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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ادلقدمة

 
 اٟتمد هلل وحده، والصالة والسالـ على من ال نيب بعده، وبعد:

أخبار اٞتنة والنار فال أعرؼ عنها إال أفَّ ىناؾ جنة  كنت أٝتع
ونارًا، فأدعو هللا أف يدخلٍت اٞتنة ويعيذين من النار دعاَء بارٍد 

ر اٞتنة والنار وشروحاهتا واستعاذَة غافٍل، ولكن ١تا اطلعت على أخبا
تغَتَّ الوضع عندي؛ فإذا ٝتعت بذكر اٞتنة تاقت نفسي إليها، وحنَّت 
٢تا، وأخذت أدعو هللا من كل قليب أف يدخلٍت اٞتنة، وإذا ٝتعُت 
بذكر النار حزنت وخفت على نفسي، وأخذت أستعيذ باهلل من كل 

 قليب أف يعيذين من النار، وما يقرب إليها من سوء.
النافذة على داري »يت أف أكتب لك أخي ا١تسلم ىذه ورأ

، وعرضتها عرًضا سنص كلَّ دار على حدة؛ ليجلي «النعيم واٞتحيم
لك حقيقة كل داٍر؛ عسى أف يبعثك ذلك على الرغبة يف الفوز بدار 
السالـ، وعلى الرىبة من دار البوار، وجعلت كل نافذة يف مبحث 

اف والتقوى، وهترب من دار مستقل لكي تطلب دار السالـ باإلشن
اٞتحيم باجتنناب الشرؾ وترؾ ا١تعاصي، وقد وصفُت كلَّ واحدة منها 
حسبما ورد يف الكتاب والسنة حىت لكأف القارئ عندما ينهي آخر 
خرب منها قد رآىا بأّـِ عينيو، وعاش فيها ببدنو ونفسو، فهات يدؾ أنا 

من اٟتبور وأنت لنطلع عرب ىذه النافذة ساعة على ما ىنالك 
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والسرور، وما ىنالك من السعَت والشرور قبل يـو البعث والنشور، 
وندعو هللا الكرًن الوىاب أف يتداركنا برٛتتو، وأف ييسر لنا األسباب 
اليت تقربنا من دار الكرامة، وأف زنوؿ بيننا وبُت ما يقربنا من دار 

 ا٢تواف.
 

 كتبو
 عبد الرمحن اليحٍن

 ٕٗٙٓٓص.ب:  –أهبا 
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 نافذة على دار النعيم
 

كتبت لك ىذه ا١تذكرة لغرض نبيل، نافذة على دار النعيم، 
وصغتها على شكل ْتث لطيف، قُػْلتها بلساين وقيَّدهتا ببناين، 
قصدت هبا وجو هللا ونفع إخواين، ووصفت لك نعيمها وسرورىا حىت 
لكأنك تراىا فتشتاؽ نفسك وزنسن عملك ويعظم رجاؤؾ؛ فإف من 

جا شيًئا طلبو، ولست أعٍت بالرجاء رجاء من ينهمك يف ا١تعاصي ر 
مع التعويل على كـر هللا وعفوه من غَت توبة وال عمل؛ فهذا يف 

 اٟتقيقة غرور.
 ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػو النجػػػػػػػػػػػػػػػػػاة و  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػلك مسػػػػػػػػػػػػػػػػػالكها

 
  

 إف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفينة ال ٕتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   
لكن الرجاء احملمود يكوف بعد بذؿ األسباب واالجتهاد يف  

فال يوصل إىل اٞتنة إال على جسر من التعب؛ فقد جعل هللا  العمل؛
طريق اٞتنة وعرًا وحفَّو با١تكاره والصعوبات؛ فهو زنتاج منك إىل 

؛ ففي اٟتديث:  أال مشمر »احتياط واحًتاز وتشمَت وَجدٍّ وعـز
 .[]رواه البزار «ال خطر ذلا للجنة، فإن اجلنة

هنايتو اٞتنة، وإذا بلغ  ورغم صعوبة طريق اٞتنة وعظم تكاليفو فإف
العبد تلك الدار وجد فيها ما تشتهيو األنف  وتلذ األعُت وىم فيها 

 خالدوف، وجد نعيًما صافًيا دائًما وسعادة أبدية.
إف الواحد إذا بٌت لو دارًا يف الدنيا تعب ونصب، وقد يسقط 
أثناء البناء فتنكسر رجلو، ومع ذلك يصرب ويستمر يف البناء؛ فكيف 
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أف تتخذ دارًا ّتوار رب العا١تُت وقصورًا يف عليُت، لبنة من ذىب  تريد
ولبنة من فضة، حصباؤىا الدر والياقوت، وفرشها بطائنها من 

 إستربؽ، وحور عُت، وال تبذؿ أدىن مهر ٢تا.
يقوؿ زنِت بن معاذ: قلوب من التقوى خراب، وذنوب كعدد 

اب وجوار الرماؿ، وأعماؿ كالسراب، وتطمع يف الكواعب األتر 
 الكرًن الوىاب، ىيهات ىيهات.

وإذا عرفت ىذا كلو فإليك ىذه النافذة على دار النعيم لًتى ما 
يف حشوىا من مسرات وأصناؼ اللذات. ومصدر حديثنا عن دار 
السالـ ىو الكتاب والسنة؛ إذ األوؿ كتاب من أوجدىا وخلق أىلها 

 ت أقدامو أرضها.وعرفهم ٢تا، أما السنة فإهنا أخبار من دخلها ووطأ
ٚتعتها لتكوف ىذه النافذة للمحزوف سلوة، وللمشتاؽ جلوة، 
و٤تركة للقلوب، وحادية للنفوس، ويزيد الناظر فيها إشنانًا، وينزر للجنة 
كأنو يشاىدىا عيانًا، وجل ا١تقصود هبا بشارة أىل اإلشناف، و٤تركة 
أوانا للهمم إىل دار األماف، نسأؿ هللا أف رنعل أعلى الفردوس م

 ومثوانا بفضلو ورٛتتو.
أخي القاري ىات يدؾ نتجوؿ قلياًل يف دار السالـ بُت أهنار 
اٞتنة واألشجار وا٠تدـ وا١تطاعم وا١تشارب وسائر ألواف النعيم 

 والسرور؛ لنمتع النف  ساعة قبل قياـ الساعة.
فإذا خرج أىل اٞتنة من قبورىم ينفضوف عن رؤوسهم الًتاب، 

 الذي أذىب عنا اٟتزف، يستقبلوف بنوؽ بي  ويقولوف: اٟتمد هلل
عليها رحاؿ الذىب وأزمتها الزبرجد،   تر ا٠تالئق مثلها، يركبوف 
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عليها حىت يضربوا أبواب اٞتنة وىم راكبوف، تُقاد ىذه النوؽ ويسَتوف 
َقْوا رَب َُّهْم عليها ويتجهوف إىل اٞتنة، يقوؿ هللا تعاىل:  َوِسيَق الَّذيَن ات َّ

. [ٖٚ]الزمر:  جْلَنَِّة زَُمًرا َحَّتَّ ِإَذا َجاُءوَىا َوفُِتَحْت َأبْ َوابُ َهاِإََل ا
ُُم اأَلبْ َوابُ فتفتح ٢تم أبواب اٞتنة؛ ألف هللا قاؿ عنها   ُمَفتََّحًة ذَل

، فإذا رأوىا من بعيد تكاد أكبادىم تتفطر فرًحا وشوقًا [ٓ٘]ص: 
، وكلما اقًتبوا منها وىم يروهنا أمامهم، ويدروف أهنم إليها سائروف

يبتهجوف حىت يدخلوا بعد ذلك ىذه الدار ا١تباركة الطيبة أرُضها، 
 والَعْذب شراهبا.

ورندوف طيب رزنها من مسَتة سنُت عديدة ومسافات شائعة، 
وإن رحيها ليوجد »رائحة عبقة وزكية ٘تأل جنباهتا، ففي مسند أٛتد 

رحيها ليوجد من وإنَّ »وعند البخاري:  «من مسًنة سبعٌن عاًما
تراح رائحة اجلنة »، وورد أيًضا ٜتسمائة عاـ «مسًنة أربعٌن عاًما

من مسًنة مخسمائة عام، وال جيدىا منَّان بعملو، وال عاق، وال 
 .]رواه الطرباين[ «ن مخرمدمِ 

وىذه األحاديث تدلنا على طيب اٞتنة ألىلها، وقد أشهدنا هللا 
لتدلنا على ما ىنالك، وريح اٞتنة  يف ىذه الدار دناذج للروائح الطيبة؛

يشًتؾ أىل اٞتنة يف إدراكو من قُرب وبُعد إال بع  العصاة ال رندوف 
رزنها يف العرصات، وريح اٞتنة ونفسها حاٍد ألىل اٞتنة زندوىم 
إليها، سبحاف هللا العظيم! ىل يوجد يف ىذه الدنيا دار أو طيب 

د من مسافة مائة يوجد رزنو من مسافات بعيدة ىكذا؟ بل ىل يوج
مًت فقط؟! فيساقوف على نوؽ اٞتنة حىت إذا وصلوا إىل أبواب اٞتنة 
وىي ٙتانية أبواب، وجدوا عندىا شجرة يف أصلها عيناف ٕترياف، 
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فيشربوف من إحداذنا فال تًتؾ يف بطوهنم قذى وال أذًى إال رمتو، 
ويذىب ما يف قلوهبم من غل، ويغتسلوف من األخرى فتجري عليهم 

 .«رة النعيم، فال تشعث رؤوسهم، وال تتغَت أبشارىم بعد ىذا أبًدانض
 رواه ابن أيب شيبة، فتشرؽ ألواهنم وتصفو وجوىهم.

* أما صفة أبواب اٞتنة فصفائحها من ذىب، وحلقها ياقوت 
 .]رواه ابن أيب الدنيا كما يف الرتغيب[أٛتر 

* وأما سعتها فهي يف غاية الوسع والكرب حىت إف ما بُت 
وإن ما بٌن ادلصراعٌن »ا١تصراعُت مسَتة أربعُت سنة، ففي اٟتديث: 

من اجلنة مسًنة أربعٌن سنة، وليأتٌن عليها يوم وىو كظيظ من 
وأول َمْن يدخل اجلنة »رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم:  .«محاز ال

فإذا وصلوا أبواهبا نادى  .«فيستفتح فتفتح لو أبواهبا زلمد 
، سالـ من اآلفات، [ٙٗ]احلجر:  وَىا ِبَسالٍم آِمِنٌنَ اْدُخلُ ا١تنادي: 

آمنُت من ا١تخاوؼ، فال موت وال مرض وال ىمَّ وال جوع وال عطش، 
إنَّ لكم أن تصحوا فال تسقموا أبًدا، »ففي اٞتنة ينادي ا١تنادي: 

وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبًدا، وإن لكم أن تشبوا فال هترموا 
َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَّةُ تنعموا فال تبأسوا أبًدا، أبًدا، وإن لكم أن 

رواه مسلم عن أيب ىريرة  ،«[ٖٗ]األعراف:  أُورِثْ ُتُموَىا ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
. 

فيا ٢تا من فرحة عظيمة وىم يدخلوف من تلك األبواب ويزدٛتوف 
ؿ تستقبلهم عليها ازدحاـ اإلبل العطاش إذا وردت ا١تاء، وبعد الدخو 

ا١تالئكة هتنئهم بسالمة الوصوؿ بعد السفر الطويل بالفوز العظيم 
 ِار  .[ٕٗ]الرعد:  َسالـٌ َعَلْيُكْم ٔتَا َصبَػْرًُبْ َفِنْعَم ُعْقََب الدَّ
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* أما وصف نعيم اٞتنة ففوؽ ما يدور يف ا٠تياؿ وسنطر بالباؿ، 
حبابو، ومألىا وكيف يقدر َقْدر دار غرسها هللا بيده وجعلها مقًرأ أل

من رٛتتو، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها با١تلك الكبَت، 
وأودعها ا٠تَت ْتذافَته، وطهَّرىا من كل عيب ونقص، فقد أخربنا ربَّنا 
يف كتابو عما أعدَّه من الكرامة لعباده ا١تؤمنُت من أصناؼ ا١تطاعم 

عساًل وٜترًا، وماء، وا١تناكح وا١تساكن وا١تالب ، فأخربنا أف فيها لبًنا و 
وٟتًما، وحريًرا، وفضًَّة، وذىًبا، وفاكهة، وحورًا، وقصورًا، ولي  يف 
الدنيا ٦تا يف اٞتنة إال التوافق يف األٝتاء؛ لكنها ٗتتلف يف الطعـو 
والروائح؛ ففيها ما   تَر عُت، و  تسمع أُُذف، و  سنطر على قلب 

 بشر.
كبد   فزيادة»وؿ طعامهم * أما ٖتفة أىل اٞتنة إذا دخلوىا وأ

رواه مسلم، والتحفة ىي ما رنعل للضيف قبل الطعاـ  «احلوت
ويهدى لو وسنص ويالطف بو، وىي من عادة العرب إذا ذْتوا 

وزائدة  »للضيف يتحفونو بالكبد إيداًما لو قبل الطعاـ، قاؿ النووي: 
 ىي القطعة ا١تنفردة ا١تتعلقة يف الكبد وىي أطيبها.« كبد اٟتوت
. «فينحر ذلم ثور اجلنة يأكل من أطرافها»أوؿ طعامهم  أما

 .]رواه مسلم[
 

* أما قصور اٞتنة وخيامها فيبٌت ألىل اٞتنة مساكن طيبة حسنة، 
ُْم ُغَرٌف ِمْن فَ ْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة لبنة من ذىب ولبنة من فضة:  ذَل

كمات مزخرفات ؛ مبنيات ٤ت[ٕٓ]الزمر:  ََتِْري ِمْن حَتِْتَها اأَلنْ َهارُ 
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إن يف اجلنة غرفًا يرى ظاىرىا »عاليات، ويف مسند أٛتد وابن حباف 
من باطنها، وباطنها من ظاىرىا، أعدىا هللا دلن أطعم الطعام وأالن 

ويف اٟتديث:  «الكالم، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام
]رواه  «رأى قصًرا من ذىب لُعمر يف اجلنة أن رسول هللا »

 ، وىذا القصر ال مطمع فيو يف الدنيا.خاري[الب
ويف اٞتنة خياـ عجيبة، والسؤاؿ: ما شكل تلك ا٠تياـ؟ وما 
نوعها؟ وما ىي مادَّة تكوينها؟ وما مدى حسنها وٚتا٢تا؟ وقد توىلَّ 

؛ فهي من لؤلؤة واحدة ٣توفة اإلجابة على ىذه األسئلة رسوؿ هللا 
الروايات: وعرضها ستوف  طو٢تا يف السماء ستوف مياًل، ويف بع 

إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة رلوفة، طوذلا »مياًل 
ستون مياًل، للمؤمن فيها أىلون يطوف عليهم ادلؤمن فال يرى 

 .]رواه مسلم[ «بعضهم بعًضا
وقد سئل أحد ا١تهندسُت: لو أردنا أف نقيم خيمة فقاؿ: حنتاج 

ئة كيلو يف مائة كيلو، سبحاف هللا إىل قاعدة ٢تا مثل مدينة الرياض، ما
خيمة واحدة لرجل واحد مثل مدينة كاملة يسكنها أكثر من ثالثة 

 ماليُت!
أما ٙتارىا فنسأؿ هللا العظيم أف يطعمنا منها؛ فليست كثمار 
الدنيا؛ إف ٙتار الدنيا تأٌب يف بع  الفصوؿ وتُفقد يف وقت آخر، 

قت آخر؛ أما ٙتار وتكسو أشجارىا األوراؽ يف وقت وتسقط يف و 
ُأُكُلَها اٞتنة فُأكلها دائم وظلها، فال تنقطع وتوجد يف كل أواف 

. وٙتار اٞتنة سهلة ا١تناؿ قريبة ا١تتناوؿ؛ [ٖ٘]الرعد:  َداِئٌم َوِظلَُّها
حىت ولو كانت الثمرة يف أعايل األشجار فأراد َأْخذىا القًتبت منو 
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 ًَوُذلَِّلْت ُقُطوفُ َها َتْذِليال وما يف اٞتنة شجرة إال [ٗٔنسان: ]اإل .
ما يف اجلنة شجرة إال وساقها »و٢تا ساؽ من ذىب؛ ففي اٟتديث: 

 .]رواه الرتمذي[ «من ذىب
وتربتها زعفراف ومسك، يقوؿ ابن كثَت: إذا كاف الساؽ ذىبا 
والًتاب مسكا فما ظنك ٔتا يتولد منها! إنو ال يتولد منها إال الثمار 

نيفة؛ فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر شجرة السدر يف الرائقة الناضجة األ
الدنيا ال تثمر إال ٙترة ضعيفة وىي النبق، وشوكها أكثر من ٙترىا، 
وكذلك شجرة الطلح ال يراد منها يف الدنيا إال الظل لكنها يف اٞتناف 

فقال: يا  أن أعرابًيا جاء إَل النيب »ٗتتلف؛ ففي اٟتديث: 
نة شجرة مؤذية، وما كنت أرى يف اجلنة رسول هللا، ذكر هللا يف اجل

إن هللا خضده، فجعل : شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول هللا 
مكان كل شوكة مثرة ينفتق عنها سبعون لونًا من الطعام ال يشبو 

 .]رواه أمحد وابن ادلبارك[ «لون لونًا
مثر اجلنة أمثال القالل »* أما صفة الثمر ففي اٟتديث: 

ًضا من اللنب، وأحلى من العسل، وألٌن من الزبد، أشد بيا ؛والدالء
رواه ابن ا١تبارؾ. وورد أف الرجل إذا قاؿ: سبحاف  «.وليس فيها عجم

هللا ُغرست لو خنلة يف اٞتنة، لثمرىا فقط ٜت  صفات: أحلى من 
العسل، أشد بياضا من اللنب، وألُت من الزبد، ولي  فيها عجم، 

 والثمرة كالتي .
َوَساِرُعوا ِإََل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها : * أما سعة اٞتنة

َمَواُت َواأَلْرضُ  ؛ ففي مسند أٛتد أف ىرقل [ٖٖٔ]آل عمران:  السَّ
دعوتين إَل جنة عرضها السموات  كإن»: كتب إىل النيب 
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سبحان هللا فأين الليل إذا : واألرض فأين النار؟ فقال النيب 
 ابن كثَت: زنتمل معنيُت: قاؿ «جاء النهار
أنو ال يلـز من عدـ مشاىدتنا الليل إذا جاء النهار أال يكوف  -ٔ

 يف مكاف آخر وإف كنا ال نعلمو.
 وكذلك النار تكوف حيث يشاء هللا؛ فقد سئل الرسوؿ  -ٕ

 الليل أرأيت»عن اٞتنة عرضها السموات واألرض فأين النار؟ فقاؿ: 
الرجل: حيث شاء هللا، فقاؿ:  فقاؿ «إذا جاء فأين النهار؟!

 .«كذلك النار تكون حيث شاء هللا»
* أما صفة الرجاؿ يف اٞتنة فيدخل أىل اٞتنة اٞتنة على أكمل 
صورة وأٚتلها؛ على صورة أبيهم آدـ، فقد خلقو هللا بيده وأحسن 

يدخل أىل »صورتو، أسناهنم وألواهنم وطو٢تم واحد، ففي اٟتديث: 
ا جعاًدا ومكحلٌن، أبناء ثالث وثالثٌن، وىم اجلنة جرًدا مرًدا بيضً 

 . رواه أٛتد.«على خلق آدم ستون ذراًعا يف سبعة أذرع
يقوؿ ابن كثَت: ويف ىذا الطوؿ والعرض والسن من اٟتكمة ما ال 
سنفى؛ فإنو أبلغ وأكمل يف استيفاء اللذات، وألنو أكمل سن القوة 

ؿ اللذة وقوهتا؛ مع عظم آالت اللذة، وباجتماع األمرين يكوف كما
والذي نفسي بيده، »ْتيث يصل الواحد مائة عذراء، ففي اٟتديث: 

رواه  «قوة مائة رجل يف األكل والشرب واجلماع ىإن أحدىم ليعط
 «أن أىل اجلنة إذا جامعوا نساءىم ُعْدن أبكارًا»الدارمي. وورد 

رواه الطرباين، وىم يف ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن 
يئة وطيب العيش، وذلك على الدواـ ٓتالؼ نعيم الدنيا؛ فإف ا٢ت
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الواحد يسأـ من زوجتو وإف كانت ٚتيلة، وشنل من قصره وإف كاف يف 
غاية اٟتسن؛ ألف العادة هتوف ذلك، أما اٞتنة فهم يف زيادة من طيب 

 العيش.
َونَ َزْعَنا َما يف * أما أخالؽ أىل اٞتنة وقلوهبم فيقوؿ هللا تعاىل: 

؛ [ٚٗ]احلجر:  ُصُدوِرِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلٌنَ 
فتالقت قلوهبم ووجوىم، فخلقهم يف باطنهم واحد، ونفوسهم 

ال اختالف بينهم وال »صافية، وأرواحهم طاىرة زاكية، ويف اٟتديث: 
تباغض، قلوهبم على قلب رجل واحد، يسبِّحون هللا بكرًة 

 .ه البخاري[]روا «وعشيَّة
* أما نساء أىل اٞتنة فلسن كنساء الدنيا؛ فإهنن مطهرات من اٟتي  
والنفاس والبصاؽ وا١تخاط والبوؿ والغائط، وقد شهد هللا ٟتور اٞتنة باٟتسن 

عن ٚتاؿ نساء اٞتنة،  واٞتماؿ، وحسبك ذلك، وقد حدَّثنا رسوؿ هللا 
 أىل األرض ولو أن امرأة من أىل اجلنة اطلعت إَل»ففي اٟتديث: 

يعين اخلمار  –لى رأسها ضاءت ما بينهما، ودلألهتا رحيًا، ولنصيفها عأل
 .]رواه البخاري[ «خًن من الدنيا وما فيها –

: ىل ٕتد وانظر إىل ىذا اٞتماؿ الذي زندث عنو رسوؿ هللا 
لو أن امرأة من نساء أىل اجلنة »لو نظَتًا يف الدنيا؛ ففي اٟتديث: 

ضوء الشمس  ض رحًيا ومسًكا، وألذىبتأشرفت دلألت األر 
 رواه الطرباين. «والقمر

إف مصابيح النهار مع قوهتا يضيع نورىا مع الشم ، وضوء 
 الشم  يضيع نوره مع نور اٟتور العُت.



 لنعيم و اجلحيمنافذة على داري ا

 

ٔٙ 

ُحوٌر َمْقُصورَاٌت يف وقد وصف هللا حور اٞتنة بوصفُت فقاؿ: 
ألسواؽ، ، فلسن والجات يف الطرقات وا[ٕٚ]الرمحن:  اخلَِْيامِ 

فلم تطمع أنظارىن لغَت  َقاِصَراُت الطَّْرفِ ووصفهن بأهنن 
: ىل نساء الدنيا أزواجهن. ومع ىذا كلو فقد سئل رسوؿ هللا 

بل نساء الدنيا أفضل من »أفضل أـ اٟتور العُت يـو القيامة؟ فقاؿ: 
بصالهتن وصيامهن »قيل: ؤتا ذلك؟ فقاؿ:  «احلور العٌن

 .ٓٔمع جػانظر اجمل «وعبادهتن
* أما أهنار اٞتنة فليست أهنار ماء فحسب؛ بل منها أهنار ا١تاء 

ُقوَن ِفيَها واللنب وا٠تمر والعسل ا١تصفى  َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َّ
ْر َطْعُمُو َوَأنْ َهاٌر ِمْن  َأنْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغًْنِ آِسٍن َوَأنْ َهاٌر ِمْن َلنَبٍ َلَْ يَ تَ َغي َّ

ىمخَْ  ارِِبٌَن َوَأنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّ ٍة ِللشَّ  .[٘ٔ]زلمد:  ٍر َلذَّ
فذكر ىذه األهنار األربعة ونفى عن كل واحد منها اآلفة اليت 
تعرض لو يف الدنيا، فآفة ا١تاء أف يأسن ويتغَت طعمو ولونو ورائحتو، 
 وآفة اللنب أف يتغَت طعمو إىل اٟتموضة، ويف ىذه األياـ يكتب على
األلباف تاريخ الصالحية، وإذا شربتو بعد ذلك تسممت وال تلومنَّ إال 
نفسك، وآفة ا٠تمر كراىية مذاقها؛ فهي ُمرَّة وتصنع من بقايا 
األطعمة ا١تتعفنة حىت إنك إذا دخلت األماكن اليت تصنع فيها 
لوجدهتا أننت من اٞتيف، وإذا شربتها فلها ٜت  آفات: ذىاب 

وتصدع الرأس، وُتضيِّع ا١تاؿ، وتنزؼ النف ، وىي العقل، وكثرة اللغو، 
أـ ا٠تبائث. وآفة العسل عدـ تصفيتو وعدـ الصرب على لسعات وخز 
النحل، وتلك األهنار يف اٞتنة ٕتري يف غَت أخاديد، ومنع هللا عنها 

 اآلفات اليت ٘تنع كماؿ اللذة هبا.
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يث: ، ففي اٟتدومن أهنار اٞتنة هنر الكوثر أعطيو رسوؿ هللا 
بينما أنا أسًن يف اجلنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الُدرِّ اجملوف، »

قلت: ما ىذا يا جربيل؟ قال: ىذا الكوثر الذي أعطاك ربك، 
ىو ». رواه البخاري، وعند أٛتد «فإذا طيبو أو طينو مسك أذفر

هنر أعطانيو هللا يف اجلنة عليو خًن كثًن، ترد عليو أمِت يوم القيامة، 
دد الكواكب، ترابو مسك، ماؤه أبيض من اللنب وأحلى آنيتو ع

 .«ناق اجلزورعمن العسل، ترده طيور أعناقها مثل أ
* أما صفة اٟتوض احملمدي فَوَرَد عند أيب بكر بن أيب عاصم: 

والذي نفسي بيده، إن »، وما اٟتوض قاؿ: قيل: يا رسوؿ هللا 
لثلج، شرابو أبيض من اللنب، وأحلى من العسل، وأبرد من ا

وأطيب رحًيا من ادلسك، وآنيتو أكثر عدًدا من النجوم، ال يشرب 
علَّق  «.منو إنسان فيظمأ أبًدا، وال يصرف عنو إنسان فًنوى أبًدا

ابن كثَت عليو يف الفنت فقاؿ: تعددت الطرؽ الكثَتة رغم أنوؼ كثَت 
 من ا١تبتدعة ا١تكابرة القائلُت ّتحوده، وخليق هبم أف زناؿ بينهم وبُت
وروده، قاؿ بع  السلف: من كذب بكرامة   ينلها، سقانا هللا منو 

 يـو القيامة.
* أما أرض اٞتنة: فما تظن يف أرضها؟ ىل ىي تراب أبي  أو 
أٛتر؟ وما حصباؤىا؟ وىل جدراف مبانيها من لنب أو أٝتنت؟ ففي 

لبنة من ذىب ولبنة من قلنا: اجلنة ما بناؤىا؟ قال: »اٟتديث: 
ا ادلسك األذفر، وحصباؤىا الُدر والياقوت، وتربتها فضة، ومالطه

الزعفران، َمْن يدخلها ينعم وال يبأس، وخيلد وال ديوت، وال يبلى 
 .]رواه الرتمذي، وانظر السلسلة[ .«ثياهبم وال ينفى شباهبم
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* أما تزاور أىل اٞتنة وتذاكر ما كاف منهم يف الدنيا من طاعات 
إذا دخل »يف اٞتناف، ففي اٟتديث:  وزالت، وما منَّ هللا بو عليهم

أىل اجلنة واشتاق اإلخوان بعضهم إَل بعض، يسًن ىذا إَل سرير 
علم أن هللا غفر أفيقول أحدمها لصاحبو:  ،ىذا حَّت جيتمعا مجيًعا

 «لنا، فيقول صاحبو: كنَّا يف موضع كذا وكذا فدعونا هللا فغفر لنا
عند الطرباين: سئل رسوؿ هللا رواه ابن أيب الدنيا وابن كثَت يف الفنت. و 

 :يزور األعلى األسفل، وال يزور »: ىل يتزاور أىل اٞتنة؟ فقاؿ
 اٟتديث. «األسفل إال الذين يتحابون يف هللا...
 قاؿ ابن كثَت زنتمل معنيُت/

 صاحب الرتبة السفلى ال يصلح لو أف يتعدى. األول:
لي  يف اٞتنة لئال يرى فوؽ ما ىو فيو من النعيم، فيحزف و  الثاين:
 حزف.

* أما لباس أىل اٞتنة فأرقى من أي ثياب صنعها إنساف؛ 
 أُتى رسول هللا »فلباسهم اٟتلل والتحلي باٟتلي، ففي اٟتديث: 

بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنو ولينو، فقال رسول هللا 
 :رواه البخاري «دلناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أفضل من ىذا .

 عن الرباء.
 

حُيَلَّْوَن فأىل اٞتنة لباسهم فيها اٟترير، وُحليهم أساور من ذىب: 
. وفوؽ [ٖٕ]احلج:  ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَىٍب َولُْؤلًُؤا َولِبَاُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ 

من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس، »ىذا ال تبلى وال تفٌت، ففي اٟتديث: 
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 .]رواه مسلم[. «ال تبلى ثيابو، وال يفىن شبابو
* أما طعاـ أىل اٞتنة وشراهبم فال دن  معو، وال يًتتب على نعيم 
اٞتنة ما يًتتب على نعيم الدنيا؛ ألف هللا جعل اٞتنة دارًا لي  فيها أذى، 
و إىل النيب  لكن أين تذىب فضالت الطعاـ والشراب؟ ىذا السؤاؿ قد ُوجِّ

  يأكلوف ويشربوف من رجٍل من اليهود فقاؿ: يا ٤تمد، أىل اٞتنة
قاؿ: فالذي يأكل ويشرب تكوف لو اٟتاجة ولي  يف «. نعم»فقاؿ: 

تكون حاجة أحدىم رشًحا يفيض من جلودىم  »اٞتنة أذى، فقاؿ: 
 .]رواه أمحد والنسائي[ «.كرشح ادلسك فيضمر بطنو

أما السحاب وا١تطر الذي يصيبهم يف اٞتنة؛ ففي حديث سوؽ 
سحابة من فوقهم فتمطر عليهم طيًبا   اٞتنة أنو يغشاىم يـو الزيارة 

رندوا مثل رزنو قط، وىذا عك  سحابة أىل النار؛ ٘تطرىم عذابًا  
كما أنشأ هللا لقـو ىود وشعب، وروى كثَت بن مرى أف من ا١تزيد يف 

. أف ٘تر السحابة بأىل اٞتنة فتقوؿ: [ٖ٘]ق:  َوَلَديْ َنا َمزِيدٌ قولو: 
رواه ابن  «.تمنون شيًئا إال مطرواماذا تريدون أن أمطركم، فال ي»

 ا١تبارؾ؛ فاهلل يثَت سحابة يف اٞتنة شنطرىم ما شاؤوا من طيب وغَته.
* أما أعلى نعيم اٞتنة فشيء يبهر العقوؿ ويشوؽ النفوس؛ وذلك إذا  
كشف الرب جلَّ جاللو اٟتجاب وٕتلى ألىل اٞتناف نسي أىل اٞتنة ما 

العُت بالنظر إىل ربِّ العا١تُت، وذلك ىم فيو من النعيم، وشغلوا عن اٟتور 
لكماؿ ٚتالو وجاللو سبحانو وتعاىل، وذكر ابن كثَت عن أيب ا١تعايل 
اٞتويٍت يف الرد على السجزي أف الرب تبارؾ وتعاىل إذا كشف ألىل اٞتنة 
اٟتجاب وٕتلى ٢تم تدفقت األهنار واصطَفَّت األشجار، وٕتاوبت السرر 

الطيور، وأشرفت اٟتور العُت. قلت: ومع ىذا   والغرفات بالصرير، وغرَّدت
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كلو إال أف أىل اٞتناف يشغلوف عن ذلك كلو بالنظر إىل رب العا١تُت، 
نسأؿ هللا الكرًن أف يرزقنا لذة النظر إىل وجهو الكرًن والشوؽ إىل لقائو يف 

إذا دخل أىل اجلنة »غَت ضراء مضرة وال فتنة مضلة، ففي اٟتديث: 
مناٍد: يا أىل اجلنة، إنَّ لكم عند هللا وعًدا  ىالنار ناداجلنة وأىل النار 

ىو؟ أَل يثقل موازيننا، ويبيض يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما 
وجوىنا، ويدخلنا اجلنة، ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف ذلم 
احلجاب فينظرون إليو، فوهللا ما أعطاىم هللا شيئًا أحب إليهم من 

 .]رواه أمحد ومسلم[ .«عينهمالنظر إليو وال أقر أل
يقوؿ ابن األثَت: فرؤية هللا ىي الغاية القصوى يف نعيم اآلخرة 
والدرجات العليا، من عطايا هللا الفاخرة، بلغنا هللا منها ما نرجو، 

 اللهم أعطنا منها فوؽ ما نرجو.
* أما أفضل ما يعطي هللا أىل اٞتنة فرضواف هللا والنظر إىل وجهو 

اجلنة: يا أىل اجلنة،  إن هللا يقول ألىل»اٟتديث: الكرًن؛ ففي 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: ىل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما َل تعط أحًدا من خلقك. فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من 

كم بعده ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواين فال أسخط علي
 .]رواه البخاري[ .«أبًدا

* أما ذبح ا١توت بُت اٞتنة والنار فيجاء با١توت كأنو كبش أملح، 
يا أىل اجلنة، ىل تعرفون ىذا؟ »فيوقف بُت اٞتنة والنار، فيقاؿ: 

وينظرون ويقولون: نعم ىذا ادلوت، ٍب يقال: يا أىل  فيشرئبون
ون: نعم ىذا النار، ىل تعرفون ىذا؟ فيشرئبون وينظرون، ويقول

ادلوت، قال: فيؤمر بو فيذبح، ٍب يقال: يا أىل اجلنة، خلود وال 
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رواه البخاري، وزاد أٛتد:  «.، ويا أىل النار، خلود وال موتموت
داد أىل النار حزنًا إَل ز فازداد أىل اجلنة فرًحا إَل فرحهم، وا»

فيأمن ىؤالء، وينقطع رجاء »، وعند ابن أيب الدنيا: «حزهنم
 .«ىؤالء

فأىل اٞتنة ال شنوتوف فيها لكماؿ حياهتم، وال يناموف لئال يشغلوا 
ال َيُذوُقوَن ِفيَها بالنـو عن ا١تالذ واٟتياة ا٢تنيئة، يقوؿ هللا تعاىل: 

. وعند الطرباين عن جابر [ٙ٘]الدخان:  اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَة اأُلوََل 
أخو ادلوت، وإن  النوم»: أيناـ أىل اٞتنة؟ فقاؿ: سئل رسوؿ هللا 

 .«أىل اجلنة ال ينامون
قاربوا »أما دخوؿ اٞتنة فربٛتة هللا ال بالعمل، ففي اٟتديث: 

قالوا: وال أنت  .وسددوا، واعلموا أنو لن ينجو أحد منكم بعملو
. «إال أن يتغمدين هللا برمحة منو وفضل ؛قال: وال أنا يا رسوؿ هللا؟

 .]رواه مسلم[
َا  ث وقولو تعاىل: وال تعارض بُت ىذا اٟتدي اْدُخُلوا اجْلَنََّة ِِب

؛ ألف الباء ا١تقتضية للدخوؿ غَت الباء [ٕٖ]النحل:  ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
؛ فإف الباء ا١تقتضية للدخوؿ «لن يدخل اجلنة أحد بعملو»النافية: 
ىي الباء السببية، أما الباء النافية فا١تراد هبا  –أي بسبب العمل  –

 ابلة، فال يوجد عمل يكوف عوًضا ٞتنة هللا.ا١تعاوضة وا١تق
يقوؿ ابن القيم: وحنن معشر اٟتمقى حنسب ما لنا وال حنسب ما 
علينا؛ فإذا عمل طاعة طار فرًحا، ونسي الذنوب اليت يعملها كل 

 حُت.
وعليو ينبغي لنا أف حنتقر أعمالنا، وخناؼ من التقصَت يف شكر 
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 نعم هللا علينا.
ؿ ابن كثَت: عليوف يف السماء السابعة ٖتت * أما مكاف اٞتنة فقا

العرش. ٍب ىل اٞتنة والنار موجودتاف اآلف؟ نعم. قاؿ ابن كثَت: اٞتنة 
والنار موجودتاف اآلف معدتاف ألصحاهبما كما نطق بذلك القرآف، 
وتواترت بو األخبار. وىذا اعتقاد أىل السنة واٞتماعة ا١تتمسكُت 

َها ُغُدوِّا ها: بالعروة الوثقى، أما اآليات فمن النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
اَعةُ   .[ٙٗ]غافر:  َوَعِشيِّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ

وقد ثبت أف أرواح ا١تؤمنُت يف اٞتنة على شكل طيور تعلق 
قاؿ:  بشجر اٞتنة؛ ففي مسند أٛتد عن كعب بن مالك أف النيب 

 إَل جسده نسمة ادلؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حَّت يرجعو هللا»
 أي: يأكل.« يعلق» «.يوم يبعثو

أما أرواح الشهداء ففي جوؼ طَت خضر ٢تا قناديل؛ ففي 
أرواح الشهداء يف جوف »صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوًعا: 

طًن خضر ذلا قناديل معلقة بالعرش، تسرح يف اجلنة حيث 
 .«إَل تلك القناديل يشاءت، ٍب تأو 

ح ٦تسكة عند هللا، وينا٢تا من ويؤخذ من ىذا أيًضا أف األروا 
العذاب والنعيم ما شاء هللا من ذلك، وال مانع من عرض العذاب 
والنعيم ما شاء هللا من ذلك، وال مانع من عرض العذاب والنعيم 
عليها وإحساس البدف؛ خالفًا ١تن قاؿ: إف األرواح على أفنية القبور؛ 

يف قولو تعاىل:  فمذىب أىل السنة أف األرواح ٦تسكة عند هللا كما
 ََها اْلَمْوت ، وأرواح ا١تؤمنُت [ٕٗ]الزمر:  فَ ُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َعَلي ْ
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 على شكل طَت كما سبق يف األحاديث آنًفا.
 أما األعمال ادلوجبة للجنة فكثًنة منها:

ولكن لي  مفتاح إال ولو « ال إلو إال هللا»أف مفتاح اٞتنة  -ٔ
 ٜتسة:« إلو إال هللا ال»أسناف، ومن ىنا فإف أصوؿ 

 اإلقرار. -ا١تعرفة.                      ب -أ
 العمل باألركاف. -النطق باللساف.            د -ج
الرباءة من الكفار وبغضهم وإعالف العداوة ٢تم، فال يكفي  -ىػ

أف يقوؿ العبد: ال إلو إال هللا. حىت يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل 
 وحده.
ناؿ باألماين واتباع ا٢توى؛ فال سبيل إليها ولو أف اٞتنة ال ت -ٕ

َوَمْن ُيِطِع هللَا َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز ٘تٌت ا١تتمنوف إال بطاعة هللا ورسولو 
 .[ٔٚ]األحزاب:  فَ ْوزًا َعِظيًما
قالوا: وَمْن  .«كلُّ أمِت يدخلون اجلنة إال َمْن أىب»وحديث: 

خل اجلنة، ومن عصاين فقد من أطاعين د»يأىب يا رسوؿ هللا؟ قاؿ: 
 .«أىب

 
ومنها إطعاـ الطعاـ وإفشاء السالـ وطيب الكالـ والصالة  -ٖ

أيها الناس، »بالليل والناس نياـ؛ ففي حديث عبد هللا بن سالـ: 
أطعموا الطعام، وأفشوا السالم، ولينوا الكالم، وصلُّوا بالليل 

 .«والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم
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أو  -ليدخلن اجلنة من أمِت سبعون ألًفا»: كماؿ التوحيد  -ٗ
متماسكٌن أخذ بعضهم ببعض حَّت يدخل أوذلم  -سبعمائة ألف

]رواه . «وآخرىم اجلنة، وجوىهم على ضوء القمر ليلة البدر
ىم الذين ». زاد الطرباين: قيل: َمْن ىم يا رسوؿ هللا؟ قاؿ: البخاري[

 .«م يتوكلونوال يسرتقون، وال يتطًنون وعلى رهب ال يكتوون،
فقاؿ: يا رسوؿ هللا، إين أريد أف  سؤاؿ معاذ للنيب  -٘

سل عما »أسألك عن كلمة قد أمرضتٍت وأسقمتٍت وأحزنتٍت قاؿ: 
وزاد الًتمذي: ويباعدين  -قاؿ: أخربين بعمل يدخلٍت اٞتنة «شئت
نو ليسًن على من إلقد سألت عن عظيم، و »فقاؿ:  -عن النار

ره هللا عليو: تعبد  هللا ال تشرك بو شيًئا، وتقيم الصالة، وتؤٌب يسَّ
 .«الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت

ويف ىذا إشارة إىل أف التوفيق كلو بيد هللا؛ فمن يسَّر هللا عليو 
كلُّكم »ا٢تدى اىتدى، وَمْن   ييسره لو   يتيسر، ويف اٟتديث: 

اللهم »ويف الدعاء:  «.ضال إال من ىديتو، فاستهدوين أىدكم
ر ا٢تدى يل رين لليسرى، وجنِّبٍت »وأيًضا ورد: «. اىدين ويسِّ اللهم يسِّ

 «.العسرى
٘تَّت النافذة األوىل على دار النعيم وهلل اٟتمد وا١تنة، وفائدة 
اإلخبار بنعيم اٞتنة أف تنبِّو السامع والقارئ؛ فيأخذ يف األسباب اليت 

يلجأ إىل الكرًن تبلغو دار السالـ، ويبادر إىل التوبة من التبعات، و 
الوىاب؛ ليعينو على أسباب السالمة، ويتضرع إليو يف سالمتو من دار 

 ا٢تواف وإدخالو دار الكرامة ٔتنِّو ورٛتتو.
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* * * * 
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 نافذة على دار اجلحيم
 

إف ا١تسلم يعلم أف ىذه اٟتياة تنتهي با١توت، ٍب يتقرر مصَته إما 
حريص على أف يكوف من أىل  إىل اٞتنة أو النار، وال شكَّ أف العاقل

اٞتنة، وأال يكوف من أىل النار، وا١تسلم من سلك طريق اٞتنة وإف  
كاف صعًبا وشاقِّا، وترؾ طريق النار وإف كاف سهاًل ميسورًا؛ فإف دعاة 

انب طريق اٞتنة الوعر طرقًا فرعية عبَّدوا أو٢تا النار قد شقَّوا على جو 
ليخدعوا الناس، وأقاموا على جوانبها ا١تقاىي وا١تالىي وا١تطاعم، 
وٗترج منها أصوات ا١توسيقا والغناء؛ زنسبها اٞتاىل مقاىي ومطاعم 
حقيقية، وما ىي إال أماكن خادعة أعدت ٢تدـ الدين واألخالؽ؛ 

سر الدنيا واآلخرة، ورٔتا ٛتل معو فمن دخلها خرج منها مفلًسا، خ
األمراض وخسر صحتو ومالو، ومع ما يف ىذا الطريق من ا٢تمِّ واٟتزف 
 والضيق والنكد، قد ترى فيو كثرة السالكُت ولكن هنايتو نار جهنم.

؛ وصغتها «نافذة على النار»وقد أحببت أف أكتب ىذه ا١تذكرة 
قصدت هبا وجو هللا على شكل ْتث، قلتها بلساين وقيدهتا ببناين؛ 

ونفع إخواين؛ ليقف ا١تسلم على أىواؿ النار ويطوؿ فكره فيها؛ فإف 
من طاؿ فكره يف أىواؿ النار خاؼ على نفسو فاتقى هللا ووقف عند 
حدوده وأدَّى فرائضو؛ فقد خلق هللا اٞتنة وجعلها ١تن أطاعو ولو كاف 

رِّا قرشيِّا، وقد عبًدا حبشيِّا، وخلق النار وجعلها ١تن عصاه ولو كاف ح
نو يـو القيامة، وَمْن أمن هللا يف  ضمن هللا ١تن خافو يف الدنيا أف يؤمِّ
الدنيا فارتكب حدوده أخافو هللا يـو القيامة؛ ولست أعٍت با٠توؼ 
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رقَّة كرقَّة النساء تدمع العُت ويرؽ القلب حاؿ السماع، ٍب تنساه عن 
ال ٍُبَّ ال؛ ولكن َمْن  قرب وتعود إىل ٢َتْوؾ ولعبك وعنادؾ لربِّك،

خاؼ شيًئا ىرب منو، ومن رجا شيًئا طلبو، فال ينجيك إال خوٌؼ 
 شننعك من ا١تعاصي وزنثُّك على فعل الطاعات.

إف النار لي  ألحد صرب عليها، وال ألحد عليها طاقة وال قوة؛ 
فليست مصيبتها كا١تصيبات، وال ُحزف أىلها كاألحزاف، نبؤىا عظيم، 

وحزهنا فظيع، وقعرىا بعيد، وحرُّىا شديد، وحليها  وشأهنا خطَت،
حديد، وشراهبا صديد، وال يغفل عن الفرار منها والتعوذ من عذاهبا 
إال سفيو أٛتق خاسر؛ خسر الدنيا واآلخرة، وذلك ىو ا٠تسراف 

 ا١تبُت.
ىي دار العذاب وعا  الشقاء؛  –أجارنا هللا منها  –وجهنم 

نوؼ مصنفة، وقد ٚتع هللا فيها من العذاب فيها أنواع متنوعة وص
صنوؼ العذاب وضروب الشقاء ما   تر عُت، و  تسمع أذف، و  

 سنطر على قلب بشر.
فيا أيها العاقل عن نفسو ا١تغرور ٔتا يف ىذه اٟتياة من ملهيات 
ومغريات وفنت وشهوات، إف هللا جعل النار سجًنا ١تن عصاه و٘ترَّد 

سجن لي  كسجن الدنيا؛ ففي سجن على أوامره ونواىيو، وىذا ال
الدنيا ٕتد الساقي إذا ظمئت، وٕتد الراحة إذا تعبت، وٕتد الفراش إذا 
دنت، وتتصل على أىلك إذا اشتقت؛ أما نار جهنم فهيهات ىيهات 
أف ٕتد الراحة فيها أبًدا؛ فلي  فيها شيء من ىذا كلو وال ما يقاربو؛ 

سمع فيها النداء، وال يرحم بل يسكنو هللا دارًا ضيقة األرجاء، ال ي
 فيها البكاء، وما ىم منها ٔتخرجُت.
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وإليك بع  ألواف العذاب يف ىذا السجن لتعرؼ الفرؽ بُت  
 السجنُت، أجارنا هللا من جهنَّم وما يقرب إليها من سوء:

كيف سنرجوف من قبورىم ويساقوف إىل ىذا السجن؟ يقوؿ هللا 
؛ فتسوقهم [ٔٚ]الزمر:  ِإََل َجَهنََّم زَُمًراَوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا تعاىل: 

ا١تالئكة رجااًل ونساًء َسْوؽ الدواب وقطع الغنم زجرًا وضربًا، و٢تم 
بكاء وصراخ وأىواؿ وغمـو وحسرات وزفرات، فال يدروف إىل أي 
جهة يتجهوف؟ وىذا يف اٟتقيقة صعب على اإلنساف أف يُقاد إىل 

يها، فإذا وصلوا أماـ جهنم وىم مكاف ال يعلم اٞتهة اليت يؤخذ إل
فزعوف يدفعوف فتحت أبواهبا السبعة، وزفرت زفرة طَتت عقو٢تم من 
رؤوسهم، ٍب تلفح وجوىهم النار، ويستقبلهم ٢تبها؛ تصور لو وقفت 
أماـ نار الدنيا وبينك وبينها مسافة أال ٖت  ْترارهتا؛ فإذا بُعدت منها 

اف أو ٜتسة أمتار وٕتد خفَّت حرارهتا، قد يكوف بينك وبينها مًت 
لفحها، ولكن نار اآلخرة تصل حرارهتا على بُعد مائة سنة، قاؿ ابن 

َا تَ َغيًُّظا عباس يف قولو تعاىل:  ُعوا ذَل ِإَذا رََأتْ ُهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسَِ
. قاؿ: من مسَتة مائة عاـ فتشوي وجهو، [ٕٔ]الفرقان:  َوَزِفًنًا

 ووقع فيها. فكيف ٔتن وقف على أبواهبا
ومن شدَّة حرارهتا ال يتقدموف إليها مع أهنم يضربوف ضربًا 
شديًدا؛ فتدفعهم ا١تالئكة دعِّا أي دفًعا، فيخرُّ الواحد منهم على 

 .[ٜٓ]النمل:  َفُكبَّْت ُوُجوُىُهْم يف النَّارِ وجهو 
وىذا من إىانة هللا ألىل النار؛ أهنم يكبوف على وجوىهم يف 

 ـر ما يف اإلنساف وجهو فيكب عليو.النار؛ ألف أك
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لو »وإذا دخلوا النار يهوي أحدىم آماًدا طويلة حىت يبلغ قعرىا: 
مثل سبع خلفات ألقي من شفًن جهنَّم ذلوى سبعٌن  أن حجًرا

رواه ابن أيب شيبة، وىذا يدلنا على عمقها،  .«خريًفا ال يبلغ قعرىا
و! فكيف بنار طائرة: كم يكوف فزع تصوَّر لو أف شخًصا سقط من

جهنم عندما يسقط فيها! فإذا تكاملوا يف تلك الدركات أغلقت 
 ؛ أي مغلقة.[ٛ]اذلمزة:  ِإن ََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ عليهم أبواب جهنم: 

وإذا أردت أف تعرؼ درجة حرارة تلك النار فضاعف نار الدنيا 
نار إن نارنا جزٌء من سبعٌن جزًءا من »( ضعًفا؛ ففي اٟتديث: ٜٙ)

لت عليها  قيل: يا رسوؿ هللا، إف كانت لكافية قاؿ:جهنم.  ُفضِّ
 .]رواه البخاري ومسلم[ «بتسعة وستٌن جزًءا، كلهن مثل حّرِىا

ولوال أن »وىي نار تأكل كلَّ شيء بإذف رهبا، ال تُبقي وال تذر 
نار الدنيا ضربت ِباء البحر مرتٌن ما انتفعتم هبا، وإهنا لتدعو هللا 

أوقد عليها ألف »، وما ظنُّك بنار ]رواه ابن ماجو[. «ا فيهاأال يعيدى
عام حَّت امحرَّت، وألف عام حَّت ابيضَّت، وألف عام حَّت 

 .]رواه الرتمذي[. «اسودَّت، فهي سوداء مظلمة
ُوُت ِفيَها َوال حَيٍَْن حياة أىلها فيها  . فال [ٖٔ]األعلى:  ٍبَّ ال دَي

وال سنفف عنهم من عذاهبا ولو موت، وال حياة كاملة، وال خروج، 
أن أىل النار الذين ىم »يوًما واحًدا، روى ابن أيب الدنيا عن وىب: 

أىلها ال يهتدون وال ينامون وال ديوتون، ديشون على النار، 
وجيلسون على النار، ويشربون من صديد النار، ويأكلون من زقوم 

ان، أىل النار، حلافهم نار، وفرشهم نار، وقمصهم نار وقطر 
أيدي اخلزنة وتغشى وجوىهم النار، ومجيع أىل النار يف سالسل ب



 لنعيم و اجلحيمنافذة على داري ا

 

ٖٓ 

أطرافها جيذبوهنم مقبلٌن ومدبرين، فيسيل صديدىم إَل حفًنة يف 
وقد جعل  وقد ورد من طرؽ صحاح مقطًعا، .«النار فذلك شراهبم
 . رواه ا٠تطيب.«كل مؤذ يف النار»هللا يف النار كل مؤٍذ: 

ىل النار عند دخو٢تم النار فيتحفوف وإذا أردت أف تعرؼ ٖتفة أ
ينِ باألكل من زقـو  ُْم يَ ْوَم الدِّ ، والنزؿ ىو [ٙ٘]الواقعة:  َىَذا نُ ُزذُل
 ما يُعدُّ للضيف.
ما ظنك بقـو قاموا على أقدامهم ٜتسُت ألف »يقوؿ اٟتسن: 
فيها أكلة، و  يشربوا فيها شربة حىت انقطعت  اسنة،   يأكلو 

دخلوا النار فيسقوف  فت أجوافهم جوًعا، فإذاأعناقهم عطًشا، واحًت 
 «.من عُت آنية قد آف حرىا، ويأكلوف من زقومها

إذا كاف الواحد منا ال يصرب عن الطعاـ يوًما وليلة فما ظنك ّتوع 
وظمأ يـو القيامة، أال ترى الناس يف اٟتج والصيف ال يصربوف عن ا١تاء 

اآلخرة عن الكفار  ساعة، ولك أف تتساءؿ: ١تاذا ذىبت اللذات يف
والفجار؛ فال ماء بارد وال طعاـ شهي، وحيل بينهم وبُت ما يشتهوف؛ 
ألهنم كانوا يأكلوف فال زنمدوف هللا، ويشربوف فال يشكروف هللا، وبعدىا 

 يعصونو، فكاف اٞتزاء من جن  العمل.
، والغسلُت، والضريع.  طعاـ أىل النار ثالثة أنواع: الزقـو

عها كأنو رءوس الشياطُت، و١تَّا أخربنا هللا يف  الزقـو وىي شجرة طل
كتابو بأهنا شجرة تنبت يف أصل اٞتحيم ضجَّ الكفار باإلنكار فقالوا: 
شجرة يف النار وال ٖتًتؽ، والنار ٖترؽ الشجر، فكيف تنبت فيها؟ 

َنًة ِللظَّاِلِمٌنَ يقوؿ هللا:  يف َأْصِل ِإن ََّها َشَجَرٌة ََتُْرُج  * ِإنَّا َجَعْلَناَىا ِفت ْ
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ِحيمِ  . ٙترىا مذاقو ُمر شديد ا١ترارة يغص يف [ٗٙ، ٖٙ]الصافات:  اجلَْ
اٟتلق، ومن خواصو أنو يغلي يف البطوف كغلي ا١تاء؛ فهو شبيو باٞتَت 

 َطَعاُم اأَلثِيمِ  * ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّومِ الذي إف صب عليو ا١تاء فار وغلى 
 .[ٙٗ-ٖٗ]الدخان: . َكَغْلِي احْلَِميمِ  * َكاْلُمْهِل يَ ْغِلي يف اْلُبُطونِ  *

وإذا كاف الطعاـ يف الدنيا يغلي يف القدور فطعاـ أىل النار يغلي 
يف البطوف، وال يكوف يف ناحية من البطن؛ بل ٘تتلئ بو البطوف 

 ََها اْلُبُطون  .[ٙٙ]الصافات:  َفَماِلُئوَن ِمن ْ
ا سنرج من الغسلُت عصارة أىل النار من قيح وصديد وعرؽ وم

فروج الزناة، وما يسيل من لعاب شاريب ا٠تمور وا١تغتابُت والكذابُت، 
ال يَْأُكُلُو  * َوال َطَعاٌم ِإال ِمْن ِغْسِلٌنٍ وقائلي الباطل، وشاىدي الزور 

َاِطُئونَ   .[ٖٚ، ٖٙ]احلاقة:  ِإال اخْل
الضريع ىو شيء يكوف يف النار يشبو الشوؾ أَمرُّ من الصبَّار، وأننت 
من اٞتيفة، وأشد حرِّا من النار، ٝتاه هللا الضريع، إذا طعمو صاحبو ال 
يدخل البطن وال يرتفع إىل الفم؛ فيبقى بُت ذلك، فإذا أكل ذلك الطعاـ 

؛ ال يغٍت وال [ٖٔ]ادلزمل:  َوطََعاًما َذا ُغصَّةٍ غصَّ يف حنره، يقوؿ هللا 
ينشب يف يسمن من جوع، وكيف َيسمن َمْن كاف طعامو الشوؾ؟ و 

حلقو فال يسيغو إال باٟتميم، فيسبب لو إسهااًل فظيًعا، فال يسمن 
 وال يغنيو من اٞتوع.

فأ  اٞتوع وأ  الطعاـ يف نار جهنم عذاٌب فوؽ العذاب، ومىت 
يكوف ذلك؟ عندما يلقي هللا على أىل النار اٞتوع فيعدؿ ما ىم فيو 

 من العذاب فيستغيثوف بالطعاـ فيغاثوف بالضريع.
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أما شراهبم؛ فيطلبوف ا١تاء البارد، فيغاثوف ٔتاء كا١تهل يغلي يف  *
البطوف، ومن شدة حرِّه أنو إذا قرب الوجو منو سقطت فروة الوجو يف 
اإلناء فيدفعو وال يريد أف يشربو، فتضربو ا١تالئكة ٔتقامع من حديد، 

 ِريُ ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلكَ ويصب من فوؽ رأسو، ويقاؿ لو: 
 .[ٜٗ]الدخان: 

يًما فإذا نزؿ بطنو قطَّع أمعاءه من شدة حرارتو:  َوُسُقوا َماًء محَِ
، فيجد أ١تو من الداخل ومن ا٠تارج: [٘ٔ]زلمد:  فَ َقطََّع َأْمَعاَءُىمْ 

 ٌِإنَّ َعَذايب َلَشِديد  :إبراىيم[ٚ]. 
 .أما مشارب أىل النار فاٟتميم والصديد وا١تهل وماء هنر الغوطة

أما اٟتميم فماء حار رنري من عُت آنية، ومن خواصو أنو يصهر 
 بو ما يف بطوهنم، ويقطع أمعاءىم.

أما ا١تاء الصديد فهو ماء كدر زنوي كميات من الصديد يغص 
بو شاربو حىت ال يكاد يسيغو، ويعاين شاربو منو اآلالـ، يقوؿ هللا 

يَ َتَجرَُّعُو َوال َيَكاُد  * َماٍء َصِديدٍ ِمْن َورَاِئِو َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن تعاىل: 
ُيِسيُغُو َويَْأتِيِو اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُىَو ِِبَيٍِّت َوِمْن َورَاِئِو َعَذاٌب 

 .[ٚٔ، ٙٔ]إبراىيم: . َغِليظٌ 
أما ا١تهل فهو ماء ثخُت حارّّ حىت لكأنو النحاس ا١تذاب ْتيث 

َوِإْن َيْسَتِغيُثوا حرارتو جلد وجهو: إذا أدناه من فمو ليشربو، شوت 
َاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ   .[ٜٕ]الكهف:  يُ َغاُثوا ِِب

أما هنر الغوطة فهو ٔتنزلة األوساخ واألقذار والننت يف الدنيا؛ ماء 
هنر »فقاؿ:  متجمع يسيل من فروج الزواين من النساء، سئل عنو 
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]رواه . «النار ريح فروجهم جيري من فروج ادلومسات يؤذي أىل
 .أمحد[

* أما لباس أىل النار فلباسهم من حناس، وسرابيلهم من قطراف؛ 
أي حناس، وتُقطع ٢تم ثياب من نار، يقوؿ إبراىيم التيمي: سبحاف 

َعْت ذَلُْم ثَِياٌب ِمْن نَارٍ من خلق من النار ثيابًا   َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِّ
 .[ٜٔ]احلج: 

أنك لبست ثوبًا من الصوؼ يف اٟترِّ الشديد ماذا وتصوَّر لو 
 ٕتد؟ ٕتد حرًجا وضيًقا؛ فكيف باللباس من النار؟!

ذَلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَ ْوِقِهْم * أما فرشهم فهي من نار: 
، تصور لو أنك تناـ على فراش من ٚتر  [ٔٗ]األعراف:  َغَواشٍ 

 كيف يكوف حالك؟!
طعاـ نار، والشراب نار، واللباس نار، والنعاؿ وعلى كل حاٍؿ:  ال

نار، والفراش نار، واللحاؼ نار، وا١تسكن نار، ١تاذا كل ىذا؟! ألنو 
أكل، وشرب، ولب ، وافًتش، وتنعم بنعم هللا، فلم يشكرىا، و  

َوَمْن يستعن هبا على طاعة هللا؛ فكل لقمة وشربة زناسب عليها: 
ْل ِنْعَمَة هللِا ِمنْ  ]البقرة:  بَ ْعِد َما َجاَءْتُو َفِإنَّ هللَا َشِديُد اْلِعَقابِ  يُ َبدِّ

 ، وأما ا١تؤمن فيثاب على كل حسنة يف الدنيا واآلخرة.[ٕٔٔ
شرار »أخرج اإلماـ البزار عن فاطمة رضي هللا عنها مرفوًعا: 

أمِت الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام، ويشربون ألوان 
. «ان الثياب، أولئك شرار اخللق عند هللاالشراب، ويلبسون ألو 

 وسنده حسن.
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ويوجد يف النار الروائح ا١تنتنة؛ تصور أنك يف مكاف مننت الرائحة،  
وإن ريح فروج أىل الزنا »كيف يكوف حالك؟ ففي اٟتديث: 

 مع ما ىم فيو من األذى والعذاب. ،«ليؤذي أىل النار
هبم من العطش أما غيث أىل النار: فعندما يسألوف الغيث ١تا 

وشدة اٟتر تظهر ٢تم سحابة سوداء فيظنوف أهنم شنطروف مطرًا، فتقوؿ 
٢تم: ماذا تريدوف أف أمطركم؟ فيقولوف: ماء، فتمطرىم حيات 
وعقارب كأمثاؿ البغاؿ، فتلدغ الواحد منهم اللدغة رند ٛتوهتا أربعُت 

على  تلسعو لسعة فيتناثر حلمو»خريًفا، هتري ٟتمو ىريًا، ويف رواية: 
 .«قدمو

ويف ىذه الدنيا مشاىد مفسرة ١تا يف اآلخرة؛ لو أف أدبَتًا لسع 
رجاًل لرأيتو يتلوى من شدة ٛتوهتا، وترى ىذا األمر ال يتجاوز دقيقة، 
ية تلك العقارب واٟتيات! نعم،  فكيف بأربعُت سنة رند ٛتوة وٝتُِّ
حيات وعقارب الدنيا تشارؾ حيات وعقارب اآلخرة يف االسم 

لفها يف الكيف؛ فحيات وعقارب اآلخرة كالبغاؿ الضخمة، غزيرة وٗتا
؛ ٓتالؼ عقارب وحيات الدنيا، وحيات وعقارب النار تؤذي  السمِّ
أىل النار بلسعها وٝتُِّها، وال تتأذى ىي بنار جهنم مع قوة إحراقها، 
وحيات وعقارب الدنيا ٘توت بنار الدنيا؛ فال تستغرب أبًدا وجود 

 عقارب الذعة يف نار جهنم.حياة ناىشة وال 
ٍب تأٌب سحابة ٛتراء فتقوؿ: ماذا تريدوف أف أمطركم؟ فيقولوف: 
ماء، فتمطرىم سالسل وأغالؿ إىل أغال٢تم، نسأؿ هللا العافية؛ ألف 
من لواـز العذاب الشديدة عادة السالسل واألغالؿ، حىت إنو ورد أف 

تخطفونو إىل نار ابتدره مائة ألف ملك ي خذوه.هللا إذا قاؿ للكافر: 
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 جهنم.
وإذا أردت أف تعرؼ شدة زمهرير جهنم فشيء ال يطاؽ وال 

يستغيث أىل النار من اٟترِّ فيغاثوف بريح  »يوصف، يقوؿ ابن عباس: 
أي  ؛«حىت يتميز الكافر من بردىا ،باردة، يصدع العظاـ بردىا

ؾ فهنا ؛يتقطع، وقد جعل هللا يف ىذه الدنيا ما يذكر ْترِّ وبرد جهنم
د، وكلها تذكِّر بعذاب هللا أماكن مفرطة اٟتر، وىناؾ أماكن مفرطة الرب 

 ١تن كاف لو قلب.
* أما أكثر أىل النار من عصاة ا١توحدين فهم النساء، ففي 

اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أىلها الفقراء، واطلعت يف »اٟتديث: 
ود عند . ور ]رواه أمحد[ «.النار فرأيت أكثر أىلها النساء واألغنياء

 .«أقل ساكين اجلنة النساء»مسلم: 
والسبب ١تا يغلب عليهن من ا٢توى وا١تيل إىل عاجل زينة الدنيا، 

 ولنقص عقو٢تن ودينهن وسرعة اخنداعهن بالدنيا.
 ومن ىنا حنذر النساء من ثالثة أمور شاعت وذاعت يف ىذه األيام: 
 ترؾ اٟتجاب وشعور البع  منهن بأهنا كالرجاؿ، يقوؿ هللا -ٔ
. وقد ذكرت إحدى [ٖٙ]آل عمران: . َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنْ َثىتعاىل: 

الت للموتى أهنا رأت سواًدا حوؿ العينُت مكاف النقاب لنساء عدة،  ا١تغسِّ
 فدعوا أيتها النساء النقاب الذي ينقب القلوب.

التربج يف اللباس، ويكوف بلب  الضيق من الثياب، أو بلب   -ٕ
أو شقو من القدـ إىل منتصف الفخذ، أو كشف  الشفاؼ منو،

الظهر أو البطن؛ إىل غَت ذلك من ا١تناظر ا١تزرية اليت ٕتعل ا١تتربجة 
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]رواه  «.العنوىنَّ فإهنن ملعونات»نصف عارية، ويف اٟتديث: 
 .أمحد[
تغيَت خلق هللا؛ بنتف اٟتاجبُت وتقشَت الوجو أو تضخيم  -ٖ

سطة عمليات جراحية، أو تشقَت الشفتُت أو األرداؼ أو الصدر بوا
وقد لعن رسوؿ هللا »الشعر لغَت حاجة، أو لب  العدسات ا١تلونة، 

 وتأمل معي قولو:  «ا١تتفلجات للحسن، ا١تغَتات ٠تلق هللا
؛ ألف ؛ أي طلًبا للجماؿ، لعنهن النيب «ادلتفلجات للحسن»

: البع  من النساء إذا نصحت قالت: إٔتمل لزوجي، يقوؿ هللا تعاىل
 َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُي

 .[ٖٙ]النور:  َعَذاٌب َأِليمٌ 
 

ومع ىذا كلو ففيهن صاٟتات كثَتة، وفيهن من يسبقن كثَتًا من 
 الرجاؿ بإشناهنن وأعما٢تنَّ الصاٟتة.

وقبح منظره فشيء عظيم  * أما بشاعة الكافر وضخامتو يف النار
يبهر العقوؿ وزنزف القلوب، نسأؿ هللا أف يدخلنا اٞتنة بغَت سابقة 

ضرس الكافر يوم القيامة مثل »: حساب وال عذاب، يقوؿ 
. ]رواه أمحد والبزار[ «أحد، وغلظ جلده أربعون ذراًعا بذراع اجلبار

ضرس الكافر مثل ُأحد، وغلظ جلده مسًنة »وعند مسلم: 
 وىذا التغليظ ٞتسمو ليزداد عذابو وآالمو. «.ثالث

يُفاجأ أىل ا١توقف يـو القيامة بظاىرة غريبة؛ وىي: بروز جهنم؛ 
حيث رناء هبا وىي ٕترُّ باألزمة، ٕترُّ كما ٕترُّ القاطرة، و٢تا تغيُّظ 
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وزفَت، ولك أف تتخيَّل عظم ىذه النار، ا١تخلوؽ الرىيب اليت تأٌب يـو 
]رواه  ف زماـ، مع كل زماـ سبعوف ألف ملك.القيامة و٢تا سبعوف أل

 .مسلم[
وال شك أف ىذا العدد ا٢تائل من ا١تالئكة األشداء األقوياء ال 
يعلم مدى قوهتم إال هللا، وإذا كانت ىذه النار ٢تا سبعوف ألف زماـ، 
مع كل زماـ سبعوف ألف ملك، فيكوف عددىم أربعة ماليُت 

َها يقوؿ هللا تعاىل:  وتسعمائة ألف ملك رنروهنا، وفوؽ ىذا َعَلي ْ
؛ فا١تلك الواحد شنلك من القوة ما [ٙ]التحري:  َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشدادٌ 

قرى لوط بطرؼ جناحو وىم  يواجو بو البشر، و٢تذا دؾَّ جربيل 
ستمائة ألف بُقراىم ودواهبم؛ فجعل عاليها سافلها؛ فدؿَّ ىذا العدد 

ار أهنا ٥تلوؽ عظيم، نسأؿ هللا ا٢تائل من ا١تالئكة الذين رنروف الن
 العافية والسالمة.

* أما أعظم عذاب أىل النار فهو حجاهبم عن هللا، وإبعادىم 
َكال ِإن َُّهْم َعْن َرهبِِّْم يَ ْوَمِئٍذ عنو، وإعراضو عنهم، وسخطو عليهم: 

ِحيمِ  * َلَمْحُجوُبونَ  ِذي ُكْنُتْم ِبِو ٍبَّ يُ َقاُل َىَذا الَّ  * ٍبَّ ِإن َُّهْم َلَصاُلو اجلَْ
ُبونَ  ؛ فذكر ثالثة أنواع من العذاب: [ٚٔ-٘ٔ]ادلطففٌن: . ُتَكذِّ

 حجاهبم، وصليهم، وتوبيخهم.
ُت ٖتت األرض السابعة.  * أما مكاف النار فقاؿ ابن كثَت: ِسجِّ

 طلبات أىل النار يف النار:
ًا َوُىْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَب ََّنا َأْخِرْجَنا نَ ْعمَ قالوا:  -ٔ ْل َصاحِل

َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَملُ  ؛ فكاف العمل الصاحل ىو أوؿ [ٖٚ]فاطر: . َغي ْ
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مطلب ٢تم بعد أف كاف أكره ما يكوف لديهم يف الدنيا، فيأتيهم 
َر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر اٞتواب:  ُر ِفيِو َمْن َتَذكَّ رُْكْم َما يَ َتَذكَّ َأَوَلَْ نُ َعمِّ

 .[ٖٚ]فاطر: . ِلِمٌَن ِمْن َنِصًنٍ َفُذوُقوا َفَما ِللظَّا
ْف َعنَّا نداء ا٠تزنة؛ قالوا:  -ٕ خِلََزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا رَبَُّكْم خُيَفِّ

َأَوَلَْ َتُك َتْأتِيُكْم ، فيأتيهم اٞتواب: [ٜٗ]غافر: . يَ ْوًما ِمَن اْلَعَذابِ 
 .[ٓ٘]غافر:  ُرُسُلُكْم ِباْلبَ يَِّناتِ 

َنا نار: نداء مالك خازف ال -ٖ َونَاَدْوا يَا َماِلُك ِليَ ْقِض َعَلي ْ
قِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ رَُكْم ِلْلَحقِّ   * رَبَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ  َناُكْم ِباحلَْ َلَقْد ِجئ ْ

 .[ٛٚ، ٚٚ]الزخرف: . َكاِرُىونَ 
يرى أىل النار أقارهبم يف اٞتنة فيظنوف أهنم يشفقوف عليهم  -ٗ

َنا ِمَن اْلَماِء َأْو ِمَّا َرَزَقُكُم هللاُ َأْن أَ فينادوهنم:  ؛ فيأٌب ِفيُضوا َعَلي ْ
 .[ٕ٘]األعراف:  ِإنَّ هللَا َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِينَ اٞتواب: 
نَا ِشْقَوتُ نَانداء أىل النار:  -٘ ، [ٙٓٔ]ادلؤمنون:  رَب َّنَا غَلََبْت َعلَي ْ

، ولو قيل [ٛٓٔ]ادلؤمنون:  َكلُِّمونِ اْخَسُئوا ِفيَها َوال تُ فيأٌب اٞتواب: 
 لرجل: اخسأ. لوجد يف نفسو، فكيف وىذا اٞتواب من ربِّ العا١تُت!

خنلص من كلِّ ما تقدـ إىل أف هللا ٚتع ألىل النار ما بُت العذاب 
النفسي والبدين؛ فعذاب البدف بالنار، وعذاب النف  بالتوبيخ 

ال يبلى، واإلٍب ال ينسى،  واإلىانة، فما بقي إال أف نقوؿ: إف الرب
 والدياف ال شنوت، وكما تدين تداف، اعمل ما شئت فأنت ٣تزي بو.
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 كيف يتقي اإلنسان النار وينجو منها؟
 

التوبة النصوح، وال تيأس من روح هللا؛ فإنو ال يهلك على هللا  -ٔ
إال ىالك، وال ينزغنك الشيطاف فيقوؿ لك: لي  لك توبة؛ فقد 

يف كبائر الذنوب. ال ٍب ال؛ فإف هللا يغفر الذنوب ٚتيًعا، وانظر  وقعت
ويؤذونو، ومع ذلك يقوؿ هللا تعاىل:  إىل الكفار يسبوف رسوؿ هللا 

 َُْم َما َقْد َسَلف  .[ٖٛ]األنفال:  ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر ذَل
وتذكَّر قاتل ا١تائة نف  ١تا تاقت نفسو للتوبة وذىب إىل العا ، 

وبة؟ قاؿ: نعم، ولكن أرضك أرض سوء فاخرج ىل يل من ت»ؿ: فقا
التوبة خرج، لكن من  ىفلما كاف القاتل صادقًا وعازًما عل .«منها

الناس من يقوؿ: أريد أف أتوب فيتوب ساعة، ٍب يعود بعد ساعة؛ 
 .ألف التوبة الصادقة ىي العـز على عدـ العودة إىل الذنب

وات وٕتاوز حدود هللا، ومن ىنا نقوؿ لكل من أضاع الصل 
وأكل الربا، وقطع رٛتو، وزىن، وسرؽ، وتتبع عورات ا١تسلمُت، 

وطاعة هللا أىوف من  وعادى أولياء هللا الصاٟتُت، نقوؿ: إف التوبة
لب  اٟتديد وشرب الصديد، وقد ضرب نبينا عليو الصالة والسالـ 
  مثاًل للتائب بأنو مثل رجل ركب ناقتو فدخل صحراء مدوية، لي

فيها أحد وال شجر وال جبل، وال يعرؼ غرهبا من شرقها، فناـ، فلما 
استيقظ وجد راحلتو قد ذىبت وعليها طعامو وشرابو، فأخذ يبحث 
عنها شننًة ويسرًة فلم رندىا، فناـ من شدة اليأس، فلما أفاؽ وجدىا 

؛ «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»عند رأسو فقاؿ من شدَّة الفرح: 
 فرح.أخطأ من شدة ال
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فاهلل أشد فرًحا بتوبة عبده من ىذا براحلتو بعد اليأس، وتذكَّر 
شيًئا أضعتو ٍب وجدتو؛ كيف يكوف فرحك؟ لكن ١تاذا يفرح هللا بتوبة 
عبده؛ ألنو زنبك، فرح إحساف وفضل منو، خلق آدـ بيده، وأسجد 
لو مالئكتو، وٛتل بٍت آدـ يف الرب والبحر، وفضَّلهم على كثَت ٦تن 

ياًل، وسخر ٢تم ما يف السموات وما يف األرض ٚتيًعا منو؛ خلق تفض
لكن إذا ٘ترَّد العبد على هللا وعصى أوامره وغرَّه إمهاؿ هللا لو، فما بقي 
لو إال عالج نار جهنم؛ ألف آخر العالج الكي، ومن َعْدِؿ هللا أف 
ىذا العذاب ال يكوف إال بعد إرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب وتتابع 

خذه باٟتسنات والسيئات لعلو يرجع؛ فإف أصرَّ و  يزده النذر، وأ
 إمهاؿ هللا إال طغيانًا وكفرًا، فالنار النار وبئ  ا١تصَت.

و٦تا ينجي من عذاب هللا ٤تبتو ٤تبة تدعو إىل العمل؛ أما  -ٕ
اٟتب الرخيص بال عمل فال ينفع؛ إف من أحب هللا أطاعو، ومن 

وهللا ال »، ففي اٟتديث: أطاعو دخل اٞتنة؛ فاحملب للمحب مطيع
 .]رواه احلاكم عن أنس، انظر صحيح اجلامع[ «.يلقي هللا حبيبو يف النار

 «.الصوم جنة من عذاب هللا»كثرة الصياـ، ففي اٟتديث:   -ٖ
 .]رواه أمحد والنسائي[

وما ينجي من النار ٥تافة هللا وترؾ ا٢توى؛ فقد أخربنا هللا أننا  -ٗ
ا َمْن رين: أحدذنا يًتكب من اآلخر: ال ننجو من النار إال بأم َوَأمَّ

ََوى ْفَس َعِن اذْل  َفِإنَّ اجْلَنََّة ِىَي اْلَمْأَوى * َخاَف َمَقاَم رَبِِّو َونَ َهى الن َّ
 ؛ ألف من خاؼ هللا ترؾ ا٢توى.[ٔٗ، ٓٗ]النازعات: 
 «.ال جيتمع كافر وقاتلو يف النار أبًدا»اٞتهاد يف سبيل هللا:  -٘
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 .]رواه مسلم[
وال »و٦تا يقي من النار االستجارة منها، ففي اٟتديث:  -ٙ

 «.استجار رجل مسلم من النار إال قالت النار: اللهم أجره مين
 .]رواه احلاكم، انظر صحيح اجلامع[

النساء ١تا وعظهن على اإلكثار من الصدقة  حثَّ النيب  -ٚ
 ؛فاررن االستغثيا معشر النساء، تصدقن وأك»واالستغفار، فقاؿ: 

فقالت امرأة: يا رسوؿ هللا، و ؟ قاؿ:  «.فإين رأيتكن أكثر أىل النار
 .]رواه البخاري[ «.إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشًن»

الصدقة تقي صاحبو من النار؛ ففي الصحيحُت عن عدي  -ٛ
ما منكم من أحد إال سيكلمو ربُّو ليس »: بن حاًب عن النيب 

م، وينظر أشأم بينو وبينو ترمجان، فينظر أدي ن منو فال يرى إال ما قدَّ
م، وينظر بٌن يديو فال يرى إال النار تلقاء  منو فال يرى إال ما قدَّ

فإن َل جيد »ويف رواية البخاري:  «.ولو بشق مترة روجهو، فاتقوا النا
من استطاع منكم أن يسترت من »وعند مسلم:  «.فبكلمة طيبة

 .«النار ولو بشق مترة فليفعل
أسباب دخوؿ النار فكثَتة بيَّنها هللا يف كتابو، وىذه  * أما

 األسباب على نوعُت ذكرىا ابن عثيمُت رٛتو هللا:
 أسباب مكفِّرة ُٗترج فاعليها من اإلشناف إىل الكفر. -أ
أسباب مفسقة ٗترج فاعلها من العدالة إىل الفسق،  -ب

 ويستحق هبا دخوؿ النار دوف ا٠تلود فيها.
 فنذكر منها:أما النوع األوؿ 
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الشرؾ باهلل يف الربوبية واأللوىية أو الصفات أو يف العبادة:  -ٔ
 ِإنَُّو َمْن ُيْشِرْك ِباهلِل فَ َقْد َحرََّم هللُا َعَلْيِو اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما

 .[ٕٚ]ادلائدة: . ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن َأْنَصارٍ 
 رسلو. الكفر باهلل أو مالئكتو أو كتبو أو -ٕ
إنكار ركن من أركاف اإلسالـ ا٠تمسة؛ فهو كافر مكذب هلل  -ٖ

 ورسولو وإٚتاع ا١تسلمُت.
ُقْل َأِباهلِل َوآيَاِتِو االستهزاء باهلل أو بدينو أو برسولو:  -ٗ

. ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرًُبْ بَ ْعَد ِإديَاِنُكمْ  * َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَ ْهزُِئونَ 
 .[ٙٙ، ٘ٙ]التوبة: 
 سب هللا أو دينو أو رسولو. -٘

من سب هللا ورسولو فهو كافر ظاىًرا »قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا: 
 «.وباطًنا

سواء كاف مازًحا أو  ؛من سب هللا ورسولو كفر»وقاؿ اٟتنابلة: 
جاًدا، وىو الصواب، وكذلك من سب الصحابة يكفر؛ ألنو سب 

 .للنيب 
تقًدا أنو أقرب إىل اٟتق، أو أنو اٟتكم بغَت ما أنزؿ هللا مع -ٙ

أصلح للخلق، أو أنو مساو ٟتكم هللا؛ فمن حكَّم غَت شرع هللا 
واعتقد أنو خَت من حكم هللا أو مساو لو أو أنو رنوز اٟتكم بو، فهو  

 كافر.
النفاؽ: وىو أف يكوف كافرًا بقلبو، ويظهر للناس أنو مسلم؛  -ٚ
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 إما بقولو أو بفعلو، وللنفاؽ عالمات:
 الشك فيما أنزؿ هللا. -أ
 طلب الفتنة بُت ا١تسلمُت والتفريق بينهم. -ب
 ٤تبة أعداء اإلسالـ والكفرة ومدحهم ونشر آرائهم. -ج
 ١تز ا١تؤمنُت يف عباداهتم وعيبهم بالرياء والعجز واٟتمق. -ح
 االستكبار عن دعاء ا١تؤمنُت احتقارًا وشًكا. -د
 ثقل الصالة عليهم. -ؾ
 سولو وا١تؤمنُت.أذية هللا ور  -ط

 أما النوع الثاين اليت يستحق فاعلوىا دخوؿ النار دوف ا٠تلود فيها:
 عقوؽ الوالدين. -ٔ
والقطع منع  ،«ال يدخل اجلنة قاطع رحم»قطيعة الرحم:  -ٕ

 حقوؽ مالية أو بدنية.
 أكل الربا، وقد توعَّد هللا آكل الربا بالنار. -ٖ
 أكل ماؿ اليتيم. -ٗ
لن تزول قدم شاىد الزور حَّت يوجب هللا »شهادة الزور:  -٘

 .]رواه ابن ماجو[. «لو النار
 .]رواه الطرباين[. «الراشي وادلرتشي يف النار»الرشوة يف اٟتكم:  -ٙ
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اليمُت الغموس؛ سواء حلف على ما ادعاه فحكم لو بو، أو  -ٚ
من اقتطع مال أخيو بيمٌن فاجرة »حلف كاذبًا فحكم برباءتو؛ 

 .]رواه أمحد[. «من النارفليتبوأ مقعده 
 القضاء بُت الناس بغَت علم؛ أو ّتوٍر وميٍل. -ٛ
 غش الرعية وعدـ النصح ٢تم. -ٜ
كل مصور يف »تصوير ما فيو روح من إنساف أو حيواف:  -ٓٔ

]رواه  «.النار جيعل هللا لو بكل صورة صوَّرىا نفًسا فتعذبو يف جهنم
ّّ يف كل صورة باليد أو بامسلم[ آللة؛ ألهنا ال تصور بنفسها ، وىذا عا

 وتسمى صورة.
استعماؿ أواين الذىب والفضة يف األكل والشرب للرجاؿ  -ٔٔ
 والنساء.

٘تت ىذه ا١تذكرة حوؿ أخبار النار وما فيها من العذاب األليم 
 وطرؽ النجاة منها، وىي موعظة وتبصرة لكل عبٍد منيب.

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودٌب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىب أف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٤تٍت
 

  
 شػػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػػن الزلػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػأف أراؾ علػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػل  

  

 بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هللا ال ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة
 

  
 بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هللا ال زنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 وكتبو 
 عبد الرمحن اليحٍن

 ٕٗٙٓٓأهبا ص.ب: 
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ٗٙ 

 ادلسابقة ادلقرتحة على ىذا الكتاب
 

 ما ىو أعظم نعيم أىل اٞتنة، مع ذكر الدليل؟ -ٔ
ىات دلياًل على أف رائحة اٞتنة تراح من بعيد، مع ذكر  -ٕ

 ثالثة أعماؿ ٘تنع من شم رائحة اٞتنة؟
 اذكر ٜتسة أهنار من أهنار اٞتنة مع ذكر الدليل؟ -ٖ
 أين مكاف اٞتنة؟ -ٗ
 ىل اٞتنة والنار موجودتاف اآلف مع ذكر الدليل؟ -٘
 ما ىو بناء اٞتنة مع ذكر الدليل؟ -ٙ
 مدح هللا نساء اٞتنة بوصفُت، اذكرذنا؟ -ٚ
 رى ظاىرىا من باطنها، مع ذكر الدليل؟١تن أعد هللا الغرؼ اليت يُ  -ٛ
 قصرًا من ذىب، ١تن ىو؟ رأى رسوؿ هللا  -ٜ
 من أوؿ من يدخل اٞتنة، مع ذكر الدليل؟ -ٓٔ
 أين تكوف أرواح ا١تؤمنُت بعد ا١توت، مع ذكر الدليل؟ -ٔٔ
 اذكر ٜتسة أسباب لدخوؿ اٞتنة؟ -ٕٔ
 ٔتاذا يستقبل أىل اٞتنة عند ا٠تروج من القبور؟ -ٖٔ
 ما ا١تقصود من كتابة ىذا الكتاب؟ -ٗٔ
 ما ىو الرجاء احملمود؟ -٘ٔ
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ٗٚ 

 ما ىو أفضل ما يُعطى أىل اٞتنة، مع ذكر الدليل؟ -ٙٔ
الرجل الذي قاؿ:  كم سعة اٞتنة؟ ؤتاذا أجاب النيب   -ٚٔ

 أين النار؟ واذكر تعليق ابن كثَت؟
 ما ىي ٖتفة أىل اٞتنة مع ذكر الدليل؟ -ٛٔ
 أىل النار؟ ما ىو أعظم عذاب -ٜٔ
 كم عمق النار مع ذكر الدليل؟  -ٕٓ
 اذكر األسباب الواقية من النار؟ -ٕٔ
 اذكر سبعة أسباب مكفِّرة وتوجب دخوؿ النار؟ -ٕٕ
 اذكر سبعة أسباب واقية من النار؟ -ٖٕ
 اذكر عشرة أسباب مفسقة يستحق صاحبها دخوؿ النار؟ -ٕٗ
ساء يف ىذه ذكر ا١تؤلف ثالثة أمور شاعت وذاعت بُت الن -ٕ٘

 األياـ، اذكرىا؟
 اذكر ثالثة من مشارب أىل النار؟ -ٕٙ
 اذكر ثالثة من مطاعم أىل النار؟ -ٕٚ
 ٔتاذا يتحف أىل النار عند دخو٢تا؟ -ٕٛ
 ما ىو الفرؽ بُت عقارب الدنيا واآلخرة؟ -ٜٕ
 من أكثر من يدخل النار، وما السبب؟ -ٖٓ
 الئكة؟كم عدد من رنر النار يـو القيامة من ا١ت  -ٖٔ
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ٗٛ 

 اذكر ٜتسة فوائد استفدهتا من ىذا الكتاب؟ -ٕٖ
 .......................... واف:ػالعن

 ........................... التليفوف:
 اسم اٞتهة اليت قامت بتوزيع ىذه ا١تسابقة:

 آخر موعد لتسليم أوراؽ اإلجابة:
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