لذا قدمت هلا وبذلت
وتعبت وضحيت
وصربت وعانيت
وخفت ورجوت
حىت فزت يف النهاية مبا متنيت
مل أغفل يوما عن الساعة ،فالعمر ينقضي ساعة فساعة
لذا رحبت أشرف جتارة وأغلى بضاعة
ووجدت ما وعد ريب حقا.
دون أن أكون هلذا النعيم العظيم مستحقا.
فاحلمد هلل رب العاملني
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هذه ليست حياة!
إمنا احلياة بعد املوت
ما أشد بؤس حياة من مل يعش

إميانه ابآلخرة فتح له آفاق عوامل

اآلخرة بقلبه!

أخرى

فاخلوف عيشه

مل يدركها أصحاب العقول القاصرة

والقلق حياته

والنظرة السطحية الظاهرة

واملوت كابوسه

(يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم

متعته منغصة

عن اآلخرة هم غافلون).

وفرحته منقوصة!

املوت عنده ليس إال جسر..

وتتضاعف حسرته إن عاش يف الدنيا ما ينتظره بعده أعظم بكثري مما قبله
مظلوما أو حمروما

لذا تضاءلت عنده شدائد الدنيا

ألنه ال رجاء له يف ثواب

ومآسيها ..

وال تسلية عنده بروعة جزاء.

وجتلت له حكمة اخللق واحلياة مبا

واحلياة عنده أول املطاف وآخره.

فيها..

ونعيمها هو النعيم حقا

فاطمأن قلبه وابتسمت روحه

إن فاته منه شيء فهو البؤس أبدا
يف النهار أسري معاش

أيقن بيوم ..
بعد أن َ

يوّف فيه املظلوم حقه

وابلليل طريح فراش

واحملروم أجره

ويف اآلخرة حترقه النار كأنه فَراش

والظامل جزاءه!
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وفارق هائل ..
بني من عاش منتظرا وعد اآلخرة موقنا بلقائها..
ومن فوجئ مبا يلقاه منها قد صعق أبهواهلا!
شتان بني من يقول يف الغد متحسرا:
اي ليتين قدمت حليايت.
ومن يقوهلا مسرورا متنعما:
قدمت حليايت
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قبل االنطالق :عشر حقائق كاشفة
بني يديك حقائق الزمة حلسن التعامل مع أمر اجلنة و النار ،وإبصار القلب ملا ينتظر العبد غدا من ثواب أو
عقاب يف دار القرار.

 احلقيقة األوىل :خطاب يناسب العقول واألفهام
خاطبنا اهلل يف كتابه بام يناسب عقولنا ،فكل ما خطر ببالك ،فاجلنة أعىل من ذلك ،لذا كان أبلغ ما
جاء يف وصف اجلنة قول اهلل تعاىل:
«أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش ،فاقرءوا إن شئتم:
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني .»صحيح :رواه البخاري عن أيب هريرة كام يف صحيح البخاري
رقم4433 :
فاهلل حني عر

حقيقة هذا العذاب أو النعيم ،إنام عر

لنا عذاب اخآخرة أو نعيم ا مل يعر

لنا ما نستطيع

ف مه حسب حدود عقو لنا ولغتنا ،فإذا كانت املعاين ال تطيق ا األذهان كام أخرب بذلك احلديث« :وال خطر عىل قلب
تعرب عن ا لغات البرش؟!
برش» ،فال يمكن أن يوجد يف هذه املعاين ألفاظ ر
لذا كان السبيل األمثل إىل وصف ما غاب عنا من نعيم اجلنة وعذاب النار رضب األمثال وصيغ التشبيه لتقريب
الصورة التي ال يستطيع اخليال هلا تصويرا ،وال يملك اللسان عن ا تعبريا.

 احلقيقة الثانية :لن نعرف حقيقة النعيم أو اجلحيم حتى نعاين ام!
قال أبوحامد الغزايل« :اإلنسان ال يمكن أن يعرف حقيقة اليشء وتصوره حتى يدركه بنفسه ،وإذا مل يدركه
صبي توصف له لذة اجلامع فال يمكن أن يتصور حقيقته حتى يبلغ فيبارشه بنفسه،
ووصف له جيري جمرى
ّ
وكاألكمه توصف له املرأة.
وحالنا يف اللذة األخروية هكذا ،فإننا ال نتصورها عىل احلقيقة إال إذا طالعناها ،فإذا طالعناها شغلنا الفرح
والتلذذ هبا عام سواها؛ كام قال ربنا( :أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاك ون) ».
 احلقيقة الثالثة :االستدالل بالقليل عىل الكثري!
قال ابن كثري كالم ًا لطيف ًا دلل فيه عىل عظيم نعيم اجلنة ،وذلك حني حتدث عن ثامر اجلنة ،إذ استنتج أن اهلل نبه
بالقليل عىل الكثري ،وباهلني عىل العظيم ،عندما ذكر السدر والطلح ،فقال:
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«وإذا كان السدر الذي يف الدنيا ال يثمر إال ثمرة ضعيفة وهو النبق ،وشوكه كثري ،والطلح الذي ال يراد منه يف
الدنيا إال الظل ،يكونان يف اجلنة يف غاية من كثرة الثامر وحسن ا ،حتى إن الثمرة الواحدة من ا تتفتق عن
سبعني نوع ًا من الطعوم ،واأللوان ،التي يشبه بعض ا بعض ًا ،فام ظنك بثامر األشجار ،التي تكون يف الدنيا
حسنة الثامر ،كالتفاح ،والنخل ،والعنب ،وغري ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحني ،واألزاهري؟».
مما جعل ابن عباس يقول:
«ليس يف اجلنة يشء مما يف الدنيا إال األسامء» .صحيح اجلامع رقم0345 :
األسامء واحدة هنا ،هنا زوجة وهناك زوجة ،هنا هنر وهناك هنر ،هنا فاك ة وهناك فاك ة ،لكن احلقائق خمتلفة
متام االختالف.
ويش د هلذا حديث صالة اخلسوف حني قال الصحابة :يا رسول اهلل ،رأيناك تناولت شيئا يف مقامك ،ثم
رت) ،فقال ^:
رأيناك تكعكعت (تأخ َ
«إين أريت اجلنة ،فتناولت من ا عنقودا ،ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا».
صحيح البخاري رقم 837 :عن ابن عباس
واألكل من هذا العنقود مدة بقاء الدنيا ،بأن خيلق اهلل مكان كل حبة تق َطف حبة أخرى ،أو بصورة أخرى ال
يعلم ا إال اهلل.
ومعنى احلديث :لو أذن اهلل يل بقطف هذا العنقود ألخرجته إليكم ،ولكن مل يقدر ر اهلل ذلك ألنه من طعام
اجلنة ،وطعام اجلنة ال يفنى ،والدنيا فانية ،ويلزم من أكل ما ال يفنى أال يفنى من أكله ،وهذا حمال يف الدنيا.
وقيل :ألنه لو رآى الناس هذا العنقود لكان إيامهنم بالش ادة ال بالغيب ،فال يتميز املؤمن من غري املؤمن ،وال
أهل الشقاوة من أهل السعادة ،وقد شاء اهلل أن تكون أمور اخآخرة غيبا ،وجعل هذا مناط اختبار العباد.
وقيل :ألن اجلنة دار جزاء األعامل ،واجلزاء ال يقع إال يف اخآخرة.
وقيل :ألنه ال يصلح أن يؤكل طعام اجلنة يف الدنيا ،ألن أكل يف الدنيا يعود رجيعا وفضالت ،وأما أكل اجلنة
فيخرج عىل هيئة رشح املسك ،فال يبول أهل اجلنة وال َي َت َغوطون.

 احلقيقة الرابعة :طريق اجلنة عسري وطريق النار يسري:
اجلنة عالية ،والصعود للعلياء حيتاج ج دا كبريا ،لذا فطريق اجلنة شاق ،بينام النار سفىل ،والتسفل س ل يسري،
ال حيتاج ج دا.
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قال رسول اهلل ^« :حج َبت النار بالش وات ،وحج َبت اجلنة باملكاره» .صحيح :رواه البخاري يف صحيحه
عن أيب هريرة رقم7378 :
ويف صحيح مسلم بلفظ:
«حفت اجلنة باملكاره ،وحفت النار بالش وات» .صحيح :رواه مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك رقم:
4744

صورة :ال لذة بغريأمل وال جنة بغري تعب
ويف احلديث حض بديع عىل طاعة اهلل ،وإن كرهت ا النفوس وشقت؛ ألن مكابدة النار أشق ،فجاء اخلطاب
قصد به األمر والن ي.
النبوي بلفظ اخلرب ،و َ
وح ْجب اجلنة باملكاره معناه أال وصول إىل اجلنة إال باقتحام املكاره ،أي ما تكرهه النفوس مما ك رل َفت به من
الواجبات ،كالعبادة وكظم الغيظ والصرب والرضا واجتناب ما هنى اهلل عنه ،وأطلق علي ا املكاره ملشقت ا عىل
النفس ،ويف احلديث« :وإسباغ الوضوء عىل املكاره» ،أي الوضوء يف شدة الربد ،ألنه شاق عىل النفس ،فال
يدخل اجلنة إال من حتمل مشقة خرق هذا احلجاب ،وإال مل يدخل اجلنة.
ومتعاطي املكاره مؤمن نافذ البصرية ،رأى ما وراء حجاب املكاره من نعيم وجنات ،لذا حتمل املشاق
وخا

الصعاب حتى وصل إىل مبتغاه ،ولوال املكاره لفاز باجلنة كل أحد ،وما تأخر عن هذا النعيم أحد.

قال رسول اهلل ^:
«ملا خلق اهلل اجلنة قال جلربيل :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،فقال :وعزتك ال يسمع هبا أحد إال
دخلها ،فحفها باملكاره ،فقال :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،ثم جاء فقال :وعزتك لقد خشيت أن ال
يدخلها أحد» .صحيح :رواه أمحد والنسائي والرتمذي وأبو داود عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم:
0445
وباهلل  ..أمل الصرب عن الش وات اليوم ،أم أمل مقاساة النار يف الدركات غدا؟!
ومن مل يطق أمل املجاهدة اليوم ،فكيف يطيق عذاب النار غدا؟!
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يوصل إىل النار إال بتعاطي الش وات املحرمة ،إذ هي حمجوبة هبا،
حجب النار بالش وات ،فمعناه أنه ال َ
وأما ْ
فمن هتك حجاب الش وات وصل إىل املحجوب وهو النار ،ومن جتنبَه اتقى النار ،والش وات املحرمة
كاخلمر والزنا وأكل احلرام ،وكل ما حرم اهلل وتشت يه النفس.
ومتعاطي الش وات املحرمة عن طريق احلرام كاألعمى الذي سلب حب الش وات سمعه وبرصه ،ف و
غارق حتى أذنيه يف ش واته ،ال يرى النار التي خلف ا ،كغفلة الطائر حني يرى حبة الطعام ،وال يرى الفخ
الذي وراءها ،لغلبة ش وة احلبة عىل قلبه ،ولوال حب الش وات لكان اتقاء النار أس ل ما يكون ،ولنجا من
النار كل أحد.
إن أمر الش وات خطري خطري ،وكفيل بأن حيدث انقالبا يف قلب أي عبد ،فيحرفه عن املسار ،وينقله من دائرة
األبرار إىل دائرة الفجار ،فيدخل النار ،ولقد صدق اإلمام أبو بكر ابن أيب شيبة حني وصف الش وة فقال:
«الش وة أمرها خطري ،ورشها جسيم ،فكم من عابد هلل حولتْه الش وة إىل فاسق ،وكم من عامل حولته إىل
جاهل ،وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا يف نظر من يعرف م أبعد الناس عن الضالل واالنحراف».
وجاء يف تتمة احلديث السابق يف كالم خميف ،ختشع له القلوب وختضع:
«فلام خلق اهلل النار قال :يا جربيل! اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،ثم جاء فقال :وعزتك  ..ال يسمع
هبا أحد ،فيدخلها ،فحفها بالشهوات ،ثم قال :يا جربيل  ..اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ،فقال :أي
رب وعزتك ،لقد خشيت أن ال يبقى أحد إال دخلها».

 احلقيقة اخلامسة :اجلنة والنار عمودا الرتبية اإليامنية
ولذا أكثر القرآن من ذكرمها ،والتعر

ألحواهلام ،ليستحث املؤمنني عىل إجالة الفكر في ام ،والعمل

الدؤوب التقاء للنار وسعيا وراء اجلنة.
قالت أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عن ا تكشف من ج الرتبية القرآنية األوىل فتقول:
«إنام نزل أول ما نزل منه (القرآن) سورة من املفصل في ا ذكر اجلنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم
نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول يشء :ال ترشبوا اخلمر لقالوا :ال ندع اخلمر أبدً ا ،ولو نزل :ال تزنوا لقالوا:
ال ندع الزنا أبدً ا» .صحيح :رواه البخاري عن يوسف بن ماهك رقم3754 :
وس رمي املفصل لق َرص سوره ،وقرب انفصاهلن بعض ن من بعض ،واختلفوا يف أوله ،فقال بعض م :هو سورة
ق ،وبعض م :سورة حممد ،ويكثر يف املفصل ذكر اجلنة والنار.
7

وقد الحظ علامء اإلهليات أن القرآن أكثر من ذكر اليوم اخآخر بام اليوجد مثله يف الكتب الساموية األخرى،
كام يقول أبو العباس ابن تيمية:
«ويف القرآن من ذكر املعاد وتفصيله ،وصفة اجلنة والنار ،والنعيم والعذاب؛ ما ال يوجد مثله يف
التوراة واإلنجيل».
ولعل السبب يف هذا :التنبيه عىل أن ذكر اخآخرة من أهم أسباب صالح األمة ورس تفوق ا.

 احلقيقة السادسة :اخلافةة الرافعة
قال اهلل تعاىل عن الواقعة أو القيامة:
{خافضة رافعة} [الواقعة.]4 :
لكن ختفض من؟! وترفع من؟!
أجاب حممد بن كعب القرظي عن هذا السؤال ،فقال:
«ختفض رجاال كانوا يف الدنيا مرتفعني ،وترفع رجاال كانوا يف الدنيا خمفوضني».
وهو خفض ورفع ليس كأي خفض أو رفع ،فمن انخفض يوم القيامة مل يرتفع أبدا ،ومن ارتفع
يوم ا مل ينخفض أبدا.
وربام خفضت القيامة من ال يتوقع الناس انخفاض م يف اخآخرة ،ممن هم اليوم ملء السمع والبرص،
وحازوا صنوف األموال وقوة السلطان ،فخفضت م يف عذاب النار ،وربام رفعت من ال يتوقع أحد
ارتفاعه من املغمورين الذين ال يأبه هبم أحد ،بأن ترفع درجاته يف اجلنة.
ومن لطيف ما جاء يف صحيح البخاري:
«حتاجت اجلنة والنار ،فقالت النار :أوثرت باملتكربين واملتجربين ،وقالت اجلنة :ما يل ال يدخلني إال ضعفاء
الناس وسقطهم» .صحيح :رواه البخاري عن أيب هريرة كام يف صحيح البخاري رقم3705 :
وس َقط م :أي املحتقرون بني الناس ،الساقطون من أعين م ،ف ذا بالنسبة ألكثر الناس ،أما بالنسبة ملا عند اهلل،
ف م عظامء ،رفعاء الدرجات ،كام قال ابن حجر.
عرفون إذا حرضوا،
وقيل :س ّموا س َق ًطا؛ ألهنم ال يكرمون بتصدر املجالس ،وال يفتَقدون إذا غابوا ،وال ي َ
لكن م عند اهلل من املرموقني املكرمني.
وهذا اخلفض والرفع اإلهلي دائر بني دائريت العدل والفضل .قال عطاء:
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«خفضت قوما بالعدل ،ورفعت قوما بالفضل».
وهذه إشارة م مة م مة ،إىل أن الدنيا ليست دار جزاء ،وأن اجلزاء الن ائي إنام يكون يوم القيامة ،فال ييأس
املؤمنون اليوم ملا وقع علي م من ظلم وضيم ،وال يغرت الظاملون بام وصلوا إليه من علو وبغي ،فإن القيامة
ستعكس األحوال ،وتقلب املوازين .قال السدر ي:
املتكربين ،ورفعت املستضعفني».
خفضت
« َ
ر
وهذا قانون يغفل عنه الكثريون ،فيغرتون بنعيم الدنيا ويعتدون ،ويف اخآخرة خيرسون ،ومن بنود هذا القانون
نص نوراين بارز سطره عمر بن اخلطاب  حني قال:
«عز الدنيا باملال ،وعز اخآخرة باألعامل».
وآية {خافضة رافعة}:
تثبيت لقلوب لصاحلني ليستزيدوا من العمل الصالح ،وال يبالوا بام أصاهبم من األذى يف سبيل اهلل ،وال
يضعفوا وال يستكينوا ملا أصاهبم ما أرضوا رهبم ،ما داموا سريتفعون يف الن اية.
وهي كذلك تنبيه للمؤمنني كذلك بأال حيقر أحدهم مسلام ،فإنه ال يدري مقامه عند اهلل .قال رسول اهلل ^:
«من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا مل يعطه ،ولو سأله درمها مل يعطه ،ولو سأله فلسا مل يعطه ،ولو سأل
اهلل اجلنة ألعطاها إياه! ذو طمرين ال يؤبه له ،لو أقسم عىل اهلل ألبره» .السلسلة الصحيحة رقم4734 :
واخآية إنذار شديد للظاملني من سوء مصريهم ،إذا استمروا يف عدواهنم ،فال يغرتوا بثناء احلاشية علي م،
فيخافوا من االنخفا

اهلائل الذي ينتظرهم يوم القيامة.

احلقيقة السابعة :فقراء وأغنياء على أبواب اجلنة
جاء ثالثة نفر إىل عبد اهلل بن عمرو  ،فقالوا :يا أبا حممد! إنا واهلل ما نقدر عىل يشء ،ال نفقة وال دابة وال
متاع ،فقال هلم :ما شئتم ،إن شئتم رجعتم إلينا ،فأعطيناكم ما يرس اهلل لكم ،وإن شئتم ذكرنا أمركم
للسلطان ،وإن شئتم صربتم ،فإين سمعت رسول اهلل ^ يقول:
«إن فقراء امل اجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني خريفا».
قالوا :فإنا نصرب ،ال نسأل شيئا .صحيح :صحيح مسلم رقم48 :
ويف اجلامع الصغري:
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«فقراء امل اجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائ م بخمسامئة عام».
صحيح :رواه الرتمذي عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم3447 :
وعن سبب هذا االختالف يف احلديثني بني أربعني ومخسامئة عام قال القرطبي:
«اختالف هذه األخبار يدل عىل أن الفقراء خمتلفون يف احلال وكذا األغنياء ،واجلمع بين ام أن سباق الفقراء
من امل اجرين يسبقون سباق األغنياء من م بأربعني خريفا ،وغري سباق األغنياء بخمس مئة عام».
وم عنى هذا أن الفقراء متفاوتون يف قوة إيامهنم وفضل م ،وكذلك األغنياء ،فإذا كان احلساب باعتبار أول
الفقراء دخوالً اجلنة وأول األغنياء دخوال اجلنة ،تكون املدة بين ام أربعني خريفا ،وأما إذا كان احلساب
باعتبار أول الفقراء دخوال اجلنة وآخر األغنياء دخوالً اجلنة ،فتكون املدة بين ام مخسامئة عام.
وقد ورد يف صحيح البخاري حبس وتأخر األغنياء عن دخول اجلنة حتى حياسبوا ،فعن أسامة بن زيد 
عن النبي ^ قال:
«قمت عىل باب اجلنة ،فكان عامة من دخل ا املساكني ،وأصحاب اجلَد حمبوسون ،غري أن أصحاب النار قد
أمر هبم إىل النار» .صحيح :صحيح البخاري رقم0447 :
اسبوا عىل أمواهلم ،من أين وإىل أين ،وبعد
وأصحاب اجلد هم أغنياء املسلمني ،ف ؤالء موقوفون حتى حي َ
احلساب يدخل الصاحلون من م اجلنة ،وربام كانت درجت م في ا أعىل من درجات الفقراء بحسب أعامهلم.

الغني الشاكر أم الفقري الصابر؟!
قال القرطبي:
«يف هذه املسألة مخسة أقوال:
 فمن قائل بتفضيل الغني. ومن قائل بتفضيل الفقري. ومن قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل برد هذا إىل اعتبار أحوال الناس يف ذلك. ومن قائل بالتوقف ،ألهنا مسألة هلا غور ،وفي ا أحاديث متعارضة».وحترير النزاع يف هذه املسألة:
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أن األصل عند املقارنة بني حالني أن نفرت

املقار َن ْني يف كل يشء حتى يف النية ودرجة
املساواة التامة بني
َ

فرق بين ام إال صرب الفقري عىل حاله ،وشكر الغني عىل ماله ،وإال فإن الفقري الصابر
اإلخالص ،فال يبقى ما ي ر
أفضل من الغني غري الشاكر ،والغني الشاكر أفضل من الفقري غري الصابر.
فامذا إذا استويا يف كل يشء ،وهو موضع السؤال؟!
حينئذ يوزن الصرب والشكر ال الغنى والفقر ،فمن كان شكره أو صربه أعظم ،كان هو األفضل واملقدم ،ومن
هنا قال ابن تيمية« :إذا استويا يف التقوى ،ف ام يف الفضل سواء».
وبذا يتضح أن املال ليس حمذورا لنفسه ،بل لكونه يعوق صاحبه عن طريق اهلل ،ومثله الفقر ،فكم من غني مل
يشغله غناه عن اهلل ،وهذا قد سبق الفقري الذي شغله فقره عن ربه.
وأما إن أخذت باأل َع رم الغالب ،فالفقري أبعد عن اخلطر من الغني ألن فتنة الغنى أشد ،والناجون من أهل
الغنى ومن يؤدون حق املال أقل ،إذ ال يكاد يسلم من آفات املال إال القليل ممن عصم اهلل؛ ألن الشيطان
يسول للغني:
ر
 األخذ من املال بغري حقه. زيادة ماله بغري حقه. منع املال من حقه. التجرب والطغيان والتكرب بسبب املال. قلة الشكر عليه. منافسة غريه يف تكثريه بتحصيله من غري ح رله.ولذا قال ابن تيمية:
«والفقر يصلح عليه َخ ْلق كثري ،والغنى ال يصلح عليه إال األقل من م ،وهلذا كان أكثر من يدخل اجلنة
املساكني؛ ألن فتنة الفقر أهون».
غريه بإخراج الزكاة والصدقات ،فعىل هذا النحو يكون أفضل من
أما إذا ش َكر الغني نعمة املال ،وتعدى نفعه َ
الفقري الصابر؛ ألن الفقري الصابر خريه ونفعه مل يتعد إىل غريه ،وأما الغني الشاكر فخريه مت َعد إىل الغري.

احلقيقة الثامنة :احللقة املفقودة والرتس الضائع!
ملاذا هذا الفصام النكد عند كثري من املسلمني بني اإليامن والسلوك؟
11

بني العبادات واملعامالت؟
بني حال العبد داخل املسجد وخارج حدوده؟
ملاذا يرتيش املصيل؟ ويرسق احلاج؟ ويطلق برصه قارئ القرآن؟ ويغتاب الذاكر؟! ويعتدي عىل احلرمات
الصائم؟!
إن أخبار اجلنة والنار ما هي ليست إال دعوة رصحية للعمل الذي يأخذ بأيدينا للجنة ،وهني صارخ عن العمل
الذي يسوقنا إىل النار ،فام بالنا مل نأخذ من التشويق إال اإلعجاب ،ومن الرتهيب إال التأثر اللحظي دون
التغيري العميل! أليس هذا من أعجب العجاب؟!
أليس هذا ترسا مفقودا يف آلة اإلنسان ،متنعه من القيام بدوره الذي أراده اهلل له كخليفة له يف األر

.

إن اإليامن ليس بالتمني ،ليس اإليامن بالتمني ،وال عشق اجلنة بالتغني!
ولذا قال حييى بن معاذ:
«من أحب اجلنة انقطع عن الش وات ،ومن خاف النار انرصف عن السيئات».
وقد كان وجود النبي ^ رضورة بني الصحابة ليقوم هبذا الدور اإليامين نظريا بأقواله ،وعمليا بمواقفه
احلياتية اليومية.
فأما أقواله ،فمن ا قوله ^:
يقربكم إىل النار إال قد هنيتكم عنه».
يشء ِّ
يشء ِّ
يقربكم إىل اجلنة إال قد أمرتكم به ،وليس ٌ
«إنه ليس ٌ
حسن :السلسلة الصحيحة رقم4777 :
وأما مواقفه احلياتية التي ربط في ا النبي ^ واقع الصحابة باخآخرة باجلنة ،فأكثر من أن حت ََص ،وإليكم من ا
مخسة مواقف:
املوقف األول :العبادة ضائعة مع سوء اخللق
إن العبادة التي ال ت رذب سلوكا عبادة منقوصة ،ولن تكون طوق نجاة غدا لصاحب ا ،بل ستكون حجة عليه،
والدليل هذا احلديث:
قيل للنبي ^ :يا رسول اهلل  ..إن فالنة تقوم الليل وتصوم الن ار وتفعل وتصدق ،وتؤذي جرياهنا بلساهنا؟
فقال :رسول اهلل ^« :ال خري في ا هى من أهل النار».
وفالنة تصيل املكتوبة وتصدق بأثوار ،وال تؤذي أحدا؟
12

فقال رسول اهلل ^« :هى من أهل اجلنة».
حسن :رواه البخاري يف األدب املفرد رقم 444 :وأمحد يف املسند رقم 4784 :كام يف السلسلة الصحيحة
رقم445 :
واألثوار :مجع ثور  ،وهو القطعة من األقط ،وهو اجلبن املجفف الذي يتخذ من خميض لبن الغنم.
املوقف الثاين :املصيل السارق
عن أيب هريرة :
فلام انرصفنا مع رسول اهلل ^ إىل وادي القرى ونزلنا هبا أصيالً مع مغرب الشمس ،ومع رسول اهلل
غالم له أهداه له رفاعة بن زيد ،فواهلل إنه ليضع رحل رسول اهلل إذ أتاه س م غرب (طائش) فأصابه فقتله.
فقلنا :هني ًئا له اجلنة .قال« :كال والذي نفيس بيده ،إن الشملة التي أصاهبا يوم خيرب من الغنائم مل تصبها
نارا»(.)1
املقاسم لتشتعل عليه ً
ربك بصحبته صباح مساء ،ومع هذا أودت به
هذا خادم رسول اهلل ^ ،واملعايش له ليال وهنارا ،واملت ر
معصية واحدة إىل عذاب النار ،وليست سوى شملة من غنيمة ال يؤبه هلا ،فلم تشفع له صحبته ،ومل تدفع عنه
إقامته مع رسول اهلل ^ وخدمته ،وقد ش د الصحابة مجيعا بأعين م هذا املوقف الرهيب ،ورأوا هذه اخلامتة
السيئة ،يف مش د رهيب تقشعر منه األبدان ،وترجتف له القلوب ،فال تتجرأ بعدها عىل تناول لقمة حرام،
وإال فالنار تنتظر وتستعر وتلت م ،كام الت مت هذا الغالم.
لقد ش د هذه الواقعة رجل من أصحاب رسول اهلل ^ ،فقال :أصبت رشاكني لنعلني يل (أي :من
الغنائم) ،فقال له النبي ^« :يقدُّ (يق َطع) لك مثلهام يف النار».
وكلف الرسول ^ أحد أصحابه بتقسيم الغنائم ،فلقي من احلر الشديد ما جعله يعصب رأسه بعصابة
من الغنائم يتقي هبا الشمس ،فقال النبي ^ له« :عصابة من النار عصبت هبا رأسك».
وتويف رجل من أشجع فلم ر
يصل عليه ،فلام سئل يف ذلك قال« :إن صاحبكم غل يف سبيل اهلل» ،ففتشوه
فوجد يف متاعه خرز ال يساوي درمهني.
أرأيتم ارتباطا بني الدنيا واخآخرة خريا من هذا ك ذا؟!
أخربوين بعدها..
هل هناك ج از رقابة برشي قادر عىل القيام بدور هذه الرقابة الذاتية واحلصانة اإليامنية؟!

( )1رواه الشيخان والنسائي وأبو داود عن أيب هريرة كام يف ص ج ص رقم (.)7434
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وتعلم تالمذة مدرسة اإليامن الدرس ،فكانت من عادة نساء السلف إذا خرج الرجل من منزله ،أن تقول له
امرأته أو ابنته :إياك وكسب احلرام ،فإنا نصرب عىل اجلوع والرض ،وال نصرب عىل النار.
ودخل عمر بن عبد العزيز مرة عىل امرأته ،فسأهلا أن تقرضه درمها أو فلوسا يشرتي هبا عنبا ،فلم جيد عندها
شيئا ،فقالت له :أنت أمري املؤمنني ،وليس يف خزانتك ما تشرتي به عنبا! فقال:
هذا أيرس من معاجلة األغالل واالنكال غدا يف ج نم!
املوقف الثالث :التاجر السارق
عن رفاعة بن رافع الزرقي  قال:
خرجنا مع رسول اهلل ^ إىل املصىل ،فرأى الناس يتبايعون ،فقال :يا معرش التجار! فاستجابوا لرسول اهلل
^ ،ورفعوا أعناق م وأبصارهم إليه ،فقال:
«إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ،إال من اتقى اهلل وبر وصدق».
صحيح :رواه الرتمذي وابن ماجة كام يف السلسلة الصحيحة 443 :و4307وصحيح الرتغيب والرتهيب
رقم4870 :

صورة :التجار يبعثون غدا فجارا
ويف رواية قال« :إن التجار هم الفجار » ،فقالوا :يا رسول اهلل  ..أو ليس قد أحل اهلل البيع؟
قال« :بىل ،ولكن م حيدر ثون فيكذبون ،وحيلفون فيأثمون».
رواه أمحد كام يف صحيح اجلامع 4043 :والصحيحة477 :
الحظ كيف أطلق النبي ^ هذه العبارة الصادمة والرصخة املوقظة:
«التجار هم الفجار».
وقطع النبي ^ هبذه الكلمة عىل أهل السوق ما انشغلوا به من دنياهم ،وانتشل به أبناء الدنيا من استغراق م
يف غفلت م.
واهلدف:
التنبيه عىل خطورة التقصري يف هذا املجال ،خاصة حني يتعلق األمر باألموال ،وإعالم م بأن هذا حال أكثر
التجار :يكذبون لرتويج سلع م ،فيقسم أحدهم أن سلعته أجود السلع ،أو أنه اشرتاها بكذا وكذا من األثامن
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الباهظة ،وهو كاذب يف دعواه ،فلام التفت أهل السوق إىل رسول اهلل ^ ،استثني استثنى من فجار التجار
املتقني الصادقني األبرار.
ترى ما حال كل تاجر بعد سامع هذا اإلنذار؟
كيف صدقه وأمانته وحرصه عىل دينه خوفا من النار؟!
أال قد أعذر من أنذر ،فخذوا حذركم يا معرش األبرار.
املوقف الرابع :الغشاش:
ربة طعام ،والص ْربة:
ذهب النبي ^ يوما بنفسه إىل السوق ،ليتفقد أحوال البيع والرشاء ،فمر ببائع أمامه ص ْ َ
الكومة املجموعة من الطعام بال كيل أو وزن ،وإذا أطلق أهل احلجاز لفظ الطعام ،عنوا به الرب خاصة ،والرب:
حب القمح.
وخوفا من أن يكون الرجل وضع احلب الرديء أسفل من اجليد ،ليخفي عيب سلعته ،فقد أدخل النبي ^
يده يف جوف ا ،فأصابت يده بلال ،فقال غاضبا« :ما هذا يا صاحب الطعام؟».
قال الرجل –ومل يكن يقصد الغش :-أصابته السامء (أي ماء السامء) يا رسول اهلل.
قال:
«أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ،من غش فليس مني» .صحيح :رواه مسلم عن أيب هريرة كام يف
صحيح مسلم رقم454 :
أي من أخفى عيوب سلعته فقد غش املسلمني ،وليس عىل هدي سيد املرسلني ،وهذا احلديث يدخل فيه كل
من كتم عيب السلعة ،وخلط اجليد بالرديء ،ومزج اللبن باملاء ،وفيه وعيد شديد ملن غش بأنه ليس من
املسلمني ،بل وتوعده النبي ^ يف حديث آخر بالنار ،ففي حديث ابن مسعود عن النبي ^ قال:
«من غشنا فليس منا ،واملكر واخلديعة يف النار» .
صحيح :رواه الطرباين وأبونعيم عن ابن مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم7357 :
وأخذ اإلمام الذهبي من هذا التوعد النبوي بالنار عىل الغش واملكر واخلديعة أن الثالثة من الكبائر.
املوقف اخلامس :الفصيح املجادل
قال رسول اهلل ^:
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«إنكم ختتصمون إيل ،وإنام أنا برش ،ولعل بعةكم أن يكون أحلن بحجته من بعض وإنام أقيض لكم عىل نحو
مما أسمع منكم ،فمن قةيت له من حق أخيه شيئا ،فال يأخذه ،فإنام أقطع له قطعة من النار يأيت هبا يوم
القيامة».
صحيح :أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والرتمذي كام يف السلسلة الصحيحة رقم300 :
وقول النبي ^« :قطعة من النار».
نارا ملا كان سبب عذاب صاحبه
يعني باعتبار ما سيؤول إليه يف اخآخرة ،فإن صاحبه سيعذب بسببه ،فسامه ً
بالنار.
ومتام احلديث يف البخاري:
«فليأخذها أو ليرتكها«.
واألمر للت ديد ال للتخيري ،ف و مثل قوله تعاىلَ { :ف َم ْن َشا َء َف ْلي ْؤم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َيكْف ْر}.
وزاد عبد اهلل بن رافع يف آخر احلديث :فبكى الرجالن وقال كل من ام :حقي لك ،فقال النبي ^:
«أما إذا فعلتام فاقتسام وتوخيا احلق ،ثم استهام ،ثم حتالال».
حسن :رواه أبوداود عن كام يف سنن أيب داود رقم 4073 :بتحقيق األرناؤوط
آه لو عمل الناس هبذا احلديث ،إذن لرتاجعت القضايا واخلصومات يف حماكم اليوم إىل الع ْرش.

احلقيقة التاسعة :هذا للرجال ،فامذا للنساء؟!
يتبادر دائام هذا السؤال إىل األذهان:
إذا كانت احلور العني للرجال يف اجلنة ،فامذا للنساء؟!
سؤال قريب من هذا خطر عىل ذهن أم عامرة نسيبة بنت كعب األنصارية حني أتت النبي ^ ،فقالت :يا
ني
رسول اهلل  ..ما أرى كل يشء إال للرجال؟ وما أرى النساء يذ َكرن بيشء؟ فنزلت هذه اخآية﴿ :إن املْ ْسلم َ
ني َوا ْمل ْؤمنَات﴾ [األحزاب .]40 :صحيح الرتمذي رقم4070 :
َوا ْمل ْسل َامت َوا ْمل ْؤمن َ
إ ًذا ،فكل ما يذكر من نعيم يف اجلنة للرجال ،فإن للنساء مثله.
وعد اهلل الصاحلني بالزوجات اجلميالت ،كام وعد الصاحلات بأنه ليس من ن امرأة عازبة ،كام أنه ليس في ا
رجل أعزب ،فقال ^« :وما يف اجلنة أعزب».
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فالكل يف اجلنة ذو أزواج ،من النساء أو الرجال ،وكل ما متتع به الرجل يف اجلنة ،فللمراة مثله لو أرادت.

احلقيقة العارشة :التعريف احلقيقي للفوز
قال تعاىل:
(فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز)
وصدق القائل:
ما ش ْق َوة املرء يف َفقر يعيش به ...
وال سعادته يوما بإكثار
إن ّ
الشقي الذي يف النار َمنْزله ...
والفوز فوز الذي ينجو من النار
وعىل هذا كانت تربية النبي ^ ألصحابه منذ السنوات األوىل لبعثته ،فقد قال لص يب الرومي – وهو
من أول ستة أسلموا -ملا هاجر ،وترك ماله وأمالكه للمرشكني ليسمحوا له باهلجرة:
يا أبا حييى! ربح البيع ،ثالثا.
وهي تنئة نبوية ليست بصفقة جتارية ،وال قصور كرسوية ،بل ملن ترك الصفقات وضحى بالثروات
واملغريات ليشرتي نعيام غائبا اسمه :اجلنة.
وعندها تصبح اخلسارة احلقيقية :خرسان اجلنة ودخول النار ،وهذا املف وم مثل حتوال جوهريا لدى العرب،
رش ْيح بن ع َب ْيد:
وكان تغريا حموريا يف منظومة القيم والتصورات عند أهل اجلاهلية ،واسمع ما قال َ
«كانت تعزية أهل اجلاهلية :كل مصيبة ما عدا النفس جلل ،فلام أسلموا وتفق وا قالوا :كل مصيبة ما عدا
النار جلل!« .
ومن هنا كان املؤمن احلق حمبا للدنيا؛ ألن في ا كثري من فرص الفوز باجلنة! فكيف ال حيب ا؟!
قال حييى بن معاذ« :كيف ال أحب دنيا قدر ىل في ا قوت أكتسب به حياة ،أدرك به طاعة ،أنال هبا اجلنة».
وبذا تف م قول عمر :
«لوال ثالث ملا أحببت البقاء:
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لوال أن أمحل عىل جياد اخليل يف سبيل اهلل ،ومكابدة الليل  ،وجمالسة أقوام ينتقون أطايب الكالم كام ينتقى
أطايب التمر«.
ومثله قول أبو سليامن الداراين:
«لوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا ،وما أحب البقاء يف الدنيا لتشقيق األهنار وال لغرس األشجار«.

خطيت يف هذا الكتاب!
يعرض هذا الكتاب الثين عشر وجه مقارنة بني اجلنة والنار ،ليسهل
عليك املقارنة واالختيار ،واهلدف من هذا الكالم :قلبك ال قبل
عقلك ،فاملطلوب أن تعيش يف هذه التفاصيل ،وتتأمل طويال يف
حياة الغد ،لينعكس هذا على حالك اليوم ،بل ويقود انقالاب إميانيا
يهدف لرتتيب أولوايتك وتنظيم أوقاتك ،مبا جيعل اآلخرة األعلى
واألَوىل.
وامسعوا ما أتطلع إليه من وراء هذه الرسالة يف عبارة واحدة شافية
كافية ،وهي عبارة وصفت هبا أم أابن بنت عتبة بن ربيعة رضي هللا
عنها عمر بن اخلطاب  ،فقالت:
«قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه ،كأمنا ينظر إىل ربه بعينه».
هيا بنا نقتفي أثَر الفاروق يف الصفحات املقبلة..

أوال :أبواب اجلنة  +أبواب النار
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أبواب اجلنة مثانية ،وأبواب النار سبعة ،وهذا إن دل على شيء فيدل على
أن رمحة هللا سبقت غضبه ،فقد جعل هللا أبواب اجلنة أزيد من أبواب النار،
والباب يف اجلنة ليس ابألمر اهلني ،فقد أقسم النيب ^ فقال:
«والذي نفسي بيده ،إن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني مكة
وهجر ،أو كما بني مكة وبصرى» .صحيح :رواه الشيخان وأمحد عن أيب
هريرة كما يف صحيح اجلامع رقم6611 :
وه َجر مدينة يف البحرين ،وبصرى مدينة معروفة
واملصراعان :جانبا البابَ ،

ابلشام ،وهي مدينة حوران القريبة من دمشق ،ومن عجائب اإلعجاز أهنم

وجدوا أن املسافة من مكة إىل َه َجر  496ميال ،وهي نفس املسافة بني
مكة وبصرى 496 :ميال.
ومن األحاديث الدالة على سعة أبوب اجلنة :حديث سهل بن سعد أن
رسول هللا ^ قال:
«ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا ،أو سبع مائة ألف  -ال يدري أبو
حازم أيهما قال  -متماسكون ،آخذ بعضهم بعضا ،ال يدخل أوهلم حىت
يدخل آخرهم ،وجوههم على صورة القمر ليلة البدر».
صحيح :رواه البخاري يف صحيحه رقم1556 :
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ومعىن متماسكني ،أي ممسك بعضهم بيد بعض ،ويدخلون اجلنة صفا
واحدا ،بعضهم جبوار بعض ،وهذا تصريح بعظم سعة أبواب اجلنة ،وبشارة
رائعة بكثرة من يدخل اجلنة من العباد من خالل هذه األبواب العظيمة.
ملن تفتَح أبواب اجلنة!!

وقد أخربان النيب ^ أن:
 أبواب اجلنة تفتح كل عام يف رمضان ،ومنها ابب الراين ،والذي اليدخل منه إال الصائمون.
 وأن اباب للمكثرين من الصالة ،واباب للمتصدقني ،واباب للمجاهدين،دعى من هذه األبواب مجيعا.
وأخرب النيب ^ أن أاب بكر  ي َ
 وأن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء ،مث يقول حني يفرغ من وضوئه:أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله ،تفتح له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها يشاء.
 وأن أبواب اجلنة تفتح يومي االثنني واخلميس« ،فيغ َفر فيها لكلعبد ال يشرك ابهلل شيئا ،إال رجال كانت بينه وبني أخيه شحناء،
فيقال :أنظروا هذين حىت يصطلحا» .صحيح :رواه مسلم
وأبوداود والرتمذي عن أيب هريرة كام صحيح اجلامع رقم:
5826
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وفتح األبواب حقيقي ،وقيل :هو مبعىن كثرة الغفران ورفع املنازل ومنح
جزيل الثواب.
قال القرطيب مرجحا الرأي األول ،ومعل ًقا على احلديث األخري:

«الفتح حقيقة ،وال ضرورة تدعو إىل التأويل ،ويكون فتحها أتهبا من اخلزنة
ملن ميوت يومئذ ممن غفر له ،أو يكون عالمة للمالئكة على أن هللا تعاىل
يغفر يف ذينك اليومني (يوم االثنني ويوم اخلميس)».
واملؤمن يغار ،ال ممن فاقه برصيده يف البنك من الدوالر والدينار ،بل
أحد من األبرار ،وهذه عالمة رجاحة عقله‘ إذ قدم ما
من أن يسبقه ٌ
يبقى عىل ما يفنى ،لذا يطمع أن يدخل اجلنة من أبواهبا مجيعا ،كام
طمع يف ذلك سامل بن عبد اهلل بن عمر حني قال:
«رأيت يف املنام كأن ثامنية أبواب اجلنة فتحت إال بابا واحدا ،فقلت :ما
شأن هذا الباب؟! فقيل :هذا باب اجلهاد ومل جتاهد ،فأصبحت وأنا
أشرتي الظ ْهر».
ملاذا تفتيح أبواب اجلنة؟!
قال ابن القيم:

21

«تأمل قوله سبحانه يف سورة ص( :جنات ع ْد ٍن ُّمفتح ًة َّلم ْاأل ْبواب
(.. ))05
معنى بديعا ،وهو أهنم إذا دخلوا اجلنة مل تغلق أبواهبا
كيف جتد حتته
ً
عليهم ،بل تبقى مفتحة كام هي ،ويف تفتيح األبواب َّلم إشارة إىل:
 ترصفهم وذهاهبم وإياهبم وتبوئهم من اجلنة حيث شاءوا. ودخول املالئكة عليهم كل وقت بالتحف واأللطاف من رهبم.يسهم عليهم كل وقت.
 ودخول ما ُّوأيةا أشار إىل أهنا دار أمن ال حيتاجون فيها إىل غلق األبواب ،كام
كانوا حيتاجون إىل ذلك يف الدنيا».
وإليك فائدة أخرى لتفتيح أبواب اجلنة أشار إليها اإلمام القرطبي،
فقال:
«وإنام قال( :مفتحة) ومل يقل مفتوحة ،ألهنا تفتح َّلم باألمر ،ال
باملس».
ِّ
لكن  ..من اآلمر بفتحها؟!
هل هو اهلل جل جالله؟
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أم بعض املالئكة يأمرون خزنة املالئكة الذين عىل أبواب اجلنة؟!
أم خلق من خلق اهلل مما ال نعلمه؟!
ارسح يف هذه اللحظة الرائعة فوق اخليال ،وادفع الثمن اليوم من
صالح األعامل.
يف شرف االستقبال:
عن أيب هريرة  عن النيب ^ قال:
«من أنفق زوجني يف سبيل هللا ،دعاه خزنة اجلنة ،كل خزنة ابب :أي فل ..
هلم» ،قال أبو بكر :اي رسول هللا ،ذاك الذي ال توى عليه ،فقال النيب
^« :إين ألرجو أن تكون منهم» .صحيح البخاري عن أيب هريرة كما يف
صحيح البخاري رقم8266 :
ومعىن «أي فل» :ترخيم فالن ،أي :اي فالن.
ومعىن «ال توى عليه» :أي ال ضيا وال هالك عليه.
و«يف سبيل هللا» :معناه اجلهاد يف سبيل هللا ،وحيتمل العموم أي يف كل
وجوه اخلري.
وألن الصحابة كانوا يتلقوم كل أمر النبوي للتنفيذ والعمل ،فقد روى
صعصعة تطبيقا عمليا هلذا احلديث ،رآه من أيب ذر الغفاري :
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رأيت أاب ذر ابلربذة وهو يسوق بعريا له عليه مزاداتن ،قال :مسعت النيب
^ يقول:
«ما من مسلم ينفق من ماله زوجني يف سبيل هللا إال استقبلته حجبة اجلنة،
كلهم يدعوه إىل ما عنده».
قلت :زوجني ماذا!
قال :إن كان صاحب خيل ففرسني ،وإن كان صاحب إبل فبعريين ،وإن
كان صاحب بقر فبقرتني ،حىت عد أصناف املال.
صورة :ما من مسلم ينفق من ماله زوجني

وهذا ترغيب يف كثرة اإلنفاق يف سبيل هللا ،والتصدق ابلكثري طمعا يف
الثواب اجلزيل ،وحرصا منك على تسابق خزنة اجلنة على حسن استقبالك
والرتحيب جبنابك ،وأنت بَعد على مشارف اجلنة.
أبواب النار:

اب لكل َاب ٍ
قال تعاىلَ ﴿ :هلَا َسب َعة أَب َو ٍ
ب م ن هم
قال ابن كثري يف تفسريها:

جزء َمقسوم﴾

«أي قد كتب لكل ابب منها جزء من أتبا إبليس يدخلونه ،ال حميد هلم
عنه ،أجاران هللا منها ،وكل يدخل من ٍ
در ٍك
ابب حبسب عمله ،ويستقر يف َ
حبسب عمله».
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وروي عن علي بن أيب طالب  قوله وهو خيطب:
«أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض ،فيمتلئ األول ،مث الثاين ،مث الثالث،
حىت متتلئ كلها».
وتفصيالت هذه األبواب ،ومن يدخل من كل ابب مما مل نطالَب بعلمه ،وال
يلزمنا يف هذا الباب إال ما ورد يف كتاب هللا وما ثبت عن رسول هللا ^.

لكن لنا هنا وقفة:
قارن هذا حبال املؤمنني الذين هلم كامل احلرية يف دخول أبواب اجلنة
الثمانية.
وأبواب النار مغلقة على الدوام ،ال تفتَح إال عند جميء أهلها إليها ،وذلك
ليفاجأهم عذاهبا ،فيكون هذا أعظم يف نكايتهم ،وزايدة يف ندامتهم:

ين َك َفروا إ َىل َج َهن َم زَمراً
﴿ َوس َ
يق الذ َ
تغلَق على أهلها بعد دخوهلم ،ومع

وها فت َحت أَب َواهبَا﴾ ،مث
َحىت إ َذا َجاء َ
اإلغالق يكون اليأس من اإلفالت،

واالنقطا عن كل أسباب النجاة.

إن الباب يف الدنيا أمل يف الفكاك واإلفالت ،لكن إغالق أبواب النار خينق
هذا األمل ،ويورث اليأس من فرص النجاة أو اهلرب﴿ :إهنا َعل ْي م

ص َدة﴾.
مؤ َ

واليأس هو املوت احلقيقي وأسوأ أنوا العذاب النفسي .قال قتادة يف معىن

إيصاد األبواب:
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«أي مطبقة ،أطبقها هللا عليهم فال ضوء فيها وال فرج ،وال خروج منها آخر
األبد».
وقد بني ابن رجب أن إطباق أبواب النار نوعان:
أحدمها:
إطباق خاص وهو ملن يدخل يف النار ،أو من يريد هللا التضييق عليه أجاران
هللا من ذلك.
الثاين:
إطباق عام وهو إطباق النار على أهلها املخلدين فيها.
وإطباق أبواب النار على أهلها هو جزاء من جنس أعماهلم.
قال تعاىل:

قال ابن القيم يف تفسريه لقوله تعاىل( :كل َما أ ََرادوا أَن َخيرجوا من َها من غَ ٍم
اب احلَريق):
أعيدوا ف َيها َوذوقوا َع َذ َ

«ملا كان الكفار يف سجن الكفر والشرك وضيقه ،وكانوا كلما مهموا ابخلروج
منه إىل فضاء اإلميان وسعته وروحه ،رجعوا على حوافرهم ،كانت عقوبتهم
يف اآلخرة كذلك ،فالكفر واملعاصي والفسوق كله غموم ،وكلما عزم العبد
أن خيرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ،فال يزال يف غَم ذلك حىت ميوت،
فإن مل خيرج من غَم ذلك يف الدنيا بقي يف غمه يف الربزخ ويف القيامة.

وإن خرج من غمه وضيقه ها هنا ،خرج منه هناك».
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اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
بني أبواب اجلنة ،وأبواب النار!!
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اثنيا :رؤية وجه هللا الكرمي أو احلجاب
وهو لون من أعلى اللذات الروحية ،وهي يف اجلنة أعظم بكثري من ملذات
اجلنة احلسية ،ولذا كان أعظم النعيم يف جنات النعيم :النظر إىل وجه هللا
الكرمي.
قال رسول هللا ^:
«إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول هللا تعاىل :تريدون شيئا أزيدكم! فيقولون:
أمل تبيض وجوهنا!
أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار!
فيك َشف احلجاب ،فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم».

صحيح :رواه مسلم والرتمذي عن صهيب كما يف صحيح اجلامع رقم:

585
أت يف احلديث ،فإن رؤية هللا هي أحب وأعظم نعيم أهل اجلنة،
وكما قر َ
ولذا قال احلسن البصري:
«إذا نظر أهل اجلنة إىل هللا تعاىل ،نسوا نعيم اجلنة».
وما كان أبو حامد الغزايل مبالغا حني قال:
«وال تظنن أن أهل اجلنة عند النظر إىل وجه هللا تعاىل يبقى للذة احلور
والقصور متسع يف قلوهبم ،بل تلك اللذة ابإلضافة إىل لذة نعيم أهل اجلنة
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كلذة ملك الدنيا واالستيالء على أطراف األرض ورقاب اخللق ،ابإلضافة
إىل لذة االستيالء على عصفور واللعب به».
ومنا هنا قال ابن األثري:
«رؤية هللا هي الغاية القصوى يف نعيم اآلخرة ،والدرجة العليا من عطااي هللا
الفاخرة».
وما ظنك بشدة فرح املؤمنني حني تثقل موازينهم!
أو قمة سعادهتم حني يستلمون صحفهم بيمينهم!
أو روعة هبجتهم حني جيتازون الصراط فوق جهنم!
مث قمة حبورهم إذا أدخلوا اجلنة وأعطوا فيها ما أعطوا من النعيم!!
لكن كل هذه املباهج واألفراح تتوارى خجال ،وال تساوي شيئا إذا نظروا
إىل وجه هللا الكرمي.
ولذا كانت هذه الرؤية من أعظم احملفزات على العبادة ،وأكثر األسباب
أتثريا يف استقامة العبد ،ومن هنا كان اإلمام الشافعي يقول:
«أما واَّلل ،لو مل يوقن حممد بن إدريس أنه يرى ربه يف املعاد ،ملا عبده يف
الدنيا».
إن نظرة واحدة إىل وجه هللا الكرمي ،كفيلة أبن تنسيك كل أمل دنيوي مر
بك ،وكل شدة عصفت حبياتك.
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وصدق ابن القيم حني قال يف تعليقه على حال النسوة بعد أن رأين مجال
يوسف:
«إذا كانت مشاهدة خملوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات،
فقطعن أيديهن وما شعرن ،فكيف ابحلال يوم املزيد!!».
حكمة احتجاب هللا عن خلقه!!
مي أن هللا احتجب عن خلقه (ليبل َو بذلك إمياهنم ،أيمهم
ذكر اإلمام الدار م
يؤمن به ويعرفه ابلغيب ومل يره ،وإمنا جيزي العباد على إمياهنم ابلغيب ،ألن
هللا عز وجل لو تبدى خللقه ،وجتلى هلم يف الدنيا ،مل يكن إلميان الغيب
هناك معىن ،كما أنه مل يكفر به عندها كافر ،وال عصاه ٍ
عاص ،ولكن
احتجب عنهم يف الدنيا ،ودعاهم إىل اإلميان به ابلغيب ،وإىل معرفته
واإلقرار بربوبيته ،ليؤمن به من سبقت له منه السعادة ،وحيق القول على
الكافرين.
ولو قد جتلى هلم آلمن به َمن يف األرض مجيعاً بغري رسل وال كتب وال دعاة،

ومل يعصوه طرفة عني ،فإذا كان يوم القيامة جتلى ملن آمن به وصدق رسله

وكتبه ،وآمن برؤيته ،وأقر بصفاته اليت وصف هبا نفسه حىت يروه عياانً،
مثوبة منه هلم وإكراما؛ ليزدادوا ابلنظر إىل َمن عبدوه ابلغيب نعيما ،وبرؤيته
فرحاً واغتباطا ،ومل حي َرموا رؤيته يف الدنيا واآلخرة مجيعا.
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وحجب عنه الكفار يومئذ ،إذ حرموا رؤيته كما حرموها يف الدنيا؛ ليزدادوا
حسرة وثبوراً).
هل سنرى هللا حقا!!
هذا سؤال ابدر به أصحاب النيب ^ ،فعن أيب سعيد اخلدري  :أن
أانسا يف زمن النيب ^ قالوا :اي رسول هللا  ..هل نرى ربنا يوم القيامة!
قال النيب ^:
«نعم ،هل تضارون يف رؤية الشمس ابلظهرية ضوء ليس فيها سحاب»،
قالوا :ال ،قال «وهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها
سحاب!» :قالوا :ال ،قال النيب ^« :ما تضارون يف رؤية هللا عز وجل
يوم القيامة ،إال كما تضارون يف رؤية أحدمها» .صحيح :صحيح البخاري
6526

رقم:

ويف لفظ صحيح البخاري« :إنكم ترون ربكم عياان» .صحيح :صحيح
البخاري رقم4655 :
شبه النيب ^ رؤية هللا برؤية أظهر املرئيات ،فليس هناك حجاب حيول
دون هذه الرؤية ،فرؤيتكم لربكم أمر حمقق ،كما أن مشاهدة الشمس
والقمر أمر حمقق.
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وقد سئل اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة عن قول هللا تعاىل( :إىل رهبا
انظرة) [ القيامة  ،]85 :فقيل :إن قوما يقولون :إىل ثوابه ،فقال مالك:
كذبوا ،فأين هم من قوله تعاىل( :إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون) [املطففني:
!!]65
وقال رمحه هللا:
«لو مل ير املؤمنون رهبم يوم القيامة ،مل يعرب هللا عن الكفار ابحلجاب».
تفاوت النظر نوعا وَك ًّما!

لكن النظر إىل هللا يف اجلنة يتفاوت ابختالف درجات العباد يف اجلنة ،وهذا
التفاوت بسبب أعماهلم ،ويقع نوعا وَك ًّما.

أما نوعا ،فكلما زادت معرفتك ابحلبيب ،زادت حمبتك له ،وكلما زادت

حمبتك ،زاد تلذذك ابلنظر إليه.
قال ابن القيم:
«لذة النظر إليه سبحانه اتبعة ملعرفتهم به ،وحمبتهم له؛ فإن اللذة تتبع
الشعور واحملبة ،فكلما كان احملب أعرف ابحملبوب ،وأشد حمبة له ،كان
التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم».

صورة :لذة النظر إىل هللا سبحانه انبعة
وأما َك ًّما:

فقد قال السعدي عن قول هللا تعاىل{ :إ َىل َرهبَا َانظ َرة}:
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«تنظر إىل رهبا على حسب مراتبهم :منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا،
ومنهم من ينظره كل مجعة مرة واحدة ،فيتمتعون ابلنظر إىل وجهه الكرمي،
ومجاله الباهر ،الذي ليس كمثله شيء».
قال اإلمام القشريي يف أتمل بديع لقوله تعاىلَ « :علَى األَرائك يَنظرو َن»:

«أثبت النظر ومل يبني املنظور إليه؛ الختالفهم يف أحواهلم ،فمنهم من ينظر
إىل قصوره.
ص ،فهم على دوام
ومنهم من ينظر إىل حوره ،ومنهم ومنهم ..ومنهم اخلوا م
األوقات إىل هللا -سبحانه -ينظرون».

سكة الوصول إىل النظر املأمول!!
أوال :حافظ على هذا الدعاء!
وقد علمنا رسول هللا ^ أن ندعو هبذا الدعاء:
«وأسألك لذة النظر إىل وجهك ،والشوق إىل لقائك».
وقد مجع هذا الدعاء أطيب وأهنأ شيء يف الدنيا ،وهو الشوق إىل لقاء اَّلل
تعاىل ،وأنعم وأطيب شيء يف اآلخرة ،وهو النظر إىل وجه اَّلل الكرمي ،الذي
ال شيء أمجل ،وال أنعم ،وال أهنأ من رؤيته.
اثنيا :احملافظة على الصلوات املفروضة ،وابألخص :صالة الفجر والعصر،
فعن جرير بن عبد هللا البجلي  أنه قال:
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«كنا عند النيب ^ ،فنظر إىل القمر ليلة البدر ،فقال :إنكم سرتون ربكم
كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته ،فإن استطعتم أال تغلَبوا على
ك
صالة قبل طلو الشمس وقبل غروهبا ،فافعلوا ،مث قرأَ  :و َسبح حبَمد َرب َ
قَ ب َل طلو الشمس َوقَ ب َل الغروب[ ق .»]59:صحيح :رواه البخاري
يف صحيحه رقم556 :
واحلديث يرشدك إىل طريق سهل للفوز برؤية وجه هللا الكرمي ،وهو احملافظة
على هاتني الصالتني ،فهذا عمل مكافأته رائعة ومضمونة ،وهي جائزة رؤية
هللا يف اجلنة.
اثلثا :االبتعاد عن الذنوب واملعاصي
روى مسلم يف صحيحه من حديث أيب ذر الغفاري  عن النيب ^ قال:
«ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة ،وال ينظر إليهم ،وال يزكيهم ،وهلم عذاب
أليم» قال :فقرأها رسول هللا ^ ثالث مرار ،قال أبو ذر :خابوا وخسروا،
من هم اي رسول هللا! قال:
«املسبل ،واملنان ،واملنفق سلعته ابحلَلف الكاذب» .صحيح :صحيح

مسلم رقم646 :
واملسبل:

يريد به إسبال الثوب وإطالته على وجه الكرب واخليَالء ،وكان هذا مشهورا
عند العرب كعالمة كرب واستعالء ،وسر هذه العقوبة الشديدة أن ذرة الكرب
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الواحدة متنع صاحبها من دخول اجلنة ،والكرب هو اخلطيئة اليت أخرجت
إبليس من اجلنة ،وكانت سبب خلوده يف النار.
واملنان:
يعين الذي مي من ابلصدقة ،فينفق صدقته مث يعري هبا من أنفقها عليه.

وأصل امل من من أحوال القلب ،مث تفرعت منه أحوال ظاهرة على اللسان
واجلوارح ،فأصله أن يرى املنفق نفسه حمسنا إىل الفقري منع ًما عليه ،وكان
الواجب عليه :أن يرى الفقري هو املحسن إليه بقبول َحق هللا منه ،ويف
قبول هذا احلق تطهري ملال الغين وجناته من النار ،ولو مل يقبل الفقري هذه

الصدقة لبق َي َح مق هللا معلقا يف رقبة الغين ،فليتعامل كل موسر مع من
تصدق عليه على أنه انئب عن هللا تعاىل يف قبض حقه ،وبذا ال يبقى يف
قلبه أي أث ٍر للمن أو الكرب ،بل يرى الفقري املتفضل عليه.
وأما املنفق سلعته ابحللف:
فهذا أيضا حمروم من لذة النظر إىل ربه ،وهو أن حيلف البائع :لقد أعطيت
هبذه السلعة كذا وكذا ،وما أعط َي ،فكذب ليبيع سلعته ويروج هلا.

روى البخاري عن عبد هللا بن أوّف أن رجال أقام سلعة يف السوق ،فحلف

ابهلل لقد أعطي هبا ما مل ي عطَه ليوقع فيها رجال من املسلمني ،فنزلت :
ك َال َخ َال َق َهلم يف اآلخ َرة
ين يَش َرتو َن ب َعهد اَّلل َوأَميَاهنم َمثَنًا قَل ًيال أولَئ َ
إن الذ َ
َوَال ي َكلمهم اَّلل َوَال يَنظر إلَيهم يَوَم القيَ َامة َوَال ي َزكيهم َوَهلم َع َذاب أَليم
آل عمران 44 :صحيح :صحيح البخاري رقم8822 :
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فجمع هللا هذه العقوابت كلها ّف هذه اليمني الغموس ،ملا مجعت من

املعاين الفاسدة ،فقد كذب يف احللف ابهلل تعاىل ،وهو أَ َج مل ما حيَلف به،

وقام ابلتغرير مبسلم بيمينه تلك ،واستحل مال غريه ابلباطل ،وهو الثمن
القليل الذى ال يدوم له يف الدنيا ،وكل ما يزول قليل مهما عظم..

ودل احلديث على حترمي ترويج السلع التجارية ابألَميان ،وما أكثر من يفعل
هذا اليوم.
وجاء سبب نزول آخر هلذه اآلية ،وهو ما أخرج الشيخان عن ابن مسعود

أن رسول هللا ^ قال:
«من حلف على ميني ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقى هللا وهو عليه
غضبان» .صحيح :صحيح البخاري رقم8145 :
ين يَش َرتو َن ب َعهد اَّلل َوأَميَاهنم َمثَنًا
فأنزل هللا تعاىل تصديق ذلك( :إن الذ َ
ك َال َخ َال َق َهلم يف اآلخ َرة
قَل ًيال أولَئ َ

واملراد بنفي نظر هللا ما يرتتب عليه من نفي اإلحسان إليه وعدم االعتداد
به ،فقد جرت العادة أبن من اهتم إبنسان وعطف عليه التفت إليه.

وقد ورد تغليظ عقوبة احللف الكاذب يف أكثر من حديث ،فعن أيب سعيد
اخلدري  قال:
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«مر أعرايب بشاة ،فقلت :تبيعها بثالثة دراهم! فقال :ال وهللا ،مث ابعها،
فذكرت ذلك لرسول هللا ^ ،فقال« :اب آخرته بدنياه» .صحيح :رواه
ابن حبان عن أيب سعيد كام يف السلسلة الصحيحة رقم516 :
رابعا :عبادات السر
قال علي بن املديين:
سألت عبد هللا بن املبارك عن قوله تعاىل{ :فَ َمن َكا َن يَرجوا ل َقاءَ َربه
فَ ليَ ع َمل َع َمالً} ،فقال:

«من أراد النظر إىل وجه هللا تبارك وتعاىل خالقه ،فليعمل عمال صاحلا وال
خيرب به أحدا».
حجاب أهل النار:
قال تعاىل عن أهل النار:
(كال إهنم عن رهبم يؤمئذ حملجوبون مث اهنم لصالو اجلحيم)
فأخرب هللا أن هلم عذابني ،أحدمها عذاب احلجاب عنه ،والثاين :صلي

اجلحيم ،وكل من العذابني أش مد من اآلخر.

بل يرى ابن تيمية عذاب احلجاب أعظم ،فقال رمحه هللا:
«عذاب احل َجاب أعظم أنوا العذاب ،ولَذة النظر إىل وجهه أعلى
اللذات».
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ولو نظر هللا للكفار لرمحهم .قال أبو عمران اجلَوين:
«ما نظر اَّلل إىل َشي ٍء إال رمحَه ،ولو نَظَر إىل أهل النار لََرمحَهم ،لكنه قضى
عليهم أن ال ينظر إليهم».
وقال ابن املبارك« :ما حجب هللا عز وجل أحدا عنه إال عذبه ،مث قرأ:
ٍ
صالوا اجلَحيم}».
{ َكال إهنم َعن َرهبم يَوَمئذ لَ َمحجوبو َن مث إهنم لَ َ

عذاب احلجاب عن هللا أعظم من إشعال النار يف أجسام أصحاب النار،

بل إن التهاب انر احلجاب يف قلوهبم :هو الذي أوجب التهاهبا يف أبداهنم.
ويشرح ابن القيم خطورة عذاب احلجاب ،وكيفية أتثريه يف القلوب يف حتليل
نفسي رائع ،فيقول:
«حب هللا والرضا به وعنه والذل له واخلضو والتعبد هو غاية سعادة
النفس وكماهلا ،والنفس إذا فقدت ذلك كانت مبنزلة اجلسد الذي فقد
روحه وحياته ،والعني اليت فقدت ضوءها ونورها ،بل أسوأ حاال من ذلك
من وجهني:
أحدمها :أن غاية اجلسد إذا فقد روحه أن يصري معطال ميتا ،وكذلك العني
تصري معطلة ،وأما النفس إذا فقدت كماهلا ،فإهنا تبقى معذبة متأل مة،
وكلما اشتد حجاهبا ،اشتد عذاهبا وأملها.
وشاهد ما جيده احملب الصادق من العذاب واألمل عند احتجاب حمبوبه عنه،
وال سيما إذا يئس من قربه ،وحظى غريه حببه ووصله.
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بروح
هذا مع إمكان التعوض عنه مبحبوب آخر نظريه أو خري منه ،فكيف ٍ
فقدت حمبوهبا احلق الذي مل تلَق إال حملبته!!

وال كمال هلا وال صالح أصال إال أبن يكون أحب إليها من كل ما سواه،
وهو حمبوهبا الذي ال تعوض منه بوجه ما ،كما قال القائل:
من كل شيء إذا ضيعتَه ع َوض  ...وما من هللا أن ضيعته ع َوض
والوجه الثاين:

ورعية للقلب وخدم له ،فإذا فقد بعض البدن
أن البدن واألعضاء آالت َ
كماله ،كان مبنزلة هالك بعض جند امللك ورعيته ،وقد ال يلحق امللك من
ذلك ضرر أصال.
وأما إذا فقد القلب كماله الذي خل َق له وحياته ونعيمه ،كان مبنزلة هالك
املَلك وأسره وذهاب ملكه من يديه ،وصريورته أسريا يف أيدي أعاديه،

فهكذا الروح إذا عد َمت معرفة فاطرها وابرئها ،كانت مبنزلة امللك الذي
ذهب منه ملكه ،وأصبح أسريا يف يد أعاديه ،يسومونه سوء العذاب.

وهذا األمل كامن يف النفس ،لكن يسرته سرت الشهوات ،ويواريه حجاب
ف الغطاء ،وحيل بني العبد وبني ما يشتهي ،وجد
الغفلة؛ حىت إذا كش َ
حقيقة ذلك األمل ،وذاق طعمه ،وجتر أمله عما حيجبه ويواريه».
اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
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بني النظر إىل وجه هللا الكرمي ،وحجاب أصحاب اجلحيم!!
اثلثا :رائحة اجلنة
ما أطيب ريح اجلنة!
إن للجنة رائحة فواحة زكية تفيض على ما حوهلا ،وجيدها املؤمنون من
مسافات ال تطر ببال ،وال يدركها خيال ،فإن أهل اجلنة جيدون رحيها من
مسرية مخسمائة عام ،ويف رواية :من مسرية مائة عام ،ويف رواية :سبعني
عاما ،وقيل :أربعني ،وكلها رواايت صحيحة ،فكيف اجلمع بينها!!
قال ابن حجر:
«والذي يظهر يل يف اجلمع أن يقال:
إن األربعني أق مل زم ٍن يدرك به ريح اجلنة َمن يف املوقف.

والسبعني فوق ذلك ،واخلمسمائة ،مث األلف أكثر من ذلك.
وخيتلف ذلك ابختالف األشخاص واألعمال».

عاما ،وقد توجد رحيها
أي أن أقل مسافة جيد منها العبد رائحة اجلنة أربعون ً

من مسافة أكرب ،وهذا ابختالف األشخاص ودرجات األعمال ،فكلما
قوي إميان العبد ،وارتفعت درجته عند ربه ،وجد ريح اجلنة من مسافة
أبعد.
وهو ما قاله املباركفوري:
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«اجلمع بني هذه الرواايت أن ذلك خيتلف ابختالف األشخاص ،بتفاوت
منازهلم ودرجاهتم«.
أخي ..
تيل نفسك!
حني جتد ريح اجلنة من مسرية عشرات األعوام ،فعندها تزول كل اآلالم،
وتغادرك إىل غري رجعة سائر األحزان ،فما ابلك حبالك بعد دخول اجلنة،
ومتتعك أبلوان النعيم ،وتلذذك ابلنظر إىل وجه هللا الكرمي!!
احملرومون من ريح اجلنة!
جاء يف أحاديث كثرية أن هناك َمن (ال جيد ريح اجلنة) ،فما معىن هذه
العبارة!!

املعىن:

 أي ال يدخل اجلنة أبدا إن كان مستح ًّال للذنب مع علمه بتحرميه. أو ال جيد ريح اجلنة مع السابقني إليها ،بل يدخل اجلنة بعد أنيعذب مبقدار ذنبه ،إال أن يعفو هللا عنه.
 -أو هو من ابب املبالغة يف التهديد ،وخرج خمرج الزجر والتغليظ.

وهؤالء احملرومني ستة أصناف:
 .6من ضيع رعيته:
عن معقل بن يسار قال :مسعت النيب ^ يقول
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«ما من عبد اسرتعاه هللا رعية ،فلم حيطها بنصيحة ،إال مل جيد رائحة
اجلنة» .صحيح :رواه البخاري رقم4658 :
وهؤالء األمراء الذين فرطوا يف حق الرعية ،وخانوا األمانة اليت
اسرتعاهم هللا إايها ،فلم يقوموا على مصاحل العباد ،لذا فهم أبعد
الناس غدا عن اجلنة ،وال جيدون رحيها اليت تد َرك من أبعد املسافات،

وما هذا إال عقوبة هلم على عظيم جرمهم وفداحة تقصريهم.

جاءت الرواايت أبن معقل بن يسار حدث هبذا احلديث عبيد هللا بن
زايد حني عاده يف مرضه الذي مات فيه ،وكان ابن زايد أمري البصرة يف زمن
معاوية وولده يزيد ،وكان سفا ًكا للدماء ،ولذا حدثه معقل مبا يردعه عن
ظلم الرعية ،وخيوفه من العذاب الشديد الذي ينتظر الظاملني ،لعل قلوب

اجملرمني تلني!
 .8طلب الطالق من غري أبس!
لقول النيب ^:
«أيام امرأة سأ َل ْت زوج ا طال ًقا يف غري ما بأس ،فحرام علي ا
رائحة اجلنة» .صحيح :رواه أمحد وابن ماجة والرتمذي عن ثوابن كما
يف صحيح اجلامع رقم8481 :
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صورة :الطالق من غري أيس = ال جتدين ريح اجلنة

وهذا احلديث متع رلق بحالة خاصة ،وهي أن تطلب املرأة الطالق من زوج ا بغري
معترب ،كأن حتب رجال غري زوج ا ،فتطلب الطالق لتتزوج منه ،أو
سبب رشعي َ
أن تقيم عالقة برجل أجنبي يعدها بالزواج ،فتتخلص من زوج ا بطلب الطالق
منه ،ف ذه يناهلا هذا الوعيد الشديد.
وأما من طلبت الطالق لسبب رشعي ،كأذى حلق ا من زوج ا أو عيب يستحيل
معه استمرار احلياة الزوجية ،فال تدخل حتت مظلة هذا الوعيد.

 .5تعلم العلم لغري وجه هللا:
عن أيب هريرة  قال:
قال رسول هللا ^:
«من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا ،ال يتعلمه إال ليصيب به عوضا من
الدنيا مل جيد َعرف اجلنة يوم القيامة».

صحيح :رواه أمحد وأبوداود وابن ماجة واحلاكم عن أيب هريرة كما يف
صحيح اجلامع رقم1659 :

ينال احلظو َظ الدنيويةَ كاملال واجلاه
أي مل يَقصد هذا املتعلم يف تعلممه إال أن َ

مجيع املطامع
شار إليه ابلبنان ،ونكر « َع َر ً
ضا» ليتناول َ
والشهرة وأن ي َ
كثريها.
الدنيوية ،قليلَها و َ
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ومن أهم عالمات إخالص العامل :قبوله النصح ،وقبول النصح عالمة كمال
العقل.
قال اإلمام احلافظ املتقن عبد الغين املصري:
«ملا رددت على أيب عبد هللا احلاكم األوهام اليت يف (املدخل) بعث إيل
يشكرين ،ويدعو يل ،فعلمت

أنه رجل عاقل«

فكم منا اليوم من يرحب النصيحة ،أو يشكر عليها من نصحه!!
 .6النسب املزيف!
قال رسول هللا ^:
«من ادعى إىل غري أبيه مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من
مسرية مخسمائة عام» .صحيح :رواه ابن ماجة عن ابن عمرو كما
يف صحيح اجلامع رقم5922 :
من تنكر لنسبه من أبيه ،وأحلق نفسه بغريه تركا للنسب األدىن ،ورغبة يف
سبه ،أو تقراب من السادة واألغنياء،
النسب األعلى ،أو خوفا من اإلقرار بنَ َ

أو لغري ذلك من األغراض ،فهو واقع حتت هذا الوعيد.
املعاهد:
 .5قتل َ

قال رسول هللا ^:
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«من قتل رجال من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من
مسرية سبعني عاما» .صحيح :رواه ابن ماجة واحلاكم كما يف صحيح
اجلامع رقم1662 :
ويف احلديث:
معاهدا مل يَ َرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني
«من قتل َ
عاما» .صحيح :رواه احلاكم والبخاري والنسائي وابن ماجة عن ابن عمرو
كما يف صحيح اجلامع رقم1654 :
وقيد النيب ^ هذا القتل احملرم أبن يكون بغري حله ،فقال رسول هللا ^:
«من قتل نفسا معاهدة بغري حلها حرم هللا عليه اجلنة :أن يشم رحيها».
صحيح :رواه أمحد والنسائي عن أيب بكرة كما يف صحيح اجلامع رقم:
1652
واملعاهد هو من عقد مع املسلمني عقدا ،كالذي بينه وبني املسلمني عهد،
َ
أو هدنة ،أو ميثاق ،أو أمان من مسلم ،ولو أنزلنا هذا الكالم على الواقع

املعاصر لقلنا:
حني أتذن الدولة املسلمة لغري املسلمني أن يدخلوها ،ومتنحهم أتشريات
عاهد ابلقتل أو
دخول ،فهذا عهد وميثاق ،وال جيوز ملسلم أن يتعرض للم َ
الضرب أو األذى ،وشدة العقوبة يف احلديث دليل على أهنا كبرية من كبائر
الذنوب.
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 .1الظاملون واملتربجات:
قال رسول هللا ^:
«صنفان من أهل النار مل أرمها بعد:
قوم معهم سياط كأذانب البقر يضربون هبا الناس.
ونساء كاسيات عارايت ،مميالت مائالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة.
ال يدخلن اجلنة ،وال جيدن رحيها ،وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا».
صحيح :رواه مسلم وأمحد عن أيب هريرة كما يف صحيح اجلامع رقم:
5499
وقد توعد النيب ^ يف هذا احلديث صنفني من الناس ابحلرمان من اجلنة:
 الظاملني الذين يعذبون الناس ابلسياط وغريها من وسائل التعذيب. املتربجات الاليت يكشفن عن أجسادهن.قال النووي:
«أما "الكاسيات العارايت" ،ففيه أوجه:
أحدها :معناه كاسيات من نعمة هللا ،عارايت من شكرها. والثاين كاسيات من الثياب ،عارايت من فعل اخلري. والثالث :كاسيات ببعض الثياب ،كاشفات بعض أجسادهن إظهاراجلماهلا.
 والرابع :تلبس ثيااب رقاقا تبني عما حتتها من جسدها».46

وأما وصفهن أبهنن (مميالت) ،فمعناه :أهنن يكن سببا يف إمالة قلوب
الرجال إليهن ،أو أهنن يعلمن غريهن من النساء فنون التربج والزينة احملرمة،
فتبوء إحداهن إبمثها وإمث غريها ،مما يضاعف عذاهبا.
رائحة النار:
وأما روائح النار ،فهي روائح شواء اللحم ،والروائح الكريهة اليت تنبعث من
األجساد املعذبة ،لتزيد أهل النار عذااب فوق العذاب ،وإيالما فوق اآلالم.
قال مكحول الد َمشقي« :جيد أهل النار رائحة منتنَة ،فيقولون :ما وجدان
أننت من هذه الرائحة ،فيقال هلم :هذه ريح فروج الزانة».
اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
بني ريح اجلنة ،وريح أهل النار!!
رابعا :درجات اجلنة  +دركات النار
قال رسول هللا ^:
«اجلنة مائة درجة ،ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض» .صحيح:
رواه ابن مردويه عن أيب هريرة كما يف صحيح اجلامع رقم5688 :
قيل لكعب بن مرة  :اي كعب ،حدثنا عن رسول هللا ^ واحذر ،فقال:
مسعت رسول هللا ^ يقول« :من بلغ العدو بسهم رفع هللا به درجة له»،
فقال له عبد الرمحن بن النحام :اي رسول هللا ،وما الدرجة! ،قال« :أما إهنا
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ليست بعتبة أمك ،ما بني الدرجتني مائة عام» .صحيح :صحيح ابن حبان:
6161
إن درجات اجلنة بعضها فوق بعض ،والفارق بني الدرجة والدرجة يفوق
اخليال ،وأهل اجلنة متفاضلون يف ما بينهم حبسب منازهلم فيها ،واقتسام
الدرجات حبسب أعماهلم ،فإن كان دخول اجلنة برمحة هللا ،إال أن اقتسام
درجاهتا أبعمال العباد ،وهبذا تفهم :مل يكسل هذا وينشط هذا!! فبحسب
اجتهادهم يف الدنيا يقتسمون منازهلم ودرجاهتم يف اجلنة.
إن اجلنة مائة درجة يقابلها مائة درجة من درجات البذل ،فمن مستمسك
مضح يف سبيله بوقته ،واألعلى منه
ابحلق وحده ،ومن دا ٍ إليه ،ومن
ٍ
املضحي مباله ونفسه ،واألعلى منهما :من بذل أكثر منهما ،وهكذا.

وتفاوت الدرجات يف اجلنة يتبعه التفاوت يف كل شيء ،حىت يف مجال
أهلها ،لذا ملا عرض اإلمام القرطيب حلديث السبعني ألفا الذين يدخلون
اجلنة ،وأن وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ،قال:
ويؤخذ منه أن أنوار أهل اجلنة تتفاوت حبسب درجاهتم ،وكذا صفاهتم يف
« َ
اجلمال».
وقد قال هللا تعاىل يف التفاوت بني درجات اآلخرة ودرجات الدنيا:
(انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيالً
) [ اإلسراء.]86 :
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والعجيب أن القليل منا من حيسد غريه على ربح اآلخرة ،واألكثرون
حيسدون على نعيم الدنيا مع حقارته وتعرضه للزوال عند مقارنته بنعيم
اجلنة ،كما أن نعيم الدنيا على قَدر إمكاانتك ،ونعيم اآلخرة على قَدر احلق
ابحلسد ،واألجدر ابملنافسة!
سبحانه ،فأيهما أوىل َ

وإذا كانت رغبة العبد تشتد يف حتصيل النعيم الدنيوي ،فإن قوة الرغبة يف
طلب نعيم اآلخرة أَوىل.

والتفاوت بني أعلى درجة يف اجلنة وأقل درجة فيها عظيم عظيم!
قال ابن عمر :
«إن أدىن أهل اجلنة درجة :الذي ينظر إىل ملكه مسرية ألف سنة ،وإن أرفع
أهل اجلنة درجة للذي ينظر إىل ربه بكرة وعشيا».
لكن أال ينغص تفاوت الدرجات على أهل اجلنة نعيمهم!!
واجلواب :ليس يف اجلنة تنغيص ،لذا قال الضحاك:
«إن أهل اجلنة بعضهم فوق بعض درجات ،األعلى يرى فضله على من هو
أسفل منه ،واألسفل ال يرى أن فوقه أحدا».
لكن كالم الضحاك يعارضه حديث النيب ^:
«إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم ،كما ترون الكوكب
الطالع يف أفق السماء ،وإن أاب بكر وعمر منهم ،وأنعما» .صحيح :رواه
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أمحد والرتمذي وابن ماجة عن أيب سعيد كما يف صحيح اجلامع رقم:
8858
قيل أليب سعيد (راوي احلديث) :وما أنعما!! قال:أي مها أهل لذلك.
ومعىن احلديث أن أهل املنازل الدنيا يشاهدون عن ب ع ٍد أهل املنازل العليا
يف اجلنة كما كانوا يشاهدون يف الدنيا الكوكب البعيد يف أفق السماء.

صورة :أهل املنازل الدنيا يف اجلنة يشاهدون عن ب عد
ويف حديث آخر:
قالوا :اي رسول هللا  ..تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم!!
قال« :بلى والذي نفسي بيده ،رجال آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني».
لكن :أي نو من اإلميان والتصديق هذا الذي يرفع العبد إىل هذه املنازل
العالية الغالية!
قال القرطيب:
«ومل يذكر عمال ،وال شيئا سوى اإلميان والتصديق للمرسلني ،ذلك ليعلَم
أنه عىن اإلميان البالغ لتصديق املرسلني من غري سؤال آية وال تلجلج ،وإال
فكيف تنال الغرفات ابإلميان والتصديق الذي للعامة!!
ولو كان كذلك لكان مجيع املوحدين يف أعايل الغرفات وأرفع الدرجات،
وهذا حمال ،وقد قال هللا تعاىل( :أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا)
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[الفرقان ،]45:والصرب :بذل النفس والثبات له وقوفا بني يديه ابلقلوب
عبودية ،وهذه صفة املقربني».
دركات النار:
والنار دركات سبع ،بعضها أسفل بعضَ ،ومسيت طبقاهتا دركات؛ ألهنا
متداركة متتابعة ،وكل دركة أشد عذاابً من الدركة اليت أعلى منها،
ويقتسمها أهل النار حبسب ذنوهبم ،فيقتسمون الدركات بقدر الرذائل كما

اقتسم أهل اجلنة درجاهتا ابلفضائل.
قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم:
«درجات اجلنة تذهب علواً ،ودرجات النار تذهب سفالً».
وقد قال احلق تبارك وتعاىل( :إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار) [
النساء  ،]665 :فلما كان املنافقون هلم النصيب األوفر من العذاب،
كانوا يف الدرك األسفل من النار؛ ألهنم أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر ،ومل
يكتفوا بذلك ،بل تظاهروا اإلسالم لينخروا يف جسد األمة من الداخل،
ويفسدوا العقول والضمائر.

يت من حد ٍ
يد مق َفلَ ٍة يف
قال ابن مسعود « :يف الدرك األَس َفل يف تَ َواب َ
َ

النار».

وكان ابن عمر يقول:
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«إن أشد الناس عذااب يوم القيامة ثالثة :املنافقون ،ومن كفر من أصحاب
املائدة ،وآل فرعون».
تصديق ذلك يف كتاب هللا تعاىل:

 قال هللا تعاىل ﴿ :إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار﴾. وقال تعاىل يف أصحاب املائدة﴿ :فإين أعذبه عذااب ال أعذبه أحدامن العاملني﴾.
 -وقال يف آل فرعون﴿ :أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾.

اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
بني درجات اجلنة ،ودركات أهل النار!!
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خامسا :فرش أهل اجلنة  +فرش النار
قال هللا عز وجل:
ِِ
ني َعلَى فُ ُر ٍش بَطَائِنُ َها ِم ْن إِ ْستَ ْ َْب ٍق﴾]الرمحن:[56 :
﴿ ُمتَّكئ َ
بطائنها من استربق ،وهو أحسن احلرير وأفخره ،فكيف بظواهرها اليت متس
البشرة!! ف ََرتك هللا للعقل أن يسرح خبياله يف ظاهر الفرش أبن ذكر الباطن.

وقد قيل لسعيد بن جبري :البطائن من استربق ،فما الظواهر!

قال :هذا مما قال هللا﴿ :فَ َال تَ علَم نَفس ما أخفي َهلم من ق رةَ ع ٍ
ني﴾
َ
]السجدة[64:

وبينما أهل اجلنة يف وضع االتكاء الرائع ،استقبلوا نعيما آخر أرو :
﴿يَدعو َن ف َيها ب َفاك َه ٍة َكثريٍة َو َشر ٍ
اب﴾
َ َ
فلما كان املتكىء ال يتم نعيمه إال إذا كان خمدوما ،فقد قال هللا﴿ :يدعون
فيها﴾ أي كلما أرادوا شيئا انلوه دون حاجة إىل قيام أو بذل جمهود ،بل كل
ما يتمناه أهل اجلنة يسعى إليهم سعيا وهم متكؤون.
واالتكاء تعبري عن أقصى درجات الراحة والبذخ ،كجلوس امللوك على
األسرة ،فال يبذلون أدىن جهد لبلوغ ما يريدون ،بل كل شيء حاضر بني
أيديهم ،ما عليهم إال أن يطلبوه فيجدوه.
وال أيكل متكئا إال العزيز الذي ليس عنده جو يقعده لألكل ،فطعامه
للتفكه والتلذذ ال للجو واحلاجة.
53

لكن  ..ما األرائك!!
رخى عليه الستائر الشفافة،
األرائك :مجع أريكة ،وهي السرير الذي ت َ
وتعلق فوق السرير ،ترفا وتنعمما ،مثل سرير العروس الذي يزين أبلوان

الزينة ،وال يسمى السرير أريكة إال إذا أحاطت به هذه الستائر ،وكأن
الرسالة:

كل يوم تقضيه يف اجلنة هو مبثابة عر ٍ
س جديد يستدعي هذا الرتفيه

والتدليل.
سرر هي متكأ أهل اجلنة ،وهي مبنزلة الوسائد ّف الدنيا ،فإن كان أهل
وال م
سرر للنوم ،فإهنم يف اجلنة يتخذوهنا جملرد االتكاء
الدنيا قد اتذوا ال م
واالسرتخاء؛ ألنه ال نوم يف اجلنة.

تفاوت أهل اجلنة حىت يف االتكاء!
ني
 وصف هللا اتكاء املقربني من أهل اجلنتني العاليتني ،فقال﴿ :متكئ َش بطائنها من إستَرب ٍق وجىن اجلن تَني ٍ
دان﴾.
َ َََ َ
َعلى ف ر ٍ َ
يتكىء أصحاب هاتني اجلنتني على فرش بطائنها من إستربق ،وهذا االتكاء
ال يباعد بينهم وبني مثار اجلنة اليت تكون يف متناول أيديهم يف أي مكان
يكونون فيه .قال سبحانه﴿ :وجىن اجلن تَني ٍ
دان﴾.
َََ َ
 بينما وصف هللا اتكاء أصحاب اليمني يف اجلنتني األخريني بقوله:﴿متكئني َعلى رف ر ٍ
ف خض ٍر و َعب َقر ٍي ح ٍ
سان﴾.
َ
َ
ََ
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ووص َفه بلفظ اجلمع «خضر» ،فخضر مجع
والرفرف :املَسنَد أو الوسادةَ ،
أخضر ،ويف هذا إشارة إىل أن لكل واحد من أهل اجلنة مسندا خاصا به
يتكىء عليه ،لكن املساند كلها ذات لون أخضر.
والعبقري :اجليد من البسط ،واخلارق للعادة ّف دقة صنعه ومجاله ،وقد
خاطب هللا العرب هنا مبا يعرفون ،فقد كانوا يطلقون اسم (عبقر) على
مدينة اجلن ،وتنسب العرب كل مجيل إليها ،وال تزال هذه التسمية
مستعملة إىل اليوم ،فيقال لكل شخص فائق الذكاء :عبقري ،واملعىن:
نظرا لروعة مساند اجلنة ،فكأهنا ليست من عمل اإلنس (وهي كذلك)،
وكأن أهل اجلنة ظنوا أهنا صن َعت يف هذه املدينة اخليالية.

وإذا قال خالق النقوش عن العبقري :إهنا حسان ،فما ظنك حبسنها!!

والفارق واضح بني متكأ أصحاب اجلنتني العاليتني ،واجلنتني الواقعتني
حتتهما..
فبينما اتكاء املقربني على فرش بطائنها من إستربق وهو احلرير السميك،
فمتكأ أصحاب اليمني على رفارف ومساند خضر ،وال نعرف هل هي من
حرير أم من غريه ،لكن ال شك أن اإلستربق أعلى من العبقري.
وبينما اتكاء املقربني ال حيتاجون معه للقيام لقطف مثار اجلنة ،فال نعرف إن
كان اتكاء أصحاب اليمني يباعدهم عن مثار اجلنة ،فال تناله أيديهم إال إذا
اعتدلوا يف جلستهم ،أم أهنم ينالونه من قريب!
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وهذه التفرقة بني املقربني وأصحاب اليمني مما يقتضيه عدل هللا الذي ال
يظلم مثقال ذرة ،ويقسم نعيم اجلنة حبسب أعمال العباد.
فراش أهل النار:

( َهلم من َج َهن َم م َهاد َومن فَ وقهم غَ َو ٍ
اش)

واملهاد :الفراش ،والغواش مجع غاشية ،وهي اللمحف ،فبئس الل َحاف وبئس
الف َراش ،أي أن النريان تغشاهم من كل مكان ،وحتيط هبم من فوقهم ومن
حتتهم.
اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
بني سرر اجلنة ،وف رش أهل النار!!
سادسا :خيام اجلنة وقصورها!
أخربان هللا تعاىل أن يف اجلنة خياما ،فقال( :حور مقصورات يف اخليام)
[الرمحن.]48:
وهي خيام عجيبة ،مصنوعة من اللؤلؤ ،بل اخليمة من لؤلؤة واحدة جموفة،
طوهلا ستون ميال ،وعرضها ستون ميال.
يف صحيح البخاري عن عبد هللا بن قيس  قال:
قال رسول هللا ^:
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«إن يف اجلنة خيمة من لؤل َؤة جمَوفَةَ ،عرضها ستمون ميال ،يف كل زاوية منها

أَهل ما يرون اآلخرين ،يطوف عليهم املؤمنون» .صحيح :صحيح البخاري
رقم6249 :
وجاء طول اخليمة يف رواية مسلم:
«طوهلا ستون ميال» .صحيح :رواه مسلم يف صحيحه عن عن أيب بكر بن
عبد هللا بن قيس عن أبيه رقم8252 :
والستون ميل تعادل 91518 :مرتا ،أي أن مساحة خيمة املؤمن يف
اجلنة 9585 :مليون مرت مربع تقريبا!
نعم  ..أكثر من تسعة آالف مليون مرت مربع هي مساحة خيمة كل مؤمن
يف اجلنة ،فتصور خيمة واسعة حيتاج فيها املرء إىل وسيلة انتقال للتنقل بني
أرجائها ،إال أن حيملك هللا فيها على ما شاء من خلقه ،كما حدث مع عبد
الرمحن بن ساعدة حني قال له رسول هللا ^:
«إن أدخلك هللا اجلنة اي عبدالرمحن ،كان لك فيها فرس من ايقوت ،له
جناحان ،تطري بك حيث شئت» .صحيح الرتغيب رقم 5455 :
أو لعلك ترى يف اجلنة جعفر بن أيب طالب  يطري جبناحني ،فتطمع أن
تكون مثله ،فيجعل هللا لك جناحني تطري هبما حيث تشاء.
أو لعل هللا جيعلك تطري بال جناحني ،ومبا ال حتيط به العقول!
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فارق آخر هام:
املرت يف هذه اخليمة ليس مرتا عاداي كما يف الدنيا ،بل املرت الواحد –واألقل
منه -أغلى من الدنيا وما فيها .قال النيب ^:
«موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها».
صحيح :رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي كما يف صحيح
البخاري رقم5858 :
ويبلغ من اتسا اخليمة ،أن الزوجة فيها ال ترى ما يصنع زوجها مع بقية
أهله ،ولعل سبب هذا تباعد املسافات بينهم ،أو ملراعاة اخلصوصية ،فإن
املؤمن إذا الطف أهله مل حيب أن يره أحد ،وال حتتاج يف اجلنة حني تلتقي
أبهلك أن يكون هذا خلف جدار أو من وراء ابب أو ستار ،فقد ضمن
هللا لك أال يرى بعضكم بعضا ،وهذا من ألطف ألوان النعيم.
ورغم أن نساء املؤمن يف اجلنة لو رأوا بعضهم ،لن يكون بينهم ما بني نساء
الدنيا من الغرية ،ومع هذا فإن املؤمن يطوف على أهله ،وال يراه أحد.
وما أمجل قول ابن القيم:
للعبد فيها خيمة من لؤلؤ..
قد جوفَت هي صنعة الرمحن

ستون ميال طوهلا يف اجلو يف..
كل الزوااي أمجل النسوان
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اجلميع فال يشاهد بعضهم..
يغشى
َ
بعضا وهذا التسا مكان

وخيمة املؤمن هلا أبواب كثرية ،لكن ليس أي أبواب ،بل كما قال أبو
الدرداء :

«اخليمة :لؤلؤة واحدة ،هلا سبعون اباب ،كلمها در«.
قصور حمجوزة مسبقا!
أوهلا قصر ألحب اخللق إىل رسول هللا ^ :خدجية رضي هللا عنها ،فعن أيب
هريرة  قال:
أتى جربيل النيب ^ ،فقال :اي رسول هللا« :هذه خدجية قد أتت معها إانء
فيه إدام ،أو طعام أو شراب ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا
ٍ
قصب ،ال ص َخب فيه ،وال نصب».
ومين ،وبشرها ببيت يف اجلنة من َ
صحيح البخاري رقم5288 :

وهذه بشارة أرسلها رب العاملني من فوق سبع مساوات ألعظم نساء
املؤمنني :خدجية رضي هللا عنها ،وكان موعد تسليم البشارة :حني كانت
ص البشارة:
تنقل الطعام إىل رسول هللا ^ وهو يتحنث يف غار حراء ،ون م
والقصب :اللؤلؤ العظيم
أن هلا يف اجلنة بيتا خاصا خالصا من قصب،
َ
صب :التعب ،وكل هذا
اجملوف ،والص َخب :الصوت املزعج واجللَبة ،والن َ
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منعدم يف اجلنة ،فما املعىن إذن لنفي الصخب والنصب عن بيت خدجية يف
اجلنة ،مع أنه منفي عن كل بيوت اجلنة!!
ذكر السهيلي أن أن النيب ^ ملا دعا إىل اإلسالم أجابت خدجية طوعا ،ومل
نصب،
حتوجه يف طاعتها له إىل رفع صوت وال منازعة ،بل أزالت عنه كل َ
نفسها
وآنسته من كل وحشة ،وهونت عليه كل عسري ،بل وكانت ت تعب َ

يف خدمته غاية التعب ،وعانت معه يف سنوات اإليذاء ،فكان جزاؤها من
جنس عملها ،وبش َرها ربنا أبهنا ستسرتيح يف اجلنة من هذا كله ،وستدخل
قصرا من لؤلؤ ال مشقة فيه وال تعب ،ليكون نعيم ابلصفة املقابلة لبذهلا،
اء وفاقًا.
جز ً
لكن:

ما السر يف قوله« :من قصب» ،ومل يقل من لؤلؤ!
قصب السبق إىل اإلميان،
قالوا :لعل هذا ألن خدجية رضي هللا عنها حازت َ

فكانت أول من أسلم من النساء ،بل أول من أسلم مطلقا على أحد
األقوال ،فسابق القوم اليوم سابقهم غدا.
فإن قلت:
مل قال «ببيت» ،ومل يقل بقصر ،مع أن القصر من البيت أعلى وأشرف!
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قالوا أبهنا كانت أول ربة بيت يف اإلسالم ،فلم يكن على وجه األرض يف
أول البعثة بيت إسالم إال بيت خدجية ،وهي فضيلة مل يشاركها فيها غريها،
واجلزاء من جنس العمل.
والقصر الثاين صاحبه عمر بن اخلطاب .
عن أيب هريرة  قال:
بينا حنن عند رسول هللا ^ ،إذ قال:
«بينا أان انئم رأيتين يف اجلنة ،فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصر ،فقلت :ملن
هذا القصر! فقالوا :لعمر بن اخلطاب ،فذكرت غريته ،فوليت مدبرا ،فبكى
عمر ،وقال :أعليك أغار اي رسول هللا».
صحيح :صحيح البخاري رقم5868 :
لكن  ..هل يف اجلنة وضوء!!
ضاءة ،ويكون وضوؤها سببا
الو َ
قيل :املراد ابلوضوء هنا املعىن اللغويَ :
لزايدة حسنها وإشراق نورها ،وليس املراد منه إزالة األقذار ،فإن اجلنة
من زَهة عن كل هذا.

سرورا بعد مسا هذه البشارة ،ملا منحه هللا أو
وحق لعمر  أن يبكي ً
شوقًا إىل لقاء هللا.
ماذا داخل هذه القصور!!

عن أيب موسى األشعري  أن رسول هللا ^ قال:
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«جنتان من فضة ،آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من ذهب ،آنيتهما وما
فيهما ،وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربايء على وجهه
يف جنة عدن» .صحيح :صحيح البخاري رقم6242 :
قيل :جنتا الذهب للسابقني املقربني ،وجنتا الفضة ألصحاب اليمني.
ومقتضى احلديث أن جنيت الفضة ال ذهب فيهما ،وجنيت الذهب ال فضة
فيهما ،وهذا بعكس حديث أيب هريرة  قلنا :اي رسول هللا  ..حدثنا عن
اجلنة ،ما بناؤها! قال« :لبنة من ذهب ،ولبنة من فضة».
وأجيب عن هذا أبن لبنة الذهب ،ولبنة الفضة هي صفة حوائط اجلنة ،وأما
حديث أيب موسى ،فهو يتحدث عما داخل اجلنة من أاثث ومتا وغريه.
كيف تبين قصرا يف اجلنة!!
 .6بناء املساجد:
قال رسول هللا ^:
«من بىن هلل مسج ًدا ولو كمفحص قطاة لبيضها ،بىن هللا له بيتًا يف
اجلنة .صحيح :رواه أمحد عن ابن عباس كما يف صحيح اجلامع:
1689
قال الدمريي« :القطا ،طائر معروف ،واحده قطاة ،واجلمع قطوات».
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ومفحص القطاة هو املكان الذي تفحص القطاة عنه ،لتضع فيه
بيضها ،وترقد عليه.
وهذه بشارة لكل من شارك يف بناء مسجد كان له من األجر على
قدر مشاركته ،فلو اشرتك مجاعة يف بناء مسجد ،لكان نصيب كل
واحد منهم من الثواب مبقدار مشاركته.
وذهب بعض العلَ َماء إىل أن احلديث على ظاهره ،وأن املراد بذلك ما لو
اشرتك مجاعة يف بناء مسجد ،حبيث كان نصيب كل واحد منهم َمف َحص
قطاة ،بىن هللا لكل واحد منهم بيتًا يف اجلنة ،وفضل هللا واسع.
---

 .8قراءة سورة اإلخالص عشر مرات:

عن معاذ بن أنس اجلهين عن النيب ^ قال:
َحد} حىت خيتمها عشر مرات ،بىن هللا له
«من قرأ{ :قل ه َو اَّلل أ َ
قصرا يف اجلنة» .صحيح :السلسلة الصحيحة رقم529 :
ً

وملا سمع عمر احلديث قال« :إ ًذا نكثر!» أي نقول :عشرة من وراء
عشرة من وراء عشرة كي تكثر قصوران ،فقال رسول هللا ^« :هللا
أكثر وأفضل» ،أو قال« :أطيب».
 .5صالة اثنيت عشرة ركعة يف اليوم والليلة من غري الفريضة:
وهذه هي السنن الرواتب ،قال النيب ^:
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«ما من عبد مسلم يصلى هلل كل يوم ثنيت عشرة ركعة ،تطوعا غري
فريضة ،إال بىن هللا له بيتا ّف اجلنة ،أو إال بين له بيت ّف اجلنة».
صحيح :رواه مسلم يف صحيحه عن رقم.6489 :
ولعل هذا وعد خاص مبن واظب على هذه الركعات ،و هو ظاهر ما
ذهب إليه ابن أيب شيبة يف مصنفه حيث بوب عليه بقوله( :يف ثواب
من اثبر اثين عشرة ركعة من التطو ) ،والنسائي يف السنن الكربى
ابب( :ثواب من اثبر على اثنيت عشرة ركعة يف اليوم والليلة).
وهذه الرواتب اثنتا عشرة ركعة :أربع قبل الظهر ،واثنتان بعدها،
واثنتان بعد املغرب ،واثنتان بعد العشاء ،واثنتان قبل الفجر.

صورة :كيف حتجز قصرا يف اجلنة

ما عنوان قصري!!
كيف سيعرف كل واحد من أهل اجلنة منزله من بني ما ال حيصى من
بيوت أهل اجلنة!!
هل سيسألون عن عناوين قصورهم!!
وهل حيتاجون إىل دليل!!
واجلواب :كال .قال تعاىلَ :ويدخلهم اجلَنةَ َعرفَ َها َهلم﴾ [حممد.]1:
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قال جماهد« :يهتدي أهلها إىل بيوهتم ومساكنهم ،وحيث قسم هللا هلم
منها ،ال خيطئوهنا كأهنم ساكنوها منذ خلقوا ،ال يستدلون عليها
أحدا».
وقال ابن عباس:
«هم أعرف مبنازهلم من أهل اجلمعة إذا انصرفوا إىل منازهلم».
ضيق النار!
إن كانت راحة اجلنة مقرونة بسعتها ،فإن جحيم النار مقرتن بضيقها،
فيضيق هللا على أهل النار أماكنهم ،حىت تضيق عليهم نفوسهم ،فإن
الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة ،لذا وص َفت اجلنة أبن عرضها

السموات واألرض.

ومع أن النار واسعة جدا ،وقعرها –كما مر بك -بعيد جدا ،لكن مع
ذلك تضيق على سكاهنا ،ويزداد الضيق كلما ألقي يف النار فوج جديد،
والنار مع كل هذا تنطق وتقول :هل من مزيد!
(وإ َذا
ملا قرئ على عمر بن عبد العزيز -وهو أمري املدينة -قول هللا تعاىلَ :

ورا) ،بكى عمر حىت غلبه
ني َد َعوا هنَال َ
ألقوا من َها َم َك ًاان َ
ضي ًقا م َقرن َ
ك ثب ً
البكاء ،وعال نشيجه ،فقام من جملسه ،ودخل بيته ،وتفرق الناس.
والتضييق على أهل النار حاصل رغم ضخامة جثة الكافر اليت جاء ذكرها
يف احلديث:
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«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذرا اجلبار ،وإن ضرسه مثل
أحد ،وإن جملسه من جهنم ما بني مكة واملدينة» .صحيح :رواه الرتمذي
واحلاكم عن أيب هريرة كما يف صحيح اجلامع رقم8666 :
ويف حديث أيب هريرة  عن النيب ^ قال:
«ما بني منكيب الكافر يف النار مسرية ثالثة أايم للراكب املسر ».
صحيح :رواه الشيخان عن أيب هريرة كما يف صحيح اجلامع رقم5596 :
تتضخم جثة الكافر لتصبح مثل سالسل اجلبال الضخمة؛ لتتذوق كل
خلية من جسده أمل العذاب وضراوة النريان ،فيكون أبلغ يف اإليالم ،مع ما
يعانيه من ضيق املكان ،والتقييد ابلسالسل واألغالل.
خصصه هللا يف جهنم للمتكْبين ،وهو
والضيق يوحي به كذلك السجن الذي َّ
سجن بولس ،كما جاء يف احلديث:
«حي َشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال ،يغشاهم الذل من

كل مكان ،يساقون إىل سجن يف جهنم يسمى بولس ،تعلوهم انر األنيار،

يس َقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال» .حسن :رواه أمحد والرتمذي عن

ابن عمرو كما صحيح اجلامع رقم0808 :
وال تعارض بني حشر املتكْبين كأمثال الذر وضخامة أجساد الكافر يف النار،
فقد يكون ساعة احلشر يف حجم الذر لكن تتضخم جثته حني يدخل النار.
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وبولس مشتق من (اإلبالس) مبعىن :اليأس ،ولعل هذا السجن ُِسُي به؛ ِ
ليأس
ِ
داخله من اخلالص.
وسيت (انر األنيار) كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها أشد من مجيع
أنواع انر جهنم.
اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
بني سعة قصور اجلنة ،وضيق سجون النار!!
سابعا :أشجار اجلنة  +أشجار النار (الزقوم)
ما معىن اجلنة بغري شجر!!
لكنه ليس أي شجر ،فعن أيب هريرة  أن رسول هللا ^ قال:
«ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب».صحيح :رواه الرتمذي عن أيب
هريرة كما يف صحيح اجلامع رقم5164 :
وإليك ثالثة أنوا من شجر اجلنة كما جاء ذكرها يف األحاديث ،وهي على
سبيل املثال ال احلصر:
 -6شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام :
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هي شجرة هائلة ،ال يعرف قدرها إال من خلقها ،وقد أوضح رسول هللا
^ عظمة هذه الشجرة ،فأخرب أن راكب الفرس املعد للسباق حيتاج ملائة
عام حىت يقطعها ،فعن أيب سعيد اخلدري  قال:
«إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب اجلواد املضمر السريع يف ظلها مائة
عام ،ما يقطعها» .صحيح :رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي عن أنس
كما يف صحيح اجلامع رقم8685 :
شجرة عجيبة ال حييط بعظمتها عقل ،وال يعلم قدرها إال من رآها ،ولن
نراها حىت ندخل اجلنة.
بلغ هذا احلديث كعب األحبار ،فقال:
«صدق والذي أنزل الفرقان على لسان حممد ،لو أن رجال ركب حقه أو
جذعه (دابته) ،مث سار يف أصل تلك الشجرة ما بلغها حىت يسقط هرما،
إن هللا تعاىل غرسها بيده ،ونفخ فيها من روحه ،وما يف اجلنة هنر إال وخيرج
من أصلها».
ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة  عن النيب ^ قال:
«إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة ،واقرؤوا إن شئتم:
(وظل ممدود) [الواقعة ."]58 :
واستدل هبذا على سعة حدائقك يف اجلنة ،فالشجرة الواحدة من أشجارها
هذه صفتها.
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وأتمل يف سعة ممتلكاتك يف اجلنة مبا ال يعرب عنه إال بقوله تعاىل{ :وإذا
كبريا}.
رأيت مث رأيت ً
نعيما ومل ًكا ً
وتسل بسعة اآلخرة اي كل من ضاقت به الدنيا.
والظل ممدود هو الذي ال ينحسر كظل الدنيا؛ فظل الدنيا يتقلص ،أما ظل
اجلنة فدائم ،ال ينحسر وال يتقلص.
وهنا يربز سؤال:
كيف يكون يف اجلنة ظل وليس فيها مشس!!
واجلواب:
املراد من قوله «ظلها» :كنفها وما تسرته أغصاهنا.
وقيل :نعيمها ،ومنه قوهلم :عيش ظليل.
قال زكراي األنصاري يف (فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن):
«الظل يكون من أشجار اجلنة ألهنا تظللهم من نور العرش ،لئال يبهر
أبصارهم ،فإنه أعظم من نور الشمس».
قال القرطيب:
«وامل حوج إىل هذا التأويل أن الظل يف عرف أهل الدنيا ما يقي من حر
الشمس وأذاها ،وليس يف اجلنة مشس وال أذى».
 -8سدرة املنتهى:
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وهي الشجرة اليت ذكرها هللا تعاىل يف سورة النجم ،وأخرب أن النيب ^ رأى
جربيل على صورته املالئكية عندها ،وهي شجرة عظيمة عند جنة املأوى،
فوق السماء السابعة:
(ولقد رآها نزلة أخرى * عند سدرة املنتهى * عندها جنة املأوى * إذ
يغشى السدرة ما يغشى) [النجم.]61-65:
ومسيت سدرة املنتهى ،ألنه ينتهي إليها ما يعرج من األرض ،وينزل إليها ما
ينزل من هللا من الوحي وغريه.
أو النتهاء علم اخلالئق إليها.
أو لكوهنا فوق السماوات واألرض ،فهي املنتهى يف العلو واالرتفا .
أو ألنه مل جياوزها أحد إال رسول هللا ^.
وقد أخرب هللا أن هذه الشجرة يغشاها ما يغشاها من اخلريات اليت ال حييط
هبا وصف ،وذكروا يف فائدة عدم حتديد اآلية ملا يغشى السدرة :اإلهبام
والتهويل ،حىت ولو علم بعضه عن طريق األحاديث ،فإن ما يغشاها أشياء
كثرية ال ميكن أن حياط هبا أو تستَ قصى ،فمنها مثال:

 فراش من ذهب كما جاء يف حديث ابن مسعود. ألوان قال عنها النيب ^« :فغشيها ألوان ال يدري ما هي» ،يعين اليستطيع أن يصف هذه األلوان ،ألن اجلنة حتوي ألواان جديدة مل
يعرفها أهل الدنيا ،ولن يعرفوها إال يف اجلنة.
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 أو غري ذلك مما ال يعلمه إال هللا ،وفيه تشويق.وقد وصف رسول هللا ^ بعض أوصاف شجرة سدرة املنتهى ،فقال:
«مث ذهب يب إىل سدرة املنتهى ،وإذا ورقها كآذان الفيلة ،وإذا مثرها
كالقالل ،فلما غشيها من أمر هللا ما غشيها تغريت ،فما أحد من خلق هللا
يستطيع أن يصفها من حسنها».
يوصف:
وقال مقاتل يف حماولة لوصف مجاهلا الذي ال َ

«هي شجرة حتمل احللي واحللل والثمار من مجيع األلوان ،لو أن ورقة

وض َعت منها يف األرض ألضاءت ألهل األرض».

وقال ابن دحيان يف سبب اختيار سدرة املنتهى لرحلة املعراج:
«اختريت السدرة دون غريها؛ ألن فيها ثالثة أوصاف :ظل مديد ،وطعم
لذيذ ،ورائحة زكية ،فكانت مبنزلة اإلميان الذي جيمع القول والعمل والنية،
فالظل مبنزلة العمل ،والطعم مبنزلة النية ،والرائحة مبنزلة القول».
 -5شجرة طوىب:
شجرة طوىب شجرة عظيمة ترج منها ثياب أهل اجلنة ،فهي مبثابة مصنع
ثياب أهل اجلنة ،فعن أيب سعيد اخلدري  أن رجالً أتى النيب ^ ،فقال
له :اي رسول هللا  ..طوىب ملن رآك وآمن بك! فقال :طوىب ملن رآين وآمن
يب ،مث طوىب مث طوىب مث طوىب ملن آمن يب ومل يرين .قال له رجل :وما
طوىب! قال:
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«شجرة يف اجلنة مسرية مائة عام ،ثياب أهل اجلنة ترج من أكمامها».
حسن :رواه أمحد وابن حبان غن أيب سعيد كما يف صحيح اجلامع الصغري
رقم4548 :
وتيل أنك كلما أردت ثواب جديدا -مع أن ثياب اجلنة ال تبلى -ذهبت
إىل حديقة قصرك ،فانتقيت منها ثواب جديدا ،تقطفه من شجرة من
أشجارك الرائعة.
كيف أزيد غراسي يف اجلنة!!
عن أيب هريرة  أن رسول هللا ^ مر به وهو يغرس غرسا ،فقال« :اي
أاب هريرة  ..ما الذي تغرس!!» قلت :غراسا يل.
قال« :أال أدلك على غراس خري لك من هذا!».
قال :بلى اي رسول هللا.
قال رسول هللا ^ :
غرس لك بكل
«تقول :سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب ،ي َ
كلمة منها شجرة يف اجلنة» .صحيح :رواه ابن ماجة واحلاكم عن أيب هريرة
كما يف صحيح اجلامع رقم8165 :

صورة :ما معىن اجلنة بغري شجر! وغراس اجلنة بكثرة الذكر

وهي بشارة خليل الرمحن اليت نقلها لنا النيب عليه الصالة والسالم ،فقد
روى الرتمذي عن ابن مسعود  قال:
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قال رسول هللا ^:
ي يب ،فقال :اي حممد  ..أقرئ أمتك أن اجلنة أرض
«لقيت إبراهيم ليلة أسر َ

طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا قيعان ،وأن غراسها :سبحان هللا ،واحلمد هلل،

وال إله إال هللا ،وهللا أكرب» .حسن :رواه الرتمذي عن ابن مسعود كما يف
صحيح اجلامع رقم5658 :
وقيعان :مجع قا  ،وهي األرض املستوية اليت ال غرس فيها وال بناء ،فاجلنة
كانت قيعاان ،مث أوجد هللا فيها قصورها وأشجارها حبسب أعمال أصحاهبا،
فمن كان عمله الصاحل أكثر ،يكون ملكه أكثر ،ونعيمه يف اجلنة أكرب.
إن ذكر هللا عز وجل والعمل للفوز ابجلنة كان هو موضع النقاش الذي
جرى بني أعظم نبيني على مدار التاريخ :خليل الرمحن ،وخامت األنبياء،
وهي وصية لألمة مجعاء من أبيها إبراهيم ،أوصاهم هبا بعد أن سلم عليهم،
وجاءت وصيته بعد التحاقه ابلرفيق األعلى ومعاينة نعيم اجلنة األغلى،
فأخرب مبا رأى ال ما مسع ،فكانت وصيته أغلى وأوقع!
أرض اجلنة قيعان ،واألذكار واألعمال الصاحلة هلا عمران ،فبها تبىن
غرس أشجار اجلنان ،فإذا مت الغراس وتكامل البنيان ،انتقل إليها
القصور ،وت َ

السكان.

وما أسهل االستكثار من أشجار اجلنة اليوم ،فما أسهل قول اللسان! بل
هو وهللا أسهل األعمال! لكن وراءه أعظم األجر والثواب! .
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ولذا كانت وصية النيب ^:
«ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا».
وملا سأله معاذ بن جبل :أي األعمال أحب إىل هللا! قال:
«أن متوت ولسانك رطب من ذكر هللا».
حسن :رواه البيهقي والطرباين عن معاذ كما يف صحيح اجلامع رقم615 :
فاملؤمنون موقنون ابألجر ،لذا يستكثرون من الذكر ،فال يفارقهم حىت وهم
جيودون أبنفسهم حىت نزول القرب .جاء يف مسند أمحد إبسناد حسن :قال
رسول هللا ^:
«املؤمن ترج نفسه من بني جنبيه وهو حيمد هللا عز وجل» .حسن :مسند
أمحد رقم8645 :
وسر محد العبد لربه عند موته أن هللا أطلعه على منزلته ّف اجلنة ،فيحمد
هللا عليها.
ومن غفل عن األجر ،انقطع عن الذكر ،وكان هذا من عالمات جهله
غبائه ،وقد وصفه هبذا الوصف رسول هللا ^ ،فقال:
«ما تستق مل الشمس فيبقى شيء من خلق هللا إال سبح هللا حبمده إال ما

كان من الشياطني وأغبياء بين آدم» .حسن :رواه ابن السين عن عمرو بن

عبسة كما يف صحيح اجلامع رقم5599 :
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فغيب كل الغباوة من انقطع عن ذكر هللا رغم غنائمه الغالية وأرابحه املغرية،
فكل شيء عند ارتفا مشس النهار يسبح هللا إال ما كان من شيطان مريد
أو عبد عنيد ،وأتمل يف احلديث:
كيف كان غياب الذكر سببا القرتان العبد ابلشيطان ،وكأن قيد الشيطان
ال يوضع يف يد العبد إال ببعده عن ذكر ربه.
شجر النار:
شجرة الزقوم هي شجرة جهنم األشهر ،وهي شجرة فظيعة املنظر ،كريهة
الطعم والرائحة ،غذيَت ابلنار ،وخل َقت من انر ،وحتيا ابلنار كما حتيا
األشجار بربد املاء ،فال حترتق كسائر أشجار الدنيا ابلنار ،وجي َرب على تناوهلا
أهل النار.

قال هللا تعاىل عنها يف سورة الصافات:
إهنَا َش َج َرة َت رج يف أَص ل اجلَح يم ( )16طَلع َه ا َكأَن ه رءوس الش يَاطني

( )15فَ إهنم َآلكل و َن من َه ا فَ َم الئو َن من َه ا البط و َن ( )11مث إن َهل م َعلَي َه ا
لَ َش وًاب م ن َمح ٍيم ( )14مث إن َم رج َعهم َإل َىل اجلَح يم ([﴾ )12الص افات:
.]12-16

وتش بيه طل ع ش جرة الزق وم أي مثاره ا ابلش يطان؛ لق بح منظره ا ،ورع ب
كل من ينظر إليها ،ومع أنه مل ير أحد الشيطا َن ح ىت خي اف من ه ،لك ن كف ى
بصورته اجملهولة رعبا ،فصورة الشيطان أق بح الص ور يف ع رف الن اس ،ويعلَ م

هبذا أن العذاب بشجرة الزقوم نوعان:
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 نفسي معنوي :ابلقبح واخلوف والرعب. ومادي :بطعمها املر ورائحته ا اخلبيث ة ،وغلياهن ا يف البط ون بع د أكله اكغل ي احلم يم ،وهل ا م ن اآلاثر م ا ال يعلم ه إال هللا .ق ال أب و عم ران
اجل وىن« :بلغنَ ا أن اب ن آدم َال ي نهش من َه ا هنش ه إال هنش ت من ه
مثلها».
َ
لكن رسول هللا ﷺ عرض لنا بعض عذاهبا املادي ،فقال ﷺ:
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف دار الدنيا ألفسدت عل ى أه ل ال دنيا
معايشهم ،فكيف مبن تكون طعامه!!» .صحيح :رواه أمح د والرتم ذي واب ن
ماجة واحلاكم كما يف صحيح اجلامع رقم5858 :

صورة :قطرة من شجرة الزقوم تفسد كل صور

تيل!
قطرة واحدة من هذه الشجرة كفيلة أبن تفسد كل صور احلياة على وجه
األرض ،فال ينتفع الناس مبياه البحار واألهنار بعد ما أفسدهتا قطرة الزقوم،
ويتعفن اهلواء وتتغري األجواء أبثر هذه القطرة اخلبيثة ،وتفسد األطعمة
واألشربة مبرارة قطرة واحدة ،فال يطيق أحد من الناس أكلها.
فكيف مبن كانت هذه الشجرة طعامه الدائم واملستمر!!
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يل َقى اجلو على أهل النار ،فيستغيثون منه ،فيغاثون بشجرة الزقوم ،ليكون
حاهلم :كاملستنجري من الرمضاء ابلنار.
فَإهنم َآلكلو َن من َها فَ َمالئو َن من َها البطو َن﴾:

ومم ا يض اعف ع ذاب أه ل الن ار بش جرة الزق وم :أكله م املس تمر منه ا
ح ىت متتل ئ بط وهنم ،لغلب ة اجل و املس يطر عل يهم ،أو ألن مالئك ة الع ذاب
جيربون أهل النار على األكل منها؛ فيكون هذا عذااب فوق العذاب.
سقيا ،واستغاثوا طلبا
فإذا امتألت بطوهنم منها وغلَبَهم العطش ،طلبوا ال م

للم اء ،وط ال انتظ ارهم هن اك ،كم ا تن ء ب ه كلم ة (مث) ال يت تفي د الرتاخ ي
الزم اين ،فيق دم الش راب إل يهم –بع د ط ول انتظ ار -محيم ا غاي ة يف احل رارة،
يقطع األمعاء واألوصال ،مث ماذا!!
مث إن َمرج َعهم َإل َىل اجلَحيم﴾

ويف ه ذا إش ارة إىل إن الزق وم واحلم يم يق دم إىل أه ل الن ار قب ل دخوهل ا،
فتسوقهم مالئكة العذاب عن من ازهلم يف اجلح يم إىل ش جر الزق وم واحلم يم،
في أكلون منه ا إىل أن متتل ئ بط وهنم ،مث يس َقون م ن احلم يم ،مث ي َردون إىل

من ازهلم يف جه نم ،أو املقص ود أن طبيع ة ع ذاهبم تتض من ال رتدد ب ني من ازهلم
النارية وبني شجر الزقوم ،ذهااب وإاياب ،كما يف سورة الرمحن( :يطوف ون بينه ا
وبني محيم آن).
لكن  ..ما فائدة التأمل يف شجرة الزقوم وغريها من أطعمة أهل النار!!
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الفائدة :إذا انشغلت النفس ابلتفكر يف لذائذ الدنيا احملرمة ،وقضاء
الشهوات من غري احلالل ،وقبل أن يستزلك الشيطان وجيعلك عبدا
لشهوتك وأسريا عند هواك ،أتيت هذه األحاديث لتخاطبك:
كنت ال تصرب اليوم على مقاساة أقل القليل من عذاب السعري ،بل
إذا َ
تعجز عن الصرب على أدىن آالم الدنيا كوجع الضرس أو صدا الرأس،
فكيف تصرب غدا على األكل من شجرة النار!!
فريدعك هذا الرتهيب ،وحيول بينك وبني السقوط يف فخاخ الشيطان
وهاوية العصيان.
اي مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار!!
بني أشجار طوىب اجلنة ،وأشجار الزقوم يف النار!!
اثمنا :ثياب أهل اجلنة وثياب أهل النار
من أين ترج ثياب أهل اجلنة!!
هناك طريقتان لصناعة مالبس أهل اجلنة:
الطريقة األوىل :ما مر بك من شجرة طوىب اليت ترج ثياب أهل اجلنة من
أكمامها.
الطريقة الثانية :تفتق مثار اجلنة عن هذه الثياب ،كما يف حديث عبد هللا بن
عمرو :
78

جاء رجل إىل النيب ^ ،فقال :اي رسول هللا! أخربان عن ثياب أهل اجلنة
نسج! فضحك بعض القوم ،فقال رسول هللا ^:
خلقا تلق أم نسجا ت َ
«مم تضحكون!! من جاهل يسأل عاملا!» مث أكب رسول هللا ^ ،مث
قال« :أين السائل!».
قال :هو ذا أان اي رسول هللا!
قال« :ال بل تشقق عنها مثر اجلنة (ثالث مرات)».
صحيح :مسند أمحد رقم4895 :
وقد ذكر ابن أيب الدنيا أن ابن عباس -رضي هللا عنهما -سئل عن حلَل
اجلنة ،فقال:
«فيها شجر فيه مثر كأنه الرمان ،فإذا أراد ويل هللا كسوة احندرت إليه من
غصنها ،فانفلقت عن سبعني حلة ألواان بعد ألوان ،مث تنطبق وترجع كما
كانت».
ثياب ال تبلى:

قال رسول اهلل ^« :من يدخل اجلنة ينعم في ا ال يبأس ،الَ َت ْب َىل ثيابه ،وال يفنى َشبابه».
صحيح :رواه مسلم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم7757 :
نفى النبي ^ عن أهل اجلنة مجيع املرضات الروحية والنفسية ،فنفى عن م البؤس ،ألن اإلنسان يف الدنيا قد
يتنعم فرتة قبل أن يصيبه البؤس ،فنفى كل ما ينال من نعيم أهل اجلنة.
هذا عن الباطن ،وأما عن الظاهر ،فثياهبم التي يرتدوهنا ال تبىل م ام طالت إقامت م يف اجلنة ودام ارتداؤهم
هلا ،تظل جديدة كأن مل تل َبس من قبل.
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لني الثياب:
روى البخاري يف صحيحه عن الرباء بن عازب ريض اهلل عن ام قال:
أ ْهد َي ْت للنبي ^ حلة حرير ،فجعل أصحابه يمسوهنا ويعجبون من لين ا ،فقال رسول اهلل ^:
«أتعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ خري من ا ،أو ألني» .صحيح :صحيح البخاري رقم4754 :
وختيل أن جمرد املناديل التي يمسح هبا وج ه ويديه أفضل من كل هدايا امللوك وكنوزهم.
هذه وصية نبوية هندهيا ملن انب ر بمشاهد القصور الفاخرة ،وخطفت برصه املراكب الفارهة ،والتوى عنقه
ملتابعة ثياب أهل الثراء الناعمة:
نسيت -روعة
أال تغرت هبذا النعيم الزائل ،وتذكر دائام ما يف اجلنة من مناديل سعد بن معاذ ،وتأمل –كلام
َ
نعيم ا ّ
األخاذ.

مم صن َعت هذه الثياب!

أخرب سبحانه وتعاىل عن نوعية هذه الثياب فقال( :ولباس م في ا حرير) ،وهذا احلرير نوعان( :يلبسون من

سندس و إستربق).
فالسندس ما رق من احلرير ،واإلستربق ما غلظ منه.
وألن السندس هو رقيق الديباج ،ف و شفاف ترى من ورائه لون البرشة ،ليضاعف هذا من مجال أهل اجلنة،
وهو سندس أخرض ،واألخرض أحسن األلوان ،وكان شعار امللوك ،وهو أمتع للعني ،فكان السندس
احلريري ألني الثياب للجلد ،ولونه أفضل األلوان للعني.
وأما اإلستربق ف و احلرير الغليظ السميك الذي يسرت مجال البرشة ،فيزيده استتارا وفتنة ،والنفس تتشوق
دائام إىل ما أخفي عن ا من اجلامل أكثر مما ظ ر منه.
واملعنى :أن فوق م ثيابا من الصنفني ،يلبسون هذا وذاك ،مجعا بني حماسن النوعني ،وهي أفخر لباس امللوك
وأهل الثراء.
ومن ثياب نساء اجلنة :اخلامر ،لقول النبي ^:
«ولنصيف ا عىل رأس ا خري من الدنيا وما في ا» رواه البخاري رقم4847 :
هذا قدر اخلامر ،فام قدر صاحبة اخلامر؟!

80

وختيل! كيف أن قطعة قامش واحدة من اجلنة أغىل من كل نعيم الدنيا.

ثياب أهل النار!
وهي نوعان:

النو األول :القطران
اجلرب يف اإلبل كدواء ،لكنه يوم القيامة يكون من أشد ألوان
أما القطران ،فكان العرب يطلون به مواضع َ
الداء وأسباب العذاب .قال إسامعيل حقي:
«ي َ
طىل به جلود أهل النار ،يعود طالؤه هلم كالرسابيل ،ليجتمع علي م األلوان األربعة من العذاب:
لذع القطران وحرقته
وإرساع النار يف جلودهم
واللون املوحش
ونتن الريح».
عىل أن التفاوت بني القطرانني كالتفاوت بني النارين ،فقد ورد( :ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار
ج نم) ،وق ْس علي ا القطران.
وقد ورد التعذيب به للنائحة كام يف احلديث:
«النائحة إذا مل تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعلي ا رسبال م ْن َقطران ،ود ْرع م ْن َج َرب».
صحيح :رواه أمحد ومسلم عن أيب مالك األشعري كام يف صحيح اجلامع رقم7844 :
والرسبال هو القميص ،وهو هنا قميص منسوج من َقطران ،ترتديه -كعذاب هلا -املرأة النائحة يوم القيامة ،
وفوق هذا يسلط عىل أعضائ ا اجلرب واحلكة ،بحيث يغطي اجلرب مجيع جسدها تغطية الدرع للجسد،
والدرع يف اللغة :قميص النساء.
فجمع اهلل عىل النائحة بني عذاب القطران وحرارته وحرقته ونتنه وسواده واشتعاله ،وعذاب اجلرب الذي
يمزق اجللد ويقطع اللحم؛ كام جتمع املرأة بني القميص والدرع.
ر
وذكروا يف احلكمة من ختصيص النائحة بدرع اجلرب وج ني:
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أحدمها :أن النائحة كانت ختمش وج ا وتلطمه ،فابتليت باجلرب الذي ال صرب هلا عليه إال باخلمش
والتمزيق.
والثاين :أهنا كانت جترح بكلامتا قلوب احلارضين ،فعوقبت عىل ذلك بام يامثله يف الصورة ،جزاءا وفاقا،
واجلزاء من جنس العمل.
لكن هل تشمل النياحة البكاء حزنا عىل فراق امليت؟! وما الفارق بين ام؟!
واجلواب:
البكاء معروف ،وهو دمع العني.
وأما النياحة ،فاملقصود هبا ندب امليت ،وتعديد حماسنه ،أو الرنة وهي النغمة املعروفة للنساء يف حالة الندب
أو الرصاخ ،ونحو ذلك من أفعال النائحات املعروفة.

النو الثاين :ثياب النار

ين َك َفروا ق رط َع ْت َهل ْم ث َياب م ْن نَار)
( َفالذ َ

كان إبراهيم التيمي إذا تال هذه اخآية يقول:
«سبحان من خلق من النار ثيابا».
واملعنى أن النريان حتيط هبم إحاطة الثياب ،أو أن اهلل جعل هلم ثيابا نارية مفصلة عىل قدر هم ،ليعم م العذاب
من كل جانب ،فال ينجو عضو من النار ،وال خلية من خاليا اجلسد من العذاب .قال وهب بن منبره« :كس
أهل النار ،والعري كان خريا هلم ،وأعطوا احلياة ،واملوت كان خريا هلم».
وألن الثياب تشمل مجيع اجلسد غري الرأس ،أفرد اهلل الرؤوس بالذكر بقوله :ي َصب م ْن َف ْوق رؤس م
احلميم
َْ
وهذا عام لكل أهل النار ،لكن ورد أن ثيابا خاصة لبعض أصحاب الذنوب ،فقد خرج أبو داود وغريه من
النبي ^ قال:
حديث املستورد عن ر
«من أكل برجل مسلم أكلة فإن اهلل يطعمه مثل ا من ج نم.
ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا ،فإن اهلل يكسوه مثله من ج نم.
ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء ،فإن اهلل يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة».
صحيح :رواه أمحد وأبوداود واحلاكم عن املستورد بن شداد كام يف صحيح اجلامع رقم7574 :
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وإليكم أمثلة عملية حياتية ألصحاب هذا احلديث:
رجل غش مسلام يف البيع والرشاء ،فأكل ماله باحلرام.
رجل غصب مال مسلم بغري وجه حق.
رجل كسب ماال بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه يف عر

أحد.

رجل عمل عمال أخذ عليه راتبا :لتعرضه ملسلم باألذى والرضر.
رجل ذم رجال عند عند شخص يعجبه النيل منه؛ ليطعمه شيئا أو ينال منه رزقا.
كل هؤالء يعاقب م اهلل تعاىل بأن يأكلوا يف النار مثل األكلة التي أكلوها ،ويلبسوا مثل اللباس الذي ارتدوه،
لكن الطعام من نار ،والثياب نارية!
يا مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار؟!
بني لني ثياب أهل اجلنة ،وحرارة ثياب أهل النار؟!

اتسعا :طيور اجلنة

حلم َط ْري مما َي ْش َت َ
ون)
يف اجلنة من الطيور ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،قال تعاىل يف بعض طعام أهل اجلنةَ ( :و َ ْ

[الواقعة .]44 :
ومشوقا:
قال ابن عباس شارحا
ر
«خيطر عىل قلبه الطري ،فيصري ً
ممثال بني يديه عىل ما اشت ى».
قال اخلازن:
«فإن قلت :هل يف ختصيص الفاك ة بالتخري ،واللحم باالشت اء بالغة؟.
قلت:
نعم ،وكيف ال؟ ويف كل حرف من حروف القرآن بالغة وفصاحة ،والذي يظ ر فيه أن اللحم والفاك ة إذا
حرضا عند اجلائع متيل نفسه إىل اللحم ،وإذا حرضا عند الشبعان متيل نفسه إىل الفاك ة ،فاجلائع م ْشتَه،
والشبعان غري م ْش َته ،بل هو خمتار ،وأهل اجلنة إنام يأكلون ال من جوع بل للتفكه ،فميل م إىل الفاك ة أكثر
فيتخريوهنا ،وهلذا ذكرت يف مواضع كثرية من القرآن بخالف اللحم ،وإذا اشت اه حرض بني يديه عىل ما
يشت يه ،فتميل نفسه إليه أدنى ميل ،وهلذا قدم الفاك ة عىل اللحم ،واهلل أعلم».
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أي أهنم ملا أكلوا من اللحم ما يشت ون أكد ذلك عدم اجلوع واألمل ،وأن أهل اجلنة إنام يأكلون تلذذا ومتتعا،
(وفي َ ا َما ت َْش َت يه ْاألَنْفس َو َت َلذ ْاألَ ْعني).
كام ذكر ربناَ :
ومن طيور اجلنة ما أخرب عنه النبي ^:
«الكوثر هنر أعطانيه اهلل يف اجلنة ،ترابه مسك ،أبيض من اللبن ،وأحىل من العسل ،ترده طائر أعناق ا مثل
أعناق اجلزر ،آكل ا أنعم من ا» .صحيح :رواه احلاكم عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم3743 :
واجلزر مجع جزور ،و(آكل ا) أي أن أهل اجلنة (أنعم من ا) :أشد نعمة من ا.
ولذا ملا قال النبي ^:
«إن طري اجلنة كأمثال الب ْخت ترعى يف شجر اجلنة».
والب ْخت نوع من اإلبل.
قال أبو بكر :يا رسول اهلل  ..إن هذه الطري ناعمة ،فقال« :أ َك َلت ا أنعم من ا -قاهلا ثالثا ،-وإين ألرجو أن
تكون ممن يأكل من ا يا أبا بكر».
صحيح :رواه أمحد والرتمذي عن أيب بكر كام يف صحيح اجلامع رقم3743 :
طعام أهل النار:
معلوم أن مقصود تناول الطعام يف الدنيا أحد أمرين:
أن يسد جوع صاحبه ،أو ي ْسمن بدنه من اهلزال ،وطعام أهل النار ليس فيه هذا وال ذاك ،ف و طعام كريه ،ال
يسد جوعا وال ي ْسمن بدنا.
يسمن َوالَ ي ْغني م ْن جوع} [ .ا ْل َغاش َية.]8-7-
{ َل ْي َس َهل ْم َط َعام إال م ْن َرضيع الَ ْ
ومن سامت طعام أهل النار أنه ذو غصة( :وطعاما ذا غصة).
أي يغص به آكله ،فال هو نازل عن حلقه ،وال هو خارج منه ،وذكر ابن عباس أنه شوك يأخذ احللق ،فال
يدخل والخيرج.
أيت عبد الرمحن بن عوف بعشائه ،وهو صائم ،فقرأ:
{إن لدينا أنكاال وجحيام * وطعاما ذا غصة وعذابا أليام} .
فلم يزل يبكي ،حتى رفع طعامه ،وما تعشى ،وإنه لصائم.
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وإذا كان عبد الرمحن بن عوف -املبرش باجلنة -يتذكر طعام أهل النار ،فكيف بمن اهنمك يف أطعمته التي
اكتسب ا من حرام؟!
يا مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار؟!
بني لذة طعام اجلنة ،ورضاوة جوع أهل النار؟!
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عاشرا :أساور أهل اجلنة وأغالل أهل النار!
كام ترى بعض الشباب اليوم يلبسون ما يسمى (األنسيال) ،فكذلك يرتدي أهل اجلنة أساور الذهب والفضة
للزينة والتأنق ،ففي حديث سعد بن أيب وقاص  عن النبي ^ قال:
«لو َأن رج ً
ال م ْن أهل اجلنة اطلع فبدا أساوره ،ل َط َمس ضوء الشمس كام تطمس الشمس ضوء النجوم».
صحيح :رواه أمحد والرتمذي عن سعد كام يف صحيح اجلامع رقم0404 :
لكن من سيح رلي م هبذه األساور التي قال اهلل في ا( :حيلون في ا من أساور من ذهب).
هل هم اخلدم؟
أم املالئكة؟!
أم اهلل رب العاملني؟!
قال سعيد بن جبري يف أنواع هذه األساور:
«عىل كل واحد من م ثالثة أسورة :واحد من ذهب ،وواحد من ورق ،وواحد من لؤلؤ».
وجيمعون بني التحيل بالثالثة لتجتمع هلم حماسن اجلنة.
وقيل :حيل الرجل الفضة ،وحيل املرأة الذهب.
أو يتقلبون بني هذه وتلك ،فتارة يلبسون الذهب ،وتارة يلبسون الفضة.
وقيل :لكل قوم ما متيل إليه نفوس م.
وقيل :خيتلف ذلك باختالف األعامل ،فبعض م حي ّىل بالفضة ،وبعض م بالذهب ،وبعض م باللؤلؤ.
وعىل أي هذه األقوال ،ف و نعيم عظيم ال خيطر ببال.
وقال كعب األحبار:
«إن يف اجلنة َم َل ًكا لو شئت أن أسميه لسميته ،يصوغ ألهل اجلنة احليل منذ خلقه اهلل إىل يوم القيامة ،لو أ ْبر َز
قلب من ا -أي :سوار من ا-لرد شعاع الشمس ،كام َترد الشمس نور القمر».

كيف تشرتي احليل يف اجلنة؟!
قال النبي ^ يف احلديث املتفق عليه:
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«تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء» .صحيح اجلامع رقم4444 :
فإذا أس َب ْغ َت وضوءك ،وكذلك األنثى إذا أسبغت وضوءها ،فإن اجلواهر ستبلغ ما يبلغ الوضوء من املؤمن،
فمن أسبغ وضوءه ،وبالغ يف إيصال املاء ملا فوق مرفقي الذراعني وكعبي الرجلني ،فإن احللية ستصل إىل ما
وصل إليه ماء الوضوء.

صورة :إسباغ الوضوء سبب زايدة حلي العبد يف اجلنة
أغالل أهل النار:
قال تعاىل عن رجل من أهل النار:
يم َصلوه ( )44ثم يف س ْلس َلة َذ ْرع َ ا َس ْبع َ
اسلكوه ()44
ون ذ َر ً
اعا َف ْ
اجلح َ
خذوه َفغلوه ( )45ثم ْ َ
واألغالل :مجع غل ،والغل :هو القيد الذي تربط به اليدان إىل رقبة اإلنسان ،فكذلك يصنع هبؤالء ،ثم
يسلسل الشقي يف سلسلة طوهلا سبعون ذراعا!!
وهل بقي هلذا الشقي قوة حتى يقاوم مالئكة العذاب؟!
وهل يستطيع الفرار حتى يق ريدوه؟!
يفر؟
إنه ال يقوى عىل احلركة ،فكيف ّ
وإن فر ،فإىل أين؟ وأبواب النار عليه مؤصدة.
إنام وظيفة القيود واألغالل :إذالل صاحب ا ،ومعاملته معاملة الدابة الذي تقاد من جلام ا إىل موضع ذبح ا.
لكن ،ملاذا كان طول السلسلة سبعني ذراعا؟.
املراد بالسبعني حقيقة هذا املقدار يف الطول ،أو لعل هذا العدد كناية عن عظيم طوهلا ،ألن العرب تستعمل
رقم السبعني للتكثري ،ألن السلسلة إذا طالت كان اإلرهاق والعذاب أشد.
فاسلكوه﴾ :أي اجعلوه مغلوال يف هذه السلسلة ،بحيث حتيط به إحاطة تامة ،وثم يف كل آية تفيد
ومعنى ﴿ ْ
الرتاخي يف الرتبة ،ال الرتاخي يف الزمن ،ألن كل عقوبة أشد من سابقت ا ،فإدخاله يف السلسلة الطويلة أعظم
من إلقائه يف اجلحيم ،كام أن إلقاءه يف اجلحيم أشد من أخذه وتقييده باألغالل ،ففائدة ﴿ثم﴾ الداللة عىل
تفاوت ما بني الغل والتصلية باجلحيم ،وما بين ا وبني السلك يف السلسلة.
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وأغالل النار وسالسل ا موجودة وجم زة من اخآن ألصحاهبا ،ومسجلة بأسامئ م .قال احلسن البرصي:
«ما يف ج نم واد وال غار وال غل وال سلسلة وال قيد إال واسم صاحب ا مكتوب عليه».
كان أبو الدرداء  حيض امرأته عىل تكثري املرق ألجل املساكني قائال وكان يقول:
«خلعنا نصف السلسلة باإليامن ،أفال نخلع نصف ا اخآخر؟!».
يشري هبذا إىل قول اهلل تعاىل عن صاحب األغالل يف النار:
(إنه ك َ
َان َال ي ْؤمن باهلل ا ْل َعظيم (َ )44و َال َحيض َع َىل َط َعام ا ْمل ْسكني ()43
يا مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار؟!
بني أساور أهل اجلنة ،وأغالل أهل النار؟!

احلادي عشر :وجوه أهل اجلنة ووجوه أهل النار
قال اهلل عن أهل اجلنة:
َرض َة النعيم} [املطففني]43 :
{ َت ْعرف يف وجوه ْم ن ْ َ
تستطيع التع رف عىل أهل اجلنة بمجرد أول نظرة إلي م ،فإذا رأيت م عرفت أهنم من أهل النعيم ،مما ترى من
ح ْسن م الباهر والنور الذي يفيض من وجوه م.
قال عطاء» :وذلك أن اهلل تعاىل زاد يف مجاهلم ،ويف ألواهنم ،ما ال يصفه واصف«.
والنرضة يف الوجه سبب ا الرسور الذي يف القلب ،كام ترى يف وجوه أهل الثراء أثر الرتف والنعمة ،بام يدلك
عىل ما هم فيه من النعيم العظيم.
واختريَ ﴿ :ت ْعرف يف وجوه م﴾ بدال من ﴿ترى عىل وجوه م﴾ مع أن املعرفة تتعلق باألمور اخلفية ،والرؤية
تتعلق باألمور الواضحة اجللية؛ ألن ما تفيده املعرفة أعم وأتم مما تفيده الرؤية؛ فإن نعيم اجلنة من عظمته
ت
نرض ْ
يكون مشاهدا وحمسوسا ومعقوال ،وال عجب يف ذلك ،ف و أعظم نعيم عىل اإلطالق .قال الزجاجَ » :
بنعيم اجلنة«.
وقال احلسن البرصي عن نعيم اجلنة الذي أدى هلذه النرضة يف الوجوه:
»تنظر إىل اخلالق وحق هلا أن تنرض ،وهي تنظر إىل اخلالق«.
وقال آخرون عن سبب النضارة:
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»تعرف يف وجوه م رضا حمبوهبم عن م«.
وخص الوجوه ر
بالذكر مع أن النرضة تشمل سائر البدن؛ ألن نظرك إىل غريك يبدأ بتفحص وج ه ،وألن
الرسور إذا عظم يف القلب أثر يف مجال الوجه ،فيكون يف ذكر نرضة الوجه إخبار عن غاية ما عليه أهل اجلنة
من النعيم والرسور.
وما خفي من نعيم م كان أعظم ،وأكرب ،وأغىل ،وأروع!

وجوه أهل النار
أكرم ما يف اإلنسان وج ه ،ولذا هنانا رسول اهلل ^ عن رضب الوجه ،وجعل اهلل من إهانة أهل النار أن
حيرشهم يوم القيامة عىل وجوه م عميا وبك ًام وصام (ونحرشهم يوم القيامة عىل وجوه م عمي ًا وبك ًام وصام)
[ اإلرساء ،]48:ويلقون يف النار عىل وجوه م (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه م يف النار) [ النمل.]45:
وتلفح وجوه م النار وتغشاها ،فال جيدون حائال حيول بين م وبين ا (تلفح وجوه م النار وهم في ا كاحلون
) [املؤمنون.]453:
تشد أيدهيم باألغالل إىل أعناق م ،فكلام جاءهم نوع من العذاب ،اتقوه بوجوه م ،وال يقدرون عىل اتقاء
النار بأيدهيم وال بغري أيدهيم.
(أفمن يتقي بوج ه سوء العذاب يوم القيامة ) [الزمر]43:
وانظر إىل هذا املنظر الذي تقشعر هلوله األبدان:
(يوم تقلب وجوه م يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال) [ األحزاب]77 :
أرأيت كيف يقلب اللحم عىل النار؟! والسمك يف املقالة؟! فكذلك تقلب وجوه أهل النار يف النار وهم
أحياء ،ومن الذي يق رلب ا؟!
إهنا مالئكة العذاب ،تق رلب وجوه م يف النار رغام عن م ،أو جيعل اهلل تقلب وجوه م ذاتيا لتصل النار إىل
مجيع أجزاء الوجه ،ولو كان لفح النار مقترصا عىل أحد جانبي الوجه ،لكان للجانب اخآخر بعض الراحة.
وخصت الوجوه بالذكر ،ألن الوجه أكرم ما يف جسد العبد ،وألن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية
اجلسد؛ ألن الوجوه موضع احلواس الرقيقة :العيون واألفواه واخآذان واألنوف.

صورة :أي الوجهني تتار!
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رسالة ألصحاب الثراء!
دخل الفضيل بن عيا

عىل هارون الرشيد يوما ،فرأى ما حوله من نعيم واهبة ،فأراد أن ين رب ه من غفلته،

ويوقظه من سكرة قوته ،فقال له ناصحا:
«يا حسن الوجه..
دت أمرا عظيام» ،فبكى هارون.
إن
فتسوده فافعل ،فواهلل لقد ق رل َ
َ
قدرت أن ال تلفح وج ك النار ر
وما أصدق هلجة األنبياء ،وما أخوف م عىل أتباع م ،وما أشفق م عىل من آمنوا هبم ،لذا حذر عيسى عليه
السالم:
«كم من جسم صحيح ،ووجه صبيح ،ولسان فصيح ،غدا بني أطباق النار يصيح».
يا مسكني:
أبعد هذا التفصيل..حتتار؟!
بني نضارة وجوه أهل اجلنة ،وشواء وجوه أهل النار؟!

اثين عشر :اخللود :اجلنة والنار
قال رسول اهلل ^:
«يؤتى باملوت يوم القيامة فيوقف عىل الرصاط فيقال :يا أهل اجلنة! فيطلعون خائفني وجلني أن خيرجوا من
مكاهنم الذي هم فيه ،ثم يقال:
يا أهل النار! فيطلعون مستبرشين فرحني أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه ،فيقال:
هل تعرفون هذا؟
فيقولون :نعم  ..هذا املوت ،فيؤمر به فيذبح عىل الرصاط ،ثم يقال للفريقني كالمها:
خلو ٌد يف ما جتدون ،ال موت فيها أبدا».
صحيح :رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم8444 :
وهنا الفرحة األبدية هلؤالء املنعمني ،واحلرسة الرسمدية عىل أولئك امل َعذبني.
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ولوال أن اهلل خلق ألهل اخآخرة قلوبا غري القلوب ،ملات أهل اجلنة فرحا ،ومات أهل النار ترحا.
لكن اهلل يبعث م خلقا آخر ،ليتحمل أهل اجلنة روعة املفاجآت ،ويتحمل أهل النار قسوة اخآالم.
وينظر ويتذكر املؤمن إىل اخللود دائام حني متر به نعمة أو نقمة ،لذة أو شدة ،فام قيمة الدنيا م ام عظم نعيم ا
إذا كانت إىل زوال؟! وما قيمة شقائ ا م ام كان طاغيا إذا كان فانيا؟!
أخي ..
أين لذة األمس؟!
رحلت.
وما مصري لذة اليوم؟!
سرتحل.
وباقي دنياك عىل القياس!
الدنيا خيال ،واجلنة هي احلقيقة واألساس.
أخي ..
ما قولك يف عقل رجل مريض أشار عليه الطبيب بمج ود ثالثة أيام لي نأ طيلة عمره عىل الدوام؟
أيؤثر لذة أيام عىل نعيم األبد؟
نعيم اجلنة أبد ،والدنيا يف اخآخرة أقل من ثالثة أيام ،بل أحقر من ذلك بكثري.
أمحق من اشرتى لذة ساعة بعذاب سنني!!
فواهلل ما تساوي لذة سنة يف احلرام غم ساعة يف النار ،فكيف إذا كانت اللذة ساعة والعذاب أبد؟!

اخللود يف اجلنة:
لقد قال رسول اهلل ﷺ عن أهل اجلنة:
«ال تبىل ثيابه وال يفنى شبابه«.
وهذا تعريض بالدنيا الفانية ،فام عيبت الدنيا بيشء أكثر من فنائ ا ورسعة زواهلا حتى صدق في ا قول
احلسن:
أحالم نوم أو كظل زائل...
إن اللبيب بمثل ا ال خيْدَ ع
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إن العيش عيش اخآخرة.
رووا أن ملكا من امللوك بنى قرصا ،وقال :انظروا من عاب منه شيئا فأعطوه درمهني ،وكان يف من أتاهم
َ
رجل ،فقال:
«يف هذا القرص عيبان اثنان».
قالوا :وما مها؟
قال« :يموت امللك ،وخيرب القرص».
وصدق الذي قال:
طيب للعيش ما دامت منغص ًة  ...لذاته با ردكار املوت والــ َ َرم
ال َ
لذا كان كل من باع اخللود بالفاين أمحق ،وكل من ضحى بآخرته من أجل دنياه ،فام ف م التكليف ،وال ف م
طبيعة هذا الدين احلنيف.

اخللود يف النار:
َمر عمر بن اخلطاب  بكثيب من رمل فبكى ،فقيل له :ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟
قال:
«ذ َكرت َ
أهل النار ،فلو كانوا خملدين يف النار بعدد هذا الرمل ،كان هلم أمد يمدون إليه أعناق م ،ولكنه اخللود
أبدا».
واملراد باخللود طول املكث ،والعرب تطلق اسم اخللود عىل املكث الطويل ،ولذلك كانوا يسمون أوالدهم
خالدا ،تفاؤالً بطول العمر ودوام الذكر  ،وليس معنى اخللود عدم االنقطاع ،وإنام هذا ي َميز باألبدية؛ ولو
أريد اخللود األبدي للمسلم العايص يف النار –وهذا ال يكون -جليء بلفظ ( أبدا ) ،لبيان أنه ال خروج من
النار أبد الدهر.
واخللود يف القرآن نوعان :خلود أبدي ،وخلود أمدي.
فاخللود األبدي يف النار هو عقوبة الكفار ،واخللود األ َمدي إىل حني لعصاة املؤمنني.
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