
الجنة

أوالً: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة
بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يهذبون وينقون، وذلك بأن يقتص

لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارًا أبرارًا، ليس ألحد عند اآلخر
مظلمة، وال يطلب بعضهم بعضًا بشيء.

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي ا� عنه قال: قال رسول ا� - صلى ا� عليه وسلم -: "
يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم

في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده ألحدهم أهدى بمنزلة في الجنة
.()منه بمنزلة كان في الدنيا "

ورسولنا - صلى ا� عليه وسلم - هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولوا العزم من الرسل
التعرض لهذه المهمة.

. (11/395  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، فتح الباري: (()
ثانيًا: األوائل في دخول الجنة

ول البشر دخوالً الجنة على اإلطالق هو رسولنا محمد - صلى ا� عليه وسلم - وأول األمم دخوالً الجنة أمته، وأول
ن يدخل الجنة من هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي ا� عنه.

 . فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول ا� -()قد ساق ابن كثير األحاديث الواردة في ذلك 
.()صلى ا� عليه وسلم -: " أنا أول من يقرع " أي: باب الجنة. وفيه أيضًا: " أنا أول شفيع في الجنة "

روى مسلم عن أنس أيضًا، قال: قال رسول ا� - صلى ا� عليه وسلم -: " آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن
.()ن أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك "

ثبت في الصحيحين وسنن النسائي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى ا� عليه وسلم - قال: " نحن اآلخرون األولون
.()وم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة "

. (2/213  النهاية البن كثير: (
.196  صحيح مسلم: 



ثالثًا: الذين يدخلون الجنة بغير حساب

أول زمرة تدخل من هذه األمة الجنة هي القمم الشامخة في اإليمان والتقى والعمل الصالح واالستقامة على
الدين الحق، يدخلون الجنة صفًا واحدًا، ال يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، صورهم على صورة القمر ليلة البدر.

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي ا� عنه قال: قال رسول ا� - صلى ا� عليه وسلم -: " أول
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، ال يبصقون فيها وال يمتخطون، وال يتغوطون، آنيتهم فيها
الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم األلوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ
سوقهما من وراء اللحم من الحسن، ال اختالف بينهم وال تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون ا� بكرة

.()وعشيًا "
وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي ا� عنه عن النبي - صلى ا� عليه وسلم - قال: " ليدخلن الجنة من

.()أمتي سبعون ألفًا أو سبعمائة ألف - ال يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر"
وقد صح أن ا� أعطى رسوله - صلى ا� عليه وسلم - مع كل واحد من السبعين هؤالء سبعين ألفًا، ففي مسند

- صلى ا� عليه وسلم -قال: "أعطيت سبعين ألفًا أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي ا� عنه أن رسول ا�
من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي

.()عز وجل، فزادني مع كل واحد سبعين ألفًا "
) ، ورواه مسلم:6/318   رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، فتح الباري: (()

، والترمذي وغيرهما.2834
(6/3189   رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، فتح الباري: (()
.1068) ، ورقمه 1/350  صحيح الجامع: (()



وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول ا� - صلى ا�
عليه وسلم قال: "وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بال حساب عليهم وال عذاب، مع كل ألف

 فذكر هذا الحديث زياد ثالث حثيات.()سبعون، وثالث حثيات من حثيات ربي"
ن عالماتهم، ففي صحيح البخاري عن ابن وقد وصف الرسول - صلى ا� عليه وسلم - السبعين ألفًا األوائل وبي�
عباس قال: قال النبي - صلى ا� عليه وسلم -: " ُعرضت علّي األمم، فأخذ النبي يمر معه األمة، والنبي يمر معه

النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا
جبريل، هؤالء أمتي؟ قال: ال، ولكن انظر إلى األفق، فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤالء أمتك، وهؤالء سبعون
ألفًا قدامهم ال حساب عليهم وال عذاب، قلت: ولم؟ قال: كانوا ال يكتوون، وال يسترقون، وال يتطيرون، وعلى
ربهم يتوكلون، فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع ا� أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال

.()إليه رجل آخر فقال: ادع ا� أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة"
ولعل هؤالء هم الذين سماهم الحق بالمقربين، وهم السابقون،(والسابقون السابقون * أولئك المقربون * في

] ، وهؤالء ثلة من األولين وقليل من اآلخرين (ثلة من األولين * وقليل من12-10جنات النعيم) [الواقعة: 
. [14-13اآلخرين) [الواقعة: 

.6988) ، ورقمه: 6/108   صحيح الجامع: (()
. (11/450   صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، فتح الباري: (()



رابعا: الفقراء يسبقون األغنياء إلى
الجنة

روى مسلم في صحيحه عن عبد ا� بن عمرو رضي ا� عنهما قال: قال رسول ا� - صلى ا� عليه وسلم: " إن
.()فقراء المهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة ٍإلى الجنة بأربعين خريفًا "

وروى الترمذي عن أبي سعيد، وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول ا� - صلى ا� عليه
()وسلم -: " فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة ".

وقد بّين الرسول - صلى ا� عليه وسلم - في موضع آخر أن هؤالء لم يكن عندهم شيء يحاسبون عليه، هذا مع
جهادهم وفضلهم، أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد ا� بن عمرو رضي ا� عنهما قال: قال رسول ا� -

صلى ا� عليه وسلم -: " أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: ا� ورسوله أعلم، فقال: فقراء
المهاجرين، يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة، ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي
شيء نحاسب، وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل ا� حتى متنا على ذلك؟ قال: فيفتح لهم، فيقيلون

.()فيه أربعين عامًا قبل أن يدخلها الناس "
وقد وقع في األحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون األغنياء بأربعين خريفًا، وجاء في حديث آخر بخمسمائة

 فالفقراء()عام، ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء مختلفو الحال، وكذلك األغنياء - كما يقول القرطبي-
الجنة وآخر متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم، واألغنياء كذلك، فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخوالً 
األغنياء دخوالً الجنة فتكون المدة خمسمائة عام، أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخوالً الجنة وأول األغنياء

الجنة فتكون المدة أربعين خريفًا، باعتبار أول الفقراء وآخر األغنياء وا� أعلم" .()دخوالً 
.2979. وهو في مسلم برقم: 5235) ، ورقمه: 2/663   مشكاة المصابيح: (()
.2351. وهو في سنن الترمذي برقم: 4104) ورقمه: 4/90   صحيح الجامع: (()
، أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين،853) ، ورقمه: 2/532   انظر سلسلة األحاديث الصحيحة: (()

ووافقه الذهبي،
.470   التذكرة، للقرطبي: ص()
. (2/345   النهاية البن كثير: (()



أول ثالثة يدخلون الجنة

روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى ا�
عليه وسلم - قال: ُعرض علّي أول ثالثة يدخلون الجنة: " شهيد،

.()وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة ا�، ونصح مواليه"
) . وعزاه محقق الجامع إلى أحمد في20/535   جامع األصول: (()

مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن. وهو في سنن
. وقال الترمذي فيه هذا حديث حسن وأورده1642الترمذي برقم: 

األلباني في ضعيف الترمذي.
خامسًا: دخول عصاة المؤمنين

الجنة

إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول ا� - صلى ا� عليه وسلم -: " أما أهل النار الذين هم

 ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو لكن هنا مخففة مهملة ال تعمل_أهلها فإنهم ال يموتون فيها وال يحيون، ولكن _
، فبثوا على أنهار()قال: بخطاياهم) فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحمًا، أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر

.()الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل"
ولمسلم من حديث جابر بن عبد ا� يرفعه إلى رسول ا� - صلى ا� عليه وسلم -: " إن أقوامًا يخرجون من

.()النار يحترقون فيها، إال دارات وجوههم، حتى يدخلون الجنة "
  جماعات جماعات.()
.185) . رقم: 1/172   رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، (()
) ، ودارات وجوههم: ما يحيط بالوجه من جوانبه.1/178   رواه مسلم كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة، (()



بالجهنميين، ففي صحيح البخاري عن وهؤالء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة
عمران بن حصين رضي ا� عنهما، عن النبي - صلى ا� عليه وسلم - قال: " يخرج قوم من النار بشفاعة محمد -

.()صلى ا� عليه وسلم -، فيدخلون الجنة، يسمون الجهنميين "
 من النار بالشفاعة()وفي الصحيح أيضًا عن جابر رضي ا� عنه أن النبي - صلى ا� عليه وسلم - قال: " يخرج

.()كأنهم الثعارير، قلت: وما الثعارير؟ قال: الضغابيس "
وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي - صلى ا� عليه وسلم - قال: " يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها

.()سفع، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين"
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف اآلخرة: " حتى إذا فرغ ا� من القضاء بين العباد،

وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر المالئكة أن يخرجوا من النار من كان ال يشرك با� شيئًا،
ممن أراد ا� أن يرحمه، ممن يقول: ال إله إال ا�، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من
ابن آدم إال أثر السجود، حرم ا� على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا (احترقوا) ،

.()فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه، كما تنبت الحبة في حميل السيل "
وفي حديث جابر بن عبد ا� في ورود النار: " ثم تحل الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: ال إله
إال ا�، وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء،

 ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها()حتى ينبتوا نبات الشيء في حميل السيل. ويذهب حراقه
) ولهم ذكر في حديث جابر11/418  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، فتح الباري: (() .()معها"

. (1/179عند مسلم: (
  أي أقوام.()
) والثعايير: قثاء صغار، والضغبوس:11/416  رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، فتح الباري: (()

نبت يخرج قدر شبر في دقة األصبع ال ورق له، فيه حموضة. والمقصود (وصفهم بالبياض والدقة) .
. (11/416  المصدر السباق، فتح الباري: (()
. (182) ، حديث رقم: (1/299  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب الرؤية: (()
   حراقة: معناه أثر النار، والضمير في (حراقه) يعود على المخرجين.()
. (1/178   صحيح مسلم، باب أدنى أهل الجنة منزلة: (()


