
 ةـل اجلنـال أهـح
 

لقد عرف الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم وأهل العلم حقوقة اجلنة فعملوا هلا ،       

 وهي ُأمُّ َحاِرث
ِ
اء بوِع بنَت الَزَ اَقَة ، أَتِت النبي فعن أىس )ريض اهلل عنه( : أنَّ أمَّ الرُّ ة بن ُُسَ

ُثنِي َعْن َحاِرَثَة  دِّ َوَكاَن ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر  -)صذ اهلل علوه وسلم( ، َفَقاَلْت : َيا رسوَل اهللِ ، أالَ ُُتَ

 ، َفَقاَل:  -
ِ
ُت، َوإْن َكاَن َغْرَ َذلَِك اْجتََهْدُت َعَلوِْه يف الُبَكاء َيا ُأمَّ  "َفٌْن َكاَن يف اجلَنَِّة َصَزْ

َا ِجنَاٌن يف اجلَنَِّة ، َوإنَّ اْبنَِك أصاَب الِفْرَدْوَس األَْعَذ   .)صحوح البخاري( "َحاِرَثَة إَّنَّ

َوالَِّذي َىْفِِس بِوَِدِه، ال ُيَقاتُِلُهُم "وعندما قال النبي )صذ اهلل علوه وسلم( يوم بدر :         

َقاَل ُعَمْرُ ْبُن اْْلَََمِم  "ِسًبا ُمْقبًًِل َغْرَ ُمْدَبٍر إاِل َأْدَخَلُه اهلل اجْلَنََّة اْلَوْوَم َرُجٌل َفوُْقتَُل َصابًِرا ُُمْتَ 

اٌت َيْيُكُلُهنَّ : َبٍخ َبٍخ  َفََم َبوْنِي َوَبْْيَ َأْن َأْدُخَل اجْلَنََّة إاِل َأْن َيْقتَُلنِي ،  َأُخو َبنِي َسَلَمَة َويِف َيِدِه ُُتَْرَ

 ، ُثمَّ 
ِ
الء ًُ اِت ِمْن َيِدِه َوَأَخَذ َسوَْفُه َوَقاَتَل اْلَقْوَم َحتَّى ُقتَِل )َريِضَ اهلل َعنُْه( َه  " َقَذَف التَُّمْرَ

  . اهلل سبحاىه وتعاىل ُتقوًقا إلرادةذلك كَم ُتنى ، و ،)سرة ابن هشام(

 ر ، ـر عذ قلب بشـواجلنة فوها ما ال عْي رأت وال أذن سمعت وال خط       

  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل "كَم يقول اْلق سبحاىه : فهي

)الرعد :  "  مي خي  حي جييه ىه مه جه ينىن من خن

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث "(، ويقول سبحاىه : 53

 جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 يه ىه  مه جه ين ىن من  "( ، ويقول سبحاىه : 53)ُممد :  " مئخئ حئ

 ( .53)البقرة :  " ٌّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي

ومن إكرام اهلل تعاىل ألهل اجلنة أَّنم يرشبون عند اْلوض من يد اْلبوب )صذ اهلل         

اهلل بن عمرو )ريض اهلل عنهَم(  عبد            علوه وسلم( رشبة ال يظميون بعدها أبًدا ، فعن 

ِسَرُة َشْهٍر َوَزَواَياُه َسَواٌء َماُؤُه َأْبوَُض َحْويِض مَ  "َعَلْوِه َوَسلََّم( :  اهللَصذَّ  َقاَل النَّبِيُّ ) أىه قال : 



َب ِمنَْها َفًَل َيْظَمُي َأبدا  َمْن رَشِ
ِ
ََمء  " ِمْن اللَّبَِن َوِرحُيُه َأْصوَُب ِمْن ادِْْسِك َوكِوَزاُىُه َكنُُجوِم السَّ

 )صحوح البخاري(.

رار يف جنان اخللد ، ففي وأهل اجلنة تيتوهم البرشيات من ساعة االحتضار إىل االستق      

 يل ىل مل خل "ْلظة االحتضار تكون هلم البرشى ، حوث يقول اْلق سبحاىه : 

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم

 ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

)فصلت :  "  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

برش باجلنة ( ، وكَم ورد يف األثر يقال للعبد ادًمن : ال ختف يا عبد اهلل وال ُتزن وأ53-55

  . التي كنت توعد ، هذا مقعدك من النار قد أبدلك اهلل به مقعًدا يف اجلنة

 َّ ٍّ ٌّ ٰى "ت ، حوث يقول اْلق سبحاىه : ووعند السًال يكون هلم التثب       

  رت يب ىب  نب مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ
 ( .55)إبراهوم :  "

ًلئكة هلم بالبرشى والطميىونة ، حوث يقول ر كان تلقي ادـر وادنشـفٌذا كان يوم ادحش         

 خل  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص "اْلق سبحاىه : 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يلىل مل
)األىبواء  " حي جي يه ىه مه جه  ين ىن

 :535-535. ) 

  ام يل"وحال أهل اجلنة أمان وسًلم وإكرام ، حوث يقول اْلق سبحاىه:       

( ، ويقول 52 ، 55)الرعد :  "ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 "( ،55)الزمر:  "مض خض حض جض مص "اْلق سبحاىه :

( ، ال غل فوها وال حسد ، 53)الزخرف : "حج  مث هت مت خت



 " مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس "حوث يقول اْلق سبحاىه : 

)الكهف :  " خت حت جت هب مب خب " ( ، ويقول سبحاىه :25)اْلجر : 

: َلبَّوَْك  ؟ َفوَُقوُلونَ  ا َأْهَل اجلَنَّةِ يَ  " ( ، ذلك أن رب العزة يطلع عذ أهل اجلنة فوقول :55

نَا َوَسْعَدْيَك  ْ ُتْعِط  : َهْل َرِضوتُْم؟ َفوَُقوُلونَ  ، َفوَُقوُل  َربَّ : َوَما َلنَا الَ َىْرََض َوَقْد َأْعَطوْتَنَا َما ََل

 َأْفَضُل  : َيا َربِّ  وا، َقالُ  : َأَىا ُأْعطِوُكْم َأْفَضَل ِمْن َذلَِك  ، َفَوُقوُل  َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك 
ٍ
ء ، َوَأيُّ ََشْ

)صحوح  " ، َفًلَ َأْسَخُط َعَلْوُكْم َبْعَدُه َأَبًدا : ُأِحلُّ َعَلوُْكْم ِرْضَواِن  ِمْن َذلَِك؟ َفوَُقوُل 

 .  البخاري(

 خن حن جن  مم خم حم جم هل "وهي دار ادتقْي ومراثهم ، يقول سبحاىه :          

 حض جض مص خص حص  مس خس حس"بحاىه : ( ، وقال س45)مريم :  "  من

( ، وقال 536،  535)الكهف :  " جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل "سبحاىه : 

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب
 "   ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي "تعاىل :( ، ويقول 55-5)ادًمنون : 
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 (.53-55)الطور :  "  نت مت  زت رتيب ىب نب

 

*       *       * 


