
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

هَ   َأَعدَّ َدَرَجٍة  ِماَئَة  اْْلَنَِّة  ِِف  َقاَل:))إِنَّ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النَّبِيِّ  َعِن  عنه  اهلل  ريض  ُهَرْيَرَة  َأبِى  اهللَُّ  َعْن  ا 

ُه  لِْلُمَجاِهِديَن ِِف َسبِيلِِه ، ُكلُّ َدَرَجَتْْيِ َما َبْينَُهََم َكََم َبْْيَ    َواألَْرِض، َفإَِذا َسَأْلُتُم اهللََّ َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس، َفإِنَّ
ِ
ََمء السَّ

َأْْنَاُر اْْلَنَِّة((، وِف رواية ُر  ْْحَِن، َوِمنُْه َتَفجَّ َوَفْوَقُه َعْرُش الرَّ :))ِِف اْْلَنَِّة ِماَئُة َدَرَجٍة  َأْوَسُط اْْلَنَِّة َوَأْعىَل اْْلَنَِّة، 

   ((. ُكلِّ َدَرَجَتْْيِ ِماَئُة َعامٍ َما َبْْيَ 

جعل اهلل سبحانه وتعاىل اْلنة درجات، فلكل جمتهد ِف الدنيا بالعمل الصالح والطاعات نصيب، فعدالة 

اهلل تقتيض أن يأخذ كل إنسان مكافأته عىل قدر جهده وعمله، ولذلك جعل اهلل الدرجات ثوابًا منه واهلل  

َيْعَمُلونَ }تعاىل:   عنده حسن الثواب، قال بََِم  َبِصرٌي  َواهللَُّ  ِعنَْد اهللَِّ  َدَرَجاٌت  ََل  }وقال: ،  [ آل عمران  _163]  {ُهْم 

َوأَ  ْم  بَِأْمَواِِلِ اهللَِّ  َسبِيِل  ِِف  َواْلَُْجاِهُدوَن  ِر  َ الَّضَّ ُأوِِل  َغرْيُ  اْلُْْؤِمنَِْي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  اهللَُّ  َيْسَتِوي  َل  َفضَّ ْنُفِسِهْم 

اْلُْ اْلَُْجا اهللَُّ  َل  َوَفضَّ اْْلُْسنَى  اهللَُّ  َوَعَد  َوُكًّلا  َدَرَجًة  اْلَقاِعِديَن  َعىَل  َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواِِلِ َعىَل  ِهِديَن  َجاِهِديَن 

َرِحيًَم  َغُفوًرا  اهللَُّ  َوَكاَن  َوَرْْحًَة  َوَمْغِفَرًة  ِمنُْه  َدَرَجاٍت  َعظِيًَم  َأْجًرا  النساء[96_95_94]{اْلَقاِعِديَن  َأبِى  :  وَعْن   ،

اَءْوَن َأْهَل اْلُغرَ  ِف ِمْن َفْوِقِهْم َكََم  َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل: ))إِنَّ َأْهَل اْْلَنَِّة َلَيََتَ

ِق أَ  يَّ اْلَغابَِر ِمَن األُُفِق ِمَن اْلَْْْشِ رِّ اَءْوَن اْلَكْوَكَب الدُّ ِو اْلَْْغِرِب لَِتَفاُضِل َما َبْينَُهْم. َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللَِّ تِْلَك َتََتَ

ُهْم. َقاَل: َبىَل َوالَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه ِرَجاٌل آَمنُوا بِاهللَِّ َوَصدَّ  َيْبُلُغَها َغرْيُ  َلَ 
ِ
وقد بْي   ُقوا اْلُْْرَسلِْي((َمنَاِزُل األَْنبَِياء

أدنى أهل اْلنة منزَلً يؤتيه اهلل الدنيا وعْش أمثاِلا فعن اْلُِْغرَيَة ْبَن ُشْعَبَة َريِضَ اهللُ  عليه الصًّلة والسًّلم أن  

ُه َما َأْدَنى َأْهِل اْْلَنَِّة َمنِْزَلًة؟ َفَقاَل: )):  قال   َعنُْه عن النَّبي َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ًّلُم َسَأَل َربَّ َأنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّ

وَ  َكْيَف  َربِّ  َفَيُقوُل:  اْْلَنََّة،  اْدُخِل  َلُه:  َفُيَقاُل  اْْلَنََّة،  اْْلَنَِّة  َأْهُل  َدَخَل  َما  َبْعَد  ََيِيُء  النَّاُس َرُجٌل  َنَزَل  َقْد 

َفَيقُ َمنَاِزَِلُمْ  ْنَيا؟  الدُّ ُمُلوِك  ِمْن  َملٍِك  ُمْلِك  ِمْثُل  َلَك  َيُكوَن  َأْن  َأَتْرََض  َلُه:  َفُيَقاُل  َأَخَذاِِتِْم،  َوَأَخُذوا  وُل:  ؟ 

َفَيُقوُل: َهَذا    ، اْْلَاِمَسِة: َرِضيُت َربِّ َفَقاَل ِِف  َوِمْثُلُه.  َوِمْثُلُه،  َذلَِك  َلُه: َلَك  َفَيُقوُل   ، ُة لَ َرِضيُت َربِّ َك َوَعَْشَ

. َقاَل: َربِّ َفَأْعًَّلُهْم َمنِْزَلةً  ْت َعْينَُك. َفَيُقوُل: َرِضيُت َربِّ ؟ َقاَل: ُأوَلئَِك َأْمَثالِِه، َوَلَك َما اْشَتَهْت َنْفُسَك َوَلذَّ

، َوَلْ  ِذيَن َأَرْدُت َغْرَس َكَراَمَتُهْم بَِيِدي َوَخَتْمُت َعَلْيَها، َفَلْم َتَر َعْْيٌ  ((.  َتْسَمْع ُأُذٌن، َوَلْ ََيُْطْر َعىَل َقْلِب َبَْشٍ  الَّ



 

 

 

اْلن سبحانه:    متفاضله  ة  فدرجات  قال  َجنََّتانِ }كَم  ِه  َربِّ َمَقاَم  َخاَف  َجنََّتانِ }قال:  ثم  {َوْلَِْن  ُدوِْنََِم  ]  {َوِمن 

 .[62 -46الرْحن: 

عليه وسلم ِف    اهلل  قوله صىل  عليه  دل  بعض كَم  فوق  بعضها  السابق:  واْلنات  اْْلَنَِّة  )) اْلديث  َأْهَل  إِنَّ 

اْلَْ  ِمَن  األُُفِق  ِمَن  اْلَغابَِر  يَّ  رِّ الدُّ اْلَكْوَكَب  اَءْوَن  َتََتَ َكََم  َفْوِقِهْم  ِمْن  اْلُغَرِف  َأْهَل  اَءْوَن  اْلَْْغِرِب َلَيََتَ َأِو  ِق  ْْشِ

أن بعضها فوق بعض، وهذه اْلنات متباعدات ، وهذا  فقوله: )ِمْن َفْوِقِهْم ( يدل عىل   ((لَِتَفاُضِل َما َبْينَُهمْ 

كثرية ل يرد حرصها ِف عدد   منها مائة درجة أعدت للمجاهدين، ودرجات أخرى   التباعد ما بْي درجاِتا  

ْبِن َعْمٍرو َعِن النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل  اْقَرْأ    : ))فَعْن َعْبِد اهللَِّ  اْلُقْرآِن  ْل َكََم  ُيَقاُل لَِصاِحِب  َوَرتِّ َواْرَتِق 

ِِبَا َتْقَرُأ  آَيٍة  آِخِر  ِعنَْد  َمنِْزَلَتَك  َفإِنَّ  ْنَيا  الدُّ ِِف  ُل  ُتَرتِّ حرص  ((،  ُكنَْت  َل  اْلنة  درجات  أن  عىل  يدل  فهذا 

 واْلنات عىل كثرِتا وعدم إحصائها إَل أْنا ترجع إىل نوعْي:   ِلا

 . خصوصتان باْلقربْيجنتان ذهبيتان بكل ما اشتملتا عليه ومها اْل-1

َأبِى َبْكِر ْبِن َعْبِد    وجنتان فضيتان بكل ما اشتملتا عليه ومها ألصحاب اليمْي، ففي الصحيحْي :  -2 َعْن 

ٍة، آنَِيُتُهََم َوَما )) اهللَِّ ْبِن َقْيٍس َعْن َأبِيِه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل:  فِيِهََم َوَجنََّتاِن ِمْن  َجنََّتاِن ِمْن فِضَّ

اْلكِْْبِ   ِرَداُء  إَِلَّ  ِْم  َرِبِّ إِىَل  َينُْظُروا  َأْن  َوَبْْيَ  اْلَقْوِم  َبْْيَ  َوَما  فِيِهََم،  َوَما  آنَِيُتُهََم  َعْدنٍ َذَهٍب  َجنَِّة  ِِف  َوْجِهِه   َعىَل 

لوات اهلل وسًّلمه عليهم،  واْلؤمنون متفاضلون بتفاضل درجاِتا، وأعًّلهم وأكملهم درجة األنبياء ص  ،((

النَّبِيَّ  ُه َسِمَع  َأنَّ اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعْبِد اهللَِّ  نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ، فَعْن    وأفضل األنبياء درجة 

َن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ُثمَّ َصلُّوا عَ ))  : صىل اهلل عليه وسلم َيُقوُل  ُه َمْن َصىلَّ َعىَلَّ َصًَّلًة إَِذا َسِمْعُتُم اْلَُْؤذِّ ىَلَّ َفإِنَّ

َا َمنِْزَلٌة ِِف اْْلَنَِّة َلَ َتنَْبغِ  ا ُثمَّ َسُلوا اهللََّ ِِلَ اْلَوِسيَلَة َفإِْنَّ ي إَِلَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهللَِّ َوَأْرُجو َأْن َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ِِبَا َعْْشً

َفاَعةُ  َأُكوَن َأَنا ُهَو َفَمْن َسَأَل   ((.ِِلَ اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

َل ُزْمَرٍة : ))صىل اهلل عليه وسلم   َقاَل   :ثم يتفاضل اْلؤمنون بعد األنبياء ِف اْلنات، فَعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل  إِنَّ َأوَّ

ِذيَن   الَّ ُثمَّ  اْلَبْدِر،  َلْيَلَة  اْلَقَمِر  ُصوَرِة  َعىَل  اْْلَنََّة  َلَ  َيْدُخُلوَن  إَِضاَءًة،   
ِ
ََمء السَّ ِِف  ىٍّ  ُدرِّ َكْوَكٍب  َأَشدِّ  َعىَل  َيُلوَْنُْم 

َوجَمَ  اْلِْْسُك،  َوَرْشُحُهُم  َهُب،  الذَّ َأْمَشاُطُهُم  َيْمَتِخُطوَن،  َوَلَ  َيْتِفُلوَن  َوَلَ  ُطوَن  َيَتَغوَّ َوَلَ  ُة َيُبوُلوَن  اِمُرُهُم األَُلوَّ

َواُجُهُم اْْلُوُر اْلِعُْي، َعىَل َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد َعىَل ُصوَرِة َأبِيِهْم آَدَم، ِستُّوَن ِذَراًعا األَْنُجوُج ُعوُد الطِّيِب، َوَأزْ 

 
ِ
ََمء تِي َتلِيَها َعىَل  ) ) :وِف رواية مسلم ((  ِِف السَّ َل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اْْلَنََّة َعىَل ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َوالَّ  إِنَّ َأوَّ



 

 

 

 اللَّْحمِ   ءْضوَ أَ 
ِ
 لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َزْوَجَتاِن اْثنََتاِن ُيَرى ُمخُّ ُسوِقِهََم ِمْن َوَراء

ِ
ََمء ىٍّ ِِف السَّ  َوَما ِِف اْْلَنَِّة َكْوَكٍب ُدرِّ

 ((.  َأْعَزُب 

ف العقوبة،  بعد  النار  من  اْلخرجون  منزلة هم  اْلنة  أهل  َعِن    َأَنس  عنوأقل  َمالٍِك  عليه ْبن  اهلل  صىل  النَّبِيِّ 

اْْلَنَّةِ )):َقاَل   وسلم َأْهُل  يِهْم  َفُيَسمِّ اْْلَنََّة،  َفَيْدُخُلوَن  َسْفٌع،  ِمنَْها  ُهْم  َمسَّ َما  َبْعَد  النَّاِر  ِمَن  َقْوٌم  ُرُج    ََيْ

منازِلمم  وه ((،اْْلََهنَِّميِّْيَ  عىل  بعض  قبل  بعضهم  فيخرج  النار،  من  خروجهم  ِف  يتفاضلون  ِف   أيضا 

إِيََمٍن ))  :اإليَمن كَم ِف حديث الرؤية الطويل ِمْن  ِدينَاٍر  ِمْثَقاَل  َقْلبِِه  ِِف  َوَجْدُتْم  َفَمْن  اْذَهُبوا  َتَعاىَل  َفَيُقوُل اهللَُّ 

ُم اهللَُّ ُصَوَرُهْم َعىَل النَّاِر،   إِىَل َقَدِمِه َوإِىَل َأْنَصاِف َساَقْيِه،   َفَيْأُتوَْنُْم َوَبْعُضُهْم َقْد َغاَب ِِف النَّارِ   َفَأْخِرُجوُه. َوُُيَرِّ

فَ  ِدينَاٍر  نِْصِف  ِمْثَقاَل  َقْلبِِه  ِِف  َوَجْدُتْم  َفَمْن  اْذَهُبوا  َفَيُقوُل  َيُعوُدوَن  ُثمَّ  َعَرُفوا،  َمْن  َأْخِرُجوُه.  َفُيْخِرُجوَن 

َفَمْن   اْذَهُبوا  َفَيُقوُل  َيُعوُدوَن  ُثمَّ  َعَرُفوا،  َمْن  َفَأْخِرُجوُه. َفُيْخِرُجوَن  إِيََمٍن  ِمْن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َقْلبِِه  ِِف  َوَجْدُتْم 

َعَرُفوا َمْن  وِف بيان النبي صىل اهلل عليه وسلم لدرجات اْلنة، وأن الفردوس هي أعًّلها،    ((. َفُيْخِرُجوَن 

وسلم، وعنايته  وحّثه صىل اهلل عليه وسلم لنا ِف سؤاِلا، يدل ذلك دَللة واضحة عىل حرصه صىل اهلل عليه  

أبد تتأخر  وَل  ف  تسوِّ وَل  اللحظة،  هذه  من  والعمل  اْلد  ساعد  أخي  فشدَّ   ، ألمته  ِف    أللخري  اآلن  من 

اإلْلاح، وطرق الباب آناء الليل وأطراف النهار؛ فإنه سوف يفتح لك الباب إن شاء اهللَّ، قال أبو الدرداء 

اهلل عنه: ا   رَض  قرع  ُيكثر  من  فإنه  الدعاء،  ِف  قول جدوا  ر  وَتَذكَّ له،  ُيفتح  أن  عليه    هلباب يوشك  اهلل  صىل 

فاْلنة سلعة  ((،  نَّةُ َمْن َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ اْلَْنِْزَل َأَلَ إِنَّ ِسْلَعَة اهللَِّ َغالَِيٌة َأَلَ إِنَّ ِسْلَعَة اهللَِّ اْْلَ : ))وسلم

د، وإنَم تنال باِلمة والعزيمة ِف القول والفعل، فكن كيِّسًا  غالية، َل تنال باألماين وَل بالتسويف وَل بالقعو

اِد ْبِن َأْوٍس َعِن النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل  اْلَكيُِّس َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل ْلَِا : )) وَل تكن عاجزًا، َعْن َشدَّ

 َ َوَت َهَواَها  َنْفَسُه  َأْتَبَع  َمْن  َواْلَعاِجُز  اْلَْْوِت  اهللََّبْعَد  َعىَل  ينظر(( نَّى  الذي  هو  اْلازم،  عواقب   ،فاللبيب  ِف 

،    بعضها فوق بعض،  ااألمور، وينظر إىل الدنيا وقد علم أْنا دار الفناء، وأن اْلنة هي دار القرار، درجاِت

 فشّمر عن ساعد اْلد 

  

 واْلمد هلل ر ب العاْلْي 

 


