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\c-I-̄ nÂ \n¶v ImhÂ tXtS− aq¶m-as¯ ]¯n-emWv \map-Å-Xv. \c-I-̄ nÂ \n¶v ImhÂ 
tNmZn-¡p-¶-Xn-eqsS kzÀ¤w Bh-iy-s -̧Sp-IbmWv \mw sN¿p-¶-Xv. F§-s\-bmWv kzÀ¤w In«pI? 
{]hm-N-I³ ]Tn-̧ n-¡p¶p:  
 

 حريص عليها (ديلمي)عن انس رضي  اهللا عنه : عن النبي صلي اهللا عليه و سلم : ال يدخل  الجنة اال 
kzÀ¤-¯nÂ IS¡pI Xs¶ thW-sa¶v ià-amb sImXnbpw B{K-lhp-ap-Å-hÀ¡mWv At§m«v 
{]th-in-¡m-\m-hp-I. AXn\v \mw kzÀKs¯ ]än JpÀ-B\pw lZokpw ]Þn-X-·mcpw ]dª hÀ®-
\IÄ AÂ]sa-¦nepw Adn-ªn-cn-¡-Ww. sam -̄¯nÂ \½psS apgp-h³ XmÂ]-cy-§fpw CÑ-Ifpw 
kwK-an¨ CS-amWv kzÀ¤-sa¶v ]d-bmw. 
 

عن عوف بن مالك األشجعي ، أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قال : إن اهللا تعالى نظر إلى كل شيء يشتهي ابن آدم ، 
فجعله في الجنة ، ونظر إلى كل شيء مما يكره ابن آدم في الدنيا فجعله في النار ، فاجتمع الخير كله بحذافيره في الجنة ، 

  (صفة الجنة االصفهاني)  بحذافيره في النار ال يروى عن عوف إال بهذا اإلسناد واجتمع الشر كله
 
AtXm-sSm¸w AXv \½psS `mh-\-IÄs¡Ãmw A¸p-d-¯m-Wv.  
 

 ِبىاِلِحي« قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة َعِن النَأْعَدْدُت ِلِعَباِدَى الص َوَجل ُه َعزَما َال َعْيٌن رََأْت َوَال ُأُذٌن َن َقاَل الل
ٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا ِمْصَداُق َذِلَك ِفى ِكَتاِب اللِه (َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَى َلُهْم ِمْن قـُرِة َأْعيُ ». َسِمَعْت َوَال َخَطَر َعَلى قَـْلِب َبَشٍر 

َيا َوَما َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْوِضُع َسْوٍط ِفي اْلَجن  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالَ (بخاري)     يـَْعَمُلوَن) ٌر ِمْن الدنـْ ِة َخيـْ
  (احمد)  ِفيَها

 
kzÀ¤-¯nÂ IS-¡p¶ Gähpw Xmgv¶ ]Z-hn-¡m-c\v AÃmlp Hcp-¡n-sh-¨n-«p-ÅXv t\m¡p-I.  
 

 َة فَـيُـقَ َسَأَل ُموَسى رَبِة اْلَجنِة َمْنزَِلًة قَاَل ُهَو رَُجٌل َيِجىُء بـَْعَد َما أُْدِخَل َأْهُل اْلَجنَة. فَـيَـُقوُل َأْى اُه َما َأْدَنى َأْهِل اْلَجنُل َلُه اْدُخِل اْلَجن
يُـَقاُل لَ  ُقوُل َرِضيُت هُ َأتـَْرَضى َأْن َيُكوَن َلَك ِمْثُل ُمْلِك َمِلكٍ َرب َكْيَف َوَقْد نـََزَل الناُس َمَنازَِلُهْم َوَأَخُذوا َأَخَذاتِِهْم فـَ َيا فـَيـَ نـْ ِمْن ُمُلوِك الد 

. فـَيـَُقوُل هَ  ُلُه َوِمثْـُلُه. فَـَقاَل ِفى اْلَخاِمَسِة َرِضيُت َرب ُلُه َوِمثـْ ُلُه َوِمثـْ . فـَيـَُقوُل َلَك َذِلَك َوِمثـْ َك َما اْشتَـَهْت َذا َلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلِه َولَ َرب
ُنَك. ُهْم بِ   نـَْفُسَك َوَلذْت َعيـْ . قَاَل َرب َفَأْعَالُهْم َمْنزَِلًة قَاَل ُأولَِئَك الِذيَن َأَرْدُت َغَرْسُت َكَراَمتـَ يَـُقوُل َرِضيُت َرب َيِدى َوَخَتْمُت فـَ

َها   (مسلم)  َعَليـْ
َفْي َسَنٍة يـََرى َأْقَصاُه َكَما يـََرى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإن َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنزَِلًة َليـَْنظُُر ِفي ُمْلِك َألْ  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى

ْينِ ل يـَوْ َأْدنَاُه يـَْنظُُر ِفي َأْزَواِجِه َوَخَدِمِه َوِإن َأْفَضَلُهْم َمْنزَِلًة َليَـْنظُُر ِفي َوْجِه اللِه تـََعاَلى كُ    ٍم َمرتـَ
  (احمد)

F§-s\-bmWv kzÀ¤-¯nse a®pw IÃpw ku[-§fpw?  
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 لَِبَنٌة ِمْن ِفضٍة ِمَالطَُها اْلِمْسُك اْألَْذفَـرُ وَ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َقاَل قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللِه َأْخِبْرنَا َعْن اْلَجنِة َما بَِناُؤَها قَاَل لَِبَنٌة ِمْن َذَهبٍ 
عَ  َلى َشَبابـُُهْم َوَال ُتَخرُق ثَِيابـُُهمْ َحْصَباُؤَها الَْياُقوُت َواللْؤلُُؤ َوتـُْربـَتُـَها اْلَوْرُس َوالزْعَفَراُن َمْن يَْدُخُلَها َيْخُلُد َال َيُموُت َويـَنـْ   ُم َال يـَْبَأُس َال يـَبـْ

  (احمد)
 
BsI Ggp kzÀ¤-§-fm-Wp-ÅXv; ZmdpÂ JpÂZv, Zmdp-Ê-emw, P¶-̄ p AZv³, P¶-̄ pÂ aAvhm, 
P¶-̄ pÂ JpÂZv, P¶-̄ pÂ ^nÀZukv, P¶-̄ p-¶-Cuw. CXn-se Gähpw DbÀ¶-XmWv ^nÀZu-
kv. ^nÀZu-knsâ apI-fn-es¯ \ne-bmb hko-e-bn-emWv {]hm-N-Isâ Øm\w.  thsd HcmÄ¡p 
At§m«v IS-¡m³ ]än-Ã. Hmtcm kzÀ¤-̄ n\pw \qdp-¡-W-¡n\v \ne-I-fp-−v. Ah¡n-S-bnÂ sImÃ-
§-fpsS bm{Xm-Zq-chpw ssZÀLy-hp-ap-−v.  
 

َأَصابَُه َغْرُب َسْهٍم فَـَقاَلْت يَا َرُسوَل اللِه َقْد  عن َأَنٍس َأن أُم َحارِثََة َأَتْت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوَقْد َهَلَك َحارِثَُة يـَْوَم َبْدرٍ 
نٌة َواِحَدٌة ِهَي ِإنـَها ْن قَـْلِبي فَِإْن َكاَن ِفي اْلَجنِة َلْم َأْبِك َعَلْيِه َوِإال َسْوَف تـََرى َما َأْصَنُع فَـَقاَل َلَها َهِبْلِت َأجَ َعِلْمَت َمْوِقَع َحارِثََة مِ 

  .أي ثكلت ابنك وفقدته(بخاري) قوله هبلت   ِجَناٌن َكِثيَرٌة َوِإنُه ِفي اْلِفْرَدْوِس اْألَْعَلى
 
 
kzÀ¤-¯nse Imem-hØ ka-io-tXm-jvW-amWv. shfn¨w kqcy³ DZn-¡p-¶-Xnsâ sXm«p-ap-¼pÅ 
kabw t]mse-bpw.  
 

ي ما رأيت الساعة التقال ايضا :    »ال يجدون الحر ، وال البرد « عن ابن عباس ، ال يرون فيها شمسا وال زمهريرا. قال : 
، قال : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن سرج  أهل عن ابن مسعود . تكون فيها قبل طلوع الشمس فذلك نورها

 الجنة فقال : هي قناديل معلقة بالعرش تضيء ألهل الجنة فوق العرش ، ال يطفأ نورها ، وال يقصر عنها أبصارهم من النظر
 (صفة الجنة)

Ahn-Ss¯ ac-§fpw hr£-§fpw (d-lvam³ 68-, hmJnA 32,33): 
 

َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة َعْن ترمذي)  (  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َما ِفي اْلَجنِة َشَجَرٌة ِإال َوَساقـَُها ِمْن َذَهبٍ َعن أَِبي ُهَريـَْرَة 
ثُم (مسلم) يقول جرير :    َئَة َسَنةٍ ِكُب ِفى ِظلَها ِماِإن ِفى اْلَجنِة َلَشَجَرًة َيِسيُر الرا « أَنُه َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللِه 

َعْيِه ، فَـَقاَل : يَا َجرِيُر ، َلْو َطَلْبت ِفي اْلَجنِة ِمْثَل َهَذا اْلعُ  صلي اهللا عليه و سلم  َأَخذَ  وِد َلْم َتِجْدُه ، ُعوًدا َال َأَكاُد َأرَاُه بـَْيَن إْصبـَ
  ابن ابي شيبة)(  ِد اِهللا َأْيَن النْخُل َوالشَجُر ، فـََقاَل : ُأُصولُُه اللْؤُلُؤ َوالذَهُب َوَأْعَالُه الَثَمرَقاَل : قـُْلُت : يَا أَبَا َعبْ 

 
hkv{X-§Ä: 
 

 َرآَك َوآَمَن ِبَك قَاَل ُطوَبى اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأن رَُجًال قَاَل َلُه يَا َرُسوَل اللِه طُوَبى ِلَمنْ َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َعْن َرُسوِل 
َبى قَاَل َشَجَرٌة ِفي اْلَجنِة َمِسيَرُة ِمائَِة و ِلَمْن َرآِني َوآَمَن ِبي ثُم ُطوَبى ثُم ُطوَبى ثُم ُطوَبى ِلَمْن آَمَن ِبي َوَلْم يـََرِني َقاَل َلُه رَُجٌل َوَما طُ 

َرُسوَل اللِه َأْخِبْرنَا َعْن  َجاَء رَُجٌل ِإَلى النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فَـَقاَل يَا(احمد)     َعاٍم ثَِياُب َأْهِل اْلَجنِة َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَها
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َم ِمم َتْضَحُكوَن ِمْن َجاِهٍل َخْلًقا ُتْخَلُق َأْم َنْسًجا تـُْنَسُج َفَضِحَك بـَْعُض اْلَقْوِم فَـَقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللهُ َعَلْيِه َوَسل  ثَِياِب َأْهِل اْلَجنةِ 
َها الساِئُل قَاَل ُهَو َذا أَنَا يَ َيْسَأُل َعاِلًما ثُم َأَكب َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ثُم قَاَل َأْيَن  ا َرُسوَل اللِه َقاَل َال َبْل َتَشقُق َعنـْ

فيأخذ من أي ذلك شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء (احمد) في حديث اخر :   َثَمُر اْلَجنِة َثَالَث َمراتٍ 
  .أصفر وإن شاء أسود

 
kzÀ¤-¯nÂ 4 Xcw ]pg-I-fm-Wp-Å-Xv. CXn-sâ t]cv bYm-{Iaw ssklm³, ssPlm³ (c−pw shÅ-
¯n-tâ-Xv) ZnPve, ^pdm v̄, ss\Â F¶n-§s\bmsW¶v Nne ]Þn-X-·mÀ ImWp-¶p.   
 

َغيـْر َطْعُمهُ  (اي صاف ال كدر فيه ) ِفيَها َأنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسنٍ  ٍر َلذٍة َوَأنـَْهاٌر ِمْن َخمْ  ب ) (اي لم يحل َوأَنـَْهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم يـَتـَ
تظنون أن  عن أنس بن مالك ، قال : لعلكم(اي لم يخرج من بطون النحل) (سورة محمد)    ِللشارِبِيَن َوَأنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفى

 .أنهار الجنة خدود في األرض ، ال واهللا ، إنها لسائحة على وجه األرض ، حافتاها خيام اللؤلؤ
CXn\p ]pdsa Hmtcm-cp-¯À¡pw Bh-iym-\p-k-cWw Acp-hn-Ifpw D−m-bn-cn-¡p-¶-XmWv (lnPvdv 
45, apÀk-em v̄ 41, C³km³ 5,6). CXnse shÅ-̄ nÂ Im^qtdm (C³km³ 5,6) Xkv\otam 
tNÀ¡p-¶-XmWv (ap-Y-̂ v^n-̂ o³ 28). Nne Acp-hn-IÄ Hen-¡p-¶Xpw (d-lvam³ 50) aäp NneXv Xpfp-
¼n-s¯-dn-¡p-¶-Xp-am-bn-cn¡pw (d-lvam³ 66).  kzÀ¤-¯nÂ IS-¡p-¶-hÀ¡v bqkp-̂ n(-A)sâ kuµ-
cyhpw A¿q-_n(-A)sâ kz`m-h-hp-am-bn-cn-¡pw. ]nW-¡tam hntZz-j-tam ]mgvkw-km-ctam (\-_-Av 
35, XqÀ 23, aÀbw 62, hmJnA 25) Ahn-sS-bn-Ã. Ah-cpsS kuµcyw A\p-\n-anjw hÀ[n-¨p-sIm-−n-
cn-¡pw.  
 

ُهْم َوَال تـََباُغَض قـُُلوبـُُهْم قَـْلٌب َواِحٌد ُيَسبُحوَن اللَه ُبْكَرًة َوَعِشيا نـَ   (مسلم)  َال اْخِتَالَف بـَيـْ
ٍة فَـتَـُهب ِريُح الشَماِل ِإن ِفى اْلَجنِة َلُسوقًا يَْأتُونـََها ُكل ُجُمعَ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن َرُسوَل اللِه 

يَـْرِجُعوَن ِإَلى َأْهِليِهْم َوَقِد اْزَداُدوا حُ  ْزَداُدوَن ُحْسًنا َوَجَماًال فـَ يَـُقوُل َلُهْم َأْهُلوُهْم َواللِه  ْسًنا َوَجَماالً فَـَتْحثُو ِفى ُوُجوِهِهْم َوثَِياِبِهْم فَـيـَ فـَ
ُقوُلوَن َوَأنـُْتْم َواللِه َلَقِد اْزَدْدُتْم بـَْعَدنَا ُحْسًنا َوَجمَ    (مسلم)  » االً َلَقِد اْزَدْدُتْم بـَْعَدنَا ُحْسًنا َوَجَماًال. فَـيـَ

 (الذي ال شعر علي جسده)   ُجْرًداَعَليه وَسلم قَاَل : يَْدُخُل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنةَ  َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة ، َرِضَي اللهُ َعْنهُ , َعِن النِبي َصلى اهللا
َناُء  اد خلقة )(الذي في اجفان عينيه سو ُمَكحِليَن (ان يكون شديد الخلق )بِيًضا ُجْعًدا (الشاب الذي لم تنبت لحيته ) ُمْرًدا  َأبـْ

 (احمد)  آَدمَ  َثَالٍث َوَثالَثِيَن ، َعَلى َخْلقِ 
 
Ahn-Ss¯ hml\w, k´m\ ku`m-Kyw, Irjn, B -̀c-Ww, Ihm-Sw, kpKÔw: 

ُه ِفي َد ِفي اْلَجنِة َكاَن َحْمُلُه َوَوْضُعُه َوِسن اْلُمْؤِمُن اْلَولَ   َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َأن نَِبي اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِإَذا اْشتَـَهى
 َوَجل أََلْسَت ِفيَما ِإن رَُجًال ِمْن َأْهِل اْلَجنِة اْسَتْأَذَن رَبُه َعز َوَجل ِفي الزرِْع فـََقاَل َلُه رَبُه َعز (احمد)    َساَعٍة َواِحَدٍة َكَما َيْشَتِهي

َوَلْو َأن (احمد)    ْمثَاَل اْلِجَبالاَدَر الطْرَف نـََباتُُه َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه َفَكاَن أَ ِشْئَت َقاَل بـََلى َوَلِكْن ُأِحب َأْن َأْزرََع قَاَل فـََبَذَر فَـبَ 
ل أعرابي يا قا(احمد)    لنُجومِ ارَُجًال ِمْن َأْهِل اْلَجنِة اطَلَع فَـَبَدا ِسَوارُُه َلَطَمَس َضْوُءُه َضْوَء الشْمِس َكَما َتْطِمُس الشْمُس َضْوَء 
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فَرٍس مْن ياقوتٍة (إن دخلَت الجنة أتيَت ب -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا إني أِحب الخيَل أفي الجنِة خيٌل؟ قال رسول اهللا 
يخين ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الش(ترمذي)    له َجناحاِن، فُحِمْلَت عليه ثم طاَر بك حيُث شئتْ 

ه مفتحة لهم عن قتادة ، في قول  قال: " سيد ريحان الجنة الحناء ". -صلى اهللا عليه وسلم  - بن عمرو عن النبي عن عبد اهللا
األبواب قال : أبواب يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يتكلم وتكلم ، وتفهم ما يقال لها : انفتحي ، وانغلقي 

ِة َخْيٌل قَاَل ِإْن يُْدِخْلَك نِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللِه ِإني ُأِحب اْلَخْيَل َفِفي اْلَجن َجاَء رَُجٌل ِإَلى ال.   لفظهما سواء
َقاَل يَا َرُسوَل اللِه ِشْئَت ِإال  اللُه اْلَجنَة َفَال َتَشاءُ َأْن تـَرَْكَب فَـَرًسا ِمْن يَاُقوَتٍة َحْمَراَء َتِطيُر ِبَك ِفي َأي اْلَجنةِ   رَِكْبَت َوَأتَاُه رَُجٌل آَخُر فـَ

ُنكَ وَ َأِفي اْلَجنِة ِإِبٌل قَاَل يَا َعْبَد اللِه ِإْن يُْدِخْلَك اللُه اْلَجنَة َكاَن َلَك ِفيَها َما اْشتـََهْت نـَْفُسَك   (احمد)  َلذْت َعيـْ
Ahn-sS am-en-\y-§-fnÃ 
 

َغوُطوَن َوالَ يَْمتَ «  ُفُلوَن َوالَ يـَُبوُلوَن َوالَ يـَتـَ اءٌ ُجشَ « قَالُوا َفَما بَاُل الطَعاِم قَاَل ». ُطوَن خِ ِإن َأْهَل اْلَجنِة يَْأُكُلوَن ِفيَها َوَيْشَربُوَن َوالَ يـَتـْ
  (مسلم) »َوَرْشٌح َكَرْشِح اْلِمْسِك يـُْلَهُموَن التْسِبيَح َوالتْحِميَد َكَما يـُْلَهُموَن النـَفَس 

جاء أناس من اليهود إلى النبي صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة قال نعم فيه فاكهة ونخل ورمان قال 
نعم وأضعاف قال أفيقضون الحوائج قال ال ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب اهللا بما في  أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا قال

   .بطونهم من أذى
At§m«v IS-¡m-\pÅ A\p-hm-Z-]-{Xw: 
 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل الجنة أحد إال بجواز بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب عن سلمان الفارسي قال قال رسول 
 (عبد الرزاق)  من اهللا لفالن ابن فالن أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية

C -̧d-ª-h-sbm-s¡-bp-s−-¦nepw kzÀ¤-¯nse Gähpw henb B\-µw AÃm-lp-hns\ ImWepw 
Ahsâ Xr]vXn -e-`n-¡-ep-am-Wv.  
 

 ِبىالن َأن ِة يَا َأْهلَ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِبى َسِعيٍد اْلُخْدِرىَه يـَُقوُل َألْهِل اْلَجنالل ُقوُلوَن لَ  ِإن بـْيَك رَبـَنا اْلَجنِة. فـَيـَ
يَـُقوُل َهْل َرِضيُتْم فَـيَـُقوُلوَن َوَما لََنا الَ نـَْرَضى يَا َرب َوَقْد َأْعَطيْ  ُر ِفى َيَدْيَك. فـَ يَـُقوُل َوَسْعَدْيَك َواْلَخيـْ َنا َما َلْم تـُْعِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك فـَ تـَ

 َعَلْيُكْم ِرْضَواِنى فَ  َأَال ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك فَـيـَُقوُلوَن يَا َرب يَـُقوُل ُأِحل َال َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدهُ َوَأى َشْىٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك فـَ
اللهُ  يـَُقولُ  -قَاَل  -َة ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجن « َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ُصَهْيٍب َعِن النِبى (متفق عليه)    »َأَبًدا 

ُقوُلوَن َأَلْم تـُبـَيْض ُوُجوَهَنا أََلْم ُتْدِخْلَنا اْلَجنَة وَ  فـََيْكِشُف اْلِحَجاَب  -َقاَل  -َنجَنا ِمَن الناِر تُـ تـََباَرَك َوتـََعاَلى تُرِيُدوَن َشْيًئا َأزِيدُُكْم فَـيـَ
  ».بِهْم َعز َوَجل َفَما ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحب ِإلَْيِهْم ِمَن النَظِر ِإَلى رَ 

]، فقيل : إن قوماً 23وقد سئل اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن قوله تعالى: ( إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : (مسلم)   
ل ]؟ قا15يقولون : إلى ثوابه. فقال مالك: كذبوا ، فأين هم عن قوله تعالى: ( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) [المطففين: 
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مالك: الناس ينظرون إلى اهللا يوم القيامة بأعينهم، وقال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة، لم يعبر اهللا عن الكفار بالحجاب، 
 .] ، رواه في " شرح السنة"15فقال: ( كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) [ المطففين : 

Npcp-¡-¯nÂ Gsd hne-]n-Sn-̧ pÅ Hcp sNc-¡mWv kzÀ¤w.  
 

ْدَلَج بـََلَغ يقول : َمْن َخاَف أْدَلَج ، َوَمْن أَ  -صلى اهللا عليه وسلم-سمعُت رسوَل اللِه :«: قال  -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة 
 أخرجه الترمذي .». الَمنِزَل ، َأال ِإن ِسْلَعَة اللِه غالية ، أال ِإن ِسْلَعَة اللِه الجنةُ 

AXn-t\mSv InS-]n-Sn-¡p¶ hne-\ÂIp-¶-hÀt¡ kzÀ¤w hm§m³ In«q. F´mWv hne?  Ahn-S¶v 
]dªp: ""BßmÀ°-ambn Ien-a-̄ p-̄ u-loZv D -̈cn-¡p-I''. kzÀ¤-¯nsâ Xmt¡m-emWv em 
Ceml CÃ-Ãmlv F¶v ]d-bmw. Xmt¡m-en\v ]Ãp-IfpÅXp t]mse Ien-a-¯p-Xu-lo-Zn\pw Nne 
\n_-Ô-\-Ifpw ]qc-I-§-fp-ap-−v. AXpw IqSn D−m-bmÂ \ap¡v kzÀ¤-¯nÂ IS-¡m-sa¶v {]Xo-
£n-¡mw.  

وقيل لوهب بن منبه أليس ال إله إال اهللا مفتاح الجنة ؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إال له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح 
  .لك وإال لم يفتح لك
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