
 
 
 
 

 
 
 
 

 لشيخ ل
 عبد هللا بن جار هللا بن إبراهيم آل جار هللا

غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني



 

 

 3 وصف جنات النعيم 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

شريك  ده الوح احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال هللا
يدخلون  كل أميت» :القائل له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

ومن  جلنةاخل دمن أطاعين  :قال ؟قيل ومن أيىب .أىباجلنة إال من 
سلم ه املتمنافإن غاية ما ي ،وبعد .رواه البخاري «عصاين فقد أىب

ناه ية ما يتميه غاواهاملؤمن املتقي املطيع هلل ابمتثال أوامره واجتناب ن
األنفس  شتهيها تمهو الفوز ابجلنة دار النعيم والكرامة املشتملة على 

ر  لب بشلى قرأت وال أذن مسعت وال خطر ع عنيمما ال  وتلذ األعني
 َأْعنُيٍ  قُ رَّة  م نْ  َي ََلُمْ َفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما ُأْخف   :كما قال تعاىل

َا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   .[17ة: ]سورة السجد َجَزاًء ِب 
قال  ا كمادنيوالفوز العظيم املعد ملن أطاع هللا ورسوله يف ال

]سورة  ًماا َعظ يْوزً ف َ َفاَز  ُيط ع  هللَا َوَرُسوَلُه فَ َقدْ َوَمْن  :تعاىل
 ة منوالنجا [ رتب عليه الفوز يف اآلخرة بدخول اجلنة71األحزاب: 

 فَ َقْد جْلَنَّةَ َل اار  َوُأْدخ  َفَمْن زُْحز َح َعن  النَّ  :النار كما قال تعاىل
اعته وطاعة  لط[ فهنيًئا ملن وفقه هللا185]سورة آل عمران:  َفازَ 

عاىل تهللا  وقد تضمن كتاب .ففاز ابجلنة وجنا من النار رسوله 
ا وأسباب  وسنة رسوله   َ  .خلوهادوصف اجلنة إمجااًل وتفصيًل

فوصفت اجلنة يف سورة الرمحن والواقعة واإلنسان وغريها من 
َوف يَها َما َتْشَته يه   :سور القرآن وأمجل وصفها يف مثل قوله تعاىل

ََلُْم َما  :[ وقوله تعاىل71]سورة الزخرف:  ُس َوتَ َلذُّ األْعنُيُ األنْ فُ 
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[ وأّلفت يف وصف اجلنة مؤلفات كثرية 35]سورة ق:  َيَشاُءوَن ف يَها
البن القيم رمحه  (حادي األرواح إىل بالد األفراح)من أمجعها كتاب 

ِقل  حيث ذكر يف وصف اجلنة ثالثني اباًب مث خلصها بباب واحد ن   ،هللا
كما تضمنت آايت قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات   .يف هذه الرسالة

 .شعرية يف وصف اجلنة
ذابه من ع ائفواملسلم املطيع هلل ورسوله الراجي رمحة ربه واخل

هلل ابنه ظيشتاق إىل وصف اجلنة ويرجو أن يكون من أهلها وحيسن 
خول دباب سل أأبن يدخله اجلنة وينجيه من النار فيجد وجيتهد يف فع
 .صاحلنيني الادقاجلنة والنجاة من النار هكذا تكون حال املؤمنني الص

 (نارن المأسباب دخول اجلنة والنجاة )وقد ألفت  رسالة بعنوان 
ب  مين  ط لِ مثية ضمنتها ما تيسر من اآلايت القرآنية واألحاديث النبو 

 طريقوال وصف اجلنة اليت وعد املتقون)أتليف رسالة خمتصرة يف 
اىل  تعهللا فجمعت هذه الرسالة املستفادة من كالم (املوصل إليها

 .وكالم احملققني من أهل العلم
أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبا من كتبها أو طبعها أو قرأها أو 
مسعها فعمل هبا كما أسأله تعاىل أبمسائه احلسىن وصفاته العال أن 

وينجيين من النار وأن يدخلين اجلنة  يوفقين لطاعته وطاعة رسوله 
ووالدي وأوالدي وإخواين املسلمني واملسلمات وأن جيمعين وإايهم يف 
جنات النعيم مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني 

وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال  ،والشهداء والصاحلني
ه ابهلل العلي العظيم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آل
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 .وأصحابه أمجعني
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 ابب بيان ما أعد هللا للمؤمنني يف اجلنة
* اْدُخُلوَها (1)إ نَّ اْلُمتَّق نَي يف  َجنَّاٍت َوُعُيون :قال هللا تعاىل

ب َسالٍم َآم ن نَي * َونَ َزْعَنا َما يف  ُصُدور ه ْم م ْن غ لٍ  إ ْخَواًًن َعَلى ُسُرٍر 
نيَ  (2)َها َنَصبُمتَ َقاب ل نَي * ال ََيَسُُّهْم ف ي ُْخَرج  َها ِب  ن ْ  َوَما ُهْم م 

 .[48-45]احلجر: 
ََي ع َباد  ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم َوال أَنْ ُتْم ََتَْزنُوَن  :وقال تعاىل

ََيت َنا وََكانُوا ُمْسل م نَي * اْدُخُلوا اجْلَنََّة أَنْ ُتْم َوَأْزَواُجُكْم  * الَّذ يَن َآَمُنوا ِبَ 
َحاٍف م ْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوف يَها َما (3)ونَ َُتْبَُ  * ُيطَاُف َعَلْيه ْم ب ص 

َتْشَته يه  األنْ ُفُس َوتَ َلذُّ األْعنُيُ َوأَنْ ُتْم ف يَها َخال ُدوَن * َوت ْلَك اجْلَنَُّة 
ُتْم تَ ْعَمُلوَن * َلُكْم ف يَها فَاك َهٌة َكث ريٌَة م   َا ُكن ْ َها الَّيت  ُأور ثْ ُتُموَها ِب  ن ْ

 .[73 -68]الزخرف:  ََتُْكُلونَ 
* يف  َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  (4)إ نَّ اْلُمتَّق نَي يف  َمَقاٍم َأم نيٍ  :وقال تعاىل

ُوٍر  * يَ ْلَبُسوَن م ْن ُسْنُدٍس َوإ ْسَتْبٍَق ُمتَ َقاب ل نَي * َكَذل َك َوَزوَّْجَناُهْم ِب 
َآم ن نَي * ال َيُذوُقوَن ف يَها اْلَمْوَت إ ال ع نٍي * َيْدُعوَن ف يَها ب ُكل   فَاك َهٍة 

يم  * َفْضال م ْن رَب  َك َذل َك ُهَو  اْلَمْوَتَة األوََل َوَوقَاُهْم َعَذاَب اجْلَح 
 .[57-51]الدخان:  اْلَفْوُز اْلَعظ يمُ 

                                      

 وعيون: أي: أهنار.  (1)
 النصب: التعب.  (2)
 حتربون: أي: تسرون. (3)
يف مقام أمني: أيمن صاحبه فيه من كل مكروه. والسندس: ما رق من  (4)

 احلرير. واالستربق: ما غلظ منه.
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يَ ْنظُُروَن  (1)إ نَّ األبْ َراَر لَف ي نَع يٍم * َعَلى األرَائ ك :وقال تعاىل
يٍق ََمُْتوٍم *  (2)ُف يف  ُوُجوه ه ْم َنْضَرَة النَّع يم  * تَ ْعر   * ُيْسَقْوَن م ْن رَح 

َزاُجُه م ْن  َتاُمُه م ْسٌك َويف  َذل َك فَ ْليَ تَ َناَفس  اْلُمتَ َناف ُسوَن * َوم  خ 
َا اْلُمَقرَّبُونَ  ًنا َيْشَرُب ِب   .[28-22]املطففني:  َتْسن يٍم * َعي ْ

  .ة معلومةواآلايت يف الباب كثري 
أيكل أهل اجلنة » :قال رسول هللا  :قال وعن جابر  -1

ولكن  ،وال يبولون ويشربون، وال يتغوطون، وال َيتخطون، ،فيها
  ،يُلَهُمون التسبيح والتكبري ،كرشح املسك  (3)طعامهم ذلك ُجشاءٌ 
 .(4)رواه مسلم .«كما يُلَهُمون الن ََّفس

قال هللا » : قال رسول هللا :قال وعن أيب هريرة  -2
 ،وال ُأُذٌن مس عت ،أعددُت لعبادي الصاحلني ما ال عنٌي رَأتْ  :تعاَل

َفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما  :واقرؤوا إن شئُتم ،وال خطر على قلب بشر
َا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   «[17]السجدة:  ُأْخف َي ََلُْم م ْن قُ رَّة  َأْعنُيٍ َجَزاًء ِب 

 .(5)متفق عليه
أول زُمَرة يدخلون اجلنة » :قال رسول هللا  :قالوعنه  -3

على أشد   كوكٍب مث الذين يُلوََنم  ،على صورة القمر ليلة البدر
                                      

 رون ما أعطوا من النعيم.األرائك: السرر يف احلجال ينظ (1)
 مخر خالصة من الدنس.: «الرحيق»نضرة النعيم: هبجة التنعيم وحسنه، و (2)
 أي: خيرج منهم ابلتجشي. «بضم اجليم وابلشني»ولكن طعامهم ج شاء  (3)
 .«يلهمون التسبيح والتحميد»(، ويف رواية: 19) (2835)مسلم  (4)
 .(2824)، ومسلم (6/230)البخاري  (5)
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وال  ،وال يتُفُلون ،ال يَ ُبولون وال يتَغوَّطون ،ماء إضاءةً ُدر  يٍ  يف الس
طون وجمام ُرهم األُُلوَّة  ،ورشُحُهم املسك ،أمشاطُُهم الذهب ،َيَتخ 

على  ،على خلق رجٍل واحدٍ  ،أزواُجُهم احلُوُر العني -يبُعود الط-
 .(1)متفق عليه «صورة أبيهم آدم ستُّون ذراًعا يف السماء

 ُحُهمرشو  ،آنيُتهم فيها الذهب» :ويف روايٍة للبخاري ومسلم
وراء  ا منه مولكل واحد منهم زوجتان يُرى ُمخُّ سوق   ،امل ْسك

م قلُب وِبُ لُ ق ُ  :وال تباُغض ،ال اختالف بينهم ،اللحم من احلُسن
 .«ُيسبحون هللا بكرًة وعشيًّا ،واحدٍ 

اء ح اخلرواه  بعض هم بف ت   «على خلق رجٍل واحدٍ » :قوله
 .وكالمها صحيح ،وبعضهم بض مِّهما ،وإسكان الالم

سأل » :قال عن رسول هللا  وعن املغرية بن شعبة  -4
هو رجٌل جييء  :قال ؟ما أدىن أهل اجلنة منزلة ،ربَّه موسى 

أي  :فيقول .ادخل اجلنة :فيقال له ،بعدما ُأدخل أهل اجلنة اجلنة
 :فيقال له ؟وأخذوا أخذاهتم ،ف وقد نزل الناس منازَلميرب ك

 :فيقول ؟أترضى أن يكون لك مثُل ُمْلك  َمل ٍك من ملوك الدنيا
ثْ ُلهُ  :فيقول ،رضيُت رب    ثُلُه وم  ثْ ُلُه وم  ثْ ُلُه وم  يقول ف ،لك ذلك وم 
ولك ما  ،هذا لك وعشرة أمثاله :فيقول ،رضيُت رب    :يف اخلامسة

رب    :قال ،رضيُت رب    :فيقول .ولذَّْت عيُنك ،اشتهت نفُسك
 ،غرسُت كرامتهم بيدي ،أولئك الذين أردتُ  :قال ؟فأعالهم منزلة

                                      

 . (15) (2834)، ومسلم (232، 6/230)البخاري  (1)
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ومل خيطر على قلب  ،ومل تسمع ُأُذنٌ  ،فلم تَر عنيٌ  ،وختمُت عليها
  .(1)مرواه مسل «بشرٍ 

إين ألعلم » :قال رسول هللا  :قال وعن ابن مسعود  -5
رجٌل  .وآخر أهل اجلنة دخواًل اجلنة ،آخر أهل النار خروًجا منها

ًوا  ،اذهب فادخل اجلنة :فيقول هللا عز وجل له ،خيرج من النار حب ْ
َي رب   وجدهُتا  :فيقول ،فريجع ،فيخيَّل إليه أَنا مألى ،فيأتيها

فُيخيَّل  ،فيأتيها ،اذهب فادخل اجلنة :هللا عز وجل لهمألى فيقول 
َي رب   وجدهُتا مألى ! فيقول هللا  :فيقول .فريجع ،إليه أَنا مألى
فإن لك مثل الدنيا وعشرة  .اذهب فادخل اجلنة :عز وجل له

أو  ،أتسخر يب :فيقول ،أمثاَلا أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا
ِحك ض قد رأيت  رسول هللا فل :قال «تضحك يب وأنت امللك

متفق  (ذلك أدىن أهل اجلنة منزلةً  :فكان يقول (2)حىت بدت نواجذه
 .(3)عليه

إن للمؤمن يف » :قال أن النيب  وعن أيب موسى  -6
 .اجلنة خليمٌة من لؤلؤة واحدة جُموَّفة طوَلا يف السماء ستون مياًل 

 «عُضهم بعًضايطوف عليهم املؤمن فال يرى ب ،للمؤمن فيها أْهلون
 .ستة آالف ذراع :«امليل» .(4)متفق عليه

                                      

 . (189)أخرجه مسلم  (1)
 النواجذ: األنياب، أو آخر األضراس.  (2)
 . (186)، ومسلم (11/386)البخاري  (3)
 . (2838)، ومسلم (8/479)البخاري  (4)
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إن يف » :قال عن النيب  وعن أيب سعيد اخلدري  -7
املُضمَّر السريع مائة سنة ما  (1)اجلنة لشجرٌة يسري الراكب اجلواد

  .(2)متفق عليه «يقطعها
ه يف  إن » :قال أيًضا من رواية أيب هريرة  (الصحيحني)ورو اي 

يرتاءون أهل الُغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب أهل اجلنة ل
 «يف األُُفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم (3)الدُّر  يَّ الغاب ر

بلى » :قال ؟تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم ،اي رسول هللا :قالوا
متفق  .«والذي نفسي بيده رجاٌل آمنوا ابهلل وصدَّقوا املرسلني

  .(4)عليه
لقاَب » :قال أن رسول هللا  وعن أيب هريرة  -9
متفق  «يف اجلنة خرٌي مما تطلع عليه الشمس أو تغربُ  (5)قوسٍ 
 .(6)عليه

إن يف اجلنة » :قال أن رسول هللا  وعن أنس  -10
فتحثو يف  ،فتُهبُّ ريح الشمال .أيتوَنا كلَّ مجعة (7)سوقًا 

                                      

 اجلواد: الفرس.  (1)
 . (2826)، و(2828)، ومسلم (6/233)، و(11/366)البخاري  (2)
 الغابر: الذاهب يف األفق، أي: السماء.  (3)
 . (2831)، ومسلم (234، 6/233)البخاري  (4)
 قاب قوس: قدر ما بني املقبض والسية من القوس.  (5)
 ، ومل خيرجه مسلم. (7/11)البخاري  (6)
إن يف اجلنة سوقًا، أي: جمتمًعا جيتمعون فيه كما جيتمع الناس يف الدنيا يف  (7)

وريح »ا كل مجعة، أي: يف مقدار كل مجعة، أي: أسبوع. أسواقها، أيتوهن
= 
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عون إَل أهليهم ،فيزدادون ُحْسًنا ومجااًل  ،وجوههم وثياِبم  ،فريج 
وهللا لقد ازددُُت  :فيقول َلم أهُلوُهم ،وقد ازدادوا ُحْسًنا ومجااًل 
وأنتم وهللا لقد ازددُت بعدًن ُحْسًنا  :ُحْسًنا ومجااًل ! فيقولون

 .(1)رواه مسلم «ومجااًل!
إن » :قال أن رسول هللا  وعن سهل بن سعد  -11

ة كما ترتاَءون الكوكب يف أهل اجلنة ليرتاءون الُغَرف يف اجلن
 .(2)متفق عليه «السماء

جملًسا وصف  فيه  شهدت  من النيب  :قال وعنه  -12
وال  ،ال عنٌي رَأتْ ا فيها م» :مث قال يف آخر حديثه ،اجلنَّة حىت انتهى

تَ َتَجاََف ُجُنوُِبُْم  :مث قرأ «وال خطر على قلب بشر ،ُأُذٌن مس َعت
ع   َفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما ُأْخف َي ََلُْم م ْن  :وله تعاىلإىل ق َعن  اْلَمَضاج 

 .(3)رواه البخاري قُ رَّة  َأْعنُيٍ 
وعن أيب سعيد وأيب هريرة رضي هللا عنهما أنَّ رسول هللا  -13

 إنَّ لكم أن ََتَْيوا :إذا دخل أهُل اجلنة اجلنة يُنادي منادٍ » :قال، 
وإن لكم  ،فال تسقموا أبًدا ،اوإن لكم أن تص حُّو  ،فال متوتوا أبًدا

                                      
= 

هي اليت هتب من دبر القبلة، وهبا أييت املطر، وكانوا يرجون : «الشمال
 السحابة الشامية. 

 . (2833مسلم ) (1)
 . (2830)، ومسلم (11/366)البخاري  (2)
، واللفظ له، وأخرجه البخاري من حديث أيب هريرة (2825)مسلم  (3)

 . (2824)، ومسلم (8/396)، و(6/230)بنحوه 
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بُّوا فال هتَرموا أبًدا  «فال تبأُسوا أبًدا ،وإن لكم أن تنعموا ،أن تش 
 .(1)رواه مسلم
إن أدىن » :قال أن رسول هللا  وعن أيب هريرة  -14

 :فيقول له ،متنَّ فيتمَّنَّ ويتمَّنَّ  :مقعد أحد كم من اجلنة أن يقول له
 «فإن لك ما متنَّيَت ومثَله معه :قول لهفي ،نعم :فيقول ؟هل متنَّيتَ 
 .(2)رواه مسلم
إن » :قال أن رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري  -15

لبيك ربَّنا  :َي أهل اجلنة ؛ فيقولون :هللا عز وجل يقول ألهل اجلنة
وما لنا  :فيقولون ؟هل رضيُتم :فيقول ،واخلري يف يديك ،وسعَدْيكَ 

 :تنا ما مل تُعط  أحًدا من خلق َك ! فيقولال نرضى َي ربَّنا وقد أعطي
 ؟أفضل من ذلك ءوأي شي :أال ُأعطيكم أفضل من ذلك فيقولون

لُّ  :فيقول َط عليكم بعده أبًدا ،عليكم رضواين (3)ُأح   «فال أسخ 
 .(4)متفق عليه
 كنا عند رسول هللا   :قال وعن جرير بن عبد هللا  -16

كما   (5)إنكم سرتَوَن ربَّكم عياًنً » :وقال ،فنظر إىل القمر ليلة البدر
                                      

 . (2838)مسلم  (1)
 . (301)، رقم حديث الباب (1/167)مسلم  (2)
 أِحلَّ: بضم اهلمزة وكسر احلاء وتشديد الالم، أي: أنزل.  (3)
 . (2829)، ومسلم (364، 363 /11)البخاري  (4)
ظة ليست بكسر العني وختفيف الياء، أي: معاينة، وهذه اللف: «ِعيانً » (5)

، وإمنا هي مما تفرد به أبو شهاب عبد ربه بن نفع «الصحيحني»يف 
= 
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 .(2)متفق عليه «(1)ال ُتضاُمون يف رؤيت ه   ،ترون هذا القمر
إذا دخل » :قال أن رسول هللا  وعن ص ه يب  -17

 ؟تريدون شيًئا أزيدكم :أهل اجلنة اجلنة يقول هللا تبارك وتعاَل
لنا اجلنة وتُنجينا م ؟أمل تُبي  ض وجوهنا :فيقولون  ؟ن النارأمل ُتدخ 

فما ُأعطُوا شيًئا أحبَّ إليهم من النظر إَل  ،(3)فيكشف احلجاب
 .(4)رواه مسلم «رِبم

ُلوا الصَّ إ نَّ الَّذ يَن َآَمُنوا وَ  :قال هللا تعاىل ْهد يه ْم ات  ي َ احل َ َعم 
ُْم ِب  َيَاَن  ْم ََتْر ي م ْن ََتْت ه   ْعَواُهْم ع يم  * دَ  َجنَّات  النَّ اُر يف  ألَنَْ اُم َرِبُّ

ُر َدْعَواهُ الٌم وَ ا سَ يهَ ف  ف يَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتَ ي َّتُ ُهْم  ْم َأن  احْلَْمُد َآخ 
 .[10، 9]يونس:  ّلِل َّ  َرب   اْلَعاَلم نيَ 

 .احلمد هلل الذي هدان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدان هللا
لى إبراهيم وعلى كما صليت  ع  ،اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد

كما ابركت على   ،وعلى آل حممد ،وابرك على حممد ،آل إبراهيم
                                      

= 

اخلياط عن إمساعيل بن خالد، قال الطربي: وهو حافظ متقن من ثقات 
 . (13/357) «فتح الباري»املسلمني، وانظر: 

بضم التاء وختفيف امليم، أي: ال يصيبكم ضيم،  «ال ت ضامون يف رؤيته» (1)
 وحنوه حال رؤيته. أي: ضرر من زحام 

، ومسلم (357، 13/356)، و(8/45)، و(43، 2/27)البخاري  (2)
 . (2554)، والرتمذي (4729)، وأخرجه أبو داود (633)

أي: يكشف هللا تبارك وتعاىل احلجاب، وهو حجاب منه للعباد أن يروه،  (3)
 فريفعه، فريونه جل جالله. 

 . (181)مسلم  (4)
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 .(1)إنك محيٌد جميد ،إبراهيم وعلى آل إبراهيم
 

                                      

لإلمام حيىي بن شرف  اديث سيد املرسلني رايض الصاحلني من أح (1)
 . 711 -705النووي رمحه هللا بتحقيق األرنؤوط ص 
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 وصف جنات النعيم اليت وعد املتقون 
 (1)والطريق املُوصل إليها

ا َوَسار ُعوا إ ََل َمْغف َرٍة م ْن رَب  ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَ  :قال هللا تعاىل
السََّمَواُت َواألْرُض ُأع دَّْت ل ْلُمتَّق نيَ 

(2). 
أعددُت لعبادي الصاحلني ما ال  :قال هللا تعاَل» :وقال 
َفال  (3)«وال خطر على قلب بشر ،وال أذن مسعت ،عني رأت

َا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما ُأْخف َي ََلُْم م ْن قُ رَّة  َأْعنُيٍ َجَزاًء ِب 
(4). 

يده  بهللاها وكيف يقدر قدر دار غرس :قال ابن القيم رمحه هللا
صف وو  ..انهوجعلها مقرًا ألحبابه ومألها من رمحته وكرامته ورضو 

ري يع اخلمج نعيمها ابلفوز العظيم وملكها ابمللك الكبري وأودعها
 .حبذافريه وطهرها من كل عيب وآفة ونقص

وإن  ..والزعفرانفإن سألت عن أرضها وتربتها فهي املسك 
سألت عن سقفها فهو عرش الرمحن وإن سألت عن بالطها فهو 

حصائها فهي اللؤلؤ واجلوهر وإن  وإن سألت عن ،املسك األذفر
وإن سألت عن  ..لبنة من فضة ولبنة من ذهبفبنائها  سألت عن

                                      

من كتاب حادي األرواح إىل بالد األفراح لشيخ اإلسالم حممد بن أيب  (1)
هـ. رمحه هللا 751بكر الدمشقي الشهري اببن القيم اجلوزية املتوىف عام 

 تعاىل. 
 . 133سورة آل عمران:  (2)
 متفق عليه.  (3)
 .17سورة السجدة:  (4)
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أشجارها فما فيها شجرة إال وساقها من ذهب وفضة ال من احلطب 
مثرها فأمثال القالل ألني من الزبد وأحلى  وإن سألت عن ..واخلشب

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق  ..من العسل
  ..احللل

من  أهناره و وإن سألت عن أهنارها فأهنار من لنب مل يتغري طعم
هم عاممخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصفى وإن سألت عن ط

 راهبمن شعوإن سألت  ..ففاكهة مما يتخريون وحلم طري مما يشتهون
ب الذه نيةفالتسنيم والزجنبيل والكافور وإن سألت عن آنيتهم فآ

  ..والفضة يف صفاء القوارير
وإن سألت عن سعة أبواهبا فبني املصراعني مسرية أربعني من 

وإن سألت عن  ..األعوام وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام
وإن  ..رب ملن يسمعهاتصفيق الرايح ألشجارها فإهنا تستفز ابلط

سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسري الراكب اجملد السريع يف 
وإن سألت عن سعتها فأدىن أهلها يسري  ..ظلها مائة عام ال يقطعها

وإن سألت عن  ..يف ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسرية ألفي عام
 من خيامها وقباهبا فاخليمة الواحدة من درة جموفة طوهلا ستني مياًل 

وإن سألت عن عالليها وجواسقها فهي غرف من فوقها  ..تلك اخليام
وإن سألت عن ارتفاعها فانظر  ..غرف مبنية جتري من حتتها األهنار

إىل الكوكب الطالع أو الغارب يف األفق الذي ال تكاد تناله 
وإن سألت عن لباس أهلها فهو احلرير والذهب وإن  ..األبصار

وإن  ..نها من استربق مفروشة يف أعلى الرتبسألت عن فرشها فبطائ
سألت عن أرائكها فهي األسرة عليها البشخانت وهي احلجال مزررة 
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وإن سألت عن أهلها  ..أبزرار الذهب فما هلا من فروج وال خالل
ت عن أسناهنم فأبناء ثالث وإن سأل ..وحسنهم فعلى صورة القمر

وثالثني على صورة آدم عليه السالم أيب البشر طوله ستون ذراًعا 
وإن سألت عن مساعهم  (1)بعرض سبعة أذرع كما ورد يف احلديث 

فغناء أزواجهم من احلور العني وأعال منه مساع أصوات املالئكة 
هم وإن سألت عن مطااي ..والنبيني وأعال منها خطاب رب العاملني

اليت يتزاورون عليها فنجائب أنشأها هللا مبا شاء تسري هبم حيث شاءوا 
وإن سألت عن حليهم وأساورهتم فأساور الذهب واللؤلؤ  ..من اجلنان

وإن سألت عن غلماهنم فولدان  ..وعلى الرؤوس مالبس التيجان
وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن  ..خملدون كأهنم لؤلؤ مكنون

راب الاليت جرى يف أعضائهن ماء الشباب مث ذكر الكواعب األت
أوصاف احلور العني مث ذكر زايرة أهل اجلنة لرهبم العزيز احلميد ورؤية 
وجهه الكرمي كما ترى الشمس والقمر وسالمه عليهم وتنعمهم برؤيته 

َور ْضَواٌن م َن اّلِلَّ  َأْكَبُ وفوزهم برضاه الذي هو أكرب من نعيم اجلنة 
َو اْلَفْوُز اْلَعظ يمُ َذل َك هُ 

(2). 

                                      

أما تقدير الطول بستني ذراًعا بذراع امللك فمتفق عليه، وأما تقدير  (1)
 . 96العرض بسبعة أذرع فرواه أمحد، انظر حادي األرواح ص 

 .72سورة التوبة:  (2)
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 الطريق املوصل إليها
 :نةق اجلستحوملا ذكر األوصاف اليت ذكرها هللا ورسوله فيمن ي

ى وتقو  انوهذا يف القرآن كثري مداره على ثالث قواعد إمي ..قال
 ألصوله اوعمل صاحل خالص هلل تعاىل على موافقة السنة فأهل هذ

رت اها دمن سائر اخللق وعليهم أهل هذه البشرى دون من عداهم 
ص يف الإخ :بشارات القرآن والسنة مجيعها وهي جتتمع يف أصلني

ن و ءرايوضدها جيتمع يف الذين  ..طاعة هللا وإحسان إىل خلقه
حمابه  رب يفال وترجع إىل خصلة واحدة وهي موافقة ..ومينعون املاعون

 .. ول هللاسبر  وال طريق إىل ذلك إال بتحقيق القدوة ظاهرًا وابطًنا
ة ن شعببعو وأما األعمال اليت هي تفاصيل هلذا األصل فهي بضع وس

وبني  لطريقن اعوأدنها إماطة األذى  ..أعالها قول ال إله إال هللا
ا م كل ل يفهاتني الشعبتني سائر الشعب اليت مرجعها تصديق الرسو 

آله  علىو أخرب وطاعته يف مجيع ما أمر به وصلى هللا على حممد 
 .به وسلموصح
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 أعمال أهل اجلنة وأعمال أهل النار
ما و جلنة ل اما عمل أه (ابن تيمية رمحه هللا)سئل شيخ اإلسالم 

  ؟عمل أهل النار
عمل أهل اجلنة اإلميان  :احلمد هلل رب العاملني -فأجاب 

فأعمال أهل  .والتقوى وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان
ابلقدر  ه وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميانابهلل ومالئكت اجلنة اإلميان

خريه وشره والشهاداتن شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول  -
وأن تعبد  .هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

ومن أعمال أهل اجلنة  .هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك
والوفاء ابلعهد وبر الوالدين وصلة األرحام  صدق احلديث وأداء األمانة

 .واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني واململوك من اآلدميني والبهائم
ومن أعمال أهل اجلنة اإلخالص هلل والتوكل عليه واحملبة له ولرسوله 
وخشية هللا ورجاء رمحته واإلنبة إليه والصرب على حكمه والشكر 

نة قراءة القرآن وذكر هللا ودعاؤه ومسألته ومن أعمال أهل اجل .لنعمه
والرغبة إليه ومن أعمال أهل اجلنة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

ومن أعمال أهل اجلنة أن  .واجلهاد يف سبيل هللا للكفار واملنافقني
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإن هللا أعد 

وَن يف  السَّرَّاء  َوالضَّرَّاء  َواْلَكاظ م نَي اْلَغْيَظ الَّذ يَن يُ ْنف قُ اجلنة للمتقني 
ن نيَ  ُ ُيُ بُّ اْلُمْحس  َواْلَعاف نَي َعن  النَّاس  َواّلِلَّ

ومن أعمال أهل اجلنة  (1)
العدل يف مجيع األمور وعلى مجيع اخللق حىت الكفار وأمثال هذه 

 .األعمال
                                      

 .134سورة آل عمران آية:  (1)
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رسل لابكذيب وأما عمل أهل النار فمثل اإلشراك ابهلل والت
عة وقطي غدروالكفر واحلسد والكذب واخليانة والظلم والفواحش وال

أس من والي نيةالرحم واجلنب عن اجلهاد والبخل واختالف السر والعال
بطر عند ر واللفخروح هللا واألمن من مكر هللا واجلزع عند املصائب وا

خوف ه و النعم وترك فرائض هللا واعتداء حدوده وانتهاك حرمات
لى عل والتوك املخلوق دون اخلالق ورجاء املخلوق دون اخلالق

سنة ب والكتاوالعمل رايء ومسعة وخمالفة ال املخلوقني دون اخلالق
ايت آبهزاء ستوطاعة املخلوق يف معصية اخلالق والتعصب ابلباطل واال

 ومن .ادةهللا وجحد احلق والكتمان ملا جيب إظهاره من علم وشه
 بغري هللارَّم  حر وعقوق الوالدين وقتل النفس اليتعمل أهل النار السح

ذف وق احلق وأكل مال اليتيم وأكل الرابء والفرار من الزحف
  .احملصنات الغافالت املؤمنات

وتفصيل اجلملتني ال ميكن لكن أعمال أهل اجلنة كلها تدخل 
يف طاعة هللا ورسوله وأعمال أهل النار كلها تدخل يف معصية هللا 

ْلُه َجنَّاٍت ََتْر ي م ْن ََتْت َها األَْنَاُر ورسوله  َوَمْن يُط ع  اّلِلََّ َوَرُسوَلُه يُْدخ 
َخال د يَن ف يَها َوَذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم * َوَمْن يَ ْعص  اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ 

ْلُه ًَنرًا َخال ًدا ف يَها َوَلُه َعَذاٌب ُمه نيٌ  ُحُدوَدُه يُْدخ 
 .هللا أعلمو (1)

 .422ص  10جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جـ 
 .وصلى هللا على حممد

                                      

 .14 -13سورة النساء:  (1)
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 شعر يف وصف اجلنة من نونية اإلمام حممد بن القيم
 رمحه هللا تعاَل 751املتوَف عام 

 ف         امسع إذا أوص         افها وص         فات ه         ا
 

 تي              ك املن              ازل رب              ة اإلحس              ان 
 ه        ي جن         ة طاب         ت وط         اب نعيمه         ا 

 
 بف                    انفنعيمه                    ا ابق ول                    يس  

 دار الس                     الم وجن                     ة امل                     أوى 
 

 ومن          زل عس          كر اإلَي          ان والق          رآن  
 فال                 دار دار س                 المة وخط                 اِبم  

 
 فيه          ا س           الم واس           م ذي الغف           ران 

 درجاهت           ا مائ           ة وم           ا ب           ني اثنت           ني 
 

 ف                  ذاك ابلتحقي                  ق للحس                  بان 
 مث     ل ال     ذي ب     ني الس     ماء وب     ني ه     ذي 

 
 األرض ق              ول الص              ادق البه              ان 

 أبواِب                              ا  اني                              ة أت                              ت 
 

 نص وه      ي لص      احب اإلحس      انيف ال       
 ابب اجله                      اد وذاك أعاله                      ا واب 

 
 ب الص                     وم ي                     دعى ال                     رَين 

 ولك                      ل س                      عي ص                      ا  ابب 
 

 ورب الس          عي من          ه داخ          ل  م          ان 
 س           بعون عاًم           ا ب           ني ك           ل اثنت           ني  

 
 منه            ا ق            درت ابلع            د واحلس            بان 

 لك               ن بينهم               ا مس               رية أربع               ني 
 

 رواه ح                     ب األم                     ة الش                     يباين 
 ه         ذا وف         تح الب         اب ل         يس ِبمك         ن  

 
 إال ِبفت                          اح ل                          ه أس                          نان 

 مفتاح                  ه بش                  هادة اإلخ                  ال   
 

 والتوحي           د تل           ك ش           هادة اإلَي           ان  
 ال تلغ          ني ه          ذا املث          ال فك          م ب          ه  

 
 م        ن ح        ل إش        كال ل        ذي العرف        ان  

 ه        ذا وم        ن ي        دخل فل        يس ب        داخل 
 

 إال بتوقي                        ع م                        ن ال                        رمحن  
 ه          ذا وإن ص          فوفهم عش          رون م          ع  

 
 مائ               ة وه               ذي األم               ة الثلث               ان 

 ههمه                   ذا وأول زم                   رة فوج                   و  
 

 (1)كالب     در لي     ل الس     ت بع     د       ان  
 والزم          رة األخ          رى كأض          وأ كوك          ب 

 
 يف األف              ق تنظ              ره ب              ه العين              ان 

 أمش                   اطهم ذه                   ب ورش                   حهم  
 

 فمس         ك خ          الص َي ذل         ة احلرم          ان 
 وي        رى ال        ذين ب        ذيلها م        ن ف        وقهم  

 
 مث              ل الكواك              ب رؤي              ة بعي              ان 

                                       

 يكتمل القمر.  من الشهر حني 14أي ليلة  (1)
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 م             ا ذاك َم             تص برس             ل هللا ب             ل 
 

 َل                   م وللص                   ديق ذي اإلَي                   ان  
 أعاله                م فن                اظر رب                ه ه                ذا و  

 
 يف ك               ل ي               وم وقت               ه الطرف               ان  

 لك              ن أدًنه              م وم              ا ف              يهم دين 
 

 إذ ل         يس يف اجلن         ات م         ن نقص         ان 
 فه         و ال         ذي يلق         ى مس         افة ملك         ه  

 
 بس                       نيننا ألف                        ان كاملت                        ان 

 ف          ريى ِب          ا أقص          اه حق          ا مث          ل رؤ 
 

 يت                    ه ألدًنه القري                    ب ال                    دان 
 ويرون              ه س              بحانه م              ن ف              وقهم  

 
 اننظ         ر العي         ان كم         ا ي         رى القم         ر  

 وه        ي ال        زَيدة ق        د أت        ت يف ي        ونس 
 

 تفس          ري م          ن ق          د ج          اء ابلق          رآن  
 أوم             ا مسع             ت  ن آخ             ر أهله             ا 

 
 يعطي             ه رب الع             ر  ذو الغف             ران 

 أض         عاف دني         اًن مجيًع         ا عش         ر أم           
 

 ثاَلا س                 بحان ذي اإلحس                 ان                   
 ه            ذا وس            نهم ث            ال  م            ع ث            ال 

 
 ث            ني ال            يت ه            ي ق            وة الش            بان 

 وص                      غريهم وكب                      ريهم عل                      ى  
 

 الول             دان حدس             وا، م             ا س             وى 
 والط       ول: ط       ول أب       يهم س       تون لك       ن 

 
 عرض               هم س               بع ب               ال نقص               ان 

 أل          واَنم ب          يض ول          يس َل          م حل          ي 
 

 مكح     ول األجف     ان (1)جع     د الش     عور 
 ه          ذا كم          ال احلس          ن يف أبش          ارهم 

 
 وش                    عورهم وك                    ذلك العي                    ان 

 ولق               د أت               ى أث               ر  ن لس               اَنم  
 

 ابملنط              ق الع              ريب خ              ري لس              ان 
 وال        ريح يوج        د م        ن مس        رية أربع        ني 

 
 تش                      أ مائ                      ة فم                      روَين وإن 

 ه         ذا وأوَل         م دخ         وال: خ         ري خل         ق 
 

 هللا م               ن ق               د خ               ص ابلق               رآن  
 واألنبي     ا عل      ى م      راتبهم م      ن التفض      يل 

  
 تل                           ك مواه                           ب املن                           ان 

 وأم               ة أمح               د س               باق اب  ،ه               ذا 
 

 ق         ي اخلل         ق عن         د دخ         وَلم  ن         ان 
 وأحقه                م ابلس                بق أس                بقهم إَل 

 
 اإلس                 الم والتص                 ديق ابلق                 رآن  

 و مح         اده         ذا، وأوَل         م دخ         وال فه          
 

 عل                       ى احل                       االت للرمح                       ان 
 

                                      

املصباح )جعد الشعر جعوده إذا كان فيه التواء وتقبض خالف املسرتسل  (1)
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 إن ك         ان يف الس         راء أص         بح حام         ًدا 
 

 أو ك              ان يف الض              راء فحم              د  ن 
 واجلن         ة اس         م اجل         نس وه         ي كث         رية  

 
 ج              دا ولك              ن أص              لها نوع               ان 

 ذهبيت           ان بك           ل م           ا ح           و ه م           ن  
 

 حل                 ي وآني                 ة وم                 ن بني                 اين 
 وك                ذلك أيض                ا فض                ة ثنت                ان 

 
 م             ن حل             ي وبني             ان وك             ل أواين 

 ات م              ن ذه              ب وبناؤه              ا اللبن               
 

 وأخ      رى م      ن فض      ة نوع      ان َمتلف      اين 
 غرفاهت             ا يف اجل             و ينظ             ر بطنه             ا 

 
 م        ن ظهره        ا والظه        ر م        ن بطن        اين 

 س        كاَنا أه        ل القي        ام م        ن الص        يام 
 

 وطي                 ب الكلم               ات واإلحس               اين 
 و اره      ا م      ا في      ه م      ن عج      م كأمث      ال 

 
 الق                 الل فج                 ل ذو اإلحس                 ان 

 وظالَل               ا مم               دودة ل               يس تق               ي 
 

 ذان ح                                ًرا وال  ًس                                ا وأىن 
 أَناره            ا يف غ            ري أخ            دود ج            رت 

 
 س          بحان ممس          كها ع          ن الفيض          ان 

 عس          ل مص          فى مث م          اء مث خ          رم مث  
 

 أَن                              ار م                              ن األلب                              ان 
 وطع            امهم م            ا تش            تهيه نفوس            هم  

 
 وحل                 وم ط                 ري ًنع                 م ومس                 ان 

 وفواك              ه ش                ِبس              ب من              اهم 
 

 اإلَي      ان َي ش      بعة كمل      ت ل      ذي 
 حل              م وا               ر والنس              اء وفواك               ه 

 
 انم      ع روح وم      ع رُي       والطي      ب 

 وص           حافهم ذه           ب تط           وف علي             
 

           هم  ك         ف خ         دام م         ن الول         دان 
 ق           ال اب           ن عب           اس ويرس           ل ربن           ا 

 
 األغص        ان رُي        اً هت        ز ذوائ        ب 

 فتث                ري أص                وا ً تل                ذ ملس                مع 
 

 كالنغم        ات ابألوزان اإلنس        ان 
 َي ل                   ذة األمس                   ا  ال تتعوض                   ي 

 
 بل                               ذاذة األو ر والعي                               دان 

 ال خ           ري يف ص           ور املع           ازف كله           ا 
 

 يق              ا  يف القض              بانوال             رقص واإل 
 إن التق                           ي لرب                           ه متن                           زه 

 
 ع         ن ص         وت أحل         ان ومس         ع أغ         ان 

 أو م      ا مسع      ت  ن مس      اعهم فيه      ا غن      ا 
 

 احل                  ور ابألص                  وات واألحل                  ان 
 ن                  زه مساع                  ك إن أردت مس                  ا  

 
 ذَيك الغن           اء ع           ن ه           ذه األحل           ان 

  األدىن عل        ى األعل        ى ال ت        ؤثر 
 

 ذا وذا َي ذل               ة احل               رمانفتح              رم  
 الن                  ازل إن اختي                  ارك للس                  ما  

 
 األعل    ى م    ن النقص    ان األدىن عل    ى 
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 وهللا أن مس                           اعهم يف القل                           ب
 

 واإلَي          ان مث          ل الس          م يف األب          دان 
 انف      ك ال      ذي ه      و دأب      ه وهللا م      ا 

 
 أب              داً م              ن اإلش              راك ابل              رمحن 

 فالقل        ب بي        ت ال        رب ج        ل جالل        ه 
 

 م       ع اإلحس       ان حب      ا وإخالص       اً  
 ص              ارهأف              إذا تعل              ق ابلس              ما   

 
 نعب                داً لك                ل ف                 النة وف                 ال 

 أحل        ان ح       ب الكت        اب وح       ب 
 

 الغن     اء يف قل     ب عب     د ل     يس جيتمع     ان 
 ه             ذا وخامت             ة النع             يم خل             ودهم 

 
 أب             ًدا ب             دار اخلل             د والرض              وان 

 ابهلل م          ا ع          ذر ام          ر  ه          و م          ؤمن 
 

 حق                ا ِب                ذا ل                يس ابليقظ                ان 
 َي س          لعة ال          رمحن لس          ت رخيص          ة 

 
 ب        ل أن        ت غالي        ة عل        ى الكس        الن 

 َي س              لعة ال              رمحن ل              يس يناَل              ا 
 

 نإال واح              دة ال اثن              ايف األل              ف  
 َي س             لعة ال             رمحن م             اذا كفؤه             ا 

 
 إال أول             و التق             وى م             ع اإلَي             ان 

 َي س            لعة ال            رمحن أي            ن املش            رتى 
 

 فلق            د عرض            ت  يس            ر األ             ان 
 َي س       لعة ال       رمحن ه       ل م       ن خاط       ب 

 
 ف           املهر قب           ل امل           وت ذو إمك           ان 

 َي س             لعة ال             رمحن كي             ف تص             ب 
 

 العش          اق عن          ك وه          م ذووا إَي          ان 
 ي           راد ب           ه وق           دَي معرض           ا عم           ا  

 
 ج                     د املس                     ري فمنته                     اه دان 

 فاتع          ب لي          وم مع          ادك األدىن َت          د 
 

 راحات                 ه ي                 وم املع                 اد الث                 اين 
 واخ            تم ق            و  ابلص            الة مس            لًما  

 
 عل           ى الن             املص           طفى الع           دًنن 
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