
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٌان ابدا وال تبٌدان وان هللا تعالى خلق الجنة والجنة والنار مخلوقتان ال تفن

والنار قبل الخلق وخلق لهما اهال فمن شاء منهم للجنة فضال منه ومن شاء 

 منهم للنار عدال منه .

لما ذكر المصنف رحمه هللا هنا ذكر فٌها عدة مسائل المسألة األولى قوله 

والجنة والنار مخلوقتان ٌعنً ان الجنة والنار اآلن مخلوقتان كما قال 

سبحانه ٌعنً موجودتان كما قال عز وجل أعدت للمتقٌن ٌعنً اآلن معدة 

لنبً علٌه وقال سبحانه عن النار أعدت للكافرٌن ٌعنً اآلن موجودة وقال ا

الصالة والسالم كما فً صحٌح مسلم قال دخلت الجنة ٌعنً فً اإلسراء 

قال ورأٌت النار فاذا اكثر اهلها النساء فهما موجودتان والنبً علٌه الصالة 

والسالم قال أذن هللا للجنة بنفس أذن هللا للنار بنفسٌن نفس فً الشتاء ونفس 

وأما فً الصٌف فهو أشد ما  فً الصٌف فأما الشتاء فهو أبرد ما تجدون

تجدون ٌعنً من الحر فدل على انها موجودة وقال علٌه الصالة والسالم 

من قال سبحان هللا وبحمده غرست له نخلة فً الجنة رواه الترمذي دل 

على انها موجودة والنبً علٌه الصالة والسالم لما سمع وجبة ٌعنً سقوط 

سأل الصحابة قال ما هذا قالوا هللا  فقال النبً علٌه الصالة والسالم ما هذا

ورسوله أعلم قال ان هذا حجر ألقً منذ سبعٌن خرٌفا اآلن وصل إلى قعر 

النار والعٌاذ باهلل فدل على أنها موجودة فً صالة الكسوف أقبل النبً علٌه 

الصالة والسالم وأدبر رأى الجنة والنار أقبل اراد ان ٌأخذ عنقودا وتأخر 

ال فً صحٌح مسلم انً رأٌت الجنة والنار فدل على انهما لما رأى النار وق

مخلوقتان اآلن وأنكر ذلك المعتزلة لذلك ساق المصنف رحمه هللا هذا 

المعتقد العظٌم وهو أن الجنة موجودة وان النار اٌضا والعٌاذ باهلل موجودة 



 لم قال ال تفنٌان ابدا وال تبٌدان هنا مسألة وهً فناء الجنة وفناء النار اوال

ٌختلف اهل السنة والجماعة فً ان الجنة ال تفنى بل هم متفقون على ان 

والجماعة هل النار الجنة باقٌة ال تفنى ابدا واختلف اهل السنة رحمهم هللا 

تفنى او ال تفنى على قولٌن منهم من ذهب الى فناء النار استدالالً بقوله عز 

نى وقوله عز وجل أٌضا فأما وجل البثٌن فٌها أحقابا ٌعنً مدة طوٌلة ثم تف

الذٌن شقوا ففً النار لهم فٌها زفٌر وشهٌق خالدٌن فٌها ما دامت السماوات 

واألرض إال ما شاء ربك ان ربك فعال لما ٌرٌد ٌعنً هللا ٌشاء فترة ثم بعد 

ذلك تفنى على هذا القول والى هذا القول وهو فناء النار ذهب شٌخ االسالم 

القول الثانً ان النار ال تفنى ابدا لقوله عز وجل  وابن القٌم رحمهم هللا

ٌرٌدون ان ٌخرجوا من النار وما هم بخارجٌن منها ولهم عذاب مقٌم قال 

سبحانه وما هم منها بمخرجٌن وقوله سبحانه ان هللا لعن الكافرٌن واعد 

لهم سعٌرا خالدٌن فٌها ابدا ال ٌجدون فٌها ولٌا وال نصٌرا وقول النبً علٌه 

ة والسالم ان هللا قال ألهل النار خلود فال موت وقال للجنة خلود فال الصال

موت اٌضا او نعٌم فال موت وردوا على قوله على استدالله بقوله هللا عز 

وجل فأما الذٌن شقوا ففً النار لهم فٌها زفٌر وشهٌق خالدٌن فٌها مادامت 

دون الشرك السماوات واألرض إال ما شاء ربك أي هذا فً اهل الكبائر 

فمن فعل كبٌرة فإنه ٌبقى فً النار ما شاء هللا ان لم تتداركه مشٌئة هللا 

فٌخرج منها والى هذا القول ذهب ابن جرٌر رحمه هللا وكذلك ابن ورحمته 

كثٌر والصنعانً وغٌرهم فالخالف اذا بٌن اهل السنة هو فً فناء النار 

نة فالكالم اذا دائما نزاع واما فناء الجنة فلم ٌختلف فٌها احد من اهل الس

فً النار هل تفنى او ما تفنى والذي رجحه المصنف رحمه هللا هو ما ذهب 

الٌه ابن جرٌر وغٌرهم ان النار ال تفنى لذلك قال والجنة والنار مخلوقتان 



ال تفنٌان ابدا وال تبٌدان وقوله ال تفنٌان ابدا ٌعنً ال تفنى تنتهً واطفاء 

ثر ذلك النار مما فٌها من األغالل وشجرة الزقوم نورها وال تبٌد ٌعنً أ

ونحو ذلك ٌعنً اإلبادة أثر النار او فناء النار انطفاؤها وخبوتها وانتهاء 

العذاب فٌها قوله ال تفنٌان ابدا وال تبٌدان قال وان هللا خلق الخلق قبل الجنة 

ت للمتقٌن والنار ٌعنً الجنة والنار خلقهما هللا قبل الخلق لقوله سبحانه اعد

فهً اعدت للمتقٌن أي الجنة معدة قبل خلق اهل الجنة فٌها قبل خلق اهل 

الجنة وقوله سبحانه اعدت للكافرٌن أي ان النار معدة للكافرٌن قبل خلقهم 

فاذا كان الشًء معداً ٌكون قبل الخلق ال شك فكٌف ٌعد شًء للمتقٌن بعد 

كذا ومن اراد كذا فهو  ان خلقوا وانما وجدت لهم وقال من اراد كذا فهو

كما فً لنار خلق ما خلقا ٌعنً خلق الجنة خلق ولوخلق هللا لهكذا قال 

صحٌح مسلم قال ان هللا خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا وقال سبحانه 

فرٌق فً الجنة وفرٌق فً السعٌر وقال سبحانه إنا هدٌناه السبٌل إما شاكرا 

ن اجترحوا السٌئات ان نجعلهم واما كفورا وقال سبحانه ام حسب الذٌ

كالذٌن ءامنوا وعملوا الصالحات سواء محٌاهم ومماتهم ساء ما ٌحكمون 

وخلق لهما خلقا فمن شاء ٌعنً فمن شاء ادخله هنا حذف فمن شاء الى 

الجنة بفضله ٌعنً فمن شاء ادخله هللا عز وجل الجنة بفضله وكرمه 

و برحمة هللا سبحانه قال احسانه ورحمته أي ان دخول اهل الجنة انما ه

عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ٌعنً بسبب عملكم فقط سبب اما 

الذي اذن بالدخول واعد ذلك هو رب العالمٌن فمن شاء الى الجنة فضال 

منه لذلك قال سبحانه ذلك الفوز الكبٌر وقال ذلك الفوز العظٌم وقال وهللا 

شاء الى النار بعدله ٌعنً من شاء ذو الفضل العظٌم فهو بفضل هللا ومن 

ادخله هللا عز وجل النار بعدله ما ظلمه كما قال سبحانه وما ربك بظالم 



للعبٌد وقال عز وجل وما هللا ٌرٌد ظلما للعالمٌن وكما قال سبحانه وما 

ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمٌن وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا 

من دخل النار لم ٌظلمه جل وعال وانما بسبب  انفسهم ٌظلمون فهو سبحانه

سٌئاته كما قال عز وجل وما اصابكم من مصٌبة فبما كسبت اٌدٌكم وٌعفوا 

عن كثٌر ما اصابك من حسنة فمن هللا وما اصابك من سٌئة فمن نفسك 

فدخولهم الى النار بعدل منه سبحانه لذلك ٌنبغً للعبد ان ٌكثر من الدعاء 

وٌسأل هللا فضله العظٌم سواء فً الدنٌا او فً االخرة كثٌرا بدخول الجنة 

فتقول مثال اللهم انً اسألك من فضلك العظٌم ٌا كرٌم وٌتعوذ من النار 

 وٌقول اللهم انً اعوذ بك من النار ٌا رحٌم وهللا اعلم .

قوله تعالى واما الذٌن سعدوا ففً الجنة خالدٌن فٌها ما دامت س/ٌقول 

 ما شاء ربك ؟السماوات واالرض اال 

ٌعنً قصد السائل هل هذه االٌة نأخذ منها فناء الجنة الن ختام االٌة ٌدل 

على عدم الفناء وهو قوله عطاء غٌر مجذوذ ٌعنً غٌر منقوص وال 

مقطوع ففناء النار ال ٌدخل فٌها النزاع بل من تمام نعٌم اهل الجنة دوامه 

 ا وال تبأسون .ان لكم ان تحٌوا فٌها وال تموتون وان تنعموا فٌه


