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لنَّار  املتَ َوعَُّدوَن ِبا
 ماْن َمْقُبولا َحدايثا َخريا األَْبرار

 
 

 ََجُْع وتَ ْرتايب
 عاَماُد الد اين أَبُو النََّجا

باها َولاَمْن َدَعا ََلُم َوللاُمْسلاماني  َعَفا هللاُ َعْنُه َوَعْن َوالاَدْيها َوأْهلاها َوَمَشاخياها وُطَّلَّ

وق الطبع لكل مسلمحق  
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 ُشك            ر 
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –انطَّلقًا من قوله  ْماذاي  / "  َمْن ََلْ َيْشُكرا النَّاَس ََلْ َيْشُكرا اَّللََّ " :   - َصلَّى اَّللَّ   ( 1955) صحيح الّت ا

  –(  كما أشكره  14( ) لقمان /  َأنا اْشُكْر لا : )  -تعاىل   -ذ قال ؛ استجابة ألمره إ -فإنين أشكره سبحانه 
ُ  .هداان  أن –سبحانه  َوَما ُكنَّا لانَ ْهَتداَي َلْوال َأْن َهَدااَن اَّللَّ  

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –فإنين أشكر رسوَله  –سبحانه   –وبعد شكره  كانالذي عل مين وعل م األمة أبسرها ف  - َصلَّى اَّللَّ  
خماطًبا إايه : -سبحانه وتعاىل  -، قال املعل ام األول لألمة . كيف ال وقد توىل  ربُّه تعليمه   

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –، فكان  (  113النساء / ( ) ) َوَعلََّمَك َما ََلْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللَّا َعَلْيَك َعظايًما  أعلم    - َصلَّى اَّللَّ
) اَي َأي َُّها الرَُّسوُل بَ ل اْغ َما أُنزاَل إالَْيَك مان رَّب اَك َوإان فَقاَل تَ َعاىَل : وأحكم احلكماء ، ومل ا عل مه ربُّه أمره ِبلبَّلغ  العلماء 

َن النَّاسا  ُمَك ما ُ يَ ْعصا عند  –يرمحه هللا تعاىل  – (  ، قال الشيخ السعدي 67( ) املائدة /  َلَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت راَسالََتُه َواَّللَّ
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –" هذا أمر من هللا لرسوله حممد تفسري هذه اآلية :  أبعظم األوامر وأجلها ، وهو : التبليغ   - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –ملا أنزل هللا إليه  ، ويدخل يف هذا كل أمر تلقته األمة عنه  د واألعمال واألقوال من العقائ  - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –، واألحكام الشرعية واملطالب اإلَلية إمنا كان بتبليغه  فبلَّغ أكمل تبليغ ، ودعا وأنذر  إايه  - َصلَّى اَّللَّ

فلم يبق خري ، وبشَّر ويسَّر ، وعلَّم اجلهال األم ايني حىت صاروا من العلماء الرِبنيني ، وبلَّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله . 
إال دلَّ أمته عليه ورغبها فيه ، وال شر إال وهنى األمة عنه وحذرها منه ، وشهد له ِبلتبليغ أفاضل األمة من الصحابة ، 

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  – ، ومن هنا جيب اإلميان أبن الرسول فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال املسلمني بلَّغ   - َصلَّى اَّللَّ
. ى األمانة ، ونصح لألمة  "الرسالة ، وأدَّ   

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  –وشكر رسوله   –عز  وجل   –وبعد شكر هللا  فإنين : - َصلَّى اَّللَّ  
ُهم  -أواًل : أشكر الصحابة  ُ َعن ْ َي اَّللَّ أَجعني ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذلوا من أجله كلَّ غاٍل ومثني ،   –َرضا  
هم مع سي ادا َوَلدا آدم أَجعني . بعد أن هنلوا من معني ر  سولنا األمني ، فَعلاموا وَعمالوا وبَ لَّغوا خري دين ، َجعنا هللا وإايَّ  

 اثنًيا : أشكر علمائنا ومشاخينا الذين َلم الفضل بعد هللا يف تعليمنا وأتديبنا .
( . 14) لقمان / (  لا َولاَوالاَدْيكَ ) َأنا اْشُكْر :  -تعاىل   –اثلثًا : أشكر والداي ففضائلهما عليَّ تّتا قال   

 رابًعا : أشكر كل من ضحَّى أو تنازل عن حق من حقوقه من أجل إاتحة الوقت ل إلجناز هذا العمل من زوجة
 وأوالد وَمن َلم حق عليَّ .

توجيه .خامًسا : أشكر إخواين وتَّلمذيت وكل من ساهم يف خروج هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح و   
  سادًسا : القراء وكل من سيقد ام ل نقًدا بناًء ونصيحة هلل أو توجيًها  أو إرشاًدا  أو تصويب أخطاء أو أيَّ شئ

 من شأنه إخراج هذا العمل يف أفضل صورة ليعمَّ النفع به كل الناس .
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 مق          دم                 ة 
لَّ َلُه إنَّ احْلَْمَد َّللاَّا ََنَْمُدُه َو َنْستَ  ُ َفََّل ُمضا عايُنُه ونستغفره ، ونعوذ ِبهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا َمْن يَ ْهداها اَّللَّ

ُ َوْحَدُه اَل َشرايَك َلُه َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبْ   ُدُه َوَرُسولُُه َوَمْن ُيْضلاْل َفََّل َهاداَى َلُه َوَأْشَهُد َأْن اَل إاَلَه إاالَّ اَّللَّ
َ َحقَّ تُ َقاتاها َواَل ََتُوُتنَّ إاالَّ َوَأنُتم مُّْسلاُموَن  ( ) اَي   ( . 102) آل عمران / َأي َُّها الَّذايَن َءاَمُنوْا ات َُّقوْا اَّللَّ

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ما  ن ْ َدٍة َوَخَلَق ما ُهَما راَجااًل َكثاريًا َوناَساء َوات َُّقوْا اَّللََّ ) اَي َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَّذاي َخَلَقُكم م ان ن َّْفٍس َواحا ن ْ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرقايًبا )  . ( ) النساء (  (1الَّذاي َتَساءُلوَن باها َواأَلْرَحاَم إانَّ اَّللَّ
َ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسدايًدا ) ْعَماَلُكْم َويَ ْغفاْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُطاْع اَّللََّ ( ُيْصلاْح َلُكْم أَ 70) اَي َأي َُّها الَّذايَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

 (( ) األحزاب (  .71َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعظايًما )
 أما بع                                                               د

 ناس و قد مسيته : فهذا َجع لألحاديث اليت جاء فيها الوعيد ِبلنار لبعض أصناف ال
لنَّار ْن َمْقُبولا َحدايثا َخريا األَْبرار ( و قلت من مقبول احلديث ليدخل فيه ) احلديث الصحيح  ) املتَ َوعَُّدوَن ِبا ما  

 و احلسن و الصحيح لغريه و احلسن لغريه ( و هذه الرسالة هي الشق الثاين لرسالة بعنوان :
ْن َمقْ  ) جلَنَّة ما ( ليكتمل الوعد و الوعيد و الّتغيب و الّتهيب سائَّل هللا أن ينفع هبما . ُبولا السُّنَّةاملْوُعوُدوَن ِبا  

وقد اقتبست بعض  –نعوذ ِبهلل منها ومن أحواَلا و أهواَلا  -هذا وقد مهدت للموضوع بتمهيد تكلمت فيه عن النار 
  –على سبيل املثال  -العناوين وبعض الكلمات من بعض الرسائل ومنها 

 ( وغريها وكذا بعض اخلطب . حممد عبد هللا بن حممد بن أمحد الطيار مباحث يف العقيدة أليب) 
وقد سرت يف عرض مادة هذا البحث َوْفَق املنهج اآلت ي : -  

 ذكرت بعض اآلداب األسَّلمية ، من القرآن والسنة النبوية ، معتمًدا يف اختياري لألحاديث على اآليت : 
ري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، وملسلم ب         ) م ( .                      أواًل : صحيحي البخا   
ماذاي و ابن ماجة ( للشيخ األلباين ، وكذا  اثنًيا : صحيح السنن ) أبو داود و النَّسائي و الّت ا  
( و ) كتاب اجلنائز ( .  ) صحيح الّتغيب والّتهيب ( و) صحيح اجلامع الصغري ( و ) صحيح األدب املفرد   

، و كنت يف كل هذا أذكر احلديَث ورقَمه يف صحيحي البخاري ومسلم أو  –يرمحه هللا تعاىل  –و كلها للشيخ األلباين 
وهذه الطَّبعُة اقتصرت فيها على منتا احلديثا فقط ، وسيتبعها  رقمه يف كتب الشيخ األلباين مث أُتبُع ذلك حُبْكماها عليه ،

طبعٌة أخرى مشروحة . هذا ، وال أدَّعي كماَل َعَملاي هذا وال ُخُلو اه من اخلطأ ، وهذا شأن أي عمل  –ء هللا إن شا –
  –تعاىل   –بشري  فما من كتاب أو مؤلٍَّف إال ويبدؤه مؤل اُفه ِبملعذرة إذا ُوجد خطأ ، إال  كتاَب هللاا الذي بدَأُه هللا  

بقوله : ) اَل )1( َذلاَك اْلكاتَ ابُ  اَل رَْيَب فايها  ُهًدى ل اْلُمتَّقانيَ  ( ) البقرة ( فسبحان من َحفاَظ كاتابَه وَعَصَمُه من اخلطأا أو 
( 38( ) األنعام  /   التفريطا فقال : ) مَّا فَ رَّْطَنا يفا الكاَتابا مان َشْيءٍ   ( فمهما أتقن اإلنساُن َعَمَله ، فإنَّه ال يصُل إىل  

، ومهما ِبلَغ يف تنقيحا كتباه ومصنفاتاه ، فإنَّه سيبقى فيها بعُض اخلللا واالعّتاضات ، ويف هذا رتبة الكمالا املطلقا 
دليٌل واضٌح على استيَّلء النقصا على اجلنسا البشري الضعيف ، وفيه أيًضا أتكيٌد لكون القرآنا آيٌة من عند هللا أيََّد 

صفه تعاىل بقوله : هبا رسوَله األمني ، و حتدَّى هبا العاملني ، وقد و   
يٍد ( )  . ( 42فصلت  / ) ال َيَْتايها اْلَباطاُل مان بَ نْيا يََدْيها َوال ماْن َخْلفاها تَنزايٌل م اْن َحكايٍم محَا  
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 وإين ا إذ أمحُد هللَا سبحانه على توفيقها ل يف الشُّروعا يف كتابةا هذا الكتاب ، ُكل اي أمٌل أن يقع َعملي هذا موقع الر اَضا 
عين من ُجهٍد ، فإن أصبُت فمن هللاا سبحانه ، وأسألُُه أن جيَعَل عملي هذا  والَقُبولا عند هللا . وقد بذلُت فيه ما َوسا

 خالًصا لوجهه الكرمي ، وُمدَّخًرا ل يف صاحلا العمل ، َأْزَدلاُف به إليه يوم احلشرا األكرب ، وإْن كنُت أخطأُت أو أسأُت 
:  -يرمحه هللا  -هللَا العظيم منه ، وُأذك اُر كلَّ َمن يقُف على شيٍء من ذلك بقولا اإلمام اخلَطَّايب يف َعَملي ، فأستغفُر   

) وكلُّ َمن َعثَ َر منه على حرٍف أو معًًن جيُب تغيريُُه فنحُن نناشُدُه هللَا يف إصَّلحه وأداءا حق ا النَّصيحة فيه ، فإنَّ 
َمُه هللا بتوفيقه ، وَنُن نسأُل هللا ذلك ، ونَ ْرَغُب إليه يف َدرَكاها ، إنَّه َجَواٌد  اإلنساَن ضعيٌف ال َيْسَلُم من اخلطأ إالَّ أْن يعصا

َم هللا امرًءا أهدى إلَّ عيويب .  َوهَّاٌب ( . والشُّكُر موصوٌل إىل كل ا َمن يقُف على خطٍأ فيه فرُيشُدين إليه ، وَرحا
ن يهداَيين دعوًة صاحلًة بظهر الغيب .   والرجاء موصوٌل لكل ا َمن ينظُُر فيه أ   

ْن َغَلطْ  ُتُه ُُمْت َ           هاًدا                     َولَْيَس خَيْ          ُلو ما  َكت       َ               ب ْ
 َفق ُ           ْل لاَمْن َقْد اَلَمينا                    َمْن َذا الذاي م  َ   ا َساَء َقطْ 

رُ  دعواان أنا احلمُد هلل رب ا العاملني ، وصل ا اللهم على سي ادان حمم اد وعلى آلها وصحباه وَسل اَم تسليًما كثريًا . وآخا  
 ك         ت ب ه

 أب        و مح                زة
 ع  م  اُد الدين بُن عبداه بنا أمحَد بنا أيب الن َّ   جا

                                   ر              ب          ورس        عي                                          دم                    ص                
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 وقد شرح هللا صدري لكتابة : 
 . ماْن َمْقُبولا َحديثا َخريا األَبْ َرار ( املتَ َوعَُّدون ِبلنَّار) 

:  وقد أكرمين هللا بكتابة بعض األربعينات مثل  
ْن السُّنَّةا الن ََّبوايَّة ( .يفا َفَضائالا الُعُلوما الشَّْرعايَّة  ْربَعانَي العاَمادايَّةاألَ ) َمنْتُ  ما  

 ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا الَفَضائالا اأَلْخََّلقايَّة ( . 
 ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا املََساوائا اأَلْخََّلقايَّة ( . 

نا اأَلْخََّلقايَّة ( .) اأَلْرب َ  ُعوَن العاَمادايَّة يفا املََحاسا  
 ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا تَ ْقَوى َرب ا الرَبايَّة ( . 

 ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا الذايَن ُيُاب ُُّهم َربُّ الرَبايَّة ( .  
خلَ  ريايَّة ( . ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا املَْشُهودا ََلُْم ِبا  

ْن َكََّلما َخريا الرَبايَّة ( . ملَْغفاَرةا ما  ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا املَْوُعودايَن ِبا
ْنه َخرُي الرَبايَّة ( .  ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة فايَما تَ َعوََّذ ما
 .السُّنَّةا الن ََّبوايَّة ( ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يفا َفَضائالا اَل إاَلَه إاالَّ هللا مان 

 يفا الَفضائالا الُقْرآنايَّة ( .  ) اأْلَْربَعاون اْلعاَمادايَّة
 ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة فايمن لُعان يف َشريَعتانا اإلسَّلمية ( .

نَّا ( يفا السُّنَّةا الن ََّبوايَّ ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة   .  ة (فيَمْن قايَل َعْنُه ) َليَس ما
يَّة ( .  ) اأَلْربَ ُعوَن العاَمادايَّة يف احلُُقوقا الزَّْوجا

ْن السنة النبويةفايما يرفع الدرجات  العاَمادايَّة) اأَلْربَ ُعوَن   .(  ما
ْن السُّنَّة الن ََّبويَّةفايما ُُيطُّ اخلطايئات  العاَمادايَّة) اأَلْربَ ُعوَن   ( . ما

 . (كف ار السَّيئات وميحو اخلطيئات مان السُّنَّة النَّبويَّة فايما يُ  ادايَّةْربَعانَي العامَ األَ َمنْتُ ) 
 وقد شرح هللا صدري لكتابة سلسلة املئني ومنها : -

 ) َمنْتُ املاَئوايَُّة العاَمادايَّة يف املََساوائ اأَلْخََّلقايَّة ( .
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نا اأَلْخََّل    قايَّة ( .) َمنْتُ املاَئوايَُّة العاَمادايَّة يف املََحاسا
ْن َمْقُبولا السُّنَّة ( . جلَنَّة ما  ) املوُعوُدوَن ِبا

 ) َمنْتُ املاَئوايَُّة العاَمادايَّة يفا خمتارات من الكنوز القولية ( .  
  بعض الرسائل والشروحات ومنها : وقد شرح هللا صدري لكتابة -

َْعراَفةا َمَعاينا   َأمْسَائاه ( .) تَ َعرَّف َعَلى هللاا يفا َعليائاه ِبا
ائة ( ْن ) ما َحة يفا التَّْحذايرا ما َة (100) الَكلاَماُت النَّاصا  . َخطَأ يفا قاَراَءةا الَفاحتا

 . فا  ي ُسَؤاٍل َوَجَواب ( ) َشْرُح الثَََّّلثَةا اأُلُصول
َن اأَلْحَياءا لاأَلْمَوات َفُع اأَلْمَوات ( . ) َهدايٌَّة ما  وَمْعراَفُة َما يَ ن ْ

 اٌت َعَملايَّة لاُنْصَرةا َخرْيا الرَبايَّة ( .) ُخُطوَ 
ْلَعْودة ( َيٌة َوَأذَْكار ُمْنُذ اخلُُروج لاْلُعْمَرة وَحىتَّ َيََْذَن هللاُ ِبا  .  ) َأْدعا

ْن بَيتاك َحىتَّ الَعْوَدة ( .  ) الُعْمَرة ُخْطَوة ُخْطَوة ما
يُص الُعْمَرةا الن ََّبويَّة َكَما يفا السُّنَّ   ةا املَْروايَّة ( .) تَ ْلخا

)  ) حتت اإلعداد (.  )التجويد الكايف َشْرُح َمْنُظوَمةا السَّْلَسبايلا الشَّايفا يف ُسَؤاٍل َوَجَواٍب َوايفا
يُح السُّنَّةا لاَعامَّةا األُمَّةا و َتبينُي ُمْعتَ َقد َأْهلا السُّنَّةا ( : - سلسلة ) َتوضا  

ني ( مع األسئلة واألجوبة التدبرية . وفَ ْهما اأَلْربَعاني حلااْفظا  أواًل : ) الشَّْرُح املُعني و تَتامَّة اخلَْمسا  
 هذا وأسأل هللا أن جيعل أعمال وأعماَلكم خالصًة لوجهاها الكرمي ، وأن ينفع هبا َجيَع املسلمني . -
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 َتهيد 
منه األكباد وتتفجر منه القلوب ، حذ اران منها  لقد حذَّران هللا تعاىل يف كتابه من النار وأخربان عن أنواع عذاهبا ِبا تتفطَّر

ُ َعَلْيها  –وأخربان عن أنواع عذاهبا رمحة بنا لنزداد حذرًا وخوفًا ، فامسعوا ما جاء يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله  َصلَّى اَّللَّ
 يكم العذاب مث ال تُ ْنَصُرون .من أنواع عذاهبا لعلكم تذكرون ، وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن َيت - َوَسلَّمَ 

 ملاذا الكَّلم عن النار
إن رجحان جانب اخلوف من هللا يف قلب املؤمن هو وحده الذي يرجح الكفة وهو وحده الذي يعصم من فتنة هذه 
الدنيا وبدون اخلوف ال يصلح قلب وال تصلح حياة وال تستقيم نفس وال يهذب سلوك وإال فما الذي ُيجز النفس 

عن ارتكاب احملرمات من زىن وبغي وظلم وركون إىل الدنيا غري اخلوف من هللا ، وما الذي يهدئ فيها هيجان البشرية 
الرغائب وسعار الشهوات وجنون املطامع ؟ و ما الذي يثبت النفس يف املعركة بني احلق والباطل وبني اخلري والشر ؟ 

وى خوف هللا ، فَّل شيء يثبت اإلميان عند العبد رغم وما الذي يدفع اإلنسان إىل تقوى هللا يف السر والعلن س
األحداث وتقلبات األحوال يف هذا اخلضم اَلائج إال اليقني يف اآلخرة واإلميان هبا واخلشية واخلوف مما أعده هللا من 

 العذاب املقيم ملن خالف أمره وعصاه . 
نسان حًسا مرهًفا جيعله دائم اليقظة جاد العزمية فتذكر اآلخرة يف َجيع األحوال واملناسبات والظروف جيعل عند اإل

ه ومعاداه كثري الوجل واخلوف مما سيؤول إليه يف اآلخرة .  دائم الفكر فيما يصلحه يف معاشا

   تعريف النار :
اءه هي الدار اليت أعدَّها هللا للكافرين به ، املتمردين على شرعه ، املكذ ابني لرسله ، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعد

 ، وسجنه الذي يسجن فيه اجملرمني .
لا النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لالظَّالامانَي وصفها هللا تعاىل ِبخلزي األكرب ، واخلسران العظيم ، قال تعاىل : )  رَب ََّنا إانََّك َمْن تُْدخا

ْن َأْنَصاٍر ( ُه َمْن ُُيَادادا هللَا َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه اَنَر َجَهنََّم َخالاًدا فايَها ) أََلْ يَ ْعَلُموا َأنَّ ( ، وقال تعاىل :  192/  آل عمران ) ما
ْم يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َأاَل ، وقال تعاىل :  ( 63التوبة / ( )  َذلاَك اخلْاْزُي اْلَعظايمُ  ُروا َأنْ ُفَسُهْم َوَأْهلايها رايَن الَّذايَن َخسا ) إانَّ اخْلَاسا

 ( . 15الزمر / )  َراُن اْلُمبانُي (َذلاَك ُهَو اخْلُسْ 
 وكيف ال تكون النار كما ذكرها هللا تعاىل وفيها من العذاب واآلالم واألحزان ما تعجز عن تسطريه األقَّلم ، 

وعن وصفه اللسان ، وهي مع ذلك خالدة ، وأهلها فيها خالدون ، واحلق تبارك وتعاىل أطال يف ذم أهل النار يف النار 
 ( .  66الفرقان / ( )  ا َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًماإان َّهَ : ) 

َهاُد (   . ( 56 - 55ص / ) ) َهَذا َوإانَّ لالطَّاغانَي َلَشرَّ َمآٍب * َجَهنََّم َيْصَلْونَ َها فَباْئَس اْلما
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 وصف النار 
 كما وصفها لنا رسول هللا لعباده يف مواضع عدة من كتابه   –عز وجل  –حتدث القرآن عن النار ووصفها هللا 

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -  فيما صح عنه من أحاديث .  - َصلَّى اَّللَّ

  فمما جاء يف ذكر النار يف القرآن الكرمي : 
نَي اَنرًا  إاانَّ َأْعَتْدانَ ( ، و قال تعاىل : )  131/  آل عمران) (  َوات َُّقوا النَّاَر الَّيتا ُأعادَّْت لاْلَكافاراينَ قال تعاىل : )   لالظَّالاما

ْم ُسْلطَاٌن إاالَّ َمنا ( ، و قال تعاىل خماطبا إبليس : )  29الكهف / ( )  َأَحاَط هبااْم ُسَراداقُ َها إانَّ عاَباداي لَْيَس َلَك َعَلْيها
َعُة َأبْ وَ  َن اْلَغاوايَن * َوإانَّ َجَهنََّم َلَمْوعاُدُهْم َأَْجَعانَي * ََلَا َسب ْ ُهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ ات َّبَ َعَك ما ن ْ  (  اٍب لاُكل ا َِبٍب ما

يَق الَّذايَن َكَفُروا إاىَل َجَهنََّم زَُمًرا َحىتَّ إاَذا َجاُءوَها فُتاَحْت َأبْ َوابُ َها، و قال تعاىل :  ( 44 – 42احلجر / )   (  ) َوسا
يَن َكَفُروا باَرهب ااْم َعذَ ، و قال تعاىل : )  ( 71/  الزمر)  رُي * إاَذا أُْلُقو َولالَّذا يًقااُب َجَهنََّم َوباْئَس اْلَمصا ُعوا ََلَا َشها  ا فايَها مسَا

َن اْلغَْيظا  ْم َوماْن حَتْتا ، و قال تعاىل :  ( 8 – 6/  امللك( )  َوهاَي تَ ُفوُر * َتَكاُد ََتَي َُّز ما ْن فَ ْوقاها ) يَ ْوَم يَ ْغَشاُهْم اْلَعَذاُب ما
ُ باها ، و قال تعاىل :  (  55/ العنكبوت )  ( َأْرُجلاهامْ  ْن حَتْتاهاْم ظَُلٌل َذلاَك خُيَو اُف اَّللَّ َن النَّارا َوما ْم ظَُلٌل ما ْن فَ ْوقاها ) ََلُْم ما

َمالا * يفا مَسُوٍم ( . و قال تعاىل : )  16الزمر /  ) ( عاَباَدُه اَي عاَبادا فَات َُّقونا  َمالا َما َأْصَحاُب الش ا يٍم * َوَأْصَحاُب الش ا َومحَا
ْن َُيُْموٍم * اَل َِبراٍد َواَل َكراميٍ  ) َوقَاُلوا اَل تَ ْنفاُروا يف احْلَر ا ُقْل اَنُر َجَهنََّم ( ، وقال تعاىل :  44 - 41/  الواقعة)  ( َوظالٍ  ما

َيةٌ ( ، و قال تعاىل :  81التوبة / )  ( َأَشدُّ َحرًّا َيْه * اَنٌر َحاما ( ، و قال  11 - 10/  القارعة) (  ) َوَما َأْدرَاَك َما ها
 47القمر / )  ( ( يَ ْوَم ُيْسَحُبوَن يفا النَّارا َعَلى ُوُجوهاهاْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ 47) إانَّ اْلُمْجرامانَي يفا َضََّلٍل َوُسُعٍر ) تعاىل :

( ، و قال  29 - 27/  املدثر)  ( * َلوَّاَحٌة لاْلَبَشرا ) َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر * اَل تُ ْبقاي َواَل َتَذُر ، و قال تعاىل :  ( 48 -
َها َمََّلئاكَ تعاىل :  َداٌد اَل يَ ْعُصوَن ) اَي َأي َُّها الَّذايَن آَمُنوا ُقوا َأنْ ُفَسُكْم َوَأْهلايُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلْاَجارَُة َعَلي ْ ٌٌ شا ٌة غاََّل

َ َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعُلو  َاَلٌة 32إان ََّها تَ ْرماي باَشَرٍر َكاْلَقْصرا )، و قال تعاىل : )  ( 6التحرمي /  ( ) َن َما يُ ْؤَمُرونَ اَّللَّ ( َكأَنَُّه َجا
) َوتَ َرى اْلُمْجرامانَي يَ ْوَمئاٍذ ُمَقرَّنانَي يفا اأْلَْصَفادا * َسَرابايُلُهْم ماْن ، و قال تعاىل :  ( 33 - 32/  املرسَّلت)  ( ُصْفرٌ 

ْم اَنرًا  و قال تعاىل : )  ( 50 – 49إبراهيم / ( )  طاَراٍن َوتَ ْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّارُ قَ  اَيتاَنا َسْوَف ُنْصلايها إانَّ الَّذايَن َكَفُروا ِبا
َرَها لاَيُذوُقوا اْلَعَذاَب إانَّ هللاَ َكاَن َعزايًزا  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغي ْ َجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ ، و قال  ( 56/  النساء( )  َحكايًماُكلََّما َنضا

ُهْم َوُهْم فايها ُمْبلاُسوَن * َوَما ظََلْمَناهُ تعاىل :  ْم َوَلكاْن َكانُوا ُهُم ) إانَّ اْلُمْجرامانَي يفا َعَذابا َجَهنََّم َخالاُدوَن * اَل يُ َفت َُّر َعن ْ
َنا رَبُّ    ، وقال تعاىل : ( 77 - 74/  الزخرف( )  َك قَاَل إانَُّكْم َماكاثُونَ الظَّالامانَي * َواَنَدْوا اَي َمالاُك لايَ ْقضا َعَلي ْ
إانَّ الَّذايَن َكَفُروا َوظََلُموا ََلْ َيُكنا هللاُ ، و قال تعاىل : )  ( 97اإلسراء / ( )  ) َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت زاْداَنُهْم َسعاريًا

يَ هُ  ريًالايَ ْغفاَر ََلُْم َواَل لايَ ْهدا  (  ْم َطرايًقا * إاالَّ َطرايَق َجَهنََّم َخالادايَن فايَها َأبًَدا وََكاَن َذلاَك َعَلى هللاا َيسا
( ، و قال تعاىل  64األحزاب / ) (  إانَّ اَّللََّ َلَعَن اْلَكافارايَن َوَأَعدَّ ََلُْم َسعاريًا( وقال تعاىل : )  169 – 186النساء /  )
َن اَّللَّا َوراَسااَلتاها َوَمْن يَ ْعصا اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَإانَّ َلُه اَنَر َجَهنََّم َخالادايَن فايَها َأبًَدا ) إاالَّ َبََّلًغا : ، و قال  ( 23اجلن / )  ( ما

 (  ن ََّها َعَلْيهاْم ُمْؤَصَدٌة * يفا َعَمٍد مُمَدََّدةٍ ) َوَما َأْدرَاَك َما احْلَُطَمُة * اَنُر اَّللَّا اْلُموَقَدُة * الَّيتا َتطَّلاُع َعَلى اأْلَْفئاَدةا * إا تعاىل : 
 ( . واآلايت يف ذكر النار وأنواع عذاهبا األليم الدائم كثرية . 9 – 5اَلمزة / ) 
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ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - يب البارة النَّ نَّ وصفها يف سُ و ومما جاء يف ذكر النار     : - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعْنُه  - ودٍ سعُ مَ  َعْن َعْبدا اَّللَّا بنا  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا  :    - َصلَّى اَّللَّ

ُعوَن َأْلَف زاَماٍم  ََهنََّم يَ ْوَمئاٍذ ََلَا َسب ْ ُعوَن َأْلَف َمَلٍك جَيُرُّونَ َها "  ( 1)"  يُ ْؤَتى ِبا  ( . 7343)  م /  َمَع ُكل ا زاَماٍم َسب ْ
ُ َعْنُه  -ْن َأيبا ُهَريْ َرَة عَ  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل هللاا   –َرضا  قَاَل :    - َصلَّى اَّللَّ

ْن َسْبعانَي ُجْزًءا ماْن اَنرا َجَهنََّم  َلْت عَ : " قَاَل ، قايَل اَي َرُسوَل هللاا إاْن َكاَنْت َلَكافاَيًة ، " " اَنرُُكْم ُجْزٌء ما َلْيهانَّ باتاْسَعٍة ُفض ا
ْثُل َحر اَها "  ت انَي ُجْزًءا ُكلُُّهنَّ ما  ( . 7344، م /   3265) خ /  َوسا

ُ َعْنُه  -َعْن َأَنسا ْبنا َمالاٍك  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا  :    - َصلَّى اَّللَّ
ن ْ  َنْ َعما َأْهلا الدُّ َغًة مثَّ يُ َقاُل اَي اْبَن آَدَم َهْل رََأْيَت َخي ْ " يُ ْؤَتى أبا ْن َأْهلا النَّارا يَ ْوَم اْلقاَياَمةا فَ ُيْصَبُغ يفا النَّارا َصب ْ  ؟ًرا َقطُّ َيا ما
نْ يَ  َواَّللَّا اَي َرب ا . ؟ فَ يَ ُقوُل الَهْل َمرَّ باَك نَعايٌم َقطُّ  َشد ا النَّاسا بُ ْؤًسا يفا الدُّ َغًة يفا اجْلَنَّةا َويُ ْؤَتى أبَا ْن َأْهلا اجْلَنَّةا فَ ُيْصَبُغ َصب ْ ا ما

دٌَّة َقطُّ ؟ فَ يُ َقاُل َلُه اَي اْبَن آَدَم َهْل رََأْيَت بُ ْؤًسا َقطُّ  رََأْيُت  َما َمرَّ يبا بُ ُؤٌس َقطُّ َوالَواَّللَّا اَي َرب ا  ؟ فَ يَ ُقوُل الَهْل َمرَّ باَك شا
دًَّة َقطُّ " .  هبم يف الدنيا عندما يرون عذاب النار ، ( ، يعين أن أهل النار ينسون كل نعيم مرَّ   7266) م /  شا

 هبم يف الدنيا عندما يرون نعيم اجلنة . وأهل اجلنة ينسون كل بؤس مرَّ  
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َسعايٍد اخْلُْدراي ا   َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -عن النيب   –َرضا  قال :    - َصلَّى اَّللَّ

َبُع ُكلُّ أُ  َر هللاا ماَن  مٍَّة َما َكاَنْت تَ ْعُبُد َفَّل"  إاَذا َكاَن يَ ْوُم اْلقاَياَمةا َأذََّن ُمَؤذ اٌن تَ ت ْ َقى َمْن َكاَن يَ ْعُبُد َغي ْ اأَلْصَناما َواألَْنَصابا يَ ب ْ
ٌر َوغُب ََّراُت َمْن كَ  َحىتَّ إاَذا ََلْ يَ ْبَق إاالَّ  يَ َتَساَقطُوَن يفا النَّارا  إاالَّ  َ بَ رٌّ ، َأْو فَاجا َأْهلا اْلكاَتابا فَ ُيْدَعى اْليَ ُهوُد  ( 2)اَن يَ ْعُبُد اَّللَّ

ُتْم تَ ْعُبُدوَن َقالُوا ُكنَّا نَ ْعُبُد ُعَزيْ َر اْبَن هللاا فَ يُ َقاُل ََلُْم َكَذبْ ُتْم َما اّتََّ  َبٍة ، َوال ذَ فَ يُ َقاُل ََلُْم َمْن ُكن ْ ُ ماْن َصاحا  َوَلٍد  اَّللَّ
ُغوَن فَ َقاُلوا َعطاْشَنا رَب َّ  َتراُدوَن فَ ُيْحَشُروَن إاىَل النَّارا َكأَن ََّها َسَراٌب َُيْطاُم بَ ْعُضَها بَ ْعًضا  َنا فَاْسقاَنا فَ ُيَشاُر َأالَفَماَذا تَ ب ْ

ُتْم  يَح اْبَن هللاا فَ يُ َقاُل ََلُْم َكَذبْ ُتْم فَ يَ َتَساَقطُوَن يفا النَّارا مثَّ يُْدَعى النََّصاَرى فَ يُ َقاُل ََلُْم َمْن ُكن ْ  تَ ْعُبُدوَن قَاُلوا ُكنَّا نَ ْعُبُد اْلَمسا
َذَ  َبٍة ، َوال َما اّتَّ ْن َصاحا ُ ما ْثَل اأَلوَّلا " ) خ /  اَّللَّ ُغوَن َفَكَذلاَك ما   (  . 472،   4581 َوَلٍد فَ يُ َقاُل ََلُْم َماَذا تَ ب ْ

يَ  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة  ُ َعْنُه  َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعْن َرُسولا اَّللَّا   –اَّللَّ ُ اجْلَنََّة َوالنَّاَر َأْرَسَل  - َصلَّى اَّللَّ قَاَل : "  َلمَّا َخَلَق اَّللَّ
َها َوإاىَل َما َأْعَدْدُت أَلْهلاَها فايَها قَاَل َفَجاَءَها وَ  رْبايَل إاىَل اجْلَنَّةا فَ َقاَل اْنظُْر إالَي ْ ُ أَلْهلاَها فايَها قَاَل جا َها َوإاىَل َما َأَعدَّ اَّللَّ َنَظَر إالَي ْ

َا َأَحٌد إاالَّ فَ َرَجَع  َها فَاْنظُْر إاىَل َما  َدَخَلَها إالَْيها قَاَل فَ َوعازَّتاَك ال َيْسَمُع هبا ْع إالَي ْ ْلَمَكاراها فَ َقاَل اْرجا َا َفُحفَّْت ِبا . َفَأَمَر هبا
ْلَمَكاراها فَ َرَجَع إالَْيها فَ َقاَل وَ َأْعَدْدُت أَلْهلاهَ  َها فَإاَذا هاَى َقْد ُحفَّْت ِبا ْفُت َأْن الا فايَها قَاَل فَ َرَجَع إالَي ْ يَْدُخَلَها  عازَّتاَك َلَقْد خا

َها َوإاىَل َما َأْعَدْدُت أَلْهلاَها فايَها َى يَ رَْكُب بَ ْعُضَها بَ ْعًضا فَ َرَجَع  . فَإاَذا َأَحٌد . قَاَل اْذَهْب إاىَل النَّارا َفاْنظُْر إالَي ْ إالَْيها فَ َقاَل ها
َها َوعازَّتاَك ال ْع إالَي ْ لشََّهَواتا فَ َقاَل اْرجا َا َفُحفَّْت ِبا َا َأَحٌد فَ َيْدُخُلَها. َفَأَمَر هبا َها فَ َقاَل َوعا  َيْسَمُع هبا زَّتاَك َلَقْد . فَ َرَجَع إالَي ْ

هَ  ن ْ يُت َأْن ال يَ ْنُجَو ما ْماذاي  / َدَخَلَها "   ا َأَحٌد إاالَّ َخشا  (  .  2560) صحيح الّت ا
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 باها رُُءوُسَها ماْن َحْبٍل َوَسرْيٍ اانْ تَ َهى ُهَو َما ُيَشدُّ باها . َوقَاَل يفا اْلَمْجَمعا : الز اَماُم َما جُيَْعُل يفا َأْنفا اْلَبعاريا َدقايًقا ، َوقايَل َما ُيَشدُّ ) قوله : زاَماٍم ( باَكْسرا الزَّايا وَ ( 1) 

                 للمباركفوري ( .  367/  6. ) ينظر / حتفة األحوذي بشرح جامع الّتمذي  
 . قوله : غربات بضم مث تشديد غربات أهل الكتاب أي بقاايهم (2)
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يف وصف النار : دار قد ُخصَّ أهلها ِبلبعاد ، وُحراموا لذة املًن واإلسعاد ، بُد اَلت  -يرمحه هللا  -قال ابن اجلوزي  
د ، لو رأيتهم يف احلميم وضاءة وجوههم ِبلسواد ، وُضرابُوا ِبقامع أقوى من األطواد ، عليها مَّلئكة غَّلط شدا

يسرحون ، وعلى الزمهرير يُْطَرحون ، فحزهنم دائم فما يفرحون ، ُمَقامهم حمتوم فما يربحون أبد اآلِبد ، عليها مَّلئكة 
 غَّلط شداد ، توبيخهم أعظم من العذاب ، أتسُّفهم أقوى من اْلُمصاب ، يبكون على تضييع أوقات الشباب ، 

 عليها مَّلئكة غَّلٌ شداد ، اي حسرهتم لغضب اخلالق ، اي حمنتهم لعاَظم البوائق ، وكلما جاد البكاء زاد ، 
 اي فضيحتهم بني اخلَّلئق ، على رؤوس األشهاد ، أين كسبهم للُحطام ؟ أين سعيهم يف اآلاثم ؟ 

 داد .كأنه كان أضغاث أحَّلم ، مث ُأْحراقت تلك األجسام ، وكلما ُأْحراقت تُ َعاد ، عليها مَّلئكة غَّلٌ ش
 قال احلسن : ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم مخسني ألف سنة َل َيكلوا فيها أكلة ، وَل يشربوا فيها َشْربة 

 حىت انقطعت أعناقهم عطشا ، واحّتقت أجوافهم جوعا ، مث انصرف هبم إىل النار فُيْسَقون من عني آنية
 قد آن حرها واشتد نضجها . 

 منهااالستعاذة من النار والتخويف 
َن النَّاسا َمْن يَ قُ قال تعاىل :  َ َكذاْكراُكْم آَِبءَُكْم َأْو َأَشدَّ ذاْكًرا َفما َكُكْم فَاذُْكُروا اَّللَّ ُتْم َمَناسا  وُل رَب ََّنا آتاَنا ) فَإاَذا َقَضي ْ

ُهْم َمْن يَ ُقوُل رَب ََّنا آتانَ  ن ْ َرةا ماْن َخََّلٍق * َوما نْ َيا َوَما َلُه يفا اآْلخا َرةا َحَسَنًة َوقاَنا َعَذاَب النَّارا يفا الدُّ نْ َيا َحَسَنًة َويفا اآْلخا ا يفا الدُّ
ُ َسرايُع احلْاَسابا  يٌب مماَّا َكَسُبوا َواَّللَّ  (  . 202 – 200) البقرة /   ( * ُأولَئاَك ََلُْم َنصا

رٍي  ُهما  -َعنا الن ُّْعَمانا ْبنا َبشا ُ َعن ْ َي اَّللَّ ْعُت رَ   –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ُسوَل اَّللَّا قَاَل مسَا  خَيُْطُب فَ َقاَل :   - َصلَّى اَّللَّ
َعُه من َمَقاماي َهَذا َ   َحىتَّ وقعت "  َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر ، َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر ، " . َحىتَّ َلْو  أن رجَّل َكاَن ِبلسُّوقا َلَسما

يَصٌة   ( . 3659ْجلايها "  ) صحيح الّتغيب / َكاَنْت َعَلى عاتقه عاْنَد را   ( 1)مخَا
ُ َعْنُه  -َعْن أيب ُهَريْ َرَة    َي اَّللَّ َع َرُسوَل هللاا    –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَُّه مسَا  يَ ُقوُل :  - َصلَّى اَّللَّ
َا َمثَلاي َوَمَثُل النَّاسا َكَمَثلا رَُجٍل اْستَ ْوَقَد اَنرًا فَ َلمَّا َأَضاَءتْ   َما َحْوَلُه َجَعَل اْلَفَراُش َوَهذاها الدََّوابُّ الَّيتا تَ َقُع يفا النَّارا  " إامنَّ

َُجزاُكْم  ْمَن فايَها فََأاَن آُخُذ حبا َنُه فَ يَ ْقَتحا ُموَن فايَها " .  (1)يَ َقْعَن فايَها َفَجَعَل يَ ْنزاُعُهنَّ َويَ ْغلاب ْ  ، َعنا النَّارا َوَأنْ ُتْم تَ ْقَتحا
 ( .6097م /  ( ، )6483) خ / 

ُ َعْنُه  -عن أيب هريرة  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -رسول هللا  : قَالَ  قَالَ    –َرضا  :  - َصلَّى اَّللَّ
ْثَل النَّارا اَنَم َهارابُ َها "   ْماذاي  " َما رََأْيُت ما  . ( 2601/ ) صحيح الّت ا

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 . مخيصة : قال األصمعي :  كساء من صوف أو خز معلم وقال أبو عبيدة  : كساء مربع له علمان( 1)
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 أتثري النار يف الدنيا : 
َي  -َعنا َأيب ُهَريْ َرَة  ُ َعْنُه َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -يَ ُقوُل : قَاَل َرُسوُل هللاا    –اَّللَّ  :   - َصلَّى اَّللَّ

ي بَ ْعًضا فََأذاَن ََلَا بانَ َفَسنْيا  َا فَ َقاَلْت َرب ا َأَكَل بَ ْعضا َتاءا َونَ َفٍس يفا الصَّْيفا فََأَشدُّ َما( 2)" اْشَتَكتا النَّاُر إاىَل َرهب ا  نَ َفٍس يفا الش ا
َن الزَّْمَهرايرا    ( . 3260 " .   ) خ /  (3)َتَاُدوَن يفا احْلَر ا َوَأَشدُّ َما َتَاُدوَن ما

ُهما  -وعن ابن عباس  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا   –َرضا  َقاَل :   - َصلَّى اَّللَّ
ْن الزَّقُّوما ُقطاَرْت  نْ َيا َمَعاياَشُهْم َفَكْيَف ِباَْن َيُكوُن طََعاَمُه " ." َلْو َأنَّ َقْطَرًة ما نْ َيا أَلْفَسَدْت َعَلى َأْهلا الدُّ   يفا َدارا الدُّ

 يف صحيح اجلامع ( .   5250) 
 هذا وصف النار و أما وصف أهلها و حاَلم و قدر عذاهبم فيها فقد بينه لنا الشرع الكرمي فجاء بوصف شراهبم 

 و فراشهم و حيَّاهتا و عقارهبا  و غري ذلك فهو كالتال : و طعامهم و لباسهم 

 وقود النار
) اَي َأي َُّها الَّذايَن آَمُنوا ُقوا َأنْ ُفَسُكْم َوَأْهلايُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس األحجار والفجرة والكفار هم وقود النار ،  قال تعاىل : 

 ٌٌ َها َمََّلئاَكٌة غاََّل َداٌد اَل يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ  َواحلْاَجارَُة َعَلي ْ   . ( 6التحرمي /  ) ( شا
   .(   24( ) البقرة /  فَات َُّقوا النَّاَر الَّيتا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلْاَجارَُة ُأعادَّْت لاْلَكافاراينَ  وقال تعاىل : ) 

هبم الكفرة واملشركون ، وأما نوع احلجارة اليت تكون للنار وقوًدا فاهلل أعلم حبقيقتها ، واملراد ِبلناس الذين توقد النار 
 وقد ذهب بعض السلف إىل أن هذه احلجارة من كربيت . 

قال ابن مسعود : ) هي حجارة من كربيت ، خلقها هللا يوم خلق السماوات واألرض يف السماء الدنيا يعدها للكافرين 
وهذا لفظه ، وابن أيب حامت ، واحلاكم يف مستدركه ، وقال : على شرط الشيخني ، وقال هبذا القول (  رواه ابن جرير 

ُهما  -ابن عباس ُ َعن ْ َي اَّللَّ  ، وُماهد ، وابن جريج . –َرضا
وقال ابن رجب : وأكثر املفسرين على أن املراد ِبحلجارة حجارة الكربيت توقد هبا النار ، ويقال : إن فيها مخسة 

واع من العذاب ليس يف غريها : سرعة اإليقاد ، وننت الرائحة ، وكثرة الدخان ، وشدة االلتصاق ِبألبدان ، وقوة أن
 حر ها إذا محيت .

َواراُدوَن  ) إانَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ماْن ُدونا اَّللَّا َحَصُب َجَهنََّم َأنْ ُتْم ََلَاومما توقد به النار اآلَلة اليت كانت تعبد من دون هللا : 
ًَة َما َوَرُدوَها وَُكلٌّ فايَها َخالاُدوَن  ، ومعًن حصبها : أي وقودها وحطبها  ( 99 – 98) األنبياء / ( * َلْو َكاَن َهُؤاَلءا آَلا

. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 . حبجزكم  : بضم املهملة وفتح اجليم بعدها زاي َجع حجزه وهي معقد اإلزار ومن السراويل موضع التكة وجيوز ضم اجليم يف اجلمع(  1) 
 .      واءبنفسني :  بفتح الفاء ، والنفس معروف ، وهو ما خيرج من اجلوف ويدخل فيه من اَل(  2)
 . الزمهرير  :  هو الربد الشديد ( 3)
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 عمق النار 
َ َوَأثْ ًَن َعَلْيها مثَّ قَا َد اَّللَّ َبُة ْبُن َغْزَواَن َفَحما نْ َيا َقْد َعْن َخالادا ْبنا ُعَمرْيٍ اْلَعَدواى ا َقاَل َخطَبَ َنا ُعت ْ  َل َأمَّا بَ ْعُد فَإانَّ الدُّ

اَء َوَولَّ ( 2)باُصْرٍم  (1)آَذَنْت  َها إاالَّ َوََلْ يَ ْبَق ما ( 3)ْت َحذَّ اَنءا يَ َتَصاب َُّها   (4) ُصَبابَةٌ  ن ْ تَ  (5)َكُصَبابَةا اإلا بُ َها َوإانَُّكْم ُمن ْ قاُلوَن َصاحا
َها إاىَل َداٍر ال ن ْ َْضَرتاُكْم فَإانَُّه َقْد ذُكاَر لََنا َأنَّ احلَْجَ  ما َرْيا َما حبا واى فايَها َجَهنََّم فَ يَ هْ ( 6)َر يُ ْلَقى ماْن َشَفةا َزَواَل ََلَا فَانْ َتقاُلوا ِبا
ُتْم َوَلَقْد ذُكاَر لََنا َأنَّ َما بَ نْيَ ماْصَراَعنْيا ( 7)يُْدراُك ََلَا قَ ْعًرا  َسْبعانَي َعاًما ال ب ْ ريَُة  (8) َوَواَّللَّا لَُتْمأَلنَّ َأفَ َعجا ْن َمَصارايعا اجْلَنَّةا َمسا ما
َها يَ ْوٌم َوُهَو َكظايظٌ َأْربَعانَي َسَنًة وَ  َعٍة َمَع َرُسولا اَّللَّا   (9) لََيْأتانَيَّ َعَلي ْ َن الز اَحاما َولََقْد رََأيْ ُتًنا َساباَع َسب ْ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ما  َصلَّى اَّللَّ

 َفَشَقْقتُ َها بَ ْيًنا َوبَ نْيَ  (13)بُ ْرَدًة  (12)ْطتُ فَاْلتَ قَ ( 11)َأْشَداقُ َنا  (10)َوَرُق الشََّجرا َحىتَّ َقراَحْت  َما لََنا طََعاٌم إاالَّ   -
َن  اْليَ ْوَم مانَّا َأَحٌد إاالَّ  باناْصفاَها َوات ََّزَر َسْعٌد باناْصفاَها َفَما َأْصَبحَ ( 14)َسْعدا ْبنا َمالاٍك فَات ََّزْرُت  َأْصَبَح َأماريًا َعَلى ماْصٍر ما
َّللَّا  ى َعظايًما َوعاْنَد اَّللَّا َصغاريًا َوإان ََّها َلَْ اأَلْمَصارا َوإاىن ا َأُعوُذ ِبا ٌة َقطُّ إاالَّ َأْن َأُكوَن ِفا نَ ْفسا تَ َناَسَخْت َحىتَّ َيُكوَن   َتُكْن نُ بُ وَّ

ُر َعاقاَبتاَها ُمْلًكا َفَسَتْخبُ ُروَن َوَُتَر ا    ( . 7625مسلم / )بُوَن األَُمَراَء بَ ْعَداَن " آخا
ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل ُكنَّا َمَع َرُسولا اَّللَّا   –َرضا َع َوْجَبًة   - َصلَّى اَّللَّ ُّ ( 1)إاْذ مسَا  -فَ َقاَل النَِّبا

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ   :  - َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ   فَ ُهَو يَ ْهواى ( 2)اَل " َهَذا َحَجٌر رُماَى باها ِفا النَّارا ُمْنُذ َسْبعانَي َخرايًفا . قَ  "  َتْدُروَن َما َهَذا ". قَاَل قُ ْلَنا اَّللَّ
 (  . 7346ِفا النَّارا اآلَن َحىتَّ انْ تَ َهى إاىَل قَ ْعراَها " . ) م / 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
َْمَزٍة مَمُْدوَدة َوفَ ْتح الذَّال َأْي َأْعَلَمْت .( 1)  آَذَنْت : هبا
َهاب . (2)  ْنقاطَاع َوالذَّ لضَّم ا َأْي االا  الصُّْرم : ِبا
َاٍء ُمْهَمَلة َمْفُتوَحة مثَّ َذال ُمْعَجَمة  (3)  اء  : حبا ْنقاطَاع . َحذَّ َدة َوأَلاف مَمُْدوَدة َأْي ُمْسراَعة االا  ُمَشدَّ
اَنء .( 4)  ريَة ماْن الشََّراب تَ بْ َقى يفا َأْسَفل اإْلا  الصَُّبابَة : باَضم ا الصَّاد اْلَبقايَّة اْلَيسا
  يَ َتَصاب َُّها : َأْي َيْشَرهبَا .  (5) 
  شفة : أي طرف .( 6)
 ْيء َأْسَفله . :  َوقَ ْعر الشَّ  قَ ْعًرا( 7)
 .  مصراعني : مصراعني من مصاريع اجلنة أي أبواهبا واملصراع الباب وال يقال له مصراع حىت يكوان اثنني أي إال إذا كان ذا درفني (8)
  اْلَكظايظ : اْلُمْمَتلائ . (9)
َراح ماْن ُخُشونَة اْلَوَرق الَّذاي نَْ  (10)   ُكلُه َوَحَرارَته .َقراَحْت : َأْي َصاَر فايَها قُ ُروح َوجا
ْلَكْسرا ، َوُهَو َجاناُب اْلَفما . (11) ْدٍق ِبا   أشداقنا : ََجُْع شا
لْتاَقاُط َأْن يُ ْعثَ َر َعَلى الشَّْيءا ما  (12) َحاحا ، وقيل: االا   ْن َغرْيا َقْصٍد َوطََلٍب .فَاْلتَ َقْطُت : َأْي : َأَخْذُت ماَن اأْلَْرضا َعَلى َما يفا الص ا
َدٍة َوُسُكونا رَاٍء ََشَْلٌة خُمَطََّطٌة ، َوقايَل كاَساٌء َأْسَوُد ُمَربٌَّع ، فايها ُخُطوٌط ُصفْ  (13)  .ٌر ، يَ ْلَبُسُه اأْلَْعَراُب بُ ْرَدًة : باَضم ا ُمَوحَّ
زاُر : ِبلكسرا ، معروٌف ، وهو ) املاْلَحَفُة ( ، وَفسَّره بعفَات ََّزْرُت : لبسه كإزار ،  (14)    . ُض َأهلا الَغرايب ِبا يْستُ ُر َأسفَل الَبدنا واإلا
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 خزنة جهنم  
َها َمََّلئاكَ  قال تعاىل : َداٌد اَل ) اَي َأي َُّها الَّذايَن آَمُنوا ُقوا َأنْ ُفَسُكْم َوَأْهلايُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلْاَجارَُة َعَلي ْ ٌٌ شا ٌة غاََّل

 . ( 6التحرمي /  ) ( يَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم وَ 

على أهل النار ، شداٌد عليهم إذا اسّتمحوهم ،  أي : على النار خزنة من املَّلئكة يلون أمرها ، وتعذيب أهلها ، غَّلٌ ٌ
 ألنَّ هللا عزَّ وجلَّ خلقهم من غضبه وحبَّب إليهم تعذيب خلقه .

 األبدان ، وقيل : الغَّلٌ : ضخام األجسام ، والشداد : األقوايء . وقيل : املراد : غَّلٌ القلوب ، شداد 
ا ُخلقوا للعذاب .  وليس يف قلوهبم رمحة ، إمنَّ

 ( .  18 – 17) العلق /  فَ ْلَيْدُع اندايَُه * َسَنْدُع الزَِّبناَيَة (وقال تعاىل : ) 
ُ َعْنُه  -قال أبو هريرة  َي اَّللَّ  ، وقال عطاء : هم املَّلئكة الغَّلٌ الشداد . : الزِبنية : املَّلئكة   –َرضا

 الدعاة إىل النار :
ُ َيْدُعوا إاىَل اجْلَنَّةا أصحاب املبادئ الضالة ، واملذاهب الباطلة هم الدعاة إىل النار :  ) ُأولئاَك َيْدُعوَن إاىَل النَّارا َواَّللَّ

ُ آايتاها لالنَّاسا َلعَ   ( . 221( ) البقرة /  لَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ َواْلَمْغفاَرةا ِبااْذناها َويُ بَ ني ا
.  وهكذا زعيم هؤالء  ( 41) القصص / (  َوَجَعْلَناُهْم َأئامًَّة يَْدُعوَن إاىَل النَّارا َويَ ْوَم اْلقاَياَمةا اَل يُ ْنَصُرونَ )  وقال تعاىل : 

قَاَل فَباعازَّتاَك أَلُْغوايَ ن َُّهْم نفسه َلذا األمر : ) وإمامهم الشيطان الداعية األول للنار ، الذي أقسم أن يغوي الناس وجنَّد 
نَي * قَاَل فَاحْلَقُّ َواحْلَقَّ َأُقوُل * أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ماْنكَ  ُهُم اْلُمْخَلصا ن ْ ُهْم َأَْجَعانيَ  َأَْجَعانَي * إاالَّ عاَباَدَك ما ن ْ ( ) ص  َومماَّْن تَباَعَك ما

ْن َأْصَحابا السَّعاريا (   وقال تعاىل :  ( 85 – 82/  ْزبَُه لاَيُكونُوا ما َا يَْدُعو حا  ) إانَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاّتَّاُذوُه َعُدوًّا إامنَّ
. ويتبعه كل قادة الشر والضَّلل ، ومنهم الذين يدعون أقوامهم إىل عبادهتم من دون هللا وعلى رأسهم (  6) فاطر / 
، وكل من دعا إىل عقائد  ( 98) هود /  ( ْوَمُه يَ ْوَم اْلقاَياَمةا فََأْوَرَدُهُم النَّاَر َوباْئَس اْلواْرُد اْلَمْوُروُد يَ ْقُدُم ق َ )   فرعون : 

 ومبادئ خمالفة لإلسَّلم هم دعاة إىل النار ، ألن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل اجلنة هو طريق اإلميان .
آل فرعون عندما كان يدعوهم إىل هللا وتوحيده واإلميان به وكانوا يدعونه إىل فرعون وكفره  ولقد ضرب هللا مثًَّل ملؤمن

 . ( 41( ) غافر /  ) َواَي قَ ْوما َما لا َأْدُعوُكْم إاىَل النََّجاةا َوَتْدُعوَنينا إاىَل النَّارا وشركه 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 (  وجبة : أي سقطة .              1)
 (  َسْبعانَي َخرايًفا : ) يعين سبعني سنة ( .2) 
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ُ َعْنُه  -عن ُحَذيْ َفَة ْبنا اْلَيَمانا    َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َيْسأَُلوَن َرُسوَل هللاا  ، قال : َكاَن النَّاسُ   –َرضا      - َصلَّى اَّللَّ
رْيا ، وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعنا الشَّر ا ، خَمَاَفَة َأْن يُْدراَكينا ، فَ ُقْلُت : اَي َرُسوَل هللاا ، إاانَّ ُكنَّ  ُ َعنا اخلَْ ا يفا َجاهالايٍَّة َوَشرٍ  ، َفَجاَءاَن اَّللَّ

ََذا اخلَْ  رْيا ماْن َشرٍ  ؟ قَاَل : "  نَ َعْم  " ، قُ ْلُت : َوَهْل بَ ْعَد َذلاَك الشَّر ا ماْن َخرْيٍ ،هبا قَاَل : " نَ َعْم  رْيا ، فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْ
ُهْم َوتُ نْ  ن ْ كاُر  "  قُ ْلُت : فَ َهْل بَ ْعَد َذلاَك َوفايها َدَخٌن "  قُ ْلُت : َوَما َدَخُنُه ؟ قَاَل : " قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن باَغرْيا َهْدياي ، تَ ْعراُف ما

َها َقَذُفوُه فايَها " ، رْيا ماْن َشرٍ  ؟ قَاَل : " نَ َعْم ، ُدَعاٌة إاىَل َأبْ َوابا َجَهنََّم ، َمْن َأَجابَ ُهْم إالَي ْ ْفُهْم  اخلَْ قُ ْلُت : اَي َرُسوَل هللاا صا
ْلَدتاَنا ، َويَ َتَكلَّ  ْن جا َنتاَنا " ، قُ ْلُت : َفَما أتَُْمُرينا إاْن َأْدرََكينا َذلاَك ؟ قَاَل : " تَ ْلَزُم ََجَاَعَة لََنا ، فَ َقاَل : " ُهْم ما َْلسا ُموَن أبا
نَي َوإاَماَمُهْم " ، قُ ْلُت : فَإاْن َلَْ  ْو َأْن تَ َعضَّ إاَماٌم ؟ قَاَل : " فَاْعَتزاْل تاْلَك اْلفاَرَق ُكلََّها ، َولَ   َيُكْن ََلُْم ََجَاَعٌة َوالاْلُمْسلاما

ْصلا َشَجَرٍة ، َحىتَّ يُْدراَكَك الْ   ( . 3606) خ /  َمْوُت َوَأْنَت َعَلى َذلاَك "أبَا

 َأوَُّل َمْن ُتَسعَّر هباام النَّار
ُ َعْنُه  -َعْن ُسَلْيَماَن ْبنا َيَساٍر قَاَل تَ َفرََّق النَّاُس َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة  َي اَّللَّ َأْهلا الشَّاما َأي َُّها الشَّْيُخ ( 1)اَنتاُل فَ َقاَل َلُه   –َرضا

ْعَتُه ماْن َرُسولا اَّللَّا  يثًا مسَا ثْ َنا َحدا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َحد ا ْعُت َرُسوَل اَّللَّا  ،   - َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل نَ َعْم ، مسَا  َصلَّى اَّللَّ
َ باها فَ َعرََّفُه ناَعَمُه فَ َعَرفَ َها ، يَ ُقوُل : "  إانَّ َأوََّل النَّاسا   - َد فَُأيتا  يُ ْقَضى يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َعَلْيها َرُجٌل اْسُتْشها

 َجراٌئ . فَ َقْد قايَل . قَاَل َفَما َعماْلَت فايَها ؟ قَاَل َقاتَ ْلُت فايَك َحىتَّ اْسُتْشهاْدُت . قَاَل َكَذْبَت َوَلكانََّك قَاتَ ْلَت أَلْن يُ َقالَ 
َب َعَلى َوْجهاها َحىتَّ أُْلقاَي يفا النَّارا ، َورَُجٌل تَ َعلََّم اْلعاْلَم َوَعلََّمُه َوقَ َرَأ الْ  َر باها َفُسحا َ باها فَ َعرََّفُه ناَعَمُه فَ َعَرفَ َها ، مثَّ أُما ُقْرآَن فَُأيتا

ٌ قَاَل َفَما َعماْلَت فايَها ؟ قَاَل تَ َعلَّْمُت اْلعاْلَم َوَعلَّْمُتُه وَ  قَ َرْأُت فايَك اْلُقْرآَن . قَاَل َكَذْبَت َوَلكانََّك تَ َعلَّْمَت اْلعاْلَم لايُ َقاَل َعاَلا
َب َعَلى َوْجهاها َحىتَّ أُْلقاَي يفا  َر باها َفُسحا َعَلْيها  النَّارا . َورَُجٌل َوسََّع اَّللَُّ  . َوقَ َرْأَت اْلُقْرآَن لايُ َقاَل ُهَو َقاراٌئ . فَ َقْد قايَل ، مثَّ أُما

ْلَت فايَها ؟ قَ  َ باها فَ َعرََّفُه ناَعَمُه فَ َعَرفَ َها ، قَاَل َفَما َعما ْن َأْصَنافا اْلَمالا ُكل اها فَُأيتا بُّ َأْن اَل َما تَ رَْكُت ماْن َسبايٍل حتُا َوَأْعطَاُه ما
َفَق فايَها إاالَّ  َب َعَلى َأنْ َفْقُت فايَها َلَك ، قَاَل َكَذْبَت َوَلكانََّك ف َ  يُ ن ْ َر باها َفُسحا َعْلَت لايُ َقاَل ُهَو َجَواٌد . فَ َقْد قايَل ، مثَّ أُما

 (  .5032)م /  مثَّ أُْلقاَي يفا النَّارا " َوْجهاها 

 كيفية دخول أهل النار النار :
 : عندما ُيكتب لقد بني هللا تعاىل لنا كيفية دخول أهل النار يف آايت كثرية ، وسوف نوضحها ِبذن هللا تعاىل كالتال

 على العبد الشقاوة ويكون من أهل النار َيمر هللا تعاىل املَّلئكة أن تقيده وتغله ، قال تعاىل : 
. والغل : هو ما يقيد به ، وهذا القيد يكون يف عنقه ، كما قال تعاىل :  ( 30/  ( ) احلاقة ) ُخُذوُه فَ غُلُّوهُ   

،  ( 5الرعد /  ( ) ْم َوُأولَئاَك اأْلَْغََّلُل يفا َأْعَناقاهاْم َوُأولَئاَك َأْصَحاُب النَّارا ُهْم فايَها َخالاُدونَ ) ُأولَئاَك الَّذايَن َكَفُروا باَرهب اا 
. ( 33( ) سبأ /  ) َوَجَعْلَنا اأْلَْغََّلَل يفا َأْعَناقا الَّذايَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن إاالَّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  وقال تعاىل :    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

لنُّونا يفا َأوَّله ، َوبَ ْعد اأْلَلاف اَتء ُمثَ نَّاة فَ ْوق ، َوُهَو : اسم رجل وليس بصفة: انتال (  1) كما ظنه بعضهم  وهو : اَنتال ْبن قَ ْيس الشَّاماي  ماْن َأْهل فاَلْسطاني ،   ِبا
الشام وهذا بنيَّ واضح وأوىل الروايتني وأوجه يف الكَّلم َوُهَو اَتباعاي  ، وََكاَن َأبُوُه َصَحابايًّا ، وََكاَن اَنتال َكباري قَ ْومه وبيَّنه يف رواية ابن ماهان فقال : انتل أحد أهل 

 . 
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َا َأْرَسْلَنا باها ُرُسَلَنا َفَسْوَف ) :  وهذه األغَّلل عبارة عن سَّلسل احلديد ، كما قال تعاىل  ْلكاَتابا َوِبا بُوا ِبا الَّذايَن َكذَّ
ُل ُيْسَحُبوَن * يفا احْلَمايما مثَّ يفا النَّارا ُيْسَجُرونَ   ،  ( 72 – 70) غافر /  ( يَ ْعَلُموَن * إاذا اأْلَْغََّلُل يفا َأْعَناقاهاْم َوالسَََّّلسا

ي َواأْلَْقَداما )  مث َتمع املَّلئكة نواصيهم مع أقدامهم : لن ََّواصا يَماُهْم فَ يُ ْؤَخُذ ِبا  ( 41) الرمحن /  ( يُ ْعَرُف اْلُمْجراُموَن باسا
ُهما  -عن ابن عباس  ُ َعن ْ َي اَّللَّ  ،  يؤخذ بني انصيته وقدميه فيكسر كما يكسر احلطب يف التنور    –َرضا

وقال الضحاك : جيمع بني انصيته وقدميه يف سلسلة من وراء ظهره ، وقال السدي : جيمع بني انصية الكافر وقدميه 
) يَ ْوَم يَُدعُّوَن إاىَل اَنرا َجَهنََّم َدعًّا *   مث يساقون إىل النار سوقًا شديًدا ويدفعون إليها دفًعا : فّتبط بقدمه ويفتل ظهره .

َا ُتَكذ ابُونَ َهذاها النَّاُر ا ُتْم هبا  ، والدع : معناه : الدفع الشديد . ( 14 – 13) الطور /   ( لَّيتا ُكن ْ

 شراب أهل النار
 ذكر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنواع من شراب أهل النار فمنها :

يًما فَ َقطََّع َأْمَعاَءُهمْ احلميم ، قال تعاىل :  األول :  .  ( 15د / ( ) حمم ) َوُسُقوا َماًء محَا
واحلميم : هو املاء احلار املغلي بنار جهنم ، يُذاب هبذا احلميم ما يف بطوهنم ، وتسيل به أمعاؤهم ، وتتناثر جلودهم ،  

ْن اَنٍر ُيَصبُّ كما يف قوله تعاىل : )  هاُم َهَذانا َخْصَمانا اْخَتَصُموا يفا َرهب ااْم َفالَّذايَن َكَفُروا ُقط اَعْت ََلُْم ثاَياٌب ما ْن فَ ْوقا رُُءوسا ما
ْن َحدايٍد * ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن خَيْرُ  َها ماْن َغمٍ  ُأعايُدوا فايَها احْلَمايُم * ُيْصَهُر باها َما يفا بُطُوهنااْم َواجْلُُلوُد * َوََلُْم َمَقاماُع ما ن ْ ُجوا ما

 .  ( 22 – 19) احلج /   ( َوُذوُقوا َعَذاَب احْلَرايقا 
يٌم َوَغسَّاٌق (لغسَّاق ، قال تعاىل : ا الثاين :   ( . 57) ص /   ) َهَذا فَ ْلَيُذوُقوُه محَا
ُهما  -قال ابن عباس   ُ َعن ْ َي اَّللَّ : الغسَّاق ما يسيل من بني جلد الكافر وحلمه . وقال : الزمهرير البارد الذي  –َرضا

 برده . ُيرق اجللد . وقال ُماهد : غساق ، ال يستطيعون أن يذوقوه من شدة
ُ َعْنُه  -وعن َعطايََّة اْلَكََّلعاي ا ، َأنَّ َكْعًبا  َي اَّللَّ ، َكاَن يَ ُقوُل : " َهْل َتْدُروَن َما َغسَّاٌق ؟ قَاُلوا : اَل َواَّللَّا ، قَاَل :   –َرضا

َها مُحَُة ُكل ا َذاتا مُحٍَة ماْن َحيٍَّة َأْو َعْقَرٍب أَ  يُل إالَي ْ آْلَدماي ا ، فَ يُ ْغَمُس فايَها َعنْيٌ يفا َجَهنََّم َيسا َقُع فَ يُ ْؤَتى ِبا ْو َغرْياَها ، فَ ُيْستَ ن ْ
ْلُدُه يفا َكْعبَ ْيها  ْلُدُه َوحلَُْمُه َعنا اْلعاظَاما َحىتَّ يَ تَ َعلََّق جا َدًة ، فَ َيْخُرُج َوَقْد َسَقَط جا َوَعقابَ ْيها ، َويُ ْنَجَر حلَُْمُه َكَجر ا َغْمَسًة َواحا

 بَُه " .الرَُّجلا ثَ وْ 
ْن بْرداها " . احلُمَ    ،   غمس : غمر وأدخل . ُة أو احلُمَّة : السُّمُّ َوقَاَل آَخُروَن : ُهَو اْلَباراُد الَّذاي اَل ُيْسَتطَاُع ما

ْن َماٍء َصدايٍد * يَ َتَجرَُّعُه َواَل َيَكادُ الصديد ، قال تعاىل : )  الثالث : ْن َورَائاها َجَهنَُّم َوُيْسَقى ما يُغُه َوَيَْتايها اْلَمْوُت  ما  ُيسا
َي اٍت َوماْن َورَائاها َعَذاٌب َغلايظٌ  أي : يسقى من ماٍء صديد شديد  (  17 – 16( ) إبراهيم /  ماْن ُكل ا َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبا

 القيح والدم .  النتانة والكثافة فيتجرعه وال يكاد يبتلعه من شدة نتانته وكثافته . وقال ُماهد : )ماء صديد( يعين :
ْلداها املُْحَّتاقَ نْي َيْشَربُُه َقْسًرا َوقَ ْهًرا ،  ْن حلَْماها َوجا يُل ما َجْرَعًة بَ ْعَد َجْرَعٍة ، َواَل َيَكاُد َوُيْسَقى يفا النَّارا ماَن الصَّدايدا الذاي َيسا

َتلاُعُه لاُسوءا طَْعماها ، َونَ نْتا رَائاَحتاها ، َوَحَرارَتاها ، فَإا  َنْ َواعاها يَ ب ْ َها نَ ْوٌع إاالَّ  َذا َشرابَُه َقَطَع َأْمَعاَءُه ، َوَيَْتايها الَعَذاُب أبا ن ْ  ، لَْيَس ما
ْنُه ، َوَلكانَُّه الَيَْتايها ا  َهى مَيُوُت لاَيْخُلَد يفا النَّارا َوالَعَذابا ، َوَلُه بْ َعَد َهذاها احلَاَلةا َعَذاٌب آَخَر َشدايٌد َغلايٌظ َأدْ  ملَْوُت ما

َلُه َوَأَمرُّ .   ماَن الذاي قَ ب ْ
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يَ  -َعْن َجاباٍر طينة اخلبال  الرابع :  ُ َعْنُه  َرضا َّ  َأنَّ َرُجًَّل  –اَّللَّ َن اْلَيَمنا َفَسَأَل النَِّبا ْن َجْيَشاَن  َوَجْيَشاُن ما  -َقداَم ما
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  ْرضا  - َصلَّى اَّللَّ ُّ َعْن َشَراٍب َيْشَربُونَُه أبَا ْزُر فَ َقاَل النَِّبا ْم ماَن الذُّرَةا يُ َقاُل َلُه اْلما ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ها  :  - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -"  َأَوُمْسكاٌر ُهَو " . قَاَل نَ َعْم . قَاَل َرُسوُل اَّللَّا    : - َصلَّى اَّللَّ
 َوَجلَّ َعْهًدا لاَمْن َيْشَرُب اْلُمْسكاَر َأْن َيْسقاَيُه ماْن طايَنةا اخْلََبالا "  "  ُكلُّ ُمْسكاٍر َحَراٌم إانَّ َعَلى اَّللَّا َعزَّ 

 (  .   5335 قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَّا َوَما طايَنُة اخْلََبالا قَاَل : " َعَرُق َأْهلا النَّارا َأْو ُعَصارَُة َأْهلا النَّارا " ) م /
 . ملزر : نبيذ يتخذ من الذرة أو الشعري أو احلنطة،   ااخلبال : عصارة أهل النار 

َاٍء  املاء الذي كاملهل ، قال تعاىل :  اخلامس : ) إاانَّ َأْعَتْداَن لالظَّالامانَي اَنرًا َأَحاَط هبااْم ُسَراداقُ َها َوإاْن َيْسَتغايثُوا يُ َغاثُوا ِبا
ُهما  -، وُسئل ابن عباس   ( 29( ) الكهف /  ُمْرتَ َفًقا َكاْلُمْهلا َيْشواي اْلُوُجوَه باْئَس الشََّراُب َوَساَءتْ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ  –َرضا

 ( فقال : غليظ كدردي الزيت ، وعنه قال : أسود كمهل الزيت .  كاملهل عن قوله تعاىل )
ُ َعْنُه  -وقال الضحاك : أذاب ابن مسعود  َي اَّللَّ  قال : فضة من بيت املال ، مث أرسل إىل أهل املسجد ف –َرضا

 من أحب أن ينظر إىل املُْهل فلينظر إىل هذا .

 طعام أهل النار
 ( .  174( ) البقرة /  َما َيَُْكُلوَن يفا بُطُوهنااْم إاالَّ النَّارَ قال تعاىل : ) 

ُن َواَل يُ ْغينا ما طعام أهل النار الزقوم و الضريع )   ( 7 – 6( ) الغاشية /  ْن ُجوعٍ لَْيَس ََلُْم طََعاٌم إاالَّ ماْن َضرايٍع * اَل ُيْسما
 – 43) الدخان / َكَغْليا احْلَمايما (  َكاْلُمْهلا يَ ْغلاي يفا اْلُبطُونا *  إانَّ َشَجَرَت الزَّقُّوما * طََعاُم اأْلَثايما *  ، وقال تعاىل : )

ٌر ن ُُّزاًل وقد وصف سبحانه شجرة الزقوم يف آية أخرى فقال :  . ( 46 َنًة أَ  ) َأَذلاَك َخي ْ ْم َشَجَرُة الزَّقُّوما * إاانَّ َجَعْلَناَها فات ْ
َها  ل الظَّالامانَي * إان ََّها َشَجَرٌة َّتُْرُج يفا َأْصلا  ن ْ َها َفَمالاُؤوَن ما ن ْ يما * طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياطانيا * فَإان َُّهْم آَلكاُلوَن ما اجلَْحا

َها َلَشْوِبً إانَّ ََلُْم َعلَ اْلُبطُوَن * مثَّ  يما  ي ْ ىَل اجلَْحا َعُهْم إَلا يٍم * مثَّ إانَّ َمْرجا   .   )68 - 62/  ( ) الصافات م اْن محَا
َها اْلُبطُونَ  وقال يف موضع آخر : )  ن ْ *  مثَّ إانَُّكْم َأي َُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذ ابُوَن * آَلكاُلوَن مان َشَجٍر م ان َزقُّوٍم * َفَمالاُؤوَن ما

َن احْلَمايما * َفَشارابُوَن ُشْرَب اَلْايما * َهَذا نُ ُزَُلُْم يَ ْوَم الد اينا (فَ   .(  56 – 51الواقعة / )      َشارابُوَن َعَلْيها ما
ويؤخذ من هذه اآلايت أن هذه الشجرة شجرة خبيثة ، جذورها تضرب يف قعر النار ، وفروعها َتتد يف أرجائها ،  

ملنظر ، ولذلك شبهه سبحانه برؤوس الشياطني ، إال أهنم يلقى عليهم اجلوع فَّل جيدون مفًرا ومثر هذه الشجرة قبيح ا
من األكل منها ، فيأكلون حىت َتتلئ بطوهنم ، فإذا امتألت بطوهنم أخذت تغلي يف أجوافهم ، فيجدون لذلك آالًما 

املاء احلار الذي تناهى حر ه وغليانه ، فشربوا مربحة ، فإذا بلغت احلال هبم هذا املبلغ سارعوا إىل شرب احلميم ، وهو 
يًما منه كشرب اإلبل اليت تشرب وتشرب وال تروى ملرض أصاهبا ، وعند ذلك يقطع احلميم أمعاءهم  ) َوُسُقوا َماًء محَا

النار هذا الطعام ، فهذا هو مقرهم وضيافتهم ، أعاذان هللا من النار  وإذا أكل أهل  ( 15( ) حممد /  فَ َقطََّع َأْمَعاَءُهمْ 
يًما * َوطََعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذاًِب َألايًمااخلبيث من الضريع والزقوم َغص وا به لقبحه وخبثه )    ( إانَّ َلَديْ َنا َأْنَكااًل َوَجحا

  ، والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله ، إذ يقف يف حلقه . وَعنا اْبنا َعبَّاسٍ  ( 13 – 12) املزمل / 
ُهما رَ  - ُ َعن ْ َي اَّللَّ حْلَْلقا ، اَل يَْدُخُل َواَل خَيُْرُج ،  ومن طعام أهل النار الغسلني قال تعاىل :   –ضا  قَاَل : َشْوٌك َيَُْخُذ ِبا
يٌم * َواَل طََعاٌم إاالَّ ماْن غاْسلانٍي * اَل َيَُْكُلُه إاالَّ اخْلَاطاُئونَ )   ،  ( 37 – 35) احلاقة /  ( فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا محَا

يٌم َوَغسَّاٌق * َوآَخُر ماْن َشْكلاها َأْزَواٌج )  وقال تعاىل :   .  ( 58 – 57) ص /  (َهَذا فَ ْلَيُذوُقوُه محَا
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والضريع : نوٌع من الشوك ال أتكله الدوابُّ خلبثه ، والغسلني والغساق : ِبعًًن واحد ، وهو ما سال من جلود أهل  
ُهما  -قال ابن عباس  والصديد . وقيل : ما يسيل من فروج النساء الزواين .النار من القيح  ُ َعن ْ َي اَّللَّ  : –َرضا

 الغسلني : الدم واملاء والصديد الذي يسيل من حلومهم .  
 وقال القرطيب : قال حممد بن كعب : هو عصارة أهل النار .

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا الدَّْرَداءا  َي اَّللَّ َن اْلَعَذابا ، ، قَ   –َرضا اَل : يُ ْلَقى َعَلى َأْهلا النَّارا اجْلُوُع ، َحىتَّ يَ ْعداَل عاْنَدُهْم َما ُهْم فايها ما
لضَّرايعا ، ال ُيْسماُن ، َوال قَاَل : فَ َيْسَتغايثُونَ  َيْذُكُروَن يُ ْغينا ماْن ُجوٍع ، فَ َيْسَتغايثُوَن فَ يُ َغاثُوَن باطََعاٍم ذاي ُغصٍَّة ، ف َ  فَ يُ َغاثُوَن ِبا

لشََّرابا ، فَ َيْسَتغايثُوَن فَ يُ َغاثُونَ  يٍم يفا َكَّل َأن َُّهْم َكانُوا جيُايُزوَن اْلَغَصَص ِبا َاٍء ماْن محَا لايَب ماْن َحدايٍد ، فَإاَذا َأْدنَ ْوُه إاىَل ِبا
 ْم ، قَاَل : فَ يُ َناُدوَن : ُوُجوهاهاْم َشَوى ُوُجوَهُهْم فَإاَذا َأْدَخُلوُه بُطُونَ ُهْم َقطََّع َما يفا بُطُوهناا 

َن اْلَعَذابا )  ْلبَ ي اَناتا ، قَاَل : فَ ُيَجابُوَن :  ( 49( ) غافر /  اْدُعوا رَبَُّكْم خُيَف اْف َعنَّا يَ ْوًما ما ) َأَوََلْ َتُك أتَْتايُكْم ُرُسُلُكْم ِبا
، قَاَل : فَ يَ ُقوُلوَن : اَنُدْوا َمالاًكا ، فَ يُ َناُدوَن (  50) غافر /    َضََّلٍل (قَاُلوا بَ َلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكافارايَن إاالَّ يف

َنا رَبُّكَ : )    .  ( 77( ) الزخرف /  إانَُّكْم َماكاثُونَ ، قَاَل : فََأَجابَ ُهْم : )  ( 77( ) الزخرف /  لايَ ْقضا َعَلي ْ
َها فَإاْن ُعْداَن فَإاانَّ ْيَء َأْرَحُم باُكْم ماْن رَب اُكْم ، قَاَل : فَ يَ ُقوُلوَن : شَ  َن : اُْدُعَوا رَبَُّكْم ، َفَّلقَاَل : فَ يَ ُقوُلو  ن ْ ) رَب ََّنا َأْخراْجَنا ما

يبُ ُهْم : )  ( 107( ) املؤمنون /  ظَالاُمونَ  ، قَاَل : َفعاْنَد  ( 108( ) املؤمنون /  اْخَسُئوا فايَها َواَل ُتَكل اُمونا ، قَاَل : فَ ُيجا
وأهل النار قد يكون طعامهم ما ذكر يف اآلايت  َك يَئاُسوا ماْن ُكل ا َخرْيٍ ، َوَيَُْخُذوَن يفا اْلَوْيلا ، َوالشَّهايقا ، َوالث ُُّبورا " .َذلا 

السابقة : الضريع والغسلني والزقوم والنار َجيًعا ، وقد يكون املعذبون طبقات فمنهم من َيكل الضريع ومنهم من 
 منهم من َيكل الزقوم ، كلٌّ حبسب حاله ومنزلته .َيكل الغسلني و 

 لباس أهل النار
هاُم احْلَمايُم قال تعاىل : )  ْن اَنٍر ُيَصبُّ ماْن فَ ْوقا رُُءوسا ، فََأمَّا  ( 19) احلج / ( فَالَّذايَن َكَفُروا ُقط اَعْت ََلُْم ثاَياٌب ما

ْم ، َوُيَصبُّ املَاُء  الَكافاُروَن فَإان َُّهْم َقْد ُأعادَّْت َلُْم ناريانٌ  َن الث اَيابا ُقدَّْت َعَلى َقْدرا َأْجَساداها ا ُمَقطََّعاٌت ما حُتيُط هبااْم وََكَأهنَّ
ْم فَ َيْشواي ُوُجوَهُهْم َوَأْجَساَدُهْم ، َويُذايُب َأْمَعاَءُهم . قد وصف هللا تعاىل س ها رابيل أهل النار الشَّدايُد احلََرارَةا فَ ْوَق ُرُؤسا

ْن َقطاَراٍن َوتَ ْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّارُ وله تعاىل : ) يف ق ( ) إبراهيم /  َوتَ َرى اْلُمْجرامانَي يَ ْوَمئاٍذ ُمَقرَّنانَي يفا اأْلَْصَفادا * َسَرابايُلُهْم ما
ُهما  -قال ابن عباس  ( 50 – 49 ُ َعن ْ َي اَّللَّ  يف قوله تعاىل ) قطران ( : هو النحاس املذاب . –َرضا

 أنَّ قمصاهنم  - على ذلك - احلسن : قطران اإلبل ، يعًن : ما يُطلى به اجلمل األجرب ، فيكون املعًن وقال 
) مَّلبسهم ( من قطران ُتطلى به جلودهم حىت يعود هذا الطَّلء كالسرابيل ، وخصَّ القطران لسرعة اشتعال النار فيه 

 ، مع ننت رائحته ووحشة لونه .
ُ َعْنُه  -ىَّ عن أيب َمالاٍك اأَلْشَعرا  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -عن النَِّبا    –َرضا  َقاَل :   - َصلَّى اَّللَّ

ْرَِبٌل ماْن َقطاَراٍن َودارٌْع ما  َها سا َا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َوَعَلي ْ  ( . 2203 ْن َجَرٍب " ) م /" النَّائاَحُة إاَذا ََلْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوهتا
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 النار و غطاؤهم فراش أهل 
ْم َغَواٍش وََكَذلاَك جَنْزاي الظَّالامانيَ  قال تعاىل : ) ْن فَ ْوقاها َهاٌد َوما  ( . 41( ) األعراف /  ََلُْم ماْن َجَهنََّم ما

ْم تُ غَ   ْن فَ ْوقاها َها َأْغطاَيٌة ما ن ْ َهاٌد ( ، َوََلُْم ما ْم ) ما ْن حَتْتاها ْم ) َغَواٍش ( . َوِبااْثلا َهَذا اجلََزاءا َوََلُْم ماْن اَنرا َجَهنََّم فُ ُرٌش ما ط ايها
ل انَي لاْلنَّاسا . هاْم ، املُضا  جَيْزاي هللاُ الظَّالامانَي ألَنْ ُفسا

 ومقصود اآلية : أهنم يفّتشون النار ، ويلتحفون أبحلفٍة من النار ، والعياذ ِبهلل .
َن النَّاوقال تعاىل : )  ْم ظَُلٌل ما ْن فَ ْوقاها ُ باها عاَباَدُه اَي عاَبادا فَات َُّقونا ََلُْم ما ْن حَتْتاهاْم ظَُلٌل َذلاَك خُيَو اُف اَّللَّ  (  را َوما

ْم ُف هللاُ تَ َعاىَل َحاَل َهُؤالَيصا  ( 16) الزمر /  ْن فَ ْوقاها رايَن َوُهْم يفا اَنرا َجَهنََّم ، فَ يَ ُقوُل : إان َُّهْم َيُكونُوَن فايَها ، َوما ءا اخلَاسا
ثْ ُلَها ، فَ ت َ طَبَ َقا ْم طَبَ َقاٌت ما ْن حَتْتاها َن النَّارا بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعٍض ، وََكأَن ََّها الظَُّلُل ، َوما ْغُمُرُهْم النَّاُر ماْن ُكل ا ٌت ُمتَ َراكاَمٌة ما

ْن َأْهَوالا َذلاكَ َجاناٍب ، َوهللاُ تَ َعاىَل يَ ُقصُّ َعَلى النَّاسا َما َسَيُكوُن َعَلْيها َحاُل الُكفَّارا يَ ْوَم ال اليوما ،  قاَياَمةا لاُيَخو افَ ُهْم ما
َر الُعَقَّل ُء َعنا الُكْفرا َواملََعاصاي ، َويَ ْعَمُلوا باطَاَعةا هللاا ، وحىت ال يتوهم أحٌد أنَّ هذه الظلل املذكورة تقي من احلر فَ يَ ْزَدجا

َن النَّارا و العذاب قال : )   ) انطَلاُقوا إاىَل ظالٍ  ذاي َثَّلثا ُشَعٍب * ما يف قوله تعاىل : ( فهي ظلٌل حُمراقة ، كظَُلٌل ما
ْن اللََّهبا  ثا نََّم املَُتَشع ابا إاىَل َثَّل( اْنطَلاُقوا إاىَل ظال ا ُدَخانا اَنرا َجهَ   31 – 30) املرسَّلت /  ( ال ظَلايٍل َوال يُ ْغينا ما

ْم ، َوُشْعَبٍة َعنْ  ْم .َوَهَذا الظ الُّ لَيْ  ُشَعٍب : ُشْعَبٍة َعْن ميَايناها ها ْن فَ ْوقا ُرُؤوسا َاَلااْم ، َوُشْعَبٍة ما َس باظَلايٍل ، َأْي إانَُّه ال يُ ْعطاي َشا
ُهْم َحرَّ ََلَبا َجَهنََّم ، الذاي ُهْم ُمقايُموَن فايها . َواَنُر َجَهنََّم ، اليتا  ْن َحر ا َذلاَك اليَ ْوما ، َواَل يَقاي ما  ظاَّلًّ   حُتْداُث َهَذا يَْدَفُع َعن ْ

َهاٍت َكثاريٍَة ، َكأَنَّ  َها َشَرٌر ُمتَ َفر اٌق يفا جا ن ْ  ُه اجلاَماُل الصُّْفُر َلْوانً . وََكأَنَّ  ُه الَقْصُر عاَظما َواْرتاَفاًعاالظ الَّ ماَن الدَُّخانا ، يَ َتطَايَ ُر ما
ُهما  -وََكثَرًة . ) َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس  ُ َعن ْ َي اَّللَّ َباُل السُُّفنا الَغلايَظةا ( .  –َرضا َاَلٌة ُصْفٌر ( ُهَو حا  إانَّ َمْعًَن ) َجا

 حجم أْعَضاء اْلَكافار يفا النَّار
ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاا  –َرضا  :    - َصلَّى اَّللَّ

ْرُس اْلَكافارا ، َأْو انَ   ْثُل ُأُحٍد وَ "ضا ريَُة َثَّلُب اْلَكافارا ، ما ْلداها َمسا  ( .  7364ٍث " ) م  / غاَلُظ جا
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا   –َرضا  :  قَالَ   - َصلَّى اَّللَّ

ْلدا الَكافارا اثْ نَ َتانا َوَأْربَ ُعوَن ذا "  ْثُل ُأُحٍد ، َوإانَّ َُمْلاَسُه ماْن َجَهنََّم َكَما بَ نْيَ َمكََّة َواملَدايَنةا " إانَّ غاَلَظ جا ْرَسُه ما  رَاًعا ، َوإانَّ ضا
ْماذاي  /   ( . 2577) صحيح الّت ا

َعُة َجَهنََّم ؟ قُ ْلُت : ال ، قَاَل : َأجَ    ٍد ، قَاَل : قَاَل اْبُن َعبَّاٍس : َأَتْدراي َما سا  ْل ، َواَّللَّا َما َتْدراي ،َعْن ُُمَاها
يَُة اْلَقْيحا   ريََة َسْبعانَي َخرايًفا ، ََتْراي فايَها َأْودا ْم َوبَ نْيَ َعاتاقاها َمسا  َوالدَّما ، قُ ْلُت : َأنْ َهارًا ؟ إانَّ بَ نْيَ َشْحَمةا ُأُذنا َأَحداها
 ( .  3684"  ) صحيح موقوف ( ) صحيح الّتغيب / قَاَل : ال ، َبْل َأْودايًَة  

 حيَّاهتا وعقارهبا
ُ َعْنُه  -َعْبدا هللاا ْبنا احْلَاراثا ْبنا َجْزٍء الزُّبَ ْيدايَّ عن  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاا  –َرضا  :  -َصلَّى اَّللَّ

ُد مَحَْوتَ َها َأْربَعانَي َخرايًفا ، َوإانَّ يفا النَّارا َعَقاراَب  ، تَ ْلَسُع إا  َكَأْمثَالا َأْعَناقا اْلُبْختا " إانَّ يفا النَّارا َحيَّاٍت   ْحَداُهنَّ اللَّْسَعَة فَ َيجا
ُد مَحَْوتَ َها َأْربَعانَي َسَنًة "  ( .  3676) صحيح الّتغيب /  َكَأْمثَالا اْلباَغالا اْلُموَكَفةا ، تَ ْلَسُع إاْحَداُهنَّ اللَّْسَعَة ، فَ َيجا
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 َدد ُدُخول َبينا آَدَم يفا النَّارَما َجاَء يفا عَ  

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َسعايٍد اخْلُْدراي ا  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا   –َرضا ُ تَ َعاىَل :   - َصلَّى اَّللَّ  قَاَل : يَ ُقوُل اَّللَّ
ُر يفا يََدْيكَ  ، قَاَل َوَما بَ ْعُث النَّارا ؟ قَاَل ماْن ُكل ا  (1) ، فَ يَ ُقوُل َأْخراْج بَ ْعَث النَّارا  " اَي َآَدُم فَ يَ ُقوُل لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَي ْ

يُب الصَّغارُي َوَتَضُع ُكلُّ َذاتا مَحٍْل مَحَْلَها َوتَ َرى النَّ  َئٍة َوتاْسَعًة َوتاْسعانَي ، َفعاْنَدُه َيشا اَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم باُسَكاَرى َأْلٍف تاْسَعما
ْنُكْم رَ َولَ  ُروا فَإانَّ ما ُد ؟ قَاَل َأْبشا ُجٌل َوماْن َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج كانَّ َعَذاَب هللاا َشدايٌد ، قَاُلوا : اَي َرُسوَل هللاا َوَأي َُّنا َذلاَك اْلَواحا

ي باَيداها إاين ا َأْرُجو َأْن َتُكونُوا رُبَُع َأْهلا اجلَْ  نَّةا ، َفَكب َّْراَن ، فَ َقاَل َأْرُجو َأْن َتُكونُوا ناْصَف َأْهلا اجْلَنَّةا َأْلٌف ، مثَّ قَاَل َوالَّذاي نَ ْفسا
ْلدا ثَ ْوٍر َأبْ َيَض ، َأْو َكَشعَ  ْلدا ثَ ْوٍر َأْسَوَد "، َفَكب َّْراَن ، فَ َقاَل َما َأنْ ُتْم يفا النَّاسا إاالَّ َكالشََّعَرةا السَّْوَداءا يفا جا  َرٍة بَ ْيَضاَء يفا جا

 ( . 554، م /  3348) خ /  

 َما َجاَء يفا ُخُلود َأْهل الدَّارَين
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َسعايٍد اخْلُْدراي ا  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاا   –َرضا  :     - َصلَّى اَّللَّ

َئةا َكْبٍش َأْمَلحَ  ْلَمْوتا َكَهي ْ َويَ ْنظُُروَن فَ يَ ُقوُل َهْل تَ ْعراُفوَن َهَذا  (3)اٍد  اَي َأْهَل اجْلَنَّةا فَ َيْشَرئابُّوَن فَ يُ َناداي ُمنَ   (2) " يُ ْؤَتى ِبا
يَ ُقوُلوَن فَ يَ ُقوُل َهْل تَ ْعراُفوَن َهَذا ف َ  فَ يَ ُقوُلوَن نَ َعْم َهَذا اْلَمْوُت وَُكلُُّهْم َقْد رَآُه مثَّ يُ َناداي  اَي َأْهَل النَّارا فَ َيْشَرئابُّوَن َويَ ْنظُُرونَ 

 َمْوَت مثَّ قَ َرَأ   َأْهَل النَّارا ُخُلوٌد َفَّلَمْوَت َوايَ  َأْهَل اجْلَنَّةا ُخُلوٌد َفَّل نَ َعْم َهَذا اْلَمْوُت وَُكلُُّهْم َقْد رَآُه فَ ُيْذَبُح مثَّ يَ ُقوُل ايَ 
َي اأْلَْمُر َوُهْم يفا َغْفَلةٍ  نْ َيا  ( 39) مرمي / ( َوُهْم اَل يُ ْؤماُنوَن  ) َوَأْنذاْرُهْم يَ ْوَم احلَْْسَرةا إاْذ ُقضا  َوَهُؤاَلءا يفا َغْفَلٍة َأْهُل الدُّ

 ( . 7360، م /  4730. ) خ /   ( 39) مرمي /  () َوُهْم يفا َغْفَلٍة َوُهْم اَل يُ ْؤماُنوَن 

 السؤال اآلن كيف يتقي اإلنسان النار ؟و 
تعاىل فيها من العذاب ملن يدخلها ، وبعد أن بني لنا صفات أهلها وحذران  بعد ما تبني لنا من صفة النار ، وما أعد هللا

 منها ؛ بني لنا سبحانه كيف نتقيها وما األسباب املانعة من النار ، فمن ذلك :
 أبن يلهج املؤمن بطلب النجاة من النار ، فإن هللا ال خييب من رجاه ، قال تعاىل :  أواًل : الدعاء :

ُهْم َمنْ  )  ن ْ َرةا َحَسَنًة َوقاَنا َعَذاَب النَّارا  َوما نْ َيا َحَسَنًة َويفا اآْلخا  ( .  201( ) البقرة /  يَ ُقوُل رَب ََّنا آتاَنا يفا الدُّ
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 يبعثها األمري إىل جهة من اجلهات للحرب وغريها ومعناها هنا ميز أهل النار من غريهم وامنا خص البعث  : ِبعًن املبعوث وأصلها يف السرااي اليت(  1) 

 . بذلك آدم لكونه والد اجلميع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء
 ياض وسواد وبياضه أكثر .(   كبش أملح : األملح ، قال ابن األعرايب : هو األبيض اخلالص ، وقال الكسائي : هو الذي فيه ب2)
 (   يشرئبون : أي : يرفعون رؤوسهم إىل املنادي .3)
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َ قاَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهبااْم َويَ تَ َفكَُّروَن يفا َخْلقا السََّماَواتا َواأْلَْرضا رَ   وقال تعاىل : )   ب ََّنا َما الَّذايَن يَْذُكُروَن اَّللَّ
ْن َأْنَصاٍر *   َحاَنكَ َخَلْقَت َهَذا َِبطاًَّل ُسبْ  لا النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لالظَّالامانَي ما  َفقاَنا َعَذاَب النَّارا * رَب ََّنا إانََّك َمْن تُْدخا

ْعَنا ُمَنادااًي يُ َناداي لاإْلاميَانا َأْن آماُنوا باَرب اُكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا فَاْغفاْر لََنا  ُذنُوبَ َنا وََكف اْر َعنَّا َسي اَئاتاَنا َوتَ َوف ََّنا َمَع اأْلَبْ َرارا * رَب ََّنا إان ََّنا مسَا
يَعاَد * فَاسْ  يُع َعَمَل رَب ََّنا َوآتاَنا َما َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسلاَك َواَل ُّتْزااَن يَ ْوَم اْلقاَياَمةا إانََّك اَل ُّتْلاُف اْلما َتَجاَب ََلُْم رَب ُُّهْم َأين ا اَل ُأضا

ْم َوُأوُذوا يفا َعاما  ْن بَ ْعٍض فَالَّذايَن َهاَجُروا َوُأْخراُجوا ماْن دااَيراها ْنُكْم ماْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم ما َسبايلاي َوقَاتَ ُلوا َوقُتاُلوا  ٍل ما
ْن حَتْتاَها اأْلَن ْ  َلن َُّهْم َجنَّاٍت ََتْراي ما ُهْم َسي اَئاهتااْم َوأَلُْدخا ُ عاْنَدُه ُحْسُن الث ََّوابا أَلَُكف اَرنَّ َعن ْ ْن عاْندا اَّللَّا َواَّللَّ  ( َهاُر ثَ َواًِب ما

يَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْصراْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إانَّ َعَذابَ َها َكاَن َغَراًما وقال تعاىل : )  .(  195 – 191) آل عمران /   َوالَّذا
 . ( 66 – 65( ) الفرقان /  * إان ََّها َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما

ُهما  -َعنا اْبنا َعبَّاٍس  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  –َرضا  َكاَن يُ َعل اُمُهْم َهَذا الدَُّعاَء    - َصلَّى اَّللَّ
َن اْلُقْرآنا يَ ُقوُل :   َكَما يُ َعل اُمُهُم السُّورََة ما

يحا الدَّجَّ "  ُقوُلوا اللَُّهمَّ إا  َنةا اْلَمسا  الا انَّ نَ ُعوُذ باَك ماْن َعَذابا َجَهنََّم َوَأُعوُذ باَك ماْن َعَذابا اْلَقرْبا َوَأُعوُذ باَك ماْن فات ْ
بْ  َنةا اْلَمْحَيا َواْلَمَماتا " . قَاَل ُمْسلاُم ْبُن احلَْجَّاجا بَ َلَغينا َأنَّ طَاُوًسا قَاَل الا َا يفا َصََّلتاَك َوَأُعوُذ باَك ماْن فات ْ ناها َأَدَعْوَت هبا

 ( . 1361ثٍَة َأْو َأْربَ َعٍة َأْو َكَما قَاَل . ) م  / نَّ طَاُوًسا َرَواُه َعْن َثَّلفَ َقاَل ال. قَاَل َأعاْد َصَّلََتَك ألَ 
َا النَّيبُّ  ُ َعَلْيها  -َسَأَل قَ َتاَدُة َأَنًسا َأيُّ َدْعَوٍة َكاَن يَْدُعو هبا َا يَ ُقوُل :   - َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ َأْكثَ َر قَاَل َكاَن َأْكثَ ُر َدْعَوٍة َيْدُعو هبا

َرةا َحَسَنًة َوقاَنا َعَذاَب النَّارا " قَاَل وََكاَن َأَنٌس إاَذا أَ  نْ َيا َحَسَنًة َويفا اآلخا َا "  اللَُّهمَّ آتاَنا يفا الدُّ رَاَد  َأْن َيْدُعَو باَدْعَوٍة َدَعا هبا
َا فايها . ) م  / فَإاَذا أَ   ( .  6389و اللفظ له ، خ /   7016رَاَد َأْن يَْدُعَو باُدَعاٍء َدَعا هبا

ُ َعْنُه  -وعن أنس بن مالك   َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قال : قال رسول هللا     –َرضا  :   - َصلَّى اَّللَّ
َ اجْلَنََّة َثَّلَث َمرَّاٍت قَاَلْت ا ْن النَّارا َثَّلَث َمرَّاٍت قَاَلْت النَّاُر اللَُّهمَّ " َمْن َسَأَل اَّللَّ ْلُه اجْلَنََّة َوَمْن اْسَتَجاَر ما جْلَنَُّة اللَُّهمَّ َأْدخا

ْن النَّارا "  ْرُه ما ْماذاي  / َأجا ُ َعْنُه  -. وعن أيب هريرة (  2572) صحيح الّت ا َي اَّللَّ َصلَّى  -قال : قال رسول هللا   –َرضا
ُ عَ   تَ َناَدْوا :  " إانَّ َّللاَّا َمَّلئاَكًة َيطُوُفوَن يفا الطُُّرقا يَ ْلَتماُسوَن َأْهَل الذ اْكرا فَإاَذا َوَجُدوا قَ ْوًما يَْذُكُروَن اَّللََّ  - َلْيها َوَسلَّمَ اَّللَّ

نْ َيا ْم إاىَل السََّماءا الدُّ ْجناَحتاها ُهْم َما يَ ُقوُل عاَباداي  َهُلمُّوا إاىَل َحاَجتاُكْم قَاَل فَ َيُحفُّونَ ُهْم أبَا ن ْ قَاَل فَ َيْسَأَُلُْم رَب ُُّهْم َوُهَو َأْعَلُم ما
ُدوَنَك قَاَل فَ يَ ُقوُل َهْل رََأْوينا قَاَل فَ ي َ  ُوَنَك َوَُيَْمُدوَنَك َومُيَج ا ُقوُلوَن ال َواَّللَّا َما رََأْوَك َقاَل قَاُلوا يَ ُقولُوَن ُيَسب اُحوَنَك َوُيَكرب ا

يًدا َوحَتْمايًدا وَ فَ يَ ُقوُل وَ  َأْكثَ َر َلَك َتْسبايًحا َقاَل َكْيَف َلْو رََأْوينا قَاَل يَ ُقوُلوَن َلْو رََأْوَك َكانُوا َأَشدَّ َلَك عاَباَدًة َوَأَشدَّ َلَك َتَْجا
ُلوَن ال َواَّللَّا اَي َرب ا َما رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُل َفَكْيَف َلْو يَ ُقوُل َفَما َيْسأَُلوينا قَاَل َيْسأَلُوَنَك اجْلَنََّة قَاَل يَ ُقوُل َوَهْل رََأْوَها قَاَل يَ ُقو 

ْرًصا َوَأَشدَّ ََلَا طََلًبا َوَأعْ  َها حا َظَم فايَها َرْغَبًة قَاَل َفمامَّ يَ تَ َعوَُّذوَن َقاَل َأن َُّهْم رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُلوَن َلْو َأن َُّهْم رََأْوَها َكانُوا َأَشدَّ َعَلي ْ
َف َلْو رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُلوَن َلْو وُلوَن ماْن النَّارا قَاَل يَ ُقوُل َوَهْل رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُلوَن ال َواَّللَّا اَي َرب ا َما رََأْوَها قَاَل يَ ُقوُل َفَكيْ يَ قُ 

َها فاَرارًا َوَأَشدَّ ََلَا خَمَاَفًة قَاَل فَ يَ ُقوُل فَأُ  ن ْ ْم رََأْوَها َكانُوا َأَشدَّ ما ْن اْلَمَّلئاَكةا فايها ْشهادُُكْم َأين ا َقْد َغَفْرُت ََلُْم قَاَل يَ ُقوُل َمَلٌك ما
َاَجٍة قَاَل ُهْم اجْلَُلَساُء اَل َيْشَقى هبااْم َجلايُسُهْم " . َا َجاَء حلا ُهْم إامنَّ ن ْ  ُفََّلٌن لَْيَس ما

ُ َعَلْيها  -لوجه هللا موافقاً لسنة رسول هللا   واملراد ِبلعمل الصاحل ما كان خالًصا اثنًيا: األعمال الصاحلة : َصلَّى اَّللَّ
ٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجولاَقاَء رَب اها ف َ )  كما قال تعاىل :      - َوَسلَّمَ  َا إاََلُُكْم إاَلٌه َواحا ثْ ُلُكْم يُوَحى إاَلَّ َأمنَّ َا َأاَن َبَشٌر ما ْليَ ْعَمْل ُقْل إامنَّ
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ًا َواَل يُ   ٌن ( . وقال تعاىل :  110) الكهف /  ( ْشراْك باعاَباَدةا رَب اها َأَحًداَعَمًَّل َصاحلا ) بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللاَّا َوُهَو حُمْسا
 لربيع قال ابن كثري : قال أبو العالية وا ( . 112( ) البقرة /  فَ َلُه َأْجُرُه عاْنَد رَب اها َواَل َخْوٌف َعَلْيهاْم َواَل ُهْم َُيَْزنُونَ 

   ، يقول : من أخلص هلل ، وقال سعيد بن جبري : ( 112( ) البقرة / ) بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه 
ٌن ( أخلص وجهه ، قال : دينه ، )  ( 112( ) البقرة /   ) بَ َلى َمْن َأْسَلمَ     ( 112) البقرة / َوُهَو حُمْسا

ُ َعَلْيها َوسَ  -أي اتبع فيه الرسول   ، فإن للعمل املتقبل شرطني :   - لَّمَ َصلَّى اَّللَّ
 أحدمها : أن يكون خالًصا هلل وحده  . واآلخر : أن يكون صواًِب موافًقا للشريعة .

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -فمىت كان خالًصا وَل يكن صواًِب َل يتقبل ، وَلذا قال رسول هللا   :   - َصلَّى اَّللَّ
( .  وأما إن كان العمل موافًقا للشريعة يف الصورة  4590ها َأْمُراَن فَ ُهَو َردٌّ " . ) م / لَْيَس َعَليْ  " َمْن َعماَل َعَمًَّل 

 الظاهرة ولكن َل يكن خيلص عامله القصد هلل فهو أيًضا مردود على فاعله ، هذا حال املرائني واملنافقني ،
 َخاداُعُهْم َوإاَذا قَاُموا إاىَل الصَََّّلةا َقاُموا ُكَساىَل يُ َراُءوَن النَّاسَ  ) إانَّ اْلُمَنافاقانَي خُيَاداُعوَن اَّللََّ َوُهوَ كما قال تعاىل :   
َ إاالَّ َقلايًَّل    . ( 142النساء /  )( َواَل يَْذُكُروَن اَّللَّ
ًا َواَل ُيْشراْك باعابَ وَلذا قال تعاىل : )   ،  ( 110) الكهف /  ( اَدةا رَب اها َأَحًداَفَمْن َكاَن يَ ْرُجولاَقاَء رَب اها فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًَّل َصاحلا

َعُدونَ وقال تعاىل :   .(  101) األنبياء /  ( ) إانَّ الَّذايَن َسبَ َقْت ََلُْم مانَّا احْلُْسًن ُأولئاَك َعْنها ُمب ْ
وهم الذين ملا ذكر هللا تعاىل أهل النار وعذاهبم بسبب شركهم ِبهلل ، عطف بذكر السعداء من املؤمنني ِبهلل ورسوله  

  لالَّذايَن َأْحَسُنوا احْلُْسًَن َوزااَيَدٌة (سبقت َلم من هللا السعادة وأسلفوا األعمال الصاحلة يف الدنيا ، كما قال تعاىل : ) 
ْحَسانُ وقال :  ( 26) يونس /  ْحَسانا إاالَّ اإْلا ، فكما أحسنوا العمل يف الدنيا (  60( ) الرمحن /  ) َهْل َجَزاُء اإْلا

 سن هللا مآهبم وثواهبم وجناهم من العذاب وحصل َلم جزيل الثواب . أح
واالستغفار هو طلب املغفرة ، وهو نوع من أنواع الدعاء ، ولكنه أخص منه ، فهو خاص بطلب  اثلثًا : االستغفار :

بَ ُهْم َوهْم ) َوَما َكاَن هللاُ لايُ َعَذبَ ُهْم َوأمغفرة الذنوب اليت هي سبب لدخول النار ، قال تعاىل :  ْم َوَما َكاَن هللاُ ُمعذ ا نَت فايها
 . ( 33) األنفال /  ( َيْستَ ْغفاُرونَ 

 فمن خاف ذلك اليوم أمَّنه هللا تعاىل فيه ، فإن هللا تعاىل ال جيمع على عبد خوفني  رابًعا : خوف هللا والدار اآلخرة :
ًنا َيْشَرُب هباَ )   يف الدنيا ويف اآلخرة ، قال تعاىل : لنَّْذرا َوخَيَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َعي ْ ريًا * يُوفُوَن ِبا ُرونَ َها تَ ْفجا ا عاَباُد اَّللَّا يُ َفج ا

َا نُْطعاُمُكْم لاَوجْ  ريًا * إامنَّ ْنُكْم جَ َشرُُّه ُمْسَتطاريًا * َويُْطعاُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحب اها ماْسكايًنا َويَتايًما َوَأسا َزاًء َوال ها اَّللَّا ال نُرايُد ما
ُ َشرَّ َذلاَك اْليَ ْوما َوَلقَّاهُ  َا ُشُكورًا * إاانَّ ََنَاُف ماْن رَب اَنا يَ ْوًما َعُبوًسا َقْمَطرايًرا * فَ َوقَاُهْم اَّللَّ ْم َنْضَرًة َوُسُرورًا * َوَجَزاُهْم ِبا

ْلغَْيبا ََلُْم َمْغفاَرٌة َوَأْجٌر َكباريٌ إانَّ الَّذا وقال تعاىل : )  ( 12 – 6) اإلنسان /  (َصبَ ُروا َجنًَّة َوَحرايًرا   (  يَن خَيَْشْوَن رَب َُّهْم ِبا
ُ باها َأْن يُوَصَل َوخَيَْشْوَن رَب َُّهْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احلْاَسابا * ، وقال تعاىل (  12) امللك /  ُلوَن َما َأَمَر اَّللَّ  ) َوالَّذايَن َيصا

حلََْسَنةا السَّي ا َوالَّذايَن َصبَ ُروا ابْتاَغاَء َوجْ  رًّا َوَعََّلناَيًة َوَيْدرَُءوَن ِبا َئَة ُأولَئاَك ََلُْم ها َرهب ااْم َوَأقَاُموا الصَََّّلَة َوَأنْ َفُقوا مماَّا َرزَقْ َناُهْم سا
 . ( 46/ ) الرمحن  َولاَمْن خاَف َمقاَم رَب اها َجنَّتانا (، وقال تعاىل : )  ( 22 – 21) الرعد /  ( ُعْقَِب الدَّارا 

ُ َعْنُه  -وعن أيب هريرة  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قال : قال رسول هللا     –َرضا  :   - َصلَّى اَّللَّ
 َخاُن َجَهنََّم " بايلا اَّللَّا َودُ " ال يَلاُج النَّاَر رَُجٌل َبَكى ماْن َخْشَيةا اَّللَّا َحىتَّ يَ ُعوَد اللَََّبُ يفا الضَّْرعا َوال جَيَْتماُع غَُباٌر يفا سَ 

ْماذاي  /   ( . 1633) صحيح الّت ا
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ُهما  -وعن ابن عباس   ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قال : مسعت رسول هللا   –َرضا  يقول :  - َصلَّى اَّللَّ
َنانا ال َتََسُُّهَما النَّاُر َعنْيٌ َبَكْت ماْن َخْشَيةا اَّللَّا َوَعنْيٌ َِبَتْت حَتْرُ  ْماذاي  / ُس يفا َسبايلا اَّللَّا " " َعي ْ   ( . 1639) صحيح الّت ا

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا    –َرضا ها فَ َلمَّا   - َصلَّى اَّللَّ قَاَل : " َكاَن رَُجٌل ُيْسراُف َعَلى نَ ْفسا
 بَ ين ا َعَذاًِب َذا َأاَن ُمتُّ فََأْحراُقوينا مثَّ اْطَحُنوينا مثَّ َذرُّوينا يفا الر ايحا فَ َواَّللَّا لَئاْن َقَدَر َعَليَّ َريب ا لَيُ َعذ ا َحَضَرُه اْلَمْوُت قَاَل لاَبنايها إا 

ُ اأَلْرَض فَ َقاَل اَْجَعاي َما فايكا ما  بَُه َأَحًدا فَ َلمَّا َماَت ُفعاَل باها َذلاَك َفَأَمَر اَّللَّ ْنُه فَ َفَعَلْت فَإاَذا ُهَو قَائاٌم فَ َقاَل َما مَحََلَك َما َعذَّ
ُرُه خَمَافَ ُتَك اَي َرب ا " . ) خ /   ( . 3481َعَلى َما َصنَ ْعَت قَاَل اَي َرب ا َخْشيَ ُتَك فَ َغَفَر َلُه َوقَاَل َغي ْ

ْن ناْعَمٍة َُتَْزى *َوَسُيَجن َّبُ َها اأْلَتْ َقى * الَّذاي يُ ْؤيتا مَ )  قال تعاىل : خامًسا : الصدقة : ََحٍد عاْنَدُه ما  اَلُه يَ تَ زَكَّى * َوَما ألا
 .(  21 – 17( ) الليل /  إاالَّ ابْتاَغاَء َوْجها رَب اها اأْلَْعَلى * َوَلَسْوَف يَ ْرَضى 

ُ َعْنُه  -وعن أيب سعيد اخلدري  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها  -قال : َخَرَج َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا يفا َأْضًحى َأْو فاْطٍر إاىَل   - َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ
لصََّدَقةا فَ َقاَل : " َأي َُّها النَّاُس َتَصدَُّقوا " َفَمرَّ   َعَلى الن اَساءا فَ َقاَل : اْلُمَصلَّى مثَّ اْنَصَرَف فَ َوَعَظ النَّاَس َوَأَمَرُهْم ِبا

ْقَن َفإاين ا رََأيْ ُتُكنَّ  َأْكثَ َر َأْهلا النَّارا "  فَ ُقْلَن َوِباَ َذلاَك اَي َرُسوَل اَّللَّا قَاَل : " ُتْكثاْرَن اللَّْعَن َوَتْكُفْرَن  " اَي َمْعَشَر الن اَساءا َتَصدَّ
ْن إاْحَداُكنَّ " ) خ /  يٍن َأْذَهَب لاُلب ا الرَُّجلا احْلَازاما ما رَي َما رََأْيُت ماْن اَنقاَصاتا َعْقٍل َودا  ( . 1462اْلَعشا

  وعموًما فمن أطاع هللا ورسوله  فقد فاز وجنا من النار ، قال تعاىل : اعة هللا ورسوله :سادًسا : ط
ْبُه َعذَ  ْن حَتْتاَها اأْلَنْ َهاُر َوَمْن يَ تَ َولَّ يُ َعذ ا ْلُه َجنَّاٍت ََتْراي ما   .(  17( ) الفتح /  اًِب َألايًما) َوَمْن يُطاعا اَّللََّ َوَرُسوَلُه يُْدخا

ُ َعْنُه  -ة وعن أيب هرير  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -أن رسول هللا     –َرضا قال : " ُكلُّ أُمَّيتا يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة إاال     - َصلَّى اَّللَّ
 (  . 7280 "  ) خ / َمْن َأَِب قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَّا َوَمْن َيََِْب قَاَل َمْن َأطَاَعينا َدَخَل اجْلَنََّة َوَمْن َعَصاينا فَ َقْد َأَِب 

 أحوال السلف عند ذكر النار 
 كر مناذج من خوف بعض الصحابة والتابعني :ذْ و يف اخلتام أحب أن أَ 

 لقد عاش املسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة عاشوا مشاهد اآلخرة فعًَّل وواقًعا كأهنم يروهنا حقيقة 
يقينهم بذلك اليوم واقًعا تشهده قلوهبم وحتس ه وتراه وتتأثر وترتعش  وَل يكن يف نفوسهم استبعاد لذلك اليوم بل كان

وتستجيب ملرآه ومن مث حتولت نفوسهم ذلك التحول وتكيفت حياهتم على هذه األرض بطاعة هللا وكأن النار إمنا 
 خلقت َلم .

ُ َعْنُه  -فهذا أبو بكر  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ صَ  -أفضل رجل يف هذه األمة بعد رسول هللا  –َرضا نظر إىل طري   - لَّى اَّللَّ
وقع على شجرة فقال : ما أنعمك اي طري ، أتكل وتشرب وليس عليك حساب وتطري ليتين كنت مثلك ، وكان كثري 

 ( وكان إذا قام إىل الصَّلة كأنه عود من خشية هللا . هذا الذي أوردين املوارد البكاء وكان ميسك لسانه ويقول : )
ُ َعْنُه  -عمر  اوهذ  َي اَّللَّ ُ َعْنُه  - بكر الرجل الثاين بعد أيب –َرضا َي اَّللَّ وكان رِبا توقد له انر مث يدين يديه منها  –َرضا

ُ َعْنُه  -اي ابن اخلطاب هل لك صرب على هذا ( و قال البنه عبد هللا  ويقول : ) َي اَّللَّ  وهو يف املوت :     –َرضا
( ، وأخذ  عساه أن يرمحين مث قال : بل ويل أمي إن َل يغفر ل ويل أمي إن َل يغفر لوُيك ضع خدي على األرض  )

مرة تبنة من األرض فقال : ) ليتين هذه التبنة ليتين َل أكن شيًئا ، ليت أمي َل تلدين ، ليتين كنت منسًيا ( ، وكان مير 
 سبونه مريًضا ، وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء. ِبآلية من ورده ِبلليل فتخيفه ، فيبقى يف البيت أايًما معاًدا ُي
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ُ َعْنُه  -وهذا عثمان   َي اَّللَّ لو أنين بني اجلنة والنار ال  كان إذا وقف على القرب يبكي حىت يبل حليته وقال : )   –َرضا
 أدري إىل أيتهما يؤمر يب ، الخّتت أن أكون رماًدا قبل أن أعلم إىل أيتهما أصرُي ( . 

ُ َعْنُه  -لي وهذا ع َي اَّللَّ ُ َعْنُه  -كما وصفه ضرار بن ضمرة الكناين ملعاوية   –َرضا َي اَّللَّ يقول : كان وهللا بعيد    –َرضا
 ، يقول فصًَّل ، وُيكم عداًل ، ويتفجر العلم من جوانبه وتنطق احلكمة من نواحيه يستوحش  املدى شديد القوى

ه ، كان وهللا غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفيه وخياطب نفسه ، يعجبه من الدنيا وزهرهتا ويستأنس ِبلليل وظلمت
من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن كان وهللا كأحدان يدنينا إذا أتيناه وجييبنا إذا سألناه ، وكان مع تقربه إلينا 

سدوله وغارت جنومه مييل يف حمرابه  وقربه منا ال نكلمه هيبة له فأشهد ِبهلل لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى الليل
قابًضا على حليته يضطرب ويتقلب تقلب امللسوع ويبكي بكاء احلزين ، فكأين أمسعه وهو يقول : اي ربنا اي ربنا ، 

 يتضرع إليه يقول للدنيا :
خطرك يسري إلَّ تعرضت ، إلَّ تشوفت ، هيهات هيهات ُغر اي غريي قد طلقتك ثَّلاًث فعمرك قصري وُملسك حقري و  

ُ َعْنُه  -، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . فوكفت دموع معاوية  َي اَّللَّ على حليته ما ميلكها   –َرضا
 وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم ِبلبكاء وهو يقول : هكذا وهللا كان أبو احلسن .

ُهما  -وهذا ابن عباس  ُ َعن ْ َي اَّللَّ  ه مثل الش راك البال من البكاء .كان أسفل عيني  –َرضا
ُ َعْنُه  -وهذا أبو عبيدة  َي اَّللَّ يقول عن نفسه : وددت أين كنت كبًشا فيذحبين أهلي فيأكلون حلمي ويشربون   –َرضا

ُ َعْنُه  -مرقي ، وكان األحنف  َي اَّللَّ  : جيئ إىل املصباح ِبلليل فيضع إصبعه فيه مث يقول : –َرضا
 اي حنيف ، ما محلك على ما صنعت يوم كذا وكذا ُياسب نفسه ( . ) حس ، حس مث يقول 

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -وهكذا كان حال صحابة رسول هللا  ُ  -مع أهنم كانوا مبشرين ِبجلنة فهذا علي   - َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ َرضا
كانوا يصبحون شعثًا غربًا وقد ِبتوا يصفهم ويقول : لقد رأيت أصحاب حممد فلم أَر أحًدا يشبههم منكم لقد    –َعْنُه 

سجًدا أو قياًما ، يراوحون بني جباههم وخدودهم ، ويقعون على مثل اجلمر من ذكر معادهم كأن بني أعينهم ركب 
املعزى من طول سجودهم إذا ذكر هللا مهلت أعينهم حىت تبتل جيوهبم ومادوا كما مييد الشجر يوم الريح العاصف 

 اء للثواب . خوفًا من العقاب ورج
  –رمحه هللا ي -كان سلفنا الصاحل رضوان هللا عليهم إذا رأى أحدهم انرًا اضطرب وتغري حاله فهذا الربيع بن خثيم 

 مغشًيا عليه .  اد فنظر إىل الكري فخر  ِبحلدَّ  مر  
ا . وحق َلما ولكل قال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبد العزيز ، كأن النار َل ّتلق إال َلم

ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة  ،مؤمن أن خياف من النار وأن يستعيذ ِبهلل منها ألن اخلرب ليس كاملعاينة  َي اَّللَّ َأنَّ َرُسوَل  –َرضا
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - اَّللَّا أن رسول هللا ُن َما عاْنَد اَّللَّا  - َصلَّى اَّللَّ َنَّتاها َأَحٌد َوَلْو قال : " َلْو يَ ْعَلُم اْلُمْؤما َن اْلُعُقوبَةا َما َطماَع ِبا  ما

َن الرَّمْحَةا َما قَناَط ماْن َجنَّتاها َأَحٌد  " ) م /   ( .   7155يَ ْعَلُم اْلَكافاُر َما عاْنَد اَّللَّا ما
 َتف  ؟ قال : ويف كتاب الزهد لإلمام أمحد عن عبد الرمحن بن يزيد قال : قلت ليزيد ! ما ل أرى عينيك ال 

اي أخي إن هللا توعدين إن أان عصيته أن يسجنين يف النار ، وهللا لو توعدين أن يسجنين يف احلمام لكان حراًي أن ال 
 جيف ل دمع .

 وروى ضمرة عن حفص بن عمر قال : بكى احلسن البصري فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أخاف أن يطرحين 
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 ا من خاف واشتد وجله من ربه يف هذه الدنيا َيمن يوم الفزع األكرب فعن أيب هريرة يف النار غًدا وال يبال . وَلذ 
ُ َعْنُه  - َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -عن النيب   –َرضا  فيما يروي عن ربه جل وعَّل أنه قال :   - َصلَّى اَّللَّ
نْ َياَوعازَّيتا اَل َأَْجَُع َعَلى َعْبداي َخْوفَ نْيا َوَأْمنَ نْيا إاذَ  " ُتُه يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َوإاَذا َأماَنينا يفا الدُّ نْ َيا َأمَّن ْ  ا َخاَفينا يفا الدُّ
 ( . 3376) صحيح الّتغيب /  َأَخْفُتُه يَ ْوَم اْلقاَياَمةا " 

إن أمر القيامة أمر عظيم رهيب ، يرج  القلب ويرعب احلس رعًبا ، مشاهده يرجف َلا القلوب وهللا سبحانه أقسم 
ْن َدافاعٍ ى وقوع هذا احلادث ال حمالة فقال يف سورة الطور ) عل (  8 – 7( ) الطور /  إانَّ َعَذاَب رَب اَك َلَواقاٌع * َما َلُه ما
فهو واقع حتًما ، ال ميلك دفعه أحد أبًدا واألمر داهم قاصم ليس منه دافع وال عاصم كما أن دون غد الليلة ، فما  . 

قدمنا له وهل جلس كل منا ُياسب نفسه ما عمل بكذا وما أراد بكذا بل الكل ساٍه اله ،  أعددان لذلك اليوم ، وما
والكل يف سكرته يعمهون ويلعبون ويضحكون ويفسقون ويفجرون وكأن أحدهم ِبنأى من العذاب وكأهنم ليس وراءهم 

عُ مواًت وال نشورًا وال جنًة وال انرًا )    ( وثُوَن * لايَ ْوٍم َعظايٍم * يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس لاَرب ا اْلَعاَلمانيَ َأال َيُظنُّ ُأولَئاَك َأن َُّهْم َمب ْ
 .  ( 6 – 4) املطففني / 

لقد كان املسلمون يعيشون مع القرآن فعًَّل وواقًعا عاشوا مع اآلخرة واقًعا حمسوًسا ، لقد كانوا يشعرون ِبلقرآن ينقل 
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -شعر منه القلوب واألبدان كما أحس إليهم صوت النار وهي تسري وحترق وإنه لصوت تق     - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعْنُه  -برهبة هذا األمر وقوته حىت أنه وعظ أصحابه يوًما فقال فيما رواه عنه أبو ذر  َي اَّللَّ قال قال رسول هللا    –َرضا
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - ع ما ال تسمعون أطت السماء وحق َلا أن تئط ما فيها موضع : " إين أرى ما ال ترون وأمس - َصلَّى اَّللَّ

أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجًدا هلل وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليًَّل ولبكيتم كثريًا وما تلذذمت 
ْماذاي  / ِبلنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات َتأرون إىل هللا "   ( . 2312) صحيح الّت ا

ْماذاي    يف د عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العَّلقال حمم  : 6/97حتفة األحوذي بشرح جامع الّت ا
بالا َأْصَواتُ َها  َوَحناينُ َها  ) َأطَّْت السََّماُء ( : باَتْشدايدا الطَّاءا ماْن اأْلَطايطا ، َوُهَو َصْوُت اأْلَقْ َتابا ، َوَأطايُط اإْلا

َبغاي .َعَلى َما يفا الن ا  قُّ َويَ ن ْ يَغةا اْلَمْجُهولا َأْي َوَيْسَتحا  َهايَةا َأْي َصوََّتْت .   ) َوُحقَّ ( : باصا
َعاءا لاَيْدفَ   لدُّ  َع َعْنُكْم اْلَبََّلَء .) ََلَا َأْن تَئاطَّ ( : َأْي ُتَصو اَت .  ) ََتَْأُروَن إاىَل اَّللَّا ( : َأْي تَ َتَضرَُّعوَن إالَْيها ِبا

 نا نتمًن على هللا األماين مع استهتاران ِبلدين وِبلصَّلة وبكل شيء فماذا نرجوا يف اآلخرة ؟ فعجًبا ل
 وكما قيل :
     ك   هاي آمنا مع قبح الفعل من                         ه ه                      ل                     أاتك توقيع أمن أنت َتل                   
                            َجعت شيئني أمنا و اتب                                       اع هوى                    هذا وإحدامها يف املرء هتلك   ه                    

 واحملسنون على درب اخلوف ق   د ساروا                     و ذلك درب لست تسل               ك ه           
 فرطت يف الزرع وقت البذر من س                    فه                     فكيف عند حصاد الناس تدركه           
 هذا وأعجب شيء في                             ك زهدك يف                    دار البقاء بعيش س              وف تّتكه           

ري من الناس اليوم ال يريدون أن يعملوا وال يريدون أن يتذكروا فإذا ذكرت َلم النار قالوا : ال نعم وهللا هذا حال الكث
تقنط الناس ، وهذا وهللا هو العجب العجاب يريدون أن يبشروا ِبجلنة وال يذكروا ِبلقيامة وأهواَلا وال ِبلنار ومسومها 



 26 
 المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير األبرار

، قال احلسن البصري : لقد مضى بني أيديكم  وعذاهبا وهم على ما هم فيه من سيئ األعمال وقبيح الصفات 
 أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا احلصى ، خلشي أن ال ينجو من عظم ذلك اليوم ، عن أيب هريرة 

ُ َعْنُه  - َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قال قال رسول هللا  –َرضا  :     - َصلَّى اَّللَّ
ْثَل النَّارا اَنَم هَ "  ْثَل اجلَنَّةا اَنَم طَالابُ َهاَما رََأْيُت ما ْماذاي  / " ارابُ َها ، َواَل ما  ( . 2601 ) صحيح الّت ا

والسبب يف ذلك ضعف جانب اخلوف عند هؤالء ، لقد كان بعض السلف من شدة خوفه ووجله وكثرة تفكريه يف 
َي  -، فهذا شداد بن أوس  أحوال اآلخرة ال يستطيع النوم وال الضحك وال اللهو حىت يعلم أهو من الناجني أم ال َرضا

ُ َعْنُه  كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال َيتيه النوم ويقول : ) اللهم إن النار أذهبت مين النوم فيقوم      –اَّللَّ
يصلي حىت يصبح ( ، وهذا منصور بن املعتمر كان كثري اخلوف والوجل كثري البكاء من خشية هللا قال عنه زائدة بن 

: إذا رأيته قلت : هذا رجل أصيب ِبصيبة ولقد قالت له أمه : ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكى عامة الليل ، قدامة 
ال تكاد أن تسكت لعلك اي بين  أصبت نفسا ، أو قتلت قتيًَّل ؟ فقال : اي أمه أان أعلم ِبا صنعت نفسي ، وهذا معاذ 

ُ َعْنُه  -بن جبل  َي اَّللَّ ة جعل يبكي ، فقيل له : أتبكي وأنت صاحب رسول هللا وأنت وأنت ملا حضرته الوفا    –َرضا
 ؟ فقال : ما أبكي جزًعا من املوت أن حل يب وال دنيا تركتها بعدي ، ولكن مها القبضتان ، قبضة يف النار وقبضة 

 يف اجلنة فَّل أدري يف أي القبضتني أان . 
ُهما  -رو بن العاصي والبكاء من خشية هللا مسة العارفني قال عبد هللا بن عم ُ َعن ْ َي اَّللَّ  : ألن أدمع دمعة   –َرضا

 من خشية هللا أحب إلَّ من أن أتصدق ِبئة ألف درهم .
ٍر  ُ َعْنُه  -َعْن ُعْقَبَة ْبنا َعاما َي اَّللَّ  قَاَل : قُ ْلُت : اَي َرُسوَل هللاا َما النََّجاُة ؟ قَاَل :  –َرضا

ُتَك ، َواْبكا َعَلى َخطايَئتاكَ " اْملاْك َعَلْيَك لاَساَنَك ، وَ  ْماذاي  /"  ْلَيَسْعَك بَ ي ْ  ( . 2406 ) صحيح الّت ا
وقد بني أن من بكى من خشية هللا فأن هللا يظله حتت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله فقال : " ... ورجل ذكر هللا خاليا 

ُ َعْنُه  -ه عن أيب هريرة ( بل حرم هللا النار على من بكى من خشيت 660ففاضت عيناه "  . ) خ /  َي اَّللَّ     –َرضا
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قال : قال رسول هللا   :   - َصلَّى اَّللَّ

ْماذاي  /" ال يَلاُج النَّاَر رَُجٌل َبَكى ماْن َخْشَيةا هللاا َحىتَّ يَ ُعوَد اللَََّبُ يفا الضَّْرعا "   ( .  1633 ) صحيح الّت ا
أيت يزيد بني هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينني ، مث رأيته بعد ذلك بعني واحدة مث يقول احلسن بن عرفة : ر 

رأيته بعد ذلك وقد ذهبت عيناه فقلت له : اي أِب خالد ما فعلت العينان اجلميلتان ، فقال : ذهب هبما بكاء األسحار 
خلوف من عذاب هللا والرجاء يف رمحته . إن سلفنا الصاحل كانوا يتوجهون إىل هللا يف خشية وبكاء ووجل وطمع ا

واخلوف من غضبه والطمع يف رضاه واخلوف من معصيته والطمع يف توفيقه يدعون رهبم خوفًا وطمًعا والتعبري القرآين 
َراتا إان َُّهْم َكانُوا ُيَساراُعوَن يفا اخْلَي ْ يصور هذه املشاعر املرَتفة يف الضمري بلمسة واحدة حىت لكأهنا ُمس مة ملموسة ) 

عانيَ  إهنا الصورة املشرقة املضيئة لسلفنا الصاحل رضوان هللا (  90( ) األنبياء /  َويَْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاشا
 عليهم كانوا خيافون ويرجون وكانوا يبكون حىت يؤثر فيهم البكاء فبكاؤهم مثرة خشيتهم هلل قال تعاىل عنهم : 

 وقال أيًضا :  ( 109( ) اإلسراء /  لاأْلَْذقَانا يَ ْبُكوَن َوَيزايُدُهْم ُخُشوًعا َوخيَارُّونَ ) 
ُ باها َأْن يُوَصَل َوخَيَْشْوَن رَب َُّهْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احلْاَسابا  ُلوَن َما َأَمَر اَّللَّ ، فباخلوف واخلشية (  21( ) الرعد /  ) َوالَّذايَن َيصا

ارح وُيصل يف القلب الذبول واخلشوع والذلة واالستكانة والتواضع واخلضوع ، ويفارق حتّتق الشهوات وتتأدب اجلو 
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الكرب واحلسد ، بل يصري مستوعب اَلم خيوفه والنظر يف خطر عاقبته ، فَّل يتفرغ لغريه وال يكون له شغل إال  
طرات واخلطوات والكلمات ، املراقبة واحملاسبة واجملاهدة واحملافظة على األوقات واللحظات ومؤاخذة النفس ِبخل

ويكون حاله حال من وقع يف خمالب سبع ضار ال يدري أنه يغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلك ، فيكون ظاهره 
وِبطنه مشغواًل ِبا هو خائف منه ال متسع فيه لغريه . هذا حال من غلبه اخلوف واستوىل عليه وهكذا كان حال َجاعة 

 من الصحابة والتابعني .
 ول بَّلل بن سعد : عباد الرمحن ، هل جاءكم خمرب خيربكم أن شيًئا من أعمالكم تقبلت منكم أو شيء يق 

من خطاايكم غفرت لكم وهللا لو عجل لكم الثواب يف الدنيا الستقللتم كلكم ما افّتض عليكم من العبادة ، 
النار ، ويقول أيًضا : رب مسرور مغبون ،  وتنافسون يف جنة أكلها دائم وظلها تلك عقِب الذين اتقوا وعقِب الكافرين

 ورب مغبون ال يشعر، فويل ملن ِبن له الدليل وال يشعر َيكل ويشرب ويضحك ، وقد حق عليه يف قضاء هللا 
 أنه من أهل النار فيا ويل لك روًحا والويل لك جسًدا فلتبك ولتبك عليك البواكي لطول األبد .  -عز وجل  -

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ان الرسول فبمثل هذه العبارات ك وكان السلف جياهدون أنفسهم ويعظون غريهم حىت   - َصلَّى اَّللَّ
ينتبه الناس من غفلتهم ويصحوا من رقدهتم ويفيقوا من سكرهتم رجاء أن يدركوا من سبقهم إىل الطريق املستقيم ويكون 

 اء مكل فني .اخلوف دافًعا َلم على االستقامة ما كانوا على وجه األرض أحي
 فاهلل أسأل أن جيعلنا ممن إذا خافه أطاعه وابتعد عن معاصيه .

 : ينبغي ملن َل ُيزن أن خياف أن يكون من أهل النار ؛ ألن أهل اجلنة قالوا :  -يرمحه هللا  -قال إبراهيم التيمي 
 . (  34( ) فاطر /  ) احْلَْمُد َّللاَّا الَّذاي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ 

 احلزن مم ؟ اخلوف واإلشفاق والبكاء من خشية هللا ومن عذابه . لكن
ادين ، وقد أخرجوا حديًدا من النار فقام ينظر إليه ِبحلدَّ  فمر   ، وقال سعد بن األخرم : كنت أمشي مع ابن مسعود

 ويبكي .
 وعن ابن أيب الذِبب أن طلحة وزيًدا مرا بكري حداٍد فوقفا ينظران إليه يبكيان .

 رم بن حيان : إذا أصبح غدا ، فمرَّ أبكورة احلدادين فنظر إىل احلديد كيف ينفخ ، فيقف يبكي ، وكان ه
 ويستجري من النار .

وكان الكثري من الصاحلني يذكر النار ، وأنواع عذاهبا برؤية ما يشب ه به يف الدنيا ؛ كرؤية البحر وأمواجه ، والرؤوس 
 املشوية .

 ن الفرن ، وبكاء األطفال ، يتذكر بكاء أهل النار ، واحلر والربد ، ليس ألن األطفاليعين حىت الطعام إذا أخرج م
 من أهل النار ، لكن ألن بكاء األطفال ذك ره . 
بعضهم كان يذكر النار عند الطعام والشراب ، يذكر طعام أهل النار وشراب أهل النار ؛ عن العَّلء بن حممد قال : و 

يف فرن  -ه مغشًيا عليه فقلت المرأته : ما شأنه ؟ قالت : سجرت جارة لنا التنور ، دخلت على عطاء السلمي فرأيت
 فلما نظر إليه ُغشي عليه  . -عند اجلريان ، وضعت فيه حطب ، أوقدته ،

 : يفّتش فراشه مث يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى احلبة على املقلى ، مث يثب فيدرجه  -رمحه هللا ي -وهذا طاووس
 ويستقبل القبلة حىت الصباح ، ويقول : طري  ذكر جهنم نوم العابدين . -ويقوم  ويلفه ، –
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 وقال احلر  بن حصني الفزاري : رأيت شيًخا من بين فزارة أمر له خالد بن عبد هللا ِبائة ألف فأِب أن يقبلها ، 
 وقال : أذهب ذكر جهنم حَّلوة الدنيا من قليب . 

 : النار النار النار . -الناس ليوقظهم لصَّلة الفجر  يذكر -وكان يقول إذا قام من النوم 
 إذا ما الليل أظلم كابدوه        ***        فيسفر عنهم وه              ُم ركوعُ 
 أطار اخلوف نومهُم فقاموا      ***        وأهل النوم يف الدنيا هجوعُ 

 ولذلك كان الفراش والزاد من الدنيا قليل .
 التيمي له إخوة متعبدون فجاء الطاعون فاخّتمهم َجيًعا ، فقال يف راثئهم :كان عباد بن زايد 

 فتيٌة يعرف التخش ع فيه         م            كلهم أحكم القرآن غَّلم    ا
 قد برى جلده التهج    د حىت          عاد جلًدا مصفًرا وعظام         ا

 لون ِبتوا نياماتتجاِف عن الفراش من اخلو          ف إذا اجلاه
 أبنني وعربٍة وَني                                 ٍب          ويظلون ِبلنهار صيام                     ا .

ومن السلف من منعه خوف النار من الضحك ، قال احلجاج لسعيد بن جبري بلغين أنك َل تضحك ؟ قال : كيف 
 والزِبنية قد أعدت .أضحك وجهنم قد سعرت ، واألغَّلل قد نصبت ، 

 ومرض بعضهم ، وسقط خوفًا من النار ، فعطاء صار صاحب فراش سنني ، ما به علة معروفة .
 كانوا يرون أنه بدأ مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه من اخلوف .

نة خملدين ، وكمن عباًدا كمن رأى أهل اجلنة يف اجل  -عز وجل  -: إن هلل  -رمحه هللا تعاىل ي -قال احلسن البصري 
رأى أهل النار يف النار خملدين ؛ قلوهبم حمزونة ، وشرورهم مأمونة ، حوائجهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة ، صربوا أايًما 

قصارًا تعقب راحة طويلة ، أما الليل فمصافة أقدامهم ، تسيل دموعهم على خدودهم ، جيأرون إىل رهبم ربنا ربنا ، 
 ، بررة أتقياء ؛ كأهنم القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما ِبلقوم من مرض ،  وأما النهار فحلماء علماء

 أو خولطوا ولقد خالط القوم من ذكر اآلخرة أمر عظيم .
 مات من مساع آية :  -رمحه هللا ي -وروي من غري وجه أن علًيا بن الفضيل بن عياض 

َن اْلُمْؤمانانيَ َوَلْو تَ َرى إاْذ ُوقاُفوا َعَلى النَّارا ف َ )  اَيتا رَب اَنا َوَنُكوَن ما تَ َنا نُ َردُّ َواَل نَُكذ اَب ِبا  ( . 27( ) األنعام /  َقاُلوا اَي لَي ْ
سأل ابن خزمية يونس بن عبد األعلى عن سبب موت ابن وهب ؟ قال : قرأ عبد هللا كتاب األهوال ، فمر يف صفة 

 ش أايًما مث مات .النار فشهق فغشي عليه ، فُحمل إىل منزله فعا
 ) قال ُيىي ابن أيب كثري ( : " قطع قلوب اخلائفني طول اخللودين يف اجلنة أو النار " .

 ) وقال ابن السماك ( : قطع قلوب العارفني طول اخللودين يف اجلنة والنار .
ُ َعْنُه  -وخطب أبو موسى األشعري  َي اَّللَّ فبكى حىت سقطت دموعه على الناس ِبلبصرة ، فذكر يف خطبته النار  –َرضا

 املنرب ، وبكى الناس يومئٍذ بكاًء شديًدا .
ونظر عمر بن عبد العزيز إىل رجٍل عنده متغري اللون ، فقال : ما الذي أرى بك ؟ قال : أسقام وأمراض اي أمري 

بيت إال أن أخربك فإين املؤمنني ، إن شاء هللا . فأعاد عليه عمر ، فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثَّلاًث ، فقال : إذا أ
 ذقت حَّلوة الدنيا فصغر يف عيين زهرهتا ومَّلعبها ، واستوى عندي حجارهتا وذهبها ، ورأيت كأن الناس يساقون 
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إىل اجلنة ، وأان أساق إىل النار ، فأسهرت لذلك ليلي ، وأظمأت له هناري ، وكل ذلك صغري حقري يف جانب عفو  
 عقابه . وجنب  -عز وجل  -هللا وثواب هللا 

 كان عمر بن عبد العزيز ساكًتا وأصحابه يتحدثون ، قالوا : مالك ال تتكلم اي أمري املؤمنني ؟ قال : كنت مفكًرا 
 يف أهل اجلنة كيف يتزاورون فيها ، ويف أهل النار كيف يصطرخون فيها ، مث بكى .

اخلري كل يوٍم بعقولكم ، وشاهدوا املوقف كل  قال مغيث بن األسود : زوروا القبور كل يوٍم بفكركم . تفكروا يف جوامع
ِبلفريقني إىل اجلنة والنار هبممكم ،  -يعين من أرض احملشر الناس ينصرفون  -يوٍم بقلوبكم ، وانظروا إىل املنصرف ، 

 واشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكرى النار ومقامعها وأطباقها .
ب ، فإن أجابت على ذلك القلوب وإال نقلتها إىل املوقف ، وقال صاحل املري : للبكاء دواعي : الفكرة يف الذنو 

وإال فأعرض عليها التقلب بني  -يعين نفسك وارعوت وذلت هلل  -وتلك الشدائد واألهوال ، فإن أجابت إىل ذلك 
 أطباق النريان .

نافق لو كانت النار وقال سعيد اجلرمي : وهللا ما صدَّق عبد ِبلنار قط إال ضاقت عليه األرض ِبا رحبت ، وإن امل
 . -يعين مهما وعظ ، ومهما ذك ر ال يتذكر  -خلف ظهره َل يصدق هبا حىت يهجم عليها . 

قال ابن عيينة : قال إبراهيم التيمي : مثلت نفسي يف اجلنة آكل من مثارها ، وأعانق أبكارها ، مث مثلت نفسي يف النار 
 ها وأغَّلَلا ، فقلت لنفسي : أي شيٍء تريدين ؟ قالت : آكل من زقومها ، وأشرب من صديدها ، وأعاجل سَّلسل

 فاعملي . -ال زلت يف الدنيا  -أريد أن أرد إىل الدنيا فأعمل صاحلًا ، قال : فأنتا يف األمنية 
َث ْ  ْرُت أبا  َقالا َوَأْوزَارايَكْيَف اْحتاَيالا إاَذا َجاَء احلْاَساُب غَ    ًدا              َوقَ                          ْد ُحشا

 ارايَوَقْد َنَظْرُت إاىَل ُصْحفاي ُمَس                         وََّدٍة              ما  ْن ُشْؤما َذْنٍب َقدامٍي اْلَعْهدا َأْو طَ 
        َْوَم اْلَمَعادا َويَ ْوَم الذُّل ا َواْلَعارا َوَقْد ََتَلَّى لاَبْسطا اْلَعْدلا َخالاُق                         َنا               ي                   

          َدارا َعْدٍن َوَأْشَجاٍر َوَأنْ َهارا يَ ُفوُز ُكلُّ ُمطايٍع لاْلَعزايزا غَ                                            ًدا               با                         
دا الْ  ََلُْم نَعايٌم ُخُلوٌد ال نَ َفادَ   َبارايلَ                                             ُه               يُ                           َخلَُّدوَن باَدارا اْلَواحا

َن الت َّْعذايبا   يفا النَّارا َوَمْن َعَصى يفا قَ َرارا النَّارا َمْسَكنُ                  ُه               ال يَ           ْسَّتايُح ما
 يفَاْبُكوا َكثاريًا فَ َقْد َحقَّ اْلُبَكاُء َلُك                 ْم               َخ      ْوَف اْلَعَذابا باَدْمع َواكاٍف َجارا 

     اهاْم َعتَ ُقوُهْم عاْتَق َأبْ َرارا إانَّ اْلُمُلوَك إاَذا َشاَبْت َعباي                           ُدُهُم               يفا راق                        
بُت يفا الر اقا فَاْعتاْقينا  َن النَّارا َوَأْنَت اَي َخالاقاي َأْوىَل باَذا َكَرًم                              ا               ق  ْد شا  ما

ون مثل سلفنا علًما وعمًَّل هل من مشمر ؟ هل من خائف ؟ هل من سائر إىل هللا ؟ بعد هذا الذي مسعناه أرجو أن نك
 خوفًا ورجاًء وحمبًة فإن فعلنا ذلك كنا صادقني وكنا َنن املشمرين إن شاء هللا .

 و هنا سؤال قد جيول يف فكر القارئ و هو : هل شعر سلفنا الصاحل ِبلتقصري حىت يكون منهم هذا اخلوف ؟
ة تقصريهم أو نتيجة عصياهنم وكثرة ذنوهبم ، كَّل بل و اجلواب : َل يكن سلفنا الصاحل خيافون ويبكون ويتضرعون نتيج

 كانوا خيافون أن ال يتقبل هللا منهم .
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعائاَشَة ، َزْوجا النَّيبا ا  عن ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَلْت : َسأَْلُت َرُسوَل هللاا  -َصلَّى اَّللَّ َعْن َهذاها اآليَةا  -َصلَّى اَّللَّ

َلٌة ( قَاَلْت َعائاَشُة : َأُهُم الَّذايَن َيْشَربُوَن اخلَْمَر َوَيْسراُقوَن ؟: ) َوالَّ   قَاَل :  ذايَن يُ ْؤتُوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوجا
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ُقوَن ، َوُهْم خَيَاُفوَن َأنْ   د ايقا ، َوَلكان َُّهُم الَّذايَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َويَ َتَصدَّ ُهْم ) ُأولَئاَك  " ال اَي باْنَت الص ا ن ْ ال تُ ْقَبَل ما
ْماذاي  / َراتا َوُهْم ََلَا َساباُقوَن ( " ) صحيح الّت ا  ( . 3175  ُيَساراُعوَن يفا اخْلَي ْ

 قال احلسن : عملوا وهللا ِبلطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم ، إن املؤمن َجع إحسااًن وخشيًة 
 وإن املنافق َجع إساءًة وأمًنا .

وكان خوفهم أيًضا من أن يسلب أحدهم اإلميان عند قوته يقول ابن املبارك : إن البصراء ال َيمنون من أربع خصال : 
ذنب قد مضى ال يدري ما يصنع الرب فيه ، وعمر قد بقي ال يدري ما فيه من اَللكات ، وفضل قد أعطي لعله مكر 

ب ساعة ساعة أسرع من طرفة عني قد يسلب دينه وهو ال واستدراج وضَّللة قد زينت له فرياها هدى ومن زيغ القل
 يشعر  .

كان يكثر البكاء فقيل له : اي أِب عبد هللا بكاؤك هذا خوفًا من الذنوب ، فأخذ   -يرمحه هللا  -وهذا سفيان الثوري 
 ريرة سفيان تبًنا وقال : وهللا للذنوب أهون على هللا من هذا ولكن أخاف أن أسلب التوحيد . وهذا أبو ه

ُ َعْنُه  - َي اَّللَّ كان يقول يف آخر حياته : ) اللهم إين أعوذ بك أن أزين أو أعمل كبرية يف اإلسَّلم ( ، فقال له      –َرضا
بعض أصحابه : اي أِب هريرة ومثلك يقول هذا أو خيافه وقد بلغت من السن ما بلغت وانقطعت عنك الشهوات ، وقد 

 قال : ) وُيك ، وما يؤمنين وإبليس حي ( . شافهت النيب وِبيعته وأخذت عنه ،
وكان بَّلل بن سعد يقول يف دعائه : اللهم إين أعوذ بك من زيغ القلوب ، وتبعات الذنوب ومن مردايت األعمال 

ُ َعْنُه  -ومضَّلت الفنت ، قال أبو الدرداء  َي اَّللَّ : ) مال ال أرى حَّلوة اإلميان تظهر عليكم ، وهللا لو أن دب  –َرضا
الغابة وجد طعم اإلميان لظهر عليه حَّلوته ، ما خاف عبد على إميانه إال منحه وما أمن عبد على إميانه إال سلبه ( 

وكان من دعائه : ) اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك واي مصرف القلوب صرف قليب على طاعتك وطاعة 
ه : على ما تبكي من الدنيا فوهللا لقد كنت رسولك ( ، وملا احتضر عمر بن قيس املَّلئي بكى فقال له أصحاب

غضيض العيش أايم حياتك فقال : وهللا ما أبكي على الدنيا وإمنا أبكي خوفًا من أن أحرم اآلخرة . يقول اإلمام 
الغزال : وال يسلم من أهوال يوم القيامة إال من أطال فكره يف الدنيا فإن هللا ال جيمع بني خوفني على عبد فمن خاف 

ه األهوال يف الدنيا أمنها يف اآلخرة ولست أعين ِبخلوف رقة كرقة النساء تدمع عينيك ويرق قلبك حال املوعظة مث هذ
تنساه على القرب ، وتعود إىل َلوك ولعبك ، فما هذا من اخلوف يف شيء فمن خاف شيًئا هرب منه ، ومن رجا شيًئا 

على الطاعة ، وأبعد من رقة النساء خوف احلمقى إذا مسعوا طلبه ، فَّل ينجيك إال خوف مينعك من املعاصي وُيثك 
األهوال سبق إىل ألسنتهم االستعاذة فقال أحدهم : استعنت ِبهلل اللهم سلم سلم ، وهم مع ذلك مصرون على 

املعاصي اليت هي سبب هَّلكهم ، فالشيطان يضحك من استعاذته كما يضحك على من يقصده سبع ضار يف صحراء 
فإذا رأى أنياب السبع وصولته من بعد قال بلسانه : أعوذ هبذا احلصن احلصني وأستعني بشدة بنيانه ووراءه حصن 

وإحكام أركانه ، فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد يف مكانه فأىن يغين عنه ذلك من السبع وكذلك أهوال اآلخرة ليس َلا 
 ه مقصود سوى هللا تعاىل وال معبود غريه .حصن إال قول : ال إله إال هللا صادقًا ومعًن صدقه أن ال يكون ل

 . -سبحانه  –أن يرزقنا اجلنة ِبن ه ، وأن يعافينا من النار بفضله  -سبحانه وتعاىل  -نسأل هللا 
أن جيعلنا من األبرار ، وأن يدخلنا برمحته يف القوم الصاحلني ، وأن يغفر لنا ذنوبنا أَجعني ،  -عز وجل  -ونسأله 

 ينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .وصلى هللا على نب
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كتاب اإلميان   – 1   
 ) ِبب اإلخَّلص ( الذين ال خيلصون يف أعماَلم و هم أول من تسعر هبم النار

ُ َعْنُه  -َعْن ُسَلْيَماَن ْبنا َيَساٍر قَاَل تَ َفرََّق النَّاُس َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 1 َي اَّللَّ لا الشَّاما َأي َُّها َأهْ  (1)فَ َقاَل َلُه اَنتاُل  –َرضا
ْعَتُه ماْن َرُسولا اَّللَّا  ثْ َنا َحدايثًا مسَا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -الشَّْيُخ َحد ا ْعُت َرُسوَل اَّللَّا ،  - َصلَّى اَّللَّ قَاَل نَ َعْم ، مسَا  

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - يَ ُقوُل :   - َصلَّى اَّللَّ  
ْلَت فايَها ؟ قَاَل " إانَّ َأوََّل النَّاسا يُ ْقَضى يَ ْوَم الْ  َ باها فَ َعرََّفُه ناَعَمُه فَ َعَرفَ َها ، َقاَل َفَما َعما قاَياَمةا َعَلْيها َرُجٌل اْسُتْشهاَد فَُأيتا

َب َعَلى  َر باها قَاتَ ْلُت فايَك َحىتَّ اْسُتْشهاْدُت . قَاَل َكَذْبَت َوَلكانََّك قَاتَ ْلَت أَلْن يُ َقاَل َجرايٌء . فَ َقْد قايَل . مثَّ أُما  َفُسحا
َ باها فَ َعرَّفَ  ْلَت فايَها ؟ َوْجهاها َحىتَّ أُْلقاَى يفا النَّارا ، َوَرُجٌل تَ َعلََّم اْلعاْلَم َوَعلََّمُه َوقَ َرَأ اْلُقْرآَن ، فَُأيتا ُه ناَعَمُه فَ َعَرفَ َها ، قَاَل َفَما َعما

ٌ . َوقَ َرْأَت اْلُقْرآَن لايُ َقاَل  قَاَل تَ َعلَّْمُت اْلعاْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقَ َرْأُت فايكَ  اْلُقْرآَن . قَاَل َكَذْبَت َوَلكانََّك تَ َعلَّْمَت اْلعاْلَم لايُ َقاَل َعاَلا
ُ َعَلْيها وَ  قَارائٌ ُهَو  َب َعَلى َوْجهاها َحىتَّ أُْلقاَي يفا النَّارا . َورَُجٌل َوسََّع اَّللَّ َر باها َفُسحا ْن َأْصَنافا أَ . فَ َقْد قايَل ، مثَّ أُما ْعطَاُه ما

ْلَت فايَها ؟ قَاَل َما تَ رَْكُت ماْن َسبا  َ باها فَ َعرََّفُه ناَعَمُه فَ َعَرفَ َها ، قَاَل َفَما َعما َفَق فايَها إاالَّ اْلَمالا ُكل اها ، فَُأيتا يٍل حتُابُّ َأْن يُ ن ْ
َب َعَلى َوْجهاها مثَّ أُْلقاَي َأنْ َفْقُت فايَها َلَك ، قَاَل َكَذْبَت َوَلكانََّك فَ َعْلَت لايُ قَ  َر باها َفُسحا اَل ُهَو َجَواٌد . فَ َقْد قايَل ، مثَّ أُما  

( . 5032يفا النَّارا "  ) م /   
ْماذاي  و رواه  أطول من هذا و فيه : الّت ا  

ثَُه َأنَُّه ، َدَخَل ا  – 2 يَّ ، َحدَّ يَنَة ، فَإاَذا ُهَو باَرُجٍل َقْد اْجَتَمَع َعَلْيها النَّاُس ، عن ُعْقَبَة ْبنا ُمْسلاٍم ، َأنَّ ُشَفيًّا اأَلْصَبحا ْلَمدا
ْنُه َحىتَّ قَ َعْدُت بَ نْيَ يََدْيها َوُهَو ُُيَد اُث النَّ  اَس ، فَ َلمَّا َسَكَت َوَخََّل قُ ْلُت فَ َقاَل : َمْن َهَذا ؟ فَ َقاُلوا : َأبُو ُهَريْ َرَة ، َفَدنَ ْوُت ما

ْعَتُه ماْن َرُسولا هللاا َلُه : َأْسأَُلَك حباَ  ثْ َتينا َحدايثًا مسَا َقٍ  َلَما َحدَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قٍ  َوحبا  َعَقْلَتُه َوَعلاْمَتُه ،  -َصلَّى اَّللَّ
ثَنايها َرُسوُل هللاا  ثَ نََّك َحدايثًا َحدَّ ُ َعَلْيها وَ  -فَ َقاَل َأبُو ُهَريْ َرَة : َأفْ َعُل ، أَلَُحد ا ( 2)َعَقْلُتُه َوَعلاْمُتُه ، مثَّ َنَشَغ  -َسلََّم َصلَّى اَّللَّ

ثَنايها َرُسوُل هللاا  ثَ نََّك َحدايثًا َحدَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  - َأبُو ُهَريْ َرَة َنْشَغًة َفَمَكثْ َنا َقلايًَّل مثَّ َأفَاَق ، فَ َقاَل : أَلَُحد ا يفا َهَذا  -َصلَّى اَّللَّ
ُرُه ، مثَّ َنَشَغ َأبُو ُهَريْ َرَة َنْشَغًة َشدايَدًة ، مثَّ َأفَاَق َفَمَسَح َوْجَهُه فَ َقاَل : َأفْ َعُل ، أَلُ البَ ْيتا َما َمَعَنا َأَحٌد غَ  ثَ نََّك رْياي َوَغي ْ َحد ا

ثَنايها َرُسوُل هللاا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َحدايثًا َحدَّ ُرُه ، مثَّ َنَشَغ َوَأاَن َوُهَو يفا َهَذا البَ ْيتا َما َمعَ  -َصلَّى اَّللَّ  َنا َأَحٌد َغرْياي َوَغي ْ
ُ  -اَل : َحدََّثينا َرُسوُل هللاا َأبُو ُهَريْ َرَة َنْشَغًة َشدايَدًة ، مثَّ َماَل َخارًّا َعَلى َوْجهاها فََأْسَنْدتُُه َعَليَّ َطوايًَّل ، مثَّ َأفَاَق فَ قَ  َصلَّى اَّللَّ

نَ ُهْم وَُكلُّ ُأمٍَّة َجاثاَيٌة  : َأنَّ اَّللََّ  -َعَلْيها َوَسلََّم  َي بَ ي ْ ، فََأوَُّل َمْن تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل إاَذا َكاَن يَ ْوُم القاَياَمةا يَ ْنزاُل إاىَل العاَبادا لايَ ْقضا
ُ لاْلَقارائا : َأََلْ ُأَعل اْمَك َما َأنْ َزْلُت يَْدُعو باها رَُجٌل ََجََع الُقْرآَن ، َورَُجٌل قُتاَل يفا َسبايلا هللاا ، َوَرُجٌل َكثارُي اْلَمالا ، فَ يَ ُقوُل  اَّللَّ

ْلَت فايَما ُعل اْمَت ؟ قَاَل : ُكْنُت َأُقوُم باها آاَنَء اللَّ  . قَاَل : َفَماَذا َعما ْيلا َوآاَنَء الن ََّهارا ، َعَلى َرُسولا ؟ قَاَل : بَ َلى اَي َرب ا
ُ َلُه : َكَذْبَت ، َوتَ ُقوُل  ُ : َبْل َأَرْدَت َأْن يُ َقاَل : إانَّ ُفَّلاًن قَاراٌئ فَ َقْد قايَل َذاَك فَ يَ ُقوُل اَّللَّ  َلُه اْلَمَّلَئاَكُة : َكَذْبَت ، َويَ ُقوُل اَّللَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
لنُّونا يفا َأوَّله ، َوبَ ْعد اأْلَلاف اَتء ُمثَ نَّاة فَ ْوق ، َوُهَو : اسم رجل وليس بصفة كما ظنه بعضهم  وهو : اَنتال ْبن ق َ : انتال   (1) ْيس الشَّاماي  ماْن َأْهل فاَلْسطاني ، ِبا

باري قَ ْومه وبيَّنه يف رواية ابن ماهان فقال : انتل أحد أهل الشام وهذا بنيَّ واضح وأوىل الروايتني وأوجه يف الكَّلمَوُهَو اَتباعاي  ، وََكاَن َأبُوُه َصَحابايًّا ، وََكاَن اَنتال كَ   
نيا اْلُمْعَجَمةا بَ ْعَدَها َغنْيٌ ُمْعَجَمٌة َأْي َشهاَق َحىتَّ َكاَد يُ ْغَشى َعَلْيها َأَسًفا َأْو  (2) ُه اْلُمْنذارايُّ . َوقَاَل اجْلََزرايُّ يفا الن اَهايَةا : النَّْشُغ يفا اأْلَْصلا َخْوفًا قَالَ بَفْتحا النُّونا َوالش ا

ْنَساُن َذلاَك َتَشوُّقًا إاىَل َشْيٍء فَائاٍت َوأَ  َا يَ ْفَعُل اإْلا ُلُغ باها اْلَغْشُي َوإامنَّ   َسًفا َعَلْيها َوماْنه .ُ الشَّهايُق َحىتَّ َيَكاَد يَ ب ْ
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با   ْع َعَلْيَك َحىتَّ ََلْ َأَدْعَك حَتَْتاُج إاىَل َأَحٍد ؟ قَاَل : بَ َلى اَي رَ  َويُ ْؤَتى باَصاحا ُ َلُه : َأََلْ ُأَوس ا ب ا ، قَاَل : اْلَمالا فَ يَ ُقوُل اَّللَّ
ُ َلُه : َكَذبْ  َم َوَأَتَصدَُّق ، فَ يَ ُقوُل اَّللَّ ُل الرَّحا ُتَك ؟ قَاَل : ُكْنُت َأصا ْلَت فايَما آتَ ي ْ َت ، َوتَ ُقوُل َلُه اْلَمَّلئاَكُة : َكَذْبَت َفَماَذا َعما

لَّذاي قُتاَل يفا  ُ تَ َعاىَل : َبْل َأَرْدَت َأْن يُ َقاَل : ُفَّلٌن َجَواٌد فَ َقْد قايَل َذاَك ، َويُ ْؤَتى ِبا ُ َلُه : ، َويَ ُقوُل اَّللَّ  َسبايلا هللاا ، فَ يَ ُقوُل اَّللَّ
ُ تَ َعاىَل َلُه : َكَذْبَت ، َوتَ ُقوُل َلُه  يفا َماَذا قُتاْلَت ؟ فَ يَ ُقوُل : ُأماْرتُ  جلاَهادا يفا َسبايلاَك فَ َقاتَ ْلُت َحىتَّ قُتاْلُت ، فَ يَ ُقوُل اَّللَّ ِبا

 : ُ  اْلَمَّلئاَكُة : َكَذْبَت ، َويَ ُقوُل اَّللَّ
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  - َبْل َأَرْدَت َأْن يُ َقاَل : ُفَّلٌن َجرايٌء ، فَ َقْد قايَل َذاَك ، مثَّ َضَرَب َرُسوُل هللاا   َعَلى رُْكَبيتا فَ َقاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

 " اَي َأَِب ُهَريْ َرَة ، ُأولَئاَك الثََّّلثَُة َأوَُّل َخْلقا هللاا ُتَسعَُّر هبااُم النَّاُر يَ ْوَم القاَياَمةا " 
ََذا قَاَل َأبُو ُعْثَماَن :  َوقَاَل الَولايُد َأبُو ُعْثَماَن : فََأْخبَ َرينا ُعْقَبُة ْبُن ُمْسلامٍ  َأنَّ ُشَفيًّا ، ُهَو الَّذاي َدَخَل َعَلى ُمَعاوايََة فََأْخبَ َرُه هبا

َقاَل ُمَعاوايَُة : َذا َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة ، ف َ َوَحدََّثينا الَعَّلُء ْبُن َأيبا َحكايٍم ، َأنَُّه َكاَن َسيَّاًفا لاُمَعاوايََة َفَدَخَل َعَلْيها َرُجٌل ، فََأْخبَ َرُه هباَ 
َن النَّاسا ؟ مثَّ َبَكى ُمَعاوايَُة بَُكاًء َشدايًدا َحىتَّ ظَنَ نَّا  َْن بَقاَي ما َُؤالءا َهَذا َفَكْيَف ِبا َأنَُّه َهالاٌك ، َوقُ ْلَنا َقْد َجاَءاَن َهَذا َقْد فُعاَل هبا

نْ َيا َوزاينَ تَ َها نُ َوف ا الرَُّجُل باَشرٍ  ، مثَّ َأَفاَق ُمَعاوايَُة َوَمَسَح َعْن َوجْ  ُ َوَرُسولُُه ) َمْن َكاَن يُرايُد احلََياَة الدُّ هاها ، َوقَاَل : َصَدَق اَّللَّ
َرةا إاالَّ النَّاُر  ْم َأْعَماََلُْم فايَها َوُهْم فايَها ال يُ ْبَخُسوَن ُأولَئاَك الَّذايَن لَْيَس ََلُْم يفا اآلخا يَها َوَِبطاٌل َما  َوَحباَط َما َصنَ ُعوا فا إالَْيها

ْماذاي  /  ( . 2382َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ( ) صحيح الّت ا  

 
ُ َعْنُه  -َعْن َكْعبا ْبنا َمالاٍك   – 3 َي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل هللاا  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : مسَا  يَ ُقوُل :  -َصلَّى اَّللَّ

ُ النَّاَر " " َمْن طََلَب العاْلَم لاُيَجاراَي باها الُعلَ   َماَء َأْو لاُيَماراَي باها السَُّفَهاَء َأْو َيْصراَف باها ُوُجوَه النَّاسا إالَْيها َأْدَخَلُه اَّللَّ
ْماذاي   /   ( . 2654) صحيح الّت ا

 
ُ َعْنُه  -َعْن َجابارا ْبنا َعْبدا هللاا   - 4  َي اَّللَّ َّ   –َرضا  قَاَل :  -َسلََّم َصلَّى هللا َعلْيها و  -َأنَّ النَّيبا

 الاَس ، َفَمْن فَ َعَل َذلاَك فَالنَّاُر النَّاُر " " ال تَ َعلَُّموا اْلعاْلَم لاتُ َباُهوا باها اْلُعَلَماَء ، َوال لاُتَماُروا باها السَُّفَهاَء ، َوال َّتَي َُّروا باها اْلَمجَ 
 ( . 254) صحيح ابن ماجة / 
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 الذي يشرك ِبهلل 
ُ َعْنُه  -سا ْبنا َمالاٍك َعْن َأنَ   - 5    َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَِّبا ا  –َرضا قَاَل :   - َصلَّى اَّللَّ  

 ُ َا ؟  -تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل  -" يَ ُقوُل اَّللَّ نْ َيا َوَما فايَها َأُكْنَت ُمْفَتدااًي هبا فَ يَ ُقوُل نَ َعْم ، أَلْهَونا َأْهلا النَّارا َعَذاًِب َلْو َكاَنْت َلَك الدُّ
لَ  ْن َهَذا َوَأْنَت ِفا ُصْلبا آَدَم َأْن ال ُتْشراَك ، َأْحَسُبُه قَاَل َوال ُأْدخا ْنَك َأْهَوَن ما َك النَّاَر فَأَبَ ْيَت إاالَّ فَ يَ ُقوُل َقْد َأَرْدُت ما

ْرَك " .  الش ا
( . 3334و اللفظ له ،  خ /   7261) م /    

 
بهالذي ينازع هللا فيما خيتص   

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 6 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا : - َصلَّى اَّللَّ  
يَ نْيا َفَكاَن َأَحُدمُهَا يُْذناُب َواآلَخُر ُُمَْتهاٌد يفا اْلعاَباَدةا َفكَ  ُد يَ َرى اَن "  َكاَن َرُجَّلنا يفا َبينا إاْسَرائايَل ُمَتآخا ال يَ َزاُل اْلُمْجَتها

رْ  ْر فَ َقاَل َخل اينا َوَريب ا َأبُعاْثَت َعَليَّ رَقايًبا ؟ فَ َقاَل :  اآلَخَر َعَلى الذَّْنبا فَ يَ ُقوُل َأْقصا . فَ َوَجَدُه يَ ْوًما َعَلى َذْنٍب فَ َقاَل َلُه َأْقصا
ُلَك اَّللَُّ  ُ َلَك َأْو ال يُْدخا ََذا اْلُمْجَتهادا َأُكْنَت  َواَّللَّا ال يَ ْغفاُر اَّللَّ اجْلَنََّة . فَ ُقباَض َأْرَواُحُهَما فَاْجَتَمَعا عاْنَد َرب ا اْلَعاَلمانَي فَ َقاَل َلا

: اْذَهُبوا باها إاىَل  اَل لاخآَخرا يبا َعالاًما ؟ َأْو ُكْنَت َعَلى َما يفا يَداي قَادارًا ؟ َوقَاَل لاْلُمْذنابا : اْذَهْب فَاْدُخلا اجْلَنََّة باَرمْحَيتا َوقَ 
 النَّارا " . 

َرَتُه " .  ي باَيداها لََتَكلََّم باَكلاَمٍة َأْوبَ َقْت ُدنْ َياُه َوآخا  قَاَل َأبُو ُهَريْ َرَة : َوالَّذاي نَ ْفسا
( . 4901)  صحيح أيب داود /   

 

 الكافر أو الفاجر
ُ َعْنُه  -َعنا اْلبَ َراءا ْبنا َعازاٍب   - 7 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : َخَرْجَنا َمَع َرُسولا اَّللَّا  -َرضا  يف َجَنازَةا َرُجلٍ  -َصلَّى اَّللَّ

َنا إاىَل اْلَقرْبا َوَلمَّا ماَن األَْنَصارا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  - ، َفَجَلَس َرُسوُل اَّللَّا  يُ ْلَحدْ  ، فَانْ تَ َهي ْ َا َعَلى َوَجَلْسَنا َحْوَلُه َكأَ  -َصلَّى اَّللَّ منَّ
رُ  َنا الطَّي ْ :  َيداها ُعوٌد يَ ْنُكُت باها يفا اأَلْرضا ، فَ َرَفَع رَْأَسُه فَ َقالَ ، وب رُُءوسا  

َّللَّا ماْن َعَذابا اْلَقرْبا " َمرَّتَ نْيا ، َأْو َثََّلاًث ، زَاَد يفا  َوقَاَل : رواية" اْسَتعايُذوا ِبا  
نَي يُ َقاُل َلُه : اَي َهَذا ، َمْن رَبَُّك َوَما دايُنَك َوَمْن نَبايَُّك ؟ " َوإانَُّه لََيْسَمُع َخْفَق ناَعاَلاامْ  "  إاَذا َولَّْوا ُمْدبارايَن حا  

ُ . فَ يَ ُقوالنا َلُه : َما دايُنَك  َوَيَْتايها َمَلَكانا ويف رواية  "  َ اَّللَّ ؟ فَ ُيْجلاَساناها فَ يَ ُقوالنا َلُه : َمْن رَبَُّك ؟ فَ يَ ُقوُل : َريب ا  
 فَ يَ ُقوُل : دايينا اإلاْسَّلم . فَ يَ ُقوالنا َلُه : َما َهَذا الرَُّجُل الَّذاي بُعاَث فايُكْم ؟ فَ يَ ُقوُل : 

ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -ُهَو َرُسوُل اَّللَّا  .  -َصلَّى اَّللَّ  
( ورواُه أمحُد  4753"  ) صحيح أيب داود /  َوَصدَّْقتُ  فَ يَ ُقوالنا : َوَما يُْدرايَك ؟ فَ يَ ُقوُل : قَ َرْأُت كاَتاَب اَّللَّا َوآَمْنُت باها 

ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -: قَاَل : َخَرْجَنا َمَع َرُسولا اَّللَّا ِبسناٍد رواته حمتج هبم يف الصحيح أطول من هذا ولفظه   -َصلَّى اَّللَّ
َّللَّا : "  فَ َرَفَع رَْأَسُه ، فَ َقالَ فذكر مثله إىل أن قال :    ماْن َعَذابا اْلَقرْبا َمرَّتَ نْيا ، َأْو َثَّلاًث  ، اْسَتعايُذوا ِبا
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َرةا ، نَ َزَل إالَ   نْ َيا َوإاقْ َباٍل ماَن اآلخا َن الدُّ َن إاَذا َكاَن يفا اْنقاطَاٍع ما ْيها َمَّلَئاَكٌة ماَن السََّماءا بايُض مثَّ قَاَل : إانَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤما
ْن َأْكَفانا اجْلَنَّةا ، َوَحُنوطٌ  اْلُوُجوها ، َكَأنَّ ُوُجوَهُهمُ  ْنهُ  الشَّْمُس ، َمَعُهْم َكَفٌن ما ،  َمدَّ اْلَبَصرا  ماْن َحُنوطا اجْلَنَّةا ، َحىتَّ جَيْلاُسوا ما

ها ، فَ يَ ُقوُل : َأي َّتُ َها الن َّْفُس الطَّ  ي إاىَل َمْغفاَرٍة  ماَن هللاا وجيَايُء َمَلُك اْلَمْوتا ، َعَلْيها السََّّلُم ، َحىتَّ جَيْلاَس عاْنَد رَْأسا ي اَبُة ، اْخُرجا
َقاءا ، فَ َيْأُخُذَها . َوراْضَوانٍ  يُل اْلَقْطَرُة ماْن يفا ا الس ا يُل َكَما َتسا يفا يَداها َطْرَفَة َعنْيٍ  ، فَإاَذا َأَخَذَها ََلْ َيَدُعوَها قَاَل : " فَ َتْخُرُج َتسا

َها َكَأْطَيبا نَ ْفَحةا ماْسكٍ َحىتَّ َيَُْخُذوَها ، فَ َيْجَعُلوَها  ن ْ َدْت َعَلى َوْجها  يفا َذلاَك اْلَكَفنا ، َويفا َذلاَك احْلَُنوطا ، َوخَيُْرُج ما ُوجا
َا ، َعَلى َمإَلٍ  َا ، َفََّل مَيُرُّوَن ، يَ ْعينا هبا َن اْلَمََّلئاَكةا ، إاالَّ قَاُلوا : َما هَ  اأْلَْرضا ، " قَاَل : " فَ َيْصَعُدوَن هبا َذا الرُّوُح الطَّي اُب ؟ ما

ن ْ  فَ يَ ُقوُلوَن : ُفََّلُن ْبُن ُفََّلنٍ  َا إاىَل السََّماءا الدُّ تَ ُهوا هبا نْ َيا ، َحىتَّ يَ ن ْ َا يفا الدُّ ْحَسنا َأمْسَائاها الَّيتا َكانُوا ُيَسمُّونَُه هبا َيا ، ، أبَا
تَ َهى باها إاىَل السََّماءا السَّاباَعةا   مانْ  فَ َيْستَ ْفتاُحوَن َلُه ، فَ يُ ْفَتُح ََلُْم ؛ فَ ُيَشي اُعهُ  ُكل ا مَسَاٍء ُمَقرَّبُوَها إاىَل السََّماءا الَّيتا تَلايَها ، َحىتَّ يُ ن ْ

هَ  ن ْ ُ َعزَّ َوَجلَّ : اْكتُ ُبوا كاَتاَب َعْبداي يفا عال اي انَي ، َوَأعايُدوُه إاىَل اأْلَْرضا ، فَإاين ا ما ، َوفايَها ُأعايُدُهْم ،  ا َخَلْقتُ ُهمْ ، فَ يَ ُقوُل اَّللَّ
َها ُأْخراُجُهْم اَترًَة ُأْخَرى  ن ْ ". قَاَل : " فَ تُ َعاُد ُروُحُه يفا َجَسداها ، فَ َيْأتايها َمَلَكانا ، فَ ُيْجلاَساناها ، فَ يَ ُقواَلنا َلُه : َمْن رَبَُّك ؟  َوما

ُ ، فَ يَ ُقواَلنا َلُه : َما دايُنَك ؟ ف َ  َ اَّللَّ ْسََّلُم ، فَ يَ ُقواَلنا َلُه : َما َهَذا الرَُّجُل الَّذاي بُعاَث فايُكْم ؟ فَ يَ ُقوُل : َريب ا َ اإْلا يَ ُقوُل : دايينا
ها ، فَ يَ ُقواَلنا َلُه : َوَما عاْلُمَك ؟ فَ يَ ُقوُل : قَ َرْأُت كاَتاَب اَّللَّا ، فَآَمْنُت با  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -فَ يَ ُقوُل : ُهَو َرُسوُل اَّللَّا 

َن اجْلَنَّةا  َوَصدَّْقُت ، فَ يُ َناداي ُمَناٍد  ، َوافْ َتُحوا َلُه َِبًِب  إاىَل اجْلَنَّةا . قَاَل :  من السََّماءا : َأْن َصَدَق َعْبداي ، فََأْفراُشوُه ما
َها ، َوطايباَها ، َويُ ْفَسُح َلُه يفا قَ رْباها َمدَّ َبَصراها  ْن َرْوحا َوَيَْتايها َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجها ، َحَسُن الث اَيابا ، طَي اُب . قَاَل :  فَ َيْأتايها ما

لَّذاي َيُسرَُّك ، َهَذا يَ ْوُمَك الَّذاي ُكْنَت تُوَعُد ، فَ يَ ُقوُل َلُه : َمْن َأْنَت ؟  ْر ِبا فَ َوْجُهَك اْلَوْجُه جيَايُء الر ايحا ، فَ يَ ُقوُل : َأْبشا
رْيا ، فَ يَ ُقوُل : َأاَن َعمَ  خلَْ َع إاىَل َأْهلاي َوَمالا . قَاَل : َوإانَّ اْلَعْبَد اْلكَ ِبا افاَر ُلَك الصَّالاُح ، فَ يَ ُقوُل : َرب ا َأقاما السَّاَعَة َحىتَّ َأْرجا

َرةا ، نَ َزَل إالَْيها َمَّلئاَكٌة ُسوُد اْلُوُجوها ، َن اآلخا نْ َيا َوإاقْ َباٍل ما َن الدُّ ْنُه َمدَّ  ُم اْلُمُسوُح ،َمَعهُ  إاَذا َكاَن يفا اْنقاطَاٍع ما فَ َيْجلاُسوَن ما
ها ، فَ يَ ُقوُل : َأي َّتُ َها الن َّْفُس اخْلَبايَثُة  ي إاىَل َسَخٍط ماَن هللاا اْلَبَصرا ، مثَّ جيَايُء َمَلُك اْلَمْوتا ، َحىتَّ جَيْلاَس عاْنَد رَْأسا  ، اْخُرجا

 َوَغَضٍب .
َتزاُعَها تَ زَُع السَّفُّودُ   فَ تُ َفرَُّق يفا َجَسداها ، فَ يَ ن ْ ُلولا ، فَ َيْأُخُذَها ، فَإاَذا َأَخَذَها ََلْ َيَدُعوَها َكَما يُ ن ْ يفا َيداها َطْرَفَة  ماَن الصُّوفا اْلَمب ْ

يَفةٍ  َعنْيٍ  َها َكأَنْ نَتا جا ن ْ َا  َحىتَّ جَيَْعُلوَها يفا تاْلَك اْلُمُسوحا ، َوّْتُرُج ما َا ، َفَّل مَيُرُّوَن هبا َدْت َعَلى َوْجها اأَلْرضا ، فَ َيْصَعُدوَن هبا ُوجا
قْ بَ  َن اْلَمَّلئاَكةا ، إاالَّ َقالُوا : َما َهَذه الرُّوُح اخْلَبايثة ؟ فَ يَ ُقوُلوَن : ُفَّلُن ْبُن ُفَّلٍن أبَا َا َعَلى َمأَلٍ ما حا َأمْسَائاها الَّيتا َكاَن ُيَسمَّى هبا

نْ َيا ، فَ ُيْستَ ْفَتُح َلُه ، َفَّل يُ ْفَتُح َلُه ، مثَّ قَ َرَأ َرُسوُل هللاا يفا الدُّ  ا إاىَل السََّماءا الدُّ تَ َهى هبا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  - نْ َيا ، َحىتَّ يُ ن ْ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعزَّ  ( 40( ) األعراف /  َمُل يفا َسم ا اخلْاَياطا ) ال تُ َفتَُّح ََلُْم َأبْ َواُب السََّماء َوال يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ يَلاَج اجلَْ  – فَ يَ ُقوُل اَّللَّ

نيٍ  ج ا َن  َوَجلَّ : اْكتُ ُبوا كاَتابَُه يفا سا َا َخرَّ ما َّللَّا َفَكَأمنَّ يفا اأَلْرضا السُّْفَلى ، مث ُتْطَرُح ُروُحُه َطْرًحا . مثَّ قَ َرَأ : ) َوَمن ُيْشراْك ِبا
يقٍ  السََّماء فَ َتْخَطُفهُ  ُر َأْو تَ ْهواي باها الر ايُح يفا َمَكاٍن َسحا .  ( 31( ) احلج /  الطَّي ْ  

 َهاْه ال َأْدراي ، فَ يَ ُقوالنا َلُه فَ تُ َعاُد ُروُحُه يفا َجَسداها ، َوَيَْتايها َمَلَكانا ، فَ ُيْجلاَساناها ، فَ يَ ُقوالنا َلُه : َمْن رَبَُّك ؟ فَ يَ ُقوُل : َهاهْ 
ال َأْدراي ، فَ يَ ُقوُل : َهاْه َهاْه ال َأْدراي ، فَ يَ ُقوالنا َلُه : َما َهَذا الرَُّجُل الَّذاي بُعاَث فايُكْم ؟ فَ يَ ُقوُل : َهاْه َهاْه  : َما دايُنَك ؟

َن النَّارا ، َوافْ َتُحوا َلُه َِبِبً  َها  ،  ، إاىَل النَّارا  فَ يُ َناداي ُمَناٍد ماَن السََّماءا َأْن َكَذَب ، فَأْفراُشوه ما فَ َيْأتايها ماْن َحر اَها ، َومَسُوما
ُرُه َحىتَّ َّتَْتلاَف فايها َأْضَّلُعُه ، َوَيَْتايها رَُجٌل قَبايُح اْلَوْجها ، قَبايُح الث اَيابا  ْر َوُيَضيَُّق َعَلْيها قَ ب ْ ُ الر ايحا ، فَ يَ ُقوُل : َأْبشا ، ُمْننتا

لَّذاي َيُسوُءَك ، َهَذا يَ ْوُمَك الَّذا  لشَّر ا ، فَ يَ ُقوُل : َأاَن ِبا ي ُكْنَت تُوَعُد ، فَ يَ ُقوُل : َمْن َأْنَت ؟ فَ َوْجُهَك اْلَوْجُه القبيح جيَايُء ِبا
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فَيْأتايها آٍت قَبايُح اْلَوْجها ،  " " . ) صحيح ( ويف رواية له ِبعناه وزاد :َعَمُلَك اخْلَبايُث ، فَ يَ ُقوُل : َرب ا ال تُقاما السَّاَعَة  
ُ  قَبايحُ  ََواٍن ماَن هللاا ، َوَعَذاٍب ُمقايٍم ، فَ يَ ُقوُل : َبشََّرَك اَّللَّ ْر هبا ُ الر ايحا فَ يَ ُقوُل : َأْبشا لشَّر ا َمْن َأْنَت ؟ فَ يَ ُقوُل الث اَيابا ، ُمْننتا ِبا

َيةا هللاا   ، َفَجَزاَك بَشر ا ، مثَّ يُ َقيَُّض َلُه َأْعَمى َأَصمُّ َأْبَكُم : َأاَن َعَمُلَك اخْلَبايُث ، ُكْنَت َبطايًئا َعْن طَاَعةا هللاا ، َسرايًعا يفا َمْعصا
ْرزَبَةٌ  ُ َكَما َكاَن ، ف َ  يفا يَداها ما رَي تُ َراًِب ، مثَّ يُعايُدُه اَّللَّ َا َجَبٌل َكاَن تُ َراًِب ، فَ َيْضرابُُه َضْربًَة فَيصا َيْضرابُُه َضْربًَة ُأْخَرى ، َلْو ُضراَب هبا

يحُ   ".  َصْيَحًة َيْسَمُعُه ُكلُّ َشْيٍء إاالَّ الث ََّقَلنْيا  ، فَ َيصا
ْن فُ ُرشا النَّارا قال الرباء :  َن النَّارا َومُيَهَُّد ما  .   مثَّ يُ ْفَتُح َلُه َِبٌب ما

غيب / ) صحيح ( . ) صحيح الّت  ) رواُه أمحُد ، وأبو داود ، وابُن خزمية ، واحلَاكاُم ، والَبيَهقاي  ( حتقيق األلباين
يف صحيح اجلامع . 1676انظر حديث رقم : (  ، و  3558  

 

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -الذين ارتدوا بعد النيب     - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 8 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
َنا َأاَن قَا  ْم فَ َقاَل َهُلمَّ ، فَ ُقْلُت : َأْيَن ؟ قَاَل : إاىَل النَّارا  ئاٌم إاَذا زُْمَرةٌ " بَ ي ْ ْن بَ ْيينا َوبَ ْيناها  َواَّللَّا ، َحىتَّ إاَذا َعَرفْ تُ ُهْم َخَرَج رَُجٌل ما

ُم اْلَقْهَقَرى ْن بَ ْيينا ،  قُ ْلُت َوَما َشْأنُ ُهْم ؟ قَاَل إان َُّهُم اْرَتدُّوا بَ ْعَدَك َعَلى َأْدَِبراها مثَّ إاَذا زُْمَرٌة ، َحىتَّ إاَذا َعَرفْ تُ ُهْم َخَرَج رَُجٌل ما
ْم فَ َقاَل َهُلمَّ ، قُ ْلُت : َأْيَن ؟ قَاَل : إاىَل النَّارا َواَّللَّا ، قُ ْلُت : َما َشْأنُ ُهْم ؟ قَاَل : إان َّهُ  ُم َوبَ ْيناها ُم اْرَتدُّوا بَ ْعَدَك َعَلى َأْدَِبراها

ْثُل مَهَلا الن ََّعم اْلَقْهَقَرى ُهْم إاالَّ ما ن ْ ( . 6587" . ) خ /  ، َفَّل ُأرَاُه خَيُْلُص ما  
 
 

الذي يعبدمها من ِبب أوىل، و القمر الشمس و   
ُ َعْنُه  - َعْن َأَنسا ْبنا َمالاكٍ   - 9 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا َقاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
"  شَّْمَس َواْلَقَمَر ثَ ْورَانا َعقاريَانا يفا النَّارا إانَّ ال"    

يف صحيح اجلامع ( . 1643) رواُه الطيالسي ، حتقيق األلباين ) صحيح ( انظر حديث رقم :   

 
إن عمل صاحلًاالكافر و   

ُهما  -َعْن ابنا ُعَمَر   - 10 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ٌّ إاىَل النَّيبا ا  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - قَاَل : َجاَء َأْعَرايبا فَ َقاَل : - َصلَّى اَّللَّ  
َم ، وََكاَن وََكاَن ، َفَأْيَن ُهَو ؟ قَاَل : " يفا النَّارا " ، قَاَل :  ُل الرَّحا ْن َذلاَك ،  اَي َرُسوَل هللاا ، إانَّ َأيبا َكاَن َيصا َفَكأَنَُّه َوَجَد ما

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللاا  فَ َقاَل : اَي َرُسوَل هللاا ، فَأَْيَن َأبُوكَ  :   - َصلَّى اَّللَّ  
ُّ بَ ْعُد ، َوقَاَل : َلقَ   لنَّارا " ، قَاَل : َفَأْسَلَم اأَلْعَرايبا ْرُه ِبا ُثَما َمَرْرَت باَقرْبا ُمْشراٍك ، فَ َبش ا ُ  -ْد َكلََّفينا َرُسوُل هللاا " َحي ْ َصلَّى اَّللَّ

لنَّارا  . َقرْبا َكافاٍر إاالَّ تَ َعًبا ، َما َمَرْرُت با   - َعَلْيها َوَسلَّمَ  َبشَّْرتُُه ِبا  
( .  1573) صحيح ابن ماجة /   
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ميوت على ذلكالذي يشك يف الدين و    
ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة  - 11 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا  قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

 يُ َق  اُل لَ  ُه : فا  يَم ُكن  َت ؟ " إانَّ اْلَمي ا  َت َيصا  رُي إاىَل اْلَق  ربا ، فَ   ُيْجَلُس الرَُّج  ُل الصَّ  الاُح يفا قَ  رباها ، غَ  رَي فَ  زاٍع ، َوال َمْش  ُعوٍف ، مثَّ  
ُ َعَلي ها َوَس لَّمَ  -وُل هللاا فَ يَ ُقوُل : ُكنُت يفا اإلاسَّلما ، فَ يُ َقاُل َلُه : َما َهَذا الرَُّجُل ؟ فَ يَ ُق وُل : حُمَمَّ ٌد َرُس  ، َج اَءاَن  - َص لَّى اَّللَّ

َبغا ي أَلَح ٍد أَ  َ ؟ فَ يَ ُق وُل : َم ا يَ ن ْ قْ َناُه ، فَ يُ َق اُل لَ ُه : َه ْل رََأي َت اَّللَّ ْلبَ ي اَناتا ماْن عاندا هللاا َفَص دَّ َ ، فَ ُيف َرُج لَ ُه فُ ْرَج ٌة ِبا ْن يَ  َرى اَّللَّ
ُ ، مثَّ يُف َرُج لَ ُه فُ ْرَج ٌة قابَ َل قاَبَل النَّارا ، فَ يَ ْنظُُر  َها َُيْطاُم بَعُضَها بَعًضا ، فَ يُ َقاُل لَ ُه : اْنظُ ْر إاىَل َم ا َوقَ اَك اَّللَّ اجْلَنَّ ةا ، فَ يَ ْنظُ ُر إالَي ْ

َا ، َوَما فايَها ، فَ يُ َقاُل َلُه : َهَذا َمْقَع ُدَك ، َويُ َق اُل لَ ُه : َعلَ ى اْلَيقا نيا كُ  َع ُث ، إاْن َش اَء إاىَل َزْهَرهتا ن َت ، َوَعَلي ها ُم تَّ ، َوَعَلي ها تُ ب ْ
ُ ، َوجُيْلَ ُس الرَُّج ُل السُّ  وُء يفا قَ رباها ، َفزاًع  ا َمْش ُعوفًا ، فَ يُ َق اُل لَ  ُه : فا يَم ُكن  َت ؟ فَ يَ ُق وُل : ال َأدْ  راي ، فَ يُ َق اُل لَ  ُه : َم ا َه  َذا اَّللَّ

ْع  ُت النَّ  اَس  َ  ا َوَم  ا فايَه  ا ، فَ يُ َق  اُل لَ  هُ الرَُّج  ُل ؟ فَ يَ ُق  وُل : مسَا :  يَ ُقولُ  وَن قَ   ْواًل فَ ُقْلتُ  ُه ، فَ ُيف  َرُج لَ  ُه قابَ  َل اجْلَنَّ  ةا ، فَ يَ ْنظُ  ُر إاىَل َزْهَرهتا
َه  ا ، َُيْطا  ُم بَعُض  هَ  ُ َعن  َك ، مثَّ يُف  َرُج لَ  ُه فُ ْرَج  ٌة قابَ  َل النَّ  ارا ، فَ يَ ْنظُ  ُر إالَي ْ بَعًض  ا ، فَ يُ َق  اُل لَ  ُه : َه  َذا ا اْنظُ  ْر إاىَل َم  ا َص  َرَف اَّللَّ

ُ تَ َعاىَل  َعُث ، إاْن َشاَء اَّللَّ  " . َمْقَعُدَك ، َعَلى الشَّك ا ُكنَت ، َوَعَليها ُمتَّ ، َوَعَليها تُ ب ْ
ة الَفزَع حىت يذَهب ِبلقلب .( .  4258) صحيح ابن ماجة /  الشََّعف : شدَّ  

 

قَ َتَل نَ ْفًسا باَغرْيا نَ ْفسٍ  َوَمنْ  املتكربون واجلبارون واملشركون واملصورون  
ُ َعْنُه  - َعْن َحاراثََة ْبن َوْهٍب اخْلَُزاعاي ا   - 12 َي اَّللَّ َّ   –َرضا ْعُت النَّيبا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : مسَا يَ ُقوُل :  - َصلَّى اَّللَّ  

ْهلا اجْلَنَّةا ، ُكلُّ َضعايٍف ُمَتَضع اٍف َلْو  ٌٍ " َأال ُأْخرباُُكْم أبَا ْهلا النَّارا ، ُكلُّ ُعُتلٍ  َجوَّا َأْقَسَم َعَلى هللاا ألَبَ رَُّه ، َأال ُأْخرباُُكْم أبَا
( . 7366،  م /  4918"  ) خ /   ُمْسَتْكرباٍ   

 
ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ   - 13 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا :  - مَ َصلَّى اَّللَّ  

ُوَن . َوقَاَلْت َهذاها يَدْ  ُخُلينا الضَُّعَفاُء َواْلَمَساكانُي ، فَ َقاَل "  اْحَتجَّتا النَّاُر َواجْلَنَُّة ، فَ َقاَلْت َهذاها يَْدُخُلينا اجْلَبَّاُروَن َواْلُمَتَكرب ا
َذاها : َأْنتا َعَذايبا ُأَعذ اُب باكا َمْن َأَشاءُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َلا َذاها : َأْنتا َرمْحَيتا َأْرَحُم  اَّللَّ يُب باكا َمْن َأَشاُء ، َوقَاَل َلا َا قَاَل ُأصا ، َوُرِبَّ
ْلُؤَها " ) م /  ْنُكَما ما َدٍة  ما ( . 7351باكا َمْن َأَشاُء ، َولاُكل ا َواحا  

 
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعْن َعْمراو ْبنا ُشَعْيٍب ، َعْن َأبايها ، َعْن َجد اها ، َعنا النَّيبا ا   - 14  ، قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

ُوَن يَ ْوَم القاَياَمةا َأْمثَاَل الذَّر ا يفا ُصَورا الر اَجالا يَ ْغَشاُهُم الذُّلُّ ماْن ُكل ا َمكَ  ْجٍن يفا َجَهنََّم " ُُيَْشُر اْلُمَتَكرب ا اٍن ، فَ ُيَساُقوَن إاىَل سا
ْماذاي  / نْ َيارا ُيْسَقْوَن ماْن ُعَصارَةا َأْهلا النَّارا طايَنَة اخلََبالا " ُيَسمَّى بُوَلَس تَ ْعُلوُهْم اَنُر األَ   ( . 2492) صحيح الّت ا

 
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 15  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل هللاا : قَاَل  –َرضا  :    - َصلَّى اَّللَّ

ُ ُسْبَحانَ  ُتُه يفا َجَهنََّم " ." يَ ُقوُل اَّللَّ ُهَما ، َأْلَقي ْ ن ْ ًدا ما  ُه : اْلكارْبااَيُء راَدائاي ، َواْلَعَظَمُة إازَاراي ، َمْن اَنَزَعينا َواحا
 ( . 4174صحيح ابن ماجة /   (
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َر ، وَعْبُد هللاا ْبُن َعْمراو ْبنا اْلَعاصا َعْن َأيبا َسَلَمَة ْبنا َعْبدا الرَّمْحَنا ْبنا َعْوٍف ، قَاَل : اْلتَ َقى َعْبُد هللاا ْبُن ُعمَ   - 16   
َلُه َرُجٌل : َما يُ ْبكايَك اَي َأَِب َعْبدا َعَلى اْلَمْرَوةا ، فَ َتَحدَّاَث مثَّ َمَضى َعْبُد هللاا ْبُن َعْمٍرو ، َوبَقاَي َعْبُد هللاا ْبُن ُعَمَر يَ ْبكاي ، فَ َقاَل 

َع َرُسوَل هللاا  -ْبَد هللاا ْبَن َعْمٍرو يَ ْعينا عَ  -الرَّمْحَنا ؟ قَاَل : َهَذا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -، َزَعَم َأنَُّه مسَا يَ ُقوُل :  –َصلَّى اَّللَّ  
ثْ َقاُل َحبٍَّة ماْن َخْرَدٍل ماْن كارْبٍ ، َكبَُّه هللاُ  َعزَّ َوَجلَّ لَوْجهاها يفا النَّارا " " َمْن َكاَن يفا قَ ْلباها ما  

( .  2909( ، صحيح الّتغيب والّتهيب /  215/  2ينُّ والبيهقيُّ ) ) رواُه الطَّربا   
 

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 17 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاا  –َرضا : -َصلَّى اَّللَّ  
َنانا  "   َن النَّارا يَ ْوَم القاَياَمةا ََلَا َعي ْ َرانا َوُأُذاَننا َتْسَمَعانا َولاَساٌن يَ ْنطاُق ، يَ ُقوُل : إاين ا وُك اْلُت باَثَّلثٍَة ،َّتُْرُج ُعُنٌق ما تُ ْبصا  
ملَُصو اراينَ   "  باُكل ا َجبَّاٍر َعنايٍد ، َوباُكل ا َمْن َدَعا َمَع هللاا إاََلًا آَخَر ، َوِبا  

ْماذاي  /  ( . 2574) صحيح الّت ا  
 

ُ َعْنُه رَ  -َعْن َأيبا َسعايٍد   - 18 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعْن َنيبا ا هللاا  –ضا  َأنَُّه َقاَل :  -َصلَّى اَّللَّ
َن النَّارا يَ َتَكلَُّم يَ ُقو  " َْن َجَعَل َمَع هللاا إاََلًا آَخَر ، َوِباَْن ق َ ُل : وُك اْلُت اْليَ ْوَم باَثَّلخَيُْرُج ُعُنٌق ما َتَل نَ ْفًسا ثٍَة : باُكل ا َجبَّاٍر ، َوِبا

فُ ُهْم يفا َغَمَراتا َجَهنََّم " ْم فَ يَ ْقذا  باَغرْيا نَ ْفٍس ، فَ يَ ْنَطواي َعَلْيها
 ( . 2699) أخرجه أمحد ، والطرباين يف " األوسط " السلسلة الصحيحة /  
 

ُهما  - َجاَء رَُجٌل إاىَل اْبنا َعبَّاسٍ   - 19 ُ َعن ْ َي اَّللَّ َصو اُر َهذاها الصَُّوَر فََأْفتاينا فايَها . فَ َقاَل إاين ا رَُجٌل أُ  –َرضا  
ها قَاَل أُنَ ب ا  ْنُه مثَّ قَاَل اْدُن ماًن ا . َفَداَن َحىتَّ َوَضَع يََدُه َعَلى رَْأسا ْعُت ماْن َرُسولا اَّللَّا فَ َقاَل َلُه اْدُن ماين ا . َفَداَن ما َا مسَا ُئَك ِبا  

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - ْعُت َرُسوَل اَّللَّا ؟  - َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -مسَا يَ ُقوُل : - َصلَّى اَّللَّ  
بُُه يفا َجَهنََّم " .   "  ُكلُّ ُمَصو اٍر يفا النَّارا جَيَْعُل َلُه باُكل ا ُصورٍَة َصوََّرَها نَ ْفًسا فَ تُ َعذ ا  

( . 5662ْفَس َلُه . فََأقَ رَّ باها َنْصُر ْبُن َعلايٍ  " ) م / بُدَّ فَاعاًَّل َفاْصَنعا الشََّجَر َوَما ال ن َ  إاْن ُكْنَت ال َوقَالَ   
 

ع ِبلنيب )  ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ الذي مسَا ( مث َل يؤمن به َصلَّى اَّللَّ  
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 20 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعْن َرُسولا اَّللَّا  –َرضا قَاَل : َأنَّهُ   - َصلَّى اَّللَّ  

ٌ مثَّ مَيُوُت   ْلُت باها إاالَّ  " َوالَّذاي نَ ْفُس حُمَمٍَّد باَيداها ال َيْسَمُع يبا َأَحٌد ماْن َهذاها األُمَّةا يَ ُهودايٌّ َوال َنْصَراينا لَّذاي ُأْرسا َوََلْ يُ ْؤماْن ِبا
ْن َأْصَحابا النَّارا "  ) م /  ( . 403َكاَن ما  
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ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ الذي يشك يف النيب )   ( َصلَّى اَّللَّ  
ُها  -َعْن َعائاَشَة   - 21 ُ َعن ْ َي اَّللَّ قَاَلْت : َجاَءْت يَ ُهودايٌَّة ، فَاْسَتْطَعَمْت َعَلى َِبيبا ، فَ َقاَلْت : َأْطعاُموينا ،  –َرضا

َنةا َعَذابا اْلَقرْبا  َنةا الدَّجَّالا ، َوماْن فات ْ ُ ماْن فات ْ ُ  -. قَاَلْت : فَ َلْم َأَزْل َأْحباُسَها َحىتَّ َجاَء َرُسوُل هللاا  َأَعاذَُكُم اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
َنةا فَ ُقْلُت : اَي َرُسوَل هللاا ، َما تَ ُقوُل َهذاها اْليَ ُهودايَُّة ؟ قَاَل : َوَما تَ ُقوُل ؟ قُ ْلُت : تَ ُقوُل : َأَعاذَُكُم اَّللَُّ  -َعَلْيها َوَسلََّم  ْن فات ْ  ما

َنةا َعَذابا اْلَقرْبا ، قَاَلْت َعائاَشُة : فَ َقاَم َرُسوُل هللاا الدَّجَّ  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -الا ، َوماْن فات ْ ا َيْسَتعايُذ  -َصلَّى اَّللَّ فَ َرَفَع يََدْيها َمدًّ
َنةا َعَذابا اْلَقرْبا ، مثَّ قَاَل : َأمَّا فا  ْن فات ْ َنةا الدَّجَّالا ، َوما َّللَّا ماْن فات ْ َنُة الدَّجَّالا :ِبا ت ْ  

ٌّ أُمَّتَ  َر ُأمََّتُه ، َوَسُأَحذ ارُُكُموُه حَتْذايًرا ََلْ ُُيَذ اْرُه َنيبا ٌّ إاالَّ َقْد َحذَّ ْعَوَر ، فَإانَُّه ََلْ َيُكْن َنيبا ُ َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس أبَا ُه ، إانَُّه َأْعَوُر ، َواَّللَّ
نَ ْيها َكافاٌر ، ي َ  َنُة اْلَقرْبا : َفيبا تُ ْفتَ ُنوَن ، َوَعين ا ُتْسأَُلوَن ، فَإاَذا َكاَن الرَُّجُل الَمْكُتوٌب بَ نْيَ َعي ْ صَّالاُح ، ْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤماٍن . فََأمَّا فات ْ

َر َفزاٍع ، َوال َمْشُعوٍف ، مثَّ يُ َقاُل َلُه : فايَم ُكْنَت ؟ فَ يَ ُقوُل : يفا اإلاْسَّلما ؟  فَ يُ َقاُل : َما َهَذا الرَُّجُل ُأْجلاَس يفا قَ رْباها َغي ْ
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -الَّذاي َكاَن فايُكْم ؟ فَ يَ ُقوُل : حُمَمٌَّد َرُسوُل هللاا  ْلبَ ي اَناتا ماْن عاْندا هللاا َعزَّ َوَجلَّ ،  -َصلَّى اَّللَّ َجاَءاَن ِبا
قْ َناُه ، فَ يُ ْفَرُج َلُه فُ ْرَجٌة قاَبَل النَّارا ، فَ يَ ْنظُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َفَصدَّ َها َُيْطاُم بَ ْعُضَها بَ ْعًضا ، فَ يُ َقاُل َلُه : اْنظُْر إاىَل َما َوقَاَك اَّللَّ ُر إالَي ْ

َا َوَما فايَها ، فَ يُ َقاُل َلُه : َهَذا َمْقَعُدكَ  َها ، َويُ َقاُل  مثَّ يُ ْفَرُج َلُه فُ ْرَجٌة إاىَل اجْلَنَّةا ، فَ يَ ْنظُُر إاىَل َزْهَرهتا ن ْ : َعَلى اْلَيقانيا ُكْنَت ، ما
ُ . َوإاَذا َكاَن الرَُّجُل السَّْوُء ، ُأْجلاَس يفا قَ رْباها َفزاًعا َعُث إاْن َشاَء اَّللَّ َمْشُعوفًا ، فَ يُ َقاُل َلُه : فايَم ُكْنَت  َوَعَلْيها ماتَّ ، َوَعَلْيها تُ ب ْ

ْعُت النَّاَس يَ ُقوُلوَن قَ ْواًل ، فَ ُقْلُت َكَما َقالُوا ؟ فَ يَ ُقوُل : ال َأْدراي ، فَ يُ َقاُل : َما َهَذا الرَُّجُل  الَّذاي َكاَن فايُكْم ؟ فَ يَ ُقوُل : مسَا
َا َوَما فايَها ، فَ يُ َقاُل َلُه : اْنظُْر إاىَل َما ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنْ  ، فَ تُ ْفَرُج َلُه فُ ْرَجٌة قاَبَل اجْلَنَّةا ، فَ يَ ْنظُُر إاىَل َزْهَرهتا َك ، مثَّ يُ ْفَرُج َصَرَف اَّللَّ

َها ، ن ْ َها َُيْطاُم بَ ْعُضَها بَ ْعًضا ، َويُ َقاُل َلُه : َهَذا َمْقَعُدَك ما ُكْنَت َعَلى الشَّك ا ، َوَعَلْيها ماتَّ   َلُه فُ ْرَجٌة قاَبَل النَّارا ، فَ يَ ْنُظُر إالَي ْ
ُ ، مثَّ يُ َعذَُّب " . َعُث إاْن َشاَء اَّللَّ  ، َوَعَلْيها تُ ب ْ

يف صحيح اجلامع ( .  1361اُه أمحد ، قال الشيخ األلباين : ) حسن (  ، انظر حديث رقم : ) رو    
 

ُ َعْنُه  -َعْن َأَنسا ْبنا َمالاٍك  - 22 َي اَّللَّ ثَ ُهْم َأنَّ َرُسوَل هللاا  -َرضا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأنَُّه َحدَّ قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ  
والنا َما ُكْنَت تَ ُقوُل َع يفا قَ رْباها َوتَ َوىلَّ َعْنُه َأْصَحابُُه َوإانَُّه لََيْسَمُع قَ ْرَع ناَعاَلااْم َأاَتُه َمَلَكانا فَ يُ ْقعاَداناها فَ يَ قُ " إانَّ اْلَعْبَد إاَذا ُوضا 
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -يفا الرَُّجلا لاُمَحمٍَّد  ُن فَ يَ ُقوُل َأْشَهُد أَ  -َصلَّى اَّللَّ نَُّه َعْبُد هللاا َوَرُسولُُه فَ يُ َقاُل َلُه اْنظُْر إاىَل َمْقَعداَك فََأمَّا اْلُمْؤما

يًعا "  َن اجْلَنَّةا فَ يَ َرامُهَا َجَا ُ باها َمْقَعًدا ما َن النَّارا َقْد َأْبَدَلَك اَّللَّ قَاَل قَ َتاَدُة : َوذُكاَر لََنا َأنَُّه يُ ْفَسُح يفا قَ رْباها مثَّ رََجَع إاىَل  -ما
ُت َأُقوُل َما ، قَاَل : " َوَأمَّا اْلُمَنافاُق َواْلَكافاُر فَ يُ َقاُل َلُه َما ُكْنَت تَ ُقوُل يفا َهَذا الرَُّجلا فَ يَ ُقوُل ال َأْدراي ُكنْ  -َأَنٍس  َحدايثا 

َطَاراَق ماْن َحدايٍد َضْربًَة فَ يَ  َر يَ ُقوُل النَّاُس فَ يُ َقاُل ال َدرَْيَت ، َواَل تَ َلْيَت َوُيْضَرُب ِبا يُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن يَلايها َغي ْ صا
( . 1374الث ََّقَلنْيا " ) خ /   
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 الذي ال يؤمن ِبلقدر 
َد َعَليَّ دايينا َوأَ   - 23 يُت َأْن يُ ْفسا ْن َهَذا اْلَقَدرا ، َخشا ي َشْيٌء ما يْ َلماي ا ، َقاَل : َوَقَع يفا نَ ْفسا ْمراي ، فَأَتَ ْيُت َعنا اْبنا الدَّ
يُت َعلَ ُأيَبَّ  ْن َهَذا اْلَقَدرا ، َفَخشا ي َشْيٌء ما ى دايينا َوَأْمراي ، َفَحد اْثينا  ْبَن َكْعٍب ، فَ ُقْلُت : َأَِب اْلُمْنذارا ، إانَُّه َقْد َوَقَع يفا نَ ْفسا

َفَعينا باها ، فَ َقاَل : " َلْو َأنَّ اَّللََّ عَ  ْن َذلاَك باَشْيٍء ، َلَعلَّ اَّللََّ َأْن يَ ن ْ ُر ظَاَلٍا ما بَ ُهْم َوُهَو َغي ْ ها ، َلَعذَّ ذََّب َأْهَل مَسَاَواتاها َوَأْهَل َأْرضا
ْثُل َجَبلا ُأُحٍد ذَ  ْن َأْعَماَلااْم ، َوَلْو َكاَن َلَك ما ًرا ََلُْم ما َُهْم َلَكاَنْت َرمْحَُتُه َخي ْ ْثُل َجَبلا ُأُحٍد تُ ْنفاُقُه يفا ََلُْم ، َوَلْو َرمحا َهًبا ، َأْو ما

ْلَقَدرا ، فَ تَ ْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لاُيْخطاَئَك ، وَ  ْنَك َحىتَّ تُ ْؤماَن ِبا يَبَك ، َسبايلا اَّللَّا ، َما قُباَل ما َأنَّ َما َأْخطََأَك ََلْ َيُكْن لاُيصا
ي َعْبَد اَّللَّا ْبَن َمْسُعوٍد ، فَ َتْسأََلُه ، فَأَتَ ْيُت َعْبَد اَّللَّا ، َوَأنََّك إاْن ُمتَّ َعَلى َغرْيا َهَذا َدَخْلَت النَّاَر " ، َواَل َعَلْيَك َأْن أتَْ  َ َأخا يتا

َ ُحَذيْ َفَة ، فَأَتَ ْيُت ُحَذيْ َفةَ  ْثَل َما قَاَل ُأيَبٌّ َوقَاَل لا : َواَل َعَلْيَك َأْن أتَْيتا ْثَل َما قَااَل َفَسأَْلُتُه ، َفذََكَر ما  ،  ، َفَسأَْلُتُه ، فَ َقاَل ما
 َوقَاَل : اْئتا زْيَد ْبَن اثبٍت ، فَاْسأَْلُه ، فَأَتَ ْيُت زْيَد ْبَن اثبٍت ، َفَسأَْلُتُه ، فَ َقاَل : 

ْعُت َرُسوَل اَّللَّا  ُ علْيها وسلََّم  -مسَا  يَ ُقوُل :  –صلَّى اَّللَّ
بَ ُهْم  ها ، َلَعذَّ ًرا ََلُْم " لْو َأنَّ اَّللََّ عذََّب أْهَل مَسَاَواتاها وأْهَل أْرضا َُهْم َلَكاَنْت َرمْحَُتُه خي ْ ُر ظَاَلٍا ََلُْم ، َوَلْو َرمحا  َوُهَو غي ْ

ْثُل َجَبلا ُأُحٍد َذَهًبا تُ ْنفاُقُه يفا َسبايلا اَّللَّا  ْثُل ُأُحٍد َذَهًبا ، أْو ما ْن َأْعَماَلااْم ، َوَلْو َكاَن َلَك ما َن ما ْنَك حىتَّ تُ ْؤما  ، َما قَباَلُه ما
ْلَقدَ  يَبَك ، َوَأنََّك إا ِبا ْن ُمتَّ َعَلى غرْيا َهَذا را ُكل اها ، فَ تَ ْعَلَم أنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لاُيْخطاَئَك ، َوَما َأْخطََأَك ََلْ َيُكْن لاُيصا

 ( . 77َدَخْلَت النَّاَر " ) صحيح ابن ماجة / 
 

ُ علْيها وسلَّمَ الذي يبغض أهل بيت النيب )  ( صلَّى اَّللَّ  
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َسعايٍد اخْلُْدراي ا   - 24 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  

ُ النَّارَ "  َغُضَنا َأْهَل اْلبَ ْيتا َأَحٌد إاالَّ َأْدَخَلُه اَّللَّ ي باَيداها اَل يَ ب ْ " . َوالَّذاي نَ ْفسا  
(  .  2488م ، السلسلة الصحيحة / ) أخرجه احلاك  

 

 الذي يعمل بعمل أهل النار يف آخر حياته
ُ َعْنُه  -َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْسُعوٍد عن   - 25 َي اَّللَّ قال : –َرضا  

ثَ َنا َرُسوُل هللاا   ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َحدَّ َوْهَو الصَّاداُق اْلَمْصُدوُق :  - َصلَّى اَّللَّ  
ْثَل َذلاَك " إانَّ َأَحدَكُ  ْثَل َذلاَك مثَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ما ُ إالَْيها َمَلًكا ْم جُيَْمُع يفا َبْطنا ُأم اها َأْربَعانَي يَ ْوًما مثَّ َيُكوُن َعَلَقًة ما َعُث اَّللَّ مثَّ يَ ب ْ

ْرَبعا َكلاَماٍت فَ ُيْكَتُب َعَمُلُه َوَأَجُلُه َوراْزُقُه َوَشقايٌّ ، َأْو َسعايٌد مثَّ  َفُخ فايها الرُّوُح ، فَإانَّ الرَُّجَل لَيَ ْعَمُل باَعَملا َأْهلا النَّارا أبَا  يُ ن ْ
نَ َها إاالَّ ذارَاٌع فَ َيْسباُق َعَلْيها اْلكاَتاُب فَ يَ ْعَمُل باَعَملا َأْهلا اجْلَنَّةا ف َ  َنُه َوبَ ي ْ َيْدُخُل اجْلَنََّة ،َحىتَّ َما َيُكوُن بَ ي ْ  

نَ َها إاالَّ ذارَاٌع فَ َيْسباُق َعَلْيها اْلكاَتاُب فَ يَ ْعمَ َوإانَّ الرَُّجَل لَيَ عْ   َنُه َوبَ ي ْ ُل باَعَملا َأْهلا النَّارا َمُل باَعَملا َأْهلا اجْلَنَّةا َحىتَّ َما َيُكوُن بَ ي ْ
 فَ َيْدُخُل النَّاَر " . 

( . 6910،   م /   3332) خ /    
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ُ َعْنُه  - َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابا  َعْن ُمْسلاما ْبنا َيَساٍر اجْلَُهًنا ا   - 26  َي اَّللَّ ) َوإاْذ َأَخَذ رَبَُّك ُسئاَل َعْن َهذاها اآليَةا  –َرضا
ْم ( )  ْعُت َرُسوَل  ( 172األعراف / ماْن َبينا آَدَم ماْن ظُُهوراها ُّ اآليََة . فَ َقاَل ُعَمُر مسَا ُ َعَلْيها  -قَاَل قَ َرَأ اْلَقْعَنِبا  َصلَّى اَّللَّ

َها فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّا   - َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ُسئاَل َعن ْ : - َصلَّى اَّللَّ  
ْنُه ُذر ايًَّة فَ َقاَل َخَلْقتُ   ْهلا اجْلَنَّةا  َهُؤالءا لاْلَجنَّةا َوباَعَملا أَ "  إانَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق آَدَم مثَّ َمَسَح َظْهَرُه باَيمايناها فَاْسَتْخَرَج ما

ْنُه ُذر ايًَّة فَ َقاَل : َخَلْقُت َهُؤالءا لالنَّارا َوباَعَملا َأْهلا ا لنَّارا يَ ْعَمُلوَن " . يَ ْعَمُلوَن ، مثَّ َمَسَح َظْهَرُه فَاْسَتْخَرَج ما  
  :  -  َعَلْيها َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ  -فَ َقاَل رَُجٌل اَي َرُسوَل اَّللَّا َففايَم اْلَعَمُل فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّا 

َلُه "  إانَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ إاَذا َخَلَق اْلَعْبَد لاْلَجنَّةا اْستَ ْعَمَلُه باَعَملا َأْهلا اجْلَنَّةا َحىتَّ مَيُوَت َعلَ  ْن َأْعَمالا َأْهلا اجْلَنَّةا فَ ُيْدخا ى َعَمٍل ما
َلُه باها الباها اجْلَنََّة ، َوإاَذا َخَلَق اْلَعْبَد لال ْن َأْعَمالا َأْهلا النَّارا فَ ُيْدخا نَّاَر " نَّارا اْستَ ْعَمَلُه باَعَملا َأْهلا النَّارا َحىتَّ مَيُوَت َعَلى َعَمٍل ما

. صحيح ، إال مسح الظهر(  4703) صحيح أيب داود /   

 
 اخلوارج

ُ َعْنُه  -َعنا اْبنا َأيبا َأْوَِف  - 27 َي اَّللَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -اَل َرُسوُل اَّللَّا قَاَل : قَ  –َرضا
 ( . 173" اخْلََواراُج كاََّلُب النَّارا " ) صحيح ابن ماجة / 

 

 الذي يكتم العلم
ُ َعْنُه  - َعْن َأِبا ُهَريْ َرةَ   - 28   َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا  : - مَ َصلَّى اَّللَّ
ْن اَنٍر يَ ْوَم اْلقاَياَمةا " .   ُ بالاَجاٍم ما  " َمْن ُسئاَل َعْن عاْلٍم َفَكَتَمُه َأجْلََمُه اَّللَّ

 . ( 264و  261صحيح ابن ماجة /  ، 3658) صحيح أيب داود /   

 
كتاب الوضوء   - 3  

 الذي ال ُيسن الوضوء
ُ َعْنُه  - َعْن َأِبا ُهَريْ َرةَ  - 29 َي اَّللَّ َن اْلَمْطَهَرةا فَ َقاَل : –َرضا  َأنَُّه رََأى قَ ْوًما يَ تَ َوضَُّئوَن ما

ما   ْعُت َأَِب اْلَقاسا  يَ ُقوُل :  –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأْسباُغوا اْلُوُضوَء فَإاين ا مسَا
َن النَّارا " ) م /   ( . 242" َوْيٌل لاْلَعَراقايبا ما

 
ُهما  -َعْمٍرو َعْن َعْبدا هللاا ْبنا  - 30 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُّ   –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َّتَلََّف َعنَّا النَّيبا يفا َسْفَرٍة  - َصلَّى اَّللَّ

َنا الصََّّلُة َوََنُْن نَ تَ َوضَّأُ ، َفَجَعْلَنا منََْسُح َعَلى َأْرُجلاَنا فَ نَ  ْعَلى َصْوتاها :اَدى أباَ َسافَ ْراَنَها فََأْدرََكَنا َوَقْد َأْرَهَقت ْ  
َن النَّارا َمرَّتَ نْيا ، َأْو َثَّلاًث "  ) خ /   ( . 589،  م /   60"  َوْيٌل لاأَلْعَقابا ما  
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ُ َعْنُه  - َعْن َأِبا ُهَريْ َرةَ   - 31  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا  :   - َصلَّى اَّللَّ
َن النَّارا " ، َوَقْد ُرواَي َعنا النَّيبا ا " َوْيٌل لاأْلَْعَقا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -با ما  َأنَُّه قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

َن النَّارا " .   " َوْيٌل لاأْلَْعَقابا ، َوبُطُونا اأْلَْقَداما ما
ْماذاي  /   ( .  41) صحيح الّت ا  

 وإقامة املضاف إليه مقام املضاف متسع وقد جاء يف كثري  )واسأل القرية  (قال تعاىل :  ويل لألعقاب من النار أي لصاحبها املقصر يف غسلها كما
 وقيل إن هذا ّتصيص للعقب ِبملؤَل من العقاب إذا قصر من استيفائها ِبلغسل .

د األزدي احلميدي ( .: ) تفسري غريب ما ِف الصحيحني البخارى ومسلم ( . ) حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن محيانظر  
 

كتاب الصَّلة  - 4  
 الذي يؤذي من صلى الصبح

ُ َعْنُه  - َعْن ُجْنَدبا ْبنا َعْبدا اَّللَّا   - 32 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا :   - َصلَّى اَّللَّ  
ُ ماْن ذامَّتاها باَشْيٍء فَ ُيْدراَكُه فَ َيُكبَُّه يفا اَنرا َجَهنََّم " .َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَ ُهَو يفا ذامَّةا اَّللَّا َفَّل "  َيْطُلبَ نَُّكُم اَّللَّ  
( . 1525) م /    

حد أن اره ، فَّل ينبغي ألوقوله : "  من صل ى الصبح فهو يف ذم ة هللا  " ؛ أي : يف أمان هللا ، ويف جواره ؛ أي : قد استجار ِبهلل تعاىل ، وهللا تعاىل قد أج
 ، وترغيب حضور يتعرض له بضر أو أذى ، فمن فعل ذلك فاهلل تعاىل يطلبه حبقه ، ومن يطلبه َل جيد مفرًّا وال ملجأ . وهذا وعيد شديد ملن يتعرض للمصلني

القرطيبُّ  . / فملؤل ا ا ل من تلخيص كتاب مسلم ( .كا شْ م ملا أُ ها فْ صَّلة الصبح . و " يكبه يف النار" : يقلبه فيها على وجهه . انظر ) املُ   

 
كتاب الزكاة   - 5  

 مانع الزكاة
َئةا َحىتَّ قَاَم  َعنا اأَلْحَنفا ْبنا قَ ْيسٍ   - 33 ُن الشََّعرا َوالث اَيابا َواَْلَي ْ ْن قُ َرْيٍش َفَجاَء رَُجٌل َخشا قَاَل : َجَلْسُت إاىَل َمإٍل ما

را اْلَكانازايَن  ُُيَْمى َعَلْيها يفا اَنرا َجَهنََّم مثَّ يُوَضُع َعَلى َحَلَمةا َثْديا َأَحداهاْم َحىتَّ خَيُْرَج  (1)باَرْضٍف َعَلْيهاْم َفَسلََّم مثَّ قَاَل َبش ا  
ْن نُ ْغضا  ْن َحَلَمةا ثَْدياها يَ تَ َزْلَزُل ، مثَّ َوىلَّ َفَجَلَس إاىَل سَ   (2)ما ارايٍَة ، َوتَباْعُتُه َكتافاها ، َويُوَضُع َعَلى نُ ْغضا َكتافاها َحىتَّ خَيُْرَج ما

ًئا . َوَجَلْسُت إالَْيها َوَأاَن ال َأْدراي َمْن ُهَو ، فَ ُقْلُت َلُه ال ُأَرى اْلَقْوَم إاالَّ َقْد َكراُهوا الَّذاي قُ ْلَت ، قَا َل إان َُّهْم ال يَ ْعقاُلوَن َشي ْ
 ُّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل لا َخلايلاي ، قَاَل : قُ ْلُت َمْن َخلايُلَك قَاَل النَّيبا :  - َصلَّى اَّللَّ  

َن الن ََّهارا َوَأاَن ُأَرى َأنَّ َرُسولَ  ُر ُأُحًدا " َقاَل فَ َنَظْرُت إاىَل الشَّْمسا َما بَقاَي ما ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - هللاا " اَي َأَِب َذرٍ  َأتُ ْبصا  َصلَّى اَّللَّ
ُلينا يفا َحاَجٍة َلُه قُ ْلُت : نَ َعْم   - ْثَل ُأُحٍد َذَهًبا أُْنفاُقُه ُكلَُّه إاالَّ َثَّلثََة َداَننارَي ، َوإانَّ َهُؤاَلءا ال يُ ْرسا بُّ َأنَّ لا ما ، قَاَل : " َما ُأحا

ْم َعْن دايٍن َحىتَّ َألْ  نْ َيا ال َواَّللَّا ال َأْسَأَُلُْم ُدنْ َيا ، َوال َأْستَ ْفتايها َا جَيَْمُعوَن الدُّ َ " .َقى ايَ ْعقاُلوَن إامنَّ َّللَّ  
( . 2353،   م /  1408،   1407) خ /    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     ف : احلجارة احملماة على النار واحدته َرْضَفة .     ( الرضْ 1)
ض : العظم الرقيق الذى على طرف الكتف وقيل أعلى الكتف .غْ ( الن ُّ 2)  
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ُ َعْنُه  - َعْن َأِبا ُهَريْ َرةَ   – 34  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا :   - َصلَّى اَّللَّ  
َها حَ  ن ْ با َذَهٍب َوال فاضٍَّة ال يُ َؤد اى ما َى  (1)قََّها إاالَّ إاَذا َكاَن يَ ْوُم اْلقاَياَمةا ُصف اَحْت َلُه َصَفائاَح " َما ماْن َصاحا ْن اَنٍر فَُأمحْا ما

َها ْقَدا (2) َعَلي ْ ُبُه َوَجبايُنُه َوَظْهُرُه ُكلََّما بَ َرَدْت ُأعايَدْت َلُه ِفا يَ ْوٍم َكاَن ما َا َجن ْ نَي َألْ ِفا اَنرا َجَهنََّم فَ ُيْكَوى هبا َف َسَنٍة رُُه مَخْسا
ُب إاباٍل َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعاَبادا فَ يُ َرى َسبايُلُه إامَّا إاىَل اجْلَنَّةا َوإامَّا إاىَل النَّارا " . قايَل اَي َرُسوَل اَّللَّا  باُل قَاَل : "  َوال َصاحا  َفاإلا

َها َحقََّها َوماْن َحق اَها َحَلبُ َها يَ ْوَم واْرداَها  ن ْ َأْوفَ َر َما َكاَنْت ال  (4)إاالَّ إاَذا َكاَن يَ ْوُم اْلقاَياَمةا بُطاَح ََلَا باَقاٍع قَ ْرَقٍر  (3)ال يُ َؤد اى ما
يًَّل  نَ َها َفصا ْخَفافاَها  (5)  يَ ْفقاُد ما ًدا َتَطُؤُه أبَا َها ُكلََّما َمرَّ َعَلْيها ُأوالَها ُردَّ َعَلْيها ُأْخَراَها ِفا  (6)َواحا فْ َواها يَ ْوٍم َكاَن َوتَ َعضُُّه أبَا

نَي َأْلَف َسَنٍة َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعاَبادا فَ يُ َرى َسبايُلُه إامَّا إاىَل اجْلَنَّةا َوإامَّا إاىَل  ْقَدارُُه مَخْسا النَّارا " .  ما  
ُب بَ َقٍر َوال َغَنٍم ال يُ َؤد اى َها َحقََّها إاالَّ إاَذا َكاَن يَ ْوُم اْلقاَياَمةا بُطاَح ََلَا  قايَل اَي َرُسوَل اَّللَّا فَاْلبَ َقُر َواْلَغَنُم قَاَل : " َوال َصاحا ن ْ ما

ًئا لَْيَس فايَها َعْقَصاءُ  َها َشي ْ ن ْ ْظَّلفاَها  ( 9) َوال َعْضَباءُ  (8) َوال َجْلَحاءُ  (7) باَقاٍع قَ ْرَقٍر ال يَ ْفقاُد ما َا َوَتَطُؤُه أبَا   (10)تَ ْنطاُحُه باُقُروهنا
نَي َأْلَف َسَنٍة َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعاَبادا ف َ ُكلََّما َمرَّ َعَليْ  ْقَدارُُه مَخْسا يُ َرى َسبايُلُه إامَّا إاىَل ها ُأوالَها ُردَّ َعَلْيها ُأْخَراَها ِفا يَ ْوٍم َكاَن ما

 اجْلَنَّةا َوإامَّا إاىَل النَّارا " .
َى لاَرُجٍل َأْجٌر فََأمَّا الَّىتا هاَى َلُه واْزٌر قايَل اَي َرُسوَل اَّللَّا فَاخْلَْيُل قَال : "  اخْلَْيُل َثَّل ٌر َوها ت ْ َى لاَرُجٍل سا َى لاَرُجٍل واْزٌر َوها ثٌَة ها

ٌر فَ َرُجٌل رََبَطَها ِفا  (11)فَ َرُجٌل رََبَطَها رااَيًء َوَفْخًرا َوناَواًء  ت ْ َى َلُه سا َى َلُه واْزٌر َوَأمَّا الَّىتا ها   َسبايلا اَّللَّا َعَلى َأْهلا اإلاْسَّلما َفها
ٌر َوَأمَّا الَّىتا هاَى َلُه َأْجٌر فَ َرُجٌل  ت ْ َا َفهاَى َلُه سا رََبَطَها ِفا َسبايلا اَّللَّا أَلْهلا اإلاْسَّلما مثَّ ََلْ يَ ْنَس َحقَّ اَّللَّا ِفا ظُُهوراَها َوال راقَاهبا  

ْن َذلاَك اْلَمرْ  (12)ِفا َمْرٍج  جا َأوا الرَّْوَضةا ماْن َشْىٍء إاالَّ ُكتاَب َلُه َعَدَد َما َأَكَلْت َحَسَناٌت وَُكتاَب َلُه َوَرْوَضٍة َفَما َأَكَلْت ما
َا َحَسَناٌت َوال تَ ْقَطُع طاَوََلَا فَاْستَ نَّْت   َعَدَد َأْرَواثاَها ُ َلُه َعَدَد آاَثراَها  (14)َشَرفًا  (13)َوَأبْ َواَلا َوَأْرَواثاَها َأْو َشَرفَ نْيا إاالَّ َكَتَب اَّللَّ

ُ َلهُ  ْنُه َوال يُرايُد َأْن َيْسقايَ َها إاالَّ َكَتَب اَّللَّ بُ َها َعَلى نَ ْهٍر َفَشراَبْت ما َا َصاحا َعَدَد َما َشراَبْت َحَسَناٍت " .  َحَسَناٍت َوال َمرَّ هبا
  : اجْلَاماَعةُ  (15)را َشْىٌء إاالَّ َهذاها اآليَُة اْلَفاذَُّة َما أُْنزاَل َعَلىَّ ِفا احْلُمُ " قايَل اَي َرُسوَل اَّللَّا فَاحْلُُمُر قَاَل :  

ثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرهُ  ًرا يَ َرُه * َوَمْن يَ ْعَمْل ما ثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ ( .  2337" ) م /  ( 8 – 7( ) الزلزلة /  ) َفَمْن يَ ْعَمْل ما  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

: واحدها صفيحة وكل حجر أو سيف عريض فهو صفيحة وإمنا ذلك عبارة عن إتساع صفحاهتا وانبساط أقطارها . ُصف اَحْت َلُه َصَفائاحَ   (1)  
         ها حىت محي واشتد حرها .وأمحي عليها :  أي أوقد علي (2)
 ( يوم وردها  :  بكسر الواو أي شرهبا قوله وردا أي عطاشا والورود األخذ يف الشرب . 3)

يَّل :   5)      . القاع : املنخفض من األرض ، والقرقر : األملس الذي ال نبات فيه (4)  . ولد اإلبل الصغري يسمى فصيَّلً ( َفصا  
ْخفَ 6)  : أي تدوسه ذوات األخفاف أبرجلها ، وهذا راجع لإلبل ، ألن اخلف خمصوص هبا ، كما أن الظلف خمصوص ِبلبقر والغنم والظباء  افاَها( َتَطُؤُه أبَا

     بة أخَّلق .وهي اْلملتواية القرن ، ورَُجٌل أعقُص : فيه التواء وصعو  : (  َعْقَصاءُ 7)           واحلافر خيتص ِبلفرس والبغل واحلمار ، والقدم لخآدمي .
وهي املكسورة داخل القرن ، وهو املشاش ، وقد يكون العضب يف األذن ، ( َعْضَباُء :  9)                         وهي اليت ال قرون َلا .( َجْلَحاُء : 8) 

 واملعضوب : الزَّمان الذي ال حراك به . هذا معًن ما ذكره أبو عبيد . 
ي انكسر أحد قرنيه . وقال غري هؤالء : األعضب يف القرن واألذن : الذي انتهى القطع إىل نصفه فما فوقه .وقال ابن دريد : األعضب : الذ  

ْلَفَرسا ( َأْظَّلفاَها : 10)  ْلبَ َقرا َواْلغََنما َوالظ اَباءا ، َواحْلَافاَر خَيَْتصُّ ِبا ْرُجلاَها ، َو الظ اْلف خَمُْصوٌص ِبا   َواحلْاَمارا ، َواْلَقَدَم لاخْآَدماي ا قَاَلُه السُُّيوطاي  .  َواْلبَ ْغلا َأْي َتُدوُسُه أبَا
( املرج : األرض الواسعة ذات نبات كثري ّتلى فيه الدواب تسرح خمتلطة كيف شاءت . 12)                        (  النواء : العداوة     11)  
الفاذة : ِبلذال املعجمة أي املنفردة القليلة النظري يف معناها . (15)   ( الشَّرف : الشوط .14)     ( استنت : جرت وعدت . 13)  
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ُ َعْنُه  - َعْن َأَنسا ْبنا َمالاكٍ   - 35  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا :   - َصلَّى اَّللَّ  
" . َماناُع الزََّكاةا يَ ْوَم اْلقاَياَمةا يفا النَّارا "   
ُّ  ، انظر حديث رقم : )  يف صحيح اجلامع ( . 5807رواُه الطَّرَباينا  

 

سكْ صاحب املَ   
رْيا ، قَاَل : َعَرَض َمْسَلَمُة ْبُن خُمَلٍَّد   - 36 َعَلى ُرَوْيفاعا ْبنا اَثباٍت ، َأْن يُ َول اَيُه  -وََكاَن َأماريًا َعَلى ماْصَر  -َعْن َأيبا اخلَْ

ْعُت َرُسوَل هللاا اْلُعُشوَر ، فَ َقاَل : إا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -ين ا مسَا َب اْلَمْكسا يفا النَّارا " -َصلَّى اَّللَّ  يَ ُقوُل : " إانَّ َصاحا
( . 787، صحيح الّتغيب /  3405رواُه أمحُد ، السلسلة الصحيحة  / )    

مروا عليه وعربوا به مكًسا ِبسم العشر وليس هو ِبلساعي الذي َيخذ صاحب املكس  : هو الذي يُعشر أموال املسلمني وَيخذ من التجار واملختلفة إذا 
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -الصدقات فقد ول الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم يف زمان النيب  وبعده . -َصلَّى اَّللَّ  

 ( 428/ 25: عبد احملسن العباد يف كتاب : ) شرح سنن أيب داود وقال الشيخ
ضرائب من الناس يف غري حق ، فإنه يكثر خصومه يوم القيامة ، ويكثر اآلخذون من حسناته يوم القيامة ؛ لكونه قد ظلمهم ( .) هو الذي َيخذ ال   
 

كتاب فضائل املدينة    - 6  
 الذي يريد أهل املدينة بسوء

ُ َعْنُه  -َعْن َسْعدا ْبنا َأِبا َوقَّاٍص   - 37 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ َصلَّ  -أن َرُسوَل اَّللَّا   –َرضا قَاَل :    - ى اَّللَّ  
ْلحا ِفا اْلَماءا " . اْلَمدايَنةا باُسوٍء إاالَّ يُرايُد َأَحٌد َأْهَل  " َوال ُ ِفا النَّارا َذْوَب الرََّصاصا َأْو َذْوَب اْلما َأَذابَُه اَّللَّ  

( . 3385) م /    

 
كتاب اجلنائز    - 7  

 الذي ميوت كافًرا
ُ َعْنُه  - َرميْا ْبنا فَاتاٍك اأْلََسداي ا َعْن خُ   - 38  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -أن َرُسوَل اَّللَّا   –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
َا ، َوَحَسَنةٌ  "  ْثٌل ِبااْثٍل ، َوَحَسَنٌة باَعْشرا َأْمثَاَلا بَ َتانا َوما تٌَّة : ُموجا ْعٍف ، َوالنَّاُس با  النَّاُس َأْربَ َعٌة ، َواأْلَْعَماُل سا ائَةا ضا َسْبعا ما

َرةا ، وَ  نْ َيا ، َمْقُتوٌر َعَلْيها يفا اآْلخا َرةا ، َوُمَوسٌَّع َعَلْيها يفا الدُّ نْ َيا َواآْلخا نْ َيا ُمَوسٌَّع َعَلْيها ُمَوسٌَّع َعَلْيها يفا الدُّ َمْقُتوٌر َعَلْيها يفا الدُّ  
َرةا ، َوَمْقُتوٌر َعَلْيها يفا  بَ َتانا َمْن قَاَل : اَل إاَلَه إاالَّ  يفا اآْلخا َرةا ، َواْلُموجا نْ َيا ، َوَشقايٌّ يفا اآْلخا َرةا ، َوَشقايٌّ يفا الدُّ نْ َيا َواآْلخا ُ الدُّ  اَّللَّ

َّللَّا َدَخَل النَّاَر ، َوَمنْ  َّللَّا َدَخَل اجْلَنََّة ، َوَمْن َماَت َوُهَو ُيْشراُك ِبا ًنا ِبا َلَها ُكتاَبْت َلُه َعَشَرُة  ، َأْو قَاَل : ُمْؤما ََسَنٍة فَ َعما َهمَّ حبا
ََسَنٍة فَ َلْم يَ ْعَمْلَها ُكتاَبْت َلُه َحَسَنٌة ، َوَمْن َهمَّ باَسي اَئٍة فَ َلْم يَ ْعَمْلهَ  َا ، َوَمْن َهمَّ حبا ا ُكتاَبْت َلُه َحَسَنٌة ، َوَمْن َهمَّ باَسي اَئٍة َأْمثَاَلا

َلَها ُكتاَبْت َلُه  ْعفٍ فَ َعما ائَةا ضا َلًة يفا َسبايلا اَّللَّا فَباَسْبعا ما ُر ُمَضعََّفٍة ، َوَمْن َأنْ َفَق نَ َفَقًة فَاضا َدٌة َغي ْ " . َسي اَئٌة َواحا  
 ( .  2604السلسلة الصحيحة  /  ان ، بَّ أخرجه ابن حا ) 
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ُهما  -َعْن ابنا ُعَمَر   - 39  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ٌّ  –َرضا فَ َقاَل : اَي  –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -إاىَل النَّيبا ا  قَاَل : َجاَء َأْعَرايبا
َم ، وََكاَن وََكاَن ، فَأَْيَن ُهَو ؟ قَاَل " يفا النَّارا " قَاَل : َفَكأَنَّ  ُل الرَّحا ْن َذلاَك ، فَ َقاَل : َرُسوَل اَّللَّا إانَّ َأيبا َكاَن َيصا  ُه َوَجَد ما

 :  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َن َأبُوَك ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّا اَي َرُسوَل اَّللَّا فَأَيْ 
ُّ بَ ْعُد ، َوقَاَل : َلَقْد   لنَّارا " قَاَل : فََأْسَلَم اأْلَْعَرايبا ْرُه ِبا ُثَما َمَرْرَت باَقرْبا ُمْشراٍك فَ َبش ا  َكلََّفينا َرُسوُل اَّللَّا " َحي ْ

لنَّارا . –لََّم َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوسَ  - ( .  1573) صحيح ابن ماجة /  تَ َعًبا ، َما َمَرْرُت باَقرْبا َكافاٍر إاالَّ َبشَّْرتُُه ِبا  
 

 اليت تنوح على امليت والذي يفعل بعض أمور اجلاهلية
ُ َعْنُه  - عن َأيب َمالاٍك اأَلْشَعراى ا   - 40 َي اَّللَّ َّ   –َرضا ُ  -َأنَّ النَِّبا قَاَل :   - َعَلْيها َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ  

رُُكونَ ُهنَّ اْلَفْخُر ِفا اأَلْحَسابا َوالطَّْعُن ِفا األَْنَسابا  لايَّةا ال يَ ت ْ ْن َأْمرا اجْلَاها لنُُّجوما َوالن اَياَحُة ".  " َأْرَبٌع ِفا أُمَّىتا ما ْستاْسَقاُء ِبا َواالا
ْرَِبٌل ماْن َقطاَراٍن َودارٌْع ماْن َجَرٍب " َوقَاَل : " النَّائاَحُة إاَذا ََلْ تَ ُتْب قَ ْبَل  َها سا َا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َوَعَلي ْ ( . 2203) م / َمْوهتا  

بُل ، وإامنا ُجعال سرِباًل َل ْرَِبُل القميُص ،  والَقْطَراُن شيء يَتحلَّب من شجٍر تُ ْهَنأ به اإلا إاذا لَفاَحْتُه قواَي اْشتاَعاَُلا .ا أَلنَّ النَّاَر سرِبٌل من َقْطَراٍن  : الس ا  
 

 امليت الذي يذمه املؤمنون
ُ َعْنُه  - َعْن َأَنسا ْبنا َمالاكٍ   - 41 َي اَّللَّ ُّ اَّللَّا  –َرضا ٌر فَ َقاَل َنِبا َها َخي ْ َ َعَلي ْ ََنازٍَة فَأُْثًنا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل ُمرَّ ِبا  َصلَّى اَّللَّ

ُّ اَّللَّا :" َوَجَبْت َوَجَبْت وَ  - َها َشرٌّ فَ َقاَل َنِبا َ َعَلي ْ ََنازٍَة فَأُْثًنا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َجَبْت". َوُمرَّ ِبا :   - َصلَّى اَّللَّ  
ًرا فَ قُ  َها َخي ْ َ َعَلي ْ ََنازٍَة فَأُْثًنا َجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت . ْلَت وَ "  َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت " . قَاَل ُعَمُر : فاًدى َلَك َأِبا َوُأم اى ُمرَّ ِبا

َها َشرٌّ فَ ُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّا  َ َعَلي ْ ََنازٍَة فَأُْثًنا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َوُمرَّ ِبا :   - َصلَّى اَّللَّ  
تُ  ًرا َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة َوَمْن َأثْ نَ ي ْ ُتْم َعَلْيها َخي ْ ْم َعَلْيها َشرًّا َوَجَبْت َلُه النَّاُر َأنْ ُتْم ُشَهَداُء اَّللَّا ِفا اأَلْرضا َأنْ ُتْم ُشَهَداُء "  َمْن َأثْ نَ ي ْ
( . 2243اَّللَّا ِفا اأَلْرضا َأنْ ُتْم ُشَهَداُء اَّللَّا ِفا اأَلْرضا "  ) م /   

 
كتاب اللَُّقَطة   - 8  

 الذي َيخذ ضالة املسلم لايَ َتَملََّكها
ريا َعْن َأبايها َعْن ُمَطر ا   - 42 خ ا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا فا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا الش ا :   - َصلَّى اَّللَّ  

" . َضالَُّة اْلُمْسلاما َحْرُق النَّارا "   
( .  2502) صحيح ابن ماجة /    

لتَّْحرايكا ََلَبُ َها َوَقْد َتْسُكُن ،  اْلَمْعًَن : َضالَّة اْلُمْسلام إاَذا َأَخَذَها إاْنَسان لايَ َتَملََّكَها َأدَّْت إاىَل النَّار .َحَرق النَّار ِبا  
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كتاب املظاَل   - 9   
 الذي َيخذ حق أخيه بغري حق

ُها  -عن ُأم ا َسَلَمَة ،   - 43 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعْن َرُسولا هللاا   –َرضا َع ُخُصوَمًة باَبابا  - َصلَّى اَّللَّ ، َأنَُّه مسَا
ْصُم فَ َلَعلَّ بَ ْعَضُكْم َأْن َيكُ  َا َأاَن َبَشٌر َوإانَُّه َيَْتايينا اخلَْ ْم فَ َقاَل : " إامنَّ ُب َأنَُّه ُحْجَرتاها َفَخَرَج إالَْيها ْن بَ ْعٍض فََأْحسا وَن َأبْ َلَغ ما

َي َلُه باَذلاَك َفَمْن َقَضْيُت َلهُ  رُْكَها "  َصَدَق فََأْقضا َن النَّارا فَ ْلَيْأُخْذَها ، َأْو فَ ْليَ ت ْ َي قاْطَعٌة ما َا ها َق ا ُمْسلاٍم فَإامنَّ حبا  
( . 4570، م /  2458) خ /   

ة التعذيب على من يتعاطاه .  ) قطعة من النار ( : أي مآَلا إىل النار أو هو َتثيل يفهم منه شد 

 
السحتالذي َيكل املال احلرام أو ينبت حلمه من   

ُها  -َعْن َخْوَلَة باْنتا قَ ْيٍس    - 44 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل هللاا  –َرضا  وََكاَنْت حَتَْت مَحَْزَة ْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا تَ ُقوُل : مسَا
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -  يَ ُقوُل :  -َصلَّى اَّللَّ

َرٌة ُحْلَوٌة ، َمْن َأَصابَ  َق اها بُوراَك َلُه فايها ، َوُربَّ ُمَتَخو اٍض فايَما َشاَءْت باها نَ ْفُسُه ماْن َمالا هللاا َوَرُسولاها " إانَّ َهَذا اْلَماَل َخضا ُه حبا
ْماذاي  /  َلُه يَ ْوَم القاَياَمةا إاالَّ  لَْيسَ   ( . 2374النَّاُر " ) صحيح الّت ا

 
ُ َعْنُه  -َعْن َكْعبا ْبنا ُعْجَرَة  - 45 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -: َقاَل لا َرُسوُل هللاا  قَالَ  –َرضا  :  -َصلَّى اَّللَّ

َي َأبْ َوابَ ُهْم َفَصدَّق َ  ْن بَ ْعداي ، َفَمْن َغشا ْن أَُمَراَء َيُكونُوَن ما َّللَّا اَي َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة ما ُهْم يفا َكذاهبااْم ، َوَأَعانَ ُهْم َعَلى " ُأعايُذَك ِبا
ْم فَ َلْيَس  َي َأبْ َوابَ ُهْم َأْو ََلْ يَ ْغَش َوََلْ ُيَصد اقْ ُهْم يفا ظُْلماها ْنُه ، َوال يَراُد َعَليَّ احلَْوَض ، َوَمْن َغشا َكذاهبااْم ، َوََلْ   ماين ا َوَلْسُت ما

ْنُه ، َوَسرَياُد َعَليَّ احلَْوَض ، اَي َكْعَب ْبَن ُعجْ  ُهْم َعَلى ظُْلماهاْم ، فَ ُهَو ماين ا َوَأاَن ما يَنٌة يُعان ْ َرَة الصََّّلُة بُ ْرَهاٌن ، َوالصَّْوُم ُجنٌَّة َحصا
نَ َبَت ماْن ُسْحٍت إاالَّ َكاَنتا النَّاُر ، َوالصََّدَقُة ُتْطفاُئ اخلَطايَئَة َكَما يُْطفاُئ اْلَماُء النَّاَر ، اَي َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة ، إانَُّه ال يَ ْربُو حلٌَْم 

ْما   ( . 614ذاي  / َأْوىَل باها " ) صحيح الّت ا
 

 الذي يقتل املسلم أو يقتل النفس اليت حرم هللا إال ِبحلق
ُهما  - َعنا اْبنا َعبَّاسٍ   - 46 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ْن تَ ْوبَةٍ ؟  –َرضا َأنَُّه َسأََلُه َسائاٌل ، فَ َقاَل : اَي َأَِب اْلَعبَّاٍس ، َهْل لاْلَقاتالا ما  

ْن َشْأناها : َماَذا تَ ُقوُل ؟ فََأَعاَد َعَلْيها َمْسأَلَته ، فَ َقاَل َلُه : َماَذا تَ ُقوُل ؟ َمرَّتَ نْيا فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َكاْلُمتَ َعج ا  با ما  
ْعُت نَبايَُّكْم   ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأْو َثَّلاًث ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس : مسَا ، يَ ُقوُل : - َصلَّى اَّللَّ  

َ باها اْلَعْرَش "  َأْوَداُجُه  ًقا رَْأَسُه ِبااْحَدى يََدْيها ، ُمتَ َلب اًبا قَاتاَلُه باَيداها اأُلْخَرى َتْشُخبُ " َيَْيتا اْلَمْقُتوُل ُمتَ َعل ا  َدًما ، َحىتَّ َيَْيتا  
ُ َعزَّ َوَجلَّ لاْلَقاتالا : " تَعاْستَ   ، ُويَْذَهُب باها إاىَل النَّارا "  فَ يَ ُقوُل اْلَمْقُتوُل لاَرب ا العاملني : َهَذا قَ تَ َلينا ، فَ يَ ُقوُل اَّللَّ  

  ( . 2447، صحيح الّتغيب /  2697السلسلة الصحيحة  /  ، ) رواُه الطَّرباينُّ 
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ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َبَكَرَة   - 47  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا :  قَالَ  - َصلَّى اَّللَّ  
يًعا َعَلى ُوُجوهاهاْم يفا النَّارا َلْو َأنَّ َأْهَل السَّمَ "  ُ َجَا "  اءا َوَأْهَل اأْلَْرضا اْجَتَمُعوا َعَلى قَ ْتلا ُمْسلاٍم َلَكب ََّهُم اَّللَّ  

( . 2443) رواُه الطَّرباينُّ يف الصغري ، صحيح الّتغيب /   
 

 اْلُمْفلاسُ 
ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة   - 48 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َل اَّللَّا َأنَّ َرُسو  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  

 "  َأَتْدُروَن َما اْلُمْفلاُس " . قَاُلوا اْلُمْفلاُس فايَنا َمْن ال داْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع . فَ َقاَل : 
َياٍم َوزَكَ  ْن أُمَّىتا َيَْتاى يَ ْوَم اْلقاَياَمةا باَصَّلٍة َوصا اٍة َوَيَْتاى َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا "  إانَّ اْلُمْفلاَس ما  

َذ َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا فَ يُ ْعَطى َهَذا ماْن َحَسَناتاها َوَهَذا ماْن َحَسَناتاها فَإاْن فَناَيْت َحَسَناتُُه قَ بْ  َل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيها ُأخا
( . 6744ْت َعَلْيها مثَّ طُراَح ِفا النَّارا "  ) م / ماْن َخطَااَيُهْم َفطُراحَ   

 
ق كتاب الر ا    - 10  

 العبد اآلبق
ُ َعْنُه  - َعْن َجابارا ْبنا َعْبدا اَّللَّا   - 49 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  

َا َعْبٍد َماَت يفا إاَِبقا  " " . ها َدَخَل النَّاَر ، َوإاْن قُتاَل يفا َسبايلا اَّللَّا َأميُّ  
يف صحيح اجلامع  ( . 2736) انظر حديث رقم : ، ) رواُه الطَّرباينُّ   

 

كتاب النكاح    - 11   
ن العشريرْ فُ كْ النساء الَّليت يكثرن اللعن و يَ   

ُهما  -َعْن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُعَمَر   - 50 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعْن َرُسولا اَّللَّا  –َرضا َأنَُّه قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
ْستاْغَفار فَإاىن ا رََأيْ ُتُكنَّ َأْكثَ َر َأْهلا النَّارا " . فَ َقالَ  ْقَن َوَأْكثاْرَن االا ُهنَّ َجْزَلٌة َوَما لََنا اَي "  اَي َمْعَشَر الن اَساءا َتَصدَّ ن ْ تا اْمَرَأٌة ما

وَل اَّللَّا َأْكثَ َر َأْهلا النَّارا .َرسُ   
رَي َوَما رََأْيُت ماْن اَنقاَصاتا َعْقٍل َودايٍن َأْغَلَب لاذاى ُلبٍ  ما  ْنُكنَّ  " .قَاَل : "  ُتْكثاْرَن اللَّْعَن َوَتْكُفْرَن اْلَعشا  

قَاَلْت اَي َرُسوَل اَّللَّا َوَما نُ ْقَصاُن اْلَعْقلا َوالد اينا قَاَل :    
َ "  أَ   َما ُتَصل اى َوتُ ْفطاُر ِفا َرَمَضاَن مَّا نُ ْقَصاُن اْلَعْقلا َفَشَهاَدُة اْمَرَأتَ نْيا تَ ْعداُل َشَهاَدَة َرُجٍل فَ َهَذا نُ ْقَصاُن اْلَعْقلا َوَتَُْكُث اللََّياىلا

 فَ َهَذا نُ ْقَصاُن الد اينا " . 
( . 304واللفظ له ، خ /   250) م /   
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ُهما  -  ْبنا َعبَّاسٍ َعْن َعْبدا هللاا   - 51  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها  -َقاَل اَْنََسَفتا الشَّْمُس َعَلى َعْهدا َرُسولا هللاا  –َرضا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َفَصلَّى َرُسوُل هللاا  - َوَسلَّمَ  ، مثَّ رََكَع رُُكوًعا اْلبَ َقَرةا  ََنًْوا ماْن قاَراَءةا ُسورَةا  فَ َقاَم قاَياًما َطوايًَّل  - َصلَّى اَّللَّ
، مثَّ َسَجَد ، مثَّ رََكَع رُُكوًعا َطوايًَّل َوْهَو ُدوَن الرُُّكوعا اأَلوَّلا ، َوْهَو ُدوَن اْلقاَياما اأَلوَّلا  رََفَع فَ َقاَم قاَياًما َطوايًَّل مثَّ ،  َطوايًَّل   

مثَّ رََفَع فَ َقاَم قاَياًما َطوايًَّل َوْهَو ، مثَّ رََكَع رُُكوًعا َطوايًَّل َوْهَو ُدوَن الرُُّكوعا اأَلوَّل ، ما اأَلوَّلا مثَّ قَاَم قاَياًما َطوايًَّل َوْهَو ُدوَن اْلقاَيا
،ََتَلَّتا الشَّْمُس  مثَّ َسَجَد مثَّ اْنَصَرَف َوَقدْ ، مثَّ رََكَع رُُكوًعا َطوايًَّل َوْهَو ُدوَن الرُُّكوعا اأَلوَّلا ، ُدوَن اْلقاَياما اأَلوَّلا   

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -فَ َقاَل   : - َصلَّى اَّللَّ  
َفانا لاَمْوتا َأَحٍد ، َوالخيَْ  آيَ َتانا ماْن آاَيتا هللاا ال إانَّ الشَّْمَس َواْلَقَمرَ  "  َ "  سا ََياتاها فَإاَذا رََأيْ ُتْم َذلاَك فَاذُْكُروا اَّللَّ حلا  
ًئا يفا َمَقاماَك مثَّ رََأيْ َناَك َكْعَكْعتَ قَاُلوا : اَي َرُسوَل هللاا   ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل    رََأيْ َناَك تَ َناَوْلَت َشي ْ :  - َصلَّى اَّللَّ  

نْ َيا  ْنُه َما بَقاَيتا الدُّ ُتُه أَلَكْلُتْم ما ُقوًدا َوَلْو َأَصب ْ  اَر فَ َلْم َأَر َمْنَظًرا َكاْليَ ْوما َقطُّ َأْفَظعَ َوُأرايُت النَّ ، " إاين ا رََأْيُت اجْلَنََّة فَ تَ َناَوْلُت ُعن ْ
َّللَّا ، قَاَل : "  باُكْفراهانَّ "  ؟ َورََأْيُت َأْكثَ َر َأْهلاَها الن اَساَء " قَاُلوا ِباَ اَي َرُسوَل هللاا  ، رَي ؟ قايَل َيْكُفْرَن ِبا قَاَل : " َيْكُفْرَن اْلَعشا

ْحَساَن  ًرا َقطُّ ". َلْو ، َوَيْكُفْرَن اإلا ْنَك َخي ْ ًئا قَاَلْت َما رََأْيُت ما ْنَك َشي ْ َأْحَسْنَت إاىَل إاْحَداُهنَّ الدَّْهَر ُكلَُّه مثَّ رََأْت ما  
( . 2147،  م /   1052) خ /    

 

كتاب األشربة - 12    
 الذي يشرب املسكر

ُ َعْنُه  -َعْن َجاباٍر   - 52 َي اَّللَّ َم ما  –َرضا َّ  ،  -ْن َجْيَشاَن َأنَّ َرُجًَّل َقدا َن اْلَيَمنا  َفَسَأَل النَّيبا ُ  -َوَجْيَشاُن ما َصلَّى اَّللَّ
هاْم ماَن الذُّرَةا يُ َقاُل َلُه اْلماْزرُ  -َعَلْيها َوَسلَّمَ  ْرضا ُّ  َعْن َشَراٍب َيْشَربُونَُه أبَا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -فَ َقاَل النَِّبا    : - َصلَّى اَّللَّ

" . قَاَل : "  نَ َعْم " .؟ ٌر ُهَو "  َأَوُمْسكا    
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا    :  - َصلَّى اَّللَّ  

خْلََبالا " ." ُكلُّ ُمْسكاٍر َحَراٌم إانَّ َعَلى اَّللَّا َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا لاَمْن َيْشَرُب اْلُمْسكاَر َأْن َيْسقاَيُه ماْن طايَنةا ا  
( . 5335 / قَاَل : " َعَرُق َأْهلا النَّارا َأْو ُعَصارَُة َأْهلا النَّارا "  ) م؟ ُسوَل اَّللَّا َوَما طايَنُة اخْلََبالا قَاُلوا اَي رَ    
 

يْ َلماي ا قَاَل : َدَخْلُت َعَلى َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو ْبنا اْلَعاصا َوُهَو يفا َحائاٍط لَ   - 53 لطَّائافا يُ َقاُل َلُه َعْن َعْبدا اَّللَّا ْبنا الدَّ ُه ِبا
ْعُت َرُسوَل اَّللَّا  ْن قُ َرْيٍش يُ َزنُّ َذلاَك اْلَفىَت باُشْربا اخْلَْمرا ، فَ َقاَل : مسَا ٌر فَ ىًت ما َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  - اْلَوْهُط ، َوُهَو خُمَاصا

يَ ُقوُل :  –  
ُ َعَلْيها ، فَإاْن َعاَد ََلْ تُ ْقَبْل تَ ْوبَ ُتُه َأْربَعانَي َصَبا " َمْن َشراَب اخْلَْمَر َشْربًَة ََلْ تُ ْقَبْل َلهُ  ًحا تَ ْوبٌَة َأْربَعانَي َصَباًحا ، َفإاْن اَتَب اَتَب اَّللَّ

ُ َعَلْيها ، َفإاْن َعاَد َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَّا َأْن َيْسقاَيُه ماْن طايَنةا اخْلََبالا يَ ْومَ  "  . اْلقاَياَمةا  ، فَإاْن اَتَب اَتَب اَّللَّ  
( . 5670 / سائي  صحيح النَّ  )   
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ُهما  -َعنا اْبنا َعبَّاٍس   - 54  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا   –َرضا :  َقالَ  - َصلَّى اَّللَّ  
ٍر مَخٌْر ، وَُكلُّ ُمْسكاٍر َحَراٌم ، َوَمْن َشراَب ُمْسكاًرا ِبُاَسْت "  ُ َعَلْيها ، ُكلُّ خُمَم ا َصََّلتُُه َأْربَعانَي َصَباًحا ، فَإاْن اَتَب اَتَب اَّللَّ  

الا اَي َرُسوَل اَّللَّا ؟ قَاَل :فَإاْن َعاَد الرَّاباَعَة َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَّا َأْن َيْسقاَيُه ماْن طايَنةا اخْلََبالا " ، قايَل : َوَما طايَنُة اخْلَبَ   
ْن َحَراماها ، َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَّا َأْن َيْسقاَيُه ماْن طايَنةا اخلَْ  " َصدايُد َأْهلا النَّارا  " . َبالا ، َوَمْن َسَقاُه َصغاريًا اَل يَ ْعراُف َحََّلَلُه ما  

( . 3680 /  صحيح أيب داود)   
 
 

كتاب اللباس   – 13  
 الذي يطيل ثوبه حتت الكعبني

َي اَّللَُّ  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة ،   - 55 ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَِّبا ا  ،   – َعْنُه َرضا : قَاَل   - َصلَّى اَّللَّ  
زَارا َففاي النَّارا " .  َن اْلَكْعبَ نْيا ماَن اإلا  " َما َأْسَفَل ما

( .  5787 /  خ )  
 

ُ َعْنُه  - اخْلُْدراىَّ ءا ْبنا َعْبدا الرَّمْحَنا َعْن َأبايها قَاَل َسأَْلُت َأَِب َسعايٍد َعنا اْلَعَّل  - 56 َي اَّللَّ زَارا فَ َقاَل َعَلى  –َرضا َعنا اإلا
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -اخْلَباريا َسَقْطَت قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  :  - َصلَّى اَّللَّ  

َنُه َوبَ نْيَ الْ  -ُجَناَح  َأْو ال -لاما إاىَل ناْصفا السَّاقا َوال َحَرَج " إاْزرَُة اْلُمسْ  َن اْلَكْعبَ نْيا فَ ُهَو فايَما بَ ي ْ َكْعبَ نْيا َما َكاَن َأْسَفَل ما  
ُ إالَْيها " .  ِفا النَّارا َمْن َجرَّ إازَارَُه َبَطًرا   ََلْ يَ ْنظُرا اَّللَّ

 ( .  4095 / أيب داود صحيح )
 

ُ َعْنُه  -َعْن ُهبَ ْيبا ْبنا ُمْغفاٍل اْلغاَفاراي ا   - 57 َي اَّللَّ يَّ ، قَاَم جَيُرُّ إازَارَُه ، فَ َنَظَر إالَْيها ُهبَ ْيٌب ، َأنَُّه رََأى حمَُ  –َرضا مًَّدا اْلُقَرشا
ْعُت َرُسوَل اَّللَّا  يَ ُقوُل :  –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -فَ َقاَل : مسَا  

   -ون املعجمة وكسر الفاء بضم امليم وسك -( : ) ُهبَ ْيبا ْبنا ُمْغفاٍل  " َمْن َوطاَئُه ُخَيََّلَء ، َوطاَئُه يفا النَّارا "
( . 2040، صحيح الّتغيب /  رباينُّ ى والطَّ لَ عْ وأبو ي َ ، رواُه أمحُد  )  
 

 الذي يلبس ثوب شهرة
ُ َعْنُه  -َعنا اْبنا ُعَمَر   - 58 َي اَّللَّ قَاَل :  -قَاَل ِفا َحدايثا َشرايٍك يَ ْرفَ ُعُه   –َرضا  

ثْ َلُه " . زَاَد َعْن َأِبا َعَوانََة " مثَّ تُ َلهَُّب فايها النَّاُر " .َأْلَبَسُه   " َمْن لَباَس ثَ ْوَب ُشْهَرةٍ  ُ يَ ْوَم اْلقاَياَمةا ثَ ْوًِب ما   اَّللَّ
( . 3607صحيح ابن ماجة / ،  4029صحيح أيب داود /  )   
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كتاب األدب  – 14   
العاق     

ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ   - 59 َي اَّللَّ َّ َأنَّ النَّ  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -يبا بَ َر فَ َقاَل : -َصلَّى اَّللَّ ن ْ َصعاَد اْلما  
بَ َر قُ ْلَت : ن ْ نَي َصعاْدَت اْلما  قَاَل :، آمانَي آمانَي آمانَي  " آمانَي آمانَي آمانَي " قايَل : اَي َرُسوَل اَّللَّا إانََّك حا

رْبايَل َأاَتينا فَ َقاَل : َمْن َأْدَرَك َشهْ  ُ " إانَّ جا  فَ ُقْلُت : آمانَي ، ، ُقْل : آمانَي ، َر َرَمَضاَن َوََلْ يُغفر َلُه َفَدَخَل النَّاَر فَأَبْ َعَدُه اَّللَّ
 ُ َوَمْن ذُكاْرَت ،  : آمانيَ  فَ ُقْلتُ ، : آمانَي  ُقلْ ، َوَمْن َأْدَرَك َأبَ َوْيها َأْو َأَحَدمُهَا فَ َلْم يَ بَ رَّمُها َفَماَت َفَدَخَل النَّاَر فَأَبْ َعَدُه اَّللَّ

 : آمني " فقلت، : آمني  قل، عاْنَدُه فَ َلْم ُيَصل ا َعَلْيَك َفَماَت َفَدَخَل النَّاَر فأبعده هللا 
بَّان رواهُ )   (  . 1679 / صحيح الّتغيب،   ابُن حا  

 
 الذي يعذب احليوان

ُهما  -َر َعْن َعْبدا هللاا ْبنا ُعمَ   - 60  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َرُسوَل هللاا  َأنَّ  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
َها َحىتَّ َماَتْت ُجوًعا َفَدَخَلْت فايَها النَّاَر  ُ َأْعَلُم ، قَاَل ، " ُعذ اَبتا اْمَرَأٌة يفا هارٍَّة َحَبَست ْ ،: ال َأْنتا َأْطَعْمتاَها فَ َقاَل َواَّللَّ  

نَي َحَبْستايهَ َسَقيْ  َوال  ْن َخَشاشا  ا ، َوالتاَها حا (  . 7158 / ،  م  2365 / خ ) اأَلْرضا "  َأْنتا َأْرَسْلتايَها فََأَكَلْت ما  
 

ُهما  -َعْن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمٍرو  - 61 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها  -قَاَل : َكَسَفتا الشَّْمُس َعَلى َعْهدا َرُسولا اَّللَّا  –َرضا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّا  - َوَسلَّمَ  َقاَل  -فََأطَاَل اْلقاَياَم ، مثَّ رََكَع فََأطَاَل الرُُّكوَع ، مثَّ رََفَع فََأطَاَل ،  - َصلَّى اَّللَّ

ُفخُ  -ُشْعَبُة َوَأْحَسُبُه قَاَل ِفا السُُّجودا ََنَْو َذلاَك  : َويَ ُقوُل  َوَجَعَل يَ ْبكاى ِفا ُسُجوداها َويَ ن ْ  
ْم  " ُعراَضْت َعَلىَّ اجْلَنَُّة َحىتَّ َلْو َمَدْدُت  : ". فَ َلمَّا َصلَّى قَاَل "  َرب ا ََلْ َتعاْدىنا َهَذا َوَأاَن َأْستَ ْغفاُرَك ََلْ َتعاْدىنا َهَذا َوَأاَن فايها

َورََأْيُت فايَها َساراَق بََدنَ ىَتْ ، ُت َأنْ ُفُخ َخْشَيَة َأْن يَ ْغَشاُكْم َحرَُّها َوُعراَضْت َعَلىَّ النَّاُر َفَجَعلْ ، يَداى تَ َناَوْلُت ماْن ُقطُوفاَها 
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َرُسولا اَّللَّا  يجا فَإاَذا ُفطاَن َلُه قَاَل َهَذا َعَمُل ،  - َصلَّى اَّللَّ َورََأْيُت فايَها َأَخا َبًنا ُدْعدٍُع َساراَق احلَْجا
َها فَ َلْم ُتْطعاْمَها َوََلْ َتْسقاَها َوََلْ َتدَ َورَ ، اْلماْحَجنا  ْعَها أتَُْكُل ماْن َخَشاشا َأْيُت فايَها اْمَرَأًة َطوايَلًة َسْوَداَء تُ َعذَُّب ِفا هارٍَّة رََبطَت ْ

َفانا لاَمْوتا َأَحٍد َواليَ نْ  لشَّْمَس َواْلَقَمَر الَوإانَّ ا، اأَلْرضا َحىتَّ َماَتْت  ََياتا  َكسا ْن آاَيتا اَّللَّا فَإاَذا حلا ها َوَلكان َُّهَما آيَ َتانا ما
ْن َذلاَك  -اْنَكَسَفْت إاْحَدامُهَا  ًئا ما " فَاْسَعْوا إاىَل ذاْكرا اَّللَّا َعزَّ َوَجلَّ  -َأْو قَاَل فَ َعَل َأَحُدمُهَا َشي ْ  

( . 1496) صحيح النَّسائاي  /    
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ةالذي يؤذي بلسانه و لو أكثر من الطاع   
ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ   - 62 َي اَّللَّ َا ، َة يُْذَكُر ماْن َكثْ َرةا َصَّلنَ ُفَّل قَاَل : قَاَل َرُجٌل : اَي َرُسوَل هللاا ، إانَّ   –َرضا هتا

َا ، قَاَل :  ريَانَ َها بالاَساهنا َر َأن ََّها تُ ْؤذاي جا َها ، َوَصَدقَتاَها ، َغي ْ َياما  َوصا
َها ، َوَصَدقَتاهَ  َرُسوَل هللاا ، فَإانَّ ُفَّلارا " ، قَاَل : ايَ " هاَي يفا النَّ  َياما ألَثْ َوارا ا ، َوَصَّلنََة يُْذَكُر ماْن قالَّةا صا َا ، َوإان ََّها َتَصدَُّق ِبا هتا

َا ، قَاَل : " هاَي يفا اجْلَنَّةا " ريَانَ َها بالاَساهنا  ماَن اأَلقاطا ، َوال تُ ْؤذاي جا
بَّان يف صحيحه واحلاكُم ، السلسلة الصحيحة / رواُه أمحُد )  ( . 190والبزَّار وابُن حا  

 

 أكثر ما يدخل الناس النار
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 63 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : ُسئاَل َرُسوُل هللاا   –َرضا ُل النَّاَس  -َصلَّى اَّللَّ َعْن َأْكَثرا َما يُْدخا
ُل النَّاَس النَّاَر ، فَ َقاَل : " الفَ اجلَ  " . ُم َوالَفْرجُ نََّة ، فَ َقاَل : تَ ْقَوى هللاا َوُحْسُن اخلُُلقا ، َوُسئاَل َعْن َأْكَثرا َما يُْدخا  

ْماذاي  /  ( . 2004) صحيح الّت ا  
 

 املتكلم بكلمة تغضب هللا و إن كان ال يرى هبا أبًسا
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 64 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا   –َرضا قَاَل : - َصلَّى اَّللَّ  

َا َدرََجاٍت وَ   ُ هبا ْلَكلاَمةا ماْن راْضَوانا هللاا ال يُ ْلقاي ََلَا َِباًل يَ ْرَفُع اَّللَّ ْلَكلامَ " إانَّ اْلَعْبَد لَيَ َتَكلَُّم ِبا ةا ماْن َسَخطا إانَّ اْلَعْبَد لَيَ َتَكلَُّم ِبا
َا يفا َجَهنََّم "  ) خ /  ( . 6478هللاا ال يُ ْلقاي ََلَا َِباًل يَ ْهواي هبا  

 
ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ   - 65 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا   –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  

ْلَكلاَمةا  ُ فايَها" إانَّ اْلَعْبَد لَيَ َتَكلَُّم ِبا َا يفا النَّارا َأبْ َعَد مماَّا بَ نْيَ اْلَمْشراق " ) خ   يَزالُّ   َما يَ تَ بَ نيَّ .(   7673،  م /  6477/ هبا  
 

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 66 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم :  –َرضا  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاا َصلَّى اَّللَّ
َا َسْبعانَي َخرايًفا يفا النَّارا إانَّ الرَُّجَل لَ "  َا أبًَْسا يَ ْهواي هبا لَكلاَمةا الَ يَ َرى هبا  " يَ َتَكلَُّم ِبا
ْماذاي    ( . 3970صحيح ابن ماجة / ،   2314 / ) صحيح الّت ا  
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 حصائد ألسنة السوء 
ُ َعْنُه  -َعْن ُمَعاذا ْبنا َجَبٍل   - 67 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -النَّيبا ا  قَاَل : ُكْنُت َمعَ  –َرضا يفا َسَفٍر ، فََأْصَبْحُت  -َصلَّى اَّللَّ

ُلينا اجلَنََّة َويُ َباعادُ  ْينا باَعَمٍل يُْدخا رُي ، فَ ُقْلُت : اَي َرُسوَل هللاا َأْخربا ْنُه َوََنُْن َنسا  ينا َعنا النَّارا ، قَاَل : يَ ْوًما َقرايًبا ما
ًئا ، َوتُقايمُ  " َلَقْد َسأَْلَتينا َعنْ  َ َوال ُتْشراْك باها َشي ْ ُ َعَلْيها ، تَ ْعُبُد اَّللَّ رٌي َعَلى َمْن َيسََّرُه اَّللَّ الصََّّلَة ، َوتُ ْؤيتا  َعظايٍم ، َوإانَُّه لََيسا

 : الصَّْوُم ُجنٌَّة ، َوالصََّدَقُة ُتْطفاُئ اخَلطايَئَة  الزََّكاَة ، َوَتُصوُم َرَمَضاَن ، َوحَتُجُّ البَ ْيَت ، مثَّ قَاَل : َأال َأُدلَُّك َعَلى َأبْ َوابا اخَلرْيا 
ْن َجْوفا اللَّْيلا َقاَل : مثَّ َتَّل ) تَ َتَجاَِف ُجُنوبُ ُهْم َعنا  عا ( ، َحىتَّ بَ َلَغ َكَما يُْطفاُئ اْلَماُء النَّاَر ، َوَصَّلُة الرَُّجلا ما  اْلَمَضاجا

َُك باَرْأسا اأَلْمرا ُكل اها َوَعُموداها ، َوذاْرَوةا َسَناماها ؟ " قُ ْلُت : بَ َلى اَي َرُسوَل هللاا ، قَاَل : ) يَ ْعَمُلوَن ( ، مثَّ قَاَل : َأال أُ   ْخربا
َُك ِباََّل ْسََّلُم ، َوَعُموُدُه الصََّّلُة ، َوذاْرَوُة َسَناماها اجلاَهاُد ، مثَّ قَاَل : َأال ُأْخربا ل اها ؟ " قُ ْلُت : بَ َلى كا َذلاَك كُ " رَْأُس اأَلْمرا اإلا
َّ هللاا ، َوإاانَّ َلُمَؤاخَ  َّ هللاا ، فََأَخَذ بالاَساناها قَاَل : "  ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا " ، فَ ُقْلُت : اَي َنيبا َا نَ َتَكلَُّم باها ؟ فَ َقاَل : اَي َنيبا  ُذوَن ِبا

ْم " َثكاَلْتَك أُمَُّك اَي ُمَعاُذ ، َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس يفا  راها ْم َأْو َعَلى َمَناخا ْم " . إاالَّ النَّارا َعَلى ُوُجوهاها َنتاها  َحَصائاُد َأْلسا
ْماذاي   (  . 3973، صحيح ابن ماجة /  2616/ ) صحيح الّت ا  

  
 

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -الذي يكذب على النيب  - َصلَّى اَّللَّ  
ُ َعْنُه  -عن اْلُمغاريَةا   - 68 َي اَّللَّ َّ قَ   –َرضا ْعُت النَّيبا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -اَل مسَا يَ ُقوُل :  - َصلَّى اَّللَّ  

َن النَّارا " .  ُمتَ َعم اًدا فَ ْليَ تَ بَ وَّأْ  " إانَّ َكذاًِب َعَليَّ لَْيَس َكَكذاٍب َعَلى َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليَّ  َمْقَعَدُه ما  
 َّ ْعُت النَّيبا ُ َعَلْيها َوَسلَّ  -مسَا َا نايَح َعَلْيه " .  - مَ َصلَّى اَّللَّ يَ ُقوُل : " َمْن نايَح َعَلْيها يُ َعذَُّب ِبا  

( . 4 / م  ،   1291 / ) خ  
 

ُ َصلَّ  -ْن َرُسولا هللاا َعْن َعامارا ْبنا َعْبدا هللاا ْبنا الزُّبَ رْيا ، َعْن َأبايها ، قَاَل : قُ ْلُت لالزُّبَ رْيا إاين ا ال َأمْسَُعَك حُتَد اُث عَ  - 69 ى اَّللَّ
ْعُتُه يَ ُقوُل :، ٌن َكَما ُُيَد اُث ُفَّلٌن َوُفَّل - َعَلْيها َوَسلَّمَ  قَاَل َأَما إاين ا ََلْ ُأَفاراْقُه َوَلكاْن مسَا  

َن النَّارا "   ( . 107) خ /  " َمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ما  
 

َراٍش َأنَُّه مسَا   - 70 ُ َعْنُه  -َع َعلايًّا َعْن راْبعاى ا ْبنا حا َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  : خَيُْطُب قَالَ   –َرضا  - َصلَّى اَّللَّ
 ( . 2 / م،  106خ / "  ) ال َتْكذابُوا َعَليَّ ، فَإانَُّه َمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْلَيلاجا النَّار : "  

 
ُهما  - رَ مَ عُ َعْن َعْبدا هللاا بنا   - 71 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل   –َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  

ًَن َلُه بَ ْيٌت يفا النَّارا  " " . إانَّ الَّذاي َيْكذاُب َعَليَّ يُ ب ْ  
( . 1618، السلسلة الصحيحة /  أخرجه أمحدُ  )   
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َي اَّللَُّ  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ   - 72  ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   – َعْنُه َرضا : - َصلَّى اَّللَّ  
َن النَّارا ""    َمْن تَ َقوََّل َعَليَّ َما ََلْ َأُقْل ، فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ما
.  (  34 / ) صحيح ابن ماجة    
 

 الذي يكذب
َي  -َعْن مَسَُرَة ْبنا ُجْنَدٍب   - 73 ُ َعْنُه َرضا ُّ   –اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : َكاَن النَّيبا ًة ، َأقْ َبَل إاَذا َصلَّى َصَّل - َصلَّى اَّللَّ

َنا باَوْجهاها ، فَ َقاَل :   َعَلي ْ
َلَة ُرْؤاَي ؟ قَاَل : فَإاْن رََأى َأَحٌد َقصََّها ، فَ يَ ُقوُل َما َشاَء اَّللَُّ  ْنُكُم اللَّي ْ َفَسأَلََنا يَ ْوًما ، فَ َقاَل : َهْل رََأى َأَحٌد  ، " َمْن رََأى ما

ْنُكْم ُرْؤاَي ؟ قُ ْلَنا : ال َلَة َرُجَلنْيا َأتَ َياينا ، فََأَخَذا باَيداي ، فََأْخَرَجاينا إاىَل اأَلْرضا اْلُمَقدَّسَ  ما ةا ، فَإاَذا ، قَاَل : َلكاين ا رََأْيُت اللَّي ْ
ْن َحدايدٍ  ، باَيداها َكلُّوٌب ) َجالاٌس ، َورَُجٌل قَائامٌ  رَُجلٌ  ْدقاها  قَاَل بَ ْعُض َأْصَحاباَنا ، َعْن ُموَسى : َكلُّوٌب ما ُلُه يفا شا َحىتَّ  ( يُْدخا

ثْ لَ  ْدقُُه َهَذا ، فَ يَ ُعوُد فَ َيْصَنُع ما ْثَل َذلاَك ، َويَ ْلَتئاُم شا ْدقاها اآلَخرا ما ُلَغ قَ َفاُه ، مثَّ يَ ْفَعُل باشا :  ُت : َما َهَذا ؟ قَاالُه ، قُ لْ يَ ب ْ
ها بافاْهٍر  ٍع َعَلى قَ َفاُه ، َورَُجٌل قَائاٌم َعَلى رَْأسا َنا َعَلى رَُجٍل ُمْضَطجا ، َأْو َصْخَرٍة ، فَ َيْشَدُخ باها اْنطَلاْق ، فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ َأتَ ي ْ

ُع إاىَل َهَذا َحىتَّ يَ ْلَتئاَم رَْأُسُه ، َوَعاَد رَْأُسُه َكَما ُهَو ،  لاَيْأُخَذُه ، َفَّلَق إالَْيها رَْأَسُه ، فَإاَذا َضَربَُه َتَدْهَدَه احلََْجُر ، فَاْنطَلَ  يَ ْرجا
ْثلا الت َّنُّورا  ، قُ ْلُت : َمْن َهَذا ؟ قَاال فَ َعاَد إالَْيها َفَضَربَهُ  ٌع ، ُه َضي اٌق ، َوَأْسَفُلُه وَ ، َأْعَّل : اْنطَلاْق ، فَاْنطََلْقَنا إاىَل ثَ ْقٍب  ما اسا

، ، َوفايَها راَجاٌل َوناَساٌء ُعَراٌة  يَ تَ َوقَُّد حَتَْتُه اَنرًا ، فَإاَذا اقْ تَ َرَب اْرتَ َفُعوا ، َحىتَّ َكاَد َأْن خَيُْرُجوا ، فَإاَذا مَخََدْت رََجُعوا فايَها
َنا َعَلى ن َ  فَ ُقْلُت : َمْن َهَذا ؟ قَاال ْن َدٍم ، فايها رَُجٌل قَائاٌم َعَلى َوَسطا الن ََّهرا ، َورَُجٌل بَ نْيَ : اْنطَلاْق ، فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ َأتَ ي ْ َهٍر ما

ََجٍر يفا  َجارٌَة ، فََأقْ َبَل الرَُّجُل الَّذاي يفا الن ََّهرا ، فَإاَذا َأرَاَد َأْن خَيُْرَج ، َرَمى الرَُّجُل حبا  فايها ، فَ َردَُّه َحْيُث َكاَن ، َفَجَعَل  يََدْيها حا
ُع َكَما َكانَ ُكلَّمَ  ََجٍر ، فَ يَ ْرجا َنا إاىَل  ، فَ ُقْلُت : َما َهَذا ؟ قَاال ا َجاَء لاَيْخُرَج رََمى يفا فايها حبا : اْنطَلاْق ، فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ انْ تَ َهي ْ

َياٌن ، َوإاَذا رَُجٌل  ب ْ َن الشََّجَرةا ، بَ نْيَ يََدْيها اَنٌر يُوقاُدَها ، َرْوَضٍة َخْضَراَء ، فايَها َشَجَرٌة َعظايَمٌة ، َويفا َأْصلاَها َشْيٌخ َوصا َقرايٌب ما
َياٌن ، يفا الشََّجَرةا ، َوَأْدَخَّلَفَصعاَدا يبا  ب ْ َها ، فايَها راَجاٌل ُشُيوٌخ َوَشَباٌب ، َوناَساٌء َوصا ن ْ ينا َدارًا ََلْ َأَر َقطُّ َأْحَسَن ما  

َها ، َفَصعاَدا يبا الشَّ   ن ْ ينا َدارًا هاَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل ، فايَها ُشُيوٌخ َوَشَباٌب ، قُ ْلُت : َطوَّفْ ُتَماينا َأْدَخَّلَجَرَة ، فَ مثَّ َأْخَرَجاينا ما
َلَة ، فََأْخرباَ  ْلَكْذبَةا ،  : اينا َعمَّا رََأْيُت ، قَاالالَّي ْ اٌب ُُيَد اُث ِبا ْدقُُه ، َفَكذَّ فَ ُتْحَمُل َعْنُه ، نَ َعْم ، َأمَّا الَّذاي رََأيْ َتُه ُيَشقُّ شا  

ُلَغ اآلَفاَق ، فَ ُيْصَنُع باها إاىَل يَ ْوما اْلقاَياَمةا ، الَّذاي رََأيْ َتُه ُيْشَدُخ رَْأُسُه ، فَ َرُجٌل َعلَّمَ  للَّْيلا ، َحىتَّ تَ ب ْ ُ اْلُقْرآَن ، فَ َناَم َعْنُه ِبا ُه اَّللَّ
لن ََّهارا ، يُ ْفَعُل باها إاىَل  يَ ْوما اْلقاَياَمةا ، َوالَّذاي رََأيْ َتُه يفا الث َّْقبا ، فَ ُهُم الزُّاَنُة ، َوالَّذاي رََأيْ َتُه يفا الن ََّهرا آكاُلوا  َوََلْ يَ ْعَمْل فايها ِبا

َياُن َحْوَلُه َفَأْوالُم ، وَ إابْ َراهايُم ، َعَلْيها السََّّلالر اَِب ، َوالشَّْيُخ يفا َأْصلا الشََّجَرةا  ب ْ ذاي يُوقاُد النَّاَر َمالاٌك ُد النَّاسا ، َوالَّ الص ا
اُر ، َفَداُر  نانَي ، َوَأمَّا َهذاها الدَّ اُر اأُلوىَل الَّيتا َدَخْلَت ، َداُر َعامَّةا اْلُمْؤما رْبايُل ، َخازاُن النَّارا ، َوالدَّ الشَُّهَداءا ، َوَأاَن جا  

ي ، فَ  يَكائايُل ، فَاْرَفْع رَْأَسَك ، فَ َرفَ ْعُت رَْأسا ْثُل السََّحابا ، قَاالإاَذا فَ وْ َوَهَذا ما : َذاَك َمْنزاُلَك ، قُ ْلُت : قاي ما  
ْلُه ، فَ َلوا اْستَ  اينا َأْدُخْل َمْنزالا ، قَاالَدعَ   ( . 1386 / ) خ ْكَمْلَت َأتَ ْيَت َمْنزاَلَك ": إانَُّه بَقاَي َلَك ُعُمٌر ََلْ َتْسَتْكما  
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ُ َعْنُه  - َعْن َعْبدا هللاا بنا َمْسُعودٍ   - 74  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
َّ يَ ْهداي إاىَل اجْلَنَّةا ، َوإانَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق َحىتَّ َيكُ  ْدَق يَ ْهداي إاىَل اْلربا ا َوإانَّ اْلربا د ايًقا " إانَّ الص ا وَن صا  

اًِب " .   إاىَل اْلُفُجورا  َوإانَّ اْلَكذاَب يَ ْهداي َوإانَّ اْلُفُجوَر يَ ْهداي إاىَل النَّارا َوإانَّ الرَُّجَل لََيْكذاُب َحىتَّ ُيْكَتَب عاْنَد هللاا َكذَّ  
(  . 6805،  م /  6094) خ /   

 

 ذو الوجهني
ُ َعْنُه  - َعْن َعمَّارٍ   - 75 َي اَّللَّ :  -ى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم َصلَّ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا  

ْن اَنٍر  نْ َيا ، َكاَن َلُه يَ ْوَم اْلقاَياَمةا لاَسااَننا ما  (  . 4873صحيح أيب داود /  )" " َمْن َكاَن َلُه َوْجَهانا يفا الدُّ
نْ َيا " قَاَل اْلَعْلَقماي  : َمْعَناُه أَنَُّه َلمَّا َكاَن َيَْيتا َهُؤاَلءا باَوْجٍه َوَهُؤاَلءا با  ْفَساد ُجعاَل َلُه لاَسااَننا ماْن اَنر َكَما َكاَن َلُه يفا الدُّ  . لاَسااَننا عاْند ُكل  طَائاَفة َوْجٍه َعَلى َوْجه اإْلا

 

يف الكَّلم الذين يتقعرون  
ُ َعْنُه  -َعْن َواثاَلَة ْبنا اأْلَْسَقعا   - 76  َي اَّللَّ نَّا إاْنَساٌن َعَلْيها  ةا : ُكْنُت يفا َأْصَحابا الصُّفَّ  قَالَ  –َرضا ، فَ َلَقْد رََأيْ تُ َنا َوَما ما

َن اْلغَُبارا َواْلَوَسخا  ثَ ْوٌب اَتمٌّ  َنا َرُسوُل هللاا  ، َوَأَخَذ اْلَعَرُق يفا ُجُلودااَن َطَرفًا ما فَ َقاَل  - َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -، إاْذ َخَرَج َعَلي ْ
َر فُ َقَراَء اْلُمهَ  رايَن إاْذ َأقْ َبَل رَُجٌل َعَلْيها َشارٌَة َحَسَنةٌ لايُ َبش ا ُّ  اجا اَل يَ َتَكلَُّم باَكََّلٍم إاالَّ   -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -، َفَجَعَل النَّيبا

 :  ا اْنَصَرَف قَالَ فَ َلمَّ  - َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َكلََّفْتُه نَ ْفُسُه َيَْيتا باَكََّلٍم يَ ْعُلو َكََّلَم النَّيبا ا 
ْلَمْرَعى إانَّ هللَا اَل ُيُابُّ َهَذا َوَصْوتَهُ "  نَ تَ ُهْم لالنَّاسا َلَّ اْلبَ َقَرةا لاَسانَ َها ِبا نَ تَ ُهْم َوُوُجوَهُهْم  ، يَ ْلُووَن َأْلسا ، َكَذلاَك يَ ْلواي هللاُ َأْلسا

 (  . 3207 / صحيح الّتغيب، ) رواُه الطَّرباينُّ "  يفا النَّارا 
 

 الذي َيمر ِبملعروف و ال يفعله و ينهى عن املنكر و يفعله
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َوائاٍل   - 77 َي اَّللَّ  إانَُّكْم لَتَ َرْوَن َأين ا ال ُأَكل اُمُه إاالَّ  اًن َفَكلَّْمَتُه قَالَ أُلَساَمَة َلْو َأتَ ْيَت ُفَّل قَاَل قايلَ  –َرضا

ُعُكْم إاين ا ُأُكل امُ  ر ا ُأمسْا ُر  ُن َأوََّل َمْن فَ َتَحُه ، َوالَأُكو  ُدوَن َأْن َأفْ َتَح َِبًِب ال ُه يفا الس ا َأُقوُل لاَرُجٍل َأْن َكاَن َعَليَّ َأماريًا إانَُّه َخي ْ
ْعُتُه ماْن َرُسولا هللاا  ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -النَّاسا بَ ْعَد َشْيٍء مسَا ْعتَ  - َصلَّى اَّللَّ ْعُتُه يَ ُقوُل : قَاُلوا َوَما مسَا ُه يَ ُقوُل : قَاَل : مسَا  

لرَُّجلا يَ ْوَم اْلقاَياَمةا فَ يُ ْلَقى يفا النَّارا فَ تَ ْنَدلاُق َأقْ َتابُهُ  ُع َأْهُل النَّارا   " جُيَاُء ِبا َعَلْيها يفا النَّارا فَ َيُدوُر َكَما يَُدوُر احلْاَماُر باَرَحاُه فَ َيْجَتما
َهى ، َعنا اْلُمْنَكرا قَاَل : ُكْنُت ُن مَ فَ يَ ُقوُلوَن َأْي ُفَّل ْلَمْعُروفا َوتَ ن ْ ْلَمْعُروفا ، َوالا َشْأُنَك َألَْيَس ُكْنَت أتَُْمُراَن ِبا آتايها  آُمرُُكْم ِبا

( . 7674 / ،  م 3267 َوَأنْ َهاُكْم ، َعنا اْلُمْنَكرا َوآتايها "  ) خ /  
 

َي اَّللَُّ  -َعْن َأَنسا ْبنا َمالاٍك   - 78 :  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللَّا  – َعْنُه َرضا  
َلَة ُأْسراَي ِبا را  " َن النَّارا ،   تُ ْقَرضُ ااًل جَ رَأيُت لَي ْ َقاريَض ما َفاُهُهْم ِبا رْبايلُ  فَ ُقْلتُ شا : ؟ فَ َقالَ  : َمْن هُؤالءا اَي جا  
ْن ُأمَّتك الَّذايَن   ُلوَن اْلكاَتاَب أَفَّل يَ ْعقاُلونَ اخْلُطََباُء ما ْلربا ا َويَ ْنَسْوَن َأنْ ُفَسُهْم َوُهْم يَ ت ْ   " َيَُْمروَن النَّاَس ِبا

( . 2327 / صحيح الّتغيب ، انبَّ ابن حا  ) صحيح  
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و خيونأو خيادع أالذي ميكر    
ُ َعْنُه  - ودٍ عُ سْ مَ بن َعْن َعْبدا اَّللَّا  - 79 َي اَّللَّ :  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسوُل اَّللَّا  قَاَل : قَالَ  –َرضا  

نَّا َواْلَمْكُر َواخلْاَداُع يفا النَّار " .  " َمْن َغشََّنا فَ َلْيَس ما
بَّان ،  ( . 1058السلسلة الصحيحة / ) صحيح ابن حا  

ىل ذلك احلرص يف الدنيا والشح عليها والرغبة فيها وذلك جير إليها " .( : أي صاحبهما يستحق دخوَلا ألن الداعي إَواْلَمْكُر َواخلْاَداُع يفا النَّار  )  
 

 الذي يهجر أخاه املسلم
ُ َعْنُه  - َعْن َفَضاَلَة ْبنا ُعبَ ْيدٍ   - 80 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل هللاا  –َرضا :  قَالَ  - َصلَّى اَّللَّ  

 " ُهَو يفا النَّارا ، إاالَّ َأْن يَ َتَدارََكُه هللاُ باَكَرماها َمْن َهَجَر َأَخاُه فَ ْوَق َثََّلٍث ف َ " 
( . 2761 صحيح الّتغيب / ، ) رواُه الطَّرباينُّ    

 
 الذين يقطعون شجر السدر

ُها  - َعْن َعائاَشةَ   - 81  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَلْت : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  
ْدَر ُيَصبُّوَن يفا النَّارا َعَلى ُوُجوهاهاْم َصبًّا " " . إنَّ الَّذايَن يَ ْقَطُعوَن الس ا  
يف صحيح اجلامع ( . 1696انظر حديث رقم : ،  يُّ قا هَ رواُه الَبي)    
 

كتاب االستئذان     - 15 
ل له الرجال قياًماالذي ُيب أن يتمثَّ   

َْلٍز   - 82 يَ  -َعْن َأيبا ُما ُ َعْنُه  َرضا نَي رََأْوُه . –اَّللَّ قَاَل : َخَرَج ُمَعاوايَُة ، فَ َقاَم َعْبُد هللاا ْبُن الزُّبَ رْيا َواْبُن َصْفَواَن حا  
ْعُت َرُسوَل هللاا   ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -فَ َقاَل : اْجلاَسا ، مسَا يَ ُقوُل :  - َصلَّى اَّللَّ  

َن النَّارا " َمْن َسرَُّه َأْن يَ َتَمثََّل َلُه الر ا  "َجاُل قاَياًما فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ما  
ْماذاي    ( .  5229 / ،  صحيح أيب داود 2915/ ) صحيح الّت ا  
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قاقكتاب الر ا    -  16  
 الذي خيتم له بعمل أهل النار

ُهما  - َعْن َعْبدا هللاا ْبنا َعْمراو ْبنا الَعاصا   - 83 ُ َعن ْ َي اَّللَّ َنا َرُسوُل هللاا  قَالَ  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -: َخَرَج َعَلي ْ َصلَّى اَّللَّ
 َويفا يَداها كاَتاَِبنا ، فَ َقاَل :  -
اََن ، فَ َقاَل لالَّذاي يفا يَداها الُيْمًَن : َهَذا كا  ا : ال اَي َرُسوَل هللاا إاالَّ َأَتْدُروَن َما َهَذانا الكاَتاَِبنا ؟ فَ ُقْلنَ "  َتاٌب ماْن َرب ا َأْن ُّتْربا

ْم ، مثَّ  ْم َفََّل يُ َزاُد فايهاْم َواَل  الَعاَلمانَي فايها َأمْسَاُء َأْهلا اجلَنَّةا َوَأمْسَاُء آَِبئاهاْم َوقَ َبائالاها راها َل َعَلى آخا ُهْم َأبًَدا ،  ُأَجْا ن ْ َقُص ما  يُ ن ْ
َالاها : َهَذا كاَتاٌب ماْن َرب ا ا ْم ، مثَّ مثَّ قَاَل لالَّذاي يفا َشا ْم َوقَ َبائالاها راهاْم  لَعاَلمانَي فايها َأمْسَاُء َأْهلا النَّارا َوَأمْسَاُء آَِبئاها َل َعَلى آخا ُأَجْا

ُهْم َأبًَدا ، فَ َقاَل َأْصَحابُُه : َففايَم الَعَمُل اَي َرُسوَل هللاا إاْن َكاَن َأْمٌر َقْد ُفراغَ  َفَّل يُ َزاُد فايهاْم َوال ن ْ َقُص ما ْنُه ؟ فَ َقاَل :  يُ ن ْ ما
َب اجلَنَّةا خُيَْتُم َلُه باَعَملا َأْهلا اجلَنَّةا َوإاْن َعماَل َأيَّ َعَمٍل ، َوإانَّ  َب النَّارا خُيَْتُم َلُه باَعَملا َأْهلا َسد اُدوا َوقَارابُوا ، فَإانَّ َصاحا  َصاحا

ُ َعَلْيها َوَسلََّم  - النَّارا َوإاْن َعماَل َأيَّ َعَمٍل ، مثَّ قَاَل َرُسوُل هللاا  َن العاَبادا  -َصلَّى اَّللَّ باَيَدْيها فَ نَ َبَذمُهَا ، مثَّ قَاَل : فَ رََغ رَبُُّكْم ما
ْماذاي   َفرايٌق يفا اجلَنَّةا َوَفرايٌق يفا السَّعاريا   ( . 2141/ " ) صحيح الّت ا

 

خطورة الذنوباملذنبون و   
َي اَّللَُّ  -َعْن َأيبا َسعايٍد   - 84 ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل  – َعْنُه َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  

َطَاايَ  ُهْم َأْهُلَها فَإان َُّهْم ال مَيُوتُوَن فايَها َوال "  َأمَّا َأْهُل النَّارا الَّذاينَ  ُهُم النَّاُر باُذنُوهبااْم َأْو قَاَل ِبا ُهْم  َُيْيَ ْوَن َوَلكاْن اَنٌس َأَصابَ ت ْ
لشََّفاَعةا  يَء هبااْم َضَبائاَر َضَبائارَ ، فََأَماتَ ُهْم إاَماَتًة َحىتَّ إاَذا َكانُوا َفْحًما ُأذاَن ِبا َعَلى َأنْ َهارا اجْلَنَّةا مثَّ قايَل اَي َأْهَل اجْلَنَّةا  فَ بُ ثُّوا َفجا

بُ ُتوَن نَ َباَت احلْابَّةا َتُكوُن يفا  ْم . فَ يَ ن ْ يلا السَّْيلا " . َأفايُضوا َعَلْيها   محَا
( . 477 / ) م   
 

ُ َعْنُه  -َعْن َأَنٍس   - 85 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
ُ اجلَْ  يََبَّ َأقْ َواًما َسْفعٌ " لَُيصا  ُلُهُم اَّللَّ َن النَّارا باُذنُوٍب َأَصابُوَها ُعُقوبًَة مثَّ يُْدخا يُّوَن " ما نََّة باَفْضلا َرمْحَتاها يُ َقاُل ََلُُم اجْلََهنَّما  

( . 7450 / ) خ   

 الذي يثين الناس عليه شًرا و هو يسمع
ُهما  - َعنا اْبنا َعبَّاسٍ   - 86 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  

ًرا ، َوُهَو َيْسَمُع ، نَّةا ، َمْن َمأَلَ اَّللَُّ َأْهُل اجلَْ  " ْن ثَ َناءا النَّاسا َخي ْ ُأُذنَ ْيها ما  
ْن ثَ َناءا النَّاسا َشرًّا ، َوُهَو َيْسَمعُ   ُ ُأُذنَ ْيها ما   "  َوَأْهُل النَّارا ، َمْن َمأَلَ اَّللَّ
( . 4224 / صحيح ابن ماجة  )    
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 الذي يتصف ببعض صفات أهل النار 
عاي ا  - 87 َاٍر اْلُمَجاشا ُ َعْنُه  -َعْن عاَياضا ْبنا محا َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  -َرضا قَاَل َذاَت يَ ْوٍم  -َصلَّى اَّللَّ  

ْلُتْم مماَّا َعلََّمينا يَ وْ  ماي َهَذا ، ُكلُّ َماٍل ََنَْلُتُه َعْبًدا َحََّلٌل ، َوإاين ا َخَلْقُت يفا ُخْطَبتاها : " َأاَل إانَّ َريب ا َأَمَرينا َأْن ُأَعل اَمُكْم َما َجها
ْم َما َأْحَلْلُت َلَُ  عاَباداي ُحنَ َفاءَ  ْم ، َوَحرََّمْت َعَلْيها ُهْم َعْن دايناها ُهْم الشََّياطانُي فَاْجَتالَت ْ ْم ، َوَأَمَرتْ ُهْم َأْن ُيْشراُكوا ُكلَُّهْم ، َوإان َُّهْم َأتَ ت ْ

َ َنَظرَ  ا ََلْ أُْنزاْل باها ُسْلطَااًن ،يبا مَ  َا  إاىَل َأْهلا اأْلَْرضا َفَمَقتَ ُهْم َعَربَ ُهْم َوَعَجَمُهمْ  َوإانَّ اَّللَّ ْن َأْهلا اْلكاَتابا ، َوقَاَل إامنَّ إاالَّ بَ َقااَي ما
َبْ َتلاَيَك َوَأبْ َتلاَي باَك ، َوَأنْ َزْلُت َعَلْيَك كاَتاًِب اَل  ُلُه اْلَماُء ، بَ َعثْ ُتَك ألا تَ ْقَرُؤُه اَنئاًما َويَ ْقظَاَن ، َوإانَّ اَّللََّ َأَمَرينا َأْن ُأَحر اَق قُ َرْيًشا  يَ ْغسا

َزًة ، قَاَل : اْسَتْخراْجُهْم َكَما اْسَتْخَرُجوَك ، َواْغُزُهمْ  ي فَ َيَدُعوُه ُخب ْ َفَسنُ ْنفاَق نُ ْغزاَك ، َوَأْنفاْق  ، فَ ُقْلُت : َرب ا إاًذا يَ ثْ َلُغوا رَْأسا
ثْ َلُه ، َوقَاتاْل ِباَْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاَك ، قَاَل : َوَأْهُل اجْلَنَّ  َعْث مَخَْسًة ما ٌط َعَلْيَك ، َوابْ َعْث َجْيًشا نَ ب ْ ةا َثََّلثٌَة : ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقسا

يٌم رَقايُق اْلَقْلبا لاُكل ا ذاي قُ ْرَِب وَ  ، قَاَل : َوَأْهُل النَّارا مَخَْسٌة :  ُمْسلاٍم ، َوَعفايٌف ُمتَ َعف اٌف ُذو عاَيالٍ ُمَتَصد اٌق ُمَوفٌَّق ، َوَرُجٌل َرحا
تَ ُغونَ  الضَّعايُف الَّذاي اَل زَبْ َر َلُه ، َخانَُه  إاالَّ  َلُه َطَمٌع َوإاْن َدقَّ  الَّذاي اَل خَيَْفى َأْهًَّل َواَل َمااًل ، َواخْلَائانُ  الَّذايَن ُهْم فايُكْم تَ بَ ًعا اَل يَ ب ْ

ي إاالَّ َوُهَو خُيَاداُعَك َعْن َأْهلاَك َوَمالاَك ، َوذََكَر اْلُبْخَل َأْو اْلَكذاَب ، ْنظارُي اْلَفحَّاُش  "  ، َورَُجٌل اَل ُيْصباُح َواَل مُيْسا َوالش ا  
( . 2865) م /   

 

 املفتخرون ِبا عندهم من القرآن و العلم و الفقه
ُهم  -َعْبدا هللاا ْبنا َعبَّاسا َعْن ُأم ا اْلَفْضلا وَ   - 88 ُ َعن ْ َي اَّللَّ َأنَُّه : قَاَم  –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعْن َرُسولا هللاا  -َرضا

َراٍر " ، فَ َقاَم ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابا  َن اللَّْيلا فَ َقاَل : " اللُهمَّ َهْل بَ لَّْغُت َثََّلَث ما َكََّة ما َلًة ِبا يَ  -لَي ْ ُ َعْنُه  َرضا وََكاَن َأوَّاًها ،  -اَّللَّ
ْدَت َوَنَصْحَت ، فََأْصبَ  َح ، فَ َقاَل : فَ َقاَل : اللُهمَّ نَ َعْم ، َفَحراْصَت ، َوَجهاْدَت ، َوَنَصْحَت اللُهمَّ نَ َعْم ، َفَحراْصَت َوَجها  

ميَاُن َحىتَّ يَ ُردَّ اْلُكْفَر إاىَل َمَواطاناها َولَيُ "  ْسََّلما لََيْظَهَرنَّ اإْلا إْلا ، َولََيْأتانَيَّ َعَلى النَّاسا زََماٌن يَ تَ َعلَُّموَن فايها اْلُقْرآَن  َخاُض اْلباَحاُر ِبا
ٌر مانَّا فَ يُ َعل اُمونَُه َويْ َقَرُءونَهُ  : اَل ،  قَاُلوا " ؟ ؟ فَ َهْل يفا ُأولَئاَك ماْن َخرْيٍ  ، مثَّ يَ ُقوُلوَن َقْد قَ َرْأاَن َوَعلَّْمَنا َفَمَن َذا الَّذاي ُهَو َخي ْ

ْنُكمْ " :  ؟ قَالَ  . َوَمْن ُأولَئاكَ  اَي َرُسوَل هللاا  "   ، َوُأولَئاَك ُهْم َوُقوُد النَّارا  ُأولَئاَك ما  
( . 3230، السلسلة الصحيحة /  135صحيح الّتغيب /  ، ) رواُه الطَّرباينُّ   
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كتاب الفنت  - 11     
نتقتل وخاصة أايم الفالذي يَ    

ها   –  89 يُّ إاىَل ُمْسلاما ْبنا َأيبا َبْكَرَة َوُهَو يفا َأْرضا َفَدَخْلَنا َعَلْيها فَ ُقْلَنا  عن ُعْثَمان الشَّحَّام قَاَل اْنطََلْقُت َأاَن َوفَ ْرَقٌد السََّبخا
ْعُت َأَِب بَ  ْعَت َأَِبَك ُُيَد اُث يفا اْلفانَتا َحدايثًا ؟ قَاَل : نَ َعْم مسَا ُ َعَلْيها  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل ، ْكَرَة ُُيَد اُث َهْل مسَا َصلَّى اَّللَّ

:  - َوَسلَّمَ   
َنٌة  إان ََّها َسَتُكوُن فانَتٌ َأال"  ي فايَها ، مثَّ َتُكوُن فات ْ َن اْلَماشا ٌر ما رٌ ، اْلَقاعاُد فايَها َخي ْ ي فايَها َخي ْ َها ،  َواْلَماشا ماَن السَّاعاي إالَي ْ  
َوَمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض ، َوَمْن َكاَنْت َلُه َغَنٌم فَ ْليَ ْلَحْق باَغَنماها ، فَإاَذا نَ َزَلْت َأْو َوقَ َعْت َفَمْن َكاَن َلُه إاباٌل فَ ْليَ ْلَحْق ِباابالاها  َأال

ها " . قَاَل  ْرضا قَاَل : ؟ َأْرٌض  ُكْن َلُه إاباٌل َوال َغَنٌم َوالْن ََلْ يَ فَ َقاَل رَُجٌل اَي َرُسوَل اَّللَّا َأرََأْيَت مَ : فَ ْليَ ْلَحْق أبَا  
ََجٍر مثَّ ْليَ ْنُج إانا اْسَتطَاَع النََّجاَء اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّغْ  ُت اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغُت اللَُّهمَّ َهْل "  يَ ْعماُد إاىَل َسْيفاها فَ َيُدقُّ َعَلى َحد اها حبا

َفَضَرَبينا ٌل اَي َرُسوَل اَّللَّا َأرََأْيَت إاْن ُأْكراْهُت َحىتَّ يُ ْنطََلَق يبا إاىَل َأَحدا الصَّفَّنْيا َأْو إاْحَدى اْلفائَ تَ نْيا فَ َقاَل رَجُ : بَ لَّْغُت " . قَاَل 
ْن َأْصَحابا قَاَل : "  يَ ُبوُء ِباامثْاها َوإامثْاَك َويَ ؟ رَُجٌل باَسْيفاها َأْو جيَاىُء َسْهٌم فَ يَ ْقتُ ُلينا  ( .  7432 / م ) النَّارا " ُكوُن ما  

 
 املسلمون الذين يتقاتلون

ُ َعْنُه  -َذَهْبُت ألَْنُصَر َهَذا الرَُّجَل فَ َلقاَيينا َأبُو َبْكَرَة : قَاَل  َعنا اأَلْحَنفا ْبنا قَ ْيسٍ   - 90 َي اَّللَّ ، فَ َقاَل : –َرضا  
ْعُت َرُسوَل هللاا قَاَل ارْ ، قُ ْلُت َأْنُصُر َهَذا الرَُّجَل ؟ َأْيَن تُرايُد   ْع فَإاين ا مسَا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -جا يَ ُقوُل : - َصلَّى اَّللَّ  
َفْيهاَما فَاْلَقاتاُل َواْلَمْقُتوُل يفا النَّارا "  فَ ُقْلُت : اَي َرُسوَل هللاا َهذَ   ؟ ا اْلَقاتاُل َفَما َِبُل اْلَمْقُتولا " إاَذا اْلتَ َقى اْلُمْسلاَمانا باَسي ْ

باها " .   قَالَ  : " إانَُّه َكاَن َحرايًصا َعَلى قَ ْتلا َصاحا  
(  . 7434 / ، م 31 / خ )   

 

ي دا تَ عْ املُ   
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 91 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َجاَء َرُجٌل إاىَل َرُسولا اَّللَّا : قَاَل  –َرضا فَ َقاَل اَي َرُسوَل  - َصلَّى اَّللَّ
ُد َأْخَذ َمالا قَاَل :  َأرََأْيَت إاْن َجاَء رَُجٌل يُراياَّللَّا   

تُ ْعطاها َماَلَك " قَاَل َأرََأْيَت إاْن قَاتَ َلينا قَاَل : " قَاتاْلُه " قَاَل َأرََأْيَت إاْن قَ تَ َلينا قَاَل :  " َفَّل  
( . 377 / م يفا النَّارا " . )" فَأَْنَت َشهايٌد " قَاَل َأرََأْيَت إاْن قَ تَ ْلُتُه قَاَل : " ُهَو   

 
92 -   َّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعْن قُ َهْيٍد اْلغاَفاراى ا َقاَل : َسَأَل َسائاٌل النَِّبا فَ َقاَل : اَي َرُسوَل اَّللَّا إاْن َعَدا َعَلىَّ َعاٍد ؟  - َصلَّى اَّللَّ

 ُّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -فَ َقاَل َلُه النَِّبا  : - َصلَّى اَّللَّ
َّللَّا "   " َث َمرَّاٍت : " فَإاْن َأَِب فَ َقاتاْلُه فَإاْن قَ تَ َلَك فَإانََّك ِفا اجْلَنَّةا َوإاْن قَ تَ ْلَتُه فَإانَُّه ِفا النَّارا . َوَأَمَرُه باَتْذكارياها َثَّل" ذَك اْرُه ِبا

(  . 3247 / السلسلة الصحيحة) رواُه الَبيَهقايُّ ،   
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كتاب األحكام   - 18    
ذي يطيع املخلوق يف معصية اخلالقال   

ُ َعْنُه  -َعْن َعلايٍ    - 93 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  –َرضا بَ َعَث َجْيًشا َوَأمََّر َعَلْيهاْم َرُجًَّل ، َوَأَمَرُهْم  - َصلَّى اَّللَّ
َن النَّارا ، َأْن َيْسَمُعوا َلُه َويُطايُعوا ، فََأجََّج اَنرًا َوَأَمرَ  َا فَ َرْراَن ما ُموا فايَها ، فََأَِب قَ ْوٌم َأْن يَْدُخُلوَها َوقَاُلوا : إامنَّ ُهْم َأْن يَ ْقَتحا

 َّ فَ َقاَل : –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َوَأرَاَد قَ ْوٌم َأْن يَْدُخُلوَها ، فَ بَ َلَغ َذلاَك النَّيبا  
َا الطَّاَعُة يفا اْلَمْعُروفا " َلْو َدَخُلوَها َأْو َدَخُلوا   َيةا اَّللَّا إامنَّ "  فايَها ََلْ يَ َزاُلوا فايَها " . َوقَاَل : " اَل طَاَعَة يفا َمْعصا  

  ( .  2625 / ) صحيح أيب داود
 

 الراعي الذي يغش رعيته
ُ َعْنُه  -َعْن َمْعقالا ْبنا َيَساٍر اْلُمَزينا ا   - 94 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ْعُت َرُسوَل اَّللَّا مسَا :  قَالَ  –َرضا :  يَ ُقولُ  - َصلَّى اَّللَّ  

َا رَاٍع َغشَّ َرعايَّتاها فَ ُهَو يفا النَّارا "  " َأميُّ  
يف صحيح اجلامع ( . 2713انظر حديث رقم :  عساكر ،  ابنُ رواُه )    

 
  القاضي الظاَل أو اجلاهل أو الذي يقضي ِبَلوى

َصْيبا  َعْن بُ َرْيَدةَ   – 95 ُ َعْنُه  - ْبنا احلُْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعْن َرُسولا اَّللَّا  –َرضا  قال :  - َصلَّى اَّللَّ
ٌد يفا اجْلَنَّةا ، َرُجٌل َعلاَم احْلَقَّ فَ َقَضى باها فَ ُهَو يفا اجلَْ "   نَّةا ، اْلُقَضاُة َثََّلثٌَة ، اثْ َنانا يفا النَّارا ، َوَواحا

 َقَضى لالنَّاسا َعَلى َجْهٍل فَ ُهَو يفا النَّارا ، َورَُجٌل َجاَر يفا احْلُْكما فَ ُهَو يفا النَّارا "  َورَُجلٌ 
ْماذاي  واللفظ له  2315 ) صحيح ابن ماجة /  (  . 1322/ ، صحيح الّت ا  
 

ُهما  - َعْن َعْبدا هللاا بنا ُعَمرَ  - 96 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا   –َرضا قال : - َصلَّى اَّللَّ  
َلََوى فَ ُهَو يف النَّارا ، الُقَضاُة َثَّل"  َيانا يفا النَّارا ، وقَاٍض يف اجلَنَّةا ؛ قَاٍض َقَضى ِبا  ثٌَة : قَاضا

حلَق ا فَ ُهَو يف اجلَنَّةا "  وقَاٍضي َقَضى باَغرْيا عاْلٍم فَ ُهَو يف النَّارا ، وقَاٍض َقَضى ِبا
يف صحيح اجلامع ( .  4447انظر حديث رقم : ، ) رواُه الطَّرباينُّ   

 
 احلكام الظاملون

ُ َعْنُه  -َعْن ُمَعاوايََة ْبنا َأيبا ُسْفَياَن   - 97   َي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل هللاا : قَاَل  –َرضا يَ ُقوُل : –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -مسَا  
َبُع بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا "" َيُكوُن أَُمَراُء يَ ُقولُ  ْم يَ تَ َهافَ ُتوَن يفا النَّارا يَ ت ْ  وَن َواَل يُ َردُّ َعَلْيها

يف صحيح اجلامع  ( . 2990انظر حديث رقم : ، ) رواُه الطَّرباينُّ   
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كتاب االعتصام ِبلكتاب و السنة   - 19   
 الذي يهجر القرآن وجيعله خلف ظهره

َي اَّللَُّ  -َعْن َجاباٍر   - 98 ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعنا النَّيبا ا  –َعْنُه  َرضا قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ  
ٌل ُمَصدٌَّق ، َمْن َجَعَلُه إاَماَمُه قَاَدُه إاىَل اجْلَنَّةا ، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظهْ   راها َساَقُه إاىَل النَّارا "" اْلُقْرآُن ُمَشفٌَّع ، َوَما حا

يف صحيح اجلامع ( . 4443ظر حديث رقم : ان  ، انبَّ حا رواُه ابُن )    
 

 املبتدع
ُهما  -َعْن َجابارا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  - 99 ُ َعن ْ َي اَّللَّ قَاَل : -َرضا  

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َكاَن َرُسوُل اَّللَّا    َا ُهَو أَ  - َصلَّى اَّللَّ ْهُلُه مثَّ يَ ُقوُل : يَ ُقوُل ِفا ُخْطَبتاها ، َُيَْمُد اَّللََّ َويُ ْثًنا َعَلْيها ِبا  
لَّ َلُه َوَمْن ُيْضلاْلُه َفَّل َهاداَى َلُه ، إانَّ َأْصَدَق احْلَدايثا كاَتاُب اَّللَّا ، وَ  ُ َفَّل ُمضا َأْحَسَن اَْلَْدىا َهْدُى حُمَمٍَّد ، " َمْن يَ ْهداها اَّللَّ

َلٍة ِفا النَّارا " . مثَّ يَ ُقوُل : " بُعاْثُت َأاَن َوالسَّاَعُة  وَُكلَّ َضَّلَلٌة ، باْدَعٍة َضَّل باْدَعٌة وَُكلَّ  َوَشرَّ األُُمورا حُمَْداَثتُ َها ، وَُكلَّ حُمَْدثَةٍ 
يُر َجْيٍش يَ ُقوُل : َصبَّحَ  َوَعَّلَكَهاتَ نْيا " . وََكاَن إاَذا ذََكَر السَّاَعَة امْحَرَّْت َوْجنَ َتاُه ،  ُكْم َصْوتُُه ، َواْشَتدَّ َغَضُبُه َكأَنَُّه َنذا

َياًعا فَإاىَلَّ َأْو َعَلىَّ َوَأانَ  نانَي َمسَّاُكْم . مثَّ قَاَل : " َمْن تَ َرَك َمااًل َفأَلْهلاها َوَمْن تَ َرَك َديْ ًنا َأْو ضا ْلُمْؤما  "  َأْوىَل ِبا
بُ َها يفا النَّار .  ( .  1578/   سائي  صحيح النَّ  ) ) وَُكل  َضََّلَلة يفا النَّار ( : َأْي َصاحا

 
كتاب الدايت   - 20  

 املنتحر
ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 100 َي اَّللَّ ُّ : قَاَل  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل النَّيبا :  - َصلَّى اَّللَّ  

(  " ( . 1365 /  خ " الَّذاي خَيُْنُق نَ ْفَسُه خَيْنُ ُقَها يفا النَّارا َوالَّذاي َيْطُعنُ َها َيْطُعنُ َها يفا النَّار ا  
 

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا ُهَريْ َرَة   - 101 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  
ْن َجَبٍل فَ َقَتَل نَ ْفَسُه فَ ْهَو يفا اَنرا َجَهنََّم يَ تَ َردَّى فايها َخالاًدا خُمَلًَّدا فايَها َأبًَدا  َوَمْن حَتَسَّى مَسًّا فَ َقَتَل نَ ْفَسُه ، " َمْن تَ َردَّى ما

َدايَدةٍ  َا يفا َبْطناها  َفَسمُُّه يفا يَداها يَ َتَحسَّاُه يفا اَنرا َجَهنََّم َخالاًدا خُمَلًَّدا فايَها َأبًَدا ، َوَمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه حبا َفَحدايَدتُُه يفا يَداها جَيَأُ هبا  
ا فايَها َأبًَدا " . يفا اَنرا َجَهنََّم َخالاًدا خُمَلَّدً    
( . 5778/  خ )   
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ُ َعْنُه  -َعْن َسْهلا ْبنا َسْعٍد السَّاعاداي ا   - 102  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل هللاا  –َرضا اْلتَ َقى ُهَو  - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ َصلَّى ا -َواْلُمْشراُكوَن فَاقْ تَ تَ ُلوا فَ َلمَّا َماَل َرُسوُل هللاا  ْم  - َّللَّ إاىَل َعْسَكراها َوَماَل اآلَخُروَن إاىَل َعْسَكراها  

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َويفا َأْصَحابا َرُسولا هللاا  ،ات َّبَ َعَها َيْضرابُ َها باَسْيفاها  إاال فَاذَّةً  ، َواليَدَُع ََلُْم َشاذًَّة  رَُجٌل ال - َصلَّى اَّللَّ  
نَّا اْلي َ فَ َقاَل َما أَ  ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ٌن ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاا ْوَم َأَحٌد َكَما َأْجَزَأ ُفَّلْجَزَأ ما : - َصلَّى اَّللَّ  

ْن َأْهلا النَّارا  ُبُه " ، " َأَما إانَُّه ما َن اْلَقْوما َأاَن َصاحا ُه ، َوإاَذا َأْسرََع َأْسرََع قَاَل َفَخَرَج َمَعُه ُكلََّما َوَقَف َوَقَف َمعَ ؟ فَ َقاَل رَُجٌل ما
أَلْرضا َوُذَِببَُه ب َ ، قَاَل َفُجراَح الرَُّجُل ُجْرًحا َشدايًدا فَاْستَ ْعَجَل اْلَمْوَت ، َمَعُه  َعَلى  نْيَ ثَْديَ ْيها مثَّ حَتَاَملَ فَ َوَضَع َنْصَل َسْيفاها ِبا

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -هللاا  َفَخَرَج الرَُّجُل إاىَل َرُسولا ، َسْيفاها فَ َقَتَل نَ ْفَسُه  ، َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل هللاا : فَ َقاَل  - َصلَّى اَّللَّ  
ْن َأْهلا النَّارا فََأْعَظَم النَّاُس َذلاَك ؟ " َوَما َذاَك : " قَاَل  ، فَ ُقْلُت َأاَن َلُكْم باه ، قَاَل الرَُّجُل الَّذاي ذََكْرَت آناًفا َأنَُّه ما

مثَّ حَتَاَمَل ، مثَّ ُجراَح ُجْرًحا َشدايًدا فَاْستَ ْعَجَل اْلَمْوَت فَ َوَضَع َنْصَل َسْيفاها يفا اأَلْرضا َوُذَِببَُه بَ نْيَ ثَْديَ ْيها ، طََلباها َفَخَرْجُت يفا 
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعَلْيها فَ َقَتَل نَ ْفَسُه ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاا  عاْنَد َذلاَك : - َصلَّى اَّللَّ  

ْن َأْهلا النَّارا َوإانَّ الرَُّجَل   لَيَ ْعَمُل َعَمَل َأْهلا النَّارا فايَما يَ ْبُدو " إانَّ الرَُّجَل لَيَ ْعَمُل َعَمَل َأْهلا اجْلَنَّةا فايَما يَ ْبُدو لالنَّاسا َوْهَو ما
ْن َأْهلا اجْلَنَّةا "  (  . 319 / م ،  2898 / خ )  لالنَّاسا َوْهَو ما  

 
 
 
 
 
 
 

 جوبون عن اجلنةاحمل
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 الذي يتعلم العلم لغري هللا 
ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ   - 1   َي اَّللَّ : -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا  
تَ َغى باها َوْجُه اَّللَّا َعزَّ َوَجلَّ اَل ي َ  "  نْ َيا ، ََلْ جيَاْد َعْرَف اجْلَنَّةا يَ ْوَم َمْن تَ َعلََّم عاْلًما مماَّا يُ ب ْ َن الدُّ يَب باها َعَرًضا ما تَ َعلَُّمُه إاالَّ لاُيصا

 ( . 252، صحيح ابن ماجة /  3664) صحيح أيب داود / اْلقاَياَمةا " يَ ْعينا راَُيَها . 
 

 م اجلنة علي مرتكبيها رُ بعض املعاصي حتَ 
ث و املنان و رجلة النساء و الشيخ الزاين واإلمام الكذاب والعائل املزهو ) مدمن اخلمر و العاق لوالديه و الديو 

 وقاطع الرحم ومصدق ِبلسحر ( .
ُ َعْنُه  - َعْبدا اَّللَّا بن ُعَمَر   - 2 َي اَّللَّ ْن َأْصَحابا َرُسولا اَّللَّا  –َرضا د ايَق ، َوُعَمَر بن اخْلَطَّابا ، َواَنًسا ما َأنَّ َأَِب َبْكٍر الص ا
ُ َعَلْيها َوَسلََّم  - ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َجَلُسوا بَ ْعَد َوفَاةا َرُسولا اَّللَّا  -َصلَّى اَّللَّ َفذََكُروا َأْعَظَم اْلَكَبائارا ، فَ َلْم َيُكْن  -َصلَّى اَّللَّ

َلُه َعْن َذلاَك ، فََأْخبَ َرينا َأنَّ َأْعَظَم اْلَكَبائارا ُشْرَب اخْلَْمرا عاْنَدُهْم فايَها عاْلٌم ، فََأْرَسُلوينا إاىَل َعْبدا اَّللَّا بن َعْمراو بن اْلَعاصا َأْسأَ 
يًعا ، َفَأْخبَ َرُهْم َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  تُ ُهْم فََأْخبَ ْرتُ ُهْم ، فَأَْنَكُروا َذلاَك َوَوثَ ُبوا إالَْيها َجَا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -، فَأَتَ ي ْ  قَاَل :  –َصلَّى اَّللَّ

َ  " إانَّ   ، َأْو َيَُْكَل حلََْم اخلْاْنزايرا ، َملاًكا ماْن بين إاْسَرائايَل َأَخَذ َرُجَّل َفَخي ََّرُه بَ نْيَ َأْن َيْشَرَب اخْلَْمَر ، َأْو يَ ْقُتَل َصبايًّا ، َأْو يَ ْزينا
ْنُه " ، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَّا َأْو يَ ْقتُ ُلوُه إاْن َأَِب ، فَاْخَتاَر َأنَُّه َيْشَرُب اخْلَْمَر ، َوَأنَُّه َلمَّا شَ  َصلَّى  -راَب ََلْ مَيَْتناْع ماْن َشْيٍء أرادوُه ما

ُ َعَلْيها َوَسلََّم  َلًة ، َوال مَيُوُت َويفا َمثَانَ  -اَّللَّ ْن َأَحٍد َيْشَربُ َها فَ تُ ْقَبُل َلُه َصَّلٌة َأْربَعانَي لَي ْ يَنئاٍذ : " َما ما َها َشيْ قَاَل لََنا حا ن ْ ٌء تاها ما
يَتًة َجاهالايًَّة "  إاال ُحر اَمْت َعَلْيها اجْلَنَُّة ، َوإاْن َماَت يفا اأَلْربَعانَي َماَت ما

 ( . 2370، صحيح الّتغيب / 2695) رواُه الطَّرباينُّ ، واحلاكم ، السلسلة الصحيحة /  
 
ُهما  - َعْن َعْبدا هللاا بنا ُعَمرَ   - 3 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -اَل َرُسوُل اَّللَّا قَاَل : قَ   –َرضا  : - َصلَّى اَّللَّ

ُن اخْلَْمرا ، َواْلَعاقُّ ، َوالدَّيُّوُث "   ُم اجْلَنََّة : ُمْدما ُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َعَلْيها  " . ، الَّذاي يُقارُّ يفا َأْهلاها اخْلُْبثَ َثََّلثٌَة َقْد َحرََّم اَّللَّ
 يف صحيح اجلامع ( . 3052ديث رقم : انظر ح،  أخرجه أمحدُ ) 
 
ُهما  - َعْن َعْبدا هللاا بنا ُعَمرَ   - 4 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا  :  - َصلَّى اَّللَّ

ْم يَ ْوَم اْلقاَياَمةا  ٌة الَثَّلثَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ إالَْيها َلُة ، َوالاَدْيها ْلَعاقُّ لا :اىيَ ْنُظُر اَّللَّ  ، َوالدَّيُّوُث ، َواْلَمْرَأُة اْلُمتَ َرج ا
َا َأْعَطى، َواْلُمْدماُن َعَلى اخْلَْمرا ، اْلَعاقُّ لاَوالاَدْيها : يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة  الثٌَة َوَثَّل  "  َواْلَمنَّاُن ِبا

 ( . 2562 / سائيصحيح النَّ  )
 
َي اَّللَُّ  -َعْن َسْلَماَن   - 5 ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  – َعْنُه َرضا  :  - َصلَّى اَّللَّ
َماُم اْلَكذَّاُب ، َواْلَعائاُل اْلَمْزُهوُّ " "   َثََّلثٌَة اَل يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة : الشَّْيُخ الزَّاينا ، َواإْلا
 ( . 3461، السلسلة الصحيحة / ار البزَّ  رواهُ )   
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ُ َعْنُه  -ْن َأيبا ُموَسى عَ   - 6  َي اَّللَّ َّ  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ النَّيبا  قال :  - َصلَّى اَّللَّ
ْحرا  " لس ا ما ، َوُمَصد اٌق ِبا ُن اخْلَْمرا ، َوقَاطاُع الرَّحا  "  َثَّلثٌَة ال يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة : ُمْدما
 ( .  2539 / صحيح الّتغيب، ان بَّ حا  ابنُ  رواهُ )  

 

 الذي َيكل احلرام  
د ايقا   - 7 ُ َعْنُه  -َعْن َأيبا َبْكٍر الص ا َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  
ََراٍم " "  ال يَْدُخُل اجْلَنََّة َجَسٌد ُغذ اَي حبا

( . 2609 يحة /السلسلة الصح، و البزار  ،ى لَ عْ أخرجه أبو ي َ )   
 

 ينوناملدا 
ُ َعْنُه  -َعْن ثَ ْوَِبَن   - 8  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َمْوىَل َرُسولا هللاا  –َرضا  َعْن َرُسولا هللاا  - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -  ، َأنَُّه قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ
َن اْلكارْبا ، َواْلغُُلولا ، َوالدَّْينا  " ٍث َدَخَل اجْلَنََّة يٌء ماْن َثَّلبَرا "  َمْن فَاَرَق الرُّوُح اجلََْسَد َوُهَو   : ما

 ( . 2412/  صحيح ابن ماجة )
 
 َماءا ، فَ َرَفَع رَْأَسُه إاىَل السَّ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعْن حُمَمَّدا ْبنا َجْحٍش َقاَل : ُكنَّا ُجُلوًسا عاْنَد َرُسولا اَّللَّا   - 9

َهتاها ، مثَّ قَاَل :   مثَّ َوَضَع رَاَحَتُه َعَلى َجب ْ
َن اْلَغدا ، َسأَْلُتُه : َنا َوَفزاْعَنا ، فَ َلمَّا َكاَن ما َن التَّْشدايدا " َفَسَكت ْ يُد  " ُسْبَحاَن اَّللَّا ، َماَذا نُ ز اَل ما اَي َرُسوَل اَّللَّا ، َما َهَذا التَّْشدا

ي باَيداها ، َلْو َأنَّ َرُجًَّل قُتاَل يفا َسبايلا اَّللَّا مثَّ ُأْحياَي ، مثَّ قُتاَل مثَّ ُأحْ الَّذاي نُ ز اَل ؟ ف َ  ياَي ، مثَّ قُتاَل َوَعَلْيها َقاَل : " َوالَّذاي نَ ْفسا
 َدْيٌن ، َما َدَخَل اجْلَنََّة َحىتَّ يُ ْقَضى َعْنُه َديْ ُنُه "

 ( . 4684 / سائي  صحيح النَّ  )  
  

 

 لذي يصيب دم امرئ مسلما
ُ َعْنُه  -َعْن ُجْنُدبا ْبنا َعْبدا هللاا   - 10  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاا  –َرضا  : -َصلَّى اَّللَّ

َنُه َوبَ نْيَ اجْلَنَّةا ماْلُء َكفٍ  ماْن َدما اْمرا  ْنُكْم َأْن اَل َُيُوَل بَ ي ْ َا يَْذَبُح باها َدَجاَجةً " َمنا اْسَتطَاَع ما  ،  ٍئ ُمْسلاٍم َأْن يُ ْهرايَقُه َكَأمنَّ
َنهُ  َنُه َوبَ ي ْ ْن َأبْ َوابا اجْلَنَّةا َحاَل هللاُ بَ ي ْ ُ  ، َوَمنا اْسَتطَاَع َأْن اَل جَيَْعَل يفا َبْطناها إاالَّ طَي اًبا ُكلََّما تَ َعرََّض لاَباٍب ما ، فَإانَّ َأوََّل َما يُ ْننتا

ْنَسانا َبْطُنُه " ماَن ا  إْلا
 ( . 3379السلسلة الصحيحة / ) رواُه الطَّرباينُّ ، 
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 اهًدا أو أحًدا من أهل الذمةعَ الذي يقتل مُ  
ُهما  -َعْن َعْبدا هللاا ْبنا َعْمٍرو   - 11  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا  قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

ريَةا َأْربَعانَي َعاًما "   ََلْ يَ َرحْ  اَل ُمَعاَهدً " َمْن قَ تَ  ْن َمسا  رَائاَحَة اجْلَنَّةا َوإانَّ راَُيَها تُوَجُد ما
 ( . 6914 م / ،   3166 / خ  )

 
ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا َبْكَرَة   - 12 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل  –َرضا  : - مَ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيها اجْلَنََّة " .   " َمْن قَ َتَل ُمَعاهاًدا ِفا َغرْيا ُكْنهاها َحرََّم اَّللَّ
 . ( 2760/  صحيح أيب داود ) 

 قال : 4749/  سائي  ويف رواية للنَّ 
ْن َأْهلا الذ امَّةا ََلْ جيَاْد رايَح اجْلَنَّةا ، َوإانَّ راَُيَها لَُيوَجدُ "  ريَةا َسْبعانَي َعاًما َمْن قَ َتَل َرُجًَّل ما ْن َمسا  " .  ما

 

 ى إىل غري أبيهدعَ الذي يُ 
ُ َعْنُه  - َعْن َسْعد ْبن َأيبا َوقَّاصٍ   - 13 َي اَّللَّ َع ُأُذاَنَي ماْن َرُسولا اَّللَّا  –َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -يَ ُقوُل مسَا َوُهَو  - َصلَّى اَّللَّ

ْعُتهُ ْسَّلَمنا ادََّعى َأًِب يفا اإلا يَ ُقوُل : "   ُر َأبايها فَاجْلَنَُّة َعَلْيها َحَراٌم " . فَ َقاَل َأبُو َبْكَرَة َوَأاَن مسَا َر َأبايها يَ ْعَلُم َأنَُّه َغي ْ   ما َغي ْ
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ماْن َرُسولا اَّللَّا   ( . 4326 / ، واللفظ له ، خ 228 / ) م . - َصلَّى اَّللَّ

 
ُهما  -ْبنا َعْمٍرو َعْن َعْبدا هللاا   - 14 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا  :  - َصلَّى اَّللَّ

ْن َقْدرا َسْبعانَي َعاًما "  ريَةا سَ َمنا ادََّعى إاىَل َغرْيا َأبايها ََلْ يَ َرْح رَائاَحَة اجْلَنَّةا ، َوإانَّ راَُيَها لَُيوَجُد ما  " . ْبعانَي َعاًماَأْو َمسا
 ( . 1988 / صحيح الّتغيب،  أمحدُ  رواهُ )  
 

 النساء املتربجات و أصحاب السلطة الظاملون
ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة   - 15 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل  –َرضا :  - َصلَّى اَّللَّ  

ْن َأْهلا النَّ  َفانا ما ن ْ َياٌط " صا َا النَّاَس َوناَساءٌ  ارا ََلْ َأَرمُهَا قَ ْوٌم َمَعُهْم سا َياٌت َعارااَيٌت ممُايَّل  َكَأْذاَنبا اْلبَ َقرا َيْضرابُوَن هبا   تٌ َكاسا
ريَةا َكَذا وََكَذا " جيَاْدَن راَُيَها َوإانَّ راُيَ  اْلَمائاَلةا ال يَْدُخْلَن اجْلَنََّة َوال  َمائاََّلٌت رُُءوُسُهنَّ َكَأْسناَمةا اْلُبْختا  ْن َمسا َها لَُيوَجُد ما  

( . 5704 / ) م   
 

 املرأة اليت تسأل زوجها الطَّلق من غري ما أبس
ُ َعْنُه  -َعْن ثَ ْوَِبَن  - 16 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا  –َرضا  : - َصلَّى اَّللَّ

َا اْمَرَأٍة "    َها رَائاَحُة اجْلَنَّةا "َزْوَجَها الطََّّل َسأََلتْ َأميُّ  َق يفا َغرْيا َما أبٍَْس ، َفَحَراٌم َعَلي ْ
 ( . 2055 / ة) صحيح ابن ماج 
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 الذين يصبغون ِبلسواد 
ُهما  - َعنا اْبنا َعبَّاسٍ   -17  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل  –َرضا  : - َصلَّى اَّللَّ
ُبونَ   لسََّوادا  "  َيُكوُن قَ ْوٌم خَيْضا را الزََّمانا ِبا لا احْلََماما  ِفا آخا  يَراُُيوَن رَائاَحَة اجْلَنَّةا " .  ال  َكَحَواصا

 ( . 4212) صحيح أيب داود / 
 

 العاق
ُ َعْنُه  -َعْن َأِبا ُهَريْ َرَة   - 18 َي اَّللَّ ُ  -َعنا النَِّبا ا  –َرضا  قَاَل : - َعَلْيها َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ

 قَاَل : ؟ مثَّ َرغاَم َأْنُف مثَّ َرغاَم َأْنُف " قايَل َمْن اَي َرُسوَل اَّللَّا   "  َرغاَم َأْنفُ  
 ( . 6674 م / " َمْن َأْدَرَك َأبَ َوْيها عاْنَد اْلكارَبا َأَحَدمُهَا َأْو كاَلْيهاَما فَ َلْم يَْدُخلا اجْلَنََّة " . )

 
ُهما  - َعْن َعْبدا هللاا بنا ُعَمرَ   - 19 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا  : - َصلَّى اَّللَّ
ُن اخْلَْمرا ، َواْلَعاقُّ ، َوالدَّيُّوثُ َثَّل"   ُم اجْلَنََّة : ُمْدما ُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َعَلْيها  " . ، الَّذاي يُقارُّ يفا َأْهلاها اخْلُْبثَ  ثٌَة َقْد َحرََّم اَّللَّ
 يف صحيح اجلامع ( . 3052، انظر حديث رقم :  أخرجه أمحدُ ) 
 
ُهما  - َعْن َعْبدا هللاا بنا ُعَمرَ   - 20  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َقاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّا   –َرضا  : - َصلَّى اَّللَّ

ُن اخْلَْمَر َواْلَمنَّاُن َعطَاَءُه َوَثَّلثَةٌ َثَّلثٌَة ال يَ نْ "  ْم يَ ْوَم اْلقاَياَمةا : اْلَعاقُّ لاَوالاَدْيها َوُمْدما ُ إالَْيها  ال يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة :  ظُُر اَّللَّ
 ة  " .لَ جُ والرَّ ، اْلَعاقُّ بوالديه ، َوالدَّيُّوُث 

 ( .  2511 / غيبصحيح الّت ،  1397، السلسلة الصحيحة / ار البزَّ )  
 

 الذي يهجر أخاه املسلم
ٍر   - 21  ُ َعْنُه  -اأْلَْنَصاراي ا َعْن هاَشاما ْبنا َعاما َي اَّللَّ ُ َعْنُه  - اْبَن َعم ا َأَنسا ْبنا َمالاكٍ  –َرضا َي اَّللَّ وََكاَن قُتاَل َأبُوُه   –َرضا

َع َرُسوَل اَّللَّا   َقاَل :  –َعَلْيها َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ  -يَ ْوَم ُأُحٍد ، َأنَُّه مسَا
رَ  ًئا " اَل ُيَالُّ لاُمْسلاٍم َأْن ُيَصاراَم ُمْسلاًما فَ ْوَق َثََّلٍث ، فَإان َُّهَما اَنكاَبانا َعنا احْلَق ا َما َداَما َعَلى صا اماهاَما ، َوإانَّ َأوَََّلَُما فَ ي ْ

ْلَفْيءا ، َوإاْن مَ  ُقُه ِبا يًعا َأبًَدا ، َوإاْن َسلََّم َعَلْيها فََأَِب َأْن يَ ْقَبَل َيُكوُن َكفَّارًَة َعْنُه َسب ْ َراماهاَما ََلْ يَْدُخََّل اجْلَنََّة َجَا ااَت َعَلى صا
 " َتْسلايَمُه َوَسََّلَمُه ، َردَّ َعَلْيها اْلَمَلُك ، َوَردَّ َعَلى اآْلَخرا الشَّْيطَاُن 

 ( . 401/ 311 / صحيح األدب املفرد ) 
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 النمام 
ُ َعْنُه  - َعْن مَهَّاما ْبنا احْلَاراثا   - 22 َي اَّللَّ دا  –َرضا ُقُل احْلَدايَث إاىَل اأَلماريا َفُكنَّا ُجُلوًسا يفا اْلَمْسجا قَاَل َكاَن رَُجٌل يَ ن ْ

ُقُل احْلَدايَث إاىَل اأَلماريا . قَاَل َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس إالَي ْ : فَ َقاَل اْلَقْوُم  ْعُت َرُسوَل اَّللَّا : َنا . فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة َهَذا مماَّْن يَ ن ْ  -مسَا
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ   يَ ُقوُل : - َصلَّى اَّللَّ

 "  .  يَْدُخُل اجْلَنََّة قَ تَّاتٌ  " ال 
 ( . 6056/  واللفظ له ، خ ، 304 / م ) 
 
 

 الذي يؤذي جاره أو ال َيمن جاره من شره
َي ا - َعْن َأيبا ُهَريْ َرةَ  - 23 ُ َعْنُه َرضا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  –َّللَّ  قَاَل : - َصلَّى اَّللَّ

 ( . 181 / م )  "  َيََْمُن َجارُُه بَ َوائاَقهُ  "  ال يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن ال
 

 الذي يقطع الرحم
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - َعْن حُمَمَّدا ْبنا ُجبَ رْيا ْبنا ُمْطعاٍم َعْن َأبايها َعنا النَّيبا ا   - 24  قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

 يَْدُخُل اجْلَنََّة قَاطاٌع  " .  "  ال
ٍم . )  ( . 6685/  خ قَاَل اْبُن َأِبا ُعَمَر قَاَل ُسْفَياُن يَ ْعينا قَاطاَع رَحا

 
ُ َعْنُه  - َعْن َسعايدا ْبنا زَْيدٍ   - 25 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ َصلَّى ا -َعنا النَّيبا ا  –َرضا  :  الَ أنه قَ  - َّللَّ

َن الرَّمحَْ "  ْجَنٌة ما َم شا ْن َأْرَِب الر اَِب االْستاطَاَلُة يفا عاْرضا اْلُمْسلاما باَغرْيا َحقٍ  ، َوإانَّ َهذاها الرَّحا  نا ، ما
ُ َعَلْيها اجْلَنََّة   " َفَمْن َقَطَعَها َحرََّم اَّللَّ

 ( . 2532 / حيح الّتغيبص، والبزار  أمحدُ  رواهُ )  
 

 املستكربون
ُ َعْنُه  - َعْن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْسُعودٍ   - 26 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َعنا النَّيبا ا  –َرضا  قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ
ثْ َقاُل َذرٍَّة ماْن كارْبٍ " . قَاَل رَ   " ال ُجٌل : إانَّ الرَُّجَل ُيُابُّ َأْن َيُكوَن ثَ ْوبُُه َحَسًنا َونَ ْعُلُه َحَسَنًة يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يفا قَ ْلباها ما

ُر َبَطُر احْلَق ا  يٌل ُيُابُّ اجْلََماَل ، اْلكاب ْ  ( . 275 ) م / "  َوَغْمُط النَّاسا  . قَاَل : "  إانَّ اَّللََّ َجَا
 

ُ  -َعْن َعْبدا هللاا ْبنا َسََّلٍم   - 27 َي اَّللَّ ُلَك َعَلى  –َعْنُه َرضا أنه َمرَّ يفا السُّوقا َوَعَلْيها ُحْزَمُة َحَطٍب ، َفقايَل َلُه : َما َُيْما
ْعُت َرُسوَل هللاا  َر ، مسَا  يَ ُقوُل :  –َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َهَذا َوَقْد َأْغَناَك هللاُ َعْن َهَذا ؟ قَاَل : َأَرْدُت َأْن َأْدَفَع اْلكاب ْ

  يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن يفا قَ ْلباها َخْرَدَلٌة ماْن كارْبٍ "" اَل 
 ( .   2910) رواُه الطَّرباينُّ ، صحيح الّتغيب / 
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ُ َعْنُه  - َعْن َحاراثََة ْبنا َوْهبٍ   - 28  َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوُل اَّللَّا : قَاَل  –َرضا  :   - َصلَّى اَّللَّ
ٌُ َواليَْدخُ  "  ال  اجْلَْعَظراي ا "  ُل اجْلَنََّة اجْلَوَّا

ٌُ اْلَغلايُظ اْلَفظُّ .  قَاَل َواجْلَوَّا
 (  . 4801صحيح أيب داود /  ) 

 ( : 156/  13 قال أبو الطيب حممد َشس احلق العظيم آِبدي يف ) عون املعبود شرح سنن أيب داود 
َا لَْيَس عاْنده َوفايها " اجْلَْعَظراي  اْلَفظ  اْلَغلايظ اْلُمَتَكرب ا   ُفخ ِبا  ، َوقايَل ُهَو الَّذاي اَل ُيَصدَّع رَْأسه ، َوقايَل ُهَو الَّذاي يَ َتَمدَّح َويَ ن ْ

 قاَصر " .
 

 الذي َيخذ حق مسلم
ُ َعْنُه  - َعْن َأيبا ُأَماَمةَ   - 29 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا  –َرضا  َقاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

يناها   ريًا  "  َمنا اقْ َتَطَع َحقَّ اْمراٍئ ُمْسلاٍم باَيما ًئا َيسا ُ َلُه النَّاَر َوَحرََّم َعَلْيها اجْلَنََّة " . فَ َقاَل َلُه َرُجٌل َوإاْن َكاَن َشي ْ فَ َقْد َأْوَجَب اَّللَّ
ْن َأرَاٍك " اَي َرُسوَل اَّللَّا قَاَل : "  يًبا ما  ( . 370 / م ) َوإاْن َقضا

 

 الذي يغش الرعية
ها الَّذاي َماَت فايها فَ َقاَل َلُه مَ   - 30   ْعقاٌل : َعنا احلََْسنا َأنَّ ُعبَ ْيَد هللاا ْبَن زااَيٍد َعاَد َمْعقاَل ْبَن َيَساٍر يفا َمَرضا

ْعُتُه ماْن َرُسولا هللاا  ُثَك َحدايثًا مسَا ُ َعَلْيها َوسَ  -إاين ا حُمَد ا َّ   - لَّمَ َصلَّى اَّللَّ ْعُت النَّيبا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -مسَا  يَ ُقوُل :   - َصلَّى اَّللَّ
ُ َرعايًَّة فَ لَ  ْن َعْبٍد اْستَ ْرَعاُه اَّللَّ يَحٍة إاالَّ " َما ما  ( . 7150 خ / ََلْ جيَاْد رَائاَحَة اجْلَنَّةا "  ) ْم َُيُْطَها باَنصا

 
ُثَك  َعنا احلََْسنا قَاَل َعاَد ُعبَ ْيدُ   - 31 ها الَّذاي َماَت فايها . قَاَل َمْعقاٌل إاين ا حُمَد ا َّ يفا َمَرضا اَّللَّا ْبُن زااَيٍد َمْعقاَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزينا

ْعُتُه ماْن َرُسولا اَّللَّا  ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -َحدايثًا مسَا ثْ ُتَك إا   - َصلَّى اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّا َلْو َعلاْمُت َأنَّ لا َحَياًة َما َحدَّ َصلَّى  -ين ا مسَا
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ   يَ ُقوُل :   - اَّللَّ

ُ َرعايًَّة مَيُوُت يَ ْوَم مَيُوُت وَ  ْن َعْبٍد َيْستَ ْرعايها اَّللَّ ُ َعَلْيها اجْلَنََّة "  ) ُهَو َغاشٌّ لاَرعايَّتاها إاالَّ "  َما ما  ( .  380 م / َحرََّم اَّللَّ
 

ها فَ َقاَل َلُه َمْعقاٌل إاين ا َعْن   - 32 َدايٍث َلْوالَأيبا اْلَملايحا َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن زااَيٍد َعاَد َمْعقاَل ْبَن َيَساٍر يفا َمَرضا ُثَك حبا َأين ا   حُمَد ا
ْعُت َرُسوَل اَّللَّا  ْثَك باها مسَا ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -يفا اْلَمْوتا ََلْ ُأَحد ا  يَ ُقوُل :   - َصلَّى اَّللَّ

ْن َأمارٍي يَلاي  ( .  383 م / ) ْل َمَعُهُم اجْلَنََّة "ََلْ يَْدخُ  َهُد ََلُْم َويَ ْنَصُح إاالَّ جيَْ  َأْمَر اْلُمْسلامانَي مثَّ ال "  َما ما
 

 املنتحر
ُ َعْنُه  -َعن ُجْنَدب   - 33 َي اَّللَّ ُ َعَلْيها َوسَ  -، َعنا النَّيبا ا  –َرضا  قَاَل :   - لَّمَ َصلَّى اَّللَّ

ها َحرَّْمُت َعَلْيها اجْلَنََّة "  ُ بََدَرينا َعْبداي بانَ ْفسا َراٌح فَ َقَتَل نَ ْفَسُه فَ َقاَل اَّللَّ  ( . 321 / ، م 1364 / خ )  " َكاَن باَرُجٍل جا
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 استنصاح 
تٌّ " وذكر منها :: " َحقُّ اْلُمْسلاما َعَلى  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل رسوُل هللاا  اْلُمْسلاما سا   

  .   "  َوإاَذا اْستَ ْنَصَحَك فَاْنَصْح َلهُ   "
وأن يُقد اموا ل النصيحة ، وكذلك  -َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلََّم  -فأهيب ِبخواين أن يبادروا ِبالستجابة ألمر رسول هللا 

:  -َم َصلَّى هللاُ َعَلْيها َوَسلَّ  -اسّتشاًدا بقول رسول هللا   
يَحة ( ؛ فأان أطلب من إخواين النصيحة ِبا يرونه أنفع وأفضل إلخراج هذا العمل يف أفضل صورة وهو   ) الد ايُن النَّصا

لنَّار ماْن َمْقُبولا َحدايثا َخريا األَْبرار ( .  ) املتَ َوعَُّدوَن ِبا  
اٍح أو توجيٍه أو نصيحٍة فاملؤمن مرآة أخيه واملؤمنون َنَصَحة وأخريًا : أسألكم ِبهلل أال تبخلوا عليَّ أبي  نقٍد بَ نَّاء أو اقّت 

 . واملنافقون َغَشَشة .
  وجزاكم هللا خريًا

 للتواصل : موقع التواصل االجتماعي
 صفحة / عماد أبو النجا ، صفحة / عماد الدين أبو النجا

( 01116781666،  01111643666حممول  : )   



 68 
 المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير األبرار

 صحيفة الكتاب 
 4 .......................................................................................... مقدمة
 8 ........................................................................................... َتهيد

 ويشمل :
 8................................. ........................................... ملاذا الكَّلم عن النار

  8................................................................................... تعريف النار : 
 9.....................................................................................  وصف النار

 9........................................................  ر يف القرآن الكرمي :فمما جاء يف ذكر النا 
ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  - وصفها يف ُسنَّة النَّيب البارو ومما جاء يف ذكر النار   10.....................  : - َصلَّى اَّللَّ

 11..................................... ......................... االستعاذة من النار والتخويف منها
 12...........................................................................  أتثري النار يف الدنيا :

 13.....................................................................................  وقود النار
 13................................................................................... .. عمق النار

 14.................................................................................... خزنة جهنم 
 14.......................... .................................................... الدعاة إىل النار :

 15.........................................................................  َأوَُّل َمْن ُتَسعَّر هباام النَّار
 15..................................................................  كيفية دخول أهل النار النار :

 16...............................................................................  شراب أهل النار
 17................................................................................  طعام أهل النار
 18...................... .......................................................... لباس أهل النار

 19......................................................................  فراش أهل النار وغطاؤهم
 19...................................................................  حجم أْعَضاء اْلَكافار يفا النَّار

 19...................................................................... .......... حيَّاهتا وعقارهبا
 20.........................................................  َما َجاَء يفا َعَدد ُدُخول َبينا آَدَم يفا النَّار

 20.................................. ................................ َما َجاَء يفا ُخُلود َأْهل الدَّارَين
 20.......................................................  والسؤال اآلن كيف يتقي اإلنسان النار ؟

 23.................................................................. أحوال السلف عند ذكر النار 
 ص ( الذين ال خيلصون يف أعماَلمكتاب اإلميان : )ِبب اإلخَّل

 31 .................................................................... هم أول من تسعر هبم النارو 
 33 ............................................................................... الذي يشرك ِبهلل

 33 ................................................................... هالذي ينازع هللا فيما خيتص ب



 69 
 المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير األبرار

 33 .............................................................................. الكافر أو الفاجر 
 35 ...................................................... الذين ارتدوا بعد النيب صلي هللا عليه وسلم

 35 ..................................................... الشمس والقمر والذي يعبدمها من ِبب أول
 35 ......................................................................... االكافر وإن عمل صاحلً 

 36 .......................................................... الذي يشك يف الدين وميوت علي ذلك
 36 ....................................................... واجلبارون واملشركون واملصورون املتكربون

 37 .............................................. الذي  مسع ِبلنيب صلي هللا عليه وسلم مث َل يؤمن به
 38 ....................................................... يف النيب صلي هللا عليه وسلم الذي يشك

 39 ........................................................................... الذي ال يؤمن ِبلقدر
 39 ................................................. الذي يبغض أهل بيت النيب صلي هللا عليه وسلم

 39 ....................................................... الذي يعمل بعمل أهل النار يف آخر حياته
 40 ........................................................................................ اخلوارج

 40 ................................................................. كتاب العلم : الذي يكتم العلم
 40 ......................................................... كتاب الوضوء : الذي ال ُيسن الوضوء

 41 ................................................... كتاب الصَّلة : الذي يؤذي من صلي الصبح
 41 ...................................................................... ب الزكاة : مانع الزكاةكتا

 43 ................................................................................ صاحب املكس
 43 .............................................. كتاب فضائل املدينة : الذي يريد أهل املدينة بسوء

 43 ............................................................... اميوت كافرً  كتاب اجلنائز : الذي
 44 ........................................... اليت تنوح علي امليت و الذي يفعل بعض أمور اجلاهلية

 44.... .................................................................امليت الذي يذمه املؤمنون .
 44 ............................................... كتاب اللقطة : الذي َيخذ ضالة املسلم ليمتلكها

 45 ................................................... كتاب املظاَل : الذي َيخذ حق أخيه بغري حق
 45 ............................................... الذي َيكل املال احلرام أو ينبت حلمه من السحت

 45 ......................................... الذي يقتل املسلم أو يقتل النفس اليت حرم هللا إال ِبحلق
 46 ........................................................................................ املفلس

 46 ....................................................................... كتاب الرق : العبد اآلبق
 46 ....................................... كتاب النكاح : النساء الَّليت يكثرن اللعن ويكفرن العشري

 47 .......................................................... ة : الذي يشرب املسكركتاب األ شرب
 48 ................................................... كتاب اللباس : الذي يطيل ثوبه حتت الكعبني

 48 ....................................................................... الذي يلبس ثوب الشهرة



 70 
 المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير األبرار

 49 .......................................................................... كتاب األدب : العاق 
 49 ............................................................................ الذي يعذب احليوان

 50 ......................................................... الذي يؤذي بلسانه ولو أكثر من الطاعة
 50 ...................................................................... أكثر ما يدخل الناس النار

 50 ............................................... اضب هللا وإن كان ال يرى هبا أبسً املتكلم بكلمة تغ
 51 ........................................................................... ائد ألسنة السوءحص

 54 .................................................... الذي يكذب علي النيب صلي هللا عليه وسلم
 52 .................................................................................. الذي يكذب
 53 ................................................................................... ذو الوجهني

 53 ....................................................................... الذين يتقعرون يف الكَّلم
 53 ........................................... وينهي عن املنكر ويفعلهالذي َيمر ِبملعروف وال يفعله 

 54 ....................................................................... الذي ميكر وخيادع وخيون
 54 ....................................................................... الذي يهجر أخاه املسلم

 54 .................................................................... الذين يقطعون شجر السدر
 54 ......................................... اذي ُيب أن يتمثل له الرجال قيامً كتاب االستئذان : ال

 55 ................................................................... الذي خيتم له بعمل أهل النار
 55 ..................................................................... املذنبون و خطورة الذنوب

 55 .......................................................... الذي يثين عليه الناس شراً وهو يسمع
 56 ........................................................... ت أهل النارالذي يتصف ببعض صفا

56 ................................................. املفتخرون ِبا عندهم من القرآن و العلم و الفقه  
 57 ..................................................... كتاب الفنت : الذي يقتل وخاصة أايم الفنت

 57 ....................................................................... املسلمون الذين يتقاتلون
 57 ....................................................................................... املعتدي

 58 ........................................................... الذي يطيع املخلوق يف معصية اخلالق
 58 ........................................................................ الراعي الذي يغش رعيته

 58 .................................................. القاضي الظاَل أو اجلاهل أو الذي يقضي ِبَلوى
 58 ................................................................................ الظاملون احلكام

 59 ......................... كتاب االعتصام ِبلكتاب والسنة : الذي يهجر القرآن وجيعله خلف ظهره
 59 ........................................................................................ املبتدع

 59 ........................................................................ كتاب الدايت : املنتحر
 



 71 
 المتوعدون بالنار من مقبول حديث خير األبرار

 فصل 
60 ............................................................................ احملجوبون عن اجلنة  

61 ...................................................................... الذي يتعلم العلم لغري هللا  
61 ......................................................... بعض املعاصي حترم اجلنة علي مرتكبيها  

62 .............................................................................. الذي َيكل احلرام  
62 ....................................................................................... املدينون  

62 ................................................................... الذي يصيب دم امرئ مسلم  
63 ....................................................... الذي يقتل معاهداً أو أحًدا من أهل الذمة  

63 ........................................................................ ى إل غري أبيهدعَ الذي يُ   
63 .................................................... النساء املتربجات وأصحاب السلطة الظاملون  

64 .................................................. أة اليت تسأل زوجها الطَّلق من غري ما أبساملر   
64 ......................................................................... الذين يصبغون ِبلسواد  

64  ......................................................................................... العاق  
64 ........................................................................ الذي يهجر أخاه املسلم  

65 ......................................................................................... النمام  
65 ......................................................  من جاره من شرهالذي يؤذي جاره أو ال َي  

65 .............................................................................. الذي يقطع الرحم  
65 .................................................................................... املستكربون  

66 .......................................................................... الذي َيخذ حق مسلم  
66 .............................................................................. الذي يغش الرعية  

66 ........................................................................................ املنتحر  
67 ...................................................................................... استنصاح  

68 ................................................................................ صحيفة الكتاب  
 


