
 
 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  
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  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@òß‡Ô¾a@ @
الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُـْن  { احلمد هللا

فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ َعـاِلُم الَْغْيـبِ   
  األنعام }) ٧٣(َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري

وخلق يوم يقـول  ، واملدبر هلما وملن فيهما ، فهو خالقهما ومالكهما
عن أمره ، الذي يقول اهللا كن فيكون ، كن فيكون يعين يوم القيامة 

بادي اخللق ومعيده وله امللك يـوم  ، أو هو أقرب ، كلمح البصر 
  ينفخ يف الصور

يوم والصالة والسالم على رسول اهللا صاحب املقام احملمود يف ذلك ال
  املوعود

  أما بعد
فهذا اليوم الذي يبدأ فيه تغيري املألوف بالكوارث العلوية والسـفلية  
فتتبدل فيه األرض والسماء ويقوم الناس لرب العاملني لتجازى كـل  

يف  االسـتقرار نفس عما قدمت إن خرياً فخري وإن شراً فشر حـىت  
  اجلنة أو النار 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ال املؤمنني وحال العصاة وقد جعلت يف هذه الرسالة مقارنة بني أحو
وأذكر أحياناً مقارنة بني املـؤمنني وحـال   ، منهم وبني حال الكفار 

وأذكر هذه املقارنة من خالل املواقف ، العصاة منهم وحال املنافقني 
واملواطن املختلفة يوم القيامة ، وأذكر هذا من خالل إعطاء صـورة  

قف الزمانيـة أو  ترتيبية على قدر املستطاع سواء ترتيب حسب املوا
ترتيب حسب املواطن منذ النفخ األول وحىت اخللود يف اجلنة أو النار 
مراعياً ما تبني أنه األرجح من أقوال أهل العلم حىت أكتفي بـالقول  

وركزت على أن يكون التصـور ليـوم القيامـة    ، الواحد للمسألة 
واالنتقال من موطن آلخر من خالل النصوص سـواء اآليـات أو   

  يث على أن يكون الشرح يف أضيق احلدود األحاد
قمت ذا من خالل تنسيقي حلديث الصور الطويل الذي أفـادين  و

والنصوص اليت أتيت ـا  ، كثرياً يف مسألة االنتقال من موطن آلخر 
يف الرسالة تعترب شواهد حلديث الصور مراعياً أن تكون األحاديـث  

واحلسنة ولو حسـنه  اليت أستشهد ا كلها من األحاديث الصحيحة 
وما أراه فيه فائـدة ومل   ني ذلكيمع تبأحد العلماء وخالفه فيه غريه 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

، من باب زيادة توضيح  احلاشية السفليةأقف على حتسينه أجعله يف 
وجعلت اخلط باللون األخضـر مقـاطع   ، وأتيت مبحفزات للجنة 

مبا  األخرىحاديث األحلديث الصور الطويل وبني القوسني باألسود 
يها املوقوف وباللون األمحر اآليات القرآنية وباللون األزرق ختريج ف

  اآليات 
  عبد القادر بن حممد حسن أبو طالب

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

‹‚Ła@âìîÛa@ @
نتحدث عن القيامة الكربى اليت تقوم لكل اخلالئق واليت تبدأ بالنفخ 

  يف الصور
Šì—Ûa@À@„ÐäÛa@ @

  ماملراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السال
 ١}قرن ينفخ فيه {: قال أعرايب يا رسول اهللا ما الصور ؟ قال 

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  : وسلم

خلق الصور فأعطاه ، إن اهللا ملا فرغ من خلق السماوات واألرض {
شاخصاً بصره إىل العرش ينتظر مىت ، إسرافيل فهو واضعه على فيه 

  ٢}يؤمر

                                 
  القرن أي البوق ١٠٨٠واأللباين يف السلسلة الصحيحة  ٢٤٣٠حسنه الترمذي  ٤٧٤٢أبو داود  ١
هذا احلديث املكتوب ذا اللون األخضر والذي نذكره على مقاطع لنأيت له بشواهد من اآليـات  { ٢

ث الصور الطويل وخترجيه مذكور عند آخر مقطـع منـه ص   واألحاديث الصحيحة واحلسنة هو حدي
٢٨٩ {  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

احب الصور التقم الصور وحىن جبهته وأصغى مسعه ينتظر مـىت  ص{
  ٣}يؤمر

  :يا رسول اهللا وما الصور ؟ قال : قال أبو هريرة 
عظيم والذي بعثين باحلق إن عظم : كيف هو ؟ قال: القرن قلت { 

  دارة فيه كعرض السماوات واألرض
فخة والثانية ن، النفخة األوىل نفخة الفزع : ينفخ فيه ثالث نفخات  

  والثالثة نفخة القيام لرب العاملني ، الصعق 
انفخ فينفخ نفخـة  : فيقول، يأمر اهللا تعاىل إسرافيل بالنفخة األوىل 

  ٤}الفزع
@¶ëþa@òƒÐäÛa@ @
ÊÐÛa@òƒÐã@ @

                                 
السلسـلة  ،  ٢/٥٥٠احلـاكم  ،   ٤٢٧٣ابن ماجـه   ،    ٢٤٣١الترمذي ،    ٧٣/ ٣املسند    ٣

  ١٠٧٩الصحيحة 
  
  حديث الصور ٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا {
  النمل})٨٧(َمْن َشاَء اللَُّه 

ويأمره فيطيلـها  ،  فيفزع أهل السموات واألرض إال من شاء اهللا{
  ويدميها وال يفتر

َوَما َينظُُر َهُؤلَاِء إِلَّا َصـْيَحةً َواِحـَدةً َمـا لََهـا ِمـْن      {:يقول تعاىل
  ص})١(فََواقٍ

  ٥}فتمر مر السحاب فتكون سراباً، فيسري اجلبال 
اليت منها زلزلة األرض ، وهذه بداية التغريات السفلية للكون و

واشتعال ، وفزع اإلنس واجلن ، وتعطيل العشار ، وحشر الوحوش 
  البحار  

  أحوال اجلبال ومصريها
  التكوير })٣(َوإِذَا الْجَِبالُ ُسيَِّرْت{

                                 
  حديث الصور  ٥
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

أي قلعت عن األرض وسريت يف اهلواء أي زالت عن أماكنها 
  ونسفت فتركت األرض قاعا صفصفا 

فََيذَُرَها قَاًعا )١٠٥(الْجَِبالِ فَقُلْ َينِسفَُها َربِّي َنْسفًا َوَيْسأَلُوَنَك َعْن{ 
  طه }) ١٠٧(لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَْمًتا)١٠٦(َصفَْصفًا

  الكهف }) ٤٧(َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجَِبالَ َوَتَرى الْأَْرَض َبارَِزةً { : وقال تعاىل 
فة واجلمع بينـها أن أول  وقد ذكر سبحانه أحوال اجلبال بوجوه خمتل

  :أحواهلا االندكاك وهو قوله 
  احلاقة  }) ١٤(َوُحِملَْت الْأَْرُض َوالْجَِبالُ فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً{ 

  أي رفعت من أماكنها ودكت
  :وثاين أحواهلا أن تصري كالعهن املنفوش وهو قوله تعاىل 

  القارعة})٥(َوَتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ الَْمنفُوشِ{ 
  أي الصوف الذي ينفش باليد

  :وثالث أحواهلا أن تصري كاهلباء وهو قوله تعاىل  
  الواقعة})٦(فَكَاَنْت َهَباًء ُمْنَبثًّا)٥(َوُبسَّْت الْجَِبالُ َبسا{ 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وبست اجلبال بسا أي فتتت فتا صارت اجلبال هباءا منبثا فكانـت  
  هباءا 

منه الشرر فإذا وقع مل يكن شيئا  منبثا اهلباء الذي يطري من النار يطري
  كرهج الغبار يسطع مث يذهب 

  : ورابع أحواهلا أن تنسف وحتملها الرياح وهو قوله تعاىل 
   النمل }) ٨٨(َوَتَرى الْجَِبالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدةً َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ { 

حاب وترى اجلبال جامدة واقفة ممسكة عن احلركة وهي متر مر الس
أي مثل مر السحاب واملعىن إنك إذا رأيت اجلبال وقـت النفخـة   
ظننتها ثابتة يف مكان واحد لعظمها وهـي تسـري سـريا سـريعا     
كالسحاب إذا ضربته الريح وهكذا األجرام العظام املتكاثرة العـدد  
إذا حتركت ال تكاد تبني حركتـها صـنع اهللا ألن مرورهـا كمـر     

  ٦السحاب من صنع اهللا 
  :حواهلا أن تصري سرابا وهو قوله تعاىل وخامس أ

                                 
  ٢٢٤/  ٣تفسري النسفي   ٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  النبأ} )٢٠(َوُسيَِّرْت الْجَِبالُ فَكَاَنْت َسَراًبا{ 
تكون سرابا أي خييل إىل الناظر أا شيء وليست بشيء وبعد هذا 

  : قال تعاىل ، تذهب بالكلية فال عني هلا وال أثر 
 }) ١٤(َبالُ كَِثيًبا َمهِيلًاَيْوَم َتْرُجُف الْأَْرُض َوالْجَِبالُ َوكَاَنْت الْجِ{ 
  املزمل

  وهذه اآلية كأخواا الدالة على زوال اجلبال عن أماكنها يوم القيامة 
  ٧وذهاا وتسيريها ونسفها أي قلعها 

  ت عن وجه األرض فاستوت مع األرض اجلبال سري
  ٨}مث ترتج األرض بأهلها رجاً{

Šþa@Þaìyc@ @
  الواقعة }) ٤(ُض َرجاإِذَا ُرجَّْت الْأَْر{ :قال تعاىل 

أي حركت حتريكا فاهتزت واضطربت بطوهلا وعرضها أي زلزلت 
  ٩ الزلزلة})١(إِذَا ُزلْزِلَْت الْأَْرُض زِلَْزالََها{: قال تعاىل ، زلزاال 

                                 
  ٢٨٣/  ٤تفسري ابن كثري   ٣٦٥/  ٥فتح القدير   ٧
  ر حديث الصو ٨
  ٢٠٤/  ٣تفسري ابن كثري   ٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  اهللا تعاىل أخرب عباده عن أهوال يوم القيامة وزالزهلا وأحواهلا 
َوُحِملَـْت  )١٣(َنفَْخةٌ َواِحـَدةٌ فَإِذَا ُنِفَخ ِفي الصُّورِ { : فقال تعاىل 

) ١٥(فََيْوَمِئٍذ َوقََعْت الَْواِقَعةُ)١٤(الْأَْرُض َوالْجَِبالُ فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً
  ة احلاق }

وقبل قيـام  أول أحوال الساعة فالزلزلة كائنة يف آخر عمر الدنيا و
  الناس من أجداثهم

، املرميـة يف البحـر  فتكون كالسفينة ، ترتج األرض بأهلها رجاً {
املعلق يف العـرش ترجرجـه    تضرا األمواج تكفأ بأهلها كالقنديل

   الرياح 
  :يقول تعاىل 

   النازعات}قُلُوب َيْوَمِئٍذ َواجِفَةٌ)٧(َتْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ)٦(َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ{
  فيميد الناس على ظهرها وتذهل املراضع وتضع احلوامل وتشيب  
وتطري الشـياطني   املزمـل } )١٧(َيْوًما َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا{ ، ولدان ال

، حىت تأيت األقطار فتأتيها املالئكة فتضرب وجوهها، هاربة من الفزع

                                                                           
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ينـادي  ، ما هلم من أمن اهللا من عاصم ، فترجع ويويل الناس مدبرين
ـ  غافر} ) ٣٢(َيْوَم التََّناد { ، بعضهم بعضاً  ى ذلـك إذ  فبينما هم عل

، فرأوا أمراً عظيماً مل يروا مثله ، من قطر إىل قطر، تصدعت األرض
  وأخذهم لذلك من الكرب واهلول ما اهللا به عليم

  ١٠}مث نظروا إىل السماء فإذا هي كاملهل 
ŠbzjÛa@Þaìyc@ @

   لتكويرا} )٦(َوإِذَا الْبَِحاُر ُسجَِّرْت{ 
  راء كالدمفصارت ناراً مح اشتعلت، سجرت أوقدت فصارت ناراً 

•ìyìÛa@Þaìyc@ @
  لتكويرا }) ٥(َوإِذَا الُْوُحوُش ُحِشَرْت{ 

الوحوش ما توحش من دواب الرب مع نفرا اليوم من الناس  
  وتبددها يف الصحاري تضم ذلك اليوم إليهم
Šb“ÈÛa@ÝîİÈm@ @

                                 
  حديث الصور  ١٠
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

   التكوير} ) ٤(َوإِذَا الِْعَشاُر ُعطِّلَْت{ 
الدها وهي اليت قد أتى عليها العشار النوق احلوامل اليت يف بطوا أو

  يف 
احلمل عشرة أشهر مث ال يزال ذلك امسها حىت تضع وخص العشـار  
ألا أنفس مال عند العرب وأعزه عندهم ومعىن عطلت تركت مهال 

  بال راع وذلك ملا شاهدوا من اهلول العظيم 
لو كان للرجل ناقة عشراء يف ذلك اليوم أو نوق عشار لتركها ومل 

  ها اشتغاال مبا هو فيه من هول يوم القيامة يلتفت إلي
هذه اآليات والناس يف أسواقهم ترى الشمس قد ذهـب ضـوءها   
وتناثرت النجوم ووقعت اجلبال علـى وجـه األرض فتحركـت    
واضطربت واختلطت ففزعت اجلن إىل اإلنس واإلنـس إىل اجلـن   
واختلطت الدواب والطري والوحوش فمـاجوا بعضـهم يف بعـض    

قالت اجلـن حنـن   ، لت أمهلها أهلها والبحار اشتعلت والعشار عط



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

نأتيكم باخلرب فينطلقوا إىل البحر فإذا هو نار تتأجج فبينما هم كذلك 
  ١١ إذ تصدعت األرض صدعة واحدة

  األموات ال يعلمون بشيء من ذلك {
  حني يقول ١٢يا رسول اهللا من استثىن اهللا عز وجل : قال أبو هريرة 

} ؟)٨٧(سََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه فَفَزَِع َمْن ِفي ال{
  أولئك الشهداء: قال صلى اهللا عليه و سلم   النمل

  ، والشهداء أحياء عند رم يرزقون ، إمنا يصل الفزع إىل األحياء 
وقاهم اهللا فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب اهللا يبعثه على 

  ١٣ }شرار خلقه

                                 
  عزاه الشوكاين البن أيب الدنيا يف األهوال وابن جرير وابن أيب حامت عن أيب بن كعب  ١١
 
  املستثنون من الفزع والصعق ١٢

ففزع من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا قيل إال من ثبت اهللا قلبه من املالئكـة جربيـل   
  واسرافيل وملك املوت عليهم السالم وقيل احلور العني وخزنة اجلنة والنار ومحلة العرش وميكائيل 

  وعن جابر رضي اهللا عنه منهم موسى عليه السالم ألنه صعق مرة 
 ٢٢٤/  ٣تفسري النسفي 

 حديث الصور  ١٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@òÇbÛaÕÜ©a@Ša‹’@óÜÇ@âìÔm@ @
يبقى شرار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع ال يعرفون معروفـا  {

وال ينكرون منكرا يعبدون األوثـان وهـم يف ذلـك دار رزقهـم     
  ١٤}وعيشهم حسن

  ١٥} ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق {
  ١٦}اهللا اهللا : ال تقوم الساعة على أحد يقول {
َيْوَم َتَرْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا )١(ِة َشْيٌء َعِظيمإِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَع{ 

أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم 
احلج} ) ٢(بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديد   

òÇbÛa@òÛÛŒ@ @

                                 
   ٤/٥٨٦احلاكم ،   ١٨/٢٧٨مسلم  ١٤
  
  ٥٥١٧شكاة عزاه له األلباين وصححه يف امل،  ٢٩٤٩،  ١٩٢٤مسلم  ١٥
  ٢/٣٥٦مسلم  ١٦
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وا يعين الزلزلة تذهل كل مرضـعة  زلة الساعة شيء عظيم يوم ترزل
دها الرضيع اشتغاال بنفسـها  تترك كل امرأة ترضع ول عما أرضعت

وخوفا وتضع كل ذات محل محلها تسقط ولدها من هول ذلك اليوم 
اب وما هم بسكارى من الشروترى الناس سكارى من شدة اخلوف 

  ولكن عذاب اهللا شديد فهم خيافونه 
ذهول عقوهلم لشدة مـا ميـر ـم     ترى الناس كأم سكارى من

  يضطربون اضطراب السكران من الشراب
ملا نفى سبحانه عنهم السكر أوضح السبب الذي ألجلـه شـاوا   
السكارى فقال ولكن عذاب اهللا شديد فبسبب هذه الشدة واهلـول  

، العظيم طاشت عقوهلم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسـكارى  
  ١٧ك سلبوا كمال التمييز وصحة اإلدرا

  ١٨}فيكونون يف ذلك العذاب ما شاء اهللا إال أنه يطول{

                                 
فتح القـدير   ،  ٧٢٧/  ٢تفسري الواحدي  ،  ٩٤/  ٣تفسري النسفي  ،   ٤٠٤/  ٥زاد املسري   ١٧
٤٣٥/  ٣  
  حديث الصور ١٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

، وحتدث معها التغريات العلوية للكون واليت منها انشقاق السـماء  
  واخنساف الشمس والقمر، وتساقط الكواكب ، وطمس النجوم 

  أحوال السماء ومصريها
  االنشقاق } )١(إِذَا السََّماُء انَشقَّْت{ :قال تعاىل 

أطاعت أمره فيما أمرها به من االنشقاق وحق هلا أن استمعت لرا و
تطيع أمره ألنه العظيم الذي ال ميانع وال يغالب بل قد قهر كل شيء 

  وذل له كل شيء
  النبأ})١٩(َوفُِتَحْت السََّماُء فَكَاَنْت أَْبَواًبا{

  قطعت فصارت قطعا كاألبواب وأبواا طرقها 
  ١٩بواب أي طرقا ومسالك فالسماء تنحل وتتناثر حىت تصري فيها أ

  احلاقة })١٦(َوانَشقَّْت السََّماُء فَهَِي َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ{
  تنشق السماء فتكون ضعيفة

  الرمحن})٣٧(فَإِذَا انَشقَّْت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن{:وقال تعاىل

                                 
  ٣٦٥/  ٥فتح القدير  ،  ٢٧٦/  ٤تفسري ابن كثري  ،   ٤٦٨/  ٥تفسري البيضاوي   ١٩
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

تذوب كما تذوب الفضة يف السبك وتتلون كما تتلون األصباغ اليت 
  ن ا فتارة محراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة األمر يده

  وهول القيامة العظيم 
  املرسالت })٩(َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت{ 

  فتحت وشقت فرجت للطي 
  االنفطار } )١(إِذَا السََّماُء انفَطََرْت{ 

  انشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها
  الطور})٩(َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوًرا{
  تتحرك حتريكا أي تدور دورا وميوج بعضها يف بعض  
  املعارج })٨(َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالُْمْهلِ{

  تكون كذائب الفضة
  التكوير} )١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت{

  نزعت عن أماكنها كما يرتع اجللد عن الشاة، كشفت 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٢٠}فانتثرت جنومها، انشقت السماء{
âìväÛa@Þaìyc@bàç—ßë@k×aìØÛaë@ @

متطر السماء يومئذ جنوما فال يبقى جنم يف السـماء إال وقـع علـى    
  األرض وطمس نورها 

  رسالتامل }) ٨(فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{

  ذهب ضوءها وحمي نورها 
  لتكويرا }) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم انكََدَرْت{ 

  تغريت وتناثرت وافتت وانقضت وتناكرت   
  لى اهللا عليه وسلمعن النيب ص

  ٢١}وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت يف جهنم{
  االنفطار } )٢(َوإِذَا الْكََواِكُب انَتثََرْت{ 

  تساقطت 
  ٢٢}واخنسفت مشسها وقمرها{ 

                                 
  حديث الصور ٢٠
  حديث الصور  ٢١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

bàç—ßë@‹àÔÛaë@à“Ûa@Þaìyc@ @
  التكوير } ) ١(وإِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{

، ف فريمى ا جتمع الشمس بعضها إىل بعض مث تل، لفت و رمى ا 
ذهب ضوؤها ورمي ـا يف  ، يعين أُظلمت ، لف ضوئها ورمى ا 

  النار
   القيامة } )٨(َوَخَسَف الْقََمُر{ 

  ذهب ضوءه
  القيامة } )٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر{ 

  ٢٣}الشمس والقمر يكوران يوم القيامة {: قال صلى اهللا عليه وسلم
والقمر ثوران مكوران يف النار  الشمس{: قال صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٤}يوم القيامة 

                                                                           
  حديث الصور  ٢٢
  
  ٣٢٠٠ ريالبخا ٢٣
ويف الصحيحة  ٥٦٩٢صححه إسناده  األلباين يف املشكاة ،   ١/٨٢السيوطي يف الآليلء املصنوعة  ٢٤

ونقل قول  اخلطايب ال يلزم جعلهم يف النار تعذيبهما فإن هللا يف النار مالئكة وحجـارة وغريهـا    ١٢٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òîãbrÛa@òƒÐäÛa@ @
@òƒÐã@I@pì¾a@H@ÕÈ—Ûa@ @

هذه هي نفخة الصعق اليت ميوت ا األحياء من أهـل السـماوات   
تقبض األرواح حىت يكون آخر من ميوت ، واألرض إال من شاء اهللا 

  ملك املوت
  :سلم يقول النيب صلى اهللا عليه و

  فينفخ نفخة الصعق ، ل بنفخة الصعق يأمر اهللا إسرافي{
َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن { 

  الزمر} ) ٦٨(َشاَء اللَُّه 
إال من شاء اهللا فإذا هم قد مخدوا ، فيصعق أهل السماوات واألرض 

 ،  

                                                                           
ن هي معذبة عالوة على أن لتكون ألهل النار عذاباً وآلة من آالت العذاب وما شاء اهللا ذلك فال تكو

  إلقائهما يف النار فيه تبكيتاً لُعبادمها 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

يا رب قد مات أهل : فيقول، وجاء ملك املوت إىل اجلبار عز وجل 
مبن بقي ، فيقول اهللا وهو أعلم ، إال من شئت ، السماوات واألرض 
وبقيت ، يا رب بقيت أنت احلي الذي ال متوت : فمن بقي ؟ فيقول

فيقول اهللا عـز  ، وبقيت أنا ، وبقي جربيل وميكائيل ، محلة العرش 
فيقـول يـا رب   ، ليمت جربيل وميكائيل فينطق اهللا العرش : وجل
فإين كتبت املوت على كل ، فيقول اسكت ، ت جربيل وميكائيل ميو

، مث يأيت ملك املـوت إىل اجلبـار   ، فيموتان، من كان حتت عرشي
فيقول اهللا وهو أعلم مبن ، قد مات جربيل وميكائيل : فيقول يا رب

بقيت محلة ، بقيت أنت احلي الذي ال متوت : فمن بقي ؟ فيقول: بقي
ويـأمر  ، لتمت محلة العرش فتموت: ل اهللافيقو، وبقيت أنا، عرشك 

: مث يأيت ملك املوت فيقول، اهللا العرش فيقبض الصور من إسرافيل 
فمـن  : فيقول اهللا وهو أعلم مبن بقي، يا رب قد مات محلة عرشك

، وبقيت أنـا ، يا رب بقيت أنت احلي الذي ال متوت : بقي ؟ فيقول
  فيموت، ت فمتخلقتك ملا رأي، أنت خلق من خلقي: فيقول اهللا

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

الواحد القهار األحد الصمد الذي مل يلـد ومل  ، فإذا مل يبق إال اهللا  
طي ، واألرض  تطوى السماوا، كان آخراً كما كان أوالً ، يولد 

  ٢٥} السجل للكتب
Šbj§a@áîÄÈÛa@a@ñŠ‡Ó@ @

} ) ١٠٤(َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتـبِ  { :يقول تعاىل
  نبياءاأل

}      َوالْأَْرُض َجِميًعا قَْبَضـُتُه َيـْوَم الِْقَياَمـِة َوالسَّـماَواُت َمطْوِيَّـات
  الزمر} )٦٧(بَِيِمينِِه

أنا اجلبار أنا اجلبار : مث يقول ، مث دحامها مث يلقفهما ثالث مرات { 
فـال  ، مث هتف بصوته ملن امللك اليوم ثالث مرات ، أنا اجلبار ثالثاً

  ٢٦}هللا الواحد القهار"قول لنفسه مث ي، جييبه أحد
  غافر })١٦(ِلَمْن الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ{:يقول تعاىل

  كل شيء هالك إال وجهه  

                                 
  حديث الصور  ٢٥
  حديث الصور  ٢٦
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا تبارك وتعاىل ميسك السماوات يوم القيامة واألرضني على إصبع {

  ٢٧}مث يقول أنا امللك
العظيم الذي ال أعظم منه القادر على كل شيء املالك لكل شيء  اهللا

  وكل شيء حتت قهره وقدرته
يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه مث يقول أنا امللك أين { 

  ٢٨}ملوك األرض
ميجد الرب نفسه أنا اجلبار أنا املتكرب أنا امللك أنـا العزيـز أنـا    {

   ٢٩}الكرمي
وأرضيه بيده فيقول أنا اهللا ويقبض أصابعه يأخذ اهللا عزوجل مساواته {

   ٣٠}ويبسطها أنا امللك

                                 
  ١٧/١٢٧مسلم  ٢٧
   ٦٥١٩البخاري  ٢٨
   ٥٤١٤صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٤٠٢/ ٤السنن الكربى ،  ٢/٧٢املسند  ٢٩
  ١٣٠/ ١٧مسلم   ٣٠

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وينفرد احلي القيوم الذي كان أوال وهو الباقي أخرا بالدميومة والبقاء 
ويقول ملن امللك اليوم ثالث مرات مث جييب نفسه بنفسه فيقول هللا 
  الواحد القهار أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت 

  ٣١كل شيء بالفناء على 
  : يقول اهللا

  إبراهيم })٤٨(َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماَواُت { 
  مث ميدمها مد األدمي العكاظي، فيبسطهما ويسطحهما {
  طه }) ١٠٧(لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَْمًتا{ 

  مث يزجر اهللا اخللق زجرة واحدة 
  النازعات }) ١٣(َي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌفَإِنََّما ِه{: كما قال تعاىل

مـن  ، مثل ما كانوا فيها من األوىل ، فإذا هم يف هذه األرض املبدلة 
ومن كان على ظهرها كـان علـى   ، كان يف بطنها كان يف بطنها 

  مث يرتل اهللا عليهم ماء من حتت العرش، ظهرها 

                                 
   ٦٩ -٦٨/ ٤تفسري ابن كثري   ٣١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ن املـاء  حىت يكـو ، مث يأمر اهللا السماء أن متطر فتمطر أربعني يوماً 
فوقهم اثين عشر ذراعاً مث يأمر اهللا األجساد أن تنبت فتنبت كنبات 

  ٣٢}أو كنبات البقل ، الطراثيث 
kã‰Ûa@kvÇ@åß@‘bäÛa@pbjãc@ @

  ٣٣}مث يرسل اهللا مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس {
يرتل اهللا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من اإلنسان {

ال عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب اخللق شيء إال يبلى إ
  ٣٤}يوم القيامة

ليس من ابن آدم خلق إال ويف األرض منه شيء مث يرسل اهللا ماء من 
حتت العرش منيا كمين الرجال فتنبت جسمام وحلمام من ذلـك  

  املاء كما تنبت األرض من الثرى

                                 
  حديث الصور  ٣٢
 ١٨/٢٧٩مسلم  ٣٣
  عجب الذنب هو العظم احلديد الذي يكون يف أسفل الصلب ٢٩٢/ ١٨مسلم  ٤٩٣٥البخاري  ٣٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 عز وجل اهللا حييي، حىت إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت {
فيأخذ إسرافيل الصور فيضعه ، وحييي محلة العرش فيحيون إسرافيل 
فيحييان مث يـدعو اهللا  ، ليحيا جربيل وميكائيل: مث يقول ، على فيه 

 ً وأرواح الكافرين ، باألرواح فيؤتى ا تتوهج أرواح املسلمني نورا
هللا مث يـأمر ا ، مث يلقيها يف ثقب يف الصـور  ، فيقبضها مجيعاً ، ظلمة 

  ٣٥}نفخة البعثالنفخة الثالثة  يف الصور إسرافيل أن ينفخ
òrÛbrÛa@òƒÐäÛa@ @

@òƒÐã@I@µàÜÈÛa@l‹Û@âbîÔÛa@HsÈjÛa@ @
  الزمر} )٦٨(ثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَيام َيْنظُُرونَ{ 
  :سلم ل النيب صلى اهللا عليه ويقو
ل قد مألت ما بني فتخرج األرواح كأا النح، فينفخ نفخة البعث { 

فيقول وعزيت وجـاليل لريجعـن كـل روح إىل    ، السماء واألرض 
فتـدخل يف  ، فتـدخل األرواح يف األرض إىل األجسـاد   ، جسده 

                                 
  حديث الصور  ٣٥
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

مث تنشق ، كما ميشي السم يف اللديغ، اخلياشيم مث متشي يف األجساد 
  ٣٦}وأنا أول من تنشق األرض عنه، األرض عنهم 

  ق })٤٤(َعْنُهْم ِسَراًعا  َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض{ 
  ٣٧}فتخرجون سراعاً إىل ربكم تنسلون{ 

  يقومون ينفضون التراب من قبورهم
َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمْن الْأَْجَداِث ِسَراًعا كَـأَنَُّهْم إِلَـى   { :قال اهللا تعاىل  

  املعارج})٤٣(ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ

مـون  ينفخ فيه فتنطلق كل نفس إىل جسدها حىت تدخل فيـه فيقو 
  فيجيئون جميئة رجل واحد قياما لرب العاملني

  نفخة القيام لرب العاملني وهو النشور من القبور جلميع اخلالئق
 })٢٥(وإِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمْن الْأَْرضِ إِذَا أَْنُتْم َتْخُرُجونَ{ :قال تعاىل

  الروم

  ق })٤٤(ذَِلَك َحْشر َعلَْيَنا َيِسري{ :وقال تعاىل
                                 

  حديث الصور  ٣٦
  حديث الصور  ٣٧
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

a@Šc@‹“@ @
òÛ‡j¾a@Šþa@ @

  : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كالقرصة النقـي  {

  ٣٨}ليس فيها ألحد علم 
جيمع الناس األولني واآلخرين يف صعيداً واحد يـوم  ، حيشر الناس 

القيامة يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات ، حيشـروا علـى   
ء نقية مل يسفك فيها دم ومل يعمل فيهـا خبطيئـة أرض   أرض  بيضا

كاخلبز األبيض عفراء ليس بياضها بالناصع ليس فيها معـامل ألحـد   
أرضاً مستوية ليس فيها بناء مل توطأ من قبل فال يكون فيها أثـر أو  

  ٣٩ عالمة ألحد
  يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة

                                 
   ١٧/١٣٣مسلم  ٦٥٢١البخاري  ٣٨
  البيهقي شعب اإلميان،  مجع من احلاكم واحلديثني صحح إسنادمها  ٣٩
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ودة جداً طاهرة من عمـل  وأرض املوقف أكرب من هذه األرض املوج
املعصية والظلم وليكون جتليه سبحانه وتعاىل لعباده املـؤمنني علـى   

  أرض 
  ٤٠تليق بعظمته

  أما أرض الدنيا فتصري خبزة
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها اجلبار بيده كما {
  ٤١}ل اجلنةيكفؤ أحدكم خبزته يف السفر نزالً أله

واحلكمة يف ذلك أا تعد ألكل املؤمنني منها يف زمان املوقف مث تصري 
نزالً ألهل اجلنة كوا تصري خبزة يأكل منها أهل املوقف أن املؤمنني 
ال يعاقبون باجلوع يف طول زمان املوقف ، بل يقلب اهللا هلم بقدرتـه  

                                 
   ١١/٣٨٣ابن حجر  ٤٠
  ١٧/١٣٢م مسل ٦٥٢٠البخاري  ٤١

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 بغـري  طبع األرض حىت يأكلون منها من حتت أقدامهم ما شـاء اهللا 
  ٤٢ عالج وال كلفة

@ @
Éà§a@âìí@ @

  لكهف ا} )٩٩(َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمْعَناُهْم َجْمًعا{ 

إذا أحيا اهللا تبارك و تعاىل الناس مجعهم كلهم يقوموا عجلني ينظرون 
  ما يراد م 

@a@æë‡à±@µzjß@ŠìjÔÛa@åß@æìu‹²@æìäßû¾a@ @
يبون حبمـده فتقومـون   أخرب اهللا عز و جل أنه يوم يدعوكم فتستج

  :تقولون سبحانك اللهم وحبمدك قال اهللا تعاىل 
  اإلسراء })٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه {  

  :  فيوم القيامة يوم يبدأ باحلمد وخيتم به قال اهللا تعاىل 
  ٤٣ الزمر }) ٧٥(ِمَني َوقُِضَي َبْيَنُهْم بِالَْحقِّ َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَ{ 

                                 
  ١١/٣٨٤ابن حجر  ٤٢

  ١١/٣٨٤ابن حجر 
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@µÛìÛìß@áçŠìjÓ@åß@æìu‹²@ŠbÐØÛa@ @
  :و قد أخرب اهللا عزوجل عن الكفار أم يقولون 

َياَوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا   َهذَا َما َوَعـَد الرَّْحَمـانُ َوَصـَدَق    { 
َجِميـع لَـَدْيَنا    إِنْ كَاَنْت إِلَّا َصْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم)٥٢(الُْمْرَسلُونَ
  يس} )٥٣(ُمْحَضُرونَ

  :أم يقولون 
  الصافات} )٢٠(َياَوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ{ 

  :فتقول هلم املالئكة 
  الصافات} )٢١(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ{ 

  املرسالت} )٣٨(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم َوالْأَوَِّلَني{

  أم قد صاروا على وجه األرض بعد أن كانوا يف جوفها 
‹“¨a@À@áçŠbàÇc@ @

  ثالثة وثالثني 

                                                                           
  ٢٧٦/  ١٠تفسري القرطيب  ٤٣
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٤٤ املؤمنون منهم مكرمون حبسن املنظر
يبعث املؤمنون جرداً مرداً مكحلني بين ثالثة وثالثني سنة يف خلـق  {

  ٤٥}آدم وحسن يوسف وقلب أيوب
  والكفار تقبح مناظرهم بزيادة أحجامهم

  ٤٦}شر الناس ما بني السقط إىل الشيخ الفاين أبناء ثالثة وثالثني حي{ 

                                 
واآلن يا أخي قارن نفسك لتحدد موقعك ومكانك أين أنت يف هذه األهوال والكروب أين أنت يف  ٤٤

  اجلمع 
  أين أنت ؟ . أنت 

سف ؟ اسأل اهللا أن أنت مع املنعمني لطاعتهم هللا املكرمني باهليئة واجلسم وحسن املنظر كآدم ووسامة يو
  تكون منهم

أين أنت ؟ اسأل اهللا أال تكون مع من يعاين من األهوال بسبب معصيته هللا ؟ وامحـد اهللا أنـك   . أنت 
  مسلم ولست ممن يغلظ حجمه ليتالئم مع ما يعد له من عذاب 

هللا  أنت ممن تقول عند خروجك من القرب سبحانك اللهم وحبمدك ؟ وبعد انتهاء القضاء تقول احلمـد 
  رب العلمني ؟ اسأل اهللا ذلك

 وامحد اهللا أنك مسلم ولست ممن يقوم من قربه فيقول من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ مث يسلب منه الكالم
  وإسناده جيد  ٢٤٠،  ٥/٢٣٢رواه أمحد  ١٠/٦٠٩امع  ٤٥
صحيح ا  حسنه األلباين لغريه يف،  ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ٤٦

    ٣٧٠١الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ومن كان من أهل النار عظموا وفخمـوا  } {والكافر يغلظ للنار {
  ٤٧}كاجلبال 

‹“¨a@òÐ–@ @
  ٤٨}أنكم حتشرون رجاالً وركباناً وجترون على وجوهكم{ 
حيشر الناس يوم القيامة على ثالثة أصناف ركباناً ومشاة وعلـى  { 

  ٤٩}وجوههم
  الناس حيشروا على ثالث طرائق 

  املخلطني والكفار األبرار و
@æìäßû¾a@Llì×‹Ûbi@µß‹Øß@aë‹“±@áèäß@Ša‹iþa@ @

فاألبرار الراغبون إىل اهللا جل ثناءه فيما أعد هلم من ثوابه ، يؤتـون   
 : بالنجائب قال اهللا تعاىل

                                 
حسنه األلباين لغريه يف صحيح ا ،  ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ٤٧

   ٣٧٠١الترغيب 
   ٣٥٨٢حسنه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٢٤٢٦الترمذي  ٤٨
   ٣١٤٢ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وحسنه  ٣١٤١الترمذي  ٤٩
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  مرمي })٨٦(َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَماِن َوفًْدا {
  وفداً ركباناً

ال يساقون سوقاً ، ولكنـهم يؤتـوا   ما حيشر الوفد على أرجلهم و{
أزمتها الزبرجـد ،  الئق مثلها ، عليها رحال الذهب ومل تر اخل بنوق

  ٥٠} فريكبون عليها ، حىت يضربوا أبواب اجلنة
@æìİÜƒ¾a@L@@bj×aŠ@æìØí@áè›Èi@µäßû¾a@åß@ñb—ÈÛa

@bî’bß@æìØí@áè›Èië@ @
ل الراهبني ميشي يف بعض فهذا هو حايف بعض الطريق وقد يركب و

  الذين هم بني اخلوف والرجاء
@áèèuë@óÜÇ@µ’bß@õüˆc@µãbèß@aë‹“±@ŠbÐØÛa

bèîÜÇ@æìjzíë@ @
  !أحيشر الكافر على وجهه ؟ الكفار ميشون على وجوههم  

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥١}أن ميشيهم على وجوههم  الذي أمشاهم على أقدامهم قادر{

                                 
  صححهو ٢/٣٧٧احلاكم  ٥٠



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أليس الذي أمشاه على الرجلني يف الدنيا قادر على أن ميشيه على {

  ٥٢}وجهه
والكفار بعضهم أعىت من بعض ، فالعتاة حيشرون علـى وجـوههم   
والذين هم أتباع ميشون على أقدامهم ، فإذا سـيقوا مـن موقـف    

  :سحبوا على وجوههم قال اهللا تعاىل احلساب إىل جهنم ، 
  القمر })٤٨(َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر{ 

  : الذين يسحبون على وجههم هم شر اخللق قال عز و جل
لُّ الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوِههِْم إِلَى َجَهنََّم أُْولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََض{

 الفرقان })٣٤(َسبِيلًا
@òÈ’b‚@áçŠb—ic@ @

  حال خروجهم من األجداث 

                                                                           
   ٥٢٤٨حسنه حمققوا الترغيب  ٣١٤١الترمذي  ٥١
   ٤٧٦٠البخاري  ٥٢
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

}ُمنَتِشر ٧(ُخشًَّعا أَْبَصاُرُهْم َيْخُرُجونَ ِمْن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهْم َجَراد(   
 َعِسر القمر })٨(ُمْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوم  

  : وصفه اهللا تعاىل  وحاهلم يف املوقف كما قال
 }٤٣(ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُءوِسهِْم لَا َيْرَتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواٌء{

  إبراهيم

َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كَاُنوا { 
  املعارج })٤٤(ُيوَعُدونَ

صريون يف احلرية كأم ال قلوب هلم ، إذا طال عليهم املوقف ، ي
ويرفعون رؤوسهم فينظرون النظر الطويل الدائم ، وال يرتد إليهم 

  طرفهم كأم قد نسوا الغمض أو جهلوه 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جيمع اهللا األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم قياما أربعـني سـنة    {
  ٥٣}القضاء  شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل

                                 
  ٣٥٩١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤٧٩البعث والنشور ،  وصححه ٢/٢٧٦احلاكم  ٥٣
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@bà–ë@bàØië@bĆîàÇ@æë‹“±@áq@ @
 :قال اهللا تعاىل 

َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َوُجوِههِْم ُعْمًيا َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهْم {
  اإلسراء })٩٧(َجَهنَُّم 

وقبل ذلك يكونون كاملي احلواس واجلوارح عند خـروجهم مـن   
  القبور

  طه} ) ١٠٣(ُتونَ َبْيَنُهْم إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشًراَيَتَخافَ{  :قال تعاىل 
وسائر ما أخرب اهللا عزوجل عنهم من أقواهلم ونظرهم ومسعهم فـإذا  
أدخلوا النار ردت إليهم حواسهم ، ليشاهدوا النار وما أعد هلم فيها 

 : من العذاب قال اهللا تعاىل 
َتكَاُد َتَميَُّز ِمْن الَْغْيِظ )٧(ا َوِهَي َتفُوُرإِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقً{

َسأَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم َنِذير قَالُوا َبلَى قَْد )٨(كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوج
   امللك }) ٩(َجاَءَنا َنِذير فَكَذَّْبَنا 

وا فإذا نود، وسائر ما أخرب اهللا عنهم من أقواهلم ومسعهم ونظرهم 
 : باخللود يف النار سلبوا أمساعهم قال اهللا عزوجل 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 األنبياء }) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفري َوُهْم ِفيَها لَا َيْسَمُعونَ{
 :أم يسلبون الكالم أيضاً قال تعاىل 

  املؤمنون }) ١٠٨(اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّمونِي{ 
æìîÈÛa@ÖŠŒ@aë‹“±ë@ @

   طه })١٠٢(َني َيْوَمِئٍذ ُزْرقًاَوَنْحُشُر الُْمْجرِِم{ 
وحنشر ارمني أي املشركني زرقا والعرب تتشاءم بزرق العيون 

  وتذمه 
  ٥٤ أي تشوه خلقتهم بزرقة عيوم وسواد وجوههم

ألن الزرقة أسوأ ألوان العني وابغضها إىل العرب فان الروم الـذين  
  كانوا اشد اعدائهم عداوة زرق العيون 

غاية يف التشويه وال تزرق األبـدان إال مـن    زرق األبدان وذلك 
  ٥٥ مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها مع العطش

                                 
 ٢٤٤/  ١١تفسري القرطيب   ٥٤
  ٢٦٠/ ١٦روح املعاين ج  ٥٥
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

املالئكة ال تسأل عن ارمني عندما يسحبوم إىل النار يعرفوم 
  بسيماهم فيسحبوهم إىل النار من أول وهلة 

فذلك الوقت ال يسألون عن ذنوم بل يقادون إيل النار ويلقون فيها 
  : عاىل كما قال ت

  الرمحن })٤١(ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم { 
أي بالعالمات اليت تظهر عليهم يعرفوم باسوداد الوجـوه وزرقـة   

  العيون 
  وهذا كما يعرف املؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء  

  جتمع املالئكة ناصية الكافر مع قدميه ويلقونه يف النار 
  الرمحن })٤١(ْؤَخذُ بِالنََّواِصي َوالْأَقَْدامِفَُي{ : يقول تعاىل 

  يؤخذوا بناصيته ويكسر كما يكسر احلطب يف التنور 
  جيمع بني ناصيته وقدميه يف سلسلة من وراء ظهره 

  ٥٦جيمع بني ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره 

                                 
 ٢٧٦/  ٤تفسري ابن كثري   ٥٦

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@À@ÝàäÛa@Êaìãc@‹Ì–c@ávy@À@‹“±@åß@‘bäÛa@åßë
Þ‰Ûa@òíbË@æaìaë@ @

حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشـاهم  { 
يف صور الناس ، يعلوهم كـل شـيء مـن    [ الذل من كل مكان ،

فيساقون إىل سجن يف جهنم يسمى بولس تعلـوهم نـار   ] الصغار
  ٥٧}األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال

، واختالف األخبـار عنـهم   والناس يف القيامة هلم أحوال ومواقف 
  ٥٨الختالف مواقفهم وأحواهلم

                                 
   ٣٥٨٣األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب حسنه ، وقال حديث صحيح  ٢٤٩٢الترمذي  ٥٧
  واآلن يا أخي قارن نفسك لتحدد موقعك ومكانك أين أنت يف هذه األهوال والكروب  ٥٨

  اسأل اهللا أال تكون مع من يعاين منها بسبب معصيته هللا ؟  
  اسأل اهللا أن تكون مع البعاد عنها مع املنعمني املكرمني لطاعتهم هللا 

   أين أنت ؟. أنت  -١
  أنت ممن حيشر راكباً على نوق مل ترى مثلها اخلالئق ألنه من املقربني ؟ اسأل اهللا ذلك

  اسأل اهللا أال تكون ممن حيشر ماشياً على أقدامه ؟ ألنه من أصحاب املعاصي ؟
  أين أنت ؟ . أنت  -٢

  أنت ممن حيشروا مكرمني بالطعام والكسوة ؟ اسأل اهللا أن تكون منهم



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ña‹Ç@‹“zÜÛ@‘bäÛa@sÈi@ @
åíŠìnß@µäßû¾aë@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٩}يبعث الناس حفاة عراة { 

@@@@‹r×c@À@bía‹Ç@êb—ÈÛaë@‹öbjØÛa@lbz–c@ë@ŠbÐØÛa
@ÞŒbä¾aë@Þaìyþa@ @

                                                                           
م ولست من املهانني ممن تسحبهم املالئكة على وجوههم  صماً بكماً عمياناً ؟ قـد  امحد اهللا أنك مسل

  سلبوا منهم أحاسيسهم ؟
أين أنت ؟ اسأل اهللا أال تكون مع من حيشروا كالذر صغار من اخلزي والذل هلـم ؟ مـع   . أنت  -٣

  املبغضني عند رسول صلى اهللا عليه وسلم املبعودين من مرتلته لتكربهم ؟
هللا أن تكون ممن أحبهم رسول اهللا من أصحاب املكانة القريبة من مرتلته يف اآلخـرة ألخالقهـم   اسأل ا
  احلسنة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مـين  { 

  }ون واملتفيهقون واملتشدق الثرثارون  جملسا يوم القيامة 
 ٢٠١٨والثرثار هو الكثري الكالم واملتشدق الذي يتطاول على الناس يف الكالم رواه  التـر مـذي    

  وحسنه 
   ٦٥٢٧البخاري  ٥٩
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وقـد متتـد مـع    لبعد املوقف  وحالة التعري متتد مع أصناف منهم
  أشخاص 

  ؟  اًبعض نابعض يبصر{
  الناس عن ذلك شغل : قال صلى اهللا عليه وسلم 

  :سلم ى اهللا عليه وتال رسول اهللا صلو
  ) ٣٦(َوَصاِحَبِتِه َوَبنِيِه)٣٥(َوأُمِِّه َوأَبِيِه)٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه{  

  ٦٠ عبس })٣٧(ُيْغنِيِه ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ
م إىل بعض ؟ قال كيف بالعورات ؟ الرجال والنساء ينظر بعضه

األمر أهم من أن ينظر بعضهم إىل بعض {: سلم صلى اهللا عليه و
  ٦٢}األمر أشد من أن يهمهم ذلك {

                                 
حسـنه  ، حسنه حمققوا الترغيب وعزاه املنذري للطرباين وقال رجالـه ثقـات    ٥٢٤٣الترغيب  ٦٠

    ٣٥٧٩األلباين لغريه يف الترغيب 
يا رسول اهللا أيرى بعضنا بعض مث قالت أدع : يب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ملا قالتوقد دعا الن ٦١

  اهللا أن يستر عوريت 
  }اللهم استر عورا {: فقال صلى اهللا عليه و سلم  

 ٥٢٤٥حسنه حمققوا الترغيب ، الطرباين 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ويلبس بعض العصاة مالبس لكنها للخزي والعار وليست تكرمي 
  وستر عورة

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سـربال مـن   {

  ٦٣}قطران ودرع من جرب 
ñìØÛbi@µß‹Øß@ñŠìÇ@áèäß@ô‹m@ü@æbº⁄a@Ýçc@@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٦٤} أن الناس حيشرون ثالثة أفواج فوج راكبني طاعمني كاسني { 
سهم عليهـا ، فيجعـل   يضع اهللا عز وجل هلم منابر من نور ليجل{

  ٦٥}وجههم نوراً وثيام نوراً 
    ٦٦واهللا ُيكرم أوليائه فيحفظهم من كربات هذا اليوم

                                                                           
  ٦٥٢٧البخاري ٦٢
  ١٩٥٢صححه األلباين يف الصحيحة  ١٥٨١ابن ماجة  ٩٣٤مسلم   ٦٣
حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٠٨٦ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ٢٠٨٥النسائي ،   ٥/١٦٤املسند  ٦٤

٥٢٥٠   
   ٣٠٢٧صححه األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب ،  ٣٤٣/  ٥املسند  ٦٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 }امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها{ : قال صلى اهللا عليه و سلم 
٦٧  

                                                                           
  :قال صلى اهللا عليه و سلم  ٦٦
  }وال ترى يومئذ عورة مؤمن وال مؤمنة { 

  الرزاق مصنف عبد ٤٠٣/  ١١اجلامع ملعمر بن راشد 
أحسنوا أكفان موتاكم فإم حيشرون : ( ملا دفنت أم معاذ بن جبل أمر ا فكفنت يف ثياب جدد وقال 

  ) فيها 
  وعزاه البن أيب الدنيا  ١١/٣٨٣حسن إسناده ابن حجر 

  }زملوهم يف ثيام وادفنوهم فيها{:  والشهداء فيهم قال صلى اهللا عليه وسلم
   ٥/٤٣١املسند 

  أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا اليومقارن نفسك يا 
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون مع من ال ترى هلم عورات ذلك اليوم مستورين بالكسوة بالثياب ؟ – ١

  اسال اهللا أن ال تكون  مع العراة املفضوحني بالتعري من ترى عورته ؟
نة ويؤتى بكرسي فيطرح عن ميني العرش مث يؤيت أول من يكسى من اجلنة إبراهيم يكسى حلة من اجل{

  }يب فأكسى حلة من اجلنة ال يقوم هلا البشر مث يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش 
  للبيهقي  ١١/٣٩٢وعزاه احلافظ ابن حجر يف الفتح  ٤/١١٥شرح السيوطي 

ـ  ن اسـنت التسـتر   واحلكمة يف كون إبراهيم أول من يكسى انه جرد حني ألقي يف النار و ألنه أول م
  بالسراويل 
  ٣٩٣/  ١١فتح الباري 

   ١٦٧١صححه األلباين يف الصحيحة ،   ٣١١٤أبو داوود  ٦٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : وقال صلى اهللا عليه و سلم يف من مات على إحرامه
  ٦٨} لبياًكفنوه يف ثوبيه اللذين أحرم فيهما فإنه يبعث م{

  ٦٩}يبعث العبد على ما مات عليه {: وقال صلى اهللا عليه و سلم 
  وال كرامة ، الناس الكثري منهم كفار وأصحاب الكبائر حيشروا عرايا 

  للكافرين والتعري يتناسب لفضح العصاه 
أولياء اهللا املؤمنني حيشروا مكرمني كاسني فيكون منهم ، ومن الناس 

ى واألنبياء و الشهداء ومن مات على إبراهيم ونبينا حممد وموس
  إحرامه

وقدرة اهللا تسع وكرامته ألوليائه ال تنقطع فهم يف مجلة من يبعث 
على ثيابه اليت مات فيها ويكسى البعض بثياب من نور مث تكون 

فأول من يكسى ا ، هناك كسوة الكرامة اليت هي كسوة من اجلنة 
لم ويكسى البعض بثياب من إبراهيم مث نبينا حممد صلى اهللا عليه وس

  نور  

                                 
   ٦٢األلباين يف اجلنائز ص ،   ١٢٠٦مسلم  ،  ١٢٦٥البخاري  ٦٨
  ١٧/٢٠٦مسلم  ٦٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

   ! وجيلسوا على منابر وهل جيلسوا على املنابر إال بثياب 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

  ٧٠}يكون أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم اخلليل{
@ @
@ @
ÑÓì¾a@ @

ÝÄÛaë@à“Ûa@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 تكون منهم كمقـدار  تدىن الشمس يوم القيامة ، من اخللق ،حىت{
  ٧١}ميل

Ë‹Ìí@óny@éƒjİmë@à“Ûa@ê‹è—m@‹ÏbØÛa‹@@ @

                                 
   ٦٥٢٦البخاري٧٠ 
   ١٧/١٩٤مسلم  ٧١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

تعطي الشمس يوم القيامة حر عشر سنني ، مث تدىن مـن مجـاجم   {
الناس حىت تكون قاب قوسني ، فيعرقون حـىت يرشـح العـرق يف    

        ٧٢} الرجل  راألرض قامة ، مث يرتفع حىت يغر غ
@@@@@@óÜÇ@à“Ûbi@áç‹qdm@åí‡yì¾a@åß@ñb—ÈÛa@@Š‡Ó

ábàÇc@ @
تدنو الشمس من األرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقـه  {

منهم من يبلـغ إىل  منهم من يبلغ إىل نصف الساق ، وإىل كعبيه ، و
منـهم  ومنهم من يبلغ العجز ، ومنهم من يبلغ اخلاصرة ، وركبتيه ، 
} منهم من يبلغ وسط فيه منكبيه ، ومنهم من يبلغ عنقه ، ومن يبلغ 

٧٣  
¾aa@ÝÄi@µß‹Øß@à“Ûa@åß@æëŠ‹›ní@ü@æìäßû@ @

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                 
، وعزاه ملصنف أيب شـيبة  ، اين من رواية الطرب ٣٦٣٨صححه األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب  ٧٢

  ١١/٤٠٢احلافظ ابن حجر وجود إسناده 
  ٣٥٨٨صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٤/١٥٧املسند  ٧٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 يشتد كرب ذلك اليوم حىت يلجم الكافر العرق فـأين املؤمنـون  {
  ٧٤}توضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يومئذ ؟

تأمل حال احملشر يوم القيامة واألحوال املختلفة لتعلم مدى التنعـيم  
به أولياء اهللا  يوم القيامة بالظل الذي هو الراحة والتنعيم  الذي ينعم

  والعز واملتعة واحلراسة من اهللا ألم يف جواره
ÝÄÛa@å¾@ @

الشمس وقوة حرها عشر سنني وقرا من رؤوس اخلالئق وانصهار  
ال و٧٥ن نال حمبة اهللا ال تضره الشمس الناس يف عرقهم ومع ذلك م
  له بظله وظل عرشه  يشعر ا أصالً ألن اهللا يظ

  الظل الراحة والتنعيم و العز واملتعة واحلراسة من اهللا ألنه يف جواره
                                 

حسـنه األلبـاين يف   ،  ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح   ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٧٤
   ٣١٨٧صحيح ا الترغيب 

تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس قـاب قـوس أو   {قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٧٥
قوسني وتعطى حر عشر سنني ، وليس على بشر من الناس يومئذ طحربة ، وال ترى يومئذ عورة مؤمن 

تطبخ الكافر طبخاً حـىت يقـول جـوف    ] و[وال مؤمنة ، وال يضر حرها يومئذ مؤمناً ، وال مؤمنة ، 
  } غق غق : أحدهم 

  ومصنف عبد الرزاق ١١/٤٠٣شد اجلامع ملعمر بن را



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
املتحابون جباليل يف ظل عرشي يوم ال ظل إال : قال اهللا عز و جل { 
   ٧٦}ظلي

  ٧٧}من كفل يتيما أو أرملة أظله اهللا يف ظله وأدخله جنته{ 
  :صلى اهللا عليه وسلم قال رسول 

إمام عادل : سبعة يظلهم اهللا يوم القيامة يف ظله يوم ال ظل إال ظله {
، وشاب نشأ يف عبادة اهللا ، ورجل ذكر اهللا يف خالء ففاضت عيناه 
، ورجل قلبه معلق يف املسجد ، ورجالن حتاباً يف اهللا ، ورجل دعته 

ف اهللا ، ورجـل  إين أخا: امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها فقال 
  ٧٨}تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

                                 
  ٣٠١٩صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ١٢٨/  ٤املسند   ٧٦
رواه الطرباين يف األوسط وفيه اخلليل بن مـرة وفيـه   ٢/٢٠امع ،  ٩٢٩٢الطرباين يف األوسط   ٧٧

  ٥١٣١حسنه بشواهده حمققوا الترغيب ،  ٢٠٥٠ضعفه األلباين يف الترغيب ، كالم 
   ١٠٣١مسلم  ٦٦٠ البخاري ٧٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٧٩}كل امرىء يف ظل صدقته حىت يقضى بني الناس { 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨٠}ظل املؤمن يوم القيامة صدقته { 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يوم القيامة حتت ظل عرشـه  م{
  ٨١}يوم ال ظل إال ظله

     ٨٢}  من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يف ظله {
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صـححه  ، وصـححه   ١/٤١٦واحلاكم  ٣٢٩٩وابن حبان   ٢٤٣١وابن خزمية  ٤/١٤٧أمحد  ٧٩

    ٨٦٢األلباين يف صحيح الترغيب 
   ٨٦٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٤٣٢ابن خزمية  ٨٠
يف صحيح الترغيب ومعىن وضع له  ٨٩٦األلباين صححه ، وقال حسن صحيح   ١٣٠٢الترمذي  ٨١

  له شيئا مما له عليه   أي ترك
  ٨٩٤صححه األلباين ، وصححه ٢٩-٢/٢٨احلاكم ،  ٢٤١٩ابن ماجه  ٨٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن أول الناس يستظل يف ظل اهللا يوم القيامة لرجل أنظر معسـرا  { 
ه يقول مايل عليك صدقة ابتغاء حىت جيد شيئا أو تصدق عليه مبا يطلب

  ٨٣}وجه اهللا 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

البقرة وآل عمران فإما الزهراوان يظالن صاحبهما يوم القيامـة  { 
  ٨٤}كأما غمامتان 

  :، قال رسول صلى اهللا عليه وسلم  ٨٥فاملؤمنون تظلهم أعماهلم

                                 
  يف صحيح الترغيب  ٨٩٧صححه األلباين ، الطرباين يف الكبري  ٨٣
  يف صحيح الترغيب  ١٤٦٦صححه األلباين ،  ١/٥٦٠احلاكم  ٨٤
  اليوم قارن نفسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا ٨٥
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من يستظلون بظل الرمحن ؟ – ١

  اسأل اهللا أال تكون  مع من تصهرهم الشمس لقرا من رؤسهم وشدة ما أعطت من حر عشر سنني ؟ 
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من ال يتضرروا ذه الشمس وحرها ؟ –٢

  شمس طبخاً ؟اسأل اهللا أال تكون  مع من تطبخهم ال
  أين أنت ؟ . أنت  -٣

  أنت مع من يستظل يوم القيامة بصدقته ؟
  اسأل اهللا أال تكون  ممن يكوى يوم القيامة مباله الذي خبل به وكرته ؟

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٨٦} الشمس فوق رءوس الناس يوم القيامة وأعماهلم تظلهم{ 
‹ibä¾aë@Ö‹ÌÛa@ @

  :قال رسول صلى اهللا عليه وسلم 
يكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق ، فمنهم من يكـون إىل  { 

كعبيه ، ومنهم من يكون إىل ركبتيه ، ومنهم من يكون إىل حقويه ، 
  ٨٧}ومنهم من يلجمه العرق إجلاما 

bßb§g@Ö‹ÈÛa@áèàvÜí@ŠbÐØÛa@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨٨}يشتد كرب ذلك اليوم حىت يلجم الكافر العرق {
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                           
َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها )٣٤(َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َولَا ُينِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ{

كُنـُتْم  ِفي َنارِ َجَهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُُهوُرُهْم َهذَا َما كََنْزُتْم ِلأَنفُِسـكُْم فَـذُوقُوا َمـا    
  التوبة })٣٥(َتكْنُِزونَ

  قوي إسناده ٤٠٢/ ١١البيهقي يف الشعب واحلافظ يف الفتح  ٨٦
 ١٧/١٩٤مسلم   ٨٧
حسـنه حمققـوا    ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفـتح  ،  ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٨٨

      ٤٦٥٦الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

مل يلق ابن آدم شيئاً منذ خلقه اهللا عز وجل أشد عليه من املوت ، { 
إن املوت أهون مما بعده ، وإم ليلقون من هول ذلك اليوم : مث قال 

يـه جلـرت   شدة حىت يلجمهم العرق ، حىت لو أن السفن أجريت ف
{٨٩  

@Š‡Ó@óÜÇ@áèÓ‹Ç@À@áèÓ‹Ë@‡îyìnÛa@Ýçc@åß@ñb—ÈÛa
@ábàÇc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذراعاً {

  ٩٠}، ويلجمهم حىت يبلغ آذم
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عرقاً حىت يسـيح يف األرض  والذي نفسي بيده إن الرجل ليفيض { 
مث يرتفع حىت يبلغ أنفه ، ] أي حىت يتجمع عرقه على األرض[قامته 

                                 
ضـعفه األلبـاين يف الترغيـب    ، عزاه للطرباين يف األوسط وقال إسناده حسن  ١٠/١٥٤امع  ٨٩

  ٥٢٥٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٠٩١
   ٦٥٣٢البخاري  ٩٠

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

} وما مسه احلساب ، قالوا مم ذاك ؟ قال مما يرى الناس و يلقـون  
٩١  

@ïa‹ØÛa@óÜÇ@æìß‹Øß@æìäßû¾a@ @
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ٩٢}املؤمنون يومئذ توضع هلم كراسي من نور{ 
  تنعم به املؤمنون يف ذلك اليوم جلوسهم على الكراسيمما ي

‹ibä¾a@å¾@ @
ال جيد كل إنسان إال موضع قدمه غارقني يف الناس يف ضيق احملشر و 

عرقهم ومع ذلك هناك من هو على منابر من نور ال يشعر ذا 
فيكون الناس يف كرب عظيم وخوف مما ، الغرق الذي فيه الناس 

ال ويتمنوا أن ينتهوا من هذا املوقف ولو ترى و جتد من هذه األهو
  بالدخول إىل النار يفضلوا النار على هذا الكرب 

                                 
  ٥٢٥٩حسنه حمققوا الترغيب ،   ٢٠٩٢األلباين يف الترغيب ضعفه ،  ١٠٠٨٣الطرباين يف الكبري  ٩١
حسـنه األلبـاين يف    ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح   ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٩٢

   ٥٣٩٠الترغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

والذي نال حمبة اهللا ال خياف مما خياف منه الناس ألنه منعم على  
منابر من نور منابر يراه اخلالئق أمجعني ووجهه ، كراسي من ذهب 

  نور وعليه ثياب من نور 
 :ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي

هللا عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغـبطهم النبيـون   { 
  والشهداء على جمالسهم وقرم من اهللا  
مل تصل بينهم أرحام متقاربة ،هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل 

، حتابوا يف اهللا عز وجل وتصافوا ، يضع اهللا عز وجل هلم منابر مـن  
على غري [ يجعل وجههم نوراً وثيام نوراً ،نور ليجلسهم عليها ، ف

يفزع الناس يـوم القيامـة وال   ] أرحام بينهم و ال أموال يتعاطوا
  يفزعون ، وهم 

  ٩٣}أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون 

                                 
  )األغراب ( ونوازع القبائل ) هم ممن ال يعرفوا(أفناء الناس  ٩٣

صـححه  ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/١٧٠احلاكم ،  ٤٤٤٧ ٣٥٢٧أبو داود ،  ٣٤٣/  ٥املسند 
      ٥٥٣/  ٦حسنه األرناؤوط يف جامع االصول ،  ٣٠٢٧األلباين يف صحيح الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ربه تبارك وتعاىل
ى املتناصـحني يف،  حقت حمبيت على املتحابني يف، وحقت حمبيت عل{

وحقت حمبيت على املتزاورين يف، وحقت حمبيت علـى املتبـاذلني يف،   
  ٩٤} وهم على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصديقون مبكام

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأهل العدل على املنابر أيضاً 
 :  
   ٩٥} إن املقسطني ، عند اهللا ، على منابر من نور { 
  منون على الكرسي مستظلني فاملؤ

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
       ٩٦} املؤمنون يومئذ توضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام{

                                 
  ٣٠١٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، ٥٧٧ابن حبان ،  ٥/٣٢٨زوائد السند  ٩٤
   ٢/١٦٠أمحد ،  ١٨٢٧مسلم  ٩٥
    ٣٥٩٠ب حسنه األلباين يف صحيح الترغي،  ٧٤١٩ابن حبان يف صحيحه  ٩٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

من نور ليجلسهم عليها ، فيجعـل   ٩٧يضع اهللا عز وجل هلم منابر{
وجههم نوراً وثيام نوراً ، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعـون ،  

  ٩٨ }اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون  وهم أولياء
@Ýu‹Ûa@‹È“í@bà×@üg@l‹ØÛa@a‰èi@æë‹È“í@ü@æìäßû¾a

@âìí@À@âb×i@ @

                                 
  قارن نفسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا اليوم ٩٧
  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع املؤمنون على منابر من نور وكراسي من ذهب ؟ -  ١

  اسأل اهللا أال تكون  مع العصاة يف ماء عرقهم غارقني ؟
  أين أنت ؟ . أنت  -٢

لون بظل اهللا وظل عرشه وجيلسون على كراسي من ذهب ومنابر من نور اسأل اهللا أن تكون  ممن يستظ
صـحبة يف اهللا ،  ، وجوههم نور  ثيام نور ألن عالقته االجتماعية باألخرين يف طاعة اهللا ، حمبة يف اهللا 

  تناصح يف اهللا ، تزاور يف اهللا ، عطاءات يف اهللا ، تناصر يف اهللا ؟
ألعداء الذين يبغضون بعضهم بعضاً ويتحسر كل منهم ندماً على أنه اسأل اهللا أال تكون  مع األخوة ا

  اختذ اآلخر صديق ألم كانوا يف الدنيا يظنون أم أحباء و أصدقاء وهم يلهون بعضهم عن طاعة اهللا
  الزحرف}) ٦٧(الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني{

  الفرقان })٢٧(ضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َوَيْوَم َيَع{ 
لَقَْد أََضلَّنِي َعْن الذِّكْرِ َبْعـَد إِذْ َجـاَءنِي َوكَـانَ    )٢٨(َياَوْيلَِتي لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا{َيقُولُ تعاىل  

 الفرقان })٢٩(الشَّْيطَانُ ِللْإِنَساِن َخذُولًا
  ٣٠٢٧لباين لغريه يف صحيح الترغيب صححه األ،  ٣٤٣/  ٥املسند  ٩٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@òiì Š@éîÏYY@ @
  ١٠٠}أما املؤمن فهو عليه كالزكمة { 

@æìmìº@ü@áèäØÛ@pì¾a@áçb“Ìní@ŠbÐØÛaN@ @
  ١٠١}أما الكافر فيتغشاه املوت{ 

ء والشهداء ومن شاء الغرق يعمم الناس وهم األكثر ويستثىن األنبيا
  اهللا فأشد الناس يف العرق الكفار مث أصحاب الكبائر مث من بعدهم 

  ١٠٢واملسلمون منهم قليل إىل الكفار
@‹ÏbØÛa@óÜÇ@âìîÛa@Þì @l‹×@ @

                                 
  قارن نفسك يا أخي يف هذه األهوال وأنظر أين أنت من الكرب يف هذا اليوم ٩٩

  أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من يكون هذا اهلول له كالزكمة ؟
  اسأل اهللا أال تكون  مع من يتغشاه املوت ؟

كتديل ،م كوقت صالة من التخفيف عليهم أين أنت ؟ اسأل اهللا أن تكون  مع من يكون هذا اليو
  الشمس للغروب ؟

اسأل اهللا أال تكون مع من يشعرون بطول كربه مخسني ألف سنة ؟ويتمنوا إاء الكرب ولو بالدخول 
  إىل النار

   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣/١٧٨املسند  ١٠٠
   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣/١٧٨املسند  ١٠١
  ١١/٤٠٢احلافظ ابن حجر يف الفتح  ١٠٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

åßû¾a@óÜÇ@ê‹—Óë@ @
  يوم القيامة مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون

@@ë@yŠc@lŠ@bí@ÞìÔí@âìîÛa@a‰ç@Þì @ñ‡’@åß@‹ÏbØÛa
Þì‚‡Ûbi@ìÛ@@ŠbäÛa@¶g@ @

  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أرحين ولـو  : الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول ]الرجل[إن {

  ١٠٣}إىل النار 
@ïÛ‡n×@Šbèã@À@òÇb×@æìØîÏ@áèîÜÇ@æìèí@æìäßû¾a

@ñý–@oÓì×@lë‹ÌÜÛ@à“Ûa@ @
  :وعن صلى اهللا عليه وسلم قال 

       ١٠٤} ساعة من ار يكون ذلك اليوم أقصر على املؤمنني من{
يهون ذلك اليوم على املؤمن كتـديل الشـمس للغـروب إىل أن    {

   ١٠٥}تغرب

                                 
حسـنه حمققـوا   ،  ٢٠٩٣ضعفه األلباين يف ا الترغيب ،  ٧٣٣٥ابن حبان ،  ٤٩٨٢أيب يعلى  ١٠٣

  ٥٢٦٠الترغيب 
  ٣٥٩٠حسنه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ١١/٤٠٢حسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح  ١٠٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ما أطول هذا اليوم ؟ 
  :سلم  صلى اهللا عليه وقال رسول اهللا

والذي نفسي بيده ، إنه ليخفف على املؤمن حىت يكون أخف عليه { 
  ١٠٦}من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا 

  ار يؤتى ا ومع هذه الكروب يروا الن
@ @
@ @

áîÄÇ@‡è“ß@ŠbäÛbi@æbîm⁄a@ @
 })٢٣(َوجِيَء َيْوَمِئٍذ بَِجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى{ 
  الفجر

  كيف جياء ا 
  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                           
   ٣٥٨٩صحيح ا الترغيب صححه األلباين يف ،  ٦٠٢٥أيب يعلى ،    ٧٣٣٣ابن حبان  ١٠٥
ضعفه األلبـاين يف ا الترغيـب   ،  ١٠/٦١٠حسن إسناده اهليثمي يف امع ،  ١٣٩٠أيب بعلى  ١٠٦

٢٠٩٥   
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

مع كـل زمـام   ) مربط(يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام {  
     ١٠٧} ن ألف ملك جيروا سبعو

  يؤتى ا تقاد بسبعني ألف زمام يشد كل زمام سبعون ألف ملك 
  فتشرد شردة لو تركت ألحرقت أهل اجلمع وأتت كل بر وفاجر

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

  النازعات })٣٦(َرىَوُبرَِّزْت الَْجِحيُم ِلَمْن َي{
  أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا

فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم ومتنوا أن ينتهي م 
 املوقف 

فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا فينطلقون من الضجر واجلزع مما هـم  
  فيه يطلبون الشفاعة
  وها هي الشفاعة

áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÜÛ@¶ëþa@òÇbÐ“Ûa@ @

                                 
    ١٧٦/  ١٧مسلم   ١٠٧
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@ôØÛa@òÇbÐ“Ûa@ @
@õb›ÔÛa@Ý—ÐÛë@ÑÓì¾a@l‹×@åß@Õöý©a@˜îÜƒnÛ

áèäîi@ @
  :قال صلى اهللا عليه وسلم  
جيمع اهللا الناس األولني واآلخرين يف صعيد واحد يسمعهم الداعي {

وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مـاال  
بلغكم أال تنظرون يطيقون وال حيتملون فيقول الناس أال ترون ما قد 

من يشفع لكم إىل ربكم فيقول بعض الناس لبعض علـيكم بـآدم   
  ١٠٨}فيأتون آدم عليه السالم فيقولون له أنت أبو البشر 

يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر { 
املالئكة فسجدوا لك وأسكنك اجلنة أال تشفع لنا إىل ربك أال ترى 

بلغنا فيقول ريب غضب غضبا مل يغضب قبلة مثله وال  ما حنن فيه وما
فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إىل  يغضب بعده مثله واين عن الشجرة

                                 
  ٤٧١٢البخاري  ١٠٨

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

اذهبوا إىل نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نـوح أنـت أول    ١٠٩غريي
الرسل إىل أهل األرض ومساك اهللا عبدا شكورا أما ترى إىل ما حنـن  

فع لنا إىل ربك فيقـول ريب غضـب   ما بلغنا أال تش فيه أال ترى إىل
  ١١٠ }اليوم غضبا مل يغضب قبلة مثله وال يغضب بعده مثله 

يقولون يا نوح اشفع لنا إىل ربك ، فإن اهللا اصطفاك واستجاب لك 
  يف دعائك ومل يدع على األرض من الكافرين دياراً 

  لست هلا ، ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحي ربه منها : فيقول 
ربه ما ليس له به علم كان اهللا وعد نوحاً أن ينجيـه   ويذكر سؤال

املـراد مـن   : فقيل له ، وأهله ، فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده 

                                 
أين أنت عندما تسمع آدم يأىب الشـفاعة  ، واآلن يا أخي بعدما علمت ما علمته من أمر الشفاعة  ١٠٩

فيها وقد أخرب اهللا أنه تاب عليه منها ؟ هل أنت مع أهل الطاعـة اتنبـون    بسبب معصية واحدة وقع
  للمعاصي فتستحي اهللا وختشاه من هفواتك وتكون ممن يرجوا رمحة اهللا ؟ اسأل اهللا ذلك 

وأحذر أن تكون مع الغارقني يف املعاصي املصرين عليها ممن ال يبايل يف هذا اليوم عواقب أعماله وينتظر 
  عذابه   

   ٣٣٤٠البخاري  ١١٠
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أهلك من آمن وعمل صاحلاً فخرج ابنك منهم ، فال تسأل ما ليس 
  لك به علم 

إنه قد كانت يل دعوة دعوا على قومي نفسي نفسـي نفسـي   { 
ىل إبراهيم فيأتون إبـراهيم فيقولـون يـا    اذهبوا إىل غريي اذهبوا إ

إبراهيم أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض اشفع لنا إىل ربـك أال  
فيقول هلم إن ريب قد غضـب اليـوم غضـبا مل     ترى إىل ما حنن فيه

  يغضب قبله مثله ولن 
  ١١١يغضب بعده مثله وإين قد كنت كذبت ثالث كذبات فذكرهن

                                 
أين أنت عندما تسمع إبراهيم يأىب الشفاعة ، واآلن يا أخي بعدما علمت ما علمته من أمر الشفاعة  ١١١

بسبب ثالث كذبات كذم ليجادل م عن دين اهللا ؟ هل أنت مع الصادقني ممن هداهم صـدقهم إىل  
  الرب ويهديهم برهم إىل اجلنة ؟ اسأل اهللا ذلك

كون من هؤالء الكذابني الذين هداهم كذم إىل الفجور وفجورهم يهديهم إىل النار فال واسأل اهللا أال ت
  يبالون عواقب كذم 

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ا طلب منه قومه اخلـروج معهـم يف   قوله إين سقيم ، عندم: األوىل 
عيدهم خارج املدينة وأراد يبقى ليكسر أصنامهم اليت يعبدوا فقال 

  أنا مريض حىت ال خيرج معهم 
قوله بعد ما كسر أصنامهم عندما سألوه من فعل بآهلتنا هذا : والثانية 

  يا إبراهيم قال فعلها كبريهم هذا فسألوه 
أين أخوك عندما نزل بأرض فيها ملك  قوله المرأته أخربيه: والثالثة 

جبار وأتى هذا اجلبار بإبراهيم وسارة عندما علم أا أمجل أهل الدنيا 
فلو قالت أن إبراهيم زوجها لقتله اجلبار حىت تكون له أما إذا علـم  
أنه أخته فال يقتله وإبراهيم وسارة يف ذلك الوقت مها فقط املـؤمنني  

ما لوط فلو قتل إبراهيم مل يبقى على وجه األرض وبعد ذلك آمن هل
  أحد يعبد اهللا لذا قال أخربيه أين أخوك 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ١١٢} ا عن دين اهللا ) جادل ( ما منها كذبة واحدة إال ما حل {

                                 
   ٣١٤٨صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وقال حسن صحيح  ٣١٤٨الترمذي  ١١٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فيقول إبراهيم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى 
نت رسول اهللا فضلك اهللا برسالته فيأتون موسى فيقولون يا موسى أ

وبكالمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه فيقول إن 
ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وإين قد قتلت نفسا مل أومر بقتلها نفسي نفسي نفسـي اذهبـوا إىل   

من ذنبك وما تـأخر  غريي وخامت األنبياء وقد غفر اهللا لك ما تقدم 
  ١١٣}اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه 

اذهبوا إىل عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسـول اهللا  
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وكلمت الناس يف املهد صبيا اشفع 
لنا أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول عيسى إن ريب قد غضـب اليـوم   

مثله قط ولن يغضب بعده مثله ومل يذكر ذنبـا   غضبا مل يغضب قبله
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد  صلى اهللا عليه 

                                 
  ٤٧١٢البخاري  ١١٣

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وسلم  فيأتون حممد  صلى اهللا عليه وسلم فيقولون يا حممـد أنـت   
  رسول اهللا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  أىب عليهم حىت يأتوين  كلما جاؤوا نبياً، يستقرئون األنبياء نبياً نبياً{

يا حممد هذه األنبياء قد جاءتـك  : جييء عيسى عليه السالم يقول 
  يسألون لتدعو اهللا أن يفرق مجع األمم حيث يشاء لغم ما هم فيه

أنا هلا ، أنا هلا ، فأنطلق حىت أستأذن على ريب فيؤذن : فيأتوين فأقول 
  جلنة يل فأنا أول من يستفتح باب اجلنة فآخذ حلقة باب ا

من ؟ : فيقرع الباب وهو أول من يقرع باب اجلنة ، فيقول اخلازن 
: بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك  فيقـال  : حممد فيقول : فيقول 

مرحباً مبحمد  فيفتح له حىت يقوم بني يدي اهللا فيستأذن يف السجود 
  فيؤذن له  

ا فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع سـاجد {يقول صلى اهللا عليه و سلم 
لريب عز وجل مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يفتحه على أحد قبلي مث يقال يا حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع 
  ١١٤}تشفع فأرفع رأسي 

حمامد مل حيمده ا أحد قبلي ، فأرفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه 
 ١١٥وده وبعده ، وال حيمده ا أحد بعدي و يلهم التحميد قبل سج

  مث أشفع 
، فشفعين يف خلقك فاقض بينـهم ، فأقول يا رب وعدتين الشفاعة{
  ١١٦} أنا آتيكم أقضي بينكم، قد شفعتك: اهللا قال

  فيومئذ يبعثه اهللا مقاماً حمموداً حيمده أهل اجلمع كلهم
ÖýnÛa@âìí@òØöý¾a@Þëã@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٤٧١٢البخاري  ١١٤

  
 ٤٤٥-١١/٤٤٤جمموع روايات مجعها ابن حجر يف الفتح  ١١٥
  ديث الصور ح ١١٦

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إذ مسعنا من السـماء  ، فبينما حنن وقوف، فأرجع فأقف مع الناس{ 
فهالنا فيرتل أهل السماء الدنيا مبثلي من يف األرض من ، حساً شديداً
أشـرقت األرض بنـورهم   ، حىت إذا دنوا من األرض،اجلن واإلنس

  ال وهو آت : أفيكم ربنا ؟ فيقولون: وأخذوا مصافهم وقلنا هلم
ومبثلي من فيها ، ن املالئكةمث يرتل أهل السماء الثانية مبثلي من نزل م

أشرقت األرض بنورهم ، حىت إذا دنوا من األرض، من اجلن واإلنس
، وهـو آت . ال: أفيكم ربنا ؟ فيقولون: وقلنا هلم. وأخذوا مصافهم

حىت يرتل أهل السـماوات  مث يرتلون على قدر ذلك من التضعيف 
  السبع

  وهو يوم التالق يوم يلتقي أهل السماء وأهل األرض
  الفرقان } )٢٥(َيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْملَاِئكَةُ َترتِيلًاَو{ 

  ١١٧}حىت يرتل اجلبار عز وجل يف ظلل من الغمام واملالئكة

                                 
  حديث الصور  ١١٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

من األمور العظيمة انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو 
ـ   موات ظلل النور العظيم الذي يبهر األبصار ونزول مالئكـة الس

يومئذ فيحيطون باخلالئق يف مقام احملشر مث جييء الرب تبارك وتعاىل 
  لفصل القضاء 

  :قال تعاىل 
َهلْ َينظُُرونَ إِلَّا أَنْ َيأِْتَيُهْم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمْن الَْغَمامِ َوالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي {

  البقرة })٢١٠(الْأَْمُر َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر
  ١١٨}مثانية ، فيحمل عرشه يومئذ{

  للعرش صنفان من املالئكة صنف حلمله وصنف حافني حوله
@ @

@•‹ÈÛa@òÜ¼@ @
   احلاقة })١٧(َوَيْحِملُ َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيْوَمِئٍذ ثََمانَِيةٌ{ 

  ) اجلبال العظام ( مثانية أمالك على صورة األوعال 

                                 
  حديث الصور  ١١٨

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يل أن أحدثكم عن ملك من محلة العرش أن بعد ما بني شحمة  أذن{ 

  ١١٩}أذنه وعنقه خيفق الطري سبعمائة عام 
أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا تعاىل من محلة العـرش  { 

  ١٢٠}أن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام 
واألرض والسـماوات إىل  ، أقدامهم يف ختـوم األرض السـفلى   {

: وهلم زجل يف تسبيحهم يقولون، والعرش على مناكبهم ، زهم حج
، وسبحان ذي امللـك وامللكـوت   ، سبحان ذي العرش واجلربوت
وال ، سبحان الذي مييـت اخلالئـق   ، سبحان احلي الذي ال ميوت 

سـبحان ربنـا األعلـى رب    ، سبوح قدوس قدوس قدوس، ميوت

                                 
وقال ابن كـثري هـذا   ، ٤٧٢٧األلباين صححه يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٧٢٧أبو داود  ١١٩

  إسناد جيد رجاله كلهم ثقات 
األلباين صحح إسناده يف الصحيحة ،  ٧٨وصحح إسناده الذهيب يف العلو  ٧/٢٧٤املنثور  الدر ١٢٠
١٥١  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

اخلالئـق وال  سبحان ربنا األعلى الـذي مييـت   ، املالئكة والروح
  ١٢١}ميوت

أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وحبمـدك   ١٢٢محلة العرش مثانية 
وأربعة يقولون سبحانك اللهم ، لك احلمد على حلمك بعد علمك 

  وحبمدك لك احلمد على عفوك بعد قدرتك
•‹ÈÛa@Þìy@µÏby@òØöýß@ @

 }٧(ونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ ُيَسبُِّح{
   الزمر

وترى املالئكة حافني أي حمدقني من حول العرش يف ذلـك اليـوم   
يسبحون حبمد رم متلذذين بذلك ال متعبدين به أي يصلون حـول  

  العرش شكرا لرم 

                                 
  حديث الصور  ١٢١
  }  لة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم اهللا تعاىل بأربعة آخرين فكانوا مثانية إن مح{ ١٢٢

   ٢٦١/  ٦ذكره السيوطي يف الدر املنثور ،  ٢٥٥/  ١٧القرطيب  
  }حيمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة مثانية { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

 ٨٢/ ٦املاوردي يف تفسريه 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ـ {  ونَ الَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُن
بِِه َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَمـةً َوِعلًْمـا   

َربََّنـا  ) ٧(ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحـيمِ فَاغِْفْر 
ْن آَباِئهِْم َوأَْزَواجِهِْم َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهم َوَمْن َصلََح ِم

  غافر} )٨(َوذُرِّيَّاِتهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم
  أخرب اهللا تعاىل أن للعرش محلة اليوم ، ويوم القيامة ، وأن محلته ومن 

  ١٢٣حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنني

                                 
اآلن يا أخي بعدما علمت ما علمته من أمور عظيمة خيربنا ا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم  و ١٢٣

  من أجل أال تأخذك يف هذه الدنيا غفلة فتعد لآلخرة عدا 
  أنت أين أنت ؟. أنت 

  أنت مع من تستغفر هلم محلة العرش ومن حوله ألنك كنت من أهل التقوى والصالح ؟ أسأل اهللا ذلك
ت مع التائبني ممن ختصهم محلة العرش ومن حوله باألستغفار هلم وتسأل اهللا هلم أن ينجـيهم مـن   أم أن

عذاب اجلحيم ويدخلهم جنات عدن ألم تائبون وهذا لك وملن صلح من آبائك وزوجاتك وأوالدك  
علـى   ؟ ألنك كنت ممن وقع يف معاصي وتبت هللا توبة نصوحة وأتبعت التوبة بعمل صاحل ؟ فامحد اهللا

  ذلك
واسأل اهللا أال تكون مع املوخبني الذين يقال هلم أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكـم  

  عدو مبني ؟ ألم كانوا يف الدنيا مصرين على معاصيهم وال يطيعون الرمحن ويطيعون الشيطان
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  قال اهللا تعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمده
  ذكر يف املوضع اآلخر أن له محلة و

ومجع يف موضع ثالث بني محلته ومن حوله فقال الذين حيملون العرش 
  ومن حوله 

وأخرب تعاىل عن املالئكة املقربني من محلة العرش األربعة ومن حولـه  
من املالئكة بأم يسبحون حبمد رم أي يتقربون بني التسبيح الدال 

املقتضي إلثبات صفات املدح ويؤمنون  على  نفي النقائص والتحميد
به أي خاشعون له أذالء بني يديه وأم يستغفرون للذين آمنـوا أي  
من أهل األرض ممن آمن بالغيب فقيض اهللا تعاىل مالئكته املقربني أن 
يدعوا للمؤمنني بظهر الغيب و هذا من سجايا املالئكة عليهم الصالة 

  والسالم 
ا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رمحـة  وهلذا يقولون إذا استغفرو

  وعلما
أي رمحتك تسع ذنوم وخطاياهم وعلمك حميط جبميـع أعمـاهلم   

  وأقواهلم وحركام وسكنام فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

أي فاصفح عن املسيئني إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كـانوا فيـه   
  ك املنكرات وأتبعوا ما أمرم به من فعل اخلريات وتر

وقهم عذاب اجلحيم أي وزحزحهم عن عذاب اجلحيم وهو العذاب 
  املوجع األليم 

ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدم ومن صـلح مـن آبـائهم    
وأزواجهم وذريام أي امجع بينهم لتقر بذلك أعينهم باالجتماع يف 

َبَعـْتُهْم  َوالَّـِذيَن آَمُنـوا َواتَّ  {منازل متجاورة كما قال تبارك وتعاىل 
ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشـْيٍء  

   الطور })٢١(
أي ساوينا بني الكل يف املرتلة لتقر أعينهم وما نقصنا العـايل حـىت   

منا يساوي الداين بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثري العمل تفضال 
  ١٢٤ومنة 

  ودعائهم للمؤمنني، فهذا كان تسبيح محلة العرش ومن حوله هللا 
•‹ÈÛa@ @

                                 
  ٤١٥/  ٤تفسري ابن كثري   ١٢٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وأما عن العرش فاهللا أعلم هل املراد ذا العرش ، العرش العظيم أو 
  العرش الذي يوضع يف األرض يوم القيامة لفصل القضاء 

والعرش غري الكرسي ، ما الكرسي يف العرش إال كحلقـة يف فـالة   
  ) صحراء(
  الكرسي موضع القدمني والعرش ال يقدر قدره إال اهللا تعاىلو

  ١٢٥}فيضع اهللا كرسيه حيث يشاء من أرضه { 
   احلاقة })١٧(َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجاِئَها { 

املالئكة على نواحي األرض ينتظرون ما يؤمرون به يف أهل النار من 
  السوق إليها ويف أهل اجلنة من التحية والكرامة 

‹Ûa@ÞëãýÇë@ýu@l@ @
  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويرتل اهللا عز وجل يف ظلل من الغمام من العـرش إىل الكرسـي   { 
{١٢٦  

                                 
  حديث الصور ١٢٥
  ٣٥٩١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، ووافقه الذهيب  وصححه،  ٢/٣٧٦احلاكم  ١٢٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

نزول اهللا نزول يليق جباللته وعظمته دون تشـبيه وال تكييـف وال   
  متثيل وال حتريف وال تعطيل

  ١٢٧}يرتل إىل العباد ليقضي بينهم {
  الفجر }) ٢٢(فًّا َصفًّاَوَجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َص{

وجاء ربك يعين لفصل القضاء بني خلقه وذلك بعدما يستشـفعون  
إليه بسيد ولد آدم على اإلطالق حممد صلوات اهللا وسـالمه عليـه   
بعدما يسألون أويل العزم من الرسل واحد بعد واحد فكلهم يقـول  
لست بصاحب ذاكم حىت تنتهي النوبة إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم 

يقول أنا هلا أنا هلا فيذهب فيشفع إىل اهللا تعاىل يف أن يـأيت لفصـل   ف
القضاء فيشفعه اهللا تعاىل يف ذلك وهي أول الشفاعات وهي املقـام  

  احملمود 
  الزمر })٦٩(َوأَْشَرقَْت الْأَْرُض بُِنورِ َربَِّهاَ {

                                                                           
  

   ٢٣٨٢صححه األلباين يف سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٣٨٢الترمذي  ١٢٧
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أي أضاءت يوم القيامة إذ جتلى احلق جل وعال للخالئـق لفصـل    
ليق جبالله وعظمته دون تشبيه وال تكييف وال متثيل وال القضاء جتلٍ ي

  حتريف وال تعطيل
  ذلك حني يربز الرمحن لفصل القضاء بني خلقه   

األرض أضاءت بنور را بنور خالقها وذلك حني يتجلـى الـرب   
  لفصل القضاء بني خلقه

  فيجيء الرب جل تعاىل لفصل القضاء كما يشاء  
  صفوفا صفوفاواملالئكة جييئون بني يديه 

  طه }) ١٠٨(َوَخَشَعْت الْأَْصَواُت ِللرَّْحَماِن فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا{ 
إين قد أنصت لكم ، يا معشر اجلن واإلنس: مث يهتف بصوته فيقول{

فأنصتوا ، أمسع قولكم وأبصر أعمالكم، منذ خلقتكم إىل يومكم هذا
د خرياً فليحمد إيل فإمنا هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وج



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

. مث يـأمر اهللا جهـنم  ، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه، اهللا
  ١٢٨}مث يقول ، فيخرج منها عنق ساطع مظلم

أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم َياَبنِي آَدَم أَنْ لَا َتْعُبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُـْم َعـُدوٌّ   { 
يس  }) ٦٠(ُمبِني  

للكفرة من بين آدم الذين أطاعوا الشيطان هذا تقريع من اهللا تعاىل  
  وهو 

عدو هلم مبني وعصوا الرمحن وهو الذي خلقهم ورزقهم وهلذا قـال  
تعاىل وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم أي قد أمرتكم يف دار الـدنيا  
بعصيان الشيطان وأمرتكم بعباديت وهذا هـو الصـراط املسـتقيم    

ركم به وهلذا قـال عـز   فسلكتم غري ذلك واتبعتم الشيطان فيما أم
  : وجل 

  يس }) ٦٢(َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِلًّا كَِثًريا أَفَلَْم َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ{ 

                                 
  حديث الصور  ١٢٨

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أفلم تكونوا تعقلون أي أفما كان لكم عقل يف خمالفة ربكـم فيمـا   
  أمركم به من عبادته وحده ال شريك له وعدولكم إىل إتباع الشيطان 

يوم القيامة وقد برزت اجلحيم هلم تقريعـا   يقال للكفرة من بين آدم
وتوبيخا هذه جهنم اليت كنتم توعدون أي هذه اليت حذرتكم الرسل 

  فكذبتموهم 
هذه النار هلا عنق والعنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسـان  

  ينطق
خترج عنق من النـار يـوم   { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ران وأذنان تسمعان ولسان ينطـق يقـول إين   القيامة هلا عينان تبص
بثالثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مـع اهللا إهلـا آخـر     وكلت

  ١٢٩}وباملصورين 
  ١٣١ }١٣٠وامتازوا اليوم أيها ارمون فيميز اهللا الناس {

                                 
  ٥٢٧٤صححه األلباين يف سنن الترمذي ، وقال حسن صحيح  ٢٥٧٤الترمذي  ١٢٩
حىت تتـنعم يف اآلخـرة    واآلن يا أخي بعدما عرفت ما عرفته من أمور جتعل أمورها نصب أعينك ١٣٠

  بنعيمها وال تعذب بعذاا 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

Õöý©a@îî¸@ @
@åß@µäßû¾a@åÇ@åí‹ÏbØÛa@ÞÈi@îànÛa@c‡jí

åuë@ãc@µÐÜØ¾a@ @
                                                                           

  فهل أنت تعمل لآلخرة اسأل نفسك بنفسك
  أنت أين أنت ؟. أنت 

أنت مع من ؟ اسأل اهللا أال تكون من اجلبارين وامحد اهللا أنك مسلم ولست من الذين يدعون إهلاً آخر 
  ممن نطقت عنق النار لتخرب بأا وكلت م 

  صورين الذين أخرب عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عنهم أحذر أن تكون مع امل
  }أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورين {

   ٣١٨/  ١٤مسلم  ٥٩٥٠البخاري      
  }كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه يف جهنم { 

     ٣١٨/  ١٤مسلم 
  }حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا  من صور صورة يف الدنيا فإن اهللا معذبه{ 

   ٣١٩/  ١٤مسلم  ٥٩٦٣البخاري 
  وأحذر أن تكون مع الذين يدخلون التصاوير بيوم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بأن 

  }املالئكة ال تدخل بيت فيه كلب وال صورة{
    ٣١٠/ ١٤مسلم  ٥٩٥٨البخاري 

  }ثيل أو تصاوير ال تدخل املالئكة بيتا فيه متا{
 ٣٢٠/  ١٤مسلم 
  حديث الصور  ١٣١
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره هلم  يقول تعاىل خمربا عما يؤول
  :أن ميتازوا مبعىن يتميزون عن املؤمنني يف موقفهم قال تعاىل 

َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشـَركُوا َمكَـاَنكُْم أَْنـُتْم    {
  يونس  }) ٢٨(َوُشَركَاُؤكُْم فََزيَّلَْنا َبْيَنُهْم 

  :وقال عز وجل 
  الروم }) ١٤(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ{ 

  أي يصريون صدعني فرقتني  الروم  }) ٤٣(َيْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ{ 
يف خلـق آدم  { ومع هذا فهـم   }املؤمنون جرداً مرداً مكحلني { 

  ١٣٢}وحسن يوسف وقلب أيوب
  وهذا أكرام للمؤمنني وسنهم ثالثة وثالثون

ر الناس ما بني السقط إىل الشيخ الفاين أبناء ثالثـة وثالثـني   حيش{ 
{١٣٣  

                                 
  وإسناده جيد  ٢٤٠،  ٥/٢٣٢رواه أمحد  ١٠/٦٠٩امع  ١٣٢
    ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ١٣٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

والكافر يغلظ للنار حىت يكون غلظ جلده أربعني ذراع والناب من {
  ١٣٤}أسنانه مثل أحد 

فيأمر اهللا تعاىل املالئكة أن متيز الكفار من املـؤمنني يف املوقـف يف   
  حمشرهم ومنشرهم 

ِمْن ُدوِن )٢٢(ْزَواَجُهْم َوَما كَاُنوا َيْعُبُدونَاْحُشُروا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَ{ 
  الصافات }) ٢٣(اللَِّه 

الكفار مع قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا ، يعين مع إخوام 
  من األصنام واألنداد حتشر معهم يف أماكنهم، 

وأشباههم وأمثاهلم جييء أصحاب الزنا مع أصـحاب الزنـا جيـيء    
  اب الربا وأصحاب اخلمر مع أصحاب اخلمرأصحاب الربا مع أصح

  ويكون حشر الكافرين مع الشياطني 
  مرمي })٦٨(فََوَربَِّك لََنْحُشَرنَُّهْم َوالشََّياِطَني { 

paëbàvÈÛa@áöbèjÛa@‹“¥ë@ @

                                 
    ٢٠/٢٨٠وحسنه من رواية الطرباين يف الكبري  ١٠/٦٠٣امع  ١٣٤

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ١٣٥}كل دابة وطائر ، إن اهللا حيشر اخللق كلهم {
   :قال تعاىل 

َيِطُري بَِجَناَحْيِه إِلَّا أَُمم أَْمثَالُكُْم َما  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ{
  األنعام })٣٨(فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ

إذا كان يوم القيامة حشر الدواب والبهائم والوحوش مث حيصـل  {
 القصاص بني الدواب يقتص للشاة اجللماء من الشاة القرنـاء فـإذا  
فرغ من القصاص بني الدواب قال هلا كوين تراباً فعند ذلك يقـول  

  ١٣٦} الكافر ياليتين كنت تراباً 
  ويأيت 

áöbèjÛa@áßþ@õb›ÔÛa@ @
حـىت  ، الوحوش والبهائم اهللا عز وجل بني خلقه فيقضي بني  يقضي

فلم تبـق  ، فإذا فرغ من ذلك ، إنه ليقضي للجماء من ذات القرن 

                                 
  زاه البن جريروع ٤/٦٠٧صحح إسناده األلباين يف الصحيحة  ١٣٥
  وعزاه البن جرير ٤/٦٠٧جود إسناده األلباين يف الصحيحة  ١٣٦

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

فعند ذلك يقول ، كوين تراباً : قال اهللا هلا، تبعة عند واحدة لألخرى
  مث يقضي اهللا بني العباد} يا ليتين كنت تراباً{الكافر 

áè¾bÄß@À@áöbèjÜÛ@ó›Ôí@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء مـن  {
      ١٣٧}  الشاة القرناء

أن يالحق الظاملني بالعقوبة على ظلمهم حىت تؤدى  إن عدل اهللا ال بد
احلقوق إىل أهلها يوم القيامة مبا يف ذلـك احلقـوق بـني البـهائم     

  العجماوات 
إذا ظلمت شاة ذات قرون شاة جلحاء غري ذات قرون اقـتص اهللا  
يوم القيامة للشاة اجللحاء من الشاة القرناء ألن الظلم من اجلـرائم  

وتعرف أنه ال حق هلا به وتدرك معىن االنتقـام  اليت تدركها البهائم 
  لنفسها من ظاملها

                                 
        ٢٤٢٠الترمذي ،  ٢٥٨٢مسلم  ١٣٧

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
      ١٣٨} ليختصمن كل شيء يوم القيامة حىت الشاتان فيما انتطحتا {
لكن اهللا يدري وسيقضي بينـهما   –هل تدري فيما ينتطحان ؟ ال {
{١٣٩  

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ص للخلق بعضهم من بعض حىت للجماء من القرناء وحىت للذرة يقت{

  ١٤٠})النملة(من الذرة 
  نملة املظلومة من النملة الظاملة   لحىت يقتص ل

  ١٤١وحىت يقتص هلذه البهائم العجماوات ممن ظلمها من البشر 

                                 
   ٣٦٠٤صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢/٣٩٠أمحد  ١٣٨
    ٤/٦١٠صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٥/١٦٢املسند  ١٣٩
   ١٩٦٧صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٢/٣٢٣املسند  ١٤٠
  لنا هنا وقفة مع التعاليم اإلسالمية املبنية على الرمحة ذه املخلوقات اليت ال تنطق وال تفصح ١٤١

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  من قتل عصفورة فما فوقها بغري حقها سأله اهللا عز وجل عن قتلها {

  وما حقها ؟ 
  }يذحبها فيأكلها وال يقطع رأسها فريمي ا  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

                                                                           
  ١٠٧٧األلباين حسنه يف صحيح الترغيب ،  ٤/٢٣٣احلاكم 

  وبني لنا أن لنا األجر عندما نرحم احليوان ويصل األجر إىل أن يكون اجلزاء عليه اجلنة
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب مث خرج فإذا كلب يلـهث  { 
من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كـان  ) التراب املندى( يأكل الثرى

بلغ مين فرتل البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقى فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له ، فشكر 
  اهللا له فأدخله اجلنة

  وإن لنا يف هذه البهائم ألجرا ؟
  })احلياة فيه أجر كل شيء يدب فيه(يف كل كبد رطبة أجر 

  ٢٢٤٤أخرجه مسلم   ٢٣٦٣البخاري 
أسقيها فإن يف كل كبـد  {الضالة ترد على احلوض فهل فيها أجراً أن سقيتها أو يرد عليه البعري لغريك 

  }أجر 
ابن حبـان   ١٤٠٦حمققوا الترغيب  صححوه من رواية أمحد وحسنوه من رواية  ،  ٣٦٨٦ابن ماجة 
٥٤٣   

  اة عند الذبحوالرمحة متتد حىت بالش
رجال أضجع شاة وهو حيد شفرته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أتريد أن متيتها موتتني هال أحددت {

  }      شفرتك قبل أن تضجعها
  ١٦٣٣حسنه حمققوا الترغيب ، وصححه  ٤/٢٣٣احلاكم 

بدخول اجلنـة وأن  وبني لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الرمحة ذه املخلوقات قد يؤجر عليها 
  :كان صاحب معاصي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

                                                                           
لسانه من العطش فرتعـت موقهـا   ) تدىل(أن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع { 

  }فستقت له به فسقته إياه فغفر هلا به 
  ٣٨٦ابن حبان ،  ٢٢٤٥مسلم  ،   ٥٠٧/ ٢املسند   

  م أمرنا أيضاً بعدم إيذائهاوكما أمرنا برمحة البهائ
  } ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التحريش بالبهائم {

  مرسل ٣٣٦٠حمققوا الترغيب ،   ١٧٠٨,١٧٠٩الترمذي  ٢٥٦٢أبو داود 
أي اإلغراء ويج بعض البهائم على بعض كما يفعل باجلمال والديوك ومصارعة الثريان كما يفعل أهل 

لون األمحر وجيتمعون على مشاهدة إيذائه وهم متلذذون بتعذيبه ، ويدعون أـم  الكفر بتهيج الثور بال
  أصحاب رفق باحليوان

  :مر رسول اهللا ببعري قد لصق ظهره ببطنه فقال 
  }فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة)ال تنطق وال تفصح (اتقوا اهللا يف هذه البهائم املعجمة {

  ٣٣٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٥٤٨أبوداود 
سواء باألسهم أو األسلحة ) النشان(وانا أن جنعل احليوانات أو الطيور أغراض لتعلم التصويب بالرمي 

  النارية
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طريا أو دجاجة َيَتراَموَنها وقد جعلـوا  

قال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن اهللا من لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ف
  فعل هذا

  }إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا { 
   ١٩٥٨مسلم   ٥٥١٥البخاري

  حىت ترويع احليوانات والطيور ُنهينا عنه 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

                                                                           
حلاجته فرأينا  عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فانطلق

فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت ُتَعرِش فجاء النيب صلى اهللا ) صغريان(معها فرخان ) طائر(محرة 
  :عليه وسلم فقال 

  }من فجع هذه بولديها ؟ ردوا ولديها إليها {
  :منل قد حرقناها فقال ) موضع(ورأى قرية 

  }نار إال رب النارمن حرق هذه قلنا حنن قال إنه ال ينبغي أن يعذب بال{ 
    ٣٣٥٢صححه حمققوا الترغيب ،  ٢٥٤٩أبو داود ،  ١/٢٠٥أمحد 

ولذا انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إيذاء هذه املخلوقات بأي صورة من صور اإليذاء ة وبني 
لنا أن عقوبة ذلك وخيمة وقد تصل العقوبة على إيذاء هذه املخلوقات بدخول جهنم فقال صـلى اهللا  

  : عليه وسلم 
عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال هلا واهللا أعلم ال أنت أطعمتيها { 

  }وسقيتيها حني حبستيها وال أنت أرسلتها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت جوعا 
  ١٥٥٩٣، ١٣/ ٨البيهقي يف الكربى  ،   ٢٢٤٢مسلم ،  ٢٢٣٦،٣٤٨٢البخاري  
استطاع أن يشتكيك يف الدنيا على إيذائك له يشتكيك كما اشتكى اجلمل للنيب صلى اهللا  واحليوان إن

  عليه وسلم ، فما بالك يف اآلخرة والشكوى هللا ؟
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم حائطاً لرجل من األنصار فإذا فيه مجل فلما رأى النيب صلى اهللا عليه {

من رب هذا اجلمل ؟ ملن هذا اجلمل ؟ فجاء فـىت  :يه و سلموسلم حن وذرفت عيناه فقال صلى اهللا عل
أفال تتقـي اهللا يف هـذه   : يل يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من األنصار فقال 

  } البهيمة اليت ملكك اهللا إياها ؟ فإنه شكا إيل أنك ُتجِيُعه وُتدئبه
  ٣٣٥٢صححه حمققوا الترغيب ،  ٤/١٧٠املسند 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

                                                                           
أروع هذا الشمول الذي تتمتع به التعاليم اإلسالمية امرأة تعذب بسبب قسوة قلبها جتـاه هـرة   فما 

ورجل وامرأة يغفر هلما بسبب رمحتهما بكلب فالرمحة اإلميانية متد ظالهلا وراء حدود اإلنسان فتشـمل  
                   كل ذي كبد رطبة واهللا يثيب على كل رمحة ولو كانت حبيوان حمتقر غري ذي شأن        

أن الذين توصلوا حديثاً إىل إعالن مبدأ الرفق باحليوان وأصبحوا يفخرون ذا الرقـي اإلنسـاين إذا   
تعلقت مصاحلهم السياسية أو االقتصادية بإهالك أمم وشعوب من البشر مل يتورعوا عن ذلك ومل ختفق 

  ئرة وما حدث بسجن أبو غريبيف قلوم خافقة رمحة ولستم ببعد من احلوادث املعاصرة السا
  إن دوائر الرمحة لديهم حمدودة يف حدود أشخاصهم أو أهليهم ومن حيبون أو أقوامهم

أما التعاليم اإلسالمية فإا جتعل دائرة الرمحة دائرة واسعة تنظم الوجود كله  وجتعل املؤمنني مسـؤولني  
ا غري مكلفة بالشرائع الربانية إذ ال عقل هلا عن الرمحة وهذا القضاء بني البهائم من العدل الرباين مع أ

وال قدرة لديها على إدراك النهي واألمر والتكاليف الشرعية لكنها تدرك مبا لديها من قدرة على املعرفة 
طائفة من معاين الظلم وتدرك أا من القبائح اليت تستحق عليها العقاب إذا هي فعلتها وتدرك أيضـا  

ومبا أن . ن وتدرك أا من احملاسن اليت ينبغي أن تكافأ بالتودد والطاعة واخلدمةطائفة من معاين اإلحسا
اهللا تبارك وتعاىل قد منح البهائم أو طائفة منها هذا املقدار من اإلدراك فإن من سننه أن يقيم فيها عدله 

ئق يوم القيامة مبقدار ما تدرك من معاين الظلم لذلك فإن اهللا عزوجل حيشر البهائم مع ما حيشر من خال
  فيعطي املظلوم منها حقه من ظامله مث يقول هلا كوين تراباً فتكون تراباً 

  وعند ذلك يتمىن الكافر أن يعامل معاملة البهائم فيقول ياليتين كنت تراباً
ومن الفوائد على حشر البهائم يف القصاص من البهائم الظاملة يف الدنيا للمظلومة منها مشاهدا عقاب 

  لمها من الناس يف الدنيا بل ومتكينها من تعذيب من عذا من ظ
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

امرأة تعذب يف هرة هلا ، أوثقتها فلم تدعها تأكل من خشاش األرض ومل تطعمها حىت ماتت فهي إذا {
  أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ىل اهللا يوم القيامة إ) رفع صوته (عج ) لعباً ( من قتل عصفورا عبثا { 

  ١٤٢}فيقول يا رب إن عبدك هذا قتلين عبثا ومل يقتلين مبنفعة  
  :مث نأيت على 

å§aë@ã⁄a@åß@µÐÜØ¾a@µi@õb›ÔÛa@ @
  :بني اهللا تعاىل أنه جيمع اجلن وجيمع اإلنس للحساب فيقول تعاىل 

                                                                           
  }تنهش قبلها ودبرها}{)بإظفارها وأنياا(
  ٣٣٥٧صححه حمققوا الترغيب ،  ٧٤٤٦حبان  ابن
  جترحها بأسناا وأظفارها } ختدشها هرة {

  ٢٣٦٤البخاري 
: ويقـول   رضي اهللا عنهأين أنت اسأل اهللا أن تكون  مع أمثال عمر الذي كان حياسب نفسه يف الدنيا 

 فيـذحبوين م يقدم عليهم قـوم حيبـو  فوددُت أين كبش ألهلي يسمنونين حىت أكون أمسن ما أكون (
  رضي اهللا عنه الفاروقوهو ).  ويقدموين فيجعلوا بعضي شواء وبعضي قديًدا مث يأكلونين ومل أكن بشًرا

وامحد اهللا أنك مسلم ولست ممن تركوا أنفسهم على هواها يف معصية اهللا حىت أهلكتـهم يف اآلخـرة   
    فيقول يا ليتين كنت تراباً

ضعفه األلبـاين يف سـنن   ،  ٥٨٩٤وابن حبان  ٤٤٤٦ح/٧/٢٣٩النسائي  ،  ٢/١٦٦املسند  ١٤٢
  ١٦٣٤حسنه حمققوا الترغيب ،  ٤٤٤٦النسائي 

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي  َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِنسِ أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيا{ 
  األنعام} )١٣٠(َوُينِذُروَنكُْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا 

  :وقال تعاىل 
َمْعَشَر الْجِنِّ قَْد اْسَتكْثَْرُتْم ِمـْن الْـإِنسِ    َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا{
  األنعام })١٢٨(

@åÇ@ê†‡–@À@å®@sîy@‹“jÛa@áßþ@õb›ÔÛa@Þëbänã
õb›ÔÛa@å§a@µi@ @

  :فنتناول احلديث عن 
ŠbäÛa@sÈi 

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم { 

  ١٤٣}فيقول لبيك وسعديك فيقال أخرج بعث جهنم من ذريتك

                                 
  ٢٢٢مسلم  ،   ٦٥٢٩البخاري  ١٤٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

يقول اهللا عز وجل آلدم يا آدم قم فابعث بعث النار قال يا رب وما {
 ١٤٤قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إىل النـار بعث النار 

  وواحد 
  ١٤٥} إىل اجلنة

                                 
حىت ما أوضحوا بضـاحكة فلمـا رأى   ) شق ذلك على من مسع وقالوا من منا الناجي (فابلسوا { ١٤٤

سي بيده إنكم ملع خليقتني مـا  ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اعملوا وابشروا فوا الذي نف
كانتا يف شيء قط إال كثرتاه مع يأجوج ومأجوج ومن هلك من ولد آدم وولد إبليس قـال فأسـرى   
عنهم مث قال اعملوا وابشروا فوا الذي نفسي بيده ما أنتم يف الناس إال كالشامة يف جنـب الـبعري أو   

  }كالرقمة يف ذراع الدابة
و الطيالسـي    ٣٠٥٥،  و ابن ماجـه يف سـننه     ٢١٥٩ذي الترم،   ٦٥٣٠، ٦٥٢٩البخاري   

  ١١٢ص
ابشروا فإين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا قال إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل {

  }اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا فقال إين ألرجو اهللا أن تكونوا نصف أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا 
  بل الثلثان ، بل أكثر ، أهل اجلنة فقط فأمة حممد ليست نصف 

  :  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  }أهل اجلنة عشرون ومائة صف مثانون من هذه األمة وأربعون من سائر األمم{

و ابـن حبـان     ١/٨٦ابن أيب الدنيا  يف حسن الظـن بـاهللا     ٤٢٨٩ابن ماجه ،  ٢٥٤٦الترمذي 
والصغري   ١٠/١٨٤وأمت منه أخرجه الطرباين يف الكبري   قال ١١/٣٩٥ابن حجريف الفتح ،  ١٦/٤٩٩
   ٥٦٤٤صححه  األلباين يف املشكاة ،  ١/٦٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فاملسلمني قلة يف الكافرين يوم القيامة فهذه األمة تكون جزء من ألف 
  جزء 

وبعد توجيه الكالم آلدم يأيت توجيه الكالم للرسل والذين أرسـلوا  
  :إليهم يقول تعاىل 

فَلََنقُصَّنَّ َعلَـْيهِْم  )٦(ْيهِْم َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَنيفَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَ{
  األعراف} )٧(بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئبَِني

  يسأل الرسل واألنبياء عن أمر اهللا هل بلغوه وكذا أممهم هل بلغهم
  : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

نعـم أي رب   جييء نوح وأمته فيقول اهللا تعاىل هل بلغت فيقول{ 
ما أتانا من نذير [فيقول ألمته هل بلغكم فيقولون ال ما جاءنا من نيب 

فيقول لنوح من يشهد لك فيقول حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته ] 
  ١٤٦} فنشهد أنه قد بلغ 

                                                                           
الطيالسـي   ،   ٣٠٥٥،  و ابن ماجه يف سننه   ٢١٥٩الترمذي ،   ٦٥٣٠، ٦٥٢٩البخاري   ١٤٥
  ١١٢ص
   ٣٣٣٩البخاري  ١٤٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وجييء النيب ومعه الثالثة ، جييء النيب ومعه الرجالن { ومن بعد نوح 
نعم : هل بلغت قومك ؟ فيقول : فيقال له ، وأكثر من ذلك وأقل ، 

ال فيقال من شهد لك : هل بلغ هذا ؟ فيقولون : فيدعى قومه فيقال 
فيقول حممد وأمته فتدعى أمة حممد فيقال هل بلغ هذا فيقولون نعم 
فيقول وما علمكم بذلك فيقولون أخربنا نبينا بذلك أن الرسل قـد  

  :بلغوا فصدقناه فذلكم قوله تعاىل 
} )١٤٣(لَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ َوكَذَِلَك َجَع{

   ١٤٧ }البقرة
  والشهداء حممد صلى اهللا عليه و سلم وأمته يشهدون للرسل بالبالغ 

  وبعد السؤال عن التبليغ يأيت السؤال عما أجيبة الرسل
قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت  َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم{

  املائدة })١٠٩(َعلَّاُم الُْغُيوبِ

                                                                           
  

   ٢٤٤٨لصحيحة صححه األلباين يف ا،  ٦/٢٩٢ابن ماجة   ،  ٤٢٨٤النسائي يف الكربى  ١٤٧
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

خياطب اهللا املرسلني يوم القيامة عما أجيبوا به مـن أممهـم الـذين    
  احلجر })٩٢(فََوَربَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني{ :أرسلهم إليهم كما قال تعاىل

قالوا ال علم لنا إنك أنـت  ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم  
  عالم الغيوب

أي ال علم لنـا بالنسـبة إىل   . من باب التأدب مع الرب جل جالله
علمك احمليط بكل شيء فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنـا  
ولكن منهم من كنا إمنا نطلع على ظاهره ال علم لنا بباطنه وأنـت  

النسبة إىل علمك كال العليم بكل شيء املطلع على كل شيء فعلمنا ب
  فإنك أنت عالم الغيوب، علم 

  مث يأيت السؤال ملن اختذ إله من غري اهللا هل كان ذلك عن أمره 
  :فيقول اهللا لعيسى 

ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمِّي إِلََهـْينِ ِمـْن    َيا{ 
ونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحـق إِنْ  ُدوِن اللَِّه قَالَ ُسْبَحاَنَك َما َيكُ

كُنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك إِنََّك 
َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أََمْرَتنِي بِِه أَنْ اْعُبُدوا اللََّه )١١٦(أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

َربَّكُْم َوكُنُت َعلَْيهِْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُنـَت  َربِّي َو
املائدة} )١١٧(أَْنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيد   

يسأله عن ذلك توبيخا ملن ادعى ذلك عليه ليكـون إنكـاره بعـد    
  توبيخالسؤال أبلغ يف التكذيب وأشد يف ال

خياطب اهللا عبده ورسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم حبضرة مـن  
يا عيسى ابن مـرمي وهـذا ديـد    ، اختذه وأمه إهلني من دون اهللا 

  للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس األشهاد 
أي إن كان صدر مين هذا فقد علمته يا رب فإنه ال خيفـى عليـك   

تعلم ما يف نفسـي  ، مرته شيء فما قلته وال أردته يف نفسي وال أض
  وال أعلم 

  ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب 
فيما ، فيقول تعاىل جميبا لعبده ورسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم 

الكاذبني على اهللا وعلى ، أاه إليه من التربي من النصارى امللحدين 
 ومن رد املشيئة فيهم إىل ربه عز وجل فعند ذلك يقول تعاىل، رسوله 

:  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يوم ينفع املوحـدين   املائدة })١١٩(َهذَا َيْوُم َينفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم {
  توحيدهم

  عند ذلك يأيت 
ŠbäÛa@¶g@ê‡jÈm@oãb×@bß@õaŠë@òßc@Ý×@Öýİãbi@‹ßþa 

  يأذن مؤذن 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد غري اهللا مـن  {

  من أول وهلة } ن يف النار األصنام واألنصاب إال يتساقطو
  من كان يعبد الشمس من كان يعيد القمر من كان يعبد الطواغيت 

  فينطلق كل قوم إىل ما كانوا يعبدون ويتولون يف الدنيا {
فينطلقون وميثل هلم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم مـن ينطلـق إىل   

ما الشمس ومنهم من ينطلق إىل القمر واألوثان من احلجارة وأشباه 
كانوا يعبدون وميثل ملن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وملن كـان  

  ١٤٨} يعبد عزيراً شيطان عزير

                                 
   ٣٥٩١صححه األلباين يف الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب   ٢/٣٧٦احلاكم  ١٤٨



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

اليهود والنصارى يظنون أن قوهلم أم يعبدون ابن اهللا ينفعهم فلـم  
  ينطلقوا مع من كان يعبد غري اهللا فعند ذلك

يدعى اليهود فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابـن  {
 فيقال كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا تبغون قـالوا  اهللا

فيشار إلـيهم أال َتـرُِدون   ] اشربوا : فيقال [َعِطشنا يا ربنا فاسقنا 
فيحشرون إىل النار كأا سراب حيطم بعضها بعضا فيتسـاقطون يف  

مث تدعى النصارى فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبـد  ، النار 
ابن اهللا فيقال هلم كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا  املسيح

فيشار إليهم ] اشربوا : فيقال [تبغون فيقولون َعِطشنا يا ربنا فاسقنا 
أال َترُِدون فيحشرون إىل جهنم كأا سراب حيطم بعضـها بعضـا   

  ١٤٩}فيتساقطون يف النار
  ه ويتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاوير{

  ١٥٠}فيتمثل هلم ما كانوا يعبدون فينطلقون 

                                 
  ١٨٣مسلم  ٤٥٨١البخاري  ١٤٩
  حديث الصور  ١٥٠

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبَواُبَها { 
  الزمر })٧١(

وسيق الذين كفروا إىل جهنم سوقا عنيفا زمرا أفواجا بعضها علـى  
  أبواا السبعة كل أمة على حدة حىت إذا جاءوها فتحت ، إثر بعض 

  وكانت مغلقة قبل ذلك
فيتبع كل إنسان ما كان يعبد فال يبقى أحد كان يعبد صنماً وال وثناً 

  وال صورة إال ذهبوا حىت يتساقطوا يف النار
إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمـْن ُدوِن اللَّـِه َحَصـُب َجَهـنََّم أَْنـُتْم لََهـا       {

آِلَهـةً َمـا َوَرُدوَهـا َوكُـلٌّ ِفيَهـا       لَْو كَانَ َهُؤلَاِء) ٩٨(َوارُِدونَ
  األنبياء }) ٩٩(َخاِلُدونَ

  وكلهم خملدون يف النار ال خيرجون منها 
  ١٥١يف عرصات القيامة وشداويبقى كل من كان يدعي اإلميان 

                                                                           
  

  واآلن يا أخي بعدما تبني لك أن األمر عظيم ففيمن تعد نفسك للحشر معهم ؟ ١٥١
  أنت أين أنت ؟. أنت 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@æbº⁄a@ïÇ‡í@æb×@bß@Ý×@õbÔi@ @
  ١٥٢} ويبقى حممد وأمته { 
  ١٥٣}أهل الكتاب مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجر وغرب {

  يبقى من كان يوحد اهللا من األمم السابقة
  ١٥٤}تبقى هذه األمة فيها منافقوها {

                                                                           
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني  ؟ ألنـك   أنت أين تكون يف احملشر ؟ اسأل اهللا أن تكون 

  حتبه وحتبهم 
احذر من هؤالء الذين حيشر مع فرعون وهامان وأيب بن خلف ؟ ألم من إعجام مبا عنـد الكفـار   

  واملشركني من حضارة أصبحوا ينصرون أفكارهم وآرائهم ويبخسوا باملسلمني ويستهزءوا م 
  : لى اهللا عليه وسلم قال أال تعلم أن رسول اهللا ص

  }ال حيب رجل قوماً إال حشر معهم {
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورجاله رجال الصحيح وحسنه حمققوا الترغيـب   ١٠/٢٨٠امع 
٤٤٦١  

  }املرء مع من أحب {
  ٢٦٤٠مسلم  ٦١٧٠البخاري 

  وصححه ٢/٣٧٦احلاكم  ١٥٢
   ١٨٣مسلم  ٤٥٨١البخاري  ١٥٣
  ٨٠٦البخاري  ١٥٤

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تبقى هذه األمة فيها منافقوها يبقى من كان يظهر اإلميان من خملـص  

  ومنافق 
املنافقني يتأخرون مع املؤمنني رجاء أن ينفعهم ذلك بناء علـى مـا    
نوا يظهرونه يف الدنيا ، فيظن املنافقون أن تسترهم باملؤمنني ينفعهم كا

يف اآلخرة كما كان ينفعهم يف الدنيا جهالً منهم ويظنـوا أن ذلـك   
  فيميز اهللا تعاىل املنافقني يف هذا املقام بعدم السجود ، يستمر هلم 

  :فيأيت 
@µÔÏbä¾a@îîànÛ@†ìvÛbi@‹ßþa@ @

يأتيهم اهللا يف غـري  ] كاننا حىت نرى ربنا املسلمني يقولون هذا م[  
فيقول يـا أيهـا   ، جآئهم فيما شاء من هيئته ، الصورة اليت يعرفون 

فما تنتظرون ؟ َتتبُع : يقول [ الناس احلقوا بآهلتكم وما كنتم تعبدون 
[ واهللا مالنا إله إال اهللا وما كنا نعبد غريه ] كل أمة ما كانت تعبد  
فيقـول  ] [  بأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه  يقولون هذا مكاننا حىت

فينصـرف  ] فيقولون نعوذ باهللا منك ال نشرك باهللا شيئا  ، أنا ربكم 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

] وبعـدها [عنهم وهو اهللا الذي يأتيهم ،وميكث ما شاء أن ميكـث  
ما حيبسكم وقد : يأتيهم اهللا يف الصورة اليت يعرفونه فيها  فيقال هلم 

: فيقولـون  ] تنطلقون كما انطلق الناس ما لكم ال [ ذهب الناس ؟
ليلحق كل قوم ما كانوا يعبـدون  : فارقناهم إنا مسعنا منادياً ينادي 

فيقـول هـل تعرفونـه إذا    ] [إننا لنا إهلاً ما رأيناه[وإننا ننتظر ربنا 
  ]رأيتموه ؟ 

يقولـون إن بيننـا   [ فيقال هل بينكم وبينه عالمة ؟ آية تعرفونه ا 
فيقولون الساق ] فيقول ما هي ؟ . رأيناها عرفناها  وبينه عالمة إذا

ويتجلى هلم من ،فعند ذلك يكشف عن ساقه ] يكشف عن ساقه [ 
أنت ربنا : أنا ربكم فيقولون : عظمته ما يعرفون أنه رم  فيقول اهللا 

فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كـان  ، ، فيخرون لألذقان سجداً 
ري ظهره طبقـاً واحـداً أي   يسجد رياء ومسعة فيذهب ليسجد فيص
فال يبقى من كان يسجد من ، يستوي فقار ظهره فال ينثين للسجود 

تلقاء نفسه إال أذن له يف السجود  أي سهل له وهون عليه وال يبقى 
من كان يسجد اتقاًء رياء إال جعل اهللا ظهره طبقاً واحداً كلما أراد 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

اصـل صـلبة   أن يسجد خر لقفاه فأصالب املنافقني تكون بدون مف
  }البقر] قرون[كصياصي

  من يسجد هللا حباً وتقرباً إليه يؤذن له يوم القيامة بالسجود كرامة 
تصبح ظهورهم طبقـة  ، أما من كان يسجد رياء ومسعة من املنافقني 

واحدة صلبة كقرن البقر فإذا أذن له أن يسجد يقع على قفاه نكاالً 
  ١٥٥يريدون السجود فال يستطيعون ، 
) ٤٢(كَْشُف َعْن َساقٍ َوُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َيْوَم ُي{

َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهْم 
  القلم })٤٣(َساِلُمونَ 

                                 
احلـاكم  ، ١٨٣،  ١٨٢مسلم  ٤٥٨١،  ٨٠٦ا السياق مجع مجعته من عدة روايات البخاريهذ ١٥٥
وتصحيح األلباين يف صحيح ،  ٣٤٣ – ١٠/٣٤٠امع  ٤٧٩البعث والنشور  ٤/٥٨٩، ٢/٣٧٦

  ٣٥٩١الترغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وهو مقام هائل ميتحن اهللا به عباده ليميز اخلبيث من الطيب ، وذلك 
ظانني أن ، زاعمني أم منهم ، نه ملا بقي املنافقون خمتلطني باملؤمنني أ

  فامتحنهم اهللا ، كما جاز يف الدنيا ، ذلك جيوز يف ذلك الوقت 
مث يقال للمسلمني ارفعوا رءوسكم إىل نـوركم بقـدر أعمـالكم    {

  فيعطون نورهم على قدر أعماهلم 
ومنهم  ،ني أيديهم فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل العظيم يسعى ب 

من يعطى نوره أصغر من  ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيـده  
ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حىت يكون أخرهم من يعطى نـوره  
على إام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قـدم قدمـه وإذا   

  ١٥٦}أُطفىء قام 
@@@@@@ŠìäÛa@kzi@µÔÏbä¾a@îàní@ŠìäÛa@õbİÇhi@b›ícë

áèäß@ @

                                 
صححه األلباين يف ،  ٣٤٣– ١٠/٣٤٠امع  ٤٧٩البعث والنشور  ٤/٥٨٩، ٢/٣٧٦احلاكم  ١٥٦

   ٣٧٠٤صحيح الترغيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  أعطى كل إنسان منهم نوراً  وقد 
يلقى املنافقون يـوم  ء الرباين الذي هو من جنس العمل مث يأيت اجلزا

القيامة عذام يشبه عملهم يف الدنيا إم يوم القيامة يف الظلمـات  
يسحب منهم النور و مير املؤمنني يسعى نورهم بني أيديهم و بأميام 

  لغهم  اجلنة دار النعيم يهديهم يف هذه الظلمات وعبور الصراط ويب
َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم { 

  احلديد} )١٤(ُبْشَراكُْم الَْيْوَم 

فيحاول املنافقني السري يف نور املؤمنني كما كانوا يف الدنيا يسـريون  
عون مسايرم يظلم عليهم ما قدموا من معهم نفاقاً إال أم ال يستطي

سيئات فيقولون للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فيقال هلـم  
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً من أعمالكم الصاحلات فإذا التفتـوا  
وراءهم ضرب بينهم وبني املؤمنني بسور له باب ال يدخله إال الذين 

اطنه وهو ما يقـع يف جهـة   أمنوا وهذا السور له باطن و ظاهر أما ب
املؤمنني ففيه الرمحة فيه دار النعيم اجلنة و أما ظاهره و هو ما يقع يف 

  جهة املنافقني فيأيت من قبله العذاب عذاب نار جهنم 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وهذا من خداع اهللا هلم ومكره م كما كانوا خيدعون املـؤمنني يف  
خالطوهم يف الدنيا يطفيء نورهم وحييل بينهم و بني املؤمنني بعد أن 

بعض احملشر فينادي املنافقون من ظاهر السور املؤمنني وهم يف باطنه 
أمل نكن معكم يف الدنيا فلماذا ال نكون معكم يف اآلخرة ؟ فيقـول  

بلى كنتم معنا يف الظاهر و لكن مل تكونـوا معنـا يف   : املؤمنون هلم 
ن و احلقيقة لقد فتنتم أنفسكم بالكفر و تربصتم يف مواقع الكـافري 

ارتبتم فيما أنزل اهللا وغرتكم األماين اليت كنتم تتمنوا بسـلوككم  
  مسلك النفاق و لبثتم على حالتيكم هذه حىت جاءكم املوت

  :يقول تعاىل  
َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُروَنا َنقَْتبِْس ِمْن { 

ا َوَراَءكُْم فَالَْتِمُسوا ُنوًرا فَُضرَِب َبْيَنُهْم بُِسورٍ لَُه ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجُِعو
ُيَناُدوَنُهْم أَلَْم ) ١٣(َباب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب

ْبُتْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى َولَِكنَّكُْم فََتْنُتْم أَْنفَُسكُْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَت
  احلديد} )١٤(َوغَرَّْتكُْم الْأََمانِيُّ َحتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُر

  عندما يروا اهللا قد ،ويكرم اهللا املؤمنون فيتمم هلم نورهم وال خيزيهم 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

خدع املنافقني وخزاهم بسحب النور منهم وعنـد ذلـك يـدعوا    
  ليهم نورهم فيكرمهم بذلكاملؤمنون اهللا تعاىل أن يتم ع

َيْوَم لَا ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم { 
َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

التحرمي} ) ٨(قَِدير  

مبا فيهم من عصاة وأمـا املنـافقون   كون العبور للجسر للمؤمنني وي
  ١٥٧املنافقني يطفئ نورهم ويسقطون يف النار ، فيسقطون يف جهنم 

                                 
  أنت أين أنت ؟ أين أنت عند الدعوة إِلَى السُُّجوِد ؟. واآلن يا أخي أنت  ١٥٧

  اسأل اهللا أن تكون  مع من يسجد هللا حباً وتقرباً إليه فيؤذن له يوم القيامة بالسجود كرامة ؟
ـ  لبة اسأل اهللا أال تكون  مع من يسجد رياء ومسعة ؟ مع املنافقني الذين تصبح ظهورهم طبقة واحدة ص

  كقرن البقر فإذا أذن له أن يسجد يقع على قفاة نكاالً ؟
  أنت أين أنت ؟ . أنت  

  أين أنت عندما يسعى نور املؤمنني بني أيديهم يف ظلمات يوم القيامة ؟ 
اسأل اهللا أن تكون من يهديه نوره يف هذه الظلمات إىل أن يصل به إىل جنات النعيم ؟ ألم كـانوا يف  

  ا هدي الشريعة اإلسالمية هدي الشريعة احملمدية الدنيا ممن اتبعو
اسأل اهللا أال تكون  مع من يسحب نوره ؟ وهو يف أشد االحتياج إليه ويدعوا املؤمنني أن ميشـي إثـر   

  نورهم لكن دون جدوى ؟ ألن اهللا مكر به ألنه كان يف الدنيا منافق   
  ن شأ اهللاحلديث عن الصراط وعبور الصراط سوف نأيت عليه يف موضعه أ



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  على جسر جهنم كالليب وحسك تأخذ من شاء اهللا مث يطفأ نور { 
املنافقني مث ينجوا املؤمنني فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلـة  

  ١٥٨}البدر
  ا إىل النار الكفار ذهبوو

  ويأيت موطن 
ãfiÛ@õb›ÔÛa@ @

ويشمل العرض على اهللا وتناول الصحف وعرض الذنوب واملعاصي 
على املسيئني وكذا القضاء بني النـاس يف الـدماء ويف املظـامل ويف    

  القصاص 
  ويف اخلصومات

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليس معهم شيء ، مث ، اً حيشر اهللا الناس يوم القيامة عراة غرالً ُبهم{ 

أنا امللك أنا الديان ، و ال ينبغـي  : يناديهم بصوت يسمعه من قرب 

                                 
   ١٩١مسلم  ١٥٨

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل اجلنة حـق  
حىت أقصه منه ، وال ينبغي ألحد من أهل اجلنـة أن يـدخل اجلنـة    

كيف  }وألحد من أهل النار عنده حق حىت أقصه منه ، حىت اللطمة 
عليه  قال صلى اهللا{؟ و إنا إمنا نأيت اهللا عز و جل عراة غرالً ُبهما ؟ 

  ١٥٩}السيئاتباحلسنات و: وسلم 
‹ÈÛa@ @

يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات فأما عرضـتان فجـدال   { 
ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي فآخذ بيمينه 

  ١٦٠}وآخذ بشماله
  -:العرض عرضان 

                                 
حسنه األلباين يف صـحيح األدب  ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٤٣٨احلاكم  ،   ٣/٤٩٥املسند  ١٥٩

   ٩٧٠الفرد 
  حسن رواية البيهقي يف البعث والنشور  املوقوفة   ١١/٤١٠ابن حجر يف الفتح  ١٦٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وهو عرض اخلالئق كلهم على رم عز وجـل باديـة لـه    .  عام
وهذا يدخل فيه مـن ينـاقش   . صفحام ال ختفى عليه منهم خافية 

  احلساب ومن ال حياسب 
عرض معاصي املؤمنني عليهم وتقريرهم ا وسترها عليهم : والثاين 

  ومغفرا هلم 
انه وليس ذلك العرض عليه سـبح ، تعرض العباد على اهللا حلسام 

وإمنا هو عـرض االختبـار والتـوبيخ    ، ليعلم به ما مل يكن عاملا به 
تعرضون ال خيفى على اهللا سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم ، باألعمال 

  أو أفعالكم خافية كائنة ما كانت 
وإمنا ، تعرضون غري خاف عليه عز وجل سر من أسراركم قبل ذلك 

  غة يف العدل العرض إلفشاء احلال وإقامة احلجة واملبال
واجلدال للكفار واملنافقني جيادلون ألم ال يعرفون رم فيظنون إم  

  إذا جادلوا جنوا 
Ñz—Ûa@ÉíŒìm@‹ÈÛa@åßë@ @

Ñz—Ûa@âýna@ @

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُْولَِئَك َيقَْرُءونَ {
  . األسراء} )٧١(ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا ِكَتاَبُهْم َولَا

  املراد بكتابه ما كتبت املالئكة فيه وهو ما فعله يف الدنيا 
فتتعدد صـحف العبـد   ، وأعمال كل يوم وليلة تكتب يف صحيفة 

الواحد وتوصل له فيؤتاها موصولة وقد ينسـخ مـا يف مجيعهـا يف    
  صحيفة واحدة

إِِّي ) ١٩(نِِه فََيقُولُ َهاُؤْم اقَْرُءوا ِكَتابِيفَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمي{
  احلاقة} ) ٢١(فَُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة)٢٠(ظََننُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحَسابِي

خيرب تعاىل عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه أنه من شـدة  
فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرءوا كتابيه أي خذوا اقرءوا كتابيه 

  ألنه يعلم أن الذي فيه خري وحسنات حمضة 
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إين ظننت أين مالق حسابيه حني جنا يـوم  
القيامة قد كنت موقنا يف الدنيا أن هذا اليوم كائن ال حمالة فهـو يف  

  عيشة راضية



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ومن املؤمنني من يأخذ كتابه بيمينه فُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا ويرجع إىل 
  بسوطأهله م

 )٨( فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا )٧(ِ فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِه{ 
  االنشقاق })٩(َوَينقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا

  أو ألنه ممن بدل اهللا سيئاته حسنات 
ومن املؤمنني من يعطى كتابه بيمينه يف ستر من اهللا فيقـرأ سـيئاته   

ئة تغري لونه حىت مير حبسناته فيقرؤها فريجع إليه لونـه  فكلما قرأ سي
مث ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقـول هـاؤم   

  اقرءوا كتابيه 
إن اهللا يوقف عبده يوم القيامة فيظهر سيئاته يف ظهر صحيفته فيقول 
له أنت عملت هذا فيقول نعم أي رب فيقول له إين مل أفضحك بـه  

  ت لك وإين قد غفر
) ٢٥(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيالَْيَتنِي لَْم أُوَت ِكَتابِي {

َما أَغَْنى َعنِّي ) ٢٧(َيالَْيَتَها كَاَنْت الْقَاِضَيةَ ) ٢٦(َولَْم أَْدرِ َما ِحَسابِي 
مَّ ثُ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه ) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانِي ) ٢٨(َماِلي 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُوُه ) ٣١(الَْجِحيَم َصلُّوُه 
َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ ) ٣٣(إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعِظيمِ ) ٣٢(

  احلاقة} ) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحِميم ) ٣٤(الِْمْسِكنيِ 

إخبار عن حال األشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه يف العرصات  وهذا
ومل أدر  دم فيقول يا ليتين مل أوت كتابيهبشماله فحينئذ يندم غاية الن

متـىن  ، حسابيه يا ليتها كانت القاضية يعين موتة ال حياة بعـدها   ما
ما أغىن عين ماليه هلك ، ١٦١املوت ومل يكن يف الدنيا أكره إليه منه 

                                 
  أين أنت عند استالم الصحف  ١٦١

  أنت أين أنت . أنت 
  مع من يرجع ألهله مسرور الستالمه كتابه بيمينهاسأل اهللا أن تكون  

 } ِ َوَينقَِلُب إِلَى أَْهِلِه ) ٨(فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا ) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِه
  االنشقاق})٩(َمْسُروًرا

فيأخذ كتابه بشماله من وراء اسأل اهللا أال تكون مع من ميد ميينه ليأخذ كتابه فيجذبه ملك فيخلع ميينه 
ظهره ويده ملفوفة وهو يتحسر  ويدعو باهلالك ألنه كان يف أهله مبسوط يف الدنيا بالضحك و التفكه 

  و ال يعمل لآلخرة حساب  كأنه ال يرجع إىل اهللا ؟
إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه )١٢(َسِعًريا َوَيْصلَى)١١(فََسْوَف َيْدُعو ثُُبوًرا)١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه{

 األنشقاق }إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيُحوَر)١٣(َمْسُروًرا



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

نيه أي مل يدفع عين مايل وال جاهي عذاب اهللا وبأسه بـل  سلطاعين 
خلص األمر إيل وحدي فال معني يل وال جمري فعندها يقول اهللا عـز  
وجل خذوه فغلوه مث اجلحيم صلوه أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفـا  
من احملشر فتغله أي تضع األغالل يف عنقه مث تورده إىل جهنم فتصليه 

سلسلة تدخل يف أسته مث خترج من فيه حىت ال يقوم إياها ، احلبة من ال
  على رجليه 

@òßbîÔÛa@âìí@kb¥@òßc@Þëc@å®ë@ @
  ائر األمم وهذا تكرمياً من اهللا باألولوية هلذه األمة على س

  :سلم لنيب صلى اهللا عليه واقال 
أين األمـة  : األمم وأول األمم حسـاباً يوم القيامة يقال آِخُرحنن {

  ١٦٢}األولون اآلخرونفنحن  األمية بنبيها؟
  : لنيب صلى اهللا عليه و سلم  ا قال

جـل   اللــه أنتم موفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها علـى  {
  ١٦٣}وعال

                                 
   ٢٣٧٤صححه األلباين يف الصحيحة ، صحيح  قال يف الزوائد إسناده ٤٢٩٠ماجة  ابن ١٦٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@üëc@ZÝà“íë@bàèäîi@bàîÏ@‘bäÜÛ@õb›ÔÛa@ @
Q@M@@õbß‡Ûa@À@õb›ÔÛa 

  فيما يتعلق مبعامالت اخللق  
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

      ١٦٤} ني الناس يوم القيامة يف الدماء أول ما يقضى ب{
  أول اخلصوم يف الدماء يوم القيامة 

  احلج })١٩(َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِّهِْمُ {
وعبيدة بن احلارث وعتبة وشيبة ، الذين برزوا يوم بدر محزة وعلي { 

  ١٦٥ ففيهم نزلت اآلية} ابنا ربيعة والوليد بن عتبة
  وبعد ذلك

  كل قتيل يف سبيل اهللا ويأمر اهللا عز وجل كل من قتل فيحمل يأيت { 
  ١٦٦} رأسه تشخب أوداجه 

                                                                           
   ٦٢٩٤حسنه األلباين يف املشكاة  ،   الذهيب ووافقهصححه احلاكم  حديث حسن  وقال يالترمذ ١٦٣
   ١٣٩٧الترمذي ،  ٦٥٣٣البخاري  ١٦٤
 ٣٠٣٣مسلم  ١٦٥
  حديث الصور  ١٦٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
يأيت املقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليـد األخـرى   {

تشخب أوداجه دما حىت يأيت به العرش فيقول املقتول لرب العـاملني  
} قاتل تعست ويذهب به إىل النـار هذا قتلين فيقول اهللا عز وجل لل

١٦٧  
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

جييء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلين فيقول اهللا له {
مل قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإا يل وجييء الرجـل  
آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلين فيقول اهللا له مل قتلته فيقـول  

  ١٦٨}ون العزة لفالن فيقول إا ليست لفالن فيبوء بإمثهلتك
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
    ٨٠٣١صححه األلباين يف الصحيح ،   ٧/٨٥,٨٧النسائي ، وحسنه  ٣٠٢٩الترمذي ١٦٧
صـححه  ، صـححه لغـريه    ١٩١مصطفى العدوي يف األحاديث القدسية ،  ٣٤٦٠النسائي  ١٦٨

    ٨٠٢٩األلباين يف الصحيح 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

جييء املقتول يوم القيامة بقاتله متعلق به فيقول اهللا عز وجل فـيم  {
  قتلتم 

  ١٦٩}هذا فيقول يف ملك فالن 
، وال مظلمة ظلمها إال أخذ ـا  ، فال تبقى نفس قتلها إال قتل ا{ 

  ١٧٠}شيئة اهللا إن شاء عذبه وإن شاء رمحه وكان يف م
R@M@@@bÄ¾a@À@õb›ÔÛa 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جييئ الظامل يوم القيامة حىت إذا كان على جسر جهنم بني الظلمـة  { 

والوعرة لقيه املظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به ، فما يـربح الـذين   
َيرتُِعوا مـا يف أيـديهم مـن     يقضون من الذين ظَلَُموا حىت ظُِلُموا

مثل [فإن مل تكن هلم حسنات أدرك عليهم من سيئام  ١٧١احلسنات
  حىت يوردوا ] ما ظلموا

                                 
صححه مصـطفى العـدوي يف األحاديـث    ،  ٢/١٦٥يف الكبري  الطرباين ،  ٥/٣٧٣املسند   ١٦٩

    ٨٠٣٢صححه األلباين يف الصحيح ،  ١٩٢القدسية 
  حديث الصور ١٧٠
  فكل مظلمة يقابلها عند اهللا مقدار من احلسنات ويقابلها أيضاً مقدار من السيئات  ١٧١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

                                                                           
ذا القدر من احلسنات ينفـع  فالظامل يعطي من حسناته للمظلوم مقدار ما يقابل املظلمة اليت ظلمه ا وه

املظلوم ألنه حمتاج للحسنات فكلما زادت حسناته كلما ارتفعت مكانته يف اجلنة ارتفعت مرتلتـه ألن  
  اجلنة درجات عظيمة 

قد يكون املظلوم حمتاج للحسنات عند امليزان فقد تكون حسناته أقل من سيئاته فعندما يأخذ حسنات 
  رجح كفة حسناته وتدخله اجلنةمن الظامل قدر ظلمه فقد تنفعه وت

  فإن مل يكن عند الظامل حسنات أخذ من سيئات من ظلم منه مبقدار املظلمة 
فلو كان مثالً مقدار السيئات اليت أخذها املقابل هلا عذاب مائة عام يف النار فترفع مـن املظلـوم وال   

  ثر فأكثر يعذب عليها ألن الظامل يأخذها عنه ويعذب هو املائة عام مثالً وإن أك
  واآلن يا أخي أين أنت من دماء اآلخرين 

  أين أنت، أنت . أنت 
اسأل اهللا أال تكون مع ارمني من يتمنوا أن يفتدوا من العذاب بأقرب الناس إليهم زوجام أوالدهـم  

  إخوانه ؟ ألم كانوا يف الدنيا حياربون الدين وأهله
َوَمْن )١٣(َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتْؤويِه)١٢(َوَصاِحَبِتِه َوأَِخيِه)١١(ذَابِ َيْوِمِئٍذ بَِبنِيِهَيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي ِمْن َع{

  املعارج} ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ ُينجِيِه
، آبـائهم ، أبنـائهم   ، اسأل اهللا أن تكون مع الشهداء الذين ينفعون بشفاعتهم من أرادوا أن ينفعوه 

   أقارم ، أزواجهم 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم ، ألم دافعوا عن الدين وسعوا لنشره وتصدوا للكفار واملشركني واملنافقني 

  }الشهيد يشفع يف سبعني من أهل بيته {
   ٣٧٤٧صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٤٦٤١ابن حبان ،  ٢٥٢٢أبو داود 

  تاع ؟ أتدرون ما املُفِلس ؟ املُفِلس فينا من ال درهم له وال م{

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

                                                                           
إن املُفِلس يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأيت قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، 
وَسفََك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته ، قبـل  

  }أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، مث طرح يف النار
  : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر

من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها فإنه ليس مث دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه مـن  {
  }حسناته فإن مل يكن له حسنات أُخذ من سيئآت أخيه فطرحت عليه 

  ٢٤١٤ابن ماجه ،   ٢٤١٩الترمذي ،  ٦٥٣٤البخاري 
هذا فالن ابن فالن فمن كان له حق فليأت ، : الناس وينادي مناد يؤخذ بيد العبد فينصب على رؤوس 

يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتـيهم ، فيقـول   : آت هؤالء حقوقهم ، فيقول : فيأتون فيقول الرب 
خذوا من أعماله الصاحلة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته ، فإن كان ناجياً وفضل من حسناته : للمالئكة 

ألبن أيب   ٤٠٥/  ١١ل ضاعفها اهللا حىت يدخله ا اجلنة عزاه ابن حجر يف الفتح مثقال حبة من خرد
  الدنيا من حديث ابن مسعود
  أين أنت من ظلم العباد ؟

أين أنت اسأل اهللا أن تكون  مع من يتحلل من مظامله لآلخرين ؟ فال خياف على حسناته ، انت . أنت 
  يوم القيامة

  لسني ؟ اخلاسرين حسنام ؟احذر أن تكون  مع الظلمة املُف
مع من أنت اسأل اهللا أن تكون  مع اآلمنون من الفزع يف اآلخرة ألم كـانوا جيمعـون احلسـنات    

  بأعماهلم الصاحلات ؟
  النمل })٨٩(َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْير ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ{

يكب وجوههم يف النار ألنه جرى وراء أهوائه وشهواته فنكب يف املعاصي اسأل اهللا أال تكون  مع من 
  واملنكرات فلم حيصد إال السيئات ؟



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ١٧٢}الدرك األسفل من النار 
َوَمْن )١١١(َوَعَنْت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما{

) ١١٢(ِمن فَلَا َيَخاُف ظُلًْما َولَا َهْضًماَيْعَملْ ِمْن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤ
  طه}

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن املُفِلس يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأيت قد شـتم  { 

هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وَسفََك دم هذا، وضرب هـذا،  

                                                                           
  النمل })٩٠(َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُتْم َتْعَملُونَ{
يه وسلم جلس بني يديه فقال يا رسول اهللا إن يل مملـوكني  رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عل{

َيكذبونين وَيخونونين وَيعصونين وأضرم وأشتمهم فكيف أنا منهم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوم كـان  : وسلم 

بقدر ذنوم كان كفافا ال لك وال عليك وإن كان عقابك إياهم فوق فضال لك وإن كان عقابك إياهم 
فجعل الرجل يبكي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه } ذنوم اقتص هلم منك الفضل الذي بقي قبلك 

وسلم ويهتف وقال الرجل يا رسول اهللا ما أجد شيئا خريا من فراق هؤالء يعين عبيده أشـهدك أـم   
  }كلهم أحرار

 ٣٦٠٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣١٦٥والترمذي  ٦/٢٨٠د أمح  
،   ٢١٠١ضعفه األلباين يف الترغيب ، رواه الطرباين يف األوسط ورجاله وثقوا  ١٠/٣٥٤امع   ١٧٢

  حسن ٥٢٨٤الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ه ، قبل فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسنات
أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، مث طـرح يف  

  ١٧٣}النار
ويعطى خصماؤه من أصل األجر وليس من مضاعفة األجر ألن ذلك 

  ١٧٤من فضل اهللا خيتص به من واىف يوم القيامة مؤمناً 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

  ١٧٥}من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته{
 تعاىل بني من بقي من خلقه حىت ال تبقى مظلمة ألحد مث يقضي اهللا{

 حىت إنه ليكلف شائب، عند أحد إال أخذها اهللا للمظلوم من الظامل 
  ١٧٦}اللنب باملاء مث يبيعه أن خيلص اللنب من املاء

                                 
   ٢٤١٨الترمذي ،  ٢٥٨١مسلم  ١٧٣

فنيت حسناته أخذ من خطايا  يعطى خصماء املؤمن املسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيآته فإن
 خصومه فطرحت عليه مث يعذب إن مل يعف عنه ، فإذا انتهت عقوبة تلك اخلطايا أدخل اجلنة بإميانه ، 

  عن البيهقي مع تصريف    ٤٠٤/  ١١نقله ابن حجر يف الفتح  ١٧٤
   ٢٤١٤صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ٢٤١٤ابن ماجة  ١٧٥
  حديث الصور ١٧٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

S@M@@@™b—ÔÛa 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

     ١٧٧  }من ضرب مملوكه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة{
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

ينصب لكل غادر لواء يوم القيمة بقدر غدرته ولواءه عند إسـته  { 
  ١٧٨})عند مؤخرته(

pbßì—©a@À@õb›ÔÛa 
  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ١٧٩} أول خصمان جاران { 
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صـححه األلبـاين يف صـحيح    ، والطرباين بإسناد حسن  ٣٤٥٤رواه البزار ١٠/٣٥٣امع  ١٧٧

     ٣٦٠٧الترغيب 
  ٢٦٤٢صححه األلباين يف الصحيح ، وقال حسن صحيح  ٢١٩١الترمذي  ١٧٨
رواه أمحد والطرباين وأحدى إسنادى الطرباين رجاله رجـال   ٨/١٧٠امع ،   ٤/١٥١املسند  ١٧٩

  ٣٧٦٤حسنه حمققوا الترغيب ، الصحيح 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

دمها مـن  جتدون الرجلني جارين يف األرض أو يف الدار فيقتطع أح{ 
} حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع ارضني يوم القيامـة  

  ١٨٠ خيسف به األرض فتصري البقعة املغصوبة يف عنقه كالطوق
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٨١}من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني{ 
 ه يوم القيامة من أسفلمن سرق شربا من األرض أو غلة جاء حيمل{

  }األرضني 
من أخذ من طريق املسلمني شربا طوقه اهللا يوم القيامة مـن سـبع   {

  ١٨٢} أرضني
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ١٨٦٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥/٣٤١املسند   ١٨٠
   ٢٤٥٣البخاري  ١٨١
  ١١٧٢ضعفه األلباين يف الترغيب ، ابن حجر قال وإسناده حسن ،  ٢/١٥٣الطرباين الكبري  ١٨٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

أميا رجل ظلم شربا من األرض كلفه اهللا أن حيضره حىت يبلغ آخر {
كلف أن {و}سبع أرضني مث يطوقه يوم القيامة حىت يقضى بني الناس

  ١٨٣}حيمل تراا إىل احملشر 
فليس حصاة من أرض يأخذها إال طوقها يوم القيامة إىل قعرها وال {

  ١٨٤}يعلم قعرها إال اهللا الذي خلقها 
  من عدل اهللا يالحق الظاملني بالعقوبة على ظلمهم

  :  صلى اهللا عليه وسلم يف الرشوة قال رسول اهللا
واهللا ال يأخذ أحد منكم منها شيئا بغري حقه إال لقي اهللا تعاىل حيمله {
وم القيامة ، فال أعرفن أحدا منكم لقي اهللا حيمل بعريا له رغـاء أو  ي

  بقرة 
  ١٨٦ } ١٨٥ هلا خوار أو شاة تيعر

                                 
   ١٨٦٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٢/٢٧٠الطرباين الكبري  ،  ٤/١٧٣املسند   ١٨٣
   ٢٧٨٥حسنه حمققوا الترغيب ،  ١١٧١فه األلباين يف الترغيب ضع،  ١/٣٩٧املسند  ١٨٤
  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق ١٨٥

  }خميطا فما فوقه فهو غال يأيت به يوم القيامة من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا { 
 ١٨٣٣مسلم 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وهذا يف حق الذي يوليه اهللا عمل فيقول هذه لكـم وهـذه هديـة    
  أهديت يل 

كمـا يأخـذ   ،وهو حرام وظلـم  ، ومن أكل أموال الناس بالباطل 
  هو الغلول املوظفون من األموال العامة بغري حق فهذا 

َمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََسـَبْت  { َ
  آل عمران })١٦١(َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ

@bîãbq@Z@‘bäÛa@lby@ @
  احلساب هو تعريف اهللا سبحانه اخلالئق مقادير اجلزاء على أعماهلم 

  وتذكريه إياهم مبا قد نسوه 
ومن احلساب أيضاً إجراء القصاص بني العباد فيقتص للمظلوم من  

  الظامل 
  واحلساب متفاوت فمنه احلساب العسري ومنه احلساب اليسري

  الناس واحلساب الكفار يكونون قد ذهبوا إىل النار ويبقى املؤمنون مبا 

                                                                           
   ١٨٣١مسلم ، البخاري   ١٨٦
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ى ثالثة أقسام صنف ال حساب علفيهم من عصاة وهم يف احلساب 
ون ألف وصنف حسام حساب يسري وصنف مـن  هم السبعهلم و

  حوسب عذب 
Òbä–c@òqýq@lb¨a@À@‘bäÛa@ @

@üëc@Z@la‰Ç@üë@áèîÜÇ@lby@ü@åß@ @
  :  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

النيب مير معه األمة والنيب مير معه النفر والنيب مير معـه العشـرة   { 
سواد كثري قلت  والنيب مير معه اخلمسة والنيب مير وحده فنظرت فإذا

هؤالء أميت قال ال ولكن انظر إىل األفق فنظرت فإذا سواد  يا جربيل
كثري قال هؤالء أمتك وهؤالء سبعون ألفا قدامهم ال حساب عليهم 
وال عذاب قلت ومل ؟ قال كـانوا ال يكتـوون وال يسـترقون وال    

  ١٨٧}يتطريون وعلى رم يتوكلون 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
    ٢٤٤٦الترمذي ،   ١/٤٠١املسند  ،    ٦٥٤١البخاري  ١٨٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وعدين ريب أن يدخل من أميت سبعني ألفا بغري حساب وإين ألرجو { 
 مأن ال يدخلوها حىت تبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرا ريك

  ١٨٨}مساكن يف اجلنة 
  وباستثناء السبعون ألف 

@æb»‹m@æë†@éiŠ@éÛdíë@üc@a‡yc@áØäß@bß@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سيكلمه اهللا يوم القيامة ليس بـني اهللا وبينـه   ما منكم من أحد إال {
  ١٨٩}ترمجان 

ليقفن أحدكم بني يدي اهللا ليس بينه وبينه حجـاب وال ترمجـان   {
  ١٩٠}يترجم له 

                                 
صـححه  ،  ٥/٥١والطرباين يف الكبري   ١/١٨٢والطيالسي  ١/٤٤٦ابن حبان  ١٦/ ٤املسند  ١٨٨

   ٢٤٠٥األلباين يف الصحيحة 
    ٦٥٣٩البخاري  ١٨٩
  ١٠١١مسلم  ،  ١٣٤٧،  ١٣٤٥البخاري  ١٩٠



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

والناس الذين يقفون بني يدي رب العاملني للحساب متفـاوتون يف  
حسام فمنهم من حياسب حساباً يسرياً ومنهم من حياسب حسـاباً  

  عسرياً
@bîãbq@Zåß@aí@biby@kb±@ @

@éîÜÇ@a@òäß@áÜÈîÛ@éiìã‰i@‹ÔîÛ@ÞdŽí@åßû¾a@ @
إن اهللا يدين املؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنـب  { 

أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حىت إذا قـرره بذنوبـه   كذا 
ورأى يف نفسه أنه هلك قال سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك 

  ١٩١} اليوم 
Ûbq@br@Z@l‰ÈîÏ@kb±@åß@ @

العاصي يسأله اهللا عن النعم لتوبيخه يف نسيان لقاء اهللا املنعم عليـه  
  ذه النعم

l‰Ç@‡ÔÏ@”Óìã@åß@ @
  : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                 
   ١٨٣ابن ماجه ،  ٢٧٦٨مسلم  ،   ٤٤٠٨،  ٢٣٠٩البخاري  ١٩١

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  أليس يقول : قلت : قالت )   -هلك –من نوقش احلساب عذب { 
ذلك العرض :  قال  .١٩٢فسوف حياسب حساباً يسرياً  :  اهللا تعاىل 

 {١٩٣  
ليس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إال عذب أي ليس أحد حياسب 
حساب استقصاء يوم القيامة إال هلك أي يف النـار جـزاء علـى    

  السيئات 
  ١٩٤اليت أظهرها حسابه

                                 
  }عنه أن ينظر يف كتابه فيتجاوز له { احلساب اليسري  ١٩٢

 إمنا ذلك العرض  ٢٨٧٦مسلم  
   ٦٥٣٧،  ٦٥٣٦البخاري  ١٩٣
على سيئاته فذاك الذي يدخل اجلنة بغري حساب ، ومن اسـتوت حسـناته    من زادت حسناته{ ١٩٤

وسيئاته فذاك الذي حياسب حساباً يسرياً مث يدخل اجلنة ، ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي 
  }هأوبق نفسه وإمنا الشفاعة يف مثل

من مسند جابر  ٣٩٧٥١عزاه ألبن أيب حامت واحلاكم ويف كرت العمال   ١١/٤١٠ابن حجر يف الفتح 
   بن عبد اهللا

هذا احلديث فيه توضيح أن من يدخل اجلنة بغري حساب فقط من زادت حسناته على سيئاته أما ميـزة  
  السبعني ألف أم يدخلون بدون حساب وال عذاب  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
 صرا ومااليؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول اهللا له أمل أجعل لك مسعا وب{

وولدا وسخرت لك األنعام واحلرث وتركتك ترأس وتربع فكنـت  
تظن أنك مالقي يومك هذا قال فيقول ال فيقول له اليوم أنساك كما 

  } نسيتين

                                                                           
ة يف صعيد واحد فيسمعهم الداعي وتبعدهم البصر مث يقوم منادي فينادي يقول حيشر الناس يوم القيام{

سيعلم أهل اجلمع اليوم من أوىل بالكرم فيقول أين الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء فيقومون وهم 
  قليلون فيدخلون اجلنة بغري حساب مث يعود فينادي أين الذين   ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكـر اهللا 

  اآلية 
  تتجاىف جنوم فيقومون وهم قليلون فيدخلون اجلنة بغري حساب مث يعود فينادي فيقول أين الذين   
  }عن املضاجع  فيقومون وهم قليلون فيدخلون اجلنة بغري حساب مث سائر الناس فيحاسبون

عزاه  ٥٥٦٥إسناده ضعيف فيه عبد الرمحن الواسطي وهو ضعيف املشكاة ٥/١٧٩إسحاق بن راهوية 
  األلباين للبيهقي يف الشعب 

يعرب الذين ال حساب عليهم الصراط املنصوب على جهنم وكذا يعرب على إثرهم من تبني من حسام 
أم يستحقون اجلنة مث ينتظرون على قنطرة بني اجلنة والنار فعندما يطول انتظارهم يطلبون الشفاعة 

 عليه و سلم يف دخول اجلنة فُيشفع فيدخلون اجلنة كل لدخول اجلنة فيتشفع هلم نبينا حممد صلى اهللا
  هذا حيدث والقضاء مستمر والناس حياسبون

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ١٩٥ ومعىن اليوم أنساك اليوم أتركك يف العذاب كما تركت طاعيت
َحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم َننَساُهْم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهْم الْ{

  األعراف })٥١(كََما َنُسوا ِلقَاَء َيْوِمهِْم َهذَا 
@la‰ÈÜÛ@Úí@ï–bÈÛbÏ@L@a@Áƒ@éÔzÜîÏ@ÕÏbä¾a@bßc
éÛa‡uë@érj‚ë@éöìÛ@ @

  : يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 أمل أكرمـك ، وأسـودك ،  ! أي فـالن  : يلقى اهللا العبد فيقول {

وأزوجك ، وأسخر لك اخليل واإلبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول 
: ال فيقـول  : أفظننت أنك مالقي ؟ فيقول : فيقول : قال . بلى : 

أمل ! أي فـالن  : فإين أنساك كما نسيتين ، مث يلقى الثـاين فيقـول   
أكرمك ، وأسودك ، وأزوجك ، وأسخر لك اخليل واإلبل ، وأذرك 

أوظننت أنك مالقي ؟ : فيقول : قال . بلى  :ترأس وتربع ؟ فيقول 
فإين أنساك كما نسيتين ، مث يلقى الثالث فيقول : ال فيقول : فيقول 

                                 
حسنه مصطفى العدوي يف صحيح األحاديث القدسـية  ، وقال حديث صحيح  ٢٤٢٨الترمذي  ١٩٥
١٠٣   

 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

آمنت بك وبكتابـك وبرسـلك   ! يا رب : له مثل ذلك ، فيقول 
ههنا : وصليت وصمت وتصدقت ، ويثين خبري ما استطاع ، فيقول 

ليـك ، ويتفكـر يف   اآلن نبعث شاهدنا ع: مث يقال له : قال . إذا  
من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختم على فيه ، ويقال لفخـذه  : نفسه 

انطقي ، فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله ، وذلك : وحلمه وعظامه 
  ١٩٦} لَُيعذََر من نفسه وذلك املنافق ، وذلك الذي يسخط اهللا عليه 

يهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا الَْيْوَم َنْخِتُم َعلَى أَفَْواِههِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِد{
  يس} )٦٥(َيكِْسُبونَ

مـا يـتكلم مـن     جتيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام فأول{
  ١٩٧}اإلنسان

@À@µÔÏbäàÜÛ@ô‹‚e@òÛby@I@‹“a@Hlb¨a@À@ @
áèîÜÇ@áèyŠaìu@ñ†bè’ë@áa‡u@ @

                                 
   ١٨/٣٠٤مسلم  ١٩٦
ه األلباين يف صحح، وصححه ٢/٤٧٨احلاكم ،  ٤٢٤/ ١٩الطرباين يف الكبري  ،   ٥/٣املسند   ١٩٧

   ٢٧١٣الصحيحة 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  جادلوا جنوا املنافقني جيادلون ألم ال يعرفون رم فيظنون أم إذا
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

: أمل جترين من الظلم ؟ يقول ! يا رب : خماطبة العبد ربه ، فيقول { 
كفى : إين ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين ، فيقول : فيقول : بلى 

بنفسك اليوم عليك شهيدا ، وبالكرام الكاتبني شهودا ، فيختم على 
مث خيلى بينـه وبـني   . بأعماله  انطقي ، فتنطق: انه فيه ، فيقال ألرك
أي أجادل ( بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل: الكالم ، فيقول 
  ١٩٨})وأخاصم وأدافع

حىت يوم احلساب ١٩٩املنافقني تنطق جوارحهم باحلق لكذم على اهللا 
كما كانوا يف الدنيا خيدعون املؤمنني بإظهار ما ال يؤمنون به يف 

  باطنهم 

                                 
   ٢٩٦٩مسلم  ١٩٨
مع من أنت اسأل اهللا أال تكون مع املنافقني الذين تنطق جوارحهم باحلق لكذم على اهللا حىت يوم  ١٩٩

  احلساب كما كانوا يف الدنيا خيدعون املؤمنني بإظهار ما ال يؤمنون به يف باطنهم ؟ 
  م ألم كانوا يف الدنيا يرمون احملصنات املؤمنات ؟اسأل اهللا أن تكون  مع من تشهد عليهم ألسنته



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ëc@énîã@p‡Ï@åß@éîÜÇ@ó›Ôí@‘bäÛa@Þ@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه { 
نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت استشـهدت  
قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيـل مث أمـر بـه    

ألقي يف النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ  فسحب على وجهه حىت
القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمـت  

كذبت ولكنك تعلمت العلم  العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال
ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر به فسحب 

  على وجهه حىت ألقي يف النار 
ع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت بـه فعرفـه   ورجل وس

نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتـب أن  

                                                                           
َيْوَم )٢٣(ِظيمإِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َولَُهْم َعذَاب َع{

  لنورا })٢٤(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنُتُهْم َوأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم

  انطقي ، فتنطق بأعماله: احذر أن تكون مع الظلمة ممن خيتم على فيه ، فيقال ألركانه  
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هـو   ينفق فيها
  ٢٠٠}جواد فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار

  دت نيتهمفأول من تسعر م النار هؤالء من فس
أول من يدعو به رجل مجع القرآن ورجل يقتل يف سبيل اهللا ورجل { 

كثري املال فيقول اهللا للقارئ أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل قـال  
بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم بـه أنـاء   
الليل وأناء النهار فيقول اهللا له كذبت وتقول له املالئكـة كـذبت   

 بل أردت أن يقال إن فالنا قارىء فقد قيل ذلك ويـؤتى  ويقول اهللا
بصاحب املال فيقول اهللا له أمل أوسع عليك حىت مل أدعك حتتـاج إىل  
أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصـل  
الرحم وأتصدق فيقول اهللا له كذبت وتقول له املالئكـة كـذبت   

ل فالن جواد فقد قيل ذاك ويـؤتى  ويقول اهللا تعاىل بل أردت أن يقا
بالذي قتل يف سبيل اهللا فيقول اهللا له يف ماذا قتلت فيقـول أمـرت   

                                 
   ٣١٣٧النسائي ،  ٢/٣٢٢املسند  ،  ١٩٠٥مسلم  ٢٠٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حىت قتلت فيقول اهللا تعاىل لـه كـذبت   
وتقول له املالئكة كذبت ويقول اهللا بل أردت أن يقال فالن جـرئ  

  أولئك الثالثة أول خلق ، فقد قيل ذاك 
 ٢٠١}م النار يوم القيامة اهللا تسعر  

‹Ì–þa@Ú‹“Ûa@õbí‹Ûa@Ýçc@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال 

  ملن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعماهلم يوم القيامة اذهبوا إىل الذين { 
  ٢٠٢}كنتم تراؤن فاطلبوا ذلك عندهم 

@ @
@ @

                                 
   ٢٣٨٢صححه األلباين يف الصحيحة،  ٤/١١٧ابن خزمية ، وحسنه  ٢٣٨٢الترمذي  ٢٠١

صححه مصـطفى العـدوي يف األحاديـث    ،  ٢٥٣/ ٤لطرباين يف الكبري  ا،  ٥/٤٢٨املسند   ٢٠٢ 
   ١٩القدسية  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@ÕÛb©a@ñ†bjÈi@ÕÜÈní@bàîÏ@†a‹Ïþa@lby@ @
ý–@õ‹¾a@éäÇ@Þdí@bß@Þëc@ém@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن أول ما حياسب به العبد صالته فإن كان أكملها وإال قـال اهللا  {

انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة 
{٢٠٣  

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 فإن صلحت صلح، أول ما حياسب عليه يوم القيامة العبد الصالة { 

أن صلحت فقد أفلـح  }{سائر عمله وأن فسدت فسد سائر عمله 
  ٢٠٤}وأجنح وإن فسدت فقد خاب وخسر 

éîÜÇ@a@áÈäi@‡jÈÜÛ@a@Þaû@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صححه مصطفى العدوي يف ،  ٤٦٧صححه األلباين يف سنن النسائي ،  ٣٢٥النسائي يف الكربى  ٢٠٣

  ١٥صحيح األحاديث القدسية 
 ٣٧٦صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٢٦١٥,٢٦١٧ابن ماجة  ٧/٧٣,٨٤النسائي  ٢٠٤



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

 أن يقال له أمل أصح لك٢٠٥إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة { 
  }جسمك وأروك بن املاء البارد

  التكاثر })٨( ْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِلَُتْسأَلُنَّ َي{
@‹àÈÛaë@Þb¾aë@òz—Ûa@À@éÐäÛ@éÈÐã@åÇ@@‡jÈÛa@Þaû

áÜÈÛaë@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيما أباله ٢٠٦ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن شبابه { 
وعن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم عمل به، وعن ماله من أيـن  

  اكتسبه 

                                 
حساب الناس فيما بينهم وبني رم ، اب الناس متنوع فمنه حساب الناس يف بعضهم البعض حس ٢٠٥

 حساب الناس يف أنفسهم، 
  واآلن يا أخي أين أنت عند احلساب ؟  ٢٠٦
  أين أنت .أنت . أنت 

احذر أن تكون ممن يضر بنفسه فيهلكها باملهالك كالدخان أو املخدرات فتكون سبب يف موته  فيعذب 
  يامة جبنس اإلضراريوم الق

 }     ذبح به يوم القيامة } {به يوم القيامة عذبمن ذبح نفسه بشيء {
    ٢/٣٠٣ ومسلم  ٣٩٣٨ البخاري

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

        ٢٠٧}وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيما أباله 
@Éäß@åÇ@‡jÈÛa@a@Þaûåí‹‚łÛ@éÈÐã@@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
إن اهللا عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدين قال { 

يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني قال أما علمـت أن عبـدي   
علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده يا بـن  فالنا مرض فلم تعده أما 

آدم استطعمتك فلم تطعمين قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العاملني قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمـه أمـا   
                                                                           

  }يوم القيامة  نفسهمن قتل نفسه بشيء عذبه اهللا مبا قتل به { 
  وصححه ١٥٤٣والترمذي  ٢/٣٠٣ مسلم

  قراءتك لكتاب اهللا للقرآنل، فيكرم يوم القيامة ، اسأل اهللا أن تكون  ممن نفع نفسه 
جييء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب َحلِِّه فيلبس تاج الكرامة مث يقول يا رب زده { 

مث يقول يا رب ارض عنه فريضى عنه ويقال له اقره وارقه ويزداد بكل آية حسنة ، فَُيلَبُس ُحلَّة الكرامة 
{  

 ٨٠٣٠رجاه وحسنه األلباين يف الصحيح احلاكم وقال حديث صحيح اإلسناد ومل خي
صححه األلبـاين يف  ،  ١٨٧٥البيهقي يف الشعب، و قال حديث حسن صحيح  ٢٤١٧الترمذي  ٢٠٧

   ٣٥٩٢صحيح الترغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسـقيتك  
فلم تسقين قال يا رب كيف أسـقيك وأنـت رب العـاملني قـال     

  اك عبدي فالن فلم استسق
  ٢٠٨}تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي

@@‚@ÝàÈí@@éãc@Éß@åí‹‚łÛ@éÈÐã@ô‡Èm@åß@õau
ÁÓ@@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنـه  {

 كان خيالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عـن 
  ٢٠٩}املعسر قال اهللا عز وجل حنن أحق بذلك منه جتاوزوا عنه 

                                 
  ١/١٨٣البخاري  يف األدب املفرد   ٢٥٦٩مسلم  ٢٠٨
األدب ،   ١٣٠٧والترمـذي   ٤٦٩٥،  ٤٦٩٤النسـائي  ،  ١٥٦١مسلم ،  ١٩٧١البخاري  ٢٠٩

  ١/١١٠املفرد  
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

æaî¾a@ @
احلساب أمر اللـه جال وعال أن ينصب امليـزان فـإن    انقضى إذا

وإن الوزن إلظهار مقدارها ليكون اجلزاء  األعمال، لتقرير احلساب
  ٢١٠عدل اللـه للبشرية كلها يف ساحة احلساب  وليظهر حبسابه

الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفْس َشْيئًا َوإِنْ  ٢١١يَنَوَنَضُع الَْمَوازِ{
  األنبياء })٤٧(كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ أََتْيَنا بَِها َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني

  :قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
سع يوضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات واألرض لو{ 

ملن شـئت  : يا رب ملن يزن هذا ؟ فيقول اهللا تعاىل : فتقول املالئكة 
     ٢١٢ }سبحانك ما عبدناك حق عبادتك: من خلقي ، فتقول املالئكة 

                                 
  القرطيب ٢١٠
  امليزان واحد ولكنه مجع باعتبار تعدد األعمال املوزونة  ٣/١٨٩قال ابن كثري  ٢١١
  ٣٦٢٦صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٥٨٦احلاكم  ٢١٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

توزن األعمال مبيزان حقيقي له لسان و كفتان يبني ـا رجحـان   
أما كيفية تلك املوازين فهو مبرتلـة  ، احلسنات والسيئات وبالعكس 

  ٢١٣ب ربنا به من الغيكيفية ما أخ
  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

لو أن أهل السماوات السبع واألرضني السبع يف كفة وال إله إال { 
  ٢١٤} كفة مالت م ال إله إال اهللا اهللا يف 

امليزان يكون ملن بقى من أهل احملشر ممن خلط عمالً صاحلاً وآخـر  
  سيئاً من املؤمنني 

توزن إلظهار فضله ،كما توزن أعمـال غـريه   أعمال املؤمن املتقي 
  ٢١٥خلزيه وذله ، وتبكيتاُ له على فراغه وخلوه من كل خري 

òßbîÔÛa@âìí@åíŒaì¾a@@ @

                                 
  صاحل الفوزان   ٢١٣
 

احلاكم ،  ١٢/٢٥٤و الطرباين يف الكبري  ١٠٢/ ١٤وابن حبان  ٦/٢٠٩النسائي يف الكربى   ٢١٤
   ٩٢٣ضعفه األلباين يف الترغيب ، وصححه  ١/٥٢٨

  قيل توزن خريات الكافر وجيزى ا إال أن اهللا حرم عليه اجلنة فجزاؤه أن خيفف عنه العذاب ٢١٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يوزن ا الصحائف ، تثقل بالكتب اليت فيها األعمال مكتوبة   - ١
  ٢١٦ ، وا ختف

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رؤوس اخلالئق يـوم القيامـة   إن اهللا سيخلص رجالً من أميت على {

: فينشر عليه تسعة وتسعني سجالً كل سجل مثل مد البصر، مث يقول
ال يا رب ، : من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبيت احلافظون ؟ فيقول أتنكر
بلى إن لك عنـدنا  : رب ، فيقول ال يا: أفلك عذر؟ فيقول: فيقول

شهد أن ال أ: حسنة ، فإنه ال ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها 
احضر وزنـك ،  : إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، فيقول

إنـك ال  : رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ، فيقال يا: فيقول

                                 
   ٤/٣٣٠حمققوا الترغيب  ٢١٦

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

تظلم ، فتوضع السجالت يف كفة والبطاقـة يف كفـة ، فطاشـت    
  ٢١٧}السجالت وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع اسم اهللا شيء

  يوزن ا األعمال  – ٢
  : ال النيب صلى اهللا عليه و سلم ق

} ما من شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن خلقـه  { 
٢١٨   

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
خصلتني مها أخف على الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها حسـن  {

  ٢١٩}اخللق وطول الصمت 
  : سلم قال النيب صلى اهللا عليه و

                                 
ابن ماجـة  ، و حسنه   ٢٦٣٩الترمذي ،   ٦٩٩٤صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢١٣املسند  ٢١٧

   ١٣٥صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١/٤٦١بن حبان وا ٤٣٠٠
   ٢٠٠٢صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ،  ٢٠٠٢الترمذي  ،   ٤٧٩٩أبو داوود  ٢١٨
، رواه أيب يعلى والطرباين يف األوسط ورجال أيب يعلى ثقـات  ٨/٢٢امع ،  ٣٢٩٨أيب يعلى  ٢١٩

   ٣٩٢٠غيب حسنه حمققوا التر،  ١٧٠٨ضعفه األلباين يف الترغيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  بوعده، فإن شبعه  وتصديقا سبيل اهللا إميانا باهللا من احتبس فرسا يف{
  ٢٢٠}القيامةوريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم 

  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
حبيبتـان إىل    ثقيلتان يف امليـزان  كلمتان خفيفتان على اللسان { 

  ٢٢١}الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم
  :ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع

مخس ما أثقلهن يف امليزان سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إال اهللا  { 
  ٢٢٢}واهللا أكرب والولد الصاحل يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه

   يوزن ا املرء – ٣
مـن   ، ال بضخامة جسمه وكثرة ما عليهه أو خيف مبقدار إميان فيثقل

  ٢٢٣ حلم وشحم

                                 
  ٤٤٠٣النسائي   ٢٨٥٣البخاري  روى ٢٢٠
   ٢٦٩٤مسلم ،  ٦٤٠٦البخاري  ٢٢١
،   ١/٦٩٣احلـاكم  ،  ١١٤/ ٣ابن حبـان  ،  ٥٠/ ٦النسائي يف الكربى  ،  ٥/٢٥٣املسند   ٢٢٢

  ١٢٠٤صححه األلباين يف الصحيحة 
  أين أنت عند امليزان و األعمال توزن ؟.أنت . أنت  ٢٢٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

                                                                           
ين ثَقُلَْت َمَوازِيُنهم ؟ ألنك كنت يف الدنيا تطلب من اهللا املغفرة والرمحةُ اسأل اهللا أنت مع الُْفاِْلُحَني الذ

  ذلك 
احذر أن تكون مع من خفت موازينهم فخسروا أنفسهم ودخلوا النار ؟ ألم نسوا ذكر اهللا بانشغاهلم 

  بالسخرية و االستهزاء بأهل الصالح 
َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم )١٠٢(َك ُهْم الُْمفِْلُحونَفََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئ{

إِنَُّه كَانَ فَرِيق ِمْن ِعَباِدي ) ١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ)١٠٣(ِفي َجَهنََّم َخاِلُدونَ
فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِيا َحتَّى أَنَسْوكُْم )١٠٩(ِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخْيُر الرَّاِحِمَنيَيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغْ

  املؤمنون} )١١١(إِنِّي َجَزْيُتُهْم الَْيْوَم بَِما َصَبُروا أَنَُّهْم ُهْم الْفَاِئُزونَ)١١٠(ِذكْرِي َوكُنُتْم ِمْنُهْم َتْضَحكُونَ
فَّْت َمَوازِيُنُهم فَخِسُروا أَنفَُسُهْم ودخلوا النار ألن اهللا مكن هلم يف األرض فلم يشكروا أم أنت مع من َخ

  اهللا على هذه النعم وظلموا ا ؟
ِئَك الَِّذيَن َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَ)٨(َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئَك ُهْم الُْمفِْلُحونَ{

َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليلًا َما )٩(َخِسُروا أَنفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ
  األعراف} )١٠(َتْشكُُرونَ

  ه يثقل أو خيف ؟يف املشهد الذي يراه فيه الناس بأم أعينهم وميزان أين أنت ؟.أنت . أنت 
اسأل اهللا أال تكون  مع من ال يزن عند اهللا جناح بعوضة لسوء أخالقه مع اهللا بكفره فال يقام له . أنت 

  يوم القيامة وزنا ؟
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن شئتم اقرؤوا : وقال . إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ، ال يزن عند اهللا جناح بعوضة { 
  }  الكهف) ١٠٥(فَلَا ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا( :

   ١٢٧/ ١٧مسلم ،   ٤٧٢٩البخاري 
  اسأل اهللا أن تكون  مع أمثال عبد اهللا أبن مسعود رضي اهللا عنه الذي قال فيه رسول اهللا 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  : قال صلى اهللا عليه و سلم عن الكافر
وقال . يؤتى بالرجل األكول الشروب العظيم فيوزن حببة فال يزا { 
:   

  ٢٢٤}  الكهف) ١٠٥(فَلَا ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا( :اقرؤوا إن شئتم 
  ٢٢٥فاملرء وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن 

  :  ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
يؤيت بالرجل فيوضع يف كفة فيوضع ما القيامة ف توضع املوازين يوم {

أحصى عليه فتمايل به امليزان قال فيبعث به إىل النار قال فإذا أدبر به 
  إذا 

                                                                           
  }مة من جبل أحدضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان يوم القياتأ{

  ٢/٨٤٨حسن إسناده حمقق معارج القبول ،   ٣٩٩١صحح إسناده أمحد شاكر  ١/٤٢١املسند 
 ٥/٤٦٦الدر املنثور، عزاه ألبن أيب حامت  ٣/١١٣ابن كثري ،  ٩/٣٥أخرجه ابن جرير يف تفسريه  ٢٢٤

 ٨٤٨/ ٢ول صححه حمقق معارج القب،  ١٢٩٥ضعفه األلباين يف الترغيب ، عزاه للبيهقي يف الشعب 
   ٢/٨٤٨احلكمي يف معارج القبول  ٢٢٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

صائح يصيح من عند الرمحن يقول ال تعجلوا ال تعجلوا فإنه قد بقى 
له فيؤيت ببطاقة فيها ال إله إال اهللا فتوضع مع الرجل يف كفة حىت مييل 

  ٢٢٦} به امليزان

                                 
  ٧٠٦٦صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢٢٢املسند  ٢٢٦

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

‹ßþa@@Âa‹—Ûa@k—äi@ @
@Âa‹—Ûa@ @

  ٢٢٧}يضرب الصراط بني ظهراين جهنم {
  ٢٢٨}يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهري جهنم {
] تنجي[من جتيز : يوضع الصراط مثل حد املوسى فتقول املالئكة {

سبحانك مـا  : من شئت من خلقي ، فيقولون : على هذا ؟ فيقول 
  ٢٢٩} عبدناك حق عبادتك 

نت جهنم يرده النـاس مجيعـا   الصراط كاجلسر وهو املمدود على م
  ُاألولون واآلخرون 

وهو أدق من الشعر وأحد من السيف ، وهـذا راجـع إىل يسـره    
  وعسره على قدر الطاعات واملعاصي 

                                 
   ٨٠٦البخاري  ٢٢٧
   ١٨٣مسلم ،   ٤٥٨١البخاري  ٢٢٨
  ٣٦٢٦صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب ٤/٥٨٦احلاكم  ٢٢٩



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

الصراط هو جسر جهنم أي اجلسر املنصوب على جهـنم لعبـور   
   ٢٣٠املسلمني عليه إىل اجلنة

قـة  صراط كحد السيف مثل حد املوسى أدق من الشعرة مزلة مزل
  يسقط السائر عليه

وهذا الصراط مع دقته وحدته يسع مجيع املخلوقني منذ آدم إىل قيام 
  الساعة 

  : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

                                 
م يذهبون لعبور الصراط وكذا يعرب علـى  القضاء مستمر والناس حياسبون والذين ال حساب عليه ٢٣٠

إثرهم من تبني من حسام أم يستحقون اجلنة ممن مت حسام يذهبون ليعربون الصراط املنصوب على 
جهنم وكل من ُحوِسبوا يذهبون ليمرون على الصراط فاملؤمنون اخللص ومن تبني من بعد حسابه أنـه  

  مث يدخلون اجلنة  هالصراط على حسب أعماهلم ويتجاوزنيدخل اجلنة سواء بعمله أو بالشفاعة يعربون 
وغري هؤالء ممن تطلبهم النار تأخذهم الكالليب من على الصراط فيسقطون يف النار فتأيت شفاعة النيب 
صلى اهللا عليه وسلم يف إخراج  أناس من النار ولو قالوا ال إله إال اهللا يوماً واحداً ويوضـعوا يف ـر   

هم من ماء احلياة مث يدخلون اجلنة ويشاركه يف هذه الشفاعة األنبيـاء و املالئكـة   احلياة أويصب علي
واملؤمنون والصديقني والشهداء وأهل اجلنة وكل هذا واهللا يقضي بني العباد وحساب الناس مسـتمر  

قط  وبعد انتهاء احلساب وهذه الشفاعات تأيت رمحة أرحم الرامحني فيخرج أناس من النار مل يعملوا خرياً
  ومن بقي بعد ذلك خيلدون يف النار وال خيرجون أبداً وهم الكفار

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يوضع الصراط بني ظهراين جهنم عليه َحَسك كحسك السـعدان  {
مث نـاج  ] خمـدوش بـه  [مث يستجيز الناس فناج ُمَسلم و جمروح به 

  ٢٣١}ا وحمتبس به ومنكوس فيه
خطاطيف مثل السـنارة  ] (من نار [ و على جسر جهنم كالليب {

مثل شوك السعدان ، غري أا ال يعلم قدر ) اليت توضع لصيد السمك
  عظمها 
تشبيه الكالليب بشوك السعدان لسرعة اختطافها وكثـرة  ( إال اهللا  

 بعملـه ، ] اهلالك[فتخطف الناس بأعماهلم منهم املوَبُق ) انتشارها 
  ٢٣٢}مث ينجو ] عاملصر و[املخردل ومنهم

فتقومان جنـبيت الصـراط ميينـاً    . وترسل معه األمانة والرحم { 
   ٢٣٣}ومشاالً

                                 
    ٨١٨٩صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٢٨٠ابن ماجة   ٢٣١

  
  ٦٥٧٣البخاري   ٢٣٢
  ١٩٥مسلم  ٢٣٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

أي يقفان يف ناحييت الصراط ، واملعىن أن األمانة والـرحم لعظـم   
شأما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك لألمـني  

حملق ويشهدان على املبطـل  واخلائن واملوصل والقاطع فيحاجان عن ا
  حبقهما ، يقومان هذا املقام لتطلبا كل من يريد اجلواز على الصراط .

  فقاطع الرحم كيف مير على الصراط 
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

صنارة صـيد  (توضع الرحم يوم القيامة هلا حجنة كحجنة املغزل {
فتصل من وصلها وتقطـع مـن     تتكلم بلسان طلق ذلق) السمك
  ٢٣٤}قطعها

الرحم شجنة من الرمحن من يصلها يصله ، ومن يقطعها يقطعـه ،   {
 ٢٣٥}هلا لسان طلق ذلق يوم القيامة

                                 
وصححه ووافقـه   ١٦٢/  ٤احلاكم   ٢٠٩،  ٦٧٧٤، صححه أمحد شاكر  ١٨٩/  ٢املسند  ٢٣٤

   ٥٤،  ٣٩صححه األلباين يف األدب املفرد ، الذهيب 
 

   ٥٤ صححه األلباين يف األدب املفرد،  ٥٤األدب املفرد  ٢٣٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

جتيء يوم القيامة تتكلم بلسان طليق ذليق، فمن أشارت إليه بوصل {
  ٢٣٦} وصله اهللا، ومن أشارت إليه بقطع قطعه اهللا

ن كـان  كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة ، إ {
  ٢٣٧}وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها 

                                 
   ٦٩٤٧كرت العمال ، وصححه  ٢/٣٣٠احلاكم  ٢٣٦
    ٣٨صحيح اإلسناد  األلباين صحيح األدب املفرد  ٧٣البخاري يف اآلدب املفرد احلديث  ٢٣٧

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

Âa‹—Ûa@óÜÇ@Šë‹¾a@ @
  قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٣٨ }فأكون أنا أول من جييزه{ 
  الناس يكونون يف سرعة العبور على حسب مراتبهم وأعماهلم

  } فيمر أولكم كالربق { 
  أي شيء كمر الربق ؟ 

مث كطـرف  [ أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عـني ؟  {
مث كمر الطري وشد الرجال ] كأجاويد اخليل[مث كمر الريح ]  العني

ونبـيكم  . وجتري م أعماهلم ]  يقال هلم أجنوا على قدر أعمالكم[ 
سلم سلم ، حىت تعجـز أعمـال   ! رب : قائم على الصراط فيقول 

ويف : العباد ، حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفـاً قـال   
مأمورة تأخذ من أمرت به ،فمسلم . صراط كالليب معلقة حافيت ال

                                 
   ٦٥٧٣البخاري  ٢٣٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

حىت ميـر  ) منكفئ يف قعرها ( ناج وخمدوش ناج ومكدوس يف النار 
  ٢٣٩}أحدكم فيسحب سحباً 

ناج بال خدش ، وهالك من : أن املارين على الصراط ثالثة أصناف 
  أول وهلة ، ومتوسط بينهما يصاب مث ينجو

ى قدر ما أُعطوا من نـور ، أي  والناس يف مرورهم على الصراط عل
  على قدر إميام 

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
فمنهم من يعطي نـوره مثـل   : فيعطون نورهم على قدر أعماهلم { 

اجلبل العظيم يسعى بني يديه ، و منهم من يعطي نوره فوق ذلك ، و 
منهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ، و منهم مـن يعطـى دون   

ىت يكون آخر ذلك من يعطي نوره على إام قدمـه  ذلك بيمينه ح
يضيء مرة و يطفىء مرة فإذا أضاء قدم قدمه فمشى و إذا طفىء قام 

. فيمر و ميرون على الصراط و الصراط كحـد السـيف دحـض   

                                 
   ١٩٥مسلم   ٢٣٩

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

اجنوا على قدر نوركم ، فمنـهم مـن ميـر    : مزلة فيقال ]  مزلقة[
من ميـر  كانقضاض الكوكب ، و منهم من مير كالطرف ، و منهم 

كالريح ، و منهم من مير كشد الرجل و يرمل رمالً فيمرون علـى  
قدر أعماهلم حىت مير الذي نوره على إام قدمه  حيبو على وجهـه  
ويديه ورجليه جير بيد ويعلق بيد وجير برجل ويعلق رجل وتضـرب  

احلمد هللا لذي : جوانبه النار حىت خيلص فيخلصوا فإذا خلصوا قالوا 
  ٢٤٠} د الذي أراناك لقد أعطانا اهللا ما مل يعط أحداً جنانا منك بع

ارفعوا رؤوسكم ، فريفعون رؤوسهم ، فيعطيهم نـورهم  : مث يقول 
، فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبـل العظـيم   ٢٤١على قدر أعماهلم 

                                 
   ٣٦٢٩ه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب صحح، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٣٧٦احلاكم  ٢٤٠
  واآلن يا أخي أنت أين أنت عند الصراط ؟  ٢٤١

  اسأل اهللا أن تكون  مع من جيري به عمله فيمر كالربق أو ملح البصر ؟ ، أين أنت ، أنت .أنت 
  اسأل اهللا أال تكون  مع من ختطفه الكالليب من على الصراط ؟

  ن أثناء العبور عل الصراط ؟ أتكون مع م، أين أنت ، أنت . أنت 
  مع من أعطى نوره كاجلبل وأكثر ليعرب به ؟ اسأل اهللا ذلك   

  اسأل اهللا أالتكون مع من يعطى نور على قدر إام قدمه والكل ناجي ؟
  أنت أين أنت . أنت 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يسعى بني يديه ، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ، ومنهم من 
من يعطى نوراً أصغر من ذلك  يعطى نوراً مثل النخلة بيمينه ، ومنهم

يعطى نوره على إام قدمه ، يضيء مرة ويفيء مرة  حىت يكون رجالً
، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى ، وإذا طفئ قام ، والرب عـز وجـل   

مروا فيمرون على قدر نورهم ، منـهم مـن ميـر    : أمامهم ويقول 
 كطرف العني ، ومنهم من مير كالربق ، ومنهم من مير كالسحاب ،
ومنهم من مير كانقضاض الكواكب ، ومنهم من مير كالريح ، ومنهم 
من مير كشد الفرس ، ومنهم من مير كشد الرجل حىت ميـر الـذي   
أعطى نوره على أم قدميه حيبو على وجهه ويديه ورجليه ختر رجل 
وتعلق رجل ، ويصيب جوانبه النار ، فال يزال كذلك حىت خيلص ، 

احلمد هللا لقد أعطاين اهللا ما مل يعط : قال  فإذا خلص وقف عليها ، مث

                                                                           
اسأل اهللا أن تكون مع من يأيت يوم القيامة بنور كنور الشمس ألنك متمسك بصالحك مع كثرة أهل 

  السوء حولك 
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

فينطلق به إىل غدير عند : أحداً ، أن أجناين منها بعد إذا رأيتها ، قال 
  ٢٤٢}باب اجلنة فيغتسل 

خيتلف الناس يف املرور على الصراط حسب أعماهلم ، فمنهم من مير 
كالريح املرسلة ، ومنهم من مير كالربق ، وكمر الريح ، وكمر الطري 

  :تعاىل  الق
  مرمي })٧١(َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما َمقِْضيا{

ربنا سلم سلم تنطق به الرسل يدعون :وشعار املؤمنني على الصراط 
  للمؤمنني بالسالمة 

قطعه نبينا حممد صـلى اهللا عليـه   وأول من ميضي على الصراط وي
  ألنبياءسلم وأمته ويتبعه من بعد او

 اهللا أبصار أعدائه من ميني ومشـال يطمس ٢٤٣واملنافقني يطفئ نورهم 
ويسقطون يف النار و عصاة  املؤمنني يأخذوا مـن علـى الصـراط    

  فيسقطوا  

                                 
   ٣٦٢٩صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٥٨٩احلاكم  ٢٤٢

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  فيها وينجوا النيب والصاحلني

                                                                           
يأيت يوم القيامة قوم نورهم كنور الشمس فقراء املهجرون الذين { : قال صلى اهللا عليه وسلم  ٢٤٣

   }ميوت أحدهم وحاجته يف صدره  حيشرون من أقطار األرض ، تتقى م املكاره 
  ٦٦٥٠صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/١٧٧ند املس

  }من بعصيهم أكثر ممن يطيعهم ، هم أناس صاحلون قليل يف ناس سوء كثري {
وقال النذري رواه أمحد والطرباين وأحد أسانيد الطـرباين رواتـه رواة    ٤٦٥٨حسنه حمققوا الترغيب 

  الصحيح 
  أنت  أين أنت ؟. أنت 

  لقيامة ألنك من املشائني يف ظلمة الليل إىل املساجد ؟ اسأل اهللا ذلك   أنت مع املبشرين بالنور التام يوم ا
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  }بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيام{
  ٣١٠وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٢٢٣الترمذي 

  أنت  أين أنت ؟. أنت 
راط إىل اجلنة ألنك جعلت املسجد بيتك كلما خرجت منه تتطلع اسأل اهللا أن تكون مع من يعرب الص

  قلبك إليه حىت تعود إليه ؟
  : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقال 

اهللا عز وجل ملن كان املسجد بيته بالرَّوحِ والرمحة واجلواز ] تكفل[وقد ضمن  املسجد بيت كل تقي{
  }إىل اجلنة، على الصراط إىل رضوان اهللا 

   ٣٢٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٦٢٥٤الكبري املعجم 
  
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وحسك تأخذ من شاء اهللا مث يطفأ نـور    على جسر جهنم كالليب{
رة وجوههم كـالقمر ليلـة   املنافقني مث ينجو املؤمنون فتنجو أول زم

  البدر 
  ٢٤٤} سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوم كأضوإ جنم يف السماء 

ينجوا املؤمنني ويوقف بعض من جنا عند القنطرة للمقاصصة بينهم مث 
  يبقوا مجيعاً منتظرين اإلذن بدخول اجلنة مث يؤذن هلم فيدخلون اجلنة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنـة والنـار   خي{ 

فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا 
  ٢٤٥}ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة 

áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@a@ÞìŠ@ìy@‹qìØÛa@ @
”İÈÛa@âìí@ @

                                 
   ١٩١مسلم  ٢٤٤
   ٦٥٣٥البخاري  ٢٤٥

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  : صلى اهللا عليه و سلمقال اهللا تعاىل لرسوله 
  الكوثر} )١(طَْيَناَك الْكَْوثََرإِنَّا أَْع{ 

  أتدرون ما الكوثر ؟ 
  : صلى اهللا عليه و سلمقال رسول اهللا 

عليه خري كثري ، هو حوض ترد عليه ، ريب عز وجل  إنه ر وعدنيه{
  ٢٤٦}أميت يوم القيامة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٢٤٧}أمامكم حوض { 

   ٢٤٨} أصربوا حىت تلقوين على احلوض {  
  املهييء له، أنا سابقكم إليه  ٢٤٩}أنا فََرطُكُم على احلوض{
  ٢٥٠}إين فََرطُكُم وإين مكاثر بكم { 

                                 
   ٩٠٣النسائي ،  ٤/٣٣٤مسلم  ٢٤٦
    ٦٥٧٧البخاري  ٢٤٧
  ٥٣البخاري معلقاً باب يف احلوض   ٢٤٨
   ٦٥٨٩البخاري  ٢٤٩
   ١١/٤٧٩صححه ابن حجر يف الفتح ،  ٣٩٤٤ابن ماجة   ٢٥٠



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ما بني بييت ومنربي روضة من ريـاض اجلنـة ومنـربي علـى     { 
  ٢٥١}حوضي

  ٢٥٢}إن قدر حوضي كما بني أَيلَة وصنعاء اليمن {
ما بني ناحييت حوضي كما بني أيلة إىل صنعاء ، عرضه كطولـه ،  {

ينبعثان من اجلنة من ذهب وفضة، أبيض من اللـنب ،    نزا بافيها مي
وأحلى من العسل ، وأبرد من الثلج ، فيـه أبـاريق عـدد جنـوم     

  ٢٥٣}السماء
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٦٥٨٨البخاري   ٢٥١
   ٦٥٨٠البخاري  ٢٥٢
صححه األلباين يف صـحيح  ، رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح الطرباين ٣/٣٦٧ابن حبان امع  ٢٥٣

   ٣٦٢١،  ٣٢٥الترغيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إن لكل نيب حوضا يتباهون به أيهم أكثر واردة وإين أرجو أن أكون {
  ٢٥٤} أكثرهم واردة

  لذي يصب من مائه يف حوضهوخيتص حوض نبينا بأنه الكوثر ا
  ى اهللا عليه و سلم وآنيته ومائه هذه هي مواصفات حوض النيب صل

مسافة طوله مـن  ، زواياه سواء يعين مربع ، طوله مثل عرضه  - ١
مسرية شهر ، قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ،  الشام إىل اليمن 

  :وسلم
  ٢٥٥}حوضي كما بني عدن وعمان {  

  ٢٥٦}عرضه كطوله { 
  اته مساف

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

                                 
قال األلبـاين   ١٥٨٩الصحيحة ،  ٣٢٨-٢/٣٢٧ابن أيب عاصم ،  ٧/٢١٢الطرباين يف الكبري  ٢٥٤

القبـول   صححه لشوهده حمقق معـارج ،  ٢٤٤٣احلديث مبجموع طرقه حسن أو صحيح الترمذي 
  املرسل أصح  ٤٧٥/ ١١ابن حجر يف الفتح  ،   ٢/٨٨٠

   ١٠٨٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٠/٣٦٦امع   ٢٥٥
  ٣٦٢١صححه األلباين فيالترغيب ،  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح الطرباين ٣/٣٦٧امع   ٢٥٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٢٥٧}حوضي مسرية شهر وزواياه سواء { 
  وهذا يدل على كُربه وسعته واتساعه وتباعد جوانبه

أبريقه مثل جنـوم السـماء وبعـدد    ، أكوابه ، كيزانه ، آنيته  - ٢
  النجوم من الذهب والفضة

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٥٨}ترى فيه اآلنية مثل الكواكب {
  ٢٥٩}ه أباريق الذهب والفضة كعدد النجوم ترى في{
  ٢٦٠}كيزانه كنجوم السماء {
  ٢٦١}أكاويبه عدد جنوم السماء{

                                 
  ٢٢٩٢مسلم  ٦٥٧٩البخاري  ٢٥٧

  
    ٦٥٩٢البخاري  ٢٥٨
   ٢٣٠٣مسلم ،   ٦٥٩١البخاري  ٢٥٩
  ٢٢٩٢مسلم ،  ٦٥٧٩البخاري  ٢٦٠
  ٢٣٠١مسلم  ٢٦١

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ماؤه يأتيه من اجلنة يسري من خـالل ميـزا بـان    . منبع ماؤه  – ٣
  أحدمها من ذهب واآلخر فضة

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
فيه ميزابان ميدانه من اجلنة أحدمها من ذهب واآلخـر مـن ورق   { 
{٢٦٢  
  أبيض من اللنب والثلج. لون ماؤه  - ٤
  :سلم قال صلى اهللا عليه و 

  ٢٦٣}أشد بياضاً من اللنب { 
  ٢٦٤}أشد بياضاً من الثلج{ 
أحلى من اللنب احمللى بالعسل وأحلى مذاقة مـن  . طعم ماؤه  – ٥

  العسل 

                                 
   ٢٤٤٤الترمذي ،  ٢٣٠١مسلم  ٢٦٢

  
   ٢٤٤٤الترمذي ،  ٢٣٠١مسلم  ٢٦٣
   ٣/١٢٩مسلم  ٢٦٤



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ٢٦٥}أحلى من العسل باللنب {
  ٢٦٦}أحلى مذاقة من العسل {
  أطيب من رائحة املسك  . رائحة ماؤه  – ٦

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٦٧}ورحيه أطيب من املسك { 
  ماؤه أشد برداً من الثلج . برودة ماؤه  – ٧
  :قال صلى اهللا عليه وسلم  

  ٢٦٨}أبرد من الثلج { 
  أبرد من الثلج لكنه غري جممد لني كالزبد  – ٨

                                 
   ٣/١٢٩مسلم  ٢٦٥
   ٣٦١٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٧٢٤٦ابن حبان  ٥/٢٥٠املسند  ٢٦٦
  ٢٢٩٢مسلم  ٦٥٧٩البخاري  ٢٦٧
صححه األلباين لغـريه يف صـحيح   ، ل الصحيح الطرباين رواه أمحد ورجاله رجا٣/٣٦٧امع  ٢٦٨

   ٣٦١٦الترغيب 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٢٦٩}د وألني من الزب{ 
وال ، من يشرب منه ال يظمأ بعـدها أبـداً   . عن ميزة شرابه  – ٩

  يسود وجهه
  :سلم قال صلى اهللا عليه و 
  ٢٧٠} من مر علي شرب ومن شرب مل يظمأ أبداً {
} من شرب منه شربة مل يظمأ أبداً ومن مل يشرب منه مل يروى أبـدا {

٢٧١  
  ٢٧٢} من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ومل يسود وجهه{ 

                                 
  وصححه ١/١٤٨احلاكم  ٢٦٩
   ٦٥٨٣البخاري  ٢٧٠
   ٥٢٩٤حسنه حمققوا الترغيب ،  ٣٤٨٤البزار  ٢٧١
  صححه األلباين يف الرغيب ،  ٧٢٤٦ابن حبان  ٥/٢٥٠املسند  ٢٧٢

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

فهو يعرفنا يـوم  ، والنيب صلى اهللا عليه و سلم فََرطُنا على احلوض 
، وببياض األيدي واألرجـل حمجلـني   ، القيامة ببياض الوجه  غراً 

  ومبواضع الوضوء فكلها بياض 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

إن حوضي أبعد من أيلة من عدن ، هلو أشد بياضاً من الـثلج ،  {  
العسل باللنب ، وآلنيته أكثر من عدد النجوم ، وإين ألصد  وأحلى من

أيعرفنا يومئذ ؟ } الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه 
تردون علي غراً حمجلني . لكم سيما ليست ألحد من األمم . نعم {

  ٢٧٣}  من أثر الوضوء 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

األمم ومن خلفـي مثـل   أنظر إىل بني يدي فأعرف أميت من بني ف {
يعرف أمته من بني } ذلك وعن مييين مثل ذلك وعن مشايل مثل ذلك 

أم غر حمجلون من أثر الوضوء ليس {األمم فيما بني نوح إىل أمته 

                                 
  ٣/١٣٠مسلم  ٢٧٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أحد كذلك غريهم وأعرفهم إم يؤتون كتبهم بأميـام وأعـرفهم   
  ٢٧٤}بني أيديهم ذريتهم  يسعى 

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
     ٢٧٥} نَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفوين ، مث ُيحال بيين وبينهم لريَِد{ 

فكل من ترك الطاعة واتبع املعصية تأخذه املالئكة من على احلـوض  
  إىل النار

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
بينا أنا قائم على احلوض إذا زمرة ، حىت إذا عرفتهم خرج رجـل  {

: إىل النار واهللا ، قلت: أين؟ قال: هلم، فقلت: من بيين وبينهم، فقال
أي عـادوا مـن   ( إم ارتدوا بعدك على أدبارهم: وما شأم؟ قال

مث إذا زمرة، حىت إذا عرفتهم خـرج  . القهقرى) الطاعة إىل املعصية 
إىل النـار واهللا ،  : هلم، قلت أين؟ قال: رجل من بيين وبينهم، فقال

                                 
   ١٧٣يب صححه األلباين يف صحيح الترغ،  ٥/١٩٩املسند  ٢٧٤
  ٦٥٨٣البخاري  ٢٧٥
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

لى أدبارهم القهقرى، فال إم ارتدوا بعدك ع: ما شأم؟ قال: قلت
ومعناه الناجي قليـل كضـالة   } أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم

  ٢٧٦النعم 
احلوض طوله شهر وعرضه شهر فهذا الطول والسعة ال حييل امتداده 

  ٢٧٧وراء اجلسر فريده املؤمنون قبل الصراط وبعده  
  ومنهم من تأخذه املالئكة قبل أن يصل إىل احلوض 

  :سلم ليه وقال صلى اهللا ع
هؤالء !   يا رب : فأقول . وليصدن عين طائفة منكم فال يصلون { 

وهل تدري ما أحـدثوا بعـدك ؟   : فيجيبين ملك فيقول . من أميت 
{٢٧٨   
  ٢٧٩}فأقول سحقاً سحقاً ملن غري بعدي {

                                 
   ٥٣٠٤الترغيب  ٦٥٨٧البخاري  ٢٧٦
بعد أن ذكر أقوال القائلني أن احلـوض قبـل    ٧٧٣/  ٢قاله احلافظ احلكمي يف معارج القبول  ٢٧٧

  الصراط والقائلني أنه بعده 
   ٣/١٣٠مسلم  ٢٧٨
   ٦٥٨٤البخاري  ٢٧٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  أي بعداً ملن غري بعدي
ل يناديهم النيب صلى املنافقون واملرتدون ممن حيشروا بالغرة والتحجي

فيقال ليس هؤالء ممـا  ، سلم للسيما العالمة اليت عليهم  عليه واهللا
م أن هؤالء بدلوا بعدك أي مل ميوتوا على ما ظهـر مـن    وعدت
  إسالمهم

  :سلم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
ليقـتطعن  ! ، فواهللا٢٨٠ ، أنتظر من يرد علي منكم إين على احلوض{

إنـك ال  : ، فيقـول  مين ومن أميت! أي رب: دوين رجال، فألقولن
   تدري ما

                                                                           
  

رتلنا مرتالً فقال صلى اهللا عليه و كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف: عن زيد بن أرقم قال  ٢٨٠
سبعمائة : قيل كم كنتم يومئذ ؟ قال } ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد على احلوض {: سلم 

  أو مثامنائة
  ٥٥٩٣صحح إسناده األلباين يف املشكاة  ٤٧٤٦أبو داوود 

زء من مائة ألف جزء هذا احلديث قد يكون فيه حتديد عدد من يرد احلوض فلو أخذنا بالثمامنائة كج
يكون العدد مثانني مليون وهو فعالً عدد ضئيل جداً بالنسبة إىل عدد املسلمني فيكون كما قال صلى اهللا 

  ومعناه الناجي قليل كضالة النعم} فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم{ : عليه وسلم 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

                                                                           
  واآلن يا أخي 

   صلى اهللا عليه وسلم ؟أين أنت يوم العطش من حوض رسول اهللا، أنت . أنت 
  ومل يسود وجهه أبدا ؟، اسأل اهللا أن تكون مع من يشرب منه فال يظمأ بعدها أبدا 

  واحذر أن تكون  مع من حرم منه فال يروا  أبدا ؟  
ويصدون آخرين عن رسول اهللا ، أنت أين أنت عندما تأخذ املالئكة أناس للنار من على احلوض . أنت 

  فال يصلون احلوض صلى اهللا عليه وسلم
إنك ال : مين ومن أميت ، فيقال! واحذر أن تكون  مع من يقول صلى اهللا عليه وسلم فيهم يارب 

تدري ما عملوا بعدك ؟ وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ أم بدلوا يف دينهم ، عادوا من الطاعة إىل 
  مبا بلغه عن رسول اهللا  املعصية اسأل اهللا  أن تكون  مع أمثال عمر بن عبد العزيز الذي يعمل

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حوضي كما بني عدن و عمان ، أبرد من الثلج ، و أحلى من العسل ، و أطيب رحياً من املسك ، {

أكوابه مثل جنوم السماء ، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ، أول الناس عليه وروداً فقراء  
الشعثة رؤوسهم ، الشحبة وجوههم ، الدنسة : و من هم يا رسول اهللا ؟ قال : ل قال قائ. املهاجرين 

ثيام ال يفتح هلم السدد ، و ال ينكحون املتنعمات ، الذين يعطون كل الذي عليهم ، و ال يأخذون 
  }الذي هلم 

يا  أبا : ال عندما مسع عمر بن عبد العزيز ذا احلديث بعث إيل أىب سالم احلبشي راوي هذا احلديث فق
حدثين ثوبان  عن النيب :سالم  بلغين عنك حديث حتدثه عن  ثوبان  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حوضي من عدن إىل عمان البلقاء ، ماؤه أشد بياضاً من اللنب وأحلى : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
مأ بعدها أبداً ، أول الناس وروداً من العسل ، وأكاوبيه عدد جنوم السماء ، من شرب منه شربة مل يظ

عليه فقراء املهاجرين ، الشعث رؤساً ، الدنس ثياباً ، الذين ال ينكحون املتنعمات وال تفتح هلم أبواب 
أبوها خليفة و زوجها [لكين نكحت املتنعمات ، نكحت  فاطمة بنت عبد امللك : السدد ، قال عمر 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٢٨١}عملوا بعدك ، ما زالوا يرجعون على أعقام
كل من ارتد عن دين اهللا أو أحدث فيه ما ال يرضاه اهللا فهـو مـن   
املطرودين املبعدين عن احلوض وأشدهم طرداً من خـالف مجاعـة   
املسلمني وكذا الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وطمـس احلـق   

       ٢٨٢ملعلنون بكبائر الذنوب املستخفون باملعاصي  وا، وإذالل أهله 
  

                                                                           
، وفتحت يل أبواب السدد ،  ال جرم أين ال أغسل ] هاخليفة و أخوها خليفة و هذا مل جيتمع لغري

  هؤالء قدوتنا   . رأسي حىت يشعث ، وال أغسل ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ 
 ٢٤٤٤الترمذي ،  ٣٦١٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٢٣٠١مسلم 
    ١٥/٥٦مسلم  ٢٨١
  ٣/١٣٠يف شرح مسلم  نقله الشيخ صاحل الفوزان عن القرطيب والنووي عن ابن عبد الرب ٢٨٢
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

òÇbÐ“Ûa@ @
الشفاعة التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة وال تكون إال بإذن 

خاصـة  : اهللا للشافع ، ورضاه عن املشفوع له وتنقسم إىل قسمني 
بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وعامة له ولغريه من النبيني والصـديقني  

  حلني والشهداء والصا
@ë@éîÜÇ@a@óÜ–@‡à«@bäîjäi@ò–b©a@òÇbÐ“Ûa@bßc

kyb–@éãÿÏ@áÜ@ @
†ìàa@âbÔ¾a@ @

من املشاهد املؤثرة املبشرة اليت تفرح نفوس املؤمنني و تدخل املزيـد  
من الطمأنينة إىل قلوم و يسر ا كـل امـرىء أويت قـدراً مـن     

م احملمـود  اإلنصاف والعقل السليم شفاعة خامت النبيني صاحب املقا
حممد صلى اهللا عليه و سلم بإكرام اخلالئق بالفصل يف القضاء يـوم  
الدين بعد اشتداد الكرب ومتنيهم من شدة ما هم فيـه مـن اهلـم    

  واحلزن االنصراف إىل النار 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أنه صاحب املقام احملمود ذه الشفاعة اليت خصه اهللا ـا تعظيمـاً   
  لقدره عليه الصالة والسالم

حيصل له صلى اهللا عليه وسلم ويف مقدمتـها هـذه   ومن جمموع ما 
الشفاعة العظمى والشفاعة يف دخول أهل اجلنة اجلنة وأنه أول مـن  
يستفتح اجلنة وإنه أول شافع ويعطى لواء احلمد وثناءه علـى ربـه   

بني يديه وجلوسه على كرسيه وقيامه أقرب مـن جربيـل    وكالمه
فيغبطه مبقامه ذلك أهـل  فيكون يوم القيامة بني اجلبار وبني جربيل 

اجلمع كل ذلك صفات املقام احملمود الذي يشفع فيه ليقضـي بـني   
  اخللق

  اإلسراء })٧٩(َعَسى أَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا{  :قال تعاىل 

  :سئل رسول صلى اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية 
  ٢٨٣}الشفاعة داحملمو املقام : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال {

  نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أول من يستفتح اجلنة  

                                 
   ٦٧٢١صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٧٨/ ٢املسند  ٢٨٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال صلى اهللا عليه وسلم  
 فيفتحون حممد فيقال هذا من فيقال فأقعقعها اجلنة باب حبلقة آخذ{
 الثنـاء  مـن  اهللا فيلهمين ساجدا فأخر مرحبا فيقولون ويرحبون يل

 يسـمع  قـل و تشفع واشفع تعط سل رأسك ارفع يل فيقال واحلمد
 ربـك  يبعثـك  أن عسى  اهللا قال  الذي احملمود املقام  وهو لقولك
  ٢٨٤}حممودا مقاما

  :وقال صلى اهللا عليه وسلم  
 حلة ريب ويكسوين تل على وأميت أنا فأكون القيامة يوم الناس يبعث{

 احملمـود  فذلك املقام أقول أن اهللا شاء ما فأقول يل يؤذن مث خضراء
{٢٨٥   

  :ه وسلم  وقال صلى اهللا علي

                                 
   ٣١٤٨صححه األلباين يف صحيح الترمذي ،  ٣١٤٨الترمذي  ٢٨٤

  
صححه األلباين لغريه ،  هصحح ٢/٣٩٥احلاكم  ٨/٣٣٦الطرباين يف األوسط ،  ٣/٤٥٦املسند  ٢٨٥

   ٣٤٣يف صحصح الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 فالن يا يقولون نبيها تتبع أمة كل جثا القيامة يوم يصريون الناس إن{
 عليـه  اهللا صـلى  النيب إىل الشفاعة تنتهي حىت اشفع فالن يا اشفع
  ٢٨٦}احملمود اهللا املقام يبعثه يوم فذلك وسلم

  :سلموقال صلى اهللا عليه و
 لـيس  والشر يديك يف واخلري وسعديك لبيك قولأف حممد فينادى {

 وال ملجأ ال وإليك ولك يديك بني وعبدك هديت من املهدي إليك
 فذلك املقام البيت رب سبحان وتعاليت تباركت إليك إال منك منجا
  ٢٨٧} احملمود

وهناك أحاديث أخرى كثرية يف املقام احملمود سوف نأيت جبزء منـها  
  مع الشفاعة

@ @
pbÇbÐ“Ûa@Êaìãc@ @

                                 
  ٤٤٤١البخاري  ٢٨٦
  ٧٨٩صححه األلباين يف السنة ،  صححهو ٢/٣٩٥احلاكم  ٢٨٧

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  الشفاعات أنواع 
  مد صلى اهللا عليه و سلم فقط شفاعة خاصة بنبينا حم

  شفاعة عامة لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريه
   الشفاعة اخلاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهي أيضاً متعدد منها

ألهل املوقف إىل اهللا ليقضي بينـهم  ) الكربى ( الشفاعة العظمى ) أ(
وهـذا  . لإلراحة من كرب املوقف ، لفصل القضاء ، فيقبل اهللا منه 

  من املقام احملمود الذي وعده اهللا 
  الشفاعة يف أهل اجلنة أن يدخلوها وهي اثنتان      ) ب( 

شفاعته صلى اهللا عليه و سلم إلدخال قـوم   - ١
 اجلنة بغري حساب 

شفاعته صلى اهللا عليه و سلم ليـدخل أهـل    - ٢
  اجلنة اجلنة 

  الشفاعة العامة لنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريه 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

شفاعته صلى اهللا عليه وسلم  يف أناس وجبة هلم النار نـاس   -أ
حسبوا فاستحقوا العذاب فال يعذبوا ويدخلوا اجلنـة ، وهـذه   

  :يشاركه فيها
  شفاعة الشهداء يف أناس وجبة هلم النار 

 شفاعات بعض األعمال ألصحاا كالصيام 
شفاعته صلى اهللا عليه و سلم  يف إخراج أناس من النـار ،   -ب
وهذه يشاركه ، اج من أدخل النار من العصاة فيدخلوا اجلنة إخر
 :فيها

  شفاعة املالئكة خلروج ناس من النار
  شفاعة الصديقني خلروج أناس من النار
  شفاعة األنبياء يف خروج ناس من النار
  شفاعة املؤمنني خلروج معارفهم من النار

  بل بفضله ورمحته الرمحة الكربى خيرج اهللا أقواماً من النار بغري شفاعة 
ويبقى يف اجلنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ اهللا هلا أقواماً 

  فيدخلهم اجلنة 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  وكل هذا سنأيت عليه بالتفصيل إن شاء اهللا كالً يف موضعه 
bèäß@Âë‹’@òÇbÐ“ÜÛëZ@ @

الشافع البد أن يكون مأذون له من اهللا يف أن يتشفع يف النـاس   -١
  :يقول تعاىل

  البقرة} )٢٥٥(الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه  َمْن ذَا{ 

سواء كان هذا املأذون له يف أن يتشفع يف الناس نبينا أو غريه مـن  
األنبياء أو املالئكة أو الصديقني أو الشهداء أو املؤمنني أو القرآن أو 

  الصيام أي من أصحاب الشفاعات
  يونس} )٣(ْن َبْعِد إِذْنِِه َما ِمْن َشِفيعٍ إِلَّا ِم{ :قال تعاىل

ال بد للمأذون هلم يف الشفاعات يف النـاس أن يسـتأذنوا يف    - ٢
الشفاعة أي يطلبوا األذن من اهللا يف الشفاعة للناس قبل أن يتشفعوا 

  :قال تعاىل
  سباء} )٢٣(َولَا َتنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه {

ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواِت لَا ُتْغنِي َشفَاَعُتُهْم َشْيئًا إِلَّا َوكَْم { :وقال تعاىل
  النجم} ) ٢٦(ِمْن َبْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضى

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  أن يكون املشفع فيه قد نال رضا اهللا بأن يشفع فيه  - ٣
  األنبياء} )٢٨(ِه ُمْشِفقُونََولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمْن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِت{

سواء يف ذلك  لوتلك الشفاعة ال تكون إال من بعد إذن اهللا عز وج
شفاعة نبينا و شفاعة من دونه وذلـك اإلذن يتعلـق بالشـافع و    
املشفوع فيه وبوقت الشفاعة فليس يشفع إال مـن أذن اهللا لـه يف   

لـه أن   الشفاعة وليس له أن يشفع أال بعد أن يأذن اهللا له و لـيس 
  يشفع إال فيمن أذن اهللا تعاىل له أن يشفع فيه 

وال تسأل إال منه كمـا ال   لاملقصود أن الشفاعة ملك هللا عز وجو
  تكون 

  إال بإذنه للشافع يف املشفوع حني يأذن يف الشفاعة 
  :سلم الشفاعة ألصحاب اللعن فقال ونفى النيب صلى اهللا عليه 

        ٢٨٨}مةال يكون اللعانون شفعاء يوم القيا{
  وأخرب اهللا تعاىل عن الكافرين 

                                 
    ٤٩٠٧، أبو داود  ٢٥٩٨مسلم  ٢٨٨



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :فقال تعاىل٢٨٩أنه ال تنفعهم شفاعة شافعني 
  املدثر })٤٨(فََما َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني{

  :و ال يؤذن لشافع فيهم فقال تعاىل
  غافر} )١٨(َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشِفيعٍ ُيطَاُع{

  :قال تعاىل أم يقولون وليس هلم شافع أصالً ف
  الشعراء} )١٠١(َولَا َصِديقٍ َحِميمٍ)١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني{

فالشفاعة ألهل التوحيد فقط سواء يف دخول اجلنة أو اخلروج مـن  
  النار 

                                 
أما شفاعته صلى اهللا عليه و سلم يف عمه أبو طالب فهي يف ختفيف العذاب فقط وليس اخلروج من  ٢٨٩

  النار بل هو خملد فيها وهذا من اهللا تطييباً لقلب الشافع ال ثواباً للكافر
  :قال صلى اهللا عليه و سلم عنه  
  }هو يف ضحضاح من نار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار{

   ٧٩/  ٣مسلم 
  }أهون النار عذاباً أبو طالب وهو متنعل بنعلني يغلي منهما دماغه {

  ٧٩/  ٣مسلم 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فهي ملن مات ال يشرك باهللا شيء ولو قال ال إله إال اهللا فقط مهمـا  
  كانت معاصيه 

اجلنة أصالً وال خيرجون من النار فهم خملدون أما الكفار فال يدخلون 
  فيها فال تنفعهم شفاعة يف اخلروج من النار



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

òîãbrÛa@òÇbÐ“Ûa@ïç@ê‰ç@ @
@òä§a@Ýçc@Þì‚†@À@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@énÇbÐ’

òä§a@ @
òä§a@µäßû¾a@Þb‚†⁄@òä§a@lbi@bnÐna@À@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
فيؤخذ ٢٩٠بعدما جياوزون الصراط على قنطرة ليحبس أهل اجلنة { 

  ٢٩١} لبعضهم من بعض مظاملهم اليت تظاملوها يف الدنيا 
من يشـفع لنـا إىل ربنـا    : قالوا ، فإذا أفضى أهل اجلنة إىل اجلنة {

  ٢٩٢}فندخل اجلنة 

                                 
يعرب الذين ال حساب عليهم الصراط املنصوب على جهنم وكذا يعرب على إثرهم من تـبني مـن    ٢٩٠

نة مث ينتظرون على قنطرة بني اجلنة والنار فعندما يطول انتظارهم يطلبـون  حسام أم يستحقون اجل
الشفاعة لدخول اجلنة فيتشفع هلم نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم يف دخول اجلنة فُيشفع فيـدخلون  

 اجلنة كل هذا حيدث والقضاء مستمر والناس حياسبون
   ٥٥٨٩ين يف املشكاة صححه األلبا، وصححه ووافقه الذهيب   ٤/٥٧٢احلاكم  ٢٩١
 حديث الصور ٢٩٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون يـا أبانـا   {
خرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم استفتح لنا اجلنة فيقول وهل أ

  ٢٩٣} لست بصاحب ذلك 
  :سلم اهللا عليه و قال صلى

حيبس املؤمنون يوم القيامة حىت ُيهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا { 
إىل ربنا فريحينا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو النـاس  

أمسـاء  خلقك اهللا بيده وأسكنك جنته وأسجد لك مالئكته وعلمك 
كل شيء لتشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هـذا فيقـول   
لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب أكله من الشجرة وقد ـي  
عنها ولكن ائتوا نوحا أول نيب بعثه اهللا إىل أهل األرض فيأتون نوحا 
فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب سؤاله ربه بغري علم 

هيم خليل الرمحن فيأتون إبراهيم فيقول إين لسـت  ولكن ائتوا إبرا
هناكم ويذكر ثالث كلمات كذن ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه اهللا 

                                 
   ١٩٥مسلم  ٢٩٣

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

التوراة وكلمه وقربه جنيا فيأتون موسى فيقول إين لسـت هنـاكم   
ويذكر خطيئته اليت أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبـد اهللا  

عيسى فيقول لست هنـاكم  ورسوله وروح اهللا وكلمته قال فيأتون 
ولكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبدا غفر اهللا له ما تقدم من 

  ٢٩٤} ذنبه وما تأخر فيأتوين
والتردد من نيب إىل نيب مرة ثانية يف سؤال الشفاعة بدالً من الذهاب 

ظهار فضل نبينا صلى من أول وهلة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إل
  ب املقام احملمود سلم صاحاهللا عليه و

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فـأنطلق فـآيت   ، وعدنيهن  تفيأتوين ويل عند ريب ثالث شفا عا{ 
فإذا ، فيفتح يل فأُحيا ويرحب يب ، فآخذ حبلقة الباب فأستفتح، اجلنة

فيأذن اهللا يل من حتميده ، دخلت اجلنة فنظرت إىل ريب خررت ساجداً
ارفع رأسك يا : مث يقول،  به ألحد من خلقه ومتجيده بشيء ما أذن

                                 
   ٧٤٤٠البخاري  ٢٩٤

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فإذا رفعت رأسي يقول اهللا وهو ،  وسل تعطه،  حممد واشفع تشفع
يا رب وعدتين الشفاعة فشفعين يف أهـل  : شأنك ؟ فأقولما : أعلم 

قد شفعتك وقد أذنـت هلـم يف   : فيقول اهللا، اجلنة فيدخلون اجلنة 
  ٢٩٥}دخول اجلنة

@Þì‚†@À@ñ‹ßŒ@Þëc@À@énÇbÐ’@@@@@lby@ü@åß@òä§a
@áèîÜí@åß@áq@áèîÜÇ@ @

  :يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   أميت يا رب أميت يا رب أميت يا رب فيقال يا حممد أدخل اجلنة من{ 

 من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم٢٩٦عليهم  أمتك من ال حساب
  ٢٩٧}شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب 

                                 
  حديث الصور ٢٩٥
حيشر من هذه املقربة سبعون  الفا يدخلون اجلنة بغري حساب كأن وجوههم القمر ليلة البـدر  {  ٢٩٦

 }فقام رجل فقال يا رسول اهللا وأنا قال وأنت فقام آخر فقال أنا قال سبقك ا عكاشة 
عزاه للطرباين وحممد بن سنجر يف مسنده وعمر بـن شـيبة يف    ٤٢١/ ١١يف الفتح ذكره ابن حجر 

 أخبار املدينة وسكت عنه
  ٦٤/ ٣و مسلم ،  ٤٧١٢، ٣٣٦١، ٣٣٤٠البخاري  ٢٩٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

النيب صلى اهللا عليه و سـلم مـن ال   أول من يدخل اجلنة بشفاعة 
  حساب عليهم  

  من هم أصحاب هذه الفضيلة ؟
   : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول: قال 

 ال الـذين  هـم  حسـاب  بغري ألفا سبعون أميت من اجلنة يدخل {
  ٢٩٨}يتوكلون رم وعلىوال يكتوون  يتطريون وال  يسترقون

  ٢٩٩ومن ضحك إليه ربنا يدخل اجلنة بغري حساب

                                 
  ٣/٨٦مسلم  ٢٩٨
  : وممن نالوا النعيم بضحك اهللا عز وجل هلم  ٢٩٩

  يضحك هلما اهللا ، وأصحاب الثبات يف الغزو ، أصحاب قيام الليل 
هللا ليضحك إىل رجلني رجل قام يف ليلة باردة من فراشه وحلافه ودثاره فتوضأ مث قام إىل الصـالة  إن ا{

فيقول اهللا عز وجل ملالئكته ما محل عبدي هذا على ما صنع فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة ممـا  
  عندك فيقول فإين قد أعطيته ما رجا وآمنته مما خياف 

م أصحابه وعلم ما عليه يف االزام وما له يف الرجوع فرجع حىت يهريـق  ورجل غزا يف سبيل اهللا واز
  }     دمه فيقول اهللا انظروا إىل عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حىت يهريق دمه

وابن  ١/٤١٦املسند ،  ٣٩٤٩صححه  أمحد شاكر ،  ٦٢٤حسن األلباين حسنه يف صحيح الترغيب 
  ٢٥٤٨حبان 

  يترك السهر مع الركب ليصلي يضحك له اهللاملسافر عندما 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

                                                                           
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ثالثة حيبهم اهللا ويضحك إليهم ويستبشر م الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هللا عز وجل { 
  فإما أن يقتل وإما أن ينصره اهللا عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه 

  له امرأة حسنة وفراش لني حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرين ولو شاء رقد  والذي
  }     والذي إذا كان يف سفر وكان معه ركب فسهروا مث هجعوا فقام من السحر يف ضراء وسراء 

     وقال املنذري رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن          ٩٢٤حسنه حمققوا الترغيب و الترهيب 
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة يقاتل هذا يف سبيل اهللا فيقتل مث يتـوب  {
  }اهللا على القاتل فيقاتل فيستشهد

و ابن حبان   ٣١٦٦، ٣١٦٥النسائي     ٢٨٢٦البخاري ،  ٩٨٣برقم  ٤٦٠/ ٢مالك يف املوطأ  
   ١٠٧٤األلباين يف الصحيحة  ٢/٥١١واملسند   ١٩١و ابن ماجه  ٤٦٦٧م برق١٠/٥٢٤

  وبإثرك لضيفك على نفسك يضحك اهللا لك
أتى رجل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا أصابين اجلهد فأرسل إىل نسائه فلم جيد {

الليلة يرمحه اهللا فقام رجل من  عندهن شيئا فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  أال رجل يضيف هذا
األنصار فقال أنا يا رسول اهللا فذهب إىل أهله فقال المرأته ضيف رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ال 
ندخر منه شيئا قالت واهللا ما عندي إال قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشـاء فنـوميهم وتعـايل    

مث غدا الرجل على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال  فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  لقد عجب اهللا عز وجل أو ضحك من فالن وفالنة فأنزل اهللا تعـاىل  

  }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة 
   ٤٨٨٩البخاري 

  }رهونضحكت من ناس يأتونكم من قبل املشرق يساقون إىل اجلنة وهم كا{ 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

 سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و الق
يف الصف األول فال  يلتقوناجلهاد عند اهللا يوم القيامة الذين  لأفض{

الغـرف   يف) ينطلقون(يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك يتلبطون 
م رم وإذا ضحك ربك إىل عبد فـال  همن اجلنة ويضحك إلي العال

  حساب 
  ٣٠٠})عليهم حسابقوم فال ويف رواية إذا ضحك إىل (عليه 

وضحك ربنا ضحك يليق جبالله وعظمته دون تشبيه أو تكييـف أو  
  متثيل أو تعطيل أو حتريف

                                                                           
  }عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة بسالسل {

األسرى الكفار عندما يأيت م ااهدين مسلسلني إلسرارهم على الكفر  مث  ٤٥٥٧، ٣٠١٠البخاري 
يعيشوا يف بيوت ااهدين وجيدوم يطبقون الدين يدخل ذلك اإلسالم يف نفوسهم فيدخلوا اإلسـالم  

  نوا بذلك قد سحبوا للجنة بالسالسلفيموتون عليه فيدخلوا اجلنة  فيكو
صححه األلبـاين يف الصـحيحة    ،  ٢٩٢،٢٩٥/ ٥امع  ٢/٦٨٥٥أيب يعلى  ٥/٢٨٧املسند  ٣٠٠

٢٥٥٨    

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ينجو املؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم { ومن املرور على الصراط 
كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوم كأضوأ جنم 

 ٣٠١} فاعة يف السماء مث الذين يلوم حىت حتل الش
  : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 

  ٣٠٢} أنا أول الناس يشفع يف اجلنة وأنا أكثر األنبياء تبعا {
  : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 

    ٣٠٣}يقرع باب اجلنةأنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من {
@ŠbäÛa@åß@áèÈäßë@òä§a@‘bã@Þì‚†@À@énÇbÐ’SPT@ @

على ريب يف داره فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت سـاجدا   فأستأذن{
فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين فيقول ارفع حممد وقل يسمع واشـفع  

                                 
  ١٩١أخرجه مسلم  ،  ٣٤٥/ ٣املسند   ٣٠١
    ٦٧،  ٣/٦٦مسلم  ٣٠٢
 ٦٧/  ٣مسلم  ٣٠٣
  هذه الشفاعة والقضاء مستمر والناس حياسبون ٣٠٤

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

تشفع وسل تعط قال فأرفع رأسي فأثين على ريب بثناء وحتميد يعلمنيه 
  ٣٠٥}فيحد يل حدا فأخرج فأدخلهم اجلنة 

ده فال يتعـداه  يبني له يف كل طور من أطوار الشفاعة حداً يقف عن
مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل باجلماعة مث فيمن أخل بالصـالة مث  

  ٣٠٧وعلى هذا األسلوب٣٠٦فيمن شرب اخلمر مث فيمن زىن 
ŠbäÛa@‘bã@Þì‚†@Éäß@À@ÉÐ“í@‡îè“Ûaë@ @

  الشهادة يف سبيل اهللا 
سـبعني إنسـاناً مـن    }{الشهيد يشفع يف سبعني من أهل بيتـه  {

  ٣٠٨}أقاربه

                                 
   ٧٤٤٠البخاري  ٣٠٥
يظهر من حسام أم يستحقون العذاب يف النار فيتشفع هلم النيب صـلى اهللا عليـه    بعض الناس ٣٠٦

وسلم فيمنع دخوهلم النار وُيدَخلُوا اجلنة بعد عبورهم الصراط ويشارك النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف  
  هذه الشفاعة الشهداء والقرآن والصيام

  ٤٤٦/  ١١احلافظ ابن حجر يف الفتح  ٣٠٧
   ٣٧٤٧صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٦٤١ابن حبان  ٢٥٢٢أبو داوود ،  ٤/١٣١املسند  ٣٠٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

Ð“í@æe‹ÔÛaë@âbî—Ûa@@@@åß@éãbÈäàîÏ@bàèibz–þ@æbÈ
ŠbäÛa@éÛì‚†@ @

  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصـيام أي رب  { 

منعته الطعام والشهوات بالنهار فيشفعين فيه ويقول القرآن منعتـه  
  ٣٠٩} النوم بالليل فشفعين فيه فيشفعان

من اتبعه قاده إىل اجلنة ومن تركه  شافع مشفع ٣١٠ا القرآن إن هذ{
  ٣١١}أو أعرض عنه زج يف قفاه إىل النار 

القرآن   شافع مشفع وحمل مصدق من أمامه قاده إىل اجلنة ومـن  { 
  ٣١٢}جعله خلفه ساقه إىل النار 

                                 
  ٩٦٩صححه األلباين يف صحصح الترغيب ،  ٦٦٢٦وصحح إسناده أمحد شاكر  ٢/١٧٤املسند  ٣٠٩
  :قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ٣١٠

  }أقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه {
 ٨٠٤مسلم 
   ٣٩األلباين صححه يف صحيح الترغيب ،  ١٢١البزار   ٣١١
   ٢٠١٩والصحيحة ٤٤٤٣األلباين صححه يف الصحيح  ٣١٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ولسورة امللك شفاعة لقارئها 
  :صلى اهللا عليه قال رسول اهللا 

ىت غفر لـه وهـي   أن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لرجل ح{
  ٣١٣} تبارك الذي بيده امللك

@@@@@@å¾@ÉÐ“m@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@a@ÞìŠ@òäí‡ß
bèi@pbß@ @

من استطاع منكم أن ال ميوت إال باملدينة فليمت ا ، فإنـه مـن   {
  ٣١٤}ميوت ا تشفع له 

@@@@@@a@óÜ–@äÛa@òÇbÐ’@bèi@Þbäm@Ûa@ÞbàÇþa@åß
@áÜë@éîÜÇ@ @
  كثرة السجود

إين سائلك سؤاال النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  نطلق غالم فأتىا{
له يوم القيامة قال مـن   تشفعقال وما هو قال أسألك أن جتعلين من 

                                 
  ٣٧٨٦صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ١٤٠٠أبو داود  ٣١٣
  ١١٩٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٨٢شعب اإلميان  ٣٧٣٤ابن حبان  ٣١٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أمرك ا أو من علمك ذا أو من دلك على هذا قال ما أمرين ـذا  
قال فإنك ممن أشفع له يوم القيامة فذهب الغـالم  ٣١٥أحد إال نفسي 

                                 
  لى اهللا عليه وسلم احملبة يف اهللا سبباً لتنال به شفاعة النيب ص ٣١٥

   }لكل أخوين حتابا يف اهللا من مبعثي إىل يوم القيامة شفيع  أنا {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
      

  عن سلمان  ٢٤٦٤٤كرت العمال  
  }اشهدوا هذا احلجر خريا فإنه يوم القيامة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد ملن استلمه{
طرباين يف األوسط وفيه الوليد بن عباد وهو جمهول وبقية رجاله ثقات ضعفه رواه ال ٢٤٢/  ٣امع  

  ٩٨٠األلباين يف الضعيف 
  :قضاء حوائج الناس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  }من مشي ألخيه يف حاجة فإين قائم يوم القيامة جوار ميزانه إن رجح وإال شفعت له{
    أبو نعيم

صراط فاملؤمنون اخللص ومن تبني من بعد حسابه أنه يدخل اجلنة سواء وكل من ُحوِسبوا ميرون على ال
  مث يدخلون اجلنة  هبعمله أو بالشفاعة يعربون الصراط على حسب أعماهلم ويتجاوزن

وغري هؤالء ممن تطلبهم النار تأخذهم الكالليب من على الصراط فيسقطون يف النار فتأيت شفاعة النيب 
اج  أناس من النار ولو قالوا ال إله إال اهللا يوماً واحداً ويوضـعوا يف ـر   صلى اهللا عليه وسلم يف إخر

احلياة أويصب عليهم من ماء احلياة مث يدخلون اجلنة ويشاركه يف هذه الشفاعة األنبيـاء و املالئكـة   
واملؤمنون والصديقني والشهداء وأهل اجلنة وكل هذا واهللا يقضي بني العباد وحساب الناس مسـتمر  

انتهاء احلساب وهذه الشفاعات تأيت رمحة أرحم الرامحني فيخرج أناس من النار مل يعملوا خرياً قط  وبعد
  ومن بقي بعد ذلك خيلدون يف النار وال خيرجون أبداً 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ل ردوا علي الغالم فردوه كئيبا خمافة حدالن ليخرب أهله فلما وىل قا

                                                                           
       }كل نيب سأل سؤاال ، لكل نيب دعوة قد دعاها ألمته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت{

   ٢٠٠مسلم ،  ٦٣٠٥البخاري 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

أريت ما تلقى أميت من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنين وسبق ذلك من اهللا عز وجل كمـا  { 
  }سبق يف األمم قبلهم فسألته أن يوليين فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل

  ٣٦٣٣يف صحصح الترغيبصححه األلباين ، وصححه ووافقه الذهيب  ١/٦٨احلاكم    
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خريت بني الشفاعة أو يدخل نصف أميت اجلنة فاخترت الشفاعة ألا أعم وأكفى أما إـا ليسـت   {
  }     للمؤمنني املتقدمني ولكنها للمذنبني اخلطائني املتلوثني

  ٥٦٠٠صححه األلباين يف املشكاة ،  ٤٣١١ابن ماجه ،   ٢/٧٥أمحد 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٣١٠والبيهقي يف الشعب  ٦٤٦٨ابن حبان  ،  ٤٧٣٩أبو داود }   شفاعيت ألهل الكبائر من أميت {
   ٥٥٩٩صححه األلباين يف املشكاة ، 

  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا قد
من الناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصـاين   تال قول اهللا عز وجل يف إبراهيم  رب إن أضللن كثريا{ 

فأنك غفور رحيم ، وقال عيسى عليه السالم  إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيـز  
احلكيم ، فرفع يديه وقال اللهم أميت أميت وبكى ، فقال اهللا عز وجل يا جربيل اذهب إىل حممد وربـك  

اهللا عليه وسلم فسأله ، فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جربيل صلى
  }مبا قال وهو أعلم  فقال اهللا يا جربيل اذهب إىل حممد فقل إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك

 ١/٧٣وأخرجه ابن أيب الدنيا  يف حسن الظن باهللا   ٢٠٢مسلم  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أن يكون قد حدث فيه شيء قال أعـين علـى نفسـك بكثـرة     
  ٣١٦}السجود

سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يشـفع يل  : أنس بن مالك قال 
قلت يا رسول اهللا فأين أطلبك ؟ : قال . يوم القيامة ، فقال أنا فاعل 

فـإن مل  : قلـت  : قال  .اطلبين أول ما تطلبين على الصراط : قال 
فـإن مل  : قلـت  . فاطلبين عند امليزان : ألقك على الصراط ؟ قال 

  ألقك عند امليزان ؟ 
   ٣١٧}فاطلبين عند احلوض فإين ال أخطئ هذه الثالث املواطن : قال 

سؤال الوسيلة والفضيلة للنيب صلى اهللا عليه وسلم حـني يسـمع   
   األذان حيل شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

                                 
   ١٣٢٠أبو داوود  صححه األلباين يف صحيح سنن،  ٢٠/٣٦٥ ٨٥١املعجم الكبري  ٣١٦

  
   ٢٤٣٣صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٤٣٣الترمذي  ٣١٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

التامة والصـالة  من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة {
والفضيلة وابعثه مقاما حممـودا الـذي    الوسيلة القائمة آت حممدا

  ٣١٨} وعدته إال حلت له شفاعيت يوم القيامة
من صلى علي حني يصبح عشراً وحني ميسـي عشـراً أدركتـه    {

  ٣١٩}شفاعيت
  صلوا على رجل يف جنازة شفعوا فيه يوم القيامةمن 

ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعني ال يشركون باهللا {
  ٣٢٠}شيئاً أال شفعهم اهللا فيه

@@@@@@åß@‘bãc@xa‹‚c@À@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@énÇbÐ’
òä§a@áb‚†gë@ŠbäÛaSRQ@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
                                 

   ٢٤٣صححه األلباين يف اإلرواء ، الترمذي وقال حديث صحيح حسن  ٣١٨
حسنه األلباين يف صـحيح  ، رواه الطرباين بإستادين وإسناد أحدمها جيد  ١٠/١٢٠قال اهليثمي  ٣١٩

  ٦٥٦الترغيب 
 

   ٩٤٨مسلم  ٣٢٠
 هذه الشفاعة حتدث والقضاء مستمر والناس حياسبونو ٣٢١

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٣٢٢}ار من أميت فأقول يا رب شفعين فيمن وقع يف الن{
ال رسول اهللا صلى اهللا قالصالة على رسول اهللا يف الصباح واملساء 

  :عليه وسلم 
  ٣٢٣}فيوحد يل حداً فأخرج فأخرجهم من النار {

  : يقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع قال فشفعت يف أميت أن أخرج {

  ٣٢٤}من كل تسعة وتسعني إنسانا واحدا 
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

ن قلبه مثقال حبة من خردل مـن إميـا   يقال يل انطلق فمن كان يف{
  ٣٢٥}فأنطلق فأفعل ، فأخرجه منها 

                                 
  حديث الصور ٣٢٢
    ٧٤٤٠البخاري  ٣٢٣
   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحصح الترغيب،  ١٧٢/ ٣أمحد  ٣٢٤

  
  ١٩٣سلم م ٣٢٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

فما زلت أتردد على ريب فال أقوم فيه مقاما إال شفعت حىت أعطاين { 
اهللا من ذلك أن قال أدخل من أمتك من خلق اهللا من شهد أن ال إله 

  إال 
  ٣٢٦}دا خملصا ومات على ذلك اهللا يوما واح

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أشفع ألميت حىت يناديين ريب تبارك وتعاىل فيقول أقد رضـيت يـا   {

  ٣٢٧}حممد فأقول إي رب قد رضيت
@@@@@@@éîÜÇ@a@óÜ–@énßc@åß@á@ÉÐ“ní@åß@Ýöaëcë

@áÜë@ @
  الشفاعة ألهل املدينة 

وشدا أحد من أميت إال ) شدة الضيق ( ال يصرب على ألواء املدينة {
  ٣٢٨}كنت له شفيعاً

                                 
   ٣٦٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب،  ١٧٢/ ٣أمحد  ٣٢٦
ضعفه األلباين يف الترغيب  ،رباين وإسناده حسن إن شاء اهللا والط ٣٤٦٦قال املنذري رواه البزار  ٣٢٧

   ٥٣٣٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١١٨
  ١٣٧٤ مسلم ٣٢٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٣٢٩}من استطاع أن ميوت باملدينة فليفعل ، فإين أشفع ملن مات ا {
مث يقال ادعوا الصديقني فيشفعون مث يقال ادعوا األنبياء فيجـيء  {

النيب معه العصابة والنيب معه اخلمسة والستة والنيب ليس معه أحد مث 
فيمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك يقال ادعوا الشهداء فيشفعون 

يقول اهللا جل وعال أنا أرحم الرامحني أدخلوا جنيت من كان ال يشرك 
يب شيئا فيدخلون اجلنة مث يقول اهللا تبارك وتعاىل انظروا يف النار هل 

  ٣٣٠}فيها من أحد عمل خريا قط
áèãbºg@ky@æìØmë@µäßû¾a@òÇbÐ’@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم قلنا سواك يا { 

  ٣٣١}رسول اهللا قال سواي

                                 
صححه األلباين يف الصحيح ،  ٤٢٨٥النسائي يف الكربى  ٤١٨٤شعب اإلميان  ٣٩١٧الترمذي  ٣٢٩

٦٠١٥   
  

    ٨١٢صححه األلباين يف السنة ،  ٦٤٧٦ابن حبان ،  ٥٦أيب يعلى ،   ٥- ٤/ ١أمحد  ٣٣٠
    ٥٦٠١صححه األلباين يف املشكاة ،  ٢٤٣٨الترمذي  ٤٣١٦ماجه وابن  ٧٣٧٦ابن حبان  ٣٣١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   ٣٣٢}ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل ليس بنيب مثل احليني ربيعة ومضر{ 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
شفع للقبيلة ومنهم مـن  إن من أميت من يشفع للفئام ومنهم من ي{ 

  ٣٣٣}يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حىت يدخلوا اجلنة
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا خلص املؤمنون من النار فوا الذي نفسي بيده ما منكم من أحد { 
بأشد منا شدة هللا يف استقصاء احلق من املـؤمنني هللا يـوم القيامـة    

ولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصـلون  إلخوام الذين يف النار يق
وحيجون فيقال هلم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم علـى النـار   
فيخرجون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقية وإىل ركبتيه مث 
يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدمت 

                                 
   ٣٦٤٧صححه األلباين يف صحصح الترغيب ،  ٥/٢٥٧املسند  ٣٣٢
 

  ٢٤٤٠الترمذي وحسنه ٣٣٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

جون خلقـا كـثريا مث   يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه فيخر
يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت 
يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث 
يقولون ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحدا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت 

  يف قلبه مثقال ذرة من خري 
  ٣٣٤}كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها خريا فأخرجوه فيخرجون خلقا 

  اهللا يقول ألهل اجلنة انظروا يف النار من فيه إميان
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة يدخل من يشاء برمحته ويدخل أهل النار { 
النار مث يقول انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل مـن  

فأخرجوه فيخرجون منها محما قد امتحشوا فيلقون يف ر احلياة إميان 
  ٣٣٥}فينبتون فيه كما تنبت احلبة إىل جانب السيل 

                                 
  ١٨٤مسلم   ٣٣٤

  
   ٦٥٦١البخاري  ١٨٤مسلم   ٣٣٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

òØöý¾a@òÇbÐ’@ @
  وذلك بعد الفراغ من حساب اخللق 

إذا فرغ اهللا من القضاء بني عباده وأراد أن خيرج من النار من أراد {
  أن خيرجه ممن كان يشهد أن ال إله أال اهللا 

إذا أراد اهللا رمحة من أراد من أهل النار أمر اهللا املالئكة أن خيرجـوا  
من كان يعبد اهللا فيخرجوم ويعرفوم بآثار السـجود وحـرم اهللا   
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكـل بـن آدم   
تأكله النار إال أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب 

  ٣٣٦}حلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيلعليهم ماء ا
هكذا يؤذن بالشفاعة حىت ينجوا مجيع املوحدين و كل شافع بعـد  
نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم  يسأل الشفاعة من مالكهـا حـىت   
يؤذن له إىل أن يقول الشفعاء مل يبق إال من حبسه القرآن وحق عليه 

  اخللود 

                                 
  ١٨٢مسلم    ٣٣٦

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@îy@µ¼a‹Ûa@áyŠc@ò¼Š@áq@énÇbÐ“i@x‹²@s
µÈÏb“Ûa@x‹‚c@bß@‹r×c@én›jÓë@ @

فيقول اهللا عز وجل شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون {
ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل 
يعملوا خريا قط قد عادوا محما فيلقيهم يف ر يف أفواه اجلنة يقال له 

ما خترج احلبة يف محيل السـيل فيخرجـون   ر احلياة فيخرجون ك
كاللؤلؤ يف رقام اخلوامت يعرفهم أهل اجلنة هؤالء عتقاء اهللا الـذين  
أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه وال خري قدموه مث يقول ادخلـوا  
اجلنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا من 

ل من هذا فيقولون يا ربنا أي شـيء  العاملني فيقول لكم عندي أفض
  ٣٣٧أفضل من هذا فيقول رضاي فال أسخط عليكم بعده أبدا 

عتقاء اهللا ، فيسمون فيها اجلهنميني فيقول هلـم  : فيكتب يف رقام 
هؤالء عتقاء اهللا فيدعون : هؤالء اجلهنميون ، فيقول اهللا : أهل اجلنة 

                                 
  ١٨٢،  ١٨٣مسلم  ٣٣٧

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ت تنقيصاً هلم بل وهذه التسمية ليس، اهللا فيذهب عنهم هذا االسم 
  لالستذكار لنعمة اهللا ليزدادوا بذلك شكراً 

فضل شفاعة النيب صـلى اهللا  وسنذكر النار وما يتعلق ا حىت يعلم 
سلم ومن يشاركه فيها من األنبيـاء والصـديقني واملالئكـة    عليه و

واملؤمنني يف خروج كل املوحدين من النار وإخراج اهللا بقبضته منها 
لشافعني حىت ال يبقى فيها إال أهل الكفر والشـرك  أكثر مما أخرج ا

املخلدون فيها فتخلى بذلك الطبقة اليت يعذب فيها املوحدون ويضع 
فال بعضاً على أهلها املعذبون فيها  اهللا قدمه على النار فيزوي بعضها

  خيرجون منها وال ميوتون فيها

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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{
   ٣٣٨} ألف ملك جيروا

                                 
   ١٧٦/  ١٧مسلم   ٣٣٨



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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
  ٣٣٩}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
جهـنم  محراء فتنطوي عليهم فتقذفهم يف } {الناس خبمسة مئة عام 

{٣٤٠  

                                                                           
 

  وصححه ابن العريب املالكي يف قبسه، ابهقال ذكره رزين يف كت ١٣/١١القرطيب  ٣٣٩
حسـنه  ،  ٣٢٠والطـرباين يف األوسـط   ١١٣٨باختصار  وأيب يعلى٣/٤٠وأمحد ٣٥٠٠البزار  ٣٤٠

   ٢٤٥١األلباين لغريه يف صحيح ا الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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(أَفَِسْحر َ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 ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبَواُبَها {

كُْم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم آَياِت َربِّكُـْم  َ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 الُْمَتكَبِّرِيَن

                                                                           
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

 }َسأَلَُهْم َخَزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم َنِذير امللك }) ٨(كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوج  

U@M@bènã‚@ @
َعلَْيَها َملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداد 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{

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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 

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(َناًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ { 

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

                                 
  ٣٦٧٥صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٤٩٤احلاكم  ٣٤١

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  حجارة الكربيت شديدة االشتعال شديدة االلتصاق رائحتها شديدة 
ـ   ٣٤٢حجارة ضخمة، الننت   اذه املواصفات مع الناس مما يزيـد ه

  حرارة 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 
  ٣٤٣}اهللا فيها منفعة ألحد

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

                                 
  : سلم قال النيب صلي اهللا عليه و ٣٤٢

  }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  ٣٤٣
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :سلم و قال صلى اهللا عليه
: اشتكت النار إىل را وقالت أكل بعضي بعضاً فجعل هلا نفسني { 

  نفس يف الصيف ونفس يف الشتاء فأما نفسها يف الشتاء فزمهرير وأما 
  ٣٤٤}نفسها يف الصيف فسموم 

إذا كان اليوم احلار فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهـنم  {
{٣٤٥  

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 َوَزِفًريا{

  امللك }) ٨(َتكَاُد َتَميَُّز ِمْن الَْغْيِظٌ {

                                 
   ١٤٥٧صححه األلباين يف الصحيحة ، وصححه  ٢٥٩٢الترمذي  ٣٤٤
   ٦١٥مسلم  ٣٤٥

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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 ُصفْر)٣٢(إِنََّها َتْرِمي بَِشَررٍ كَالْقَْصرِ{ 
أما إين لست أقول كالشجرة ولكن : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 

      ٣٤٦}  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 { 

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

                                 
رواه البيهقي بإسناد ال بأس به فيه خديج بن معاوية وقد وثقـه   ٥٣٧٤ب قال املنذري يف الترغي ٣٤٦

   ٢١٣٤ضعف وقفه األلباين يف الترغيب ، أبو حامت 
  ورجاله رجال الصحيح٤٨٥رواه الطرباين يف األوسط   ١٠/٧٠٨امع  ٣٤٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

حتسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه هي أشد سوادا مـن القـار   {
{٣٤٨  
  ٣٤٩}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   ٣٤٨
    ٣٦٧٠صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٥٥١يف البعث والنشور  البيهقي  ٣٤٩

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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   {

       ٣٥٠}قعرها
  :سلمقال النيب صلى اهللا عليه و

فتهوي فيها سـبعني  ، إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم { 
        ٣٥١}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  ٣٥٠
األلباين أتى بشواهد كثرية لرفـع   ١٦١٢ويف الصحيحة   ٢٥٧٥الترمذي ، ١٧/١٧٧مسلم   ٣٥١

  احلديث 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

لكافر أربعني خريفا قبـل أن يبلـغ   ويل واد يف جهنم يهوي فيه ا{
        ٣٥٢}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 

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

                                 
   ٢١٣٦ضعفه األلباين يف الترغيب ، لذهيب  وصححه ووافقه ا  ٤/٥٩٦، ٢/٥٠٧احلاكم  ٣٥٢
 

   ٣٦٧٧األلباين صحح وقفه يف صحيح الترغيب ،  ابن أيب الدنيا ٣٥٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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

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

   املدثر }) ١٧(َسأُْرِهقُُه َصُعوًدا{  :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 

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

  اخلبال، الغوطة 
@Jò ìÌÛa@ @

                                 
قال املنذري رواه البيهقي يف  ٥٣٧٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٤٠ضعفه األلباين يف الترغيب  ٣٥٤

  بإسناد حسن ٥٣٠البعث والنشور 
  

   ٢١٣٧فه األلباين يف الترغيب ضع، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٥٠٧احلاكم  ٣٥٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :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   

      ٣٥٦}  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 

  ٣٥٧}قال صديد أهل النار

                                 
،   ٣٤٧٧حسـنه حمققـوا الترغيـب    ،  ١٤٦٣ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ٣٩٩/ ٤املسند  ٣٥٦

  املومسات بضم امليم األوىل وكسر الثانية هن الزانيات
 

صححه األلباين يف صحيح سـنن الترمـذي   ، ٤٩١٧حسن إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٣٥املسند  ٣٥٧
١٨٦٢   



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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 

      ٣٥٨}  محوا أربعني سنة
  :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل {
   النحل })٨٨(زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَعذَابِ { 
        ٣٥٩}قال زيدوا عقارب أنياا كالنخل الطوال 

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

                                 
   ٣٦٧٦حسه األلباين يف صحيح الترغيب ،   ٤/١٩١املسند  ٣٥٨
صححه األلباين يف صحيح الترغيب  وصححه ووافقه الذهيب ٤/٥٣٩احلاكم ،   ٢٦٥٩أيب يعلى  ٣٥٩

٣٦٧٨  
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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    

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

                                 
حسـنه األلبـاين يف صـحيح    ،  وقال حديث حسن صحيح ٢٤٩٢الترمذي،  ٢/١٧٩املسند  ٣٦٠

   ٣٥٨٤الترغيب 
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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

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

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

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 

                                 
   ٢٥٨٤فه األلباين يف سنن الترمذي وضع، وصححه ووافقه الذهيب    ٤/٦٠١احلاكم  ٣٦١

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  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 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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(َتكَبِّرِيَناْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْم{  

   الزمر
  وضمن هذه األبواب باب ملن حياربون أمة حممد 

باب منها ملن سل سيفه على أميت أو قال ، ٣٦٢ جلهنم سبعة أبواب{
  ٣٦٣}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  ٣٦٢

وجزء غفلوا ، وجزء شكوا يف اهللا ، هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم جزء أشركوا باهللا  {
 وجزء صـريوا رغبتـهم  ، 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  ٣٦٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٣٦٤}إن الذي يكذب علي يبىن له بيتاً يف النار {

                                 
  ١٦١٨صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٠٣،  ٢/٣٢املسند  ٣٦٤

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@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 بَِربِّهِْم َوأُْولَِئَك الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِْم َوأُْولَِئـَك  {
  الرعد }) ٥(أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

R@M@@bèÜý@ @
  اإلنسان} ) ٤(إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسلَاِسلًا َوأَغْلَالًا َوَسِعًريا{

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ِ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 ِذَراًعا 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  
  ٣٦٥}قبل أن تبلغ أصلها

                                 
،  ٢٥٨٨ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، حيح وقال حسن ص٢٥٨٨الترمذي،  ٢/١٩٧املسند  ٣٦٥

     ٥٣٩١الترغيب حسنه حمققوا 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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 َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني { : وقال تعاىل
  إم ليستكرهون يف النار كما يستكره الوتد يف احلائط

  واألصفاد هي القيود وهي األغالل

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  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 {

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

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

                                 
      ٢١٥١ضعفه األلباين يف الترغيب ، وصححه   ٤/٦٠٠احلاكم  ٣٦٦
ضعفه األلباين يف ، أيضا إال أنه قال لتفتت فصار رمادا  وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٦٠١احلاكم  ٣٦٧

   ٢١٥١الترغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

bèiýß@ @
  الثياب واألنعلة 

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

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

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

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

وذلك أبلغ الشتعال ٣٦٩) الزفت(من قطران ، سرباهلم أي قميصهم 
  بالنار  ثيام اليت يلبسوا من قطران وهو ألصق شيء، النار فيهم 

R@M@@bè×a‹’ë@bbÈã@ @

                                 
  ١١٢٩ححه األلباين يف الصحيحة ص،  ١٥٣-٣/١٥٢املسند  ٣٦٨
  }النائحة إذا مل تتب توقف يف طريق بني اجلنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار {  ٣٦٩

   ٨/٢٠٢املعجم الكبري 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نـار يغلـي   { 
منهما دماغه وما يرى أن يف النار أشد عذابا منـه وأنـه ألهـوم    

  ٣٧٠}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
  الكهف})٢٩(الُْمْهلِ كَ{  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل 

                                 
  ٢١٣مسلم   ٣٧٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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

  حممد})١٥(َوُسقُوا َماًء َحِميًما 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 

       ٣٧٢} كان
  احلميم احلار الذي حيرق 

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

  احلميم ما جيتمع من دموع أعينهم يف حياض النار فيسقونه 

                                 
      ٢٥٨١ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٥٠١احلاكم  ٣٧١
حسنه األلباين يف صـحيح ا الترغيـب   ،  ٥٧٩البيهقي ، يح حسن غريب صح ٢٥٨٢الترمذي  ٣٧٢

٣٦٧٩   

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@J‡í‡—Ûa@õbß@ @
ُه َولَا َيكَاُد ُيِسيُغُه َوَيأِْتيِه الَْمْوُت َيَتَجرَُّع) ١٦(َوُيْسقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد{

  إبراهيم })١٧(ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمْن َوَراِئِه َعذَاب غَِليظٌ

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

  ٣٧٣} حىت خيرج من دبره رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه 
@JÖbÌÛa@ @
  النبأ }) ٢٥(إِلَّا َحِميًما َوغَسَّاقًا )٢٤(لَا َيذُوقُونَ ِفيَها َبْرًدا َولَا َشَراًبا{ 

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

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

                                 
   ٢٥٨٣ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وصححه  ٢/٣٦٨احلاكم  ٣٧٣
ضعفه األلباين يف سنن ، قال املنذري رواه احلاكم وقال احلاكم صحيح اإلسناد  ٥٤٠٣الترغيب  ٣٧٤

  ٢٥٨٤الترمذي 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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
  ٣٧٥}أهل جهنم

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شارب اخلمر 

                                 
حسنه األلباين يف صـحيح ا الترغيـب   ،  ٦٦٥٩صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١٧٨/ ٢املسند  ٣٧٥

٢٣٨٥   

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إن عاد الرابعة كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال قيل يـا  {
    ٣٧٦}  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 {

    ٣٧٧}  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 {
     ٣٧٨} ينة اخلباليسقيه من ط

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٣٦٨٠صححه األلباين يف صحيح ا الترغيب ،  ٣٦٨٠أبو داوود  ،  ٦/٤٦٠املسند  ٣٧٦
 ٢٠٠٢مسلم  ٣٧٧
 ٢٠٣٩صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٦٨٠أبو داوود  ، ٦/٤٦٠املسند  ٣٧٨



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

من قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما { 
  ٣٧٩}قال

  : قال صلى اهللا عليه و سلم يف املتكربون 
  ٣٨٠}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 ،   ٤٣٧صححه األلباين يف الصحيحة ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٢٧احلاكم  ٣٧٩

  الوحل الشديد وهو عصارة أهل النار وصديدهم وعرقهم 
حسـنه األلبـاين يف صـحيح    ، وقال حديث حسن صحيح  ٢٤٩٢الترمذي،  ٢/١٧٩املسند  ٣٨٠

   ٣٥٨٤الترغيب 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@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 لََشْوًبا ِ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  

  ٣٨١}  معايشهم فكيف مبن يكون طعامه

                                 
صححه األلبـاين يف املشـكاة   ،  ٤٣٢٥ابن ماجه  ٢٥٨٥الترمذي  وقال حديث حسن صحيح  ٣٨١

  ه باملرارةَألَمرَّت ألفسدت،   ٥٦٨٣
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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 طََعام إِلَّا ِمْن َضرِيعٍ{

  الغاشية

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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 طََعام إِلَّ{ 

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

) ١٣(َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَِليًما)١٢(إِنَّ لََدْيَنا أَنكَالًا َوَجِحيًما{
  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 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ومنـهم مـن طعامـه    ، فمنهم من طعامه الزقوم ؛ أن النار دركات 
  الغسلني ومنهم من طعامه الضريع ومنهم من طعامه الغصة

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ŠbäÛa@Ýçc@ @
  أكثرهم ، صفام ، أهلها 
Q@M@@bèÜçc@ @
  ٣٨٢}ري جواظ مستكرب مجاع مناع أن أهل النار كل جعظ{

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ٣٨٣}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 كَِثًريا ِمْن الْجِنِّ َوالْإِنسِ لَُهْم قُلُوب لَا َولَقَْد {:قال تعاىل 
َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُين 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  ٣٨٢
  ٢٨٥٣مسلم  ٣٨٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

 النار فرأيت أكثـر أهلـها   اطلعت يف{:قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ٣٨٤}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 

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

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

                                 
   ٢٥٨٦صححه األلباين يف الصحيحة ، وقال حسن صحيح   ٢٦٠٣الترمذي  ٣٨٤

  
  ٦٥٥١البخاري  ٣٨٥
 ٢/٢٨٥املسند ،  ٢٨٥٢مسلم  ٣٨٦

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

     ٣٨٧}  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 {

  ٣٨٨}نعليه
  : عليه وسلم قال النيب صلى اهللا

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

@la‰ÈÛa@À@áèmëbÐm@ @

                                 
  ٥٦٧٥ح إسناده يف املشكاة األلباين صح، وقال حديث حسن غريب صحيح  ٢٥٧٧الترمذي  ٣٨٧
 

      ٢١١مسلم  ٣٨٨
    ٢١٢مسلم  ٣٨٩



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلني من نار يغلي منـهما  { 
مع أجزاء العذاب ومنهم من يف النار إىل كعبيه مع أجزاء  ٣٩٠دماغه

ىل ركبتيه مع أجزاء العذاب ومنهم مـن  العذاب ومنهم من يف النار إ
     ٣٩١  }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 
  ٣٩٢} ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته

                                 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٩٠

إن أدىن أهل النار عذابا لرجل عليه نعالن يغلي منهما دماغه كأنه مرجل مسامعه مجر وأضراسه مجـر  {
  }     الكثري فهو يفور  وأشفاره هلب النار وخترج أحشاء جنبيه من قدميه وسائرهم كاحلب القليل يف املاء

  كرت العمال ٥٤٢٤حمققوا الترغيب حسن مرسل 
   ٣٦٨٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٠٢البزار  ٣٩١
 

   ١٧/١٧٨مسلم  ٣٩٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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 

      ٣٩٣} يا رب 
فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاًبا َشِديًدا َ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 َحِميم َوغَسَّاق)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  ٣٩٣

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  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     {
       ٣٩٤} وتسترخي شفته السفلى حىت تضرب سرته

                                 
   ٣١٧٦ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح   ٢٥٨٧الترمذي  ٣٩٤

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليهِْم َناًرا كُلَّ{
َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيـذُوقُوا الَْعـذَاَب إِنَّ اللَّـَه كَـانَ َعزِيـًزا      

  النساء })٥٦(َحِكيًما

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 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاد َ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 َزِفـري َوُهـْم ِفيَهـا لَـا       {  وذلك قولهالزمـر    }) ١٦(

  نبياء األ} )١٠٠(َيْسَمُعونَ

  ٣٩٥} قال فما يرى أن يف النار أحدا غريه   

                                 
 ٥٩٢قال املنذري رواه البيهقي يف البعـث والنشـور    ٥٤٣١حمققوا الترغيب حسنوا املوقوف  ٣٩٥

األلبـاين يف الترغيـب    ،األلباين يف الترغيب ، بإسناد حسن موقوفا على سويد بن غفلة رضي اهللا عنه 
  قال ضعيف مقطوع ٢١٧٥

  
   

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

T@M@@æìÔÏbä¾a@la‰Ç@ @
إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمـْن النَّـارِ َولَـْن َتجِـَد لَُهـْم      { 

  النساء })١٤٥(َنِصًريا

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 

                                                                           
  
  
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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(

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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 َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني َدَعْوا ُهَناِلَك ثُُبوًرا{ 

  الفرقان }) ١٤(َتْدُعوا الَْيْوَم ثُُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبوًرا كَِثًريا

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 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٣٩٦}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 الْجِـنِّ َ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 الْجِنِّ َوالْإِنسِ ِفـي النَّـارِ   { 

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

                                 
امع رواه أمحد والزار ورجاهلما رجال الصحيح غري علي بن يزيد وقد ،  ١٥٣-٣/١٥٢املسند  ٣٩٦
، للبيهقي يف البعث عن أنس بسند صـحيح   ١٣/١٣وعزاه حممود حامد حمقق تفسري القرطيب ،   وثق

   ١١٤٣ضعفه األلباين يف الضعيفة 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َوقَالَْت أُولَاُهْم ِلأُْخَراُهْم فََما كَـانَ  )٣٨(ِلكُلٍّ ِضْعف َ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 فَْوج ُمقَْتِحم َمَعكُْم لَا َمْرَحًبا بِهِْم إِنَُّهْم َصالُوا النَّارِ{ 

قَالُوا َربََّنـا  )٦٠(َبلْ أَْنُتْم لَا َمْرَحًبا بِكُْم أَْنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقََراُر



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

َوقَالُوا َما لََنا لَا َنَرى )٦١(فًا ِفي النَّارَِمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِ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

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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 َتَبًعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُنونَ َعنَّا َنِصيًبا ِ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

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِْم َ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 أَنَداًدا َ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 لَْعًنا كَبًِريا)٦٧(السَّبِيلَ

  األحزاب }



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

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 َصاِلًحا غَْيَر الَّـِذي كُنَّـا   { 

َنْعَملُ أََولَْم ُنَعمِّْركُْم َ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(َربَِّنا َوَنكُونَ ِمْن الُْمْؤِمنَِني
S@M@‡yaë@âìí@la‰ÈÛa@ÑîÐ¦@æìjÜİí@ŠbäÛa@Ýçc@ @

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمْن { 
قَالُوا أََو لَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيَِّناِت 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 
      ٣٩٧} 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  ٣٩٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن أهل النار ليبكون حىت لو أجريت السفن يف دموعهم جلـرت  { 
  ٣٩٨}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  ٣٩٨

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع فيها رب العزة تبارك { 
وتعاىل قدمه فتقول قط قط بعزتك وكرمـك ويـزوى بعضـها إىل    

  ٣٩٩}بعض

                                 
   ٢٨٤٨مسلم  ٣٩٩

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ŠbäÛa@åß@áØÐãc@aìÈäßc@ @
  التحرمي }) ٦(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناًرا {

  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
     ٤٠٠} من النار فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا 

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

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

                                 
   ٢٠٦مسلم ،   ٤٧٧١البخاري  ٤٠٠
   ٥٦٨٧صححه األلباين يف املشكاة ، صححه ووافقه الذهيب  ١/٢٨٧احلاكم  ٤/٢٦٨املسند  ٤٠١

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٤٠٢}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 {

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

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

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

                                 
    ٢/٢٩١املسند ، وصححه  ٢٠٠٤الترمذي ، ٩٧٧صححه األلباين يف الصحيحة  ٤٠٢

  
    ٤١٢٠جود إسناده املنذري  ٨٩٣٦الطرباين يف األوسط  ٤٠٣
      ١٠١٦مسلم ،  ١٤١٧البخاري  ٤٠٤
    ٦٣٨٩البخاري  ٤٠٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

كما يعلمهم السورة من القـرآن قولـوا   ٤٠٦يعلمهم هذا الدعاء { 
اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عـذاب القـرب   

  وأعوذ بك من 

                                 
أنت أين أنت ؟ اسأل اهللا  أن تكون  مع من يستعيذ باهللا من النار أكثر من انشغاله حبسـبه  . أنت  ٤٠٦

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

  :ال صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا وبأيب أيب سفيان وبأخي معاوية فق
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 

ليه وسلم الذي يشدك حىت ال تقع يف النار و واحذر أن تكون  مع من يترك هدي املصطفى صلى اهللا ع
  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 

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

  }عن النار فيغلبوين ويقتحمون فيها
   ٢٢٨٤مسلم 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

      ٤٠٧}  فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

                                                                           
   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

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 
ات ؟ فيكون ممن حف اجلنـات  أنت أين أنت ؟ أنت مع من ُيكره نفسه على العبادات والطاع. 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 
فجاء  ملا خلق اهللا اجلنة والنار أرسل جربيل إىل اجلنة فقال انظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها قال{

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  

اذهب إىل النار فانظر إليها وإىل ما باملكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن ال يدخلها أحد وقال 
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  ٥٦٩٦ين يف املشكاة حسنه األلبا
  وقال حديث حسن صحيح   ٢٥٦٠الترمذي 

   ٩٨٠أبو داود،  ٥٩٠مسلم ،   ١/٢١٥مالك  ٤٠٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن { 

        ٤٠٨}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   

} فيقول قد غفرت هلم وأعطيتهم ما سألوا وأجرم مما اسـتجاروا  
٤٠٩  

                                 
وقـال صـحيح    ١/٥٣٥احلـاكم  ،  ٤٣٤٠ابن ماجه ،  ٨/٢٧٩النسائي ،  ٢٥٧٣الترمذي  ٤٠٨

  ٤٣٤٠ماجة صححه األلباين يف سنن ابن ، اإلسناد  
     ٢٦٨٩ومسلم   ٦٤٠٨البخاري  ٤٠٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  : صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا
والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا  {

     ٤١٠}  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

     ٤١١}  اآلخرة ملشيتم إىل الصعيد وحلثيتم على رؤوسكم التراب 

                                                                           
  

  ٣٩٥٢أيب يعلى ،  ٤٢٦مسلم  ٤١٠
ضـعفه  ، وعزاه أليب يعلى وكذا املنذري يف الترغيـب   ٣٣٠٩ذكره ابن حجر يف املطالب العلية  ٤١١

   ٥٣٥٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٢٤األلباين يف الرغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

أهل اجلنة بعد عبورهم الصراط وطلبهم من نبينا حممد صلى اهللا عليه 
  وسلم أن يتشفع هلم عند اهللا باإلذن يف دخول اجلنة 

  ٤١٢} 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 ٤١٢

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

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

bèàîÈãë@òä§a@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا 

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر {
  على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم

ُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعـُينٍ َجـَزاًء بَِمـا كَـاُنوا     فَلَا َتْعلَُم َنفْس َما أُْخِفَي لَ{ 
  ٤١٣}السجدة }) ١٧(َيْعَملُونَ

                                 
    ١٧/١٦٤مسلم ،  ٣٢٤٤البخاري  ٤١٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

âbÇ@òöbà½@‡ÈŽi@åß@á“m@bènzöaŠ@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤١٤}رحيوها ليوجد من مسرية مخسمائة عام {
@ @

                                 
صححه األلباين يف صـحيح   ، ٤٨٨١,٤٨٨٢ابن حبان ،  ٨/٢٤النسائي ،  ٢٧٦٠بو داوود أ ٤١٤

   ٣٦٩٢الترغيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

bènã‚@åß@kîyÛbi@æìÜjÔní@bèÜçc@ @
إِلَى الَْجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحـْت  َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم {

 }٧٣(أَْبَواُبَها َوقَالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َسلَام َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن
 الزمر
هذا حال السعداء املؤمنني حني يساقون إىل اجلنة مجاعة بعد مجاعـة  

م مث الذين يلوم كل طائفة مع من املقربون مث األبرار مث الذين يلو
يناسبهم ، األنبياء مع األنبياء والصديقون مع أشكاهلم والشهداء مع 
أضرام والعلماء مع أقرام وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب 
  بعضها بعضا حىت إذا وصلوا إىل أبواب اجلنة أذن هلم يف دخول اجلنة 

، حتت ساقها عينان للماء  فيمروا بشجرة خيرج من، وفتحت أبواا 
فيرتع اهللا ما كان يف قلوم من غل وغـش  ، فيشربون من إحدامها 

وال ، فال تـتغري أبشـارهم   ، وحسد فتجري عليهم بنضرة النعيم 
فيخـرج مـا يف   ، مث يشربون من األخرى ، تتشعث أشعارهم أبدا 
  بطوم من األذى والقذر

  اإلنسان })٢١(وًراَوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا طَُه{  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :مث تستقبلهم خزنة اجلنة فيقولون هلم 
  الزمر}) ٧٣(َسلَام َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن{  

  تتالقهم املالئكة اخلزنة بالبشارة والسالم والثناء 
  وطاب جزاؤكم، وطاب سعيكم ، طابت أعمالكم وأقوالكم 

لُوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَهـا  َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِم{
إبراهيم })٢٣(الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَام  

سـالم  ، املالئكة يدخلون عليهم من كل باب ، حتيتهم فيها سالم  
  يلقون فيها حتية وسالما ، عليكم 

ما ، هللا عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده وكان رسول اهللا صلى ا{
مـن أهـل اجلنـة    ، أنتم يف الدنيا بأعرف بأزواجكم ومسـاكنكم  

  ٤١٥}بأزواجهم ومساكنهم
áì‚†@ÝjÓ@bèÜçc@oy‡ß@òä§a@ @

  :قال صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا 
  ٤١٦}قال هلا انطقي قالت قد أفلح املؤمنون { 

                                 
  حديث الصور ٤١٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

                                                                           
صححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ،  ١٥٥وحادي األرواح  ٢/٣٨٤قال ابن كثري النهاية  ٤١٦

٣٧١٤   
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

Þì‚‡Ûa@À@òä§a@Ýçc@ò÷îç@ @
Q@M@@òä§a@Ýçcð†bíþa@aìØbànß@bèãìÜ‚‡í@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا متماسكون آخذ بعضهم ببعض {

  ٤١٧}ال يدخل أوهلم حىت يدخل أخرهم 
R@M@k×aìØÛaë@‹àÔÛa@Šì–@À@æìÜ‚‡í@òä§a@Ýçc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لى صورة القمر ليلة البدر والـذين  إن أول زمرة يدخلون اجلنة ع{ 

   ٤١٨}يلوم على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة 
  ٤١٩} مث هم بعد ذلك منازل{ 

                                 
  ٢١٩مسلم  ٦٥٤٣البخاري  ٤١٧
   ١٧٠/ ١٧مسلم ،  ٣٣٢٧البخاري  ٤١٨
  ١٧/١٧٠مسلم  ٤١٩

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òä§a@pbãìØß@ @
  أرض، مباين 

ïãbj¾a@ @
  درج ، أبواب ، تشمل حائط وأبنية 

Q@M@Áöb¨a@ @
Jò›Ï@òäjÛë@kçˆ@òäjÛ@òä§a@Áöby@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ٤٢٠}ولبنة فضة ومالطها املسك  حائط اجلنة لبنة ذهب{ 
@J@ò›Ï@òäjÛë@kçˆ@òäjÛ@òä§a@Áöby@ÒýË@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حائط اجلنة جملد مغلف 
إن اهللا عز وجل أحاط حائط اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة مث {

شقق فيها األار وغرس فيها األشجار فلمـا نظـرت املالئكـة إىل    
  ٤٢١}ىب لك منازل امللوكحسنها قالت طو

                                 
  ٣٧١٢صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٠٨رواه البزار  ٣٩٧/ ١٠امع  ٤٢٠
قال املوقـوف هـو األصـح     ٢٣٦موقوفاً ومرفوعاً والبيهقي يف البعث والنشور  ٣٥٠٧البزار  ٤٢١

  ، ٣٧١٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، املشهور 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@ @
@J@bèöbj—yë@bèia‹më@bè bÜčßë@òä§a@òîäic@ @

  سئل رسول اهللا 
  ما بناؤها ؟ ، عن اجلنة { 

  : قال صلى اهللا عليه وسلم 
لبنة ذهب ولبنة فضة وِملَاطُها املسك وحصباؤها اللؤلؤ واليـاقوت  

  ٤٢٢}وتراا الزعفران 
R@M@laìiþa@ @
@Jòîãb@òä§a@laìic@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم قال النيب 
  ٤٢٣}يف اجلنة مثانية أبواب { 

                                                                           
  

صحح إسناده أمحد  ، ٣٧١١حيح الترغيب حسنه األلباين لغريه يف ص،   ٣٠٥-٣٠٤/ ٢املسند  ٤٢٢
   ٨٠٣٠شاكر 

طينها الذي يوضـع بـني   ) املوىن ( وِملَاطُها  ، نة بدالً من أن تكون حجارة قطع من ذهب وفضة اللب 
  احلصباء هو احلصى ، قطع وصفوف لبنات الذهب الفضة مسك 

   ٣٢٥٧البخاري  ٤٢٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@J@@@@@@@laìiþa@ïÓbië@‡à«@òßdi@™b‚@åºþa@lbjÛa
‘bäÛa@bèîÏ@æì×Šb“í@ @

  يا حممد أدخل من ال حساب عليه من أمتك من الباب األمين وهم {
  
  

  ٤٢٤}شركاء الناس يف األبواب األخر
   ٤٢٥}لكل أهل عمل باب من أبواب اجلنة يدعون بذلك العمل{
إن يف اجلنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان مـن  { 

  ٤٢٦} الصائمني دخله ومن دخله مل يظمأ أبدا
ال يدخل معهم أحد غريهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا {

  ٤٢٧}دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد

                                                                           
  

   ٣/٦مسلم ،   ٤٧١٢البخاري  ٤٢٤
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عمر وقد وثقه  ٣٩٨/ ١٠ امع ٢/٤٤٩املسند  ٤٢٥
  مجاعة
   ٤٢٤١حسنه األلباين يف الصحيح ، قال هذا حديث حسن صحيح غريب  ٧٦٥الترمذي  ٤٢٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
فإن كانت الصالة ، له إذا كان يوم القيامة دعي اإلنسان بأكثر عم{

وإن كان صيامه أفضل دعي به وإن كان اجلهـاد  ، أفضل دعي ا 
أفضل دعي به مث يأيت باباً من أبواب اجلنة يقال له الريان يدعى منـه  

  ٤٢٨}الصائمون
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا تعاىل دعي من أبواب اجلنـة  {
أبواب فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن وللجنة 

كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان مـن أهـل   
اجلهاد دعي من باب اجلهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 

فقال أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه يا رسول اهللا ما على أحـد  " الريان

                                                                           
  ١٨٩٦البخاري ،   ١١٥٢مسلم  ٤٢٧
  حسن إسناده  ١٠/٣٩٩امع ،  ٣٤٧٤البزار  ٤٢٨

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

منها كلها أحد يا رسـول   من ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى
  ٤٢٩} اهللا ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم

@J@@òä§a@ÊŠb—ß@ @
  )عضاديت الباب ، قوائم االبواب ( 

  املسافة بني مصارع اجلنة 
   ٤٣٠}أن مصراعني من مصاريع اجلنة بينهما مسرية أربعني سنة { 
S@M@xŠ‡Ûa@ @

  درج اجلنة من الياقوت واللؤلؤ
  ٤٣١}الياقوت واللؤلؤ  درجها{ 

@òä§a@Šc@ @
@ñŠìäß@õb›îi@ @

                                 
 ١٨٩٧البخاري ،  ٧٦٢١شاكر  أمحدصحح إسناده  ٢/٢٦٨املسند  ٤٢٩
  الدرج - ٣عتبة بن غزوان رضي اهللا عنهعن  ٢٩٦٧مسلم  ٤٣٠
صححه األلبـاين  ، ابن أيب الدنيا عن أيب هريرة موقوفا ،  ٣٥٠٨رواه البزار  ٣٩٧/ ١٠امع  ٤٣١

   ٣٧١٢لغريه يف صحيح الترغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال ابن عباس عن أرض اجلنة 
أرأيت السـاعة  ! مرمرة بيضاء من فضة كأا مرآة قال ما نورها { 

إال أنه ليس فيهـا  ، اليت يكون فيها طلوع الشمس ؟ فذلك نورها 
   ٤٣٢}مشس وال زمهرير 

                                 
حسـن  ، قال ضعيف موقوف  ٢٢٠٠األلباين يف الترغيب ،  ٢٠١ابن القيم يف حادي األرواح  ٤٣٢

  وقال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد حسن ٥٤٨٢وقفه حمققوا الترغيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òä§a@å×bß@ @
  بيوت ، قصور ، خيم ، غرف 
Q@M@Ò‹ÌÛa@ @
@JòÛä¾a@ÉîÏŠë@ìÜÈÛa@À@òä§a@Ò‹Ë@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن أهل اجلنة ليتراءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكوكـب يف  { 

  ٤٣٣}السماء 
@J@Ò‹ÌÛa@Ñ–ë@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أال أحدثكم بغرف اجلنة {

ظاهرها مـن بـاط  إن يف اجلنة غرفا من أصناف اجلوهر كله يرى 
ا وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والشرف ما   

  ٤٣٤} ال عني رأت وال أذن مسعت 
                                 

   ١٧/١٦٧مسلم  ٤٣٣
   ٣٧٠٨صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٧٩البيهقي يف البعث والنشور  ٤٣٤

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@ @
@ @
@JÒ‹ÌÛa@æbØ@ @
ملن أفشـى السـالم   : ملن هذه الغرف قال صلى اهللا عليه و سلم { 

  ٤٣٥}وأطعم الطعام وأدام الصيام 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها إن يف اجلنة غرفا يرى {
  :ملن هي ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ٤٣٦}وبات هللا قائما والناس نيام) أالن الكالم (ملن أطاب الكالم 
@Ja@À@æìibznàÜÛ@ñî¿@Ò‹Ë@ @

إن املتحابون يف اهللا لترى غرفهم يف اجلنـة كالكوكـب الطـالع    {
الء ؟ فيقال هؤالء املتحـابون يف اهللا  الشرقي أو الغريب فيقال من هؤ

  ٤٣٧} لعز وج
                                 

   ٣٧١٨صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٧٩البيهقي يف البعث والنشور  ٤٣٥
صححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ،  ٦٦١٥صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١٧٣/ ٢املسند  ٤٣٦

٣٧١٧   

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إن يف اجلنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد هلـا أبـواب   {

مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري قالوا يا رسول اهللا مـن  
يف اهللا املتالقون ن يف اهللا واملتجالسون يف اهللا ويسكنها ؟ قال املتحابو

{٤٣٨ 
@JìÜÈÛa@À@Ò‹ÌÛa@Ýçc@pbuŠ†@ @

  : سلم وقال صلى اهللا عليه 
إن أهل اجلنة ليتراءون يف الغرفة كما تراءون الكوكب الشرقي أو {

  ٤٣٩}الكوكب الغريب الغارب يف األفق أو الطالع يف تفاضل الدرجات 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                           
   رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ٤٢٣ ١٠امع  ٣/٨٧املسند  ٤٣٧
حسـنه حمققـوا   ،  ١٨٨٢ضعفه األلباين يف الترغيـب  ،  ٦/٤٨٧شعب اإلميان   ٣٥٩٢البزار  ٤٣٨

  ٤٤٤٩الترغيب
  

الغابر ،  ٣٧٠٧حه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب صح، وقال حسن صحيح  ٢٥٥٦الترمذي  ٤٣٩
  املراد به هنا هو الذاهب الذي تدىل للغروب



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

فـوقهم كمـا يتـراءون     إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من{ 
الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق واملغرب لتفاضـل مـا   
بينهم قالوا يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال بلى 

  ٤٤٠}والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني
غَُرف َمْبنِيَّةٌ َتْجـرِي ِمـْن   الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرف ِمْن فَْوِقَها { 

  الزمر    }) ٢٠(َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعاَد

أخرب عز وجل عن عباده السعداء أن هلم غرفـا يف اجلنـة قصـور     
شاهقة من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيـات حمكمـات   

  مزخرفات عاليات 
األار أي تسلك األار بني خالل ذلك كما يشاءوا  جتري من حتتها

  وأين أرادوا 
RM@âbî©a@ @

òä§a@âbî‚@ @

                                 
   ٢٨٣١مسلم ،  ٣٢٥٦البخاري  ٤٤٠

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  وخيام من الدر ، خيام من اللؤلؤ 
@J@ûÛûÜÛa@âbî‚@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها ستون ميال يف كل زاوية {

  ٤٤١}عليهم املؤمن  منها أهل ما يرون اآلخرين يطوف
إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء {

ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم 
  ٤٤٢}بعضا 
@JŠČ‡Ûa@âbî‚@ @@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ها أهل يف كل زاوية من، طوهلا يف السماء  ستون ميل ، اخليمة ُدرة { 

  ٤٤٣}وعرضها ستون ميال }{ال يراهم اآلخرون ، للمؤمن 

                                 
   ١٧/١٧٣مسلم ،   ٤٨٧٩البخاري  ٤٤١
   ١٧/١٧٣مسلم ،  ٣٢٤٣البخاري  ٤٤٢

  
  وقال حسن صحيح  ٢٥٢٨الترمذي  ١٧/١٧٤مسلم  ٤٤٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ف مصـراع مـن   الاخليمة درة جموفة فرسخ يف فرسخ هلا أربعة آ{
   ٤٤٤}ذهب
@J@@@ô‹í@ýÏ@éÜçc@óÜÇ@òàî©a@À@åßû¾a@Òìİí

@b›Èi@áè›Èi@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يف السماء إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا { 
ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم 

  ٤٤٥}عرضها ستون ميال}{ بعضا
  اخليام يف اجلنة ختتلف يف صفاا حبسب اختالف أصحاا يف األعمال 

S@MŠì—ÔÛa@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل جانب قصـر  بينا أنا نائم إذ رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة تتوضأ { 
  ٤٤٦} فقلت ملن هذا فقالوا لعمر بن اخلطاب 

                                 
   لبيهقي أصحا هذا يعين وإسناد،  ٣٧١٥األلباين يف صحيح الترغيب  ٤٤٤
   ٢٨٣٨مسلم ،  ٤٨٧٩البخاري  ٤٤٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@JûÛûÜÛa@åß@Šì—ÔÛa@ @
َتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيًرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجـرِي ِمـْن   {

  الفرقان })١٠(َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَيْجَعلْ لََك قُُصوًرا

  أي وسيجعل لك يف اآلخرة قصورا 
  :ال قس عن ابن عبا

أري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يفتح على أمته من بعده {  
إىل قولـه   فسر بذلك فأنزل اهللا عز وجل والضحى والليل إذا سجى 

  قصر يف اجلنـة  قال فأعطاه ألف  ٤٤٧ولسوف يعطيك ربك فترضى
  من 

                                                                           
   ٢٣٩٥مسلم  ٣٦٧٩البخاري ٤٤٦
ويروى أن هذه اآلية أنزهلا رضوان خازن اجلنان إىل الـنيب  : قال القرطيب عن تفسري هذه اآلية  ٤٤٧

يا :  قالمث، إن رضوان ملا نزل سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف اخلرب؛ صلى اهللا عليه وسلم 
هـذه  : يقول لك ربـك  -فإذا سفط من نور يتألأل  -وهذا سفط ، رب العزة يقرئك السالم ! حممد

فنظر النيب صلى اهللا عليـه  ؛ مع أنه ال ينقص مالك يف اآلخرة مثل جناح بعوضة، مفاتيح خزائن الدنيا
يـا رضـوان ال   ( :فقال؛ فضرب جربيل بيده األرض يشري أن تواضع؛ وسلم إىل جربيل كاملستشري له

 اهللا! أصبت: فقال رضوان). حاجة يل فيها الفقر أحب إيل وأن أكون عبدا صابرا شكورا



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٤٤٨}لؤلؤ ترابه املسك يف كل قصر منها ما ينبغي
@JŠì—ÔÛa@Ýçc@ @

  : هللا عليه و سلمصلى اقال النيب 
  
  ٤٤٩}قصر يف اجلنة من قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له {
T@M@pìîjÛa@ @
@J@kçˆ@åß@òä§a@pìîi@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمرت أن أبشر خدجية ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصـب  { 
{٤٥٠  
@J@pìîjÛa@ê‰ç@lbz–c@ @

                                 
   ٢٧٩٠األلباين يف الصحيحة ، وصححه  ٢/٥٢٦احلاكم  ٤٤٨
   ٥٨٩حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ٢٠/١٨٣الطرباين يف الكبري ،  ٣/٤٣٧املسند  ٤٤٩
صححه األلباين يف السلسـلة الصـحيحة   ،  ١٧٥٨صحح إسناده أمحد شاكر   ١/٢٠٥املسند  ٤٥٠

  القصب الذهب،  ١٥٥٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ة تطوعـا غـري   ما من عبد مسلم يصلي كل يوم ثنيت عشرة ركع{ 
  ٤٥١}الفريضة إال له بيت يف اجلنة أو بين له بيت 

                                 
  ١/٣٣٥الدارمي ،   ٧٢٨مسلم  ٤٥١

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

òä¨a@pbíìn«@ @
@Šbv’þaë@êbî¾a@ @

òä§a@êbîß@ @
@Šì¢@LæìîÇ@L@Šbèãc@ @

òä§a@Šì¢@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف اجلنة حبر للماء وحبر للنب وحبر للعسل وحبر للخمر مث تشـقق  { 
  ٤٥٢}األار منها بعد
Šbèãþa@ @

  منابعها وجمراها، واعها أن
Q@M@òÇìänß@òä§a@Šbèãc@ @
@J@õbß@Šbèãc@ @

} )١٥(َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنَهار ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ {
  حممد  

                                 
   ٣٧٢٢حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  وقال حسن صحيح٢٥٧١الترمذي  ٤٥٢

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@J@³Û@Šbèãc@ @
  حممد  } )١٥(َوأَْنَهار ِمْن لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه { 
@J@‹½@Šbèãc@ @

  حممد  } )١٥(َوأَْنَهار ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني {  
@J@ÝÇ@Šbèãc@ @

  حممد   }) ١٥(َوأَْنَهار ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى {  
  وهذه األار تشق من البحار األربع ومنابعها أصل شجرة طوىب

@J@‹qìØÛa@‹èã@ @
émbÐ–aìß@ @

P@ûÛûÛ@lbjÓë@kçˆ@åß@êbnÏby@ @
  :ه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي

  ٤٥٣}من ذهب) ضفاتاه(الكوثر ر يف اجلنة حافتاه {
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                 
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٥٣

   ٣٧١٩الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

بينا أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ اوف فقلت { 
  ٤٥٤}ما هذا يا جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 

@ @
@ @
P@pìÓbîÛaë@Š‡Ûa@óÜÇ@ð‹°@ @
  ٤٥٥}قوتجمراه على الدر واليا{ 
P@Ùß@énäî @ @
  ٤٥٦}تربته أطيب من املسك{ 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٤٥٧}فضرب امللك بيده فإذا طينه مسك أذفر{ 

                                 
   ٦٥٨١البخاري  ٤٥٤

  
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٥٥

   ٣٧١٩الترغيب 
صححه األلبـاين يف صـحيح   ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٥٦

   ٣٧١٩الترغيب 
   ٦٥٨١البخاري  ٤٥٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

P@êúbß@ @
  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ٤٥٨}ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج{ 
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما الكوثر قال ذاك ر أعطانيه اهللا { 
  ٤٥٩}يف اجلنة أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل  يعين
@JÖŠbi@‹èã@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الشهداء على بارق ر بباب اجلنة يف قبة خضراء خيـرج علـيهم   {

  ٤٦٠}رزقهم بكرة وعشيا 

                                 
 صـحيح  صححه األلبـاين يف ،  ٤٣٣٤ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح  ٣٣٦١الترمذي  ٤٥٨

   ٣٧١٩الترغيب 
  ٥٦٤١حسنه األلباين يف املشكاة  ، وحسنه  ٣٥٤٢الترمذي  ٤٥٩

  
واألوسـط   ١٠٨٢٥الطرباين يف الكـبري   ،  ٢٣٩٠وصحح إسناده أمحد شاكر ١/٢٦٦املسند  ٤٦٠
   ١٣٧٨حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٢٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن يف اجلنة را طول اجلنة حافتاه العذارى قيام متقـابالت يغـنني   {
ئق حىت ما يرون أن يف اجلنة لذة مثلها بأحسن أصوات يسمعها اخلال

   ٤٦١}التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل غنائهن
R@@M@@òä§a@Šbèãc@Éibäß@ @

  عدن، وجبال املسك ، والفردوس ، سدرة املنتهى 
  وكل هذه املنابع خترج من أصل شجرة طوىب

@Jóènä¾a@ñŠ‡@Ý–c@åß@x‹¦@Šbèãc@ @
  :عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا

مث رفعت إىل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا ورقها {  
مثل آذان الفيلة وإذا يف أصلها أربعة اار ران باطنـان وـران   
ظاهران فسألت جربيل فقال أما الباطنان ففي اجلنة واما الظـاهران  

  ٤٦٢}فالفرات والنيل

                                 
  ٣٧٥١الترغيب  صحح وقفه  األلباين يف صحيح،  ٤٣١بن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  ٤٦١
   ٥٦١٠البخاري ،  ٤/٢٠٧املسند  ٤٦٢

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@JóÜÇþa@‘ë†‹ÐÛa@åß@‹vÐäm@Šbèãc@ @
  :ول صلى اهللا عليه وسلم درجات اجلنة وقال بني الرس

الفردوس أعالها درجة ومنها تفجر أار اجلنة األربعة ومن فوقها { 
  ٤٦٣}يكون العرش

@JÙ¾a@Þbju@o¥@åß@x‹¦@Šbèãc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤٦٤}أار اجلنة خترج من حتت تالل أو من حتت جبال املسك {
@Jòäu@åß@kƒ“m@Šbèãc@Ê‡—m@áq@æ‡Ç@ @
جنة عدن وهذه األار تشخب من جنة عدن مث تصدع بعد ذلك { 

  ٤٦٥}أارا
S@M@†ë‡‚c@À@oîÛë@Šþa@óÜÇ@Šbèãþa@ê‰ç@ô‹ª@ @

                                 
    ٩٢٢الصحيحة ،  ٣٧١٠صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٥٣١الترمذي  ٤٦٣
   ٣٧٢١صححه األلباين يف صحيح الترغيب،  ٧٤٠٨ابن حبان  ٤٦٤
رواه أمحد ورجالـه رجـال   / ١٠امع ،  ٤/٤١٦،  املسند  ١٨٠مسلم  ،  ٤٥٩٧البخاري  ٤٦٥

    ٤٢٩/ ٢الدارمي ،  الصحيح 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  الواقعة }) ٣١(َوَماٍء َمْسكُوبٍ{ 

  :قال ابن عباس 
ولكنها جتري على أرض اجلنة مستكفة ال . أارها أيف أخدود ؟ ال{ 

  ٤٦٦} تفيض ههنا وال ههنا 
  :قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

لعلكم تظنون أن أار اجلنة أخدود يف األرض ال واهللا إا لسائحة {
على وجه األرض إحدى حافتيها اللؤلؤ واألخرى الياقوت وطينـه  

  ٤٦٧} املسك األذفر 
َجنَّاِت َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي {

   الصف })١٢(َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم

                                 
وقال املنذري رواه ابن أيب  ٥٤٨٢حسن وقفه حمققوا الترغيب  ٢٠١ابن القيم يف حادي األرواح  ٤٦٦

  ضعيف موقوف ٢٢٠٠األلباين يف الترغيب ، الدنيا موقوفا بإسناد حسن 
صـححه  ، رواه ابن أيب الدنيا موقوفا ومرفوعا واملوقوف أشبه بالصواب  ٢٦٢حادي األرواح   ٤٦٧
  األذفر الذي ال خلط له،    ٣٧٢٣باين يف صحيح الترغيب األل

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

سـارحة فيهـا    جتري من حتتهم األار أي من حتت غرفهم ومنازهلم
  حيث 

  ساروا وأين ساروا
  أار اجلنة اجلارية تضفي على أهل اجلنة جة ومسرة ال ُتوصف

@Jbîã‡Ûa@À@ïçë@òä§a@Šbèãc@åß@bèãc@À@õbu@b¿@@ @
  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 

  ٤٦٨}سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أار اجلنة{ 
 والنهران حول دولـة طجكسـتان   سيحان وجيحان ببالد األرمن  

  والفرات بالعراق والنيل مبصر
ملا عم اإلميان هذه البلدان اليت فيها هذه األار فاألجسام املتغذيـة  

  مبائها صائرة إىل اجلنة
يها عذوبة وهضم وتضمنت الربكة االهلية وتشـرفت  وهذه األار ف

   بورود األنبياء إليها وشرم منها

                                 
   ١٧/١٧٤مسلم  ٤٦٨

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@òä§a@æìîÇ@ @
، عني نضاخة ، طهور ، معني ، زجنبيل ، كافورا ، سلسبيل ، تسنيم 

  عني جارية
Q@–@@áîäm@µÇ@ @

  العرشعني جتري من حتت 
ِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنـافَْس  ِخَتاُمُه ِمْسك َو)٢٥(ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ َمْخُتومٍ{

ـ  )٢٧(َوِمَزاُجُه ِمـْن َتْسـنِيمٍ  )٢٦(الُْمَتَناِفُسونَ َرُب بَِهـا  َعْيًنـا َيْش
  املطففني })٢٨(الُْمقَرَُّبونَ

 أهل، فتنصبُّ يف أواين  التسنيم عني جتري يف اهلواء بقدرة اهللا تعاىلو
قطـرة  ، فال تقع منه  فإذا امتألت أمسك املاء اجلنة على قدر مائها

   حيتاجون إىل االستقاء وال،  على األرض
ىل إ، فهي عني ماء جتري من علـو   وأصل التسنيم يف اللغة االرتفاع

   أسفل
R@M@ŠìÏb×@µÇ@ @

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َعْيًنا َيْشـَرُب  )٥(إِنَّ الْأَْبَراَر َيْشَرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمَزاُجَها كَافُوًرا{
  اإلنسان  }) ٦(جًِريابَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّروَنَها َتفْ

  يقال له عني الكافور، كافورا هو اسم عني ماء يف اجلنة 
يفجروا تفجريا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شـاءوا مـن   

  قصورهم ودورهم وجمالسهم وحماهلم والتفجري هو اإلنباع 
  أي يقودوا حيث شاءوا 

S@M@@@ÝîjÜ@µÇ@ @
  مسيلها وحدة جريها اسم عني يف اجلنة مسيت بذلك لسالسة 

  تنبع من جنة عدن إىل أهل اجلنة
  ٤٦٩}عني تسمى سلسبيال{ 
T@M@@Ýîj−Œ@µÇ@ @
َعْيًنا ِفيَهـا ُتَسـمَّى   )١٧(َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأًْسا كَانَ ِمَزاُجَها َزجنَبِيلًا{ 

  اإلنسان  }) ١٨(َسلَْسبِيلًا

                                 
  ١٤١٤الطرباين يف الكبري  ،  ٧٤٢٢ابن حبان ،  ٣١٥مسلم   ٤٦٩

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  هي عني يف اجلنة يوجد فيها طعم الزجنبيل
  قربون صرفا ومتزج لسائر أهل اجلنةاليت يشرب ا امل

U@M@@òíŠb§a@µÈÛa@ @
   املعني

  الغاشية }) ١٢(ِفيَها َعْين َجارَِيةٌ{ 
ظـاهرة  ، معني من عيون سارحة من الكثـرة  ، مخر من عني جارية 

  العيون 
V@M@@Šìè @µÇ@ @
  اإلنسان })٢١(َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا طَُهوًرا{ 

  تنبع من ساق شجرة ،عني ماء على باب اجلنة 
إذا توجه أهل اجلنة إىل اجلنة مروا بشجرة خيرج من حتـت سـاقها   

  عينان
W@M@ò‚b›ã@µÇ@ @

  الرمحن }) ٦٦(ِفيهَِما َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن{ :قال تعاىل

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

نضاختان باملسك والعنرب ينضخان على دور أهل اجلنة ، كما ينضخ 
  ٤٧٠املطر على دور أهل الدنيا 

X@M@òíŠbu@µÇ@ @
  الرمحن} )٥٠(يهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِنِف{

  تسرحان لسقي األشجار واألغصان فتثمر من مجيع األلوان 

                                 
   ٢١٨حادي األرواح عن أنس  ٤٧٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@òä§a@Šbv’c@ @
@‹v“Ûa@Êaìãc@L@êŠbë@L@éÜÃë@LÝîƒäÛaë@ @

Q@M@@@‹v“Ûa@Êaìãc@ @
@Jóiì @ @

  الرعد })٢٩(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ{

أغصاا من وراء سـور  ، وىب شجرة يف اجلنة كل شجر اجلنة منها ط
  اجلنة 

  طوىب شجرة يف اجلنة يف كل دار من اجلنة غصن منها
الرمحن تبارك وتعاىل غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرهـا أن متتـد   
فامتدت إىل حيث يشاء اهللا تبارك وتعاىل وخرجت من أصلها ينابيع 

  ماء ولنب أار اجلنة من عسل ومخر و
طوىب شجرة يف اجلنة يقول اهللا هلا تفتقي لعبدي عما شاء فتفتق له عن 

  اخليل بسروجها وجلمها وعن اإلبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة
جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له صـلى اهللا  

  :عليه وسلم عن اجلنة أن 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أي متأل أعلى اجلنة (  فيها شجرة تدعى طوىب هي تطابق الفردوس{ 
فقال أي شجر أرضنا تشبه قال ليس تشبه شيئا مـن شـجر   ) ظالً 

أرضك ولكن أتيت الشام قال ال يا رسول اهللا قال فإا تشبه شجرة 
بالشام تدعى اجلوزة تنبت على ساق واحد مث ينتشر أعالها قال فما 
عظم أهلها قال لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك ملا قطعتـها حـىت   

نكسر ترقوا هرما قال فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقـود  ت
منها قال مسرية شهر للغراب األبقع ال يقع وال ينثين وال يفتر قـال  
فما عظم احلبة منه قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيما فسـلخ  
إهابه فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا مث افري لنا منه ذنوبـا يـروي   

ال فإن تلك احلبة تشبعين وأهل بييت فقـال الـنيب   ماشيتنا قال نعم ق
  ٤٧١}صلى اهللا عليه وسلم وعامة عشريتك 

@Jóènä¾a@ñŠ‡@ @

                                 
صححه األلباين لغريه يف صحيح ،  ٧٤١٤وابن حبان ، بنحوه  ٣٠٠البيهقي يف البعث والنشور  ٤٧١

  إهابه جلده، ب هو الدلو إذا كانت مألى ُتطابق الفردوس متل أعلى اجلنة الذنو،  ٢٧٢٩الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدرة املنتهى فقـال يسـري   {
منها مائة سنة أو يستظل ـا مائـة   ) الغصن(الراكب يف ظل الفنن 

  ٤٧٢}   راكب فيها فراش الذهب كأن مثارها القالل 
أقبل أعرايب يوما فقال يا رسول اهللا ذكر اهللا عز وجـل يف اجلنـة   {

شجرة مؤذية وما كنت أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها قـال  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما هي قال السدر فإن له شـوكا  

ِفي ِسْدرٍ { مؤذيا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليس اهللا يقول
خضد اهللا شوكه فجعل مكان كل شوكة مثرة   الواقعة }) ٢٨(َمْخُضوٍد

فإا لتنبت مثرا تفتق الثمرة منها عن اثنني وسبعني لونا من طعام مـا  
  ٤٧٣}فيها لون يشبه اآلخر

@J@‡yaë@Öb@óÜÇ@‹v’@ @

                                 
،  ٣٧٢٧حسنه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ، وقال حديث حسن صحيح   ٢٥٤١الترمذي  ٤٧٢

   الفنن بفتح الفاء والنون هو الغصن
 

 لغريه صححه األلباين، وصححه ووافقه الذهيب   ٢/٤٧٦احلاكم ، ابن أيب الدنيا وإسناده حسن  ٤٧٣
  السدر املخضود الذي قطع شوكه ،    ٣٧٤٢يف صحيح الترغيب

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إن يف اجلنة شجرة مستقلة على ساق واحد عرضها ثنتان وسبعون {
  ٤٧٤}سنة 

  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
ل املمدود شجرة يف اجلنة على ساق قدر ما يسري الراكب اد الظ{

يف ظلها مائة عام يف كل نواحيها فيخرج أهل اجلنة وأهـل الغـرف   
وغريهم فيتحدثون يف ظلها قال فيشتهي بعضهم ويذكر هلو الـدنيا  
فريسل اهللا رحيا من اجلنة فتحرك تلك الشجرة بكل هلـو كـان يف   

  ٤٧٥}الدنيا
@J@åß@Šbv’þa@Öbkçˆ@ @

  ٤٧٦}ما يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذهب {
R@M@@bçŠb@ @

                                 
  رواه البزار والطرباين وإسناد الطرباين حسن ١٠/٤١٥امع ،  ١١٤٧أيب يعلى  ٤٧٤

  
، عزاه ألبن أيب حامت وقال هذا أثر غريب وإسناده قـوي حسـن     ٤/٣١٠ابن كثري يف تفسريه  ٤٧٥

  وفقال ضعيف موق ٢٢٠٢األلباين يف الترغيب 
  ٣٧٣٢صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب، وحسنه  ٢٥٢٥الترمذي  ٤٧٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٤٧٧}إن العنقود من عناقيدها من ههنا إىل صنعاء{
  : قال صلى اهللا عليه وسلم 

عرضت علي اجلنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل بـيين  {
وبينه فقال رجل يا رسول اهللا ما ماء احلبة من العنب قال كأعظم دلو 

  ٤٧٨}فرت أمك قط
S@M@òä§a@Ý¯@ @
خنل اجلنة جذوعها من زمرد خضر وكرا ذهب أمحـر وسـعفها   {

  كسوة 
  ألهل اجلنة منها مقطعام وحللهم ومثرها أمثال القالل والدالء أشد 

  
بياضا من اللنب وأحلى من العسل وألني مـن الزبـد لـيس فيهـا     

  ٤٧٩}عجم
                                 

  ٣٧٣٠حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، ابن أيب الدنيا موقوفا  ٤٧٧
حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ، وإسناد حسن  ١١٤٧رواه أيب يعلى  ٤١٤/ ١٠امع  ٤٧٨

٣٧٣١   
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

T@M@òä§a@‹à²@ð‰Ûa@énàÄÇë@ÝîÜÄÛa@òä§a@ÝÃ@ @
  : صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعهـا إن  {
  ٤٨٠ } لواقعةا }) ٣٠(َوِظلٍّ َمْمُدوٍد{ فاقرؤوا شئتم

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر السريع يف ظلـها  { 

  ٤٨١}مائة عام ال يقطعها
 اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد مائة سـنة يف ظلـها وإن   إن يف{ 

  ٤٨٢}اجلنة) يغطي(ورقها لَُيخِمر
  سلم أن طوىب متأل أعلى اجلنة ظالً فقالبني صلى اهللا عليه و

  ٤٨٣} فيها شجرة تدعى طوىب هي تطابق الفردوس{ 

                                                                           
   ٣٧٣٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب، الذهيب وصححه ووافقه  ٢/٤٧٥احلاكم    ٤٧٩
   ١٨/١٦٥مسلم ،  ٣٢٥١البخاري  ٤٨٠
   }الترمذي وزاد وذلك الظل املمدود،  ١٨/١٦٦مسلم ،  ٦٥٥٣البخاري  ٤٨١
قال هو يف الصحيح باختصار قوله وإن ورقها لَُيخِمراجلنة رواه  ١٠/٤١٥امع  ٢/٤٠٤املسند  ٤٨٢

  أمحد وبقية رجاله ثقات



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  وهو ظل متكاثف متراكم على بعضه
  النساء }) ٥٧(َوُنْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِليلًا{ 

ظليل ألنه ال ، ظل كثيفا ال مشس فيه ، عميقا كثريا غزيرا طيبا أنيقا  
  يدخله ما يدخل ظل الدنيا من احلر والسموم 

  ظالل األشجـار وظالل قصورها، ظال ظليال دائما 

                                                                           
صـححه األلبـاين يف صـحيح    ،  ٧٤١٤ابن حبان ، بنحوه   ٣٠٠ي يف البعث والنشور البيهق ٤٨٣

  إهابه جلده، والذنوب هو الدلو إذا كانت مألى ُتطابق الفردوس متل أعلى اجلنة ،   ٣٧٢٩الترغيب 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òä§a@áîÈã@åß@ @
Q@M@@òä§a@Ýçc@k×a‹ß@Ýî©a@ @

عن عبد الرمحن بن ساعدة رضي اهللا عنه قال كنت أحـب اخليـل   
  :سلم اجلنة خيل فقال صلى اهللا عليه و ا رسول اهللا هل يففقلت ي

إن أدخلك اهللا اجلنة يا عبد الرمحن كان لك فيها فرس من يـاقوت  {
  ٤٨٤}له جناحان تطري بك حيث شئت

يقول اهللا تعاىل لشجرة طوىب يف اجلنة تفتقي لعبدي عما شاء فتفتق له 
 عن اخليل بسروجها وجلمها وعن اإلبل بأزمتها  

@J‹flß@laë‡Ûa@Îa@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤٨٥}إن يف اجلنة َمراغا من مسك مثل َمراغِ دوابكم يف الدنيا{

                                 
حسنه األلبـاين يف صـحيح   ، ورواته ثقات  ٤٠٦٩رواه الطرباين يف الكبري   ١٠/٤١٢امع  ٤٨٤

  ٣٧٥٥الترغيب 
رواه يف األوسط والكبري ورجاهلمـا   ٤١٢/ ١٠امع ، قال املنذري رواه الطرباين بإسناد جيد  ٤٨٥
حسـنه  ،  ٢١٩٤ضعفه األلباين يف الترغيـب  ، املراغ الذي ُيتمرغ فيه الدواب أي تتقلب فيه  ثقات

  ٥٤٧١حمققوا الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@Jòä§a@À@Þìî©a@éi@Áîí@ð‰Ûa@ÂìÛa@Éšìß@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤٨٦}موضع سوِط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها { 
R@M@òä§a@Šìî @ @
  ٤٨٧}نة كأمثال البخت ترعى يف شجر اجلنة إن طري اجل{ 
@J@òä§a@À@âbèÛa@‘ìÓ@Éšìß@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري مما طلعـت عليـه الشـمس أو    { 

  ٤٨٨}غربت
S@M@@†aŠc@å¾@òä§a@À@òÇaŠÛa@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

                                 
   ١٨٨٠مسلم ،   ٢٧٩٦البخاري  ٤٨٦

  
    ٣٧٤٠ الترغيب حسنه األلباين يف،   ٣/٢٢١أمحد  ٤٨٧
  قاب قوس مقدار قوس،  ١٨٨٠مسلم ،   ٢٧٩٣البخاري  ٤٨٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

زرع فقال له ألست فيما أن رجال من أهل اجلنة استأذن ربه يف ال{ 
شئت قال بلى ولكين أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباتـه  
واستواؤه واستحصاده فكان أمثال اجلبال فيقول اهللا دونك يا بـن  

  ٤٨٩} آدم فإنه ال يشبعك شيء 
T@M@òä§a@òi‹m@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تربة اجلنة 
  هي درمكة بيضاء { 

  ٤٩٠}اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلبزة من الدرمك قال رسول 
  تربة اجلنة 

  ٤٩١}درمكة بيضاء مسك خالص { 
U@M@@òzöaŠë@üb»ë@bäy@†a†í@éäß@‡öbÈÛa@òä§a@Öì

òjî @ @

                                 
  ٧٥١٩،  ٢٣٤٨البخاري  ٤٨٩

  
   ١٤٣٨صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٦١/ ٣املسنده    ٤٩٠
  ٢٩٢٨مسلم   ٣/٤املسند  ٤٩١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة فَتُهبُّ ريح الشمال فتحثـو يف  { 

دادون حسنا ومجاال فريجعون إىل أهلـيهم وقـد   وجوهم وثيام فيز
 ازدادوا حسنا ومجاال فيقول هلم أهلوهم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا

  ٤٩٢}فيقولون وأنتم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال! ومجاال 
يقول أهل اجلنة انطلقوا إىل السوق فينطلقون إىل كثبان املسـك  { 

نا لنجد لكن رحيا ما كانـت لكُـنَّ   فإذا رجعوا إىل أزواجهم قالوا إ
  ٤٩٣}ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا : فيقلن 

  
@Ýà“m@òä§a@ @
@‘ë†‹ÐÛa@L@æ‡Ç@ @

Q@M@‘ë†‹ÐÛa@ @
@JòÛäß@bçýÇcë@pbä§a@óÜÇc@‘ë†‹ÐÛa@ @

                                 
    ٢٨٣٣مسلم    ٤٩٢
  بإسناد جيدوقال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا ٣٧٥٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٤٩٣

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفْرَدْوسِ {
  الكهف })١٠٧(لًاُنُز

  املؤمنون }) ١١(الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ{

الفردوس حديقة يف ، الفردوس هو البستان الذي فيه شجر األعناب 
  الفردوس يف وسط اجلنان يف العرض وأعلى اجلنة يف االرتفاع، اجلنة 

هــا وأفضـلها   الفردوس ربوة اجلنة وأوسط، الفردوس سرة اجلنة 
  وأحسنها وأرفعها

  ليس يف اجلنان جنة أعلى من جنة الفردوس  
  :قال صلى اهللا عليه و سلم  ألم حارثة 

وإن ابنـك أصـاب   ) جنان كثرية يف اجلنـة  (إا جنان يف اجلنة {
  ٤٩٤}الفردوس األعلى

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٢٨٠٩البخاري  ٤٩٤

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

بني السـماء واألرض  يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كما { 
والفردوس أعالها درجة ومنها تفجر أار اجلنة األربعة ومن فوقهـا  

  ٤٩٥}يكون العرش
@J@pbäu@ÉiŠc@‘ë†‹ÐÛa@N@@kçˆ@åß@æbnäqa@L@@æbnäqa

ò›Ï@åß@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

جنان الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما { 
تهما وما فيهما وليس بني القوم وبني ان وثنتان من فضة آنيتهما وحلي

ينظروا إىل رم عز وجل اال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن 
  ٤٩٦}وهذه األار تشخب من جنة عدن مث تصدع بعد ذلك أارا

من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما أي من القصـور واألثـاث   
  كاألسرة واألشجار

                                 
  ٩٢٢الصحيحة ،  ٣٧١٠صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٥٣١الترمذي  ٤٩٥
رواه أمحد ورجاله رجال / ١٠امع ،   ٤٥٩٧، البخاري  ١٨٠مسلم  ،  ٤/٤١٦املسند  ٤٩٦

   ٤٢٩/ ٢الصحيح الدارمي 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

R@–@æ‡Ç@ @
) ي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِالَْغْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتياًَجنَّاِت َعْدٍن الَِّت{
  مرمي })٦١(
َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَهـا الْأَْنَهـاُر   {

َن اللَِّه أَكَْبـُر  َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَوانٌ ِم
  ذَِلَك 

  التوبة }) ٧٢(ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  البينة })٨( َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َجنَّاُت َعْدٍن {
  جنة عدن من الدر والياقوت والزبرجد* 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ـ { راء خلق اهللا جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة مح

ولبنة من زبرجدة خضراء ومالطها مسـك حشيشـها الزعفـران    
  ٤٩٧} حصباؤها اللؤلؤ تراا العنرب

                                 
،  ١٥٥وحـادي األرواح   ٢/٣٨٤ية قال املنذري ورواه ابن أيب الدنيا وكذا عزاه ابن كثري النها ٤٩٧

  ٥٤٦٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٩٢ضعفه األلباين يف الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@Jê‡îi@æ‡Ç@òäu@ÕÜ‚@a@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤٩٨}خلق اهللا جنة عدن بيده ودىل فيها مثارها وشق فيها أارها {
õa‰Ë@òä§a@ @

  الطعام والشراب 
@âbÈİÛa@ @

اللحم ، حلم الطيور وأول ما يطعمون كبد احلوت ، طعامهم الفاكهة 
  وعلى إثره الثور 

Q@M@@@òä§a@À@áènî¥@pì¨a@åß@áèßbÈ @Þëc@ @
  ٤٩٩}أول ما يأكلون كبد احلوت { 
R@M@Šìq@ê‡Èi@áçúa‰Ë@ @

  :سئل صلى اهللا عليه وسلم ما حتيتهم حني يدخلون اجلنة قال 

                                 
ضعفه األلباين ، املنذري وكذا يف امع رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسنادين أحدمها جيد  ٤٩٨

   دىل فيها مثارها جعلها قريبة،   ٣٨٣٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٥٥٢يف الترغيب 
  

   ١٣٤٩صححه األلباين يف الصحيح ،   ٨٢٠٨الطرباين يف الكبري  ٤٩٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  زيادة كبد احلوت { 
  فما غذاؤهم على أثرها ؟  
ينحر هلم ثور اجلنة الـذي يأكـل مـن    ، ل صلى اهللا عليه وسلم قا

  ٥٠٠}أطرافها
S@M@ŠbàrÛaë@òè×bÐÛa@æìÜ×dí@ @
@J@ŠbàrÛaë@é×aìÐÛa@ @

  :يقول تعاىل عن نعيم السابقون املقربون أن هلم
  الواقعة }) ٢٠(فَاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّرونَ{ َ

  يطوف عليهم مبا يتخريون من الثمار 
  الدخان} )٥٥(بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني َيْدُعونَ ِفيَها{

مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر هلم وهم آمنون مـن انقطاعـه   
  وامتناعه بل حيضر إليهم كلما أرادوا

                                 
  ١٤١٤الطرباين يف الكبري  ،  ٧٤٢٢ابن حبان ،  ٣١٥مسلم   ٥٠٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

آمنني من أن يناهلم من أكلها ، آمنني من انقطاع ما هم فيه من النعيم 
  أذى أو مكروه
  الرمحن })٥٢(ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن{  وألهل اجلنة

صنفان ضربان رطب ويابس ال يقصر هذا عن ذلـك يف الفضـل   
  والطيب

  يس} )٥٧(لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ{ 
هلم فيها فاكهة من مجيع أنواعها وهلم ما يدعون أي مهمـا طلبـوا   

  والفاكهة اخلضرة ةوجدوا من مجيع أصناف املالذ الثمرة الناضج
@JîƒäÛa@Šb@Ý@ @

  الرمحن} )١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ{

فاكهة خمتلفة األلوان والطعوم والروائح والنخل ذات األكمام أفرده 
بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا واألكمام هي أوعية الطلع الـذي  
يطلع فيه العنقود مث ينشق عن العنقود فيكون بسرا مث رطبا مث ينضج 

  ى نفعه واستواؤه ويتناه
@J@æbß‹Ûa@ @

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  الرمحن} )٦٨(فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ{  وألهل اجلنة

أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غريمها ولفضلهما وحسن 
  موقعهما على الفاكهة

، والرمان فاكهة ودواء ، أفردا بالذكر ألن النخل مثره فاكهة وطعام 
  فلم خيلصا للتفكه 

  ماا كالبعريالرمانة من ر
  والعنب العنقود اثنا عشر ذراعا، والنخيل مثرها أمثال القالل 

  وألني من الزبد ، وأحلى من العسل ، أشد بياضا من اللنب 
@J@käÈÛa@ @

  النبأ }) ٣٢(َحَداِئَق َوأَْعَناًبا)٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا{

 يقـع وال  والعنب عظم ، العنقود منها مسرية شهر للغراب األبقع ال
  ينثين وال يفتر احلبة منه كاإلهاب املدبوغ

  متلى من احلبة ذنوبا يروي و يشبع عشرية  
@JŒì¾a@ @
  الواقعة  })٢٩(َوطَلْحٍ َمْنُضوٍد{ 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  املوز ومثره أحلى من العسل 
@J@@bà×@†ìÈmë@òè×bÐÛa@bèäß@‰‚dí@éîÜÇ@¶‡ní@ŠbàrÛa

oãb×@ @
  اإلنسان  }) ١٤(لَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًاَوَدانَِيةً َعلَْيهِْم ِظلَالَُها َوذُلِّ{
  الرمحن} ) ٥٤(َوَجَنى الَْجنََّتْينِ َداٍن{ 

  مثرمها قريب إليهم مىت شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا كما 
  ال متتنع ممن تناوهلا بل تنحط إليه من أغصاا

  ٥٠١}إن أهل اجلنة يأكلون من مثار اجلنة قياما وقعودا ومضطجعني{ 
@J@Šb@éÜrß@éãbØß@†bÇ@Êã@aˆg@òä§a@ @
  ٥٠٢}أن الرجل إذا نزع مثرة من اجلنة عادت مكاا أخرى { 
T@M@@âìzÜÛa@ @

                                 
وقـال   ٥٤٩٧حسن وقفه حمققوا الترغيب ،  ٣٧٣٤صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب  ٥٠١

   املنذري رواه البيهقي وغريه موقوفا بإسناد حسن
رجال الطرباين وأحدى إسنادي  ٤١٥/ ١٠امع ،  ٣٢٣٠البزار ،  ١٤٤٩كبري الطرباين يف  ال ٥٠٢

   ٣١٤٦ضعفه األلباين يف الضعيفة ، البزار ثقات 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  الطور }) ٢٢(َولَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{ 
  حلوم من أنواع شىت مما يستطاب ويشتهى

U@M@Šìî @á¨@ @
  الواقعة })٢١(َولَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{
@ @
@JáÇbã@İÛa@Ý×c@ @
  :صلى اهللا عليه و سلم عن الكوثر قال
  ) البعري ( فيه طري أعناقها كأعناق اجلزر { 

  إن هذه لناعمة 
  ٥٠٣}قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكلتها أنعم منها

قال أبو بكر يا رسول اهللا إن هذه لطري ناعمة فقال أكلتها أنعم منها {
  ٥٠٤}قاهلا ثالثا وإين ألرجو أن تكون ممن يأكل منها

                                 
البخت بضم املوحدة ،   ٥٦٤١حسنه األلباين يف املشكاة  ، وقال حديث حسن  ٢٥٤٢الترمذي  ٥٠٣

  وإسكان اخلاء املعجمة هي اإلبل اخلراسانية
حسنه األلباين يف صـحيح  ،  ٧/٢١٢اد جوده املباركفوري يف حتفة األحوذي بإسن  ٣/٢٢١أمحد  ٥٠٤

  ٣٧٤٠الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

J@@éîèn“ß@ð‡í@µi@bíì“ß@ïmdí@İÛa@ @
أن الرجل من أهل اجلنة ليشتهي الطري من طيور اجلنة فيقع يف يده {

  ٥٠٥} منفلقا نضجا
  أي جييء مشويا بني يديك

إن الرجل ليشتهي الطري يف اجلنة فيجيء مثل الُبخيت حىت يقع علـى  
ع مث مل يصبه دخان ومل متسه نار فيأكل منه حىت يشب)مائدته ( خوانه 
  يطري
@JéÛëc@À@bà×@ê‹‚c@À@âbÈİÛa@ñ‰Û@ @

سلم عن أسفل أهل اجلنة مرتلة من يف يد كـل  قال صلى اهللا عليه و
  :واحد من خدمه صحفتان 

                                 
وقال املنذري  ٥٥٠٨حسن وقفه حمققوا الترغيب ، قال موقوف ،   ٣٧٤١األلباين يف الترغيب  ٥٠٥

   رواه ابن أيب الدنيا
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

واحدة من ذهب واألخرى من فضة يف كل واحدة لون لـيس يف  {
األخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوهلا جيد آلخرها من 

  ٥٠٦}ذي جيد ألوهلا الطيب واللذة مثل ال
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلهـا يف فيه مث خيطر على باله طعام آخر 

  فيتحول الطعام الذي يف فيه على الذي اشتهى
  الرجل يعطى قوة مائة من الرجال يف األكل والشرب * 
والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل { 

  ٥٠٧}والشرب 
@J’ë@òä§a@Ýçc@Ý×cÙ¾a@|í‹×@Ö‹Ç@í@áèia‹@ @

أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن احلارث فقال السالم عليك {
يا حممد فقال وعليكم فقال له اليهودي تزعم أن يف اجلنـة طعامـا   
وشرابا وأزواجا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم تؤمن بشـجرة  

                                 
حسـنه حمققـوا    ،  ٢١٨٨ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠/٥٤١ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  ٥٠٦

  الزهد البن املبارك ، رواه والطرباين يف األوسط ورواته ثقات  ١٠/٤٠١امع ،  ٥٤٥٦الترغيب 
   ٣٧٣٩رغيب صححه األلباين يف صحيح الت،  ١١٤٧٨النسائي ،  ٤/٣٦٧أمحد  ٥٠٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

البـول   املسك قال نعم قال وجتدها يف كتابكم قال نعم قـال فـإن  
   ٥٠٨}واجلنابة عرق يسيل من حتت ذوائبهم إىل أقدامهم مسك

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يأكل أهل اجلنة ويشربون وال ميتخطون وال يتغوطون وال يبولـون  {

  ٥٠٩}طعامهم ذلك جشاء كريح املسك 
طعام أهل اجلنة وشرام ال فضالت له إمنا يرشح مـن أجسـامهم   

خملفاً رائحة ُممسـكة وهـذا دليـل الكمـال      بقدرة اهللا عز وجل
  واالكتمال يف طعام أهل اجلنة وشرام

@òä§a@Ýçc@la‹’@ @
  ماء، العسل ، اللنب ، اخلمر ، زجنبيل ، كافور ، تسنيم ، سلسبيل 

Q@M@@ém‰Ûë@ÝîjÜÛa@la‹’@ @
ŠìrÛbi@áèöa‰Ë@‹qg@óÜÇ@òä§a@Ýçc@la‹’@Þëc@ @

  :نة ويأكلون الثورسئل صلى اهللا عليه و سلم حني يدخلون اجل

                                 
   ٣٧٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٥٢٢البزار ،  ٤/٣٦٧أمحد  ٥٠٨
    ٢٨٣٥مسلم  ٥٠٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٥١٠}فما شرام عليه قال من عني تسمى سلسبيال{ 
السلسبيل الشراب اللذيذ الساللة فهو شراب طيب الطعم سلس يف 

  احللق لعذوبته وصفائه يسيل يف حلوقهم انسالال
تنبع مـن  ، مسيت سلسبيال ألا تسيل عليهم يف الطرق ويف منازهلم 

  نةأصل العرش من جنة عدن إىل أهل اجل
R@M@áîäm@ @

ém‰Ûë@bèia‹’ 
ِخَتاُمُه ِمْسك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنـافَْس  )٢٥(ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ َمْخُتومٍ{

ـ  )٢٧(َوِمَزاُجُه ِمـْن َتْسـنِيمٍ  )٢٦(الُْمَتَناِفُسونَ َرُب بَِهـا  َعْيًنـا َيْش
  املطففني })٢٨(الُْمقَرَُّبونَ

ِصـْرفاً  } ا املقربونعيناً يشرب * مزاجه من تسنيم {الشراب  هذا
، فلـذلك كانـت خالصـة     على اِإلطالق اجلنةوهي أعلى أشربة 

                                 
  ١٤١٤الطرباين يف الكبري  ،  ٧٤٢٢ابن حبان ،  ٣١٥مسلم   ٥١٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

،  ألصحاب اليمني وممزوجة،  ، الذين هم أعلى اخللق مرتلة للمقربني
  خملوطة بالرحيق وغريه من األشربة اللذيذة: أي
وهو شراب ينصب } ِمن َتْسنِيمٍ{ومزاج ذلك الرحيق  أي} َوِمَزاُجُه{

  اجلنة يفو، وهو أشرف شراب عليهم من عل
ميزج و،  ، ِصْرفاً ، وهم أفاضل أهل اجلنة يشرب منها أهل جنة عدٍن

  ومتزج لسائر أهل اجلنة ، فيها ملن دوم
فَالَ َتْعلَُم َنفْس مَّـآ  {:  هذا مما قال اهللا تعاىل }َتْسنِيمٍَوِمَزاُجُه ِمن {و 

  لسجدةا })١٧( أُْخِفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ
  أخفاها اهللا ألهل اجلنة خفاياِمْن َتْسنِيمٍ  َوِمَزاُجُه

  ِمزاج الرحيق يعين اخلمرُتمزج به 
S@M@ém‰Ûë@ŠìÏbØÛa@la‹’@ @

  :قال تعاىل يف نعيم األبرار 
  اإلنسان }) ٥(إِنَّ الْأَْبَراَر َيْشَرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمَزاُجَها كَافُوًرا{

ة الطيبة مع ما يضـاف إىل ذلـك مـن    الكافور من التربيد والرائح
  اللذاذة  يف اجلنة

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

    الكافور يشرا املقربون من عباد اهللا صرفا بال مزج ويروون ا
T@M@ém‰Ûë@Ýîj−Ûa@la‹’@ @
  اإلنسان }) ١٧(َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأًْسا كَانَ ِمَزاُجَها َزجنَبِيلًا{ 

مخـرا كـان    ويسقون يعين األبرار أيضا يف هذه األكواب كأسا أي
مزاجها زجنبيال فتارة ميزج هلم الشراب بالكافور وهو بـارد وتـارة   
بالزجنبيل وهو حار ليعتدل األمر وهؤالء ميزج هلم من هذا تارة ومن 

  هذا تارة وأما املقربون فإم يشربون من كل منهما صرفا 
  الزجنبيل اليت يشرب ا املقربون صرفا ومتزج لسائر أهل اجلنة

رب تستلذ من الشراب ما ميزج بالزجنبيل لطيب رائحتـه  وكانت الع
فرغبوا يف نعيم اآلخـرة مبـا   ، ويهضم املأكول ، ألنه حيذو اللسان 

  اعتقدوه اية النعمة والطيب 
U@M@ém‰Ûë@‹à©a@la‹’@ @
  الواقعة }) ١٩(لَا ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َولَا ُيرتِفُونَ)١٨(كَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{

  اليت تستخرج بعصر وتكلف ومعاجلة ليست كخمر الدنيا



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

مخر من عني جارية معني ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيـون  
  سارحة

وال يصيبهم منها مرض وال صداع وال تؤثر فيهم ، ال تغتال عقوهلم 
  بوجع البطن كما تفعله مخر الدنيا ال ينفذ شرام وال يسكرون

  د  حمم} )١٥(َخْمرٍ لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني { 
مخر فيه لذة للشاربني  أي ليست كريهة الطعم والرائحـة كخمـر   
الدنيا بل حسنة املنظر والطعم والرائحة والفعل ومل يعصرها الرجال 

  بأقدامهم 
  ففي مخر الدنيا أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول 

  فذكر اهللا تعاىل مخر اجلنة فرتهها عن هذه اخلصال
  طعمها وأخرب حبسن منظرها وطيب

لَا ِفيَها )٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني)٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{ 
  الصافات} ) ٤٧(غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيرتَفُونَ

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أهل اجلنة بشرم مخرها ال يستبون وال يؤمثون فرته اهللا مخر اآلخـرة  
زالة العقل وأخرب أـا ال  عن قاذورات مخر الدنيا وأذاها فنفى عنها إ

  حتملهم 
  على الكالم السيء الفارغ عن الفائدة املتضمن هذيانا وفحشا 

 }ِفيَها َولَا َتأِْثيم الطور }) ٢٣(َيَتَناَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا لَا لَْغو  

V@M@ém‰Ûë@õb¾a@la‹’@ @
  حممد  } )١٥(َماٍء غَْيرِ آِسنٍ { 

  ماء غري آسن يعين غري متغري 
  ملاء إذا تغري رحيه غري آسن يعين الصايف الذي ال كدر فيه أسن ا
W@M@ém‰Ûë@³ÜÛa@la‹’@ @
  حممد  } )١٥(لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه {  

  لنب مل يتغري طعمه أي يف غاية البياض واحلالوة والدسومة 
  مل خيرج من ضروع املاشية  

X@M@ém‰Ûë@ÝÈÛa@la‹’@ @
  مد  حم }) ١٥(} َعَسلٍ ُمَصفًّى { 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

عسل مصفى يف غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح مل خيـرن  
  بطون النحل 

إن الرجل من أهل اجلنة ليشتهي الشراب من شراب اجلنة فيجيء { 
  ٥١١}اإلبريق فيقع يف يده فيشرب مث يعود إىل مكانه 

نعيم أهل اجلنة من أكل وشرب ليس عن أمل من جوع وإمنا هي لذات 
  لية ال شائبة فيها وال كدر متتالية ونعم متوا

                                 
وقال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسـناد   ٣٧٣٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب      ٥١١
  جيد

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@pb’ë‹Ðßòä§a@ @
  بسط ، فرش ، أوسدة ، أرائك ، أسرة 
Q@M@òä§a@Š‹@ @

  واجلالسني عليها متقابلني، موضونة ، متقابلة ، مصفوفة ، مرتفعة 
@JòÈÐm‹ß@Š‹@ @
  الغاشية }) ١٣(ِفيَها ُسُرر َمْرفُوَعةٌ{ 

ريى ويل اللّـه  ل، ارتفاعها قدر ما بني السماء واألرض ، سرر عالية 
  ملكه حوله

  إذا أراد ويل اهللا أن جيلس على تلك السرر العالية تواضعت له
  وهي ناعمة كثرية الفرش مرتفعة السمك عليها احلور العني 

@JòÏìÐ—ß@Š‹@ @
  الطور }) ٢٠(ُمتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة { 
@JòÜibÔnß@Š‹@ @

  اتالصاف }) ٤٤(َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني{

  األسرة تدور كيف شاءوا فال يرى أحد قفا أحد
@J@òãìšìß@Š‹@LµÜibÔnß@bèîÜÇ@µÛb§aë@ @



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  الواقعة }) ١٦(ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني)١٥(َعلَى ُسُررٍ َمْوُضوَنٍة{ 
  سرر منسوخة بالذهب ، مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد

   بعض ليس أحد وراء أحدوجوه بعضهم إىل، املتكئني عليها متقابلني 
  ال ينظر بعضهم يف قفا بعض تواصال وحتاببا 

أي يتكئون ، وهذا يف املؤمن وزوجته وأهله ، بل تدور م األسرة  
فإذا أراد العبد أن جيلـس  ، متقابلني طول كل سرير ثالمثائة ذراع 
  عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت

R@M@òä§a@ÙíŠc@ @
ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك لَا )١٢(َصَبُروا َجنَّةً َوَحرِيًراَوَجَزاُهْم بَِما {

  اإلنسان  }) ١٣(َيَرْونَ ِفيَها َشْمًسا َولَا َزْمَهرِيًرا
  }) ٣١(ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقًـا { 

  الكهف
   الرمحن} )٧٦(ُخْضرٍ َوَعْبقَرِي ِحَساٍنُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف {

  الرفرف على السرير كهيئة االس املتديل يتكئون على فضوهلا

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أي طار بـه هكـذا   ، وهو شيء إذا استوى عليه اجلالس رفرف به 
  وهكذا حيث ما يريد كاملرجاح 

فاألريكة هي الكرسي املفروش الذي له رفرف حىت يسـند املتكـئ   
  ظهره 

  لس  عليه كاا
@ @
S@M@òä§a@ÖŠb¹@ @
  الغاشية }) ١٥(َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ{ 

  أوسدة مرصوصة بعضها جبنب بعض يستند إليها
T@M@@òä§a@•‹Ï@ @
  الواقعة }) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة{ 
  الرمحن} )٥٤(ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتْبَرقٍ {

لى صفة التربيع علـى فـرش   االتكاء ههنا االضطجاع واجللوس ع
  )احلرير(بطائنها من إستربق وهو ما غلظ من الديباج 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

هو الديباج املزين بالذهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانـة  
  فهذا من التنبيه باألدىن على األعلى 

  وظواهرها من نور 
أخربمت بالبطائن فكيف بالظهـائر ؟  {قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 

{٥١٢  
U@M@ÁjÛa@@ @
  الغاشية })١٦(َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{ 

  مبسوطة) سجاد خممل ( بسط هلا مخل 

                                 
وصـححه ووافقـه    ٢/٤٧٥احلـاكم  ، موقوفا بإسناد حسن   ٣٣٩البيهقي يف البعث والنشور  ٥١٢

  إستبق حرير ثخني سندس حرير رقيق ، ٣٧٤٦ترغيب صحح وقفه  األلباين يف صحيح ال، الذهيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òä§a@ïãaëc@ @
l‹“àÜÛ@òîãeë@Ý×dàÜÛ@òîãe@ @

Q@M@Ý×þa@òîãe@ @
  أواين، صحاف 
@Jò›Ïë@kçˆ@Òbz–@ @
   الزخرف  }) ٧١(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍَ { 

  صحاف مجع صحفة وهي كالقصعة 
صحاف من ذهب هلم يف اجلنة أطعمة يطاف ا عليهم يطاف عليهم ب

  يف صحاف من ذهب
  :قال صلى اهللا عليه وسلم

أسفل أهل اجلنة أمجعني درجة ملن يقوم على رأسه عشـرة آالف  { 
خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضـة  

  ٥١٣}يف كل واحدة لون ليس يف األخرى مثله 
                                 

ابن أيب الـدنيا يف  ، الزهد البن املبارك ، رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات  ١٠/٤٠١امع  ٥١٣
  ٥٤٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٨٨ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠/٥٤١صفة اجلنة 

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@ @
@ @
@Jkçˆ@ïãaëc@ò›Ïë@@ @
  ٥١٤}يتهم فيها الذهبآن{ 

  اإلنسان   })١٥(َوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة 
  يطوف عليهم اخلدم بأواين الطعام وهي من فضة 

R@M@@l‹“Ûa@òîãe@ @
@J@laì×c@L@ÕíŠbic@L@‘ëû×@ @
بِأَكَْوابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمـْن  )١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{ 
  الواقعة }) ١٨(َمِعنيٍ

واألباريق اليت ، األكواب هي الكيزان اليت ال خراطيم هلا وال آذان 
  والكؤوس اهلنابات ، هلا خراطيم وهلا آذان ، مجعت الوصفني 

@JxbuÛb×@bèÜ‚a‡i@bß@‹èÄm@òÏbÐ’@bèäØÛ@ò›Ï@laì×c@ @

                                 
    ٢٨٣٤مسلم ،   ٣٣٢٧البخاري  ٥١٤

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

 })١٦(قِْديًراٍة قَدَُّروَها َتقََوارِيَر ِمْن ِفضَّ)١٥(َوأَكَْوابٍ كَاَنْت قََوارِيَر{ 
  اإلنسان 

  من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج
@J@kçˆ@laì×c@ @
   الزخرف  }) ٧١(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ { 

  وذكر الذهب يف الصحاف واستغىن به عن اإلعادة يف األكواب
@Jõb›îi@òä§a@‘ëû×@ @
لَا ِفيَها )٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني)٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{ 

  الصافات }) ٤٧(غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيرتَفُونَ

  اخلمر والكؤوس بيضاء لذة للشاربني 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

Ýçc@òä§a@ @
  وصفهم

، شبام دائـم  ، أعمارهم ، مجاهلم ، أطواهلم ، صورهم ، وجوهم 
  أطهار ، مسبحني، أخالقهم ، قلوم 
Q@M@çìuëòàÇbã@áè@ @
  الغاشية }) ٩(ِلَسْعيَِها َراِضَيةٌ)٨(ُوُجوه َيْوَمِئٍذ َناِعَمةٌ{

  وجوه رفيعة ية 
R@M@@â†e@áèîic@ñŠì–@óÜÇ@òä§a@Ýçc@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ٥١٥}كل من يدخل اجلنة على صورة آدم {
S@M@áèš‹Çë@òä§a@Ýçc@Þì @ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٥١٦}ستون ذراعا على طول أبيهم آدم {

                                 
   ١٨/١٧٦مسلم  ٥١٥
  ١٨/١٧٠مسلم  ٥١٦

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  
  ٥١٧}وهم على خلق آدم ستون ذراعا يف عرض سبعة أذرع{
T@M@@òä§a@Ýçc@Þb»@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥١٨}يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا مكحلني بين ثالث وثالثني{ 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ردا مردا بيضا جِعادا مكحلني أبناء ثالث يدخل أهل اجلنة اجلنة ج{ 

  ٥١٩}وثالثني 
U@M@áçŠbàÇc@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
 ٣٧٠٠حسه األلباين لغريه يف الترغيب ، ٧٩٢٠صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢٩٥املسند  ٥١٧
أجرد وهو من ال شعر ،  ٥٦٣٩حسنه األلباين يف املشكاة ، وقال حديث حسن  ٢٥٤٥الترمذي  ٥١٨

  أمرد من ال حلية له مكحلني عيوم سوداء مجيلة ِخلقَة  ، له على بدنه 
صـححه  ،   ٨٠٨الطرباين يف الصـغري  ،  ٧٩٢٠صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٢٩٥د املسن ٥١٩

   ٣٦٩٨األلباين لغريه يف الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ما من أحد ميوت سقطا وال هرما من الناس وفيما بني ذلك إال بعث {
ابن ثالث وثالثني سنة فإن كان من أهل اجلنة كان على مسحة آدم 

  ٥٢٠}وصورة يوسف وقلب أيوب
@ @
V@M@’@òä§a@Ýçcáöa†@lbj@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٢١}ال يفىن شبام { 
W@M@òä§a@Ýçc@lìÜÓ@ @

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
  ٥٢٢}يدخل أهل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري { 

  يف رقتها وضعفها من شدة خوفهم من اهللا
X@M@@òä§a@Ýçc@Öý‚c@ @

                                 
    ٢٥١٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٤٦٦البيهقي يف البعث والنشور  ٥٢٠

  
  ٢٥٢٦صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٥٣٩الترمذي  ٥٢١
   ١٨/١٧٤مسلم  ٥٢٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  ٥٢٣}هم آدم أخالقهم على خلق رجل واحد على صورة أبي{ 
  ٥٢٤}ال اختالف بينهم وال تباغض قلوم قلب واحد{
  ٥٢٥}إخوانا على سرر متقابلني {
@ @
@ @
Y@M@Šbè c@òä§a@Ýçc@ @
ال ] [ال يبزقون[ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون وال يتفلون {

  ]يبصقون فيها
  ٥٢٦}ورشحهم املسك 
QP@M@zjß@òä§a@Ýçcµ@ @
  ٥٢٧}يسبحون اهللا بكرة وعشيا { 

                                 
    ١٨/١٧٠مسلم ،  ٦٥٤٣البخاري  ٥٢٣
  ١٨/١٧١مسلم  ٥٢٤
رواه والطرباين يف األوسط ورواتـه   ١٠/٤٠١امع ،    ١٠/٥٤١ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  ٥٢٥

   ٥٤٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢١٨٨ضعفه األلباين يف الترغيب ، ثقات 
  

  ٢٨٣٤مسلم ،  ٣٣٢٧البخاري  ٥٢٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٥٢٨}يها التسبيح واحلمد كما تلهمون النفسيلهمون ف{ 
يتلذذ أهل اجلنة بذكر اهللا تعايل وجريان ذلك على ألسنتهم كجريان 

  النفس يف أبدام 

                                                                           
  سن صحيحوقال ح ٢٥٣٧الترمذي ،  ١٨٠،  ١٨/١٧١مسلم  ٥٢٧
   ١٨/١٨٠مسلم  ٥٢٨

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òä§a@Ýçc@òäíŒ@ @
  أدوات جتميل، حلي ، ثياب 
Q@M@@áèibîq@ @
@J@ÙîàÛaë@ÕîÓ‹Ûa@‹í‹¨a@åß@ @
َ }احلج})٢٣(ِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِير  
  الدخان } ) ٥٣(ُسنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ ُمَتقَابِِلَني َيلَْبُسونَ ِمْن{ 
 } َوإِْسَتْبَرق اإلنسان }َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسنُدسٍ ُخْضر  
  الكهف  }) ٣١(َوَيلَْبُسونَ ِثَياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ { 

  السندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى جمراها
  احلرير وفيه بريقوأما اإلستربق فغليظ 

ألن البياض يبدد النظر ؛ وخص األخضر بالذكر ألنه املوافق للبصر 
وذلك جيمع ، واخلضرة بني البياض والسواد ، والسواد يذم ، ويؤمل 
  الشعاع

نعيم أهل اجلنة من الكسوة ليس عن عري وإمنا هي لذات متتاليـة  
  متوالية  ونعم



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@JóÜjm@ü@lbîq@ @
  :وسلم  قال النيب صلى اهللا عليه

  ٥٢٩}من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه { 
@JÉjäß@@ïÜ¨aë@iý¾a@ @

  أخلق خيلق أم نسج ينسج ؟ ، ثياب اجلنة 
  ال بل تشقق عنها مثر احلنة

  فالثياب واحللل حيصل عليها أهل اجلنة من النخيل واألشجار ومثارها 
  :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما عن خنل اجلنة 

  ٥٣٠}كسوة ألهل اجلنة منها مقطعام وحللهم  سعفها{ 
اجلنة فيها شجرة فيها مثر كأنه الرمان فإذا أراد ويل اهللا منها كسوة { 

احندرت إليه من غصنها فانفلقت له عن سبعني حلة ألوانا بعد ألوان 
  ٥٣١} مث تنطبق فترجع كما كانت 

                                 
   ٢٨٣٦مسلم   ٥٢٩
   ٣٧٣٥صححه األلباين يف الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤٧٦-٢/٤٧٥احلاكم  ٥٣٠
ضعفه ، قال املنذري رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد حسن ،  ٢٠١ابن القيم يف حادي األرواح  ٥٣١

  ٥٤٨٢ حسن وقفه حمققوا الترغيب،  ٢٢٠٠وقفه األلباين يف الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يه دار املؤمن درة جموفة يف وسطها شجرة تنبت احللل ويأخذ بأصـبع 
  سبعني حلة منظمة بالدر واللؤلؤ واملرجان 

، يكون على كل واحد منهم احللة هلا وجهان لكـل وجـه لـون    
: يقول أحد الوجهني لآلخـر ، يتكلمان به بصوت يستحسنه سامعه 

أنا إيل جسده وأنت ال تـل ويقـول   ، أنا أكرم على ويل اهللا منك 
  أنا أكرم على : اآلخر

  هه وأنت ال تبصرأنا أبصر وج، ويل اهللا منك 
  نبت احللي ومن ورقها احللل تشجرة طوىب 

  وتفتق بالكسوة وثياب أهل اجلنة خترج من أكمامها 
ينطلق م أول دخوهلم اجلنة إىل طوىب فتفتح هلم أكماُمها فيأخـذوا  
منها ما شاءوا أبيض أمحر أخضر أصفر مثل شـقائق النعمـان وأرق   

  وأحسن 
R@M@òä§a@ÝÜy@ @
@Jë@ûÛûÛ@Šëbcò›Ïë@kçˆ@ @

                                                                           
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  اإلنسان }َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة { 
  الكهف  }) ٣١(ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ { 
  احلج وفاطر})٢٣(ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤاٌ {

  وهو مجع سوار 
ن فضة وواحد م، على كل واحد منهم ثالثة أساور واحد من ذهب 

  وواحد من لؤلؤ،  
@ @
@Jà“Ûa@õìš@åß@áÄÇc@òä§a@Šëbc@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لو أن رجال من أهل اجلنة أطّلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس { 

  ٥٣٢}كما تطمس الشمس ضوء النجوم
@J@òä§a@ïÜyÀ@õìšìÛa@Éšaìß@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٣٣}غ الوضوءتبلغ حلية أهل اجلنة مبل{

                                 
 ٣٧٦٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، وحسنه  ٢٥٣٨الترمذي  ٥٣٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

S@M@@òä§a@Ýçc@Ýîà¤@paë†c@ @
@J†ìÈÛa@áèjî @ @
  ٥٣٤} وجمامرهم األلوة { 

نعيم أهل اجلنة من الطيب ليس عن ننت وإمنا هي لذات متتالية ونعم 
  متوالية ال شائبة فيها وال كدر 

@JÝuÜÛ@Âb“ßc@ @
  ٥٣٥}أمشاطهم من الذهب والفضة{ 

                                                                           
   ٢/١٩٠ابن حبان ،   ٢٤٩مسلم  ٥٣٣
  اَأللوة من أمساء العود الذي يتبخر به ،  ٢٨٣٤مسلم ،   ٣٣٢٧البخاري  ٥٣٤
  وقال حسن صحيح ٢٥٣٧الترمذي ،   ١٨/١٧١مسلم  ٥٣٥

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

õbäÛa@ @
òä§a@Ýçc@xaëŒc@ @

@æbÐä–@ @
  حور عني و، نساء آدميات 

Q@M@@pbîß†e@õbã@ @
åèmbÐ–@ @

@J@pa‹çb @ @
  النساء }) ٥٧(لَُهْم ِفيَها أَْزَواج ُمطَهََّرةٌ { 

أزواج مطهرة من احليض والنفـاس واألذى واألخـالق الرذيلـة    
والصفات الناقصة مطهرة من األقذار واألذى مطهرة مـن البـول   

  والنخام والبزاق واملىن 
@JŠbØic@ @
 }) ٣٧(ُعُرًبا أَْتَراًبا)٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا)٣٥(نَّ إِنَشاًءإِنَّا أَنَشأَْناُه{ 

  الواقعة
  خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أعدناهن ، خلقناهن خلقا جديدا وهو اإلعادة ، املراد نساء بين ادم 
  إىل حال الشباب وكمال اجلمال 

  اللوايت ، دا البكر والثيب إنشاء واح، واملعىن أنشأنا العجوز والصبية 
خلقهن اهللا بعد الكرب جعلـهن  ، قبضن يف الدنيا عجائز مشطا عمشا 

  عذارى عرباً متعشقات متحببات أترابا على ميالد واحد يف االستواء
@JåèÓý‚c@ @
  الرمحن} ) ٥٦(قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ{ 

  فال يرين غريهمقصرن أعينهن على أزواجهن 
فال يرين شيئا يف اجلنة أحسن من أزواجهن وقد ورد أن الواحـدة  
منهن تقول لبعلها واهللا ما أرى يف اجلنة شيئا أحسن منك وال يف اجلنة 

  شيئا أحب إيل منك فاحلمد هللا الذي جعلك يل وجعلين لك 
وهن أبكار عرب أتراب مل يطأهن أحد قبل أزواجهن مـن اإلنـس   

  واجلن 
  الرمحن} )٥٨(نَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالَْمْرَجانُكَأَ{



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن املرأة من نساء أهل اجلنة لريى بياض ساقها من وراء سبعني حلة {
واملرجان فأمـا    من حرير حىت يرى خمها وذلك قول اهللا تعاىل 

الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا مث استصفيته لرأيتـه مـن   
  ٥٣٦}ورائه

 })٤٩(كَأَنَُّهنَّ َبْيض َمكُْنـونٌ )٤٨(الطَّْرِف ِعني َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت{
  الصافات

  عفيفات ال ينظرن إىل غري أزواجهن 
  فوصف عيون باحلسن والعفة ، حسان األعني وضخام األعني 

R@M@@µÇ@Šìy@ @
  الطور   }) ٢٠(َوَزوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ{ 

 }ِعني َجَزاًء بَِمـا كَـاُنوا   )٢٣(َمكُْنوِنكَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الْ)٢٢(َوُحور
  الواقعة }) ٢٤(َيْعَملُونَ

  يطاف عليهم باحلور ويكون هلم يف ذلك لذة

                                 
 األحوص عن عطاء بن السـائب بـه   من حديث عبيدة بن محيد وأيب ٢٥٣٤،  ٢٥٣٣الترمذي  ٥٣٦

   ٢٥٣٣ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، ورواه موقوفا مث قال وهو أصح 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

وال يكون ذلك يف القصور وال بني ، مما يطوف به عليهم احلور العني 
بل يف اخليام يطوف عليهم باحلور العـني فيتمتعـون   ، بعضهم بعضا 

  مبالعبتهم ومبزاوجتهم
  ؤ املكنون أي كأن اللؤلؤ الرطب يف بياضه وصفائه كأمثال اللؤل

  يف اكتمال خلقتهن مجاالً وحسناً وأخالقاً سعادة وهناءة
@J@µÈÛa@Šì¨a@óäÈßUSW@ @

                                 
  :ن أمه عن أم سلمة قالت  قلت يا رسول اهللا أخربين عن قول اهللا حور عني قال ع ٥٣٧

عـن   ضخام العيون شقر اجلرداء مبرتلة جناح النسور قلت يا رسول اهللا أخربين، عني  ، حور بيض {
قوله كأن لؤلؤ مكنون قال صفاؤهن صفاء الدر يف األصداف اليت مل متسه األيدي قلت يا رسـول اهللا  
أخربين عن قوله فيهن خريات حسان قال خريات األخالق حسان الوجوه قلت يا رسول اهللا أخربين عن 

يلي القشـر وهـو   قوله  كأن بيض مكنون  قال رقتهن كرقة اجللد الذي رأيت يف داخل البيضة مما 
العريف قلت يا رسول اهللا أخربين عن قوله عربا أترابا قال هن اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز رمضاء 
مشطاء خلقهن اهللا بعد الكرب فجعلهن عذارى عربا متعشقات حمببات أترابا على ميالد واحد قلت يـا  

لدنيا أفضل من احلور العني كفضل الظهارة رسول اهللا أنساء الدنيا أفضل أم احلور العني قال بل نساء ا
على البطانة قلت يا رسول اهللا ومبا ذاك قال بصالن وصيامهن وعبادن اهللا ألبس اهللا وجوههن النور 
وأجسادهن احلرير بيض األلوان خضر الثياب صفراء احللي جمامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن أال 

ن الناعمات فال نبؤس أبدا أال وحنن املقيمات فال نظعـن أبـدا أال   حنن اخلالدات فال منوت أبدا أال وحن
وحنن الراضيات فال نسخط أبدا طوىب ملن كنا له وكان لنا قلت يا رسول اهللا املرأة منا تتزوج زوجـني  
والثالثة واألربعة مث متوت فتدخل اجلنة ويدخلون معها من يكون زوجها قال يا أم سلمة إا ختري فتختار 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  هي الواسعة العني الشديدة السواد والبياض 
  أي يشتد بياض العني ويشتد السواد فيه أكثر

  العني ضخمة العني، احلور البيضاء 
  مبرتلة جناح النسور، خام العيون شفرض. عني  ، بيض. حور
@JåèÓý‚c@ @
  الرمحن} )٧٠(َخْيَرات ِحَسانٌ{ 
  الرمحن} )٧٢(ُحور َمقُْصوَرات ِفي الِْخَيامِ{

  حمبوسات مستورات يف اخليام لسن بالطوافات يف الطرق  
واليت قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان اجلميع 

  خمدرات
   الرمحن} )٧٤(إِنس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ لَْم َيطِْمثُْهنَّ{

                                                                           
م خلقا فتقول أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا يف دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب أحسنه

  }حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة
سليمان بن أيب  اويف إسنادمه ٢٧٨/ ٣واألوسط  ٢٣/٣٦٧رواه الطرباين يف الكبري  ١١٩/ ١٠امع 

  كرمية وهو ضعيف 
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@Jòä§a@Ýçþ@pbuëÛa@õbäË@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن أزواج أهل اجلنة ليغنني أزواجهن بأحسن أصوات مسعها أحـد  {
  قط إن مما يغنني به حنن اخلريات احلسان أزواج قوم كرام 

حنن اآلمنات فال خنفنه حنـن   وإن مما يغنني به حنن اخلالدات فال منتنه
  ٥٣٨}املقيمات فال نظعنَّه

@JåèuaëŒþ@µÈÛa@Šì¨a@õbäË@ @
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما من عبد يدخل اجلنة إال عند رأسه وعند رجليه ثنتان من احلـور  {
العني تغنيان بأحسن صوت مسعه اإلنس واجلن وليس مبزامري الشيطان 

  ٥٣٩}سهولكن بتحميد اهللا وتقدي
@JõbäÌÛbi@åèîÜÇ@æ†‹í@pbîß†Łaë@µäÌí@Šì¨a@ @

                                 
وقال املنذري رواه الطرباين يف الصغري واألوسـط  ،   ٣٧٤٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٥٣٨

  ورواما رواة الصحيح 
ضعفه ، بإسناد حسن  ٧٤٧٨رواه الطرباين يف الكبري   ٤/٥٢٦احلافظ العراقي يف ختريج األحياء  ٥٣٩

   ٢٢٣٢األلباين يف الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  
يف اجلنة يغنني يقلن حنن احلور احلسان هدينا ألزواج ٥٤٠إن احلور { 

  ٥٤١}كرام
@òãŠbÔß@ @

  أيهما أكثر حسنا وأر مجاال احلور أو اآلدميات؟ 
  احلور ملا ذكر من وصفهن يف القرآن والسنة : قيل
  اآلدميات أفضل من احلور العني بسبعني ألف ضعف  :وقيل
إن نساء الدنيا من دخل منهن اجلنة فضلن على احلور العني مبا : قيل

  ٥٤٢عملن يف الدنيا 
                                 

ملؤمنات من نساء أهـل  إن احلور العني إذا قلن هذه املقالة أجان ا{:وقالت عائشة رضي اهللا عنها ٥٤٠
  : الدنيا 

وحنن املتصدقات ، وحنن املتوضئات وما توضأتن، وحنن الصائمات وما صمنت، حنن املصليات وما صلينت
  } فغلبنهن واهللا: عنها، فقالت عائشة رضي اهللا. وما تصدقنت

  ١٨١/ ١٧القرطيب 
لباين لغـريه يف صـحيح   صححه األ،  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله وثقوا ١٠/٤١٩امع  ٥٤١

    ٣٧٥٠الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@JÞb»@åènäíŒë@pbuëÛa@ @
@J@lbîrÛaë@ázÜÛaë@áÄÈÛa@õaŠë@åß@ô‹í@bèàÄÇ@Ý‚a†

õbÐ—Ûaë@å¨a@åß@ïÜ¨aë@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٥٤٣}مخ سوقهما من وراء اللحم من احلسن يرى { 
  :قال صلى اهللا عليه و سلم 

انه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوىب فينفذها { 
  ٥٤٤}بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك 

على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء حلومهمـا  {
  ٥٤٥}البيضاء  وحللهما كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة

@J@éèuë@éîÏ@ô‹í@éöbÐ–@åß@bç‡‚@ @
                                                                           

   ١٨١/ ١٧القرطيب  ٥٤٢
     ٢٥٣٧لترمذي ،  ١٨/١٧١مسلم ،   ٣٢٥٤البخاري  ٥٤٣
،  حسـن  ارواه أمحد وايب يعلى وإسناد مه ١٠/٤٢٠امع ،  ١٣٨٦أيب يعلى ،  ٣/٧٥املسند  ٥٤٤

 ٢٢١٣ضعفه األلباين يف الترغيب 
والنهايـة  ابن كثري يف البداية ،  لبيهقي بإسناد حسن قال املنذري رواه الطرباين بإسناد صحيح وا ٥٤٥
  ٣٧٤٥صححه حمققوا الترغيب ،  قال ذكره الضياء وقال هذا عندي على شرط الصحيح ٢/٤٤٤



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٥٤٦}فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة { 
@J@éme‹ß@bç‡j×@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٤٧}كبدها مرآته وكبده مرآا { 
@JbènzöaŠ@@ @

ولو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينـهما  {
  ٥٤٨} رحيا ولطاب ما بينهما 

@JbçŠìã@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينـهما  { 
  ٥٤٩}رحيا وألضاءت ما بينهما 

                                 
   العزو قبل السابق ٥٤٦
صححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ، وصححه ووافقه الذهيب  ٥٨٩/ ٤،  ٢/٣٧٦احلاكم  ٥٤٧

٣٥٩١   
   ١٨٨٠مسلم ،  ٢٧٩٦لبخاري ا ٥٤٨
  ١٨٨٠مسلم ،  ٦٥٦٨،   ٢٧٩٦البخاري    ٥٤٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@JbèîÜÇ@æbvînÛa@Šìã@ @
عليها من التيجان وأن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بـني املشـرق   { 

  ٥٥٠}واملغرب
  ٥٥١} هاوتاجها على رأسها خري من الدنيا وما في{
@JbècŠ@Šb½@ @
  ٥٥٢} لنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها{ 
@Jbèäyë@a‰ç@bb»@Éß@bèuëŒ@ïmdm@Ûa@ïç@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
إن الرجل ليتكئ يف اجلنة سبعني سنة قبل أن يتحول مث تأتيه امرأته {

   فتضرب على منكبيه فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة وان أدىن
لؤلؤة عليها تضيء ما بني املشرق واملغرب فتسلم عليه قـال فـريد   

  السالم 

                                 
  ٢يف الصفحة السابق عزو  ٥٥٠
   ٥٥٢٤رواه الطرباين يف األوسط  وإسناده جيد وكذا قال املنذري الترغيب  ٤٢٠/ ١٠امع  ٥٥١
  النصيف اخلمار ،  ١٨٨٠مسلم ،  ٢٧٩٦لبخاري ا ٥٥٢

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٥٥٣}ويسأهلا من أنت وتقول أنا من املزيد 
@Jòä§a@Ýçþ@pbuëÛa@†‡Ç@ @

سـبعني ممـا   ، فيدخل كل رجل منهم على اثنتني وسبعني زوجـة  {
وثنتني آدميتني من ولد آدم هلما فضل على من ، ينشىء اهللا عز وجل 

  ٥٥٤}لعبادما اهللا يف الدنيا  أنشأ اهللا
  ٥٥٥}لكل واحد منهم زوجتان {

  ٥٥٦من نساء الدنيا 
  ٥٥٧ حتديد  االثنتان يكون من اآلدميات ومن احلور العدد الكثري

  على حسب منازهلم الكثرة 
  ٥٥٨}أزواجهم احلور العني{

                                 
 ٣يف الصفحة السابق عزو ٥٥٣
  حديث الصور ٥٥٤
  ٢٥٣٧ الترمذي،  ٧١/  ١٨مسلم  ٥٥٥
كثرية فيها مقال ووفق احلافظ فيما ذهـب   بأحاديثواستشهد   ٦/٣٧٤قاله ابن حجر يف الفتح  ٥٥٦

  ٢٠٣/ ٧إليه املباركفوري يف حتفة األحوذي 
 مع تصريف   ١٨/١٧٠قاله النووي يف شرح مسلم  ٥٥٧
    ٢١٩مسلم ،  ٦٥٤٣البخاري  ٥٥٨

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أعمار اآلدميات سن واحد ثالثة وثالثون سنة مثل الرجال أما احلور 
أصناف مصنفة صغار وكبار وعلى ما اشتهت ، سنهم خيتلف حبسب 

  أنفس أهل اجلنة
واهللا ما أرى يف اجلنة شيئاً أحسن منك : كلما أتى واحدة قالت له {
 ،  

    ٥٥٩  }وال يف اجلنة شيء أحب إيل منك

                                                                           
  

  حديث الصور ٥٥٩
ديث الصور بطوله من طريق احلـافظ ابـن القاسـم    وقد روينا ح ٢/١٥١قال ابن كثري يف تفسريه 

حدثنا ، حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا أمحد بن احلسن املقري األيلي: قال ، يف كتابه املطوالت، الطرباين
: قال، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن حممد بن كعب القرظي ، عن حممد بن زياد ، إمساعيل بن رافع

قـال   ١٥٤/ ٢ عليه وسلم وهو يف طائفة من أصحابه وبعد أ ساق احلديث حدثنا رسول اهللا صلى اهللا
ولبعضه شـواهد يف األحاديـث   ، وهو غريب جداً ، هذا حديث مشهور: مث قال ، مث ذكره بطوله :

فمنهم ، وقد اختلف فيه، تفرد به إمساعيل بن رافع قاضي أهل املدينة، ويف بعض ألفاظه نكارة، املتفرقة
وأيب حـامت  ، كأمحد بن حنبل، ونص على نكارة حديثه غري واحد من األئمة، من ضعفهمن وثقه ومنهم 

أحاديثه كلها فيهـا  : وقال ابن عدي، ومنهم من قال فيه هو متروك، وعمرو بن علي الفالس، الرازي
وقد اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث على وجوه : قلت، إال أنه يكتب حديثه يف مجلة الضعفاء، نظر
، إنه مجعه من أحاديـث كـثرية  : ويقال، وأما سياقه فغريب جداً، ة قد أفردا يف جزء على حدةكثري



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@JÝuŠ@òöbß@ñŠ‡Ó@Êbà§a@À@óİÈí@Ýu‹Ûa@ @
والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل { 

  ٥٦٠}واجلماع والشرب 
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

يعطى املؤمن يف اجلنة قوة كذا وكذا من اجلماع قيل يا رسـول اهللا  {
  ٥٦١}يعطى قوة مائة : أو يطيق ذلك ؟ قال 

والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي يف اليوم الواحـد إىل مئـة   { 
  ٥٦٢}عذراء

                                                                           
إنـه رأى  : ومسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول، وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك

  فاهللا أعلم، كالشواهد لبعض مفردات هذا احلديث ، للوليد بن مسلم مصنفاً قد مجعه 
مثل هذا الكال وزاد عليه قول الترمذي أنه مسع حممد يعـين   ٢٧٠ر ابن القيم يف حادي األرواح وذك

  البخاري يقول هو ثقة مقارب احلديث  
   ٣٧٣٩صححه األلباين يف الترغيب ،  ١١٤٧٨والنسائي  ٤/٣٦٧أمحد  ٥٦٠

  
   ٥٦٣٦صححه األلباين يف املشكاة ، وصححه  ٢٥٣٦الترمذي  ٥٦١
ورجـال روايـة    ١٠/٤٢٠امع  ٧٢٢واألوسط ،  ٧٩٥رباين يف الصغري والط ٣٥٢٥البزار  ٥٦٢

وصحح إسناده ابن القـيم يف حـادي األرواح    األوسط رجال الصحيح غري حممد بن ثواب وهو ثقة
   ٢٤٧/  ٤، أعالم املوقعني  ٢٧٩

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@Jòä§a@Ýçc@éi@ÝÌ“äí@ð‰Ûa@áîÈäÛa@åß@Êbà§a@ @
ُهْم َوأَْزَواُجُهْم ِفـي  )٥٥(اَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَإِنَّ أَْصَح{

  يس }) ٥٦(ِظلَالٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ
  شغلهم افتضاض البكارى، شغلهم افتضاض العذارى 

بينما الرجل من أهل اجلنة مع أهله إذ قيل له حتول إىل أهلك فيقول 
  حتول أيضا إىل أهلك فيقال؛ أنا مع أهلي مشغول 

أصحاب اجلنة يف شغل مبا هم فيه من اللذات والنعيم والفكاهة  أي 
  املزاح والكالم الطيب

@ @
@ @
@JlÇc@òä§a@À@îÛ@ @
  ٥٦٣}ما يف اجلنة من أعزب { 
@J@@òä§a@À@‡ÛìÛa@óèn“í@ @

                                 
   ١٨/١٦٩مسلم  ٥٦٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان محله وضعه وسنه يف سـاعة  {
  ٥٦٤}كما يشتهي

 ياملؤمن يف اجلنة الولد كان يف ساعة ولكـن ال يشـته   إذا اشتهى{
{٥٦٥  

òß‡©a@æbàÜË@ @
  وكأم لؤلؤ منثور ، مكنون  كأهم لؤلؤ،خملدون 
Q@M@æë‡Ü¬@ @
   الواقعة }) ١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{ 

  خملدون على صفة واحدة ال يكربون عنها وال يشيبون وال يتغريون

                                 
  ٢٥٦٣سنن الترمذي  صححه األلباين يف صحيح، وحسنه  ٢٥٦٣الترمذي  ٥٦٤
وقال وقول إسحاق ليس من احلديث مث هو مما ال دليل  ٥٦٤٨إسناده األلباين يف املشكاة صحح  ٥٦٥

ذكر  ٧٧٤/ ٢احلكمي يف معارج القبول / وانظر كالم احلافظ ، وظاهر احلديث يرده ، عليه يف السنة 
ن القيم يف كالم الطائفتني يف والدة النساء يف اجلنة وكأنه مال إىل قول من يروا وقوع الوالدة وكذا اب

  بعد أن ذكر عشر أقوال يف هذه املسألة ٢٩٠حادي األرواح 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

منعمون على سن واحدة أنشأهم اهللا ألهل اجلنة ، غلمان ال ميوتون  
  يطوفون عليهم كما شاءوا من غري والدة

R@–@@æìäØß@ûÛûÛ@áèãd×@ @
  الطور }) ٢٤(َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلُؤ َمكُْنونٌ{ 

هم غلمان خلقوا للجنة كأن اللؤلؤ الرطب يف بياضهم وصـفائهم  
  لقتهم وأخالقهم ويف اكتمال خ

SM@@Šìräß@ûÛûÛ@áçd×@ @
 َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم لُْؤلًُؤا َمنثُـوًرا { 
  اإلنسان  })١٩(

يطوف على أهل اجلنة للخدمة باملأكل واملشرب وغري ذلك ولـدان  
ال يتغريون من ولدان اجلنة خملدون على حالة واحدة خملدون عليها 

  عنها ال تزيد أعمارهم عن تلك السن 
  إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

إذا رأيتهم يف انتشارهم يف قضاء حوائج السادة وكثرم وصـباحة  
وجوههم وحسن ألوام وثيام وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثـورا وال  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

يكون يف التشبيه أحسن من هذا وال يف املنظر أحسن مـن اللؤلـؤ   
  ور على املكان احلسن املنث

لؤلـؤا مفرقـا يف   : أي ظننتهم من حسنهم وكثرم وصفاء ألوام
  واللؤلؤ إذا نثر على بساط ما كان أحسن منه منظوما ، الس 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

òä§a@Ýçc@áîÈã@åß@ @
Q@M@áîÈäÛa@åß@òä§a@Ýçc@óã†þ@bß@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا وجهه عن النار قبل اجلنة  إن أدىن أهل اجلنة مرتلة رجل صرف{ 

ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قربين من هذه الشجرة أكون 
يف ظلها فذكر احلديث يف دخوله اجلنة ومتنيه إىل أن قال يف أخره إذا 

مث يـدخل بيتـه    ،انقطعت به األماين قال اهللا هو لك وعشرة أمثاله 
مد هللا الذي أحيـاك  فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني فيقوالن احل

  ٥٦٦}فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت  ،لنا وأحيانا لك 
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الذي عرب الصراط وخلص أنه 

ينطلق به إىل غدير مث باب اجلنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اجلنة { 
وألوام فريى ما يف اجلنة من خلل الباب فيقول رب أدخلين اجلنـة  

ول له أتسأل اجلنة وقد جنيتك من النار فيقول رب جعـل بـيين   فيق

                                 
  ١٨٨مسلم  ٥٦٦

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وبينها حجابا ال أمسع حسيسها قال فيدخل اجلنة ويرى أو يرفع مرتل 
أمام ذلك كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم فيقول رب أعطين ذلـك  
املرتل فيقول له لعلك إن أُعطيته تسأل غريه ؟ فيقول ال وعزتـك ال  

ل أحسن منه فيعطاه فيرتله ويرى أمام ذلـك  أسألك غريه وأي مرت
قال رب أعطين ذلك املرتل ، مرتال كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم 

فيقول اهللا تبارك وتعاىل له فلعلك إن أعطيته تسأل غريه فيقـول ال  
وعزتك يا رب وأي مرتل أحسن منه فيعطاه فيرتله مث يسكت فيقول 

قد سألتك حىت استحييتك  هللا جل ذكره ما لك ال تسأل فيقول رب
فيقول اهللا جل ذكره أمل ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إىل 
يوم أفنيتها وعشرة أضعافه ؟ فيقول أـزأ يب وأنـت رب العـزة    
فيضحك الرب تبارك وتعاىل من قوله قال فرأيت عبد اهللا بن مسعود 

ل إذا بلغ هذا املكان من هذا احلديث ضحك حىت تبدو أضراسه قـا 
فيقول الرب جل ذكره ال ولكين على ذلك قادر فيقـول أحلقـين   
بالناس فيقول احلق بالناس فينطلق يرمل يف اجلنة حىت إذا دنـا مـن   
الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له أرفع رأسك ما لك 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فيقول رأيت ريب أو تراءى يل ريب فيقال إمنا هو مرتل من منازلـك  
تهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنـك  قال مث يلقى رجال في

ملك من املالئكة فيقول إمنا أنا خازن من خزانك وعبد من عبيـدك  
على ما أنا عليه قال فينطلق أمامـه  ) خادم(حتت يدي ألف قهرمان 

حىت يفتح له باب القصر قال وهو من درة جموفة سقائفها وأبواـا  
ة خضراء مبطنة حبمراء فيها وأغالقها ومفاتيحها منها يستقبله جوهر

سبعون بابا كل باب يفضي إىل جوهرة خضراء مبطنة كل جـوهرة  
ـ  ل جـوهرة سـرر   تفضي إىل جوهرة على غري لون األخرى يف ك

أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة ) خادمات(وأزواج ووصائف 
يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآتـه وكبـده مرآـا إذا    

راضة ازدادت يف عينه سبعني ضعفا عما كانت قبـل  أعرض عنها إع
ذلك فيقول هلا واهللا لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفاً وتقـول لـه   



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

وأنت لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفاً فيقال له شـرف فيشـرف   
  ٥٦٧}فيقال له ملكك مسرية مائة عام ينفذه بصرك 

  :قال صلى اهللا عليه و سلم 
سعى عليه ألف خادم كل خادم على إن أدىن أهل اجلنة مرتلة من ي{ 

  ٥٦٨} عمل ليس عليه صاحبه 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن أسفل أهل اجلنة أمجعني درجة ملن يقوم على رأسه عشرة آالف {
خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضـة  
يف كل واحدة لون ليس يف األخرى مثله يأكل من أخرها مثـل مـا   

أكل من أوهلا جيد ألخرها من الطيب واللذة مثل الذي جيد ألوهلا مث ي

                                 
ترغيـب  صححه األلباين يف صـحيح ال ، و صححه ووافقه الذهيب  ٥٨٩/ ٤،  ٢/٣٧٦احلاكم  ٥٦٧

٣٧٠٤   
   ٣٧٠٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٢البيهقي يف البعث والنشور  ٥٦٨

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يكون ذلك ريح املسك األذفر ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون 
  ٥٦٩}إخوانا على سرر متقابلني 

ال منافاة بني هذه األحاديث ألنه قال يف حديث أدىن أهل اجلنة الذي 
م على رأسه عشرة له مثانون ألف خادم وقال يف حديث أنس من يقو

آالف خادم ويف حديث من يغدو عليه ويروح مخسة عشـر ألـف   
  خادم

فيجوز أن يكون له مثانون ألف خادم يقوم على رأسه منهم عشـرة  
 آالف ويغدو عليه منهم كل يوم مخسة عشر ألفا واهللا سبحانه أعلم

٥٧٠  
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                 
ابن أيب الدنيا يف ، الزهد البن املبارك ، اين يف األوسط ورواته ثقات رواه والطرب ١٠/٤٠١امع  ٥٦٩

األذفر ،   ٥٤٥٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٥٣٠٥ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠/٥٤١صفة اجلنة 
  طيب الرائحة 

   ٥٤٥٧املنذري عند احلديث  ٥٧٠
 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

أهل اجلنة مرتلة فقال رجل  أن موسى عليه السالم سأل ربه ما أدىن{ 
جييء بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له ادخل اجلنة فيقـول رب  
كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا آخذام فيقال له أترضـى أن  
يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لـه  
ذا لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال يف اخلامسة رضيت رب فيقول ه

لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينـك فيقـول   
  ٥٧١}رضيت رب

R@M@áîÈäÛa@åß@òä§a@Ýçc@óÜÇþ@bß@ @
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن موسى

قال رب فأعالهم مرتلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم {
بيدي وختمت عليها فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلـب  

  ٥٧٢}بشر

                                 
  ١٨٩مسلم  ٥٧١
  نفس التخريج السابق ٥٧٢

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

اهللا جل ذكره خلق دارا جعل فيها مـا شـاء مـن األزواج     إن{ 
والثمرات واألشربة مث أطبقها فلم يرها أحد من خلقه ال جربيل وال 

فَلَا َتْعلَُم َنفْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ َجـَزاًء  {  غريه من املالئكة
نتني وزينهما مبا وخلق دون ذلك ج  السـجدة  })١٧(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ

شاء وأرامها من شاء من خلقه مث قال من كان كتابه يف عليني نزل يف 
تلك الدار اليت مل يرها أحد حىت إن الرجل من أهل عليني ليخـرج  
فيسري يف ملكه فال تبقى خيمة من خيم اجلنة إال دخلها مـن ضـوء   

يح هلذا الريح هذا ر) عجباً (وجهه فيستبشرون برحيه فيقولون واها 
  ٥٧٣}رجل من أهل عليني قد خرج يسري يف ملكه 

S@M@òä§a@À@pbuŠ†@åß@åí‡çbvàÜÛ@bß@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صححه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ، ه ووافقه الذهيب وصحح ٥٨٩/ ٤،  ٢/٣٧٦احلاكم  ٥٧٣

٣٧٠٤   



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بـني  { 
  ٥٧٤}الدرجتني كما بني السماء واألرض 

T@M@@@@@À@µ¨b—Ûa@áèöbäic@áèi@ÕzÜí@òä§a@Ýçc
ßá@òßa‹×@áènãbØ@ @
َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِـْم ذُرِّيَّـَتُهْم َوَمـا    { 

الطور }) ٢١(أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِما كََسَب َرِهني  
وإحسانه أن املؤمنني  خيرب تعاىل عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه خبلقه

إذا اتبعتهم ذريام يف اإلميان يلحقهم بآبائهم يف املرتلة وإن مل يبلغوا 
عملهم لتقر أعني اآلباء باألبناء عندهم يف منازهلم فيجمع بينهم على 
أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل وال ينقص ذلك 

  من عمله ومرتلته للتساوي بينه وبني ذاك 
اهللا يرفع ذرية املؤمن يف درجته وإن كانوا دونه يف العمل لتقر ـم  ف

  عينه 

                                 
    ٢٧٩٠البخاري  ٥٧٤

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ذرية املؤمن ميوتون على اإلميان فإن كانت منازل آبائهم أرفع مـن  
  منازهلم أحلقوا بآبائهم ومل ينقصوا من أعماهلم اليت عملوها شيئا 

U@M@@@áèmbuëŒë@µ¨b—Ûa@áèöbie@áèi@ÕzÜí@òä§a@Ýçc
a‹×@áènãbØß@Àá@òß@ @

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئهِْم َوأَْزَواجِهِْم َوذُرِّيَّـاِتهِْم  {
َسلَام َعلَْيكُْم بَِما َصَبْرُتْم )٢٣(َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ

  الرعد })٢٤(فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ

م فيها من اآلباء واألهلني واألبناء ممـن هـو   جيمع بينهم وبني أحبا
صاحل له د خول اجلنة من املؤمنني لتقر أعينهم م حىت أنـه ترفـع   
درجة األدىن إىل درجة األعلى امتنانا من اهللا وإحسانا من غري تنقيص 

  لألعلى عن درجته 
إذا دخل الرجل اجلنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إـم مل  

  جتك فيقول يا رب قد عملت يل وهلم فيؤمر بإحلاقهم بهيبلغوا در
  واآلباء ينتفعون يف احلنة من استغفار أبنائهم هلم

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن اهللا لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول يـا رب أىن يل  { 
  ٥٧٥} هذه؟ فيقول باستغفار ولدك لك

V@M@@@òàöa†@òz–@À@òä§a@Ýçc@aìjî“í@üë@aìš‹º@ü@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد إن لكـم أن تصـحوا فـال    { 
تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال 

وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا وذلك قول اهللا عـز   رموا أبدا
 })٤٣(َوُنوُدوا أَنْ ِتلْكُْم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُـونَ { وجل
  ٥٧٦}األعراف
W@M@æìßbäí@ü@òä§a@Ýçc@ @
قيل يا رسول اهللا أينام أهل اجلنة ؟ فقال رسول اهللا النوم أخو املوت {

  ٥٧٧}وأهل اجلنة ال ينامون

                                 
صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ،  ٤/٢٥٩وصحح إسناده ابن كثرييف التفسري  ٥٠٩/ ٢املسند  ٥٧٥

١٥٩٨  
  ٢٨٣٧مسلم ٥٧٦
   ١٠٨٧صححه األلباين صححه يف الصحيحة ،  ٣٥١٧البزار  ٩٢٣الطرباين يف األوسط   ٥٧٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

X@M@æëŠëaní@òä§a@Ýçc@ @
اشتاقوا اإلخوان فيجيء سرير هذا حىت  إذا دخل أهل اجلنة اجلنة{ 

حياذي سرير هذا ليتحدثان فيبكي هذا ويبكي هذا فيتحدثان مبا كانا 
به يف الدنيا فيقول أحدمها لصاحبه يا فالن تدري أي يوم غفر لنـا ؟  

  ٥٧٨}يوم كذا وكذا فدعونا اهللا فغفر لنا 

                                                                           
  

رواه الرزار ورجاله رجال الصحيح غري سعيد بن دينار والربيع  ١٠/٤١٦امع ،  ٣٥٥٣البزار  ٥٧٨
   بن صبيح ومها ضعيفان وقد وثقا

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@áîÈäÛa@áÄÇc@ @
Q@M@@¶bÈmë@ÚŠbjm@áèiŠ@òä§a@Ýçc@ñŠbíŒ@ @
  األحزاب })٤٤(يَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَام َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا كَرًِمياَتِح{

 أي يوم يسلم عليهم كما قال، حتيتهم من اهللا تعاىل يوم يلقونه سالم 
  يس }) ٥٨(َسلَام قَْولًا ِمْن َرب َرِحيمٍ{: اهللا عز وجل 

R@M@@¶bÈmë@ÚŠbjm@áèiŠ@¶g@òä§a@Ýçc@‹Äã@ @
رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول اهللا صلى اهللا  قيل يا

  :عليه وسلم 
هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا قال هل {

تضارون يف الشمس ليس دوا سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونـه  
  ٥٧٩}كذا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ١٨٢مسلم ،  ٦٥٧٣البخاري  ٥٧٩

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

نة يقول اهللا عز وجل تريدون شيئا أزيدكم إذا دخل أهل اجلنة اجل{ 
فيقولون أمل تبيض وجوهنا أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا مـن النـار قـال    

مث } فيكشف احلجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم
  ٥٨٠}يونس })٢٦(ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ { تال هذه اآلية 

  ادة النظر إىل وجه اهللا الكرمياحلسىن وهي اجلنة والزي
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جربيل عليه السالم قال له 

الساعة تقوم يوم اجلمعة وهو سيد األيام عندنا وحنـن نـدعوه يف   { 
اآلخرة يوم املزيد قال قلت مل تدعونه يوم املزيد قال إن ربـك عـز   

إذا كان يوم اجلمعة وجل اختذ يف اجلنة واديا أفيح من مسك أبيض ف
نزل تبارك وتعاىل من عليني على كرسيه مث حف الكرسي مبنابر مـن  
نور وجاء النبيون حىت جيلسوا عليها مث حف املنابر بكراسـي مـن   
ذهب مث جاء الصديقون والشهداء حىت جيلسوا عليها مث جييء أهـل  
اجلنة حىت جيلسوا على الكثيب فيتجلى هلم رم تبارك وتعاىل حـىت  

                                 
  ١٨١مسلم  ٥٨٠

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

نظروا إىل وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعـدي وأمتمـت   ي
فيسألونه الرضا فيقـول اهللا  ، عليكم نعميت هذا حمل كراميت فسلوين 

عز وجل رضائي أحلكم داري وأنالكم كراميت فسلوين فيسـألونه  
حىت تنتهي رغبتهم فيفتح هلم عند ذلك مـا ال عـني رأت وال أذن   

قدار منصرف الناس يوم اجلمعة مسعت وال خطر على قلب بشر إىل م
مث يصعد الرب تبارك وتعاىل على كرسيه فيصـعد معـه الشـهداء    
والصديقون ويرجع أهل الغرف إىل غرفهم درة بيضاء ال فصم فيها 

، منـها غرفهـا   ، أو ياقوتة محراء أو زبرجدة خضراء ، وال وصم 
اجهـا  فيهـا أزو ، متدلية فيها مثارهـا  ، وأبواا مطردة فيها أارها 

ليـزدادوا  ، فليسوا إىل شيء أحوج منهم إىل يوم اجلمعة ، وخدمها 
فيه كرامة وليزدادوا فيه نظرا إىل وجهه تبارك وتعاىل ولذلك دعـي  

  ٥٨١} يوم املزيد

                                 
  ٣٧٦١حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٥١٩البزار  ٥٨١

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يرى املؤمنون رم يف اجلنة بأبصار باقية خالدة مدركة ويسـعدون  
فيه من وال يلتفتون إىل شيء مما هم ، بذلك ويزدادون جة وحبوراً 

وتبقى فيهم بركته ، حىت حيتجب عنهم ، النعيم ما داموا ينظرون إليه 
  ونوره

رؤية أهل احلنة هللا تعاىل أحب إليهم مما هم فيه مـن النعـيم وأقـر    
  ألعينهم

يف اجلنة يرفع اهللا موانع اإلدراك عن أبصار أهلها فريون اهللا عز وجل 
ء  والكمـال  على ما هو عليه من نعوت العظمة واجلـالل والبـها  

  والرفعة واجلمال
  وأفضل أهل اجلنة مرتلة ملن ينظر يف وجه اهللا تعاىل كل يوم مرتني 

  وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية 
  القيامة }) ٢٣(إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ)٢٢(ُوُجوه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ{
S@M@a‡ic@áèîÜÇ@Áƒí@ýÏ@énäu@Ýçc@óÜÇ@a@æaìšŠ@ @
يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا : أن اهللا عز وجل يقول ألهل اجلنة {

وسعديك واخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ومـا لنـا ال   



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما مل تعط أحد مـن خلقـك فيقـول أال    
أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقـول  

  ٥٨٢}ط عليكم بعده أبداًأحل عليكم رضواين فال أسخ
†ìÜ©a@ @

  خلود أهل اجلنة فيها وأهل النار فيها وما جاء يف ذبح املوت
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح فينادي به مناد يـا أهـل اجلنـة    { 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت 

ي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وكلهم قد رآه مث يناد
هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم قد رآه فيذبح بـني  
اجلنة والنار مث يقول يا أهل اجلنة خلود فال موت ويا أهل النار خلود 

  فال موت مث قرأ

                                 
      ٢٨٢٩مسلم ،  ٦٥٤٩البخاري  ٥٨٢

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ـ {  ٍة َوُهـْم لَـا   َوأَنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلَ
  ٥٨٣} مرمي  }) ٣٩(ُيْؤِمُنونَ

إذا كان يوم القيامة أيت باملوت كالكبش األملح فيوقف بني اجلنـة  {
والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا ملات أهل اجلنـة  

  ٥٨٤}ولو أن أحدا مات حزنا ملات أهل النار
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل اجلنـة  يؤتى باملوت يوم ال{ 
فيطلعون خائفني وجلني أن خيرجوا من مكام الذي هم فيه مث يقال 
يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحني أن خيرجوا من مكام الذي 

فيؤمر به فيذبح ، هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا املوت 

                                 
   ٢٨٤٩مسلم ،   ٤٧٣٠البخاري  ٥٨٣
،  ٢٥٥٨وقال حسن صحيح ، صححه األلباين يف صحيح سـنن الترمـذي    ٢٥٥٨الترمذي   ٥٨٤

  يشرئبون ميدون أعناقهم لينظروا 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

كالمها خلود فيما جتدون ال مـوت  على الصراط مث يقال للفريقني 
  ٥٨٥}دافيها أب

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يؤتى باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار مث { 

ينادي مناد يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا قال فيقال هل تعرفـون  
النار فيقولون  هذا فيقولون نعم ربنا هذا املوت مث ينادي مناد يا أهل

لبيك ربنا قال فيقال هلم هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنـا هـذا   
املوت فيذبح كما تذبح الشاة فيأمن هؤالء وينقطع رجـاء هـؤالء   

{٥٨٦  
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، قال يف الزوائد هذا إسناده صحيح   ٤٣٢٧ابن ماجه  ٥٨٥

٣٧٧٤  
  

  ٣٧٧٦ صححه األلباين يف صحيح الترغيب،  ٣٥٥٧البزار ،  ٢٨٩٨أيب يعلى  ٥٨٦

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار جيء باملوت حىت {
فيذبح مث ينادي مناد يا أهل اجلنة ال موت يـا  جيعل بني اجلنة والنار 

أهل النار ال موت فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم وأهـل النـار   
  حزنا إىل 
  ٥٨٧}حزم

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار مث يقوم مـؤذن بينـهم   {

 موت كل خالد فيما هو فيقول يا أهل اجلنة ال موت ويا أهل النار ال
  ٥٨٨}فيه 

                                 
   ٦٥٤٤البخاري  ٥٨٧
   ٢٨٥٠مسلم ،  ٦٥٤٨البخاري  ٥٨٨

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

حدث االشتياق للجنة ، بعد أن انتهينا من احلديث عن اليوم اآلخر 
لذا نتحدث مبشـيئة اهللا مـع   ، والسؤال عن كيفية الوصول للجنة 

  طالب اجلنة فنقول له
òä§a@kÛb @bí@ @
‡í‹m@aˆbß@ @

ñý—Ûbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@bnÐß@‡í‹mc@ @
  م ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلق
  ٥٨٩}الصالة   مفتاح اجلنة {

@ü@_@òä§a@Ý‚a‡ß@åß@Ý‚‡ß@‡í‹mc@@üë@Þìy@@@üg@ñìÓ
bi@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يل قال قال سعد بن عبادة 
قـال الحـول   ! بلى :قلت  أال أدلك على باب من أبواب اجلنة ؟{

  ٥٩٠}والقوة إال باهللا

                                 
صححه ،  ٤الترمذي،  ٥/٥٢٦وحسنه السيوطي فيض القدير  ٢٧١١البيهقي ،  ٣/٣٤٠املسند  ٥٨٩

    ١٥٨١األلباين يف صحيح الترغيب 
   ١٥٨١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤/٢٩٠املستدرك  ٥٩٠

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@@@_@òä§a@Ý‚a‡ß@åß@µÜ‚‡ß@‡í‹mc@@â‡‚c@Ùí‡Ûaë@
‰më@òÇbİÛbi@bà@ÝÛ@ @

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستشريه يف اجلهـاد  
  فقال 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٩١}ألك والدان قال نعم قال الَزمُهما فإن اجلنة حتت أرُجلهِما{ 

laìic@Áëc@‡i‹mc@Úbic@É c@_@òä§a@ @
  : سلمصلى اهللا عليه وقال 

  ٥٩٢}اجلنة  لوالد أوسط أبوابا{
lbi@‡í‹mc@@Ý‚‡m@éäß@òä§aâbî—Ûbi@ÙîÜÇ@_@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
                                                                           

  
وصـححه   ٢/١٠٤احلاكم ،   ٢٢٠٢ين يف الكبري   الطربا،  ٢٧٨١ابن ماجه ، ٦/١١النسائي  ٥٩١

    ٢٤٨٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، ووافقه الذهيب 
وصـححه ووافقـه    ١٥٢/ ٤واحلاكم ١٩٠٠الترمذي ،  ٢٠٨٩ابن ماجه ،  ١٩٦/ ٥املسند  ٥٩٢

  الذهيب وقال األلباين وهو كما قاال 
   ٩١٤الصحيحة 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن يف اجلنة لبابا يقال الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامـة ال  { 
  ٥٩٣}يدخل منه أحد غريهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

@ @
@ @

@Ùöbã@Ýc@æìØí@æc@æ†‹íå@@@@laìic@ðc@À@ñ©a
@òä§aí_@Þì‚‡Ûa@éäß@‡í‹@èàÜÇdÏ@å@@éÄÏb@ñŠë‹›i

èmý–@óÜÇå@èßbî–ëå@ë@óÜÇ@òÄÏbaèu‹Ïå@
ëÛa@òÇbİþëŒaèuå@@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ها ، وصامت شهرها ، وحفظـت فرجهـا،   مَسإذا صلت املرأة َخ {

وأطاعت زوجها ، قيل هلا ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شـئت  
{٥٩٤  

                                 
   ١١٥٢مسلم ،  ١٨٩٦البخاري  ٥٩٣

  
  ١٩٣٢حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٤١٥١ابن حبان ،  ١٩١/  ١ املسند ٥٩٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

‡í‹mc@§a@laìic@ÙÛ@|nÐm@æc@@@@åß@Ý‚‡m@òîãbàrÛa@òä
bèíc@@o÷’_@mõìšìÛa@‡Èi@‡è“@ @

  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
وحده  أشهد أن ال إله إال اهللا: من توضأ فأحسن الوضوء ، مث قال {

ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلين مـن  
يدخل من  له أبواب اجلنةواجعلين من املتطهرين ، فتحت ، التوابني 
  ٥٩٥}أيها شاء

@@@@@@óÜÇ@Ú†üëc@ÚbÔÜní@æc@†üëc@ÙÛ@pbß@åß@bí@‡í‹mc
áèmìß@À@‹uþa@knyc@_@òä§a@laìic@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
ما من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال تلقوه من {

  ٥٩٦}أبواب اجلنة الثمانية من أيها شاء دخل

                                 
   ١٦٩أبو داوود ،   ٢٣٤ مسلم ٥٩٥

  
  ، ١٩٩٣حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٦٠٤ابن ماجة  ٥٩٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

جلس إليه نفر من ، ه وسلم إذا جلس كان رسول اهللا صلى اهللا علي{
أصحابه وفيهم رجل له بن صغري يأتيه من خلف ظهره يقعد بني يديه 
إىل أن هلك الصيب فامتنع الرجل أن حيضر احللقة يذكر اهللا وحيـزن  
عليه ففقده النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال مايل ال أرى فالنا فقالوا 

ه ذلك من حضور احللقـة  يا رسول اهللا بنيه الذي رأيت هلك فمنع
فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عنه فأخرب أنه قد هلك فعزاه 

أو   أن تتمتع به عمـرك  عليه مث قال يا فالن أيهما كان أحب إليك 
تأيت غدا بابا من أبواب اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه يفـتح لـك   

يل أحب إيل قال  فقال يا نيب اهللا بل يسبقين إىل أبواب اجلنة فيفتحها
فذلك لك فقام رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا فداك أيب وأمي 
هذا لفالن خاصة أو ملن هلك له من املسلمني فرط كان ذلك له قال 

  ٥٩٧}بل كل من هلك له فرط من املسلمني كان ذلك له

                                 
،  ٣١/  ١٩الطرباين يف الكـبري  ،  ١/٣٤احلاكم ،  ٢٩٤٧ابن حبان ،  ١١٨،  ٤/٢٢النسائي  ٥٩٧

   ٢٠٠٧الترغيب صححه األلباين يف صحيح 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@@@@ÙÛ@ÞbÔíë@òîãbàrÛa@òä§a@laìic@ÙÛ@|nÐm@æc@‡í‹mc
º‹×@ý‚‡ß@Ý‚‡nÏ@âýi@Ý‚†a@@@‹öbjØÛa@känua@_@b

öa‹ÐÛbi@ïmcë@ @
  :قال أبو هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والذي نفسي بيده ثالث مرات مث سكت فأكب كل رجـل منـا   {
يبكي حزنا ليمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال ما من عبد 

ـ  بع إال يؤدي الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر الس
إِنْ َتْجَتنُِبوا كََبـاِئَر  { : فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يقول اهللا تعاىل 

) ٣١(َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم ُمـْدَخلًا كَرًِميـا  
  } النساء}

  ٥٩٨}إال فتحت له أبواب اجلنة فقيل له ادخل بسالم {ويف رواية 
Øm@æc@‡í‹mc@@@@‡¼c@_@òä§a@¶g@óÇ‡í@åß@Þëc@åß@æì

õa‹›Ûaë@õa‹Ûa@À@a@ @

                                 
وصححه  ٢/٢٤٠و١/٢٠٠احلاكم ،  ١٧٤٥ابن حبان ،  ١/١٦٣ابن خزمية ،  ٥٠٨النسائي  ٥٩٨

   ٥٢٦حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٤٣٦ضعفه األلباين يف سنن النسائي ، ووافقه الذهيب يف املوضعني 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
} أول من يدعى إىل اجلنة الذين حيمدون اهللا يف السراء والضـراء { 
٥٩٩  
@ @

‘bäÛa@åÇ@aìÐÇa@_@òä§a@Þì‚‡Û@ÙîÜÇ@ô†bäí@æc@‡í‹mc@ @
  : سلم قال صلى اهللا عليه و

اهللا وليدخل اجلنـة   اد ليقم من أجره علىا أوقف العباد نادى منذإ{
  ٦٠٠}قيل من ذا الذي أجره على اهللا قال العافون عن الناس

@æìØm@æc@‡í‹mc@òä§a@µÜ‚a‡Ûa@Ýöaëc@À_@c@@@óÜÇ@–
@bîã‡Ûa@À@‹ÔÐÛa@ @

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
                                 

 ٣٠٣٣األوسـط  ، ١٢٣٤٥الطـرباين يف الكـبري   ، وصححه ووافقه الذهيب  ١/٥٠٢احلاكم  ٥٩٩
حسـنه  ،  ٢٣٠٨ضعفه األلباين يف املشـكاة  ،  ٣٦٠١١عبد الرزاق يف مصنفه  ،  ٢٨٨لصغري  وا

  ٢٣٢٤حمققوا الترغيب 
  

وابن أيب الـدنيا يف ذم  ،  ٣٦٣٢وحسن إسناده املنذري يف الترغيب  ٢٠١٩الطرباين يف األوسط  ٦٠٠
   ٤٠٦ضعفه األلباين يف الضعيف ، الغضب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

اهللا و : هل تدرون أول من يدخل اجلنة من خلـق اهللا ؟ قـالوا    {
  ٦٠١}أول من يدخل اجلنة من خلق اهللا الفقراء: قال ! أعلم رسوله 

bÐîÐÇ@å×@_@òä§a@µÜ‚‡Ûa@Ýöaëc@åß@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أول ثالثة يدخلون اجلنة 

الشهيد وعبد أدى حق اهللا ونصح لسيده وفقري متعفف ضعيف ذو { 
  ٦٠٢}عيال 
@ @

b@ÝÓ@éöbã@ô‡yc@oİÔ@åß@bí@@@@Ú‹°@æc@åí‡í‹mc
éîjnya@_@òä§a@¶g@ÙİÔ@ @

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
َسـَررِِه إىل اجلنـة إذا   والذي نفسي بيده أن السقط ليجر أمـه بِ {

  ٦٠٣}احتسبته

                                 
  ٣١٨٣صحيح الترغيب  صححه األلباين يف،  ٢/١٦٨املسند  ٦٠١
حسـنه حمققـوا   ،  ٧٤٣٨،  ٧٢٠٤ابن حبـان  ،  ٤/٨ابن خزمية ، وحسنه ١٦٤٢الترمذي   ٦٠٢

   ١١٢٣الترغيب 
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@@@éÜÈucë@æe‹ÔÛbi@ÝàÇc@_@òävÜÛ@Ú†ìÔí@‡öbÓ@‡í‹mc
@Ùßbßc@ @

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن جعله إمامه قـاده إىل  مصدق م) جمادل(القرآن مشفع وما حل { 

  ٦٠٤ }اجلنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار
c@Ýîj@‡í‹m@@@Ùí‡èí@Õí‹ @L@@ÙîÜÇ@_@òä§a@¶g

@Ö‡—ÛbiïÇ‹“Ûa@áÜÈÛa@kÜ ë@©a@Þb—‚ë@ @
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

  ٦٠٥}إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة {
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وإن {
املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعامل من يف 

                                                                           
السقط الولد الذي تسقطه ،  ٢٠٠٨صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٥/٢٤١املسند  ٦٠٣

  األم احلامل قبل اكتمال حلقته ووالدته 
   ١٤٢٣صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٨٦٥٥يف الكبري  الطرباين ،  ١٢٤ابن حبان  ٦٠٤
   ٦٠٩٤ البخاري ٦٠٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

السماوات واألرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل علـى العابـد   
كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة األنبيـاء مل  

ديناراً وال درمهاً إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافـر   يورثوا
{٦٠٦  

@@@À@™ý‚⁄a@Éß@†‡@_@òä§a@À@ÙÜm@æc@‡í‹mc
@ïÇ‹“Ûa@ÝàÈÛa@‡—Ócë@laì—Ûa@ð‹¥@ðc@µm†bè“Ûa

Áí‹Ðm@üë@Âa‹Ïg@Ë@åß@ @
  : سلمصلى اهللا عليه وقال 

 اشهد عند اهللا ال ميوت عبد يشهد أن ال الـه إال اهللا وان حممـدا  {
  ٦٠٧} رسول اهللا صدقا من قلبه مث يسدد إال سلك يف اجلنة

@a@À@Ùãaì‚g@ŠŒ@_@òä§a@Ýçc@åß@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

                                 
ابن ،  ٢٦٨٢الترمذي ،  ٣٦٤٢،  ٣٦٤٠أبو داوود ،   ١٩٦/ ٥املسند ،  ٢٦٩٩مسلم   ٦٠٦

  ، ١/١٦٥احلاكم ،  ٢٢٣ماجة 
   ٦٧حسنه األلباين يف الترغيب ١/١١١والدارمي  

  ١٥٢٣رغيب صححه األلباين يف الت ٤/١٦املسند  ٦٠٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

. بلى يا رسـول اهللا  : أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة ؟ قالوا  {
د يف اجلنة واملولود يف الصديق يف اجلنة و الشهيالنيب يف اجلنة و :قال 

  ٦٠٨}رجل زار أخاه يف ناحية املصر يزوره يف اهللا يف اجلنة اجلنة و
@Ùöbã@Ýc@æìØí@æc@æ†‹íÝçc@åß@_@òä§a@@@@å@ÝÓ

ë@åèuaëŒc@óÜÇ@†ëûÇ@†ë†ë@åØí@æc@åèîÜÇ@@k›Ë@aˆg
@bèuëŒ@åß@ïç@oj›Ë@ëc@bèuëŒ@bèîÜÇ@æc@bèîÜÇ@‰‚dm

bèäÇ@óš‹í@óny@bèuëŒ@‡îi@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
نساؤكم من أهل اجلنة الودود العؤود على زوجها اليت إذا غضبت {

ال أذوق غمضـاً حـىت   : جاءت حىت تضع يدها يف يده مث تقـول  
  ٦٠٩}ترضى

                                 
األلباين حسنه يف الصحيح ،  ٣١٢/ ٤امع ،  ٢١٩عشرة النساء  ١/٤٦الطرباين يف األوسط  ٦٠٨

    ٢٨٧وذكره يف الصحيحة ٢٦٠٤
األلباين حسنه يف الصـحيح  ،  ٣١٢/ ٤امع ،  ٢١٩عشرة النساء  ١/٤٦الطرباين يف األوسط  ٦٠٩

   ٢٨٧وذكره يف الصحيحة ٢٦٠٤

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@ÙjÜÓ@ÖŠë@Þ‡Çc@_@òä§a@Ýçc@åß@æìØm@æc@‡í‹mc
ÑÐÈmë@õbi‹ÓÿÛ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ورجل رحـيم   ،أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق { 

  ٦١٠}وعفيف متعفف ذو عيال ، رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم 
òä§a@ÚìÜß@åß@æìØm@æc@‡í‹mcVQQ@aë@@‡äÇ@µÈÛa@Šì¨

@_@æŁa@åß@ÙcŠa@‹ßc@åÇ@ÑÜƒnm@ü@@ @
أعرايب وهو يف ) بيت من الشعر(م خبباء سلمر النيب صلى اهللا عليه و{

األعرايب ناحية من دون الغزو فرفع يسلم يرأصحابه صلى اهللا عليه و
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    اخلباء فقال من القوم ؟ فقيل له

هل من عرض الدنيا يصيبون ؟ قيل : أصحابه يريدون الغزو فقال و

                                 
  ٢٨٦٥مسلم  ٦١٠
  كون من ملوك اجلنة ؟ كن من الضعفاء املساكنيأتريد أن ت ٦١١

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال ُيؤَبُه له ) الثوب اخللق(أال أخربك عن ملوك اجلنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين {
   ٢١٥٦ضعفه األلباين يف الضعيف ،  ٤١١٥ابن ماجة }  لو أقسم على اهللا ألبره) ال يعتىن به(



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

دابة (د إىل  بكر له له نعم يصيبون الغنائم مث تقسم بني املسلمني فعم
عليه اهللا سار معهم فجعل يدنو ببكره إىل رسول اهللا صلى فاعتقله و) 

فقـال   بكره عن رسول اهللا) يبعدون(جعل أصحابه يذودون وسلم و
دعوا يل النجدي فو الذي نفسـي  : سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و

أخرب بذلك الـنيب  فلقوا العدو فاستشهد ف، بيده إنه ملن ملوك اجلنة 
سلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشراً مسروراً يضحك صلى اهللا عليه و

عنه فقلنا يا رسول اهللا رأينـاك مستبشـراً تضـحك مث    مث أعرض 
أما ما رأيتم من استبشاري وسروري فلما رأيت : أعرضت عنه فقال 

من كرامة روحه على اهللا تعاىل وأما إعراضي عنه فإن زوجتـه مـن   
  ٦١٢}احلور العني اآلن عند رأسه

@@@À@áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÛa@òÔÏ‹i@æìØm@æc@‡í‹mc
rØi@ÙîÜÇ@_@òä§a@†ìvÛa@ñ‹@ @

عن ربيعة بن كعب األسلمي قال كنت أبيت مع رسول اهللا صـلى  {
اهللا عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال يل سل فقلت أسـألك  

                                 
 ١٣٨٣األلباين حسنه يف صحيح الترغيب ،  ٤٣١٧ عب االميانش ٦١٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

مرافقتك يف اجلنة قال أو غري ذلك قلت هو ذاك قال فـأعىن علـى   
  ٦١٣}نفسك بكثرة السجود

@@@@@Áë@À@a@ÞìŠ@òÔÏ‹i@æìØm@æc@‡í‹mc@òä§a@@ü@_
Ûa@ÝàÈm‹öbjØ@ @

  :ا رسول اهللا كم الكبائر ؟ قال يقيل 
اإلشراك باهللا وقتل املؤمن بغري حق والفـرار يـوم    تسع أعظمهن {

الزحف وقذف احملصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق 
الوالدين املسلمني وإحالل البيت احلرام قبلتكم أحيـاء وأمواتـا ال   

الصالة ويؤيت الزكاة إال رافق  ميوت رجل ال يعمل هذه الكبائر ويقيم
 عريجنة أبواا مصـا ) وسط(يف حببوحة حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦١٤}الذهب
@éÛ@‹ÐÌna@_@òä§a@À@Úìic@òuŠ†@ÉÏ‹m@æc@‡í‹mc@ @

                                 
   ٤٨٩مسلم  ٦١٣
 

ضعفه ، رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون  ١/٤٨امع  ١٠/١٨٦البيهقي  ١/٥٩احلاكم  ٦١٤
  حببوحة اجلنة وسط اجلنة،  ١١١٣حسنه حمققوا الترغيب ،  ٤٦١األلباين يف الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن اهللا لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول يـا رب أىن يل  { 

  ٦١٥} ستغفار ولدك لكهذه؟ فيقول با
؟ هذا أىن يل : الدرجة فـيقول للرجل لـريفع اهللا تبارك وتعاىلإن {

  ٦١٦}لكفـيقال بدعاء ولدك 
@@@@@@@À@oîi@ÙÛ@óäjíë@òä§a@À@òuŠ†@ÉÏ‹m@æc@‡í‹mc

ÒìÐ—Ûa@À@x‹ÐÛa@‡@_@òä§a@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

  ٦١٧}اهللا ا درجة وبىن له بيتاً يف اجلنة  من سد فرجة رفعه {
@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mcòä§a@À@oîi@c@_@ÅÐy@@ÙÐã@@@åß

@éÛì‚†@õbÇ‡i@ïmdÏ@ÖìÛa@ÙÛì‚†@‡äÇ@òÜÐÌÛa@ @

                                 
صححه األلباين يف الصـحيحة  ،  ٤/٢٥٩ابن كثري يف التفسري وصحح إسناده  ٥٠٩/ ٢املسند  ٦١٥

١٥٩٨   
 رجاله رجال الصحيح ٣١٤١امع يف األدعية دعاء الولد لوالده قال رواه البزار  ٦١٦
   ٥٠٢صححه األلباين يف الترغيب ،  ١٩٨٢األصبهاين يف الترغيب والترهيب  ٦١٧

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له لـه   ن قال حني يدخل السوقم {

امللك وله احلمد حييي ومييت وهو احلي الذي ال ميوت بيده اخلري وهو 
قدير كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف  على كل شيء

  ٦١٨}سيئة وبىن له بيتا يف اجلنة
@æìØí@æc@‡í‹mc@ÙÛòä§a@À@oîi@@óÜÇ@ÅÏby@_@@åäÛa

‹Ûaëåç‡Èië@öa‹ÐÛa@ÝjÓ@kma 
  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة بين لـه ـن بيـت يف    {
  ٦١٩}اجلنة

  ى اهللا عليه وسلم وقال صل

                                 
   ٢/٢١ماحةو صحيح ابن  ٣/١٥٢ الترمذييف صحيح  االلباينحسنه   ٦١٨
 ٧٢٨ مسلم ٦١٩



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

، من ثابر على ثنيت عشرة ركعة من السنة بىن اهللا له بيتا يف اجلنـة  {
أربع ركعات قبل الظهر وركعتني بعده وركعتني بعد املغرب وركعتني 

  ٦٢٠}بعد العشاء وركعتني قبل الفجر
@@_@òä§a@À@bnîi@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹m@c@ÅÏby@@óÜÇ@@ÉiŠc@

@@‹—ÈÛa@ÝjÓ@pbÈ×Š@ @
  : صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  قال

له بيتا يف  اهللا عز وجل بىنركعات قبل العصر  أربع حافظ على من{
  ٦٢١}اجلنة

@c@_@òä§a@À@bnîi@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹m@c@@@À@a‡vß@óäi
@bîã‡Ûa@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٦٢٢}يف اجلنة  مثلهوجه اهللا بىن اهللا له  بهبىن مسجداً يبتغي  من{

                                 
  ١٢٥٠أبو داوود ، وقال حسن صجيح  ٤١٥،  ٤١٤الترمذي  ٦٢٠
 الترغيـب حمققوا  حسنه،  ٣٢٧ضعفه األلباين يف الترغيب ،   ٥٩: ص ١٣: يعلى ج أيب مسند ٦٢١
٨٤٦  
  ٥٣٣ مسلم،  ٤٥٠ لبخاريا ٦٢٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

À@oîi@‡í‹mc@bèi@Ö‡—më@ŠìjÓ@‹Ðyc@_@òä§a@@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦٢٣}من حفر قربا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة { 
@@@pbß@åß@bí@‡à¨a@oîi@óàí@òä§a@À@oîi@‡í‹mc

æìÈuaŠ@éîÛg@ægë@@æg@ÝÓë@a@‡¼c@_@†üëc@ÙÛ@ @
قولون نعم إذا مات ولد العبد قال اهللا ملالئكته قبضتم ولد عبدي في{ 

فيقول قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون 
محدك واسترجع فيقول اهللا ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسـوه بيـت   

   ٦٢٤}احلمد
@ @

@ÙÓý‚c@åy@_@òä§a@óÜÇc@À@oîi@‡í‹mc@ @
@byŒbß@ìÛë@l‰ØÛa@Ú‹ma@_@@òä§a@Áë@À@oîji@‡í‹mc@ @

                                 
ليل بن مرة وفيـه  رواه الطرباين يف األوسط وفيه اخل٢/٢٠امع ،  ٩٢٩٢الطرباين يف األوسط   ٦٢٣

  ٥١٣١حسنه بشواهده حمققوا الترغيب ،  ٥٠٠٢ضعفه األلباين يف الضعيفة ، كالم 
حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٦٩الطيالسي ص، وحسنه ١٠٢١الترمذي  ،  ٤/٤١٥املسند  ٦٢٤

  االسترجاع إي قول إن هللا وإن إليه راجعون،  ٢٠١٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@@@@ä§a@@ïyaìš@À@oîi@‡í‹mc@@@ægë@Þa‡§a@Ú‹ma@_@ò
bÔ«@oä×@ @

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ربض اجلنة ومـن تركـه    ببيت يفهو مبطل بين له ترك املراء و من{

  وهو 
  ٦٢٥} ها يف أعالها ومن حسن خلقه بين له وسط حمق بين له يف

ترك املراء وإن كان حمقا وببيت يف  نأنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة مل{
ن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن وسط اجلنة مل
  ٦٢٦}حسن خلقه

@@òä§a@À@oîi@åß@‹r×c@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mc@L@@µnîi@L
qýqò@@òä§a@Ò‹Ë@óÜÇc@À@oîi@áèäß@L@⁄a@ÕÔy@æbº@
@bi@ @
  : َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قال

                                 
   ١٣٣األلباين يف الترغيب صححه ،  ٥١ابن ماجة ،   ١٩٩٣الترمذي  ٦٢٥
   ٢٧٣األلباين حسنه يف الصحيحة ،  ٤٨٠٠أبو داوود  ٦٢٦

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

، لم وهاجر ملن آمن يب واس)أي الكفيل(والزعيم احلميل أنا زعيم  {
وأنا زعيم ملن آمـن يب  ، ببيت يف ربض اجلنة وبيت يف وسط اجلنة 

واسلم وجاهد يف سبيل اهللا ببيت يف ربض اجلنة وبيت يف وسط اجلنة 
وبيت يف أعلى غرف اجلنة فمن فعل ذلك مل يدع للخري مطلبـا وال  

  ٦٢٧}من الشر مهربا 
@òä§a@À@bÏ‹Ë@‡í‹mc@@@@ò–b‚@pbÐ–aìß@b@@@åß@bèîÏ

îÈäÛa@@@æˆc@üë@pcŠ@µÇ@ü@bß@Ò‹“Ûaë@pa‰ÜÛaë@á
oÈ@@áÓ@_@‘bäÛa@áÈ c@L@ÝîÜÛa@L@ï“Ïcë@@Ûaâý@@L

@âbî—Ûa@â†c@L@âýØÛa@kîİi@‘bäÛa@ÝßbÇ@ @
  :النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  قال

من باطنها وباطنها مـن ظاهرهـا    ن يف اجلنة غرفة يرى ظاهرهاإ {
وقـام بالليـل والنـاس    أعدها اهللا ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام 

  ٦٢٨}نيام

                                 
  ١٣٠٠صححه األلباين يف الترغيب ،  ٣١٣٣النسائي  ٦٢٧
   ٢٦٩٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١/٨٠ احلاكم ٦٢٨



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال
ن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها إ {

  ٦٢٩ }ملن أطعم الطعام وأفشى السالم وأدام الصيام 
@ÞbàÇþa@b—i@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@Ò‹Ë@‡í‹mc@ @

نَُّهْم ِمْن الَْجنَِّة غَُرفًا َتْجـرِي  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنَبوِّئَ{
  العنكبوت }) ٥٨(ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني

@‡¤ë@âýÛaë@òîznÛa@bèîÏ@óÔÜm@òä§a@À@òÏ‹Ë@‡í‹mc
@@@@Ûa@å¼‹Ûa@†bjÇ@åß@å×@_@âbÔ¾aë@‹Ô¾a@åy@bèîÏ

pbíŁa@ê‰ç@À@áèmbÐ–aìß@põbu@@ @
َوِعَباُد الرَّْحَماِن الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ َهْوًنـا َوإِذَا َخـاطََبُهْم   { 

َوالَّـِذيَن َيبِيُتـونَ ِلـَربِّهِْم ُسـجًَّدا     )٦٣(الَْجاِهلُونَ قَـالُوا َسـلَاًما  
ذَاَبَها َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َع)٦٤(َوِقَياًما

َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم )٦٦(إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما)٦٥(كَانَ غََراًما
                                 

صححه األلبـاين يف  ،  ٥٠٩ابن حبان ،  ٦٦١٥صحح إسناده أمحد شاكر  ،  ١٧٣/ ٢املسند  ٦٢٩
   ٣٧١٧الترغيب  صحيح

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع )٦٧(ُيْسرِفُوا َولَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما
َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َولَا َيْزُنـونَ  اللَِّه إِلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي 

ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة َوَيْخلُْد )٦٨(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما
إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُْولَِئَك ُيَبـدِّلُ  )٦٩(ِفيِه ُمَهاًنا
َوَمْن َتاَب َوَعِملَ )٧٠(اِتهِْم َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًمااللَُّه َسيِّئَ

َوالَِّذيَن لَا َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا )٧١(َصاِلًحا فَإِنَُّه َيُتوُب إِلَى اللَِّه َمَتاًبا
هِـْم لَـْم   َوالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بِآَياِت َربِّ)٧٢(َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراًما

َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنـا ِمـْن   ) ٧٣(َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما َوُعْمَياًنا
أُْولَِئَك ُيْجَزْونَ )٧٤(أَْزَواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما

َخاِلـِديَن ِفيَهـا   )٧٥(يَها َتِحيَّةً َوَسـلَاًما الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِف
  الفرقان }) ٧٦(َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما

@@@@@@@ÙmbÓýÇ@ÝÈuc@_@ñ‡àÇc@óÜÇ@òä§a@À@Ò‹Ë@‡í‹mc
a@À@bjy@òîÇbànuüa@ @

 :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

إن يف اجلنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد هلـا أبـواب   {
فتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري قالوا يا رسول اهللا مـن  م

يسكنها ؟ قال املتحابون يف اهللا واملتجالسون يف اهللا واملتالقون يف اهللا 
{٦٣٠ 

@@oÐnÜm@ü@_@òä§a@åß@ýÈÛa@Ò‹ÌÛa@À@ÕÜİäm@æc@‡í‹mc
ë‡ÈÛa@õbÔÛ@‡äÇ@ @

  :إن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي الشهداء أفضل قال 
ين أن ُيلقَوا يف الصف ال يلفتون وجهوهم حىت ُيقتلوا أولئـك  الذ{ 

ينطلقون يف الغرف العال من اجلنة ويضحك إليهم رم وإذا ضحك 
  ٦٣١}ربك إىل عبد يف الدنيا فال حساب عليه

@a@ôìÔni@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@Ò‹Ë@bèÓìÏ@Ò‹Ë@‡í‹mc@ @

                                 
  ٤٤٤٩حسنه حمققوا الترغيب،  ٦/٤٨٧شعب اإلميان  ،  ٣٥٩٢البزار  ٦٣٠
صـححه  ، ورجاهلما ثقـات   ٢/٦٨٥٥رواه أمحد وأيب يعلى  ٥/٢٩٢امع ،  ٥/٢٨٧املسند  ٦٣١

   ١٣٧١األلباين يف صحيح الترغيب 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َها غَُرف َمْبنِيَّةٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرف ِمْن فَْوِق{
  الزمر })٢٠(الْأَْنَهاُر َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعاَد

@ñŠì@c‹Óc@_@òä§a@À@a‹—Ó@‡í‹m@c™ý‚⁄a@@‹“Ç
pa‹ß@@ @
  :سلم النيب صلى اهللا عليه و قال

  ٦٣٢}ةمن قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له ا قصر يف اجلن{
@@@@À@Ùãaì‚g@ŠŒë@óš‹¾a@‡íbÇ@_@òä§a@À@Þäß@‡í‹mc

@a@ @
  :سلم قال صلى اهللا عليه و

من عاد مريضا أو زار أخا له يف اهللا ناداه مناد أن طبت وطاب {
  ٦٣٣}ممشاك وتبوأت من اجلنة مرتال

À@üã@‡í‹mc@òä§a@‡ubàÜÛ@lbç‰Ûa@óÜÇ@ÅÏby@_@ @
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال 

                                 
     ٥٨٩حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ٤٣٧/ ٣املسند  ٦٣٢
    ٦٣٨٧حسنه األلباين يف الصحيح ،  ١٤٤٣ابن ماجة، ه وحسن ٢٠٠٨الترمذي  ٦٣٣



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

له نزله من اجلنة كلما غـدا أو   دا إىل املسجد وراح أعد اهللامن غ{
  ٦٣٤}راح

@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mcòä§a@À@æbni@@L@_@òä§a@À@òÔí‡y
óš‹¾a@‡íbÇ@ @

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملـك  {
حىت ميسي وإن عاده عشية إال صلى عليه سبعون ألف ملك حـىت  

  ٦٣٥}اجلنة يصبح وكان له خريف يف 
§a@À@Ý¯@‡í‹mc@ê‡¼aë@a@|j@_@òä@ @

  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ٦٣٦}سبحان اهللا وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة : من قال { 

                                 
   ٦٦٩مسلم ،   ٦٦٢ البخاري ٦٣٤
 ٣٠٩٨أبو داود ، وحسنه  ٩٦٩الترمذي ،  ٩٧٥صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١/١٢١املسند   ٦٣٥

  احلديقة  : اخلريف ،  ٩٦٩صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي، 
صححه األلباين ، ١٥٨٣ ٣٠٧٩كشف األستار البزار يف ،  صحيح حسنقال و ٣٤٦٤الترمذي ٦٣٦

   ٦٤يف الصحيحة 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@@@@@‡îàznÛaë@|îjnÛbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@‹v’@‡í‹mc
jØnÛaë@ÝîÜènÛaë@ @

رس ن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يغع{
غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا يل قال أال أدلك 
على غراس خري لك من هذا قالت بلى يا رسول اهللا قال قل سبحان 
اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة شجرة 

  ٦٣٧}يف اجلنة
@òä§a@À@‹v’@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mcL@@ü@ÝÓ@_@òä§a@À@Ý¯

ìybi@üg@ñìÓ@üë@Þ@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يـا  ل يكثروا من غراس اجلنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة ، قأ{
   ٦٣٨}ال حول وال قوة إال باهللا : وما غراس اجلنة ؟ قال  رسول اهللا

                                 
صححه األلباين يف سنن ابن ماجة ، ووافقه الذهيب وصححه  ١/٥١٢احلاكم ،   ٣٨٠٧ابن ماجة  ٦٣٧

   ٢٢٩٣حسنه حمققوا الترغيب   ٣٨٠٧
صححه األلباين لغريه يف صحيح ،  ٨١٨ابن حبان ،  ٣٨٢٥ابن ماجة ،  ٥/٤١٨املسند  ٦٣٨

  ١٥٨٣الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

Ùn÷îİ‚@óÜÇ@ïØic@_@òä§a@À@óiì @‡í‹mc@ @
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ٦٣٩}لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئتهطويب ملن ملك { 
ò¨b—Ûa@ÞbàÇþbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@À@óiì @‡í‹mc@ @

  الرعد} )٢٩(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّال طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ{
@@@ñìÓ@üë@Þìy@ü@ÝÓ@_@òä§a@À@ä×@ÙÛ@æìØí@æc@‡í‹mc

bi@üg@ @
  :صلى اهللا عليه و سلم  قال

  ٦٤٠} قوة إال باهللا فإا كرت من كنوز اجلنة قل ال حول وال{
Ùßc@‹i@_@òä§a@À@æe‹ÔÛa@c‹Ôm@æc@‡í‹mc@ @

  :  سلمه وصلى اهللا عليقال 

                                 
حسنه األلباين يف الصـحيح  ، وحسن إسناده  ١/١٤٠رواه الطرباين يف الصغري  ١٠/٢٩٩امع  ٦٣٩

٣٩٢٩   
  أي من حمصالت احلنة، كرت أي من ذخائر اجلنة ،   ٢٧٠٤مسلم ،   ٦٣٨٤البخاري  ٦٤٠

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ت اجلنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثـة بـن   لدخ{
سلم كذلكم الرب كذلكم الرب كان أبر النعمان فقال صلى اهللا عليه و

  ٦٤١}الناس بأمه 
©a@l‹“m@æc@‡í‹mc@@@@@_@òä§a@ðc@ñ‹èİ¾a@Ša‡Ûa@À@‹à
@bîã‡Ûa@À@‹à©a@Ú‹mc@ @

  : قال اهللا عزوجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من ترك اخلمر وهو يقدر عليه السقينه منه يف حظرية القدس ومـن  {

  ٦٤٢}ترك احلرير وهو يقدر عليه ألكسونه إياه يف حظرية القدس 
‡í‹mc@ÙÛ@ÝÐØní@æc@Ç@a@óÜ–@äÛaë@éîÜ@@áÜ
i@‘bäÛa@ð‡íc@À@bàÇ@‡çŒc@_@òä§bL@üë@ÑÐÈm@@üg@Þdm
a@ @
  :سلم النيب صلى اهللا عليه وقال 

  ٦٤٣}تكفل له باجلنة وأشيئاً الناس من تكفل يل أن ال يسأل {

                                 
صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ، وصححه ووافقه الذهيب  ٣/٢٠٨احلاكم ،  ٦/١٥١املسند   ٦٤١
٩١٣  
   ٢٠٦٤حسنه األلباين لغريه يف الترغيب  ،  ٣٠٠٢،  ٢٩٣٩البزار  ٦٤٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

c@‡í‹mcë@éîÜÇ@a@óÜ–@äÛa@ÙÛ@ÝÐØí@æ@_@òä§a@áÜ
@Ú‡íë@l‰ØÛa@åß@ÙãbÛ@æì–ë@†ìÇìÛaë@òãbßþa@ÅÐyc

@ôˆc@åß@åí‹‚Ła@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اكفلوا يل بست أكفل لكم اجلنة إذا حدث أحدكم فال يكـذب  { 
وإذا وعد فال خيلف وإذا اؤمتن فال خين وغضوا أبصاركم واحفظـوا  

  ٦٤٤}فروجكم وكفوا أيديكم
‡í‹mc@šb@åßÙÛì‚†@óÜÇ@@@@@åß@ÙãbÛ@ÅÐya@_@òä§a

âa‹¨a@åß@Ùu‹Ï@ÅÐyaë@åí‹‚łÛ@ôˆþa@@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦٤٥}من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة{
c@‡í‹mc@æ@í@a‡èÇ@a@‡äÇ@ÙÛ@æìØíÜ‚‡@éi@Ù@@@òä§a@_

bèääë@bèmbjuaëë@bèãb×Šc@À@ñý—Ûa@óÜÇ@ÅÏby@ @

                                                                           
       ٨٠٤صححه األلباين يف الترغيب  ،  ١٦٤٣أبو داوود ،  ٥/٩٦النسائي ،  ٣٨١/  ٥املسند  ٦٤٣
   ١٥٢٥حسنه األلباين بشواهد له يف الصحيحة ،  ٧/٢٥٠أيب يعلى ،  ٨٠١٨الطرباين يف الكبري   ٦٤٤
    ٢٤٠٨الترمذي ،   ٦٤٧٤ البخاري ٦٤٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اليوم والليلة فمن أتى ن مل  اهللا على العباد يف مخس صلوات كتبهن{

ينتقص من حقهن شيئا للقادرين كان حقا على اهللا عـز وجـل أن   
  يدخله 

  ٦٤٦}اجلنة ومن مل يأت ن فليس له عند اهللا عهد
@Þì‚†@À@éîÜÇ@bÔy@á@a@ÝÈu@å¿@æìØm@æc@‡í‹mc

@éÛìŠë@bi@Ùãbºg@Éß@âì–ë@ïÜ–@_@òä§a@ @
  : لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

من آمن باهللا وبرسوله وأقام الصالة وصام رمضان كان حقا علـى  {
اهللا أن يدخله اجلنة جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولـد  

إن يف اجلنـة مائـة   : يا رسول اهللا أفال نبشر الناس ؟ قال: فيها قالوا
درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بـني  

                                 
   ٣٦٣صححه األلباين يف الترغيب ،  ١/٢٣٠النسائي ،  ١٤٢٠أبو داوود  ١/١٢٣املوطأ  ٦٤٦



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ماء واألرض فإذا سألتم اهللا تعاىل فاسألوه الفردوس فإنه أوسـط  الس
  ٦٤٧} اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة

@@@@@Éß@ò¨b—Ûa@ÞbàÇþbi@ÙîÜÇ@_@‘ë†‹ÐÛa@òäu@‡í‹mc
Ùãbºg@ @

سِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّـاُت الِْفـْرَدوْ  {
  الكهف })١٠٧(ُنُزلًا

@@b·@ÝàÇc@_@óÜÇþa@‘ë†‹ÐÛa@òqŠë@åß@æìØm@æc@‡í‹mc
@pbíŁa@ê‰ç@À@õbu@ @

لقد أنزل علي آيات من أقامهن دخـل  {: صلى اهللا عليه وسلم قال 
  اجلنة 

َوالَِّذيَن ُهْم )٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتهِْم َخاِشُعونَ)١(قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{
َوالَّـِذيَن ُهـْم   )٤(َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ)٣(ْغوِ ُمْعرُِضونََعْن اللَّ

إِلَّا َعلَى أَْزَواجِهِْم أْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم )٥(ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ

                                 
   ٢٧٩٠البخاري  ٦٤٧
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

َوالَِّذيَن )٧(فََمْن اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم الَْعاُدونَ)٦(غَْيُر َملُوِمَني
َوالَّـِذيَن ُهـْم َعلَـى َصـلََواِتهِْم     ) ٨(ُهْم ِلأََماَناِتهِْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ

الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْرَدْوَس ُهـْم  )١٠(أُْولَِئَك ُهْم الَْوارِثُونَ)٩(ُيَحاِفظُونَ
  ٦٤٨}املؤمنون } )١١(ِفيَها َخاِلُدونَ

í@Ûa@Ûbbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@‡í‹mcèîÏ@‹×‰b@a@ @
قيل يا رسول اهللا ما غنيمة جمالس الذكر قال غنيمة جمالس الـذكر  {

  ٦٤٩}اجلنة اجلنة
@k›Ìm@ü@_@òä§a@ÙÛ@æìØm@æc@‡í‹mc@ @
لين اجلنة ؟ قال صلى اهللا قال رجل يا رسول اهللا دلين على عمل يدخ

  :سلم عليه و
  ٦٥٠}ال تغضب ولك اجلنة { 

ïãm@ü@_@òä§a@ÙÛ@æìØm@æc@‡í‹mc@ @

                                 
  ٣١٧٣ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ،  ٢٢٣صحح إسناده أمحد شاكر ،   ١/٣٤املسند  ٦٤٨
  ١٥٠٧حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٦٦٥١صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٢/١٧٧املسند  ٦٤٩
رواه الطرباين يف الكبري و األوسط وإحدى إسـنادي الكـبري    ٨/٧٠امع  ٣٦مسند الشاميني  ٦٥٠

   ٢٧٤٩صححه األلباين يف الترغيب، رجاله ثقات 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٦٥١}أال من حفظ فرجه فله اجلنة، يا شباب قريش ال تزنوا { 

c@‡í‹mc@@a@æg@ÙÛbß@åÇ@ÉÏa†@_@òä§a@À@æìØm@æ@@ð‡nÇ
pì¾a@óny@éîÜÇ@ @

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسـول اهللا  {
وا علـي قـال   أرأيت إن عدي على مايل قال فانشد باهللا قال فإن أب

باهللا قال فإن أبوا علي قال فانشد باهللا قال فإن أبوا علي قال  فأنشد
  ٦٥٢}فقاتل فإن قُِتلت ففي اجلنة وان قََتلَت ففي النار

يا رسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل قال فـال تعطـه   {
مالك قال أرأيت إن قاتلين قال قاتله قال أرأيت إن قتلين قال فأنت 

  ل شهيد قا
  ٦٥٣}أرأيت إن قتلته قال هو يف النار

                                 
،  ٢٧٥٦الطيالسي  ٥٤٢٥،  ٥٣٦٩شعب اإلميان ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٣٥٨احلاكم  ٦٥١

    ٢٤١٠حسنه األلباين يف الترغيب
  ١٤١٤صححه األلباين يف الترغيب ،  ١٤٠سائي  الن،   ٢/٣٣٩املسند  ٦٥٢
  مسلم   ٤٠٨٢ ٦٥٣

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@@@@@@_@‘bäÛa@À@ï›Ôm@åß@bí@òä§a@À@æìØm@æc@‡í‹mc
Õ¨bi@ï›Óc@ @

  : سلم قال صلى اهللا عليه و
القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة رجل قضى بغري احلق {

فعلم ذاك فذاك يف النار وقاض ال يعلم فأهلك حقوق الناس فهو يف 
  ٦٥٤}احلق فذلك يف اجلنةالنار وقاض قضى ب

@@@@@@@óÜÇ@áÓ@_@a@ÞìŠ@Éß@òä§a@À@æìØm@æc@‡í‹mc
âbníþa@òzÜ—ß@ @
  : سلم قال صلى اهللا عليه و

من كفل يتيماً له ذا قرابة أو ال قرابة له فأنا وهو يف اجلنة كهـاتني  {
وضم إصبعيه ومن سعى على ثالث بنات فهو يف اجلنة وكـان لـه   

  كأجر 
  ٦٥٥}ئماً قائماًااهد يف سبيل اهللا صا

                                 
صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، ،  ٢٣١٥ابن ماجه  ،  ٣٥٧٣أبو داوود ،  ١٣٢٢الترمذي  ٦٥٤

٢١٩٥   
  ٢٩٨٣مسلم  ٦٥٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

™ý‚⁄a@ñŠì@@ky@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@@a@ìç@ÝÓ
‡yc@@ @

إن رجال قال واهللا إين ألحب هذه السورة قل هو اهللا أحد فقـال  {
  ٦٥٦}رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبك إياها أدخلك اجلنة

@@@@_@ÝàÇ@åß@éîÜÇ@oãc@bß@óÜÇ@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc
@@bè“Ûa@Éß@óîÇ@òí†ìjÈi@Ùm†bè’@É»c@æcë@µm†

Õy@ŠbäÛaë@Õy@òä§a@ @
  :سلم  عليه وقال صلى اهللا

ن شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممـدا عبـده   م {
مـرمي وروح   ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل

منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة علـى مـا كـان مـن     
  ٦٥٧}العمل

by@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@óÜÇ@ÅÏ@‹vÐÛa@ñý–@@@‹—ÈÛaë
òÇbà§a@À@ @

                                 
 وقال حسن صحيح٢٩٠١الترمذي ،   ٧٧٤البخاري  ٦٥٦
   ٢٨مسلم ،  ٣٤٣٥البخاري  ٦٥٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ٦٥٨ }من صلى الربدين دخل اجلنة{

@Ùöbã@Ýc@æc@æ†‹íåÜ‚‡í@_@òä§a@@@@åèîÜÇ@å@ÝÓ
åèuaëŒc@bšŠ@³Øí@æc@ @

  ٦٥٩}دخلت اجلنة أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض{ 
í@æˆû¾a@õaŠë@æaˆŁa@††Š@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@åß@bäîÔ

@ÙjÜÓ@ @
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث {
قال أشهد أن ال إله إال اهللا قال أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال أشهد 
أن حممدا رسول اهللا قال أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال حي على 

ل ال حول وال قوة إال باهللا مث قال حي على الفالح قال ال الصالة قا

                                 
   اة والعصرالربدين الغد ،  ٥٧٤ البخاري ٦٥٨
، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/١٧٣احلاكم ،   ١٨٥٤ابن ماجه ،  ١١٦١الترمذي وحسنه  ٦٥٩

  ٢٨٨٥حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٨٥٤ضعفه األلباين يف سنن ابن ماجة 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

حول وال قوة إال باهللا مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب قال اهللا أكرب اهللا أكرب 
  ٦٦٠}مث قال ال إله إال اهللا قال ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة

قام بالل ينادي فلما سكت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من {
  ٦٦١}مثل ما قال هذا يقينا دخل اجلنةقال 

@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹m@c@@áÜnÏ@ÙÈv›ß@p‰‚c@aˆg
@éîÛg@Ú‹ßc@ìÏë@ @

  :النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال
إذا اضطجع أحدكم على جنبه األمين مث قال اللـهم إين أسـلمت   {

نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك وفوضـت  
جى منك إال إليك أؤمن بكتابك وبرسلك أمري إليك ال ملجأ وال من

  ٦٦٢}فإن مات من ليلته دخل اجلنة 

                                 
  ٣٨٤ مسلم ٦٦٠
صححه األلباين يف ،  ٧/١٦٥أيب يعلى ،  ١/٢٠٤احلاكم ،  ١٦٦٥ابن حبان ،  ٢/٢٤النسائي  ٦٦١

  ٢٣٨صحيح الترغيب 
  

   ٧٨٩صححه األلباين يف السنة ،  هحسنو  ٣٣٩٥الترمذي  ٦٦٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

i@æbîm⁄bi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@‡î@@ŠbÐÌnüa@
âìäÛa@‡äÇ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
االستغفار اللهم أنت ريب ال اله إال أنت خلقتين وأنا عبـدك   سيد {

لك بنعمتك وأبوء لـك  وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء 
فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت أعوذ بك من شر مـا   بذنيب

  ٦٦٣}صنعت إذا قال حني ميسي فمات دخل اجلنة 
@@@@@âõb“nm@üë@ÞõbÐm@_@lby@Ìi@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc

@a@óÜÇ@Ý×ìmë@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

هم الذين ال يسترقون  يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب{
  ٦٦٤}وال يتطريون وعلى رم يتوكلون

                                 
   ٦٣٢٤ البخاري ٦٦٣

  
   ٦٤٧٢ البخاري ٦٦٤



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@Õîš@À@pbäjÛa@óÜÇ@–c@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
åèãaycë@ò“îÈ¾a@ @

  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
وسرائهن وضـرائهن   فصرب على الوائهن من كان له ثالث بنات {

ان قـال  أدخله اجلنة بفضل رمحته إياهن قال رجل وابنتان قال وابنت
  ٦٦٥}رجل وواحدة قال وواحدة

ÅÐya@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@@@@@åßë@ØÛa@åß@ÙÐã
@åßë@òßbÈÛa@µàÜ¾a@ÞaìßcÀ@òÜ bà¾a@@‡í‡m

@æìí‡Ûa@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من مات وهو برئ من ثالث الكرب والغلول والدين دخـل اجلنـة   {
{٦٦٦  

Ûa@òÜ—i@ÙîÜÇ@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mcáy‹@@ @

                                 
   ٤٠٧ضعفه األلباين يف الضعيفة ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤٠١٧٦احلاكم  ٦٦٥
   ١٣٥١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٩٨ابن حبان ،  ٨٧٦٤النسائي يف الكربى  ٦٦٦
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال
، وصلوا بالليل  ، وصلوا األرحام ، وأطعموا الطعام أفشوا السالم {

  ٦٦٧}، تدخلوا اجلنة بسالم والناس نيام
m@æc@ÙîÜÇ@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@@‘bäÛa@¶g@ïmd@·@b

¥îÛg@ómûí@æc@kÙ@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

و يدخل اجلنة فلتدركه منيته وهـو  ر من أحب أن يزحزح عن النا{
  ٦٦٨}يأيت إىل الناس ما حيب أن يؤتى إليه يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، و

‡í‹mc@‚†Þì@@òä§aïÇaŠ@_@ë@paì‚þaë@pbäjÛaü@@ûm@‹q
@åèîÜÇ@Šì×‰Ûa@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
اهللا  من كان له أنثى مل يهنها ومل يؤثر ولده يعين الذكور عليها أدخله{

  ٦٦٩}اجلنة 

                                 
    ٢٦٩٧ححه األلباين يف صحيح الترغيب ص،  ٢٤٨٥صححه الترمذي ٦٦٧
    ٢٤١صححه األلباين يف الصحيحة،  ٦٨٠٧قال أمحد شاكر إسناده صحيح  ٢/١٩٢املسند ٦٦٨



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ÝßaŠþa@ÝÐ×c@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من غسل ميتا خرج من اخلطايا كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتـا  { 
كساه اهللا أثوابا من حلل اجلنة ومن عزى حزينا ألبسه اهللا التقـوى  

من وصلى على روحه يف األرواح ومن عزى مصابا كساه اهللا حلتني 
حلل اجلنة ال يقوم هلما الدنيا ومن اتبع جنازة حىت يقضى دفنها كتب 
له ثالثة قراريط القرياط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو 

  ٦٧٠}أرملة أظله اهللا يف ظله وأدخله جنته
c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æ@a@üg@éÛg@ü@éãc@áÜÇc@_@ @

  :صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٦٧١ }أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة  من مات وهو يعلم {

                                                                           
،  ٥١٤٦ضعفه األلباين يف سنن أليب داوود ،  ٢٩٤١حسنه حمققوا الترغيب ،  ٥١٤٦أبو داود ٦٦٩

  ٢٩٤١حسنه حمققوا الترغيب 
رواه الطرباين يف األوسط وفيه اخلليل بن مرة وفيـه  ٢/٢٠ امع،  ٩٢٩٢الطرباين يف األوسط   ٦٧٠

   ٥١٣١حسنه بشواهده حمققوا الترغيب ،  ٥٠٠٢ضعفه األلباين يف الضعيفة ، كالم 
  ١٦٦/ ١مسلم ٦٧١
 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@@@@Š‰yaë@µ×‹“¾aë@ŠbÐØÛa@†ìm@ü@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
áèi@lbvÇ⁄a@åß@ @

لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ُيَوادُّونَ َمـْن َحـادَّ اللَّـَه    {
ْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم أُْولَِئَك َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا آَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِ

كََتَب ِفي قُلُوبِهِْم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجـرِي  
ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُْولَِئـَك  

  اادلة })٢٢(إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهْم الُْمفِْلُحونَ ِحْزُب اللَِّه أَلَا

éÛìŠë@a@òÇbİi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَرُسـولَُه ُيْدِخلْـُه َجنَّـاٍت َتْجـرِي ِمـْن َتْحِتَهـا       {

  الفتح})١٧(الْأَْنَهاُر
c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æ@x‹‚aë@bènÓë@À@ñý—Ûbi@ÙîÜÇ@_
i@Ùmb×ŒÐã@kîİ@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مخس من جاء ن مع إميان دخل اجلنة من حافظ على الصـلوات  { 

اخلمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتـهن وصـام   



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيال وأعطى الزكاة طيبة ـا  
  ٦٧٢}نفسه وأدى األمانة 

c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æìÛ@Ö‡—m@_a@éu@ @
  : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  ٦٧٣}من تصدق بصدقة ابتغاء وجه اهللا ختم له ا دخل اجلنة {
‹×ˆa@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@âìäÛa@‡Èië@ÝjÓ@a@@óny

@òîä¾a@Ùîmdm@@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

: إذا أوى الرجل إىل فراشه ، أتاه ملك وشيطان فيقـول امللـك    {
اختم بشر ، فإن ذكر اهللا ، مث نـام ،  : ، ويقول الشيطان اختم خبري 

افتح خبري ، وقـال  : باتت املالئكة تكلؤه ، فإن استيقظ قال امللك 
احلمد هللا الذي رد علي نفسـي ،  : افتح بشر ، فإن قال : الشيطان 

                                 
   ٣٦٢حسنه األلباين يف الترغيب ،  ٤٢٥أبو داوود  ٦٧٢
  ٩٧٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥/٣٩١املسند  ٦٧٣

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

ُيْمِسُك السََّماَواِت َوالْأَْرَض أَنْ  { ومل ميتها يف منامها ، احلمد هللا الذي
ُزولَا َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَّـُه كَـانَ َحِليًمـا    َت

َُيْمِسُك السََّماَء أَنْ َتقَـَع َعلَـى    {احلمد هللا الذي   فاطر })٤١(غَفُوًرا
َرِحيم وقـع  ، فإن  احلج })٦٥(الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوف

  ٦٧٤}من سريره فمات ، دخل اجلنة 
c@‡í‹mc@òä§a@Ý‚‡m@æ@æaìî¨bi@bàîyŠ@å×@_@ @

  : سلمالنيب صلى اهللا عليه و قال
أن رجالً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفه ،  {

فجعل يغرف له به املاء حىت أرواه ، فشكر اهللا عز و جل له ، 
  فأدخله 

  ٦٧٥}اجلنة 

                                 
،  ١٠/١٢٠امـع  ، وصـححه   ١/٥٤٨ احلاكم ، اه أيب يعلى بإسناد صحيح قال املنذري رو ٦٧٤

  ٨٨١حسنه حمققوا الترغيب ،  ٣٤٦ضعفه األلباين يف الترغيب 
   ٥٤٥ابن حبان ،  ٢٥٥٠أبو داوود ، جزء منه  ٢٢٤٤مسلم ،  ٢٢٦٣البخاري  ٦٧٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@@@pbß@åß@bí@‡í‹mc@@@@@ómì¾a@Ùöbäic@ÞìÔí@æc@†üëc@éÛ
@@óÜÇ@–c@_@bäöbie@Ý‚‡í@óny@òä§a@Ý‚‡ã@ü@áèi‹Û

áèmìß@ @
ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما {

اهللا بفضل رمحته إياهم اجلنة قال يقال هلم ادخلوا اجلنة فيقولون حىت 
  ٦٧٦}ميدخل أبوانا فيقال ادخلوا اجلنة أنتم وأبواك

kîÌÛbi@æbº⁄a@À@µÔí@óÜÇ@å×@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @
 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
واليوم ، يؤمن باهللا ، س من اتقى اهللا ن مستيقنا دخل اجلنة مخ{ 

  ٦٧٧}واحلساب، والبعث بعد املوت ، وباجلنة والنار ، األخر  
@æˆc@_@ïÇ‹Ûa@À@ÝàÈm@åß@bí@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc

@ñý—ÜÛïÜ–ë@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
ـ ،  ١٠٤١٤الطرباين يف الكبري ، ،  ٦١٥/ ١النسائي يف الكربى   ٦٧٦ اين يف الصـحيح  صححه األلب

٥٧٨٠   
   ٣/٢٠٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٥/٣٦٥ ، ٤/٢٣٧،  ٣/٤٤٣املسند  ٦٧٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

يعجب ربك من راعي غنم يف رأس الشفعة من اجلبل يؤذن بالصالة {
ويصلي فيقول اهللا عز وجل انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم 

  الصالة 
  ٦٧٨}خمافيت قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة

@@@@@@@‡vàÜÛ@lbç‰Ûa@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
âýi@Ùnîi@Þì‚†ë@ @
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

ثالثة كلهم ضامن على اهللا إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخلـه  {
  اهللا 

اجلنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على اهللا ومن خرج إىل املسجد 
  ٦٧٩}فهو ضامن على اهللا ومن خرج يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا

@bz@å×@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @

                                 
   ٢٣٩صححه األلباين يف الترغيب ،  ٦٦٦النسائي ،  ١٢٠٣أبو داوود  ٦٧٨
صـححه  ، وصححه ووافقـه الـذهيب    ٧٣/  ٢احلاكم ،  ٢٤٩٤أبو داوود ،  ٤٩٩ابن حبان  ٦٧٩

    ٣١٦األلباين يف الترغيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :لم قال صلى اهللا عليه وس
  ٦٨٠}دخل اجلنة بسماحته قاضياً ومقتضياً{

c@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@É»òÓ‡—Ûa@µi@ëÛa@ÞbàÇc@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قـال  {
فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قال فمـن  

ليوم مسكينا قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا قال فمن عاد أطعم منكم ا
منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا فقال رسـول اهللا  

  ٦٨١}مرىء إال دخل اجلنةاصلى اهللا عليه وسلم ما اجتمعن يف 
@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@@‹È¾a@‹Äãccë@@¤b@Œë@@@åÇ@éÛ

Èi@‡ÔäÛa@ @
  : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

                                 
، رواه أمحد ورواته ثقات  ٤/٧٤امع ،   ٦٩٦٣أمحد شاكر صحح إسناده  ،  ٢/٢١٠د املسن ٦٨٠

  ١٧٥٠حسنه األلباين يف الترغيب 
   ١١٩/ ٧ مسلم ٦٨١

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

له ما كنت تعمل فقال إين كنـت   أن رجال مات فدخل اجلنة فقيل{
  ٦٨٢}أبايع الناس فكنت أنظر املعسر وأجتوز يف السكة أو يف النقد 

@@@@@bîÛb‚@bàîyŠ@bäîÛ@bÔîÓŠ@å×@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc
‡Ô¨aë@ÝÌÛaë@‡¨a@åß@ @

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ٦٨٣}ئدة الطرييدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أف{

ÕÜ©a@åyë@ôìÔnÛbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Ý‚‡m@æc@‡í‹mc@ @
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أكثر ما يدخل اجلنة قال التقوى {

  ٦٨٤}وحسن اخللق
  القلم })٣٤(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد َربِّهِْم َجنَّاِت النَِّعيمِ{

                                 
   ١٠/٤٦٩ مسلم ٦٨٢
  ١٧/١٧٤ مسلم ٦٨٣
حسنه األلباين يف سنن ابـن ماجـة   ،  ٤٢٤٦ ابن ماجه ،وقال حسن صحيح  ٣٩٠٢الترمذي  ٦٨٤

٤٢٤٦  
  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ـ  )٤٩(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمـآبٍ {َ ْدٍن ُمفَتََّحـةً لَُهـْم   َجنَّـاِت َع
  ص}٥٠(الْأَْبَواُب

âÛa@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@ÞÈäm@üë@ý—Ûaë@©a@Ýçc
@áèäÇ@ @

  :سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال
البعري على أهله  شردشرد على اهللا أىب وكلكم يدخل اجلنة إال من {
{٦٨٥   

@@lìã‰Ûa@åß@òiìnÛbi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
ï–bÈ¾aë@ @

  يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إِلَى اللَِّه َتْوَبةً َنُصوًحا َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر َيا أَ{
َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُيْدِخلَكُْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َيـْوَم لَـا   

َيْسـَعى َبـْيَن أَْيـِديهِْم     ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنـوُرُهمْ 
َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشـْيٍء  

التحرمي })٨(قَِدير  

                                 
   ٢٠٤٣صححه األباين يف الصحيحة  ،وصححه  ١/٥٥اكم احل ٦٨٥

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

‡îyìnÛa@óäÈß@ÕÔy@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@@ @
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ

  دخل اجلنة قال أال أبشر الناس قال ال من لقي اهللا ال يشرك به شيئا {
  ٦٨٦}إين أخاف أن يتكلوا

a‡ã@@ÝÈ¤@ü@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ë@ã@ü@ïÛë@ü@ @
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ٦٨٧}مات وهو ال يدعو هللا ندا دخل اجلنةمن {
@óny@îiþa@‘bjÜÛa@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc

@ÙÛˆ@óÜÇ@ÙÛby@‹‚e@æìØí@ @
  :ذر رضي اهللا عنه قال أباعن 

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم مث أتيته {
  إال  وقد استيقظ فقال ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث مات على ذلك

  قلت وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق إذا تاب  .دخل اجلنة

                                 
  ١٢٩ البخاري ٦٨٦
   ٤٤٩٧ البخاري ٦٨٧



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  ٦٨٨}وندم وقال ال إله إال اهللا غفر له
ì‚†@‡í‹mc@ÙãbÛ@kî ‹m@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þ

@ÙÛˆ@óÜÇ@ÙÛby@‹‚e@æìØí@óny@ÝîÜènÛbi@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦٨٩}من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة{
âa‹¨a@Ê†ë@Þý¨bi@ÙîÜÇ@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول اهللا {
رأيت إذا صليت املكتوبة وحرمت احلرام وأحللت احلالل أأدخـل  أ

  اجلنة 
  ٦٩٠}فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم

@@@@@@åß@âý⁄a@æb×Šc@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
ë@ñý––bîâ@ñb×Œë@ @

                                 
   ٥٨٢٧البخاري ٦٨٨
   ١٦٢١األلباين صححه يف الشكاة ،  ٣١١٦أبو داوود  ٦٨٩
   ١/١٢٤ مسلم ٦٩٠

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثائر الرأس فقال {
هللا علي من الصالة فقال الصلوات يا رسول اهللا أخربين ماذا فرض ا

اخلمس إال أن تطوع شيئا فقال أخربين مبا فرض اهللا علي من الصيام 
فقال شهر رمضان إال أن تطوع شيئا فقال أخربين ما فرض اهللا علي 
من الزكاة فقال فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم شـرائع   

مما فـرض اهللا   اإلسالم قال والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال أنقص
علي شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم دخـل اجلنـة إن    

  ٦٩١}صدق
  }إن متسك مبا أمر به دخل اجلنة {ويف رواية مسلم 

@@@ïmcë@óä¨a@a@õbc@Ò‹Çc@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
bèi@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                 
   ١٨٩١ البخاري ٦٩١



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

ها دخـل  إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة إال واحـدا مـن أحصـا   {
  ٦٩٢}اجلنة
@ @

@@óÜ–@óÐİ—¾a@ð‡ç@óÜÇ@ÅÏby@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
@áÜë@éîÜÇ@a@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
  كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب قالوا يا رسول اهللا ومن يأىب قال {

  ٦٩٣}من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب
ÚŠë‹’@åß@‘bäÛa@ÅÐyc@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc@ @

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٦٩٤}من أكل طيبا وعمل يف سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة{

                                 
  ٢٧٣٦ البخاري ٦٩٢
   ٧٢٨٠ البخاري ٦٩٣
األلباين  ضعفه‘ وصححه ووافقه الذهيب  ٤/١٠٤وقال حسن صحيح واحلاكم  ٢٥٢٠الترمذي  ٦٩٤

   ١٠٦٨يف الترغيب 

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@@‡Èië@Ùßìã@‡äÇ@a@|j@_@òä§a@Þì‚†@‡í‹mc
ñý—Ûa@ @

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما عبد مسلم إال دخل اجلنة مهـا  {

بح يف دبر كل صالة عشـرا وحيمـد   يسري ومن يعمل ما قليل يس
عشرا ويكرب عشرا فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة يف 
امليزان ويكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه وحيمد ثالثـا وثالثـني   
ويسبح ثالثا وثالثني فذلك مائة باللسان وألف يف امليزان فلقد رأيت 

لوا يا رسول اهللا كيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعقدها بيده قا
مها يسري ومن يعمل ما قليل قال يأيت أحدكم يعـين الشـيطان يف   
منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه يف صالته فيذكره حاجـة قبـل أن   

  ٦٩٥} يقوهلا
âbî—Ûa@åß@‹r×c@_@òä§a@ÙÜ‚‡í@ÝàÇ@‡í‹mc@ @

                                 
    ٦٠٣الترغيب األلباين صححه يف ،  ٣٤٠٠الترمذي  ٥٠٥٥ داود أبو ٦٩٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

عن أيب أمامة قال قلت يا رسول اهللا دلين على عمل أدخل به اجلنة {
  ٦٩٦}عليك بالصوم فإنه ال مثل له  فقال

@ÙàÄÇ@ÖŠë@Ùä@×@åß@bí@òä§a@ÙÜ‚‡í@ÝàÇ@‡í‹mc
@@@@ÝîÜènÛaë@jØnÛaë@‡îàznÛaë@|îjnÛa@åß@‹r×c@_

òÜÓì¨aë@ @
عن أم هاينء بنت أيب طالب قالت قلت يا رسول اهللا كرب سين ورق {

، عظمي فدلين على عمل يدخلين اجلنة فقال بخ بخ لقـد سـألت   
مائة فهو خري لك من مائة رقبة تعتقينها من ولد إمساعيل تسبحني اهللا 

وامحدي اهللا مائة مرة فهو خري لك من مائة فرس مسـرجة ملجمـة   
حتملني عليها يف سبيل اهللا وكربي اهللا مائة مرة فهي خري لك من مائة 
بدنة مقلدة جملله دينها إىل بيت اهللا تعاىل وقويل ال إله إال اهللا مائـة  

) وال يشاها عمـل  ، ول وال قوة إال باهللا ال تترك ذنباً وال ح( مرة 

                                 
    ٩٧٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ،  ٣٤١٦ابن حبان ،  ٤/١٦٥النسائي  ٦٩٦

  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

فهو خري لك مما أطبقت عليه السماء واألرض وال يرفع ألحد يومئذ 
  ٦٩٧} عمل أفضل مما يرفع لك إال من قال مثل ما قلت أو زاد

@@@@@@@öa‹ÐÛa@óÜÇ@™‹yc@_@òä§a@ÙÜ‚‡í@ÝàÇ@‡í‹mc
pbjzn¾aë@ @

أخربين بعمل يدخل صاحبه يا رسول اهللا : عن معاذ بن جبل قال { 
اجلنة قال بخ بخ لقد سألت عن كبري وأنه ليسري على من يسـره اهللا  
تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتـؤدي الزكـاة   
املفروضة وتصوم رمضان وحتج البيت وسأنبئك برأس هـذا األمـر   
 وعموده وذروة سنامه رأس هذا األمـر شـهادة أن ال إلـه إال اهللا   
وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد وسأنبئك بأبواب اخلري الصوم 
جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وقيام العبـد مـن   
الليل وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تتجـاىف جنـوم عـن    

                                 
امع رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ،  ٦٣١٣الطرباين يف األوسط  ،  ٦/٣٤٤املسند  ٦٩٧

،  ١٣١٦صححه األلبـاين يف الصـحيحة   ،  ١/٥١٣واحلاكم  ٣٨١٠ابن ماجة ، دهم حسنة وأساني
   ٢٢٩٧حسنه حمققوا الترغيب 

  



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

املضاجع اآلية وسأنبئك بأملك من ذاك كله وهز راحلته ودنوت من 
قلت يا رسول اهللا ما الذي أملك من ذلك كلـه  الناس فدنوت منه ف

فأومأ بيده إىل لسانه قلت اللسان كاملتهاون به فقال ثكلتك أمك يا 
  معاذ بن جبل وهل يكب الناس يف نار جهنم إال 

  ٦٩٨}حصائد ألسنتهم
Öý‚þa@âŠbØ·@ÙîÜÇ@_@òä§a@ÞbàÇc@åß@ÝàÇ@‡í‹mc@ @

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ٦٩٩}ال اجلنة مكارم األخالق من أعم{

@@@‡Çb@_@òä§a@ÙÜ‚‡m@óny@Ú‡îi@‰‚dm@ÞbàÇc@‡í‹mc
@kØÛa@Éîİní@ü@åß@‡Çbë@lìÜÌ¾a@ @

                                 
 ٩/٢٠والبيهقـي   ١١٣٩٤النسائي يف الكربى  ، وصححه  ٢٦١٦الترمذي ،  ٥/٢٣١املسند  ٦٩٨

  ١١٢٢األلباين صحيح مبجموع طرقه  يف الصحيحة ،  ٧٨٨٥والطرباين يف الكبري  ٧٦الطيالسي ص 
وكذا اهليثمي  ٣٨١٨وعزاه املنذري للطرباين يف األوسط وجود إسناده  ٢/١٠٨مسند الشهاب  ٦٩٩

   ٥٢٦٨ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ٨/١٧٧يف امع 
  

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

قال أبو ذر قلت يا رسول اهللا ماذا ينجي العبد من النار قال اإلميان {
مما رزقه ) يعطي(قال يرضخ ، باهللا قلت يا نيب اهللا إن مع اإلميان عمل 

، كان فقريا ال جيد ما يرضخ بـه   قلت يا رسول اهللا أرأيت إن، اهللا 
قلت يا رسول اهللا أرأيـت إن  ، قال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

قال يصـنع  ، كان ال يستطيع أن يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر 
قلت أرأيت إن كان ، ) يعني من ليس له صنعة يتكسب ا (ألخرق 

قلت أرأيت إن ، ا قال يعني مغلوب، أخرق ال يستطيع أن يصنع شيئا 
قال مـا تريـد أن تتـرك    ، كان ضعيفا ال يستطيع أن يعني مظلوما 

فقلت يا رسـول اهللا  ، لصاحبك من خري ؟ متسك األذى عن الناس 
إذا فعل ذلك دخل اجلنة قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤالء إال 

  ٧٠٠}أخذت بيده حىت تدخله اجلنة
@òä§a@éi@ÙÛ@kuìm@ÝàÇ@‡í‹mc@I@éi@Õznm@@òä§a@H@_

æˆc@ @

                                 
وصححه ووافقـه   ١/٦٣احلاكم يف مستدركه  ،  ٣٧٣ابن حبان  ،  ١٦٥٠الطرباين يف الكبري   ٧٠٠

   ٨٦٥صححه األلباين يف الترغيب ،   ١٣٥،  ٣/١٠٩مع وذكره يف ا،  ٩٤١والبزار ، الذهيب 



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
من أذن ثنيت عشرة سنة وجبت له اجلنة وكتب له بتأذينه يف كـل  {

  يوم 
  ٧٠١} ستون حسنة ولكل إقامة ثالثون حسنة

@pbäjÛa@ïiŠ@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuìm@ÝàÇ@‡í‹mc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هن ويكفلهن وجبت له اجلنة من كن له ثالث بنات يؤويهن ويرمح {
وإن كانت اثنتني : يا رسول اهللا فإن كانت اثنتني ؟ قال : لبتة ، قيل ا

: واحـدة ، لقـال   : لـه   فرأى بعض القوم أن لو قـالوا : ، قال 
  ٧٠٢}واحدة

@@@@@@@åyc@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuìí@ÝàÇ@‡í‹mc@šë@Ùöì
@Ùmý–@À@É“‚cë@ @

                                 
   ٢٤٠صححه األلباين يف الترغيب ، ٧٢٨ ابن ماجه ٧٠١
صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ١٥٧/  ٨وجود إسناده اهليثمي يف امع  ٣٠٣/  ٣سندامل ٧٠٢

١٩٧٥   

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

قبـل بقلبـه   ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتني ي{
  ووجهه 

  ٧٠٣}عليهما إال وجبت له اجلنة
@c‹Óc@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuìí@ÝàÇ@‡í‹mc@‡yc@a@ìç@ÝÓ@

™ý‚⁄a@ñŠì@ @
 } قُلْ ُهَو اللَّـُه أََحـد   {النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً يقرأ  مسع{

وجبت لـه  : يا رسول اهللا ما وجبت ؟ قال : وجبت ، قالوا : فقال 
  ٧٠٤}اجلنة 
@í@ÝàÇ@‡í‹mcóßbní@ÝÐØm@_@òä§a@éi@ÙÛ@kuì@ @

  :سلم النيب صلى اهللا عليه و قال
من ضم يتيما بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يسـتغين   {

  ٧٠٥}عنه وجبت له اجلنة البتة 

                                 
    ٣٨٧وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٩٠٦أبو داوود ،  ٢٣٤مسلم  ٧٠٣
صححه األلباين يف ، وصححه  ١/٥٦٦الترمذي وقال حسن صحيح و احلاكم ،   ١/٢٠٨وطأ امل ٧٠٤

   ٢٨٩٧صحيح سنن الترمذي 
  ، ٢٥٤٣صححه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٥/٢٩املسند  ٧٠٥



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

c@_@òä§a@k¤@æc@‡í‹mcóšŠ@i@bëÛìŠé@ëí†Ùä@ @
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وجبـت لـه   مبحمد رسـوالً  م ديناً وباإلسالرباً ، واهللا ب يمن رض{
  ٧٠٦}اجلنة

@@æbß‹¢@ìÛë@Ùmbäi@óİÇc@_@òä¨a@ÙÛ@kuìm@æc@‡í‹mc
ÙÐã@ @

جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلـا فأطعمتـها   : عن عائشة أا قالت {
  ثالث 

مترات فأعطت كل واحدة منهما مترة ورفعت إىل فيها مترة لتأكلـها  
ت تريد أن تأكلها بينـهما  فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كان

فأعجبين شأا فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه   
  ٧٠٧}وسلم فقال إن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة 

                                 
  ٦/١٩النسائي ،  ١٨٨٤مسلم  ٧٠٦
  ٢٦٣٠مسلم  ٧٠٧

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@æc@‡í‹mcÙÛ@kuìm@_@òä§a@@ï×@‘bäÛbi@ÙnÓýÇ@åy
bäy@Ćõbäq@ÙmŒbäu@À@ÙîÜÇ@rí@åß@‡¤@ @

طاب فمروا قدمت املدينة فجلست إىل عمر بن اخلقال أبو األسود {
جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال عمر وجبت فقلت لعمر وما وجبـت  
قال أقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما من مسلم 

له اجلنة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ومل  يشهد له ثالثة إال وجبت
  ٧٠٨}نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الواحد 

nm@ÝàÇ@‡í‹mcc@_@@òä§a@éi@Õz@@‡Èi@Úý—ß@À@Üu
@@a‹×aˆ@à“Ûa@ÊìÜ @¶g@‹vÐÛa@Ùmý–@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من صلى صالة الفجر مث قعد يذكر اهللا حىت تطلـع الشـمس ،    {

  وجبت 
  ٧٠٩}له اجلنة 

                                 
 حسن صحيح ١٠٥٨الترمذي  ، ٩٤٩مسلم ،  ١٣٦٧البخاري  ٧٠٨
وأشار إىل حتسينه املنذري الترغيب ،  ١٤٨٧ يعلى يبأ،  ١٢٨٧أبو داوود ،  ٣/٤٣٩املسند  ٧٠٩
  ٢٤٢ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٠/١٠٥امع ،  ٦٥٢



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

@ÝàÇ@‡í‹mcîÛ@@òä§a@üg@õau@éÛ@@_@@@knyaë@–a
a@æb×@õaì@kîj¨a@pìß@óÜÇ@‹uþac@ëc@åi…@@êË@ëc@ @

  ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من : قول اهللا تعاىل ي{
  ٧١٠}ة أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلن

@ÝàÇ@‡í‹mcòä§a@üg@õau@éÛ@îÛ@wy@_@@ @
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ٧١١}له جزاء إال اجلنة احلج املربور ليس {
@ÝàÇ@‡í‹mc@éÛ@îÛlaìq@§a@üg@òä@@Éibm@_@@@@w¨a@µi
ñ‹àÈÛaë@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
تابعوا بني احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر والذنوب كمـا ينفـي   {

س للحجة املربورة ثواب إال الكري خبث احلديد والذهب والفضة ولي
  ٧١٢}اجلنة

                                 
   ٦٤٢٣البخاري  ٧١٠
  ١٧٧٣ البخاري ٧١١
 حسن صحيح وقال   ٨١٠ الترمذي ٧١٢

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@ @
@òä§a@æë†@ÝàÇ@óÜÇ@laìq@ÙÛ@a@óš‹í@ü@æc@‡í‹mc

@_@ÙÛ@kîİmë@ @
îÜÇæaì‚⁄a@ñŠbíi@Ù@ @

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره يف اهللا إال ناداه مناد من السماء { 

أن طبت وطابت لك اجلنة وإال قال اهللا يف ملكوت عرشـه زار يف  
  ٧١٣}فلم أرض له بثواب دون اجلنة) ضيافته(وعلي قراه 

àÇ@óÜÇ@laìq@ÙÛ@a@óš‹í@ü@æc@‡í‹mc@@_@òä§a@üg@Ý
i@ÙîÜÇ@köb—¾aë@a‹ßþa@óÜÇ@—Ûb@ @

 عبـدي  أخذت كرمييت إذا{: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٧١٤}إال اجلنة ثواباً فصرب واحتسب مل أرضى له

                                 
  ٢٦٣٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٤١٤١أبو يعلى ،  ١٩١٨البزار  ٧١٣
   ٣٤٣٨صححه األلباين يف الترغيب ،  ٢٩٣٠ابن حبان ،  ٢٣٦٥أيب يعلى  ٧١٤



 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

‹‚Ła@âìîÛa 

بيبتيـه فصـرب عوضـته منـهما     إذا ابتليت عبدي حب: قالاهللا إن {
  ٧١٥}اجلنة

  يريد عينيه
ä§a@åÇ@ÙÈäº@ü@éi@ïmdm@ÝàÇ@‡í‹mc@c‹Óa@_@pì¾a@üg@ò

@ï‹ØÛa@òíe@ @
  :سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  من قرأ آية الكرسي عقب كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن {
  ٧١٦}ميوت 

@âýÛbi@êc‡ia@_@òä§a@¶g@Ú‹vç@åß@Õjm@æc@‡í‹mc@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 إخوانا وال حيل ملسلم أن ال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا{ 
  يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا والذي يبدأ 

  ٧١٧}بالسالم يسبق إىل اجلنة 

                                 
  ٥٦٥٢البخاري  ٧١٥
  ٦٤٦٤صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٠٠النسائي يف عمل اليوم والليلة  ٧١٦

 

 

  عالح
ÙnÏ‹Èß@À@ÙÐã@ @

@‹‚Ła@âìîÛa  

@ómì¾a@åÐ×@_@òä§a@Öngë@‘‡ä@‡í‹mc@ @
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعني مرة ومن كفن ميتا كسـاه  {
) فدفنـه  ( س وإستربق اجلنة ومن حفر مليت قربا فأجنه اهللا من سند

  ٧١٨}فيه أجري له من األجر كأجر مسكن أسكنه إىل يوم القيامة 
Õí‹İÛa@åß@ôˆþa@Áßc@_@òä§a@À@kÜÔnm@æc@‡í‹mc@ @

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
، من ظهر الطريق قطعها  يتقلب يف اجلنة يف شجرة رجالًلقد رأيت {

  ٧١٩}ي الناسكانت تؤذ
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  ٧٨٧٤الطرباين يف األوسط  ،  ٢٥٥٩مسلم ،  ٦٠٧٦البخاري  ٧١٧
صححه ،  الكبري رواه الطرباين يف ٣/٢١وصححه ووافقه الذهيب امع  ٣٦٢، ٣٥٤/ ١احلاكم  ٧١٨

  ٣٤٩٢األلباين يف الترغيب 
   ١٦/٣٨٧ مسلم ٧١٩
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َوالَّـِذيَن ُيَصـدِّقُونَ بَِيـْومِ    )٢٥(ِللسَّـاِئلِ َوالَْمْحـُرومِ  )٢٤(َمْعلُوم
إِنَّ َعـذَاَب  )٢٧(َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشـِفقُونَ )٢٦(ينِالدِّ

إِلَّا َعلَـى  )٢٩(َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ)٢٨(َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن
َغـى  فََمْن اْبَت) ٣٠(أَْزَواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني

َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََماَناِتهِْم َوَعْهـِدِهْم  )٣١(َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم الَْعاُدونَ
َوالَِّذيَن ُهـْم َعلَـى   )٣٣(َوالَِّذيَن ُهْم بَِشَهاَداِتهِْم قَاِئُمونَ)٣٢(َراُعونَ

  عارجامل })٣٥(أُْولَِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمكَْرُمونَ )٣٤(َصلَاِتهِْم ُيَحاِفظُونَ
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bßbn‚@ @
يساعد الذي  يعالج النفسالفإن يف معرفة ما جاء يف هذه الرسالة هو 

حالـه املتوقـف   ؤل أين ي ايتهار يختوا املرء يف ذيب وتقومي نفسه
هللا وأعماله يصلح نفسه  ؟ فالعاقلعلى أعماله بعد انتهاء حياته الدنيا 

ملعذبني يف نـار  لينعم جبنات النعيم وال يكون من الغافلني اخلاسرين ا
نسأل اهللا تعاىل أن جيمع بيننا مجيعاً يف جنـات الفـردوس    .اجلحيم 
  األعلى 
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 في األجر أحتسب ؟ الجنة أبواب على أوالدك يتلقاك أن أوالد لك مات من يا أتريد
  ٣٩٠  .........................................................................................  موتهم
 ؟ آريمًا مدخًال فتدخل بسالم ادخل لك ويقال الثمانية الجنة أبواب لك تفتح أن أتريد
  ٣٩٢  ............................................................  بالفرائض وأتي الكبائر اجتنب
  ٣٩٢  ......  والضراء السراء في اهللا أحمد ؟ الجنة إلى يدعى من أول من تكون أن أتريد
  ٣٩٣  ................................  الناس عن اعفوا ؟ الجنة لدخول عليك ينادى أن أتريد
  ٣٩٣  ...............  الدنيا في فقرال على ُأصبر ؟ الجنة الداخلين أوائل في تكون أن أتريد
  ٣٩٤  ....................................  عفيفًا آن ؟ الجنة الدخلين أوائل من تكون أن أتريد
  ٣٩٤  .  احتسبيه ؟ الجنة إلى سقطك يجرك أن أتريدين لها قل نسائه أحدى سقطت من يا

  ٣٩٥  ................................  أمامك وأجعله بالقرآن أعمل ؟ للجنة يقودك قائد أتريد
 العلم وطلب الخير وخصال بالصدق عليك ؟ الجنة إلى يهديك طريق ، سبيل أتريد

  ٣٩٥  ......................................................................................  الشرعي
 الصواب تحري أي الشهادتين في اإلخالص مع سدد ؟ الجنة في تسلك أن أتريد
  ٣٩٦  .......................................  تفريط وال إفراط غير من الشرعي العمل وأقصد
  ٣٩٦  .....................................  اهللا في إخوانك زر ؟ الجنة أهل من تكون أن أتريد
 على عؤود ودود يكن أن عليهن لهن قل ؟ الجنة أهل من يكون أن أيردن نسائك سل

 بيد تأخذ أن عليها زوجها من هي غضبت أو زوجها عليها غضب وإذا أزواجهن
  ٣٩٧  ..................................................................  عنها يرضى حتى ازوجه
  ٣٩٨  ....................  وتعفف لألقرباء قلبك ورق أعدل ؟ الجنة أهل من تكون أن أتريد
 أمر عن تتخلف ال ؟ اآلن من رأسك عند العين والحور الجنة ملوك من تكون أن أتريد
  ٣٩٨  .............................................................................................  اهللا

  ٣٩٩  السجود بكثرة عليك ؟ الجنة في وسلم عليه اهللا صلى النبي برفقة تكون أن أتريد
  ٤٠٠  ...................  الكبائر تعمل ال ؟ الجنة وسط في اهللا رسول برفقة تكون أن أتريد
  ٤٠٠  .......................................  له استغفر ؟ الجنة في أبوك درجة ترفع أن أتريد
  ٤٠١  الصفوف في الفرج سد ؟ الجنة في بيت لك ويبنى الجنة في درجة ترفع أن أتريد
 فأتي السوق دخولك عند الغفلة من نفسك أحفظ ؟ الجنة في بيت لك يكون أن أتريد
  ٤٠١  .................................................................................  دخوله بدعاء
وبعدهن الفرائض قبل الرواتب السنن على حافظ ؟ الجنة في بيت لك يكون أن أتريد

  .................................................................................................  ٤٠٢  
  ٤٠٣  .............  العصر قبل رآعات أربع على حافظ ؟ الجنة في بيتًا لك يكون أن تريد أ
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  ٤٠٣  .............................  الدنيا في مسجدًا أبنى ؟ الجنة في بيتًا لك يكون أن تريد أ
  ٤٠٤  ..........................................  بها وتصدق قبور أحفر ؟ الجنة في بيت أتريد
 وإن هللا إن وقل اهللا أحمد ؟ أوالد لك مات من يا الحمد بيت يسمى نةالج في بيت أتريد
  ٤٠٤  .................................................................................  راجعون إليه
  ٤٠٤  ...............................................  أخالقك حسن ؟ الجنة أعلى في بيت أتريد
  ٤٠٤  ..................................  مازحًا ولو الكذب اترك ؟  الجنة وسط في ببيت أتريد
  ٤٠٥  ..........................  محقًا آنت وإن الجدال اترك ؟ الجنة  ضواحي في بيت أتريد
 غرف أعلى في بيت منهم ثالثة ، بيتين ، الجنة في بيت من أآثر لك يكون أن أتريد
  ٤٠٥  ..................................................................  باهللا اإليمان حقق ، الجنة
 عين ال ما والشرف واللذات النعيم من فيها خاصة مواصفات لها الجنة في غرفا أتريد
 عامل ، الصيام أدم ، السالم أفشيو ، الناس أطعم ، الليل قم ؟ سمعت أذن وال رأت
  ٤٠٦  ..........................................................................  الكالم بطيب الناس
  ٤٠٧  ..........................................  األعمال بصالح عليك ؟ الجنة في غرف أتريد
 آن ؟ والمقام المقر حسن فيها وتجد والسالم يةالتح فيها تلقى الجنة في غرفة أتريد
  ٤٠٧  .............................  اآليات هذه في مواصفاتهم جاءت التي الرحمن عباد من

  ٤٠٨  .........  اهللا في حبًا االجتماعية عالقاتك أجعل ؟ أعمدة على الجنة في غرف أتريد
  ٤٠٩  ................  العدو لقاء عند تلتفت ال ؟ الجنة من العال الغرف في تنطلق أن أتريد
  ٤٠٩  .................................  اهللا بتقوى عليك ؟ الجنة في غرف فوقها غرف أتريد

  ٤١٠  ............................  مرات عشر اإلخالص سورة أقرأ ؟ الجنة في قصرًا تريد أ
  ٤١٠  ...........................  اهللا في إخوانك وزر المرضى عايد ؟ الجنة في منزل أتريد
  ٤١٠  .....................................  للمساجد الذهاب على حافظ ؟ الجنة في نزًال أتريد
  ٤١١  .............  المرضى عايد ؟ الجنة في حديقة ، الجنة في بستان لك يكون أن أتريد
  ٤١١  ..................................................  واحمده اهللا سبح ؟ الجنة في نخل أتريد
  ٤١٢  .................  والتكبير والتهليل والتحميد بالتسبيح عليك ؟ الجنة في شجر أتريد
  ٤١٢  ...  باهللا إال قوة وال حول ال قل ؟ الجنة في لنخ ، الجنة في شجر لك يكون أن أتريد
  ٤١٣  ..............................................  خطيئتك على أبكي ؟ الجنة في طوبى أتريد
  ٤١٣  .......................................  الصالحة باألعمال عليك ؟ الجنة في طوبى أتريد
  ٤١٣  .........................باهللا إال قوة وال حول ال قل ؟ الجنة في آنز لك يكون أن أتريد
  ٤١٣  .................................................  أمك بر ؟ الجنة في القرآن تقرأ أن أتريد
  ٤١٤  ........  الدنيا في الخمر أترك ؟ الجنة أي المطهرة الدار في الخمر تشرب أن أتريد
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 ، الناس أيدي في عما أزهد ؟ بالجنة  وسلم عليه اهللا صلى النبي لك يتكفل أن أتريد
  ٤١٤  ......................................................................  اهللا إال تسأل وال فتعف

 وصون والوعود األمانة أحفظ ؟ الجنة وسلم عليه اهللا صلى النبي لك يكفل أن أتريد
  ٤١٥  ................................................  اآلخرين أذى من ويدك الكذب من لسانك
 من فرجك واحفظ لآلخرين األذى من لسانك احفظ ؟ الجنة دخولك على ضامن أتريد
  ٤١٥  .........................................................................................  الحرام
 أرآانها في الصالة على حافظ ؟ الجنة به يدخلك عهدًا اهللا عند لك يكون أن أتريد

  ٤١٥  ..........................................................................  وسننها وواجباتها
 إيمانك مع وصوم صلي ؟ الجنة دخول في عليه حقًا لهم اهللا جعل ممن تكون أن أتريد
  ٤١٦  .................................................................................  ورسوله باهللا
  ٤١٧  ............................  مانكإي مع الصالحة باألعمال عليك ؟ الفردوس جنة أتريد
  ٤١٧  .........  اآليات هذه في جاء بما أعمل ؟ األعلى الفردوس ورثة من تكون أن أتريد
  ٤١٨  ......................................  اهللا فيها يذآر التي بالمجالس عليك ؟ الجنة أتريد
  ٤١٨  ......................................................  تغضب ال ؟ الجنة لك تكون أن أتريد
  ٤١٨  ........................................................  تزني ال ؟ الجنة لك تكون أن أتريد
  ٤١٩  ..............  الموت حتى عليه اعتدي إن مالك عن دافع ؟ الجنة في تكون أن أتريد
  ٤٢٠  ....................  بالحق أقضي ؟ الناس في تقضي من يا الجنة في تكون أن أتريد
  ٤٢٠  ....................  األيتام مصلحة على قم ؟ اهللا رسول مع الجنة في تكون أن يدأتر

  ٤٢١  .............................  أحد اهللا هو قل اإلخالص سورة  حب ؟ الجنة دخول أتريد
 مع عيسى بعبودية شهادتك أجمع ؟ عمل من عليه أنت ما على نةالج تدخل أن أتريد

  ٤٢١  ....................................................  حق والنار حق الجنة وأن الشهادتين
  ٤٢١  ...................  الجماعة في والعصر الفجر صالة على حافظ ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٢٢  ....  أزواجهن رضا يكسبن أن عليهن لهن قل ؟ الجنة يدخلن أن أيردن نسائك سل
  ٤٢٢  ..........................  قلبك من يقينًا المؤذن وراء اآلذان ردد ؟ الجنة دخول أتريد

  ٤٢٣  .............  إليه أمرك وفوض هللا فستسلم مضجعك أخذت إذا ؟ الجنة دخول تريد أ
  ٤٢٤  ........................  النوم عند االستغفار بسيد باإلتيان عليك ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٢٤  .................  اهللا على وتوآل تتشاءم وال تفاءل ؟ حساب بغير الجنة دخول أتريد
  ٤٢٥  ...............  وأحزانهن المعيشة ضيق في البنات على أصبر ؟ الجنة دخول أتريد
 ومن العامة المسلمين أموال ومن الكبر من نفسك احفظ ؟ الجنة تدخل أن أتريد

  ٤٢٥  ................................................................  الديون تسديد في الُمماطلة
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  ٤٢٥  ...............................................  الرحم بصلة عليك ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٢٦  ............  إليك يؤتى أن تحب بما الناس إلى تأتي أن عليك ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٢٦  ...............  عليهن الذآور تؤثر وال واألخوات البنات راعي ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٢٧  .........................................................  األرامل أآفل ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٢٧  ............................................  اهللا إال إله ال أنه أعلم ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٢٨  .............بهم اإلعجاب من واحذر والمشرآين الكفار تود ال ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٢٨  .........................................  ورسوله اهللا بطاعة عليك ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٢٨  ........  نفس بطيب زآاتك واخرج وقتها يف بالصالة عليك ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٢٩  .................................................  اهللا لوجه تصدق ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٢٩  .......................  يةالمن تأتيك حتى النوم وبعد قبل اهللا اذآر ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٠  .............................................  بالحيوان رحيمًا آن ؟ الجنة تدخل أن أتريد
 ناآبائ يدخل حتى الجنة ندخل ال لربهم الموتى أبنائك يقول أن أوالد له مات من يا أتريد

  ٤٣١  .........................................................................  موتهم على أصبر ؟
  ٤٣١  .................................  بالغيب اإليمان في يقين على آن ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣١  ......................  وصلي للصالة أذن ؟ الرعي في تعمل من يا الجنة دخول أتريد
  ٤٣٢  ................  بسالم بيتك ودخول للمسجد الذهاب على حافظ ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٢  .............................................................  سمحًا آن ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٣  ...................................  البر وأعمال الصدقة بين أجمع ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٣  ...................  النقد بعض عن له تجاوز أو المعسر أنظر ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٣٤  .........  والحقد والغل الحسد من خاليًا رحيمًا لينًا رقيقًا آن ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٣٤  ...................................  الخلق وحسن بالتقوى عليك ؟ الجنة تدخل أن أتريد
  ٤٣٥  .........................  عنهم تنعزل وال والصالح الخير أهل الزم الجنة دخول أتريد
  ٤٣٥  .............................  والمعاصي الذنوب من بالتوبة عليك ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٦  .................................................  التوحيد معنى حقق ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٦  .....................................  ولي وال نبي ال ندًا هللا تجعل ال ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٦  ...  ذلك على حالك آخر ونيك حتى األبيض اللباس على حافظ ؟ الجنة دخول أتريد
ذلك على حالك آخر يكون حتى بالتهليل لسانك ترطيب على حافظ ؟ الجنة دخول أتريد

  .................................................................................................  ٤٣٧  
  ٤٣٧  .........................................  الحرام ودع لبالحال عليك ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٧  .............  وزآاة وصيام صالة من اإلسالم أرآان على حافظ ؟ الجنة دخول أتريد
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  ٤٣٨  .............................  هاب وأتي الحسنى اهللا أسماء أعرف ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٩  ...............  وسلم عليه اهللا صلى المصطفى هدي على حافظ ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٣٩  ..........................................  شرورك من الناس أحفظ ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٤٠  .................................  الصالة وبعد نومك عند اهللا سبح ؟ الجنة دخول أتريد
  ٤٤٠  ..............................................  الصيام من أآثر ؟ الجنة يدخلك عمل أتريد
 والتحميد التسبيح من أآثر ؟ عظمك ورق سنك آبر من يا الجنة يدخلك عمل أتريد

  ٤٤١  ...............................................................  والحوقلة والتهليل والتكبير
  ٤٤٢  ......................  والمستحبات الفرائض على أحرص ؟ الجنة يدخلك عمل أتريد
  ٤٤٣  ...................................  األخالق بمكارم عليك ؟ الجنة أعمال من عمل أتريد
 يستطيع ال من وساعد المغلوب ساعد ؟ الجنة تدخلك حتى بيدك تأخذ أعمال أتريد
  ٤٤٣  ........................................................................................  الكسب
  ٤٤٤  ............................  أذن ؟ ) الجنة به تستحق ( الجنة به لك توجب عمل أتريد
  ٤٤٥  ............................................  البنات ربي ؟ الجنة به لك توجب عمل أتريد
  ٤٤٥  ................  صالتك في وأخشع وضوئك أحسن ؟ الجنة به لك يوجب عمل أتريد
  ٤٤٦  ...............  اإلخالص سورة أحد اهللا هو قل أقرأ ؟ الجنة به لك يوجب عمل أتريد
  ٤٤٦  ............................................  يتامى تكفل ؟ الجنة به لك يوجب عمل دأتري
  ٤٤٧  .....................................  ودينك ورسوله باهللا أرضى ؟ الجنة تجب أن أتريد
  ٤٤٧  ..........................  نفسك مانبحر ولو بناتك أعطى ؟ الحنة لك توجب أن أتريد
 جنازتك في عليك يثني من تجد آي بالناس عالقتك حسن ؟ الجنة لك توجب أن أتريد
  ٤٤٨  ....................................................................................  حسنًا ثناًء
 الشمس طلوع إلى الفجر صالتك بعد مصالك في لسأج ؟  الجنة به تستحق عمل أتريد
  ٤٤٨  .......................................................................................  هللا ذاآرًا
 سواء الحبيب موت على األجر واحتسب اصبر ؟ الجنة إال جزاء له ليس عمل أتريد
  ٤٤٩  .....................................................................  غيره أو أخ أو ابن آان
  ٤٤٩  .................................................  حج ؟ الجنة إال جزاء له ليس عمل أتريد
  ٤٤٩  .........................  والعمرة الحج بين تابع ؟ الجنة إال ثواب له ليس عمل أتريد
  ٤٥٠  ..................  ؟ لك وتطيب الجنة دون عمل على ثواب لك اهللا يرضى ال نأ أتريد
  ٤٥٠  .......................................................................  اإلخوان بزيارة عليك
 األمراض على بالصبر يكعل ؟ الجنة إال عمل على ثواب لك اهللا يرضى ال أن أتريد

  ٤٥٠  ....................................................................................  والمصائب
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  ٤٥١  ................  الكرسي آية اقرأ ؟ الموت إال الجنة عن يمنعك ال به تأتي عمل أتريد
  ٤٥١  ...................................  بالسالم ابدأه ؟ نةالج إلى هجرك من تسبق أن أتريد
  ٤٥٢  ............................................  الموتى آفن ؟ الجنة وإستبرق سندس أتريد
  ٤٥٢  .....................................  الطريق من األذى أمط ؟ الجنة في تتقلب أن أتريد
 هذه في جاءت التي األعمال أصحاب من آن ؟ الجنة في المكرمين من تكون أن أتريد
  ٤٥٢  .........................................................................................  اآليات
  ٤٥٤  ..........................................................................................  ختامًا

  ٤٥٥  ......................................................................................  الفهرس

  
 


