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ŠbäÛa@ @
العزيز وعلـى   من فضل اهللا على عباده أنه وصف هلم النار يف كتابه

  لسان
رسوله صلى اهللا عليه و سلم حىت يعرفوها حق املعرفـة وحيفظـوا    

  أنفسهم
  من املعاصي واآلثام اليت توصلهم إليها 

bèn÷îç@ @
  كثرة خزنتها ،عندما يدعى إليها أهلها  ، يف خروج العنق ، يف ايء 

  واستقباهلم ألهلها
@QM@@òöbàÈmë@ŠbîÜß@òÈiŠdi@‹¤@bèi@ómûí@ŠbäÛa@

ÙÜß@æìîÜß@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

زمام سـبعون   يؤتى بالنار يوم القيامة هلا سبعون ألف زمام مع كل{
   ١} ألف ملك جيروا

                                 
   ١٧٦/  ١٧مسلم   ١
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R@M@@æa‹—jm@æbäîÇ@éi@bèÔäÇ@Õİäí@æbÛë@@@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وكلت خيرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول { 
بكل من جعل مع اهللا إهلا آخر فلهو أبصر م مـن الطـري حبـب    

  السمسم 
فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطـائر حـب   }{فيلتقطه
  ٢}السمسم

خيرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسـمعان  {
ولسان ينطق بقول إين وكلت بثالث بكل جبار عنيد وبكل من دعا 

فتنطلق م قبـل سـائر   ،  إهلاً آخر ومبن قتل نفساً بغري نفس مع اهللا
  ٣}جهنم محراء فتنطوي عليهم فتقذفهم يف } {الناس خبمسة مئة عام 

                                                                           
 
  وصححه ابن العريب املالكي يف قبسه، ذكره رزين يف كتابهقال  ١٣/١١القرطيب  ٢
حسنه األلباين ،  ٣٢٠والطرباين يف األوسط ١١٣٨باختصار  وأيب يعلى٣/٤٠وأمحد ٣٥٠٠البزار  ٣

   ٢٤٥١لغريه يف صحيح ا الترغيب 
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S@M@@bèÜçc@bèîÛg@óÇ‡í@bß‡äÇ@ŠbäÛa@ @
  فصلت  }) ١٩(َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم ُيوَزُعونَ{ 

  الذاريات} )١٤(ُتْم بِِه َتْسَتْعجِلُونََهذَا الَِّذي كُن{ 
َهِذِه النَّاُر الَِّتـي كُنـُتْم بَِهـا    )١٣(َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعا{ 

اْصلَْوَها فَاْصبُِروا )١٥(أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنُتْم لَا ُتْبِصُرونَ)١٤(ُتكَذُِّبونَ
    الطور  }) ١٦(إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ أَْو لَا َتْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيكُْم

@ @
T@M@@bènã‚@åß@„îiìnÛbi@æìÜfljÔnŽí@bèÜçc@ @
َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجَهنََّم ُزَمرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبَواُبَها {

كُْم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم آَياِت َربكُـْم  َوقَالَ لَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْن
َوُيْنِذُروَنكُْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َبلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ الَْعـذَابِ  

ِقيلَ اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِـئَْس  ) ٧١(َعلَى الْكَاِفرِيَن
  الزمر })٧٢(َمثَْوى الُْمَتكَبرِيَن

  امللك }) ٨(كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم َنِذيٌر{ 
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U@M@bènã‚@ @
َعلَْيَها َملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُـونَ َمـا   {

  التحرمي }) ٦(ُيْؤَمُرونَ
  ت من قلوم الرمحة بالكافرين مالئكة طباعهم غليظة قد نزع

حبب إليهم عذاب اخللـق  ، غالظ القلوب ال يرمحون إذا أسترمحوا 
كما حبب لبين آدم أكل الطعام والشراب غالظ يف أخـذهم أهـل   

  النار غالظ األقوال
  مالئكة تركيبهم يف غاية الشدة والكثافة واملنظر املزعج 

الباب خزنـة جهـنم    إذا وصل أول أهل النار إىل النار وجدوا على
سود وجوههم كاحلة أنيام ليس يف قلب واحد منهم مثقال ذرة من 
الرمحة لو طري الطري من منكب أحدهم لطار شهرين قبـل أن يبلـغ   

  منكبه اآلخر مث جيدون على الباب التسعة عشر
  املدثر }) ٣٠(َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر{

ك الضربة سبعني ألف قوة الواحد منهم أن يضرب باملقمع فيدفع بتل
مث يهوون أهل النار من باب إىل باب مخسمائة ، إنسان يف قعر جهنم 
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سنة مث جيدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على البـاب األول  
  من املالئكة حىت ينتهوا إىل أخرها

مالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مهما أمرهم به 
يتأخرون عنه طرفة عني وهم قادرون على فعله تعاىل يبادروا إليه ال 

  ليس م عجز عنه ، وهؤالء هم الزبانية يعين املالئكة الزبانية 
éma‹qûßë@†ìÓìÛa@ @

  ظالهلا ، سوادها ، شررها ، زفريها ، نفسها ، حررا ، وقودها 
Q@M@@bç†ìÓë@ @
  التحرمي }) ٦(َنارا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ { 

من كربيت خلقها اهللا يوم خلـق السـموات واألرض يف   حجارة { 
  ٤}السماء الدنيا يعدها للكافرين

  حجارة الكربيت شديدة االشتعال شديدة االلتصاق رائحتها شديدة 

                                 
  ٣٦٧٥صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٤٩٤احلاكم  ٤
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حرارة  اذه املواصفات مع الناس مما يزيد ه ٥حجارة ضخمة، الننت 
  والتهابا
R@M@bç‹y@ñ‡’@ @

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كم هذه ما يوقد بنوا آدم جزء واحد من سبعني جزءا من نـار  نار{

جهنم قالوا واهللا إن كانت لكافية قال إا فضلت عليها بتسعة وستني 
وضربت بالبحر مرتني ولوال ذلك ما جعل ، جزءا كلهن مثل حرها 
  ٦}اهللا فيها منفعة ألحد

S@M@@ŠbäÛa@‘bÐãc@ @
  النار تتنفس وهلا نفسني 

  :سلم و قال صلى اهللا عليه

                                 
  : صلي اهللا عليه وسلم قال النيب  ٥
  }والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها{

  ذكره ابن كثري عند شرح هذه اآلية وقال هذا حديث مرسل غريب
   ١٧/١٧٧ومسلم  ٣٢٦٥والبخاري  ٢/١٩٩مالك  ٦
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: اشتكت النار إىل را وقالت أكل بعضي بعضاً فجعل هلا نفسني { 
  نفس يف الصيف ونفس يف الشتاء فأما نفسها يف الشتاء فزمهرير وأما 

  ٧}نفسها يف الصيف فسموم 
إذا كان اليوم احلار فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهـنم  {
{٨  

شدة احلر الذي جتدون من فشدة الربد الذي جتدون من زمهريرها و
  حر جهنم

T@M@bèÄîÌmë@bçÏŒ@ @
  :وُيسمع من على بعد قال تعاىل 

  الفرقان }) ١٢(إِذَا َرأَْتُهم ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيُّظًا َوَزِفريا{

  امللك }) ٨(َتكَاُد َتَميَُّز ِمْن الَْغْيِظٌ {

                                 
   ١٤٥٧صححه األلباين يف الصحيحة ، وصححه  ٢٥٩٢الترمذي  ٧
   ٦١٥مسلم  ٨
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مسعوا هلـا تغيظـا   ، م إذا رأم جهنم مسعوا هلا صوت التغيظ عليه
  كتغيظ بين آدم وصوتا كصوت احلمار

U@M@@bçŠ‹’@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  :قال تعاىل

   املرسالت}) ٣٣(كَأَنَُّه جَِمالَةٌ ُصفٌْر)٣٢(إِنََّها َتْرِمي بَِشَررٍ كَالْقَْصرِ{ 
أما إين لست أقول كالشجرة ولكن : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 

      ٩}  كاحلصون واملدائن
V@M@bç†aì@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم هلي أشد سوادا من دخان { 

  ١٠}ناركم هذه بسبعني ضعفا 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
رواه البيهقي بإسناد ال بأس به فيه خديج بن معاوية وقد وثقه أبـو   ٥٣٧٤نذري يف الترغيب قال امل ٩

   ٢١٣٤ضعف وقفه األلباين يف الترغيب ، حامت 
  ورجاله رجال الصحيح٤٨٥رواه الطرباين يف األوسط   ١٠/٧٠٨امع  ١٠
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  ١١}حتسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه هي أشد سوادا من القار {
  ١٢}أشد سوادا من القار هلي  أتروا محراء كناركم هذه {

 امتتاز نار جهنم عن نار الدنيا بشدة سوادها وظلمتها وهذا يزيـده 
  وحشة وفزعاً ورهبة

W@M@bçýÃ@ @
لَـا َبـارٍِد َولَـا    )٤٣(َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمـومٍ )٤٢(ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ{

   الواقعة })٤٤(كَرِميٍ
جدونه ظال من يفزعون من السموم إىل الظل كما يفزع أهل الدنيا في

  أي من دخان جهنم أسود شديد السواد ، حيموم 

                                 
   ٣٦٦٦صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٥٥١البيهقي يف البعث والنشور   ١١
    ٣٦٧٠صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٥٥١البيهقي يف البعث والنشور   ١٢
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bèmbíìn«@ @
  سجون ، حيات وعقارب ، أار ، أودية ، جبال ، قعر 
Q@M@‡îÈi@bç‹ÈÓ@ @

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لو أن حجرا قذف به يف جهنم هلوى سبعني خريفا قبـل أن يبلـغ   {

       ١٣}قعرها
  :سلمقال النيب صلى اهللا عليه و

فتهوي فيها سـبعني  ، إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم { 
        ١٤}عاماً ما تفضي إىل قرارها 

R@M@bèní†ëc@@@@@@@ @
  املاعون }) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساُهونَ)٤(فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني{ 

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٣٦٧٢ب صححه األلباين يف صحيح ا الترغي،  ٧٢٤٣وأبو يعلى   ٣٤٩٤البزار  ١٣
األلباين أتى بشواهد كـثرية لرفـع    ١٦١٢ويف الصحيحة   ٢٥٧٥الترمذي ، ١٧/١٧٧مسلم   ١٤

  احلديث 
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لكافر أربعني خريفا قبـل أن يبلـغ   ويل واد يف جهنم يهوي فيه ا{
        ١٥}قعره

إن جلهنم جلبابا يف كل جب ساحال كساحل البحر فيـه هـوام    {
وحيات كالبخايت وعقارب كالبغال الذل فإذا سـأل أهـل النـار    
التخفيف قيل اخرجوا إىل الساحل فتأخذهم تلك اهلوام بشـفاههم  

ـ   ادرون إىل وجنوم وما شاء اهللا من ذلك فتكشطها فريجعـون فيب
معظم النريان ويسلط عليهم اجلرب حىت إن أحدهم ليحك جلـده  
حىت يبدو العظم فيقال يا فالن هل يؤذيك هذا فيقول نعم فيقال له 

  ١٦}ذلك مبا كنت تؤذي املؤمنني
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٢١٣٦ضعفه األلباين يف الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب    ٤/٥٩٦، ٢/٥٠٧احلاكم  ١٥
 
   ٣٦٧٧األلباين صحح وقفه يف صحيح الترغيب ،  ابن أيب الدنيا ١٦
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تعوذوا باهللا من جب احلزن أو وادي احلزن قيل يا رسول اهللا ومـا  {
زن أو وادي احلزن قال واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كـل  جب احل

  ١٧}يوم سبعني مرة أعده اهللا للقراء املرائني 
S@M@@@bbju@ @

   املدثر }) ١٧(َسأُْرِهقُُه َصُعودا{  :قال تعاىل 
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم صعودا 

جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابـت فـإذا   { 
عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصـعد  رفعها 

      ١٨ }سبعني خريفا مث يهوي كذلك 
TM@@bçŠbèãc@ @

  اخلبال، الغوطة 
  

                                 
قال املنذري رواه البيهقـي يف   ٥٣٧٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٤٠ضعفه األلباين يف الترغيب  ١٧

  بإسناد حسن ٥٣٠البعث والنشور 
  
   ٢١٣٧ضعفه األلباين يف الترغيب ، فقه الذهيب وصححه ووا ٢/٥٠٧احلاكم  ١٨
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@Jò ìÌÛa@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر { 
لغوطة قيل وما ر وإن مات مدمن اخلمر سقاه اهللا جل وعال من ر ا

الغوطة قال ر جيري من فروج املومسات يؤذي أهل النـار ريـح   
      ١٩}  فروجهم
@JÞbj©a@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من شرب اخلمر مل تقبل صالته أربعني ليلة فإن تاب تاب اهللا عليـه  {

ر  فإن عاد كان حقا على اهللا تعاىل أن يسقيه من ر اخلبال قيل وما
  اخلبال 

                                 
،   ٣٤٧٧حسـنه حمققـوا الترغيـب    ،  ١٤٦٣ضعفه األلباين يف الترغيـب  ،  ٣٩٩/ ٤املسند  ١٩

  املومسات بضم امليم األوىل وكسر الثانية هن الزانيات
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  ٢٠}قال صديد أهل النار
U@M@@@bèiŠbÔÇë@bèmbîy@@@@@@@@@@@@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تلسـع  ) اإلبل السمان ( إن يف النار حيات كأمثال أعناق البخت {

  إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعني خريفا 
ة وإن يف النار عقارب كأمثال البغال املوكفة تلسع إحداهن اللسـع 

  فيجد 
      ٢١}  محوا أربعني سنة

  :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل {
   النحل })٨٨(زِْدَناُهْم َعذَابا فَْوَق الَعذَابِ { 
        ٢٢}قال زيدوا عقارب أنياا كالنخل الطوال 

                                 
صححه األلباين يف صـحيح سـنن الترمـذي    ، ٤٩١٧حسن إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٣٥املسند  ٢٠

١٨٦٢   
   ٣٦٧٦حسه األلباين يف صحيح الترغيب ،   ٤/١٩١املسند  ٢١
صححه األلباين يف صحيح الترغيب  وصححه ووافقه الذهيب ٤/٥٣٩احلاكم ،   ٢٦٥٩أيب يعلى  ٢٢

٣٦٧٨  
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يف حجمها ومسومهـا   لعظم حيات جهنم وعقارا وحشراا ال تعد
  ياة الدنيا ما اعتاده الناس يف احل

ما يؤذي الناس يف الدنيا من احليات والسباع واهلوام وغريها يف النار 
  معد لعقوبة أهل النار

V@M@@bèãìv@ @
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشـاهم  {
الذل من كل مكان فيساقون إىل سجن يف جهـنم يسـمى بـولس    

  ٢٣}ار األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبالتعلوهم ن

                                                                           
  
حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  وقال حديث حسن صحيح ٢٤٩٢الترمذي،  ٢/١٧٩املسند  ٢٣

٣٥٨٤   
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bèmbãìØß@ @
  مباين، أبواب ، سرادق 
Q@M@bèÓ†a‹@ @

  الكهف })٢٩(إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َنارا أََحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها {:قال تعاىل 

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
        ٢٤}ربعني سنةلسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسرية أ{
R@M@bèiaìic@ @
   احلجر }) ٤٤(لََها َسْبَعةُ أَْبَوابٍ ِلكُلِّ َبابٍ ِمْنُهْم ُجْزٌء َمقُْسوٌم{ 

كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه ال حميد هلم عنه 
  وكل يدخل من باب حبسب عمله ويستقر يف درك بقدر 

  :عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
  تدرون كيف أبواب جهنم ؟  هل

  . ال !  هي مثل أبوابنا 

                                 
   ٢٥٨٤وضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، ه الذهيب  وصححه ووافق  ٤/٦٠١احلاكم  ٢٤
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  هي هكذا أطباقا بعضها فوق بعض 
وعنه قال أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعـض فيمتلـئ األول مث   

  الثاين مث الثالث حىت متتلئ كلها 
سبعة أبواب أوهلا جهنم مث لظى مث احلطمـة مث السـعري مث سـقر مث    

  اجلحيم مث اهلاوية 
  عماهلمهي منازل بأ

، وفوقهـا اجلحـيم   ، فأسفلها اهلاويـة  ، النريان بعضها فوق بعض 
وفوقها ، وفوقها لظى، وفوقها احلطمة ، وفوقها سعري ، وفوقها سقر 

  وكل باب أشد حرا من الذي يليه سبعني مرة ، جهنم 
وهي خمتصة بالعصاة من أمة حممد صلى ، أن جهنم أعلى الدركات 

  ختلى من أهـلها فتصفق الرياح أبواا وهي اليت، اهللا عليه وسلم 
ويف الثالـث  ، ويف الثاين النصـارى  ، يف الدرك األعلى احملمديون 

ويف السـادس  ، ويف اخلامس اوس ، ويف الرابع الصابئون ، اليهود 
ويف السابع املنافقون وآل فرعون ومن كفر مـن  ، مشركو العرب 

  أهل املائدة 
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لنصارى وباب للصـابئني وبـاب   سبعة أبواب باب لليهود وباب ل
للمجوس وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنـافقني  
وأعلى األبواب باب ألهل التوحيد فأهل التوحيد يرجـى هلـم وال   

  :يرجى ألولئك أبدا فغري أهل التوحيد يقال هلم 
 })٧٢(َتكَبرِيَناْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْم{  

   الزمر
  وضمن هذه األبواب باب ملن حياربون أمة حممد 

باب منها ملن سل سيفه على أميت أو قـال  ، ٢٥ جلهنم سبعة أبواب{
  ٢٦}أمة حممد 

S@M@@ïãbjß@bèîÏ@I@pìîi@bèîÏ@óäjíH@ @
  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

                                 
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل  ٢٥
وجزء غفلوا ، وجزء شكوا يف اهللا ، هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم جزء أشركوا باهللا  {

زء صـريوا رغبتـهم   وج، وجزء شفوا غيظهم بغضب اهللا ، وجزء آثروا شهوام على اهللا ، عن اهللا 
  }وجزء عتوا على اهللا ، حبظهم من اهللا 

 عزاه للحليمي يف كتابه منهاج الدين  ١٠/٣٦القرطيب  
  ١٣٧٠حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥٩٨٩صحح إسناده أمحد شاكر  ٢/٩٤املسند  ٢٦
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  ٢٧}إن الذي يكذب علي يبىن له بيتاً يف النار {

                                 
  ١٦١٨صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٠٣،  ٢/٣٢املسند  ٢٧
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@kí‰ÈnÛa@püebèi@Ûa@ @
، الطعـام  ، اللباس والنعال ، املقامع ، القيود ، األغالل ، السالسل 
  الشراب 

Q@–@býËc@ @
  توضع فيها أعناقهم 

  احلاقة }) ٣١(ثُمَّ الَْجِحيَم َصلُّوُه)٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه{
إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره سبعون ألف ملك أيهـم  

  جيعل الغل يف عنقه
لَْنا الْأَغْلَالَ ِفي أَْعَناقِ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َمـا كَـاُنوا   َوَجَع{

  سبأ} )٣٣(َيْعَملُونَ

أُْولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربهِْم َوأُْولَِئَك الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِْم َوأُْولَِئـَك  {
  الرعد }) ٥(أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

R@M@@bèÜý@ @
  اإلنسان} ) ٤(إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسلَاِسلًا َوأَغْلَالًا َوَسِعريا{
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ِفي الَْحِميمِ ثُمَّ ِفي )٧١(إِذْ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِْم َوالسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ{
  غافر }) ٧٢(النَّارِ ُيْسَجُرونَ

لزبانية يسحبوم على وجـوههم  السالسل باألغالل متصلة بأيدي ا
  إىل اجلحيم

  احلاقة }) ٣٢(ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعا فَاْسلُكُوُه{ 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لو أن رضاضة مثل هذه وأشار مثل اجلمجمة أرسلت من السـماء  {
الليل ولـو  إىل األرض وهي مسرية مخسمائة سنة لبلغت األرض قبل 

أا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعني خريفا الليل والنـهار  
  ٢٨}قبل أن تبلغ أصلها

                                 
،  ٢٥٨٨ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وقال حسن صحيح ٢٥٨٨يالترمذ،  ٢/١٩٧املسند  ٢٨

     ٥٣٩١الترغيب حسنه حمققوا 
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لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبـل لـذاب كمـا يـذوب     
الرصاص إن السلسلة اليت قال اهللا تعاىل ذرعها سـبعون ذراعـا أن   

  حلقة منها مثل مجيع حديد الدنيا
رج من فيه مث ينظمون فيها كمـا  تدخل يف إست الواحد منهم مث خت
  ينظم اجلراد يف العود حني يشوى 

  يسلك يف دبره حىت خيرج من منخريه حىت ال يقوم على رجليه 
@ @
S@M@@bç†ìîÓ@ @

  يقرن ا النظائر 
  إبراهيم }) ٤٩(َوَتَرى الُْمْجرِِمَني َيْوَمِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد{ 

رنني مكتفني بعضهم إىل بعض قد الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مق
  مجع بني النظراء واألشكال منهم كل صنف إىل صنف 

  الفرقان }) ١٣(َوإِذَا أُلْقُوا ِمْنَها َمكَانا َضيقًا ُمقَرَّنَِني { : وقال تعاىل
  إم ليستكرهون يف النار كما يستكره الوتد يف احلائط

  واألصفاد هي القيود وهي األغالل
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  يعين مع قرناءهم من الشياطني، ع شيطان يف غل يقرن كل كافر م
  إم الكفار جيمعوا يف األصفاد كما اجتمعوا يف الدنيا على املعاصي

T@M@@bèÈßbÔß@ @
  ليضربوا ا

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من حديد جهنم وضع يف األرض فاجتمع له ) سوطاً ( لو أن مقمعا {

     ٢٩} الثقالن ما أقلوه من األرض 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٣٠}لو ضرب اجلبل مبقمع من حديد جهنم لتفتت مث عاد{

                                 
      ٢١٥١ضعفه األلباين يف الترغيب ، وصححه   ٤/٦٠٠احلاكم  ٢٩
ضعفه األلبـاين يف  ، أيضا إال أنه قال لتفتت فصار رمادا  وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٦٠١احلاكم  ٣٠

   ٢١٥١الترغيب 
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bèiýß@ @
  الثياب واألنعلة 

Q@M@ŠbäÛa@Ýçc@‘bjÛ@ @
  :أخرب تعاىل أن ثيام من نار فقال تعاىل

  جاحل} )١٩(فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ِثَياٌب ِمْن َنارٍ  {

  من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها  أول من يكسى حلة{
  ٣١}من خلفه وذريته من بعده 

  إبراهيم })٥٠(َسَرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر{ 

وذلك أبلغ الشـتعال  ٣٢) الزفت(من قطران ، سرباهلم أي قميصهم 
  بالنار  ثيام اليت يلبسوا من قطران وهو ألصق شيء، النار فيهم 

  
  

                                 
  ١١٢٩صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٥٣-٣/١٥٢د املسن ٣١
  }النائحة إذا مل تتب توقف يف طريق بني اجلنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار {  ٣٢

   ٨/٢٠٢املعجم الكبري 
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R@M@@bè×a‹’ë@bbÈã@ @
إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نـار يغلـي   { 

منهما دماغه وما يرى أن يف النار أشد عذابا منـه وأنـه ألهـوم    
  ٣٣}عذابا

bèní‰Ëc@ @
  مطاعمها اليت ال تسمن وال تغين من جوع ، مشارا 
Q@M@ŠbäÛa@Ýçc@la‹’@@@@@@@ @

مننت يقطع أمعاءهم ويفسد أجسادهم ويزيد شراب أهل النار حمرق و
   اه

  وهذه أنواع شرام ، قذارة وعذاباً 
@JÝè¾a@ @
َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالُْمْهلِ َيْشوِي الُْوُجوَه بِئَْس الشَّـَراُب  { 

  الكهف })٢٩(َوَساَءْت ُمْرَتفَقًا

                                 
  ٢١٣مسلم   ٣٣
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  الكهف})٢٩(الُْمْهلِ كَ{  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل 

كعكر الزيت فإذا قرب إىل وجهه سقطت فـروة وجهـه   {: قال  
  ٣٤}فيه
@Jáîà¨a@ @

  حممد})١٥(َوُسقُوا َماًء َحِميما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم{
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن احلميم ليصب على رؤوسهم فينفذ احلميم حىت خيلص إىل جوفه {
ميرق من قدميه وهو الصهر مث يعاد كمـا  فيسلت ما يف جوفه حىت 

       ٣٥} كان
  احلميم احلار الذي حيرق 

احلميم يغلي منذ خلق اهللا السموات واألرض إىل يوم يسقونه ويصب 
  على رؤوسهم 

                                 
      ٢٥٨١ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٥٠١احلاكم  ٣٤
حسنه األلباين يف صـحيح ا الترغيـب   ،  ٥٧٩البيهقي ، حسن غريب صحيح  ٢٥٨٢الترمذي  ٣٥

٣٦٧٩   
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  احلميم ما جيتمع من دموع أعينهم يف حياض النار فيسقونه 
@J‡í‡—Ûa@õbß@ @

ُه َولَا َيكَاُد ُيِسيُغُه َوَيأِْتيِه الَْمْوُت َيَتَجرَُّع) ١٦(َوُيْسقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد{
  إبراهيم })١٧(ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍت َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ

  :قال صلى اهللا عليه و سلم يف هذه اآلية 
يقرب إىل فيه فيكرهه فإذا أدين منه شوى وجهه ووقعـت فـروة   { 

  ٣٦} حىت خيرج من دبره رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه 
@JÖbÌÛa@ @
  النبأ }) ٢٥(إِلَّا َحِميما َوغَسَّاقًا )٢٤(لَا َيذُوقُونَ ِفيَها َبْردا َولَا َشَرابا{ 

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
       ٣٧ }يف الدنيا ألننت أهل الدنياغساق يهراق لو أن دلوا من {

                                 
   ٢٥٨٣ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وصححه  ٢/٣٦٨احلاكم  ٣٦
ضعفه األلباين يف سـنن  ، قال املنذري رواه احلاكم وقال احلاكم صحيح اإلسناد  ٥٤٠٣الترغيب  ٣٧

  ٢٥٨٤الترمذي 
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اله ابن عباس وقيل الغساق هو ما يسيل من بني جلد الكافر وحلمه ق
  هو 

صديد أهل النار وهوأيضاً عني يف جهنم تسيل إليها محة كل ذات محة 
من حية أو عقرب فيستنقع فيؤتى باآلدمي فيغمس فيها غمسة واحدة 
فيخرج وقد سقط جلده وحلمه عن العظام ويتعلق جلده وحلمـه يف  

  عقبيه وكعبيه فيجر حلمه كما جير الرجل ثوبه 
لغليظ لو أن قطرة منه راق يف املغرب ألنتنت أهـل  الغساق القيح ا

  املشرق ولو راق يف املشرق ألنتنت أهل املغرب  
@JÞbj©a@òäî @ @

من ترك الصالة سكرا مرة واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها {
فسلبها ومن ترك الصالة سكرا أربع مرات كان حقا علـى اهللا أن  

طينة اخلبال يا رسول اهللا قال عصارة  يسقيه من طينة اخلبال قيل وما
  ٣٨}أهل جهنم

                                 
حسنه األلبـاين يف صـحيح ا الترغيـب    ،  ٦٦٥٩ده أمحد شاكر صحح إسنا،  ١٧٨/ ٢املسند  ٣٨

٢٣٨٥   
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  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شارب اخلمر 
إن عاد الرابعة كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال قيل يـا  {

    ٣٩}  رسول اهللا وما طينة اخلبال قال صديد أهل النار 
@ @
@JÞbj©a@òäî @åß@éîÔí@ædi@a@ê‡Çìm@åß@ @
  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
  إن على اهللا عز وجل عهداً ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة {

    ٤٠}  اخلبال قالوا وما طينة اخلبال ؟ قال عرق أهل النار 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومن سقاه صغرياً ال يعرف حالله من حرامه كان حقا على اهللا أن {
     ٤١} ينة اخلباليسقيه من ط

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٣٦٨٠صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٣٦٨٠أبو داوود  ،  ٦/٤٦٠املسند  ٣٩
 ٢٠٠٢مسلم  ٤٠
 ٢٠٣٩صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٦٨٠أبو داوود  ، ٦/٤٦٠املسند  ٤١
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من قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما { 
  ٤٢}قال

  : قال صلى اهللا عليه و سلم يف املتكربون 
  ٤٣}يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال{ 

ه احلميم ومنهم من شراب، فمنهم من شرابه املهل ؛ أن النار دركات 
ومنهم مـن  ، ومنهم من شرابه اخلبال ، ومنهم من شرابه الغساق ، 

  شرابه الصديد 
R@M@ŠbäÛa@Ýçc@âbÈ @@ @

  طعام أهل النار قبيح ومع أم يتمنون املوت منه ، إال أم يطلبونه 
  إلم جيوعون فتنقلب لذة الطعام عليهم آالماً وأضراراً

  ومن أنواع طعامهم 

                                 
ردغة اخلبال طني ،   ٤٣٧يف الصحيحة  صححه األلباين، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٢٧احلاكم  ٤٢

  الوحل الشديد وهو عصارة أهل النار وصديدهم وعرقهم 
حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، وقال حديث حسن صحيح  ٢٤٩٢الترمذي،  ٢/١٧٩املسند  ٤٣

٣٥٨٤   
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@JâìÓÛa@ @
  : يف وصف الزقوم قال تعاىل

طَلُْعَهـا كَأَنَّـُه ُرُءوُس   )٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتْخُرُج ِفي أَْصلِ الَْجِحيمِ{ 
ثُـمَّ إِنَّ  )٦٦(فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ)٦٥(الشََّياِطنيِ

  الصافات} ) ٦٧(لَُهْم َعلَْيَها لََشْوبا ِمْن َحِميمٍ
كَالُْمْهـلِ َيْغِلـي ِفـي    )٤٤(طََعاُم الْـأَِثيمِ )٤٣(َشَجَرةَ الزَّقُّومِإِنَّ {

  الدخان }) ٤٦(كََغلْيِ الَْحِميمِ)٤٥(الُْبطُوِن

  : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف دار الدنيا ألفسدت علـى أهـل   {

أن قطرة مـن   لو} { الدنيا معايشهم فكيف مبن ليس له طعام غريه 
الزقوم قطرت يف حبار األرض ألفسدت وَألَمرَّت على أهـل األرض  

  ٤٤}  معايشهم فكيف مبن يكون طعامه

                                 
صححه األلبـاين يف املشـكاة   ،  ٤٣٢٥ابن ماجه  ٢٥٨٥الترمذي  وقال حديث حسن صحيح  ٤٤

  َمرَّت ألفسدته باملرارةَأل،   ٥٦٨٣
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حتىي بلهب النار كما حتىي الشجرة ، شجرة الزقوم يف الباب السادس 
  يف الدنيا بربد املاء 

هي شجرة واحدة معينة متتد فروعها إىل مجيع حمال جهنم كمـا أن  
  من دار يف اجلنة إال وفيها منها غصن  شجرة طوىب ما

  إا شجرة منبتها ىف قرار النار
طلعها كأنه رؤوس الشياطني تبشيع هلا وتكريه لذكرها ، فقد استقر  

يف النفوس أن الشياطني قبيحة املنظر ورءوس الشياطني متصـور يف  
  . النفوس وإن كان غري مرئي

 أقبح من منظرها مع يأكلون من هذه الشجرة اليت ال أبشع منها وال
ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع فـإم ليضـطرون إىل   

  األكل منها
  ألم ال جيدون إال إياها وما هو ىف معناها كالضريع 

@JÉí‹›Ûa@ @
 })٧(لَا ُيْسِمُن َولَا ُيْغنِي ِمْن ُجـوعٍ )٦(لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن َضرِيعٍ{

  الغاشية
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ق باألرض إذا يبس ال تقربه دابة وال يمـة وال  نبت ذو شوك الص
  وهو سم قاتل ؛ ألنه أخبث الطعام وأشنعه  ترعاه

  وهو أيضاً شجر يف نار جهنم حسب ما هو يف الدنيا
وأننت ، أشد مرارة من الصرب ، يشبه الشوك ، الضريع يكون يف النار 

  وأحر من النار ، من اجليفة 
@JµÜÌÛa@ @
  احلاقة }) ٣٧(لَا َيأْكُلُُه إِلَّا الَْخاِطئُونَ)٣٦(ا ِمْن ِغْسِلنيٍَولَا طََعاٌم إِلَّ{ 

  شجرة يف جهنم ، هو شر طعام أهل النار 
@Jò—ŽÌÛa@ @

) ١٣(َوطََعاما ذَا غُصٍَّة َوَعذَابا أَِليما)١٢(إِنَّ لََدْيَنا أَنكَالًا َوَجِحيما{
  املزمل}

  هو خارج ال هو نازل وال، يأخذ باحللق ؛ طعام غري سائغ 
  ينشب يف احللق فال يدخل وال خيرج 

  فال يرتل وال خيرج ، انه شوك يدخل احللق 
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ومنـهم مـن طعامـه    ، فمنهم من طعامه الزقوم ؛ أن النار دركات 
  الغسلني ومنهم من طعامه الضريع ومنهم من طعامه الغصة
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ŠbäÛa@Ýçc@ @
  أكثرهم ، صفام ، أهلها 
Q@M@@bèÜçc@ @
  ٤٥}ري جواظ مستكرب مجاع مناع أن أهل النار كل جعظ{

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ٤٦}أال أخربكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكرب{ 

العتل اجلايف عن املواعظ ، جعظري فظ غليظ واملنتفخ مبا ليس عنده 
  مستكرب مجاع مناع، جواظ طخم خمتال يف مشيه ، 
R@M@@ŠbäÛa@Ýçc@pbÐ–@ @

ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثريا ِمْن الْجِن َوالْإِنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َولَقَْد {:قال تعاىل 
َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن لَا ُيْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم آذَانٌ لَا َيْسَمُعونَ بَِهـا  

  افاألعر })١٧٩(أُْولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُْولَِئَك ُهْم الَْغاِفلُونَ
S@M@õbäÛa@bèÜçc@‹r×c@ @

                                 
   ١٧٤١صححه األلباين يف الصحيحة  ٧٠١٠صحح إسناده أمحد شاكر  ٢/٢١٤املسند  ٤٥
  ٢٨٥٣مسلم  ٤٦
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 النار فرأيت أكثـر أهلـها   اطلعت يف{:قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ٤٧}النساء

bèÜçc@la‰Ç@ @
تفـاوم يف  ، أهوم عذاباً ، تطخيم أحجامهم لتتالءم مع العذاب 

، عذام بدون ختفيـف  ، عذاب املنافقني ، كيفية عذام ، العذاب 
  عذام مستمر وال يقضى عليهم

Q@M@la‰ÈÛa@Éß@âõýnnÛ@ŠbäÛa@Ýçc@âbvyc@áÄÈm@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

        ٤٨}ما بني منكيب الكافر مسرية ثالثة أيام للراكب املسرع{ 
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   ٤٩})جبل(ل أحد وفخذه مثل البيضاء ضرس الكافر مث{
  غلظ جلده اثنان وأربعون ذراعاً{

                                 
   ٢٥٨٦صححه األلباين يف الصحيحة ، وقال حسن صحيح   ٢٦٠٣الترمذي  ٤٧
  
  ٦٥٥١البخاري  ٤٨
 ٢/٢٨٥املسند ،  ٢٨٥٢مسلم  ٤٩
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     ٥٠}  بني مكة واملدينة جملسه من جهنم ما
تزداد أحجام أهل النار ضخامة ومساحة لتتالءم مع العذاب الشديد 

  وهذا يريدهم قبحاً
@ @
R@M@@@bia‰Ç@áèãìçc@@@@@@@@@@@@@@@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  إن أدىن أهل النار عذابا منتعل بنعلني من نار يغلي دماغه من حر {

  ٥١}نعليه
  : عليه وسلم قال النيب صلى اهللا

إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلني يغلي منهما { 
    ٥٢}  دماغه 

@la‰ÈÛa@À@áèmëbÐm@ @

                                 
  ٥٦٧٥األلباين صحح إسناده يف املشكاة ، ح وقال حديث حسن غريب صحي ٢٥٧٧الترمذي  ٥٠
 
      ٢١١مسلم  ٥١
    ٢١٢مسلم  ٥٢
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إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلني من نار يغلي منـهما  { 
مع أجزاء العذاب ومنهم من يف النار إىل كعبيه مع أجـزاء   ٥٣دماغه

ىل ركبتيه مع أجزاء العذاب ومنهم مـن  العذاب ومنهم من يف النار إ
     ٥٤  }قد اغتمر 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
منهم من تأخذه النار إىل كعبيه ومنهم من تأخذه النار إىل ركبتيـه  {

  ومنهم من تأخذه النار إىل حجزته ومنهم من تأخذه النار إىل عنقه 
  ٥٥} ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته

                                 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٣
إن أدىن أهل النار عذابا لرجل عليه نعالن يغلي منهما دماغه كأنه مرجل مسامعه مجر وأضراسه مجـر  {

  }     القليل يف املاء الكثري فهو يفور وأشفاره هلب النار وخترج أحشاء جنبيه من قدميه وسائرهم كاحلب 
  كرت العمال ٥٤٢٤حمققوا الترغيب حسن مرسل 

   ٣٦٨٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٠٢البزار  ٥٤
 
   ١٧/١٧٨مسلم  ٥٥
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عم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ يف النار صبغة مث يقال يؤتى بأن{ 
له يا ابن آدم هل رأيت خريا قط هل مر بك نعيم قط فيقول ال واهللا 

      ٥٦} يا رب 
فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَابا َشِديدا َولََنْجزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَـاُنوا  {

ُء أَْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها َداُر الُْخلِْد َجـَزاًء  ذَِلَك َجَزا)٢٧(َيْعَملُونَ
  فصلت    }) ٢٨(بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيْجَحُدونَ

ــآبٍ{  ــرَّ َم ــاِغَني لََش ــئَْس )٥٥(َوإِنَّ ِللطَّ ــلَْوَنَها فَبِ ــنََّم َيْص َجَه
                ص  }) ٥٧(َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحِميٌم َوغَسَّاٌق)٥٦(الِْمَهاُد
S@M@la‰ÈÛa@òîÐî×@@ @

  :يقول تعاىل 
ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسـِه ِمـْن   )٤٧(ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى َسَواِء الَْجِحيمِ{ 

  َعذَابِ 
  الدخان })٤٩(ذُْق إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي)٤٨(الَْحِميمِ

                                 
     ١٧/١٤٧مسلم  ٥٦
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  انة والتنقيص وهو على معىن االستخفاف والتوبيخ واالستهزاء واإله
  أي إنك أنت الذليل املهان

يضربه مالك خازن النار ضربة ، وممن يف حقه هذا العذاب أبو جهل 
 ،  

فيجـري  ، فيتفتت رأسه عن دماغـه  ، على رأسه مبقمع من حديد 
مث يصب امللك يف فيه ماء محيما قد انتهى حره ، دماغه علي جسده 

  فيقع يف بطنه 
  :لم يف قوله تعاىل قال النيب صلى اهللا عليه وس

  املؤمنون   })١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ{ 

قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حـىت تبلـغ وسـط رأسـه     {
       ٥٧} وتسترخي شفته السفلى حىت تضرب سرته

                                 
   ٣١٧٦ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح   ٢٥٨٧الترمذي  ٥٧
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َما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليهِْم َنارا كُلَّ{
َبدَّلَْناُهْم ُجلُودا غَْيَرَها ِلَيـذُوقُوا الَْعـذَاَب إِنَّ اللَّـَه كَـانَ َعزِيـزا      

  النساء })٥٦(َحِكيما

خيرب تعاىل عما يعاقب به يف نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله 
 مث أخرب عن. أنه يدخلهم فيها دخوال حييط جبميع أجرامهم وأجزائهم

دوام عقوبتهم ونكاهلم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
  غريها ليذوقوا العذاب إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غريها 

  عودوا فعادوا: كلما نضجت جلودهم قيل هلم 
  : قال تعاىل  
  وقُوا َما َيْوَم َيْغَشاُهْم الَْعذَاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجِلهِْم َوَيقُولُ ذُ{

  العنكبوت  })٥٥(كُْنُتْم َتْعَملُونَ

  فالنار تغشاهم من سائر جهام وهذا أبلغ يف العذاب احلسي 
وهذا تقريع وتوبيخ وعذاب معنوي علـى  ، ذوقوا ما كنتم تعملون 

  النفوس 
  :قال تعاىل 
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لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمـْن فَـْوِقهِْم غَـَواشٍ َوكَـذَِلَك َنْجـزِي      {
  األعراف })٤١(الظَّاِلِمَني

إذا أراد اهللا أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقا علـى  { 
قدره من نار ال ينبض منه عرق إال فيه مسمار من نار مث تضرم فيـه  
النار مث يقفل بقفل من نار مث جيعل ذلك الصندوق يف صندوق من نار 

ذلك الصندوق يف  مث يضرم بينهما نار مث يقفل بقفل من نار مث جيعل
صندوق من نار مث يضرم بينهما نار مث يقفل مث يلقى أو يطرح يف النار 

لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمْن النَّارِ َوِمْن َتْحِتهِْم ظُلَلٌ { : تعاىل  فذلك قوله
لَُهـْم ِفيَهـا َزِفـٌري َوُهـْم ِفيَهـا لَـا       {  وذلك قولهالزمـر    }) ١٦(

  نبياء األ} )١٠٠(َيْسَمُعونَ

  ٥٨} قال فما يرى أن يف النار أحدا غريه   

                                 
بإسناد  ٥٩٢قال املنذري رواه البيهقي يف البعث والنشور  ٥٤٣١سنوا املوقوف حمققوا الترغيب ح ٥٨

 ٢١٧٥األلباين يف الترغيـب   ،األلباين يف الترغيب ، حسن موقوفا على سويد بن غفلة رضي اهللا عنه 
  قال ضعيف مقطوع
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T@M@@æìÔÏbä¾a@la‰Ç@ @
إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمـْن النَّـارِ َولَـْن َتجِـَد لَُهـْم      { 

  النساء })١٤٥(َنِصريا

عن أيب هريرة قال الدرك األسفل بيوت هلا أبواب تطبق عليهم فتوقد 
  من حتتهم ومن فوقهم 

عن ابن مسعود إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار يف توابيت من 
  نار تطبق عليهم أي مغلقة مقفلة 

عن أيب هريرة إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار يف توابيت ترتج 
  عليهم

وعن ابن مسعود إن املنافقني يف الدرك األسفل من النـار قـال يف   
مغلقة مقفلة ال يهتـدي ملكـان    توابيت من حديد مبهمة عليهم أي

  فتحها 
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جيعلون يف توابيت من نار تطبق : سئل ابن مسعود عن املنافقني فقال
عليهم يف أسفل درك من النار ولن جتد هلم نصريا ينقذهم مما هم فيه 

  وخيرجهم من أليم العذاب 
U@M@ÑîÐ¦@æë†@æìi‰Èí@ @
  آل عمران })٨٨(َولَا ُهْم ُيْنظَُرونَ َخاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَُّف َعْنُهْم الَْعذَاُب{

  ال يفتر عنهم العذاب وال خيفف عنهم ساعة واحدة
V@M@áèîÜÇ@ï›Ôí@æc@æë†@bèÜçc@óÜÇ@‹ànß@la‰ÈÛa@ @
َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َناُر َجَهنََّم لَا ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتوا َولَا ُيَخفَّـُف  {

َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ِفيَها )٣٦(َك َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍَعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِل
  فاطر }) ٣٧(
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ŠbäÛa@À@áèßý×@ @
أهل النار وهـم يـدخلون    -، وطلب التمثيل مبن أضلهم ، حسرة 

أهل النار يستقبلون األفواج اجلـدد  ، النار يلعنون من دخل قبلهم 
م تـربئه ، حتاججهم على بعض ، بالتوبيخ والتخاصم بدل الترحيب 

  يطلبون من اهللا أن ينتقم هلم ، من بعض 
Q@M@@ñ‹¨bi@áèöbÇ†@ @
لَا )١٣(َوإِذَا أُلْقُوا ِمْنَها َمكَانا َضيقًا ُمقَرَّنَِني َدَعْوا ُهَناِلَك ثُُبورا{ 

  الفرقان }) ١٤(َتْدُعوا الَْيْوَم ثُُبورا َواِحدا َواْدُعوا ثُُبورا كَِثريا

يه وسلم عن إبليس بعدما يلبس مالبـس  قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  :النار هو وذريته أنه 

ينادي يا ثبوراه وينادون يا ثبورهم حىت يقفوا على النار فيقول يـا  {
ثبوراه ويقولون يا ثبورهم فيقال هلم ال تدعوا اليوم ثبـورا واحـدا   

  وادعوا 
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  ٥٩}ثبورا كثريا
ـ  ور اهلـالك  أي ال تدعوا اليوم ويال واحدا وادعوا ويال كثريا والثب

   والويل واخلسار والدمار
R@M@áèÜšc@å·@ÝîrànÛa@æìjÜİí@ŠbäÛa@Ýçc@ @
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا الَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمـْن الْجِـن َوالْـإِْنسِ    { 

   فصلت     }َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا ِلَيكُوَنا ِمْن الْأَْسفَِلَني 
S@M@äÛa@Ýçc@@@@@Ý‚†@åß@æìäÈÜí@ŠbäÛa@æìÜ‚‡í@áçë@Šb

áèÜjÓ@ @
اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمْن الْجِن َوالْإِنسِ ِفـي النَّـارِ   { 

كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنْت أُْخَتَها َحتَّى إِذَا ادَّاَركُوا ِفيَها َجِميعـا قَالَـْت   
َهُؤلَاِء أََضلُّوَنا فَآِتهِْم َعذَابا ِضْعفًا ِمْن النَّارِ قَـالَ   أُْخَراُهْم ِلأُولَاُهْم َربََّنا

                                 
بن يزيد وقد امع رواه أمحد والزار ورجاهلما رجال الصحيح غري علي ،  ١٥٣-٣/١٥٢املسند  ٥٩

، للبيهقي يف البعث عن أنس بسند صـحيح   ١٣/١٣وعزاه حممود حامد حمقق تفسري القرطيب ، وثق  
   ١١٤٣ضعفه األلباين يف الضعيفة 
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َوقَالَْت أُولَاُهْم ِلأُْخَراُهْم فََما كَـانَ  )٣٨(ِلكُلٍّ ِضْعٌف َولَِكْن لَا َتْعلَُمونَ
  رافاألع })٣٩(لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُتْم َتكِْسُبونَ

اىل خمربا عما يقوله هلؤالء املشركني به املفترين عليه املكذبني يقول تع
بآياته ادخلوا يف أمم من أمثالكم وعلى صفاتكم قد خلت من قبلكم 

  أي من األمم السالفة الكافرة من اجلن واإلنس يف النار
  كلما دخلت أمة لعنت أختها 

حىت إذا اجتمعوا فيها كلهم قالت أخرهم دخـوال وهـم األتبـاع    
والهم وهم املتبوعون ألم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلـهم  أل

فيشكوهم األتباع إىل اهللا يوم القيامة ألم هم الذين أضلوهم عـن  
  سواء السبيل فيقولون أضعف عليهم العقوبة 

  قال قد فعلنا ذلك وجازينا كال حبسبه 
T@M@@@„îiìnÛbi@†‡§a@xaìÏþa@æìÜjÔní@ŠbäÛa@Ýçc

Þ‡i@á–bƒnÛaë@@kîyÛa@ @
قَـالُوا  )٥٩(َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم َمَعكُْم لَا َمْرَحبا بِهِْم إِنَُّهْم َصالُوا النَّارِ{ 

قَالُوا َربََّنـا  )٦٠(َبلْ أَْنُتْم لَا َمْرَحبا بِكُْم أَْنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقََراُر
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َوقَالُوا َما لََنا لَا َنَرى )٦١(فًا ِفي النَّارَِمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَابا ِضْع
أَاتََّخذَْناُهْم ِسْخرِيا أَْم َزاغَْت َعْنُهْم ) ٦٢(رَِجالًا كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمْن الْأَْشَرارِ

  ص            }) ٦٤(إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتَخاُصُم أَْهلِ النَّارِ)٦٣(الْأَْبَصاُر

  رحبا م إم صالوا النار هذا فوج مقتحم معكم ال م
هذا إخبار من اللّه تعاىل عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قـال  
تعاىل كلما دخلت أمة لعنت أختها يعين بـدل السـالم يتالعنـون    
ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض فتقول الطائفة اليت تـدخل قبـل   

داخل  األخرى إذا أقبلت اليت بعدها مع اخلزنة من الزبانية هذا فوج
معكم ال مرحبا م ألم من أهل جهنم فيقول هلم الداخلون بل أنتم 
ال مرحبا بكم أنتم دعومتونا إىل ما أفضى بنا إىل هذا املصري فبـئس  
املرتل واملستقر واملصري قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضـعفا  

  يف النار قال لكل منكم عذاب حبسبه 
اال كنا نعدهم من األشرار أختذناهم سخريا وقالوا ما لنا ال نرى رج 

  أم زاغت عنهم األبصار
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عتقدون هكذا إخبار عن الكفار يف النار أم يفتقدون رجاال كانوا ي 
املـؤمنون هذا زعمهم قـالوا مالنـا ال   أم على الضاللة يقصدوا 

  نراهم معنا يف النار ؟ 
ر فلمـا دخـل   فالكفار هذا حاهلم يعتقدون أن املؤمنني يدخلون النا

الكفار النار افتقدوهم فلم جيدوهم فقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنـا  
نعدهم من األشرار أختذناهم سخريا يف الدنيا أم زاغت عنهم األبصار 
يسلون أنفسهم باحملال يقولون أو لعلهم معنا يف جهنم ولكن مل يقـع  

  اليات بصرنا عليهم فعند ذلك يعرفون أم يف اجلنة يف الدرجات الع
U@M@@éäí‹Ó@Éß@á–bƒní@åí‹ÔÛa@ @
قَالَ لَـا  )٢٧(قَالَ قَرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه َولَِكْن كَانَ ِفي َضلَالٍ َبِعيٍد{ 

َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ )٢٨(َتْخَتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوِعيِد
  ق} ) ٢٩(ِدَوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِي

يقول الرب عز وجل لإلنسي وقرينه من اجلن وذلك أما خيتصمان 
بني يدي احلق تعاىل فيقول اإلنسي يا رب هذا أضلين عن الذكر بعد 
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إذ جاءين ويقول الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيـد  
  عن 

  منهج احلق 
ـ  يكم فيقول الرب عز وجل هلما ال ختتصموا عندي وقد أعذرت إل

على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم احلجج والبينـات  
  والرباهني

V@M@ŠbäÛa@Ýçc@wub¥@ @
َوإِذْ َيَتَحاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّـا  { 

قَـالَ الَّـِذيَن   )٤٧(رِلَكُْم َتَبعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُنونَ َعنَّا َنِصيبا ِمْن النَّـا 
  غافر }) ٤٨(اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعَباِد

W@M@áèÇbjmc@åß@ñ†bÔÛa@cm@@ @
إِذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمْن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَْوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهِـْم  {

َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبُعوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتَبرَّأَ ِمْنُهْم كََمـا  )١٦٦(الْأَْسَباُب
َتَبرَُّءوا ِمنَّا كَذَِلَك ُيرِيهِْم اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَـْيهِْم َوَمـا ُهـْم    

  البقرة }) ١٦٧(بَِخارِجَِني ِمْن النَّارِ
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ْوقُوفُونَ ِعْنَد َربهِْم َيْرجُِع َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ َولَْو َتَرى إِذْ الظَّاِلُمونَ َم{ 
الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْولَـا أَْنـُتْم لَكُنَّـا    

قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحُن َصَدْدَناكُْم )٣١(ُمْؤِمنَِني
َوقَـالَ الَّـِذيَن   ) ٣٢(ُهَدى َبْعَد إِذْ َجاَءكُْم َبلْ كُنُتْم ُمْجـرِِمنيَ َعْن الْ

ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ َوالنََّهـارِ إِذْ َتأُْمُروَنَنـا أَنْ    اْسُتْضِعفُوا
  َنكْفَُر بِاللَِّه َوَنْجَعلَ 

  سبأ} )٣٣(ْوا الَْعذَاَب لَُه أَنَدادا َوأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَ
X@M@@@@áèm†b@åß@á@áÔnäí@æc@a@åß@æìjÜİí

áèöa×ë@ @
َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيالَْيَتَنا أَطَْعَنـا اللَّـَه َوأَطَْعَنـا    {

وَنا َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنـا َسـاَدَتَنا َوكَُبَراَءَنـا فَأََضـلُّ    )٦٦(الرَُّسولَ
) ٦٨(َربََّنا آِتهِْم ِضْعفَْينِ ِمْن الَْعذَابِ َوالَْعْنُهْم لَْعنا كَبِريا)٦٧(السَّبِيلَ

  األحزاب }
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bèÜçc@ïãbßc@ @
متين ختفيـف  ، يتمنوا اإلميان ، يطلبون اخلروج منها ليعملوا صاحلاً  

  ندائهم ملالك ليطلب هلم من اهللا القضاء عليهم ، يوم من العذاب 
Q@M@Ýçc@b¨b–@aìÜàÈîÛ@bèäß@xë‹©a@æìjÜİí@ŠbäÛa@ @
َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنا أَْخرِْجَنا َنْعَملْ َصاِلحا غَْيَر الَّـِذي كُنَّـا   { 

َنْعَملُ أََولَْم ُنَعمْركُْم َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُْم النَِّذيُر فَـذُوقُوا  
  فاطر }) ٣٧(ْن َنِصريٍفََما ِللظَّاِلِمَني ِم

  املؤمنون   }) ١٠٧(َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ{ 
كالم يندمون فيه ويصرخون ويتمنوا العودة ليأتوا بعمل صـاحل وال  

  يعودون إىل النار
R@M@@æbº⁄a@áèîä¸@ @
ا َيالَْيَتَنا ُنَردُّ َولَا ُنكَذَِّب بِآَيـاِت  َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُو{ 

  األنعام  }) ٢٧(َربَنا َوَنكُونَ ِمْن الُْمْؤِمنَِني
S@M@‡yaë@âìí@la‰ÈÛa@ÑîÐ¦@æìjÜİí@ŠbäÛa@Ýçc@ @



 

 

ÛaŠbä 

َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوما ِمْن { 
قَالُوا أََو لَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيَناِت قَالُوا َبلَى قَالُوا )٤٩(الَْعذَابِ

  غافر })٥٠(فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ
T@M@ŠbäÛa@æŒb‚@ÙÛb¾@áèöa‡ã@@ @
 َوَناَدْوا َياَماِلُك{ إن أهل النار يدعون مالكا فال جييبهم أربعني عاما {

مث يدعون رـم   الزخـرف   }) ٧٧(ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ
قَـالَ  )١٠٧(َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّـا ظَـاِلُمونَ  { فيقولون 

  املؤمنون  })١٠٨(اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّموِن

شهيق تشبه أصوام أصـوات  مث ييأس القوم فما هو إال الزفري وال 
      ٦٠} احلمري أوهلا شهيق وأخرها زفري 

الناس يف جهنم يبكون ويصرخون ويشهقون ويزفرون من شدة أملهم 
  وظهور بأسهم وقنوطهم 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                 
  ٣٦٩١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٢/٣٩٥احلاكم  ٦٠
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إن أهل النار ليبكون حىت لو أجريت السفن يف دموعهم جلـرت  { 
  ٦١}وإم ليبكون الدم مكان الدمع 

äÛaîÜig@Éjm@åßë@ãþaë@å§a@åß@ÿàn@Šb@ @
  :قال تعاىل فيه   
  ص }) ٨٥(لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعَني{

فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتْم ِلقَاَء )١٣(لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمْن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني{ 
نَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُـوا َعـذَاَب الُْخلْـِد بَِمـا كُْنـُتْم      َيْوِمكُْم َهذَا إِ

  السجدة })١٤(َتْعَملُونَ

  متأل جهنم بالكفرة والعصاة مع اتساعها وبعد قعرها 
‡í¾a@kÜİm@ŠbäÛa@ @

  :يقول تعاىل 
  ق })٣٠(َيْوَم َنقُولُ ِلَجَهنََّم َهلْ اْمَتلَأِْت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد{

  :صلى اهللا عليه وسلم قال النيب 

                                 
   ٢٠٣٢حسنه األلباين يف الصحيح ،  ٤/٦٠٥احلاكم وصححه ووافقه الذهيب  ٦١
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ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع فيها رب العزة تبارك { 
وتعاىل قدمه فتقول قط قط بعزتك وكرمـك ويـزوى بعضـها إىل    

  ٦٢}بعض

                                 
   ٢٨٤٨مسلم  ٦٢
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ŠbäÛa@åß@áØÐãc@aìÈäßc@ @
  التحرمي }) ٦(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َنارا {

  الشعراء  } )٢١٤(َعِشَريَتَك الْأَقَْربَِني َوأَنِذْر{
  ملا نزلت هذه اآلية 

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخـص  {
فقال يا بين كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بين مرة بـن  
كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار 

طلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسـك  يا بين عبد امل
     ٦٣} من النار فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب ويقول
        ٦٤}أنذرتكم النار أنذرتكم النار { 

@ŠbäÛa@Ý‚‡í@b¿@Š‰¨a@ @
  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 

                                 
   ٢٠٦مسلم ،   ٤٧٧١البخاري  ٦٣
   ٥٦٨٧صححه األلباين يف املشكاة ، صححه ووافقه الذهيب  ١/٢٨٧احلاكم  ٤/٢٦٨املسند  ٦٤
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  ٦٥}النار فقال الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس {
bèîÏ@čjzŽí@å¿@Š‰¨a@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من ذكر امرأً مبا ليس فيه ليعيبه مبا ليس فيه حبسه اهللا يف نار جهنم {

  ٦٦}حىت يأيت بنفاذ ما قال فيه 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

       ٦٧} مة طيبةاتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكل{ 
َربََّنا آِتَنا ِفـي الـدُّْنَيا   {  كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم{

       ٦٨}  البقرة })٢٠١(َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ
  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
    ٢/٢٩١املسند ، وصححه  ٢٠٠٤الترمذي ، ٩٧٧صححه األلباين يف الصحيحة  ٦٥
  
    ٤١٢٠جود إسناده املنذري  ٨٩٣٦الطرباين يف األوسط  ٦٦
      ١٠١٦مسلم ،  ١٤١٧البخاري  ٦٧
    ٦٣٨٩البخاري  ٦٨
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اللهم كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا ٦٩يعلمهم هذا الدعاء { 
إين أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعـوذ  

  بك من 

                                 
أنت أين أنت ؟ اسأل اهللا  أن تكون  مع من يستعيذ باهللا من النار أكثر من انشغاله حبسـبه  . أنت  ٦٩

  ونسبه 
عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت مسعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أقول اللهم أمتعين بزوجي 

  :وبأخي معاوية فقال صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا وبأيب أيب سفيان 
سألت اهللا آلجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا منها قبل أجله وال يؤخر ولو {

    }    كنت سألت اهللا أن يعيذك من النار وعذاب القرب كان خريا وأفضل
     ١/٤٣٣املسند  ٢٦٦٣مسلم 

صطفى صلى اهللا عليه وسلم الذي يشدك حىت ال تقع يف النار و واحذر أن تكون  مع من يترك هدي امل
  أنت ترمي بنفسك يف النار بإصرارك على املعاصي 

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ حبجـزكم  {

        }وأنتم تقحمون فيها
   ٦٤٨٣،  ٣٤٢٦البخاري 

إمنا مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل {
حيجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ حبجزكم عن النار هلم عن النار هلم 

  }عن النار فيغلبوين ويقتحمون فيها
   ٢٢٨٤مسلم 
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      ٧٠}  فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

                                                                           
  : هللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى ا

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذن عنها وأنـا آخـذ   {
  }     حبجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي

  احلجز بضم احلاء وفتح اجليم مجع حجزة وهي معقد اإلزار    ٢٢٨٥مسلم 
العبادات والطاعات ؟ فيكون ممن حف اجلنـات  أنت أين أنت ؟ أنت مع من ُيكره نفسه على . أنت 

  اسأل اهللا ذلك 
  واحذر أن تكون  ممن ال خيالف نفسه هواها طاعة ملوالها فيأيت بالشهوات فيكون على حافة النار ؟

  :  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ألهلها فيها قال فجاء ملا خلق اهللا اجلنة والنار أرسل جربيل إىل اجلنة فقال انظر إليها وإىل ما أعددت {

فنظر إليها وإىل ما أعد اهللا ألهلها فيها قال فرجع إليه قال وعزتك ال يسمع ا أحد إال دخلها فأمر ا 
فحفت باملكاره فقال ارجع إليها فانظر إىل ما أعددت ألهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفـت  

دخلها أحد وقال اذهب إىل النار فانظر إليها وإىل ما باملكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن ال ي
أعددت ألهلها فيها قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك ال يسمع ـا  
أحد فيدخلها فأمر ا فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن ال 

  ينجو منها أحد إال 
        }دخلها

  ٤-٧/٣النسائي  ٤٧٤٤أبو داود  ٥٣٦٩حسنه حمققوا الترغيب  ٥٦٩٦حسنه األلباين يف املشكاة 
  وقال حديث حسن صحيح   ٢٥٦٠الترمذي 

   ٩٨٠أبو داود،  ٥٩٠مسلم ،   ١/٢١٥مالك  ٧٠
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  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن { 

        ٧١}لنار اللهم أجره من الناراستجار من النار ثالث مرات قالت ا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املالئكة السيارة الذبن يتبعون 

فيسأهلم اهللا عز وجل وهو أعلم مـن أيـن جئـتم    { جمالس الذكر 
فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكربونك ويهللونـك  

جنتك قـال  وحيمدونك ويسألونك قال فما يسألوين قالوا يسألونك 
وهل رأوا جنيت قالوا ال أي رب قال فكيف لو رأوا جـنيت قـالوا   
ويستجريونك قال ومما يستجريوين قالوا من نارك يا رب قال وهـل  
رأوا ناري قالوا ال قال فكيف لو رأوا ناري قـالوا ويسـتغفرونك   

  ٧٢} فيقول قد غفرت هلم وأعطيتهم ما سألوا وأجرم مما استجاروا 

                                 
وقال صحيح اإلسناد   ١/٥٣٥احلاكم ،  ٤٣٤٠ابن ماجه ،  ٨/٢٧٩النسائي ،  ٢٥٧٣الترمذي  ٧١
  ٤٣٤٠اين يف سنن ابن ماجة صححه األلب، 
     ٢٦٨٩ومسلم   ٦٤٠٨البخاري  ٧٢
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  : صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا
والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا  {

     ٧٣}  قالوا وما رأيت يا رسول اهللا قال رأيت اجلنة والنار 
  :خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ال تنسوا العظيمتني اجلنة والنار مث بكى حىت جرى أو بل دموعـه  {
ل والذي نفس حممد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر جانيب حليته مث قا

     ٧٤}  اآلخرة ملشيتم إىل الصعيد وحلثيتم على رؤوسكم التراب 

                                 
  ٣٩٥٢أيب يعلى ،  ٤٢٦مسلم  ٧٣
ضـعفه  ، وعزاه أليب يعلى وكذا املنذري يف الترغيـب   ٣٣٠٩ذكره ابن حجر يف املطالب العلية  ٧٤

   ٥٣٥٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٢٤األلباين يف الرغيب 
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أهل اجلنة بعد عبورهم الصراط وطلبهم من نبينا حممد صلى اهللا عليه 
  وسلم أن يتشفع هلم عند اهللا باإلذن يف دخول اجلنة 

  ٧٥} دخول اجلنة قد شفعتك وقد أذنت هلم يف: فيقول اهللا {
فيدخل اجلنة من ال حساب عليهم مث الذين يلوم ممن حسبوا حـىت  

  يدخل من خرجوا من النار بعد متحيصهم  
ومن فضل اهللا على خلقه أنه مل يترك وصف اجلنة جمهوالً بل أظهـره  

  وبينه ليكون العبد على بينة من أمره وهو يسعى هلا 
يتعلق ا من نعيم أعده اهللا فيها لذا سنذكر بعض ما جاء يف اجلنة وما 

  وألهلها
  وللجنة عدة أمساء باعتبار صفاا، ومسماها واحد باعتبار الذات

العام املتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه مـن   االسموهو . اجلنة
  أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة األعني

                                 
  حديث الصور ٧٥
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جنات عـدن ،   ، أوى جنة امل، دار املقامة ، دار اخللد ، دار السالم 
  وهو اسم جلملة اجلنان وكلها جنات عدن 

سم يقال على مجيع اجلنة ، ويقال علـى أفضـلها   وهو ا، الفردوس 
  وأعالها

وهذا أيضاً اسم جامع جلميع اجلنات ملا تضمنته مـن  ، جنات النعيم 
األنواع اليت يتنعم ا من املأكول واملشروب وامللبـوس والصـور   

واملنظر البهيج ، واملساكن الواسعة ، وغري ذلك من  والرائحة الطيبة
  النعيم الظاهر والباطن
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