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                     جّنة االإن�سان يف القراآن وال�سّنة

ال�سيخ ح�سني عني�سي)1)

مقّدمة:
غري خفي على كّل ذي عقل ودين، ما للجّنة من �أهّمّية كربى؛ حيث يطلبها �لإن�شان 
وينجذب �إليها وي�شعى �إليها �شعيها؛ لأّنه يرى فيها حياة خالية من �لكدر ومنّغ�شات 
�لعي�س �ملنت�شرة ب�شكل و��شع بن �أطياف �ملجتمع �لإن�شاين و�ألو�نه، ول ي�شتطيع �أحد 
�أّن كّل �شيء من �لدنيا  و�إن قيل يف و�شفها ما قيل؛ ذلك  �أن يدرك حقيقة �جلّنة، 
�شماعه �أعظم من عيانه، وكّل �شيء من �لآخرة عيانه �أعظم من �شماعه)2(، وقد ورد 
: »اأعددت لعبادي ما ل عني راأت  يف �حلديث �لقد�شي على ل�شان �لر�شول �لأعظم
ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر«)3(، ما يعني بو�شوح �أّن ما �أعّده �هلل لعباده 
فوق �لت�شّور ول تطاله عقول �لب�شر، و�إذ� �شاأل �شائل: ملاذ� خلق �هلل �لإن�شان يف دنيا 
�لإن�شان  يبالغ  ذلك  ومع  و�لطغيان،  و�لظلم  و�لأمر��س  و�لأ�شقام  بالآلم  ت�شطرب 
�لظامل لنف�شه يف ت�شويه �شورتها بعد �أن كفر باهلل وزحزح نف�شه عن �جلّنة، و�ألقى 
بكّله يف �أح�شان �ل�شيطان وغا�س يف م�شتنقعات �لرذيلة؟! ياأتيه �جلو�ب حينئٍذ �أّن 

1( ماج�شتري يف �لفقه و�لأ�شول، جامعة �مل�شطفى �لعاملّية، طالب يف �ل�شطح �لر�بع يف �جلامعة نف�شها.
2( عبده، حممد: �شرح نهج �لبالغة، ط4، د�ر �لبالغة، بريوت، 1423ه� ق، ج1، �س: 225.

، قم،  3( �لكفعمي، �بر�هيم : حما�شبة �لنف�س، ط1، حت�: �ل�شيخ فار�س ح�شون، موؤ�ش�شة قائم �آل حممد
1413ه� ق، �س: 117.



58

جّنة الإن�سان يف القراآن وال�سّنة
ني عني�سي

ال�سيخ ح�س
�هلل خلق �لإن�شان لالآخرة ل للدنيا، لل�شعادة ل لل�شقاء، وللبقاء ل للفناء؛ فالدنيا د�ر 
ممّر و�ختبار و�متحان و�بتالء، وهي مزرعة �لآخرة؛ وقد كان كثري من �ملوؤمنن يف 
زمان �لنبي وحتى يف زماننا يتمّنون �ملوت قتاًل يف �شبيل �هلل؛ لي�شمنو� دخول �جلّنة 
وينالو� ر�شا �هلل - تعاىل - �لذي هو غاية �لغايات؛ مبا عرفوه يقينًا من �لقر�آن �لكرمي 
اأَنُف�َسُهْم  امْلُوؤِْمِننَي  ِمَن  ى  ا�ْسَتَ اهلّلَ  تعاىل-: {اإِنَّ   - قال  لل�شهد�ء.  �هلل  �أعده  مّما 
نََّة ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل اهلّلِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعداً َعلَْيِه َحّقاً  نَّ َلُهُم اجْلَ َواأَْمَواَلُهم ِباأَ
يِف التَّْوَراِة َوالإِجِنيِل َواْلُقْراآِن َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهلّلِ َفا�ْسَتْب�ِسُرواْ ِبَبْيِعُكُم الَِّذي 
َتِعُد  �لتي  �ملت�شافرة  �لأخبار  ورد يف  وما  اْلَعِظيُم})1(،  اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذِلَك  ِبِه  َباَيْعُتم 
ي �ل�شهد�ء بجزيل �لأجر و�لثو�ب و�حل�شول على مر�تب عالية يف �جلّنة؛ منها:  ومتنِّ
: »ما من اأحد يدخل اجلّنة يحّب اأن يرجع اإىل الدنيا  ما ورد عن ر�شول �لأكرم
واأّن له ما على الأر�س من �سيء، غري ال�سهيد؛ فاإنه يتمّنى اأن يرجع فيقتل ع�سر 

مرات؛ ملا يرى من الكرامة«)2(، وهذ� ما يربز �أهّمّية �جلّنة ب�شكل و��شح.

اأواًل: مفهوم اجلّنة: 
�أ�شل �جَلّن هو »ال�ست والت�ست«)3(، وهذ� هو �ملعنى �لأ�شلي للمادة �لتي ��شتّق 
منها لفظ �جلّنة، وهو �لقدر �ملعنوي �لذي ت�شرتك فيه كّل �لألفاظ �لتي ترجع �إىل 
�ملادة نف�شها، و�إْن �ختلفت يف نو�ٍح �أخرى ز�ئدة على �ملعنى �لأ�شلي تبعًا للمورد �لذي 
ى به  ��شتعمل فيه �للفظ. ف� »�جُلّنة فعلة كاللقمة مبعنى ما يجّن به اأي ما يغطَّ
وهو  العقل  ي  يغطَّ واختالل  �سعف  يف  وي�ستعمل   ،(...( اآخر  �سالح  اأو  تر�س  من 
اة بالأ�سجار امللتّفة،  اجلنون. واجَلّنة فعلة م�سدر للمّرة يطلق على حديقة مغطَّ
َراأى  اللَّْيُل  َعلَْيه ِ  َجنَّ  ا  يت مرتبة واحدة ودامت تغطيتها: {َفلَمَّ فكاأّنها قد ُغطِّ

1( �شورة �لتوبة، �لآية: 111.
2( �لنوري، ح�شن: م�ستدرك و�سائل ال�سيعة، ط2، موؤ�ش�شة �آل �لبيت عليهم �ل�شالم، بريوت، 1408ه� ق، ج11، 

�س: 13.
�لعالم  مكتبة  ط،  ل  هارون،  �ل�شالم  عبد  حت�.  اللغة،  مقايي�س  معجم  زكرّيا:  بن  �أحمد  فار�س،  �بن   )3

�ل�شالمي، قم، 1404ه�،، ج1، �س421
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ى الليل نف�سه عليه: {اإِْذ اأَْنُتْم  ى الليل ظلمته واآثاره عليه، اأو غطَّ َكْوَكباً}؛ اأي غطَّ
هاِتُكْم}؛ اأي كنتم مغّطني يف البطون. {اتََّخُذوا اأَمْياَنُهْم ُجنًَّة}  اأَِجنٌَّة يِف ُبُطوِن اأُمَّ
ون اأنف�سهم باحللف اللفظي حّتى يكونوا حمفوظني يف ظّل ذلك، ويجعلونه  يغطَّ

جمّنة«)1(.
و�لقر�آن �لكرمي حتّدث عن حد�ئق �لدنيا و�أ�شماها جّنة، قال -تعاىل-: {َلَقْد 
وقال -�شبحانه-  َو�ِسَماٍل )...)})2(،  نٍي  مَيِ َعْن  َجنََّتاِن  َيٌة  اآَ َم�ْسَكِنِهْم  يِف  ِل�َسَباإٍ  َكاَن 
�ِسْدٍر  ِمْن  َو�َسْيٍء  َواأَْثٍل  َخْمٍط  اأُُكٍل  َذَواَتْي  َجنََّتنْيِ  ِبَجنََّتْيِهْم  ْلَناُهْم  {َوَبدَّ �أي�شًا: 
ا ِمْن َجنَِّتَك َوُيْر�ِسَل  ِتنَيِ َخرْيً َقِليٍل})3(، وقال يف مو�شع ثالث: {َفَع�َسى َربِّي اأَْن ُيوؤْ

ِعيًدا َزَلًقا})4(.  ِبَح �سَ َماِء َفُت�سْ َعلَْيَها ُح�ْسَباًنا ِمَن ال�سَّ
وعليه، يكون معنى �جلّنة ح�شب �ملعنى �للغوي -مع حلاظ معنى �ل�شرت و�لت�شرّت- 
»كل ب�ستان ذي �سجر ي�ست باأ�سجاره الأر�س«)5(. ويف �ل�شطالح هي ��شم علم لد�ر 
�لنعيم �لتي وعد �هلل بها عباده �ملوؤمنن يف �لآخرة، و�شميت بذلك �إما ل�شّدة �لتفاف 
�أ�شجارها وظاللها �لو�رفة، و�إّما ل�شرت نعيمها عّنا؛ حيث ل {َتْعلَُم َنْف�ٌس َما اأُْخِفَي 

ا َكاُنوا َيْعَمُلون})6(.  ِة اأَْعنُيٍ َجَزاًء مِبَ َلُهْم ِمْن ُقرَّ

: ثانيًا: جّنة اآدم
�إىل  و�شلت  ، حتى  �آدم -تعاىل-  �هلل  �أ�شكنها  �لتي  �جلّنة  �لأقو�ل يف  كرثت 

�أربعة �أقو�ل: 
القول الأّول: �إنها من ب�شاتن �لأر�س لوجوه:- 1

ُهْم 	  لقوله -تعاىل-: {َوَما  ؛  �آدم لو كانت د�ر �خللد ملا خرج منها  �إنها 

�لثقافة  وز�رة  و�لن�شر  �لطباعة  موؤ�ش�شة  ط1،  الكري،  القراآن  كلمات  يف  التحقيق  ح�شن:  م�شطفوي،   )1
و�لإر�شاد �لإ�شالمي، طهر�ن، 1417ه�، ج2، �س123.

2( �شورة �شباأ، �لآية: 15.
3( �شورة �شباأ، �لآية:17

4( �شورة �لكهف، �لآية: 40.
5( �لأ�شفهاين، �حل�شن بن حممد: املفردات يف غريب القراآن، ط2، من�شور�ت طليعة �لنور، 1427ه�، �س98 

6( �شورة �ل�شجدة، �لآية: 17.
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اجَلَنِة  َفِفي  �َسِعُدوا  اَلِذْيَن  {َواأََما  �أي�شًا:  ولقوله  ْخَرِجنَي})1(  مِبُ ِمْنَها 

َخاِلِديَن ِفيَها})2(.
�إّن جّنة �خللد ل يفنى نعيمها؛ لقوله -تعاىل- : {اأُُكُلَها َداِئٌم َوِظُلَها})3(.	 
�إبلي�س 	  �إليها  و�شل  وملّا  بها،  عاملًا  �آدم  لكان  �خللد،  جنَة  كانت  لو 

بو�شو�شته)4(، و�إبلي�س مع غ�شب رب �لعاملن ما كان يقدر �أن يدخلها.
ل يجوز يف حكمته -تعاىل- �أن يبتدئ �خللق يف جّنة يخّلدهم فيها ول تكليف؛ 	 

لأّنه -تعاىل- ل يعطي جز�ء �لعاملن من لي�س بعامل.
ة 	  �لق�شّ �لأر�س ومل يذكر يف هذه  �آدم يف  �أّن �هلل -تعاىل- خلق  ل نز�ع يف 

�أّنه نقله �إىل �ل�شماء، ولو كان -تعاىل- قد نقله �إىل �ل�شماء لكان ذلك �أوىل 
بالذكر؛ لأّن نقله من �لأر�س �إىل �ل�شماء من �أعظم �لنعم، فدّل ذلك على �أّنه 
قال �هلل -تعاىل-  �لتي  باجلّنة  �ملر�د  يكون  �أن  يوجب  وذلك  مل يح�شل، 

نََّة})5(، جنًة �أخرى غري جّنة �خللد)6(. له: {ا�ْسُكْن اأَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَ
�أنه  �ل�شادق  �لإمام جعفر  ما روي عن  رو�يات، منها:  �لقول  ويوؤّيد هذ� 
�أم من جنان �لآخرة؟ فقال: »كانت  �أمن جنان �لدنيا كانت  �آدم؛  �ُشئل عن جّنة 
الآخرة  جنان  من  كانت  ولو  والقمر،  ال�سم�س  فيها  تطلع  الدنيا  جنان  من 
�مل�شمون  �لكليني  �ل�شيخ  وروى  اإبلي�س...«)7(،  يدخلها  ومل  اأبداً  منها  اأخرج  ما 

�آخر)8(.  ب�شند  نف�شه 

1( �شورة �حلجر، �لآية: 48.
اأخبار الأئمة الأطهار، ط2، موؤ�ش�شة �لوفاء، بريوت،  بحار الأنوار اجلامعة لدرر  2( �ملجل�شي، حممد باقر: 

1402ه�، ج11، �س: 144.
3( �شورة �لرعد، �لآية: 35.

�لعربي، بريوت،  �إحياء �لرت�ث  القراآن، ط1، د�ر  التبيان يف تف�سري  �لطو�شي، حممد بن �حل�شن:  4( ر�جع: 
1409ه�، ج1، �س 156.
5( �شورة �لبقرة، �لآية: 35.

6( ر�جع: �لر�زي، حممد بن عمرو: مفاتيح الغيب، ط1، د�ر �حلديث، بريوت، 1415ه�، ج1، �س: 452.
قم،  �لكتاب،  د�ر  ط3،  �جلز�ئري،  �ملو�شوي  طيب  �ل�شيد  تع�.  القمي،  تف�سري   : �إبر�هيم  بن  علي  �لقمي،   )7

1404ه�، ج1، �س43.
8( ر�جع: �لكليني، حممد بن يعقوب: الأ�سول من الكايف، تع�. علي �أكرب غفاري. ط3، د�ر �لكتب �لإ�شالمية، 

طهر�ن،، 1367ه�. �س، ج3، �س 247.
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القول الثان: ذهب �إىل �أّنها جّنة �خللد، و�حتّج �أ�شحابه على ذلك باأّن �لألف - 2
و�ملتبادر منها هو  �مل�شلمن هو جّنة �خللد،  �ملعلوم بن  و�ملعهود  للعهد،  و�لالم 
�أن ير�د بها  لها، فوجب �حلمل عليها؛ ول يكن  جّنة �خللد حتى �شار كالعلم 

�لعموم؛ لأّن �شكنى جميع �جلنان حمال)1(.
ودعوى من قال �إّن جّنة �خللد من دخلها ل يخرج منها ل ي�شح؛ لأّن معنى ذلك 
�أّنه �إذ� ��شتقر �أهل �جلنة يف �جلنة للثو�ب، و�أهل �لنار للعقاب ل يخرجون منها، و�أما 
َوْجَهُه}، وقال بع�س  اإِل  َهاِلٌك  قبل ذلك فاإّنها تفنى؛ لقوله -تعاىل-: {ُكُل �َسٍيء 
�ملف�شرين: »اإّن خروج اثنني اأو ثالثة ل ينايف اخللدية اإذا قوبل بخلود الكثريين 
فيها من اأّول الدهر اإىل اآخره؛ بل وحتى لو فر�سنا اأّن اخلروج منها غري جائز 
بحال، فاإن ذلك ي�سّح ملن دخلها مبا عمل ال�ساحلات، ل بالن�سبة اإىل من بداأ اهلل 
�إبلي�س  و�شو�شة  و�أما  موؤّقتاً«)2(،  ذلك  اقت�ست  مل�سلحة  فيها  اأدخله  اأو  فيها،  خلقه 
ويوؤيد هذ�  ويفهمان كالمه)3(،  في�شمعان خطابه  تكون من خارج �جلنة  �أن  فيجوز 
�لقول كالم �أمري �ملوؤمنن يف ��شطفاء �هلل لآدم وتوبته عليه وتقريبه �إياه، 
و»وعده املرّد اإىل جّنته«)4(؛ باأن يكون ماآله �خللود يف �جلّنة �لتي ُخلَق فيها، فيلزم 

�أن تكون هي نف�شها جّنة �خللد �لتي ُيثاب بها �ل�شاحلون.
�شاحب - 3 و�حتّج  �خللد،  جّنة  غري  �ل�شماء  جنان  من  جّنة  هي  الثالث:  القول 

هذ� �لقول باأّن جّنة �خللد �أكلها د�ئم ول تكليف فيها، و�آدم قد ُكّلف بعدم 
على  يدل  ِمْنَها})6(  {اْهِبُطواْ  -تعاىل-  قوله  وباأّن  �ل�شجرة)5(،  من  �لقرت�ب 
باأّن  عليه  �أجيب  ولكن  بجنة �خللد،  ولي�شت  �لأر�س  �إىل  �لإهباط من �ل�شماء 

1( ر�جع: �لر�زي، م. �س، ج1، �س 452.
2( �ل�شبزو�ري، حممد �لنجفي: اجلديد يف تف�سري القراآن، ط1، د�ر �لتعارف للمطبوعات، بريوت، 1402ه�، 

ج1، �س 65.
بريوت،  للمطبوعات،  �لتعارف  د�ر  ط2،  الكري،  القراآن  تف�سري  �إبر�هيم:  بن  حممد  �ل�شري�زي،  ر�جع:   )3

1419ه�، ج4، �س 85.
4( نهج �لبالغة، م. �س، �س77.

5( ر�جع �لطرب�شي، �لف�شل بن �حل�شن: جممع البيان، ط1، د�ر �لأعلمي، بريوت، حتقيق جلنة من �لعلماء، 
ج1، �س: 168. 

6( �شورة �لبقرة، �لآية: 39.
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�إىل �أخرى قد ي�شمى هبوطًا كما يف قوله -تعاىل- خماطبًا  �أر�س  �لنتقال من 

راً})1(، فيكون �لهبوط مقاميًا. : {ِاْهِبُطوا ِم�سْ قوم مو�شى
اْلأَْر�ِس  يِف  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْع�ٍس  ُكْم  َبْع�سُ {اْهِبُطوا  �لآية  هذه  من  �لظاهر  ولكن 
�أّن �لهبوط كان من غري �لأر�س، ويوؤيده �شوؤ�ل �ل�شامّي  اإِىَل ِحنٍي}  َوَمَتاٌع  ُم�ْسَتَقرٌّ 
اآدم من  : »�سرنديب �سقط فيه  لأمري �ملوؤمنن عن �أكرم و�د على �لأر�س فقال
اأّن جّنة اآدم كانت يف ال�سماء، واإن مل تكن  ال�سماء«)2(، »ومن هنا ميكن اأن يجزم 

جّنة الآخرة جّنة اخللد التي ل يخرج منها من دخل فيها«)3(.
القول الرابع: �إّن �لكّل ممكن، لكّن �لأدلة �لنقلية �شعيفة، فوجب �لتوّقف)4(.- 4

�أدّلتها متينة ومن �ل�شعب �لركون �إىل قول  وكما ترى، فالأقو�ل �لثالثة �لأوىل 
معن.

ويكن �جلمع بن �لقولن �لأول و�لثالث؛ حيث يقال: �إن معنى كون جنة �آدم  من 
جنان �لدنيا  هو كونها برزخية يف مقابل جنان �خللد ، كما ي�شري �إليه بع�س فقر�ت 
�لرو�ية �لتي حتّدثت عن هبوط �آدم على �ل�شفا ، ونزول حو�ء على �ملروة ، فيكون 
�ملكث يف �لربزخ بعد �ملوت مكثا يف �لأر�س طبقا ملا يف �آيات �لبعث من �لقر�آن من 
عد �ملكث �لربزخي مكثا يف �لأر�س كما ي�شري �إليه قوله تعاىل : {َقاَل َكْم َلِبْثُتْم يِف 
اإِن  َقاَل   * اْلَعادِّيَن  َفا�ْساأَْل  َيْوٍم  َبْع�َس  اأَْو  َيْوًما  َلِبْثَنا  َقاُلوا   * �ِسِننَي  َعَدَد  اْلأَْر�ِس 
ْو اأَنَُّكْم ُكنُتْم َتْعلَُموَن} ، على �أن عدة من �لرو�يات �ملنقولة عن �أهل  ِبْثُتْم اإِلَّ َقِلياًل لَّ لَّ
�لبيت تدل على �أن �جلنة كانت يف �ل�شماء، و�أنهما نزل من �ل�شماء، و�مل�شتاأن�س 
بل�شان �لرو�يات ل ي�شتوح�س من كون �جلنة �ملذكورة يف �ل�شماء و�لهبوط منها �إىل 
�لأر�س مع كونهما خلقا يف �لأر�س وعا�شا فيها، كما ورد يف كون �جلنة يف �ل�شماء 

ووقوع �شوؤ�ل �لقرب فيه وكونه رو�شة من ريا�س �جلنة �أو حفرة من حفر �لنار )5(.

1( �شورة �لبقرة، �لآية: 61.
2( �ل�شدوق، عيون �أخبار �لر�شا، م. �س، ج1، �س221.

3( �لطباطبائي، م. �س، ج1، �س135.
4( ر�جع: �لر�زي، م. �س، ج1، �س99..

5( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج1، �س140.
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ثالثًا: جّنة الربزخ:
�لربزخ لغًة هو »احلاجز بني ال�سيئني«)1(.

ويف �ل�شطالح هو تلك �حلياة �لفا�شلة بن حياة �لدنيا �لز�ئلة وبن حياة �لآخرة 
 )3 ُيْبَعُثوَن})2( َيْوِم  اإِىَل  َبْرَزٌخ  َوَراِئِهْم  �لأبدية، وبهذ� ُف�ّشر قوله -تعاىل- : {َوِمْن 
وهي مّدة مفارقة �لروح لهذ� �جل�شد �ملح�شو�س �إىل يوم �لقيامة، ويطلق على �لقرب 

بهذ� �لعتبار.
يتفق علماء �لإ�شالم على �أ�شل وجود عامل �لربزخ وما يقع فيه من نعمة ونقمة 
مع بع�س �لختالفات �جلزئية بن هوؤلء �لعلماء، ويتفق علماء �ل�شيعة و�ل�شنة على 

وجود عامل �لربزخ، با�شتثناء عدد قليل غري ملحوظ)4(.
وُي�شتدّل على وجود عامل �لربزخ بعّدة من �لآيات �لقر�آنية و�لرو�يات �ل�شريفة، 
اإِنََّها َكِلَمٌة ُهَو  ِفيَما َتَرْكُت َكال  احِلاً  اأَْعَمُل �سَ فمن �لآيات قوله - تعاىل- : {َلَعلِّي 
ة  ُيْبَعُثوَن})5(، وقوله -تعاىل- يف �لآية �خلا�شّ َيْوِم  اإِىَل  َبْرَزٌخ  َوَراِئِهْم  َوِمْن  َقاِئُلَها 
َربِِّهْم  ِعْنَد  اأَْحَياٌء  َبْل  اأَْمَواتاً   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ُقِتُلوا  الَِّذيَن  �َسَبَّ  حَتْ {َول  بال�شهد�ء: 
ُيْرَزُقوَن})6(، و�لآية �لتي تخاطب جميع �ملوؤمنن: {َول َتُقوُلوا مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َسِبيِل 

ِ اأَْمَواٌت َبْل اأَْحَياٌء َوَلِكْن ل َت�ْسُعُروَن})7(،  اهللَّ
و�لربزخ ل يخت�ّس باملوؤمنن فقط؛ بل ي�شمل �لكافرين، كما يف قوله -تعاىل-: 
اأَ�َسدَّ  ِفْرَعْوَن  اآَل  اأَْدِخُلوا  اَعُة  ال�سَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَع�ِسّياً  ُغُدّواً  َعلَْيَها  وَن  ُيْعَر�سُ {النَّاُر 
اْلَعَذاِب})8(، ومن �لو��شح �أّن �ملر�د بالنار يف هذه �لآية نار �لربزخ؛ لأّن �لآخرة لي�س 

1( �جلوهري، �إ�شماعيل بن حماد: تاج اللغة و�سحاح العربية، حت�. �أحمد عبد �لغفور �لعطار، ط4، د�ر �لعلم 
للمالين، بريوت، 1407ه�/1987م، ج1، �س419.

2( �شورة �ملوؤمنون، �لآية: 100.
3( ر�جع: �لطباطبائي، م. �س، ج15، �س68.

4( �ل�شري�زي، الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل، م. �س، ج 10، �س: 513.
5( �شورة �ملوؤمنون، �لآية: 100

6( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 169.

7( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 154.
8( �شورة غافر، �لآية: 46.
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ا َخِطيَئاِتِهْم اأُْغِرُقوا َفاأُْدِخُلوا َناراً َفلَْم  فيها غدٌو وع�شي، ومنها قوله - تعاىل-: {ِمَّ
ِ اأَْن�َساراً})1(، قال �لعالمة �لطباطبائي: »ومن لطيف نظم  َيِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن اهللَّ
الآية اجلمع بني الإغراق باملاء واإدخال النار، واملراد بالنار نار الربزخ التي يعذب 

بها املجرمون بني املوت والبعث دون يوم القيامة«)2(.
ومن �لرو�يات �لكثرية نكتفي مبا �أورده �لكليني عن عمرو بن يزيد قال: »قلت 
كان  ما  على  اجلّنة  �سيعتنا يف  كّل  تقول:  واأنت  �سمعتك  اإّن   : اهلل عبد  لأبي 
الذنوب  اإن  فداك  جعلت  قلت:  قال:  اجلنة،  يف  واهلل  كلهم  �سدقت،  قال  منهم؟ 
كثرية كبار؟ فقال: اأّما يف القيامة فكّلكم يف اجلّنة ب�سفاعة النبي اأو و�سي النبي، 
ولكّني اأتخّوف عليكم يف الربزخ، قلت: وما الربزخ؟ قال: القرب منذ حني موته 

اإىل يوم القيامة«)3(.
يجد �ملتتّبع للرو�يات �ل�شريفة عن جّنة �لربزخ �أّن �هلل -تعاىل- قد �أعّد برناجمًا 
ًا لأهل �لنعيم، كلٌّ بح�شب عمله �لذي �جرتحه يف د�ر �لدنيا، لكن ل بّد -�أّوًل-  خا�شّ
من ذكر مكان هذه �جلنة، ثم نعّقب بعدها بذكر �لنعم �لتي �أعّدها �هلل -تعاىل- 

لعباده �ملوؤمنن بعد �ملوت.
النا�س،  عن  جعفر  اأبا  »�ساألت  قال:  �أّنه  �لكنا�شي  �شري�س  عن  ورد  فقد 
يذكرون اأّن فراتنا يخرج من اجلنة، فكيف هو وهو يخرج من املغرب وت�سب فيه 
: اإن هلل جنًة خلقها اهلل يف املغرب وماء  العيون والأودية؟ قال: فقال اأبو جعفر
فراتكم هذه يخرج منها، واإليها تخرج اأرواح املوؤمنني من حفرهم عند كّل م�ساء، 

فت�سقط على ثمارها وتاأكل منها وتتعارف...«)4(.
يكن �أن ن�شتفيد من هذه �لرو�ية �أّن جّنة �لربزخ مكانها �لعر�ق، و�أخرى حّددتها 

يف و�دي �ل�شالم بظهر �لكوفة، حيث �لأرو�ح حلقًا حلقًا يتحّدثون)5(.

1( �شورة نوح، �لآية: 25.
2( �لطباطبائي، م. �س، ج 20، �س: 36.

3( �لكليني، م. �س، ج3، �س: 243.
4( م. ن.

5( ر�جع: �لكليني، م. �س، ج3، �س 243.
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�إن �أوىل �لنعم �لتي �أنعم �هلل بها على �ملوؤمنن، هي �إيد�عهم يف حجر�ت �جلنات 
ياأكلون وي�شربون ويتز�ورون، فعن �إبر�هيم بن �إ�شحاق �جلازي قال: »قلت لأبي عبد 
: اأين اأرواح املوؤمنني؟ فقال: اأرواح املوؤمنني يف حجرات يف اجلّنة، ياأكلون  اهلل

لنا  اأقم  ربنا  ويقولون:  فيها،  ويتزاورون  �سرابها،  من  وي�سربون  طعامها،  من 

ال�ساعة لتنجز لنا ما وعدتنا«)1(.

�شاأل  �أّنه  �أنهار من ماء ولنب وخمر، فعن عبد �هلل بن �شنان  �لنعم وجود  ومن 
املدينة  ظهر  اإىل  خرجا  ثم  »نعم،   : فقال �حلو�س،  عن  �ل�شادق  �لإمام 
و�سرب الإمام برجله الأر�س، فك�سف عن ب�سر عبد اهلل فراأى نهراً ل تدرك 

حافتاه، فنظر اإليه فراآه اأ�سّد بيا�ساً من الثلج ويف و�سطه خمر اأح�سن من الياقوت 

ف�ساأل عن ذلك، فاأجابه الإمام باأّن هذه هي العيون التي ذكرها اهلل -تعاىل- يف 

اأح�سن منهن،  راأى  ما  ب�سعرهن  النهر حور معلقات  راأى على حافتي  ثم  كتابه، 

فمالت  اإحداهن  اإىل  بيده  الإمام  فاأوماأ  منها،  اأح�سن  اآنية  راأى  ما  اآنية  بيدهّن 

لتغرف له فمال ال�سجر معها، فناولت الإمام ف�سرب، ثم اأوماأ اإيل اأخرى فناولته 

األوان،  بثالثة  كاأ�سه  املمزوج يف  ال�سراب  األذَّ من هذا  يذق  فلم  اهلل،  عبد  ف�سرب 

فتعجب عبد اهلل، فقال له الإمام: هذا اأقل ما وعده اهلل ل�سيعتنا، اإّن املوؤمن اإذا 

تويف �سارت روحه اإىل هذا النهر ورعت يف حيا�سه و�سربت من �سرابه«)2(.
�أما ن�شاط �أهل جنة �لربزخ، فاإن �أوىل ن�شاطاتهم �أنهم �إذ� طلع �لفجر �نطلقت 
�لأرو�ح �إىل �لف�شاء فتتعارف، ففي تكملة رو�ية �شري�س �لكنا�شي �ل�شابقة »...فاإذا 
طلع الفجر هاجت من اجلنة فكانت يف الهواء بني ال�سماء والأر�س تطري ذاهبة 

وجائية، وتعهد حفرها اإذا طلعت ال�سم�س وتتالقى يف الهواء وتتعارف«)3(.

1( �لربقي، �أحمد بن حممد بن خالد: املحا�سن، ل.ط، تع�. �ل�شيد جالل �لدين �حل�شيني، د�ر �لكتب �لإ�شالمية، 
طهر�ن، 1370ه�، ج1، �س 179.

2( �ملفيد، حممد بن حممد: الخت�سا�س، حت�. علي �أكرب غفاري، ط2، د�ر �ملفيد، بريوت، 1414ه�، �س 322.
3( �لكليني، م. �س ج3، �س 243.
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ويف ليلة �جلمعة جتتمع �لأرو�ح عند �شخرة بيت �ملقد�س، ففي تف�شري �لقمي عن 
اأن �ساأله  �أبي عبد �هلل قال: »كان يف ما �ساأل ملك الروم احل�سن بن علي 
عن اأرواح املوؤمنني اأين يكونون اإذا ماتوا؟ قال: »جتتمع عند �سخرة بيت املقد�س 
ليلة اجلمعة وهو عر�س اهلل الأدنى، منها يب�سط اهلل الأر�س واإليها يطويها واإليه 

املح�سر...«)1(.
�أهلها،  لتزور  �جلنان  عر�شات  يف  �لأرو�ح  جتتمع  و�لعيدين  �جلمعة  يوم  ويف 
»اإذا  يقول:  �شمعته  قال:  �هلل  �أبي عبد  �لرن�شي عن  زيد  كتاب  ورد يف  ما  وهذ� 
يف  ينادي  اأن  اجلنة  خازن  ر�سوان  اهلل  اأمر  العيدين،  ويوما  اجلمعة  يوم  كان 
اأرواح املوؤمنني وهم يف عر�سات اجلنان: اإّن اهلل قد اأذن لكم اجلمعة بالزيارة اإىل 
بناقة  لكّل روح  ياأتي  اأن  ياأمر اهلل ر�سوان  ثّم  الدنيا،  اأهل  واأحّبائكم من  اأهليكم 
من نوق اجلنة... فريكبون تلك النوق، ثم يجتمعون يف العر�سة، ثم ياأمر اهلل 
جربائيل اأن ت�ستقبلهم مالئكة كّل �سماء لت�سيعهم اإىل ال�سماء الأخرى، فينزلون 
ت�سرف  مالئكة  ومعهم  اأهليهم،  ليزوروا  البلدان  يف  ويتفّرقون  ال�سالم  بوادي 
وجوههم عّما يكرهون النظر اإليه، ثّم ينادي بهم جربائيل بالرحيل اإىل غرفات 

اجلنان...«)2(.
هذ� بع�س ما ورد ب�شاأن �لنعيم �لربزخي، ولعّل ثّمة �أخبارً� �أخرى مل نّطلع عليها، 
ن�شاأل �هلل - تعاىل- �أن يقينا عذ�ب �لربزخ ويدخلنا يف جنانه مع �لنبين و�ل�شهد�ء 

و�ل�شادقن وح�شن �أولئك رفيقًا. 

رابعًا: اجلنة االأخروية:
حقيقة اجلنة الأخروية:- 1

وو�شف  �ملباركة،  �آياته  �لآخرة يف عديد من  �لكرمي عن جّنة  �لقر�آن  حتّدث 
�لعمل  على  وحّث  و�شالها،  طرق  وبّن  درجاتها،  بن  ومّيز  و�أ�شحابها،  نعيمها 

1( �لقمي، م. �س، ج2، �س271.
2( �ملجل�شي، م. �س، ج6، �س 292.
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ونعتها باأ�شماء و�أو�شاٍف عّدة، وتارة عرّب عنها ب�شيغة �ملفرد و�أخرى ب�شيغة  لها. 
�جلمع.

وللوقوف �أكرث على مو�رد جّنة �لآخرة يف �لقر�آن، نذكر �لآيات �لكرية؛ ح�شب 
�لت�شميات �لتي �أُطلقت على �جلّنة:

اجلنة:	 
�لكرمي  �لقر�آن  �للغة و�ل�شطالح؛ وقد وردت يف  �لكلمة يف  قد مّر تعريف هذه 
جمّردة عن �أّي و�شٍف ب�شيغة �ملفرد و�جلمع يف مو��شع خمتلفة؛ قال -تعاىل-: 
َوامْلَْغِفَرِة  نَِّة  اجْلَ اإِىَل  َيْدُعو   ُ و{...َواهللَّ َوَحِريرا})1(،  َجنًَّة  وا  رَبُ �سَ ا  مِبَ {َوَجَزاُهْم 
اِت ِمْن  احِلَ ُرون})2(، و{َوَمْن َيْعَمْل ِمَن ال�سَّ ُ اآََياِتِه ِللنَّا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ِباإِْذِنِه َوُيَبنيِّ
و{اإِنَّ  َنِقرًيا})3(  ُيْظلَُموَن  َوَل  نََّة  اجْلَ َيْدُخُلوَن  َفاأُوَلِئَك  ُموؤِْمٌن  َوُهَو  اأُْنَثى  اأَْو  َذَكٍر 

امْلُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن})4(، وغريها من �لآيات �لكثرية.

جّنات عدن:	 
ِتَها اْلأَْنَهاُر  ِري ِمْن حَتْ ُ امْلُوؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت َجنَّاٍت جَتْ �هلل -تعاىل-: {َوَعَد اهللَّ
ِ اأَْكرَبُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز  َواٌن ِمَن اهللَّ َبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍن َوِر�سْ َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َساِكَن َطيِّ
اِتِهْم  يَّ ْزَواِجِهْم َوُذرِّ لََح ِمْن اآََباِئِهْم َواأَ اْلَعِظيم})5(، و{َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن �سَ

َوامْلاََلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباب})6(.
و�لعدن م�شدر مبعنى: »ا�ستقرار وثبات، وعدن مبكان كذا ا�ستقر، ومنه املعدن 

مل�ستقر اجلواهر«)7(.
1( �شورة �لإن�شان، �لآية: 12.
2( �شورة �لبقرة، �لآية: 221.
3( �شورة �لن�شاء، �لآية: 124.
4( �شورة �حلجر، �لآية: 45.
5( �شورة �لتوبة، �لآية: 72.

6( �شورة �لرعد، �لآية: 23. ور�جع: �شورة �لنحل، �لآية: 31؛ �شورة �لكهف، �لآية: 31؛ �شورة مرمي، �لآية: 61؛ 
�شورة طه، �لآية: 76. �شورة فاطر، وغريها من �لآيات �لكريات.

7( �لأ�شفهاين، م.�س، �س326.



68

جّنة الإن�سان يف القراآن وال�سّنة
ني عني�سي

ال�سيخ ح�س
جّنة الفردو�س:	 

اِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْو�ِس  احِلَ قال -تعاىل-: {اإِنَّ الَِّذيَن اآََمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ
ُنُزل})1(، وقال -عّز وجّل- �أي�شًا: {الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْو�َس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن})2(.
و�لفردو�س كلمة »ماأخوذة من العربّية وال�سريانّية والآرامّية، وكانت م�ستعملة 
الو�سيعة  بتغيري متنا�سب، مبعنى اجلّنة  العربّية،  اإىل  نقلت  ثّم  اللغات،  يف هذه 
ن على  ذات الأ�سجار والفواكه. والكلمة تنا�سب ماّدة فرد؛ فاإّن الواو وال�سني يدلَّ

ال�سعة والمتداد، وهذه اجلّنة متفّردة لي�س لها معادل«)3(.

جّنة اخللد:	 
ْلِد الَِّتي ُوِعَد امْلُتَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاًء  قال -تعاىل-: {قْل اأََذِلَك َخرْيٌ اأَْم َجنَُّة اخْلُ

رًيا})4(.  َوَم�سِ

جّنة النعيم:	 
قال -تعاىل-: {َواْجَعْلِني ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم})5(، وقال: {اأََيْطَمُع ُكلحُّ اْمِرٍئ 
ْرَنا َعْنُهْم  َقْوا َلَكفَّ ِمْنُهْم اأَْن ُيْدَخَل َجنََّة َنِعيٍم})6(، و{َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل اْلِكَتاِب اآََمُنوا َواتَّ

َئاِتِهْم َوَلأَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم})7(. �َسيِّ

جّنة املاأوى:	 
ُنُزًل  امْلَاأَْوى  َجنَّاُت  َفلَُهْم  اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِمُلوا  اآََمُنوا  الَِّذيَن  ا  قال -تعاىل-: {اأَمَّ

1( �شورة �لكهف، �لآية: 107.

2( �شورة �ملوؤمنون، �لآية: 11.
3( م�شطفوي: م. �س، ج9، �س52.

4( �شورة �لفرقان، �لآية 15.
5( �شورة �ل�شعر�ء، �لآية: 85.

6( �شورة �ملعارج �لآية: 38. 
58؛  �لآية:  لقمان،  �شورة  56؛  �لآية:  �شورة �حلج،  9؛  �لآية:  يون�س،  �شورة  ر�جع:   .65 �لآية:  �ملائدة،  �شورة   )7

وغريها من �لآيات �لكريات.
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ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن})1(، وقال �أي�شًا: {ِعْنَدَها َجنَُّة امْلَاأَْوى})2(. مِبَ
وعرّب �لقر�آن عن �جلّنة �لأخروية �أي�شًا ب� : »الدار«:

دار ال�سالم:	 
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن})3(  ُهْم مِبَ اَلِم ِعْنَد َربِِّهْم َوُهَو َوِليحُّ  قال -تعاىل-: {َلُهْم َداُر ال�سَّ

َراٍط ُم�ْسَتِقيم})4(. اَلِم َوَيْهِدي َمْن َي�َساُء اإِىَل �سِ ُ َيْدُعو اإِىَل َداِر ال�سَّ و{َواهللَّ

دار املقامة:	 
َوَل  َن�َسٌب  ِفيَها  َنا  �سحُّ مَيَ َل  ِلِه  َف�سْ ِمْن  امْلَُقاَمِة  َداَر  اأََحلََّنا  قال -تعاىل-: {الَِّذي 

َنا ِفيَها ُلُغوٌب})5(. �سحُّ مَيَ
�إذً�، ُي�شتفاد من تعّدد �أ�شماء �جلّنة من جهة، وجميئها يف بع�س �لآيات ب�شيغة 
�جلمع من جهة �أخرى، �أن ثّمة جنانًا متعّددة، ل جّنة و�حدة؛ ولعّل �ل�شبب يف ذلك 
�أّن كّل جّنة من هذه �جلنان يتوّقف �لدخول عليها على نوع معّن من �لعمل، �أو على 
�لتعّدد  �شبب هذ�  �إرجاع  ُيكتفى يف  ول  �لإلهي.  و�لقرب  �لإيان  درجة حمّددة من 
�إىل كونه من باب ت�شمية �ل�شيء بحيثية من حيثياته �لوجودية يف منا�شبة تقت�شي 
ذكر هذه �حليثية دون غريها. وهذ� ما يكن ��شتيحاوؤه من بع�س �لأحاديث �ملروّية 
: »)...) اأّما اجلنان املذكورة يف  ؛ حيث ورد عن �لإمام �لباقر عن �أهل �لبيت
الكتاب فاإنهّن جّنة عدن وجّنة الفردو�س وجّنة النعيم وجنة املاأوى، قال: واإّن هلل 
-عّز وجّل- جناناً حمفوفة بهذه اجلنان)...)«)6(. وعلى �لرغم من �أّن هذه �لرو�ية 
�أنها لي�شت  مل تتعّر�س �إىل �لعّلة �لتي من �أجلها تعّددت �جلنان، ولكّنها توؤّكد على 

و�حدة.
1( �شورة �ل�شجدة، �لآية: 19.

2( �شورة �لنجم، �لآية:15.
3( �شورة �لأنعام، �لآية: 127.

4( �شورة يون�س، �لآية: 25.

5( �شورة فاطر، �لآية: 35.
6( �لكليني، م. �س، ج8، �س100.
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2. هل اجلّنة االأخروية موجودة االآن؟

وفرقة  و�خلو�رج  �ملعتزلة  �أكرث  فذهب  و�لنار،  �جلّنة  خلق  يف  �لأقو�ل  �ختلفت 
و�ختلفو�  �لأج�شاد،  قيام  �شيخلقان عند  و�أّنهما  �إنكار خلقهما)1(،  �إىل  �لزيدية  من 
يف تعليل قولهم هذ�، فقال �أبو ها�شم بن �جلبائي: »اإّن ذلك حمال؛ لأّنه ل بّد من 
فناء العامل قبل ن�سره وفناء بع�س الأج�سام فناء ل�سائرها، وقد انعقد الإجماع 
على اأّن اهلل -تعاىل- ل يفني اجلّنة والنار، وقال الآخرون -وهم املتقّدمون لأبي 
ها�سم- خلقهما يف هذا الوقت عبث ل معنى له، واهلل -تعاىل- ل يعبث يف فعله ول 
يقع منه الف�ساد«)2(، ويحملون �لآيات �لتي دّلت على �أّن �آدم كان يف �جلّنة و�أخرج 
منها، على ب�شتان من ب�شاتن �لدنيا، قالو�: و�لهبوط ل يدّل على كونهما يف �ل�شماء؛ 

جلو�ز �أن يكون يف �لأر�س، �إل �أّنهما يف مو�شع مرتفع عن �شائر �لأر�س)3(.
والنار) خملوقتان  )اجلّنة  »اإنهما  فقالو�:  �ملعتزلة  م�شايخ  هوؤلء من  �أّما غري 
الآن، واعتفوا باأّن اآدم كان يف جّنة اجلزاء والثواب، وقالوا: ل يبعد اأن يكون 
يف اإخبار املكّلفني بوجود اجلّنة والنار لطف لهم يف التكليف، واإنا يح�سن الإخبار 

بذلك اإذا كان �سدقاً، واإنا يكون �سدقاً اإذا كان خربه على ما هو عليه«)4(.
وذهب �أكرث �لإمامية و�لأ�شاعرُة �إىل �أّنهما خملوقتان)5(، و��شت�شهدو� على ذلك 

ببع�ٍس من �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �ملروية:

ال�سواهد القراآنية:أ. 
منها قوله -تعاىل-: {َوَلَقْد َراآُه َنْزَلًة اأُْخَرى ِعْنَد �ِسْدَرِة امْلُْنَتَهى  ِعْنَدَها َجنَُّة 

1( ر�جع: �ملفيد، حممد بن حممد: اأوائل املقالت يف املذاهب واملختارات، حت�. �ل�شيخ �إبر�هيم �لأن�شاري، 
1414ه�/1993ه�، �س124. و�لتوزيع، بريوت،  و�لن�شر  للطباعة  �ملفيد  د�ر  ط2، 

2( م. ن، �س124.
ط1،  عمرية،  �لرحمن  عبد  د.  وتع�.  حت�.  الكالم،  علم  يف  املقا�سد  �سرح  �لدين:  �شعد  �لتفتاز�ين،  ر�جع:   )3

من�شور�ت �ل�شريف �لر�شي، قم، 1409ه�/1989م، ج2، �س218.
�لكتب  �إحياء  د�ر  البالغة، ط1،  نهج  �سرح  �إبر�هيم:  �لف�شل  �أبو  �أبي �حلديد: حت�. حممد  �بن  �ملعتزيل،   )4

�لعربية، ل مكان، 1378ه� �س/ 1959م، ج1، �س: 109.
5( ر�جع: �ملفيد، م. �س، �س124
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امْلَاأَْوى})1(، فروؤية �لنبي للجّنة فرع وجودها)2(.
اجَلِحْيَم   ُونَّ  َلَتَ الَيِقني   ِعْلَم  َتْعلَُموَن  َلْو  {َكال   : -تعاىل-  قوله  ومنها 
�أي »لو كان لديكم علم يقيني ل�ساهدت اجلحيم،  اْلَيِقنِي})3(  َعنْيَ  ُونََّها  َلَتَ ُثمَّ 
�لآخرة،  بعامل  مرتبطة  �لروؤية  هذه  �إّن  �لقول  و�أّما  العني«)4(،  راأي  لراأيتموها  بل 
فاجلو�ب: �أّنه لو كانت كذلك ملا �حتجنا �إىل علم �ليقن يف �لآخرة؛ �إذ �إّن �لكّل يرى 

�جلحيم و�لنار هناك دون �حلاجة �إىل هذ� �لنوع من �لعلم.
ِلْلَكاِفِريَن})5(،  اأُِعَدْت  الِتي  الَناَر  {واَتُقوا  �أي�شًا:  -تعاىل-  قوله  ومنها 
ْت  اأُِعدَّ ْر�ُس  َوالأَ ال�َسَمَواُت  ها  َعْر�سُ َوَجَنٍة  َرِبُكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  اإِىَل  وقوله: {َو�َساِرُعوا 
و�لآن،  و�لنار معّدتان فعاًل  �أّن �جلّنة  �لآيات  ي�شتفاد من هذه  ِلْلُمَتِقنَي})6(؛ حيث 
و�أّما »حملها على التعبري عن امل�ستقبل بلفظ املا�سي -مبالغة يف حتّققه، مثل {
ونفخ يف ال�سور}، {ونادى اأ�سحاب اجلّنة اأ�سحاب النار} - فهو خالف الظاهر، 

فال يعدل اإليه بدون قرينة«)7(. 

ال�سواهد الروائّية:ب. 
�لتي  تلك  خا�شة  خملوقتان،  و�لنار  �جلنة  باأّن  �ملت�شافرة  �لرو�يات  �شّرحت 
تتحّدث عن عروج �لنبي �إىل �ل�شماء، ودخوله �جلنة، ومعاينته لأحو�ل �أهل �لنار؛ 
: )...( يا بن ر�شول  حيث ورد �أّن �أبا �ل�شلت �لهروي قال: »قلت لالإمام �لر�شا

1( �شورة �لنجم، �لآيات: 15-14-13.
2( هذ� بنًاء على �أّن �جلنة �لتي ر�آها �لنبي هي جّنة �لآخرة ولي�شت جّنة �لربزخ؛ حيث �إّن �لآية �لكرية 
�ل�شماء،  �إىل  به  ُعرج  حينما  �هلل  ر�شول  م�شاهد�ت  عن  تتحّدث  لها  �لتف�شريية  �لرو�يات  وبقرينة 
وللمزيد من �لتف�شيل ر�جع: �لطباطبائي، حممد ح�شن: �مليز�ن يف تف�شري �لقر�آن، ط1، موؤ�ش�شة �لأعلمي 

للمطبوعات، بريوت، 1417ه�، ج19، �س32 
3( �شورة �لتكاثر، �لآيات: 7-6-5.

4( �ل�شري�زي، نا�شر مكارم: الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل، ط1، د�ر �لأمرية، بريوت، 1426ه�/2005م 
ج2، �س: 694.

5( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 131.

6( �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 133.
7( �لتفتاز�ين، م. �س، ج2، �س 219.
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�هلل فاأخربين عن �جلّنة و�لنار �أهما خملوقتان؟ فقال: نعم، و�إّن ر�شول �هلل قد 
دخل �جلّنة ور�أى �لنار ملّا عرج به �إىل �ل�شماء. قال: فقلت له: �إن قومًا يقولون �إنهما 
: ل هم منا ول نحن منهم، من �أنكر خلق  �ليوم مقّدرتان غري خملوقتن، فقال
نار جهّنم،  ويخلد يف  �شيء،  وليتنا  ولي�س من  بنا  وكذَّ �لنبي  ب  و�لنار كذَّ �جلّنة 
َبيَنَها  َيُطوُفوَن  امْلُْجِرُموَن   ِبَها  ُب  ُيَكذِّ اَلِتي  َجَهَنُم  {َهِذِه  -تعاىل-:  �هلل  قال 
: »ملّا عرج بي اإىل ال�سماء اأخذ بيدي جربائيل  َوَبنْيَ َحِميٍم اآٍن} وقال �لنبي
فاأدخلني اجلّنة فناولني من رطبها فاأكلته فتحّول نطفة يف �سلبي، فلّما هبطت 
فكّلما  اإن�سية،  بفاطمة÷، ففاطمة حوراء  واقعت خديجة فحملت  الأر�س  اإىل 

ا�ستقت اإىل رائحة اجلنة �سممت رائحة ابنتي فاطمة«)1(.
: »اإّن ر�سول اهلل حيث اأ�سري به اإىل ال�سماء،  وقد ورد عن �لإمام �لباقر
مل ميّر بخلق من خلق اهلل اإل راأى منه ما يحب من الِب�سر واللطف وال�سرور به. 
اإليه، ومل يقل له �سيئاً، فوجده قاطباً  حتى مّر بخلق من خلق اهلل، فلم يلتفت 
: يا جربئيل، ما مَرْرُت بخلق من خلق اهلل اإل راأيُت الِب�سر واللطف  عاب�ساً، فقال
وال�سرور منه اإل هذا، فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النار، وهكذا خلقه رّبه. 
قال: فاإّن اأحّب اأن تطلب اإليه اأن يريني النار. فقال له جربئيل: اإن هذا حممداً 
ر�سول اهلل، وقد �ساألني اأن اأطلب اإليك اأن تريه النار. قال: فاأخرج له عنقاً منها 

فراآها، فما افت �ساحكاً حتى قب�سه اهلل عّز وجّل«)2(.
�جلّنة،  �إىل  �لنبي  دخول  م�شاألة  �إىل  بو�شوح  ي�شري  �لرو�يات  من  �لنوع  هذ� 
و�أكله من ثمرها، و�شّمه لر�ئحتها، وروؤية �أهلها، وهكذ� �إىل روؤيته �إىل �لنار، وغري 

ذلك.
و�أخوه  �لر�شي  �ل�شريف  ذهب  حيث  و�لنار؛  �جلّنة  خلق  �أنكر  من  �ل�شيعة  ومن 
�إىل �أّنهما �شتخلقان، و��شتدّل �ل�شريف �لر�شي على ذلك يف كتابه »حقائق التاأويل« 

1( �ل�شدوق، حممد بن بابويه: عيون اأخبار الر�سا، ل.ط، د�ر �لأعلمي، بريوت، 1404ه� ق، ج2، �س: 106- 107.
2( �ل�شدوق، حممد بن بابويه: الأمايل، ط1، موؤ�ش�شة �لبعثة، قم، 1417ه�، �س697.
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َوِظُلَها})1(، حيث و�شف �جلّنة بدو�م �لأكل و�لظل،  َداآِئٌم  بقوله -تعاىل-: {اأُُكُلَها 
�أّن كّل �شيء �شوف يفنى، ثبت  و�إذ� قرّنا بن هذه �لآية وبن �لدليل �لذي دّل على 
بذلك �أّن �جلّنة باعتبار �أّنها تخلق يف �ل�شماء، ف�شيطويها �هلل عندما يطوي �ل�شماء 

طّي �ل�شجل للكتب، فلو كانت �لآن خملوقة ف�شتفنى بفناء كّل �شيء.
�لأر�س  �إىل  منها  وهبط  �ل�شماء  يف  �آدم  جّنة  �أّن  يف  �لو�ردة  �لأخبار  �أما 
قادحة،  �آحاد غري  �أخبار  فهذه  �ل�شاعة،  قيام  �إىل  �جلنان  ينعمون يف  �لأنبياء  و�أّن 
و�ملر�د منها غري جنان �خللد، و�جلنة يف �أ�شل �للغة يعرب بها عن �لكروم و�لريا�س 
 ،)2({ ُ َما �َساَء اهللَّ ُقْلَت  َدَخْلَت َجنََّتَك  اإِْذ  و�حلد�ئق، وعليه قوله -تعاىل- : {َوَلْول 
ول يتنع كون مثل هذه �جلنة يف �ل�شماء وتكون حماًل للمالئكة و�لأنبياء، ثم تخلق 
�أن  غري  من  د�ئمًا  نعيمها  فيكون  �لثو�ب،  و��شتحقاق  �لتكليف  �نق�شاء  بعد  �جلنة 

يخلقها �هلل ثّم يفنيها.
و�لثمار،  �لأ�شجار  فيها  و�شاهد  دخل  قد  �لنبي  �أّن  يف  �لو�ردة  و�لأخبار 
و�جتماعه ببع�س �لأنبياء، فال يعتمد عليها يف هذ� �لباب؛ لأّنها �أخبار �آحاد، وحتى 
لو ثبت �أنها �شحيحة، فهي قابلة للتاأويل ولي�شت بقوة �لدللة �لتي ذكرنا؛ بل يحتمل 

�أن تكون هذه �جلنة مكانًا لالأنبياء و�ملالئكة.
ب �هلل عباده يف جّنة مل  وي�شيف �ل�شريف �لر�شي باأنه لو �شاأل �شائل: كيف يرغِّ

يخلقها بعد؟
فاجلواب: �إن ذلك مقدور له -تعاىل-؛ لأّنه على كل �شيء قدير، غري متعّذر عليه 

وح�ُشن ذلك،  يوجده  بثو�ب مل  فكما وعدهم -تعاىل-  فيكون،  بكلمة كن  �إيجادها 
كذلك يكنه �أن يعدهم بجّنة مل يخلقها ويح�ُشن هذ� �لأمر؛ لأّن وعده �شادق و�أمره 
و�قع، ولول �لدليل �لذي قّدمنا لكان يكن �أن يخلق �هلل �جلنة قبل �نقطاع �لتكليف، 

لكّن �لنقل منع من ذلك)3(.

1( �شورة �لرعد، �لآية:35.
2( �شورة �لكهف، �لآية: 39.

3( ر�جع: �ملو�شوي، حممد )�ل�شريف �لر�شي(: حقائق التاأويل، ط1، د�ر �لأ�شو�ء، بريوت، 1406ه�، �س: 247-246.
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ويرد على �ل�شريف �لر�شي وعلى �ملعتزلة:

قد 	  بذلك  فهم  و�لأر�س،  بال�شمو�ت  -تعاىل-  �هلل  �شلطان  ح�شرو�  �أنهم 
�أما ما هو  �شّيقو� �شلطان �هلل، فكل �شيء هالك �شمن �ل�شمو�ت و�لأر�س، 

خارج عنهما فم�شكوت عنه.
�إّن �لقول �إّن َخْلَق �جلّنة و�لنار قبل يوم �لقيامة بال معنى، مردود بالأخبار 	 

هو  و�لعبد  مكتملة،  غري  و�لنار  �جلّنة  خلق  -تعاىل-  �هلل  �أّن  على  �لد�ّلة 
�لذي يبني مقامه يف �جلنة �أو يف �لنار باأعماله يف �لدنيا، كما ورد يف خرب 
�ملعر�ج عن ر�شول �هلل �أّنه قال: »ملا اأُ�سري بي اإىل ال�سماء دخلت اجلنة 
فراأيت فيها قيعاناً، وراأيت فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من 
ف�سة ورمبا اأم�سكوا، فقلت لهم: ما لكم قد اأم�سكتم؟ قالوا: حتى جتيئنا 
النفقة، قلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول املوؤمن: �سبحان اهلل واحلمد هلل 
اأم�سكنا«)1(، و�خلرب  واإذا �سكت  بنينا،  فاإذا قال  اأكرب،  اإل اهلل واهلل  اإله  ول 
: »اإن العمل ال�سالح ليذهب اإىل اجلنة فيمّهد  �لو�رد عن �أبي عبد �هلل
ل�ساحبه كما يبعث الرجل غالمه فيفر�س له، ثم قراأ: {َواأََما الِذْيَن اآَمُنوا 

َهُدوَن}«)2(. اِت َفالأِْنُف�ِسِهم مَيْ َوَعِمُلوا ال�َساحِلَ

فال�شوؤ�ل عن وجود �جلّنة و�لنار ومكانهما مبنٍت على فر�شية كثري من �ملتكلمن  
بع�س  �ُشْمك  من  �آخر  عامل  يف  و�لنار  �جلنة  كون  من  و�لنار  �جلّنة  بخلق  �لقائلن 
�لأفالك �أو ثخنها، ولتو�شيح �لفكرة �أكرث وبيان معنى كون �جلنة و�لنار خملوقتن 
وموجودتن �لآن ننقل كالمًا ل�شدر �ملتاألهن بّن فيه وجود عامل باطني وغيبّي وهو 
مكان  »واأما  يقول:  حيث  و�لنار؛  �جلنة  تقع  وفيه  �لعامل  لهذ�  �ملغاير  �لآخرة  عامل 
اجلنة والنار، فاعلم اأنه لي�س لهما مكان يف ظواهر هذا العامل؛ لأّنه حم�سو�س، 
الآخرة،  والنار من عامل  الدنيا، واجلنة  بهذه احلوا�س فهو من  وكل حم�سو�س 

�إحياء  د�ر  ال�سريعة، ط5،  م�سائل  اإىل حت�سيل  ال�سيعة  و�سائل  بن �حل�شن �حلر:  �لعاملي، حممد  1( �حلر 
�لرت�ث �لعربي، بريوت، حتقيق: عبد �لرحيم �لرباين، 1403ه�، ج4، �س: 1202.

2( �ملفيد، حممد بن حممد بن �لنعمان: الأمايل، حت�. ح�شن �لأ�شتاد وليو علي �أكرب غفاري، ط2، د�ر �ملفيد، 
بريوت، 1414ه� /1993م، �س: 195. 
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العامل  والأر�س، ولهما مظاهر يف هذا  ال�سماوات  نعم، مكانهما يف داخل حجب 
وعليها يحمل الأخبار الواردة يف تعيني بع�س الأمكنة لهما، والنقول والروايات 

يف ذلك كثرية خمتلفة«)1(.

اإ�شكاالن ورّدان:
كعر�س  �أو  و�لأر�س)2(  �ل�شمو�ت  عر�شها  �جلنة  كانت  �إذ�  الأّول:  الإ�سكال 

�ل�شمو�ت و�لأر�س)3(، فكم طولها؟

اجلواب: 
�أهل 	  عليه  -كما  �ملر�د  بل  �لهند�شي؛  �لعر�س  هنا  �لعر�س  من  �ملر�د  لي�س 

�للغة- هو �ل�شعة)4(، وعلى ذلك قول �لنبي للذين هربو� يوم �أحد فر�رً� 
�أي  عري�سة«)5(  فيها  ذهبتم  »لقد  �ملدينة:  �إىل  رجوعهم  عند  �لزحف  من 

و��شعة، ويعني �لأر�س، و�ل�شو�هد على ذلك كثرية جدً�)6(. 
وهناك 	  عظمتها،  حتديد  مقام  يف  بل  طولها،  حتديد  مقام  يف  لي�س  �ملوىل 

و�أعظم  �أو�شع  يرون  ل  فالعرب  عيونهم«)7(،  يف  النا�س  »عقول  يقول:  مثل 
من �ل�شمو�ت و�لأر�س، ف�شّبه �ملوىل �جلّنة بعظم �ل�شمو�ت و�لأر�س �لو�قعة 
�لطول  على  بالعر�س  -تعاىل-  »نّبه  وقد  �لو�شف،  لتقريب  �حلو��س  حتت 
لأّن �لغالب �أّن �لطول يكون �أكرث من �لعر�س، و�لطول �إذ� ذكر ل يدّل على 
ٍق})9(، فدّلنا  اإِ�ْسَترْبَ ِمْن  قدر �لعر�س«)8(، نظري قوله -تعاىل-: {َبَطاِئُنَها 

1( �ل�شري�زي، حممد بن �إبر�هيم: �ل�شو�هد �لربوبية يف �ملناهج �ل�شلوكية، تع�. جالل �لدين �أ�شتياين، ط2، د�ر 
�إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2002م،  �س300.

2( ر�جع: �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 133.
3( ر�جع: �شورة �حلديد، �لآية: 21.
4( �ل�شري�زي، م. �س، ج2، �س414.

للمطبوعات، بريوت، ل ت، ج2،  �أعلمي  موؤ�ش�شة  وامللوك، ل ط،  الأمم  تاريخ  بن جرير:  �لطربي، حممد   )5
�س203.

6( ر�جع: �ل�شريف �لر�شي، م. �س، �س: 239.
7( ر�جع: �ل�شري�زي، م. �س، �س13.

8( �لقرطبي، حممد بن �أحمد: اجلامع لأحكام القراآن، ت�شح. �أحمد عبد �لعليم �لربدوين، ط2، د�ر �إحياء 
�لرت�ث �لعربي، بريوت، 1405 ه�. / 1985م، ج4، �س205.

9( �شورة �لرحمن، �لآية: 54.
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�شبحانه على جاللة �لظهائر بتعظيم قدر �لبطائن)1(.

الإ�سكال الثان: �إذ� كانت �جلنة كعر�س �ل�شمو�ت و�لأر�س فاأين �لنار؟
�جلو�ب: �إّن عامل �لآخرة غري حمكوم باأحكام �لأوىل، و�إل فاأّي فرق بن �لن�شاأتن؟ 
�لت�شادم و�لتز�حم، ولي�س  �لن�شاأة؛ لذ� يقع فيها  �أحكام هذه  فالزمان و�ملكان من 
�لأمر كذلك بالن�شبة �إىل �لن�شاأة �لآخرة، �أل ترى �أّن �لإن�شان �لنائم مثاًل بالقرب من 
�آخر يرى م�شاحات و��شعة من �لأر�س مبا فيها من جبال �شاخمة و�أ�شجار �شامقة من 

دون �أن يز�حم �مل�شاحات �لتي ير�ها �شاحبه �لذي ينام بجنبه)2(.

خامتة: 
ل مما تقّدم �حلديث عن مفهوم �جلنة وحقيقتها، وعن �لنز�ع �لد�ئر  قد حت�شّ
بن �لفرق �لإ�شالمية يف م�شاألة خلقها، و�أبرز �لوجوه �لتي عّلل بها �شاحب كّل ر�أي، 
وو�شلنا �إىل �أّن �لر�أي �ملّت�شق مع ل�شان �لن�س �لديني هو كونها خملوقة، وهو مذهب 
�لن�شو�س.  يف  �لو�ردة  و�أ�شمائها  �جلنان  �أنو�ع  عن  حتّدثنا  ثّم  �مل�شلمن.  جمهور 
�لدنيا على تف�شيل ُذكر  �إىل كونها يف عامل  �أقرب  و�أّنها   ، �آدم وعن مكان جّنة 
يف حمله. و�أّن �جلنة �لتي ُذكرت يف �لقر�آن �لكرمي و�لرو�يات �ل�شريفة لي�شت ذ�ت 
�لدنيا  ففي  بها،  �لالئقة  ن�شاأة جّنتها  لكّل  �أّن  منها  �مل�شتفاد  و�إمّنا  و�حد،  م�شد�ق 
حد�ئق معهودة، ويف �لربزخ ريا�س مو�شوفة، ويف �لآخرة فردو�س وغريها موعودة.

كما �إّن جلّنة �لآخرة -وفقًا للرو�يات �ل�شريفة �لتي مّرت معنا- قيعانًا، غر��شها 
�أّن لكّل نوع غر�ٍس ح�شادً� يالئمه،  �إيان �ملوؤمن و�شالح عمله، ومن �ملعلوم  درجة 

فاأّي �شيء نغر�س هناك حتى يكون �حل�شاد و�لثمر �أكرب و�أعظم؟

1( ر�جع: �ل�شريف �لر�شي، م،�س، �س 241-240.
2( ر�جع: �حليدري، كمال: بحوث يف علم النف�س الفل�سفي، تقر. :�ل�شيخ عبد �هلل �لأ�شعد، ل.ط، د�ر كميل، 

�لبحرين، ل.ت، �س: 365- 366.


