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وصف الجنة
ُروَنَها َتْفِجريًا {6} ُيوُفوَن  ِ ُيَفجِّ �ٍض َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا {5}  َعْينًا َي�ْسَرُب ِبَها ِعَباُد اهللَّ )اإِنَّ اْلأَْبَراَر َي�ْسَرُبوَن ِمْن َكاأْ
ا ُنْطِعُمُكْم  َ ِه ِم�ْسِكينًا َوَيِتيمًا َواأَ�ِسريًا {8} اإِنَّ َعاَم َعَلى ُحبِّ ُه ُم�ْسَتِطريًا {7} َوُيْطِعُموَن الطَّ ْذِر َوَيَخاُفوَن َيْومًا َكاَن �َسرُّ ِبالنَّ
ُ �َسرَّ َذِلَك  َنا َيْومًا َعُبو�سًا َقْمَطِريرًا {10} َفَوَقاُهُم اهللَّ ا َنَخاُف ِمْن َربِّ ِ ل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َول �ُسُكورًا {9} اإِنَّ ِلَوْجِه اهللَّ
ِكِئنَي ِفيَها َعَلى اْلأََراِئِك ال َيَرْوَن  ًة َوَحِريرًا {12} ُمتَّ وا َجنَّ رَبُ ا �سَ َرًة َو�ُسُرورًا {11} َوَجَزاُهْم ِبَ اُهْم َن�سْ اْلَيْوِم َوَلقَّ
ِباآِنَيٍة  َعَلْيِهْم  َوُيَطاُف  َتْذِلياًل {14}  ُقُطوُفَها  َلْت  َوُذلِّ َعَلْيِهْم ِظالُلَها  َوَداِنَيًة   {13} َزْمَهِريراً  َوال  ِفيَه� �َسْم�س�ً 
�سًا َكاَن ِمَزاُجَها  ُروَها َتْقِديرًا {16} َوُي�ْسَقْوَن ِفيَها َكاأْ ٍة َقدَّ ٍة َواأَْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا {15} َقَواِريَر ِمْن ِف�سَّ ِمْن ِف�سَّ
لَُّدوَن اإَِذا َراأَْيَتُهْم َح�ِسْبَتُهْم ُلوؤُْلوؤًا َمْنُثورًا  ى �َسْل�َسِبياًل {18} َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَ ِبياًل {17} َعْينًا ِفيَها ُت�َسمَّ َزْنَ
ٌق َوُحلُّوا اأَ�َساِوَر ِمْن  �ْسَترْبَ ٌر َواإِ ْيَت َنِعيم�ً َوُمْلك�ً َكِبرياً {20} َعاِلَيُهْم ِثَياُب �ُسْنُد�ٍض ُخ�سْ ْيَت َثمَّ َراأَ {19} َواإَِذا َراأَ

ٍة َو�َسَقاُهْم َربُُّهْم �َسَرابًا َطُهورًا {21} اإِنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن �َسْعُيُكْم َم�ْسُكورًا {22} ( )الإن�سان:22-5(  ِف�سَّ
َقوْا  ِذيَن اتَّ ِتَها الأَْنَهاُر اأُُكُلَه� َداآِئٌم ِوِظلَُّه� ِتْلَك ُعْقَبى الَّ ِري ِمن حَتْ ِتي ُوِعَد امْلُتَُّقوَن َتْ ِة الَّ نَّ َثُل اجْلَ قال اهلل تعاىل: { مَّ

} )الرعد:35(
� َي�َس�ُءوَن  ِنيٍب {33} اْدُخُلوَها ِب�َسالٍم َذِلَك َيْوُم اُلُلوِد {34} َلُهم مَّ ْحَمَن ِباْلَغْيِب وَجاَء ِبَقْلٍب مُّ ْن َخ�ِسَي الرَّ ) مَّ

ِفيَه� وَلَدْيَن� َمِزيٌد {35}()ق:35-33(
) اإنَّ َهَذا َلِرْزُقَن� َم� َلُه ِمن نََّف�ٍد ( )ق:45-33(

وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف و�سف اأهل اجلنة )ال مير�سون(
ورد يف احلديث ال�سحيح الذي اأخرجه م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال: 
)يقول اهلل عز وجل: اأعددت لعبادي ال�ساحلني ما ل عنٌي راأت، ول اأذن �سمعت، وال خطر على قلب ب�سر، ثم 
ا َكاُنوا  ِة اأَْعنُيٍ َجَزاًء ِبَ تال النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قول اهلل عز وجل:  )َفال َتْعَلُم َنْف�ٌض َما اأُْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ

َيْعَمُلوَن( )ال�سجدة:17( 






