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 أحوال النساء يف اجلنة
احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وآله 

أصيكم ونفيس ..أهيا اإلخوة املؤمنون وأيتها األخوات املؤمنات: أما بعد. وصحبه أمجعني
يف اجلنة وماذا  ين ملا رأيت كثرة أسئلة النساء عن أحواهلنبتقو اهللا عزوجل , ثم اعلموا أ

  :ينتظرهن فيها أحببت أن أمجع عدة فوائد جتيل هذا املوضوع هلن 
ينكر عىل النساء سؤاهلن عام سيحصل هلن يف اجلنة من الثواب وأنواع ال  −الفائدة األوىل

  .النعيم, ألن النفس البرشية مولعة بالتفكري يف مصريها ومستقبلها
تشتاق وتطرب عند ذكر  –سواء كانت رجال أو امرأة  –النفس البرشية أن  − الفائة الثانية

باطلة دون أن  ا حسن برشط أن ال يصبح جمرد أمانٍ اجلنة وما حوته من أنواع امللذات وهذ
نتُمْ ﴿:تبع ذلك العمل الصالح فإن اهللا يقول للمؤمننيي ا بِامَ كُ وهَ تُمُ ثْ تِي أُورِ َنَّةُ الَّ تِلْكَ اجلْ وَ

لُونَ  مَ عْ قوا ذلك بالعمل ,]72:الزخرف[﴾تَ قوا النفس بأخبار اجلنة وصدّ  . فشوّ
تْ أن  − الفائدة الثالثة دَّ اجلنة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء إنام هي قد  أُعِ

نيَ   تَّقِ ـئِكَ  ﴿: بحانهوقال سلِلْمُ لَ أُوْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ رٍ أَوْ أُنثَى وَ كَ ن ذَ َاتَ مِ احلِ نَ الصَّ لْ مِ مَ عْ مَن يَ وَ
دْ  َنَّةَ يَ لُونَ اجلْ   ].124:النساء[﴾خُ

ينبغي للمرأة أن ال تشغل باهلا بكثرة األسئلة والتنقيب عن تفصيالت −الفائدة الرابعة
وكأهنا قادمة إىل صحراء .. ماذا سيعمل هبا? أين ستذهب? إىل آخر أسئلتها: دخوهلا للجنة

.. ة أو شقاء مر هباويكفيها أن تعلم أنه بمجرد دخوهلا اجلنة ختتفي كل تعاس! مهلكة
مْ ﴿:اجلنةأهل ويكفيها قوله تعاىل عن  ,ويتحول ذلك إىل سعادة دائمة وخلود أبدي هُ سُّ مَ الَ يَ

بٌ وَ  ا نَصَ نيَ فِيهَ جِ رَ خْ ا بِمُ نْهَ م مِّ ا هُ ذُّ ﴿:, وقوله]48:احلجر[﴾مَ لَ تَ سُ وَ َنفُ يهِ األْ تَهِ ا تَشْ ا مَ فِيهَ وَ
و الِدُ ا خَ أَنتُمْ فِيهَ ُ وَ نيُ َعْ ويكفيها قبل ذلك كله قوله تعاىل عن أهل  ].71:الزخرف[﴾نَ األْ

نْهُ ﴿:اجلنة واْ عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ َ اهللاُّ عَ يضِ   ].119:املائدة[﴾رَّ
 : الدنيا فهي عند خروجها مناملرأة ال خترج عن هذه احلاالت أن  − الفائدة اخلامسة
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 . إما أن متوت قبل أن تتزوج −1
 . أن تتزوج من آخرإما أن متوت بعد طالقها قبل و − 2
 . إما أن تكون متزوجة ولكن ال يدخل زوجها معها اجلنة, والعياذ باهللاو − 3
 . بعد زواجهاعن زوجها إما أن متوت و − 4
 . إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بال زوج حتى متوتو −5
 . إما أن يموت زوجها فتتزوج بعده غريهو −6

 : ما يقابلها يف اجلنةهذه حاالت املرأة يف الدنيا ولكل حالة 
التي مل يدخل زوجها و ,لتي ماتت وهي مطلقةوا ,فأما املرأة التي ماتت قبل أن تتزوج − 

صىل اهللا ل من أهل الدنيا لقوله ايف اجلنة من رج –عزوجل  –اهللا  نيزوجه ؤالءفهاجلنة 
رمحه  ني, قال الشيخ ابن عثيم]أخرجه مسلم[ )) ما يف اجلنة أعزب  (( : عليه وآله وسلم

فاملرأة إذا كانت من أهل اجلنة ومل تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل اجلنة فإهنا إذا  (( :اهللا
 )) . فيتزوجها أحدهم ,ل اجلنة من مل يتزوجوا من الرجالدخلت اجلنة فهناك من أه

التي مات عنها زوجها فبقيت بعده مل تتزوج حتى و ,وأما املرأة التي ماتت بعد زواجها − 
 . إذا كان من أهل اجلنةلزوجها فهي اجلنة فإذا كانت من أهل  ماتت

وأما املرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإهنا تكون آلخر أزواجها مهام كثروا  − 
ة ريض اهللا عنه أم خطب معاويو )) املرأة آلخر أزواجها  (( : صىل اهللا عليه وآله وسلملقوله 

صىل اهللا عليه قال رسول اهللا : سمعت أبا الدرداء يقول : زوجه وقالت تالدرداء فأبت أن ت
ل اقو )) ولست أريد بأيب الدرداء بدال ...املرأة آلخر أزواجها (( :وآله وسلم 

نة إن شئت أن تكوين زوجتي يف اجلنة فال تزوجي بعدي فإن املرأة يف اجل(( : المرأته..حذيفة
كحن بعده ألهنن أزواجه يف آلخر أزواجها يف الدنيا فلذلك حرم اهللا عىل أزواج النبي أن ين

 )1(  )) . اجلنة

                                           
  ].سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني[ذلك آله في: انظر  ) 1(
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 وأبدهلا زوجا خريا من زوجها(( قول املصيل إنه قد ورد يف الدعاء للجنازة: قد يقول قائلو
يا هو زوجها يف فكيف ندعوا هلا هبذا ونحن نعلم أن زوجها يف الدن.. فإذا كانت متزوجة ))

 اجلنة وإذا كانت مل تتزوج فأين زوجها? 
إن كانت غري متزوجة فاملراد خريا من زوجها املقدر ": واجلواب كام قال الشيخ ابن عثيمني

وأما إذا كانت متزوجة فاملراد بكونه خريا من زوجها أي خريا منه يف وتزوجت, هلا لو بقيت 
  )) .التي كانت يف الدنيا الصفات

مثل الرجل أو −أن حترص  املؤمنون وأيتها األخوات املؤمنات عىل املرأة املسلمة اإلخوة أهيا
 . أن ال تكون من أهل النار −أكثر

معرش النساء كام تزينت للرجال   فاهللا اهللا  نَّ هذه اجلنة قد تزينت لكُ واعلمي أيتها املؤمنة أن 
بعده إال اخللود الدائم, فليكن عن الفرصة فإن العمر عام قليل يرحتل وال يبقى يأن تض

واعلمن أن اجلنة مهرها اإليامن والعمل الصالح وليس  –إن شاء اهللا  –خلودكن يف اجلنة 
إذا صلت املرأة  (( : صىل اهللا عليه وآله وسلم وتذكرن قوله  ,األماين الباطلة مع التفريط

نة من أي ادخيل اجل: مخسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل هلا
  )2(.)) أبواب اجلنة شئت 

تدمري من الذين يودون إفسادكن وابتذالكن الدعاة الفتنة ومن  –كل احلذر  −واحذرن 
بعبارات وزخارف هؤالء املتحررين  دعنختُ وال . ورصفكن عن الفوز بنعيم اجلنة

ل فإهنم كام قا الكافراتواملتحررات من الكتاب والكاتبات ومثلهم أصحاب القنوات 
اء ﴿:  تعاىل وَ ونُونَ سَ تَكُ واْ فَ رُ فَ امَ كَ ونَ كَ رُ فُ وْ تَكْ واْ لَ دُّ   ].89:النساء[ ﴾وَ

 ......أقول ما ستمعون وأستغفر اهللا يل ولكم

                                           
  .رواه ابن حبان في صحيحه وصححه األلباني   ) 2(
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أسأل اهللا أن يوفق نساء املسلمني للفوز بجنة النعيم وأن جيعلهن هاديات مهديات وأن 
ملرأة وإفسادها وصىل اهللا عىل نبينا يرصف عنهن شياطني األنس من دعاة وداعيات تدمري ا

 .حممد وآله وصحبه وسلم
 )م8/8/2008= هـ 6/8/1429اجلمعة (


