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 املقـدمــة
 

 يهده من  أعمالنا سيئات ومن,  أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ,  ونستغفره ونستعينه حنمده,  هلل احلمد إن   
 عبده حممدا وأن,  له شريك ال وحده,  هللا إال إله ال أن وأشهد , له هادي فال يضلل ومن,  له مضل فال هللا

  وبعد:.  ورسوله
؛ مبشرين باجلنة ملن أطاع هللا تعاىل ومنذرين بالنار ملن  فإن هللا عز وجل أرسل رسله مبشرين ومنذرين 

؛  جعل هاتني العظيمتني )اجلنة والنار( خيوف هبما عبادهومن رمحته سبحانه بنا وعلمه مبا يصلحنا  . عصاه
وخياف من عذاب هللا يف النار, وأما إن هو ,  فيخاف املؤمن إن هو عصى هللا أو قصر يف واجب أال يدخل اجلنة

 أطاع ربه ومواله رجا جنته وثوابه.

هيت إليهم بألوان الزخارف , وهي اليت زُينت للناس وشُ  واالبتالءوملا كانت هذه الدنيا هي دار العمل  
أشياء  ها جعل هللا تعاىل فيواملالذ والشهوات وقعد الشيطان لبين آدم ليفتنهم هبا ويصدهم عن الصراط واحلق ؛ 

ومنها ما يذكر بالنار من أماكن  ,كثرية تذكر بدار الغيب املؤجلة الباقية, فمنها ما يذكر باجلنة من زمان ومكان
لتنبيهنا إذا غفلنا , وتذكرينا إذا نسينا أو كل ذلك   عل فيها شيئا من اجلنة والناربل وج .1وأزمان وغري ذلك

ما عند هللا من جنة عرضها املؤمن إذا تذكر العبد  ز اهلمم وتدفع للعمل الصاحلحف  انشغلنا هبذه الدنيا ؛ وكذا لتُ 
 َواْخت اَلف   َواأْلَْرض   الس َماَوات   َخْلق   يف   ن  إ  : ﴿ تَ َعاىَل  هللاُ  يَ ُقولُ  كما حال املؤمن دوماهذا و  . السموات واألرض

ُول   ََلَيَات   َوالن  َهار   الل ْيل    الس َماَوات   َخْلق   يف   َويَ تَ َفك ُرونَ  ُجُنوهب  مْ  َوَعَلى َوقُ ُعوًدا ق َياًما اّلل َ  يَْذُكُرونَ  ال ذ ينَ *  اأْلَْلَباب   أل 
 .)آل عمران:(﴾ الن ار   َعَذابَ  َفق َنا ُسْبَحاَنكَ  بَاط اًل  َهَذا َخَلْقتَ  َما َرب  َنا َواأْلَْرض  

لذا رغبت جبمع هذا  ؛ ولقد وردت نصوص عدة تشري إىل ذلك ولكنها مل تفرد ببحث مستقل فيما أعلم 
فائدة به لنلفت النظر إليه ولتعم ال "؛ الدنيا احلياة هذه يف والنار اجلنة من شيء وجود " املوضوع املهم وأمسيته :

 إن شاء هللا. 
 : أمهية املوضوع

 ورود عدة نصوص من الكتاب والسنة النبوية تتحدث عن موضوع البحث. -1

                                                           
 688انظر لطائف املعارف البن رجب احلنبلي  1
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 تعلق املوضوع بأصل من أصول اإلميان الستة وهو اإلميان باليوم اَلخر. -2
 حاجة الناس املاسة لتذكريهم بالدار اَلخرة وما فيها من جنة ونار بأمور يومية حمسوسة. -3

: بحثأهداف ال  
 ابراز نصوص الكتاب والسنة اليت ذكرت وجود شيء من اجلنة والنار يف هذه احلياة الدنيا. -1
 وذكر أقوال العلماء فيها. فيها من معاين, شرح هذه النصوص وبيان ما -2
 ليسهل االستفادة منها. ةذه النصوص وفق خطة البحث املقرتحتصنيف ه -3

 
 : املنهج املتبع يف البحث

 واملنهج الوصفي التحليلي. االستقرائياملنهج  حثيف هذا البسيتبع  -1
مل أضع معلومات كتب السنة وال كتب التفسري املشهورة يف قائمة املراجع لسهولة الوصول إليها مهما  -2

 اختلفت النسخ وللتخفيف على قائمة املراجع. 
 : خطة البحث

 ىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة كما يلي:إقسمت البحث 
 وخطته. ومنهجه مهية املوضوع وهدفهأا وفيه : املقدمة

 مطالب: ةوفيه ثالث املعتقد احلق يف اجلنة والنار، : املبحث األول
 أن اجلنة والنار حق.اإلميان ب : املطلب األول
 .اَلن موجودتانخملوقتان , و أن اجلنة والنار ب اإلميان : املطلب الثاين

 تفنيان. اليتان ؛ باقأن اجلنة والنار اإلميان ب : املطلب الثالث
 مطالب: أربعةوفيه  وجود شيء من اجلنة يف هذه احلياة الدنيا، : املبحث الثاين
 احلجر األسود. : املطلب األول
 .الروضة الشريفة : املطلب الثاين

 وجيحون. وسيحون, والفرات, : النيل, األهنار األربعة : الثالثاملطلب 
 رحة.فمساء املالذ والطعوم واأللوان واألشياء امليف هذه الدنيا من أ ما : الرابعاملطلب 

 مطالب: أربعة وفيه وجود شيء من النار يف هذه احلياة الدنيا، : املبحث الثالث
 . احلمى : املطلب األول
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 . نار الدنيا : املطلب الثاين
 جند من احلر وأشد ما جند من الربد. أشد ما : املطلب الثالث
 .الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام همسع ط يف النارصوت حجر سق : املطلب الرابع

 . الفهارسوتليها  ، اخلامتة وفيها أهم النتائج
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 :مطالب ثالثة وفيه والنار، اجلنة يف احلق املعتقد: األول املبحث
 حق والنار اجلنة بأن اإلميان:  األول املطلب

 
 

كما دلت نصوص  دار أوليائه ر دار أعداء هللا, واجلنةالناف ال ريب فيهما وال شك,  حقاجلنة والنار  
يَا أَي َُّها ال ذ يَن َآَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهل يُكْم  :قال هللا تعاىل, وأمرنا ربنا عز وجل باإلميان بذلك ؛ الكتاب والسنة

دَ  َها َماَلئ َكٌة غ اَلٌظ ش  يَا أَي َُّها  *اٌد اَل يَ ْعُصوَن اّللَ  َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن نَارًا َوُقوُدَها الن اُس َواحلْ َجارَُة َعَلي ْ
َا ُُتَْزْوَن َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن  ى يَا أَي َُّها ال ذ يَن َآَمُنوا تُوبُوا إ ىَل اّلل   تَ ْوبًَة َنُصوًحا َعسَ  *ال ذ يَن َكَفُروا اَل تَ ْعَتذ ُروا اْليَ ْوَم إ َّن 

ْن ََتْت َها اأْلَنْ َهاُر يَ ْوَم اَل خُيْز   َلُكْم َجن ات  َُتْر ي م  ي اّلل ُ الن ِ   َوال ذ يَن َآَمُنوا َمَعُه َربُُّكْم َأْن يَُكف  َر َعْنُكْم َسي  َئات ُكْم َويُْدخ 
-6لتحرمي: ]ا ْم لََنا نُوَرنَا َواْغف ْر لََنا إ ن َك َعَلى ُكل   َشْيء  َقد يٌر نُورُُهْم َيْسَعى بَ نْيَ أَْيد يه ْم َوب َأمْيَاهن  ْم يَ ُقوُلوَن َرب  َنا أمتْ  

ر   *يَن فَإ ْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات  ُقوا الن اَر ال يت  َوُقوُدَها الن اُس َواحلْ َجارَُة أُع د ْت ل ْلَكاف ر  وقال تعاىل: , [8 َوَبش  
َها م ْن ََثَرَ ال ذ يَن َآمَ  ن ْ َات  أَن  هَلُْم َجن ات  َُتْر ي م ْن ََتْت َها اأْلَنْ َهاُر ُكل َما ُرز ُقوا م  ُلوا الص احل  ة  ر ْزقًا قَاُلوا َهَذا ال ذ ي ُنوا َوَعم 

ًا َوهَلُْم ف يَها أَْزَواٌج ُمَطه رٌَة َوُهْم ف ي ْن قَ ْبُل َوأُتُوا ب ه  ُمَتَشاهب  َوات  ُقوا [, وقال تعاىل: 22-22]البقرة: َها َخال ُدونَ ُرز قْ َنا م 
ْن َرب  ُكْم َوَجن ة  َعْرُضَها  *َوأَط يُعوا اّللَ  َوالر ُسوَل َلَعل ُكْم تُ ْرمَحُوَن  *الن اَر ال يت  أُع د ْت ل ْلَكاف ر يَن  َوَسار ُعوا إ ىَل َمْغف رَة  م 

 .1[133-131]آل: عمران ل ْلُمت ق نَي  الس َمَواُت َواأْلَْرُض أُع د تْ 
من شهد أن ال إله إال  ) عن عبادة بن الصامت  رضي هللا عنه عن النِ صلى هللا عليه وسلم  قال :و  

وأن حممدا عبده ورسوله ,وأن عيسى عبد هللا ورسوله , وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه  هللا  وحده ال شريك له ,
 .2(أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل  نار حق ,واجلنة حق , وال ,

 : )قال يتهجد الليل من قام إذا وسلم عليه هللا صلى النِ كان قال عنهما هللا رضي عباس ابن وعن 
 ,فيهن ومن واألرض السموات ملك لك احلمد ولك ,فيهن ومن واألرض السموات قيم أنت احلمد لك اللهم
 ,احلق أنت احلمد ولك ,واألرض السموات ملك أنت احلمد ولك ,واألرض تالسموا نور أنت احلمد ولك

                                                           

 (2/226سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ بن أمحد بن علي احلكمي ) انظر معارج القبول بشرح  1
 .3232رقم ب ( 2/1283صحيح البخاري,كتاب أحاديث األنبياء,باب قوله :) يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم (,)  2
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 ,حق وسلم عليه هللا صلى وحممد ,حق والنبيون ,حق والنار ,حق واجلنة ,حق وقولك ,حق ولقاؤك ,احلق ووعدك
 ,حاكمت وإليك ,خاصمت وبك ,أنبت وإليك ,توكلت وعليك ,آمنت وبك ,أسلمت لك اللهم .حق والساعة

 إله ال أو أنت إال إله ال املؤخر وأنت املقدم أنت ,أعلنت وما أسررت وما ,أخرت وما قدمت ما ل فاغفر
 1(.غريك

وحقية  ,أن النِ صلى هللا عليه وسلم قرن الشهادة حبقية اجلنة والنار مع الشهادة حبقية هللا فانظر كيف 
وعده الصادق الذي أقسم على صدقه  ومها أي اجلنة والنار من ,وحقية وعده الصادق ,رسله عليهم السالم

ويف حديث عبادة هذا أنه صلى هللا عليه وسلم علق دخول اجلنة  ,ما موضع من كتابه وحقيته ووقوعه يف غري
 :قال فحدثين ما اإلميان قال 2ن رواية ابن عباس عند أمحد, وموالنجاة من النار بالتصديق هبما والشهادة بذلك

يوم اَلخر واملالئكة والكتاب والنبيني, وتؤمن باملوت وباحلياة بعد املوت, وتؤمن باجلنة اإلميان أن تؤمن باهلل وال)
     3 (.والنار واحلساب وامليزان

أو  ثابتة على احلقيقة الشك فيها , فليست خياالت: أي  ؛ ومعىن االميان بأن اجلنة حق والنار حق 
. بل اجلنة حق ونعيمها املوصوف يف الكتاب والسنة حق ال  2أمثال مضروبة لتفهيم العوام ال حقيقة هلا يف اخلارج

ريب فيه أعدها هللا تعاىل للمتقني من عباده , والنار حق وعذاهبا املوصوف يف الكتاب والسنة حق ال ريب فيه 
 2.ألدلة على ذلك ثابتة حمكمة قطعيةأعدها هللا تعاىل للكافرين املكذبني كما أخرب هللا تعاىل عنهما , وا

                                                           

 .1121( برقم171صحيح البخاري ,كتاب التهجد,باب التهجد بالليل ) 1
 (367قم)( بر 1/21مسند االمام أمحد) 2
 (2/227انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ احلكمي ) 3
 (2/213كما تزعم الفالسفة , انظر شرح العقيدة الطحاوية)  2
 (37(,فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد)212-2/213(,شرح العقيدة الطحاوية)2/181انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي) 2
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 موجودتان خملوقتان و أن اجلنة والنارب االميان:  املطلب الثاين

 

رمحه , يقول االمام اَلجري الكتاب والسنة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان اَلن دلت نصوص  
دم عليه آأن القرآن شاهد أن هللا عز وجل خلق اجلنة والنار قبل أن خيلق اعلموا رمحنا هللا وإياكم  "        : هللا

, وللنار أهال قبل أن خيرجهم إىل الدنيا , ال خيتلف يف هذا من مشله اإلسالم وذاق السالم. وخلق للجنة أهال
   1حالوة طعم اإلميان , دل على ذلك القرآن والسنة , فنعوذ باهلل ممن يكذب هبذا ."

 أن على السنة أهل فاتفق , "لوقتانخم والنار اجلنة إن":  2قوله ويقول االمام ابن أيب العز احلنفي :" أما 
 , والقدرية املعتزلة من نابغة نبغت حىت , ذلك على السنة أهل يزل ومل , اَلن موجودتان خملوقتان والنار اجلنة

 شريعة به وضعوا الذي الفاسد أصلهم ذلك على , ومحلهم! القيامة يوم هللا ينشئهما بل:  وقالت , ذلك فأنكرت
 فهم , أفعاهلم يف خلقه على , وقاسوه!  كذا يفعل أن له ينبغي وال كذا, يفعل أن ينبغي أنهو  , هللا يفعله ملا

 ألهنا  عبث اءاجلز  قبل اجلنة خلق:  وقالوا , معطلة ذلك مع فصاروا , فيهم التجهم ودخل , األفعال يف مشبهة
 وحرفوا تعاىل, للرب وضعوها اليت الباطلة الشريعة هذه خالف ما النصوص من فردوا , متطاولة مدداً  معطلة تصري

 3". شريعتهم خالف من وبدعوا وضللوا , مواضعها عن النصوص
 : 2منهافكثرية ؛ و  نصوص الكتاب الدالة على وجود اجلنة وأما 
قال تعاىل  " بصيغة املاضي الذي يدل على وجودها اَلن,أعدت"اجلنة أهنا  كثرية عن  قوله تعاىل يف آيات 

ْن َرب  ُكْم َوَجن ة  َعْرُضَها الس َماَواُت َواأْلَْرُض أُع د ْت ل ْلُمت ق نَي﴾ )آل عمران:﴿َوَسار ُعوا إ ىَل   :قال و(133 َمْغف رَة  م 
( ومن ذلك قصة آدم وحواء وإسكاهنما اجلنة وإخراجهما 111 :ََتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر﴾)التوبة ﴿َوأََعد  هَلُْم َجن ات  َُتْر ي

(. والرجل الذي جاء من أقصى املدينة 32﴿َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَن َة﴾ )البقرة:  :منها قال تعاىل

                                                           

-2/181( , شرح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي)1/218()2/281( وانظر : احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين)3/1323الشريعة) 1
 (.211(,شرح العقيدة السفارنية)2/221(, معارج القبول)176(,االقتصاد للمقدسي)622 -2/621(,شرح العقيدة الطحاوية )117

  تعاىل.يقصد االمام الطحاوي رمحه هللا 2
 (2/612شرح العقيدة الطحاوية) 3
(,شرح 117-2/181( , شرح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي)1/218()2/281( ,احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين)3/1323انظر الشريعة) 2

 (.211(,شرح العقيدة السفارنية)2/221(, معارج القبول)176(,االقتصاد للمقدسي)622 -2/621العقيدة الطحاوية )
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يسعى لينصح قومه وحيضهم على اتباع الرسل الذين أتوهم فقتله قومه قال هللا تعاىل: ﴿ق يَل اْدُخل  اجْلَن َة قَاَل يَا 
َا غَ  َن اْلُمْكَرم نَي﴾ )ي  س:لَْيَت قَ ْوم ي يَ ْعَلُموَن مب   (.27-26َفَر ل  َريب   َوَجَعَلين  م 

 : فمنها أما األدلة على وجود اجلنة من السنة 
مث انطلق يب جربيل حىت  ) :حديث اإلسراء في آخر ف رؤية النِ صلى هللا عليه وسلم للجنة يوم عرج به؛ 

, 1(خلت اجلنة فإذا فيها جنابذ اللولؤ وإذا تراهبا املسكمث د :قال ,أتى سدرة املنتهى فغشيها ألوان ما أدري ما هي
إن أحدكم إذا مات عرض عليه  :)ويف الصحيحني من حديث ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

فيقال: هذا  ,مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار
إين رأيت اجلنة وتناولت عنقودا ولو أصبته  )ويف حديث الكسوف فقال: ,2(حىت يبعثك هللا يوم القيامة مقعدك 

ويف حديث أيب هريرة أن رسول هللا ,  3 (ألكلتم منه ما بقيت الدنيا, ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع
ىل ما أعددت ربيل إىل اجلنة فقال اذهب إليها وإملا خلق هللا اجلنة والنار أرسل ج )صلى هللا عليه وسلم قال: 

  .2(لى ما أعد هللا ألهلهاعألهلها فنظر إليها و 

 :2منهاوأما  نصوص الكتاب الدالة على أن النار اَلن موجودة ف

﴿ تعاىل: القاَلن,  وجودها على يدل الذي املاضي بصيغة" أعدت" أهنا النار عن كثرية آيات يف تعاىل قوله
﴿الن اُر يُ ْعَرُضوَن ,وقوله تعاىل:(22الن اَر ال يت  َوُقوُدَها الن اُس َواحلْ َجاَرُة أُع د ْت ل ْلَكاف ر يَن﴾ )البقرة: من اَلية فَات  ُقوا

ي اً ﴾ )غافر َها ُغُدو اً َوَعش  ال َوأَْغالاًل َوَسع ريًا﴾  تعاىل: وقوله(26:َعَلي ْ وقوله (2)االنسان:﴿إ ن ا َأْعَتْدنَا ل ْلَكاف ر يَن َسالس 
 (6:﴿َوَأَعد  هَلُْم َجَهن َم َوَساَءْت َمص ريًا﴾ )الفتحوقوله تعاىل : (2:﴿َوأَْعَتْدنَا هَلُْم َعَذاَب الس ع ري ﴾ )امللكتعاىل:

                                                           

, صحيح مسلم كتاب اإلميان , باب  3322و رقم  321رقم ب 1/226صحيح البخاري كتاب الصالة ,باب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء ,  1
 .221رقم ب 1/312عليه وسلم وفرض الصلوات , اإلسراء برسول هللا صلى هللا

 باب ,اجلنة وصفة نعيمها وأهلها كتاب  ,(, صحيح مسلم1/823)العشي امليت يعرض عليه مقعده بالغداة و  باب ,اجلنائز صحيح البخاري كتاب 2
 .2866رقم ب 2/2111عرض مقعد امليت من اجلنة والنار  

, صحيح مسلم كتاب الكسوف ,باب ما عرض على  728رقم ب 1/611صحيح البخاري كتاب األذان , باب رفع البصر إىل اإلمام يف الصالة  3
 .6/216 صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارالنِ صلى هللا عليه وسلم يف

,سنن النسائي كتاب األميان والنذور ,باب 612باب ماجاء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات,ص,سنن الرتميذي كتاب صفة اجلنة  2
 . 213احللف بغري هللا تعاىل ,ص 

-2/181( , شرح أصول اعتقاد أهل السنة الاللكائي)1/218()2/281( ,احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين)3/1323انظر : الشريعة) 2
 (.2/221(, معارج القبول)622 -2/621(,شرح العقيدة الطحاوية )117
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َم َكاَنْت َجَهن  ﴿إ ن   ,وقوله تعاىل: (131﴿َوات  ُقوا الن اَر ال يت  أُع د ْت ل ْلَكاف ر يَن﴾ )آل عمران:وقوله تعاىل:
ْرَصادًا﴾  .(21:﴿ إ ن ا أَْعَتْدنَا ل لظ ال م نَي نَاراً َأَحاَط هب  ْم ُسرَاد قُ َها﴾ )الكهفوقوله تعاىل:(21)النبأ:م 

 : فمنهامن السنة  أما األدلة على وجود النار
, الفقراء اجلنة فرأيت أكثر أهلها :)أطلعت يف ل : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقا عباس ابن عن 

  .1( واطلعت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء

جير قصبه يف النار  عمرو بن عامر بن حلي )رأيت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هريرة أبو قالو 
  .2 , وكان أول من سيب السوائب(

رة : سلوين , فوهللا )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل حىت أحفوه باملسألة , فقال م : أنس عنو  
شيء إال بينته لكم , فقام رجل من ناحية املسجد , فقال : يا رسول هللا من أيب ؟ قال :  ال تسألوين عن

فقال : رضينا باهلل ربا وباإلسالم  عمر قال : وأنصت الناس , فقام - خارجة والرجل امسه - حذافة أبوك
باهلل من شر الفنت , وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما صلى هللا عليه وسلم رسوال , ونعوذ  ومبحمد دينا

  3.رأيت يف اخلري والشر كاليوم قط , إهنا صورت ل اجلنة والنار , فأبصرهتما بعد ذلك احلائط (
 

 

 

                                                           

                                                       .                                       2186رقم ب 1/232, مسند أمحد 2116/2737/ 2 , باب  أكثر أهل اجلنة الفقراء ,الذكر والدعاء  صحيح مسلم كتاب 1
اجلنة وصفة  , صحيح مسلم كتاب2623رقم ب132/ 8ماجعل هللا من حبرية والسائبة وال وصيلة وال حام  باب,التفسري صحيح البخاري كتاب 2

  . 2826رقم ب,2116/ 2 ,النار يدخلها اجلبارون نعيمها وأهلها,باب
(, صحيح مسلم كتاب الفضائل ,باب توقريه صلى هللا عليه 7181رقم )ب( 13/27ب الفنت ,باب التعوذ من الفنت )صحيح البخاري كتا3

                                          (.2321رقم) ب( 2/1832/136وسلم,)
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 تفنيان الباقيتان ؛ أن اجلنة والنار االميان ب:  املطلب الثالث

 

,  أبدا وال تبيدان ال تفنيان بإبقاء هللا هلما؛ باقيتاننار دلت نصوص الكتاب والسنة على أن اجلنة وال 
كتاب اإلميان والتصديق بأن اجلنة والنار  " يقول االمام اَلجري: .1األئمة من السلف واخللف  هذا قول مجهورو 

ويقول  2"خملوقتان , وأن نعيم اجلنة ال ينقطع عن أهلها أبدا, وأن عذاب النار ال ينقطع عن أهلها الكفار أبدا .
 3"واجلنة والنار خملوقتان, ال تفنيان ألهنما خلقتا لألبد ال للفناء. " االمام قوام السنة األصبهاين:

  فكثرية منها: 2على أن اجلنة باقية ال تفىن أبداً  األدلةوأما  
ن ْهَ  وقوله تعاىل: ,(32قوله تعاىل:﴿ أُُكُلَها َدائ ٌم َوظ لَُّها ﴾ )الرعد:   نَي﴾ )احلجر﴿َوَما ُهْم م  ُْخَرج   :ا مب 

َر ََمُْذوذ ﴾ )هود,وقوله تعاىل :(28 تََة اأْلُوىَل ﴿ال َيُذوُقوَن ف يَها اْلَمْوَت إ ال  اْلَموْ وقوله تعاىل : ,(118:﴿ َعطَاًء َغي ْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ﴾ )ال,وقوله تعاىل :(26 :﴾ )الدخان َي اّلل ُ َعن ْ  :,وقوله تعاىل (8 بينة:﴿ َخال د يَن ف يَها أَبَدًا َرض 

: ْن نَ َفاد ﴾ )ص  ﴿َوهَلُْم ف يَها أَْزَواٌج ُمَطه رٌَة َوُهْم ف يَها َخال ُدوَن﴾  :وقوله تعاىل  ,(22﴿إ ن  َهَذا َلر ْزقُ َنا َما َلُه م 
ٌر أَْم َجن ُة اخْلُْلد  ال يت  ُوع َد اْلُمت  ُقو  :,وقوله تعاىل (22)البقرة: ريًا هَلُْم ف يَها َما ﴿ُقْل أََذل َك َخي ْ َن َكاَنْت هَلُْم َجزَاًء َوَمص 

ن نَي ال ذ يَن  :,وقوله تعاىل (12,16َيَشاُءوَن َخال د يَن َكاَن َعَلى َرب  َك َوْعدًا َمْسُؤواًل﴾ )الفرقان: َر اْلُمْؤم  ﴿ َويُ َبش  
َات  َأن  هَلُْم َأْجراً َحَسناً َماك ث نَي ف يه    .(3-2أََبدًا﴾ )الكهف: يَ ْعَمُلوَن الص احل 

                                                           

تب التفسري وغريها, فأهل السنة َممعون على بقاء اجلنة وقال ببقاء اجلنة وبفناء النار مجاعة من السلف واخللف , والقوالن مذكوران يف كثري من ك 1
, ال من ن إمام املعطلة , وليس له سلف قطوعدم فنائها , وقول مجهور أهل السنة هو بقاء النار وعدم فنائها . وقال بفناء اجلنة والنار اجلهم بن صفوا

ن أهل السنة . وأنكره عليه عامة أهل السنة , وكفروه به , وصاحوا به وبأتباعه الصحابة وال من التابعني هلم بإحسان , وال من أئمة املسلمني , وال م
 (.2/621من أقطار األرض .انظر شرح العقيدة الطحاوية)

 (.3/1323كتاب الشريعة)  2
 (.2/281احلجة يف بيان احملجة) 3
 (,شرح العقيدة 237-223القرطِ)  مدالتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اَلخرة , لإلمام مشس الدين أيب عبد هللا حمانظر  2

-212اجللية عن معاين الواسطية ,عبد العزيز احملمد السلمان )(,الكواشف 2/231(,معارج القبول)3/1322(,الشريعة لآلجري)2/621الطحاوية)
211.) 
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ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فال  )عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ومن السنة  
  1(.وا فال متوتوا أبداً, وأن تشبوا فال هترموا أبداً, وأن تنعموا فال تيأسوا أبداً يتسقموا أبداً وأن لكم أن َت

 النار إىل النار وأهل اجلنة إىل اجلنة أهل صار وسلم:)إذا عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر ابن وعن 
 فيزداد موت ال النار أهل ويا موت ال اجلنة أهل يا مناد ينادي مث يذبح مث والنار اجلنة بني جيعل حىت باملوت جيء
 عنهما عن النِ صلى هللا ابن عمر رضي هللاوعن  2(.حزهنم إىل حزنا النار أهل ويزداد فرحهم إىل فرحا اجلنة أهل

ويا أهل  ,يدخل أهل اجلنة اجلنة, وأهل النار النار مث يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار ال موت )عليه وسلم قال:
   .3(خلود ,اجلنة ال موت 

 :, فكثرية منها, أعدها هللا وما فيها ألعدائه2على أن النار ال تفىن وال تبيد األدلةوأما  
ُهْم َوُهْم ف يه  ُمْبل ُسوَن﴾ ﴿إ  :تعاىل قال   ن  اْلُمْجر م نَي يف  َعَذاب  َجَهن َم َخال ُدوَن ال يُ َفت  ُر َعن ْ

َنا َربَُّك قَاَل إ ن ُكْم َماك ثُوَن﴾ )الزخرف: :,وقوله تعاىل(72,72)الزخرف: وقوله  (77﴿َونَاَدْوا يَا َمال ُك ل يَ ْقض  َعَلي ْ
﴿إ ن ُه َمْن يَْأت  َرب ُه َُمْر مًا فَإ ن  َلُه  :,وقوله تعاىل(17ُكل َما َخَبْت ز ْدنَاُهْم َسع ريًا﴾ )االسراء:   ﴿ َمْأَواُهْم َجَهن مُ  :تعاىل

ْن َماء  َصد يد  يَ َتَجر ُعُه َوال :,وقوله تعاىل (72َجَهن َم ال مَيُوُت ف يَها َوال حَيََْي﴾ )ط ه:  ﴿م ْن َورَائ ه  َجَهن ُم َوُيْسَقى م 
َي  ت  ﴾ )ابراهيم يُغُه َويَْأت يه  اْلَمْوُت م ْن ُكل   َمَكان  َوَما ُهَو مب  ﴿ َونََذُر الظ ال م نَي ف يَها  :,وقوله تعاىل(16,17:َيَكاُد ُيس 

ث ي ًا﴾)مرمي:  نَي م َن ﴿ َوَما ُهْم ب َ  :وقوله تعاىل ,(62﴿إ ن  َعَذابَ َها َكاَن َغرَامًا﴾ )الفرقان:  :,وقوله تعاىل (72ج  ار ج 
ْم  :,وقوله تعاىل (37﴿ َوهَلُْم َعَذاٌب ُمق يٌم﴾ )املائدة:  :,وقوله تعاىل (167الن ار ﴾ )البقرة:  ﴿ ال يُ ْقَضى َعَلْيه 

أَْهل  ﴿إ ن  ال ذ يَن َكَفُروا م ْن  :,وقوله تعاىل (23﴿ َخال د يَن ف يَها أَبَدًا﴾)اجل ن:  :,وقوله تعاىل (36فَ َيُموتُوا﴾ )فاطر: 
  . (6اْلك َتاب  َواْلُمْشر ك نَي يف  نَار  َجَهن َم َخال د يَن ف يَها أُولَئ َك ُهْم َشرُّ اْلرَب ي ة ﴾ )البينة:

وأما األدلة من السنة فمنها األحاديث املتقدمة دلياًل على بقاء اجلنة كحديث " يؤتى باملوت يف صورة   
 نة اجلنة وأهل النار النار" احلديثكبش أملح" احلديث. وحديث " يدخل أهل اجل

                                                           

 (. 2837صحيح مسلم,كتاب اجلنة, باب يف سوق اجلنة ) 1
 (6228(وبرقم1132والنار) صحيح البخاري, كتاب الرقاق,باب صفة اجلنة 2
 (6222(وبرقم)1133صحيح البخاري,كتاب الرقاق,باب يدخل اجلنة سبعون ألفا) 3
(,الكواشف اجللية 2/231(,معارج القبول)3/1322(,الشريعة لآلجري)2/621( , شرح العقيدة الطحاوية ) 237-223انظر التذكرة للقرطِ)  2

 (.211-212سلمان )عن معاين الواسطية ,عبد العزيز احملمد ال
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وقد ذكر مشس الدين القرطِ يف كتابه التذكرة ,باب ماجاء يف خلود أهل الدارين وذبح املوت على  
هذه األحاديث مع صحتها نص يف خلود أهل "رمحه هللا: وساق نصوص كثرية على ذلك مثالصراط ومن يذحبه:"

 .1يمني على الدوام والسرمد من غري موت وال حياة وال راحة وال جناة "مق ال غاية وال إىل أمد , الدارين فيها ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( 237-223انظر التذكرة للقرطِ)  1
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 الدنيا احلياة هذه يف اجلنة من شيء وجود : الثاين املبحث
 األسود احلجر: األول املطلب

 
 

 تقبيله شرع ولذا , احلرام البيت أجزاء أشرف وهو , األرض وجه على حجر أشرف األسود احَلَجريعترب  
يف احلرم ؛  اخلارج من للكعبة الشرقي اجلنويب الركن يف الشرق جهة وموضعه , عليه واجلبهة اخلد ووضع , واستالمه

 أشبه ُتويف ذو اللون أسود وهو , ونصًفا مرتًا األرض عن ويرتفع , ومنتهاه الطواف مبدأ وهو املكي الشريف,
 على هو والسواد . بيضاويًّا احلجر مكان ويظهر , له صونًا اخلالصة الفضة من بإطار حماط وهو . الشرب بطاس
والذي يظهر للناظر للحجر من اخلارج  . البياض من عليه هو ما على فهو جرمه بقية أما , احلجر من الظاهر

حييط هبا معجون بين اللون, ويروى أن عدد القطع  قطع صغرية أكربها حبجم التمرة ؛ َثان تبلغ القطع عدد من
 خليط وهو , للحجر مستلم كل يراه الذي البين باملعجون مغطاة األخرى السبع القطع أن إال عشرة قطعةمخس 

 1. الكرمي احلجر رأس على موضوع والعنرب واملسك الشمع من

                                                           

ه  حدثت فتنة عظيمة ؛ قام هبا 317تعرض احلجر األسود لعدة اعتداءات على مر التاريخ من أبرزها ما تذكره كتب السري والتاريخ أنه يف سنة  1
عدو هللا ملك البحرين أبو طاهر سليمان القرمطي اجلنايب األعرايب ه  والناس حمرمون 317القرامطة لعنهم هللا , فأغار على مكة يوم الرتوية من سنة 

غري احلجيج , الزنديق قبحه هللا . فقتل احلجيج حول الكعبة ويف جوفها , وردم زمزم , كما قتل غريهم يف سكك مكة وما حوهلا , زهاء ثالثني ألًفا من 
, ومجيع ما كان فيها من آثار اخللفاء واليت زينوا هبا الكعبة , وصعد على عتبة الكعبة وسلب كسوة الكعبة وجردها , وأخذ باهبا , وحليتها وقبة زمزم

 يصيح : أن    ا ب   اهلل وب   اهلل أن     ا خيل      ق اخللق وأفنيهم أن     ا . 
بوس أبو طاهر بنفسه , وأقام مبكة وقيل : دخل قرمطي سكران على فرس , وضرب احلجر بدبوس فتكسر , وقيل : إن الذي ضرب احلجر األسود بالد

سدنة املسجد أحد عشر أو اثىن عشر يوًما , واقتلع احلجر األسود من موضعه , وأخذه إىل بلده هجر , وقيل : إنه أراد أخذ املقام فلم يظفر به ؛ ألن 
عفر بن أيب عالج البَ ن اء املكي بأمر القرمطي بعد احلرام غيبوه يف بعض شعاب مكة , فتأمل بفقده , فعاد عند ذلك على احلجر األسود , فقلعه له ج

 صالة العصر من يوم االثنني ألربع عشرة ليلة خلت من ذي احلجة .
يف رمضان  وبقي موضع احلجر من الكعبة خالًيا , واحلجر عند القرامطة نيًفا وعشرين سنة , يضع الناس فيه أيديهم للتربك , وهلك أبو طاهر باجلدري

ردوه إىل املسلمني خلمس خلون من ذي القعدة من نفس السنة .انظر: كتاب االعتداءات على احلرمني الشريفني عرب التاريخ لسعد  ه  مث331سنة 
, موقع بوابة احلرمني التابع للرئاسة العامة  22,كتاب فضائل احلجر األسود ومقام إبراهيم لسائد بكداس  27-22,23عثمان وعبداملنعم اجلميعي 

سجد احلرام واملسجد النبوي لشؤون امل
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=5812&categoryid=996 
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ما ورد من أنه  ومن أبرزها ,1 مواضعها يف مبسوطة وهي , فكثرية األسود احلجر وأحكام فضائل عن أما 
 :  هامن نزلأنه و  ,من أحجار اجلنة 

من  األسود احلجر نزل ):   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنهما هللا رضي عباس ابن فعن 
 ): عند النسائي رواية ويف . 2وحسنه الرتمذي رواه (. آدم بين خطايا فسودته اللنب من بياًضا أشد وهواجلنة 
 سودته حىت الثلج من بياًضا أشد كان اجلنة من األسود احلجر نزل ): رواية ويف . 3( اجلنة من األسود احلجر
 .2 أمحد رواه ( الشرك أهل خطايا

فهذه النصوص دلت على أن احلجر األسود نزل من اجلنة وأنه من أحجارها , ولذلك وضع على قاعدة  
به واالنتهاء منه أيضا. إن من قواعد إبراهيم وصار له فضائل وميزات , أال وهي التقبيل واالستالم وابتداء الطواف 

فال  , ذا املقصديتذكر هوهو باستالمه هلذا احلجر الشريف  ,الطائف بالبيت العتيق لريجو رمحة هللا ويرجو جنته
 يغفل عنه وال ينشغل بالدنيا ومالذاهتا عن جنة عرضها كعرض السماء واألرض.

ة والقلوب لزيارة البيت العتيق ورؤية شيء من ؛ لذا تتهافت األفئد2إن كل مؤمن حين ملنزله األول )اجلنة(  
 .6اجلنة يف أحد أركان هذا البيت املعظم بيت هللا

 يف قال  ( آدم بين خطايا فسودته )  حالية مجلة  ( اللنب من بياضاً  أشد وهو )   : قوله"  : املباركفوري قال 
 إذ حقيقته على احلديث محل واألظهر ه,لسواد سبباً  احلجر ميسحون الذين آدم بين ذنوب صارت أي  : املرقاة

                                                           

-37. كتاب فضائل احلجر األسود ومقام إبراهيم لسائد بكداس 88انظر أحكام احلجر األسود لعوض احلريب, َملة البحوث الفقهية املعاصرة,عدد 1
احلرمني التابع للرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي , موقع بوابة 77

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=5812&categoryid=996 
, ورواه أمحد يف 1/261, وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي  877, ورقم 216ء يف فضل احلجر صسنن الرتمذي,كتاب احلج,باب ماجا 2

 . 262/ 3, وقو اه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري211/  2, وصححه ابن خزمية 2712مسنده برقم 
 .616/ 2, وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي2138,ورقم 212سنن النسائي ,كتاب مناسك احلج , باب ذكر احلجر األسود, ص 3
عدة نصوص يف فضائل احلجر األسود وأنه من أحجار اجلنة وأنه ياقوتة من اجلنة ولكين اقتصرت على  وردتلقد  .2712رواه أمحد يف مسنده برقم  2

 حها أكثر احملدثني.الروايات اليت صح
 كما قال الشاعر : فحَي على جنات عدن فإهنا ** * منزلك األوىل وفيها املخيم  2

 إىل أوطاننا ونسلم ولكننا سِ العدو فهل ترى ** * نعود                       
 .361-322انظر حادي األرواح إىل بالد األفراح البن القيم 

مرنا بذلك ال يصح ما يزعمه بعض الناس من أن للحجر خواص ذاتية به, وأنه مغناطيس العامل فيبدأ اجلاهل يف تعظيمه لذاته , إننا نعظمه ألن هللا أ 6
ابن حجر معلقا على قول عمر رضي هللا عنه ملا قبل احلجر األسود فقال:"وهللا إين أعلم أنك حجر ال وإقتداء بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم, يقول 

يقبلك ماقبلتك"قال:"ويف قول عمر هذا التسليم للشارع يف أمور الدين وحسن االتباع فيما مل يكشف عن  تضر وال تنفع, ولوال أين رأيت النِ 
فيما يفعله ولو مل يعلم احلكمة فيه,وفيه دفع ما وقع لبعض اجلهال من أن يف احلجر األسود خاصة ترجع  لنِمعانيها,وهو قاعدة عظيمة يف اتباع ا

 . 3/263إىل ذاته" فتح الباري 
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 يف املبالغة به يراد أن حيتمل احلديث هذا  : احلنفية يعين علمائنا من الشراح بعض وقال  . عقالً  وال نقالً  مانع ال
 والربكة واليمن والكرامة الشرف من فيه ملا احلجر أن واملعىن والذنوب, اخلطايا أمر وتفظيع احلجر شأن تعظيم
 فكيف أسود منه املبيض فتجعل اجلماد يف تؤثر تكاد آدم بين خطايا وأن ,منها نزل فكأنه اجلنة هرجوا شارك

 آدم بين أوزار َتمله كثرة ومن ,اجلنة من كأنه للذنوب حماء للخطايا مكفر أنه حيث من ألنه أو بقلوهبم.
 يرتاكم السواد زال ال مث يضب نقط فيه كان أنه هذا يؤيد ومما اخلطايا. فسودته شديد بياض ذو كأنه صار
 أخرى نكتة فيه أذنب فإذا سوداء نكتة قلبه يف نكتت العبد أذنب إذا  :  احلديث ويف  . عمها حىت عليها

 .    يكسبون كانوا ما قلوهبم على ران بل كال   فيهم قال ممن ويصري ,مجيعه قلبه يسود حىت وهكذا
 حىت األشياء من يناسبه ال ما مبالقاة ويتغري ,الصفاء من غاية يف البيضاء املرآة مبنزلة احلجر أن واحلاصل 

  1 ". القاري كالم انتهى . العقالء بإمجاع تأثري هلا الصحبة اجلملة ويف األجزاء . مجيع هلا يسود
 خطايا سودته كيف :فقال ,املاضي احلديث على امللحدين بعض اعرتض" : حجر ابن احلافظ قال 

 هللا أجرى وإَّنا ,ذلك لكان هللا شاء لو:  قتيبة ابن قال مبا وأجيب ,التوحيد أهل طاعات تبيضه ومل املشركني
 ملن عربة أسود بقائه يف:  الطربي احملب وقال . البياض من العكس على , ينصبغ وال يصبغ السواد بأن العادة

 غريه إَّنا عباس ابن عن وروي لقا . أشد القلب يف فتأثريها الصلد احلجر يف أثرت إذا اخلطايا فإن ,بصرية له
 احلميدي أخرجه  : حجر بن احلافظ قال  . اجلواب هو فهذا ثبت فإن اجلنة زينة إىل الدنيا أهل ينظر لئال بالسواد

 .2 " وهللا أعلم ضعيف بإسناد مكة فضائل يف
 بتأثريها ظنك فما احلجر يف تؤثر اخلطايا كانت إذا ألنه التخويف احلديث هذا ويف" ويقول القسطالين: 

 واملرسلني األنبياء أيدي من مسه ما مع أبًدا السواد صفة على تعاىل هللا أبقاه كيف يتأمل أن وينبغي القلوب؟ يف
 على باعثًا ذلك ليكون األفكار ذوي من وافاه من لكل وواعظًا األبصار لذوي عربة ذلك ليكون لتبييضه املقتضي

 3."قاتاملوب الذنوب وَمانبة الزالت, مباينة
عن احلجر األسود وأنه من اجلنة, فقيل إنه من أحجار اجلنة  ذكر أهل العلم قولني يف بيان معىن قوله   

على احلقيقة, فهو شيء من اجلنة موجود يف هذه احلياة الدنيا. وقيل بل إنه وصف بأنه من أحجار اجلنة على 

                                                           

 .222/ 2, وانظر العرف الشذي شرح سنن الرتمذي  222/  3َتفة األحوذي للمباركفوري  1
 222/ 1ح البخاري , وانظر عمدة القاري شرح صحي 263/  3فتح الباري  2
 ,113/ 2, وانظر اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية )شرح البخاري للسفريي( 161/ 3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  3

 231/ 2عون املعبود وحاشية ابن القيم 
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 والكرامة الشرف من فيه ملا احلجر أن واملعىن سود ,األ احلجر شأن تعظيم يف املبالغة به وجه التشبيه, إذ يراد
 منها . نزل فكأنه اجلنة جواهر شارك والربكة واليمن
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 الروضة الشريفة : املطلب الثاين

 
  
 يف املدينة املنورة, النبوي املسجد يف موضع هي ,املباركة  الروضة وتسمى ,الشريفة  الروضة أو الروضة, 

 الشريف, املنرب وبني عنها هللا رضي عائشة بيت وهو وسلم عليه هللا صلى املصطفى يتب بني الواقع املكان هيو 
,  اجلنة رياض من روضة ومنربي بييت بني ما) :   عنها وحددها يف قوله  وسلم عليه هللا صلى النِ قال والذي
 وقد الشريف, نبويال للمسجد خواأر  الذين املؤرخون اعتمده الذي وهو. 1 متفق عليه (حوضي على ومنربي
 املنرب املغرب ومن عنها, هللا رضي عائشة دار الشرق من حدودها أن من أشهرها : َتديدها يف أقوال عدة وردت

 مساحة وتقدر . عنها هللا رضي عائشة بيت لنهاية املوازي اخلط الشمال ومن القبلة, اجلنوب ومن الشريف,
 خمتلف اللون خضرأ سجادب حمددة اَلن , وهيم12 رضهاوع م22 الروضة طول يبلغ حيث( 2م331)ب  الروضة

 النِ قرب ضمت اليت الشريفة, احلجرة منها عدة, معامل أطرافها وعلى بالروضة ويوجد . احلرم سجاد بقية عن
 وسط يف وضع الذي وسلم عليه هللا صلى وحمرابه عنهما, هللا رضي وعمر بكر أيب وصاحبيه وسلم عليه هللا صلى

 أساطني سائر عن املميزة األعمدة من عدد وتتخللها. وأزكى التسليم  الصالة عليه ومنربه بلي ,الق جدارها
 .الرخام  من به كسيت مبا املسجد

 ولو أفضل األول الصف يف فإهنا املكتوبة إال املسجد يف مكان أي من أفضل الشريفة الروضة يف والصالة 
 2.الشريفة الروضة يف نافلة صالة على وسلم عليه هللا صلى سولالر  ملسجد الزائرون وحيرص . الروضة خارج كان

عن الروضة الشريفة أهنا )روضة من رياض اجلنة( عدة  وتعددت أقوال أهل العلم يف بيان معىن قوله   
 :؛ وهاك أبرزها وأشهرها أقوال

                                                           

 .1311,1311,رقم  1111/  2, وصحيح مسلم  1888,حديث رقم  26/  2,  12صحيح البخاري,كتاب فضائل املدينة,باب رقم 1
انظر موقع وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد النبوي  2

http://wmn.gph.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=7792&categoryid=4 
 سجد النبوي الشريفرسالة يف فضل الروضة الشريفة وأقوال العلماء يف ذلك, إعداد : حممد بن حممد املصطفى الشنقيطي ,موقع مكتبة امل

 http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=7440 111/  2, فتح الباري, 

http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=7440
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 رياض من روضة نربيوم بييت بني ما السالم عليه قوله تأويل يف العلماء اختلف: "  الرب عبد ابن قال 
 قال , اجملاز على هذا آخرون وقال,  اجلنة من روضة فتجعل القيامة يوم البقعة تلك ترفع قائلون منهم فقال اجلنة
 املوضع ذلك شبه هنالك واإلميان والدين القرآن يتعلمون إليه الناس وجلوس جلوسه كان ملا أنه يعنون:  عمر أبو

 ( , السيوف ظالل َتت اجلنة ):  والسالم الصالة عليه قال كما اجلنة إىل ضافهاوأ فيها جيتىن ما لكرمي بالروضة
 إىل املسلم يقود برها أن يريد ؛اجلنة أبواب من باب األم احلديث يف جاء وكما , اجلنة املسلم يدخل عمل أنه يعين
 ...العرب لسان من معلوم هذا ومثل اجلنة

 من بتوقيف إال شيء على شيء منها يفضل أن جيوز فال وخلقه هللا رضأ البقاع أن الباب هذا يف به أقول والذي
 على ومنربي) احلديث هذا يف وسلم عليه هللا صلى قوله وأما...  تأويل وال فيه مدفع ال بنقل له التسليم جيب

 هللا صلى ضهحو  على القيامة يوم منرباً  له أن أعلم وهللا أراد أنه اَلثار معاين يف الكالم أهل بعض فزعم (حوضي
 وقال , حوضه على ذلك منربه ألن عليه احلوض إىل الناس أدعو حوضي على أيضاً  ول قال كأنه وسلم عليه

 أعلم وهللا أوىل األول والقول حوضه على يومئذ فيكون بعينه املنرب ذلك يعيد تعاىل هللا يكون أن حيتمل آخرون
"1 . 

 عليه هللا صلى قوله , منربه موضع وفضل وسلم عليه هللا صلى قربه بني ما فضل باب: "  النووي وقال 
 ينقل بعينه املوضع ذلك أن أحدمها : قولني معناه يف ذكروا (اجلنة رياض من روضة ومنربي بييت بني ما : )وسلم

 ...اجلنة إىل تؤدى فيه العبادة أن والثاين ,اجلنة إىل
 الذي بعينه منربه املراد العلماء أكثر قال :القاضي لقا (حوضي على ومنربي: )  وسلم عليه هللا صلى:  قولهو  

 ,حوضه على منرباً  هناك له إن وقيل :قال .غريه منهم كثري وأنكر :قال .األظهر هو وهذا قال .الدنيا يف كان
 وهللا منه شربه ويقتضي احلوض صاحبه يورد الصاحلة األعمال ملالزمة عنده واحلضور منربه قصد أن معناه وقيل
  2" أعلم

 وحصول الرمحة نزول يف اجلنة رياض من كروضة أي (اجلنة رياض من روضة) قوله: "  حجر ابن وقال 
 أو .أداة بغري تشبيها فيكون ,وسلم عليه هللا صلى عهده يف سيما ال الذكر حلق مالزمة من حيصل مبا السعادة

                                                           
 262 -263/  2االستذكار البن عبد الرب  1
 .161/  1شرح النووي على صحيح مسلم  2
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 ذلك ينتقل نأب حقيقة روضة نهأ املراد نأو ؛  رهظاه على هو أو .َمازا فيكون اجلنة إىل تؤدى فيها العبادة أن املعىن
 1" .القوة يف هذا ترتيبها على وهي احلديث هذا يف العلماء أوله ما حمصل هذا .اجلنة إىل اَلخرة يف بعينه املوضع

 اجلنة إىل بعينه املوضع ذلك ينقل فقالوا ,ظاهره على احلديث العلماء من كثري ومحل: "  العيين وقال 
 وحيتمل , القيامة يوم األرض يف تكون اجلنة أن ذكر(  نشاء حيث اجلنة من نتبوأ األرض وأورثنا: ) اىلتع قال كما

 حلق يعين (اجلنة رياض يف ارتعوا) قال كما اجلنة إىل صاحبه يؤدي املوضع ذلك يف الصاحل العمل أن به يريد أن
 اجلنة) وكذا ,مسجده يف والصالة قربه زيارة على التحريض معناه فيكون ,اجلنة إىل مؤدية كانت ملا والعلم الذكر
 من هناإ :وقيل .الضرورية العلوم يف والشك الشطة إىل يؤدي :وقال ,التني ابن واستبعده .(السيوف ظالل َتت

 فيه يتلى ما اتباع أن أحدمها وجهني حيتمل الثاين التأويل على واحلمل .وأنكره التني ابن حكاه , اَلن اجلنة رياض
 دون هبا املعاين هذه اختصاص ملعىن إال فضيلة فيها للبقعة يكون فال ,اجلنة رياض إىل يؤدي والسنة قرآنال من

 أبني وهو:  قال .غريه على فيه الصالة لفضيلة إليها يؤدى بالطاعة املوضع ذلك مالزمة أن يريد أن والثاين .غريها
 ألجل إال فضيلة للبقعة تكون ال أيضا الوجه ذاه على :قلت .انتهى املوضع ذلك تفضيل على خرج الكالم ألن

,  اجلنة إىل املوضع هذا نقل إذا حقيقة يكون أن حيتمل الكالم هذا أن :فيه والتحقيق .هبا املعىن ذلك اختصاص
 هو أو ,اجلنة إىل مآله اجلهاد أي (السيوف ظالل َتت اجلنة) قوله يف كما املآل باعتبار َمازا يكون أن وحيتمل
 مكبون يزالوا مل واجلن واإلنس املالئكة من قربه زوار ألن روضة املباركة البقعة تلك ومسيت, كروضة هو يأ تشبيه
 البيت بني اليت البقعة وخصوصا املدينة تفضيل احلديث معىن :اخلطايب وقال.  وعبادته تعاىل هللا ذكر على فيها

 عند هللا عبادة لزم ومن , اجلنة رياض من روضة إىل طاعةال به آلت البقعة هذه يف هللا طاعة لزم من يقول,  واملنرب
 املراد أن العلماء أكثر ذكر (حوضي على ومنربي) قوله تفسري يف :عياض وقال.  احلوض من اجلنة يف سقي املنرب

 2" حوضه على منربا هناك له نإ وقيل.  األظهر هو وهذا قال ,حوضه على تعاىل هللا يعيده بعينه املنرب هذا أن
 فيها العمل أو ,اجلنة إىل تنتقل وأهنا حقيقة يكون أن جيوز (اجلنة رياض من روضة):  قوله: "  أيضاً  وقال 

 لزم من معناه قالوا املنرب حكم وكذا.  حقيقة هو أو كروضة أي روضة:  الكرماين وقال,...  اجلنة إىل موصل
 .3" احلوض من ربيش املنرب عند لزمها ومن منها روضة فله بينهما فيما العبادة

                                                           
 .111/  2لحافظ ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري ل 1
 .221/ 11, 21/  22.  263 – 261/  7عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين  2
 2/72, شرح مشكل اَلثار للطحاوي  221 -221/  3, وانظر مدارج السالكني البن القيم 123/  23عمدة القاري للعيين  3
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 أن كما , منها مقتطًعا يكون بأن حقيقة( اجلنة رياض من روضة ومنربي بييت بني ما)وقال القسطالين :" 
 ذلك مالزمة فإن السبب على املسبب اسم إطالق من يكون بأن َمازًا أو ,منها والفرات والنيل األسود احلجر
 كروضة هي أو,  غريها على البقعة بتلك لذلك اختصاص ال ذإ نظر فيه وهذا ؛اجلنة نيل يف سبب للعبادة املكان

.  اجلنة رياض من روضة فتكون بعينها تنقل البقعة تلك أن أو , السعادة وحصول الرمحة نزول يف اجلنة رياض من
 .1" اجلنة إىل أيًضا هي وتنقل اجلنة يف روضة لصاحبه يوجب فيها والعمل اجلنة, من فهي اجلمع من مانع وال

 السعادة وحصول الرمحة نزول يف اجلنة رياض من كروضة أي اجلنة رياض من روضة: "  املباركفوري الوق 
 إىل تؤدي فيها العبادة أن املعىن , أو أداة بغري تشبها فيكون عهده يف السيما الذكر حلق مالزمة من حيصل مبا

 اجلنة إىل اَلخرة يف بعينه املوضع ذلك ينتقل بأن حقيقة روضة أنه املراد وأن ظاهره على هو أو َمازاً , فيكون اجلنة
"2 

 : واليت دارت على اخلمسة أقوال , هذه مجاع أقوال أهل العلم املشهورة 

 تشبيها فيكون ,فيها,  العبادة مبالزمة وذلك الرمحة, ونزول السعادة حصول يف اجلنة رياض من كروضة أي: األول
  أداة. بغري

 .َمازا فيكون اجلنة لدخول موصل ريقط فيها العبادة أن: الثاين
 اجلنة. من جزء هي بعينها البقعة هذه أن: الثالث

 .إىل اجلنة على احلقيقة وتكون روضة من رياضها القيامة يوم ستنقل بعينها البقعة هذه الرابع: أن
 .إليها القيامة يوم وستنقل اجلنة, من جزء هي بعينها البقعة هذه اخلامس: أن

إىل اجلنة على احلقيقة  القيامة يوم ستنقل بعينها البقعة هذه أنشراح احلديث فسروا احلديث بوإن كان أكثر 
 فيها العبادة وأن , الرمحة ونزول السعادة حصول يف اجلنة رياض من كروضة وتكون روضة من رياضها, أو أهنا

 .اجلنة لدخول موصل طريق
 
 
 
 

                                                           
, حاشية السندي على سنن النسائي 222/ 3ر شرح السيوطي على مسلم  ,وانظ321/ 3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالين  1

 .13/ 2, العرف الشذي شرح سنن الرتمذي للكشمريي 36/ 2للسيوطي
 .371/ 11,  226/ 2, 182/ 3,وانظر شرح صحيح البخارى البن بطال  282/  11َتفة األحوذي للمباركفوري  2
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 )ات وسيحان وجيحاناملطلب الثالث : األهنار األربعة )النيل والفر 

 

 رافدان لهو  الشمال, جهة إىل وينساب أفريقيا قارة يف يقعو  ,األرضية الكرة أهنار أطول النيل هنر يعترب 
ينساب هنر مث  اخلرطوم السودانية العاصمة من بالقرب النهران جيتمع حيث ؛ األزرق والنيل بيضاأل النيل: رئيسيان

 ومير ,²كم مليون 3.2 مساحة النيل حوض ويغطي.  (ميل 2132) كم 6621 النهر طول إمجال ويبلغ.  النيل
 النيل. حوض دول عليها يطلق إفريقية دول بعشر مساره

 جيري, و  تركيا يف طوروس جبال من ينبع آسيا, غرب جنوب يف الكبرية األهنار أحد فهو الفرات هنر أما 
 العراقية, االراضي يف ليجري السورية األراضي يف رهمرو  قبل عديدة فروع إليه وتنضم الشرقي اجلنوب إىل النهر

 2711 حوال الفرات طول يبلغ و. العريب اخلليج يف يصب الذي العرب شط ليكون علي كرمة يف بدجلة ويلتقي
وهنر  هو أنه خصائصه ومن . املصب عند مرت 2111 من أكثر إىل 211 بني عرضه ويرتاوح ,(ميالً  1811) كم

 العريب. الوطن يف هنرين رأغز  يعتربان النيل
, وإن كان  1ضي الرتكية ويصبان يف البحر املتوسطاوبالنسبة لنهر سيحان وجيحان فكالمها ميران باألر  

 مارا اجلنوب حنو وجيري الصغرى, أرمينية جبال من جيحان يف القدر , وهنر سيحان ينبع هنر دون سيحان هنر
 تبعدو  طوروس, جبال من قريًبا البالد جنوب يف موقعهاو . تركيا مدن أكرب خامس هيو :  أضنة أو أذنة  مبدينة

 . املتوسط  األبيض البحر عن كم 21
 مدينة جبوار كليكيا سهول يف وجيري ,(ألبستان) مدينة من قريب فياض نبع من ينبعف هنر جيحانأما و  

 ضفيت على مدينتان واملصيصة . ضنةأ مدينة من بالقرب أطالهلا تقع قيليقيا يف تارخيية مدينة تعد املصيصة واليت
 . 2 جيحان هنر

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه وورد احلديث الشريف عن هذه األهنار األربعة ووصفها بأهنا من أهنار اجلنة ,  
ْن أَنْ َهار  اجلَْ  :قال  1.ن ة  (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )َسْيَحاُن َوَجْيَحاُن َواْلُفرَاُت َوالن  يُل ُكلٌّ م 

                                                           
حون وجيحون, فأما سيحان وجيحان املذكوران يف هذا احلديث اللذان مها من أهنار اجلنة يف بالد قال النووي:"اعلم أن سيحان وجيحان غري سي 1

األرمن, فجيحان هنر املصيصة, وسيحان هنر أذنة, ومها هنران عظيمان جدا... وأما قول اجلوهري يف "صحاحه": جيحان هنر بالشام, فغلط... 
 176/  17ان, فسيحون وجيحون ببالد خراسان". انظر: شرح صحيح مسلم, النوويفاالتفاق على أن سيحون وجيحون غري سيحان وجيح

/  17, شرح النووي على مسلم  http://www.alwarraq.com 1/211انظر نزهة املشتاق يف اخرتاق اَلفاق لالدريسي, موقع الوراق  2
 23/  1, املسالك واملمالك البن خرداذبه 226/  312,1/  2 , البداية والنهاية البن كثري176

http://www.alwarraq.com/
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  النِ أن طويل حديث يف املعراج باب يف عنه هللا رضي صعصعة بن مالك عن مالك بن أنس وعن 
 هجر, قالل مثل نبقها فإذا املنتهى, سدرة ل رفعت مث... ): قال به أسري ليلة عن حدثه  وسلم عليه هللا صلى
 ما: فقلت ظاهران, وهنران باطنان, هنران: أهنار ربعةأ وإذا املنتهى, سدرة هذه: قال. الفيلة آذان مثل ورقها وإذا
 2(...والفرات فالنيل الظاهران وأما اجلنة, يف فنهران الباطنان أما: قال جربيل؟ يا هذا

 من خيرج أهنار أربعة رأى أنه وسلم عليه هللا صلى هللا نِ وحدث... ): قال مسلم أنه ويف روية عند 
 اجلنة, يف فنهران الباطنان النهران أما: فقال األهنار؟ هذه ما ياجربيل: فقلت اطنان,ب وهنران ظاهران, هنران 3أصلها

 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة أيب عن مسنده يف أمحد وأخرج 2(....فالنيل والفرات الظاهران وأما
 2وجيحان(. وسيحان والنيل, الفرات,: اجلنة من أهنار أربع ) فجرت: وسلم

 أهنا من أهنار اجلنة, وهذه أشهر أقواهلم: أقوال أهل العلم يف معىن قوله  وتعددت 
 أيام من هذا: الطيب اليوم يف تقول كما اجلنة, إىل أضيفت لربكتها األهنار تلك ...إن"  :حزم  ابن قال 

 6." اجلنة دواب من إهنا: الضأن يف قيل وكما اجلنة,
أحدمها أن  :ماء اجلنة ففيه تأويالن ذكرمها القاضي عياض وأما كون هذه األهنار من :" النووي قال 

وأن هلا  ,األجسام املتغذية مبائها صائرة إىل اجلنة , والثاين وهو األصح أهنا على ظاهرها أو , اإلميان عم بالدها
ديث وقد ذكر مسلم يف كتاب اإلميان يف ح... أهل السنة  مادة من اجلنة , واجلنة خملوقة موجودة اليوم عند

 7..."اإلسراء أن الفرات والنيل خيرجان من اجلنة ويف البخارى من أصل سدرة املنتهى
 املنتهى سدرة أصل يف أي (أصلها يف فإذا) اخللق بدء يف (؛أهنار أربعة وإذا) :" قوله قال ابن حجرو  

 النيل اجلنة من أهنار أربعة) هريرة أيب حديث من مسلم صحيح يف ووقع ,(أصلها من خيرج) وملسلم ,أهنار أربعة
 أهنا فيصح َتتها من خترج واألهنار اجلنة يف مغروسة املنتهى سدرة تكون نأ فيحتمل ,(وجيحان وسيحان والفرات

 جعل الباطن ألن ؛الظاهر من أجل الباطن أن فيه مجرة أيب بنا قال , (اجلنة ففي الباطنان ما:) أ قوله .اجلنة من
                                                                                                                                                                                     

 نووي 7321,17/176,وحديث رقم11صحيح مسلم ,كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها, باب  1
 .3887, رقم 222/ 7صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(, كتاب مناقب األنصار, باب: املعراج,  2
 يقصد من أصل سدرة املنتهى. 3
. صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(,  211, رقم 616, 612/ 2م )بشرح النووي(, كتاب: اإلميان, باب: اإلسراء برسول هللا , صحيح مسل 2

 6كتاب بدء اخللق, باب 
 . وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند.7232, رقم 273/ 13مسند املكثرين من الصحابة, مسند أيب هريرة رضي هللا عنه,  2
 .282, 283/ 7 ى البن ح زماحملل  6
 177/ 17شرح النووي على مسلم  7
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 عليه هللا صلى قال كما الباطن يف ما على االعتماد كان مث ومن الفناء, دار يف جعل والظاهر البقاء, دار يف
 رواية يف وقع (والفرات فالنيل الظاهران وأما) قوله.  قلوبكم إىل ينظر ولكن صوركم إىل ينظر ال هللا إن وسلم
 والفرات النيل امه جربيل له فقال يطردان هنرين الدنيا السماء يف رأى أنه)  التوحيد يف سيأيت كما شريك

 دون الدنيا السماء يف ورآمها اجلنة؛ هنري مع املنتهى سدرة عند النهرين هذين رأى أنه بينهما واجلمع ,(عنصرمها
 أيضا شريك حديث يف ووقع. دحية بن قال كذا الدنيا؛ بسماء امتيازمها عنصر بالعنصر وأراد اجلنة؛ هنري

 :فقال ,أذفر مسك هو فإذا بيده فضرب وزبرجد لؤلؤ من قصر ليهع آخر بنهر هو فإذا السماء يرقى به ومضى)
 أيب بن عند أنس عن مالك أيب بن يزيد رواية يف ووقع ,(ربك لك خبأ الذي الكوثر هذا قال جربيل يا هذا ما

 لؤاللؤ  خيام عليه هنر إىل انتهى حىت السابعة السماء ظهر على يب انطلق مث) :قال إبراهيم رأى أن بعد أنه حامت
 آنية فيه فإذا .هللا أعطاك الذي الكوثر هذا جربيل قال ,رأيت طري أنعم خضر طري وعليه ,والزبرجد والياقوت
 آنيته من فأخذت قال .اللنب من بياضا أشد ماؤه ,والزمرد الياقوت من رضراض على جيري والفضة الذهب

 فإذا) سعيد أيب حديث ويف (.املسك من رائحة وأشد ,العسل من أحلى هو فإذا ,فشربت املاء ذلك من فاغرتفت
 أن فيمكن قلت ,(الرمحة هنر له يقال واَلخر الكوثر أحدمها هنران منها فينشق السلسبيل هلا يقال ُتري عني فيها

 .والكوثر السلسبيل الباطنان قال مقاتل عن روي وكذا. الباب حديث يف املذكوران الباطنان النهران هبما يفسر
 املراد ألن هذا يغاير فال( اجلنة أهنار من والفرات والنيل وجيحان سيحان) بلفظ مسلم أخرجه ذيال احلديث وأما 

 سدرة أصل من ينبعان أهنما وجيحون لسيحون يثبت مل وحينئذ اجلنة, من أصلها أهنار أربعة األرض يف أن به
 وجيحون سيحون غري فهما الباب حديث يف املذكوران الباطنان وأما. بذلك عليهما والفرات النيل فيمتاز ,املنتهى

 ,املنتهى سدرة أصل من خيرجان وأهنما اجلنة, من والفرات النيل أصل أن احلديث هذا يف النووي قال.  أعلم وهللا
 به شهد وقد العقل مينعه ال وهذا.  منها خيرجان مث فيها يسريان مث األرض إىل ينزالن مث ,هللا شاء حيث يسريان مث

 .ليعتمدف اخلرب ظاهر
 من خيرجان والفرات النيل إن قال لكونه األرض يف املنتهى سدرة أصل أن على يدل احلديث إن عياض قول وأما 

 املراد فإن ؛متعقب وهو األرض, يف السدرة أصل يكون أن منه فيلزم,  األرض من خيرجان باملشاهدة ومها ,أصلها
 من أوال خيرجان ومها اجلنة يف أصلها نأ واحلاصل ,رضاأل من بالنبع خروجهما غري أصلها من خيرجان بكوهنما

 من منبعهما لكون والفرات النيل ماء فضيلة على به واستدل ينبعان, مث األرض يف يستقرا أن إىل يسريان مث أصلها
 اوإَّن ,برأسهما أصال ليسا لكوهنما اإلسراء حديث يف ذكرمها ترك لعل :القرطِ قال. وجيحان سيحان وكذا اجلنة,
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 ملا اجلنة بأهنار هلا تشبيها اجلنة من أهنا األهنار هذه على أطلق َّناإ: وقيل قال , والفرات النيل عن يتفرعا أن حيتمل
 1."أعلم وهللا أوىل واألول .والربكة واحلسن العذوبة شدة من فيها

ة يف صفائها وعذوبتها وكأن املراد وهللا أعلم من هذا أن هذه األهنار تشبه أهنار اجلن " :قال ابن كثري و  
 2.".وجرياهنا ..

 :أقوال ثالثة على دارت أهنا من أهنار اجلنة, واليت قوله  املشهورة يف معىن العلم أهل أقوال هذه 
 نقول كما إليهما, اجلنة صفة فأضيفت نفعها,بركتها و و  وعذوبتها هاائصف يف اجلنة أهنار تشبهأهنا   -1

 .ذلك وغري لفضله اجلنة أيام من يوم هذا لكوكذ لفضلها, اجلنة من العجوة: مثال
 , وأهنا ستكون للمسلمني ويف بالدهم. األجسام املتغذية مبائها صائرة إىل اجلنةوقيل إن  -2
 أن وسلم عليه هللا صلى للنِ بشارة ففيه اجلنة, أهل أهنار وقيل املراد بأهنا من أهنار اجلنة, أي من -3

 .ملسلمنيا من بالد األهنار ههذ وتصبح البالد, تلك عليه سيفتح هللا
 على يدل النصوص وظاهر اجلنة, من مادة هلا أي اجلنة, من أصلها أهنار أربعة هبا األرض نإ وقيل -2

 .األرض يف ومنبعها اجلنة, من األهنار هذه أصلوقالوا إن  ,هذا
ن اجلنة, أو يشبه ا مفطب نفسا يا أيها املؤمن املشتاق إىل اجلنة, فربؤية أحد هذه األهنار تكون رأيت شيئ 

رؤية هذا اخللق العظيم يذكرك باهلل البديع , ويزيدك شوقا لسكىن جنانه والفوز برضوانه نسأل هللا أهنار اجلنة, إن 
  من فضله.

                                                           

 212-213/ 7فتح الباري البن حجر  1
 1/32البداية والنهاية  2
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 املفرحة واألشياء واأللوان والطعوم املالذ أمساء من الدنيا يف ما:  رابعاملطلب ال

 
  
 ناواخترب  ناوابتالوالشهوات وحببها للنفوس؛  واأللوان والطعوماملالذ بأنواع هللا تعاىل هذه الدنيا  زين 

ُلَوُهمْ  هَلَا ز يَنةً  اأْلَْرض   َعَلى َما َجَعْلَنا إ ن ا :سبحانه بذلك لينظر عز وجل أيانا يصرب ويطيع , قال تعاىل  أَي ُُّهمْ  ل َنب ْ
َها َما جَلَاع ُلونَ  َوإ ن ا*  َعَماًل  َأْحَسنُ  1ُجُرزًا يًداَصع   َعَلي ْ

 [8-7:الكهف].  
وتعاىل  جعله هللا سبحانه واألكواب, والفرش والسرر واألهنار واأللوان من املالذ والطعوم الدنيا يف ما وكل 

وكلما ذاقت النفوس من نعيم الدنيا  موعود, والذي هو غيب اجلنة ليذكرنا بنعيم امشهود اواقع الدنيايف  امتاع
 . األفراح بالد إىلواح األر  َتركت وتاقت ؛شيئا

 املعاين تقريب من للناس األمثال ضرب كان يف  لذاويشاهدون؛  يرون مبا يتأثرون والشك أن الناس  
 .التسليم وكمال القبول سنح على يبعث ما احلقائق وإيضاح

لذي ال جعل هللا تعاىل من رمحته يف هذه الدنيا شيئا يذكرنا باجلنة ويشوقنا إىل نعيمها الدائم القد و  
 شيء الدنيا يف ليس: )  قال أنه عنهما هللا رضي عباس بن عبدهللا القرآن وترمجان األمة حرب عن ؛ فصح ينقطع

نيا يف مم ا شيءٌ  اجلن ة   يف ليس: )  خرىأ رواية ويف, ( األمساء إال اجلنة يف مما  2(.األمساءَ  إال   الدُّ
يا إال األمساء( وأما املسميات فبينها من التفاوت ما ال )ليس يف اجلنة شيء مما يف الدن قال املناوي:" 

, فمطاعم اجلنة ومناكحها وسائر أحواهلا إَّنا يشارك نظائرها الدنيوية يف بعض الصفات واالعتبارات  ؛يعلمه البشر
 .3" وتسمى بأمسائها على منهج االستعارة والتمثيل وال يشاركها يف متام حقيقتها

 الدار هذه يف هللا أظهرها اجلنة نعيم من واللذة السرور و والفرح الروح أن كما...وقال ابن القيم : "  
 .1..." توجبها بأسباب ظهورها وقدر وداللة, عربة

                                                           
 معىن صعيداً جرزا: زائال منقضياً  1
/ 2عساكر يف معجمه  , و ابن172/ 1, وابن جرير يف التفسري 122, وأبو نعيم يف صفة اجلنة  332برقم  211أخرجه البيهقي يف البعث والنشور  2

كلهم من طريق األعمش عن أيب ظبيان 16/ 11املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  , 1112برقم138
 2211عن ابن عباس . وهذا إسناد صحيح ,صححه األلباين يف صحيح اجلامع حديث رقم: 

  7633-1221برقم  373/ 2ن حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي فيض القدير شرح اجلامع الصغري لزين الدي 3
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 2." كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم اجلنة أظهرها يف هذه الدار عربة وداللة...وقال ابن حجر: " 
ر  ال ذ ينَ  عز وجل : ال هللاق  ْن ََتْت َها اأْلَنْ َهاُر ُكل َما  َوَبش   َات  َأن  هَلُْم َجن ات  َُتْر ي م  ُلوا الص احل  َآَمُنوا َوَعم 

ًا َها م ْن ََثَرَة  ر ْزقًا قَاُلوا َهَذا ال ذ ي ُرز قْ َنا م ْن قَ ْبُل َوأُتُوا ب ه  ُمَتَشاهب  ن ْ  خالدون فيها وهم مطهرة أزواج فيها وهلم ُرز ُقوا م 
قوالن (  قبل من رزقنا الذي هذا قالوا رزقا َثرة من منها رزقوا كلما: )  تعاىل وجاء يف تفسري قوله.(22رة:)البق: 

 رزقنا الذي هذا:  قالوا إليها نظروا فلما , اجلنة يف بالثمرة أتوا إهنم أحدمها: من قبل أي يف الدنيا ؛ أي 
 اجلنة َثار من باألمس كان الذي مثل:  معناه(  قبل من رزقنا الذي هذا قالوا) واَلخر :  .  الدنيا دار يف قبل من
 .(متشاهبا به وأتوا: )  تعاىل هللا قول وهوخمتلف؛  والطعم , واحد فاللون ,بعضا بعضه مشاهبة لشدة هذا قبل من

 .  أطيب اجلنة َثر أن غري , الدنيا َثر يشبه:  قال(  متشاهبا به وأتوا: )  عكرمة وقال
 يف ما اجلنة يف مما شيء يشبه ال , عباس ابن عن , ظبيان أيب عن , األعمش عن , لثوريا سفيان وقال

 يف أسلم بن زيد بن الرمحن عبد وقال.  األمساء إال اجلنة يف مما الدنيا يف ليس:  رواية ويف , األمساء يف إال الدنيا
 يف قالوا , بالرمان والرمان , بالتفاح التفاح  االدني يف كانوا كما أمساءه يعرفون:  قال(  متشاهبا به وأتوا: ) قوله
 .3 الطعم يف مثله هو وليس يعرفونه , متشاهبا به وأتوا , الدنيا يف قبل من رزقنا الذي هذا: اجلنة

, يف أكثر من موضع من كتابه العزيز من أجل ذلك قارن احلق تبارك وتعاىل بني متاع الدنيا ونعيم اجلنة 
وما ذلك إال  و اإلنسان بطبعه َمبول على جلب النافع له واستكماله , ,ري من الدنيا وأفضلنعيم اجلنة خوبني أن 

 قال. لوه من نعيم الدنيا مذكر باَلخرة مشوق هلاان , ويكون ما ليجتهد العباد يف طلب اَلخرة ونيل نعيمها
د  وَُكُلو : تعاىل ( ُقْل َمْن 31ا َواْشَربُوا َواَل ُتْسر ُفوا إ ن ُه اَل حيُ بُّ اْلُمْسر ف نَي )يَا َبين  َآَدَم ُخُذوا ز يَنَتُكْم ع ْنَد ُكل   َمْسج 

َي ل ل ذ يَن َآَمُنوا يف  احْلَيَ  َن الر  ْزق  ُقْل ه  نْ َيا َخال َصًة يَ ْوَم اْلق َياَمة  َكَذل  َحر َم ز يَنَة اّلل   ال يت  َأْخرََج ل ع َباد ه  َوالط ي  َبات  م  َك اة  الدُّ
ُل اَْلَيَات  ل َقْوم  يَ ْعَلُمونَ    32-31األعراف/نُ َفص  

َن الذ َهب  َواْلف ض ة   :  عز وجل لاوق  زُي  َن ل لن اس  ُحبُّ الش َهَوات  م َن الن  َساء  َواْلَبن نَي َواْلَقَناط ري  اْلُمَقْنَطرَة  م 
نْ َيا َواّلل ُ ع ْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآب  ) َواخْلَْيل  اْلُمَسو َمة  َواأْلَنْ َعام  َواحلَْْرث   َرْي  م ْن 12َذل َك َمَتاُع احْلََياة  الدُّ ( ُقْل أَُؤنَ ب  ُئُكْم ب 

رٌي ه رٌَة َور ْضوَ َذل ُكْم ل ل ذ يَن ات  َقْوا ع ْنَد َرهب   ْم َجن اٌت َُتْر ي م ْن ََتْت َها اأْلَنْ َهاُر َخال د يَن ف يَها َوأَْزَواٌج ُمطَ  اٌن م َن اّلل   َواّلل ُ َبص 
 [. 12-12] آل عمران :  ب اْلع َباد  

                                                                                                                                                                                     
 28الطب النبوي البن قيم اجلوزية  1
 11/172فتح الباري 2
 127/ 12, عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1/22,زاد املسري البن اجلوزي 1/61,تفسري ابن كثري136-1/133انظر تفسري الطربي 3
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: أعددُت -عز  وجل  -قال هللا ) رضي هللا عنه  أن النِ صلى هللا عليه وسلم قال:  عن أيب هريرةو  
اَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما لعبادي الصاحلني ما ال عنٌي رَأت, وال أُذٌن مسعت, وال َخَطر على قلب بشر, واقرأوا إن شئتم: فَ 

َا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ]السجدة:  ْن قُ ر ة  َأْعنُي  َجزَاًء مب   1.([17أُْخف َي هَلُْم م 

                                                           
,حادي األرواح إىل بالد 61/ 1,تفسري املراغي  111/ 2,وانظر شرح رياض الصاحلني 2822مسلم برقم صحيح ,3222البخاري برقم  صحيح  1

 7/122, انظر تفسري القرطِ 112األفراح 
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 وجود شيء من النار يف هذه احلياة الدنيا : املبحث الثالث
 احلمى : املطلب األول
 

  
 مع ,مئوية درجة 37 الطبيعي وىاملست فوق اجلسم حرارة درجة يف بارتفاع تبدأ مرضية حالة احلمى هي 

 مجيعا وتسمى , أمراض لعدة ومصاحبة أنواع عدة وهي الشهية, يف وفقدان عام وضعف النبض يف تسارع
 الرئيسي العرض هي احلمى تكون وعندما انتشارا األمراض أعراض أكثر من واحدة تعترب وهي . باحلميات
 .الصفراء احلمى أو الشوكية احلمى حالة يف كما املرض سما من جزءً  تصبح قد فإهنا للمرض,
 البدن حرارة درجة ارتفاع فإن ؛الفريوسات و كاجلراثيم املنشأ خارجية مواد َتدثها قد احلمى أن ومع 

 .1( الغريبة املواد و اجلراثيم ضد الدفاعية اجلسم فعل ردة) فسيولوجية آليات إىل يعود
عن ابن عمر رضي ففيح جهنم وتذكر طريق عالجها ؛ وقد وردت يف احلمى عدة أحاديث تذكر أهنا من  

قال: )احلمى من فيح جهنم فأطفئوها باملاء(. وعن فاطمة بنت املنذر أن أمساء بنت أيب   هللا عنهما عن النِ
أخذت باملاء فصبته بينها وبني جبينها وقالت:  تدعو هلا ,  بكر رضي هللا عنهما كانت إذا أتيت باملرأة قد محت

) احلمى من فيح  : قال  وعن عائشة رضي هللا عنها عن النِ  . يأمرنا أن نربدها باملاء( سول هللا )كان ر 
 2جهنم فأبردوها باملاء(. حيقول: )احلمى من فو   وعن رافع بن خديج قال مسعت النِ.  (جهنم فأبردوها باملاء

 حبسك؟ ما: فقال أياما, فاحتبست ,عباس ابن عن الناس أدفع كنت: قال-نصر بن عمران  -مجرة أيب عنو 
 .3(زمزم مباء فأبردوها جهنم, فيح من احلمى إن ): قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: قال. احلمى: قلت

 على هذه األلفاظ يف نص احلديث : 2دارت أغلب ألفاظ وروايات احلديث النبويلقد و  
 ."حر احلمى" –"شدة احلمى"  –ورد لفظ : "احلمى"  -1

                                                           
  22, الطب النبوي البن قيم اجلوزية 82,املباديء األساسية يف التمريض ألحالم بكري وآخرون 22انظر املوسوعة الطبية املوجزة لعصام احلمصي  1
 فتح( 11/172صحيح البخاري,كتاب الطب,باب احلمى من فيح جهنم) 2
ويف الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج وأيب بشري وأيب أمامة وعائشة وأمساء بنيت أيب بكر, وهي يف  2621,برقم316/ 2مسند االمام أمحد  3

 .6/326, 6/21, 2/222, 2/216, 3/263, 2/21"املسند" على التوال 
, شرح ابن ماجه 171-11/172, فتح الباري البن حجر26 روايات حديث احلمى من فيح جهنم وخترجيه:الطب النبوي البن قيم اجلوزيةانظر يف 2

 http://www.islamweb.net/hadith/hadithServices.php?type=1&cid=213&sid=4967, وانظر 112ملغلطاي ص: 
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"كري -"قطعة من النار"-"لفح جهنم" -"فور جهنم" -"فوح جهنم" -د لفظ : " فيح جهنم"ور  -2
 . من جهنم"

 .1"فنحوها عنكم"–"فاكسروها"  -"فأبردوها" -ورد لفظ : "فأطفئوها" -3
 .2"باملاء البارد" –"مباء زمزم"  –ورد لفظ : "باملاء"  -2

واملراد أهنا قطعة من و من انتشار حرها , ,  وهلبها قوله: "من فيح جهنم", أي: من شدة غلياهناومعىن  
 ,, والفوح والفيح لغتانهر اانتشو  سطوع احلر :والفيح  .3 النار الشديدة يف شدة الغليان على بدن اإلنسان

كري وقوله: " 2وأما لفح جهنم فهو إحراقها. 2. واملراد سطوع حرها ووهجهوكلها مبعىن  ,وورد فورواملشهور فيح, 
 6إلشعاهلا. النار يف للنفخ وغريه احلداد يستخدمه حنوه أو جلد من جهاز:  كريالمن جهنم": 

 , وهذه أشهر أقواهلم:عن احلمى أهنا من فيح جهنم  وتعددت أقوال أهل العلم يف معىن قوله  
معىن أبردوها : يقال بردت احلمى أبردها بردا أي أسكنت حرارهتا وأطفأت هلبها كما قال  قال النووي: " 

7". الرواية األخرى فأطفئوها باملاء... ويف هذا احلديث دليل ألهل السنة أن جهنم خملوقة اَلن موجودةيف
 

 شدة قوله:) ونظريه وانتشارها, هلبها, شدة هو جهنم(, فيح من احلمى ): وقال ابن قيم اجلوزية: "وقوله 
 وجهان: وفيه جهنم(, فيح من احلر

 قدر سبحانه هللا إن مث , هبا ويعتربوا , عليها العباد هبا ليستدل جهنم من تقتاش ورقيقة أَّنوذج ذلك أن:  أحدمها
 عربة الدار هذه يف هللا أظهرها اجلنة نعيم من واللذة السرور و والفرح الروح أن كما , تقتضيها بأسباب ظهورها
 . توجبها بأسباب ظهورها وقدر , وداللة

                                                           
أي أسكنت حرارهتا وأطفأت هلبها, واختلف العلماء يف كيفية إبراد احلمى باملاء إذ احلديث ذكره عاما؛  معىن أبردوها : يقال بردت احلمى أبردها بردا 1

هللا عليه وسلم  وأوىل ما يفسر فيه فعل أمساء بنت الصديق حيث أهنا كانت تؤتى باملرأة املوعوكة فتدعو باملاء فتصبه يف جيبها وتقول إن رسول هللا صلى
, فتح  28, الطب النبوي البن قيم اجلوزية 118/ 12,شرح النووي على مسلم 1/221. انظر : شرح صحيح البخارى البن بطالقال ابردوها باملاء 

 .228(,الطب النبوي البن قيم اجلوزية ,شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه 288/ 2, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )11/172الباري
اء زمزم أو هو عام لكل ماء,والصحيح أنه عام يف كل ماء وخص ماء زمزم ملن قدر عليه؛ وحض على استعماله ملا اختلف هل ابراد احلمى خاص مب 2

 ورد فيه من أنه شفاء سقم فيجتمع فيه خاصيتان: املاء وأنه ماء زمزم ,وكذلك اختلف هل املقصود استعمال املاء أو الصدقة به؟والصحيح هو
 212/ 6, َتفة األحوذي 11/172, فتح الباري 28بن قيم اجلوزية استعماله. انظر الطب النبوي ال

 118/ 12, شرح النووي على مسلم 322/ 211,11/ 1 ,322/ 8انظر مسند أمحد ط الرسالة  3
 212/ 6َتفة األحوذي  ,172/ 11, فتح الباري البن حجر 221/ 1شرح صحيح البخارى البن بطال  2
 172/ 11ح الباري البن حجر , فت121/ 22مسند أمحد ط الرسالة  2
 226املعجم الوجيز ص  6
 118/ 12شرح النووي على مسلم  7
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 على للنفوس تنبيهاً  أيضاً  به احلر شدة جهنم, وشبه بفيح وهلبها احلمى ةشد التشبيه, فشبه املراد يكون أن: والثاين
 .1" حرها من منها قرب من يصيب ما وهو بفيحها, مشبهة العظيمة احلرارة هذه وأن النار, عذاب شدة

واللهب احلاصل يف جسم احملموم قطعة  ,واختلف يف نسبتها إىل جهنم فقيل حقيقةوقال ابن حجر: " 
كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم اجلنة   ,قدر هللا ظهورها بأسباب تقتضيها ليعترب العباد بذلكو  ,من جهنم

وقد جاء يف حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن ويف الباب ,أظهرها يف هذه الدار عربة وداللة 
الشهاب احلمى حظ املؤمن من  عن أيب أمامة عند أمحد وعن أيب رحيانة عند الطرباين وعن بن مسعود يف مسند

وقيل بل . وهذا كما تقدم يف حديث األمر باإلبراد أن شدة احلر من فيح جهنم وأن هللا أذن هلا بنفسني .النار 
تنبيها للنفوس على شدة حر النار وأن هذه احلرارة  ,واملعىن أن حر احلمى شبيه حبر جهنم ,اخلرب ورد مورد التشبيه

واألول أوىل  .كما قيل بذلك يف حديث اإلبراد  ,وهو ما يصيب من قرب منها من حرها ,الشديدة شبيهة بفيحها
 3."يف آخر الباب 2بن عمراويؤيده قول ,وهللا أعلم 

 أهنا للمقربني وبشريًا للجاحدين نذيرًا الدنيا إىل أرسلت حقيقة؛ حرارهتا من( جهنم فيح من) وقال القسطالين: "
 .2جهنم" حبر شبيه احلمى حر أو ,لذنوهبم كفارة

 نذيرًا الدنيا إىل أرسلت؛  حقيقة وفوراهنا جهنم حر   سطوع من( جهنم فيح من احلمى") وقال:" 
 مذيبة كوهنا يف الطبيعة حرارة اشتعال شبه التشبيه باب من أو ,لذنوهبم كفارة ألهنا للمقرين وبشريًا ,للجاحدين

 وكرمه مبنه املكاره سائر ومن منها هللا أعاذنا جهنم حر   شدة ىعل للنفوس تنبيه ففيه, جهنم بنار له ومعذبة للبدن
 من األبيض اخليط لكم يتبني حىت: كقوله تشبيًها يكون حىت بيانية ليست من: الطيِ قال.  أوىل واألول ,آمني

 أو ,جهنم فيح من وحصلت نشأت احلمى مل ابتدائية إما فهي .[187: البقرة] الفجر من األسود اخليط
 أكل رب: فقالت رهبا إىل النار اشتكت): الصحيح يف ما التأويل هذا على ويدل: قال. منها بعض أي يضيةتبع

 2".(بعًضا بعضي

                                                           
 .28الطب النبوي البن قيم اجلوزية  1
قال: )احلمى من فيح جهنم فأطفئوها باملاء(,قال نافع:وكان عبد هللا يقول:اكشف عنا الرجز.انظر فتح  عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النِ  2

 11/172الباري
 11/172فتح الباري 3
 288/ 2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  2
 381/ 8إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  2
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قيل على  ؛:" احْلمى من فيح َجَهن م الفيح ب َفْتح اْلَفاء َوُسُكون اْلَياء وقال حممد عبد الغين اجملددي 
َها أظهر هللا تَ َعاىَل ب َأْسَباب تقتضيها ,َحق يَقته ن ْ ل يف  جسم احملموم قطعه م  َهة  .واللهب احْلَاص  َوقيل ُهَو على ج 
 1قَاَل السُُّيوط ي  َواأْلول أوىل.". الت ْشب يه 

 وإن منكم إال واردها هو املراد من قوله تعاىل: ؛وقيل: املراد به ما يصيب املؤمن يف الدنيا من احلمى 
 2., وهو حمكي عن َماهد فإنه قال: احلمى حظ املؤمن من النار(17مرمي:)

 :أقوال ثالثة عن احلمى أهنا من فيح جهنم على قوله  املشهورة يف معىن العلم أهل أقوال وتتلخص 
وقدر هللا ظهورها بأسباب  ها,اللهب احلاصل يف جسم احملموم قطعة منأن و  ,حقيقةأن احلمى من النار  -1

 .ليعترب العباد بذلكتقتضيها 
تنبيها للنفوس على شدة حر  ,واملعىن أن حر احلمى شبيه حبر جهنم ,اخلرب ورد مورد التشبيهإن وقيل  -2

 .وهو ما يصيب من قرب منها من حرها ,وأن هذه احلرارة الشديدة شبيهة بفيحها ,النار

صود بورود املؤمنني للنار وقيل إن احلمى هي نصيب العبد من النار, وأن مايصيبه من احلمى هو املق -3
 .(17)مرمي: وإن منكم إال واردها املذكور يف قوله تعاىل: 

موجود يف هذه احلياة الدنيا ليكون  ؛واألول هو أوىل األقوال , وأن احلمى شيء من النار حقيقة
 لذنوهبم. كفارة ألهنا نيبللمقر  وتذكريا للغافلني, وبشريًا نذيرا للكافرين,

 جل أن ينجينا من عذاب النار, وأن يدخلنا اجلنة بغري حساب وال سابقة عذاب.نسأل هللا عز و 
 

                                                           
 228ضمن شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه ص إجناح احلاجة حملمد عبد الغين اجملددي 1
 32/ 8, عمدة القاري شرح صحيح البخاري 221/ 1شرح صحيح البخارى البن بطال  2
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 نار الدنيا : املطلب الثاين

 
 

 فق  ال وذك  ر ش  يئا م  ن منافعه  ا , عب  اده؛ عل  ى هب  ا هللا ش  جرهتا, وام  نت وأنش  أ خل  ق هللا ع  ز وج  ل ن  ار ال  دنيا,  
 ربن  ا ي  ا أن  ت ب  ل واجل  واب اْلُمنش   ُؤونَ  حَنْ  نُ  أَمْ  َش  َجَرتَ َها أَنَش  ْأمتُْ  أَأَن  ُتمْ  َن*تُ  وُرو  ال   يت   الن   ارَ  فَ   رَأَيْ ُتمُ أَ  :وتع  اىل  س  بحانه

   ل  ْلُمْق  و ينَ  َوَمَتاع  اً  تَ  ْذك رَةً  َجَعْلَناَه  ا حَنْ  نُ  تع  اىل:  هللا فق  ال أنش  أهتا, مث ب  ني س  بحانه ش  يئا م  ن منافعه  ا ال  ذي
 .1هبا وتتعظون فتعتربون جهن م , نار هبا تذكرون لكم تذكرة الدنيا نار جعلنا حنن: يعين.  (73-71)الواقعة:

 اب ن ي ا: يق ول مث منه ا ي ده ي دين مث الن ار ل ه توق د رمب ا عم ر ك ان: احلس ن وهكذا كان ح ال الس لف : ق ال  
 !صرب؟ هذا على لك هل اخلطاب

 عل ى م ر أن ه عن ه رويو . ويبك ي إلي ه ينظ ر فوق ف الن ار م ن حديداً  أخرجوا وقد باحلدادين مسعود ابن ومر    
 ,باحلدي   د يص   نعون م   ا إىل ينظ   رون احل   دادين إىل خيرج   ون الس   لف م   ن كث   ري وك   ان .فس   قط الك   ري ينفخ   ون ال   ذين

 ب  ن األخن  ف ك  ان. علي  ه فغش  ي تنوره  ا س  جرت ق  د ام  رأة الس  ليمي عط  اء ورأى. الن  ار م  ن ب  اهلل ويتع  وذون فيبك  ون
 .2ذنوبه على نفسه يعاتب مث س,ح: ويقول فيه إصبعيه فيضع,  املصباح إىل جييء قيس

 م ن ج زء ن ار ال دنيا لقد جعل هللا تعاىل شيئا من نار جه نم يف ه ذه احلي اة ال دنيا لنت ذكر ن ار اَلخ رة , ف إن  
 م ن ج زءا س تني م ن ج زء كله ا ؛اخلفيف ةمنه ا أو  احل رارة الش ديدةس واء  ال دنيا ن ار ؛ فك ل جه نم ن ار م ن جزءا ستني

 3نار.نعوذ باهلل من ال جهنم نار
 م ن ج زءا س بعني م ن ج زء ن اركم)  :ق ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: عنه  هللا رضي هريرة أيب عنف  

 حره  ا مث  ل كله  ن ج  زءا وس  تني بتس  عة عل  يهن فض  لت)  ق  ال لكافي  ة , كان  ت إن هللا رس  ول ي  ا قي  ل , (جه  نم ن  ار
 .2( 

                                                           
 .17/123,تفسري القرط2/218ِ, تفسري ابن كثري 27/116ظر تفسري الطربي ان 1
2
 31انظر التخويف من النار البن رجب احلنبلي  

 31انظر التخويف من النار البن رجب احلنبلي  3
 . 2823وأهلها برقم ,صحيح مسلم ,كتاب اجلنة وصفة نعيمها 3112برقم  بدء اخللق, باب صفة النار وأهنا خملوقة كتابصحيح البخاري, 2
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)من سبعني جزءا من نار  ,)جزء( واحد ,دنيا)ناركم( هذه اليت توقدوهنا يف مجيع القال القسطالين: "  
)إن كانت( هذه النار )لكافية( يف إحراق الكفار وتعذيب الفجار فهال  ,جهنم قيل يا رسول هللا( مل أعرف القائل

اكتفى هبا؟ )قال( عليه الصالة والسالم َميبا له: إهنا )فضلت عليهن( بضم الفاء وتشديد الضاد املعجمة أي على 
ليتميز عذاب هللا )بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها( أعاد عليه السالم حكاية تفضيل نار جهنم,  ,يانريان الدن

 1"من عذاب اخللق.
قوله )ناركم هذه اليت يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعني جزءا( قال احلافظ يف رواية وقال املباركفوري: "  

)من حر  .أو احلكم للزائد انتهى ,يف الكثرة ال العدد اخلاصواجلمع بأن املراد املبالغة  (من مائة جزء)ألمحد 
أي  ,والالم هي الفارقة ,)إن كانت لكافية( إن هي املخففة من الثقيلة ,جهنم( ويف رواية البخاري من نار جهنم

يف إن هذه النار اليت نراها يف الدنيا كانت كافية يف العقىب لتعذيب العصاة فهال اكتفى هبا وألي شيء زيدت 
ويف رواية , واملعىن على نريان الدنيا ,)قال فإهنا( أي نار جهنم )فضلت( ويف رواية البخاري فضلت عليهن ,حرها

)مثل  ,)كلهن( أي حرارة كل جزء من تسعة وستني جزءا من نار جهنم ,مسلم فضلت عليها أي على النار
 .حرها( أي مثل حرارة ناركم يف الدنيا

ولذلك أوثر  ,أي ال بد من التفضيل حلكمة كون عذاب هللا أشد من عذاب الناس ,وحاصل اجلواب منع الكفاية
وإَّنا أظهر هللا هذا اجلزء من النار يف الدنيا  ...ذكر النار على سائر أصناف العذاب يف كثري من الكتاب والسنة

 .2"أَّنوذجا ملا يف تلك الدار
 فنسأل هللا عز وجل برمحته أن ينجينا من عذاب النار.

 

                                                           
 162/ 12,عمدة القاري شرح صحيح البخاري 238/  6,وانظر فتح الباري  البن حجر 281/ 2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  1
 266-262/ 7َتفة األحوذي  2
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  جند من احلر وأشد ما جند من الربد أشد ما : املطلب الثالث

 
 

, 1إذا اشتد احلر, فأبردوا بالصالة): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن 
 سنف :بنفسني هلا فأذن بعضاً, بعضي أكل يارب: فقالت رهبا إىل النار اشتكت, و 2فإن شدة احلر من فيح جهنم

 قالت): رواية ويف.  2 (3الزمهرير من ُتدون ما وأشد احلر, من ُتدون ما أشدهو ف .الصيف يف ونفس الشتاء يف
 وجدمت فما الصيف, يف ونفس الشتاء يف نفس بنفسني هلا فأذن . أتنفس ل فأذن ,بعضا بعضي أكل رب النار
 النار اشتكت): رواية ويف.  2(جهنم نفس فمن حرور أو حر من وجدمت وما ,جهنم نفس فمن زمهرير أو برد من
 ُتدون ما فشدة  ,الصيف يف ونفس الشتاء يف نفس نفسني هلا فجعل بعضا, بعضي أكل رب يا: فقالت رهبا إىل
 . 7( 6مسومها من احلر من ُتدون ما وشدة زمهريرها, من الربد من

ِ   صل ى هللُا عليه  وسل مَ :  أبو ذر الغفاريوقال   يف سفر , فأراد املؤذُن أن يؤذن للظهر , فقال  كنا مع الن
ُِّ صل ى هللُا عليه  وسل َم : ُِّ 8. حىت رأينا يفَء التُّلول  (أبر ْد  ). مث أراد أن يؤذن, فقال له : ( أبر ْد  ) الن , فقال الن

 . ) 9بالصالة   دوافأبر   احلرُّ  اشتد من فيح  جهنَم, فإذا احلر    إن  شدةَ ) صل ى هللاُ عليه  وسل َم : 
 ,اختلف العلماء يف معناه :قال القاضي"  :معىن أن شدة احلر يف هذه الدنيا من النارقال النووي شارحا  

وجعل هللا تعاىل فيها إدراكا  ,وشدة احلر من وهجها وفيحها, واشتكت حقيقة ,فقال بعضهم هو على ظاهره

                                                           
: ُيستحب تأخري الظهر يف شدة احلر  أي أخروها إىل أن يربد الوقت , وأما عن حكم االبراد بصالة الظهر فقال ابن حجر : "قال مجهور أهل العلم 1

, لكن قول أكثر املالكية والشافعي أيضاإىل أن يربد الوقت , وينكسر الَوهج , وَخص ه بعضهم باجلماعة , فأما املنَفر د فالتعجيل يف حقه أفضل , وهذا 
نوا َمتمعني , أو كانوا ميشون يف ُكن  ؛ فاألفضل يف حقهم التعجيل َخص ه بالبلد احلار , وقَ ي د اجلماعة مبا إذا كانوا ينتابون مسجدا من بُ ْعد , فلو كا

 1/181 لألمري الصنعاينشرح بلوغ املرام سبل السالم وانظر  ,16/ 2فتح الباري".
 أي سطوع حرها وانتشاره وغلياهنا 2
 الزمهرير الربد الشديد 3
 .3261وبرقم 232كتاب بدء اخللق,باب صفة النار, و ,237-236وبرقم 11,كتاب مواقيت الصالة,باب اإلبراد بالظهرصحيح البخاري 2
 1213وبرقم  221صحيح مسلم,كتاب املساجد,باب اإلبراد بالظهر , 2
 السموم هو حر النهار 6
  2311وبرقم  631ذكر الشفاعةباب  ,الزهد سنن ابن ماجة,كتاب 7
/ 2انظر فتح الباري البن رجب  وبعدت عن وسط السماء وصار للتلول يفء. معىن "رأينا يفء التلول",أي أنه أخر تأخريا كثريا حىت مالت الشمس 8

227  
 186, 182, 183, 181, 181, مسلم كتاب املساجد, ح/ 232وبرقم 11صحيح البخاري,كتاب مواقيت الصالة,باب اإلبراد بالظهر 1
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قال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه  ,نار خملوقةومذهب أهل السنة أن ال .ومتييزا حبيث تكلمت هبذا
 .قال واألول أظهر .وتقديره أن شدة احلر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره ,التشبيه واالستعارة والتقريب

فوجب احلكم بأنه على ظاهره وهللا , ألنه ظاهر احلديث وال مانع من محله على حقيقته  ,والصواب األول :قلت
 .1"علمأ

: )اشتكت النار إىل رهبا( , فاحملققون َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل م قوله  وأما"وقال ابن رجب يف معىن احلديث:  
حقيقيًا كما ينطق األيدي واألرجل واجللود يوم القيامة, وكما أنطق  من العلماء على أن هللا أنطقها بذلك نطقاً 

َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل َم , وغري ذلك مما يسمع نطقه  السالم على رسول هللابالتسبيح و  اجلبال وغريها من اجلمادات
 ...يف الدنيا

رمحه هللا , قال: اشتكت  احلديث: ما روي عن احلسن البصري قال ابن عبد الرب: أحسن ما قيل يف معىن هذا
وجعل هلا كل عام نفسني, فما   النار إىل رهبا, قالت: يارب, أكل بعضي بعضاً, فخفف عين. قال: فخفف عنها,

 كان من برد يهلك شيئاً فهو من زمهريرها, وما كان من مسوم يهلك شيئاً فهو من حرها.
رًا حبر جهنم وبردها, ودلياًل عليها, وهلذا تستحب  الدنيا من شدة احلر والربد مذكوقد جعل هللا تعاىل ما يف

 2"االستعاذة منها عند وجود ذلك.
وهذه األحاديث من أقوى األدلة على ما ذهب إليه اجلمهور من أن جهنم موجودة  وقال ابن حجر :" 

  3."اَلن
قوله )اشتكت النار إىل رهبا وقالت أكل وجيمع املباركفوري مجلة من أقوال أهل العلم يف املسألة فيقول: "  

بلسان احلال واختار   قد اختلف يف هذه الشكوى هل هي بلسان القال أو :بعضي بعضا( قال احلافظ يف الفتح
 .كال طائفة

ال إحالة يف  :وقال القرطِ .إنه األظهر :وقال عياض .واألول أرجح ,بن عبد الرب لكال القولني وجه ونظائراوقال 
 .وإذا أخرب الصادق بأمر جائز مل حيتج إىل تأويله فحمله على حقيقته أوىل :قال ,محل اللفظ على حقيقته

                                                           
 271/ 2, وانظر شرح السيوطي على مسلم 121/ 2شرح النووي على مسلم  1
 222/ 222,2/ 2ري شرح صحيح البخاري البن رجب فتح البا 2
 162/ 12,وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري 333/ 6فتح الباري البن حجر  3
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ورجح البيضاوي محله  ,وقال حنو ذلك التوربشيت .محله على حقيقته هو الصواب :قالمث  .وقال النووي حنو ذلك
وتنفسها َماز عن  ,وأكلها بعضها بعضا َماز عن ازدحام أجزائها ,شكواها َماز عن غلياهنا :فقال ,على اجملاز

 .خروج ما يربز منها
وإن عهدت  ,وألن استعارة الكالم للحال ,لذلكاملختار محله على احلقيقة لصالحية القدرة  :وقال الزين بن املنري

خارج  ,ومسعت لكن الشكوى وتفسريها والتعليل له واإلذن والقبول والتنفس وقصره على اثنني فقط بعيد من اجملاز
 .انتهى ما يف الفتح .عما ألف من استعماله

من اهلواء )فأما نفسها يف  )فجعل هلا نفسني( بفتح الفاء والنفس معروف وهو ما خيرج من اجلوف ويدخل فيه 
وال إشكال ألن املراد بالنار  ,املراد بالزمهرير شدة الربد واستشكل وجوده يف النار :الشتاء فزمهرير( قال احلافظ

 .حملها وفيها طبقة زمهريرية
يف الصيف )أما نفسها . ويف احلديث رد على من زعم من املعتزلة وغريهم أن النار ال ختلق إال يوم القيامة انتهى 

 1."فسموم( بفتح السني الريح احلارة تكون غالبا بالنهار
؛:"ويقول العيين   وهو أن تكون شدة حر  الصيف من وهج حر جهنم على  وللكالم وجهان: حقيقي 

فأشد  ما ُتدونه من احلر   أن هللا تعاىل أذن جلهنم يف نفَسني: نفس يف الَصيف, ونفس يف الشتاء؛ احلقيقة. وروي
الرَبد يف الشتاء فهو منها. وَمازي؛ وهو أن يكون هذا الكالم  صي ف فهو من نفسها, وأشد ما ُتدونه منيف ال

 .2الت شبيه أي: كأنه نار جهنم يف احلر  فاحذُروها واجتنبوا ضرَرها " من باب
واختلف يف  .الفاء فيه للتعليل أراد أن علة األمر باإلبراد هي شدة احلر (فإن شدة احلر )قوله  " :ويقول 

وقيل ألنه وقت تسجر فيه جهنم كما  ,فقيل دفع املشقة لكون شدة احلر مما يذهب اخلشوع ,حكمة هذا التأخري
اقصر عن الصالة عند استواء )روى مسلم من حديث عمرو بن عبسة حيث قال له صلى هللا عليه وسلم 

)فإن قلت( الصالة سبب الرمحة  .ها العذابفهذه احلالة ينتشر في ,انتهى (الشمس فإهنا ساعة تسجر فيها جهنم
 :)قلت( أجيب عنه جبوابني ,صلى هللا عليه وسلم برتكها يف هذه احلالة وإقامتها مظنة دفع العذاب فكيف أمر

واَلخر من جهة أهل  ,أحدمها قاله اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن مل يفهم معناه
الوقت وقت ظهور الغضب فال ينجع فيه الطلب إال ممن أذن له كما يف حديث الشفاعة  احلكمة وهو أن هذا

 حيث اعتذر األنبياء كلهم عليهم السالم لألمم بذلك سوى النِ صلى هللا عليه وسلم فإنه أذن له يف ذلك.
                                                           

 288/ 2,وانظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 268/ 7َتفة األحوذي  1
 261/ 2شرح أيب داود للعيين  2
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 ,وع احلر وفورانهوهو سط ,بفتح الفاء وسكون الياء آخر احلروف ويف آخره حاء مهملة (من فيح جهنم :) قوله  
ويقال هذا  .وقال ابن سيده فاح احلر يفيح فيحا سطع وهاج .ويقال بالواو فوح وفاحت القدرة تفوح إذا غلت

يف األرض من ويقال هو حقيقة وهو أن نثار وهج احلر  ,خارج خمرج التشبيه والتمثيل أي كأنه فار جهنم يف حرها
  1".(ر إىل رهبا اشتكت النا)هذا حديث  يفيح جهنم حقيقة ويقو 

 من أي(  جهنم)  ,مهملة وحاء التحتية وإسكان الفاء بفتح(  فيح من احلر شدة إن: " ) الزرقاين قالو  
 يف احلر وهج مثار أن وظاهره استعارها, شدة عن كناية وهذا متسع أي أفيح مكان ومنه ,وتنفسها انتشارها سعة

 ضرره, فاجتنبوا احلر, يف جهنم نار كأنه أي التشبيه َماز نم هو وقيل اجلمهور, وعليه حقيقة فيحها من األرض
.  إخل. . .  اشتكت:  قوله ويؤيده:  احلافظ قال , أوىل احلقيقة على ومحله ظاهر, احلملني كال:  عياض قال

 .2" ظاهره على بأنه احلكم فوجب حقيقته على محله من مانع وال احلديث ظاهر ألنه الصواب إنه:  النووي وقال
 إحساس هلا اجلمادات أن على دليل: احلديث هذا ويف": هللا رمحه العثيمني صاحل بن حممد الشيخ وقال 

 أن هلا هللا فأذن الربد وشدة احلر, شدة من (بعضاً  بعضي أكل رب يا: فقالت رهبا إىل النار اشتكت): لقوله
 الربد, عليها ليخف   الشتاء ويف ,احلر   عليها ليخف الصيف يف تتنفس الصيف, يف وتتنفس الشتاء, يف تتنفس
 .جهنم زمهرير من: الزمهرير من يكون ما وأشد جهنم, فيح من يكون: احلر    من جند ما فأشد هذا وعلى

 بُعد: هو الشتاء يف الربودة سبب أن املعروف من ألن الواقع, حَسب مشكل هذا: قائل قال فإن 
ي, سبب هذا: فيقال احلر, بالف جانب, على ضاألر  إىل تتجه وأهنا الرؤوس, ُمسامتة عن الشمس  لكن حس  

 الذي الشديد احلرُّ  يكون أن مناقضة وال بالوحي, إال يُدرك ال الذي الشرعي السبب وهو ذلك, وراء  سبب هناك
: للربد بالنسبة وكذلك الشمس, حرُّ  فيزدادُ  تتنفس أن للنار يُؤذن أيضا الرؤوس على تكون الشمس أن سببه

 يأذن تعاىل هللا أن   من مانع وال الرؤوس, ُمسامتة عن بُعدها بسبب بارداً  اجلوُّ  ويكون اجلنوب, إىل يلمت الشمس
دَرك الشرعي السبب: هذا يف فيجتمع اجلو, ليرب  د الزمهرير من شيءٌ  منها خَيرج بأن للنار

ُ
 والسبب بالوحي, امل

ي دَرك , احلس  
ُ
 . باحلس    امل

: القمر خسوف سبب . سببه معروف واخلسوف سببه, معروف الكسوف ,واخلسوف الكسوف: هذا ونظري
 إذا إال القمر خسوف يقع أن ميكن ال: يعين املقابلة, يف إال يكون ال وهلذا الشمس, وبني بينه األرض حيلولة

                                                           
 281/ 1اد الساري لشرح صحيح البخاري ,وانظر إرش21/ 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري  1
 , باب النهي عن الصالة باهلاجرة 1/111شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري,  2
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 رباملغ يف هو أو املغرب يف وهي املشرق, يف هو يكون حيث اإلبدار, ليال يف وذلك الشمس, جرمَ  ُجرُمه قابل
 .املشرق يف وهي

 أن ميكن الذي الوقت يف إال يكون ال وهلذا واألرض, الشمس بني القمر حيلولة: فسببه الكسوف أما 
ين, ُجرما يتقارب  ُمدرك معروف, أمر هذا والعشرين, الثامن أو الثالثني أو والعشرين التاسع يف وذلك النري 

 جيتمع أن من مانع وال   العباد هبما خيو ف   هللا أن: هو بالوحي أدركناه الذي الشرعي السبب لكن  باحلساب
 يف غاىل ومن به, نصدق وال للواقع خمالف هذا: قال بالشرع ذرعاً  ضاق من لكن والشرعي, احلسي السببان
 لكن الشهر, من العاشر ليلة يف القمر يكسف أن ميكن: قالوا وهلذا الطبيعية, األسباب هبذه عربة ال: قال: الشرع

 1 أبداً ." العاشرة الليلة يف القمر يَنخسف أن ميكن ال أنه: الكون هذا يف وجل عز هللا سن ة حَسب
 فهذه أشهر أقوال أهل العلم يف معىن احلديث واليت دارت حول مسألتني: 

 األوىل : كالم النار وشكواها ؛ هل هو على سبيل احلقيقة أو على سبيل اجملاز ؟ ولكل قول أهله.
 جهنم يف الصيف ويف الشتاء , هل هو على سبيل احلقيقة أو على سبيل اجملاز ؟ ولكل قول أهله.األخرى: نفس 

وقد رجح القول بأن كالم النار , ونفسيها يف الصيف والشتاء, هو على سبيل احلقيقة أكثر العلماء  
 األكابر مثل ابن عبد الرب والقاضي عياض والقرطِ والنووي وغريهم .

تعاىل هذين النفسني من جهنم يف هذه احلياة الدنيا تذكرة عربة, وختويفا وتنبيها؛ نعوذ ولقد جعل هللا  
 باهلل من عذاب جهنم .

 

                                                           
 , وجه أ (  11) شرح كتاب الصالة ومواقيتها , شريط رقم  البن عثيمنيشرح صحيح مسلم   1
-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-011/11/03/%D8%B4%D8%B1%D8%ADs.com/2-http://www.dro
-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/. 
http://www.ibnothaimeen.com/all/eSound.shtml 

http://www.dro-s.com/2011/11/03/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
http://www.dro-s.com/2011/11/03/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
http://www.dro-s.com/2011/11/03/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
http://www.dro-s.com/2011/11/03/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
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 وصحابته الكرام الرسول  هسمعف حجر سقط يف النارصوت  : رابعاملطلب ال

 
 
 

ْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَهن مَ  إ ن  : ﴿ حمذرا من النار  تعاىل قال   اَل *  َأْحَقابًا ف يَها اَلب ث نيَ *  َمآبًا ل لط اغ نيَ *  م 
يًما إ ال  *  َشرَابًا َواَل  بَ ْرًدا ف يَها يَُذوُقونَ  َسابًا يَ ْرُجونَ  اَل  َكانُوا إ ن  ُهمْ *  و فَاقًا َجزَاءً *  َوَغس اقًا محَ  بُوا*  ح   ب آيَات َنا وََكذ 
ابًا َناهُ  َشْيء   وَُكل  *  ك ذ   [.31 - 21: النبأ﴾ ] َعَذابًا إ ال   نَز يدَُكمْ  فَ َلنْ  ُذوُقوافَ *  ك َتابًا َأْحَصي ْ

 نار يف الس ْرمدي والعذاب الن كال من هلم حيُصل وما األشق ياء, أحوالَ  الكرميات اَليات هذه يف هللا يذُكر 
ْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَهن مَ  إ ن  : ﴿ فيقول جهن م,  هلا اليت الن ار أمساء من اسم موجهن   .للطاغني ومعد ة مْرصدة: أي ؛﴾ م 

ا االسم؛ هبذا ومس  َيتْ  كثرية, أمساء  .منها هللا أعاذنا ومقر ها بسواد ها وظلمة جهمة ذات ألهن 
ال يت   فَإ ْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات  ُقوا الن ارَ  :  تعاىل الق كما , موجودة فهي اَلن, من وجل   عز    هللا أعد ها وقد

 .1(22)البقرة/ َوقُوُدَها الن اُس َواحلْ َجارَُة أُع د ْت ل ْلَكاف ر ينَ 
ُِّ  2كنا مع رسوُل هللا  صل ى هللُا عليه وسل َم . إذ مسع وجبةً عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :  و   . فقال الن

منذ  النار   يف به رُم يَ  حجرٌ  هذا: ). قال  سولُه أعلمُ قلنا: هللُا ور : قال تدرون ما هذا ؟: )أصل ى هللُا عليه وسل َم 
فسمعُتم  أسفل ها , يف هذا وقع ). ويف رواية : (اَلَن , حىت انتهى إىل قعر ها  النار   يف سبعنَي خريًفا . فهو يهوي

 .3( َوجبَتها
 2.لى بعد قعر جهنمَلن, وهذا يدل عأي: حجر ألقي يف نار جهنم منذ سبعني عاماً فهو يهوي يف النار إىل ا

وصحابته الكرام صوت حجر وقع  خملوقة اَلن , وأن هللا سبحانه أمسع نبيه  موجودة النار ويدل أيضا على أن
واستغرق سبعني عاما حىت يبلغ قعرها, وهذا شيء من النار ؛ جعله هللا تعاىل يصل إىل هذه احلياة الدنيا,  ,فيها

 . 1ويسمعه بعض الناس يف الدنيا

                                                           
 7/223,تفسري السعدي162,11/112 /1انظر تفسري القرطِ 1
 كأن شيئاً سقط من السماء, فأحدث دوياً وزلزاالً.  الوجبة: السقطة مع اهلدة, يقال: وجب احلائط وحنوه, أي سقط. 2
 .2822وبرقم  1232صحيح مسلم,كتاب اجلنة ونعيمها,باب جهنم  3
 218/ 3شرح رياض الصاحلني  2
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ر ياعبد هللا وأعترب : رغم بعد املسافات ما بني األرض ونار جهنم , ورغم ضخامة النار وهوهلا وبعد فانظ 
حىت  قعرها , مُسع صوت هذا احلجر الذي استغرق سبعني سنة حىت يصل لقعرها, ومسع لوقعته جلبة ودويا واهتزازا

 جارة., فنعوذ باهلل من النار اليت وقودها الناس واحلأن صوته وصل لألرض
 

                                                                                                                                                                                     
1
 26ف من النار البن رجب احلنبلي انظر التخوي 
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 اخلامتــــة
 

 : خلص البحث إىل نتائج من أمهها
 حق,اإلميان والنار اجلنة بأن والنار وهو : اإلميان اجلنة يف احلق دلت نصوص الكتاب والسنة على املعتقد -1

 .تفنيان ال ؛ باقيتان والنار اجلنة بأن اَلن, اإلميان موجودتان و , خملوقتان والنار اجلنة بأن
أشياء تذكر بدار الغيب املؤجلة الباقية, فمنها ما يذكر ها جعل فيو  الفانية الدنياهذه خلق ن هللا تعاىل إ -2

 .باجلنة ومنها ما يذكر بالنار 
 دلت النصوص على وجود شيء من اجلنة والنار يف هذه احلياة الدنيا.  -3
 .من أحجار اجلنة  احلجر األسودإن  -2
 . ذُكر يف السنة أن الروضة الشريفة من اجلنة -2
 .من أهنار اجلنة ناوجيح ن,اوسيح والفرات, : النيل, األهنار األربعةرد النص على أن و  -6
 .شيء من اجلنة رحةفيف هذه الدنيا من أمساء املالذ والطعوم واأللوان واألشياء امل ماإن  -7
, بيههل املراد احلقيقة أو خرج خمرج التش اختلف العلماء فيما ذكرته نصوص السنة النبوية أنه من اجلنة, -8

 .وإن كان الكثري منهم حيمله على احلقيقة
 . من النار احلمى من األشياء اليت ورد ذكرها من أهنا -1
 . جزء من سبعني جزءا من نار جهنم نار الدنياإن  -11
 . من نفس جهنم وفيحها جند من احلر وأشد ما جند من الربد أشد ماإن  -11
الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته  هعمسإىل هذه احلياة الدنيا و  صوت حجر سقط يف الناروصول  -12

 . الكرام
 ؛هل املراد احلقيقة أو خرج خمرج التشبية اختلف العلماء فيما ذكرته نصوص السنة النبوية أنه من النار, -13

 وإن كان الكثري منهم حيمله على احلقيقة.
 خملوقتان وموجودتان اَلن. إن وجود شيء من اجلنة والنار يف الدنيا على احلقيقة يدل على أن اجلنة والنار -12



42 

 

ختاما أوصي بتذكري املسلمني هبذه األحاديث ودعوهتم للتدبر والتفكر عند كل نعيم ولذة تصيبهم ,  -12
سعون للعمل يذكروا اجلنة والنار؛ فريجون من هللا اجلنة و أمل وعذاب يف الدنيا يصيبهم أن يتوعند كل 

 نها وحيذرون من الوقوع فيها .ييبعدهم ع . وخيافون النار ويعملون كل ماالصاحل 

وعلى آله  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد 
 وصحبه أمجعني.
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 صـــامللخ
 

ن الدنيا , حيث ورد بأ احلياة هذه يف والنار اجلنة من شيء وجود لقد وردت نصوص عدة خترب عن 
 : النيل, األهنار األربعةوذُكر يف السنة أن الروضة الشريفة من اجلنة . وأن  .من أحجار اجلنة  احلجر األسود

يف هذه الدنيا من أمساء املالذ والطعوم واأللوان واألشياء  ماوإن كل  . من أهنار اجلنة ناوجيح ن,اوسيح والفرات,
 ..شيء من اجلنة رحةفامل

حيث ورد أهنا جزء من سبعني جزءا من  نار الدنياو  احلمى. :من النار ذكرها أهنا ومن األشياء اليت ورد 
 .نار جهنم 

صوت حجر سقط يف ووصول  .من نفس جهنم وفيحها  جند من احلر وأشد ما جند من الربد أشد ماوكذلك 
 . الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام همسعإىل هذه احلياة الدنيا و  النار

د اختلف العلماء فيما ذكرته نصوص السنة النبوية أنه من اجلنة أو من النار, هل املراد احلقيقة أو خرج لق 
 . خمرج التشبية؛ وإن كان الكثري منهم حيمله على احلقيقة

إن وجود شيء من اجلنة والنار يف الدنيا على احلقيقة يدل على أن اجلنة والنار حق , وأهنما خملوقتان   
أمل ن اَلن . فعلينا أن نتذكر اجلنة عند كل نعيم ولذة تصيبنا؛ نسأل هللا من فضله, ونتذكر النار عند كل وموجودتا

 ؛ نعوذ باهلل من النار .وعذاب يف الدنيا 
Existence of a thing from Heaven and Hell in life in this world 

Many texts have been stated which tell about the existence of a thing from Heaven and hell in this 

life hood, as stated that the sacred black stone is from Heaven's stones. It is mentioned in the 

Sunnah that the sacred Rawdah is from Paradise, and the four rivers: The River Nile, Euphrates, 

Sehan and Jehan are from the rivers of Heaven, and all what is in this life of shelters, foods, colors 

and things of happiness is a thing from heaven. 

Some of the things which stated as they are from Hell: heat, life hood fire as stated as a part of 

seventy parts from Hell fire. Also the severest heat and severest cold we find are from Hell breathe. 

Reaching the sound of a stone which fell in Hell to this life hood and the Prophet peace and prayers 

be upon him and his honor followers heard it. 

Scientists have differed in what the Prophetic Sunnah texts stated that it is from Heaven or from Hell, 

is what is meant the reality or it went out as the exit of similarity despite that many of them carry it 

on reality. 

Existence of a thing from Heaven and Hell in life hood on reality indicates that Heaven and Hell are 

right, and they are created and existing now. So we must remember Heaven at each bless and 

pleasure that happen to us; we ask Allah from His favor, we remember Hell at every pain and anguish 

in life hood, we ask Allah to protect us from Hell.  
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