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إعداد
حميدات حسن زهير

مسلم كل يستطيع محفوظة، غير الطبع حقوق
إلى التقرب منه المقصد لنأ وأتوزيعه، الكتاب هذا طباعة

الكريم. وأجهه وأإرضاء وأجل، عز الله

وأأنأ الصالحات، وأمنكم منا يتقبل أنأ تعالى فنسأله
العلى، الفردوأس أهل من يجعلنا وأأنأ برحمته، الجنة يدخلنا

قدير. شيء كل على إنه

:     من     الكتاب     يطلب
 صوريف – حميدات حسن : زهير صاحبه– 

:        هاتف.  فلسطين – الخليل
022523017 

Zuheer17@AL-islam.com:  إلكتروأني بريد

 الزاوأية باب – الخليل – وأالفرقانأ الهدى مكتبة
02 2226360:  هاتف. 

 العامة المكتبات .
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الهدى مطبعة
022250433:  هاتف – فلسطين – الخليل

الهداء
 عليه الله صلى الكريم رسولنا إلى

. وسلم
 الله رضي الكرام صحابته وإلى

. عنهم
 ّي إلى . الحأباب والد
 الغالية زوجتي إلى .
 البرار الشهداء إلى .
 البواسل الجرحأى إلى .
 الحأرار السرى إلى .
 بإسلماهم المتمسكين كل إلى

. الحنيف
 ربهم لجنات والمتشوقين .

الكتاب هُذا أأهُدي
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مقـدمـــــة
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الفردوأس جنة جعل الذي لله الحمد
للعمال وأيسرهم المؤمنين، لعباده

يتخذوأا فلم إليها، الموصلة الصالحة
طرقها، لهم وأسهل شغل، سواها

خلقها إليها، الموصلة السبل فسلكوا
قبل إياها وأأسكنهم يخلقهم، أنأ قبل لهم
وأأخرجهم بالمكاره، وأحفها يوجدهم، أنأ

أحسن أيهم ليبلوهم المتحانأ دار إلى
النبي على وأالسلم عمل. وأالصلةا

آله وأعلى عليه الله صلى محمد المين،
وأسلم. وأبعد: وأصحبه

: المسلمة أختي المسلم، أخي
بلد في الفتن انتشرت أنأ بعد

باطل، الحق فيها وأأصبح المسلمين،
مسمعي على تردد أنأ وأبعد حقا، وأالباطل

عليه الله صلى الرسول قول كثيرا
إل عمله انقطع النسانأ مات وأسلم: (إذا

به، ينتفع وأعلم جارية، ثلثا: صدقة من
عمل في فكرت له)، يدعو صالح وأوألد

بالمعروأف، المرين إخواني، به أشارك
العلم باب في يكونأ المنكر، عن وأالناهين

مثل من أفضل أجد  فلم به، ُينتفع الذي
إلى تصل أنأ يمكن التي المشاركة، هذه

تبقى قد أنها كما وأنائية، بعيدةا أماكن
منها يستفيد الزمن، من طويلة لفترةا
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ُأؤُجر وأفاتي، بعد حتى الناس قبل عليها ف
تعالى. الله شاء إنأ وأبعده، الموت

أعددته الجنة، نعيم كتاب فهذا
يمكن جيدا نموذجا منه وأجعلت بنفسي،

توجد ل ميزةا فيه وأوأفرت به، ُيحتذى أنأ
على صياغته وأهي الكتب، من غيره في

عقائدي، موضوع أنه رغم قصة، شكل
ٌد المام أسلوب من ذلك في مستفي
الله، رحمه الجوزي بن الفرج أبو العلمة

وأرياض الواعظين (بستانأ كتابه في
جدا؛ مشوقا هذا كتابي فكانأ السامعين)،

ناحية، من فيها وأما الجنة يصف لنه
السرد طريقة على صغته وألنني

الله أخرى. فنسأل ناحية من القصصي
وأالفلح. النجاح وألكم لنا

:     أخوكم
حسن زهير

حميدات
 –الخليل – صوريف

فلسطين
 / جمادى28:  السبت

 هـ1422/  الوألى
2001 / 8 / 18:  الموافق

م
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ـدـتمهيـ

لكتب الموضوع هذا اخترت لماذا أما
الجـنـة لنأ ـفـذلك ـلـي، كـتـاب أوأل في عنه
مقــرا وأجعلهــا بيــده، اللــه غرســها دار

وأكرامتــه رحمتــه مــن وأملهــا لحبــابه،
العظيم، بالفوز نعيمها وأوأصف وأرضوانه،

ـا ـبير، بالمـلـك وأملكـه ـا الـك ـع وأأوأدعـه جمـي
عـيـب ـكـل ـمـن وأطهرـهـا بحذافيره، الخير
وأنقص.  وأآفة

فهي وأتربتها أرضها عن سألَت فإنأ
عن سألت وأالزعفرانأ. وأإنأ المسك
سألت الرحمن. وأإنأ عرش فهو سقفها

الذفر. وأإنأ المسك فهو بلطها عن
وأالجوهر. اللؤلؤ فهو حصبائها عن سألت

فضة من فلبنة بنائها عن سألت وأإنأ
أشجارها عن سألت ذهب. وأإنأ من وألبنة

من وأساقها إل شجرةا من فيها فما
وأالخشب. الحطب من ل وأالفضة، الذهب
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القلل، فأمثال ثمرها عن سألت وأإنأ
العسل. وأإنأ من وأأحلى الزبد، من ألين

من يكونأ ما فأحسن وأرقها عن سألت
الحلل. رقائق

من فأنهار أنهارها عن سألت وأإنأ
لذةا خمر من وأأنهار طعمه، يتغير لم لبن

مصفى. وأإنأ عسل من وأأنهار للشاربين،
مما ففاكهة طعامهم عن سألت

يشتهونأ. وأإنأ مما طير وألحم يتخيروأنأ،
وأالزنجبيل فالتسنيم شرابهم عن سألت

فآنية آنيتهم عن سألت وأالكافور. وأإنأ
القوارير. وأإنأ صفاء في وأالفضة، الذهب
المصراعين فبين أبوابها سعة عن سألت

عليه وأليأتين العوام، من أربعين مسيرةا
الزحام. من كظيظ وأهو يوم

الرياح تصفيق عن سألت وأإنأ
لمن بالطرب تنعم فإنها لشجارها

ظل ففي ظلها عن سألت يسمعها. وأإنأ
المجد الراكب يسير الواحدةا الشجرةا
سألت يقطعها. وأإنأ ل عام مائة السريع

ملكه في يسير أهلها فأدنى سعتها عن
ألفي مسيرةا وأبساتينه وأقصوره وأسرره

وأقبابها خيامها عن سألت عام. وأإنأ
طولها مجوفة، درةا من الواحدةا فالخيمة

علليها عن سألت ميل. وأإنأ ستونأ
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غرف فوقها من غرف فهي وأجوسقها
النهار. وأإنأ تحتها من تجري مبنية،
الكوكب إلى فانظر ارتفاعها عن سألت
تكاد ل الذي الفق، في الغارب أوأ الطالع

البصار. تناله
فهو أهلها لباس عن سألت وأإنأ

فرشها عن سألت وأالذهب. وأإنأ الحرير
في مفروأشة إستبرق، من فبطائنها

فهي أرائكها عن سألت الرتب. وأإنأ أعلى
بأزرار مزررةا البشخانات، عليها السرةا

أهلها وأجوه عن سألت الذهب. وأإنأ
سألت القمر. وأإنأ صورةا فعلى وأحسنهم

على وأثلثين، ثلثا فأبناء أعمارهم عن
ستونأ طولهم السلم، عليه آدم صورةا
أذرع. سبعة وأعرضهم ذراعا،

فغناء سماعهم عن سألت وأإنأ
منه وأأحلى العين، الحور من أزوأاجهم

منهما وأأحلى وأالنبيين، الملئكة سماع
عن سألت العالمين. وأإنأ رب خطاب

فنجائب عليها يتزاوأروأنأ التي مطاياهم
شاءوأا. وأإنأ حيث بهم تسير الله، شاء مما

فأساوأر وأشارتهم حليهم عن سألت
ملبس رؤُوأسهم وأعلى وأاللؤلؤ، الذهب

فولدانأ غلمانهم عن سألت التيجانأ. وأإنأ
مكنونأ. لؤلؤ كأنهم مخلدوأنأ،
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وأحبيباتك، أزوأاجك عن سألت إنأوأ
في جرى اللتي التراب، الكواعب فهن

ما وأالتفاح فللورد الشباب، ماء أعضائهن
نتهمتض ما وأللرمانأ الخدوأد، لبسته

الثغور، حوته ما المنظوم وأللؤلؤ النهود،
الخصور، عليه دارت ما وأاللطافة وأللرقة
إذا وأجهها محاسن من الشمس تجري
إذا ثناياها بين من البرق وأيضيء برزت،

.ابتسمت
في تشاء ما فقل هاِّبح ْقابلت إذا

ظنك فما حادثته وأإذا رين،والن تقابل
فما إليه ضمها وأإنأ الحبيبين، بمحادثة

في وأجهه يرى الغصنين، بتعانق ظنك
التي المرآةا في رىُي كما خدها صحن
وأراء من ساقها مخ وأيرى ، صيقلها جلها

وأل عظمها، وأل جلدها، يستره وأل اللحم،
ما لملت الدنيا على ْاطلعت لو حللها.

ًا، وأالسماء الرض بين لستنطقتوأ ريح
ً الخلئق أفواه ًا تهليل ًا، وأتكبير وأتسبيح

الخافقين، بين ما لها وألتزخرفت
وألطمست عين، كل غيرها عن وألغمضت

ضوء الشمس تطمس كما الشمس ضوء
بالله ظهرها على من وألمن النجوم،

خير رأسها على نصيفهاَلوأ يوم،قال الحي
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إليه أشهى وأوأصالها فيها، وأما الدنيا من
أمانيها. جميع من

إل الحقاب طول على تزداد وأل
ًا المدى طول لها ادديز وأل وأجمالً، حسن

الحبل من مبرأةا وأوأصالً، محبة إل
من مطهرةا وأالنفاس، وأالحيض وأالولدةا،
وأسائر وأالغائط ،وأالبصاق المخاط
ثيابها، تبلى وأل شبابها، يفنى ل ،الدناس

طيب لَُمي وأل جمالها، ثوب ِقيخل وأل
فل زوأجها، على قصرت قد وأصالها،

،عليها طرفه وأقصر ه،سوا لحد تطمح
إليها نظر إنأ وأهواه، أمنيته غاية يهف

وأإنأ أطاعته، بطاعته أمرها وأإنأ سرته،
غاية في منها فهو حفظته، عنها غاب

جانأ، وأل إنس قبله يطمثها لم ،الماني
ًا، قلبه ملت إليها نظر كلما وأكلما سروأر

ًا أذنه ملت حدثته ًا، لؤلؤ وأإذا منظوم
ًا. وأالغرفة القصر ملت برزت نور

في فأتراب السن عن سألت فإنأ
الحسن عن سألت  وأإنأ.الشباب من أعدل
سألت وأإنأ. وأالقمر الشمس رأيت فهل
أصفى في سواد فأحسن الحدق عن

عن سألت وأإنأ. جور أحسن في بياض
وأإنأ. الغصانأ أحسن رأيت فهل القدوأد
،الكواعب فمن النهود عن سألت
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عن سألت وأإنأ. الرمانأ كألطف وأنهودهن
وأإنأ. وأالمرجانأ الياقوت فكأنه اللونأ
الخيرات فهن ُقلْلُخا حسن عن سألت

الحسن بين جمعن تياالل الحسانأ،
الباطن جمال فأعطين وأالحسانأ،
وأقرةا النفوس أفراح فهن وأالظاهر،

العشرةا حسن عن سألت وأإنأ. النواظر
إلى المحببات الُعرب فهن ،هنالك ما وألذةا

تمتزج التي التبعل بلطافة ،الزوأاج
امتزاج. أي بالروأح

وأجه في ضحكت إذا بامرأةا ظنك فما
وأإذا ،ضحكها من الجنة أضاءت زوأجها

هذه قلت قصر إلى قصر من انتقلت
وأإذا فلكها، بروأج في متنقلة الشمس
المحاضرةا، تلك حسن فيا زوأجها حاضرت

المعانقة لذةا فيا خاصرته وأإنأ
البصار لذةا فيا غنت وأإنأ ،وأالمخاصرةا
ذاّحب فيا وأأمتعت آنست وأإنأ وأالسماع،

ّبلت وأإنأ ،وأالمتاع المؤانسة تلك فل ق
َْتلُْون وأإنأ التقبيل، من إليه أشهى شيء

التنويل. ذلك من أطيب وأل ألذ فل
العزيز وأزيارةا المزيد، يوم أما
التمثيل عن المنزه وأجهه وأرؤُية الحميد،

وأالجمل، العظم اليوم فإنه وأالتشبيه،
ترى كما الرحيم، الرب ترى ففيه
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البدر. ليلة وأالقمر الظهيرةا، في الشمس
رأت، عين ل ما فيها الكعبة، وأرّب فالجنة،

بشر. قلب على خطر وأل سمعت، أذنأ وأل

ةـالجن في آيــات

الله بسم ، الرجيم الشيطان مان بالله أعوذ
الرحأيم الرحأمن

َد َع أه َو ّل ِنيَن ال ؤؤمِا أممم ؤل َنمماِت ا ؤؤمِا أم ؤل ّنمماٍت َوا َج
ِري ؤجمم ؤن َت َهمما مِامم ِت ؤح أر َت َهمما ؤن ؤل

َ ِديَن ا ِلمم َهمما َخا ِفي
ِكَن َبًة َومَاَسا ّي ّناِت ِفي َط ؤدٍن َج َواٌن َع ؤض ِر ؤن َو مِا

ِه ّلمم أر ال َبمم ؤك ِلممَك َأ َو َذ أز أهُمم ؤو َفمم ؤل أم ا ِظيمم َع ؤل ).72( ا
التوبة
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ِقيَن ِإّن ّت أم ؤل ّناٍت ِفي ا أيوٍن َج أع )45( َو
َهُا ألو أخ ؤد ٍم ا ِنيَن ِبَسَل َنا  )46( آمِا ؤع َنَز ِفي مَاا َو

ؤم ِهُ ِر أدو ؤن أص ًنا ِغّل مِا َوا ؤخ َلى ِإ ٍر َع أر ِليَن أس ِب َقا َت أما
ؤم َل     )47( أه َها َيَمّس ؤم َومَاا َنَصٌب ِفي َها أهُ ؤن مِا

ؤخَرِجيَن أم الحجر ).48( ِب
ّلَه ِإّن أل ال ؤدِخ ِذيَن أي ّل أنممموا ا ألوا آمَا َعِم َو

ِلَحممماِت ّنمماٍت الّصا ِريَت َج ؤن ؤج َها مِا ِت ؤح أر َت َها ؤن ؤل
َ ا

ؤوَن ّل َها أيَح ؤن ِفي ِوَر مِا ؤن َأَسا َهٍُب مِا ًؤا َذ أل ؤؤ أل َو
ؤم أه أس َبا ِل َها َو ِريٌر ِفي الحج ).23( حَأ

ؤصَحاَب ِإّن ِة َأ ّن ؤلَج ؤوَم ا َي ؤل أغٍل ِفي ا أش
أهوَن ِك ؤم )55( َفا ؤم أهُ أه أج َوا ؤز َأ َلى ِظَلٍل ِفي َو َع
ِئِك َؤلَرا أئوَن ا ِك ّت ؤم )56( أما أه َها َل َهٌة ِفي ِك ؤم َفا أه َل َو

أعوَن( مَاا ّد ؤوًل )َسَلٌم57َي ؤن َق ٍم َرّب مِا ( َرحِأي
يس ).58

َق ِذيَن َوِسي ّل ؤوا ا َق ّت ؤم ا أه ّب َلى َر ِة ِإ ّن ؤلَج أزمَاًرا ا
ّتى َذا حَأ َهُا ِإ أءو ؤت َجا ِتَح أف َها َو أب َوا ؤب َقاَل َأ ؤم َو أه َل

َها أت َن ؤم َسَلٌم َخَز أك ؤي َل ؤم َع أت ؤب َهُا ِط ألو أخ ؤد ِديَن َفا ِل َخا
ألوا )73( َقا أد َو ؤم ؤلَح ِه ا ّل ِذي ِل ّل َنا ا َق َد أه َص َد ؤع َو

َنا َث ؤوَر َأ ؤرَض َو ؤل
َ أأ ا ّو َب َت ؤن َن ِة مِا ّن ؤلَج أث ا ؤي أء حَأ َنَشا

ؤعَم ِن أر َف ؤج ِليَن َأ َعامِا ؤل الزمار ).74( ا
ِقيَن ِإّن ّت أم ؤل ٍم ِفي ا َقا ِفي )51( َأمِايٍن مَا

ّناٍت أيوٍن َج أع أسوَن )52( َو َب ؤل ؤن َي أدٍس مِا أسن
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ؤبَرٍق َت ؤس ِإ ِليَن َو ِب َقا َت ِلَك )53( أما َذ ؤم َك أهُ َنا ؤج ّو َوَز
ٍر أحو أعوَن )54( ِعيٍن ِب ؤد َها َي أكّل ِفي ٍة ِب َه ِك َفا
ِنيَن الدخان ).55( آمِا

أل َث ِة مَا ّن ؤلَج ِتي ا ّل َد ا أقوَن أوِع ّت أم ؤل َها ا َهاٌر ِفي ؤن أ
َ

ؤن ٍء مِا ِر مَاا ؤي َهاٌر آِسٍن َغ ؤن أ
َ ؤن َو َبٍن مِا ؤم َل ؤر َل ّي َغ َت َي

أه أم ؤع َهاٌر َط ؤن أ
َ ؤن َو ٍر مِا ؤم ٍة َخ ّذ ِبيَن َل ِر َهاٌر ِللّشا ؤن أ

َ َو
ؤن ّفَفى َعَسٍل مِا ؤم أماَص أه َل َها َو ؤن ِفي أكّل مِا

ّثَمَراِت ٌة ال ِفَر ؤغ ؤن َومَا ؤم مِا ِه ّب ماحمد ).15( َر
ِقيَن ِإّن ّت أم ؤل ّناٍت ِفي ا ٍر َج َه َن ِفي )54( َو

ِد َع ؤق ؤدٍق مَا َد ِص ؤن ِليٍك ِع ٍر مَا ِد َت ؤق القمر ).55( أما
ؤن ِلَم َقاَم َخاَف َو ِه مَا ّب َتاِن َر ّن ّي )46( َج َأ ِب َف

ِء أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك َتى )47( أت َوا َناٍن َذ ؤف )48( َأ
ّي َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ِهَما )49(       أت ِفي

َناِن ؤي َياِن َع ِر ؤج ّي )50( َت َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك أت
ِهَما )51( ؤن ِفي ٍة أكّل مِا َه ِك ؤوَجاِن َفا )52( َز

ّي َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ِئيَن )53( أت ِك ّت َلى أما َع
أرٍش َها أف أن ِئ َطا ؤن َب ؤبَرٍق مِا َت ؤس َنى ِإ ؤيِن َوَج َت ّن ؤلَج ا

ّي )54( َداٍن َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك )55( أت
ِهّن أت ِفي ؤرِف َقاِصَرا ّط ؤم ال أهّن َل ؤث ؤطِم ؤنٌس َي ِإ
ؤم أه َل ؤب ّي56( َجاّن َوَل َق َأ ِب َف ِء )  أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك أت

أهّن )57( ّن أ
َ أت َك أقو َيا ؤل أن ا ؤرَجا ؤلَم ّي )58( َوا َأ ِب َف

ِء أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ؤل )59( أت أء َهُ ؤحأَساِن َجَزا ِؤل ا
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أن ِإّل ؤحأَسا ِؤل ّي )60( ا َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ( أت
ؤن )61 ِهَما َومِا ِن َتاِن أدو ّن ّي )62( َج َأ ِب ِء َف آَل

أكَما ّب َباِن َر ّذ َك َتاِن63( أت َهُامّا ؤد أما ّي64( )  َأ ِب َف  (
ِء أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ِهَما65( أت ِفي َناِن )  ؤي َع

َتاِن ّي66( َنّضاَخ َأ ِب َف ِء )  أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ( أت
ِهَما67 ِفي َهٌة )  ِك ؤخٌل َفا َن أرمّااٌن َو ّي )68( َو َأ ِب َف
ِء أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك ِهّن )69( أت ؤيَراٌت ِفي َخ

ّي )70( حِأَساٌن َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك )71( أت
أصوَراٌت أحأوٌر ؤق ِم ِفي مَا َيا ؤلِخ ّي )72( ا َأ ِب ِء َف آَل

أكَما ّب َباِن َر ّذ َك ؤم )73( أت أهّن َل ؤث ؤطِم ؤم ِإنٌس َي أه َل ؤب َق
ّي )74( َجاّن َوَل َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك )75( أت

ِئيَن ِك ّت َلى أما ؤفَرٍف َع ٍر َر ؤض ّي أخ ِر َق ؤب َع ( حِأَساٍن َو
ّي )76 َأ ِب ِء َف أكَما آَل ّب َباِن َر ّذ َك َباَرَك )77( أت َت

أم ؤس ّبَك ا ؤلَجَلِل ِذي َر ِم ا ؤكَرا ِؤل ).78( َوا
الرحأمن

أقوَن ِب أقوَن َوالّسا ِب ِئَك )10( الّسا َل ؤو أأ

أبوَن َقّر أم ؤل ّناِت ِفي )11( ا ِم َج ِعي ّن ّلٌة )12( ال أث
ؤن ِليَن مِا ّو َؤل ِليٌل )13( ا َق ؤن َو ِريَن مِا ؤلِخ )14( ا

َلى ٍر َع أر ٍة أس َن أضو ؤو ِئيَن )15( مَا ِك ّت َها أما ؤي َل َع
ِليَن ِب َقا َت أف )16( أما أطو ؤم َي ِه ؤي َل َداٌن َع ؤل ِو
أدوَن ّل َواٍب )17( أماَخ ؤك َأ َق ِب ِري َبا َأ ؤأٍس َو َك ؤن َو مِا

ِعيٍن أعوَن َل                    )18( مَا ّد َها أيَص ؤن َع
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أفوَن َوَل ِز ٍة )19( أين َه ِك َفا أروَن مِاّما َو ّي َتَخ ( َي
ِم )20 ؤح َل ٍر َو ؤي أهوَن مِاّما َط َت ؤش أحأوٌر )21( َي َو

َثاِل )22( ِعيٌن ؤما َأ ِؤ َك أل ؤؤ ّل أنوِن ال ؤك ؤلَم )23( ا
ًء أنوا ِبَما َجَزا ألوَن َكا ؤعَم أعوَن َل )24( َي ؤسَم َي
َها ًوا ِفي ؤغ ِثيًما َوَل َل ؤأ ً ِإّل )25( َت َسَلمًاا ِقيل

أب )26( َسَلمًاا ؤصَحا َأ َيِميِن َو ؤل أب مَاا ا ؤصَحا َأ

َيِميِن ؤل ٍر ِفي )27( ا ؤد ٍد ِس أضو ؤخ ؤلٍح )28( مَا َط َو
ٍد أضو ؤن ِظّل )29( مَا ٍد َو أدو ؤم ٍء )30( مَا َومَاا

أكوٍب ؤس ٍة )31( مَا َه ِك َفا ٍة َو ِثيَر َل )32( َك
ٍة َع أطو ؤق ٍة َوَل مَا َع أنو ؤم أرٍش )33( مَا أف ٍة َو َع أفو ؤر مَا

ّنا )34( أهُّن ِإ َنا ؤأ ًء َأنَش أهُّن )35( ِإنَشا َنا ؤل َع َفَج
َكاًرا ؤب ًبا )36( َأ أر ًبا أع ؤتَرا ؤصَحاِب )37( َأ َِل

َيِميِن ؤل ّلٌة )38( ا ؤن أث ِليَن مِا ّو َؤل ّلٌة )39( ا أث ؤن َو مِا
ِريَن ؤلِخ الواقعة ).40( ا

ؤم أهُ أروا ِبَما َوَجَزا َب ّنًة َص ِريًرا َج )12( َوحَأ
ِئيَن ِك ّت َها أما َلى ِفي ِئِك َع َؤلَرا ؤوَن َل ا َها َيَر ِفي
ؤمًسا ِريًرا َوَل َش َه ؤما َيًة )13( َز ِن َدا ؤم َو ِه ؤي َل َع
َها أل ؤت ِظَل َل ّل أذ َها َو أف أطو ِليًل أق ؤذ أف )14( َت َطا أي َو
ؤم ِه ؤي َل ٍة َع َي ِن ؤن ِبآِ ٍة مِا َواٍب ِفّض ؤك َأ ؤت َو َن َكا

ِريَرا( َوا ِريَرا )15َق َوا ؤن َق ٍة مِا َهُا ِفّض أرو ّد َق
ِديًرا( ؤق ؤوَن )16َت َق ؤس أي َها َو ؤأًسا ِفي َها َكاَن َك أج مِاَزا
ً ِبيل ًنا )17( َزنَج ؤي َها َع ً أتَسّمى ِفي ِبيل ؤلَس ( َس
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أف18 أطو َي َو ؤم )  ِه ؤي َل َداٌن َع ؤل أدوَن ِو ّل َذا أماَخ ِإ
ؤم أه َت ؤي أ

َ ؤم َر أه َت ؤب ًؤا حَأِس أل ؤؤ أثوًرا( أل َذا )19مَان ِإ ؤيَت َو َأ َر
ؤيَت َثّم َأ ِعيًما َر ًكا َن ؤل أما ِبيًرا( َو ؤم )20َك أه َي ِل َعا

أب َيا أدٍس ِث ؤضٌر أسن ٌق أخ ؤبَر َت ؤس ِإ ّلوا َو أحأ ِوَر َو َأَسا

ؤن ٍة مِا ؤم ِفّض أهُ َقا ؤم َوَس أه ّب ًبا َر أهوًرا( َشَرا ).21َط
النسان

ِقيَن ِإّن ّت أم ؤل َفاًزا( ِل َق )31مَا ِئ َدا ًبا حَأ َنا ؤع َأ ( َو
َواِعَب )32 َك ًبا َو ؤتَرا ؤأًسا )33( َأ َك ًقا َو َهُا ( ِد
أعوَن َل )34 ؤسَم َها َي ًوا ِفي ؤغ ًبا َوَل َل ّذا )35( ِك

ًء ؤن َجَزا ّبَك مِا ًء َر َطا ًبا َع النبأ ).36( حِأَسا

ؤر َبّش ِذيَن َو ّل أنوا ا ألوا آمَا َعِم ِلَحاِت َو الّصا

ؤم َأّن أه ّناٍت َل ِري َج ؤج ؤن َت َها مِا ِت ؤح أر َت َها ؤن ؤل
َ ّلَما ا أك

أقوا ِز َها أر ؤن ؤن مِا ٍة مِا ًقا َثَمَر ؤز ألوا ِر َذا َقا ِذي َهُ ّل ا

َنا ؤق ِز ؤن أر أل مِا ؤب أتوا َق أأ ِه َو ًها ِب ِب َتَشا ؤم أما أه َل َها َو ِفي

َواٌج ؤز ٌة َأ ّهَر َط ؤم أما أهُ َها َو أدوَن ِفي ِل ).25( َخا

البقرة
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ؤل ِلَك أق َذ ؤيٌر َأ ؤم َخ أة َأ ّن ِد َج ؤل أخ ؤل ِتي ا ّل َد ا أوِع
أقوَن ّت أم ؤل ؤت ا َن ؤم َكا أه ًء َل ؤم )15َومَاِصيًرا( َجَزا أه َل

َها أءوَن مَاا ِفي ِديَن َيَشا ِل َلى َكاَن َخا ّبَك َع ًدا َر ؤع َو
ً أئول ؤس الفرقان ).16( مَا

ِإّن ّتِقيَن َو أم ؤل ؤسَن ِل أح ّناِت )49( مَاآٍِب َل َج
ؤدٍن ّتَحًة َع َف ؤم أما أه أب َل َوا ؤب َؤل ِئيَن )50(  ا ِك ّت َها أما ِفي

أعوَن ؤد َها َي ٍة ِفي َه ِك َفا ٍة ِب ِثيَر )51( َوَشَراٍب َك
ؤم أهُ َد ؤن أت َوِع ؤرِف َقاِصَرا ّط ؤتَراٌب ال َذا )52( َأ َهُ

أدوَن مَاا َع ِم أتو ؤو َي ؤلِحَساِب ِل َذا ِإّن )53( ا َهُ
َنا أق ؤز ِر أه مَاا َل ؤن َل ٍد مِا َفا ص ).54( َن

ؤت َف ِل ؤز أأ أة َو ّن ؤلَج ِقيَن ا ّت أم ؤل ؤيَر ِل ٍد َغ ِعي )31( َب
َذا أدوَن مَاا َهُ َع أكّل أتو ّواٍب ِل ِفيٍظ َأ ؤن )32( حَأ مَا

ؤحأَمَن َخِشَي ؤيِب الّر َغ ؤل َء ِبا ؤلٍب َوَجا َق ِنيٍب ِب ( أما
َهُا )33 ألو أخ ؤد ٍم ا ِلَك ِبَسَل أم َذ ؤو ِد َي ألو أخ ؤل )34( ا
ؤم أه أءوَن مَاا َل َها َيَشا َنا ِفي ؤي َد َل ٌد َو ِزي ق ).35( مَا

ِذيَن ِإّن ّل أنوا ا ألوا آمَا َعِم ِلَحاِت َو الّصا
ؤم ِه ِدي ؤه ؤم َي أه ّب ؤم َر ِه ِن ِإيَما ِري ِب ؤج ؤن َت ؤم مِا ِه ِت ؤح َت
أر َها ؤن ؤل

َ ّناِت ِفي ا ِم َج ِعي ّن ؤم )9( ال أهُ َوا ؤع َها َد ِفي
َنَك ؤبَحا أهّم أس ّل ؤم ال أه أت ّي َتِح َها َو أر َسَلٌم ِفي َوآِخ
ؤم أهُ َوا ؤع أد َأِن َد ؤم ؤلَح ِه ا ّل َلِميَن َرّب ِل َعا ؤل ).10( ا

يونس
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ةــالجن أبواب

القيامة يوم الناس يفزع عندما
وأسلم، عليه الله صلى النبي إلى يأتونأ
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الله رسول أنت محمد، فيقولونأ: يا
من تقدم ما لك ُغفر وأقد النبياء، وأخاتم
أل ربك، إلى لنا اشفع تأخر، وأما ذنبك
الله صلى النبي فيه! يقول نحن ما ترى
العرش، تحت فآتي وأسلم: فأنطلق، عليه
من علي الله يفتح ثم لربي، ساجدا فأخر

يفتحه لم شيئا عليه الثناء وأحسن محامده
ارفع محمد، ُيقال: يا ثم قبلي، أحد على

فأرفع تشفع، وأاشفع تعطه، سل رأسك،
أمتي، رب يا أمتي، رب فأقول: يا رأسي،

من َأدخل محمد، فيقول: يا أمتي، رب يا
اليمن الباب من عليه حساب ل من أمتك

فيما الناس شركاء وأهم الجنة، أبواب من
قال: وأالذي ثم البواب، من ذلك سوى

من المصراعين بين ما بيده، نفسي
وأكما وأهجر، مكة بين كما الجنة مصاريع

لثمانية للجنة وأبصرى. وأإنأ مكة بين
الراكب يسير إل بابانأ منهما ما أبواب،
منه تدخل باب وأمنها عاما، سبعين بينهما

عرضه وأسلم، عليه الله صلى محمد أمة
إنهم ثم ثلثا، المجود الراكب مسيرةا

تزوأل. مناكبهم تكاد حتى عليه ليضغطونأ
أـهـل ـمـن ـكـانأ موزـعـة: فـمـن وأـهـي

ـكـانأ وأـمـن الـصـلةا، ـبـاب من دعي الصلةا
الجـهـاد، ـبـاب ـمـن دـعـي الجـهـاد أـهـل من
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ـاب ـمـن دعي الصدقة أهل من كانأ وأمن ـب
دـعـي الـصـيام أهل من كانأ وأمن الصدقة،

ـمـن الـمـؤمن ـيـدعى وأـقـد الريانأ، باب من
ـلـو وأجلـلـه، الـلـه كلها. وأعزةِا البواب هذه
اليدين أقطع الدنيا في المؤمن العبد كانأ

ـيـوم مـنـذ وأجـهـه عـلـى وأُسِحَب وأالرجلين،
ـى وأوأـقـف القيامة، يوم إلى الله خلقه عـل

بؤـسـا رأى ـمـا كأنه لكانأ البواب، هذه أحد
قط.

بعـضـها درـجـات، الجـنـات ـكـانت وألما
وأـبـاب ـكـذلك، أبوابـهـا ـكـانت بـعـض، ـفـوق
تحتهـا، الـتي الجنة باب فوق العالية الجنة
أوأـسـع فعاليـهـا اتسعت، الجنة علت وأكلما

الجنة، سعة بحسب الباب وأسعة دوأنه، مما
أربعـيـن مـسـيرةا مصـراعيه بـيـن ـمـا فمنها
مـسـيرةا مـصـراعيه بـيـن ـمـا وأمنـهـا عاـمـا،

كمــا مصراعيه بين ما وأمنها عاما، سبعين
مـصـراعيه بـيـن ـمـا وأمنـهـا وأهجر، مكة بين
عرضـه مـا وأمنهـا وأبصـرى، مكـة بيـن كما

ُيرى المجود الراكب مسيرةا ظاهرها ثلثا. 
ـا، من وأباطنها باطنها، من ـم ظاهرـه تتكـل

ـم، ّـل َك ُت َتفـهـم وأ ـا وأ ـال ـم ـا، يـق انفتـحـي لـه
انغلقي.

ةـالجن يدخل من أوأل
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وأسلم: { عليه الله صلى النبي يقول
وأل القيامة يوم الجنة يدخل من أوأل أنا

بحلقتها، فآخذ الجنة باب وأآتي فخر،
محمد. فأقول: أنا هذا؟ فيقولونأ: من

الجبار فأجد فأدخل، لي، فيفتحونأ
فيقول: ارفع له، فأسجد مستقبلي،

وأقل منك، ُيسمع وأتكلم محمد، يا رأسك
رأسي، فأرفع ُتشّفع، وأاشفع منك، ُيقبل

فيقول: اذهب رب، يا أمتي فأقول: أمتي
مثقال قلبه في وأجدَت فمن أمتك، إلى
الجنة، فأدخله اليمانأ من شعير من حبة

ذلك مثقال قلبه في وأجدُت فمن فأذهب،
مستقبلي، الجبار الجنة. فأجد أدخلتهم
محمد، يا رأسك فيقول: ارفع له، فأسجد
منك، ُيقبل وأقل منك، ُيسمع وأتكلم

فأقول: رأسي، فأرفع ُتشّفع، وأاشفع
إلى فيقول: اذهب رب، يا أمتي أمتي
حبة مثقال قلبه في وأجدَت فمن أمتك،

الجنة، فأدخله اليمانأ من خردل من
ذلك مثقال قلبه في وأجدُت فمن فأذهب،
الجنة. أدخلتهم

من وأأدخل الناس، حساب من وأفرغ
النار. أهل مع النار في أمتي من بقي

أنكم عنكم أغنى النار: ما أهل فيقول
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شيئا. به تشركونأ وأل الله تعبدوأنأ كنتم
من لعتقنهم الجبار: فبعزتي فيقول

النار من فيخرجونأ إليهم، النار. فيرسل
الحياةا، نهر في فيدخلونأ امتحشوا، وأقد

غثاء في الحبة تنبت كما فيه فينبتونأ
عتقاء (هؤلء أعينهم بين وأيكتب السيل،

الجنة. فيدخلونأ بهم فيذهب الله)،
الجنة: هؤلء أهل لهم فيقول

هؤلء الجبار: بل الجهنميونأ. فيقول
من أوأل أنأ الجبار}. وأبشرني عتقاء
كل مع ألفا، سبعونأ أمتي من الجنة يدخل
حساب. عليهم ليس ألفا سبعونأ ألف

الجنة، من نهر فهو الكوثر، وأأعطاني
أوأل أني وأأعطاني حوضي، في يسيل

الجنة. أدخل النبياء
أمة من الجنة يدخل من أوأل بكر وأأبو

وأالمملوك وأسلم، عليه الله صلى محمد
وأالفقراء سيده، وأأطاع الله أطاع إذا

الثغور، بهم ُتسد الذين وأالمهاجروأنأ
ُيتقى أحدهم وأيموت المكاره، بهم وأ
قضاء، لها يستطيع ل صدره في وأحاجته
يوم؛ بنصف الغنياء قبل الجنة يدخلونأ

عز الله عام. فيقول مائة خمس وأذلك
ملئكته: ائتوهم من يشاء لمن وأجل

سكانأ الملئكة: نحن فحيوهم. فتقول
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أنأ أفتأمرنا خلقك، من وأخيرتك سمائك،
عليهم! قال: إنهم فنسلم هؤلء نأتي
شيئا، بي يشركونأ ل يعبدوأني عبادا كانوا
ُتسد ُيتقى الثغور، بهم وأ المكاره، بهم وأ

ل صدره في وأحاجته أحدهم وأيموت
عند الملئكة قضاء. فتأتيهم لها يستطيع

باب، كل من عليهم فيدخلونأ ذلك،
فنعم صبرتم بما عليكم وأيقولونأ: (سلم

الدار).  عقبى
عـلـى الجـنـة ـيـدخلونأ زـمـرةا أوأل وأإنأ

يـلـونهم وأاـلـذين الـبـدر، ليـلـة القمر صورةا
إضــاءةا، السماء في دري كوكب أشد على

ـخـادم أـلـف سبعونأ منهم وأاحد كل يتلقى
وأل يتغوطونأ، وأل يبولونأ ل اللؤلؤ، كأنهم

الذهب، أمشاطهم يتفلونأ، وأل يمتخطونأ
ـامرهم المســك، وأرشــحهم ـوةا، وأمـج الـل
عـلـى أخلقـهـم العـيـن، الـحـور وأأزوأاجـهـم

آدم؛ أبيـهـم ـصـورةا عـلـى وأاحد، رجل خلق
منـهـم رجل لكل السماء، في ذراعا ستونأ

وأراء ـمـن ساقهما مخ يرى اثنتانأ، زوأجتانأ
أعزب. الجنة في وأما اللحم،

ليرجوا إنه بيده، محمد نفس وأالذي
أنأ وأذاك الجنة، أهل نصف أمته تكونأ أنأ

نحن وأما مسلمة، نفس إل يدخلها ل الجنة
في البيضاء كالشعرةا إل الشرك أهل من
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في السوداء الشعرةا أوأ السود، الثور جلد
الحمر. الثور جلد

وأأسماؤُها الجنات عدد

ـيـوم الجـنـات وأـجـل ـعـز الله خلق لما
ـا ،بـعـض عـلـى بعضها وأفضل خلقها جعلـه

وأجـنـة السلم، وأدار الخلد، دار جنات، سبع
رفة وأهـي ،الجنـة قصـبة وأهـي عدنأ، مش
تبارك الرحمن دار وأهي ،كلها الجنانأ على

ـالى، ـه لـيـس وأتـع يـشـبه وأل ، ـشـيء كمثـل
 ـمـن:مـصـراعانأ ـعـدنأ جنات وألباب شيء،
المـشـرق بـيـن كـمـا ،نور من وأزبرجد زمرد

ـرب، ـة وأالمـغ ـأوأى، وأجـن ـة الـم ـد، وأجـن الخـل
جـنـات سبع النعيم، وأجنة الفردوأس، وأجنة

ـا ـه خلقـه ـور ـمـن وأـجـل ـعـز الـل ـا، الـن كلـه
ها،ِفَرُوأشــ وأبيوتهــا وأقصــورها، مــدائنها

وأأـســفلها، وأأعلـهــا وأدرجـهــا، وأأبوابـهــا
فيـهـا ـمـا أـصـناف وأجمـيـع ها،ّوأحلي وأآنيتها

المـطـرزةا وأالنـهـار المتدلـيـة، الثـمـار ـمـن
ــألوانأ ــام ،الـشــربة ـب ،المـشــرفة وأالخـي

ــجار ــرةا وأالـش ــألوانأ الناـض ــة، ـب الفاكـه
ـاحين ـرةا، وأالزهــار العبقــة، وأالرـي الزاـه

.البهية وأالمنازل
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ةـالجن أهل صفة

مردا جردا الجنة، أهل فيدخلها
وأثلثين، ثلثا أوأ ثلثين، أبناء مكحلين،

منها لؤلؤةا أدنى وأإنأ التيجانأ، عليهم
أنأ وألو وأالمغرب، المشرق بين ما لتضيء

لتزخرفت بدا، الجنة في مما ظفر يقل ما
وألو وأالرض، وأاتاالسم خوافق بين ما له
سواره، فبدا اطلع الجنة أهل من رجل أنأ

َء ُهؤُضو لطمس تطمس كما الشمس ضو
النجوم. ضوء الشمس
أوأل دخلت أبوابها الجنة فتحت وأإذا

البدر، ليلة القمر صورةا على زمرةا
في دري كوكب كأشد يلونهم وأالذين
ل وأاحد، قلب على قلوبهم إضاءةا، السماء
الله يسبحونأ تباغض، وأل بينهم اختلف

وأل فيها يسقمونأ ل وأعشيا، بكرةا
وأل يبولونأ، وأل ينزفونأ، وأل يموتونأ،

وأل يمتخطونأ، وأل يمنونأ، وأل يتغوطونأ،
وأالفضة، الذهب من آنيتهم يتفلونأ،

اللّوةا، وأمجامرهم الذهب، وأأمشاطهم
العين، الحور أزوأاجهم المسك، وأرشحهم
على وأاحد، رجل خلق على أخلقهم

ًا ستونأ آدم، أبيهم صورةا في ذراع
أيوب، وأقلب يوسف، وأبجمال السماء،
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ُلق عيسى، وأُعْمر ًا عليهم محمد، وأُخ جميع
وأالسلم. الصلةا

الحور من زوأجتانأ منهم وأاحد لكل      
يرى حلة، سبعونأ زوأجة كل على العين،

وأحللهما، لحومهما وأراء من سوقهما مخ
الزجاجة في الحمر الشراب يرى كما

البيضاء.

ةـالجن أهل درجات

مائة الجنة وأفي درجاتها، في وأيصعد
في للمجاهدين وأجل عز الله أعدها درجة،

الـسـماء بـيـن كـمـا درجتين كل بين سبيله،
ـعـام، ماـئـة درـجـتين كل بين وأما وأالرض،

ـو ـالمين أنأ ـل ـوا الـع ـي اجتمـع ـداهن ـف إـح
فـهــي الـفــردوأس؛ أفـضــلها لوـســعتهم،

عرش وأفوقها الجنة، وأأعلى الجنة، وأسط
الجنة. أنهار تفجر وأمنه وأجل، عز الرحمن
أعـلـى ـفـي درـجـة فإنها الوسيلة، وأأعلها
أنأ نرـجـو وأاـحـد، رـجـل إل ينالـهـا ل الجـنـة،

هو وأسلم عليه الله صلى محمد نبينا يكونأ
الرجل. ذاك

الجـنـة من له من الجنة درجات وأأدنى
خمـسـمائة وأـيـزوأج عام، خمسمائة مسيرةا
آلف وأثمانـيـة بـكـر، آلف وأأربـعـة ـحـوراء،
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ـدنيا ُعـْمـر الزوأـجـة ليعانق وأإنه بيت، فل اـل
لتوـضـع وأإـنـه صاحبه، عن منها وأاحد يتأخر

ُعـْمـر ـشـبعه ينقـضـي فل يديه بين المائدةا
فل فـيـه عـلـى الـنـاء ليوـضـع وأإـنـه اـلـدنيا،
ـأتيه وأإـنـه الدنيا، ُعْمر ريه ينقضي مـلـك لـي

ـارك ربه من تحية حلة، مائة اصبعيه بين تـب
العبد: فيقول بدنه، على فيلقيها وأتعالى،
ـد ـه، الحـم ـارك لـل ـالى، رـبـي وأتـب ـا وأتـع فـم
ـة. فيـقـول بـهـذه كإعـجـابي عجـبـت الهدـي

ْـتـك؟ َـلـك: أعجب فيـبـادر فيـقـول: نـعـم، الم
َلك فيقول: الخلد، جنة من شجرةا أدنى الم

ـمـا الـلـه لولي تكوني إليك، ربِك رسول أنا
يشتهي. ما على له فتتلونأ أحب،

فيعـطــى الـقــرآنأ، بـقــارئ وأـيــؤتى
ْـلـك ْـلـد بيميـنـه، الم وأيوـضـع بـشـماله، وأالخ

ُيكـسـى الوـقـار، ـتـاج رأـسـه على وأاـلـداه وأ
فيقولنأ: بــم الدنيا، لهما يقوم ل حلتين،
ُيـقـال ـهـذا؟ ُكسينا وأـلـدكما لهـمـا: بأـخـذ ف

درج في وأاصعد له: اقرأ يقال ثم القرآنأ،
يقرأ دام ما صعود في فهو وأغرفها، الجنة

يرتل. أوأ
ـن أهل من الرجل وأإنأ ـرف عليـي ليـش

ـلـوجهه، الجـنـة فتـضـيء الجـنـة، أهل على
يراـهـم تحتـهـم من وأإنأ دري، كوكب كأنها

السماء. أفق في الطالع النجم يرى كما
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ـي ـة وأـف ـوك، الجـن ـا مـل ُكـه ِل ـل وأَم رـج
له، يؤبه ل طمرين، ذوأ مستضعف، ضعيف

ـمونأ الله على أقسم لو ـة لبره. يـش رائـح
ـة، ـتى الجـن ـل ـح ـا، قـب ـٌل دخولـه حـسـب ـك
ـه، ـا يـشـم ـمـن فمنـهـم درجـت ـمـن رائحتـه
رائحتها يشم من وأمنهم عام، ألف مسافة

مـسـافة وأـمـن ـعـام، خمسمائة مسافة من
وأمن عاما، سبعين مسافة وأمن عام، مائة

عمله. حسب كل عاما، أربعين مسافة

الشـهــــــداء

أربعة: رجل وأهم الشهداء، وأفيها
فصدق العدوأ لقي اليمانأ، جيد مؤمن

إليه الناس ينظر الذي فذلك فُقتل، الله
عليه الله صلى الله رسول وأرفع هكذا،
قلنسوته. سقطت حتى رأسه وأسلم

فكأنما العدوأ لقي مؤمن، رجل وأالثاني
سهم جاءه الطلح، بشوك ظهره يضرب
الثانية. الدرجة في فذاك فقتله، غرب

صالحا عمل خلط مؤمن، رجل وأالثالث
عز الله فصدق العدوأ لقي سيئا، وأآخر
الثالثة. الدرجة في فذاك ُقتل، حتى وأجل

نفسه على أسرف مؤمن، رجل وأالرابع
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الله فصدق العدوأ لقي كثيرا، إسرافا
الرابعة. الدرجة في فذاك ُقتل، حتى

بنفسه جاهد ثلثة: مؤمن وأالقتلى
قاتل العدوأ لقي إذا الله، سبيل في وأماله
في الممتحن، الشهيد فذلك ُيقتل، حتى
النبيونأ يفضله ل عرشه، تحت الله خيمة

عمل خلط النبوةا. وأمؤمن بدرجة إل
في وأماله بنفسه جاهد سيئا، وأآخر صالحا
ُقتل، حتى قاتل العدوأ لقي إذا الله، سبيل

وأخطاياه، ذنوبه محت ممصمصة، فيه ذاك
الجنة وأيدخل للخطايا، محاء السيف إنأ
جاهد شاء. وأمنافق الجنة أبواب أي من

حتى قاتل العدوأ لقي فإذا وأماله، بنفسه
يمحو ل السيف إنأ النار، في فذاك ُقتل،

النفاق.
الجنة، بباب نهر بارق على وأالشهداء

من رزقهم عليهم يخرج خضراء، قبة في
طائر في أروأاحهم وأعشيا، بكرةا الجنة
تعلق نسمة أوأ الجنة، ثمر من تعلق خضر
تعالى: قال شجرها، أوأ الجنة ثمر في
الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن (وأل

يرزقونأ)، ربهم عند أحياء بل أمواتا،
الجنة في تسرح خضر طير في أروأاحهم

معلقة قناديل إلى وأتأوأي شاءت، حيث
اطلعة، ربك إليهم فاطلع بالعرش،

31



فأزيدكم؟ شيئا تستزيدوأنأ فقال: هل
الجنة في وأنحن نستزيد وأما قالوا: ربنا

الثانية، إليهم اطلع ثم شئنا، حيث نسرح
فأزيدكم؟ شيئا تستزيدوأنأ فقال: هل

قالوا: تعيد يتركوا لم أنهم رأوأا فلما
إلى نرجع حتى أجسادنا في أروأاحنا
أخرى.  مرةا سبيلك في فنقتل الدنيا،

الجنة، أهل من بالشهيد وأيؤتى
كيف آدم، ابن وأجل: يا عز الله له فيقول
خير رب فيقول: أي منزلك؟ وأجدت
فيقول: وأتمن، فيقول: سل منزل،
في فأقتل الدنيا، إلى تردني أنأ أسألك
فضل من يرى لما مرات، عشر سبيلك

يحب الجنة يدخل أحد من وأما الشهادةا،
الرض على ما له وأأنأ الدنيا، إلى يرجع أنأ
أنأ يتمنى فإنه الشهيد، غير شيء، من

ُيقتل يرجع من يرى لما مرات، عشر ف
الكرامة. 

ُيغفر ست الله عند وأللشهيد خصال: 
الجنة، من مقعده وأيرى دفعة، أوأل في له

الفزع من وأيأمن القبر، عذاب من وأيجار
الوقار، تاج رأسه على وأيوضع الكبر،

فيها، وأما الدنيا من خير منها الياقوتة
الحور من زوأجة وأسبعين اثنتين وأيزوأج
أقاربه. من سبعين في وأيشفع العين،
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ُيبعث العروأسين، أحد وأعسقلنأ
حساب ل ألفا سبعونأ القيامة يوم منها

ُيبعث عليهم، شهداء، ألفا خمسونأ منها وأ
صفوف وأبها وأجل، عز الله إلى وأفودا

أيديهم، في مقطعة رؤُوأسهم الشهداء،
ما آتنا يقولونأ: ربنا دما، أوأداجهم تثج

الميعاد، تخلف ل إنك رسلك على وأعدتنا
بنهر اغسلوهم عبيدي، فيقول: صدق

ًا منها فيخرجونأ البيضة، ّي ِبيضا، ُنِق
شاءوأا. حيث الجنة في فيسرحونأ

في قاتل من أنأ نعلم وأنحن ل، لم
له وأجبت ناقة فواق وأجل عز الله سبيل
عند من القتل الله سأل وأمن الجنة،
أجر فله قتل أوأ مات ثم صادقا نفسه
أوأ الله سبيل في جرحا جرح وأمن شهيد،

ِكَب كأغزر القيامة يوم تجيء فإنها نكبة ُن
وأريحها كالزعفرانأ، لونها كانت، ما

الله سبيل في جرحا جرح وأمن كالمسك،
الشهداء. طابع فعليه

في وأجل عز الله قصدهم الذين وأهم
في من فصعق الصور في قوله: (وأنفخ

شاء من إل الرض في وأمن السماوأات
ُيصعقوا، أل الله شاء الذين فهم الله)،
حول أسيافهم متقلدين الله يبعثهم حيث

المحشر من ملئكة فتأتيهم عرشه،
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البيض، الدر أزمتها ياقوت، من بنجائب
السندس أعناقها الذهب، برحال

الحرير، من ألين وأنمارقها وأالستبرق،
في يسيروأنأ الرجال، أبصار مد خطاها مد

طول عند يقولونأ خيول، على الجنة
يقضي كيف ننظر بنا النزهة: انطلقوا

وأإذا إليهم، الله فيضحك خلقه، بين الله
حساب فل موطن في عبد إلى الله ضحك
عليه.

الجـنـــة غـرف

الغرف أهل ليتراءوأنأ الجنة أهل وأإنأ
اـلـدري الـكـوكب ـيـتراءوأنأ كما فوقهم من

ــابر ــي الـغ ــق، ـف ــن الـف أوأ المـشــرق ـم
ـرب، ـل المـغ ـا لتفاـض ـم، ـم ـي وأإنأ بينـه ـف

ظهورـهـا، ـمـن بطونـهـا ـيـرى لغرـفـا الجنة
بطونها. من وأظهورها
ي المتحـابين وأإنأ ي اللـه ف الـدنيا ف

ياقوـتـة ـمـن عـمـود عـلـى الجـنـة ـفـي ـهـم
أـلـف ـسـبعونأ العـمـود رأس ـفـي حـمـراء،

اطلع إذا الجنة، أهل على يشرفونأ غرفة،
ـنـورا، الجـنـة أـهـل بيوت حسنه مل أحدهم

الــدنيا، أهــل بيــوت الـشــمس تمل كـمــا
إـلـى ننـظـر بنا الجنة: اخرجوا أهل فيقول
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فينظروأنأ فيخرجونأ، الله، في المتحابين
ـي ـوههم ـف ـل وأـج ـر مـث ـة القـم ـدر، ليـل الـب

جـبـاههم ـفـي مكـتـوب خـضـر، ثياب عليهم
الله. في المتحابونأ بالنور: هؤلء

الجنـــة خيـــام

من وأهي الجنة، خيمة في وأيسكنونأ
لها فرسخ، في فرسخ مجوفة، لؤلؤةا
سبعونأ وألها ذهب، من مصراع آلف أربعة
السماء في طولها درةا، من كلها بابا،

كل في ميل، ستونأ وأعرضها ميل، ستونأ
في مقصورات حور أهلونأ، منها زاوأية

بعضهم يرى وأل الخرين، يروأنأ ما الخيام،
وأيتكئونأ المؤمنونأ، عليهم يطوف بعضا،
إلى بعضها مصفوفة، سرر على فيها

متكئين موضونة، سرر وأعلى بعض، جانب
متقابلين. عليها

مسلم وألكل خيراتهم، إلى وأيذهبونأ
ْيَرةا، الجنة في وألكل خيمة، َخيرةا وألكل َخ

يوم كل عليها يدخل أبواب، أربعة خيمة
تكن لم وأكرامة، وأهدية تحفة باب كل من

وأل زفرات، وأل مزجات ل ذلك، قبل
كأنهن عين، حور طماحات، وأل بخرات

مكنونأ. بيض
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الجنــــة أنهــار

ـأتي ـا وأـت ـد -ـي ـار عـب ـه- أنـه ـة الـل الجـن
العـسـل، وأبـحـر الماء، بحر فترى وأبحارها،

منـهـا، فتـشـرب الخـمـر، وأبحر اللبن، وأبحر
ـسـيحانأ النـهـار، تـشـقق بـهـا. ـثـم وأتنـعـم

ـن كل وأالنيل، وأالفرات وأجيحانأ، ـار ـم أنـه
عدنأ، جنة من تشخب النهار وأهذه الجنة،

فتتمـتــع أنـهــارا، ذـلــك بـعــد تـصــدع ـثــم
ـا ـة، بمناظرـه ـرب الخلـب ـن وأتـش ـا ـم مائـه

العذب.
وأفي الجنة، رياض إلى وأتذهب

أنهار أصل هو أنهارها، من نهر رياضها
ما حيث وأجل عز الله أظهره كلها، الجنة

العسل نهر وأهو النيل، نهر أراد. وأفيها
في اللبن نهر وأهو دجلة، وأنهر الجنة، في

في الخمر نهر وأهو وأالفرات، الجنة،
الماء نهرا وأهما وأجيحانأ، وأسيحانأ الجنة،

وأاحدا، وأاحدا عليها تطوف الجنة، في
ُتحملق من وأتتعجب جمالها، في بعينيك ف

تأتي حلم. ثم في وأكأنك مذاقها، لذةا
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من قباب عليه "البيدخ"، له يقال نهرا
إليه، تنطلق ناشئات، حور تحته ياقوت،

ُأعجبَت فإذا الجواري، تلك فتتصفح

فتتبعك. معصمها تمس منها بجارية

الكوثر نهر

فــي نهر وأهو الكوثر، نهر إلى وأتأتي
على يجري ذهب، من حافتاه الجنة، وأسط
ـدر ـاقوت، اـل ـه وأالـي ـب تربـت ـح ـمـن أطـي رـي

وأـمـاؤُه العسل، من أحلى وأطعمه المسك،
ـن بياضــا أشــد ـج ـم ـذي الثـل ـن. وأاـل وأاللـب

نـجـوم ـعـدد ـمـن أـكـثر لنيـتـه بيده، نفسي
ــة ـفــي وأكواكبـهــا الـســماء مظلـمــة ليـل
يظـمـأ ـلـم ـشـربة منـهـا شرب من مصحية،

بـيـن كـمـا ـطـوله، مثل عليه. عرضه ما آخر
إـلـى الكوـفـة بـيـن كـمـا أوأ أيـلـة، إلى عمانأ
صنعاء. إلى أيلة بين كما أوأ السود، الحجر

أـحـدهما الجـنـة، ـمـن ينثعـبـانأ ميزابانأ فيه
مـنـه شرب من ذهب، من وأالخر وأرق، من
أـبـاريق فـيـه الجـنـة، ـيـدخل ـحـتى يظمأ لم

اـلـدر قـبـاب حافـتـاه الـسـماء، نـجـوم ـعـدد
طيـنـه وأاـلـذهب، اللؤـلـؤ وأقـبـاب المجوف،

وأزبرـجـد، لؤـلـؤ من قصر عليه أذفر، مسك
ــى مـجــراه ــادل عـل ــدر جـن ــاقوت اـل وأالـي
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ـه المسك، حاله وأاللؤلؤ، ـوم، وأرضراـض الـت
الـجـوهر، أـلـوانأ ثمره الذهب، قضبانأ نبته

ـمـن وأأحـلـى اللـبـن، ـمـن بياضا أشد وأماؤُه
تظـمـأ ـلـم مـشـربا مـنـه شربَت إذا العسل،

أبدا. بعده

اـوأثماره ةـالجن شجر

الكثيرةا، الجنة أشجار بين وأتسير
المنتهى، سدرةا فترى الوافرةا، وأثمارها

المضّمر الجواد الراكب يسير شجرةا وأهي
يقطعها، ل عام مائة ظلها في السريع

شوكة كل مكانأ فجعل شوكها، الله نضد
منها الثمرةا تفتق ثمرا، لتنبت وأإنها ثمرةا،

فيها ما طعام، من لونا وأسبعين اثنين عن
الذهب، فراش وأفيها الخر، يشبه لونأ
القلل. ثمارها كأنأ

قدر ساق، على أخرى شجرةا وأترى   
مائة ظلها في المجد الراكب يسير ما

الغرف وأأهل الجنة أهل إليها يخرج عام،
فيشتهي ظلها، في فيتحدثونأ وأغيرهم،

ْذكر بعضهم َي ُيرسل الدنيا، َلْهَو وأ الله ف
بكل الشجرةا تلك فتحرك الجنة، من ريحا
شجرةا على الدنيا. وأتمر في كانأ َلْهٍو

زبرجد من وأفروأعها ذهب، من جذوأعها
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فما فتصطفق، ريح لها فتهب وألؤلؤ،
منه. ألذ بصوت السامعونأ سمع

أعلها من يخرج شجرةا إلى وأتصل
ذهب، من خيل أسفلها وأمن حلل،

تروأثا ل وأياقوت، در من ملجمة مسرجة
بصرها، مد خطوها أجنحة، لها تبول، وأل

فيقول تشاء، حيث بك فتطير فتركبها،
بلغ بم رب، درجة: يا منك أسفل الذين
ُيقال الكرامة؟ هذه عبادك لهم: كانوا ف

ّلونأ وأكانوا تنامونأ، وأكنتم الليل في ُيص
ُينفقونأ وأكانوا تأكلونأ، وأكنتم يصومونأ

وأكنتم يقاتلونأ وأكانوا تبخلونأ، وأكنتم
تجبنونأ.

منها العنقود عظم الجنة، عنب وأترى
يقع ل الذي البقع، للغراب شهر مسيرةا

صنعاء بين كما وأهو يفتر، وأل ينثني وأل
كبير، تيس جلد بحجم فيه الحبة وأعّمانأ،

بأكملها. عشيرةا تشبع بأنأ كفيلة وأهي
من الجنة نخل وأجذوأع النخل، في وأتتبصر

وأسعفها أحمر، ذهب وأكربها أخضر، زمرد
مقطعاتهم منها الجنة، لهل كسوةا

ّدلء، القلل أمثال وأثمرها وأحللهم، وأال
العسل، من وأأحلى اللبن، من بياضا أشد

وأإنأ عجم، فيها ليس الزبد، من وأألين
ًا. عشر اثنا ثمارها من الثمرةا طول ذراع
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فتأتيه، الجنة، رمانأ إلى بالنظر وأتلذ
حولها يجتمع الجنة رمانأ من وأالرمانة

على جرى فإنأ منها، يأكلونأ كثير، بشر
موضع في وأجده يريده شيء أحدهم ذكر
إل شجرةا الجنة في يأكل. وأما حيث يده

اللؤلؤ وأأصولها ذهب، من وأساقها
الجنة أهل وأإنأ الثمر، وأأعله وأالذهب،
ًا الجنة ثمار من ليأكلونأ ًا قيام وأقعود

شجرةا أي وأمن شاءوأا، متى وأمضجعين،
وأل مقطوعة ل الجنة فثمار أرادوأا،

ممنوعة.

طوبى شجرةا

ـن تنتقل أشجارها، بين أنت وأبينما ـم
ـراه ما تصدق تكاد وأل شجرةا، إلى شجرةا ـت
إل ـشـجرةا ـتـأتى ل جمالـهـا، لـشـدةا عيناك؛
بجمالهــا، وأتتمتــع ثمارهــا، مــن وأتأكــل

تمـشـي أـنـت وأبينـمـا ظلـهـا، ـفـي وأتجـلـس
أـمـام ـبـك إذا أغـصـانها، تحت وأتسير بينها،
ًا شجرةٍا الـدنيا، فـي عنهـا سـمعَت ما كثير
ـطـوبى، ـشـجرةا إنـهـا لـهـا؛ ـشـوقك فاشتد
ـة، ـفـي ـشـجرةا وأـهـي ـشـجرةا تـشـبه الجـن

ُـبـُت الـجـوزةا، ُـتـدعى بالشام ْن ـسـاق عـلـى َت
ـلـو أـصـلها عـظـم أعلـهـا، وأينفرش وأاحد،
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بأصلها أحاطت ما البل من جذعة ارتحلت
يـسـير وأـلـو هرـمـا، ترقوتـهـا تنكـسـر ـحـتى

يقطعـهـا. ـلـم ـعـام مائة ظلها في الراكب
ـاقوت بطحاؤُـهـا أخـضـر، وأزـمـرد أحـمـر، ـي

أشهب، عنبر وأوأحلها أبيض، مسك وأترابها
ـا ـافور وأكثبانـه ـفر، ـك ـرها أـص ـرد وأبـس زـم
وأســقيها صــفر، حلــل وأثمرهــا أخضــر،
زعفرانأ وأعبقها وأعسل، زنجبيل وأصمغها

رياض وأزهرها أخضر، بروأد وأوأرقها مبهج،
وأإســـتبرق، ســـندس وأأقتابهـــا صـــفر،

ـمـن يتأجج وأاللنجوج زعفرانأ، وأحشيشها
أنهــار أصــلها مــن يتفجــر وأقــود، غيــر

ـن السلســبيل ـق، وأالمعـي ـا وأالرحـي وأظلـه
ـيــألفونه، مـكــانأ الجـنــة، أـهــل مـجــالس
يجمعهم. وأمتحدثا

أكمامها، من تخرج الجنة أهل ثياب
ِلَق إل الجنة يدخل أحد من وأما ُط ْن إلى به ا

َتفتح طوبى، أي من فيأخذ أكمامها، له ف
أحمر، شاء وأإنأ أبيض، شاء شاء: إنأ ذلك
شاء وأإنأ أصفر، شاء وأإنأ أخضر، شاء وأإنأ

وأأرق النعمانأ، شقائق مثل أسود،
وأأحسن.

المنتهى سدرةا
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شجرةا وأهي المنتهى، سدرةا وأكذلك
هي، ما ندري ل ألوانأ فيها الجنة، في

نبقها المسك، ترابها اللؤلؤ، حبايل وأفيها
وأوأرقها هجر، قلل وأمثل الجرار، مثل
ما الله أمر من يغشاها الفيلة، آذانأ مثل

أوأ زمرد أوأ ياقوت إلى فتتحول يغشاها،
نهرانأ ساقها من يخرج ذلك، نحو

في الباطنانأ باطنانأ، وأنهرانأ ظاهرانأ،
وأالفرات. النيل وأالظاهرانأ الجنة،

الجـنـــة صـفـــة
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ــة ــور -وأرّب فالجـن ــة- ـن يتلل، الكعـب
ـرد، وأنهر مشيد، وأقصر تهتز، وأريحانة مـط
ـة ـثيرةا وأفاكـه ـة نـضـيجة، ـك حـسـناء وأزوأـج

ـحـبرةا في أبد وأمقام كثيرةا، وأحلل جميلة،
ـة دوأر فــي وأنضــرةا، ـة. ســليمة عالـي بهـي

ذـهـب، ـمـن وألبـنـة فـضـة، ـمـن لبـنـة بناؤُها
اللؤلؤ وأحصباؤُها الذفر، المسك وأملطها

دخلـهـا ـمـن الزعفرانأ، وأتربتها وأالياقوت،
تبـلـى ل يـمـوت، ل وأيخـلـد يـبـأس، ل ينـعـم
شبابه. يفنى وأل ثيابه،

وأجعلها بيده، الله غرسها دار وأهي
وأكرامته رحمته من وأملها لحبابه، مقرا

العظيم، بالفوز نعيمها وأوأصف وأرضوانه،
جميع وأأوأدعها الكبير، بالملك وأملكها

عيب كل من وأطهرها بحذافيره، الخير
وأنقص.  وأآفة

فهي وأتربتها أرضها عن سألت فإنأ
عن سألت وأالزعفرانأ. وأإنأ المسك
سألت الرحمن. وأإنأ عرش فهو سقفها

الذفر. وأإنأ المسك فهو بلطها عن
وأالجوهر. اللؤلؤ فهو حصبائها عن سألت

فضة من فلبنة بنائها عن سألت وأإنأ
أشجارها عن سألت ذهب. وأإنأ من وألبنة

ذهب من وأساقها إل شجرةا من فيها فما
وأالخشب. وأإنأ الحطب من ل وأفضة،
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من ألين القلل، فأمثال ثمرها عن سألت
عن سألت العسل. وأإنأ من وأأحلى الزبد،
الحلل. رقائق من يكونأ ما فأحسن وأرقها

من فأنهار أنهارها عن سألت وأإنأ
لذةا خمر من وأأنهار طعمه، يتغير لم لبن

مصفى. وأإنأ عسل من وأأنهار للشاربين،
مما ففاكهة طعامهم عن سألت

يشتهونأ. وأإنأ مما طير وألحم يتخيروأنأ،
وأالزنجبيل فالتسنيم شرابهم عن سألت

فآنية آنيتهم عن سألت وأالكافور. وأإنأ
القوارير. وأإنأ صفاء في وأالفضة، الذهب
المصراعين فبين أبوابها سعة عن سألت

عليه وأليأتين العوام، من أربعين مسيرةا
الزحام. من كظيظ وأهو يوم

الرياح تصفيق عن سألت وأإنأ
لمن بالطرب تنعم فإنها لشجارها

ظل ففي ظلها عن سألت يسمعها. وأإنأ
المجد الراكب يسير الواحدةا الشجرةا
سألت يقطعها. وأإنأ ل عام مائة السريع

ملكه في يسير أهلها فأدنى سعتها عن
ألفي مسيرةا وأبساتينه وأقصوره وأسرره

وأقبابها خيامها عن سألت عام. وأإنأ
طولها مجوفة، درةا من الواحدةا فالخيمة

علليها عن سألت ميل. وأإنأ ستونأ
غرف فوقها من غرف فهي وأجوسقها
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النهار. وأإنأ تحتها من تجري مبنية،
الكوكب إلى فانظر ارتفاعها عن سألت
تكاد ل الذي الفق، في الغارب أوأ الطالع

البصار. تناله
ـألت وأإنأ ـن ـس ـاس ـع ـا لـب ـو أهلـه فـه

فرـشـها ـعـن ـسـألت وأالذهب. وأإنأ الحرير
ـا ـن فبطائنـه ـتبرق، ـم ـة إـس ـي مفروأـش ـف

فهي أرائكها عن سألت الرتب. وأإنأ أعلى
ـبـأزرار ـمـزررةا البـشـخانات، عليها السرةا

ـذهب. وأإنأ أهلهــا وأجــوه عــن ســألت اـل
ـسـألت القمر. وأإنأ صورةا فعلى وأحسنهم

عـلـى وأثلثـيـن، ثلثا فأبـنـاء أعـمـارهم عن
ـعـن ـسـألت الـسـلم. وأإنأ عليه آدم صورةا

العين، الحور من أزوأاجهم فغناء سماعهم
ـى ـه وأأحـل ـة ســماع مـن ـبيين، الملئـك وأالـن
الـعـالمين. وأإنأ رب خـطـاب منهـمـا وأأحلى
عليها يتزاوأروأنأ التي مطاياهم عن سألت

حـيـث بـهـم تـسـير الـلـه، ـشـاء مما فنجائب
ـم عن سألت شاءوأا. وأإنأ ـارتهم حليـه وأـش

رؤُوأـسـهم وأعـلـى وأاللؤلؤ، الذهب فأساوأر
غلمــانهم عن سألت التيجانأ. وأإنأ ملبس
مكنونأ. لؤلؤ كأنهم مخلدوأنأ، فولدانأ

بيضاء، درمكة وأتربتها بيضاء، أرضها
الكافور، صخور عرصتها خالص، مسك

الرمل، كثبانأ مثل المسك به أحاط وأقد
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أهلها، فيها فيجتمع مطردةا، أنهار فيها
الله فيبعث فيتعارفونأ، وأآخرهم، أدناهم

المسك، ريح عليهم فتهيج الرحمة، ريح
ُتشم وأإنها فترجع عام، مائة مسيرةا من ل

حسنا ازددَت وأقد زوأجتك إلى أخي يا
عندي من خرجَت لك: لقد فتقول وأطيبا،

إعجابا. أشد النأ بك وأأنا معجبة، بك وأأنا
Lllgkgkيوم ذات المؤمنونأ  وأبينما

جاءتهم إذ طوبى شجرةا ظل في يتحدثونأ
من بسلسل مزمومة بنجائب الملئكة

نضارةا المصابيح وأجوهها كأنأ ذهب،
أبيض، وأعبقري أحمر، خز وأبرها وأحسنا،

وأالبياض بالبياض، الحمرةا مختلطانأ،
مثله إلى الناظروأنأ ينظر لم بالحمرةا،

من نجب محنة، غير من ذلل وأبهاء، حسنا
الخضر، الياقوت من رحالها رياضة، غير

وألجمها وأالرجوانأ، بالعبقري ملبسة
وأإستبرق، سندس وأكسوتها ذهب،

وأحيوهم الروأاحل، تلك إليهم فأناخوا
وأقالوا السلم، الرب عند من بالسلم

فإنه جلله، جل ربكم لهم: أجيبوا
عليكم وأليسلم فزوأروأه، يستزيركم

وأتنظروأا إليكم وأينظر عليه، وأتسلموا
وأتحيوه، وأيحييكم وأتكلموه، وأيكلمكم إليه،
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الرحمة ذوأ فإنه فضله، من وأيزيدكم
عظيم. فضل وأذوأ الواسعة،

في نضار ل إلينا، وأينظر إليه فننظر
ّبنا فيأخذ رؤُيته، من غرفة بيده وأجل عز ر
وأجه تخطئ وأما بها، وأجوهنا فينضح الماء،
مثل وأجوهنا فتدع قطرةا، منها أحدنا

حوض على فنطلع البيضاء، الريطة
وأما وأسلم، عليه الله صلى الرسول

قدح عليها وأضع إل يده منا وأاحد يبسط
وأالذى. وأالبول الطوف من يطهره
ُتحبس منهما نرى وأل وأالقمر، الشمس وأ
الدنيا، في بصرنا بمثل فنبصر وأاحدا،
يوم في الشمس، طلوع قبل وأذلك

الرض. أشرقت
اللبن، بحر على الجنة في وأنطلع

من وأأنهار الخمر، وأبحر العسل، وأبحر
بها ما كأس، من وأأنهار مصّفى، عسل

لم لبن من وأأنهار ندامة، وأل صداع من
ما وأبفاكهة آسن، غير وأماء طعمه، يتغير
معه. وأأزوأاج مثله من وأخير نعلم،

مثل بهن نلذ مصلحات، صالحات مطهرةا،
ما لنا بنا. وأإنأ وأيلذذنأ الدنيا، في لذاتنا

حيث منها نحل وأالمغرب، المشرق بين
شئنا.
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الجنــــة روأاحـل

ـا رجل كل فيتحول ـه، عـلـى مـن راحلـت
الرـجـل معـتـدل، وأاـحـدا ـصـفا بـنـا يسير ثم

ـه، عن أخيه جنب إلى ركـبـة يـفـوت ل يميـن
ناـقـة أذنأ تـعـدوأا وأل ـصـاحبتها، ركـبـة ناقة
أـشـجار ـمـن بالـشـجرةا نـمـر صاحبتها، أذنأ

أنأ كراهـيـة طريقـنـا ـعـن لـنـا فتميل الجنة
تـبـارك بالجـبـار وأقفـنـا ـفـإذا بينـنـا، ُيـفـرق

ـالى ـفر وأتـع ـا أـس ـن لـن ـه ـع ـم، وأجـه الكرـي
ـة، عظمته في لنا وأتجلى ّلم العظيـم ـ ُنـس ف
أنأ وأتحيتـنـا وأـسـلمنا بـنـا، فيرـحـب علـيـه،

الـسـلم، وأمـنـك الـسـلم، أـنـت نقول: ربنا
ـك ـرام. فيـقـول الجلل ـحـق وأـل ـا وأالـك لـن
الـسـلم عليـكـم جلـلـه: عـبـادي، جل الرب

مرحـبـا وأمحـبـتي، رحـمـتي وأعليـكـم مـنـي،
ـبـالغيب، أـطـاعوني اـلـذين بعـبـادي، وأأهل

عـهـدي، وأرـعـوا وأـصـيتي، حفـظـوا وأالذين
مـشـفقين. ـحـال ـكـل عـلـى مـنـي وأـكـانوا

ِتك ِلك، فنقول: وأعز ِـتـك وأجل وأعـلـّو وأعظم
أديـنـا وأل ـقـدرك، ـحـق ـقـدرناك ـمـا مكانك،

َذنْأ حـقـك، ـكـل إليك ْأ ـلـك. بالـسـجود لـنـا ـفـ
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رفـعـت ـقـد وأجل: إـنـي عز ربنا لنا فيقول
لـكـم أرـحـت حين فهذا العبادةا، مؤنة عنكم

روأـحـي إـلـى أفـضـيتم حـيـن وأهذا أبدانكم،
الوعــد وأمبلغ وأكرامتي، وأجنتي وأرحمتي،
ـدتكم، ـا فاـسـألوني وأـع ـوا ـشـئتم، ـم وأتمـن

أجزيـكـم ـلـن ـفـإني أـمـانيكم، أعطكم علي
بـقـدر أجزيـكـم وألكن أعمالكم، بقدر اليوم

وأجللي وأعزي وأرأفتي، وأكرامتي رحمتي
ـأني، وأعظمة مكاني، وأُعلّو ـألوني ـش فاـس

ـتى الماني، في نزال شئتم. فما ما أنأ ـح
تـنـافس يـقـول: ربـنـا أمنيـتـه في المقصر

إلى بعضهم وأفخر دنياهم، في الدنيا أهل
ـشـيء ـكـل الجـنـة من حظي فاجعل بعض،

إـلـى خلقتـهـا يوم من الدنيا، أهل فيه كانأ
ـدنا رفضناها فإنا أفنيتها، يوم ـا، وأزـه فيـه

بــأمرك، تشــاغل أعيننــا، فــي وأصــغرت
وأإعزازا. وأإجلل لك، وأإعظاما

تعـالى الله إكـرام

ـفـي قـصـرتم ربـنـا: لـقـد لـنـا فيـقـول
وأبأـقـل حظـكـم، ـبـدوأنأ وأرـضـيتم أمنيتكم،

ـسـألتم ـمـا لـكـم أوأجـبـت فـقـد حقـكـم، من
وأألحـقـت أنفـسـكم، تعرـفـه ـحـتى وأتمنيتم

إـلـى فانظروأا أمانيكم، عنه قصرت ما بكم
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أـمـانيكم، تبلـغـه ل ما وأإلى لكم، أعددت ما
ذـلـك، قـلـوبكم. فـنـؤتى عـلـى يخـطـر وأـلـم

وأالرحـمـة، ـبـالمن أـحـق أنت فنقول: ربنا
ّيعنا وأأمانيـنـا أنفـسـنا إـلـى وأكلتـنـا وألو لـضـ

ـقـد العـلـى الرفيع في بقباب حظنا. وأإذا
ـقـد وأالمرـجـانأ اـلـدر ـمـن وأـغـرف ُنـصـبت،
ـمـن وأمنابرـهـا ذـهـب، ـمـن أبوابـهـا ُرفعت،
وأفرشــها يــاقوت، مــن وأســررها نــور،

أعراـصـها ـمـن يـفـور وأإـسـتبرق، ـسـندس
عـنـده الـشـمس ـشـعاع ـنـور ماء، وأأفواهها

بقـصـور ـهـم ـفـإذا اـلـدري، الـكـوكب كـنـور
ـن، أعل ـفـي ـشـامخة ـاقوت، ـمـن عليـي الـي

لعباده تعالى الله إكرام وألول نورها، يزهر
ـق صفائها، شدةا من البصار لمتنعت وأعـت

ـا، ـا جوهرـه ـانأ فـم ـا ـك ـض منـه ـن أبـي فـم
ــاقوت ــض، الـي ــالحرير مفروأشـــا البـي ـب

الياقوت فمن أحمر منها كانأ وأما البيض،
وأـمـا الحـمـر، ـبـالعبقري مفروأشا الحمر،

الخـضـر، الـيـاقوت فـمـن أخـضـر منها كانأ
منها كانأ وأما الخضر، بالسندس مفروأشا

مفروأـشـا الـصـفر، الـيـاقوت فـمـن أـصـفر
الحـمـر بالذهب الصفر. مبوبة بالرجوانأ
ـجـوهر، ـمـن قواـعـدها البيـضـاء، وأالفـضـة
ـمـن قـبـاب وأـشـفوفها ذهب، من وأأركانها

مرجانأ. من غرف وأبروأجها لؤلؤ،
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ـت وأبينمــا ـك، فــي أـن ـاك إذ منزـل أـت
للذنأ: فـقـال وأـجـل، ـعـز الـلـه ـمـن رسول

ـتأذنأ ـه لرـسـول اـس ـى الـل ـي عـل ـه، وأـل الـل
الـلـه، وأـلـي ـلـك: ـيـا فيقول الذنأ، فيدخل

ـه مــن رســول هــذا ـك، يســتأذنأ الـل علـي
عليك، فيدخل له، فيأذنأ له، فتقول: ائذنأ

وأـلـي فيـقـول: ـيـا تحـفـة، يديك بين فيضع
وأـيـأمرك الـسـلم، عليك يقرأ ربك إنأ الله،

منـهـا فتجد منها، فتأكل هذه، من تأكل أنأ
الجنة. في ثمرةا كل طعم

الجنــة خيــول

مقربة خيول إذا كذلك، أنت وأبينما
الروأح، فيها مصنوع الحمر، الياقوت من

وأليد كل وأبيد المخلدوأنأ، الولدانأ بجنبها
كل على الخيول، تلك من خيل حكمة
الجنة مراتب من مرتبة منها أربعة

ياقوتة، من سرير أسفلها كالرحالة،
ذهب من قبة منها سرير كل وأعلى

من فراش منها قبة كل في مفرغة،
حسن لونأ الجنة في ليس الجنة، فرش

بها، عبق إل طيبة ريحة وأل فيها، وأهو إل
حتى القبة، غلظ وأجوههما ضوء ينفذ
القبة، دوأنأ من أنها إليها ينظر من يظن
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السلك يتبين كما عظامها في مخها يتبين
يأمرك ثم الصافية، الياقوتة في البيض

مع مركبتك في فتتحول وأجل عز الله
وأتمنيك وأتقبلك، فتعانقك صاحبتك،

لؤلؤةا، إما وأجل. وأالقبة عز الله بكرامة
درةا. وأإذا وأإما ياقوتة، وأإما زمردةا، وأإما
نور، من منابر القصور تلك من قبة في

ليهنئوكم ينتظروأنكم قعود، ملئكة عليها
على منكم وأاحد كل فيتحول وأيحيوكم،

الولدانأ وأبجنبها الخيول، تلك تزف مركبة
المقربونأ، الملئكة تشيعكم المخلدوأنأ،

ُرفعتم فلما الجنة، رياض بكم يقطعونأ
في الملئكة نهضت قصوركم إلى

وأصافحوكم، فاستنزلوكم أعراضكم
أجلسوكم ثم أيديكم، في أيديهم وأشبكوا
وأالمداعبة الضحك على أقبلتم ثم بينهم،

أصواتكم. علت حتى

الملئـكــة مصافحــة

ربنا وأعزةا الملئكة: أما فتقول
وأل معكم، إل خلقنا منذ ضحكنا ما وأجلله
بكرامة هنيئا لكم، فهنيئا معكم، إل هزلنا
دخلنا عنا وأانصرفوا وأدعونا فلما ربكم،

الله وأجد وأقد إل منا أحد فليس قصورنا،
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أمنيته قصره في له جمع قد وأجل عز
باب منها قصر كل على وأإذا تمنى، التي

الجنة، أوأدية من أفيح وأاد إلى يفضي
الكافور من بجبال الوأدية تلك محفوفة

معادنأ وأهي الجنة، جبال البيض. وأكذلك
فارعة وأالفضة، وأالياقوت الجوهر
بطن في الوأدية، تلك بطونأ في أفواهها

ذوأاتا جنانأ: جنتانأ أربع منها وأاحد كل
من فيهما تجريانأ، عينانأ فيهما أفنانأ،

مدهامتانأ، وأجنتانأ زوأجانأ، فاكهة كل
فاكهة وأفيهما نضاختانأ، عينانأ فيهما
في مقصورات وأحور وأرمانأ، وأنخل

جانأ، وأل قبلهم إنس يطمثهن لم الخيام،
وأالمرجانأ. الياقوت كأنهن

قرارنا، فيستقر المنازل، تلك فنتبوأ
ملئكته، في وأتعالى تبارك ربنا فيزوأرنا
حقا؟ ربكم وأعد ما وأجدتم لنا: هل فيقول

ثواب وأجدتم فيقول: كيف فنقول: نعم،
عنا، فارض رضينا فنقول: ربنا ربكم؟

جلله: برضائي جل الجليل لنا فيقول
وأسمعتم وأجهي، إلى نظرتم عنكم

ملئكتي، وأصافحتم داري، وأحللتم كلمي،
نكد فيه ليس لكم، عطائي هنيئا فهنيئا

أحلنا الذي لله فنقول: الحمد تكدير، وأل

53



فيها يمسنا ل فضله، من المقامة دار
لغوب. فيها يمسنا وأل نصب،

الســــلم دار

من السلم وأدار السلم، دار وأندخل
وأآنيتها وأخدمها، أزوأاجها كلها، الياقوت

وأخيامها وأقصورها، وأحجالها وأأسرتها،
وأأبوابها، وأغرفها وأدرجها وأمدائنها،
ربنا فنرى وأالياقوت، اللؤلؤ من وأثمارها

ذهب من خواتم الله فيعطينا فيها،
يعطينا ثم الخلد، خواتم وأهي نلبسها،

فنلبسها. وألؤلؤ، وأياقوت در من خواتم

عــدنأ جـنـــة

الزبرجد من وأهي عدنأ، جنة وأندخل
روأضة فيها الصفة، هذه على كلها،

أحسن، وأل منها أعظم نر لم عظيمة،
فيها وأدلى بيده، وأجل عز الله خلقها

لبنة وأجعلها أنهارها، فيها وأشق ثمارها،
حمراء، ياقوتة من وألبنة بيضاء، درةا من

مسك، ملطها خضراء، زبرجدةا من وألبنة
اللؤلؤ، حصباؤُها الزعفرانأ، حشيشها

ذهب بلبن مبنية مدينة وأهي العنبر، ترابها
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نأأك يجري، معترض نهر فيها فضة، وألبن
فيها وأالنهار البياض، في المحض ماؤُه

أنهارا. نكونأ ذلك بعد تصدع ثم تشخب،
مثل قصر في صورةا، أحسن في فيها

ننظر أنأ وأبين بيننا ليس البيضاء، الربابة
على الكبرياء رداء إل وأجل عز ربنا إلى

الحمر، الذهب من المأوأى وأجهه. وأجنة
الصفة. هذه على فيها، ما بجميع

الـخلـــــد جـنـة

الفضة من وأهي الخلد، جنة وأندخل
الصفة. هذه على فيها ما بجميع البيضاء،
بين ما درجة، مائة كلها وأالجنات

لبنة عام. حيطانها خمسمائة الدرجتين
من وألبنة فضة، من وألبنة ذهب، من

المسك، ملطها زبرجد، من وألبنة ياقوت،
اللؤلؤ، وأغرفها الياقوت، وأقصورها

الفضة، وأأرضها الذهب، وأمصارعها
المسك، وأترابها المرجانأ، وأحصباؤُها

الله ينادي لوأليائه، وأجل عز الله أعدها
الصراط جوزوأا أوأليائي، جلله: يا جل

برحمتي، الجنة وأادخلوا بعفوي،
ثمار صنعت فلكم بأعمالكم، وأاقتسموها
الخلد، شجرةا نصبت وألكم الفردوأس،
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بالنعيم، ُأسست التي القصور بنيت وألكم
وأالخلود. بالملك وأُشّرفت

الفردوأس جـنـة

أعل وأهي الفردوأس، جنة وأندخل
تفجر وأمنها محل، وأأوأسعها ُسُمّوا، الجنانأ

يوم العرش يوضع وأعليها الجنة، أنهار
أربع: اثنتانأ الفردوأس فجنانأ القيامة،

فيهما، وأما وأآنيتهما حليتهما ذهب، من
وأما وأحليتهما آنيتهما فضة، من وأاثنتانأ
فيهما.

ةـالجن أهل وأشراب طعام
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وأنشرب، الجنانأ هذه في فنأكل
كبد زيادةا الجنة في طعامنا وأأوأل

أطراف من رعى ثور لنا ُينحر ثم الحوت،
زاوأية الخلد، مائدةا لنا ُتوضع ثم الجنة،

المشرق بين مما أوأسع زوأاياها من
نبول، وأل نتفل، وأل نتفكه، ثم وأالمغرب،

التسبيح ُنلهم نمتخط، وأل نتغوط، وأل
النفس. الدنيا أهل ُيلهم كما وأالتحميد

الطعام، أشهى يأكل الجنة يدخل فمن
يقلق، وأل يتعب، ل الشراب، ألذ وأيشرب

وأل يتغوط، وأل يتبول، وأل يعرق، وأل
يتفل. وأل يبصق، وأل يمتخط،
مائة قوةا ليعطى الجنة في أحدنا وأإنأ

وأالجماع وأالشرب، الكل في رجل،
الطعام، ليشتهي أحدنا وأإنأ وأالشهوةا،

رأسه على فيقوم اللحم، طعامنا وأسيد
صحفتانأ: خادم كل مع خادم، آلف عشرةا
في ذهب، من وأوأاحدةا فضة، من وأاحدةا

مثلها، الخرى في ليس لونأ صحفة كل
فيجد أوأله، من يأكل كما آخره من يأكل

لوأله، يجد ل ما وأالطعم اللذةا من لخره
من صحفة، ألف سبعين غداؤُه وأيبلغ
ريش ل البخت، كأنها الطير، لحوم ألوانأ

بالنار، ُتطبخ وأل عظم، وأل زغب وأل لها،
الزبد، لذةا وألذتها القدوأر، تقليها وأل
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رائحة وأرائحتها العسل، حلوأةا وأحلوأتها
من لخرها يجد كلها، من يأكل المسك،
مثل عشائه وأفي لوألها، يجد كما الطعم

ْنَت لو رب، فيقول: يا ذلك، لطعمُت لي َأِذ
ُتهم، الجنة، أهل مما ينقص وأما وأسقي

شيء. عندي
من الشراب ليشتهي أحدنا وأإنأ
فيقع إليه، البريق فيجيء الجنة، شراب

مكانه. وأإذا يعود ثم فيشرب، يده، في
جسده من الطعام خرج الحاجة، منه كانت
من وأفاض المسك، كرشح وأرشحا جشاء
إلى ذوأائبه تحت من وأسال عرقا، جلده

ضمر. قد بطنه فإذا مسكا، قدميه

ةـالجن أهل لباس

رؤُوأس على وأجل عز الله وأيدعوه
الجنة حلل أي من يخيره حتى الخلئق،

يذهب ثم أراد، ما منها فيلبس لبس، شاء
ثيابا، منها فيلبس الجنة، في شجرةا إلى

ُلبس منها ثوبا أنأ لو تفنى، وأل تبلى ل
وأما إليه، ينظر من لصعق الدنيا في

ثوبانأ عليه أبصارهم. فيكونأ حملته
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الذي الثوب يقول مليح، بصوت يتجاوأبانأ،
منك، الله وألي على أكرم جسده: أنا يلي

فيقول بدنه، تمس ل وأأنت بدنه، أمس أنا
على أكرم أنا وأجهه: بل يلي الذي الثوب

ترى ل وأأنت وأجهه، أرى أنا منك، الله وألي
وأجهه.

وأل ُتخلق، خلقا ل الجنة في وأثيابنا
الجنة. ثمر عنها تشقق بل ُتنسج، نسجا

َيلبس في يلبسه  يكن لم إنأ الذهب، وأ
يلبسه  يكن لم إنأ الحرير، وأيلبس الدنيا،

ذهب من خاتم الله فيعطيه الدنيا، في
خواتم يعطيه ثم الخلد، خاتم وأهو يلبسه،

ربه رأى إذا وأذلك وألؤلؤ، وأياقوت در من
السلم. دار داره في

ُيؤتى فأكمله، القرآنأ قرأ بمن وأ
ُيلبس فيه، بما وأعمل هو تاجا وأالديه ف
لوالديه، هذا الشمس، ضوء من أحسن

َيلقى عمل بالذي ظنكم فما أهل به. وأ
ُيقبل بعضا، بعضهم الجنة ذوأ الرجل ف

َيلقى المرتفعة، المنزلة دوأنه، هو من ف
من عليه يرى ما فيروأعه دني، فيهم وأما

حتى حديثه آخر ينقضي فما اللباس،
ل أنه وأذلك منه، أحسن هو ما إليه يتخيل
ينصرف ثم فيها، يحزنأ أنأ لحد ينبغي

فيقلن: أزوأاجه، فتتلقاه منزله، إلى
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من بك وأإنأ جئَت لقد وأأهل، مرحبا
عليه. فارقتنا مما أفضل الجمال

سنة، سبعين الجنة في ليتكئ وأإنه
فتضرب امرأته، تأتيه ثم يتحول، أنأ قبل
خدها في وأجهه فينظر منكبيه، على

عليها لؤلؤةا أدنى وأإنأ المرآةا، من أصفى
ُتسلم وأالمغرب، المشرق بين ما تضيء ف
أنِت؟ وأيسألها: من السلم، فيرد عليه،

عليها ليكونأ وأإنه المزيد، من أنا فتقول
من النعمانأ مثل أدناها ثوبا، سبعونأ
مخ يرى حتى بصره، فينفذها طوبى،
التيجانأ عليها وأإنأ ذلك، وأراء من ساقها

عليها لؤلؤةا أدنى أنأ لو باللؤلؤ، المزينة
المشرق بين ما لضاءت الدنيا، إلى نزلت

كيفما بها، وأيلذ معها، فيتمتع وأالمغرب،
فل أراد، وأحيثما أراد، ما وأمتى أراد،

ممنوعة. وأل مقطوعة

ةـالجن أهل وأقصور مساكن

يدخل الله وألي يا الجنة دخلَت وأإذا
سككها، في بك فيأخذ ملك، أمامك

فتقول: أرى ترى، ما لك: انظر فيقول
وأأكثر وأفضة، ذهب من رأيتها قصور أكثر

أجمع هذا الملك: فإنأ لك فيقول أنيس،
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من استقبلوك إليهم ُرفعَت إذا حتى لك،
يقولونأ: نحن مكانأ، كل وأمن باب، كل
فتمشي، الملك: امش، لك يقول ثم لك،

فتقول: أرى ترى؟ الملك: ماذا فيقول
أنيس، وأأكثر خيام، من رأيتها عساكر أكثر

فإذا لك، أجمع هذا الملك: فإنأ فيقول
لك. وأقالوا: نحن استقبلوك إليهم ُرفعَت

فيها لؤلؤةا، الجنة في وأمنزلك
تنبت شجرةا وأفيها دار، ألف أربعونأ
حلة، سبعين بإصبعيك فتأخذ الحلل،

وأالمرجانأ. وأفيها باللؤلؤ متمنطقة
لدل وأإنك عدنأ، جنات في طيبة مساكن

الذي منزلك من الجنة في منزلك على
الجنة في الدنيا. وأمسكنك في لك كانأ

دارا سبعونأ فيها بيضاء، لؤلؤةا من قصر
بيتا سبعونأ دار كل في حمراء، ياقوتة من
سبعونأ بيت كل في خضراء، زمردةا من

على لونأ فراش، سرير كل على سريرا،
الحور من امرأةا فراش كل على لونأ،

مائدةا كل على مائدةا، بيت كل العين. في
سبعونأ مائدةا كل وأعلى قصعة، سبعونأ
في وأجل عز الله يعطيك وأوأصيفة، وأصيفا

تأكل ما وأالقوةا الشهوةا من وأاحدةا غداةا
الزوأاج. تلك على وأتطوف الطعام، ذلك
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ـى ـواب وأعـل ـورك أـب ـانأ قـص ـن كثـب ـم
الجمـعـة ـفـي وأعل ـجـل الـلـه ـتـزوأر مـسـك،
ذـهـب، ـمـن كرـسـي عـلـى فتجلس مرتين،

تنظـر وأالزبرجـد، وأالـيـاقوت باللؤلؤ مكلل
قمَت فإذا إليك، وأينظر وأجل، عز الله إلى

ـَت ـى انقلـب ـة إـل ـك، ـمـن الغرـف ـا غرـف وألـه
ًا، سبعونأ وأالزبرجد. بالياقوت مكللة باب

الجنـــة طيـور

الجنة، طيور فترى حولك، من وأتنظر
الجنة، شجر في ترعى البخت، كأمثال
لناعمة، وأإنها الجزر، كأعناق أعناقها

فيخر أحدها إلى تنظر منها، أنعم وأأنت
الله، وألي لك: يا وأيقول مشويا، يديك بين
وأكذا، كذا وأاد في رعيُت فقد أنا أّما

ماء من وأشربُت وأكذا، كذا ثمار من وأأكلُت
كذا، وأريحي كذا، وأسني وأكذا، كذا عين
الطير حسن اشتهيَت فإذا مني، فكل

وأقع نفسك، في وأوأقع صفته، وأاشتهيَت
نصفه تتكلم، أنأ قبل تريد، ما على الطائر
نضجا. متفلقا شواء، وأنصفه قديدا

مثل فيجيء آخر، طيرا وأتشتهي
يصبه لم خوانه، عل يقع حتى البختي،

حتى منه فتأكل نار، تمسه وألم دخانأ،

62



طير صحفتك عل يطير. فيقع ثم تشبع،
فينتفض، ريشة، ألف سبعونأ له غيره،
الثلج، من أبيض لونأ ريشة كل من فيقع
ليس الشهد، من وأألذ الزبد، من وأألين
حتى منه فتأكل صاحبه، يشبه لونأ منها

الله ألق شبعَت يطير. وأكلما ثم تشبع،
الكل. ثم في الشهوةا من باب ألف عليك
وأطعم الكافور، برد على بالشراب، تؤتى

فإذا فتشرب، المسك، وأريح الزنجبيل،
وأإنك الطعام، من أكلت ما هضمت شربَت
عاما. أربعين مقدار لتأكل

العــــين الحـور

وأالعين المطهرةا، الزوأاج وأتأتيك
متزينات، الكرامة بوشح الغنجات،
كاحلت، أعينهن حدق متزملت، بالمسك

مكللة وأفروأقهن خاشعات، وأأطرافهن
بأصوات ينادين بالياقوت، مركبة بالدر،
الخالدات يقلن: نحن لذيذةا، رخيمة غنجة

نبأس فل الغانجات وأنحن أبدا، نموت فل
أبدا، نظعن فل المقيمات وأنحن أبدا،

وأنحن أبدا، نسخط فل الراضيات وأنحن
وأنحن كرام، أقوام أزوأاج الحسانأ، الحور
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طوبى المؤمنين، للعباد السوام، البكار
له. وأكنا لنا كانأ لمن

ًء، الله أنشأهن أبكارا، فجعلهن إنشا
في مستويات لزوأاجهن، عاشقات
اللؤلؤ كأمثال جمال، حسانأ السنانأ،
وأالمرجانأ، الياقوت كأنهن المكنونأ،

فائقة بهية، شهية وأنغمتها هروألة، مشيها
محبوسة، وأعليه عاشقة، لزوأجها وأامقة،

عن الطرف قاصرةا محجوبة، غيره وأعن
زوأجها. لم غير إلى تنظر فل الرجال،
أصابها كلما جانأ، وأل قبله إنس يطمثها
حلة، سبعونأ عليها عذراء، وأجدها زوأجها

أهونأ حملها وأاللوانأ، الُوِشّي مختلفة
شعرها. من وأأخف عليها

إل الجنة الله يدخله أحد من فما
من اثنتين زوأجة، وأسبعين اثنتين زوأجه
أهل من ميراثه من وأسبعين العين، الحور
رجال يعني النار أهل من (ميراثه النار،
كما نساءهم الجنة أهل فورثا النار دخلوا
َثْت إل وأاحدةا منهن ما فرعونأ)، امرأةا وُأِر
ينثني، ل ذكر وأله شهي، قبل وألها

الجماع، في شاب مائة قوةا وأيعطى
كل في وأله سنة، أربعين مقدار فيجامع

ينثني، وأل يمل ل بذكر عذراء، مائة يوم
وأاحدةا كل يمنى. على وأل يحثى ل وأفرج
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من ساقها مخ يرى حلة، سبعونأ منهن
الثياب. وأراء

العـين الحـور أصناف

نفسك اشتهت ما الله وألي يا وألك
ففيهن أصناف، فهن العين، الحور من

ّلعبة، لها يقال حوراء الجنات حور كل ال
كتفها على بأيديهن َيضربن بها، ُيعجبن

يعلم لو ُلعبة، يا لك وأيقلن: طوبى
ّدوأا، لك الطالبونأ مكتوب: عينيها بين لج

مثلي له يكونأ أنأ يبتغي كانأ {من
حوراء ربي}. وأفيهن برضاء فليعمل
الله أنأ وألول بحسنها، الجنة أهل يتباهى
يموتوا ل أنأ الجنة أهل على كتب تعالى
يقال حوراء حسنها. وأفيهن من لماتوا

سبعونأ حولها مشى مشت إذا العيناء، لها
يسارها وأعن يمينها، عن وأصيف ألف

المروأنأ تقول: أين وأهي كذلك،
المنكر. فتختاَر عن وأالناهونأ بالمعروأف،

من غيرهن من أوأ الله- منهن عبد -يا
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الدنيا، في عمرك مقدار وأتجامعها تشاء،
ممنوعة. وأل مقطوعة فل

بالحوراء اءـلق أوأل

من تخرج الله- عندما وألي -يا فأنت
وأتأكل فتركب النجائب، تتلقاك قبرك،

باب إلى تصل حتى وأتتنخم، وأتشرب
الجنة، عيونأ من عينين فترى الجنة،

الخرى، من وأتتوضأ أحدهما، من فتشرب
ًا ستونأ آدم؛ طول على أنت فإذا في ذراع

جمال وأعلى أيوب، صبر وأعلى السماء،
وأثلثونأ ثلثة عيسى، سن وأعلى يوسف،

ًا، جميعا عليهم محمد، أخلق وأعلى عام
من لتدخل جئَت وأالسلم. فإذا الصلةا

العين الحور من أزوأاجك جاءْت الجنة، باب
وأالتقبيل. وأالمعانقة بالغناء يتلقونك
ْلَت قبرك من خرجَت وأإذا ُتقب اس

الذهب، رحال عليها أجنحة، لها بيض بنوق
منها خطوةا كل يتلل، نور نعلك شرك
الجنة، باب إلى فتنتهي البصر، مد مثل
صفائح على حمراء ياقوتة من حلقة فإذا

ينبع الجنة باب على شجرةا وأإذا ، الذهب
أحدهما من شربَت فإذا عينانأ، أصلها من

وأإذا النعيم، بنضرةا وأجهك في جرت
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ًا، شعرك يشعث لم الخرى من توضأت أبد
كل فيبلغ بالصفيحة، الحلقة فتضرب

فتستخفها أقبل، قد زوأجها أنأ حوراء
ّيمها فتبعث العجلة، الباب، لك فيفتح َق

نفسك عّرفك وأجل عز الله أنأ فلول
ًا، له لخررَت النور من ترى مما ساجد

ّيم: أنا فيقول وأالبهاء، ّيمك الَق الذي َق
ْلُت ّك فتأتي أثره، وأتقفو فتتبعه، بأمرك، وُأ

من فتخرج العجلة، فتستخفها زوأجتك،
حبي لك: أنت وأتقول فتعانقك، الخيمة،

ًا، أسخط فل الراضية وأأنا حبك، وأأنا أبد
ًا، أبأس فل الناعمة وأأنا الخالدةا وأأنا أبد
ًا، أظعن فل ًا فتدخل أبد أساسه، من بيت

تشاكل طريقة منها ما صفر وأطرائق
عليها فإذا الريكة، فتأتي صاحبتها،

ًا، سبعونأ السرير على سرير، على فراش
زوأجة كل على زوأجة، سبعونأ فراش كل

باطن من ساقها مخ ترى حلة، سبعونأ
ليلة. مقدار في جماعهن تفضي الحلل،
من وأأنهار مطردةا، أنهار تحتكم من تجري

وأأنهار كدر، فيه ليس صاف آسن، غير ماء
بطونأ من يخرج لم مصفى، عسل من

لم للشاربين، لذةا خمر من وأأنهار النحل،
لبن من وأأنهار بأقدامها، الرجال تعصره

بطونأ من يخرج لم طعمه، يتغير لم
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جاءتك الطعام اشتهيت الماشية. فإذا
من فتأكل أجنحتها، فترفع بيض، طير

شئت إنأ شئت، الثمار أي من جنوبها
ًا، ًا. وأبين شئت وأإنأ قائم خدم يديك متكئ

أمرا. لك يعصونأ وأل يطيعونك، كاللؤلؤ،
الجنة إلى ربهم اتقوا الذين وأيساق

ًا، أبوابها، من باب إلى انتهوا إذا حتى زمر
ساقها تحت من يخرج شجرةا عنده وأجدوأا
إحداهما، إلى فعمدوأا تجريانأ، عينانأ
ما فأذهبت منها، فشربوا بها، أمروأا كأنما

ثم بأس، أوأ قذى أوأ أذى من بطونهم في
منها، فتطهروأا الخرى، إلى عمدوأا
تتغير فلن النعيم، بنضرةا عليهم فجرت

ًا أبشارهم ًا، بعدها تغيير تشعث وألن أبد
انتهوا ثم بالدهانأ، دهنوا كأنما أشعارهم،

عليكم فقالوا: (سلُم الجنة، خزنة إلى
يلقاهم ثم خالدين)، فادخلوها طبتم

ْلدانأ، ْلدانأ يطيف كما بهم يطيفونأ الِو وِأ
بما فيقولونأ: أبشر بالحميم، الدنيا أهل
غلم ينطلق ثم الكرامة، من لك الله أعد
ْلدانأ أوألئك من من أزوأاجك بعض إلى الِو

فلنأ، جاء فيقول: قد العين، الحور
فتقول: الدنيا، في به ُيدعى الذي باسمه

َته، أنت ُته، فيقول: أنا رأي ذا وأهو رأي
حتى الفرح، إحداهن فيستخف بأثري،
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إلى انتهيت فإذا بابها، أسكفة على تقوم
بنيانه، أساس شيء أي إلى نظرَت منزلك

أخضر صرح فوقه اللؤلؤ، جندل فإذا
ترفع ثم لونأ، كل وأمن وأأحمر، وأأصفر
مثل فإذا سقفه، إلى فتنظر رأسك
ببصرك، لذهب لك قدر الله أنأ لول البرق،

أزوأاجك، إلى فتنظر رأسك، تطأطئ ثم
مصفوفة، وأنمارق موضوعة، أكواب وأإلى

النعمة، تلك إلى فتنظر مبثوثة، وأزرابي
هدانا الذي لله وأتقول: (الحمد تتكئ ثم

الله)، هدانا أنأ لول لنهتدي كنا وأما لهذا
ًا، تموتونأ فل مناٍد: تحيونأ ينادي ثم أبد

ًا، تظعنونأ فل وأتقيمونأ فل وأتصّحونأ أبد
أبدا. تمرضونأ

باب من الله وألي يا تدخل وأعندما
ًا غلمانك، يتلقاك الجنة، فيقولونأ: مرحب

ُتمد تزوأرنا، أنأ لك آنأ قد بسيدنا، لك ف
يمينك عن تنظر ثم سنة، أربعين الزرابي

ما فتقول: لمن الجنانأ، فترى وأشمالك،
ُيقال: لك، هنا؟ ها انتهيَت إذا حتى ف

زبرجدةا أوأ حمراء، ياقوتة لك ُرفعْت
ًا، سبعونأ لها خضراء، ِشعٍب كل في ِشعب
ًا، سبعونأ غرفة كل في غرفة، سبعونأ باب
ُيقال وأترقى، فتقرأ وأارق، لك: اقرأ ف

اتكأَت ملكك سرير إلى انتهيَت إذا حتى
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فيه وألك ميل، في ميٌل سعته عليه،
بسبعين غلمانك إليك فيسعى قصور،
فيها صحفة فيها ليس ذهب، من صحفًة

لذةا تجد كما آخرها لذةا تجد أختها، لونأ من
الشربة، بألوانأ إليك يسعونأ ثم أوألها،

يقول ثم اشتهيت، ما منها فتشرب
فينطلق وأأزوأاجه، الغلمانأ: اتركوه

الحور من حوراء فإذا تنظر، ثم الغلمانأ،
عليها ملكها، سرير على جالسة العين

لونأ من حلة منها ليس حلة، سبعونأ
اللحم وأراء من ساقها مخ فترى صاحبتها،

ذلك، فوق وأالكسوةا وأالعظم، وأالدم
فتقول أنِت؟ وأتقول: من إليها فتنظر
لك، ُخبئن اللتي العين الحور من لك: أنا
بصرك تصرف ل سنة، أربعين إليها فتنظر
إلى بصرك ترفع ثم جمالها، لشدةا عنها،

فتقول منها، أجمل أخرى فإذا الغرفة،
منك لنا يكونأ أنأ لك آنأ الحوراء: أما

ل سنة، أربعين إليها فترقى نصيب؟
عنها. بصرك تصرف
وأظننا مبلغ، كل منا النعيم بلغ إذا ثم

الرب لنا تجلى منه، أفضل نعيم ل أنأ
الكريم، وأجهه إلى فننظر اسمه، تبارك

الجنة، أهل عله: يا في جل فيقول
ثم الرحمن، بتهليل فنتجاوأب هللوني،
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كنت كما فمجدني قم داوأد، يقول: يا
عز ربه داوأد فيمجد الدنيا، في تمجدني

مثله. الخلئق تسمع لم بصوت وأجل،

نـالعي ورـالح ةـصف

الجـنـة ـفـي الله- لتتكئ وألي -يا وأإنك
تأتـيـك ـثـم تتـحـول، أنأ قـبـل ـسـنة، سبعين

ـك، ـى فتـضـرب امرأـت ـك، عـل ـترى منكبـي ـف
ـك ـي وأجـه ـدها ـف ـفى ـخ ـن أـص ـرآةا، ـم الـم
ـبعين وأراء من ساقها بياض إلى وأتنظر ـس
الـيـاقوت ـكـأنهن مخـهـا، ـتـرى ـحـتى حـلـة،

لتـضـيء عليها لؤلؤةا أدنى وأإنأ وأالمرجانأ،
ّلم وأالمغرب، المشرق بين ما ُتَس ـك، ف علـي

فتقــول أنِت؟ وأتسألها: من السلم، فترد
ثوـبـا، ـسـبعونأ عليـهـا المزـيـد، ـمـن لك: أنا
ـوبى، من النعمانأ مثل أدناها ـذها ـط فينـف
ذلك، وأراء من ساقها مخ ترى حتى بصرك

لؤـلـؤةا أدـنـى وأإنأ التيـجـانأ، من عليها وأإنأ
وأالمـغـرب. المـشـرق بين ما لتضيء عليها
ـى اطلعْت لو بيده، نفسي وأالذي ـل عـل أـه
مــا وألملْت بينهمــا، مــا لضــاءْت الرض
خير رأسها على وألنصيفها بريحها، بينهما

فيها. وأما الدنيا من
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يا وأحبيباتك أزوأاجك عن َسألت إنأف
التراب، الكواعب هنأن اعلمف ،الله عبد

الشباب، ماء أعضائهن في جرى اللتي
الخدوأد، لبسته ما وأالتفاح فللورد

وأللؤلؤ النهود، نتهمتض ما وأللرمانأ
وأللرقة الثغور، حوته ما المنظوم
تجري الخصور، عليه دارت ما وأاللطافة
برزت، إذا وأجهها محاسن من الشمس
إذا ثناياها بين من البرق وأيضيء

.ابتسمت
في تشاء ما فقل هاِّبح ْقابلت إذا

ظنك فما حادثته وأإذا رين،والن تقابل
فما إليه ضمها وأإنأ الحبيبين، بمحادثة

في وأجهه يرى الغصنين، بتعانق ظنك
التي المرآةا في رىُي كما خدها صحن
وأراء من ساقها مخ رىَوأي ، صيقلها جلها

وأل ،عظمها وأل جلدها، يستره وأل اللحم،
ما لملت الدنيا على اطلعت لو حللها.

ًا، وأالسماء الرض بين الخلئق وأأفواه ريح
ًا تهليلً ًا، وأتكبير لها وألتزخرفت وأتسبيح

غيرها عن وألغمضت الخافقين، بين ما
كما الشمس َضوء وألطمست عين، كل

من وألمن النجوم، ضوء الشمُس تطمس
يوم،قال الحي بالله ظهرها على

وأما الدنيا من خير رأسها على نصيفهاَلوأ
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جميع من كإلي أشهى وأوأصالها فيها،
أمانيها.

ًا إل الحقاب طول على تزداد وأل       حسن
إل المدى طول لها اددزت وأل وأجمالً،

وأالولدةا، الحبل من مبرأةا وأوأصالً، محبة
المخاط من مطهرةا وأالنفاس، وأالحيض
وأالبول وأالمني، وأالمذي ،وأالبصاق
من مطهرةا .الدناس وأسائر ،وأالغائط
المذمومة، وأالصفات السيئة، الخلق

غير إلى النظر وأمن وأالبذاء، وأالفحش
ثيابها، تبلى وأل شبابها، يفنى لزوأجها. 

طيب لَُمي وأل جمالها، ثوب ِقيخل وأل
فل زوأجها، على قصرت قد وأصالها،

،عليها كطرف . وأقصرهسوا لحد تطمح
إليها َتنظر إنأ ،كوأهوا كأمنيت غاية يهف

وأإنأ ،كأطاعت كبطاعت هاتأمر وأإنأ ،كسرت
غاية في منها فأنَت ،كحفظت عنها َتغب

جانأ، وأل إنس كقبل يطمثها لم ،الماني
ًا، كقلب ْملت إليها َتنظر كلما سروأر

ًا كأذن ْملت ْكحدثت وأكلما ًا، لؤلؤ منظوم
ًا. وأالغرفة القصر ملت ْبرزت وأإذا نور

في فأتراب السن عن سألت وأإنأ
الحسن عن سألت وأإنأ الشباب، من أعدل
سألت وأإنأ ،وأالقمر الشمس رأيت فهل
أصفى في سواد فأحسن الحدق عن
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عن سألت وأإنأ ،جور أحسن في بياض
وأإنأ ،الغصانأ أحسن رأيت فهل القدوأد
،الكواعب فمن النهود عن سألت

عن سألت وأإنأ ،الرمانأ كألطف وأنهودهن
وأإنأ ،وأالمرجانأ الياقوت فكأنه اللونأ
الخيرات فهن ُقُخلْال حسن عن سألت

الحسن بين جمعن تياالل الحسانأ،
الباطن جمال فأعطين وأالحسانأ،
وأقرةا النفوس أفراح فهن وأالظاهر،

العشرةا حسن عن سألت وأإنأ ،النواظر
إلى المحببات الُعرب فهن ،هنالك ما وألذةا

تمتزج التي التبعل بلطافة ،الزوأاج
امتزاج. أي بالروأح

في ْضحكت إذا بامرأةا ظنك فما
وأإذا ،ضحكها من الجنة أضاءت كوأجه

: هذهَقلت قصر إلى قصر من ْانتقلت
وأإذا فلكها، بروأج في متنقلة الشمس

وأإنأ المحاضرةا، تلك حسن فيا كحاضرت
،وأالمخاصرةا المعانقة لذةا فيا كخاصرت

وأالسماع، البصار لذةا فيا لك ْغنت وأإنأ
تلك ّحبذا فيا ْكوأأمتعت ْكآنست وأإنأ

ّبلت وأإنأ ،وأالمتاع المؤانسة شيء فل ْكق
ّألذ فل َهانلت وأإنأ التقبيل، من كإلي أشهى

التنويل. ذلك من َأطيب وأل
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العزيز وأزيارةا المزيد، يوم أما
التمثيل عن المنزه وأجهه وأرؤُية الحميد،

وأالجمل، العظم اليوم فإنه وأالتشبيه،
ترى كما الرحيم، الرب ترى ففيه

البدر. ليلة وأالقمر الظهيرةا، في الشمس
رأت، عين ل ما فيها الكعبة، وأرّب فالجنة،

بشر. قلب على خطر وأل سمعت، أذنأ وأل
الحور الله- وأصف عبد -يا وأاسمع

ّين ذكرها، عليك الله قّص التي العين، وأب
وأصفها، وأسلم عليه الله صلى النبي لك

ًا وأصفها في وألنأخذ ًا، عضو ما عضو
ًا وأجدنا سبيلً،وأما هذا إلى استطعنا نص

إلى ننتهي حتى بأعلها وأدليلً،وألنبدأ
أسفلها. 
طول مع فيتناسب طولها أما
عرض مع فيتلءم عرضها وأأما حبيبها،
من فهي عليها التي الحلل وأأما زوأجها،
خضراء بألوانأ وأحرير، وأإستبرق سندس
الشفافية مع ذلك، وأغير وأحمراء

وأالزبرجد بالياقوت مكللة وأالصفاء،
فخير رأسها على التيجانأ وأاللؤلؤ. أما

ل وأأنواع ألوانأ عليه فيها، وأما الدنيا من
على الجواهر. وأخمارها من تحصى
فيها. وأشعرها وأما الدنيا من خير رأسها
ساحرةا، فاتنة بطريقة ُصّف ناعم، طويل
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النور منه وأينبثق الريح، منه ينفجر
بدت شعرها من طاقة أنأ لو وأالجمال،

طيب من وأالمغرب المشرق بين ما لملت
ريحها. 

عن اللسانأ فيعجز وأجهها وأأما
وأيعجز بيانه، عن الكلم وأيعجز وأصفه،
الحور أخرجِت فلو تصوره، عن العقل
السماء بين ما حسنها لضاء وأجهها

عز الله نور من وأجوههن فنور وأالرض،
بياضها الحور، من يدا أنأ وأجل. وألو

َيْت وأخواتيمها، ّل لها لضاءْت السماء، من ُد
الدنيا، لهل الشمس تضيء كما الرض

وأحسنه بياضه بالوجه فكيف يدها، هذه
وألؤلؤه وأياقوته، وأتاجه وأجماله،

وأزبرجده.
ًا الجبهة ما أدراك وأما ً اتساع وأجمال

ًا، الحوراء إنها العين، ما أدراك ما ثم وأنور
شديدةا العين، بياض بياض شديدةا العيناء،

في الطرف يحار العين، سواد سواد
اتساع، مع العين عظيمة عينها، حسن

على الطرف قاصرةا فهي هذا كل وأمع
أسود، وأاسع فرقيق الحاجب زوأجها. أما

فمجمع أيضا، وأالفم ضيق، وأالنف
وأجمال الشفة، جمال وأالحسن، الجمال

وأالنغمات. الصوت وأجمال السنانأ،
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من موضع يبق لم الجنة، في نور يسطع
رفعوا فإذا النور، ذلك من دخله إل الجنة

ضحكت حوراء، ثغر من وأجدوأه رؤُوأسهم
زوأجها. وأجه في

العسل، من أحلى فعذب، ريقها وأأما
حوراء أنأ لو المسك، من رائحة وأأطيب
عذوأبة من البحر ذلك لعذب بحر في بزقت

أهل نساء من امرأةا أنأ لو بل ريقها،
تلك لكانت أبحر، سبعة في بصقت الجنة

فهو كلمها العسل. وأأما من أحلى البحر
عن اللسانأ قصيرةا وأهي الحلل، السحر

أنأ فلو وأغناؤُها، صوتها الكلم. وأأما كثرةا
جميعا لماتوا الموت أوأليائه على كتب الله
وأيا نغماتها، لروأعة فيا صوتها، جمال من

امرأةا أنأ فلو فمها، رائحة لجماله. وأأما
لملْت أشرقْت الجنة أهل نساء من

الشمس ضوء وألذهبْت مسك، ريح الرض
وأالقمر.

الياقوت فكأنه عنقها، وأأما
أصفى جيدها، في وأجهك ترى وأالمرجانأ،

ما لتضيء عليها لؤلؤةا وأإنأ المرآةا، من
عليها ليكونأ وأإنه وأالمغرب، المشرق بين

ًا، سبعونأ مخ ترى حتى بصرك ينفذها ثوب
الثدي، ذلك. وأأما وأراء من ساقها

ًا، فكواعب يتدلى، ل الحوراء فثدي أتراب
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زوأايا، بدوأنأ مكعب كالتفاح، هو وأإنما
الكبد كالرمانأ. وأأما مستديرةا، نواهد
لك وأكبدها مرآةا، لها كبدك صافية، فمرآةا
مرآةا.

وأسرتها، وأوأسطها صدرها وأأما
وأكتفاها، وأفخذاها، وأأسفلها، أعلها

وأساعداها، وأمرفقاها، وأعضدها،
على يعلو فشيء وأقدمها، وأركبتاها،

الكبير عن وأصف فيه يرد لم وألذا الخيال،
الرجال. وأأما سيد النبي وأل المتعال،
ًا وأأشد أجمل فأحدها أصابعها، من ضوء
بدا بنانها بعض أنأ لو وأالقمر، الشمس

َء ُهؤُضو لغلب وأالقمر. وأأما الشمس ضو
مع المقعدةا، جسم عظيمة فهي أسفلها

الواحدةا وأإنأ وألطف، وألين وأصفاء، رقة
ميل. قدر مقعدتها لتأخذ منهن

من التفاحة لتمسك أخي يا وأإنك
منها فتخرج يدك، في فتنفلق الجنة، تفاح

لخجلِت للشمس نظرْت لو حوراء،
ينقص أنأ غير من حسنها، من الشمس

منه يوقد الذي كالسراج التفاحة، من
يشاء ما على وأالله ينقص، فل آخر سراج
قدير.

ِلقْت العين فالحور أشياء: ثلثة من ُخ
من وأأوأسطهن المسك، من أسفلهن
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وأشعورهن الكافور، من وأأعلهن العنبر،
نور. يخلقهن من خط سواد وأحواجبهن

وأالزعفرانأ، العنبر قضبانأ من الله
يخلق ما الخيام. أوأل عليهن مضروأبات

ًا منهن الله أبيض، أذفر مسك من نهد
ْلتاُم عليه َلَق من البدنأ. وأمنهن ي اللُه َخ
من ركبتيها إلى رجليها أصابع من

من ثدييها إلى ركبتيها وأمن الزعفرانأ،
من عنقها إلى ثدييها وأمن الذفر، المسك
رأسها إلى عنقها وأمن الشهب، العنبر

ألف سبعونأ عليها البيض، الكافور من
أقبلت النعمانأ. إذا شقائق مثل حلة،
ًا وأجهها يتلل ًا نور تتلل كما ساطع

يرى أدبرت وأإذا الدنيا، لهل الشمس
رأسها في وأجلدها، ثيابها رقة من كبدها

الذفر، المسك من ذؤُابة ألف سبعونأ
ذيلها. ترفع وأصيفة منها ذؤُابة لكل

وأأنا حبي نحرها: أنت في مكتوب
معدل، عنك وأل بدل، بك أبغي لست حبك،
مخ ترى مرآتها، وأكبدك مرآتك، كبدها

ترى كما وأحليها، لحمها وأراء من ساقها
البيضاء، الزجاجة في الحمر الشراب

جوف في البيض السلك ترى وأكما
الصافية. الياقوتة
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ًء وأإنأ خيمة في العين الحور من نسا
في مقصوراٌت حوُر مجوفة، درةا من

حلة، سبعونأ منهن امرأةا كل على الخيام،
وأتعطى الخرى، لونأ على حلة منها ليس

ًا سبعين لونأ منهن ليس الطيب، من لون
سبعونأ منهن امرأةا لكل الخر، ريح على

ًا بالدر موشحة حمراء، ياقوتة من سرير
ًا، سبعونأ سرير كل على وأالياقوت، فراش

منهن امرأةا وألكل أريكة، فراش كل على
وأسبعونأ لحاجتها، وأصيفة ألف سبعونأ

من صحفة وأصيف كل مع وأصيف، ألف
لقمة لخر تجد طعام، من لونأ فيها ذهب،

ُتعطى لوأله، تجد ل ما لذةا مثل زوأجها يا وأ
عليك أحمر، ياقوت من سرير على ذلك،

أحمر، بياقوت موشح ذهب، من سوارانأ
َته يوم بكل هذا رمضانأ، شهر من صم

الحسنات. من عملَت ما سوى

نـالعي ورـالح اءـغن
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من فيه أنت الله- ما وألي -يا فتأمل
صوتها سماع من العميم، العظيم النعيم
له نظير ل وأ الوجود، في له مثيل ل الذي
أجمل ما وأ صوتها، أروأع فما الخلود، في

العين الحور لغناء تستمع طربها. فأنت
عند أزوأاجهن يتلقين فهن الجنة، باب عند

انتظرناكم، فيقلن: طالما الجنة، أبواب
وأنحن نسخط، فل الراضيات فنحن

فل الخالدات وأنحن نظعن، فل المقيمات
وأتقول: ُسِمَعْت، أصوات بأحسن نموت،

تقصير، دوأنك ليس حبك، وأأنا حبي أنت
معدل. وأراءك وأل

إلى استمعَت قصرك، دخلَت ما فإذا
مجتمع الجنة ففي العين، الحور غناء

َتسمع لم بأصوات يرفعن العين، للحور
فل الخالدات وأيقلن: نحن بمثلها، الخلئق

وأنحن نبأس، فل الناعمات وأنحن نبيد،
لنا كانأ لمن طوبى نسخط، فل الراضيات

َتستمتع وأكنا عند السماع بلذةا له. وأ
الجنة ففي وأتشرب، تأكل وأأنَت النهار

العذارى، حافتاه الجنة، طول طوله نهر
حتى بأصوات يغنين متقابلت، قيام

وأإنه مثلها، لذةا نرى ما الخلئق، يسمعها
وأالتقديس، وأالتحميد التسبيح الله شاء إنأ

وأجل. عز الرب على وأثناء
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الله- لقاء عبد -يا وألزوأجاتك
تتزوأج فأنت وأالسماع، للطرب أسبوعي

آلف وأثمانية بكر، آلف أربعة الجنة في
كل في فيجتمعن حوراء، وأمائة أيم،

لم حسانأ بأصوات فيقلن أيام، سبعة
فل الخالدات بمثلهن: نحن الخلئق تسمع
وأنحن نبأس، فل الناعمات وأنحن نبيد،

المقيمات وأنحن نسخط، فل الراضيات
له. وأكنا لنا كانأ لمن طوبى نظعن، فل

بعض عند لقاءات الجنة في وألنا
يغنين الحسانأ، الجواري تحتها الشجار،
أنأ متنوعة. منها وأألحانأ متعددةا، بأصوات

وأالزبرجد، اللؤلؤ حمله شجر الجنة في
بألوانأ، يتغنين ناهدات، جوار وأتحته

وأنحن نبأس، فل الناعمات يقلن: نحن
ذلك سمع فإذا نموت، فل الخالدات

ًا، بعضه صفق الشجر فأجبن بعض
الجواري أأصوات ندري فل الجواري،

الله!! وأيمتد الشجر. يا أصوات أم أحسن
أشجار إلى الجميل الحوراء صوت أثر

ُتزهر الشجار إنأ حتى الجنة، ُتوِرد َل من وأ
ّبحِت إذا بل الحوراء، تسبيح من المرأةا س
إل شجرةا الجنة في يبق لم العين الحور

ّدت. وأر
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مناٍد: أين نادى القيامة يوم كانأ وأإذا
َنّزهونأ كانوا الذين وأأنفسهم أسماعهم ُي

الشيطانأ؟ وأمزامير اللهو مجالس عن
أسمعوهم المسك، رياض أسكنوهم

رفيع، بمنبر وأتحميدي. وأيأمر تمجيدي
داوأد ينادي: يا ثم الجنة، في فيوضع
الذي الحسن الرخيم الصوت بذلك مجدني

فيستفرغ الدنيا، دار في به تمجدني كنت
الله الجنانأ. وأيقول أهل نعيم داوأد صوت

يحبونأ كانوا عبادي للملئكة: أنأ وأجل عز
َدعونه الدنيا، في الحسن الصوت من في
َأْسِمعوا أجلي، بأصوات فيأخذوأا عبادي، ف

يسمعوا لم وأتكبير، وأتسبيح تهليل من
قط. بمثله

زبرجد ثمرها شجرةا، الجنة وأفي
ُتصّفق، ريحا الله فيبعث وألؤلؤ، وأياقوت ف
ُتسَمع منها. ألذ ُيسَمع لم أصوات لها ف

حملها ذهب، من قصب من آجام وأفيها
َيسَمعوا أنأ الجنة أهل اشتهى فإذا اللؤلؤ،

الجام تلك على الله بعث حسنا صوتا
يشتهونه. صوت بكل فتأتيهم ريحا،

يضمحل هذا، من أعلى سماع وألنا
كلم نسمع حين وأذلك سماع، كل دوأنه
علينا، وأسلمه وأخطابه جلله، جل الرب

فإذا كلمه، علينا يقرأ لنا، وأمحاضرته
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قبل، من نسمعه لم فكأننا منه سمعناه
في ليس إذ أعيننا، به وأتقر آذاننا، به تلذ

الرب وأجه إلى النظر من أعظم لذةا الجنة
وأل منه، كلمه وأسماع تعالى، تبارك
ذلك، من إلينا أحب شيئا الجنة في نعطى

الجبار على مرتين يوم كل ندخل حيث
جلس وأقد القرآنأ، علينا فيقرأ جلله، جل
على له، هو الذي مجلسه منا امرئ كل

وأالذهب وأالزبرجد، وأالياقوت الدر، منابر
أجمل بشيء أعيننا تقر فلم وأالزمرد،

وأل أعظم قط شيئا نسمع وألم منه،
رحالنا إلى ننصرف ثم منه، أحسن

الغد. من مثلها إلى أعيننا قريرةا ناعمين،

العــين الحـور دلل

مع الجنة في الله وألي يا أنت وأبينما
من سرر على العين، الحور من زوأجتك
فتقول نور، من قبة وأعليك أحمر، ياقوت

من فتنزل مشيتك، إلى اشتقت لها: قد
مرجانأ روأضة إلى الحمر الياقوت سرير

ُينشئ أخضر، تلك في لها وأجل عز الله ف
نبت أحدهما نور، من طريقين الروأضة

فتمشي الكافور، نبت وأالخر الزعفرانأ،
نبت في وأترجع الزعفرانأ، نبت في
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من لونأ ألف بسبعين وأتمشي الكافور،
نور فيسطع وأجهك، في الغنج. وأتضحك

الجنة. يمل ثناياها بين من

العــين الحــور جمـاع

ًةا وأتلقى القمر، من أجمل امرأ
هذا وأمع الجماع، دوأاعي كل لك جمعْت
َطى الجماع. وأكما في رجل مائة قوةا ُتع

أيضا فأنَت مطهرةا، طاهرةا الحوراء أنأ
وأل المراض، تلحقك ل مطّهر، طاهر
ضعف يلحقك وأل المصائب، عليك تنزل

مرةا. مليار جامعتها وألو قوةا، انحلل وأل
فيه آفة ل وأنعيم، وأمتعة التلذذ، وأطء إنه

ًا شهوتك الوجوه، من بوجه ًا، دفع ل دفع
ًا، تنقطع جنابة وأل موت، وأل مني وأل أبد

الشاغل، شغلك المتعة وأهذه ملل، وأل
من غيره مع الدائم، عملك الشهوةا وأهذه

أصحاب (إنأ المقيم، وأالنعيم الشهوات
هم فاكهونأ، شغٍل في اليوم الجنة

الرائك على ظلل في وأأزوأاجهم
افتضاض الشاغل متكئونأ). فشغلهم

البكار.
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الغموم عن ُتشَغل ل وأكيف
وأعذاب وأالمصائب، وأالكروأب وأالهموم،

أليم، عقاب من فيه هم وأما النار، أهل
وأالتمتع، الترف وأسائل كل ُأعطيَت وأقد

ًا عنك وأُمنع وأشقاء، وأنقص آفة كل أبدي
الحور بوطء ُتشَغل ل وأكيف وأتعب، وأملل

إلى يدعو ما كل فيك اجتمع وأقد العين،
وأسلمة الصدر، راحة المتعة: من هذه

وأطول البدنأ، وأقوةا البال، وأهدوأء القلب،
الجماع، في رجل مائة قوةا مع الجسد،

ًا. سبعين جسدك في تجري وأشهوتك عام
ًا فتطأها ًا، دحم عنها ُقمَت وأإذا دحم
ًا. مطهرةا رجعْت بكر

الحوراء جماع بلذةا ُتشَغل ل وأكيف
هي من وأهي جمالها؟ في هي من وأهي
الدنيا على كفها أخرجت لو حسنها؟ في

أدنى ظهرْت وألو بحسنها، الخلئق لفتتن
ما لضاءْت عليها الذي اللؤلؤ من لؤلؤةا

إلى اطلعْت وألو وأالمغرب، المشرق بين
ْتها الرض َل ًا، لم ساقها بياض وأترى ريح

العيناء، الحوراء إنها حلة، سبعين وأراء من
الحسناء. البيضاء

وأأنَت بك الحوراء ُتشَغل ل وأكيف
يفنى ل أكحل، أمرد يوسف، جمال على

أيوب، قلب على ثيابك، تبلى وأل شبابك،
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ًا ستونأ آدم، طول وأعلى في ذراع
إليك عاما. تعود وأثلثين ثلثا ابن السماء،

من مطهرةا الجنابة، من مطهرةا الحور
الصغر الحدثا من مطهرةا النجاسة،
وأالغائط، البول من مطهرةا وأالكبر،
من مطهرةا وأالنفاس، الحيض من مطهرةا
التفل من مطهرةا وأالودي، وأالمذي المني

النظر من مطهرةا وأالنخامة، وأالبصاق
الفحش من مطهرةا غيرك، إلى

وأالّسب، وأاللعن وأالبذاء وأالتفحش،
وأالصفات السيئة، الخلق من مطهرةا

وأقذر. أذى كل من وأمطهرةا المذمومة،
أصونهم اللذةا هذه في الناس وأأكمل

اللواط، وأ الزنا عن الدنيا، في لنفسه
وأالمصافحة، وأالمس وأالتقبيل، وأالمعانقة

شرب من أنأ فكما الحرام، إلى وأالنظر
الخرةا، في يشربها لم الدنيا في الخمر
في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس وأمن

الذهب صحاف في أكل وأمن الخرةا،
في فيها يأكل لم الدنيا في وأالفضة
الدنيا، في للكفار فهي الخرةا،

لم من الخرةا. فكذلك في وأللمؤمنين
وأمقدماته الزنا عن الدنيا في نفسه يصن
وأصانأ وأاستعّف، عّف كمن يكونأ أنأ ُيحَرم
المحرمة اللذةا ترك وأزكاها. فمن نفسه
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تكونأ، ما أكمل القيامة يوم استوفاها لله
نقص أوأ هناك، ُحِرَمها هنا استوفاها وأمن

في وأقع من لذةا الله يجعل فل كمالها،
ًا. لله شهوته ترك من كلذةا معاصيه، أبد

في أنتم ما بالحق، نبيه بعث وأالذي
من وأمساكنكم بأزوأاجكم بأعرف الدنيا
وأمساكنهم. حيث بأزوأاجهم الجنة أهل

وأسبعين اثنتين الله- على عبد -يا تدخل
وألد من وأاثنتين الله، ُينشئ مما زوأجة
الله، أنشأ من على فضل لهما آدم،

الدنيا. تدخل في وأجل عز الله لعبادتهما
ياقوتة من غرفة في منهما الوألى على
عليه باللؤلؤ، مكلل ذهب، من سرير على

ًا سبعونأ وأإستبرق، سندس من زوأج
يدك إلى تنظر ثم كتفيها، بين يدك فتضع

وأجلدها ثيابها وأراء وأمن صدرها، من
خدها، في وأجهك إلى وأتنظر وألحمها،

مخ إلى لتنظر وأإنك المرآةا، من أصفى
قصبة في السلك إلى تنظر كما ساقها،

لك وأكبدها مرآةا، لها كبدك الياقوت،
مرآةا.

تملك، وأل تملها ل عندها أنت فبينما
يفتر ل عذراء، وأجدتها إل مرةا تأتيها وأل

ُبلها، يشتكي وأل ذكرك، قد فتناديك: إنا ُق
مني ل أنه إل ُتَمل، وأل َتِمّل ل أنك عرفنا
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غيرها، أزوأاج لك تكونأ أنأ إل منية، وأل
وأاحدةا، وأاحدةا فتأتيهن إليهن، فتخرج

في ما قالت: وأالله وأاحدةا جاءْت كلما
الجنة في وأما منك، أحسن شيء الجنة
منك. إلي أحب شيء

إنأ الله، وألي يا شهوتك نبأ أتاك وأهل
ًا، سبعين جسدك في لتجري شهوتك عام

وأل الجنابة، بذلك يلحقك وأل اللذةا، تجد
تعب يلحقك وأل قوةا، انحلل وأل ضعف،

وأنعيم التلذذ، وأطء وأطؤك بل مشقة، وأل
عند شهوتك أنأ أتاك فيه. وأهل آفة ل

ًا، تنقطع ل بحبيبتك اللقاء فتجامع أبد
ًا تنقطع، ل وأشهوةا يمل، ل بذكر دحم

ًا، وأل إنزال ل أي منية؛ وأل مني بل دحم
موت.

عند وأملطفتها مواقعتها حسن فيا
وأطاعتها عشقها حسن وأيا الجماع،
وأعشرتها صورتها حسن وأيا لزوأجها،
لبعلها، وأغنجها حبها حلوأةا وأيا لحبيبها،

نطلب ما غاية هذا أنأ نعلم وأنحن ل، لم
بهن. لذتنا تكتمل وأبه النساء، من

الحوراء عيناك ترى لو العجاب فالعجب
إحاطة، لها تستطيع ل بأسرار المشحونة

ًا حاوألت وألو استطعت، لما لها تفسير
ًا. تعود تجامعها أنأ بعد أنك هذا وأمن بكر
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الجـنـــة ســرر

الجنة الله- في وألي -يا أنك وأذلك
خمسمائة ارتفاعه وأالسرير سرير، على
منسوج أحمر، ياقوت من وأالسرير عام،

وأالياقوت بالدر مشتبكة الذهب، بقضبانأ
أخضر. زمرد من جناحانأ له وأالزبرجد،

حشوها فراشا، سبعونأ السرير وأعلى
من وأبطائنها السندس، وأظواهرها النور،

ّلَي وألو إستبرق، وأصل ما فراشا أعلها ُد
عاما. أربعين مقدار آخرها إلى

كما الله عبد يا الجنة في وأسريرك
مائة السماء في طوله وأأيلة، مكة بين

لك تواضع عليه تجلس أنأ أردَت إذا ذراع،
ارتفع عليه جلسَت فإذا عليه، تجلس حتى
مكانه. إلى

الـجنــــة أرائـك

عليها لؤلؤةا، من أريكة السرير وأعلى
عز قوله وأذلك نور، من سترا سبعونأ

على ظلل في وأأزوأاجهم وأجل: (هم
الشجار ظلل في أي متكئونأ)؛ الرائك

السرر. وأبينما على متكئونأ الرائك على
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منها، تمل وأل منك تمل ل معانقها، أنت
فإذا رأسك، ترفع عاما، أربعين وأالمعانقة

الله، وألي تناديك: يا متطلعة بأخرى أنَت
َلة؟ من فيك لنا أما من فتقول: حبيبتي َدوْأ

الله قال اللواتي من فتقول: أنا أنِت؟
أوأ سريرك، فيطير مزيد)، (وألدينا فيهن

َتها فإذا جناحانأ، وأله الذهب، كرسيك رأي
ّتها ألف بمائة الوألى على تضعف وأجد

أربعين مقدار فتعانقها النور، من جزء
فإذا منها، تمل وأل منك تمل ل عاما،

دارك، في ساطعا نورا رأيَت رأسك رفعَت
كريم الله! أملك فتقول: سبحانأ فتعجب،

الملك فيقول علينا؟ أشرف ربنا أم زارنا؟
وأبين وأبينه نور، من كرسي على وأهو

حجبته في وأالملك عاما، سبعونأ الملك
يشرف وألم ملك، يزرك الملئكة: لم في

هذا فتقول: ما وأجل، عز ربك عليك
النور؟

الدنيــــا نســاء

الدنيوية، زوأجتك الملك: إنها فيقول
عليك اطلعْت وأإنها الجنة، في معك وأهي

النور فهذا فتبسمْت، لهذه معانقا فرأتك
نور هو دارك في تراه الذي الساطع
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لك: يا فتقول إليها، رأسك فترفع ثناياها،
َلة؟ من فيك لنا أما الله، وألي فتقول: َدوْأ

الله، وألي لك: يا فتقول أنت؟ من حبيبتي
وأجل عز الله قال اللواتي فمن أنا أما

من لهم أخفي ما نفس تعلم فيهن: (فل
فإذا إليها، سريرك فيطير أعين)، قرةا

َتها ّتها لقي الخرى هذه عن تضعف وأجد
صامت هذه لنأ النور، من جزء ألف بمائة

إذا فهي وأجل، عز الله وأعبدِت وأصلت
لنأ الجنة، نساء من أفضل الجنة دخلِت
ِبتن أوألئك أن

مقدار هذه فتعانق نباتا، ُ
منها، تمل وأل منك تمل ل عاما، أربعين

من وأخلخلها يديك بين تقوم إنها ثم
خلخلها من سمعَت وأطئتها فإذا ياقوت،

مسسَت وأإذا الجنة، في طير كل صفير
كفها من وأتشم المخ، من ألين كانأ كفها
حلة سبعونأ وأعليها الجنة، طيب رائحة

بين ما لضاء منها الرداء ُنِشَر لو نور، من
نور، من خلقْت وأالمغرب، المشرق
وأهو العنكبوت، نسج من أرق وأالحلل

مخ لترى وأإنك النقش، من عليها أخف
وأراء من وأرقتها، صفائها من ساقها،
مكتوب وأالحلل، وأالجلد وأاللحم العظم

لله (الحمد بالنور اليمين ذراعها على
الحزنأ). عنا أذهب الذي
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الحور على يتفوقن فالمؤمنات
في عليهن وأيتفوقن الجمال، في العين

الخلق، في عليهن وأيتفوقن الحسن،
التبعل حسن في عليهن وأيتفوقن
كلمات في عليهن وأيتفوقن للزوأاج،
عليهن وأيتفوقن وأالغرام، وأالحب العشق

النغمات، وأحلوأةا الصوت، جمال في
وأالضياء، النور في عليهن وأيتفوقن
وأالساوأر، الحلل في عليهن وأيتفوقن
في عليهن وأيتفوقن وأالكساء، وأالتيجانأ
العيناء الحوراء إنأ بل وأالوصائف، الولدانأ
أشد وأزوأجها وأحبيبها للمؤمنات، خادمة
الحوراء. من بها شغلً

ضخام بيض، حور عيٌن)، (وأحوٌر
جناح بمنزلة الحوراء شقر، ،العيونأ
المكنونأ)، اللؤلؤ (كأمثال النسر،

الصداف في الذي الدر صفاء صفاؤُهن
بيض (كأنهن اليدي، تمسه لم الذي

رأيته الذي الجلد كرقة رقتهن مكنونأ)،
وأهو القشر، يلي مما البيضة داخل في

ًا الغرقىء، ًا)، (عرب اللواتي هن أتراب
ًا عجائز الدنيا دار في قبضن ًا، رمص شمط

عذارى، فجعلهن الكبر، بعد الله خلقهن
ًا ًا مستحببات، متخشعات عرب على أتراب
الحور من أفضل الدنيا فنساء وأاحد، ميلد
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البطانة، على الظهارةا كفضل العين،
لله وأعبادتهن وأصيامهن بصلتهن وأذلك

النور، وأجوههن الله ألبس تعالى،
خضر اللوانأ، بيض الحرير، وأأجسادهن

الدر، مجامرهن الحلي، صفر الثياب،
الخالدات يقلن: نحن الذهب، وأأمشاطهن

ًا، نموت فل نبأس فل الناعمات وأنحن أبد
ًا، ًا، نظعن فل المقيمات وأنحن أبد أبد

ًا، نسخط فل الراضيات وأنحن وأطوبى أبد
لنا. وأكانأ له كنا لمن

قلن: نحن إذا العين الحور وأإنأ
ًا، نموت فل الخالدات الناعمات وأنحن أبد

ًا، نبأس فل نظعن فل المقيمات وأنحن أبد
ًا، ًا، نسخط فل الراضيات وأنحن أبد أبد

ْيرات وأنحن لزوأاج حبيبات حسانأ، َخ
أهل نساء من المؤمنات كرام. أجابهن

وأنحن صليتن، وأما المصليات الدنيا: نحن
المتوضئات وأنحن صمتن، وأما الصائمات

وأما المتصدقات وأنحن توضأتن، وأما
أفضل الدميات فيغلبنهن. وأإنأ تصدقتن،

ضعف. ألف بسبعين العين الحور من
وأاحد من أكثر تزوأجْت إذا وأالمؤمنة

ّير، فإنها الدنيا في أحسنهم فتختار ُتخ
ًا، ُلق كانأ هذا إنأ رب، فتقول: أي ُخ

ًا معي أحسنهم الدنيا دار في خلق
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حسن ذهب فقد فتتزوأجه، فزوأجنيه،
وأالخرةا. الدنيا بخيري الخلق

الحـــب تبـادل

حبيبي{بالنور:  كبدها على مكتوب
مرآته، فكبدها ،}بدل بك أريد ل لك، أنا

وأحسن الياقوت، صفاء على وأهي
عربا المكنونأ، البيض وأبياض المرجانأ،

خمس بنات لزوأاجهن، عاشقات أترابا،
نور لضاء ضحكْت لو سنة، وأعشرين

منطقها الخلئق َسمع وألو الجنة، ثناياها
بين قائمة فهي وأفاجر، بر كل لفتتن

بمائة قدميها على يضعف فساقها يديه،
على يضعف وأفخذها النور، من جزء ألف

وأعجزها النور، من جزء ألف بمائة ساقها
من جزء ألف بمائة فخذها على يضعف
بمائة عجزها على يضعف وأبطنها النور،

على يضعف وأصدرها النور، من جزء ألف
وأوأجهها النور، من جزء ألف بمائة بطنها
من جزء ألف بمائة نحرها على يضعف
لعذبْت الدنيا بحار في تفلْت وألو النور،
إلى بيتها سقف من اطلعْت وألو كلها،
وأالقمر، الشمس نور نورها لخفى الدنيا
بالدر مكلل أحمر، ياقوت من تاج عليها
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قرنأ ألف مائة يمينها وأعلى وأالمرجانأ،
شعرها. قروأنأ من

الجمــال ائـرـضف

وأقرنأ نور، من القروأنأ: قرنأ وأتلك
من وأقرنأ لؤلؤ، من وأقرنأ ياقوت، من

در، من وأقرنأ مرجانأ، من وأقرنأ زبرجد،
مفضض وأالحمر، الخضر بالزمرد مكلل

الرياحين، بألوانأ موشح الجوهر، بألوانأ
تحت وأهو إل طيب الجنة في ليس

أربعين مسيرةا تضيء الواحدةا شعرها،
وأعلى ذلك، مثل يسارها وأعلى عاما،

ذوأائب من ذؤُابة ألف مائة مؤخرها
إلى وأالذوأائب القروأنأ فتلك شعرها،
تتدلى ثم عجزتها، إلى تتدلى ثم نحرها،

وأعن بالمسك، تجره حتى قدميها إلى
آخذةا وأصيفة كل وأصيفة، ألف مائة يمينها
شعرها. ذوأائب من بذؤُابة

الـجنـــة وأصائـف

وأصيفة، ألف مائة يديها بين وأمن
غير من بخور فيها در، من مجامر معهن

مائة مسيرةا الجنة في ريحه وأيذهب نار،
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ل وأشباب مخلدوأنأ، وألدانأ حولها عام،
فهي كثرةا، المنثور اللؤلؤ كأنهم يموتونأ،

إعجابك ترى الله، وألي يا يديك بين قائمة
لك، عاشقة مسروأرةا وأهي بها، وأسروأرك

غبطة لتزدادنأ الله، وألي لك: يا فتقول
ألف بمائة يديك بين فتمشي وأسروأرا،

تتجلى مشية كل في المشي، من لونأ
وأالماشطة النور، من حلة سبعين في

وأتنعطف، تتمايل مشت فإذا معها،
وأتبتسم، بذلك وأتبتهج وأتدوأر، وأتتكاسر

معها، الشعر من القروأنأ مالت مالت فإذا
الوصائف وأمالت معها، الذوأائب وأمالت
أقبلت وأإذا معها، درنأ دارت فإذا معها،
وأتعالى تبارك الرحمن خلقها معها، أقبلن
ْلَقًة ِبلة، فهي أقبلت إذا ِخ ّلْت وأإذا ُمق وَأ
وأل وأجهك، تفارق ل الوجه، مقبلة فهي
منها. شيء كل وأترى عنك، تغيب

من لونأ ألف مائة بعد جلسْت وأإذا
السرير، من عجزتها خرجْت المشي،

عبد يا فتضطرب وأذوأائبها، قروأنها وأتدلْت
قضى وأتعالى سبحانه الله أنأ وألول الله،

الله أنأ وألول طربا، َلُمّت فيها موت ل أنأ
ّدرها وأتعالى تبارك أنأ استطعَت ما لك، ق
بصرك، يذهب أنأ مخافة إليها، تنظر
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ّتع الله، وألي لك: يا فتقول موت فل تم
فيها.

الله ضيافـة

وأأهل الجنة، الجنة أهل سكن وأإذا
بل جلله، جل الجليل ربنا هبط النار، النار

ذلك، عن ربنا يتعالى تمثيل، وأل تكييف
ّد أفيح، مرج إلى حجابا خلقه وأبين بينه فُم
منابر وُأِضَعْت ثم نور، من وأحجابا لؤلؤ، من

ثم النور، وأكراسي النور، وأسرر النور،
بين وأجل، عز الله على كريم لرجل ُأِذنأ
تسبيح دوأي يسمع النور، من أمثال يديه

ّد أجنحتهم، وأصْفَق معه، الملئكة أهل فَم
قد الذي هذا فقيل: من أعناقهم، الجنة

المجبول فقيل: هذا وأجل؟ عز الله له َأِذنأ
ّلم بيده، ُأمرِت وأالذي السماء، وأالمع

له أبيحْت وأالذي له، فسجدْت الملئكة
َأذنأ وأسلم)، عليه الله (صلى آدم الجنة،

على آخر لرجل ُأِذنأ وأجل. ثم عز الله له
من الجبال أمثال يديه بين وأجل، عز الله

وأصْفق معه، الملئكة تسبيح يسمع النور،
ّد أجنحتهم، أعناقهم، الجنة أهل فَم

وأجل؟ عز الله له َأذنأ الذي هذا فقيل: من
وأجعل خليل، الله اتخذه الذي فقيل: هذا
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عليه إبراهيم وأسلما، بردا عليه النار
وأجل. عز الله له َأِذنأ قد وأالسلم، الصلةا

وأجل، عز الله على آخر رجل إلى ُأِذنأ ثم
يسمع النور، من الجبال أمثال يديه بين

أجنحتهم، وأصْفق معه، الملئكة تسبيح
ّد هذا فقيل: من أعناقهم، الجنة أهل فَم
وأجل؟ عز الله على له ُأذنأ قد الذي

وأجل عز الله اصطفاه الذي فقيل: هذا
تكليما، وأكلمه نجيا، وأقربه برسالته،

له ُأِذنأ قد وأالسلم، الصلةا عليه موسى
آخر، لرجل ُأِذنأ وأجل. ثم عز الله على
بين قبله، النبيين مواكب جميع مثل معه
دوأي وأيسمع النور، من الجبال أمثال يديه

فقيل: أجنحتهم، وأصْفق الملئكة، تسبيح
عز الله على له ُأِذنأ قد الذي هذا من

وأأوأل شافع أوأل فقيل: هذا وأجل؟
ّيد مشّفع، عنه تنشق من آدم، وألد وأس
(صلى أحمد الحمد؛ لواء وأصاحب الرض،

عز الله على له ُأِذنأ قد وأسلم)، عليه الله
النور، منابر على النبيونأ وأجل. فجلس
وأالشهداء النور، سرر على وأالصديقونأ

الناس سائر وأجلس النور، كراسي على
الذفر. البيض المسك من كثبانأ على

الله وأفـــد
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وأراء من جلله جل الرب ناداهم ثم
وأجيراني وأزوأاري، بعبادي الحجب: مرحبا

عبادي إلى انهضوا ملئكتي، يا وأوأفدي،
لحم إليهم الملئكة فَقّربِت فأطعموهم،

عظم، وأل معها ريش ل البخت، كأنها طير
من جلله جل الرب ناداهم فأكلوا. ثم

وأزوأاري، بعبادي الحجب: مرحبا وأراء
يا اسقوهم أكلوا، وأوأفدي، وأجيراني
كأنهم غلمانأ إليهم فنهض ملئكتي،

بأشربة الذهب، بأباريق المنثور، اللؤلؤ
(ل أوألها، كلذةا آخرها لذةا تجد مختلفة،
ناداهم ينزفونأ). ثم وأل عنها يصدعونأ

الحجب: وأراء من وأتعالى تبارك الرب
وأوأفدي، وأجيراني وأزوأاري، بعبادي مرحبا
ّكهوهم، وأشربوا، أكلوا إليهم فُقّربْت َف

الرطب من بالياقوت، مكللة أطباق
من بياضا أشد الله، أسماه الذي الجني،
فطعموا الشهد، عذوأبة من وأأطيب اللبن،

جل الرب ناداهم وأفكهوا. ثم وأشربوا
بعبادي الحجب: مرحبا وأراء من جلله

وأشربوا أكلوا وأوأفدي، وأجيراني وأزوأاري،
اكسوهم. وأفكهوا،

لعبـــــاده الله كرامـة
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بحلل الجنة أشجار لهم َفُفتحْت
ُألبسوا. ثم الرحمن، بنور مصفوفة ف

الحجب: مرحبا وأراء من الرب ناداهم
أكلوا وأوأفدي، وأجيراني وأزوأاري، بعبادي

طيبوهم، وأكسوا، وأفكهوا وأشربوا
يقال العرش تحت من ريح عليهم فهاجت

البيض المسك بأنابيب المثيرةا، لها
غير من وأجوههم على فنضحت الذفر،

تبارك الرب يناديهم قتار. ثم وأل غبار
بعبادي الحجب: مرحبا وأراء من وأتعالى

وأشربوا أكلوا وأوأفدي، وأجيراني وأزوأاري،
وأجللي وأعزتي وأطيبوا، وأكسوا وأفكهوا
فذلك إلي، ينظروأا حتى لهم لتجلين
فيتجلى المزيد، وأفضل العطايا، منتهى

فيقول: السلم وأتعالى، تبارك الرب
رضيت فقد إلي، انظروأا عبادي، عليكم
وأأشجارها الجنة قصور فتداعت عنكم،

مرات، أربع تقول: سبحانك، وأاهتزت،
عز الرب فناداهم سجدا، القوم وأخر

بدار ليست فإنها رؤُوأسكم، وأجل: ارفعوا
جزاء دار هي وأإنما نصب، بدار وأل عمل،
إل خلقتها ما وأجللي، وأعزتي ثواب، وأدار

فيها ذكرتموني ساعة من وأما لجلكم،
عرشي. فوق ذكرتكم إل الدنيا دار في
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ـر جوف في أروأاحهم فالمؤمنونأ طـي
ُد ـشـاءت، حـيـث الجنة في تسرح خضر، َـتـِر
إلى وأتأوأي ثمارها، من وأتأكل الجنة، أنهار

ـرش، ظل في معلقة ذهب من قناديل الـع
وأمـشـربهم، ـمـأكلهم، طـيـب وَأـجـدوأا وأـقـد

أنأ لـكـم مـنـاٍد: أنأ فيهم فينادي وأمقيلهم،
تصــحوا أنأ لكم وأأنأ أبدا، تموتوا فل تحيوا

ـدا، تسقموا فل وأل تـشـبوا أنأ لـكـم وأأنأ أـب
تبأـسـوا، وأل تنعـمـوا أنأ لـكـم وأأنأ تهرـمـوا،

تلـكـم أنأ وأـجـل: (وأـنـودوأا ـعـز ـقـوله فذلك
تعملونأ). كنتم بما أوأرثتموها الجنة

الجنـــة ســوق

نزـلـوا الجـنـة دخـلـوا إذا الجـنـة وأأـهـل
مقدار في ُيؤذنأ ثم أعمالهم، بفضل فيها
فـيـزوأروأنأ اـلـدنيا، أـيـام ـمـن الجمـعـة ـيـوم

ـفـي لهم وأيتبدى عرشه، لهم وأيبرز ربهم،
منابر لهم فتوضع الجنة، رياض من روأضة

ـمـن وأمـنـابر لؤـلـؤ، ـمـن وأمـنـابر ـنـور، ـمـن
ـمـن وأمـنـابر زبرـجـد، ـمـن وأمـنـابر ـيـاقوت،

أدـنـاهم، وأيجـلـس فـضـة، من وأمنابر ذهب،
ـا ـم وأـم ـي، فيـه ـى دـن ـانأ عـل المســك كثـب

الكراـسـي أصحاب أنأ يروأنأ وأما وأالكافور،
ل ربـهـم، فـيـروأنأ مجلـسـا، منـهـم بأفـضـل
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ذـلـك ـفـي يبـقـى وأل رؤُيـتـه، ـفـي يـمـاروأنأ
محاضـرةا، اللـه حاضـره إل رـجـل المجلس

ـا للرـجـل يـقـول ـحـتى ـبـن فلنأ منـهـم: ـي
َذكر وأـكـذا؟ ـكـذا قـلـَت يوم أتذكر فلنأ، ُـيـ ف
رب، فيـقـول: ـيـا الدنيا، في غدراته ببعض
فـسـعة فيـقـول: بـلـى، ـلـي؟ تغـفـر أفـلـم

هذه. منزلتك بك بلغت مغفرتي
سحابة تغشانا ذلك، على نحن فبينما

نـجـد ـلـم طيـبـا، عليـنـا فتمـطـر فوقنا، من
تـبـارك ربـنـا وأيـقـول ـقـط، شيئا ريحه مثل

ـمـن لـكـم أـعـددت ـمـا إـلـى وأتعالى: قوموا
سوقا فنأتي اشتهيتم، ما فخذوأا الكرامة،

ـه حـفـْت ـقـد ـه ـمـا الملئـكـة، ـب وأل بـيـع فـي
فإذا وأالرجال، النساء من الصور إل شراء،

ـمـا وأفـيـه فيـهـا، دخل صورةا أحدنا اشتهى
تـسـمع وأـلـم مثـلـه، إـلـى العـيـونأ تنـظـر لم

ـوب، على يخطر وألم الذانأ، فيحـمـل القـل
اشتهينا. ما لنا

يرفـعـن العـيـن، للـحـور مجـمـع وأفـيـه
يقلن: قط، مثلها نسمع وألم نر لم أصواتا

الراـضـيات وأنـحـن نبـيـد، فل الخالدات نحن
نـبـؤس، فل الناعـمـات وأنـحـن نـسـخط، فل

ذـلـك ـلـه. وأـفـي وأكنا لنا كانأ لمن فطوبى
الواحــد فيقبل بعضا، بعضنا نلقى السوق

هـو مـن فيلقـى المرتفعـة المنزلة ذوأ منا
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ـه يرى ما فيروأعه دني، فينا وأما دوأنه، علـي
ـحـتى ـحـديثه آخر ينقضي فما اللباس، من

ل أـنـه وأذـلـك منه، أحسن هو ما إليه يتخيل
ننـصـرف ـثـم فيـهـا، يـحـزنأ أنأ لـحـد ينبغي
فيقـلـن: أزوأاجـنـا، فتتلقاـنـا منازلـنـا، إـلـى

ـمــن ـبــك وأإنأ جـئــَت لـقــد وأأهل، مرحـبــا
فنـقـول: عليه، فارقتنا مما أفضل الجمال

أنأ وأيحقـنـا الجـبـار، ربـنـا الـيـوم جالسنا إنا
انقلبنا. ما بمثل ننقلب

الجنـــة أهـل تزاوأر

وأالنجب، المطايا على وأنتزاوأر
ل ملجمة، مسرجة بخيل الجنة في فنؤتى
حيث ننتهي حتى فنركبها تبول، وأل تروأثا

السحابة، مثل فيأتينا وأجل، عز الله شاء
سمعت، أذنأ وأل رأت، عين ل ما فيها

المطر يزال فما علينا، فنقول: أمطري
ثم أمانينا، فوق ذلك ينتهي حتى علينا
ًا الله يبعُث ًا فتنسف مؤذية، غير ريح كثبان

شمائلنا، وأعن أيماننا عن مسك، من
خيولنا نواصي في المسك ذلك فنأخذ
رجل وألكل رؤُوأسنا، وأفي معارفها، وأفي
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فيتعلق نفسه، اشتهت ما على جمة منا
الخيل، وأفي الجمام، تلك في المسك ذلك

ِبل ثم الثياب، من ذلك سوى وأفيما ُنق
المرأةا فإذا الله، شاء ما إلى ننتهي حتى

حاجة؟ فينا لك أما الله، عبد تناديك: يا
فتقول: أنا أنِت؟ وأمن أنِت، فتقول: ما

علمُت كنُت فتقول: ما وأحبك، زوأجتك،
َأوَأ فتقول بمكانك، الله أنأ تعلم ما آرأه: 

لهم أخفي ما نفس تعلم قال: (فل تعالى
ًء أعين قرةا من يعملونأ)، كانوا بما جزا

عنها ُتشَغل فلعلك وأربي، فتقول: بلى
ًا، أربعين الموقف ذلك بعد تلتفت ل خريف
فيه أنت ما إل عنها يشغلك وأل تعود، وأل
وأالكرامة. النعيم من

أخيك إلى الله عبد يا اشتقَت وأإذا
إلى سريرك يسير الجنة، في المؤمن
حتى سريرك، إلى وأسريره سريره،
ًا، تجتمعا هو، وأيتكئ أنت فتتكئ جميع
لنا؟ الله غفر متى لصاحبك: أتعلم فتقول
موضع في كنا يوم صاحبك: نعم، فيقول

لنا. فغفر الله فدعونا وأكذا، كذا

عـز لربهـم الجنــة أهـل رؤُيـة
وأجـل
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سطع إذ نعيمهم في الجنة أهل وأبينا
قد الرب فإذا رؤُوأسهم، فرفعوا نور، لهم

فقال: السلم فوقهم، من عليهم أشرف
الـلـه: ـقـول وأذـلـك الجـنـة، أـهـل ـيـا عليـكـم
شــيئا تريدوأنأ رحيم)، رب من قول (سلم

ـدكم؟ ـا، أزـي ّبـن ـونأ: ر ـر وأأي فيقوـل ـم خـي ـل
ـسـكرات عـلـى أعنتـنـا ألـسـت بـنـا؟ تفعـلـه
ظلـمـات ـفـي الوحشة منا وأآنسَت الموت،
ـفـي النفـخـة عـنـد روأعتـنـا وأآمـنـَت القبور،
ـَت ألـسـَت الـصـور، ـا، أقـل وأـسـترَت عثراتـن

ّـبـَت فعلنا، من القبيح علينا جـسـر عـلـى وأث
ـمـن أدنيتـنـا اـلـذي ألـسـَت أـقـدامنا، جهـنـم

وأتجليَت منطقك، لذاذةا وأأسمعتنا جوارك،
بـنـا! أـلـم تفعـلـه ـلـم خـيـر ـفـأي بنورك، لنا

ّيض من وأتنجنا الجنة تدخلنا ألم وأجوهنا، ُتب
ـار. فيكـشـف إليـهـم فينـظـر الحـجـاب، الـن

أـحـب ـشـيئا ُأعـطـوا فـمـا إلـيـه، وأينـظـروأنأ
وأل وأـجـل، ـعـز ربـهـم إلى النظر من إليهم

داـمـوا ـمـا النعـيـم ـمـن ـشـيء إلى يلتفتونأ
وأيبـقـى عنهم، يحتجب حتى إليه، ينظروأنأ

ـقـال دـيـارهم، ـفـي عليـهـم وأبركـتـه ـنـوره
وأزيادةا). الحسنى أحسنوا تعالى: (للذين

ـة وأأهــل وأأرادوأا ربهــم رأوأا إذا الجـن
رماـنـة منـهـم رـجـل كل ُيعطى النصراف،

ـراء، ـا خـض ـبعونأ فيـه ـة، ـس ـل حـل ـة لـك حـل

106



ـا، ســبعونأ ـس لوـن ـم لـي ـة منـه تشــبه حـل
في مروأا ربهم عن انصرفوا فإذا الخرى،
ـشـراء، وأل بـيـع فيـهـا لـيـس الجنة، أسواق
وأالـسـتبرق، وأالسندس الخلل من وأفيهما

ـر در مــن وأالعبقــري، وأالرفــرف وأالحرـي
ـمـن فيأـخـذوأنأ معلـقـة، وأأكالـيـل وأياقوت،

ـشـاءوأا، ما الصناف هذه من السواق تلك
ـيئا، السواق تلك من ينقص وأل ـا ـش وأفيـه

يـكـونأ ـمـا أحـسـن ـِمـن الناس، كصور صور
ـصـورةا ـكـل نـحـر ـفـي مكـتـوب الصور، من

ـصـورتي مـثـل يـكـونأ أنأ تمـنـى منها: ـَمـن
تمنى فَمن صورتي، على حسنه الله جعل

تـلـك حـسـن مـثـل وأجـهـه حـسـن يـكـونأ أنأ
ـثـم الـصـورةا، تلك على الله جعله الصورةا،

منازلهم. إلى ينصرفونأ
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سطع إذ لهم مجلس في هم وأبينما
فرفعوا الجنة، باب على نور لهم

قد وأتعالى تبارك الرب فإذا رؤُوأسهم،
الجنة، أهل فقال: يا عليهم، أشرف

قال: عنا، الرضا فقالوا: نسألك سلوني،
ّلكم رضائي كرامتي، وأأنالكم داري، أح

قالوا: نسألك فسلوني، أوأانها وأهذا
َتونأ الزيادةا، ُيؤ أحمر، ياقوت من بنجائب ف
أحمر، وأياقوت أخضر زمرد من أزّمتها

ُيحملونأ عند حوافرها تضع عليها، ف
وأجل عز الله فيأمر طرفيها، منتهى
ُء الثمار، عليها بأشجار من حوار فتجي

الناعمات يقلن: نحن وأُهن العين، الحور
فل الخالدات وأنحن نبأس، فل

كرام. مؤمنين قوم نموت،أزوأاج
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أبيض مسك من وأجل عز الله وأيأمر 
ًا عليهم فينثر أذفر، المثيرةا، لها يقال ريح
فتقول عدنأ، جنة إلى بهم تنتهي حتى

فيقول: القوم، جاء قد ربنا، الملئكة: يا
ًا ًا بالصادقين، مرحب بالطائعين، مرحب

الله إلى فينظروأنأ الحجاب، لهم فيكشف
الرحمن، بنور فيتمتعونأ وأتعالى، تبارك
ًا، بعضهم ينظر ل حتى يقول: ثم بعض

فيرجعونأ بالتحف، القصور إلى أرجعوهم
ًا، بعضهم أبصر وأقد قوله: فذلك بعض

رحيم). غفور من (نزلً
ًا الجنة في اتخذ وأجل عز ربك وأإنأ وأادي

ـح ـيـوم ـكـانأ ـفـإذا أبـيـض، مـسـك ـمـن أفـي
على عليين من وأتعالى تبارك نزل الجمعة
ـنـور، ـمـن بمنابر الكرسي حف ثم كرسيه،

ـحـف ثم عليها، يجلسوا حتى النبيونأ وأجاء
جــاء ثــم ذهــب، مــن بكراســي المنــابر

عليها، يجلسوا حتى وأالشهداء الصديقونأ
عـلـى يجلسـوا حـتى الجنـة أهـل يجيء ثم

ـالى تبارك ربهم لهم فيتجلى الكثيب، وأتـع
ـا وأـهـو وأجهه، إلى ينظروأا حتى يـقـول: أـن

ُتكم اـلـذي عليـكـم وأأتمـمـُت وأـعـدي، ـصـدق
ـتي، ـذا نعـم ـتي، مـحـل ـه ـلوني، كراـم فـس

وأـجـل: ـعـز الـلـه فيـقـول الرضا، فيسألونه
ـالكم داري، أحلـكـم رـضـائي ـتي، وأأـن كراـم
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رغبتهم، تنتهي حتى فيسألونه فسلوني،
وأل رأت، عـيـن ل ـمـا ذـلـك عـنـد لهم فيفتح

بـشـر، قـلـب عـلـى خـطـر وأل ـسـمعت، أذنأ
الجمـعـة، ـيـوم الـنـاس منصرف مقدار إلى
يـصـعد ـثـم الجمـعـة، إـلـى الجمـعـة من وأهو

فيصـعد كرسـيه، على وأتعالى تبارك الرب
أـهـل وأيرـجـع وأالـصـديقونأ، الـشـهداء معه

فـصـم ل بيـضـاء، درةا غرفـهـم، إلى الغرف
ــا ــة أوأ وأـصــم، وأل فيـه ــراء، ياقوـت أوأ حـم

وأأبوابـهـا، غرفـهـا منـهـا خـضـراء، زبرـجـدةا
ثمارها، فيها متدلية أنهارها، فيها مطردةا

ـشـيء إلى فليسوا وأخدمها، أزوأاجها فيها
فيه ليزدادوأا الجمعة، يوم إلى منهم أحوج
ًا وأـلـذلك وأتـعـالى، تـبـارك وأجـهـه إـلـى نظر
المزيد. يوم ُدعي
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الذي الحين في الجمعة يوم كانأ وأإذا
نادى جمعتهم، إلى الجمعة أهل فيه يخرج

دار إلى اخرجوا الجنة أهل مناٍد: يا
وأطولها وأعرضها سعتها يعلم ل المزيد،

من كثبانأ في فيخرجونأ وأجل، عز الله إل
ًا أشد وأإنه المسك، الدقيق، من بياض
نور، من بمنابر النبياء غلمانأ فيخرج
من بكراسي المؤمنين غلمانأ وأيخرج

القوم وأأخذ لهم، وُأضعت فإذا ياقوت،
عليهم وأتعالى تبارك الله بعث مجالسهم،

ًا أثابير عليهم ُتثير المثيرةا، ُتدعى ريح
ُتدخله البيض، المسك ثيابهم، تحت من ف
ُتخرجه فتلك وأأشعارهم، وأجوههم في وأ

من المسك بذلك تصنع كيف أعلم الريح
طيب كل إليها ُدفع وألو أحدكم، امرأةا
سبحانه الله يوحي ثم الرض، وأجه على
ظهراني بين فيوضع العرش، حملة إلى

أوأل فيكونأ الحجب؛ وأبينهم وأبينه الجنة،
عبادي يقول: أين أنأ منه يسمعونأ ما

يروأني، وألم بالغيب أطاعوني الذين
فسلوني، أمري؟ وأاتبعوا رسلي وأصدقوا

كلمة على فيجتمعونأ المزيد، يوم فهذا
عنا، فارض عنك رضينا وأاحدةا: رب

أهل قولهم: يا في تعالى الله فيرجع
ُتكم لما عنكم أرض لم لو إني الجنة، أسكن
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المزيد، يوم فهذا فسلوني، جنتي،
وأجهك وأاحدةا: رب كلمة على فيجتمعونأ

تبارك الله فيكشف إليه، ننظر أرنا
لهم، وأيتجلى الحجب، تلك وأتعالى

قضى أنه لول شيء، نوره من فيغشاهم
مما لحترقوا يحترقوا ل أنأ عليهم

لهم: ارجعوا ُيقال ثم نوره، من غشيهم
َيرجعونأ منازلكم، إلى وأقد منازلهم إلى ف

مما عليهم، وأخفين أزوأاجهم على َخُفوا
فإذا وأتعالى، تبارك نوره من غشيهم
ّد منازلهم إلى صاروأا وأأمسكن النور، ترا

كانوا التي صورهم إلى يرجعوا حتى
خرجتم أزوأاجهم: لقد لهم فتقول عليها،

على وأرجعتم صورةا، على عندنا من
تبارك الله بأنأ فيقولونأ: ذلك غيرها،
ما إلى منه فنظرنا لنا تجلى وأتعالى
أيام سبعة كل في فلهم عليكم، به خفينا

عز قوله وأذلك كانوا، ما على الضعف
من لهم أخفي ما نفٌس تعلم وأجل: (فل

ًء أعين، قرةا يعملونأ). كانوا بما جزا

الجنــة ـوقـن

طوبى، ظل في يتحدثونأ هم وأبينما
بسلسل مزمومة بنوق الملئكة يأتيهم إذ
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من المصابيح وأجوهها كأنأ الذهب،
غير من نجب تهيئة، غير من ذلك حسنها،

وأكسوتها الذهب، رحائل عليها رباية،
ثم إليهم، ُترفع حتى وأإستبرق، سندس
بعث ربكم فيقولونأ: إنأ عليهم، ُيسلموا

فتزوأروأه لتركبوها الروأاحل بهذه إليكم
ُتسلموا منهم وأاحد كل فيتحول عليه، وأ

وأاحدا صفا بها يسيروأنأ ثم راحلته، على
صاحبه، جنب إلى منهم الرجل الجنة، في

وأل صاحبتها، أذنأ منها ناقة أذنأ يجاوأز ل
وأإنهم صاحبتها، ركبة منها ناقة ركبة

فتتأخر الجنة، شجر من بالشجرةا ليمروأنأ
الرحمن يدي بين وأقفوا فإذا مكانها، من

وأجهه عن لهم أسفر وأتعالى تبارك
ّلمونأ لهم، وأتجلى الكريم، ُيَس عليه، ف
ُيرحب يقولوا أنأ عليه وأسلمهم بهم، وأ

السلم، عندك وأمن السلم، أنت (ربنا
لهم فيقول وأالكرام)، الجلل حق وألك

مني، سلم جلله: وأعليكم جل الجليل
وأأهل مرحبا وأكرامتي، رحمتي وأعليكم
وأحفظوا بالغيب، أطاعوني الذين بعبادي،
ِتك فيقولونأ: ل، وأصيتي، قدرناك ما وأعز

ائذنأ حقك، كل إليك أدينا وأما قدرك، حق
رفعت قد فيقول: إني لك، نسجد أنأ لنا
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إلى وأأفضيتم العبادةا، مؤنة عنكم
كرامتي.

خرجوا إذا إنهم بيده، نفسي وأالذي
ِبلوا قبورهم من ُتْق لها بيض بنوق اس

نعالهم شرك الذهب، رحال عليها أجنحة،
البصر، مد مثل منها خطوةا كل يتلل، نور

من حلقة فإذا الجنة، باب إلى فينتهونأ
وأإذا الذهب، صفائح على حمراء ياقوتة
أصلها من ينبع الجنة باب على شجرةا
في جرت أحدهما من شربوا فإذا عينانأ،

من توضأوأا وأإذا النعيم، بنضرةا وأجوههم
ًا، أشعارهم تشعث لم الخرى أبد

كل فيبلغ بالصفيحة، الحلقة فيضربونأ
فتستخفها أقبل، قد زوأجها أنأ حوراء

ّيَمها فتبعث العجلة، الباب، له فيفتح َق
له لخّر نفسه عّرفه وأجل عز الله أنأ فلول

ًا، وأالبهاء، النور من يرى مما ساجد
ّيُمك فيقول: أنا ْلُت الذي َق ّك بأمرك، وُأ

زوأجته، فيأتي أثره، وأيقفو فيتبعه،
،الخيمة من فتخرج العجلة، فتستخفها

حبك، وأأنا حبي أنت{وأتقول:  فتعانقه،
ًا، أسخط فل الراضية وأأنا الناعمة وأأنا أبد
ًا، أبأس فل أظعن فل الخالدةا وأأنا أبد
ًا ًا فيدخل ،}أبد وأطرائق أساسه، من بيت

صاحبتها، تشاكل طريقة منها ما صفر،
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على سرير، عليها فإذا الريكة، فيأتي
ًا، سبعونأ السرير فراش كل على فراش
سبعونأ زوأجة كل على زوأجة، سبعونأ

الحلل، باطن من ساقها مخ يرى حلة،
تجري ليلة، مقدار في جماعهن يفضي

ماء من وأأنهار مطردةا، أنهار تحتهم من
من وأأنهار كدر، فيه ليس صاف آسن، غير

النحل، بطونأ من يخرج لم مصفى، عسل
تعصره لم للشاربين، لذةا خمر من وأأنهار

يتغير لم لبن من وأأنهار بأقدامها، الرجال
الماشية. فإذا بطونأ من يخرج لم طعمه،
فترفع بيض، طير جاءتهم الطعام اشتهوا

أي من جنوبها من فيأكلونأ أجنحتها،
ًا، شاء إنأ شاءوأا، الثمار شاء وأإنأ قائم
ًا، دانأ)، الجنتين قوله: (وأجنى وأذلك متكئ
كاللؤلؤ. خد أيديهم وأبين

ُأَخـــــر خيـــل

ـمـن بـفـرس ُـيـؤتى الجـنـة يدخل وأمن
وأل تبـول ل جناحـانأ، لـهـا حـمـراء، ياقوـتـة
الجنة في بها َيطير ثم عليها، َيقعد تروأثا،

ـإذا الجبار، لهم فيتجلى شاء، حيث رأوأه ـف
ـروأا ـه ـخ ـول ـسـجدا، ـل ـوا فيـق ـم: ارفـع لـه

إنـمـا عـمـل، ـيـوم ليس هذا فإنأ رؤُوأسكم،
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ــوم هـــو ــم ـي فيرفعـــونأ وأكرامـــة، نعـي
ـا، عليهم فيمطر رؤُوأسهم، فيـمـروأنأ طيـب

تـلـك عـلـى الـلـه فيبـعـث المـسـك، بكثـبـانأ
ـتى عليهم، فتهيجها ريحا الكثبانأ ـم ـح إنـه

غبر.  لشعث وأإنهم أهليهم إلى ليرجعونأ
بخيــل الجنــة فــي ليؤتــونأ وأإنهــم

ــرجة ــة، مـس ــروأثا ل ملجـم ــول، وأل ـت تـب
ـعـز الـلـه شاء حيث ينتهوا حتى فيركبونها

ل ـمـا فيـهـا الـسـحابة، مـثـل فيأتيهم وأجل،
فيقوـلــونأ: ـســمعت، أذنأ وأل رأت، عـيــن

عليـهـم المـطـر ـيـزال فـمـا عليـنـا، أمطري
يبـعـث ـثـم أـمـانيهم، فوق ذلك ينتهي حتى
ـائب فتنسف مؤذية، غير ريحا الله ـن كـث ـم

فيأخذ شمائلهم، وأعن أيمانهم عن مسك،
وأـفـي خـيـولهم، نواـصـي ـفـي المسك ذلك

رـجـل وألـكـل رؤُوأـسـهم، وأـفـي مـفـارقهم،
فيتعلق نفسه، اشتهت ما على جمة منهم
الخيل، وأفي الجمام، تلك في المسك ذلك

ُيقبـلـونأ ـثـم الثـيـاب، من ذلك سوى وأفيما
ـفـإذا تـعـالى، الـلـه شاء ما إلى ينتهوا حتى

ـا الله، عبد أوألئك: يا بعض تنادي المرأةا أـم
وأـمـن أـنـِت؟ فيـقـول: ـمـا حاـجـة؟ فيـنـا لك

فيقــول: وأحبك، زوأجتك فتقول: أنا أنِت؟
فتـقـول: أوأـمـا بمكاـنـك، علـمـُت كـنـُت ـمـا

مـا نفـس تعلـم قـال: (فل اللـه أنأ علمَت
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ـكـانوا بـمـا ـجـزاء أعين قرةا من لهم أخفي
ـونأ)، ـى يعمـل ـول: بـل ـي، فيـق ـه وأرـب فلعـل

أربعـيـن الموـقـف ذـلـك بـعـد عنـهـا يـشـتغل
ـا يشغله ما يعود وأل يلتفت، ل خريفا، عنـه

وأالكرامة. النعيم من فيه هو ما إل
ـؤتى ُـي ـل وأ ـل بخـي ـة، وأإـب ـام هفاـف زـم

ـمـن ُـتـزف فيـهـا، وأما الدنيا من خير أحدها
حـيـث عليـهـا ـيـتزاوأروأنأ الجـنـة، وَأَرِق خلل

ـه، عبد يا الجنة الله ُيدخلك شاءوأا. فإنأ الـل
وأـلـذْت نفـسـك، اـشـتهْت ـمـا فيـهـا لك يكن

عينك.

ةـمنزل ةـالجن لـأه أعلى

في هم بل سواء، ليسوا الجنة وأأهل
الله على أكرمهم أما مختلفة، منازل

إلى ينظر من فهو منزلة، وأأفضلهم
مرتين: غدوأةا يوم كل الكريم وأجهه

ناضرةا، يومئذ تعالى: (وأجوه قال وأعشية،
أوألئك منزلة وأأعلهم ناظرةا)، ربها إلى

بيده، كرامتهم غرس الله، أراد الذين
أذنأ، تسمع وألم عين، تر فلم عليها، وأختم

في وأمصداقه بشر، قلب على يخطر وألم
ما نفس تعلم وأجل: (فل عز الله كتاب

أعين). قرةا من لهم أخفي
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أذنأ وأل رأت، عين ل ما لعلهم وأإنأ
ًا، خلق ذكره جل سمعت. فالله وأجعل دار

وأالثمرات الزوأاج من شاء ما فيها
من أحد يرها فلم أطبقها، ثم وأالشربة،

الملئكة، من غيره وأل جبريل ل خلقه،
قرةا من لهم أخفى ما نفُس تعلم (فل

ًء أعين دوأنأ وأخلق يعملونأ)، كانوا بما جزا
من وأأراهما شاء، بما وأزينهما جنتين، ذلك
عليين في كتابه كانأ فمن خلقه، من شاء
حتى أحد، يرها لم التي الدار تلك في نزل
فيسير ليخرج عليين أهل من الرجل إنأ

الجنة خيم من خيمة تبقى فل ملكه، في
فيستبشروأنأ وأجهه، ضوء من دخلها إل

ًا بريحه، هذا الريح، لهذا فيقولونأ: وأاه
يسير خرج قد عليين، أهل من رجل ريح
ملكه. في

ةـمنزل ةـالجن لـأه أدنى

رجل منزلة، الجنة أهل أدنى وأأما
الجنة، الجنة أهل ُأدخل ما بعد يجيء

ُيقال رب، فيقول: أي الجنة، له: ادخل ف
وأأخذوأا منازلهم الناس نزل وأقد كيف

ُيقال لك يكونأ أنأ له: أترضى أخذاتهم! ف
ِلٍك ُملِك مثل فيقول: الدنيا؟ ملوك من َم
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وأمثله وأمثله ذلك، فيقول: لك رب، رضيت
الخامسة: رضيُت في فقال وأمثله، وأمثله
وألك أمثاله، وأعشرةا لك فيقول: هذا رب،

فيقول: عينك، وألذت نفسك، اشتهت ما
وأأزوأاجه جنانه إلى فينظر رب، رضيُت
سنة. ألف مسيرةا وأسرره وأخدمه وأنعيمه

ما النار في يكونونأ قوم أدناهم وأإنأ
الله، يرحمهم ثم يكونوا، أنأ الله شاء

ُيخرجهم أدنى في فيكونونأ منها، ف
له يقال نهر في فيغتسلونأ الجنة،

الجهنميونأ، الجنة أهل يسميهم الحيوانأ،
لفرشهم، الدنيا أهل أحدهم ضاف لو

وأزوأجهم، وألحفهم، وأسقاهم، وأأطعمهم،
شيئا. ذلك ينقصه أنأ دوأنأ

له من منزلة، الجنة أهل أدنى وأإنأ
وأفوقه السادسة، على وأهو درجات، سبع

ُيغدى خادم، مائة لثلثا له وأإنأ السابعة، وأ
ُيراح عليه من صحفة مائة ثلثا يوم كل وأ

في ليس لونأ صحفة كل في ذهب،
وأإنه آخره، يلذ كما أوأله ليلذ وأإنه الخرى،

أهل لطعمُت لي أذنَت لو رب، ليقول: يا
مما ينقص أنأ دوأنأ وأسقيتهم، الجنة
العين الحور من له شيء. وأإنأ عندي

من أزوأاجه سوى زوأجة، وأسبعين لثنتين
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مقعدها ليأخذ منهن الواحدةا وأإنأ الدنيا،
الرض. من ميل قدر

ثمانونأ له الذي الجنة أهل أدنى وأإنأ
زوأجة، وأسبعونأ وأاثنتانأ خادم، ألف

ُتنصب وأياقوت، وأزبرجد لؤلؤ من قبة له وأ
لينظر صنعاء. وأإنه إلى الجابية بين كما
يرى كما أقصاه يرى سنة، ألفي ملكه في

وأخدمه.  أزوأاجه في ينظر أدناه،
فرجل الجنة، يدخل من آخر أما
النار وأتسفعه مرةا، وأيكبو مرةا، يمشي

فقال: إليها، التفت جاوأزها ما فإذا مرةا،
الله أعطاني لقد منِك، نجاني الذي تبارك
الوألين من أحدا أعطاه ما شيئا

ُترفع فيقول: أي شجرةا، له وأالخرين. ف
لستظل الشجرةا؛ هذه من أدنني رب،

عز الله فيقول مائها، من وأأشرب بظلها،
أعطيتكها إنأ لعلي آدم، ابن وأجل: يا
رب، يا فيقول: ل غيرها، سألتني
يعذره؛ وأربه غيرها، يسأله ل أنأ وأيعاهده

منها، فيدنيه عليه، له صبر ل ما يرى لنه
مائها. ثم من وأيشرب بظلها، فيستظل

الوألى، من أحسن هي شجرةا له ترفع
لشرب هذه؛ من أدنني رب، فيقول: أي

أسألك ل بظلها، وأأستظل مائها، من
تعاهدني ألم آدم، ابن فيقول: يا غيرها،
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منها أدنيتك إنأ لعلي غيرها، تسألني ل أنأ
يسأله ل أنأ فيعاهده غيرها، تسألني
له صبر ل ما يرى لنه يعذره؛ وأربه غيرها،
بظلها، فيستظل منها، فيدنيه عليه،

عند شجرةا له ترفع مائها. ثم من وأيشرب
الوأليين، من أحسن هي الجنة، باب

لستظل هذه؛ من أدنني رب، فيقول: أي
أسألك ل مائها، من وأأشرب بظلها،
تعاهدني ألم آدم، ابن فيقول: يا غيرها،

الرجل: بلى فيقول غيرها؟ تسألني ل أنأ
يعذره؛ وأربه غيرها، أسألك ل هذه رب، يا

منها. فيدنيه عليها، له صبر ل ما يرى لنه
الجنة، أهل أصوات يسمع منها، أدناه فإذا

له فيقول الجنة، أدخلني رب، فيقول: أي
ما الله وأيلقنه وأتمن، وأجل: سل عز الله

َيسأل به، له علم ل َيتمنى ف ثلثة مقدار وأ
ابن الله: يا فيقول الدنيا، أيام من أيام
وأمثلها الدنيا أعطيك أنأ أيرضيك آدم،

مني أتستهزئ رب، فيقول: يا معها؟
تبارك الله العالمين! فيضحك رب وأأنت

أستهزئ ل له: إني يقول ثم وأتعالى،
ابن يا قادر، أشاء ما على وألكني منك،
معه.  أمثاله وأعشرةا سألت، ما لك آدم،

القضاء من وأجل عز الله فرغ فإذا
كانوا رجال المؤمنونأ يفقد العباد، بين
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بصلتهم، يصلونأ الدنيا، في معهم
صيامهم، وأيصومونأ بزكاتهم، وأيزكونأ
غزوأهم، وأيغزوأنأ حجهم، وأيحجونأ

كانوا عبادك، من عباد ربنا، فيقولونأ: أي
وأيزكونأ صلتنا، يصلونأ الدنيا، في معنا

حجنا، وأيحجونأ صيامنا، وأيصومونأ زكاتنا،
نراهم! فيقول: اذهبوا ل غزوأنا، وأيغزوأنأ

منهم فيها وأجدتم فمن النار، إلى
َذتهم قد فيجدوأنهم فأخرجوه، النار أخ

ْدر على إلى أخذته من فمنهم أعمالهم، ق
نصف إلى أخذته من وأمنهم قدميه،
ركبتيه، إلى أخذته من وأمنهم ساقيه،
إلى أخذته من وأمنهم أزرته، من وأمنهم
وألم عنقه، إلى أخذته من وأمنهم ثدييه،
َيستخرجونهم الوجوه، تغش منها، ف

ُيطرحونأ غسل وأهو الحياةا، ماء في ف
في الزرعة تنبت كما فينبتونأ الجنة، أهل
من كل في النبياء يشفع السيل. ثم غثاء
مخلصا، الله إل إله ل أنأ يشهد كانأ

ُيخرجونهم برحمته الله يتحنن ثم منها، ف
في عبدا فيها يترك فما فيها، من على
أخرجه إل إيمانأ من حبة مثقال قلبه

منها.
ُتدعى تعبد، كانت وأما بأوأثانها المم وأ

ذلك، بعد ربنا يأتينا ثم فالوأل، الوأل
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فنقول: ننظر تنظروأنأ؟ فيقول: من
فنقول: حتى ربكم، فيقول: أنا ربنا،
فينطلق يضحك، لنا فيتجلى إليك، ننظر

ُيعطى وأنتبعه، بنا، منا إنسانأ كل وأ
وأعلى نتبعه، ثم مؤمن) نورا، أوأ (منافق

شاء من تأخذ وأحسك كلليب جهنم جسر
ينجو ثم المنافقين، نور ُيطفأ ثم الله،

وأجوههم زمرةا أوأل فتنجو المؤمنونأ،
ل ألفا، سبعونأ البدر، ليلة كالقمر

نجم كأضوإ يلونهم الذين ثم يحاسبونأ،
الشفاعة، تحل ثم كذلك، ثم السماء، في

قال من النار من يخرج حتى وأيشفعونأ،
ما الخير من قلبه في وأكانأ الله، إل إله ل

ُيجعلونأ شعيرةا، يزنأ الجنة، بفناء ف
الماء عليهم يرشونأ الجنة أهل وأيجعل

السيل، في الشيء نبات ينبتوا حتى
له ُتجعل حتى َيسأل ثم حراقه، وأيذهب

معها. أمثالها وأعشرةا الدنيا
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الوّألين وأجل عز الله يجمع وأعندما
ًا معلوم، يوم لميقات وأالخرين قيام

أبصارهم، شاخصة سنة، أربعين
الرب يقول القضاء، فصل ينتظروأنأ

رؤُوأسكم، وأتعالى: ارفعوا تبارك
نورهم فيعطيهم رؤُوأسهم، فيرفعونأ

ُيعطى من فمنهم أعمالهم، قدر على
بين يسعى العظيم الجبل مثل نوره
من أصغر نوره ُيعطى من وأمنهم يديه،
بيده، النخلة مثل ُيعطى من وأمنهم ذلك،

حتى ذلك، من أصغر ُيعطى من وأمنهم
ً آخرهم يكونأ على نوره يعطى رجل
ًةا يضيء قدميه، إبهام ُيطفأ مر مرةا، وأ
ّدم أضاء فإذا قام، ُأطفئ وأإذا قدمه، ق

يمر من منهم نورهم، قدر على فيمروأنأ
كالبرق، يمر من وأمنهم العين، كطرفة
من وأمنهم كالسحاب، يمر من وأمنهم

يمر من وأمنهم الكوكب، كانقضاض يمر
الفرس، كشد يمر من وأمنهم كالريح،
يمر حتى الرجل، كشد يمر من وأمنهم

يحبو قدميه ظهر على نوره ُيعطى الذي
ٌد ُتمد وأرجليه، وأيديه وأجهه على وأتعلق ي

وأتصيب رجل، وأتعلق رجٌل وأتخر يد،
يخلص، حتى كذلك يزال فل النار، جوانبه

لله فقال: الحمد عليها وأقف خلص فإذا
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ًا، يعط لم ما أعطاني الذي نجاني إذ أحد
ُتها، إذ بعد منها ُينطلق رأي غدير إلى به ف
ريح إليه فيعود فيغتسل، الجنة، باب عند
الجنة في ما فيرى وأألوانهم، الجنة أهل
أدخلني فيقول: رب الباب، خلل من

وأقد الجنة له: أتسأل فيقول الجنة،
ُتك اجعل فيقول: رب النار؟ من نجي
ًا وأبينها بيني حسيسها، أسمع ل حجاب

ُيرفع الجنة، فيدخل ذلك، أمام منزل له وأ
فيقول: رب حلم، إليه فيه هو ما كأنأ

له: لعلك فيقول المنزل، ذلك أعطني
فيقول: ل، غيره، تسأل أعطيتكه إنأ

ِتك أحسن منزل وأأي غيره، أسألك ل وأعز
ُيعطاه، منه؟ ذلك أمام فينزله. وأيرى ف
فيقول: حلم، إليه فيه هو ما كأنأ منزلً

الله فيقول المنزل، ذلك أعطني رب
أعطيتكه إنأ له: فلعلك وأتعالى تبارك
ِتك فيقول: ل، غيره، تسأل رب، يا وأعز

ُيعطاه، منه؟ أحسن منزل وأأي فينزله، ف
لك ذكره: ما جل الله يسكت. فيقول ثم
ُتك قد فيقول: رب تسأل؟ ل حتى سأل

ُتك، ُتك، حتى وأأقسمُت استحيي استحيي
أنأ ترض ذكره: ألم جل الله فيقول
يوم إلى خلقتها منذ الدنيا مثل أعطيك
فيقول: أتهزأ أضعافه؟ وأعشرةا أفنيتها
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الرب فيضحك العزةا؟ رب وأأنت بي
وأيقول: ل، قوله، من وأتعالى تبارك
فيقول: سل، قادر، ذلك على وألكني

بالناس، فيقول: الحق بالناس، ألحقني
دنا إذا حتى الجنة، في يرمل فينطلق

فيخر درةا، من قصر له رفع الناس من
ًا، ُيقال ساجد لك؟ ما رأسك، له: ارفع ف

ربي، لي تراءى أوأ ربي، فيقول: رأيُت
ُيقال: إنما منازلك. ثم من منزل هو ف

ً َيلقى ُيقال له، للسجود فيتهيأ رجل له: ف
َلك أنك فيقول: رأيت مه، الملئكة، من م

وأعبد خزانك، من خازنأ أنا فيقول: إنما
على قهرمانأ ألف يدي تحت عبيدك، من
له يفتح حتى أمامه فينطلق عليه، أنا ما

سقائفها مجوفة، درةا من وأهو القصر،
منها وأمفاتيحها، وأأغلقها وأأبوابها،
بحمراء، مبطنة خضراء، جوهرةا تستقبله

ًا، سبعونأ فيها إلى يفضي باب كل باب
جوهرةا كل مبطنة، خضراء جوهرةا
لونأ غير على جوهرةا إلى تفضي

وأأزوأاج سرر جوهرةا كل في الخرى،
سبعونأ عليها حوراء أدناهن وأوأصائف،

حللها، وأراء من ساقها مخ يرى حلة،
أعرض إذا مرآتها، وأكبده مرآته، كبدها
سبعين عينه في ازدادت إعراضًة عنها
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ُيقال ضعفا، ُيْشِرف، له: أشِرف، ف ف
ُيقال ينفذه عام مائة مسيرةا له: ملكك ف
بصرك.
رجل درجة، الجنة أهل أسفل وأإنأ

غلمانه، فيتلقاه الجنة، باب من يدخل
ًا أنأ لك آنأ قد بسيدنا، فيقولونأ: مرحب

ُتمد تزوأرنا، ثم سنة، أربعين الزرابي له ف
الجنانأ، فيرى وأشماله، يمينه عن ينظر

حتى فيقال: لك، هنا؟ ها ما فيقول: لمن
أوأ حمراء، ياقوتة له ُرفعت انتهى إذا

ًا، سبعونأ لها خضراء، زبرجدةا في ِشعب
غرفة كل في غرفة، سبعونأ ِشْعٍب كل

ًا، سبعونأ ُيقال: اقرأ باب فيرقى وأارق، ف
عليه، اتكأ ملكه سرير إلى انتهى إذا حتى

قصور، فيه له ميل، في ميُل سعته
ُيسعى ذهب، من صحفًة بسبعين إليه ف

يجد أختها، لونأ من فيها صحفة فيها ليس
ُيسعى ثم أوألها، لذةا يجد كما آخرها لذةا
ما منها فيشرب الشربة، بألوانأ إليه

الغلمانأ: اتركوه يقول ثم اشتهى،
فإذا ينظر، ثم الغلمانأ، فينطلق وأأزوأاجه،

سرير على جالسة العين الحور من حوراء
حلة منها ليس حلة، سبعونأ عليها ملكها،

من ساقها مخ فيرى صاحبتها، لونأ من
فوق وأالكسوةا وأالعظم، وأالدم اللحم وأراء
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أنِت؟ فيقول: من إليها، فينظر ذلك،
خبئن اللتي العين الحور من فتقول: أنا

يصرف ل ،سنة أربعين إليها فينظر لك،
الغرفة، إلى بصره يرفع ثم عنها، بصره
لك آنأ فتقول: أما منها، أجمل أخرى فإذا
إليها فيرقى نصيب؟ منك لنا يكونأ أنأ

إذا عنها. ثم بصره يصرف ل ،سنة أربعين
ل أنأ وأظنوا مبلغ، كل منهم النعيم بلغ

تبارك الرب لهم تجلى منه، أفضل نعيم
الكريم، وأجهه إلى فينظروأنأ اسمه،
هللوني، الجنة، أهل لهم: يا فيقول

يقول: يا ثم الرحمن، بتهليل فيتجاوأبونأ
في تمجدني كنت كما فمجدني قم داوأد،

بصوت وأجل، عز ربه داوأد فيمجد الدنيا،
مثله. الخلئق تسمع لم

ةـالجن لـأه يـأمان

َلغ عز الله وأيقول الوعد وأجل: وأب
إنسانأ لكل فإنأ فتمنوا، لكم، وَأعدُت الذي
ُيعطي فيتمنونأ، تمنى، ما منكم كل ف
تبارك يزيدهم ثم تمنى، ما منهم وأاحد

إليه تبلغ لم ما وأكرمه فضله من وأتعالى
أمانيهم.
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ربه يستأذنأ من الجنة أهل من وأإنأ
وأجل: عز الله له فيقول الزرع، في

وألكني فيقول: بلى، شئت؟ فيما ألسَت
نباته الطرف فيبادر فيبذر، أزرع، أنأ أحب

أمثال فيكونأ وأاستحصاده، وأاستواؤُه
ابن يا وأجل: دوأنك عز الله فيقول الجبال،

شيء. ُيشبعك ل فإنه آدم،
الجنة، في الولد المؤمن أراد وأإذا

كما ساعة في وأسنه وأوأضعه حمله كانأ
يشتهي.

دعـــــــــاء
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ؤيَك ّب أهّم َل ّل ؤيَك ال ّب ؤيَك، َل َد ؤع أر َوَس ؤي ؤلَخ ِفي َوا
ؤيَك، َد ؤنَك َي ِبَك َومِا ؤيَك، َو َل ِإ أهّم َو ّل أت مَاا ال ؤل ؤن أق ؤوٍل مِا َق

ؤو أت َأ ؤر َذ ؤن َن ٍر مِا ؤذ ؤو َن أت َأ ؤف َل ؤن حَأ ِلٍف مِا أتَك حَأ َئ َفَمِشي
ؤيَن ِه، َب ؤي َد ؤئَت مَاا َي ؤم َومَاا َكاَن، ِش ؤأ َل ؤم َتَش ؤن، َل أك َول َي

ؤوَل َة َول حَأ ّو ّنَك ِبَك، ِإل أق َلى ِإ ٍء أكّل َع ؤي ِديٌر، َش َق
أهّم ّل أت َومَاا ال ؤي ّل ؤن َص ٍة مِا َلى َصل َع ؤن َف ؤيَت، مَا ّل َومَاا َص
أت ؤن َع ؤن َل ٍة مِا َن ؤع َلى َل َع ؤن َف ؤنَت، مَا َع ّنَك َل ؤنَت ِإ ّيي َأ ِل َو

َيا ِفي ؤن ّد ِة، ال ِني َوالِخَر ّف َو ِلًما َت ؤس ِني أما ؤق ؤلِح َأ َو
ِلِحيَن، ألَك ِبالّصا َأ ؤس أهّم َأ ّل َد الّرَضا ال ؤع ِء، َب َقَضا ؤل َد ا ؤر َب َو

ؤيِش َع ؤل َد ا ؤع ؤلَمَماِت، َب َة ا ّذ َل ٍر َو َظ َلى َن ِهَك، ِإ ؤج َو
ًقا ؤو َلى َوَش ِئَك ِإ َقا ؤن ِل ِر مِا ؤي َء َغ ٍة، َضّرا ٍة َول أماِضّر َن ؤت ِف
ٍة، ّل أذ أماِض أعو أهّم ِبَك َأ ّل ؤن ال ِلَم َأ ؤظ ؤو َأ َلَم، َأ ؤظ ؤو أأ َأ

َي ِد َت ؤع ؤو َأ َدى َأ َت ؤع َلّي، أي ؤو َع َتِسَب َأ ؤك َئًة َأ ِطي َطًة، َخ ِب ؤح أما
ؤو ًبا َأ ؤن أر، ل َذ َف ؤغ أهّم أي ّل ِطَر ال َواِت َفا ؤرِض، الّسَما ل

َ َوا
ِلَم ؤيِب َعا َغ ؤل ِة، ا َد َها ؤلَجلِل َذا َوالّش ِم، ا ؤكَرا ِل ّني َوا ِإ َف
أد َه ؤع ؤيَك َأ َل ِه ِفي ِإ ِذ ِة َهُ َيا ؤلَح َيا ا ؤن ّد أدَك ال ِه ؤش أأ َفى َو َك َو -

ّني ِبَك َأ ًدا-  ِهي أد َش َه ؤش ؤن َأ َلَه ل َأ ؤنَت ِإل ِإ َدَك َأ ؤحأ ل َو
ِريَك أك َلَك َلَك، َش ؤل أم ؤل َلَك ا أد، َو ؤم ؤلَح ؤنَت ا َأ َلى َو أكّل َع
ٍء ؤي ِديٌر، َش أد َق َه ؤش َأ ًدا َأّن َو أدَك أماَحّم ؤب ألَك، َع أسو َوَر

أد َه ؤش َأ َدَك َأّن َو ؤع ّق، َو َءَك حَأ َقا ِل ّق، َو ّنَة حَأ ؤلَج ّق، َوا حَأ
َعَة َيٌة َوالّسا ِت ؤيَب ل آ َها، َر ؤنَت ِفي َأ أث َو َع ؤب ؤن َت ِفي مَا

ِر، أبو أق ؤل أد ا َه ؤش َأ ّنَك َو ؤن َأ ِني ِإ ؤل ِك َلى َت ؤفِسي ِإ ِني َن ؤل ِك َت
َلى ٍة ِإ َع ؤي ٍة َض ؤوَر َع ؤنٍب َو َذ ٍة، َو َئ ِطي ّني َوَخ ِإ أق ل َو ِث ِإل َأ

ِتَك ؤحأَم ؤر ِبَر ِف ؤغ ِبي ِلي َفا ؤن أه، َذ ّل أه أك ّن أر ل ِإ ِف ؤغ أنوَب َي ّذ ال
ؤنَت، ِإل ؤب َأ أت َلّي َو ّنَك َع ؤنَت ِإ أب َأ ّوا ّت أم. ال الّرحِأي
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أهّم ّل ؤلِمَك ال ِع ؤيَب، ِب َغ ؤل ِتَك ا ؤدَر أق َلى َو ؤلِق، َع ؤلَخ ا
ِني ِي ؤحأ ؤمَت مَاا َأ ِل َة َع َيا ؤلَح ؤيًرا ا ِني ِلي، َخ ّف َو َت َذا َو ِإ
َنِت أة َكا َفا َو ؤل ؤيًرا ا ألَك ِلي، َخ َأ ؤس َتَك َأ َي ؤش ؤيِب ِفي َخ َغ ؤل ا

ِة، َد َها ِلَمَة َوالّش َك ّق َو ؤلَح َغَضِب ِفي ا ؤل َوالّرَضا، ا
َد ؤص َق ؤل ِر ِفي َوا ؤق َف ؤل َنى، ا ِغ ؤل َة َوا ّذ َل ِر َو َظ ّن َلى ال ِإ
ِهَك، ؤج َق َو ؤو َلى َوالّش ِئَك، ِإ َقا أذ ِل أعو َأ ؤن ِبَك َو َء مِا َضّرا
ٍة، ؤن أماِضّر ٍة َومِا َن ؤت ٍة، ِف ّل أهّم أماِض ّل ّنا ال ّي ِة َز َن ِزي ِؤليَماِن، ِب ا
َنا ؤل َع ؤج ًة َوا َدا ّييَن. أهُ ِد ؤه مَا

أهّم ّل أد َلَك ال ؤم ؤلَح ؤنَت ا أم َأ ّي َواِتاالّسَم َق
ؤرِض ؤل

َ ؤن َوا ِهّن، َومَا َلَك ِفي أد َو ؤم ؤلَح أك َلَك ا ؤل أما
ؤرِض َواِتاالّسَم ؤل

َ ؤن َوا ِهّن، َومَا َلَك ِفي أد َو ؤم ؤلَح ؤنَت ا َأ

أر ؤرِض َواِتاالّسَم أنو ؤل
َ ؤن َوا ِهّن، َومَا َلَك ِفي أد َو ؤم ؤلَح ا

ؤنَت أك َأ ِل ؤرِض، َواِتاالّسَم مَا ؤل
َ َلَك َوا أد َو ؤم ؤلَح ؤنَت ا َأ

ّق ؤلَح أدَك ا ؤع َو ّق، َو ؤلَح أؤَك ا َقا ِل ّق، َو ألَك حَأ ؤو َق ّق، َو حَأ
أة ّن ؤلَج ّق، َوا أر حَأ ّنا ّق، َوال ّيوَن حَأ ِب ّن ّق، َوال ٌد حَأ أماَحّم َو
ّلى ّلهم َص ِه ال ؤي َل ّلَم َع ّق، َوَس أة حَأ َع ّق، َوالّسا أهّم حَأ ّل ال

أت، َلَك ؤم َل ؤس ِبَك َأ أت، َو ؤن ؤيَك آمَا َل َع أت، َو ؤل ّك َو ؤيَك َت َل ِإ َو
أت، ؤب َن ِبَك َأ أت، َو ؤم ؤيَك َخاَص َل ِإ أت، َو ؤم َك ؤر حَأا ِف ؤغ مَاا ِلي َفا

أت ؤما ّد أت، َومَاا َق ؤر أت َومَاا َأّخ ؤر ؤسَر أت، َومَاا َأ ؤن َل ؤع ؤنَت َأ َأ

أم ّد َق أم ؤل ؤنَت ا َأ أر َو َؤّخ أم ؤل َلَه َل ا ؤنَت، ِإّل ِإ ؤوَل َوَل َأ َوَل حَأ
َة ّو ِه. ِإّل أق ّل ِبال

أهّم ّل ؤنَت ال ّبي َأ َلَه َل َر ؤنَت، ِإّل ِإ ِني َأ َت ؤق َل َنا َخ َأ َو
أدَك، ؤب َنا َع َأ َلى َو ِدَك َع ؤه ِدَك َع ؤع َو أت، مَاا َو ؤع َط َت ؤس ا

أذ أعو ؤن ِبَك َأ أت، مَاا َشّر مِا ؤع َن أء َص أبو ِتَك َلَك َأ ؤعَم ِن َلّي ِب َع
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أء أبو َأ ِبي َلَك َو ؤن َذ ؤر ِب ِف ؤغ أه ِلي، َفا ّن ِإ أر َل َف ِف ؤغ أنوَب َي ّذ ال
ؤنَت. ِإّل َأ

أهّم ّل ِطَر ال َواِت َفا ؤرِض الّسَم ؤل
َ ِلَم َوا ؤيِب َعا َغ ؤل ا

ِة، َد َها ّني َوالّش أد ِإ َه ؤع ؤيَك َأ َل ِه ِفي ِإ ِذ ِة َهُ َيا ؤلَح َيا ا ؤن ّد ال
ّني أد َأ َه ؤش ؤن َأ َلَه َل َأ ؤنَت ِإّل ِإ َدَك َأ ؤحأ ِريَك َل َو َلَك، َش
َأّن ًدا َو أدَك أماَحّم ؤب ألَك، َع أسو ّنَك َوَر ِإ ؤن َف ِني ِإ ؤل ِك َلى َت ِإ

ؤفِسي ِني َن ؤب َقّر ِني الّشّر مِاَن أت ؤد َباِع أت ِر، مِاَن َو ؤي ؤلَخ ا
ّني ِإ أق َل َو ِث ِتَك، ِإّل َأ ؤحأَم ؤل ِبَر َع ؤج َدَك ِلي َفا ؤن ًدا ِع ؤه َع

ِه ِني ّفي َو ؤوَم أت ِة، َي َيامَا ِق ؤل ّنَك ا أف َل ِإ ِل ؤخ َد. أت َعا ؤلِمي ا
أهّم ّل ّني ال ألَك ِإ َأ ؤس ِر مِاَن َأ ؤي ؤلَخ ِه ا ّل ِه أك ِل َعاِج

ِه، ِل أت مَاا َوآِج ؤم ِل أه َع ؤن ؤم َومَاا مِا ِم، َل َل ؤع أهّم َأ ّل ّني ال ِإ
ألَك َأ ؤس ؤن َأ ِر مِا ؤي َلَك مَاا َخ َأ أدَك َس ؤب ّيَك َع ِب َن ٌد َو أماَحّم
ّلى ّلهم َص ِه ال ؤي َل ّلَم، َع أذ َوَس أعو َأ ؤن ِبَك َو مَاا َشّر مِا

َذ أه َعا ؤن أدَك مِا ؤب ّيَك، َع ِب َن أهّم َو ّل ّني ال ألَك ِإ َأ ؤس ّنَة َأ ؤلَج َومَاا ا
َها َقّرَب ؤي َل ؤن ِإ ؤوٍل مِا ؤو َق ألَك َعَمٍل، َأ َأ ؤس َأ ؤن َو َعَل َأ ؤج َت

ٍء أكّل ِه َقَضا ؤقِضي ؤيًرا. ِلي َت َخ
أهّم ّل َنا ال ؤد َنا، َوَل ِز ؤص أق ؤن َنا َت ؤما ِر ؤك َأ ّنا، َوَل َو ِه أت

َنا ِط ؤع َأ َنا، َوَل َو ؤما ِر ؤح َنا َت ؤر ِث ؤر َوَل َوآ ِث ؤؤ َنا، أت ؤي َل ؤرَض َع َوا
ّنا أهّم َع ّل َنا. ال ؤرِض أ

َ ّني َو ألَك ِإ َأ ؤس ّنَة َأ ؤلَج َقّرَب َومَاا ا
َها ؤي َل ؤن ِإ ؤوٍل مِا ؤو َق أذ َعَمٍل، َأ أعو َأ ِر مِاَن ِبَك َو ّنا َومَاا ال

َها َقّرَب ؤي َل ؤن ِإ ؤوٍل مِا ؤو َق أهّم َأ ّل ّني َعَمٍل. ال ألَك ِإ َأ ؤس َأ

ِعيًما أد، َل َن ِبي َة َي أقّر ؤيٍن َو أد، َل َع َف ؤن َقَة َت َف أماَرا ِبّي َو ّن ال
ٍد ّلى أماَحّم ّلهم َص ِه ال ؤي َل ّلَم َع َلى ِفي َوَس ؤع ِة َأ ّن ؤلَج ا

ِة ّن ِد. َج ؤل أخ ؤل ا
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ٍد على اللهّم وصّل ِه وعلى ماحم ِه آل ِب ؤم، وصح ّل وس
َد خلِقك عد

َد عرِشك، وزنَة نفِسك، ورضى ِتك. ومادا كلما
 آماين، اللهم

العالمين. رب لله والحمد

الخـاتمــــة

وأنستعينه نحمده لله، الحمد إنأ
أنفسنا، شروأر من به وأنعوذ وأنستغفره،

فل الله يهد من أعمالنا، سيئات وأمن
له، هادي فل يضلل وأمن له، مضل

شريك ل وأحده الله إل إله ل أنأ وأنشهد
من صفيه وأرسوله، عبده محمدا وأأنأ له،

وأنذيرا بشيرا بالحق أرسله وأخليله، خلقه
وأرسوله الله يطع الساعة. من يدي بين

وأمن رشـد، فقد وأسلم عليه الله صلى
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أنأ ربنا الله نسأل ، غوى فقـد يعصهما
صلى رسوله وأيطيع يطيعه ممن يجعلنا

وأيجتنب ،رضوانه وأيتبع ، وأسلم عليه الله
وأله. به نحن فإنما سخطه،

وأبعد:
خط في وأفقني الذي لله الحمد

الله أسأل الذي القيم، الكتاب هذا كلمات
الدنيا، بقيت ما النجاح له يكتب أنأ تعالى

الرض، وأجه على بيت كل في يجعله وأأنأ
به فنفيد اهتدى، لمن سببا ليكونأ

إنه وأمماتنا، حياتنا في منه، وأنستفيد
قدير. شيء كل على

هذا إعداد في كبيرا جهدا بذلُت لقد
إلى رجعُت حيث بساطته، رغم الكتاب

جميعا تفحصتها مرجعا، عشرين من أكثر
منها المناسب مستخلصا كلمة، كلمة

ما أبرز وأكانأ الكتاب، من جزءا لجعله
التسعة، الحاديث كتب هي إليه رجعت

إل الجنة عن حديثا فيها قرأُت ما التي
الكتاب. من فقرةا أكثره أوأ كله وأجعلته
الجوزي بن الفرج أبي كتاب وأكذلك

السامعين)، وأرياض الواعظين (بستانأ
أكثر عنه فأخذُت كثيرا، به ُأعجبُت الذي
غيره. من
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ْلِفُت فإني لذلك الكرام القراء نظر ُأ
كانت الكتاب هذا تقسيم طريقة أنأ إلى

هو كما الجنة، في النعيم مواضع حسب
صياغته طريقة الفهرس. أما في مبين

أوأ رجل قصة شكل على فكانت وأكتابته
فيها ما فرأوأا الجنة، دخلوا رجال

مرةا النعيم، ذلك بكل وأتمتعوا بالتدريج،
َطب، بضمير أصيغها أخرى وأمرةا المخا
وأالهدف الحاجة، حسب الغائب، بضمير

لدى التشويق عنصر زيادةا ذلك كل من
غيره، ل المقصود هو أنه وأليعلم القارئ،

ربه. يرضي ما عمل إذا
بنصها، الحاديث أذكر لم لماذا أما

ِلَم الله رسول قبلها: (قال أضع َلْم وأ
حتى فذلك وأسلم)، عليه الله صلى

ذات الحاديث أجزاء دمج أستطيع
ل أنأ بشرط بعضها، مع الواحد الموضوع

أستأنف لماذا الحديث. وأأما معنى يختل
الفاء وأبحرف أحيانا، الواوأ بحرف الكلم

ُثم) أحيانا أوأ لشدةا فذلك أخرى، بـ(
كما المتسلسل المعنى نقل على حرصي

تبديل. أوأ تغيير دوأنأ المراجع، في هو
الكلم أستأنف أنأ بين كبير فرق فهناك
لنأ وأذلك بثم؛ أوأ بالفاء أستأنفه أوأ بالواوأ
الواوأ بعد فالمذكور الترتيب، تفيد ل الواوأ
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ُذكر الذي بعد يحصل أنأ شرطا ليس
تفيدانأ اللتانأ وأثم الفاء بعكس قبلها،

بعدهما ُذكر فما وأالتعقيب، الترتيب
قاطع بشكل قبلهما ُذكر الذي بعد يحصل

التأوأيل. أوأ الشك يقبل ل
تطبيق في وأدقيقا حريصا كنُت وأكم

أثناء وأالخلصا وأالمانة الصدق قواعد كل
يجعله حتى المتواضع، العمل لهذا إعدادي

ل يوم حسناتنا ميزانأ في وأجل عز الله
بقلب الله أتى من إل بنونأ، وأل مال ينفع

دعائكم. صالح من تنسونا سليم. فل

الله     إلى     الفقير
حسن زهير

حميدات
 –الخليل – صوريف

فلسطين
 / جمادى13:  الجمعة

 هـ1422/  الخرةا
2001 / 8 / 31:  الموافق

م
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	ســوق الجنـــة
	تزاور أهـل الجنـــة
	رؤيـة أهـل الجنــة لربهـم عـز وجـل

	وبينما هم في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم، فقال: يا أهل الجنة، سلوني، فقالوا: نسألك الرضا عنا، قال: رضائي أحلّكم داري، وأنالكم كرامتي، وهذا أوانها فسلوني، قالوا: نسألك الزيادة، فيُؤتَون بنجائب من ياقوت أحمر، أزمّتها من زمرد أخضر وياقوت أحمر، فيُحملون عليها، تضع حوافرها عند منتهى طرفيها، فيأمر الله عز وجل بأشجار عليها الثمار، فتجيءُ حوار من الحور العين، وهُن يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت،أزواج قوم مؤمنين كرام.
	ويأمر الله عز وجل من مسك أبيض أذفر، فينثر عليهم ريحاً يقال لها المثيرة، حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن، فتقول الملائكة: يا ربنا، قد جاء القوم، فيقول: مرحباً بالصادقين، مرحباً بالطائعين، فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى، فيتمتعون بنور الرحمن، حتى لا ينظر بعضهم بعضاً، ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف، فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً، فذلك قوله: (نزلاً من غفور رحيم).
	وإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم، نادى منادٍ: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد، لا يعلم سعتها وعرضها وطولها إلا الله عز وجل، فيخرجون في كثبان من المسك، وإنه أشد بياضاً من الدقيق، فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وُضعت لهم، وأخذ القوم مجالسهم، بعث الله تبارك وتعالى عليهم ريحاً تُدعى المثيرة، تُثير عليهم أثابير المسك الأبيض، فتُدخله من تحت ثيابهم، وتُخرجه في وجوههم وأشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم، ولو دُفع إليها كل طيب على وجه الأرض، ثم يوحي الله سبحانه إلى حملة العرش، فيوضع بين ظهراني الجنة، وبينه وبينهم الحجب؛ فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك فارض عنا، فيرجع الله تعالى في قولهم: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتُكم جنتي، فسلوني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: رب وجهك أرنا ننظر إليه، فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب، ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره شيء، لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره، ثم يُقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم، فيَرجعون إلى منازلهم وقد خَفُوا على أزواجهم وخفين عليهم، مما غشيهم من نوره تبارك وتعالى، فإذا صاروا إلى منازلهم ترادّ النور، وأمسكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة، ورجعتم على غيرها، فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم، فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا، وذلك قوله عز وجل: (فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاءً بما كانوا يعملون).
	أعلى أهـل الجنـة منزلـة
	أدنى أهـل الجنـة منزلـة

	وعندما يجمع الله عز وجل الأوّلين والآخرين لميقات يوم معلوم، قياماً أربعين سنة، شاخصة أبصارهم، ينتظرون فصل القضاء، يقول الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يُعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يُعطى مثل النخلة بيده، ومنهم من يُعطى أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوره على إبهام قدميه، يضيء مرةً ويُطفأ مرة، فإذا أضاء قدّم قدمه، وإذا أُطفئ قام، فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي يُعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تُمد يدٌ وتعلق يد، وتخر رجلٌ وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحداً، إذ نجاني منها بعد إذ رأيتُها، فيُنطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلل الباب، فيقول: رب أدخلني الجنة، فيقول له: أتسأل الجنة وقد نجيتُك من النار؟ فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجاباً لا أسمع حسيسها، فيدخل الجنة، ويُرفع له منزل أمام ذلك، كأن ما هو فيه إليه حلم، فيقول: رب أعطني ذلك المنزل، فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول: لا، وعزتِك لا أسألك غيره، وأي منزل أحسن منه؟ فيُعطاه، فينزله. ويرى أمام ذلك منزلاً كأن ما هو فيه إليه حلم، فيقول: رب أعطني ذلك المنزل، فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول: لا، وعزتِك يا رب، وأي منزل أحسن منه؟ فيُعطاه، فينزله، ثم يسكت. فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتُك حتى استحييتُك، وأقسمتُ حتى استحييتُك، فيقول الله جل ذكره: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله، ويقول: لا، ولكني على ذلك قادر، سل، فيقول: ألحقني بالناس، فيقول: الحق بالناس، فينطلق يرمل في الجنة، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجداً، فيُقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيتُ ربي، أو تراءى لي ربي، فيُقال: إنما هو منزل من منازلك. ثم يَلقى رجلاً فيتهيأ للسجود له، فيُقال له: مه، فيقول: رأيت أنك ملَك من الملائكة، فيقول: إنما أنا خازن من خزانك، وعبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه، فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها، وأغلاقها ومفاتيحها، منها تستقبله جوهرة خضراء، مبطنة بحمراء، فيها سبعون باباً، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عليها سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته، وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضةً ازدادت في عينه سبعين ضعفا، فيُقال له: أشرِف، فيُشْرِف، فيُقال له: ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك.
	أمانـي أهـل الجنـة
	لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَلَذَّةَ نَظَرٍ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً مُحْبِطَةً، أَوْ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ -وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا- أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّي لا أَثِقُ إِلا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
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