع بدوامه و استمراره الطريق الثالث أن السنة املستفيضة أن عذاهبا كان غراما أي مقيما الزما 
أخربت خبروج من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان دون الكفار و أحاديث الشفاعة من أوهلا إىل آخرها صرحية 

هم و مل خيتص اخلروج خبروج عصاة املوحدين من النار و أن هذا حكم خمتص هبم فلو خرج الكفار منها لكانوا مبنزلت
بأهل اإلميان الطريق الرابع أن الرسول وقفنا على ذلك و علمناه من دينه بالضرورة من غري حاجة بنا إىل نقل معني 

كما علمنا من دينه دوام اجلنة و عدم فنائها الطريق اخلامس أن عقائد السلف و أهل السنة مصرحة بان اجلنة و 
يان بل مها دائمتان و إمنا يذكرون فناءمها عن أهل البدع الطريق السادس أن العقل النار خملوقتان و اهنما ال يفن

يقضي خبلود الكفار يف النار و هذا مبين على قاعدة و هي أن املعاد و ثواب النفوس املطيعة و عقوبة النفوس 
و كثري منهم يذهب إىل أن ذلك الفاجرة هل هو مما يعلم بالعقل أو ال يعلم إال بالسمع فيه طريقتان لنظار املسلمني 

يعلم بالعقل مع السمع كما دل عليه القران يف غري موضع كإنكاره سبحانه على من زعم انه يسوى بن األبرار و 
الفجار يف احمليا و املمات و على من زعم انه خلق خلقه عبثا و اهنم إليها ال يرجعون و انه يتركهم سدى أي ال 

يقدح يف حكمته و كماله و انه نسبه إىل ما ال يليق به و رمبا قرروه بان النفوس البشرية  يثيبهم و ال يعاقبهم و ذلك
باقية و اعتقاداهتا و صفاهتا الزمة هلا ال تفارقها و أن ندمت عليها ملا رأت العذاب فلم تندم عليها لقبحها أو كراهة 

  و ترى إذ وقفوا على النار رهبا هلا بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت أوال قال تعاىل و ل



فقالوا يا ليتنا نرد و ال نكذب بآيات ربنا و نكون من املؤمنني بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل و لو ردوا لعادوا 
ملا هنوا عنه و اهنم لكاذبون فهؤالء قد ذاقوا العذاب و باشروه و مل يزل سببه و مقتضيه من نفوسهم بل خبثها و 

 يفارقها حبيث لو ردوا لعادوا كفارا كما كانوا و هذا يدل على أن دوام تعذيبهم يقضى به العقل كفرها قائم هبا مل
كما جاء به السمع قال أصحاب الفناء الكالم على هذه الطرق يبني الصواب يف هذه املسالة فأما الطريق األول 

من مل يعرف النزاع و قد عرف النزاع فيها  فاإلمجاع الذي ادعيتموه غري معلوم و إمنا يظن اإلمجاع يف هذه املسالة
قدميا و حديثا بل لو كلف مدعي اإلمجاع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دوهنم إىل الواحد انه قال إن النار ال 
تفىن أبدا مل جيد إىل ذلك سبيال و حنن قد نقلنا عنهم التصريح خبالف ذلك فما وجدنا عن واحد منهم خالف ذلك 

ن حكوا عنهم هذا و هذا قالوا و اإلمجاع املعتد به نوعان متفق عليهما و نوع ثالث خمتلف فيه و مل يوجد بل التابعو
واحد منها يف هذه املسالة النوع األول ما يكون معلوما من ضرورة الدين كوجوب أركان اإلسالم و حترمي 

لثالث أن يقول بعضهم القول و ينشر يف األمة احملرمات الظاهرة الثاين ما ينقل عن أهل االجتهاد التصريح حبكمه وا
و ال ينكره أحد فأين معكم واحد من هذه األنواع ولو أن قائال ادعى اإلمجاع من هذه الطرق و احتج بان الصحابة 

صح عنهم و مل ينكر أحد منهم عليه لكان اسعد باإلمجاع منكم قالوا و أما الطريق الثاين و هو داللة القران على 
نار و عدم فنائها فأين يف القران دليل واحد يدل على ذلك نعم الذي دل عليه القران أن الكفار خالدين يف بقاء ال

النار ابدا واهنم غري خارجني منها وانه ال يفتر عنهم عذاهبا واهنم ال ميوتون فيها و أن عذاهبم فيها مقيم و انه غرام 
و التابعني و أئمة املسلمني و ليس هذا مورد النزاع و إمنا النزاع يف  الزم هلم و هذا كله مما ال نزاع فيه بني الصحابة

أمر آخر و هو انه هل النار أبدية أو مما كتب اهللا عليه الفناء و أما كون الكفار ال خيرجون منها و ال يفتر عنهم من 
خيتلف يف ذلك الصحابة و  عذاهبا و ال يقضى عليهم فيموتوا و ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط فلم

ال التابعون و ال أهل السنة و إمنا خالف يف ذلك من قد حكينا أقواهلم من اليهود و االحتادية وبعض أهل البدع و 
هذه النصوص و أمثاهلا تقتضي خلودهم يف دار العذاب ما دامت باقية و ال خيرجون منها مع بقائها البتة كما خيرج 

ئها فالفرق بني من خيرج من احلبس و هو حبس على حاله و بني من يبطل جنسه خبراب أهل التوحيد منها مع بقا
  احلبس و انتقاضه قالوا و أما الطريق الثالث و هو جميء 

السنة املستفيضة خبروج أهل الكبائر من النار دون أهل الشرك فهي حق ال شك فيه و هي إمنا تدل على ما قلناه 
دار العذاب مل تفن و يبقى املشركون فيها ما دامت باقية و النصوص دلت على هذا من خروج املوحدين منها و هي 

وعلى هذا قالوا و أما الطريق الرابع وهو أن رسول اهللا و قفنا على ذلك ضرورة فال ريب انه من املعلوم من دينه 
نة دليل واحد يدل على ذلك قالوا بالضرورة و أما كوهنا أبدية ال انتهاء هلا و ال تفىن كاجلنة فأين من القران و الس

و أما الطريق اخلامس و هو أن يف عقائد أهل السنة أن اجلنة و النار خملوقتان ال يفنيان أبدا فال ريب أن القول 
بفنائهما قول أهل البدع من اجلهمية و املعتزلة و هذا القول مل يقله أحد من الصحابة و ال التابعني و ال أحد من 

و أما فناء النار وحدها فقد أوجدنا كم من قال به من الصحابة و تفريقهم بني اجلنة و النار فكيف أئمة املسلمني 
يكون القول به من أقوال أهل البدع مع انه ال يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بني الدارين فقولكم انه من 

ختالفهم قالوا و القول الذي يعد من أقوال أقوال أهل البدع كالم من ال خربة له مبقاالت بين آدم و آرائهم و ا
أهل البدع ما خالف كتاب اهللا و سنة رسوله و إمجاع األمة أما الصحابة أو من بعدهم و أما قول يوافق الكتاب و 
السنة و أقوال الصحابة فال يعد من أقوال أهل البدع و أن دانوا به و اعتقدوه فاحلق جيب قبوله ممن قاله و الباطل 

ه على من قاله و كان معاذ بن جبل يقول اهللا حكم قسط هلك املرتابون أن من ورائكم فتنا يكثر فيها املال جيب رد



و يفتح فيها القران حىت يقرؤه املؤمن واملنافق واملرآة والصيب واألسود واألمحر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت 
و ما ابتدع فان كل بدعة ضاللة و إياكم و زيغة احلكيم القران فما أظن أن يتبعوين حىت ابتدع بدهلم غريه فإياكم 

فان الشيطان قد يتكلم على لسان احلكيم بكلمة الضاللة و أن املنافق قد يقول كلمة احلق فتلقوا احلق عمن جاء به 
غته فان على احلق نورا قالوا و كيف زيغة احلكيم قال هي الكلمة تروعكم و تنكروهنا و تقولون ما هذه فاحذروا زي

و ال تصدنكم عنه فانه يوشك أن يفيء و أن يراجع احلق و أن العلم و اإلميان مكاهنما إىل يوم القيامة و الذي اخرب 
به أهل السنة يف عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب و السنة و امجع عليه السلف أن اجلنة و النار خملوقتان و أن 

ن عذاهبا العذاب و ال يفتر عنهم و اهنم خالدون فيها و من ذكر منهم أهل النار ال خيرجون منها و ال خيفف عنهم م
  أن النار ال تفىن 

أبدا فإمنا قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنائها و مل يبلغه تلك اآلثار اليت تقدم ذكرها قالوا و أما حكم العقل 
ن املسائل اليت ال تعلم إال خبرب الصادق و أما بتخليد أهل النار فيها فأخبار عن العقل مبا ليس عنده فان املسالة م

اصل الثواب و العقاب فهل يعلم بالعقل مع السمع أول ال يعلم إال بالسمع وحده ففيه قوالن لنظار املسلمني من 
اتباع األئمة األربعة و غريهم و الصحيح أن العقل دل على املعاد و الثواب و العقاب إمجاال و أما تفصيله فال يعلم 

ال بالسمع و دوام الثواب و العقاب مما ال يدل عليه العقل مبجرده وأمنا علم بالسمع و قد دل السمع داللة قاطعة إ
على دوام ثواب املطيعني و أما عقاب العصاة فقد دل السمع أيضا داللة قاطعة على انقطاعه يف حق املوحدين و أما 

فمن كان السمع من جانبه فهو اسعد بالصواب وباهللا التوفيق دوامه و انقطاعه يف حق الكفار فهذا معترك النزال 
  فصل 

و حنن نذكر الفرق بني دوام اجلنة و النار شرعا و عقال و ذلك يظهر من وجوه أحدها أن اهللا سبحانه و تعاىل اخرب 
رب عنها بأكثر من خلود ببقاء نعيم اهل اجلنة ودوامه و انه ال نفاد له و ال انقطاع و انه غري جمذوذ و أما النار فلم خي

أهلها فيها و عدم خروجهم منها و اهنم ال ميوتون فيها و ال حييون و إهنا مؤصدة عليهم و اهنم كلما أرادوا أن 
خيرجوا منها أعيدوا فيها و أن عذاهبا الزم هلم و انه مقيم عليهم ال يفتر عنهم و الفرق بني اخلربين ظاهر الوجه 

بحانه و تعاىل يف ثالث آيات عنها مبا يدل على عدم أبديتها األوىل قوله سبحانه و تعاىل الثاين أن النار قد اخرب س
قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا أن ربك حكيم عليم و الثانية قوله خالدين فيها ما دامت السموات و 

أحقابا و لوال األدلة القطعية الدالة على أبدية  األرض إال ما شاء ربك أن ربك فعال ملا يريد الثالثة قوله البثني فيها
اجلنة و دوامها لكان حكم االستثنائني يف املوضعني واحدا كيف ويف االيتني من السياق ما يفرق بني االستثنائني فانه 

و قال يف أهل قال يف أهل النار أن ربك فعال ملا يريد فعلمنا أنه اهللا سبحانه و تعاىل يريد أن يفعل فعال مل خيربنا به 
اجلنة عطاء غري جمذوذ فعلمنا أن هذا العطاء و النعيم غري مقطوع عنهم أبدا فالعذاب موقت معلق و النعيم ليس 

مبوقت و ال معلق الوجه الثالث انه قد ثبت أن اجلنة مل يدخلها من مل يعمل خريا قط من املعذبني الذين خيرجهم اهللا 
ن مل يعمل سوءا قط و ال يعذب إال من عصاه الوجه الرابع انه قد ثبت أن اهللا من النار و أما النار فلم يدخلها م

  سبحانه و تعاىل ينشئ للجنة خلقا آخر يوم 

القيامة يسكنهم إياها و ال يفعل ذلك بالنار و أما احلديث الذي قد ورد يف صحيح البخاري من قوله و أما النار 
الرواة انقلب عليه احلديث و إمنا هو ما ساقه البخاري يف الباب  فينشئ اهللا هلا خلقا آخرين فغلط وقع من بعض

نفسه و أما اجلنة فينشئ اهللا هلا خلقا آخرين ذكره البخاري رمحه اهللا مبينا أن احلديث انقلب لفظه على من رواه 



امس أن اجلنة من خبالف هذا و هذا واملقصود انه ال تقاس النار باجلنة يف التأبيد مع هذه الفروق يوضحه الوجه اخل
موجب رمحته و رضاه و النار من غضبه و سخطه و رمحته سبحانه تغلب غضبه و تسبقه كما جاء يف الصحيح من 

حديث أيب هريرة عنه انه قال ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده موضوع على العرش أن رمحيت تغلب 
تسوية بني ما هو من موجب رضاه و ما هو من موجب غضيب و إذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يغلبه كان ال

غضبه ممتنعا يوضحه الوجه السادس أن ما كان بالرمحة و للرمحة فهو مقصود لذاته قصد الغايات و ما كان من 
موجب الغضب و السخط فهو مقصود لغريه قصد الوسائل فهو مسبوق مغلوب مراد لغريه و ما كان بالرمحة 

يوضحه الوجه السابع و هو انه سبحانه و تعاىل قال للجنة أنت رمحيت ارحم بك من أشاء فغالب سابق مراد لنفسه 
و قال للنار أنت عذايب أعذب بك من أشاء و عذابه مفعول منفصل و هو ناشئ عن غضبه و رمحته ههنا هي اجلنة 

ه سبحانه وثواب منفصل وهي رمحة خملوقة ناشئة عن الرمحة اليت هي صفة الرمحن فههنا أربعة أمور رمحة هي وصف
هو ناشىء عن رمحه وغضب يقوم به سبحانه و عقاب منفصل ينشا عنه فإذا غلبت صفة الرمحة صفة الغضب فالن 
يغلب ما كان بالرمحة ملا كان بالغضب أوىل و أحرى فال تقاوم النار اليت نشأت عن الغضب اجلنة اليت نشأت عن 

ختويفا للمؤمنني و تطهريا للخاطئني و اجملرمني فهي طهرة من اخلبث  الرمحة يوضحه الوجه الثامن أن النار خلقت
الذي اكتسبته النفس يف هذا العامل فان تطهرت ههنا بالتوبة النصوح و احلسنات املاحية و املصائب املكفرة مل حيتج 

ر يف هذه الدار و وافت إىل تطهري هناك و قيل هلا مع مجلة الطيبني سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين و أن مل ننطه
الدار األخرى بدرهنا و جناستها و خبثها أدخلت النار طهرة هلا و يكون مكثها يف النار حبسب زوال ذلك الدرن و 
اخلبث و النجاسة اليت ال يغسلها املاء فإذا تطهرت الطهر التام أخرجت من النار و اهللا سبحانه خلق عباده حنفاء و 

  ناس عليها فلو خلوا و فطرهم ملا هي فطرة اهللا اليت فطر ال

نشؤا إال على التوحيد و لكن عرض ال كثر الفطر ما غريها و هلذا كان نصيب النار اكثر من نصيب اجلنة و كان 
هذا التغيري مراتب ال حيصيها إال اهللا فأرسل اهللا رسله و انزل كتبه يذكر عباده بفطرته اليت فطرهم عليها فعرف 

هلم من اهللا احلسىن صحة ما جاءت به الرسل و نزلت به الكتب بالفطرة األوىل فتوافق  املوفقون الذين سبقت
عندهم شرع اهللا و دينه الذي أرسل به رسله و فطرته اليت فطرهم عليها فمنعتهم الشرعة املنزلة و الفطرة املكملة 

م شيء من ذلك و مسهم طائف من أن تكتسب نفوسهم خبثا و جناسة و درنا يعلق هبا و ال يفارقها بل كلما أمل هب
الشيطان اغاروا عليه بالشرعة و الفطرة فأزالوا موجبه و أثره و كمل هلم الرب تعاىل ذلك باقضية يقضيها هلم مما 

حيبون أو يكرهون متحص عنهم تلك اآلثار اليت شوشت الفطرة فجاء مقتضى الرمحة فصادف مكانا قابال مستعدا هلا 
ل ههنا أمرت و ليس هللا سبحانه غرض يف تعذيب عباده بغري موجب كما قال تعاىل ما ليس فيه شيء يدافعه فقا

يفعل اهللا بعذابكم أن شكرمت و آمنتم و كان اهللا شاكرا عليما و استمر األشقياء مع تغيري الفطرة و نقلها مما خلقت 
ري آخر و تطهري ينقلهم إىل الصحة عليه إىل ضده حىت استحكم الفساد و مت التغيري فاحتاجوا يف ازالة ذلك إىل تغي

حيث مل تنقلهم آيات اهللا املتلوة و املخلوقة و أقداره احملبوبة و املكروهة يف هذه الدار فأتاح هلم آيات آخر وأقضية 
و عقوبات فوق اليت كانت يف الدنيا تستخرج ذلك اخلبث و النجاسة اليت ال تزول بغري النار فإذا زال موجب 

ال العذاب و بقي مقتضى الرمحة ال معارض له فان قيل هذا حق و لكن سبب التعذيب ال يزول العذاب و سببه ز
إال إذا كان السبب عارضا كمعاصي املوحدين أما إذا كان الزما كالكفر و الشرك فان أثره ال يزول كما ال يزول 

تعاىل و لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه السبب و قد أشار سبحانه إىل هذه املعىن بعينه يف مواضع من كتابه منها قوله 
فهذا إخبار بان نفوسهم و طبائعهم ال تقتضي غري الكفر و الشرك و إهنا غري قابلة لإلميان أصال ومنها قوله تعاىل و 



من كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى و أضل سبيال فاخرب سبحانه أن ضالهلم و عماهم عن اهلدى دائم ال 
اينة احلقائق اليت أخربت هبا الرسل و إذا كان العمى و الضالل ال يفارقهم فان موجبه وأثره و يزول حىت مع مع

مقتضاه ال يفارقهم ومنها قوله تعاىل و لو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم و لو امسعهم لتولوا و هم معرضون و هذا يدل 
  على انه ليس فيهم خري 

عليهم أثره و يدل على اهنم ال خري فيهم هناك أيضا قوله اخرجوا من  يقتضي الرمحة و لو كان فيهم خري ملا ضيع
النار من كان يف قلبه أدىن مثقال ذرة من خري فلو كان عند هؤالء أدىن ادىن مثقال ذرة من خري خلرجوا منها مع 

لعذاب يدوم بدوام اخلارجني قيل لعمر اهللا أن هذا ملن أقوى ما يتمسك به يف املسئلة و أن األمر لكما قلتم و أن ا
موجبه و سببه و ال ريب اهنم يف اآلخرة يف عمى و ضالل كما كانوا يف الدنيا و وبواطنهم خبيثة كما كانت يف 

الدنيا و العذاب مستمر عليهم دائم ما داموا كذلك و لكن هل هذا الكفر والتكذيب و اخلبث أمر ذايت هلم زواله 
قابل للزوال هذا حرف املسئلة و ليس بأيديكم ما يدل على استحالة  مستحيل أم هو امر عارض طارئ على الفطرة

زواله و انه أمر ذايت و قد اخرب سبحانه و تعاىل انه فطر عباده على احلنيفية و أن الشياطني اجتالتهم عنها فلم 
رار خبالقهم و يفطرهم سبحانه على الكفر و التكذيب كما فطر احليوان البهيم على طبيعته و إمنا فطرهم على اإلق

حمبته و توحيده فإذا كان هذا احلق الذي قد فطروا عليه وقد خلقوا عليه قد أمكن زواله بالكفر و الشرك الباطل 
فإمكان زوال الكفر و الشرك الباطل بضده من احلق أوىل و أحرى و ال ريب اهنم لو ردوا على تلك احلال اليت هم 

ن لكم أن تلك احلال ال تزول و ال تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك و عليها لعادوا ملا هنوا عنه و لكن من أي
تعاىل إذا أخذت النار مأخذها منهم و حصلت احلكمة املطلوبة من عذاهبم فان العذاب مل يكن سدى و إمنا كان 

ليس يشتفي  حلكمة مطلوبة فإذا حصلت تلك احلكمة مل يبق يف التعذيب أمر يطلب و ال غرض يقصد و اهللا سبحانه
بعذاب عباده كما يشتفى املظلوم من ظامله و هو ال يعذب عبده هلذا الغرض و إمنا يعذبه طهرة له و رمحة به فعذابه 

مصلحة له و أن تأمل به غاية األمل كما أن عذابه باحلدود يف الدنيا مصلحة ألرباهبا و قد مسى اهللا سبحانه و تعاىل احلد 
انه أن جعل لكل داء دواء يناسبه و دواء الضال يكون من اشق األدوية و الطبيب عذابا و قد اقتضت حكمته سبح

الشفيق يكون املريض بالنار كيا بعد كي ليخرج منه املادة الرديئة الطارئة على الطبيعة املستقيمة و أن رأى قطع 
ريبة طرأت على الطبيعة العضو اصلح للعليل قطعه و أذاقه اشد األمل فهذا قضاء الرب و قدره يف إزالة مادة غ

املستقيمة بغري اختيار العبد فكيف إذا طرا على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد و اراداته و إذا تأمل 
  اللبيب شرع اهللا تبارك و تعاىل و قدره يف الدنيا و ثوابه و عقابه 

لبعض فان مصدر اجلميع عن علم تام يف اآلخرة وجد ذلك يف غاية التناسب و التوافق و ارتباط ذلك ببعضه ا
وحكمة بالغة و رمحة سابغة و هو سبحانه و امللك احلق املبني و ملكه ملك رمحة و إحسان و عدل الوجه التاسع أن 

عقوبته للعبد ليست حلاجته إىل عقوبته ال ملنفعة تعود إليه و ال لدفع مضرة و أمل يزول عنه بالعقوبة بل يتعاىل عن 
ما يتعاىل عن سائر العيوب و النقائص و ال هي عبث حمض خال عن احلكمة و الغاية احلميدة فانه ذلك و يتنزه ك

أيضا يتنزه عن ذلك و تعاىل عنه فأما أن يكون من متام نيعم أوليائه و أحبابه و أما أن يكون من مصلحة األشقياء و 
د لغريه قصد الوسائل ال قصد الغايات و املراد مداواهتم أو هلذا وهلذا و على التقادير الثالث فالتعذيب أمر مقصو

أن الوسيلة إذا حصل على الوجه املطلوب زال حكمها و نعيم أوليائه ليس متوقفا يف اصله و ال يف كماله على 
استمرار عذاب أعدائه و دوامه مصلحة األشقياء ليست يف الدوام و االستمرار و أن كان يف اصل التعذيب 



اشر أن رضى الرب تبارك و تعاىل و رمحته صفتان ذاتيتان له فال منتهى لرضاه بل كما قال مصلحة هلم الوجه الع
أعلم اخللق به سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته فإذا كانت رمحته غلبت 

ا و قد اخرب أهل اجلنة انه غضبه فان رضى نفسه أعلى و اعظم فان رضوانه اكثر من اجلنات و نعيمها و كل ما فيه
حيل عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبدا و أما غضبه تبارك و تعاىل و سخطه فليس من صفاته الذاتية اليت 

يستحيل انفكاكه عنها حبيث مل يزل و ال يزال غضبان و الناس هلم يف صفة الغضب قوالن أحدمها انه من صفاته 
لثاين انه صفة فعل منفصل عنه غري قائم به وعلى القوانني فليس كاحلياة و العلم الفعلية القائمة به كسائر أفعاله و ا

و القدرة اليت يستحيل مفارقتها له و العذاب إمنا ينشا من صفة غضبه وما سعرت النار إال بغضبه و قد جاء يف اثر 
ته سبحانه نوعان نوع خملوق مرفوع أن اهللا خلق خلقا من غضبه و أسكنهم باملشرق و ينتقم هبم ممن عصاه فمخلوقا

من الرمحة و بالرمحة و نوع خملوق من الغضب وبالغضب فانه سبحانه له الكمال املطلق من مجيع الوجوه الذي يتنزه 
عن تقدير خالفه و منها انه يرضى و يغضب و يثيب و يعاقب و يعطي و مينع و يعز و يذل و ينتقم و يعفو بل هذا 

لك املقرون باحلكمة و الرمحة و احلمد فإذا زال غضبه سبحانه و تعاىل و تبدل برضاه موجب ملكه احلق و حقيقة امل
  زالت عقوبته و تبدلت برمحته فانقلبت العقوبة إىل رمحة بل مل تزل رمحة و أن تنوعت صفتها و صورهتا كما كان 

وا فيها يف اآلخرة لكن تلك الرمحة عقوبة العصاة رمحة و إخراجهم من النار رمحة فتقلبوا يف رمحته يف الدنيا و تقلب
حيبوهنا و توافق طبائعهم و هذه رمحة يكرهوهنا و تشق عليهم كرمحة الطبيب الذي يضع حلم املريض و يلقي عليه 

املكاوي ليستخرج منه املواد الرديئة الفاسدة فان قيل هذا اعتبار غري صحيح فان الطبيب يفعل ذلك بالعليل و هو 
و مل ينشا فعله به عن غضبه بغضبه عليه و هلذا ال يسمى عقوبة و أما عذاب هؤالء فانه إمنا حيبه و هو راض عنه 

حصل بغضبه سبحانه عليهم و هو عقوبة حمضة قيل هذا حق و لكن ال ينايف كونه رمحة هبم و أن كان عقوبة هلم و 
دود طهرة ألهلها و عقوبة و هم ملا هذا كإقامة احلدود عليهم يف الدنيا فانه عقوبة و رمحة و ختفيف و طهرة فاحل

أغضبوا الرب تعاىل و قابلوه مبا ال يليق أن يقابل به و عاملوه اقبح املعاملة و كذبوه و كذبوا رسله و جعلوا اقل 
خلقه و اخبثهم و امقتهم له ندا له و إهلة معه و اثروا رضاهم على رضاه و طاعتهم على طاعته و هو ويل اإلنعام 

لقهم و رازقهم و موالهم احلق اشتد مقته هلم و غضبه عليهم و ذلك يوجب كمال أمسائه و صفاته عليهم و هو خا
اليت يستحيل عيله تقدير خالفها و يستحيل عليه ختلف آثارها و مقتضاها عنها بل ذلك تعطيل ألحكامها كما أن 

عطلون نوعان أحدمها عطل صفاته والثاين نفيها عنه تعطيل حلقائقها و كال التعطيلني حمال عليه سبحانه و تعاىل فامل
عطل أحكامها و موجباهتا و كان هذا العذاب عقوبة هلم من هذا الوجه و دواء هلم من جهة الرمحة السابقة للغضب 

فاجتمع فيه األمران فإذا زال الغضب بزوال املادة الفاسدة بتغيري الطبيعة املقتضية هلا يف اجلحيم مبرور االحقاب 
ت احلكمة اليت اوجبت العقوبة عملت الرمحة عملها و طلبت أثرها من غري معارض يوضحه الوجه عليها وحصل

احلادي عشر و هو أن العفو احب إليه سبحانه من االنتقام و الرمحة احب إليه من العقوبة و الرضا احب إليه من 
قدره و يظهر كل الظهور لعباده الغضب و الفضل احب إليه من العدل و هلذا ظهرت آثار هذه احملبة يف شرعه و 

يف ثوابه و عقابه و إذا كان ذلك احب األمرين إليه و له خلق اخللق و انزل الكتب و شرع الشرائع و قدرته 
سبحانه صاحلة لكل شيء ال قصور فيها بوجه ما وتلك املواد الردية الفاسدة مرض من األمراض و بيده سبحانه و 

  املوافقة لكل داء و له القدرة التامة و الرمحة السابغة و الغىن املطلق بالعبد اعظم حاجة تعاىل الشفاء التام و األدوية 



إىل من يداوي علته اليت بلغت به غاية الضرر و املشقة و قد عرف العبد انه عليل و أن دواءه بيد الغين احلميد 
ته و عرف أن احلمد كله له و أن احلق فتضرع إليه و دخل به عليه و استكان له و انكسر قلبه بني يديه و ذل لعز

كله له و انه هو الظلوم اجلهول وان ربه تبارك و تعاىل عامله بكل عدله ال ببعض عدله و أن له غاية احلمد فيما 
فعل به و أن محده هو الذي أقامه يف هذا املقام و أوصله إليه و انه ال خري عنده من نفسه بوجه من الوجوه بل ذلك 

 و صدقته عليه و انه ال جناة له مما هو فيه إال مبجرد العفو و التجاوز عن حقه فنفسه أوىل بكل ذم و حمض فضل اهللا
عيب و نقص و ربه تعاىل أوىل بكل محد و كمال و مدح فلو أن أهل اجلحيم شهدوا نعمته سبحانه و رمحته و كماله 

احلال و قالوا أن كان ما حنن فيه رضاك و محده الذي أوجب هلم ذلك فطلبوا مرضاته و لو بدوامهم يف تلك 
فرضاك الذي نريد وما اوضان اىل هذه احلال اال طلب ماال يرضيك فأما إذا أرضاك هذا منا فرضاك غاية ما نقصده 

و ما جلرح إذا أرضاك من أمل و أنت ارحم بنا من أنفسنا و اعلم مبصاحلنا و لك احلمد كله عاقبت أو عفوت 
بردا و سالما و قد روى اإلمام امحد يف مسنده من حديث األسود بن سريع أن النيب قال يأيت النقلبت النار عليهم 

أربعة يوم القيامة رجل أصم ال يسمع شيئا و رجل أمحق و رجل هرم و رجل مات يف فترة فأما األصم فيقول رب 
يان حيذفوين بالبعر واما اهلرم لقد جاء اإلسالم و ما امسع شيئا و أما األمحق فيقول رب لقد جاء اإلسالم والضب

فيقول رىب لقد جاء االسالم و ما اعقل شيئا و أما الذي مات يف الفترة فيقول رب ما أتاين لك من رسول فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه فريسل إليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفس حممد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا و سالما 

حديث قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة مثله و قال فمن دخلها كانت عليه بردا و و يف املسند أيضا من 
سالما و من مل يدخلها يسحب إليها فهؤالء ملا رضوا بتعذيبهم و بادروا إليه ملا علموا أن فيه رضى رهبم و موافقة 

ارك حدثين رشدين قال حدثين ابن انعم عن أمره و حمبته انقلب يف حقهم نعيما و مثل هذا ما رواه عبد اهللا بن املب
أيب عثمان انه حدثه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا قال أن رجلني ممن دخال النار يشتد صياحهما فقال 
الرب جل جالله أخرجومها فإذا أخرجا فقال هلما الي شيء اشتد صياحكما قال فعلنا ذلك لترمحنا قال رمحيت لكما 

  أن تنطلقا 

تلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار قال فينطلقان فيلقي أحدمها نفسه فيجعلها اهللا سبحانه عليه بردا و سالما و ف
يقوم اآلخر فال يلقي فيقول له الرب تبارك و تعاىل ما منعك أن تلقي نفسك كما القى صاحبك فيقول رب إين 

تعاىل لك رجاؤك فيدخالن اجلنة مجيعا برمحة اهللا و  أرجوك أن ال تعيدين فيها بعدما أخرجتين منها فيقول الرب و
ذكر االوزاعي عن بالل بن سعد قال يؤمر بإخراج رجلني من النار فإذا خرجا و وقفا قال اهللا هلما كيف وجدمتا 
مقيلكما و سوء مصريكما فيقوالن شر مقيل و أسوا مصري صار إليه العبد فيقول هلما مبا قدمت ايديكما و ما أنا 

م للعبيد قال فيؤمر بصرفهما إىل النار فأما أحدمها فيغدوا يف أغالله و سالسله حىت يقتحمها و أما اآلخر فيتلكا بظال
فيؤمر بردمها فيقول للذي غدا يف أغالله و سالسله حىت اقتحمها ما محلك على ما صنعت و قد خرجت منها 

نيا و يقول للذي تلكأ ما محلك على ما صنعت فيقول إين خربت من وبال معصيتك و ما مل اكن أتعرض لسخطك ثا
فيقول حسن ظين بك حني أخرجتين منها أن ال تردين إليها فريمحهما مجيعا و يأمر هبما إىل اجلنة الوجه الثاين عشر أن 
النعيم و الثواب من مقتضى رمحته و مغفرته وبره كرمه و لذلك يضيف ذلك إىل نفسه و أما العذاب و العقوبة فإمنا 

من خملوقاته و لذلك ال يسمى باملعاقب و املعذب بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من أوصافه و هذا من مفعوالته  هو
حىت يف اآلية الواحدة كقوله تعاىل نبئ عبادي إين أنا الغفور الرحيم وان عذايب هو العذاب األليم و قال تعاىل 

لسريع العقاب و انه لغفور رحيم و مثلها يف آخر األنعام اعلموا ان اهللا شديد العقاب وان اهللا غفور رحيم إن ربك 



فما كان مقتضى أمسائه و صفاته فانه يدوم بدوامها و ال سيما إذا كان حمبوبا له و هو غاية مطلوبة يف نفسها و أما 
ف الشر الذي هو العذاب فال يدخل يف أمسائه و صفاته إن ادخل يف مفعوالته حلكمة إذا حصلت زال وفنين خبال

اخلري فانه سبحانه و تعاىل دائم املعروف ال ينقطع معروفه أبدا و هو قدمي اإلحسان ابدي اإلحسان فلم يزل و ال 
يزال معاقبا على الدوام غضبان على الدوام منتقما على الدوام فتأمل هذا الوجه تأمل ففيه يف باب أمساء اهللا و 

ه الوجه الثالث عشر و هو قول اعلم خلقه به و اعرفهم صفاته يفتح لك باب من أبواب معرفته و حمبته يوضح
  بأمسائه و صفاته و الشر ليس إليك و مل يقف على 

املعىن املقصود من قال الشر ال يتقرب به إليك بل الشر ال يضاف إليه سبحانه بوجه ال يف ذاته و ال يف صفاته و ال 
ن مجيع الوجوه و صفاته كلها صفات كمال و حيمد عليها و يف أفعاله و ال يف أمسائه فان ذاته هلا الكمال املطلق م

يثىن عليه هبا و أفعاله كلها خري و رمحة و عدل و حكمة ال شر فيها بوجه ما و أمساؤه كلها حسىن فكيف يضاف 
الشر إليه بل الشر يف مفعوالته و خملوقاته و هو منفصل عنه إذ فعله غري مفعول ففعله خري كله و أما املخلوق 

فعول ففيه اخلري و الشر و إذا كان الشر خملوقا منفصال غري قائم بالرب سبحانه فهو ال يضاف إليه و هو مل يقل امل
أنت ال ختلق الشر حىت يطلب تأويل قوله و إمنا نفى إضافته إليه وصفا و فعال و أمساء و إذا عرف هذا فالشر ليس 

الطاعات و موجباهتا و اإلميان و الطاعات متعلقة به سبحانه و إال الذنوب و موجباهتا و أما اآلخر فهو اإلميان و 
الجلها خلق اهللا خلقه و أرسل رسله و انزل كتبه و هي ثناء على الرب تبارك و تعاىل و إجالله و تعظيمه و 
ال هي  عبوديته و هذه هلا آثار تطلبها و تقتضيها فتدوم آثارها بدوام متعلقها و أما الشرور فليس مقصودة لذاهتا و

الغاية اليت خلق هلا اخللق فهي مفعوالت قدرت المر حمبوب و جعلت وسيلة إليه فإذا حصل ما قدرت له اضمحلت 
و تالشت و عاد األمر إىل اخلري احملض الوجه الرابع عشر انه سبحانه و تعاىل اخرب إن رمحته وسعت كل شيء فليس 

ت ترحم العبد مبات يشق عليه ويؤمله وتشتد كراهته له فان ذلك شيء من األشياء إال و فيه رمحته وال ينايف هذا ان
من أيضا كما تقدم و قد ذكرنا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه آنفا و قوله تعاىل لذينك الرجلني رمحيت لكما إن 

بالؤه و قال تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار و قد جاء يف بعض اآلثار إن العبد إذا دعى ملبتلى قد اشتد 
اللهم ارمحه يقول الرب تبارك و تعاىل كيف ارمحه من شيء به ارمحه فاالبتالء رمحة منه لعباده و يف اثر اهلي يقول اهللا 

تعاىل أهل ذكر أهل جمالسيت و أهل طاعيت أهل كراميت و أهل شكري أهل زياديت و أهل معصييت القنطهم من 
وبوا فأنا طبيبهم ابتليهم باملصايب الطهرهم من املعايب فالبالء و العقوبة قدرته رمحيت إن تابوا فأنا حبيبهم و إن مل يت

إلزالة أدواء ال تزول إال هبا و النار هي الدواء األكرب فمن تداوى يف الدنيا أغناه ذلك عن الدواء يف اآلخرة و إال 
  فال بدله من الدواء حبسب دائه و من عرف الرب تبارك و تعاىل بصفات جالله 

و نعوت كماله من حكمته و رمحته وبره و إحسانه و غناه و جوده و حتببه إىل عباده و إرادة األنعام عليهم و سبق 
رمحته هلم يبادر ال إنكار ذلك إن مل يبادر إىل قبوله يوضحه الوجه اخلامس عشر إن أفعاله سبحانه ال خترج عن 

ال جورا و ال باطال بل هو املنزه عن ذلك كما ينزه عن سائر  احلكمة و الرمحة و املصلحة و العدل فال يفعل عبثا و
العيوب و النقائص و إذا ثبت ذلك فتعذيبهم إن كان رمحة هبم حىت يزول ذلك اخلبث و تكمل الطهارة فظاهر و إن 

ون كان حلكمة فإذا حصلت تلك احلكمة املطلوبة زال العذاب و ليس يف احلكمة دوام العذاب أبدا اآلباد حبيث يك
دائما بدوام الرب تبارك و تعاىل و إن كان ملصلحة تعود إىل أوليائه فان ذلك اكمل يف نعيمهم فهذا ال يقتضي تأبيد 
العذاب و ليس نعيم أوليائه و كماله موقوفا على بقاء آبائهم و أبنائهم و أزواجهم يف العذاب السرمد فان قلتم إن 



ما ال يعقل و إن قلتم إن ذلك عائد إىل حمض املشيئة و ال تطلب له ذلك موجب الرمحة و احلكمة و املصلحة قلتم 
حكمة و ال غاية فجوابه من وجهني أحدمها إن ذلك حمال على احكم احلاكمني و اعلم العاملني إن تكون أفعاله 

شهودة شاهدة معطلة عن احلكم و املصاحل و الغايات احملمودة و القرآن و السنة و أدلة العقول و الفطر و اآليات امل
ببطالن ذلك و الثاين انه لو كان األمر كذلك لكان بقاؤهم يف العذاب و انقطاعه عنهم بالنسبة إىل مشيئته سواء و 
مل يكن يف انقضائه ما ينايف كماله و هو سبحانه مل خيرب بأبدية العذاب و انه ال هناية له و غاية األمر على هذا التقدير 

نات املوقوف على حكمها على خرب الصادق فان سلكت طريق التعليل باحلكمة و إن يكون من اجلائزات املمك
الرمحة و املصلحة مل يقتض الدوام و إن سلكت طريق املشيئة احملضة اليت ال تعلل مل تقتضه أيضا و إن وقف األمر 

عذبني فانه أنشأهم على جمرد السمع فليس فيه منت يقتضيه الوجه السادس عشر ان رمحته سبحانه سبقت غضبه يف امل
برمحته و رباهم برمحته و رزقهم و عافاهم برمحته و أرسل إليهم الرسل برمحته و أسباب النقمة و العذاب متأخر عن 

أسباب الرمحة طارئة عليها فرمحته سبقت غضبه فيهم و خلقهم على خلقة تكون رمحته إليهم اقرب من غضبه و 
  آلت عليهم رمحته فمن رآهم رمحهم و هلذا هنى عن قتلهم فرمحته سبقت عقوبته و هلذا ترى األطفال الكفار قد 

غضبه فيهم فكانت هي السابقة إليهم ففي كل حال هم يف رمحته يف حال معافاهتم و ابتالئهم و إذا كانت الرمحة هي 
الرمحة فسببه  السابقة فيهم مل يبطل أثرها بالكلية وان عارضها اثر الغضب و السخط فذلك لسبب منهم و أما اثر

منه سبحانه و تعاىل فما منه يقتضي رمحتهم و ما منهم يقتض عقوبتهم و الذي منه سابق و غالب و إذا كانت رمحته 
تغلب غضبه فالن يغلب اثر الرمحة اثر الغضب أوىل و أحرى الوجه السابع عشر انه سبحانه و تعاىل خيرب عن 

عذاب يوم اليم و ال خيرب عن النعيم انه نعيم يوم و ال يف موضع  العذاب انه عذاب يوم عقيم و عذاب يوم عظيم و
واحد و قد ثبت يف الصحيح تقدير يوم القيامة خبمسني ألف سنة و املعذبون متفاوتون يف مدة لبثهم يف العذاب 

ك يرد به اهللا حبسب جرائمهم و اهللا سبحانه جعل العذاب على ما كان يف الدنيا و أسباهبا و ما أريد به الدنيا ومل ول
فالعذاب على ذلك و أما إن كان لآلخرة و أريد به وجه اهللا فال عذاب و الدنيا قد جعل هلا اجل تنتهي إليه فما 

انتقل منها إىل تلك الدار مما ليس هللا فهو املعذب به و أما ما أريد به وجه اهللا و الدار اآلخرة فقد أريد به ما ال يفىن 
راد به فان الغاية املطلوبة إذا كانت دائمة ال تزول ما مل يزل ما تعلق هبا خبالف الغاية و ال يزول فيدوم بدوام امل

املضمحلة الفانية فما أريد به غري اهللا يضمحل و يزول بزوال مراده و مطلوبه وما أريد به وجه اهللا يبقى ببقاء 
فيها لغري اهللا من األعمال و الذوات و املطلوب املراد فإذا اضمحلت الدنيا و انقطعت أسباهبا و انتقل ما كان 

انقلب عذابا و آالما مل يكن له متعلق يدوم بدوامه خبالف النعيم الوجه الثامن عشر انه ليس يف حكمة احكم 
احلاكمني إن خيلق خلقا يعذهبم ابد اآلباد عذابا سرمدا ال هناية له و ال انقطاع أبدا و قد دلت األدلة السمعية و 

طرية على انه سبحانه و تعاىل حكيم و انه احكم احلاكمني فإذا عذب خلقه عذهبم حبكمة كما يوجد العقلية و الف
التعذيب و العقوبة يف الدنيا يف شرعه و قدره فان فيه من احلكم و املصاحل و تطهري العبد ومداواته و إخراج املواد 

زكية النفوس و صالحها و زجرها و ردع الردية عنه بتلك اآلالم ما تشهده العقول الصحيحة و يف ذلك من ت
نظائرها و توقيفها على فقرها و ضرورهتا اىل رهبا و غري ذلك من احلكم و الغايات احلميدة ما ال يعلمه إال اهللا و ال 

ريب إن اجلنة طيبة ال يدخلها إال طيب و هلذا حياسبون إذا قطعوا الصراط على قنطرة بني اجلنة و النار فيقتص 
  بعض مظامل كانت بينهم  لبعضهم من



يف الدنيا حىت إذا ذهبوا و نفوا أذن هلم يف دخول اجلنة و معلوم إن النفوس الشريرة اخلبيثة املظلمة اليت لو ردت إىل 
الدنيا قبل العذاب لعادت ملا هنيت عنه ال يصلح إن تسكن دار السالم يف جوار رب العاملني فإذا عذبوا يف النار 

من ذلك اخلبث و الوسخ و الدرن كان ذلك من حكمة احكم احلاكمني و رمحته و ال يتناىف عذابا ختلص نفوسهم 
احلكمة خلق نفوس فيها شر يزول بالبالء الطويل و النار كما يزول هبا خبث الذهب و الفضة و احلديد فهذا 

شرها أبدا و عذاهبا ال معقول يف احلكمة و هو من لوازم العامل املخلوق على هذه الصفة أما خلق نفوس ال يزول 
انتهاء له فال يظهر يف احلكمة و الرمحة و يف وجود مثل هذا النوع نزاع بني العقالء أعىن ذواتا هي شر من كل وجه 

ليس فيها شيء من خري أصال و على تقدير دخوله يف الوجود فالرب تبارك و تعاىل قادر على قلب األعيان و 
احلكمة املطلوبة من خلق هذه النفوس و احلكمة املطلوبة من تعذيبها فاهللا  إحالتها و إحالة صفاهتا فإذا وجدت

سبحانه قادر إن ينشئها نشأة أخرى غري تلك النشأة و يرمحها يف النشأة الثانية نوعا آخر من الرمحة يوضحه الوجه 
ا و مل يعملوا خريا قط التاسع عشر و هو انه قد ثبت إن اهللا سبحانه و تعاىل ينشئ للجنة خلقا آخر يسكنهم إياه

تكون اجلنة جزاء هلم عليه فإذا اخذ العذاب من هذه النفوس مأخذه و بلغت العقوبة مبلغها فانكسرت تلك النفوس 
و خضعت و ذلت و اعترفت لرهبا و فاطرها باحلمد و انه عدل فيها كل العدل و إهنا يف هذه احلال كانت يف 

د من ذلك لفعل و شاء كتب العقوبة طلبا ملوافقة رضاه و حمبته و علم إن ختفيف منه و لو شاء إن يكون عذاهبم اش
العذاب أوىل هبا و انه ال يليق هبا سواه و ال تصلح إال له فذابت منها تلك اخلبائث كلها و تالشت و تبدلت بذل و 

لك إذ قد تبدل شرها انكسار و محد و ثناء الرب تبارك و تعاىل مل يكن يف حكمته إن يستمر هبا يف العذاب بعد ذ
خبريها و شركها بتوحيدها و كربها خبضوعها و ذهلا و ال ينتقض هذا بقول اهللا عز و جل و لو ردوا لعادوا ملا هنوا 
عنه فان هذا قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك اخلبائث و إمنا هو عند املعاينة قبل الدخول فانه سبحانه و تعاىل 

النار فقالوا يا ليتنا نرد و ال نكذب بآيات ربنا و نكون من املؤمنني بل بدا هلم ما كانوا  قال و لو ترى إذ وقفوا على
خيفون من قبل و لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه و اهنم لكاذبون فهذا إمنا قالوه قبل إن يستخرج العذاب منهم تلك 

  اخلبائث فأما إذا لبثوا يف العذاب أحقابا و احلقب 

 يف معجمه من حديث أيب امامة رضي اهللا عنه عن النيب انه قال احلقب مخسون ألف سنة فانه من كما رواه الطرباين
املمتع إن يبقى ذا الكرب و الشرك و اخلبث بعد هذه املدد املتطاولة يف العذاب الوجه العشرون انه قد ثبت يف 

املالئكة و شفع النبيون و  الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري يف حديث الشفاعة فيقول عز و جل شفعت
شفع املؤمنون و مل يبق إال ارحم الرامحني فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط قد عادوا محما 

فيلقيها يف هنر يف أفواه اجلنة يقال له هنر احلياة فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل فيقول اهللا اجلنة هؤالء 
ذين أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه و ال خري قدموه فهؤالء أحرقتهم النار مجيعهم فلم يبق يف بدن عتقاء اهللا ال

أحدهم موضع مل متسه النار حبيث صاروا محما و هو الفحم احملترق بالنار و ظاهر السياق انه مل يكن يف قلوهبم مثقال 
يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه فيخرجون  ذرة من خري فان لفظ احلديث هكذا فيقول ارجعوا فمن وجدمت

خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها خريا فيقول اهللا عز و جل شفعت املالئكة و شفع النبيون و شفع املؤمنون و مل 
يبق إال ارحم الرامحني فيقبض اهللا قبضة من نار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط فهذا السياق يدل على إن 

الء مل يكن يف قلوهبم مثقال ذرة من خري و مع هذا فأخرجتهم الرمحة و من هذا رمحته سبحانه و تعاىل للذي هؤ
أوصى أهله إن حيرقوه بالنار و يذروه يف الرب و البحر زعما منه بأنه يفوت اهللا سبحانه و تعاىل فهذا قد شك يف املعاد 

محلك على ما صنعت قال خشيتك و أنت تعلم فما تالفاه إن و القدرة و مل يعمل خريا قط و مع هذا فقال له ما 



رمحه اهللا فلله سبحانه و تعاىل يف خلقه حكم ال تبلغه عقول البشر و قد ثبت يف حديث انس رضي اهللا عنه إن 
رسول اهللا قال يقول اهللا عز و جل اخرجوا من النار من ذكرين يوما أو خافين يف مقام قالوا و من ذا الذي يف مدة 
عمره كلها من أوهلا إىل آخرها مل يذكر به يوما واحدا و ال خافه ساعة واحدة و ال ريب إن رمحته سبحانه و تعاىل 
إذا أخرجت من النار من ذكره وقتا أو خافه يف مقام ما فغري بدع إن تنفى النار و لكن هؤالء خرجوا منها و هي 

حقيقة االعتراف املتضمن لنسبة السواء و الظلم و اللوم إليه نار الوجه احلادي و العشرون إن اعتراف العبد بذنبه 
من كل وجه و نسبة و عدل و احلمد و الرمحة و الكمال املطلق إىل ربه من كل وجه يستعطف ربه تبارك و تعاىل 

  عليه و يستدعي رمحته 

لك جزم العبد على ترك له و إذا أراد إن يرحم عبده ألقى ذلك يف قلبه و الرمحة معه و ال سيما إذا اقترن بذ
املعاودة ملا يسخط ربه عليه و علم اهللا إن ذلك داخل يف قلبه و سويدائه فانه ال تتخلف عنه الرمحة مع ذلك و يف 

معجم الطرباين من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن سليمان بن عامر عن أيب امامة رضي اهللا عنه قال قال رسول 
يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغالم يضربه أبوه و هو يفر منه يعجز عنه  اهللا إن آخر رجل يدخل اجلنة رجل

عمله إن يسعى فيقول يا رب بلغ يب اجلنة و جنين من النار فيوحي اهللا تبارك و تعاىل اليه عبدي إن أنا جنيتك من 
ك إن جنيتين من النار النار و أدخلتك اجلنة أتعترف يل بذنوبك و خطاياك فيقول العبد نعم يا رب و عزتك و جالل

العترفن لك بذنويب و خطاياي فيجوز اجلسر فيقول العبد فيما بينه و بني نفسه لئن اعترفت له بذنويب و خطاياي 
لريدين إىل النار فيوحي اهللا إليه عبدي اعترف يل بذنوبك و خطاياك اغفرها لك و أدخلك اجلنة فيقول العبد ال و 

و ال أخطأت خطيئة قط فيوحي اهللا إليه عبدي إن يل عليك بينة فيلتفت العبد  عزتك و جاللك ما أذنبت ذنبا قط
ميينا و مشاال فال يرى أحدا فيقول أي رب ارين بينتك فينطق اهللا تعاىل جلده باحملقرات فإذا رأى ذلك العبد يقول يا 

فرها لك و أدخلك اجلنة رب عندي و عزتك العظائم فيوحي اهللا إليه عبدي أنا اعرف هبا منك اعترف يل هبا اغ
فيعترف العبد بذنوبه فيدخل اجلنة مث ضحك رسول اهللا حىت بدت نواجذه يقول هذا أدىن أهل اجلنة منزلة فكيف 

بالذي فوقه فالرب تبارك و تعاىل يريد من عبده االعتراف و االنكسار بني يديه و اخلضوع و الذلة له و العزم على 
ن هلذه الروح لروح فهم فاقدون الرمحة فإذا أراد عز و جل إن يرمحهم أو من يشاء مرضاته فما دام أهل النار فاقدي

منهم جعل يف قلبه ذلك فتدركه الرمحة و قدرة الرب تبارك و تعاىل غري قاصرة عن ذلك و ليس فيه ما يناقض 
تعاىل أوجب اخللود على موجب أمسائه و صفاته و قد اخرب انه فعال ملا يريد الوجه الثاين و العشرون انه سبحانه و 

معاصي الكبائر و قيده بالتأبيد و مل يناف ذلك انقطاعه و انتهاؤه فمنها قوله تعاىل و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها و غضب اهللا عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما و منها قول النيب من قتل نفسا حبديدة فحديدته 

  ار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا و هو حديث صحيح و كذلك يف يده يتوجا هبا يف ن

قوله يف احلديث اآلخر يف قاتل نفسه فيقول اهللا تبارك و تعاىل بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة و ابلغ من هذا 
د مع انقطاعه قوله تعاىل و من يعص اهللا و رسوله فان له نار جهنم خالدا فيها أبدا فهذا وعيد مقيد باخللود و التأبي

قطعا بسبب العبد و هو التوحيد فكذلك الوعيد العام ألهل النار ال ميتنع انقطاعه بسبب ممن كتب على نفسه الرمحة 
و غلبت رمحته غضبه فلو يعلم الكافر بكل ما عنده من الرمحة ملا يئس من رمحته كما يف صحيح البخاري عنه خلق 

يف آخره فلو يعلم الكافر بكل الذي عند اهللا من الرمحة مل يياس من اجلنة و لو  اهللا الرمحة يوم خلقها مائة رمحة و قال
يعلم املسلم بكل الذي عند اهللا من العذاب مل يأمن من النار الوجه الثالث و العشرون انه لو جاء اخلرب منه سبحانه 



ك وعيدا منه سبحانه و تعاىل و اهللا و تعاىل صرحيا بان عذاب النار ال انتهاء له و انه ابدي ال انقطاع له لكان ذل
تعاىل ال خيلف وعده و أما الوعيد فمذهب اهل السنة كلهم إن إخالفه كرم و عفو و جتاوز ميدح احلرب تبارك و 

تعاىل به و يثىن عليه به فانه حق له إن شاء تركه و إن شاء استوفاه و الكرمي ال يستويف حقه فكيف بأكرم االكرمني 
و تعاىل يف كتابه يف غري موضع بأنه ال خيلف وعده و مل يقل يف موضع واحد ال خيلف وعيده و  و قد صرح سبحانه

قد روى أبو يعلى املوصلي ثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أيب حزم ثنا ثابت البنائي عن انس بن مالك رضي اهللا 
ده على عمل عقابا فهو فيه باخليار و قال عنه إن رسول اهللا قال من وعده اهللا على عمل ثوابا فهو منجزه و من واع

أبو الشيخ االصبهاين ثنا حممد بن محزة ثنا امحد بن اخلليل ثنا األصمعي قال جاء عمرو بن عبيد إىل أيب عمرو بن 
العالء فقال يا أبا عمرو خيلف اهللا ما وعده قال ال قال افرايت من اوعده اهللا على عمله عقابا أخيلف اهللا وعده عليه 

ال أبو عمرو بن العالء من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن الوعد غري الوعيد إن العرب ال تعد عارا و ال خلفا إن فق
تعد شرا مث ال تفعله ترى ذلك كرما و فضال و إمنا اخللف إن تعد خريا مث ال تفعله قال فاوجدين هذا يف كالم 

  العرب قال نعم أما مسعت إىل قول األول 
  ... و ال اختشي من صولة املتهدد ... العم ما عشت سطويت  و ال يرهب ابن

قال أبو الشيخ و قال حيىي بن معاذ الوعد و ... ملخلف ايعادي و منجز موعدي ... و إين و إن اوعدته أو وعدته 
و  الوعيد حق فالوعد حق العباد على اهللا ضمن هلم إذا فعلوا كذا و إن يعطيهم كذا و من أوىل بالوفاء من اهللا

  الوعيد 

حقه على العباد قال ال تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا فان شاء عفا و إن شاء اخذ الن حقه و أوالمها بربنا تبارك و 
  تعاىل العفو و الكرم انه غفور رحيم و مما يدل على ذلك و يؤيده خرب كعب بن زهري حني اوعده رسول اهللا فقال 

  ... ند رسول اهللا مأمول و العفو ع... نبئت إن رسول اهللا اوعدين 
فإذا كان هذا يف وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله إن ربك فعال ملا يريد و هذا أخبار منه انه 
يفعل ما يريد عقيب قوله إال ما شاء ربك فهو عائد اليه وال بد وال جيوز ان يرجع اىل املستثىن منه وحده بل اما ان 

ود اليهما وغري خاف ان تعلقه بقوله اال ما شاء ربك أوىل من تعلقه بقوله خالدين خبالدين فيها خيتص باملستثىن او يع
و ذلك ظاهر للمتأمل و هو الذي فهمه الصحابة فقالوا أتت هذه اآلية يف وعيد القران و مل يريدوا بذلك االستثناء 

االستثناء بقوله إن ربك فعال ملا يريد و هذا  وحده فان االستثناء مذكور يف األنعام أيضا و إمنا أرادوا انه عقب
التعقيب نظري قوله يف األنعام خالدين فيها إال ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم فاخرب إن عذاهبم يف مجيع األوقات و 
رفعه عنهم يف وقت يشاؤه صادر عن كمال علمه و حكمته ال عن مشيئة جمردة عن احلكمة و املصلحة و الرمحة و 

ذ يستحيل جترد مشيئته عن ذلك الوجه الرابع و العشرون إن جانب الرمحة اغلب يف هذه الدار من الباطلة العدل ا
الفانية الزائلة عن قرب من جانب العقوبة و الغضب و لوال ذلك ملا عمرت و ال قام هلا وجود كما قال تعاىل و لو 

قال و لو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا بظلمهم ما ترك عليها من دابة و 
ظهرها من دابة فلوال سعة رمحته و مغفرته و عفوه ملا قام العامل و مع هذا فالذي أظهره من الرمحة يف هذه الدار 
جر وانزله بني اخلالئق جزء من مائة جزء من الرمحة فإذا كان جانب الرمحة قد غلب يف هذه الدار و نالت الرب و الفا

و املؤمن و الكافر مع قيام مقتضى العقوبة به و مباشرته له و متكنه من إغضاب ربه و السعي يف مساخطته فكيف ال 
يغلب جانب الرمحة يف دار تكون الرمحة فيها مضاعفة على ما يف هذه الدار تسعة و تسعني ضعفا و قد اخذ العذاب 

ذاب و أذاب منها خبثا و شرا مل يكن حيول بينها و بني من الكفار مأخذه و انكسرت تلك النفوس و هنكها الع



رمحته هلا يف الدنيا بل كان يرمحها مع قيام مقتضى العقوبة و الغضب هبا فكيف إذا زال مقتضى الغضب و العقوبة و 
  قوى جانب 

ه و سر االمر الرمحة أضعاف اضعاف الرمحة يف هذه الدار و اضمحل الشر و اخلبث الذي فيها فأذابته النار و أكلت
إن أمساء الرمحة واإلحسان اغلب و اظهر و اكثر من أمساء االنتقام و فعل الرمحة اكثر من فعل االنتقام و ظهور آثار 

الرمحة اعظم من ظهور آثار االنتقام و الرمحة احب إليه من االنتقام و بالرمحة خلق خلقه و هلا خلقهم و هي اليت 
نفسه و وسعت كل شيء وما خلق هبا فمطلوب لذاته وما خلق بالغضب فمراد سبقت غضبه و غلبته و كتبها على 

لغريه كما تقدم تقرير ذلك و العقوبة تأديب و تطهري و الرمحة إحسان و كرم و جود و العقوبة مداواة و الرمحة 
مة صدقه و صدق عطاء و بذل الوجه اخلامس و العشرون انه سبحانه و تعاىل ال بد إن يظهر خللقه مجيعهم يوم القيا

رسله و إن أعداؤه كانوا هم الكاذبني املفترين و يظهر هلم حكمه الذي هو اعدل حكم يف أعدائه و انه حكم فيهم 
حكما حيمدونه هم عليه فضال عن أوليائه و مالئكته و رسله حبيث ينطق الكون كله باحلمد هللا رب العاملني و لذلك 

مد هللا رب العاملني فحذف فاعل القول إلرادة اإلطالق وان ذلك جار على قال تعاىل و قضى بينهم باحلق و قيل احل
لسان كل ناطق و قلبه قال احلسن لقد دخلوا النار و إن قلوهبم ملمتلئة من محده ما وجدوا عليه سبيال و هذا هو 

لك هلم إذ الذي حسن حذف الفاعل من قوله قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها حىت كان الكون كله قائل ذ
هو حكمه العدل فيهم و مقتضى حكمته و محده و أما أهل اجلنة فقال تعاىل و قال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم 

فادخلوها خالدين فهم مل يستحقوها بأعماهلم و إمنا استحقوها بعفوه و رمحته و فضله فإذا اشهد سبحانه وتعاىل 
رة و ضعه العقوبة حيث تشهد العقول و الفطر و اخلليقة انه مالئكته و خلقه كلهم حكمه العدل و حكمته الباه

أوىل املواضع و أحقها هبا و إن ذلك من كمال محده الذي هو مقتضى أمسائه و صفاته و إن هذه النفوس اخلبيثة 
ا أوىل به الظاملة الفاجرة ال يليق هبا غري ذلك و ال حيسن هبا سواه حبيث تعترف هبا هي من ذواهتا بأهنا اهل ذلك و إهن

حصلت احلكمة اليت الجلها وجد الشر و موجباته يف هذه الدار و تلك الدار و ليس يف احلكمة اإلهلية إن الشرور 
تبقى دائما ال هناية هلا و ال انقطاع أبدا فتكون هي و اخلريات يف ذلك على حد سواء فهذا هناية أقدام الفريقني يف 

   هذا الكتاب فان قيل فإيل أين أهنى قدمكم يف هذه املسئلة العظيمة هذه املسئلة و لعلك ال تظفر به يف غري

الشأن اليت هي اكرب من الدنيا بأضعاف مضاعفة قيل إىل قوله تبارك و تعاىل إن ربك فعال ملا يريد و إىل هنا قدم 
لنار و ما يلقاه هؤالء أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فيها حيث ذكر دخول اجلنة اجلنة و أهل النار ا

و هؤالء و قال مث يفعل اهللا بعد ذلك ما يشاء بل و إىل هنا ههنا انتهت أقدام اخلالئق و ما ذكرنا يف هذه املسئلة بل 
يف الكتاب كله من صواب فمن اهللا سبحانه و تعاىل و هو املان به وما كان من خطا فمين و من الشيطان و اهللا 

  لسان كل قائل و قلبه و  ورسوله بريء منه و هو عند

  الباب الثامن و الستون

  قصده و اهللا اعلم يف ذكر آخر اهل اجلنة دخوال اليها 
يف الصحيحني من حيث أيب منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول 

اجلنة رجال خيرج من النار حبوا فيقول اهللا له اهللا إين ألعلم آخر أهل النار خروجا منها و آخر أهل اجلنة دخوال 
اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه إهنا مالى فريجع فيقول يا رب وجدهتا مالى فيقول اهللا له اذهب فادخل 



اجلنة قال فيأتيها فيخيل إليه إهنا مالى فريجع فيقول يا رب وجدهتا مالى فيقول اهللا له اذهب فادخل اجلنة فان لك 
الدنيا و عشرة أمثاهلا أو أن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر يب و تضحك يب و أنت امللك قال لقد مثل 

رأيت رسول اهللا يضحك حىت بدت نواجذه قال فكان يقول ذلك أدىن أهل اجلنة منزلة و يف صحيح مسلم من 
اهللا إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال حديث األعمش عن العمرو بن سويد عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول 

اجلنة و آخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه و ارفعوا عنه كبارها 
فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا و كذا و كذا و كذا و عملت يوم كذا وكذا و كذا و كذا فيقول 

نكر و هو مشفق من كبار ذنوبه إن تعرض عليه فيقال له فان لك مكان كل سيئة حسنة فيقول نعم ال يستطيع أن ي
  رب قد عملت أشياء ال أراها ههنا فلقد رأيت رسول اهللا 

ضحك حىت بدت نواجذه و قال الطرباين حدثنا عبد اهللا بن سعد بن حيىي الزرقي حدثنا أبو فروة يزيد بن  - ٢٧٥
ل حدثين أيب عن أبيه قال حدثين أبو حيىي الكالعي عن أيب امامة رضي اهللا عنه قال قال حممد بن سنان الرهاوي قا

رسول اهللا إن آخر رجل رجل يدخل احلنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبلعن كالغالم يضربه أبوه و هو يفر منه 
بارك و تعاىل إليه عبدي إن أنا يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول يا رب بلغ يب اجلنة و جنين من النار فيوحي اهللا ت

جنيتك من النار و أدخلتك اجلنة أتعترف يل بذنوبك و خطاياك فيقول العبد نعم يا رب و عزتك و جاللك لئن 
جنيتين من النار العترفن لك بذنويب و خطاياي فيجوز اجلسر فيقول العبد فيما بينه و بني نفسه لئن اعترفت له 

النار فيوحي اهللا إليه عبدي اعترف يل بذنوبك و خطاياك اغفرها لك و أدخلك اجلنة بذنويب و خطاياي لريدين إىل 
فيقول العبد ال و عزتك و جاللك ما أذنبت ذنبا قط و ال أخطأت خطيئة قط فيوحي اهللا إليه عبدي إن يل عليك 

جلده باحملقرات فإذا رأى ذلك بينة فيلتفت العبد ميينا و مشاال فال يرى أحدا فيقول يا رب ارين بينتك فيستنطق اهللا 
العبد فيقول يا ريب عندي و عزتك العظائم فيوحي اهللا إليه عبدي أنا اعرف هبا منك اعترف يل هبا اغفرها لك و 

أدخلك اجلنة فيعترف العبد بذنوبه فيدخل اجلنة مث ضحك رسول اهللا حىت بدت نواجذه يقول هذا أدىن أهل اجلنة 
ه ابن أيب شيبة عن هاشم بن القاسم ثنا أبو عقيل عبد اهللا بن عقيل الثقفي عن يزيد بن منزلة فكيف بالذي فوقه وروا

سنان به و يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال آخر من يدخل احلنة رجل فهو 
ال تبارك اهللا الذي جناين منك ميشي على الصراط مرة و يكبو مرة و تسعفه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فق

لقد أعطاين اهللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولني و اآلخرين فترتفع له شجرة فيقول أي رب أدنين من هذه الشجرة 
استظل بظلها و اشرب من مائها فيقول اهللا تبارك و تعاىل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتين غريها فيقول ال يا 

يسأله شيئا غريها و ربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها و يشرب رب و يعاهده إن ال 
من مائها مث ترتفع له شجرة هي احسن من األوىل فيقول يا رب أدنين من هذه الشرب من مائها و استظل بظلها ال 

  لعلي إن أدنيتك منها إن اسالك غريها فيقول يا ابن آدم أمل تعاهدين انك ال تسألين غريها فيقول 

تسألين غريها فيعاهده إن ال يسأله غريها و ربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها و 
يشرب من مائها مث ترفع له شجرة عند باب اجلنة هي احسن من األوليني فيقول أي رب أدنين من هذه الشجرة 

اسالك غريها فيقول يا ابن آدم أمل تعاهدين إن ال تسألين غريها قال بلى يا رب  الستظل بظلها و اشرب من مائها ال
هذه ال اسالك غريها و ربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها مسع أصوات أهل اجلنة 

و مثلها معها قال يا رب  فيقول يا رب ادخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مين أيرضيك أىن أعطيتك الدنيا



أتستهزئ مين و أنت رب العاملني فضحك ابن مسعود فقال أال تسألونين مم اضحك قالوا مم تضحك قال ضحك 
رسول اهللا فقالوا مم تضحك يا رسول اهللا قال من ضحك رب العاملني حني قال أتستهزئ يب و أنت رب العاملني 

ويف صحيح الربقاين عن أيب سعيد الربقاين من حديث أيب سعيد  فيقول ال استهزئ بك و لكن على ما أشاء قادر
اخلدري حنو هذه القصة و حنن نسوقه بتمامه من عنده و هو بإسناد مسلم سواء قال قال رسول اهللا إن أدىن أهل 

هه عن النار عذابا منتعل بنعلني من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه و إن أدىن أهل اجلنة منزلة رجل صرف اهللا وج
النار قبل اجلنة و مثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمين إىل هذه الشجرة الكون يف ظلها فقال اهللا عز و جل 
هل عسيت إن فعلت إن تسألين غريه قال ال و عزتك فقدمه اهللا إليها و مثل له شجرة ذات ظل و مثر أخرى فقال 

رها قال فقال هل عسيت إن أعطيتك ذلك إن تسألين أي رب قدمين إىل هذه الشجرة استظل بظلها و آكل من مث
غريه قال ال و عزتك فيقدمه اهللا إليها فيمثل اهللا له شجرة أخرى ذات ظل و مثر و ماء فيقول أي رب قدمين إىل 

هذه الشجرة فاكون يف ظلها وآكل من مثرها و اشرب من مائها فيقول هل عسيت إن فعلت ذلك إن تسألين غريه 
ك ال أسألك غريه فيقدمه اهللا إليها فتربز له اجلنة فيقول أي رب قدمين إىل باب اجلنة فاكون جناف فيقول ال وعزت

اجلنة و يف رواية حتت جناف اجلنة انظر إىل أهلها فيقدمه اهللا إليها فريى أهل اجلنة و ما فيها فيقول أي رب أدخلين 
له متن قال فيتمىن و يذكره اهللا سل كذا و كذا فإذا  اجلنة فيدخله اجلنة فإذا دخل اجلنة قال هذا يل فيقول اهللا

  انقطعت به األماين قال اهللا هو لك و عشرة أمثاله قال مث يدخل بيته و يدخل 

عليه زوجتاه من احلور العني فيقوالن احلمد هللا الذي أحياك لنا و أحيانا لك فيقول ما أعطى أحد مثل ما أعطيت و 
ابن شعبة رضي اهللا عنه عن النيب قال سال موسى ربه من أدىن أهل اجلنة منزلة يف صحيح مسلم من حديث املغرية 

فقال هو رجل جييء بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له ادخل اجلنة فيقول أي رب و كيف و قد نزل الناس 
فيقال ذلك منازهلم و اخذوا اخذاهتم فيقال له أترضى إن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب 

ثله ومثله فيقول يف اخلامسة رضيت رب فيقول لك هذا و عشرة أمثاله و لك ما  لك و مثله و مثله و مثله و م
اشتهت نفسك و لذت عينك فيقول رضيت رب قال فأعالهم منزلة قال ذلك الذي أردت غرس كرامتهم بيدي و 

و مصداقه يف كتاب اهللا فال تعلم نفس ما اخفي ختمت عليها فلم تر عني و مل تسمع أذن و مل خيطر على قلب بشر 
  هلم من قرة أعني 

  الباب التاسع و الستون

  و هو باب جامع فيه فصول منثورة مل تذكر فيما تقدم من األبواب فصل 
  يف لسان أهل اجلنة 

نا االوزاعي عن قال ابن أيب الدنيا حدثنا القاسم بن هاشم ثنا صفوان بن صاحل حدثين رواد ابن اجلراح العسقالين ث
هارون ابن زباب عن انس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا يدخل أهل اجلنة اجلنة على طول آدم ستني 

ذراعا بذراع امللك على حسن يوسف و على ميالد عيسى ثالث و ثالثون سنة و على لسان حممد جرد مرد 
لسان أهل اجلنة عريب و قال عقيل قال الزهري  مكحلون و روى داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال

  لسان أهل اجلنة عريب فصل 
  يف احتجاج اجلنة و النار 



يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال احتجت اجلنة و النار فقالت هذه يدخلين اجلبارون 
  و املتكربون 

ز و جل هلذه أنت عن ايب أعذب بك من أشاء و قال هلذه أنت و قالت هذه يدخلين الضعفاء و املساكني فقال اهللا ع
رمحيت ارحم بك من أشاء و لكل واحدة منكما ملؤها و يف رواية أخرى حتاجت النارو اجلنة فقالت النار اوثرت 
باملتكربين و املتجربين و قالت اجلنة ما مايل ال يدخلين أال ضعفاء الناس و سقطهم و عجزهم فقال اهللا سبحانه 
للجنة أنت رمحيت ارحم بك من أشاء من عبادي و قال للنار أنت عذايب أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل 

واحدة منكما ملؤها فأما النار فال متتلئ حىت يضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك متتلئ و ينزوي بعضها على 
  ينشئ هلا خلقا فصل بعض و ال يظلم اهللا من خلقه أحدا و أما اجلنة فان اهللا عز و جل 

  يف إن اجلنة يبقى فيها فضل 
فينشىء اهللا هلا خلقا دون النار و يف الصحيحني عن انس بن مالك عن النيب قال ال تزال جهنم يلقى فيها و تقول 
هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إىل بعض و تقول قط قط بعزتك و كرمك و ال يزال 

حىت ينشئ اهللا هلا خلقا فيسكنهم فضل اجلنة و يف لفظ مسلم يبقى من اجلنة ما شاء اهللا إن يبقى مث  يف اجلنة فضل
ينشىء اهللا سبحانه هلا خلقا فيسكنهم فضل اجلنة ويف لفظ مسلم يبقى من اجلنة ما شاء اهللا ان يبقى ملما يشاء و أما 

ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من اللفظ الذي وقع يف صحيح البخاري يف حديث أيب هريرة و انه 
مزيد فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه و الروايات الصحيحة و نص القران يرده فان اهللا سبحانه و اخرب انه 
ميال جهنم من إبليس و اتباعه فانه ال يعذب أال من قامت عليه حجته و كذب رسله قال تعاىل كلما القي فيها فوج 

نتها أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل اهللا من شيء و ال يظلم اهللا أحدا من سأهلم خز
  خلقه فصل 

  قي امتناع النوم على أهل اجلنة 
  روى ابن مردويه من حديث سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر 

ل اجلنة ال ينامون و ذكر الطرباين من حديث حيىي بن سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا النوم أخو املوت و أه
األنصاري عن حممد ابن املنكدر عن جابر قال سئل نيب اهللا فقيل أينام أهل اجلنة فقال النيب النوم أخو املوت و أهل 

  اجلنة ال ينامون فصل 
  يف ارتقاء العبد و هو يف اجلنة من درجة إىل درجة أعلى منها 

ثنا يزيد أنبانا محاد بن سلمة عن عاصم بن أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  قال اإلمام امحد
  قال قال رسول اهللا إن اهللا لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول يا رب إن يل هذه فيقول باستغفار ولدك لك 

  الفصل يف إحلاق ذرية املؤمن به يف الدرجة و إن مل يعملوا عمله ق

تعاىل و الذين آمنوا و اتبعناهم ذرياهتم بإميان أحلقنا هبم ذرياهتم و ما التناهم من عملهم من شيء و روى قيس عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا إن اهللا لريفع ذرية املؤمن إليه يف 

عينه مث قرا و الذين آمنوا و اتبعناهم ذرياهتم بإميان أحلقنا هبم ذرياهتم و ما درجته و إن كانوا دونه يف العمل لتقرهبم 
التناهم من عملهم من شيء كل امرئ مبا كسب رهني قال ما نقصنا اآلباء مما أعطينا البنني و ذكر ابن مردويه يف 



حكاه عن النيب قال تفسريه من حديث شريك عن سامل االفطس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال شريك أظنه 
إذا دخل الرجل اجلنة سال عن أبويه و زوجته و ولده فيقال اهنم مل يبلغوا درجتك أو عملك فيقول يا رب قد 

عملت يل و هلم فيؤمر باإلحلاق هبم مث تال ابن عباس و الذين آمنوا و اتبعناهم ذرياهتم بإميان إىل آخر اآلية و قد 
اآلية هل املراد هبا الصغار أو الكبار أو النوعان على ثالثة أقوال و اختالفهم اختلف املفسرون يف الذرية يف هذه 

مبين على إن قوله بإميان حال من الذرية و التابعني أو املؤمنني املتبوعني فقالت طائفة املعىن و الذين آمنوا و اتبعناهم 
يف الدرجات قالوا و يدل على هذا قراءة من قرا و  ذرياهتم يف إمياهنم فأتوا من اإلميان مبثل ما أتوا به و احلقناهم هبم

  اتبعتم ذريتهم فجعل الفعل يف االتباع هلم قالوا و قد أطلق اهللا سبحانه 

الذرية على الكبار كما قال و من ذريته داود و سليمان قال ذرية من محلنا مع نوح و قال و كنا ذرية من بعدهم 
كبار و العقالء قالوا و يدل على ذلك متا رواه قول سعيد بن جبري عن ابن افتهلكنا مبا فعل املبطلون و هذا قول ال

عباس يرفعه إن اهللا يرفع ذرية املؤمن إىل درجته و إن كانوا دونه يف العمل لتقر هبم عينه فهذا يدل على اهنم دخلوا 
تقاصر عملهم عنها قالوا أيضا اجلنة بأعماهلم و لكن مل يكن هلم أعمال يبلغوا هبا درجة آبائهم فبلغهم إياها و إن 

فاألميان هو القول و العمل و النية و هذا إمنا ميكن من الكبار و على هذا فيكون املعىن إن اهللا سبحانه جيمع ذرية 
املؤمن إليه إذا أتوا من اإلميان مبثل إميانه إذ هذا حقيقة التبعية و إن كانوا دونه يف اإلميان رفعهم اهللا إىل درجته إقرارا 
لعينه و تكميال لنعيمه و هذا كما إن زوجات النيب معه يف الدرجة تبعا و إن مل يبلغوا تلك الدرجة بأعماهلن و قالت 
طائفة أخرى الذرية ههنا الصغار و املعىن و الذين آمنوا و اتبعناهم ذرياهتم يف إميان اآلباء و الذرية تتبع اآلباء و إن 

املرياث و الدية و الصالة عليهم و الدفن يف قبور املسلمني و غري ذلك أال  كانوا صغارا يف اإلميان و إحكامه من
فيما كان من أحكام البالغني و يكون قوله بإميان على هذا يف موضع نصب على احلال من املفعولني أي و اتبعناهم 

واب و العقاب فاهنم ذرياهتم بإميان اآلباء قالوا و يدل على صحة هذا القول البالغني هلم حكم أنفسهم يف الث
مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعني اآلباء يف شيء من أحكام الدنيا و ال أحكام الثواب و العقاب الستقالهلم بأنفسهم 
و لو كان املراد بالذرية البالغني لكن أوالد الصحابة البالغون كلهم يف درجة آبائهم و تكون أوالد التابعني البالغون 

هلم جرا إىل يوم القيامة فيكون اآلخرون يف درجة السابقني قالوا و يدل عليه أيضا انه  كلهم يف درجة آبائهم و
سبحانه جعلهم معهم تيعا يف الدرجة كما جعلهم تبعا معهم يف االميان ولو كانوا بالغني مل يكن امياهنم تبعا بل اميان 

نة حبسب األعمال يف حق املستقلني و أما استقالل قالوا ويدل عليه ان اهللا سبحانه و تعاىل جعل املنازل يف اجل
االتباع فان اهللا سبحانه و تعاىل يرفعهم إىل درجة أهليهم و إن مل يكن هلم أعماهلم كما تقدم وايضا فاحلور العني 
واخلدم يف درجة اهليهم وان مل يكن هلم عمل خبالف املكلفني البالغني فاهنم يرفعون إىل حيث بلغتهم أعماهلم و 

  قة منهم الواحدي الوجه إن حتمل الذرية الصغار و الكبار الن الكبري يتبع األب بإميان نفسه قالت فر

و الصغري يتبع األب بإميان األب قالوا والذرية تقع على الصغري و الكبري و الواحد و الكثري و االبن و األب كما 
و اإلميان يقع على اإلميان التبعي و على  قال تعاىل و آية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون أي آباءهم

االختياري الكسيب فمن وقوعه على التبعي قوله فتحرير رقبة مؤمنة فلو اعتق صغريا جاز قالوا و أقوال السلف تدل 
على هذا قال سعيد بن جبري عن ابن عباس إن اهللا يرفع ذرية املؤمن يف درجته و إن كانوا دونه يف العمل لتقرهبم 

 قرا هذه اآلية و قال ابن مسعود يف هذه اآلية الرجل يكون له القدم و يكون له الذرية فيدخل اجلنة عيوهنم مث
فريفعون إليه لتقر هبم عينه و إن مل يبلغوا ذلك و قال أبو جملز جيمعهم اهللا له كما كان حيب إن جيتمعوا يف الدنيا و 



الكليب عن ابن عباس إن كان اآلباء ارفع درجة من األبناء  قال الشعيب ادخل اهللا الذرية بعمل اآلباء اجلنة و قال
رفع اهللا األبناء إىل اآلباء و إن كان األبناء ارفع درجة من اآلباء رفع اهللا اآلباء إىل األبناء و قال إبراهيم أعطوا مثل 

كاآليتني فمن قرا  أجور آبائهم و مل ينقص اآلباء من أجورهم شيئا وقال ويدل على صحة هذا القول إن القراءتني
واتبعتهم ذريتهم فهذا من حق البالغني الذين تصح نسبة الفعل إليهم كما قال تعاىل و السابقون األولون من 

املهاجرين و األنصار ا و الذين اتبعوهم بإحسان و من قرا و اتبعناهم ذرياهتم فهذا يف حق الصغار الذين اتبعهم اهللا 
راءتان على النوعني قلت و اختصاص الذرية ههنا بالصغار اظهر لئال يلزم استواء إياهم يف اإلميان حكما فدلت الق

املتأخرين بالسابقني يف الدرجات و ال يلزم مثل هذا يف الصغار فان أطفال كل رجل و ذريته معه يف درجته و اهللا 
  اعلم 

  فصل يف إن اجلنة تتكلم قد تقدم قوله احتجت اجلنة و النار و

يا رب قد أطردت اهناري و طابت مثاري فعجل على بأهلي و قال إمساعيل ابن أيب خالد عن سعيد  قوله قالت اجلنة
الطائي أخربت إن اهللا تعاىل ملا خلق اجلنة قال هلا تزيين فتزينت مث قال هلا تكلمي فتكلمت فقالت طوىب ملن رضيت 

قني و قال الطرباين حدثنا امحد بن علي ثنا هشام عنه و قال قتادة ملا خلق اهللا اجلنة قال هلا تكلمي فقالت طوىب للمت
  بن خالد ثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 

رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا ملا خلق اهللا جنة عدن خلق فيها ما ال عني رأت و ال أذن مسعت و ال  - ٢٨٢
  ل خطر على قلب بشر مث قال هلا تكلمي فقالت قد افلح املؤمنون فص

  يف إن اجلنة تزداد حسنا على الدوام 
قال عبد اهللا بن امحد ثنا خلف بن هشام ثنا خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث عن 

  كعب قال ما نظر اهللا إىل اجلنة أال قال طييب ألهلك فتزداد ضعفا حىت يدخلها أهلها فصل 
  اكثر مما يطلبهن أزواجهن يف إن احلور العني يطلنب أزواجهن 

كما تقدم حديث معاذ بن جبل يف ذلك و قول احلوراء المرأته يف الدنيا ال تؤذيه فيوشك إن يفارقك ألينا حديث 
عكرمة عن النيب يف قول احلور العني اللهم اعنه على دينك و اقبل بقلبه على طاعتك و ذكر ابن أيب الدنيا عن أيب 

ابا بالعراق يتعبد فخرج مع رفيق له إىل مكة فكان إن نزلوا فهو يصلي و إن أكلوا فهو سليمان الداراين قال كان ش
صائم فصرب عليه رفيقه ذاهبا وجائيا فلما أراد إن يفارقه قال له يا أخي اخربين ما الذي هيجك إىل ما رأيت قال 

البناء إذا شرافة من زبر جدة و  رأيت يف النوم قصرا من قصور اجلنة و إذا لبنة من فضة و لبنة من ذهب فلما مت
شرافة من ياقوت و بينهما حوراء من حور العني مرخية شعرها عليها ثوب من فضة ينثين عليها معها كلما تثنت 

فقالت جد إىل اهللا يف طليب فقد و اهللا جددت إليه يف طلبك فهذا الذي تراه يف طلبها قال أبو سليمان هذا يف طلب 
  ما هو اكثر منها فصل  حوراء فكيف مبن قد طلب

  يف ذبح املوت بني اجلنة و النار 
قال اهللا تعاىل و أنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر و هم يف غفلة وهم ال يؤمنون و عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 

  عنه قال قال رسول اهللا جياء باملوت كأنه كبش املح فيوقف بني اجلنة و النار فيقال يا أهل اجلنة هل 



رفون هذا فيشرأبون و ينظرون و يقولون نعم هذا املوت مث يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرأبون و تع
ينظرون ويقولون نعم هذا املوت قال فيؤمر به فيذبح قال مث يقال يا أهل اجلنة خلود فال موت و يا أهل النار خلود 

مر و هم يف غفلة و هم ال يؤمنون متفق عليه و يف فال موت مث قرا رسول اهللا و أنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األ
الصحيحني أيضا من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال يدخل اهل اجلنة اجلنة و يدخل أهل النار 
النار مث يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل اجلنة ال موت و يا أهل النار ال موت كل خالد فيما هو فيه و عنه قال قال 

ول اهللا إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة و صار أهل النار إىل النار أيت باملوت حىت جيعل بني النار واجلنة مث ينادى مناد رس
يا أهل اجلنة ال موت و يا أهل النار ال موت فيزداد اهل اجلنة فرحا و يزداد أهل النار حزنا إىل جهنم و عن أيب 

ا دخل أهل اجلنة اجلنة و أهل النار النار أيت باملوت ملبيا فيوقف على هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال إذ
السور الذي بني أهل اجلنة و أهل النار مث يقال يا أهل اجلنة فيطلعون خائفني مث يقال يا أهل النار فيطلعون مبشرين 

عرفناه هو املوت الذي يرجون الشفاعة فيقال ألهل اجلنة و أهل النار هل تعرفون هذا فيقول هؤالء و هؤالء قد 
وكل بنا فيضجع فيذبح ذحبا على السور مث يقال يا أهل اجلنة خلود ال موت و يا أهل النار خلود ال موت رواه 

النسائي و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و هذا الكبش و اإلضجاع و الذبح و معاينة الفريقني ذلك حقيقة 
اس خطا قبيحا و قال املوت عرض و العرض ال يتجسم فضال عن ان ال خيال و ال متثيل كما أخطأ فيه بعض الن

يذبح و هذا ال يصح فان اهللا سبحانه ينشئ من املوت صورة كبش يذبح كما ينشئ من األعمال صورا معاينة يثاب 
هبا و يعاقب و اهللا تعاىل ينشئ من األعراض أجساما تكون األعراض مادة هلا و ينشئ من األجسام أعراضا كما 

نشئ سبحانه و تعاىل من األعراض أعراضا و من األجسام أجساما فاألقسام األربعة ممكنة مقدوره للرب تعاىل و ال ي
يستلزم مجعا بني النقيضني و ال شيئا من احملال و ال حاجة إىل تكلف من قال أن الذبح مللك املوت فهذا كله من 

  االستدراك الفاسد على اهللا و رسوله و التأويل 

ل الذي ال يوجبه عقل و ال نقل و سببه قله الفهم ملراد الرسول من و كالمه فظن هذا القائل أن لفظ احلديث الباط
يدل على أن نفس العرض يذبح و ظن غالط آخر أن العرض يعدم و يزول و يصري مكانه جسم يذبح و مل يهتد 

راض أجسام و جيعلها مادة هلا كما يف الفريقان اىل هذا القول الذي ذكرناه و أن اهللا سبحانه ينشئ من األع
الصحيح عنه جتيء البقرة و آل عمران يوم القيامة كأهنما غمامتان احلديث فهذه هي القراءة اليت ينشئها اهللا سبحانه 
تعاىل غمامتني و كذلك قوله يف احلديث اآلخر أن ما تذكرون من جالل اهللا من تسبيحه و حتميده و هتليله يتعاطفن 

هلن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ذكره امحد و كذلك قوله يف حديث عذاب القرب و نعيمه  حول العرش
للصورة اليت يراها فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصاحل و أنا عملك السيء و هذا حقيقة ال خيال و لكن اهللا 

ملؤمنني يوم القيامة إال نفس سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة و صورة قبيحة و هل النور الذي يقسم بني ا
إمياهنم أنشأ اهللا سبحانه هلم منه نورا يسعى بني أيديهم فهذا أمر معقول لو مل يرد به النص فورود النص به من باب 

تطابق السمع و العقل وقال سعيد عن قتادة بلغنا أن نيب اهللا قال أن املؤمن إذا خرج من قربه صور له عمله يف 
حسنة فيقول له من أنت فواهللا أىن الراك أمرا الصدق فيقول له أنا عملك فيكون له نورا و صورة حسنة و بشارة 

قائدا إىل اجلنة و أما الكافر إذا خرج من قربه صور له عمله يف صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول ما انت فواهللا اين 
جماهد مثل ذلك و قال ابن جريج ميثل له الراك امرا السوء فيقول له انا عملك فينطلق به حىت يدخله النار و قال 

عمله يف صورة حسنة و ريح طيبة يعارض صاحبه و يبشره بكل خري فيقول له من أنت فيقول أنا عملك فيجعل له 
نورا بني يديه حىت يدخله اجلنة فذلك قوله يهديهم رهبم بإمياهنم و الكافر ميثل له عمله يف صورة سيئة و ريح منتنة 



يالده حىت يقذفه يف النار و قال ابن املبارك ثنا املبارك بن فضالة عن احلسن انه ذكر هذه اآلية افما  فيالزم صاحبه و
حنن مبيتني إال موتتنا األوىل و ما حنن مبعذبني قال علموا أن كل نعيم بعده املوت انه يقطعه فقالوا افما حنن مبيتني إال 

أن هذا هلو الفوز العظيم و كان يزيد الرقاشي يقول يف كالمه أمن أهل موتتنا األوىل و ما حنن مبعذبني قيل ال قالوا 
  اجلنة من املوت فطاب هلم العيش و آمنوا من األسقام فهنا هم يف جوار اهللا طول يبكي حىت جتري دموعه على حليته 

  فصل 
  يف ارتفاع العبادات يف اجلنة إال عبادة الذكر فإهنا دائمة 

ث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب قال كل يأكل أهل اجلنة فيها و روى مسلم يف صحيحه من حدي
يشربون و ال يتخمطون و ال يتغوطون و ال يبولون و يكون طعامهم ذلك جشاء و رشحا كرشح املسك يلهمون 

فوق أي تسبيحهم التسبيح و احلمد كما يلهمون النفس و يف رواية التسبيح و التكبري كما تلهمون بالتاء املثناة من 
  و حتميدهم جيري مع األنفاس كما تلهمون انتم النفس فصل 

  قي تذاكر أهل اجلنة ما كان بينهم يف دار الدنيا 
قال اهللا تعاىل و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اين كان يل قرين اآليات و قد تقدم الكالم عليها 

ءلون قالوا أنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني فمن اهللا علينا و وقانا عذاب و قال تعاىل فاقبل بعضهم على بعض يتسا
السموم و ذكر ابن أيب الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن احلسن عن انس يرفعه إذا دخل أهل اجلنة اجلنة 

يعا فيشتاق اإلخوان بعضهم إىل بعض فيسري سرير هذا إىل سرير هذا وسرير هذا اىل سرير هذا حىت جيتمعا مج
فيتكىء هذا او يتكىء هذا فيقول أحدمها لصاحبه تعلم مىت غفر اهللا لنا فيقول صاحبه نعم يوم كذا و كذا و موضع 
كذا و كذا فدعونا اهللا فغفر لنا و إذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم يف الدنيا من مسائل 

أوىل و أحرى فان املذاكرة يف الدنيا يف ذلك ألذ من الطعام و العلم و فهم القرآن و السنة و صحة األحاديث 
  الشراب و اجلماع فتذاكر يف اجلنة اعظم لذة و هذه لذة خيتص هبا أهل العلم و يتميزون هبا على من عداهم 

  الباب السبعون يف ذكر من يستحق هذه البشارة دون غريه قال اهللا تعاىل

أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار كلما رزقوا منها و قال تعاىل أال أن  و بشر الذين آمنوا و عملوا الصاحلات
أولياء اهللا ال خوف عليهم و ال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هلم البشرى يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة ال 

  تبديل لكلمات اهللا ذلك هو الفوز العظيم و قال تعاىل أن الذين قالوا ربنا 

استقاموا تتنزل عليهم املالئكة إال ختافوا و ال حتزنوا وابشروا باجلنة اليت كنتم توعدون و قال تعاىل فبشر  اهللا مث
عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهللا و أولئك هم أولوا األلباب و قال تعاىل الذين 

أنفسهم اعظم درجة عند اهللا و أولئك هم الفائزون يبشرهم رهبم  آمنوا و هاجروا و جاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم و
برمحة منه و رضوان و جنات هلم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا أن اهللا عنده اجر عظيم و قال تعاىل و الذين آمنوا 

ر اهللا عباده و عملوا الصاحلات يف روضات اجلنات هلم ما يشاءون عند رهبم ذلك هو الفضل الكبري ذلك الذي يبش
الذين آمنوا و عملوا الصاحلات و قال تعاىل إمنا تنذر من اتبع الذكر و خشي الرمحن بالغيب فبشره مبغفرة و اجر 

كرمي و قال تعاىل يا أيها النيب أنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إىل اهللا بإذنه و سراجا منريا و بشر 
بريا و قال تعاىل و ال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم املؤمنني بان هلم من اهللا فضال ك



يرزقون فرحني مبا أتاهم اهللا من فضله و يستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف عليهم و ال هم 
أن اهللا اشترى من املؤمنني حيزنون يستبشرون بنعمة من اهللا و فضل و أن اهللا ال يضيع اجر املؤمنني و قال تعاىل 

أنفسهم وأمواهلم بان هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة و اإلجنيل و القرآن 
و من أوىف بعده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم و قال تعاىل و لنبلونكم بشيء 

وع و نقص من األموال و األنفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أنا من اخلوف و اجل
هللا و أنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم و رمحة و أولئك هم املهتدون و قال تعاىل و أخرى حتبوهنا 

و قال أعدت للذين آمنوا باهللا و رسله و  نصر من اهللا و فتح قريب و بشر املؤمنني و قال يف اجلنة أعدت للمتقني
قال أن الذين آمنوا و عملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال و قال تعاىل قد افلح املؤمنون إىل قوله 

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون و يف املسند و غريه أن النيب قال قد أنزلت علي عشر 
دخل اجلنة مث تال قد افلح املؤمنون حىت ختم العشر آيات و قال تعاىل أن املسلمني و املسلمات إىل  آيات من أقامهن

  قوله اعد اهللا هلم مغفرة و آجرا عظيما و قال تعاىل التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون 

بشر املؤمنني و قال تعاىل تلك اجلنة اليت نورث من  اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر و احلافظون حلدود اهللا و
عبادنا من كان تقيا و قال تعاىل و سارعوا إىل مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و األرض أعدت للمتقني 

الذين ينفقون يف السراء و الضراء و الكاظمني الغيظ و العافني عن الناس و اهللا حيب احملسنني و الذين إذا فعلوا 
احشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم و من يغفر الذنوب أال اهللا و مل يصروا على ما فعلوا و هم ف

يعلمون أولئك جزاءهم مغفرة من رهبم و جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها و نعم اجر العاملني و قال تعاىل 
من عذاب اليم تؤمنون باهللا و رسوله و جتاهدون يف سبيل اهللا  يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم

بأموالكم و أنفسكم ذلكم خري لكم أن كنتم تعلمون إىل قوله و بشر املؤمنني و قال تعاىل و ملن خاف مقام ربه 
كثري جنتان و قال تعاىل و أما من خاف مقام ربه و هنى النفس عن اهلوى فان اجلنة هي املأوى و هذا يف القرآن 

مقداره على ثالث قواعد إميان و تقوى و عمل خالص هللا على موافقة السنة فأهل هذه األصول الثالثة هم أهل 
البشرى دون من عداهم من سائر اخللق و عليها دارت بشارات القرآن و السنة مجيعها و هي جتتمع يف اصلني 

يراءون و مينعون املاعون و ترجع إىل خصلة  إخالص يف طاعة اهللا و إحسان إىل خلقه و ضدها جيتمع يف الذين
واحدة و هي موافقة الرب تبارك و تعاىل يف حمابه و ال طريق إىل ذلك أال بتحقيق القدوة ظاهرا و باطنا برسول اهللا 

و أما األعمال اليت هي تفاصيل هذا األصل فهي بضع و سبعون شعبة أعالها قول ال اله إال اهللا و أدناها إماطة 
عن الطريق و بني هاتني الشعبتني سائر الشعب اليت مرجعها تصديق الرسول يف كل ما أخرب به و طاعته يف األذى 

مجيع ما أمر به إجيابا و استحبابا كاإلميان بأمساء الرب و صفاته و أفعاله و آياته من غري حتريف هلا و ال تعطيل و من 
مد هللا الذي هو كما وصف به نفسه و فوق ما يصف به خلقه غري تكييف و ال متثيل كما قال الشافعي رمحه اهللا احل

و كأنه أخذ هذا من قول النيب اللهم لك احلمد كالذي تقول و خريا مما تقول و قد ذكرنا يف اول الكتاب مجلة م 
مقاالت أهل السنة و احلديث اليت امجعوا عليها كما حكاه االشعري عنهم و حنن حنكي امجاعهم كما حكاه حرب 

ب اإلمام امحد عنهم بلفظه قال يف مسائله املشهورة هذه مذاهب أهل العلم و أصحاب األثر و أهل السنة صاح
  املتمسكني هبا املقتدى هبم فيها من لدن أصحاب 



النيب إىل يومنا هذا و أدركت من أدركت من علماء أهل احلجاز و الشام و غريهم عليها فمن خالف شيئا من هذه 
ها أو عاب قائلها فهو خمالف مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة و سبيل احلق قال املذاهب أو طعن في

و هو مذهب امحد و إسحاق بن إبراهيم و عبد اهللا بن خملد و عبد اهللا بن الزبري احلميدي و سعيد بن منصور و 
و نية و متسك بالسنة و اإلميان غريهم كمن جالسنا و أخذنا عنهم العلم و كان من قوهلم أن اإلميان قول و عمل 

يزيد و ينقص و يستثىن من اإلميان غري أن ال يكون االستثناء شكا إمنا هي سنة ماضية سد العلماء فإذا سئل الرجل 
أمؤمن أنت فانه يقول انا مؤمن أن شاء اهللا أو مؤمن ارجوا و يقول أمنت باهللا و مالئكته و كتبه ورسله و من زعم 

ال عمل فهو مرجىء و من زعم أن اإلميان هو القول و األعمال شرائع فهو مرجئ و من زعم أن أن اإلميان قول ب
اإلميان يزيد و ال ينقص فقد قال بقول املرجئة و من مل ير االستثناء يف اإلميان فهو مرجئ و من زعم أن إميانه كإميان 

يتكلم هبا فهو مرجئ و القدر خريه و شره و  جربيل و املالئكة فهو مرجئ و من زعم أن املعرفة يف القلب و أن مل
قليله و كثريه و ظاهره و باطنه و حلوه و مره و حمبوبه و مكروهه و حسنه و سيئه و أوله و آخره من اهللا عز و 
جل قضاء قضاه على عباده و قدر قدره عليهم ال يعدوا واحد منهم مشيئة اهللا و ال جياوزه قضاؤه بل هم كلهم 

خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم و هو عدل منه جل ربنا و عز و الزنا و السرقة و شرب اخلمر و صائرون إىل ما 
قتل النفس و أكل املال احلرام و الشرك و املعاصي كلها بقضاء اهللا من غري أن يكون ألحد من خلقه على اهللا حجة 

اهللا عز و جل ماض يف خلقه مبشيئة منه  بل هللا احلجة البالغة على خلقه ال يسئل عما يفعل و هم يسئلون و علم
سبحانه و تعاىل فهو سبحانه قد علم من إبليس و من غريه ممن عصاه من لدن عصى اهللا تبارك وتعاىل إىل قيام 

الساعة املعصية و خلقهم هلا وعلم الطاعة اهل الطاعة وخلقهم هلا فكل يعمل ملا خلق له له و صائر إىل ما قضى 
نهم قدر اهللا و مشيئته و اهللا الفعال ملا يريد و من زعم أن اهللا سبحانه و تعاىل شاء لعباده الذين عليه ال يعدو أحد م

عصوه و تكربوا اخلري و الطاعة و أن العباد شاءوا النفسهم الشر و املعصية فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن 
رب من هذا و من زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له مشيئته العباد اغلب من مشيئة اهللا تعاىل و أي افتراء على اهللا اك

أرايت هذه املرأة محلت من الزنا و جاءت بولد هل شاء اهللا عز و جل أن خيلق هذا الولد و هل مضى يف سابق 
  علمه فان قال ال فقد زعم أن مع 

بقضاء و قدر فقد اهللا خالقا و هذا الشرك صراحا و من زعم أن السرقة و شرب اخلمر و أكل املال احلرام ليس 
زعم أن هذا اإلنسان قادر على أن يأكل رزق غريه و هذا صراح قول اجملوسية بل أكل رزقه الذي قضى اهللا أن 
يأكله من الوجه الذي أكله و من زعم أن قتل النفس ليس بقدر من اهللا عز و جل فقد زعم ان املقتول مات بغري 

 عز و جل و ذلك عدل منه يف خلقه و تدبريه فيهم و ما جرى اجله و أي كفر أوضح من هذا بل ذلك بقضاء اهللا
من سابق علمه فيهم و هو العدل احلق الذي يفعل ما يريد و من اقر بالعلم لزمه اإلقرار بالقدر و املشيئة على 
ن يف الصغر و القماءة و ال نشهد على أحد من أهل القبلة انه يف النار لذنب عمله و ال لكبرية أتاها إال أن يكو

ذلك حديث كما جاء يف حديث وال بنص الشهادة و ال نشهد ألحد انه يف اجلنة بصاحل عمله و ال خلري أتاه إال أن 
يكون يف ذلك حديث كما جاء على ما روي و ال بنص الشهادة و اخلالفة يف قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس 

نقر لغريهم هبا إىل قيام الساعة و اجلهاد ماض قائم مع  ألحد من الناس أن ينازعهم فيها و ال خنرج عليهم و ال
األئمة بروا أو فجروا ال يبطله جور جائر و ال عدل عادل و اجلمعة و العيدان و احلج مع سلطان و أن مل يكونوا 

روا و بررة عدو ال اتقياء وأتقياء و دفع الصدقات و اخلراج و األعشار و الفيء و الغنائم إليهم عدلوا فيها أو جا
االنقياد ملن وااله اهللا عز و جل أمركم ال تنزع يدا من طاعته و ال خترج عليه بسيف حىت جيعل اهللا لك فرجا و 



خمرجا و ال خترج على السلطان و تسمع و تطيع و ال تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع خمالف مفارق للسنة 
لك أن تطيعه البتة و ليس لك أن خترج عليه و ال متنعه حقه  للجماعة و أن أمرك السلطان بأمر فيه هللا معصية فليس

و اإلمساك يف الفتنة سنة ماضية واجب احترامها فان أبتليت فقدم نفسك دون دينك و ال تعن على الفتنة بيد و ال 
 لسان و لكن اكفف لسانك و يدك و هواك و اهللا املعني و الكف عن أهل القبلة فال تكفر أحدا منهم بذنب و ال

خترجه عن اإلسالم بعمل إال أن يكون يف ذلك حديثا كما جاء و ما روى فتصدقه و تقبله و تعلم انه كما روى حنو 
كفر من يستحل حنو ترك الصالة و شرب اخلمر و ما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إىل الكفر و 

ال شك يف ذلك و ال ارتياب و هو اكذب  اخلروج من اإلسالم فاتبع ذلك و ال جتاوزه و األعور الدجال خارج
الكاذبني و عذاب القرب حق يسال العبد عن دينه و عن ربه و عن اجلنة و عن النار و منكر و نكري حق و مها فتانا 

  القرب نسال اهللا الثبات و حوض حممد حق حوض ترده أمته و هلم آنية يشربون هبا منه و الصراط حق 

لناس عليه و اجلنة من وراء ذلك و امليزان حق يوزن به احلسنات و السيئات كما يوضع على سواء جهنم و مير ا
شاء اهللا أن يوزن و الصور حق ينفخ فيه اسرافيل فتموت اخللق مث ينفخ فيه األخرى فيقومون لرب العاملني 

العباد ملا سبق  للحساب و فصل القضاء و الثواب و العقاب و اجلنة و النار و اللوح احملفوظ يستنسخ منه أعمال
فيه من التقادير و القضاء و القلم حق كتب اهللا به مقادير كل شيء و أحصاه يف الذكر و الشفاعة يوم القيامة حق 
يشفع قوم يف قوم فال يصريون إىل النار و خيرج قوم من النار بعدما دخلوها و لبثوا فيها ما شاء اهللا مث خيرجهم من 

و هم أهل الشرك و التكذيب و اجلحود و الكفر باهللا عز و جل و يذبح املوت يوم  النار و قوم خيلدون فيها أبدا
القيامة بني اجلنة و النار و قد خلقت اجلنة و ما فيها و خلقت النار و ما فيها خلقهما اهللا عز و جل و خلق اخللق 

ل اهللا عز و جل كل شيء هالك إال هلما و ال يفنيان و ال يفىن فيهما ما فيهما أبدا فإذا احتج مبتدع أو زنديق بقو
وجهه و بنحو هذا من متشابه القرآن قيل له كل شيء مما كتب اهللا عليه الفناء و اهلالك هالك و اجلنة و النار 

خلقهما اهللا للبقاء ال للفناء و ال للهالك و مها من اآلخرة ال من الدنيا و احلور العني ال مينت عند قيام الساعة و ال 
و ال أبدا الن اهللا عز و جل خلقهن للبقاء ال للفناء و مل يكتب عليهن املوت فمن قال خالف هذا فهو  عند النفخة

مبتدع ضل عن سواء السبيل و خلق سبع مساوات بعضها فوق بعض و سبع أرضني بعضها اسفل من بعض و بني 
سرية مخسمائة عام و املاء فوق السماء األرض العليا و السماء الدنيا مسرية مخسمائة عام و بني كل مساء إىل مساء م

العليا السابعة و عرش الرمحن عز و جل فوق املاء و اهللا عز و جل على العرش و الكرسي موضع قدميه و هو يعلم 
ما يف السماوات و األرضني و ما بينهما و ما حتت الثرى و ما يف قعر البحر و منبت كل شعرة و شجرة و كل 

ورقة عدد كل كلمة و عدد الرمل و احلصى و التراب و مثاقيل اجلبال و أعمال  زرع وكل نبات و مسقط كل
العباد و أثارهم و كالمهم و أنفاسهم و يعلم كل شيء و ال خيفى عليه من ذلك شيء و هو على العرش فوق 

اهللا عز و  السماء السابعة و دونه حجب من نار و نور و ظلمة و ما هو اعلم به فإذا احتج مبتدع أو خمالف بقول
جل و حنن اقرب إليه من حبل الوريد و قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم و ال مخسة إال هو 

سادسهم و ال أدىن من ذلك وال اكثر إال هو معهم أينما كانوا و حنو هذا من متشابه القرآن فقل إمنا يعين بذلك 
  السابعة العليا يعلم ذلك كله و هو بائن العلم أن اهللا عز و جل على العرش فوق السماء 

من خلقه ال خيلو من علمه مكان و هللا عز و جل عرش و للعرش محلة حيملونه و اهللا عز و جل مستو على عرشه و 
ليس له حد و اهللا عز و جل مسيع ال يشك بصري ال يرتاب عليم ال جيهل جواد ال يبخل حليم ال يعجل حفيظ ال 



ال يغفل و يتكلم و ينظر و يبسط و يضحك و يفرح و حيب و يكره و يبغض و يرضى و ينسى و ال يسهو قريب 
يغضب و يسخط و يرحم و يعفو و يغفر و يعطي و مينع و ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا كيف شاء ليس كمثله 

يها ما أراد و خلق شيء و هو السميع البصري و قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء و يوع
آدم بيده على صورته و السموات و األرض يوم القيامة يف كفه و يضع قدمه يف النار فتنزوي و خيرج قوما من النار 

بيده و ينظر إىل وجهه أهل اجلنة يرونه فيكرمهم و يتجلى هلم و تعرض عليه العباد يوم القيامة و يتوىل حساهبم 
و وجل والقرآن كالم اهللا الذي تكلم به وليس مبخلوق فمن زعم أن القرآن بنفسه و ال يلى ذلك غري اهللا عز 

خملوق فهو جهمي كافر و من زعم أن القرآن كالم اهللا و وقف و مل يقل ليس مبخلوق فهو اخبث من القول األول 
ه إليه و ناوله و من زعم أن ألفاظنا و تالوتنا خملوقة و القرآن كالم اهللا فهو جهمي و كلم اهللا موسى تكليما من

التوراة من يده إىل يده و مل يزل اهللا عز و جل متكلما و الرؤيا من اهللا و هي حق إذا رأى صاحبها يف منامه ما ليس 
ضغثا فقصها على عامل وصدق فيها فأوهلا العامل على اصل تأويلها الصحيح و مل حيرف فالرؤيا تأويلها حينئذ حق و 

يا فأي جاهل اجهل ممن يطعن يف الرؤيا و يزعم أهنا ليست بشيء و بلغين أن من قد كانت الرؤيا من األنبياء وح
قال هذا القول ال يرى االغتسال من االحتالم و قد روى عن النيب أن رؤيا املؤمن كالم يكلم به الرب عبده و قال 

رت بينهم فمن سب أن الرؤيا من اهللا و ذكر حماسن أصحاب رسول اهللا كلهم و الكف عن ذكر مساويهم اليت شج
أصحاب رسول اهللا أو واحدا منهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي 

خبيث خمالف ال يقبل اهللا منه صرفا و ال عدال بل حبهم سنة و الدعاء هلم قربة و االقتداء هبم وسيلة و األخذ 
بو بكر وعمر بعد ايب بكر و عثمان بعد عمر و علي بعد عثمان و وقف باثارهم هبا فضيلة و خري األمة بعد النيب أ

قوم على عثمان و هم خلفاء راشدون مهديون مث أصحاب رسول اهللا بعد هؤالء األربعة خري الناس ال جيوز ألحد 
  أن يذكر شيئا من مساوئهم و ال أن يطعن يف واحد منهم بعيب و ال نقص 

ن تأديبه و عقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه و يستتيبه فان تاب قبل منه فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطا
و أن مل يتب أعاد عليه العقوبة و خلده يف احلبس حىت ميوت أو يرجع و نعرف للعرب حقها و فضلها و سابقتها و 

ذل املوايل الذين ال حيبون حنبهم حلديث الرسول اهللا فان احبهم إميان و بغضهم نفاق و ال نقول بقول الشعوبية و أرا
العرب و ال يقرون هلم بفضل فان قوهلم بدعة و من حرم املكاسب و التجارات و طلب املال من وجهه فقد جهل و 

أخطأ و خالف بل املكاسب من وجوهها خالل قد احلها اهللا عز و جل و رسوله فالرجل ينبغي له أن يسعى على 
على انه ال ير الكسب فهو خمالف و الدين إمنا هو كتاب اهللا عز و جل و  نفسه و عياله من فضل ربه فان ترك ذلك

اثار و سنن و روايات صحاح عن الثقات باإلخبار الصحيحة القوية املعروفة يصدق بعضها بعضا حىت ينتهي ذلك 
وفني املقتدى هبم إىل رسول اهللا و أصحابه رضي اهللا عنهم و التابعني و تابعي التابعني و من بعدهم من األئمة املعر

املتمسكني بالسنة و املتعلقني باآلثار و ال يعرفون ببدعة و ال يطعن فيهم بكذب و ال يرمون خبالف إىل أن قال فهذه 
األقاويل اليت وصفت مذاهب أهل السنة و اجلماعة و األثر و أصحاب الروايات و محلة العلم الذين أدركناهم و 

السنن و كانوا أئمة معروفني ثقات أهل صدق و أمانة يقتدى هبم و يؤخذ عنهم  أخذنا عنهم احلديث و تعلمنا منهم
و مل يكونوا أهل بدعة و ال خالف و ال ختليط و هو قول أئمتهم و علمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك و 

منصور و  تعلموه و علموه قلت حرب هذا صاحب امحد و إسحاق و له عنهما مسائل جليلة و أخذ عن سعيد بن
عبد اهللا بن الزبري احلميدي و هذه الطبقة و قد حكى هذه املذاهب عنهم و اتفاقهم عليها و من تأمل املنقول عن 

هؤالء و أضعاف أضعافهم من أئمة السنة و احلديث وجده مطابقا ملا نقله حرب و لو تتبعناه لكان مبقدار هذا 



تعاىل على خلقه و استوائه على عرشه وحدها سفرا متوسطا الكتاب مرارا و قد مجعت منه يف مسالة علو الرب 
  فهذا مذهب املستحقني هلذه البشرى قوال و عمال و اعتقادا و باهللا التوفيق فصل 

  و خنتم الكتايب مبا ابتدأنا به أوال وهو خامتة دعوى أهل اجلنة 
  من حتتهم األهنار قال تعاىل أن الذين آمنوا و عملوا الصاحلات يهديهم رهبم بإمياهنم جتري 

يف جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم و حتيتهم فيها سالم و آخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني قال 
حجاج عن ابن جريج أخربت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر هبم الطري ليشتهونه قالوا سبحانك 

تهوا فيسلم عليهم فريدون عليه فذلك قوله تعاىل و حتيتهم فيها سالم قال اللهم وذلك دعواهم فيأتيهم امللك مبا اش
فإذا أكلوا محدوا اهللا رهبم فذلك قوله تعاىل و آخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني قال سعيد عن قتادة قوله تعاىل 

مسعت سفيان الثوري  دعواهم فيها سبحانك اللهم يقول ذلك دعاؤهم فيها و حتيتهم فيها سالم و قال االشجعي
يقول إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم فيأتيهم ما دعوا به و معىن هذه الكلمة تنزيه الرب تعاىل و تعظيمه و 

إجالله عما ال يليق به و ذكر سفيان عن عبد اهللا بن موهب مسعت موسى بن طلحة قال سئل رسول اهللا عن سبحان 
سال بن الكواء عليا عنها فقال كلمة رضيها اهللا تعاىل لنفسه و قال حفص بن اهللا فقال تنزيه اهللا عن السوء و 

سليمان بن طلحة ابن حيىي بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا قال سالت رسول اهللا عن تفسري سبحان اهللا 
ان اهللا و عن آخر فقال هو تنزيه اهللا عن كل سوء فأخرب اهللا تعاىل عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئا قالوا سبح

دعواهم عند ما حيصل هلم هو قوهلم احلمد هللا رب العاملني و معىن اآلية اعم من هذا و الدعوى مثل الدعاء و الدعاء 
يراد به الثناء و يراد به املسالة و يف احلديث افضل الدعاء احلمد هللا رب العاملني فهذا دعاء ثناء و ذكر يلهمه اهللا 

ه و عن أوله و آخره فأوله تسبيح و آخره محد يلهموهنما كما يلهمون النفس و يف هذا أهل اجلنة فأخرب سبحان
إشارة إىل أن التكاليف يف اجلنة يسقط عنهم و ال تبقى عبادهتم إال هذه الدعوى اليت يلهموهنا و يف لفظ اللهم إشارة 

و هذا هو الذي فهمه من قال إذا أرادوا  إىل صريح الدعاء فإهنا متضمنة ملعىن يا اهللا فهي متضمنة للسؤال و الثناء
شيئا قالوا سبحانك اللهم فذكروا بعض املعىن و مل يستوفوه مع اهنم قصروا به فاهنم اومهوا اهنم إمنا يقولون ذلك 

عندما يريدون الشيء و ليس يف اآلية ما يدل على ذلك بل يدل على أن أول دعائهم التسبيح و آخره احلمد و قد 
صحيح على اهنم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس فال ختتص الدعوى املذكورة بوقت إرادة الشيء دل احلديث ال

  و هذا كما انه ال يليق مبعىن اآلية فهو ال يليق حباهلم و اهللا تعاىل اعلم بالصواب 
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