
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رـوم اآلخـالي
 :ويشتمل عىل ما ييل

  الساعة        أرشاط 

         البعث واحلرش 

            فصل القضاء 

  احلساب وامليزان     

 

 الشفاعة 

  ةــاعــالشف 

   احلوض
 والرصاط

  ة ـة اجلنـصف 

    



 

 

 : قال اهللا تعاىل      
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 ـامسةالطبعة اخل

 م٢٠١٢/ هـ  ١٤٣٣
 

 

 

 

 

 

 

 هـ ١٤٢٥، حممد بن إبراهيم التوجيري        
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

 حممد بن إبراهيم، التوجيري 

مد بن إبراهيم حم/ اليوم اآلخر صفة اجلنة والنار 
 التوجيري

 هـ ١٤٢٥، بريدة  -
 سم ٢٤×١٧ص ؛  ٩٠ -

 ٩٩٦٠- ٤٤ – ٦٨٩ – ١: ردمك 

 العنوان  –أ        اجلنة والنار   – ٢      القيامة    -١

 ١٢٧٣/١٤٢٥                                      ٢٤٣ديوي 
 

 

 دار أصداء املجتمع

 للنرش والتوزيع

 اململكة العربية السعودية

 بريدة -القصيم 

 ٠٠٩٦٦٦٣٢٣٦٣٣٣: هاتف        

 ٠٠٩٦٦٥٠٥١٣٦٣٣٣: جوال 

 ٠٠٩٦٦٦٣٢٣٦٢٧٧: فاكس       
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 

 املـــقــدمــــة 

ومن سيئات أعاملنا ، ، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا  ، إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره
من هيده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 

 .له ، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله 

ومعرفة ، ويكربوه فإنه جيب عىل مجيع اخللق معرفة رهبم بأسامئه وصفاته ليعظموه  :ما بعد أ
ومعرفة الطريق املوصل إليه وهو الدين الذي أرسل اهللا ، ويعبدوه نعمه وإحسانه ليشكروه 

 .هلم بعد القدوم عليه يوم القيامة من البشائر واإلنذاراتومعرفة ما ، وأنزل به كتبه ، به رسله 

ما أعده اهللا يوم يف ضوء القرآن والسنة وهذا الكتاب الذي بني يديك يكشف للمؤمنني 
ويبني ما جيري يف ، من عذاب النار ملن عصاه اهللا وما أعده ، القيامة من نعيم اجلنة ملن أطاعه  

، فصل القضاء و، وامليزان واحلساب ، ذلك اليوم من األهوال العظيمة من البعث واحلرش 
 .جلنة والنار وغريهاوصفة ا

والعمل لذلك اليوم ، املسارعة لألعامل الصاحلة معرفة ذلك وينبغي لكل مسلم ومسلمة هلذا 
 والنجاة ، والفوز باجلنة ، بتغاء رضوان اهللا اوبذل كل جهد من أجل ، واالستعداد له ، العظيم 

 .من النار 

وكل إنسان سوف يرحل من الدنيا ، اب واآلخرة دار اجلزاء والثو، فالدنيا دار اإليامن والعمل 
 .إىل حمل إقامته األبدية يف دار القرار يف اجلنة أو النار
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والقيام بام ينجيه من كربات ، فليجتهد العبد يف أداء األعامل الصاحلة التي ترافقه إىل دار مقره 
 . ذلك اليوم العظيم

رغبنا يف إفراده يف ) سالمي اإلخمترص الفقه ( جزء من كتابانا  الكتاب الذي بني يديكوهذا 
ليكون باعثاً ؛  وحاجة كل مسلم إىل معرفة دار مقره يف اجلنة أو النار، كتاب مستقل ألمهيته 

ومذكراً بعقوبة ، وحمركاً لقلبه وجوارحه إىل أنواع الطاعات ، للمسلم إىل املسابقة يف اخلريات 
 .السيئات واملنكرات 

مما يعني املؤمن ، والثواب والعقاب، ن الوعد والوعيد فإن معرفة أحكام اليوم اآلخر م
ويبعده عن املعايص والسيئات التي ، وينشطه إىل املسابقة واملسارعة إىل كل عمل صالح 

 .توجب سخط اهللا وعقوبته

لصالح األقوال  وأن يوفقنا مجيعاً ، أسأل اهللا عز وجل أن ينفع به عموم املسلمني واملسلامت 
 .وأن جيعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم ، ق واألعامل واألخال

  .إنه ويل ذلك والقادر عليه، أن يغفر ملن كتبه وقرأه وسمعه وأعان عىل نرشه سبحانه كام أسأله 

 .ا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الديننوصىل اهللا وسلم عىل نبي

 

 كتبه الفقري إىل مواله

 بن عبد اهللا التوجيري حممد بن إبراهيم

 بريدة/ اململكة العربية السعودية 

 -                                                          

 Mb_twj@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين 

 hatha-alislam.com/index )إلسالمهذا ا(موقعنا عىل األنرتنت 

mailto:Mb_twj@hotmail.com
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 اإليمـان باليـوم اآلخـر

 هو يوم القيامة الذي يبعث اهللا فيه اخلالئق للحساب واجلزاء: اليوم اآلخر. 

، أبـداً  أهـل النـار يف النـاريسـتقر و ،أبـداً  هـل اجلنـة يف اجلنـةحيـث يسـتقر أ سمي بـذلك ألنـه ال يـوم بعـده،
 .وهو الركن اخلامس من أركان اإليامن

 أشهر أسامء اليوم اآلخر: 

ن، يـوم اخللـود، يـوم احلسـاب، يـوم ـقيامة، يوم البعث، يوم الفصل، يوم اخلـروج، يـوم الديـيوم ال
الق، يوم التناد، يوم احلرسة، الصاخة، الطامة الكـرب، ـالوعيد، يوم اجلمع، يوم التغابن، يوم الت

 .الغاشية، الواقعة، احلاقة، القارعة

 .، وشدة هولهوكثرة األسامء تدل عىل عظمة املسمى

 يامن باليوم اآلخراإل: 

هــو التصــديق اجلــازم بكــل مــا أخــرب اهللا ورســوله بــه ممــا يكــون يف ذلــك اليــوم العظــيم مــن البعــث، 
راط، وامليـزان، واجلنـة، والنـار وغـري ذلـك ممـا جيـري يف عرصـات ـر، واحلساب، والصــواحلش

 .القيامةيوم 

ا يكـون بعـد املـوت مـن لحق بذلك مـا يكـون قبـل املـوت مـن عالمـات السـاعة وأرشاطهـا، ومـويُ 
 .فتنة القرب، وعذاب القرب ونعيمه

 عظمة اليوم اآلخر: 

اإليـامن بـاهللا واليـوم اآلخــر أعظـم أركـان اإليــامن، وعلـيهام مـع بقيـة أركــان اإليـامن مـدار اســتقامة 
 .اإلنسان وفالحه وسعادته يف الدنيا واآلخرة

 .لقرآنوألمهية هذين الركنني يقرن اهللا بينهام كثرياً يف آيات ا

 .]٢/الطالق[          :قال اهللا تعاىل -١

 ].٨٧/النساء[  :قال اهللا تعاىلو -٢



-   -
 

                 : قال اهللا تعاىلو -٣

 ].٥٩/النساء[

 فتنة القبـر: 

ا وُ «: قال@ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ريض اهللا عنه عن النبي  -١ بْدُ إذَ ـعَ يفالعَ ـضِ لِّ وُ تُ هِ وَ ِ ـربْ ــهُ ـ قَ ابُ حَ ـبَ أَصْ هَ ذَ يَ وَ
وال يَـــقُ اهُ فَ ــدَ عَ أَقْ ــانِ فَ لَكَ ــاهُ مَ تَ ، أَ ـــمْ الـِهِ عَ نِعَ ــرْ عُ قَ ــمَ يَسْ ــهُ لَ تَّــى إنَّ ـــهُ حَ ــولُ يف: نِ لَ قَ ـتَ تَ نـْ ــا كُ ــلِ مَ جُ ا الرَّ ــذَ  هَ

دٍ  ـمَّ ـحَ ولُ ملسو هيلع هللا ىلصمُ يَـقُ دُ أَن: ؟ فَ هَ بْدُ اأَشْ ــهُ  ٬هُ عَ ولُ سُ رَ الُ فَ . وَ ـهِ : يُــقَ لَكَ اهللاُ بـِ ـدَ بْ ارِ أَ ـنَ النـَّ كَ مِ ـدِ عَ قْ ـرْ إىلَ مَ انْظُ
نَ اجلَنَّةِ  داً مِ عَ قْ يعاً «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي . »مَ ـمِ ـامَ جَ اهُ َ  .»فَريَ

ولُ  يَــقُ افِقُ فَ افِرُ أَوِ املنـَ ا الكَ أَمَّ اسُ : وَ ولُ النـَّ ــقُ ـا يَ ـولُ مَ نـْتُ أَقُ ي كُ رِ الُ . ال أَدْ يُــقَ ـ: فَ يْ رَ ـمَّ ال دَ ، ثُ يْـتَ لَ ال تَ تَ وَ
نْ  ةٍ مِ قَ طْرَ بُ بِمِ َ ني يُرضْ َ أُذُ ةً بَنيْ بَ ْ دٍ رضَ يْ دِ ِ حَ لَنيْ لِيْـهِ إال الثَّقَ نْ يَ ا مَ هَ عُ مَ سْ ةً يَ يْـحَ يْـحُ صَ يَصِ ، فَ Iمتفق عليه .»هِ

0F

QH
. 

قـال  -وفيـه- ..يف جنـازة ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسـول اهللا : عن الرباء بن عازب ريض اهللا عنه قالو -٢
ـــهُ «:  ملسو هيلع هللا ىلصي النبــ والنِ لَ ـــقُ يَ ـــهِ فَ انِ لِسَ يُـجْ ــانِ فَ لَكَ تِيــهِ مَ أْ يَ ولُ : وَ ـــقُ يَ ؟ فَ ــكَ بُّ ــنْ رَ ـــهُ : مَ والنِ لَ ـــقُ يَ َ اهللاُ، فَ يبِّ ــا : رَ مَ

ولُ  ـــقُ يَ ؟ فَ نُــكَ يْ ـــهُ : دِ والنِ لَ ـــقُ يَ ، فَ ــالمُ نِــيَ اإلسْ يْ ــالَ : دِ ؟ قَ مْ ـــعِثَ فِــيْكُ ي بُ ــذِ ــلُ الَّ جُ ا الرَّ ــذَ ــا هَ ولُ : مَ ـــقُ يَ ــوَ  فَ هُ
ولُ ا سُ Iأخرجه أمحد وأبو داود. »...ملسو هيلع هللا ىلص ٬رَ

1F

RH
. 

  عذاب القربأنواع: 

 :عذاب القرب نوعان 

 .وهو عذاب الكفار واملنافقني عذاب دائم ال ينقطع إىل قيام الساعة، :األول

                            :قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل  -١
 ].٤٦-٤٥/غافر[                      

مْ  إِنَّ  « : قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبـي  امريض اهللا عنهوعن ابن عمر  -٢ كُ ـدَ ا أَحَ ـاتَ  إِذَ ضَ  مَ ـرِ يْـهِ  عُ لَ هُ  عَ ـدُ عَ قْ  مَ

اةِ  دَ غَ شِ  بِالْ عَ الْ انَ  إِنْ  يِّ ـوَ نْ  كَ لِ  مِ نْ  نَّةِ اجلَ  أَهْ ل فَمِ ةِ اجلَ  أَهْ إِنْ  ،نـَّ ـانَ  وَ ـنْ  كَ ـلِ  مِ ارِ  أَهْ ـنْ  النـَّ مِ ـلِ  فَ ارِ  أَهْ  ،النـَّ
الُ يُ  ا قَ ذَ كَ  هَ دُ عَ قْ تَّى مَ ثَكَ  حَ بْعَ يْهِ  اهللا يَ مَ  إِلَ وْ ةِ  يَ يَامَ قِ Iمتفق عليه. »  الْ

2F

SH
. 

                                                           

 ).٢٨٧٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٣٣٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .، وهذا لفظه)٤٧٥٣(، وأخرجه أبو داود برقم )١٨٧٣٣(أخرجه أمحد برقم / صحيح) ٢(

 .واللفظ له، )٢٨٦٦(، ومسلم برقم )١٣٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
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فيعـــذب بحســـب جرمـــه، ثـــم ، وهـــو عـــذاب عصـــاة املوحـــدين  عـــذاب لـــه أمـــد ثـــم ينقطـــع،: الثـــاين
خيفف عنه العذاب، أو ينقطع بسبب رمحة اهللا، أو حصول مكفرات للذنوب من صدقة جارية، 

 .نتفع به، أو ولد صالح يدعو له ونحو ذلكأو علم ي

ـــــهِ «: قــــال ملسو هيلع هللا ىلصعــــن ابــــن عمــــر ريض اهللا عــــنهام أن رســــول اهللا  -١ يْ لَ ضَ عَ ــــرِ ــــاتَ عُ ا مَ مْ إذَ كُ ــــدَ إنَّ أَحَ
ال اةِ وَ دَ هُ بِالغَ دُ عَ قْ امَ لِ النـَّ نْ أَهْ انَ مِ إنْ كَ ، وَ لِ اجلَنَّةِ نْ أَهْ لِ اجلَنَّةِ فَمِ نْ أَهْ انَ مِ ، إنْ كَ ِّ ـلِ عَيشِ ـنْ أَهْ مِ رِ فَ

ةِ  ،النَّارِ  يَامَ ومَ القِ يه يَ ثَكَ اهللاُ إلَ بْعَ تَّى يَ كَ حَ دُ عَ قْ ا مَ ذَ الُ هَ ـقَ Iمتفق عليه. »يُ
3F

QH
. 

الَ  امريض اهللا عنهوعن ابن عباس  -٢ رَّ  :قَ ائِطٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  مَ نْ  بِحَ يطَانِ  مِ ينَةِ املَ  حِ ةَ  أَوْ  دِ كَّ عَ  مَ مِ  فَسَ

تَ  ـوْ ِ  صَ ـانَنيْ ـ إِنْسَ عَ انِ يُ بَ ب يف ذَّ ـاقُ َ مهِ ـالَ  ، ورِ قَ يُّ  فَ انِ « :  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبـِ بَ ـذَّ عَ ـا يُ مَ انِ  وَ بَ ـذَّ عَ ريٍ  يف يُ بـِ ـمَّ  »كَ ـالَ  ثُ  : قَ

ـىلَ « ـانَ  ،بَ ا كَ َ مهُ ـدُ ُ  الَ  أَحَ ـتَرتِ سْ ـنْ  يَ هِ  مِ لـِ وْ ـانَ  ،بَ كَ ـرُ  وَ خَ ـ اآلْ شِ مْ ـةِ  يـيَ يمَ ـمَّ  »بِالنَّمِ ـا ثُ عَ ةٍ  دَ يـدَ رِ ـ بِجَ سَ اـفَكَ هَ  رَ

ِ ـكِسْ  تَنيْ عَ  ، رَ ضَ ىلَ  فَوَ لِّ  عَ ٍ  كُ امَ  قَربْ نْهُ ةً ـكِسْ  مِ يلَ  ، رَ قِ هُ  فَ ا ، لَ ولَ  يَ سُ ـتَ  مَ ـلِ  اهللا رَ لْ عَ ا فَ ـذَ ـالَ  ؟هَ ـهُ  « : قَ لَّ عَ  لَ

فَ ـيُ  أَنْ  فَّ امَ  خَ نْهُ ا عَ ْ  مَ ا ملَ يْبَسَ ا  أَنْ  إِىلَ  -أَوْ  - تَ يْبَسَ Iمتفق عليه. »يَ
4F

RH
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 نعيم القرب: 

 .دقنينعيم القرب للمؤمنني الصا

: قال اهللا تعاىل-١

 ].٣٠/فصلت[  

قـــال يف املـــؤمن إذا أجـــاب امللكـــني يف  ملسو هيلع هللا ىلصعـــن الـــرباء بـــن عـــازب ريض اهللا عنـــه أن النبـــي و -٢
أَ  ...«: قــربه ، وَ ــةِ ــنَ اجلَنَّ ــوهُ مِ شُ افْرِ ي، فَ ــدِ بْ قَ عَ ــدَ ، أَنْ صَ ءِ ــامَ ــنَ السَّ ــادٍ مِ نَ ــادِي مُ يُنَ ، فَ ــةِ ــنَ اجلَنَّ ــوهُ مِ بِسُ لْ

يَ  ـــالَ فَ ، قَ ـــةِ ابـــاً إىلَ اجلَنَّ ــــهُ بَ وا لَ ــــحُ تَ افْ طوَ ـــا وَ هَ حِ وْ ـــنْ رَ تِيـــهِ مِ اأْ ــــهَ ـــربْ  ، يْبِ ــــهُ يف قَ ـــحُ لَ سَ فْ يُ ـــوَ ـــدَّ بَصَ هِ ـهِ مَ  .»رِ

Iأخرجه أمحد وأبو داود 
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 ــ ــي املــؤمن مــن أهــوال القــرب وفتنتــه وعذابــه أمــور كالشــهادة يف ســبيل اهللاوينجِّ  نْ ، والربــاط، ومَ
 .قتله بطنه ونحو ذلك

                                                           

 .، واللفظ له )٢٨٦٦(ومسلم برقم  ، )١٣٧٩(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق) ١( 

 ).٢٩٢(ومسلم برقم  ،، واللفظ له)٢١٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢( 

 ) .٤٧٥٣(برقم  وهذا لفظه، وأخرجه أبوداود،)١٨٧٣٣(برقم  أمحدأخرجه  /صحيح) ٣( 
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 مستقر األرواح بعد املوت إىل قيام الساعة: 

 : األرواح يف الربزخ متفاوتة تفاوتاً عظيامً 

ـــاء علـــيهم الصـــالة  والرســـل فمنهـــا أرواح يف أعـــىل عليـــني يف املـــأل األعـــىل، وهـــي أرواح األنبي
 .والسالم، وهم متفاوتون يف منازهلم

 .لق يف شجر اجلنة، وهي أرواح املؤمننيعْ ة طري يَ ومنها أرواح يف صور

ٍ خُ  ومنها أرواح يف حواصل طريٍ   .ترسح يف اجلنة، وهي أرواح الشهداء رضْ

ومنهــا أرواح حمبوســة يف القــرب كالغــالِّ مــن الغنيمــة، ومنهــا مــا يكــون حمبوســاً عــىل بــاب اجلنــة 
ومنهــا أرواح يف ،  لســفليةبســبب ديــن عليــه، ومنهــا مــا يكــون حمبوســاً يف األرض بســبب روحــه ا

لقم احلجارة، وهم أكلة الربا،  تنور الزناة والزواين  .الخ... ومنها أرواح تسبح يف هنر الدم وتُ

يْـنَامَ  :قـال ريض اهللا عنـهعن زيد بـن ثابـت  يُّ  بَ ـائِطٍ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النَّبـِ ـارِ  يلِبَنـ حَ ـىلَ  النَّجَّ ـةٍ  عَ لَ غْ ـهُ  بَ ـنُ  لَ نَحْ  وَ

ـهُ  عَ ـادَتْ  إِذْ  مَ هِ  حَ ـادَتْ فَ  بـِ يـهِ  كَ قِ لْ ا تُ إِذَ ـ وَ بُ ـتَّةٌ  رٌ ـأَقْ ـةٌ  أَوْ  سِ ْسَ ـ أَوْ  مخَ عَ بَ ،أَرْ ـالَ  ةٌ قَ ـنْ  « :فَ فُ  مَ ـرِ عْ ابَ  يَ ـحَ  أَصْ

هِ  ـذِ ـربُ  هَ َقْ ـالَ  »؟األْ قَ ـلٌ  فَ جُ نـ :رَ ـالَ ، اأَ تَـى « :قَ مَ ـاتَ  فَ ءِ  مَ الَ ـؤُ ـال »؟هَ ـاتُوا :َقَ اكِ  يف مَ َ ِرشْ ـالَ ، اإلْ قَ  إِنَّ « :فَ

هِ  ذِ ةَ  هَ ُمَّ ا يف بْتَىلَ تُ  األْ هَ بُورِ الَ  ، قُ لَوْ نُوا الَ  أَنْ  فَ افَ دَ تُ  تَ وْ عَ دَ مْ  أَنْ  اهللا لَ كُ عَ مِ نْ  يُسْ ابِ  مِ ـذَ ِ  عَ ـربْ قَ ي الْ ـذِ  الَّ

عُ  ـمَ هُ  أَسْ نـْ ـمَّ   »مِ بَـلَ  ثُ ا أَقْ يْنـَ لَ ـهِ  عَ هِ جْ ـالَ  بِوَ قَ وا « :فَ ذُ ـوَّ عَ ـنْ  بـاهللا تَ ابِ  مِ ـذَ ارِ  عَ وا  »النـَّ ـالُ ـوذُ  :قَ ـنْ  بـاهللا نَعُ  مِ

ابِ عَ  الَ  النَّارِ  ذَ قَ وا « :فَ ذُ وَّ عَ نْ  باهللا تَ ابِ  مِ ذَ ِ  عَ ربْ قَ وا »الْ الُ وذُ  :قَ نْ  باهللا نَعُ ابِ  مِ ذَ ِ  عَ ربْ قَ الَ  الْ وا « :قَ ذُ وَّ عَ  تَ

ـنَ  بـاهللا ـتَنِ  مِ فِ ـا الْ ـرَ  مَ ـا ظَهَ نْهَ ـا مِ مَ ـنَ  وَ وا »بَطَ ـالُ ـوذُ  :قَ ـنَ  بـاهللا نَعُ ـتَنِ  مِ فِ ـا الْ ـرَ  مَ ـا ظَهَ نْهَ ـا مِ مَ ـ وَ طَ ـالَ  نَ بَ   :قَ

وا « ذُ وَّ عَ نْ  باهللا تَ الِ  فِتْنَةِ  مِ جَّ وا »الدَّ الُ وذُ  :قَ نْ  باهللا نَعُ الِ  فِتْنَةِ  مِ جَّ Iخرجه مسلمأ.  الدَّ
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 ).٢٨٦٧(برقم  أخرجه مسلم )١( 
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 أرشاط الساعــة

 علم الساعة: 

: ة ال يعلمه إال اهللا كام قال سبحانهــــاعــام الســت قيــم بوقــالعل

 .]٦٣/األحزاب[ 

 عالمات الساعة : 

 : بأمارات وعالمات تدل عىل قرب قيام الساعة، وهي ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي 

وعالمات كرب ،عالمات صغر . 

١- أرشاط الساعة الصغر 

 ثالثة أقسام عالمات الساعة الصغر: 

 :، ومنها عالمات وقعت وانتهت: األول 

وخـروج نـار مـن .. وفـتح بيـت املقـدس.. ملسو هيلع هللا ىلصقمـر آيـة لـه وانشـقاق ال.. وموتـه.. ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبـي 
 .أرض احلجاز

 .]١/القمر[   ¡ ے   : قال اهللا تعاىل  -١

دْ  «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصسـمعت رسـول اهللا : عـن عـوف بـن مالـك ريض اهللا عنـه قـالو -٢ ـدُ ـتّا اعْ َ  سِ ـنيْ  بَ

يِ  ـدَ ةِ  يَ ـاعَ يت السَّ ـوْ ـمَّ  ،مَ ـتْحُ  ثُ يْـتِ  فَ سِ امل بَ ـدِ ـمَّ  ،قْ ـ ثُ تَ وْ ـذُ  انٌ مُ أْخُ مْ  يَ يكُ ـاصِ  فـِ عَ قُ ـنَمِ  كَ غَ ـمَّ  ،الْ ـةُ  ثُ اضَ تِفَ  اسْ

تَّى الِ امل طَى حَ عْ لُ  يُ جُ ةَ  الرَّ ائَ يَظَلُّ  دِينَارٍ  مِ ط فَ اخِ ى الَ  فِتْنَةٌ  ثُمَّ  ،اً سَ بْقَ يْتٌ  يَ نَ  بَ بِ  مِ رَ عَ تْهُ  إِالَّ  الْ لَ خَ  ثُمَّ  ،دَ

ةٌ  نَ دْ ونُ  هُ مْ  تَكُ يْنَكُ َ  بَ بَنيْ نِي وَ فَ  بَ َصْ ونَ  رِ األْ رُ دِ يَغْ يَأْت ، فَ مْ فَ ْتَ  ونَكُ نِنيَ  حتَ ةً  ثَامَ ايَ ْتَ  ، غَ لِّ  حتَ ةٍ  كُ ايَ نَا غَ  اثْ

شَ  Iأخرجه البخاري. » اً أَلْف رَ ـعَ
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ـــومُ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصوعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنـــه أن رســـول اهللا  -٣ قُ ــارٌ  ال تَ جَ نَ رُ ـــخْ تَّــى تَ ةُ حَ ــاعَ السَّ
ازِ تُيضءُ أَ  جَ ضِ احلِ نْ أَرْ مِ َ نَاقَ اإلبِلِ بِبُرصْ Iمتفق عليه. »عْ
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 ).٣١٧٦(برقم  اريأخرجه البخ) ١(

 ).٢٩٠٢(، ومسلم برقم )٧١١٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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 :، ومنها عالمات ظهرت وما زالت مستمرة :الثاين

كثـرة .. ظهـور اجلهـل.. رعـقبض علـم الشـ.. انتشار األمن.. ظهور مدعي النبوة.. ظهور الفتن
ــ ط وأعــوان الظلمــةـالشُّ ــ.. ظهــور املعــازف واســتحالهلا.. رَ كثــرة رشب اخلمــر .. ىظهــور الزن

تبــــاهي النــــاس يف املســــاجد .. تطــــاول احلفــــاة العــــراة رعــــاة الشــــاة يف البنيــــان.. الهلاواســــتح
ــــرَ .. إســـناد األمـــر إىل غـــري أهلـــه.. تقــــارب الزمـــان.. كثـــرة اهلـــرج وهـــو القتـــل.. وزخرفتهـــا  عفْ

فتح القول.. األخيار عضْ وَ .. األرشار ـخزن العمل.. ويُ رك ـظهـور الشـ.. تقـارب األسـواق.. ويُ
.. كثـــرة الـــزالزل.. فشـــو التجـــارة.. كثـــرة املـــال.. كثـــرة الكـــذب.. كثـــرة الشـــح ..يف هـــذه األمـــة

ارتفــاع .. وســوء اجلــوار.. وقطيعــة الــرحم.. ظهــور الفحــش.. ائنوائــتامن اخلــ ختــوين األمــني
ظهـور .. ظهور القلم.. التامس العلم عند األصاغر.. تسليم اخلاصة.. بيع احلكم.. األسافل

.. عـدم حتـري الـرزق احلـالل.. كثرة موت الفجأة.. ادة الزوركثرة شه.. الكاسيات العاريات

د أرض العــــرب مروجــــاً وأهنــــاراً  ــــوْ تكلــــيم الرجــــل عذبــــة ســــوطه .. تكلــــيم الســــباع لإلنــــس.. عَ
ــمنع عنهــا الطعــام .. ث أهلــه بعــدهدحـأوخيــربه فخـذه بــام  ..ورشاك نعلـه ــحارصَ العــراقُ ويُ أن تُ

ـــمنع عن.. والــدرهم ـــحارصَ الشــامُ ويُ  ثــم تكــون هدنــة بــني املســلمني.. ريناهــا الطعــام والــدثــم تُ

 .ثم يغدر الروم باملسلمني.. والروم

أَال إنَّ «: رقِ يقــولُ ـوهــو مســتقبلُ املشــ ملسو هيلع هللا ىلصعــن ابــن عمــر ريض اهللا عــنهام أنــه ســمع رســولَ اهللا 
تْ  نَا، أَال إنَّ الفِ اهُ تْنَةَ هَ يْطَ الفِ نُ الشَّ رْ طْلُعُ قَ يْثُ يَ نْ حَ نَا، مِ اهُ Iمتفق عليه .»انِ نَةَ هَ
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 :، ومنها ملسو هيلع هللا ىلصعالمات مل تظهر وستقع بال شك كام أخرب النبي  :الثالث

..  قتــال الــرتك..  فــتح القســطنطينية بــدون ســالح..  انحســار هنــر الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب

خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ويدينون ..  ر املسلمني عليهمـقتال اليهود ونص
يِّم واحدخل وكثرة النساء حتى يكون .. الرجال قلة .. له بالطاعة نفي املدينـة  .. مسني امرأة قَ

مـر عْ هدم الكعبة عىل يد رجل من احلبشة يقـال لـه ذو السـويقتني ثـم ال تُ  ..لرشارها ثم خراهبا
 .واهللا أعلم ،بعده، وذلك آخر الزمان

 ــــي مجيـــع مـا ذكــرنــا مـــن العالمـات السابقـة ثبتـت باألحاديـ  .ملسو هيلع هللا ىلصـث الصحيحــة عــن النبــ

                                                           

 .، واللفظ له)٢٩٠٥(، ومسلم برقم )٧٠٩٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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٢ - أرشاط الساعة الكرب 

  عرش عالمات الساعة الكرب: 

ـا «: علينـا ونحـن نتـذاكر فقـال@ملسو هيلع هللا ىلصاطَّلـع النبـي : عن حذيفة بـن أَسـيد الغفـاري ريض اهللا عنـه قـال مَ
؟ نَ وْ رُ اكَ تَّ إهنَّ «: قال. نذكر الساعة: قالوا» تَذَ مَ حَ وْ قُ نْ تَ بْلَ ا لَ نَ قَ وْ رَ َ آيى تَ رشْ ا عَ ، » اتٍ ـهَ فـذكر الـدخانَ

، وطلوعَ ا ، والدابةَ ، ويـأجوجَ ومـأجوج، ملسو هيلع هللا ىلصلشمس من مغرهبا، ونزولَ عيسى بن مريم والدجالَ
، خسفٌ باملرشق، وخسفٌ باملغرب، وخسـفٌ بجزيـرة العـرب، وآخـر ذلـك نـار  وثالثةَ خسوفٍ

Iأخرجه مسلم. خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمرشهم
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 :دجالخروج ال -١

رق مـــن ـويـــدعي الربوبيــة، خيـــرج مـــن املشـــ، يظهــر يف آخـــر الزمـــان ، الــدجال رجـــل مـــن بنـــي آدم 
إال مســـجد املقـــدس والطـــور ومكـــة  ، خراســـان، ثـــم يســـري يف األرض فـــال يـــرتك بلـــداً إال دخلـــه

فــال يســتطيع دخوهلــا؛ ألن املالئكــة حترســها، ينــزل بالســبخة، فرتجــف املدينــة ثــالث  ، واملدينــة
 .رج إليه منها كل كافر ومنافقرجفات خي

  وقت خروج الدجال: 

ا َ اهللاُ بن ٬عن عبدِ يضِ مرَ رَ ـالَ  عُ ـام قَ هُ نـْ ـول ا: عَ ـوداً عنـدَ رسُ عُ ا قُ نـَّ ـا  ٬كُ كرَ الفـتَنَ فـأكثرَ يف ذِكرهَ ـذَ فَ
كرَ فتْنةَ األحالسِ فَقالَ قائلٌ  تَّى ذَ ـولَ ا: حَ ؟قـالَ  ٬يـا رسُ بٌ «: ومـا فتنـةُ األحالسِ ـرَ ـيَ هَ ، هِ بٌ ـرْ حَ وَ

ــ ــةُ السّ ــمَّ فِتْنَ ــهُ منــي وَ ـَثُ مُ أنَّ ــزعُ ــلٍ مــن أهــلِ بيتــي يَ جُ ي رَ مَ ــدَ ـــها مــن حتــتِ قَ نُ خَ نــيراء دَ ــيْس مِ ــامَ  ، لَ وإنَّ
لَعٍ تقـأوليائي امل كٍ عىل ضِ رِ وَ ، ثُمَّ يَصطَلحُ النَّاسُ عىل رجلٍ كَ عُ أحـداً  ثمَّ فِتنةُ  ،ونَ ـدَ يْــامء ال تَ هَ الدُّ

هِ األمــة إال ـــامدتْ مــن هــذِ ــتْ تَ ــة، فــإذا قيــلَ انقضَ ـــهُ لطمَ تْ طَمَ يس  ،  لَ ـــمْ ــاً ويُ ن ــلُ فيهــا مؤمِ جُ يُصــبحُ الرَّ
، ، كافِراً  طاطِ نِفاقٍ ال إيامنَ فيهِ فُسْ ، وَ اقَ فِيهِ طاطِ إيامنٍ ال نِفَ ، فُسْ حتى يَصريَ النَّاسُ إىل فُسطاطَنيِ

هِ أو منْ  ال من يومِ جّ وا الدَّ مْ فانتظرُ اكُ هِ  فإذا كانَ ذَ دِ Iأخرجه أمحد وأبو داود. »غَ
11F
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 فتنة الدجال: 

خروج الدجال فتنة عظيمة بسبب ما خيلق اهللا معه من اخلوارق العظيمة التي تبهـر العقـول، فقـد 
                                                           

 ).٢٩٠١(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 .وهذا لفظه) ٤٢٤٢(، وأخرجه أبو داود برقم )٦١٦٨(أخرجه أمحد برقم /  صحيح) ٢(



-   -
 

، نــاره جنــة، وجنتــه نــار، وأن معــه جبــال اخلبــز، وأهنــار ا ملــاء، يــأمرُ الســامء ثبــت أن معــه جنــةً ونــاراً
عظيمــة كالغيــث إذا رعة ـعــه كنــوز األرض، ويقطــع األرض بســاألرض فتنبــت، وتتبفتمطــر، ويــأمر

يوم كسنة، ويوم كشهر، ويـوم كجمعـة، وسـائر  ،يمكث يف األرض أربعني يوماً ،  استدبرته الريح
 .بفلسطني دّ عند باب لُ  ملسو هيلع هللا ىلصأيامه كأيامنا، ثم يقتله عيسى بن مريم 

 صفات الدجال: 

، مكتــوب بــني عينيــه   لنــا صــفاته لنحــذر منــهمــن اتبــاع الــدجال أو تصــديقه، وبــنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصحــذرنا الرســول 
 .يقرؤه كل مسلم) كافر(

، «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن عبادة بـن الصـامت ريض اهللا عنـه قـال ٌ ـريْ ـلٌ قَصِ جُ الِ رَ جَّ يْــحَ الـدَّ سِ إنَّ مَ
ـــبِ  لْ ـــإنْ أُ ، فَ اءَ ـــرَ حْ ال جَ ـــةٍ وَ ـــيْسَ بِنَاتِئَ ، لَ ِ ـــنيْ ـــوسُ العَ طْمُ ، مَ رُ ـــوَ ، أَعْ ـــدٌ عْ ، جَ ـــجُ وا أَنَّ أَفْحَ ــــمُ لَ اعْ مْ فَ ـــيْكُ لَ سَ عَ

رَ  وَ يْسَ بِأَعْ اىلَ لَ تَعَ كَ وَ ـبَارَ مْ تَ بَّكُ Iأمحد وأبو داودأخرجه . »رَ
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 مكان خروج الدجال: 

جٌ «: - وفيــه –الــدجالَ  ملسو هيلع هللا ىلصذكــر رســول اهللا : عــن النــواس بــن ســمعان ريض اهللا عنــه قــال ــارِ ــهُ خَ إنَّ
ا عَ اقِ فَ رَ العِ امِ وَ َ الشَّ ةً بَنيْ لَّ الً خَ امَ اثَ شِ عَ Iأخرجه مسلم. »ثَ يميناً وَ
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 األماكن التي ال يدخلها الدجال: 

ــةَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رســول اهللا : عـن أنـس ريض اهللا عنــه قـال -١ كَّ الُ إالَّ مَ جَّ هُ الـدَّ ـيَطَؤُ ــدٍ إالَّ سَ لَ ـنْ بَ ـيْسَ مِ لَ
نَةَ  يْ املدِ Iمتفق عليه. »وَ
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ال ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل من أصحاب النبي و -٢ جّ بُ أَرْ «: قال -وفيه–الدّ رَ ــقْ الَ يَ ةَ وَ ــعَ بَ
دَ احلر جِ سْ ، مَ دَ اجِ سَ دَ األَقْىصَ مَ جِ سْ مَ ، وَ دَ الطُّورِ جِ سْ مَ ، وَ ينَةِ دَ املَدِ جِ سْ مَ ، وَ Iأخرجه أمحد. »امِ
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 أتباع الدجال: 

 . أكثر أتباع الدجال من اليهود، والعجم، وأخالط من الناس غالبهم من األعراب والنساء

                                                           

 ).٤٣٢٠(، وهذا لفظه،  وأخرجه أبو داود برقم )٢٣١٤٤(أخرجه أمحد برقم /  صحيح) ١(

 ).٢٩٣٧(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 ).٢٩٤٣(، ومسلم برقم )١٨٨١(أخرجه البخاري برقم متفق عليه، ) ٣(

 ).٢٩٣٤(انظر السلسلة الصحيحة رقم  ، )٢٤٠٨٥(أخرجه أمحد برقم /  صحيح) ٤(



-   -
 

تْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  نْ ـيَ الَ مِ جَّ ونَ  بَـعُ الدَّ ـبْعُ انَ سَ بَــهَ ودِ أَصْ ـهُ يَ
ةُ  يَالِسَ ـمُ الطَّ يْـهِ لَ فاً عَ Iأخرجه مسلم. »أَلْ
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 الوقاية من فتنة الدجال: 

، وقـراءة  لفـرار منـهتكون باإليامن باهللا عز وجل، والتعوذ من فتنـة الـدجال خاصـة يف الصـالة، وا
 .أول سورة الكهف

ــ«:  ملسو هيلع هللا ىلص قــال رســول اهللا: عــن أيب الــدرداء ريض اهللا عنــه قــال  شْ ــظَ عَ فِ ــنْ حَ ةِ رَ آيـــمَ ــورَ لِ سُ ــنْ أَوَّ اتٍ مِ
الِ  جَّ ـنَ الـدَّ مَ مِ صِ فِ عُ هْ ـفِ «: ، ويف لفـظ»الكَ هْ ةِ الكَ ـورَ ـحَ سُ اتـِ وَ يْــهِ فَ لَ أ عَ رَ يَــقْ لْ مْ فَ ـنْكُ ـهُ مِ كَ رَ ـنْ أَدْ مَ . »فَ

Iأخرجه مسلم
17F
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 :ملسو هيلع هللا ىلصنزول عيسى بن مريم   -٢

ـــن مـــريم عـــز وجـــل  بعـــد خـــروج الـــدجال وإفســـاده يف األرض يبعـــث اهللا فينـــزل إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعيســـى ب
فيقتــل الــدجال،  ، واضــعاً كفيــه عــىل أجنحــة ملكــني ، األرض عنــد املنــارة البيضــاء رشقــي دمشــق

ة، ويفــيض املــال، وتــذهب وحيكــم باإلســالم، ويكرســ الصــليب، ويقتــل اخلنزيــر، ويضــع اجلزيــ
 .الشحناء، يمكث سبع سنني ليس بني اثنني عداوة، ثم يموت ويصيل عليه املسلمون

ثم يرسل اهللا رحياً باردة طيبة من قِبَل الشام، فال يبقى عىل وجه األرض أحد يف قلبـه مثقـال ذرة 
، يتهارجون هتارج من خري أو إيامن إال قبضته، ويبقى رشار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع

 .مر، ثم يأمرهم الشيطان بعبادة األوثان، وعليهم تقوم الساعةـاحلُ 

ـــ«: ملسو هيلع هللا ىلصقـــال رســـول اهللا : عـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه قـــال سِ فْ يْ نَ ـــذِ الَّ لَ ـوَ نْـــزِ نَّ أَنْ يَ ـــكَ شِ يُوْ هِ لَ ـــدِ ي بِيَ
ــ سِ يَكْ الً، فَ ــدْ ــامً عَ كَ ـــمَ حَ يَ رْ مُ ابــنُ مَ يَ ـفِــيكُ ، وَ ــلِيبَ ــقرَ الصّ يــرَ تُ نْزِ ــيضَ املَــالُ  ،لَ اخلِ فِ يَ ، وَ ــةَ يَ زْ ــعَ اجلِ يَضَ وَ

ا ا فِيْـهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ اً مِ ريْ ةُ خَ دَ احِ ةُ الوَ دَ جْ ونَ السَّ ـكُ تَّى تَ ، حَ دٌ ـهُ أَحَ بَلَ ـقْ تَّى ال يَ  .»حَ

          : ا إن شئتموواقرؤ:ثم يقول أبو هريرة ريض اهللا عنه
I18FSHهق عليمتف.     

. 

                                                           

 ).٢٩٤٤(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ).٢٩٣٧(ورقم ) ٨٠٩(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 ).١٥٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٤٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
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 :خروج يأجوج ومأجوج  -٣

يــــأجوج ومــــأجوج أمتــــان عظيمتــــان مــــن بنــــي آدم، وهــــم رجــــال أقويــــاء ال طاقــــة ألحــــد بقتــــاهلم، 
وخــروجهم مــن أرشاط الســاعة الكــرب، يفســدون يف األرض، ثــم يــدعو علــيهم عيســى بــن مــريم 

 .وأصحابه فيموتون ملسو هيلع هللا ىلص

                                : قال اهللا تعاىل -١
                      ®                               

 .]٩٧-٩٦/األنبياء [      

الــدجال وأن عيســى يقتلــه  ملسو هيلع هللا ىلصذكــر رســول اهللا : عــن النــواس بــن ســمعان ريض اهللا عنــه قــالو -٢
ى« -هوفي-.. .بباب لد يْسَ ى اهللاُ إىلَ عِ حَ جْ إ: إذْ أَوْ رَ دْ أَخْ بَـاداً يلينِّ قَ ـدٍ تُ عِ انِ ألَحَ ـدَ ، ب  ال يَ ــمْ تَالـِهِ قِ

رُّ  ـــــمُ يَ ، فَ ــــلُونَ نْسِ بٍ يَ ــــدَ ــــلِّ حَ ــــنْ كُ ـــــمْ مِ هُ وجَ وَ ــــأْجُ مَ وجَ وَ ــــأْجُ ــــثُ اهللاُ يَ بْعَ يَ ، وَ رِ ــــوْ ــــادِي إىلَ الطُّ بَ زْ عِ ــــرِّ فَحَ
ــ يَشْ ــةَ فَ يَّ ِ ةِ طَربَ َ ريْ ـــحَ ــىلَ بُ ـــمْ عَ ـهُ ائِلُ ـــمُ ـأَوَ يَ ا، وَ ـــهَ ــا فِيْ بُونَ مَ ولُونَ رَ ـــقُ يَ ـــمْ فَ هُ رُ ، : رُّ آخِ ــاءٌ ةً مَ ــرَّ هِ مَ ذَ ـــهَ ــانَ بِ ــدْ كَ قَ لَ

بِيُّ ا ُ نَ رصَ ـحْ يُ مُ  ٬وَ كُ ـدِ ارٍ ألَحَ نـَ يْ ـةِ دِ ائَ ـنْ مِ اً مِ ـريْ ــمْ خَ هِ دِ رِ ألَحَ أْسُ الثَّوْ ونَ رَ تَّى يَكُ ـهُ حَ ابُ حَ أَصْ ى وَ يْسَ عِ
بِيُّ ا بُ نَ غَ ْ ، فَريَ مَ ـهُ  ٬اليَوْ ابُ حَ أَصْ ى وَ يْسَ لُ  عِ سِ ْ ـمُ النَّغَفَ يف فَريُ يْـهِ لَ ـمْ اهللاُ عَ هِ ابـِ قَ ـى  ،  رِ سَ ونَ فَرْ بـِحُ يُصْ فَ

بِيُّ ا بِطُ نَ ـهْ ةٍ، ثُمَّ يَ دَ احِ تِ نَفْسٍ وَ وْ مَ ضِ  ٬كَ ـهُ إىلَ األرْ ابُ حَ أَصْ ى وَ يْسَ Iأخرجه مسلم. »...عِ
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  طيـــوراً حتمـــل وأصـــحابه إىل األرض يـــدعو اهللا، فريســـل اهللا عـــز وجـــل  ملسو هيلع هللا ىلصبعـــد نـــزول عيســـى
 .يأجوج ومأجوج وتطرحهم حيث شاء اهللا

ســل اهللا مطــراً يغســل األرض، ثــم تنــزل الربكــة يف األرض، وتظهــر البقــول والــثامر، وحتــل ثــم ير
 .الربكة يف النبات واحليوان

 :اخلسوفات الثالثة ٦ - ٥ - ٤

، رق، وخســـف بـــاملغربـاخلســـوفات الثالثـــة مـــن أرشاط الســـاعة الكـــرب، وهـــي خســـف باملشـــ
 . وخسف بجزيرة العرب، وهي مل تقع بعد

 .ظهور الدخان يف آخر الزمان من عالمات الساعة الكرب:  الدخان - ٧

                                                           

 ).٢٩٣٧(برقم  أخرجه مسلم) ١(
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              : قال اهللا تعـاىل -١

 .]١١-١٠/الدخان[

ـتاً «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي و -٢ لِ سِ امَ األَعْ وا بـِ ادِرُ ـ: بَ ـوعَ الشَّ لُ ـنْ طُ سِ مِ مْ
ةِ  امَّ رَ العَ ، أَوْ أَمْ مْ كُ دِ ةَ أَحَ اصَّ ، أَوْ خَ ةَ ابَّ ، أَو الدَّ الَ جَّ ، أَو الدَّ انَ خَ ا، أَو الدُّ هَ بـِ رِ غْ Iأخرجه مسلم. »مَ

20F

QH
. 

 :طلوع الشمس من مغرهبا  -٨

نـة بتغـري ذِ طلوع الشمس من مغرهبا من عالمـات السـاعة الكـرب، وهـي أول اآليـات العظـام املؤْ 
 : ل العامل العلوي، ومن أدلة خروجهاأحوا

: قال اهللا تعاىل -١

 .]١٥٨/األنعام[ 

ومُ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا و -٢ قُ سُ  ال تَ مْ تَّى تَطْلُعَ الشَّ ةُ حَ اعَ السَّ
، فيومئذ ونَ عُ ـمَ ـمْ أَجْ لُّهُ نَ النَّاسُ كُ ا آمَ هَ بـِ رِ غْ نْ مَ تْ مِ ا طَلَعَ إذَ ا، فَ هَ بـِ رِ غْ نْ مَ : مِ

«N متفق عليهI
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ـاتِ «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصسـمعتُ رسـولَ اهللا : عن عبداهللا بـن عمـرو ريض اهللا عـنهام قـالو -٣ لَ اآليَ إنَّ أَوَّ
ا ــا كَ ـــامَ مَ ُ أَهيُّ ، وَ ىً ــحَ ــاسِ ضُ ــىلَ النَّ ــةِ عَ ابَّ وجُ الدَّ ــرُ خُ ا، وَ ـــهَ بِ رِ غْ ــنْ مَ سِ مِ ــمْ ــوعُ الشَّ لُ وجــاً طُ رُ ــلَ خُ بْ ــتْ قَ نَ

ا فَاأل هَ بَتـِ احِ يباً صَ رِ ا قَ هَ رِ ىلَ إثْ  عَ رَ Iأخرجه مسلم.»خْ
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 :خروج الدابة -٩

ــخــروج دابــة األرض يف آخــر الزمــا النــاس عــىل  مُ سِ تَ ـن عالمــة عــىل قــرب قيــام الســاعة، فتخــرج فَ
 : لو وجه املؤمن، ومن أدلة خروجهاجْ ـطم أنف الكافر، وتَ خْ ـخراطيمهم، تَ 

                : قال اهللا تعاىل -١
 .]٨٢/النمل[    

                                                           

 ).٢٩٤٧(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 .، واللفظ له)١٥٧(، ومسلم برقم )٤٦٣٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٩٤١(برقم  أخرجه مسلم) ٣(
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ـــالثٌ إذَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـــال رســـول اهللا : عـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه قـــالو -٢ ســـاً ثَ فْ ـــعُ نَ نْفَ نَ ال يَ جْ ـــرَ ا خَ
نَ  نْ آمَ ـكُ ـمْ تَ ا لَ ـهَ نُ ـامَ بَتْ يفإيْ سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ رياً تْ مِ ا خَ هَ نـِ ـامَ ،  ، إيْ الُ جَّ الدَّ ا، وَ هَ بـِ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ طُلُوعُ الشَّ

ضِ  ةُ األَرْ ابَّ دَ Iأخرجه مسلم. »وَ
23F

QH
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 :خروج النار التي حترش الناس -١٠

رج من املرشق من اليمن من قعـر عـدن، وهـي آخـر أرشاط السـاعة الكـرب، وهي نار عظيمة خت
يف األرض وتسـوق النـاس إىل  ر ـثم تنتشـ ،نة بقيام الساعة، فتخرج من اليمنذِ وأول اآليات املؤْ 

 .أرض املحرش يف الشام

 كيفية حرش النار للناس: 

ُ النَّـــاسُ «: قـــال@ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه عـــن النبـــي  رشَ ــــحْ ـــقَ  يُ ائِ ـــالثِ طَرَ ـــىلَ ثَ ، : عَ بِـــنيَ اغِ رَ
اثْ  ، وَ بنيَ اهِ رَ ــعِريوَ ـىلَ بَ ةٌ عَ ــعَ بَ ــعِري، أَرْ ىلَ بَ ةٌ عَ ـعِري، ثَالثَ ىلَ بَ ـنَانِ عَ شْ ــعِريـ، عَ ـىلَ بَ ةٌ عَ يَّ رَ قِ ُ بَ رشُ ــحْ ــمُ ـ، يَ تَـهُ

الوالنَّارُ  يْثُ قَ ـمْ حَ هُ عَ عَ ، تَقيلُ مَ بيتُ مَ تَ اتُوا، ا، وَ يْثُ بَ ـمْ حَ بهُ تُصْ يس وَ ــمْ تُ وا، وَ بَــحُ يْـثُ أَصْ ـمْ حَ هُ عَ حُ مَ
ا وْ سَ يْثُ أَمْ ـمْ حَ هُ عَ Iمتفق عليه.»مَ

24F

RH. 

 أول أرشاط الساعة: 

مـا أول : عـن مسـائل، ومنهـا ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ريض اهللا عنه أن عبداهللا بن سـالم ملـا أسـلم سـأل النبـي 
ــاعَ «: @ملسو هيلع هللا ىلصأرشاط الســاعة؟ فقــال النبــي  اطِ السَّ َ لُ أَرشْ ــا أَوَّ ــأَمَّ ــنَ املَشْ ــاسَ مِ ُ النَّ رشُ ـــحْ ــارٌ تَ نَ ق ةِ فَ إىلَ ـرِ

بِ  رِ Iأخرجه البخاري. »املَغْ
25F

SH
. 

 قيام الساعة تتابع اآليات الدالة عىل: 

ظهـر أول أرشاط السـاعة الكـرب تتابعـت بعـدها اآليـات  ظهرت أرشاط الساعة الصـغر، ثـم إذا
اتُ «: ملسو هيلع هللا ىلصيتلو بعضها بعضاً كـام قـال النبـي  ـارَ اتٌ  األمَ زَ ـرَ ، خَ ـلْكٍ ـاتٌ بِسِ نْظُومَ ـلْكُ  مَ ـعَ السِّ طَ قَ ـإذا انْ فَ

بـِ ضاً تَ ـعْ هُ بَ ضُ ـعْ Iاحلاكمأخرجه . »عَ بَ
26F

TH
. 

                                                           

 ).١٥٨(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ).٢٨٦١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٢٢(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه) ٢(

 ).٣٣٢٩(برقم  أخرجه البخاري) ٣(

 ).١٧٦٢(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٨٦٣٩(أخرجه احلاكم برقم / صحيح) ٤(
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 النفـخ يف الصـور

 أن يـنفخ يف الصـور النفخـة األوىل وهـي  ملسو هيلع هللا ىلص عـز وجـل إرسافيـل الصور قرن كالبوق، يأمر اهللا
ثـــم يـــأمره أن يـــنفخ ومـــن يف األرض إال مـــن شـــاء اهللا، الســـموات نفخـــة الصـــعق، فيصـــعق مـــن يف 
 .، فإذا اخلالئق قيام ينظرون النفخة الثانية وهي نفخة البعث

 أحوال اخلالئق عند النفخ يف الصور: 

           :قال اهللا تعاىل -١
 G  ]٨-٦/القمر[. 

: قال اهللا تعاىلو -٢

 .]٦٨/الزمر[  

 مقدار ما بني النفختني: 

ونَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال ـــعُ بَ ــنيِ أَرْ تَ خَ َ النَّفْ ــنيْ ــا بَ يــا أبــا : قــالوا» مَ
، قــالوا: هريــرة أربعــون يومــاً؟ قــال ، قــالوا: أربعــون شــهراً؟ قــال: أبيــتُ : أربعــون ســنة؟ قــال: أبيــتُ

Iليهمتفق ع. أبيتُ 
27F
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 ؟متى تقوم الساعة 

ــومُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال -١ سُ يَ ــمْ ـــهِ الشَّ يْ لَ ــتْ عَ لَعَ مٍ طَ ــوْ ُ يَ خــريْ
ـــــ فاجلُ ، وَ ــــةَ ــــلَ اجلَنَّ خِ فيــــهِ أُدْ ، وَ مُ ــــقَ آدَ لِ ، فِيــــهِ خُ ةِ عَ ا، مُ ـــــهَ نْ جَ مِ ــــرِ ةُ إالَّ يفيــــهِ أُخْ ــــاعَ ــــومُ السَّ قُ ال تَ ــــومِ وَ  يَ

ةِ اجلُـمُ  Iأخرجه مسلم. »عَ
28F

RH
. 

ذُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالو -٢ نـْ ـورِ مُ بِ الصُّ احِ فَ صَ ـلَ إنَّ طَرْ كِّ وُ
نْظ دٌّ يَ تَعِ سْ هِ مُ كَ ـبـِ وْ يْنَيْــهِ كَ ـأَنَّ عَ ، كَ هُ فُ يْـهِ طَرْ دَّ إلَ تَ رْ بْلَ أَنْ يَ ـرَ قَ مَ ؤْ ةَ أَنْ يُ افَ ـخَ ، مَ شِ رْ وَ العَ ـانِ رُ نَحْ يَّ رِّ . »بَـانِ دُ

Iأخرجه احلاكم
29F

SH
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 .، واللفظ له)٢٩٥٥(سلم برقم ، وم)٤٩٣٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).٨٥٤(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 ).١٠٧٨(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٨٦٧٦(أخرجه احلاكم برقم / صحيح) ٣(
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 البعـث واحلشـر

  ُّور التي يمر هبا العبدالد: 

 :ثالثالتي يمر هبا اإلنسان بعد خروجه من بطن أمه الدور 

دار الــــدنيا، ثــــم دار الــــربزخ، ثــــم دار القــــرار يف اجلنــــة أو النــــار، وقــــد جعــــل اهللا لكــــل دار أحكامــــاً 
بَ هـذا اإلنسـان مـن  كَّ رَ  اً بـدن وروح، وجعـل أحكـام الـدنيا عـىل األبـدان واألرواح تبعـختصها، وَ

هلا، وجعل أحكام يـوم القيامـة مـن النعـيم  اً هلا، وجعل أحكام الربزخ عىل األرواح واألبدان تبع
 .والعذاب عىل األبدان واألرواح معاً 

 انيةهو إحياء املوتى حني يُنفخ يف الصور النفخة الث: البعث. 

 .ملني حفاةً عراةً غرالً غري خمتونني، ويُبعث كل عبد عىل ما مات عليهفيقوم الناس لرب العا

                   :قال اهللا تعاىل -١
                                

 .]٥٤-٥١ /يس[                         

 .]١٦-١٥/املؤمنون[           : قال اهللا تعاىلو -٢

 صفة البعث: 

نبت البقل نزل اهللا من السامء ماءً فينبت الناس كام يَ  .يُ

                : قال اهللا تعاىل -١
 . ]٥٧/األعراف[                

ـا «: @ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالو -٢ ونَ مَ ــعُ بَ تَـنيِ أَرْ خَ َ النَّفْ ـنيْ يـا أبـا : قـالوا» بَ
، قالوا: هريرة أربعون يوماً؟ قال ، قالوا: قال أربعون شهراً؟: أبيتُ  ،أبيتُ : قال أربعون سنة؟: أبيتُ

» ْ انِ يشَ نَ اإلنْسَ يْسَ مِ لَ ، وَ لُ نْبُتُ البَقْ امَ يَ يَنْبُتُونَ كَ ، فَ اءً ءِ مَ امَ نَ السَّ لُ اهللاُ مِ نْزِ ظْامً ثُمَّ يُ بْىلَ إالَّ عَ ءٌ إالَّ يَ
ةِ  يَامَ ومَ القِ بُ اخلَلْقُ يَ كَّ رَ هُ يُ نـْ مِ ، وَ نَبِ بُ الذَّ جْ وَ عَ هُ داً وَ احِ Iمتفق عليه. »وَ

30F

QH
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 .، واللفظ له)٢٩٥٥(، ومسلم برقم )٤٩٣٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 نْ ينشق عنه القرب  :أول مَ

أَ «: @ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه قـال ، وَ ـةِ يَامَ ـومَ القِ مَ يَ ـدِ آدَ لَ ـيِّدُ وَ ـا سَ نَ ـنْ أَ لُ مَ وَّ
عٍ  فَّ شَ لُ مُ أَوَّ ، وَ افِعٍ لُ شَ أَوَّ ، وَ ُ ربْ هُ القَ نـْ قُّ عَ نْشَ Iأخرجه مسلم. »يَ

31F

QH
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 ـحرش يوم القيامة نْ يُ   :مَ

 .]٥٠-٤٩/الواقعة[    : قال اهللا تعاىل -١

              : قــــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىلو -٢
 .]٩٥-٩٣/ممري[        

              : قال اهللا تعاىلو -٣
                                        

                                        
 .]٤٩-٤٧/الكهف[                     

 صفة أرض املحرش: 

         : قال اهللا تعاىل -١

 .]٤٨/براهيمإ[

ُ «: @ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه قالو -٢ رشَ ـحْ ـىل يُ ـةِ عَ يَامَ ـومَ القِ اسُ يَ  النـَّ

دٍ  ـمٌ ألَحَ لَ ا عَ يْسَ فِيْـهَ ، لَ يِّ ةِ النَّقِ صَ رْ قُ ، كَ اءَ رَ فْ اءَ عَ يْضَ ضٍ بَ Iمتفق عليه. »أَرْ
32F

RH
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 امةصفة حرش اخللق يوم القي: 

 :للحرش حالتان 

رالً حرش من القبور إىل حمل القضاء، وهذا يكون بحرش الناس مشاة حفاة عراة :  األوىل  .غُ

ـاةً «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصسـمعت رسـول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالـت فَ ـةِ حُ يَامَ ـومَ القِ اسُ يَ ُ النـَّ رشَ ــحْ يُ
ــرالً  اةً غُ ــرَ : @ملسو هيلع هللا ىلصقــال فاً، ينظــر بعضــهم إىل بعــض؟ النســاء والرجــال مجيعــ، يــا رســول اهللا : قلــت» عُ

                                                           

 ).٢٢٧٨(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 .، واللفظ له)٢٧٩٠(، ومسلم برقم )٦٥٢١(م ، أخرجه البخاري برقمتفق عليه) ٢(
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نْ « دُّ مِ رُ أَشَ ةُ األَمْ ائِشَ ا عَ ـمْ إىل يَ هُ ضُ ـعْ نْظُرَ بَ ـعْضٍ أَنْ يَ Iمتفق عليه. » بَ
33F
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 :من حمل القضاء إىل اجلنة والنار كام ييل  املؤمنني والكفار حرش:  الثانية

ـحرش املؤمنون وفداً مكرمني -١  .إىل رهبم واجلنة يُ

 .]٨٥/مريم[       :  تعاىلقال اهللا -١

: وقــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــاىل -٢

 .]٧٣/الزمر[ 

، عطاشـــاً، زرقـــاً  -٢ ، وصـــامً ــــحرش الكـــافرون عـــىل وجـــوههم عميـــاً، وبكـــامً نني  يُ ـــرَّ حبس ـُ، يـــ، مقَ
 .فيساقون إىل النار جمتمعني ،همأوهلم عىل آخر

             : قال اهللا تعاىل -١
 .]٩٨-٩٧/اإلرساء[         

 .]٨٦/مريم[      : قال اهللا تعاىلو -٢

 .]١٠٢/طه[           : قال اهللا تعاىلو -٣

 .]١٩/فصلت[         : قال اهللا تعاىلو -٤

                             : قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىلو -٥
 .]٢٣-٢٢/الصافات[   

                          : قــــــال اهللا تعــــــاىلو -٦
                  ے             

 .]٥١-٤٨/إبراهيم[                           

َ او -٧ يضِ ــسٍ رَ ــالَ هللاُ عــن أنَ ــالً قَ جُ نْـــهُ أنَّ رَ ــولَ ا: عَ سُ ــا رَ مَ !  ٬يَ ــوْ ــهِ يَ هِ جْ ــىلَ وَ ــافِرُ عَ ُ الكَ رشَ ـــحْ يْــفَ يُ كَ
ــالَ  ؟ قَ ــةِ يَامَ جْ «: القِ ــىلَ رِ ــاهُ عَ شَ ي أمْ ــذِ ــيْسَ الَّ ــادِرألَ يَا، قَ نْ يـــهِ يفِ الــدُّ مَ  اً لَ ــوْ ــهِ يَ هِ جْ ــىلَ وَ ـــهُ عَ يَ شِ ـمْ ــىلَ أنْ يُ عَ

يَ  ؟القِ ةِ Iمتفق عليه. »امَ
34F
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 .، واللفظ له)٢٨٥٩(، ومسلم برقم )٦٥٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .واللفظ له) ٢٨٠٦(، ومسلم برقم )٤٧٦٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



-   -
 

ـــحرش -٣ اهللا يــوم القيامــة الــدواب، والبهــائم، والوحــوش، والطيــور، ثــم حيصــل القصــاص بــني  يَ
ء مـن القرنـاء نَ  هـا، فـإذا فـرغ اهللا مـن القصـاص بـني الـدواب قـال تْ حَ طَ الدواب، فيقتص للشاة اجلـامَّ

 .كوين تراباً : هلا

                    : قــال اهللا تعــاىل
 .]٣٨/األنعام[     

  لقاء اهللا يف اآلخرة: 

ــــ كـــل إنســـان ســـوف يالقـــي ربـــه يـــوم القيامـــة بـــام عمـــل مـــن ر خـــري أو رش، املـــؤمن والكـــافر، والبَ
 .والفاجر

 .]٤٤/األحزاب[: قال اهللا تعاىل -١

 .] ٢٢٣/البقرة [                                              :وقال اهللا تعاىل  -٢

                                         :وقــــــــال اهللا تعــــــــاىل  -٣
                                                                    

 .] ١٢-٦/االنشقاق  [          

نْ  «: قال@ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهللا عنه عن عبادة بن الصامتو -٤ بَّ  مَ اءَ  أَحَ بَّ اهللا  لِقَ هُ  اهللاُ أَحَ اءَ  ،لِقَ
نْ  مَ هَ  وَ رِ اءَ  كَ هَ اهللا  لِقَ رِ هُ  اهللاُ كَ اءَ Iمتفق عليه. » لِقَ
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 ).٢٦٨٣(ومسلم برقم  ،، واللفظ له)٦٥٠٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



-   -
 

 أهـوال يـوم القيامـة

  شدة أهوال يوم القيامة: 

وْ  ه، يصاب فيه العباد بالرعب والفزع، وتشـخص فيـه أبصـار يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هَ لُ
ر، وعـىل الكـافرين مقـدار ـمة، جعله اهللا عز وجـل عـىل املـؤمنني كقـدر مـا بـني الظهـر والعصـلَ ـالظَّ 

 : العظيمة لهأهواوهذه صور من مخسني ألف سنة، 

               : قال اهللا تعاىل -١
 .]١٦ -١٣/احلاقة[           

 :قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٦ -١/التكوير[

: قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٤ -١/االنفطار[ 

               : قال اهللا تعاىلو -٤
 .]٦ -١/النشقاقا[                             

 : قال اهللا تعاىلو -٥
 .]٦ -١/الواقعة[   

نْ «: @ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن ابن عمـر ريض اهللا عـنهام قـالو -٦ هُ أَنْ يَ َّ ـنْ رسَ ـرَ إىلمَ ـةِ ظُ يَامَ ـومِ القِ  يَ
أْ  رَ ــــــقْ يَ لْ ٍ فَ ـــــنيْ أْيُ عَ ـــــهُ رَ أنَّ أخرجـــــه .    و و : كَ

Iأمحد والرتمذي
36F
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 تبديل األرض والسامء يوم القيامة : 

      :  ىــالــال اهللا تعــق -١

 .]٤٨/إبراهيم[

             : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]١٠٤/األنبياء[       

                                                           

 .، وهذا لفظه)٣٣٣٣(، وأخرجه الرتمذي برقم )٤٨٠٦(أخرجه أمحد  برقم /  صحيح) ١(



-   -
 

 ؟السموات أين يكون الناس يوم تبدل األرض و  

ـربٌ مـن  ملسو هيلع هللا ىلصكنـت قـائامً عنـد رسـول اهللا : قـال ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان ريض اهللا عنه موىل رسـول اهللا  فجـاء حَ
أيــــن يكــــون النــــاس يــــوم تبــــدل األرض غــــري األرض : فقــــال اليهــــودي - وفيــــه -.. أَحبــــار اليهــــود

ـمْ يف« :ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال رسول اهللا السموات و ِ هُ رسْ ونَ اجلِ ةِ دُ ـمَ لْ  .» الظُّ

ىلَ الصِّ «: ويف رواية اطِ ـعَ Iأخرجه مسلم. »رَ
37F
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  َلهوْ شدة احلرارة يف املوقف وه: 

 ، جيمــع اهللا اخلالئـــق بعـــد بعـــثهم يف ســـاحة واحـــدة يف عرصـــات القيامـــة؛ وذلـــك لفصـــل القضـــاء
ــحفــاة عــراة غــرالً، فتــدنو الشــمس يف ذلــك اليــوم، ويــذهب العــرق ســبعني ذراعــاً، ويَ  رق النــاس عْ

 .عىل قدر أعامهلم

ي «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنــه عــن النبــي عــن أيب هريــرة ريض ا -١ ــوِ طْ يَ ، وَ ــةِ يَامَ ــومَ القِ بِضُ اهللاُ األرضَ يَ ـــقْ يَ
ءَ بِ  امَ ولُ السَّ ـقُ هِ ثُمَّ يَ ينـِ ، أَي: يَـمِ ؟أَنا املَلِكُ ضِ لُوكُ األرْ Iمتفق عليه.»نَ مُ
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سُ «: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصســمعت رســولَ اهللا : عــن املقــداد بــن األســود ريض اهللا عنــه قــالو -٢ ــمْ نَى الشَّ ــدْ  تُ

لِ  امَ رِ أَعْ ــدْ ــىلَ قَ ــاسُ عَ ــونُ النَّ يَكُ ، فَ يــلٍ ارِ مِ ــدَ قْ مِ ـــمْ كَ هُ نـْ ونَ مِ ـــكُ ــى تَ تَّ ، حَ ــقِ ــنَ اخلَلْ ــةِ مِ يَامَ ــومَ القِ ـــمْ يفيَ  ـهِ

ـونُ  ـنْ يَكُ ـمْ مَ هُ نـْ مِ ، وَ بَتَيْـهِ كْ ونُ إىلَ رُ نْ يَكُ ـمْ مَ هُ نـْ مِ ، وَ بَيْـهِ عْ ونُ إىلَ كَ نْ يَكُ ـمْ مَ هُ نـْ مِ قِ فَ رَ ، العَ ــهِ يْ وَ قْ إىلَ حَ
اماً  ـجَ قُ إلْ رَ هُ العَ ـمُ ـجِ لْ نْ يُ ـمْ مَ هُ نـْ مِ Iأخرجه مسلم. بيده إىل فيه ملسو هيلع هللا ىلصوأشار رسول اهللا : قال» وَ
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 من يظلهم اهللا يف املوقف: 

ــنْ أَيب -١ ةَ رَ عَ ــرَ يْ رَ َ  هُ ـعَ  اهللاُ يضِ ــ هُ نـْ ـيِّ عَ ــالَ  ملسو هيلع هللا ىلصن النَّبـِ ةٌ «: قَ ــبْعَ ــمُ اهللاُ سَ هُ ظِلُّ ــ يُ ــهِ يَ مَ الَ ظِــلَّ إِالَّ يفِ ظِلِّ وْ
هُ  ـادِلُ  :ظِلُّ عَ امُ الْ مَ ِ ـأَ يف ،اإلْ ـابٌّ نَشَ شَ ـهِ وَ بِّ ةِ رَ بَـادَ رَ  ، عِ ـقٌ يف املَ وَ لَّ عَ بُـهُ مُ لْ ـلٌ قَ دِ جُ ـاجِ ـ ،سَ نِ تَ ـالَ جُ رَ ا ـوَ ابَّ حَ
يْـهِ   اهللايف لَ ـا عَ قَ رَّ فَ تَ يْـهِ وَ لَ ا عَ عَ تَمَ لَ  ،اجْ ـلٌ طَ جُ رَ ـبوَ نْصِ اتُ مَ أَةٌ ذَ ـرَ ـوَ  بَتْـهُ امْ ـافُ اهللاَـجَ ـالَ إِينِّ أَخَ قَ لٍ فَ  ،امَ

قَ  دَّ لٌ تَصَ جُ رَ هُ  ؛وَ ينـُ مِ ـقُ يَ نْفِ ا تُ هُ مَ لُ امَ لَمَ شِ عْ تَّى الَ تَ ى حَ فَ ـرَ  ،أَخْ كَ ـلٌ ذَ جُ رَ اهُ  اهللاَوَ يْنـَ ـتْ عَ اضَ فَ الِيًـا فَ . »خَ

Iمتفق عليه
40F
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 .عن عائشة ريض اهللا عنها) ٢٧٩١(، ورقم )٣١٥(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ).٢٧٨٧(، ومسلم برقم )٧٣٨٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٨٦٤(برقم  أخرجه مسلم) ٣(

 ).١٠٣١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٦٠(رقم ، أخرجه البخاري بمتفق عليه) ٤(



-   -
 

ــةَ بــنو -٢ بَ قْ ــنْ عُ رٍ رَ  عَ ــامِ َ عَ ــعَ  اهللاُ يضِ ــ هُ نْ ــ: القَ سُ تُ رَ عْ ــمِ ــولُ   ملسو هيلع هللا ىلصهللا ولَ اسَ قُ ــرِ «: يَ ــلُّ امْ ــلِّ يف ئكُ  ظِ
َ النَّاسِ  لَ بَنيْ صَ فْ تَّى يُ تِهِ حَ قَ دَ Iأخرجه أمحد وابن خزيمة. »صَ
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 جميء اهللا لفصل القضاء: 

ـجيء اهللا جـلرق األرض بنوره، وتَ ـيوم القيامة لفصل القضاء، فتش اجلبار جل جالله يَ اخلالئـق  وْ
 .هليبته وعظمته وجالله

                                             :اهللا تعــــــــاىل قــــــــال -١
 .]٢٣-٢١/الفجر[                           

                                                 :قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل و -٢
                                                 

 .]١٨-١٣/احلاقة[                                   

ين«: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه أن النبـــي و -٢ وْ ُ ريِّ ــــخَ ــاسَ التُ ـــإنَّ النـَّ ـــى، فَ وسَ ـــىلَ مُ  عَ
يــ فِ ــنْ يُ لَ مَ ونُ أَوَّ ــأَكُ ، فَ ـــمْ هُ عَ قُ مَ ــعَ أَصْ ــةِ فَ يَامَ ــومَ القِ ونَ يَ قُ ــعَ ،  ، قُ يَصْ شِ ــرْ انِــبَ العَ ــاطِشٌ جَ ــى بَ وسَ ا مُ ــإذَ فَ

انَ  ي أَكَ رِ بْيلفَال أَدْ عِقَ فأَفَاقَ قَ نْ صَ تَثْنَى اهللاُفِيْـمَ ن اسْ ـمَّ انَ مِ Iمتفق عليه. »، أَوْ كَ
42F
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 ).٢٤٣١(ابن خزيمة برقم أخرجه وهذا لفظه، و) ١٧٣٣٣(أخرجه أمحد برقم  / صحيح) ١(

 ).٢٣٧٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٤١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



-   -
 

 فصـل القضـاء

شــ لــغ العنــاء مــنهم مبلغــاً عظــيامً لشــدة اهلــولـإذا حُ وصــعوبة  ، ر النــاس إىل رهبــم يــوم القيامــة، وبَ
 .املوقف، يرغبون إىل رهبم يف أن حيكم فيهم، ويفصل بينهم

 .ليفصل بينهم ذهبوا إىل األنبياء ليشفعوا هلم عند رهبم ، وعظم كرهبم ، فإذا طال موقفهم 

               : قال اهللا تعاىل -١
 .]٣٩ - ٣٥/املرسالت[        ے   

ـــةِ «: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصة ريض اهللا عنـــه أن رســـول اهللا عـــن أيب هريـــرو -٢ يَامَ ـــومَ القِ ـــيِّدُ النَّـــاسِ يَ نـــا سَ ـــلْ  ، أَ هَ وَ
ينَ  ـرِ اآلخِ لـِنيَ وَ ـةِ األَوَّ يَامَ ــومَ القِ عُ اهللاُ يَ ــمَ ـجْ ؟ يَ اكَ مَ ذَ ونَ بـِ رُ ـدْ ، يف تَ يُ اعِ ــم الــدَّ هُ عُ مِ يُسْ ، فَ ـدٍ احِ يدٍ وَ ــعِ  صَ

ـــــ ــــــمُ البَصَ هُ ذُ نْفُ يَ ــــــوَ نُو الشَّ ـــــدْ تَ ، وَ ـــــا ال رُ مَ ، وَ ـــــونَ طِيقُ ـــــا ال يُ بِ مَ ـــــرْ الكَ ـــــمِّ وَ ـــــنَ الغَ ـــــغُ النَّـــــاسَ مِ يَبْلُ ، فَ سُ مْ
ــــعْضٍ  ـــاسِ لِبَ ــــعْضُ النَّ ولُ بَ ــــقُ يَ ، فَ لُونَ ــــمِ تَ ـحْ ؟ أَال : يَ ـــمْ كُ لَغَ ـــدْ بَ ـــا قَ نَ مَ وْ ـــرَ ؟ أَال تَ ــــهِ ــــمْ فِيْ تُ نْ ـــا أَ نَ مَ وْ ـــرَ أَال تَ

بِّكُ  مْ إىلَ رَ عُ لَكُ فَ شْ نْ يَ ونَ مَ نْظُرُ ؟تَ ـعْضُ النَّاسِ لِبَــعْضٍ فيقول  مْ ـ: بَ يَ ، فَ مَ يَـأْتُونَ آدَ ، فَ مَ تُـوا آدَ ولُونَ ائْ : ـقُ

مُ أَنْتَ أَب ا آدَ ـكَ يَ وا لَ دُ جَ ةَ فَسَ ـرَ املالئِكَ أَمَ ، وَ هِ حِ وْ نْ رُ خَ فِيكَ مِ نَفَ هِ، وَ كَ اهللاُ بِيَدِ لَقَ ، خَ ِ عْ  ،و البَرشَ ـفَ اشْ
 إىلَ  ، أَال تَرَ بِّكَ نَا إىلَ رَ ، أَاللَ نُ فِيهِ ا نَحْ نَا؟  مَ لَغَ دْ بَ ا قَ  تَر إىل مَ

مُ  ولُ آدَ ــــقُ يَ دَ : فَ ــــعْ بَ بَ ضَ ــــغْ ـــنْ يَ لَ ، وَ ــــهُ ثْلَ ــــهُ مِ بْلَ بْ قَ ضَ ــــغْ ــــمْ يَ ـــباً لَ ضَ ـــومَ غَ ـــبَ اليَ ضِ يبِّ غَ ـــهُ إنَّ رَ إنَّ ، وَ ــــهُ ثْلَ هُ مِ
اين ـهَ سِ نَ فْ ، نَ يْتُـهُ صَ ةِ فَعَ رَ جَ نِ الشَّ بُــ عَ هَ ، اذْ يوا إىلي نَفْيسِ ِ ـريْ فيـأتون نوحـاً، فـإبراهيم، فموسـى، »  غَ

، وكلهــم يقولــون ـــه «: فعيســى، فيعتــذر كــل واحــدٍ بْلَ بْ قَ ضَ ـــغْ ـــمْ يَ ــباً لَ ضَ ــبَ اليَــومَ غَ ضِ ــدْ غَ يبِّ قَ إنَّ رَ
ـه ثْلَ ـه ،مِ ثْلَ ه مِ دَ ـعْ بَ بَ ضَ ـغْ نْ يَ لَ سِ  ...وَ فْ  .»ي نَفْيسِ ـنَ

ي،«: قـول عيسـىثم ي ـريْ بُـوا إىلَ غَ هَ بُـوا إىل اذْ هَ دٍ اذْ ــمَّ ـحَ يَأْت ، ملسو هيلع هللا ىلص مُ ـفَ يَــونِّ ولُونَ ي فَ نـ: ـقُ دُ أَ ــمَّ ـحَ ـا مُ تَ يَ
ــولُ ا سُ ، أَال٬رَ ــكَ بِّ نَــا إىلَ رَ عْ لَ ــفَ ، اشْ رَ ــأَخَّ ــا تَ مَ بِــكَ وَ نْ ــنْ ذَ مَ مِ ــدَّ قَ ــا تَ ــكَ مَ ــرَ اهللاُ لَ فَ غَ ، وَ ــاءِ بِيَ ـــمُ األَنْ اتَ خَ  ، وَ

 مَ  ؟ أَال تَرَ نُ فِيْـهِ ا نَحْ  مَ نَا؟تَرَ لَغَ دْ بَ أَنْطَلِقُ فَآيت ا قَ يبِّ فَ داً لـِرَ ـاجِ ـأَقَعُ سَ ، فَ شِ رْ تَ العَ ـحْ تَــحُ  تَ فْ ـمَّ يَ ، ثُ
ــيلَّ  ن اهللاُ عَ ـــمُ ـهِ لْ يُ حُ وَ هِ، وَ دِ امِ ـــحَ ــنْ مَ ــنِ الثَّنــي مِ الُ سْ ـــقَ ــمَّ يُ ــبْيل، ثُ ــدٍ قَ هُ ألَحَ تَـــحْ فْ ـــمْ يَ ــيْئاً لَ ـــهِ شَ يْ لَ ــا : اءِ عَ يَ

فَعْ  دُ ارْ ـمَّ ـحَ أْيسِ  مُ فَعُ رَ أَرْ ، فَ عْ فَّ عْ تُشَ فَ ، اشْ طَهْ لْ تُعْ ، سَ كَ أْسَ أَقُولُ رَ ت: ، فَ تي أُمَّ بِّ أُمَّ ا رَ  .ييَ

الُ  يُـقَ لِ اجلَنَّ : فَ دُ أَدْخِ ـمَّ ـحَ ا مُ ـا ةيَ سَ نْ ال حِ تِكَ مَ نْ أُمَّ ـنْ أَبـمِ نِ مِ ـنَ البَـابِ األَيــمَ يْــهِ مِ لَ ، بَ عَ ةِ ابِ اجلَنـَّ وَ
اءُ  كَ َ ـمْ رشُ هُ نيِ  وَ اعَ َ َ املِرصْ ـا بَنيْ هِ إنّ مَ ـدٍ بِيَدِ ـمَّ ـحَ ي نَفْسُ مُ ذِ الَّ ، وَ ابِ نَ األَبْوَ لِكَ مِ  ذَ وَ النَّاسِ فِيْـامَ سِ
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 َ بُرصْ ةَ وَ كَّ َ مَ امَ بَنيْ ، أَوْ كَ رٍ جَ هَ ةَ وَ كَّ َ مَ امَ بَنيْ يعِ اجلَنَّةِ لَكَ ارِ صَ نْ مَ Iمتفق عليه. »مِ
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ـحاسب الناس، فآخِ ثم يفصل اهللا بني الناس،  كتابه بيمينه  ذٌ فتُعطى الكتب، وتُوضع املوازين، ويُ
 .إىل اجلنة، وآخذ كتابه بشامله إىل النار

: قال اهللا تعاىل -١

 .]٧٥/الزمر[    

يعــن أيبو -٢ ــعِ يِّ ريض اهللا عنــه قــالد  سَ رِ نَــا: اخلُــدْ لْ ــولَ ا: قُ سُ ــا رَ ــ٬يَ يَ ، هَ مَ القِ ــوْ نَــا يَ بَّ  رَ ــرَ ؟ لْ نَ ــةِ امَ
ونَ يف«: قــــال ــــارُّ ــــلْ تُضَ سِ هَ ــــمْ ــــةِ الشَّ يَ ؤْ و  رُ ــــحْ ــــتْ صَ انَ ا كَ ــــرِ إذَ مَ القَ ــــا. »اً وَ نَ لْ مْ ال «: قــــال. ال: قُ ــــإنَّكُ فَ

ونَ  ارُّ وْ يف تُضَ مْ يَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ونَ يف رُ ارُّ امَ تُضَ ئِذٍ إال كَ ـامَ مَ هِ تـِ يَ ؤْ نَادِ «: ثُمَّ قال. » رُ ادٍ يُ نـَ ـلُّ ل: ي مُ بْ كُ هَ يَـذْ
ـــعَ  ـــانِ مَ ثَ ابُ األوْ ـــحَ أصْ ، وَ ــــمْ هِ لِيبـِ ـــعَ صَ ـــلِيبِ مَ ابُ الصَّ ـــحَ بُ أصْ هَ ـــذْ يَ ، فَ ونَ بُدُ ــــعْ ـــانُوا يَ ـــا كَ مٍ إىلَ مَ ـــوْ قَ

ـ ـنْ بَ بُدُ اهللاَ، مِ ـعْ انَ يَ نْ كَ ى مَ بْقَ تَّى يَ ، حَ ـمْ هِ تـِ عَ آلـِهَ ةٍ مَ لِّ آلـِهَ ابُ كُ حَ أصْ ، وَ ـمْ هِ انـِ ثَ اتٌ أوْ َ ـربَّ غُ ، وَ رٍ ـاجِ رٍّ أوْ فَ
لِ الكِتَابِ  نْ أهْ  .مِ

ودِ  يَـهُ الُ لِلْ يُـقَ ، فَ ابٌ َ َا رسَ أهنَّ ضُ كَ رَ نَّمَ تُعْ هَ جَ تَى بـِ ؤْ نْ : ثُمَّ يُ ا كُ واــمَ ـالُ ؟ قَ ونَ بُـدُ عْ ـنَ : تُـمْ تَ ـرَ ابْ يْ زَ بُـدُ عُ عْ ا نَ نـَّ كُ
الُ ٬ا ـــقَ يُ ــنْ : ، فَ كُ ـــمْ يَ ، لَ ـــمْ تُ بْ ذَ بَةٌ  ٬كَ ــاحِ ــالُواصَ ؟ قَ ونَ يــدُ رِ ــامَ تُ ، فَ ــدٌ لَ ال وَ الُ : وَ ـــقَ يُ يَنَا، فَ ــقِ يــدُ أنْ تَسْ رِ : نُ

اقَطُونَ يف يَتَسَ بُوا، فَ َ نَّمَ ارشْ هَ  ، جَ ارَ الُ لِلنَّصَ ـقَ نْ : ثُمَّ يُ ا كُ ولُونَ ــمَ يَـقُ ونَ ؟ فَ بُدُ عْ يحَ : تُـمْ تَ بُدُ املَسِ نَّا نَعْ كُ
ــنَ ا الُ ٬ابْ ـــقَ يُ ــ: ، فَ ، لَ تُـــمْ بْ ذَ ــنْ كَ كُ ولُونَ  ٬ـمْ يَ ـــقُ يَ ؟ فَ ونَ يــدُ رِ ــامَ تُ ، فَ ــدٌ لَ ال وَ بَةٌ وَ ــاحِ يَنَا، : صَ ــقِ يــدُ أنْ تَسْ رِ نُ

الُ  ــــقَ يُ ـــوا، فَ : فَ بُ َ ـــاقَطُونَ ارشْ ــــمْ ، يَتَسَ ـهُ الُ لَ ــــقَ يُ ، فَ رٍ ـــاجِ ـــرٍّ أوْ فَ ـــنْ بَ بُدُ اهللاَ، مِ ــــعْ ـــانَ يَ ـــنْ كَ ـــى مَ بْقَ ـــى يَ تَّ ـــا : حَ مَ
بَ ا هَ دْ ذَ قَ مْ وَ كُ بِسُ ـحْ ولُونَ يَ يَـقُ يْــهِ اليَـوْ : لنَّاسُ ؟ فَ ا إلَ نـَّ جُ مِ وَ نُ أحْ نَحْ ـمْ وَ نَاهُ قْ ارَ نَادِيـفَ نَا مُ عْ ـمِ ـا سَ إنَّ ، وَ  اً مَ

نَادِي نَال: يُ بَّ نْتَظِرُ رَ إنَّامَ نَ ، وَ ونَ بُدُ ـعْ انُوا يَ مٍ بِامَ كَ وْ لُّ قَ قْ كُ ـحَ  .يَلْ

ريْ : الق ةٍ غَ ورَ ـمُ اجلَبَّارُ يف صُ يَأْتِيهِ ةٍ صُ  فَ رَّ لَ مَ ا أوَّ هُ فِيهَ أوْ تِي رَ هِ الَّ تـِ ولُ . ورَ يَــقُ ولُونَ : فَ يَــقُ ، فَ ـمْ بُّكُ ـا رَ : أنَ

كَ  ـــال يُ ــا، فَ نـَ بُّ ـــتَ رَ ـــاءُ أنْ ـــهُ إال األنبِيَ مُ ولُ ، لِّ ــــقُ يَ ـــهُ آيـــ :فَ يْنـَ بَ مْ وَ ـــنَكُ يْ ـــلْ بَ ــــهُ هَ ونَ فُ رِ عْ ولُونَ  ؟ةٌ تَ ــــقُ يَ ، : فَ ـــاقُ السَّ
يَ  ، فَ اقِهِ نْ سَ فُ عَ شِ يَكْ دُ فَ ـجُ سْ ـانَ يَ ـنْ كَ ـى مَ بْقَ يَ ، وَ نٍ مِ ـؤْ ـلُّ مُ ــهُ كُ دُ لَ ـجُ يْــامَ  ٬سْ بُ كَ هَ يَـذْ ، فَ ةً عَ ـمْ سُ ـاءً وَ يَ رِ

يَـ دَ فَ جُ بَقاً يَسْ هُ طَ رُ ودُ ظَهْ داً  عُ احِ نَّمَ ، وَ هَ يْ جَ رَ َ ظَهْ لُ بَنيْ عَ يُـجْ ِ فَ تَى بِاجلَرسْ ؤْ نَا. »ثُمَّ يُ لْ ـولَ ا: قُ سُ ا رَ ، ٬يَ
ـــ ـــا اجلَسْ مَ ؟ ـوَ ـــةٌ «: قـــال رُ لَّ زِ ـــةٌ مَ ضَ حَ دْ اللمَ كَ ـــاطِيفُ وَ طَ ــــهِ خَ يْ لَ ةٌ ، عَ كَ ـــوْ ا شَ ــــهَ ـــةٌ لَ لْطَحَ فَ ةٌ مُ ـــكَ سَ حَ ، وَ يـــبُ
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ا ـهَ الُ لَ ـقَ ، يُ دٍ ونُ بِنَجْ ـكُ يفة، تَ قِ يـدِ : عَ اوِ أجَ كَ ، وَ يحِ ـالرِّ كَ قِ وَ ْ ـالربَ كَ فِ وَ ـالطَّرْ ا كَ يْــهَ لَ نُ عَ مِ ، املُؤْ انُ دَ عْ السَّ
ــابِ  كَ الرِّ ــلَّمٌ اخلَيْــلِ وَ سَ ـاجٍ مُ نـَ وسٌ يفوَ  ، ، فَ ــدُ كْ مَ ، وَ وشٌ دُ ـــخْ ــاجٍ مَ ـــنَ تَّــى يَ ، حَ ــنَّمَ هَ ــارِ جَ ـــمْ  نَ هُ رُ رَّ آخِ مُ

ب حْ بُ سَ حَ دَّ يلاً يُسْ تُـمْ بِأشَ نَ ، فَامَ أنْ ةً يف مُ دَ مْ مَ اشَ َ لَكُ ـبَنيَّ دْ تَ ، قَ بَّارِ  نْ  احلَقِّ ـجَ ئِذٍ لِلْ مَ وْ نِ يَ مِ  .املُؤْ

ا  إذَ ـُوَ ا أهنَّ أوْ ا يفرَ وْ دْ نَجَ ولُونَ مْ قَ ـقُ ، يَ ـمْ هِ انـِ وَ نَا، :  إخْ عَ ونَ مَ ومُ يَصُ نَا، وَ عَ لُّونَ مَ انُوا يُصَ نَا، كَ انُ وَ نَا إخْ بَّ رَ
اىلَ  ولُ اهللاُ تَعَ يَـقُ نَا، فَ عَ لُونَ مَ مَ ـعْ يَ ـمْ يف :وَ تُ دْ جَ نْ وَ بُوا فَمَ هَ وهُ اذْ جُ رِ ـأخْ نٍ فَ ـنْ إيـامَ ارٍ مِ ـالَ دِينـَ ثْقَ ـهِ مِ بـِ لْ ،  قَ

ىلَ النَّارِ  ـمْ عَ هُ رَ وَ مُ اهللاُ صُ رِّ ـحَ يُ  .وَ

ـهُ  ونَ يَأْتُ ابَ يففَ دْ غَ ـمْ قَ هُ ضُ ـعْ بَ إىلَ أن الـمْ وَ ، وَ هِ مِ دَ فُوانَّارِ إىلَ قَ رَ نْ عَ ونَ مَ جُ رِ يُـخْ ، فَ يْـهِ اقَ افِ سَ  .صَ

ولُ  يَـقُ ، فَ ونَ ودُ ـعُ ــمْ يف :ثُمَّ يَ تُ دْ جَ ـنْ وَ مَ بُـوا فَ هَ ـاذْ ثْقَ ـهِ مِ بـِ لْ وهُ  قَ جُ رِ ـأخْ ارٍ فَ ـفِ دِينـَ ـنْ الَ نِصْ ونَ مَ جُ رِ يُــخْ ، فَ
ـــوا فُ رَ ولُ ،  عَ ــــقُ يَ ، فَ ونَ ودُ ــــعُ ـــمَّ يَ ــــمْ يف :ثُ تُ دْ جَ ـــنْ وَ مَ ـــوا فَ بُ هَ ، اذْ وهُ جُ رِ ـــأخْ نٍ فَ ـــنْ إيـــامَ ةٍ مِ رَّ ـــالَ ذَ ثْقَ ـــهِ مِ بـِ لْ  قَ

فُوا رَ نْ عَ ونَ مَ جُ رِ يُـخْ  . »فَ

يدٍ قال أبو سَ  قُوين :عِ دِّ ـمْ تُصَ إنْ لَ ؤُ فَ رَ اقْ  .          : او فَ

ولُ اجلَبَّـارُ « يَــقُ ، فَ ونَ نـُ مِ املُؤْ ةُ وَ املَالئِكَ عُ النَّبِيُّونَ وَ فَ يَشْ ـنَ : فَ ـةً مِ بْضَ بِضُ قَ يَــقْ تِي، فَ اعَ ـفَ يَـتْ شَ قِ ،  بَ ارِ النـَّ
ام وَ جُ أقْ رِ يُـخْ نَ يفقَ  اً فَ وْ قَ يُلْ وا، فَ شُ تُـحِ اهِ اجلَ دِ امْ وَ رٍ بِأفْ ـهَ ــهُ  نَ الُ لَ ـقَ ـ: نَّةِ يُ يَنْبُتُـونَ يفمَ تَيْـاءُ احلَيَـاةِ، فَ افَ ـهِ  حَ

نْبُتُ احلَبَّـةُ يف امَ تَ ـامَ كَ ةِ، فَ رَ ـجَ انـِبِ الشَّ إىلَ جَ ةِ، وَ رَ ـخْ انـِبِ الصَّ ا إىلَ جَ وهَ تُــمُ أيْ ـدْ رَ ، قَ ـيْلِ يلِ السَّ ــمِ  حَ
انَ  ا كَ مَ ، وَ َ رضَ انَ أخْ ا كَ هَ نـْ سِ مِ مْ انَ إىلَ الشَّ ا إىلَ الظِّ كَ هَ نـْ يَضَ ـمِ انَ أبْ  .لِّ كَ

ُـــ أهنَّ ونَ كَ جُ رُ يَـــخْ لُ يففَ عَ ــــجْ يُ ، فَ ـــؤُ لُ ؤْ ـــلُ اجلَنَّـــةِ ـمُ اللُّ ولُ أهْ ــــقُ يَ ، فَ لُونَ اجلَنَّـــةَ خُ ـــدْ يَ ، فَ اتِيمُ ــــمُ اخلَـــوَ هِ ابـِ قَ :  رِ

ــو لُ مِ ــلٍ عَ مَ ِ عَ ريْ ـــمُ اجلَنَّــةَ بِـــغَ ـهُ لَ خَ ، أدْ نِ ـــمَ حْ ــاءُ الرَّ تَقَ الءِ عُ ــؤُ ــهَ يُ ، فَ وهُ مُ ــدَّ ٍ قَ ــريْ ال خَ ، وَ ـــمْ ـهُ ـهُ الُ لَ ــا : قَ ــمْ مَ كُ لَ
هُ  عَ ـهُ مَ ثْلَ مِ تُـمْ وَ أيْ Iمتفق عليه. »رَ
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 احلسـاب وامليـزان

ـــ: احلســـاب فهم بـــأعامهلم التـــي عملوهـــا، ثـــم جيـــازهيم عـــرِّ ويُ  ، ف اهللا عبـــاده بـــني يديـــههـــو أن يوقِ
 .ئة ضعف إىل أضعاف كثرية، والسيئة بمثلهاعامحسب أعامهلم، احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سب

  أخذ الكتبكيفية:  

ـنْ يعطــى  ،مكتــوب فيـه مـا عمــل مـن خـري أو رش اً عطـى كـل واحــد مـن أهـل املوقــف كتابـيُ  فمــنهم مَ
نْ يعطى كتابه بشامله من وراء ظهره وهم األشقياء  .كتابه بيمينه وهم السعداء، ومنهم مَ

              : قال اهللا تعاىل -١
                   

 .]١٢-٦/االنشقاق[        

               :  قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٢٧-٢٥/احلاقة[    

 نصب املوازين : 

توضـــــع املـــــوازين يـــــوم القيامـــــة حلســـــاب اخلالئـــــق، ويتقـــــدم النـــــاس واحـــــداً واحـــــداً للحســـــاب، 
 .حاسبهم رهبم، ويسأهلم عن أعامهلمفي

 .، وهو ميزان حقيقي له كفتانبامليزان  فإذا تم احلساب كان بعده وزن األعامل

             : قال اهللا تعاىل -١
  .]٤٧ /األنبياء[          

            : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]١١-٦/القارعة[              

 ما يُسأل عنه الناس يوم القيامة:  

                         : قال اهللا تعاىل -١
 .]٣٦/اإلرساء[  

 .]٦٢ /القصص[          : قال اهللا تعاىلو -٢
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 . ]٦٥/القصص[       : قال اهللا تعاىلو -٣

 . ]٩٣-٩٢ احلجر[        : ىلقال اهللا تعاو -٤

 .]٣٤/اإلرساء[         :  قال اهللا تعاىلو -٥

 . ]٨/التكاثر[      : قال اهللا تعاىلو -٦

                      : قــال اهللا تعــاىلو -٧
 . ]٧-٦/األعراف[      

مَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : ه قــالعــن أيب بــرزة األســلمي ريض اهللا عنــو -٨ ــوْ ــدٍ يَ بْ ا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ــزُ ال تَ
تَسَ  ـنَ اكْ يْ ـنْ أَ الـِهِ مِ ـنْ مَ عَ ، وَ ـلَ عَ يامَ فَ هِ فـِ ــمِ لْ ـنْ عِ عَ ، وَ اهُ نـَ يامَ أَفْ هِ فـِ ـرِ مْ ـنْ عُ ـأَلَ عَ سْ تَّـى يُ ةِ حَ يَامَ يامَ القِ فـِ بَــهُ وَ

هِ فِيامَ أَبْالهُ  مِ سْ نْ جِ عَ ، وَ هُ قَ فَ نْ Iوالدارمي ذيأخرجه الرتم. »أَ
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 كيفية احلساب: 

 :املحاسبون يوم القيامة صنفان

ـحاسب حساباً يسرياً وهو العرض املؤمن  : األول  .؛ ليعرف فضل اهللا عليه يف العفو واملغفرة يُ

ةِ إالَّ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا  -١ يَامَ بُ يَومَ القِ اسَ ـحَ دٌ يُ يْسَ أَحَ لَكَ لَ : ت، فقل» هَ

فقال           : يا رسول اهللا أليس قد قال اهللا تعاىل
بَ امَ إنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ذِّ ةِ إالَّ عُ يَامَ سابَ يَومَ القِ نَاقَشُ احلِ دٌ يُ يْسَ أَحَ لَ ، وَ ضُ رْ لِكَ العَ Iمتفق عليه. » ذَ
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نَى«: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصســمعت رســول اهللا : عــن ابــن عمــر ريض اهللا عــنهام قــالو -٢ ــدْ ــةِ  يُ يَامَ مَ القِ ــوْ نُ يَ مِ ــؤْ املُ
ولُ  يَــقُ ، فَ ـهِ نُوبـِ هُ بِذُ رُ رِّ يُــقَ ، فَ ـهُ نَفَ يْـهِ كَ لَ عَ عَ تَّى يَضَ لَّ حَ جَ زَّ وَ هِ عَ بِّ نْ رَ ولُ : مِ يَــقُ ؟ فَ فُ ـرِ عْ ـلْ تَ فُ : هَ ـرِ بِّ أَعْ أَيْ رَ

ـــالَ  ـــ: قَ هَ رُ فِ إينِّ أَغْ يَا، وَ نْ ـــكَ يفِ الـــدُّ يْ لَ ا عَ ــــهَ تُ ْ رتَ ـــدْ سَ ـــإينِّ قَ ـــا فَ أَمَّ ، وَ ــــهِ نَاتِ سَ ةَ حَ يْفَ ـــحِ طَى صَ ــــعْ يُ ، فَ ـــومَ ـــكَ اليَ ا لَ
ىلَ ا بُوا عَ ذَ ينَ كَ ذِ الءِ الَّ ؤُ وسِ اخلَالئِقِ هَ ؤُ ىلَ رُ ـمْ عَ هِ يُنَادِي بـِ ونَ فَ املنَافِقُ ارُ وَ فَّ Iمتفق عليه .»٬الكُ
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ـحاسب حساباً عسرياً، ويُسأل عن كل صغرية وكبرية، فإن صالكافر : الثاين حوسب بام دق يُ
ـختم عىل فمه، وتستنطق جوارحه كام قال سبحانه أقرّ به ، وإن حاول الكذب أو الكتامن فإنه يُ

 .]٦٥/يس[ :وتعاىل

                                                           

 .)٥٤٣(، وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم )٢٤١٧(أخرجه الرتمذي برقم /  صحيح) ١(

 ).٢٨٧٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٣٧(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه) ٢(

 .، واللفظ له)٢٧٦٨(، ومسلم برقم )٢٤٤١(م ،  أخرجه البخاري برقمتفق عليه) ٣(
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 املحاسبون من األمم: 

، وهم سبعون ألفاً من هذه ملسو هيلع هللا ىلصيع الناس إال من استثناهم النبي احلساب يوم القيامة عام جلم -١
 .ون اجلنة بغري حساب وال عذاباألمة يدخل

خـــاً هلـــم، وهـــم متفـــاوتون يف الكفـــار حياســـبون وتعـــرض علـــيهم أعامهلـــم يـــوم القيامـــة توبي -٢
ـم هبـا  العذاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقـاب مـن قلَّـت سـيئاته، ومـن لـه حسـنات طْعَ يُ

 .يف الدنيا عافية ، أو ماالً ، أو رخاءً ، ويوم القيامة يدخل النار

نْ حياسـب مـن األمـم يـوم القيامـة أمـة حممـد  -٣ ، وأول مـا حياسـب عليـه املسـلم يـوم ملسو هيلع هللا ىلصأول مَ
ر عمله، وإن فسدت فسد سـائر عملـه، وأول القيامة من األعامل الصالة، فإن صلحت صلح سائ

ـقىض بني الناس يف الدماء  .ما يُ

ــ«: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أنــس ريض اهللا عنــه قــال لِ ظْ نــإنَّ اهللاَ ال يَ مِ ؤْ ا يف اً ـمُ مُ ـــهَ طَى بِ ـــعْ ، يُ ــنَةً سَ  حَ

ا يف هَ  بـِ زَ ـجْ يُ يَا، وَ نْ ـالدُّ مُ بـِ ـيُطْعَ ـافِرُ فَ ـا الكَ أَمَّ ةِ، وَ رَ ا  اآلخِ ـهَ ـلَ بـِ مِ ـا عَ نَاتِ مَ سَ ا يف ٬حَ تَّـى إذَ يَا، حَ نْ  الـدُّ
ا هَ  بـِ زَ ـجْ نَةٌ يُ سَ ـهُ حَ نْ لَ ـمْ يَكُ ةِ لَ رَ Iأخرجه مسلم. »أَفْىضَ إىلَ اآلخِ
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 كيفية الوزن: 

فمـن رجحـت حسـناته فـاز، ومـن رجحـت ،  توزن أعامل العباد يوم القيامـة مـن حسـنات أو سـيئات
ســيئاته هلــك، يــوزن العامــل وعملــه وصــحيفة عملــه؛ إظهــاراً لعدلــه ســبحانه بــني مجيــع عبــاده، وأثقــل 

سن اخللق  .يشء يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة حُ

                                                                                  :قال اهللا تعاىل -١
 .]٩-٨األعراف [                                                                                     

يَأْيتإنَّ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن رسول اهللا و -٢ مَ هُ لَ ـوْ نيُ يَ ـمِ ظِـيمُ السَّ لُ العَ جُ  الرَّ
نْـــدَ ا نُ عِ ـــزِ ـــةِ ال يَ يَامَ ةٍ جَ  ٬القِ وضَ ــــعُ ؤُ «: وقـــال »نَـــاحَ بَ ـــرَ  . »  ے    : ا إن شـــئتمواقْ

Iمتفق عليه
49F

RH
. 

 يف اآلخرة حكم أعامل الكفار: 

ـــم وطاعــاهتمـقبــل قُ الكفــار واملنــافقون ال تُ  ـهُ بُ إليــامن، وأعامهلــم كرمــاد لفقــدها رشطهــا وهــو ا ؛رَ
                                                           

 ).٢٨٠٨(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ).٢٧٨٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٤٧٢٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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هـؤالء الـذين  :اشتدت به الـريح يف يـوم عاصـف، وينـاد هبـم عـىل رؤوس اخلالئـق يـوم القيامـة
 .كذبوا عىل رهبم

  ¶           : قال اهللا تعاىل -١
 .]١٨/هود[            

                         : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]١٨ /إبراهيم [              

            : قال اهللا تعاىلو -٣
 .]٢٣-٢٢/الفرقان[         

 رؤية األعامل: 

صغرياً كان أو كبرياً،  ، ـه وهو يبارشهعليهم يوم القيامة، ويَر املرء عمل ض أعامل العبادعرَ تُ 
        :  قال سبحانهخرياً كان أو رشاً كام

 .]٨-٦/الزلزلة[              

 حكم األطفال يوم القيامة: 

، وكــذلك أطفــال ملسو هيلع هللا ىلصأطفــال املــؤمنني يــدخلون اجلنــة كــام يــدخلها الكبــار عــىل صــورة أبــيهم آدم 
 .، فضالً من اهللا ورمحة املرشكني، ويتزوجون كام يتزوج الكبار

 .فليس يف اجلنة أعزب ، من النساء أو الرجال فإنه يتزوج يف اآلخرةومن مات ومل يتزوج 
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 .للغريواخلري هي طلب العون : الشفاعة  الشفــاعــة

 أقسام الشفاعـــة: 

 :الشفاعة يوم القيامة قسامن 

 :، وهي أنواعملسو هيلع هللا ىلصشفاعة خاصة بالنبي  :األول 

فع فيهم، ويقيضـ اهللا بيـنهم، وهـي العظمى يف أهل املوقف ليُـقىض بينهم، فيش ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -١
 .املقام املحمود له

يف أنـــاسٍ مـــن أمتـــه، فيـــدخلون اجلنـــة بغـــري حســـاب، وهـــم الســـبعون ألفـــاً، حيـــث @ملسو هيلع هللا ىلصشـــفاعته  -٢
ل اجلنة من أمتك من ال حساب عليه من الباب األيمن: يقول اهللا له  .- كام سبق - أَدْخِ

 .، فيشفع فيهم ليدخلوا اجلنةيف أقوام قد تساوت حسناهتم وسيئاهتم @ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -٣

 .يف رفع درجات من يدخل اجلنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعامهلم ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -٤

 .يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه عذابه ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -٥

 .ن جلميع املؤمنني يف دخول اجلنةذَ ؤْ ـأن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -٦

 .، واملؤمننيوغريه من األنبياء، واملالئكة ملسو هيلع هللا ىلص شفاعة عامة للنبي :الثاين 

 .أن ال يدخلها، وفيمن دخلها أن خيرج منها من املسلمني وهي الشفاعة فيمن استحق النار

                : قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل  -١
 .]٢٦/النجم[   

ةٌ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا و -٢ ابَ ـــجَ تَ سْ ةٌ مُ ــوَ عْ بِــيٍّ دَ ــلِّ نَ ــلُّ لِكُ ــلَ كُ جَّ تَعَ ، فَ
ـــهُ  تَ وَ عْ بِــيٍّ دَ يتنَ ــوَ عْ ـــبَأْتُ دَ تَ إينِّ اخْ ــ، وَ تــ شَ ةً ألُمَّ اعَ ــةِ فَ يَامَ مَ القِ ــوْ ــا ، ي يَ ــةٌ إنْ شَ ائِلَ ــيَ نَ ــنْ فَهِ ــاتَ مِ ــنْ مَ ءَ اهللاُ مَ

ت كُ بِاأُمَّ ِ يْئاً  ٬ي ال يُرشْ Iمتفق عليه. »شَ
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يْدُ يف«: ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رسـول ا: عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قالو -٣ ـهِ عُ الشَّ ـلِ يُشـفَّ ـنْ أَهْ ـبْعِنيَ مِ  سَ
هِ  يْتـِ Iأخرجه أبو داود .»بَ
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 .، واللفظ له)١٩٩(، ومسلم برقم )٦٣٠٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).٢٥٢٢(أخرجه أبو داود برقم /  صحيح) ٢(
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 :ويشرتط هلذه الشفاعة رشطان

 . ]٢٥٥/البقرة[         : إذن اهللا يف الشفاعة كام قال سبحانه -١

       : رضا اهللا عن الشافع واملشفوع له كام قال سبحانه -٢
 .]٢٦/النجم[            

 فهو خملد يف النار ال يدخل اجلنة، ولو فُرض أن أحداً شفع له مل تنفعه  ، عة لهالكافر ال شفا
 .]٤٨/املدثر[   : الشفاعة كام قال سبحانه عن املجرمني

  ملسو هيلع هللا ىلصطلب شفاعة النبي: 

، ملسو هيلع هللا ىلص اللهـم ارزقنـي شـفاعة نبيـك: فليطلبهـا مـن اهللا عـز وجـل كـأن يقـول ملسو هيلع هللا ىلصمن أراد شفاعة النبـي 
، ملسو هيلع هللا ىلصوحده،والصالة عىل النبـي  ٬إخالص العبادة من ع ذلك بالعمل الصالح املوجب هلا ـبِ تْ ويُ 

 .وسؤال الوسيلة له

ت«: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي  اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ ــهَ أَسْ الَ ال إلَ نْ قَ ةِ مَ يَامَ مَ القِ وْ ي يَ
هِ إالَّ اهللاُ خَ  سِ هِ أَوْ نَفْ بـِ لْ نْ قَ Iأخرجه البخاري. »الِصاً مِ
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@
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ).٩٩(برقم  رجه البخاريأخ) ١(
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 احلــوض

وأحالهــا، وأكثرهــا وارداً يــوم  مهــاأعظ ملسو هيلع هللا ىلصخلــق اهللا عــز وجــل لكــل نبــي حوضــاً، وحــوض نبينــا 
 . ومات عىل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، يرشب منه كل من آمن بالنبي  القيامة

  ملسو هيلع هللا ىلصصفة حوض النبي: 

هُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـــال النبـــي : نهام قـــالعـــن عبـــداهللا بـــن عمـــرو ريض اهللا عـــ -١ ـــاؤُ ، مَ رٍ ـــهْ ةُ شَ َ ـــريْ سِ يضِ مَ ـــوْ حَ
ــ يْ رِ ، وَ ــبَنِ ــنَ اللَّ ــيَضُ مِ بْ ــأُ ـأَ ظْمَ ــال يَ ا فَ نْـــهَ بَ مِ ِ ــنْ رشَ ، مَ ءِ ــامَ ــومِ السَّ نُجُ ـــهُ كَ انُ كِيزَ ، وَ ــكِ ــنَ املِسْ يَــبُ مِ هُ أَطْ حُ

بَداً  Iمتفق عليه. » أَ
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ــلُ طُولِــهِ «: ويف لفــظ ثْ ــهُ مِ ضُ رْ ــا ، عَ ــةَ مَ لَ يْ نَ إِىلَ أَ ــامَّ َ عَ ــنيْ يَاضــ ، بَ ــدُّ بَ هُ أَشَ ــاؤُ ــبَنِ  اً مَ ــنَ اللَّ ــنَ  ، مِ ــىلَ مِ أَحْ وَ
لِ  سَ عَ Iأخرجه مسلم@.»الْ
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ـــةَ «: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أنـــس بـــن مالـــك ريض اهللا عنـــه أن رســـول اهللا و -٢ لَ يْ َ أَ ـــنيْ ـــامَ بَ ـــويضِ كَ رَ حَ ـــدْ إنَّ قَ
نَ اليَـ اءَ مِ نْعَ صَ إنَّ فِيْـهِ مِ وَ ، وَ نِ ءِ نَ األَبمَ امَ ومِ السَّ دِ نُجُ دَ عَ يق كَ Iمتفق عليه. »ارِ
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 نْ يُطرد عن احلوض  :مَ

ــيلَّ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا  دُ عَ ــرِ ، يَ ايبِ ــحَ ــنْ أَصْ ــطٌ مِ هْ ــةِ رَ يَامَ ــومَ القِ  يَ
ــوضِ ـفَ  ــنِ احلَ لَونَ عَ ـــجْ ــأَقُولُ يُ ايب: ، فَ ــحَ بِّ أَصْ ــا رَ ولُ يَ ـــقُ يَ ــكَ إ: ، فَ ـــمَ لَ لْ ــكَ ال عِ ، نَّ كَ دَ ـــعْ ثُوا بَ ــدَ ــامَ أَحْ بِ

ر قَ هْ ـمُ القَ هِ بارِ ىلَ أَدْ وا عَ تَدُّ Iأخرجه البخاري. »إهنم ارْ
56F
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 .من ثالثة إىل عرشة: والرهط

 

 

 

 

                                                           

 ).٢٢٩٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .عن أيب ذر ريض اهللا عنه )٢٣٠٠(برقم  أخرجه مسلم ) ٢(

 ).٢٣٠٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٨٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 .)٦٥٨٥(برقم  أخرجه البخاري )٤(
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 الصــراط

 يعرب املسلمون عليه إىل اجلنة ، هو اجلرس املنصوب عىل ظهر جهنم: الصـراط. 

 نْ يمر عىل الرصاط  :مَ

 .مونسلمرون عىل الرصاط هم املالذين ي

ركون فتتبــع كــل فرقــة مــنهم مــا كانــت تعبــد يف الــدنيا مــن األصــنام والشــياطني ـأمــا الكفــار واملشــ
 .وال متر عىل الرصاط د النار مع معبودها أوالً رِ ـونحومها من اآلهلة الباطلة، فتَ 

أم منافقـاً، وهـؤالء الـذين  سواء كان صادقاً  ، ثم يبقى بعد ذلك من كان يعبد اهللا وحده يف الظاهر
 .نصب هلم الرصاطيُ 

، فيعود فقط ملؤمننياثم يتميز املنافقون عن املؤمنني بامتناعهم عن السجود، والنور الذي يعم 
: راط إىل اجلنةـاملنافقون إىل الوراء إىل النار، ويعرب املؤمنون الص

 .]١٥-١٢/احلديد[  

 .والفراغ منها ، ووزن األعامل، ويكون املرور عىل الرصاط بعد احلساب 

        :راط كــام قــال ســبحانهـثــم يضــطر النــاس إىل املــرور عــىل الصــ
 .]٧٢-٧١/مريم[           

 عليه صفة الرصاط واملرور: 

 قيــل - وفيــه  - ة الرصــاطـة وصفـــرؤيـــث الـديـــي حـفــ -ه ـي اهللا عنـــــــدري رضــــــد اخلـــــي سعيــــن أبـعــ

ضٌ «: وما اجلرس؟ قال: يا رسول اهللا ةٌ دَحْ لَّ زَ ونُ بمَ ــكُ ـكٌ تَ سَ حَ ، وَ الليـبُ كَ ، وَ ـاطيفُ طَ ، نَ ، فِيْـهِ خَ ـدٍ جْ
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انُ ف دَ ــعْ ا السَّ ـــهَ الُ لَ ـــقَ ةٌ يُ يْكَ ــوَ ا شُ ـــهَ ْ يْ ــالربَ كَ ، وَ ــنيِ فِ العَ ـــرْ طَ ـــونَ كَ نُ مِ رُّ املُؤْ ـــمُ يَ ، ، فَ ــالطَّريْ كَ ، وَ يحِ ــالرِّ كَ ، وَ قِ
ــــدِ اخليـــــ يْ اوِ أَجَ كَ ــــــوَ مَ ، وَ ـــــلَّمٌ سَ نَـــــاجٍ مُ ، فَ ـــــابِ كَ الرِّ وسٌ يفلِ وَ ـــــدُ كْ مَ ، وَ ـــــلٌ سَ رْ وشٌ مُ دُ ـــــنَّمَ خْ هَ ـــــارِ جَ  .» نَ

Iمتفق عليه
57F
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 نْ يعرب الرصاط  : أول مَ

ــعربُ الصـ ــعربُ الصـ ملسو هيلع هللا ىلصراط حممـد ـأول من يَ ــوأمتـه، وال يَ ون نـورهم عـىل راط إال املؤمنـون، فيعطَ
 .قدر إيامهنم وأعامهلم، ثم يمرون عىل الرصاط بحسب ذلك

ــوتُ  اللهــم : راط يمينــاً وشــامالً، ودعــو الرســل يومئــذـل األمانــة والــرحم فتقومــان جنبتــي الصــرسَ
 .سلِّم سلِّم

ــ«: قــال يف حــديث الرؤيــة ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن رســول  يُضْ ـــوَ بُ الصِّ َ ـرَ ــنيْ اطُ بَ رَ
 ا ــوَ عْ دَ ، وَ ــلُ سُ ئِــذٍ إال الرُّ مَ وْ لَّمُ يَ تَـــكَ ال يَ ، وَ يزُ ـــجِ ــنْ يُ لَ مَ ـي أَوَّ تـِ أُمَّ ــا وَ نَ ونُ أَ ــأَكُ ، فَ ــنَّمَ هَ ي جَ ـــرَ ــلِ ظَهْ سُ لرُّ

ئِذٍ  مَ وْ لِّمْ : يَ لِّمْ سَ ـمَّ سَ Iمتفق عليه. »اللهُ
58F
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 ؟للمؤمنني بعد عبور الرصاط ماذا يكون 

ـــارِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـــال رســـول اهللا : عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ريض اهللا عنـــه قـــال ـــنَ النَّ نُـــونَ مِ مِ لُصُ املؤْ ــــخْ يَ
ــ بَ يُـحْ ةٍ ـفَ ــرَ نْطَ ــىلَ قَ ونَ عَ تَصُّ ل سُ ـــقْ ، فيُ ـارِ النـَّ ـةِ وَ َ اجلَنـَّ ــنيْ ـــعْضٍ مَ بَ ــنْ بَ ـــمْ مِ هِ ضِ ـــمْ يفبَـعْ هُ يْنـَ ــتْ بَ انَ ــمُ كَ الـِ  ظَ

بُ ا ـــذِّ ا هُ ـــى إذَ تّ يَا، حَ نْ ــــمْ يفلـــدُّ ـهُ ـــوا أُذِنَ لَ قُّ نُ ـــدِ وا وَ دٍ بِيَ ــــمَّ ـحَ ـــسُ مُ فْ ي نَ ـــذِ الَّ وَ ، فَ ـــولِ اجلَنَّـــةِ خُ ــــمْ  دُ هُ دُ هِ ألحَ
ي نْ انَ يف الدُّ نْزلـِهِ كَ هُ بِمَ نـْ نْزلـِهِ يف اجلَنَّةِ مِ  بِمَ دَ Iأخرجه البخاري. »اأَهْ
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 .، واللفظ له)١٨٣(ومسلم برقم ، )٧٤٣٩(، أخرجه البخاري برقم فق عليهمت) ١(

 .، واللفظ له)١٨٢(، ومسلم برقم )٨٠٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(

 ).٦٥٣٥(برقم  أخرجه البخاري) ٣( 
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 دار القرار

 سانمراحل حياة اإلن: 

اإلنسان يركب طبقاً بعد طبـق، وينتقـل مـن حمـل إىل حمـل، خلقـه اهللا أوالً مـن الـرتاب، ثـم انتقـل 
اهللا  ىمن أصل الرتاب إىل أصل النطفة، ثـم إىل العلقـة، ثـم إىل املضـغة، ثـم إىل العظـام، ثـم كسـ

إىل القــرب، ثــم  بــاملوت العظــام حلــامً ، ثــم أنشــأه اهللا خلقــاً آخــر، ثــم أخرجــه إىل الــدنيا، ثــم ينتقــل
 .إىل املحرش، ثم إىل دار القرار يف اجلنة أو النارحيييه اهللا ويسوقه 

                                      :قـــــــال اهللا تعـــــــاىل  -١
      ے                                          

                                             
 .]١٦-١٢/املؤمنون [       

 .]١٩/االنشقاق[               :وقال اهللا تعاىل   -٢

  القراردار: 

واآلخرة دار اجلزاء، لكن ال ينقطـع العمـل والسـؤال إال بعـد دخـول دار القـرار  ، الدنيا دار العمل
ــ، ) يف اجلنــة أو النــار( القيامــة فــال ينقطــع ذلــك كســؤال امللكــني امليــت صات رَ ـأمــا يف الــربزخ وعَ

 .يوم القيامة، وامتحان املجانني، ومن مات يف الفرتة ٬يف قربه، ودعوة اخلالئق إىل السجود 

 .وفريق يف السعري ،فريق يف اجلنةثم يساقون ثم حيكم اهللا بني العباد حسب إيامهنم وأعامهلم،

               : قال اهللا تعاىل -١
            ]٧/الشور[. 

: قال اهللا تعاىلو -٢

 .]٥٧-٥٦/احلج[   

            : قال اهللا تعاىلو -٣
       

 .]١٦-١٤/الروم[   
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 اجلـنــــةصفة 

 سالم التي أعدها اهللا للمؤمنني واملؤمنات يف اآلخرةهي دار ال: اجلنة. 

وخلق نعيمها، وخلق أهلها  ،خلقها نْ سيكون احلديث عن اجلنة إن شاء اهللا تعاىل من كتاب مَ و
 .ملسو هيلع هللا ىلصووطئت أقدامه أرضها وهو حممد  ،من دخلها حديث، ومن عز وجلوهو اهللا 

 .الصحيحةسنة القرآن الكريم، والضوء يف  وإليك بيان ذلك بالتفصيل

 أشهر أسامء اجلنة: 

 :اجلنة واحدة يف الذات، متعددة الصفات، ومن أشهر أسامئها

                      :قال اهللا تعاىل: اجلنة -١
 .]١٣/النساء[                       

                                                             : قال اهللا تعاىل: جنات الفردوس -٢
 .]١٠٧/الكهف[  

                                        :قال اهللا تعاىل: عدن جنات -٣
 .]٥٠-٤٩/ص[  

: قال اهللا تعاىل: جنة اخللد -٤

 .]١٥/الفرقان[ 

 .]٨/لقامن[        :قال اهللا تعاىل:جنات النعيم -٥

ــ -٦          ~  ے          : قــال اهللا تعــاىل: املــأو اتجن
 .]١٩-١٨/السجدة[           

 .]١٢٧/األنعام[                        : قال اهللا تعاىل: دار السالم -٧

 مكان اجلنة: 

 .]٢٢/الذاريات[      : قال اهللا تعاىل -١

 .]١٥-١٣/النجم[            : قال اهللا تعاىلو -٢

ــن النَّبــو -٣ ةَ ريض اهللا عنــه عَ ــرَ يْ رَ ــنْ أيب هُ ــا«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصيِّ عَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ،  ٬مَ ــالةَ ــامَ الصَّ أقَ ، وَ ـــهِ ولِ سُ رَ وَ
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ىلَ ا اً عَ قّ انَ حَ ، كَ انَ ضَ مَ امَ رَ صَ ـهُ اجلَ  ٬وَ لَ خِ دْ ـبِيلِ انَّةَ أنْ يُ رَ يف سَ اجَ لَـسَ يف٬، هَ تـِي ، أوْ جَ ـهِ الَّ ضِ  أرْ
ا لِدَ فِيهَ ا. »وُ واقَ ولَ ا: لُ سُ ا رَ ؟ قالـ، أفَال نُن٬يَ لِكَ دَّ إنَّ يف«: بِّئُ النَّاسَ بذَ ، أَعَ ةٍ جَ رَ ةَ دَ ائَ ا اهللاُ  اجلَنَّةِ مِ هَ

ينَ يف دِ اهِ ـجَ ـمُ يْنَ لِلْ ا بَ ِ مَ تَنيْ جَ رَ لُّ دَ ، كُ بِيلِـهِ ضِ  سَ األرْ ءِ وَ امَ َ السَّ امَ بَنيْ ـامَ كَ  .ـهُ

شُ الرَّ  ـرْ ـهُ عَ قَ وْ فَ ، وَ ةِ ـىلَ اجلَنـَّ أعْ ، وَ ةِ ـطُ اجلَنـَّ سَ ـهُ أوْ إنَّ ، فَ سَ وْ دَ رْ لُوهُ الفِ تُـمُ اهللاَ فَسَ ألْ ا سَ إذَ ـهُ فَ نـْ مِ ، وَ نِ ــمَ حْ
رُ أن جَّ فَ ارُ اجلَنَّةِ تَ Iأخرجه البخاري. »ـهَ
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ـهُ إنَّ امل«: قال ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن رسول اهللا  عن أيب هريرة ريض اهللاو -٤ تْ َ رضَ تُ حَ هُ املَوْ َ رضَ ا حَ نَ إذَ مِ ؤْ
ـــهُ  سُ فْ ـــتْ نَ بِضَ ا قُ ـــإذَ ، فَ ةِ ــــمَ حْ ـــةُ الرَّ الئِكَ ـــاء مَ يْضَ يـــرةٍ بَ رِ ـــتْ يف حَ لَ عِ ا إىل ، جُ ــــهَ ـــقُ بِ لَ يُنْطَ ، فَ ءِ ـــامَ ـــابِ السَّ  بَ

ولُونَ  يَـقُ ذِ  :فَ نْ هَ ـحاً أَطْيَبَ مِ يْ ا رِ نَ دْ جَ ا وَ Iأخرجه احلاكم وابن حبان. »..هِ مَ
61F
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 أسامء أبواب اجلنة: 

ــنيِ يف«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا  جَ وْ ــقَ زَ فَ نْ ــنْ أَ ــبِيْلِ امَ ــنْ  ٬ سَ ــودِيَ مِ نُ
ةِ  ابِ اجلَنـَّ بْوَ بْـدَ ا ، أَ ـا عَ ـابِ ا ٬يَ ـنْ بَ ـيَ مِ عِ ـالةِ دُ ـلِ الصَّ ـنْ أَهْ ـانَ مِ ـنْ كَ مَ ، فَ ٌ ـريْ ا خَ ـذَ ـانَ هَ ـنْ كَ مَ ـالةِ، وَ لصَّ

ـنْ  مَ ، وَ انِ يَّ نْ بَابِ الرَّ يَ مِ عِ يَامِ دُ لِ الصِّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ ادِ، وَ هَ نْ بَابَ اجلِ يَ مِ عِ ادِ دُ هَ لِ اجلِ نْ أَهْ ـانَ مِ كَ
ةِ  قَ دَ نْ بَابِ الصَّ يَ مِ عِ ةِ دُ قَ دَ لِ الصَّ نْ أَهْ  .»مِ

ـيَ مـن تلـك األبـواب مـن بـأيب أنـت وأمـي يـا رسـ: فقال أبو بكـر ريض اهللا عنـه عِ ـنْ دُ ول اهللا، مـا عـىل مَ
ـمْ «: رضورة، فهل يُدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ قال هُ نـْ ونَ مِ ـكُ و أَنْ تَ جُ أَرْ ؛ وَ مْ Iمتفق عليه .»نَعَ

62F

SH
. 

 سعة أبواب اجلنة: 

: -ويف آخــــره قــــال -...يومــــاً بلحــــم ملسو هيلع هللا ىلصأُيتَ رســــول اهللا : عــــن أيب هريــــرة ريض اهللا عنــــه قــــال -١

ا« هِ وَ دٍ بِيَدِ ـمَّ ـحَ ي نَفْسُ مُ ذِ َ إ لَّ ا بَنيْ يع نَّ مَ ارِ صَ نْ مَ ِ مِ نيْ اعَ َ ـرٍ  املرصْ جَ هَ ـةَ وَ كَّ َ مَ امَ بَنيْ ـامَ  ،اجلَنَّةِ لكَ أَوْ كَ
 َ بُرصْ ةَ وَ كَّ َ مَ Iمتفق عليه. »بَنيْ

63F

TH
. 

ِ : عــن عتبــة بــن غــزوان ريض اهللا عنــه قــالو -٢ نيْ ــاعَ َ رصْ َ مِ ــنيْ ــا بَ ـا أَنَّ مَ نـَ كِـــرَ لَ يعِ اجلَنَّـــةِ  ذُ ــارِ صَ ــنْ مَ مِ
                                                           

 ).٧٤٢٣(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).٣٠١٣( ،  وأخرجه ابن حبان برقم)١٣٠٤(أخرجه احلاكم برقم /  صحيح) ٢(

 ).١٠٢٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٨٩٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 .، واللفظ له)١٩٤(، ومسلم برقم )٤٧١٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(



-   -
 

امِ  حَ نَ الزِّ ظِيْظٌ مِ وَ كَ هُ مٌ وَ وْ ا يَ يْـهَ لَ َّ عَ يَأْتِنيَ لَ ، وَ نَةً ـعِنيَ سَ بَ ةُ أَرْ َ ريْ سِ Iأخرجه مسلم.مَ
64F

QH
. 

 عدد أبواب اجلنة: 

 .]٥٠-٤٩/ص[            : قال اهللا تعاىل -١

: قال اهللا تعاىلو -٢

 .]٧٣/الزمر[ 

، ف«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن ســهل بــن ســعد ريض اهللا عنــه عــن النبــي و -٣ ابٍ ــوَ بْ ــةُ أَ نيَ ــةِ ثَامَ ــيف اجلَنَّ ــابٌ يْ ا بَ ـهَ
ي ى الرَّ مَّ ونَ ،  انـَّيُسَ ائِمُ ـهُ إالَّ الصَّ لُ خُ دْ Iمتفق عليه. »ال يَ

65F

RH
. 

  ُفتح فيها أبواب اجلنة يف الدنيااألوقات التي ت: 

ــومَ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا  -١ ، ويَ ِ نَــنيْ ــومَ اإلثْ ابُ اجلَنَّــةِ يَ ــوَ بْ ـــحُ أَ تَ فْ تُ
يْسِ  مِ ـ، اخلـَ شْ بْـدٍ ال يُ لِّ عَ رُ لِكُ فَ يُـغْ اـفَ كُ بـِ ـيْئاً  ٬رِ الُ  ، شَ يُــقَ ، فَ نَاءُ ـحْ يـهِ شَ َ أَخِ ـنيْ بَ ـهُ وَ يْنـَ ـتْ بَ انَ ـالً كَ جُ  :إال رَ

وا  اأَنْظِرُ لِـحَ طَ تَّى يَصْ يْنِ حَ ذَ Iأخرجه مسلم. »-ثَالثاً - هَ
66F

SH
. 

ابُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــالو -٢ ــوَ بْ ــتْ أَ تِّحَ ــانُ فُ ضَ مَ ـــلَ رَ خَ ا دَ إذَ
ابُ جَ  بْوَ تْ أَ لِّقَ غُ ، وَ يَاطاجلَنَّةِ لَتِ الشَّ لْسِ سُ ، وَ نَّمَ Iمتفق عليه. »نيُ هَ

67F

TH
. 

تَوَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : اب ريض اهللا عنــه قــالعــن عمــر بــن اخلطــو -٣ ــدٍ يَ ــنْ أَحَ مْ مِ ــنْكُ ــا مِ ــأُ مَ ضَّ
يُبْلِغُ  ب(فَ ولُ ) غُ أَوْ فيُسْ ـقُ ، ثُمَّ يَ وءَ ضُ ـهَ إالَّ اهللاُ : الوُ دُ أَنْ ال إلَ هَ بْدُ ا ، أَشْ داً عَ ـمَّ ـحَ أَنَّ مُ ــهُ  ٬وَ ولُ سُ رَ إال  ، وَ

ابُ اجلَنَّةِ ا بْوَ ـهُ أَ تْ لَ تـِحَ نْ أَهيِّ لثَّ فُ لُ مِ خُ دْ نِيَةُ يَ اءَ امَ Iأخرجه مسلم. »ا شَ
68F

UH
. 

 أول من يدخل اجلنة : 

ولُ آيت«: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أنــس ريض اهللا عنــه قــال ـــقُ يَ ، فَ تِـــحُ تَفْ أَسْ ــةِ فَ يَامَ ــومَ القِ ــابَ اجلَنَّــةِ يَ  بَ

                                                           

 ).٢٩٦٧(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ).١١٥٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٥٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٥٦٥(برقم  أخرجه مسلم) ٣(

 ).١٠٧٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٧٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(

 ).٢٣٤(برقم  أخرجه مسلم) ٥(
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نُ  أَقُولُ : اخلَازِ ؟، فَ نْ أَنْتَ ولُ : مَ يَـقُ ، فَ دٌ ـمَّ ـحَ بْلَكَ بِكَ أُ : مُ دٍ قَ تَـحُ ألَحَ تُ الَ أَفْ رْ Iأخرجه مسلم. »مِ
69F

QH
. 

 أول أمة تدخل اجلنة: 

، «: ملسو هيلع هللا ىلصقـــال رســـول اهللا : عـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه قـــال ـــةِ يَامَ ـــومَ القِ ـــونَ يَ لُ ونَ األوَّ ـــرُ ـــنُ اآلخِ نَحْ
نُ  نَحْ لُ اجلَنَّة وَ خُ دْ نْ يَ لُ مَ Iمتفق عليه. »أَوَّ

70F

RH
. 

  أول زمرة يدخلون اجلنةصفات: 

ــ«: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال -١ مْ لَ زُ ــىلإنّ أَوَّ ــةَ عَ لُونَ اجلَنَّ خُ ــدْ ةٍ يَ  رَ

ـ ــمْ عَ ـهُ لُونَ ينَ يَ ـذِ ـمَّ الَّ ، ثُ رِ ةَ البَدْ يْلَ رِ لَ مَ ةِ القَ ورَ يٍّ يفصُ رِّ ـبٍ دُ كَ وْ ـدِّ كَ ، ىلَ أَشَ ـونَ بُولُ ، ال يَ ةً ـاءَ ءِ إضَ ـامَ  السَّ
طُونَ  وَّ تَغَ ال يَ ــمُ وَ هُ رُ امِ ـجَ مَ ، وَ ـكُ ــمُ املِسْ هُ حُ شْ رَ ، وَ بُ هَ ـمُ الـذَّ اطُهُ شَ ، أَمْ طُونَ تَـخِ ـمْ ال يَ ، وَ لُونَ تْفِ ال يَ ، وَ

أَزْ  األُ  ، وَ ةُ وَّ ىللُ ، عَ ـمُ احلُورُ العِنيُ هُ اجُ بِيْـوَ ةِ أَ ورَ ىلَ صُ ، عَ دٍ احِ لٍ وَ جُ لْقِ رَ اعـاً يف خَ ـتُّونَ ذِرَ مَ سِ ــمْ آدَ  هِ

ءِ  امَ Iفق عليهمت. »السَّ
71F

SH
. 

ون «: قـالملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بـن سـعد ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا و -٢ ـبْعُ تـِي سَ ـنْ أُمَّ ةَ مِ لَنَّ اجلَنـَّ خُ يَـدْ لَ
ونَ  كُ سِ ـــامَ تَ ــفٍ مُ ةِ أَلْ ئَ امِ ــبْعُ فــاً أَوْ سَ ،  ، أَلْ ـــمْ هُ رُ لَ آخِ خُ ــدْ تَّــى يَ ـــمْ حَ ـهُ لُ لُ أَوَّ خُ ــدْ ضاً، ال يَ ـــعْ ـــمْ بَ هُ ضُ ـعْ ــذٌ بَ آخِ

ـ هُ وهُ جُ ىل مْ وُ رِ عَ ةَ البَدْ يْلَ رِ لَ مَ ةِ القَ ورَ Iمتفق عليه .» صُ
72F

TH
. 

ــــن عمــــرو ريض اهللا عــــنهام قــــالو -٣ ــــداهللا ب اءَ «: يقــــولملسو هيلع هللا ىلص ســــمعت رســــول اهللا : عــــن عب ــــرَ قَ إنَّ فُ
ناملُ  ونَ األَغْ بِقُ سْ نَ يَ يْ رِ اجِ يفاً هَ رِ ـعِنيَ خَ بَ ةِ إىلَ اجلَنَّةِ بِأَرْ يَامَ ومَ القِ Iأخرجه مسلم. »يَاءَ يَ

73F

UH
. 

 سن أهل اجلنة: 

لِـنيَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل ريض اهللا عنه أن النبي  حَّ كَ داً مُ ـرْ داً مُ ـرْ ةَ جُ ةِ اجلَنـَّ ـلُ اجلَنـَّ لُ أَهْ خُ دْ يَ
نَةً  ثَالثِنيَ سَ ، أَوْ ثَالثٍ وَ نَاءَ ثَالثِنيَ بْ Iأخرجه أمحد والرتمذي. »أَ

74F

VH
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 ).١٩٧(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 .، واللفظ له)٨٥٥(، ومسلم برقم )٨٧٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٨٣٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 .، واللفظ له)٢١٩(، ومسلم برقم )٦٥٤٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(

 ).٢٩٧٩(برقم  أخرجه مسلم) ٥(

 .، وهذا لفظه)٢٥٤٥(،  وأخرجه الرتمذي برقم )٧٩٢٠(أخرجه أمحد برقم /  حسن) ٦(
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 صفة وجوه أهل اجلنة: 

  ے: قــــال اهللا تعــــاىل -١

 .]٢٤-٢٢/املطففني[

 ].٢٣-٢٢/القيامة[        : قال اهللا تعاىلو -٢

 .]١٠-٨/الغاشية[           : قال اهللا تعاىلو -٣

 ].٣٩-٣٨/عبس[       : قال اهللا تعاىلو -٤

 ].١٠٧/عمرانآل [           :  ىــالــال اهللا تعــــقو -٥

 .]١١/اإلنسان [  :وقال اهللا تعاىل -٦

ــرِ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه عــن النبــي و -٧ مَ ةِ القَ ــورَ ــىلَ صُ لُ اجلَنَّــةَ عَ خُ ــدْ ةٍ تَ ــرَ مْ لُ زُ أَوَّ
ـنِ كَ  سَ أَحْ ــمْ كَ هِ ىلَ آثَارِ ينَ عَ الَّذِ ، وَ رِ يْلَةَ البَدْ يٍّ يفوْ لَ رِّ ـبٍ دُ ةً كَ ـاءَ ءِ إضَ ـامَ ـىل ، السَّ ــمْ عَ ـهُ لُوبُ ـلٍ قُ جُ لْـبِ رَ  قَ

دَ  اسُ ـحَ ال تَ ـمْ وَ هُ ينـَ ضَ بَ ـبَاغُ ، ال تَ دٍ احِ Iمتفق عليه. »وَ
75F

QH
. 

 صفة استقبال أهل اجلنة: 

: قال اهللا تعاىل -١

 .]٧٣/الزمر[  

                   : تعاىل قال اهللاو -٢
 .]٢٤-٢٣/الرعد[

            : قال اهللا تعاىلو -٣
 .]١٠٣/األنبياء[    

 نْ يدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب  :مَ

ـيلَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال النبـي : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قـال -١ ـتْ عَ ضَ رِ يَّ عُ ـدُ النَّبـِ أَجِ ، فَ ــمُ رُّ   األُمَ ــمُ يَ
ال ، وَ ةُ هُ األُمَّ عَ هُ النَّفمَ عَ رُّ مَ ـمُ النَّبِيُّ يَ ، وَ ةُ سَ ـمْ ـهُ اخلـَ عَ رُّ مَ ــمُ النَّبِيُّ يَ ، وَ ةُ َ رشَ هُ العَ عَ رُّ مَ ـمُ النَّبِيُّ يَ ، وَ رُّ رُ ــمُ يُّ يَ نَّبـِ

ن ، فَ هُ دَ حْ ـتُ وَ لْ ، قُ ريٌ ثـِ ادٌ كَ وَ ا سَ إذَ تُ فَ الءِ : ظَرْ ـؤُ ، هَ يـلُ ربْ ـا جِ تـ يَ ـالَ  ي؟أُمَّ ، : قَ ـقِ ـرْ إىلَ األُفُ لَكِـن انْظُ ال، وَ
                                                           

 ).٢٨٣٤(ظ له، ومسلم برقم ، واللف)٣٢٥٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ثِريٌ  وادٌ كَ ا سَ إذَ تُ فَ نَظَرْ  .فَ

الَ  ابَ : قَ ذَ ال عَ ـمْ وَ يْـهِ لَ ابَ عَ سَ ـمْ ال حِ هُ امَ دَّ فاً قُ ونَ أَلْ بْعُ الءِ سَ ؤُ هَ ، وَ تُكَ الءِ أُمَّ ؤُ ـتُ . هَ لْ ـالَ : قُ ؟ قَ ـمَ لـِ : وَ

قو ْ رتَ ، وال يَسْ تَوونَ انُوا ال يَكْ ال يَ كَ ، وَ ِـمْ يتوريَّ تَطنَ هبِّ ىلَ رَ عَ لُونَ ون، وَ Iمتفق عليه. »كَّ
76F

QH
. 

ين«: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصســمعت رســول اهللا : عــن أيب أمامــة ريض اهللا عنــه قــالو -٢ ــدَ عَ ـــهُ أَنْ وَ انَ بْـحَ يبِّ سُ  رَ
لَ اجلَنَّـــ خِ ـــدْ ــــنيَ أَليُ بْعِ تِـــي سَ ـــنْ أُمَّ ـــلِّ أَ ةَ مِ ـــعَ كُ ، مَ ابَ ــــذَ ال عَ ــــمْ وَ يْـهِ لَ ـــابَ عَ سَ ــــونَ أَللـــفـــاً ال حِ بْعُ فـــاً، فٍ سَ

لَّ  جَ زَّ وَ يبِّ عَ ثَيَاتِ رَ نْ حَ ثَيَاتٍ مِ ثَالثُ حَ Iأخرجه الرتمذي وابن ماجه. »وَ
77F

RH
. 

 صفة أرض اجلنة وبنائها : 

رج به إىل السامء قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ريض اهللا عنه أن النبي  -١ تَّى أَتَى يب ...«: ملا عُ  ثُمَّ انْطَلَقَ حَ

ى، فَ السِّ  ةَ املنتَـهَ رَ ا أَلدْ يَـهَ شِ ا جَ غَ ا فِيْــهَ ـإذَ ، فَ ةَ ـتُ اجلَنـَّ لْ خِ ـمَّ أُدْ ، ثُ ـيَ ا هِ ي مَ رِ انٌ ال أَدْ ا وَ إذَ ، وَ ـؤِ لُ ؤْ ذُ اللُّ نَابـِ
ـها امل كُ تُرابُ Iمتفق عليه. »سْ

78F

SH
. 

ـــنْ «: اجلنـــة مــا بناؤهـــا؟ قـــال ...قلنــا يـــا رســـول اهللا: عــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه قـــالو -٢ بِنَـــةٌ مِ لَ
لَ  ، وَ ـــــةٍ ا فِضَّ ــــــهَ تُ بَ رْ تُ ، وَ ـــــاقُوتُ اليَ ـــــؤُ وَ لُ ؤْ ا اللُّ هَ ـــــبَاؤُ صْ حَ ، وَ ـــــرُ فَ ـــــكُ األَذْ ـــــا املسْ الطُهَ مِ ، وَ ـــــبٍ هَ ـــــنْ ذَ ـــــةٌ مِ بِنَ

بَ  نَــى شَ فْ ال يَ ـــمْ وَ ـهُ ــبْىلَ ثِيَابُ ، ال تَ وتُ ـــمُ ال يَ لَّدُ وَ ـــخَ يُ ، وَ ــأَسُ بْ ال يَ مُ وَ ــنْعَ ا يَ ـــهَ لَ خَ ــنْ دَ ، مَ انُ ــرَ فَ عْ ـــمْ الزَّ ـهُ . »ابُ

Iمذي والدارميأخرجه الرت
79F
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ــةٌ «: عــن تربــة اجلنــة؟ فقــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب ســعيد ريض اهللا عنــه أن ابــن صــياد ســأل النبــي و -٣ كَ مَ رْ دَ
الِصٌ  كٌ خَ سْ ، مِ اءُ يْضَ Iأخرجه مسلم. »بَ

80F
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 صفة خيام أهل اجلنة: 

 .]٧٢/الرمحن[   : قال اهللا تعاىل -١

نِ يف«: قــال@ملسو هيلع هللا ىلصوعــن عبــداهللا بــن قــيس ريض اهللا عنــه أن النبــي  -٢ مِ ؤْ ـــمُ ــنْ إنَّ لِلْ ةً مِ يْـــمَ ـخَ ـةِ لَ  اجلَنـَّ
نِ فِي مِ ؤْ ـمُ يالً، لِلْ تُّونَ مِ ا سِ ـهَ ، طُولُ ةٍ فَ وَّ ـجَ ةٍ مُ دَ احِ ةٍ وَ ؤَ لُ ؤْ  لُ ـرَ ـال يَ ، فَ نُ مِ ــمُ املـؤْ يْـهِ لَ طُـوفُ عَ ، يَ ـونَ لُ ا أَهْ هَ

                                                           

 ).٢٢٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .، وهذا لفظه)٤٢٨٦(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٤٣٧(أخرجه الرتمذي برقم /  صحيح) ٢(

 ).١٦٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 ).٢٧١٧(، وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم )٢٥٢٦(أخرجه الرتمذي برقم  / صحيح) ٤(

 ).٢٩٢٨(برقم  أخرجه مسلم) ٥(
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ضاً  ـعْ ـمْ بَ هُ ضُ ـعْ Iمتفق عليه. »بَ
81F
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 سوق اجلنة: 

أْت إنَّ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصلك ريض اهللا عنه أن رسول اهللا عن أنس بن ما ـوقاً يَ سُ ، يف اجلَنَّةِ لَ ةٍ عَ ــمُ ـلَّ جُ ا كُ ــهَ ونَ
ــــمْ  هِ ثِيَابـِ ــــمْ وَ هِ وهِ جُ ثُو يفِ وُ تــــحْ ، فَ لِ ـــامَ يـــحُ الشَّ بُّ رِ ــــهُ تَ ـــونَ إىلَ ، فَ عُ جِ ْ الً، فَريَ ــــامَ جَ ـــناً وَ سْ ونَ حُ ادُ دَ ـــزْ يَ فَ

وا حُ  ادُ دَ دْ ازْ قَ ـمْ وَ لِيهِ ـمْ أَهْ لُوهُ ـمْ أَهْ ـهُ ولُ لَ يَـقُ الً، فَ ـامَ جَ ناً وَ ا: سْ ناً وَ  ٬وَ سْ ا حُ نَ دَ ـعْ ـمْ بَ تُ دْ دَ دِ ازْ قَ الً، لَ ــامَ جَ
ولُونَ  يَـقُ أَن: فَ اوَ الً  ٬تُـمْ وَ ـامَ جَ ناً وَ سْ ا حُ نَ دَ ـعْ ـمْ بَ تُ دْ دَ دِ ازْ قَ Iأخرجه مسلم .»لَ

82F
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 قصـور اجلنـة: 

 .ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني كل اجلنةخلق اهللا عز وجل داخل مساكن وقصور 

          ے     : قال اهللا تعاىل
 .]٧٢/التوبة[                   

 تفاضل أهل اجلنة يف القصور: 

 .]٢٠/اإلنسان[ : قال اهللا تعاىل -١

ـلَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن رسول اهللاو -٢ نَ أَهْ وْ اءَ َ يَـرتَ ةِ لَ ـلَ اجلَنـَّ إنَّ أَهْ
بِ  ـــرِ ـــقِ أَوِ املغْ ِ ـــنَ املرشْ ـــقِ مِ ـــنَ األُفُ ـــابِرَ مِ يَّ الغَ رِّ ـــبَ الـــدُّ كَ وْ نَ الكَ وْ اءَ َ ـــرتَ ـــامَ تَ ، كَ ــــمْ قِهِ وْ ـــنْ فَ فِ مِ ـــرَ الغُ

ـمْ  هُ يْنـَ ا بَ لِ مَ اضُ ي «: قـال ، هـا غـريهمتلك منازل األنبياء ال يبلغ: ، قالوا يا رسول اهللا»لِتَفَ ـذِ الَّ ، وَ بَـىلَ
نُوا بِا الٌ آمَ جَ هِ، رِ لِنيَ  ٬نَفْيسِ بِيَدِ سَ وا املُرْ قُ دَّ صَ Iمتفق عليه. »وَ

83F
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 صفة غرف أهل اجلنة: 

            : قـال اهللا تعــاىل -١
 .]٥٨/العنكبوت[       

     ¶              :قــال اهللا تعــاىلو -٢
 .]٢٠/الزمر[       

                                                           

 .، واللفظ له)٢٨٣٨(، ومسلم برقم )٤٨٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ). ٢٨٣٣(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 .واللفظ له ،)٢٨٣١(، ومسلم برقم )٣٢٥٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
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ــــنْ إنَّ يف«: قــــال ملسو هيلع هللا ىلصعــــن عــــيل ريض اهللا عنــــه أن رســــول اهللا و -٣ ــــا مِ هَ ورُ  ظُهُ ــــرَ فــــاً تُ رَ ــــةِ غُ  اجلَنَّ
ــنْ  ا مِ ـــهَ بُطُونُ ا، وَ ـــهَ ــا بُطُونِ هَ ورِ ايبٌّ » ظُهُ ــرَ ــامَ أَعْ قَ ــالَ فَ قَ ــولَ ا:  فَ سُ ــا رَ ــيَ يَ نْ هِ ــالَ ٬لِـــمَ ــابَ «: ؟ قَ نْ أَطَ لِـــمَ

االكَ  مَ الطَّعَ أَطْعَ ، وَ ىلالمَ صَ ، وَ يَامَ امَ الصِّ أَدَ ، وَ النَّاسُ نِيَامٌ  ٬ مَ يْلِ وَ Iأخرجه أمحد والرتمذي. »بِاللَّ
84F
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 صفة فُرش أهل اجلنة: 

 .]٥٤/الرمحن[  : قال اهللا تعاىل -١

 .]٣٤/الواقعة[  : قال اهللا تعاىلو -٢

 صفة البسط والنامرق: 

 .]١٦-١٥/الغاشية[      : قـال اهللا تعاىل -١

 . ]٧٦/الرمحن[   : قال اهللا تعاىلو -٢

 .البسط» الزرايب«الوسائد، » النامرق«

 أرائك اجلنة: 

 َّ  .ل، أو الكرايس ذات الوسائدلَ ة عليها الكُ وهي األرسِ

 .]٢٣-٢٢/املطففني[ ے : قال اهللا تعاىل -١

 .]١٣/اإلنسان[ : قال اهللا تعاىلو -٢

 : قــال اهللا تعــاىلو -٣
 .]٥٦-٥٥/يس[  

 ر أهل اجلنة  :صفة رسُ

 .]٤٧/احلجر[           : قال اهللا تعاىل -١

 .]٢٠ /الطور[ : قال اهللا تعاىلو -٢

 .]١٦-١٥/الواقعة[  : قال اهللا تعاىلو -٣

 .]١٣/الغاشية[    : قال اهللا تعاىلو -٤

                                                           

 ).١٩٨٤(،  وأخرجه الرتمذي برقم )١٣٣٨(أخرجه أمحد برقم /  حسن) ١(
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 صفة أواين أهل اجلنة: 

 .]١٨-١٧/الواقعة[    : قال اهللا تعاىل -١

            : اهللا تعاىل قالو -٢
 .]٧١/الزخرف[       

ـــــــال اهللا تعـــــــاىلو -٣     : ق
 .]١٧-١٥/اإلنسان[   ے

ــ«: قــال@ملسو هيلع هللا ىلصعــن عبــداهللا بــن قــيس ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا و -٤ ــةٍ آنيَتُـهُ ــنْ فِضَّ نَّتــانِ مِ ــا جَ مَ ـامَ وَ
ــبٍ آن هَ ــنْ ذَ نَّتــانِ مِ جَ ، وَ ـــامَ ــا فِيْ فِيهِ مَ ـــامَ وَ ــيَتُـهُ َ القَ ــنيْ ــا بَ مَ ، وَ ـــامَ وا إىلـهِ ــرُ نْظُ َ أَنْ يَ ــنيْ بَ اءُ ومِ وَ دَ ـــمْ إال رِ ِ هبِّ   رَ

هِ يف هِ جْ ىلَ وَ اءِ عَ يَ ِ نٍ الكِربْ دْ نَّةِ عَ Iمتفق عليه. » جَ
85F
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 صفة حيل أهل اجلنة ولباسهم: 

           : قــــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــــاىل -١
 .]٢٣/احلج[             

              ے                  : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٣١/الكهف[         

: قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٢٢-٢١/اإلنسان[ 

 أول من يُكسى يف اجلنة: 

ــةِ  ...«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام عــن النبــي  يَامَ ــومَ القِ ــى يَ سَ لَ اخلَالئِــقِ يُكْ وإنَّ أَوَّ
يْـمُ اخلَلِيْلُ  اهِ رَ Iأخرجه البخاري. »إبْ

86F
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 صفة خدم أهل اجلنة: 

 .]١٨-١٧/الواقعة[   : قال اهللا تعاىل -١

 ].١٩ /اإلنسان[:قال اهللا تعاىلو -٢

                                                           

 ).١٨٠(، ومسلم برقم )٧٤٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).٦٥٢٦(برقم  أخرجه البخاري) ٢(
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 .]٢٤/الطور[ ے: قال اهللا تعاىلو -٣

 أول طعام يأكله أهل اجلنة: 

مــا أول  ملسو هيلع هللا ىلصعــن أنــس بــن مالــك ريض اهللا عنــه أن عبــداهللا بــن ســالم ريض اهللا عنــه ســأل النبــي  -١
وتٍ «: طعام يأكله أهل اجلنة؟ فقال بِدِ حُ ةُ كَ ادَ يَ Iأخرجه البخاري. »زِ

87F
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ـرب مـن أحبـار اليهـودملسو هيلع هللا ىلص ند رسول اهللا كنت قائامً ع: عن ثوبان ريض اهللا عنه قالو -٢ ... فجاء حَ

ــنْ أول النــاس إجــازة؟ قــال..فقــال اليهــودي:-وفيــه- مَ ينَ «:فَ رِ ــاجِ اءُ املُهَ ــرَ قَ فــام : قــال اليهــودي» فُ
بِدِ النُّونِ «:تهم حني يدخلون اجلنة؟ قالفَ حْ ـتُ  ةُ كَ ادَ يَ ـرُ «: فقال فام غذاؤهم عىل إثرها؟ قـال» زِ نْحَ يُ

ـمْ ثَورُ ا ـهُ ـالَ افِهَ نْ أَطْرَ لُ مِ أْكُ انَ يَ ي كَ ذِ ى «: قـال ؟فـام رشاهبـم عليـه: قـال» جلَنَّةِ الَّ ـمَّ ا تُسَ ٍ فِيْــهَ ـنيْ ـنْ عَ مِ
بِيالً  لْسَ Iأخرجه مسلم. »سَ

88F
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 صفة طعام أهل اجلنة: 

                                  : قال اهللا تعاىل -١
 .]٧١-٧٠/الزخرف[                                  

                 : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٣٥/الرعد[

 .]٢١-٢٠ /الواقعة[  : قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٢٤/احلاقة[         : قال اهللا تعاىلو -٤

ـــةِ «: ملسو هيلع هللا ىلصنبـــي قـــال ال: عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ريض اهللا عنـــه قـــالو -٥ يَامَ ـــومَ القِ ضُ يَ ونُ األَرْ ــــكُ تَ
ـــامَ يَ  هِ، كَ ـــدِ ـــارُ بِيَ ا اجلبَّ هَ ؤُ فَّ ــــكَ تَ ، يَ ةً ـــدَ احِ ةً وَ ـــزَ بْ ــــهُ يفخُ تَ بْزَ مْ خُ كُ ـــدُ ـــؤُ أَحَ فَ ـــةِ كْ ـــلِ اجلَنَّ الً ألهْ ـــزُ رِ نُ ـــفَ  .» السَّ

؟ قال: فقال ...فأتى رجل من اليهود -وفيه- ـمْ هِ امِ كَ بِإدَ ُ ربِ هُ : أَال أُخْ امُ ، قالواإدَ نُونٌ ا : ـمْ بَاالمٌ وَ ومَ
الَ  ا؟ قَ ذَ بِدِ : هَ ةِ كَ ائِدَ نْ زَ لُ مِ أْكُ نُونٌ يَ رٌ وَ وْ ونَ أَلثَ بْعُ ـامَ سَ Iمتفق عليه. فاً هِ

89F

SH
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لُونَ ف إنَّ «: يقــــول ملسو هيلع هللا ىلصســــمعت النبــــي : عــــن جــــابر ريض اهللا عنــــه قــــالو -٦ ــــأْكُ ــــةِ يَ ــــلَ اجلَنَّ ا، أَهْ ـــــهَ يْ
                                                           

 ).٣٣٢٩(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).٣١٥(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 ).٢٧٩٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٢٠(م ، أخرجه البخاري برقمتفق عليه) ٣(
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لُونَ  تْفِ ال يَ ، وَ بُونَ َ يَرشْ طُونوَ تَـخِ ـمْ ال يَ ، وَ طُونَ وَّ تَغَ ال يَ ، وَ بُولُونَ ال يَ : فام بال الطعـام؟ قـال: قالوا» ، وَ

كِ « حِ املسْ شْ رَ حٌ كَ شْ رَ اءٌ وَ شَ ونَ النَّفَسَ  ،جُ ـمُ ـهَ لْ امَ يُ يدَ كَ ـمِ التَّحْ بِيْـحَ وَ ونَ التَّسْ ـمُ ـهَ لْ Iأخرجه مسلم. »يُ
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فجـاء أعـرايب  ملسو هيلع هللا ىلصكنـت جالسـاً مـع رسـول اهللا : قـالعن عتبة بن عبـد السـلمي ريض اهللا عنـه و -٧
 أســمعك تــذكر شــجرة يف اجلنــة ال أعلــم يف الــدنيا شــجرة أكثــر شــوكاً منهــا، يــا رســول اهللا : فقــال

ــــيْسِ «: ملسو هيلع هللا ىلصفقـــال رســــول اهللا  ،-يعنـــي الطلـــح- ـــيَةِ التَّ صْ ثْـــلَ خِ ةٍ مِ كَ ـــوْ ــــلِّ شَ ـــانَ كُ كَ لُ مَ عَ ــــجْ ـــإنَّ اهللاَ يَ فَ
بُودِ  ـرِ  -يعني املخيص- املَلْ نَ اآلخَ ـوْ ــهُ لَ نُ وْ هُ لَ بـِ شْ امِ ال يُ نَ الطَّعَ ناً مِ وْ ونَ لَ بْعُ ا سَ أخرجـه الطـرباين . »فِيهَ

Iيف الكبري ويف مسند الشاميني
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 صفة رشاب أهل اجلنة: 

 .]٥/اإلنسان[         : قال اهللا تعاىل -١

 .]١٧/اإلنسان[ ے: قال اهللا تعاىلو -٢

 : قال اهللا تعاىلو -٣
 .]٢٨-٢٥/املطففني[  

رٌ يف«: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن ابن عمر ريض اهللا عـنهام قـالو -٤ ــهْ رُ نَ ثَ ـوْ ـنْ الكَ تَـاهُ مِ افَ ، حَ ةِ  اجلَنـَّ
تُـهُ أَطْيَبُ مِ  بَ رْ ، تُ اليَاقُوتِ رِّ وَ ىلَ الدُّ اهُ عَ رَ ـجْ مَ ، وَ بٍ هَ ـنَ العَ ذَ ـىلَ مِ هُ أَحْ اؤُ مَ ، وَ كِ ـيَضُ نَ املِسْ بْ أَ ، وَ ـلِ سَ

نَ الثَّلْـج Iأخرجه الرتمذي وابن ماجه.»مِ
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 صفة أشجار اجلنة وثامرها: 

 .]١٤/اإلنسان[ : قال اهللا تعاىل -١

 .]٤٢-٤١ /املرسالت[          : قال اهللا تعاىلو -٢

 .]٥١/ص[        : قال اهللا تعاىلو -٣

 .]١٥/حممد[      : قال اهللا تعاىلو -٤

 .]٣٢-٣١/النبأ[  : قال اهللا تعاىلو  -٥
                                                           

 ).٢٨٣٥(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ) .٢٧٣٤(، انـــظــر السلسلـــة الصحيحة رقم )١/٢٨٢(وفـي مسنـــد الشــامـييـن ) ٧/١٣٠(أخــرجــه الطبــرانــي فــي الكبيــر /  صحيح) ٢(

 ).٤٣٣٤(ه ابن ماجه برقم ، وهذا لفظه،  وأخرج)٣٣٦١(أخرجه الرتمذي برقم /  صحيح) ٣(
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 .]٦٨ ، ٥٢/الرمحن[  : قال اهللا تعاىلو -٦

 .]٥٥/الدخان[     ے : قال اهللا تعاىلو -٧

  : قال اهللا تعاىلو -٨
i ]٣٣-٢٧/الواقعة[. 

              ے : قــــــال اهللا تعــــــاىلو -٩
 .]٢٤-٢٢/احلاقة[  

ــــق ملسو هيلع هللا ىلصي ـأن النبـــ :-وفيـــه –يف قصـــة املعـــراج  عـــن مالـــك بـــن صعصـــعة ريض اهللا عنـــهو -١٠ : الـ

ـ« فِعَ رُ ـدْ ـــِتْ لـوَ ةُ املني سِ ىرَ ـــهَ نــ ،تَ أَ ـا كَ هَ بِقُ ا نَ ـإذَ ــا كَ فَ هَ قُ رَ وَ ، وَ ـرَ جَ نــهُ قِـاللُ هَ ، يفـأَ يُـولِ انُ الفُ ا هُ آذَ ـــهَ لِ  أَصْ
ارٍ  ـــهَ نْ ةُ أَ ـــعَ بَ ــالَ : أَرْ قَ ، فَ يــلَ ربْ ــألْتُ جِ ، فَسَ انِ رَ ــاهِ انِ ظَ رَ ـــهْ نَ ، وَ ــانِ اطِنَ انِ بَ رَ ـــهْ ، : نَ ــةِ ــي اجلَنَّ فِ ــانِ فَ ــا البَاطِنَ أَمَّ

أَمَّ  اتُ وَ رَ الفُ انِ النِّيلُ وَ رَ Iمتفق عليه. »ا الظَّاهِ
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اكِـــبُ إنَّ يف«: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب ســـعيد ريض اهللا عنـــه عـــن النبـــي و -١١ ُ الرَّ ـــريْ سِ ةً يَ رَ ـــجَ شَ ــةِ لَ  اجلَنـَّ
ا هَ طَعُ ـقْ ا يَ امٍ مَ ةَ عَ يعَ مائَ رَ الرسَّ مَّ Iمتفق عليه. »اجلَوادَ أَو املضَ
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ـنْ مـا يف«: قـال ملسو هيلع هللا ىلصعنـه أن رسـول اهللا  عن أيب هريـرة ريض اهللاو -١٢ ا مِ هَ ـاقُ سَ ةٌ إالَّ وَ رَ ـجَ ةِ شَ  اجلَنـَّ
بٍ  هَ Iأخرجه الرتمذي. »ذَ
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 صفة أهنار اجلنة: 

              : قــــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىل -١
 .]١١/الربوج[  

                  : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]١٥/حممد[                  

 .]٥٥ -٥٤/القمر[ d           : قال اهللا تعاىلو -٣

نــ«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أنــس بــن مالــك ريض اهللا عنــه عــن النبــي و -٤ ا أَ نــا أَســريُ يف اجلَنَّــةِ إذَ ــنَامَ أَ يْ رٍ بَ ا بِنَـــهَ
                                                           

 ).١٦٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٠٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).٢٨٢٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٥٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 .)٢٥٢٥(أخرجه الرتمذي برقم /  صحيح) ٣(
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فِ  وَّ رِّ املُـجَ تَاهُ قِبابُ الدُّ افَ ـذَ  حَ ـا هَ ـتُ مَ لْ ـالَ ، قُ ؟ قَ يـلُ ِ ربْ ـا جِ ا : ا يَ ـإذَ ، فَ ـكَ بُّ ـاكَ رَ طَ ي أَعْ ـذِ رُ الَّ ثَ ـوْ ا الكَ ـذَ هَ
رُ  فَ كٌ أذْ سْ هُ مِ ، أَوْ طينـُ Iأخرجه البخاري .»طيبُـهُ
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، «:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالو -٥ النِّيلُ اتُ وَ رَ الفُ ، وَ انُ يْـحَ جَ انُ وَ يْـحَ سَ
ارِ  ـهَ نْ نْ أَ لٌّ مِ Iأخرجه مسلم. »اجلَنّةِ كُ
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 صفة عيون اجلنة: 

 .]٤٥/احلجر[      : قال اهللا تعاىل -١

         : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٦-٥/اإلنسان[ 

 .]٢٨-٢٧ /املطففني[ y : قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٦٦  ، ٥٠ /لرمحنا[،:قال اهللا تعاىلو -٤

   ے: قال اهللا تعاىلو -٥
 .]١٨-١٧/اإلنسان[

 صفة نساء أهل اجلنة : 

              : قال اهللا تعاىل -١
 .]١٥/ آل عمران[         

:  قال اهللا تعاىلو -٢

 .]٤٠-٣٤/الواقعة[ ے

 .]٤٩-٤٨ /الصافات[  o        : قال اهللا تعاىلو -٣

  M  : قال اهللا تعاىلو -٤

 .]٢٤-٢٢/الواقعة[

 ے: قال اهللا تعاىلو -٥
 .]٥٨-٥٦/الرمحن[  

                                                           

 ).٦٥٨١(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).٢٨٣٩(برقم  أخرجه مسلم) ٢(
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:  قال اهللا تعاىلو -٦

 .]٧٢-٧٠/الرمحن[  

ةٌ يف«: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه عن النبي و -٧ حَ وْ رَ بِيلِ الَ ـنَ  ٬ سَ ٌ مِ ريْ ةٌ خَ وَ دْ أَوْ غَ
ــعُ  ضِ وْ ، أَوْ مَ ــنَ اجلَنَّــةِ مْ مِ كُ ــدِ سِ أَحَ ــوْ ــابُ قَ قَ لَ ــا، وَ ــا فِيهَ مَ يَا وَ نْ ــالــدُّ ن- دٍ ـقِيْ ـــعْ طَهُ يَ ــوْ يَا  -ي سَ نْ ــنَ الــدُّ ٌ مِ ــريْ خَ

ــنْ  أةً مِ ــرَ ــوْ أَنَّ امْ لَ ــا، وَ ــا فِيهَ مَ ــتْ إىل وَ لَعَ ــةِ اطَّ ــلِ اجلَنَّ ـــهُ أَهْ ملألَتْ ، وَ ـــامَ هُ يْنـَ ــا بَ تْ مَ ــاءَ ضِ ألَضَ ــلِ األَرْ  أَهْ
ا هَ أْسِ ىلَ رَ ا عَ هَ يفُ نَصِ لَ حياً، وَ ا ف رِ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ ٌ مِ ريْ اخَ Iمتفق عليه. »يهَ
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لَ زُ «: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه عـــن رســـول اهللا و -٨ ـــىلإنَّ أَوَّ ـــةَ عَ لُ اجلَنَّ خُ ـــدْ ةٍ تَ ـــرَ  مْ

يٍّ  رِّ ـــبٍ دُ كَ وْ ءِ كَ ـــوَ ـــىلَ أَضْ ـــا عَ لِيهَ ـــي تَ تِ الَّ ، وَ رِ ـــدْ ـــةَ البَ يْلَ ـــرِ لَ مَ ةِ القْ ـــورَ ئ صُ ـــرِ ـــلِّ امْ ، لِكُ ءِ ـــامَ ــــمْ  يف السَّ هُ نـْ مِ
تَانِ اثْ  جَ وْ ـامَ مِ زَ وقِهِ ـخُّ سُ  مُ رَ ، يُ ا يفنَتَانِ مَ ، وَ ـمِ اءِ اللَّحْ رَ بٌ نْ وَ زَ Iمتفق عليه. » اجلَنَّةِ أعْ
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 عطور وروائح اجلنة: 

 .ودرجاهتم ،وتفاوت منازهلم ،وذلك خيتلف باختالف األشخاص

ــ«:@ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال -١ مْ لَ زُ لُ إنَّ أوَّ خُ ــدْ ةٍ يَ ــىلرَ ــةَ عَ  ونَ اجلَنَّ

ــ ـــمْ عَ ـهُ لُونَ ينَ يَ ــذِ ــمَّ الَّ ، ثُ رِ ــةَ البَــدْ يْلَ ــرِ لَ مَ ةِ القَ ــورَ يٍّ يفصُ رِّ ــبٍ دُ كَ وْ ــدِّ كَ ــونَ ىل أشَ بُولُ ، ال يَ ةً ــاءَ ءِ إضَ ــامَ  السَّ
ــمُ ا هُ حُ شْ رَ ، وَ ــبُ هَ ــمُ الذَّ اطُهُ شَ ، أمْ ــونَ طُ تَـخِ ـمْ ال يَ لُونَ وَ تْفِ ال يَ ، وَ طُونَ وَّ تَغَ ال يَ ــمُ وَ هُ رُ امِ ـجَ مَ ، وَ ــكُ ملِسْ

ةُ  ـوَّ ودُ الطِّيبِ - األُلُ ، عُ وجُ نْجُ أزْ  -األلَ ـىلوَ ، عَ ـدٍ احِ ـلٍ وَ جُ ـقِ رَ لْ ىل خَ ، عَ ـمُ احلُورُ العِنيُ هُ اجُ ةِ وَ ـورَ  صُ
تُّونَ ذِرَ  ، سِ مَ ـمْ آدَ ءِ يف اً اعأبِيهِ امَ Iمتفق عليه. » السَّ
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ــةَ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصي عــن عبــداهللا بــن عمــرو ريض اهللا عــنهام أن النبــو -٢ ائِحَ حْ رَ ــرَ ـــمْ يَ ــداً لَ اهَ عَ ــلَ مُ تَ ــنْ قَ مَ
اماً  ـعِنيَ عَ بَ ةِ أَرْ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ ا يُوجَ حيَهَ إنَّ رِ ، وَ Iأخرجه البخاري. »اجلَنَّةِ
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يفاً «: ويف لفظٍ  -٣ رِ بْـعِنيَ خَ ةِ سَ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ يُوجَ ا لَ حيَهَ إنَّ رِ Iأخرجه الرتمذي وابن ماجه. »وَ
102F
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 ).١٨٨٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٧٩٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .، واللفظ له)٢٨٣٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٦(، أخرجه  البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٨٣٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 ).٣١٦٦(برقم  أخرجه البخاري) ٤(

 .عن أيب هريرة ريض اهللا عنه )٢٦٨٧(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )١٤٠٣(أخرجه الرتمذي برقم /  صحيح) ٥(
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  أزواج أهل اجلنةغناء: 

ـنِ «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبـي  سَ ـنَّ بِأَحْ هُ اجَ وَ نِّنيَ أَزْ يُــغَ ةِ لَ ـلِ اجلَنـَّ اجَ أَهْ وَ إنَّ أَزْ
ـــهِ  نِّنيَ بِ ـــغَ ـــامَّ يُ ، إنّ مِ ــطّ ــدٌ قَ ا أَحَ هَ عَ ــمِ اتٍ سَ ــوَ نَ : أَصْ ــرْ نْظُ ، يَ امٍ ــرَ ــومٍ كِ اجُ قَ وَ ، أَزْ ــانِ سَ ــريُ احلِ ــنُ خَ ةِ نَحْ ــرَّ بِقُ

يَانِ  هِ ، أَعْ نِّنيَ بـِ ـغَ ـامَّ يُ إنَّ مِ تُ : وَ ـنُ املقـيامَ ، نَحْ ـهْ نـَ فْ ـخَ ـال يَ اتُ فَ نـَ ـنُ اآلمِ ، نَحْ ـهْ تْنـَ ـمُ اتُ فَال يَ نُ اخلَالِدَ نَحْ
نَّهْ  ظْعَ Iأخرجه الطرباين يف األوسط. »فَال يَ
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 مجاع أهل اجلنة : 

 : قــــــال اهللا تعــــــاىل -١
 . ]٥٦-٥٥/يس[ 

جُ «: @ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـــــال رســــق: الـــــعــن زيــد بــن أرقــم ريض اهللا عنــه قو -٢ ــــــإنَّ الرَّ ـةِ ــــنْ أَهْ ـلَ مِ لِ اجلَنـَّ
ائَ  ةَ مِ وَّ طَى قُ يُـعْ لٍ فِ ـــلَ جُ الشُّ ــــــةِ رَ لِ وَ هْ ـــــــي األَكْ الشَّ بِ وَ عِ ـــــــرْ ــامَ اجلِ ةِ وَ إن فـ: ودن اليهـمـقال رجـل ـ، فـ»وَ

ـنْ « :@ملسو هيلع هللا ىلصال رسـول اهللا ــــقـــة، فـاجـه احللـون كـرب تـالذي يأكل ويش ـيضُ مِ فِ قٌ يَ ـرَ ــمْ عَ هِ دِ ـةُ أَحَ اجَ حَ
رَ  مِ دْ ضَ هُ قَ نـُ ا بَطْ إذَ هِ، فَ لْدِ Iخرجه الطرباين والدارميأ. »جِ
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: نـة؟ فقـالهل نصـل إىل نسـائنا يف اجل: قيل يا رسول اهللا: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالو -٣

مِ إىلإنَّ الرَّ « لُ يفِ اليَوْ يَصِ لَ لَ اءَ جُ رَ ذْ ةِ عَ ائَ Iأخرجه الطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف صفة اجلنة. » مِ
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 دوام نعيم أهل اجلنة : 

تلقتهم املالئكة، وبرشهتم بام يف اجلنة من النعيم واخللـود برشـً مل  اجلنةَ  إذا دخل أهل اجلنةِ 
 .يسمعوا بمثلها قط

                 : قال اهللا تعاىل -١
 .]٣٥/الرعد[          

ـــه عـــن النبـــي و -٢ ـــرة ريض اهللا عن ــادٍ «: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب هري نـَ ـــادِي مُ نَ ـــحُّ : يُ ـــمْ أَنْ تَصِ كُ وا فـــال إنَّ لَ
                                                           

 ).١٥٦١(، انظر صحيح اجلامع رقم )٤٩١٧(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط برقم /  صحيح) ١(

، وانظـر صـحيح )٢٧٢١(بـرقم  ، وهذا لفظـه،  وأخرجـه الـدارمي)٥/١٧٨(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري /  صحيح) ٢(
 ).١٦٢٧(اجلامع رقم 

، انظــر السلســلة )٣٧٣(، وأخرجــه أبــو نعــيم يف صــفة اجلنــة بــرقم )٥٢٦٣(أخرجــه الطــرباين يف األوســط بــرقم /  صــحيح) ٣(
 ).٣٦٧(الصحيحة رقم 
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وا أَب مُ قَ إنَّ تَسْ وتُوا أَبـداً، وَ ــمُ ا فـال تَ يَوْ ــحْ مْ أَنْ تَ إنّ لَكُ ـمْ أَنْ  داً، وَ كُ بـ لَ وا أَ مُ رَ ــهْ ـبُّوا فـال تَ ـمْ تَشِ كُ إنَّ لَ داً، وَ
ـــــ أَنْ  ب ـــــوا أَ بْأَسُ ـــــال تَ ـــــوا فَ مُ نْعَ : فـــــذلك قولـــــه عزوجـــــل» داً تَ

Iأخرجه مسلم .
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ـو «: هـل ينـام أهـل اجلنـة؟ قـال: قيـل يـا رسـول اهللا: عن جـابر ريض اهللا عنـه قـالو -٣ مُ أَخُ وْ ال، النـَّ
تِ  Iأخرجه البزار. »املَوْ
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 درجات اجلنة : 

             : قال اهللا تعاىل  -١

 .]٢١/اإلرساء[

            : قال اهللا تعاىلو  -٢
 .]٧٦-٧٥/طه[            

: قال اهللا تعاىلو - ٣

 . ]١٤-١٠/الواقعة[ 

ــنَ بِــا«: ملسو هيلع هللا ىلصقــال النبــي : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــالو -٤ ــنْ آمَ ،  ٬مَ ــالةَ ــامَ الصَّ أَقَ ، وَ ولِـــهِ سُ بِرَ وَ
ىلَ  قاً عَ انَ حَ ، كَ انَ ضَ مَ امَ رَ صَ ـهُ اجلَنَّة ٬ اوَ لَ خِ دْ بِيْلِ ا، جَ أَنْ يُ دَ يف سَ لَـسَ يف٬اهَ ي ، أَوْ جَ تـِ ـهِ الَّ ضِ  أَرْ

ا لِدَ فِيهَ  أفال نبرش الناس؟: فقالوا يا رسول اهللا »وُ

ــدَّ إنَّ يف«: قــال ــةٍ أَعَ جَ رَ ــةَ دَ ائَ ــةِ مِ ينَ يف اجلَنَّ دِ اهِ ـــجَ ـمُ ا اهللاُ لِلْ ــبِيلِ اهَ َ ٬ سَ ــنيْ ــامَ بَ تَنيِ كَ جَ رَ َ الــدَّ ــنيْ ــا بَ ، مَ
ضِ  األَرْ ءِ وَ ــامَ أَل، السَّ ا سَ ــإذَ دَوسَ فَ ــرْ ــأَلوهُ الفِ اسْ ـــمُ اهللاَ فَ أَ ، تُ ، وَ ـةِ ــطُ اجلَنـَّ سَ ــهُ أَوْ إنَّ ـةِ فَ ــىلَ اجلَنـَّ راه ، أُ »عْ

حْ «: قال شُ الرَّ رْ هُ عَ فَوقَ رُ أَهنَ وَ جَّ فَ هُ تَ نـْ مِ ، وَ نِ Iأخرجه البخاري. »ارُ اجلَنَّةِ ـمَ
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 رفع ذرية املؤمن يف درجته وإن كانوا دونه يف العمل : 

 :قال اهللا تعاىل

 .]٢١/الطور[ 

                                                           

 ).٢٨٣٧(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 ).١٠٨٧(ة الصحيحة رقم ، انظر السلسل)٣٥١٧(برقم  -كشف األستار-أخرجه البزار /  صحيح) ٢(

 ).٢٧٩٠(برقم  أخرجه البخاري) ٣(
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 صفة ظل اجلنة : 

                    : قال اهللا تعاىل -١
 .]٥٧ /النساء[     ے       

 : قـــــال اهللا تعـــــاىلو -٢
 .]٣٠-٢٧/الواقعة[   

 : قـــال اهللا تعـــاىلو -٣
 .]١٤-١٣/اإلنسان[    

              : هللا تعـــــاىلقـــــال او -٤
 .]٣٥/الرعد[          

 علو اجلنة وسعتها : 

                : قــال اهللا تعــاىل -١ 

 .]١١-٨/الغاشية[

           :قــــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىلو -٢ 
 .]١٣٣/آل عمران[     

             : قال اهللا تعاىلو -٣ 
                    

 .]٢١/احلديد[

 أعىل منزلة يف اجلنة : 

نَ «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عـنهام أنـه سـمع النبـي  تُــمُ املـؤذِّ عْ مِ ا سَ إذَ
ــ ــلَ مَ ثْ ــوا مِ ولُ قُ ــيلَّ فَ ــلُّوا عَ ــمَّ صَ ، ثُ ولُ ـــقُ ــىلَّ ا يَ ــنْ صَ ــهُ مَ إنَّ ــيلَّ ، فَ ــ عَ شْ ا عَ ـــهَ يــهِ بِ لَ ــىلَّ اهللاُ عَ ــالةً صَ ــمَّ ـ صَ راً، ثُ

ــلُوا اهللاَ يلَ  ، فَإهنــسَ ةَ ــيلَ سِ ـــغ ا الوَ نْبَ ــةِ ال تَ ــةٌ يف اجلَنَّ لَ نْزِ ــادِ مَ بَ ــنْ عِ ــدٍ مِ بْ نــا ٬ا ي إالَّ لِعَ ــونَ أَ ــو أَنْ أَكُ جُ أَرْ ، وَ
أَلَ يل نْ سَ ، فَمَ وَ ةُ هُ اعَ فَ ـهُ الشَّ لَّتْ لَ ةَ حَ يلَ سِ Iأخرجه مسلم. » الوَ
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 ).٣٨٤(برقم  أخرجه مسلم) ١(
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 أعىل أهل اجلنة منزلة، وأدناهم منزلة : 

هُ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  بَّ ى رَ وسَ أَلَ مُ ةِ : سَ ـلِ اجلَنـَّ ـى أَهْ نَ ـا أَدْ مَ
الَ  ؟ قَ ةً لَ نْزِ ا أُدْ : مَ دَ مَ ـعْ يءُ بَ ـجِ لٌ يَ جُ وَ رَ لُ اجلَنَّةِ اجلَنَّةهُ لَ أَهْ يُـقَ  ، خِ ـهُ فَ ولُ : الُ لَ يَــقُ ، فَ لِ اجلَنَّةَ أَيْ : ادْخُ

؟  ـمْ هِ اتـِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ ـمْ وَ ـهُ لَ نَازِ لَ النَّاسُ مَ دْ نَزَ قَ يْفَ وَ بِّ كَ  رَ

ـهُ   الُ لَ يُـقَ ولُ : فَ يَــقُ يَا؟ فَ نْ ـوكِ الـدُّ لُ ـن مُ لِـكٍ مِ لكِ مَ ثْلُ مُ ونَ لَكَ مِ ىضَ أَنْ يَكُ ولُ : أَتَرْ يَــقُ ، فَ بِّ ـيْتُ رَ ضِ : رَ

مِ  ، وَ ـهُ ثْلُ مِ ، وَ ـهُ ثْلُ مِ لِكَ وَ الَ يفلَكَ ذَ قَ ، فَ ـهُ ثْلُ مِ ، وَ ـهُ ولُ ثْلُ يَــقُ ، فَ بِّ يتُ رَ ضِ ةِ رَ سَ ـ:  اخلَامِ شَ عَ ـكَ وَ ا لَ ـذَ ةُ ـهَ رَ
ولُ  يَـقُ ، فَ يْنُكَ تْ عَ ذَّ لَ ، وَ كَ سُ تْ نَفْ تَـهَ ا اشْ لَكَ مَ ، وَ ثَالـِهِ بِّ : أَمْ يْتُ رَ ضِ  . رَ

ـالَ  ال: قَ أَعْ بِّ فَ ــالَ رَ ؟ قَ ـةً لَ نْزِ ـــمْ مَ ــا، : هُ يهَ لَ تُ عَ ـــمْ تَ خَ ي، وَ ـــمْ بِيَـدِ تَـهُ امَ رَ ــتُ كَ سْ رَ ، غَ دْتُّ ينَ أَرَ ـذِ ئِــكَ الَّ لَ أَوْ
 ٍ لْبِ بَرشَ ىلَ قَ طُرْ عَ ـخْ ـمْ يَ لَ ، وَ نٌ عْ أُذُ مَ ـمْ تَسْ لَ ، وَ ٌ نيْ رَ عَ ـمْ تَ لَ : ومصداقه يف كتاب اهللا عز وجـل: قال» فَ

Iجه مسلمأخر.         
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ا«: منزلة ويف لفظ يف بيان أدنى أهل اجلنة ثَالـِهَ ةَ أَمْ َ رشَ عَ يَا وَ نْ ثْلَ الدُّ إنَّ لَكَ مِ Iمتفق عليه. »فَ
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 أعظم نعيم أهل اجلنة : 

  ے          :قال اهللا تعاىل -١
 .]٧٢/ التوبة[               

 .]٢٣-٢٢/القيامة[         : قال اهللا تعاىلو -٢

هل نـر ربنـا يـوم  ، يا رسول اهللا: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن ناساً قالوا لرسول اهللا و -٣
لْ «: @ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة؟ فقال رسول اهللا  ونَ يف هَ ارُّ ؟تُضَ رِ ةَ البَدْ يْلَ رِ لَ مَ ةِ القَ يَ ؤْ اهللا،  ال يا رسـول: قالوا. » رُ

ونَ «: قــال ــارُّ ــلْ تُضَ ؟يف هَ ابٌ ــحَ ا سَ ــــهَ نَ وْ ــيْسَ دُ سِ لَ ــمْ مْ «: ال يــا رســول اهللا، قــال: قــالوا. » الشَّ ـــإنَّكُ فَ
لِكَ  ذَ ـهُ كَ نَ وْ رَ Iمتفق عليه. »تَ
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ــالَ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن صــهيب ريض اهللا عنــه عــن النبــي و -٤ ، قَ ــلُ اجلَنَّــةِ اجلَنَّــةَ ــلَ أَهْ خَ ا دَ ـــ: إذَ ولُ اهللاُ يَ قُ
ــاىل عَ تَ كَ وَ ــبَارَ ونَ تَ يــدُ رِ ــيْئاً أَ  ، تُ ولُونَ شَ يَــقُ ؟ فَ مْ كُ ــدُ يْ نَــا؟ أَملْ : زِ وهَ جُ بــيِّضْ وُ نَــا أَملْ تُ نَجِّ تُ ، وَ نَا اجلَنَّــةَ لْ خِ ــدْ  تُ

                                                           

 ).١٨٩(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 .عن ابن مسعود ريض اهللا عنه )١٨٦(، ومسلم برقم )٦٥٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 .فظ له، والل)١٨٢(، ومسلم برقم )٨٠٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
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الَ  ؟ قَ نَ النَّارِ ـلَّ : مِ جَ ـزَّ وَ ِــمْ عَ هبِّ ـرِ إىلَ رَ ـنَ النَّظَ ــمْ مِ يْـهِ ـبَّ إلَ ـيْئاً أَحَ طُوا شَ ، فَامَ أُعْ ابَ جَ فُ احلِ شِ يَكْ . »فَ

Iأخرجه مسلم
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 نعيـم اجلنـة صفة : 

        ے   : قال اهللا تعاىل -١
                        

                            
 .]٧٣-٦٩/الزخرف[    

                         : قال اهللا تعاىلو -٢
ے                  

 .]٥٦-٥١/الدخان[     ®  

: قال اهللا تعاىلو -٣

ے

 .]٢٢-١٢/اإلنسان[  

 : قال اهللا تعاىلو -٤

 .]٢٦-١٠/الواقعة[ 

: قال اهللا تعاىلو -٥

                                                           

 ).١٨١(برقم  أخرجه مسلم) ١(
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ے
 .]٤٠-٢٧/الواقعة[ 

ـــلَّ «: قــــال@ملسو هيلع هللا ىلصلنبـــي عـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه عـــن او -٦ جَ ـــزّ وَ ـــال اهللاُ عَ ــــادِيَ : قَ بَ دْتُّ لِعِ ـــدَ أَعْ
 ٍ لْبِ بَرشَ ىلَ قَ طَرَ عَ ال خَ ، وَ تْ عَ مِ نٌ سَ ال أُذُ ، وَ أَتْ ٌ رَ نيْ ا ال عَ نيَ مَ الـِحِ مصـداق ذلـك يف كتـاب . »الصَّ

Iمتفق عليه.              اهللا 
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 رُ وكالم أهل اجلنة  : ذِكْ

:  تعــــــاىلقــــــال اهللا -١

 . ]٧٤-٧٣/الزمر[ 

              : قـــــال اهللا تعـــــاىلو -٢
                                 

 .]١٠-٩/يونس[       

 . ]٢٦-٢٥ /الواقعة[     :قال اهللا تعاىلو -٣

لَ اجلَ  «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا وعن جابر ريض اهللا عنه  -٤ بُونَ إِنَّ أَهْ َ يَرشْ ا وَ لُونَ فِيهَ أْكُ الَ  ، نَّةِ يَ وَ
طُونَ  تَخِ مْ الَ يَ طُونَ وَ وَّ تَغَ الَ يَ بُولُونَ وَ الَ يَ لُونَ وَ تْفُ وا» يَ الُ امِ  :قَ الُ الطَّعَ الَ  ؟فَامَ بَ حٌ «:  قَ شْ رَ اءٌ وَ شَ جُ

كِ  حِ املِْسْ شْ رَ ونَ النَّ  ، كَ مُ لْهَ امَ تُ يدَ كَ مِ التَّحْ بِيحَ وَ ونَ التَّسْ مُ لْهَ Iأخرجه مسلم. »فَسَ ـيُ
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 سالم الرب عىل أهل اجلنة : 

                        : قــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــاىل -١
 .]٤٤-٤٣/اباألحز[         

 .]٥٨ -٥٧/يس[ :قال اهللا تعاىلو -٢

 أفضل عطاء من الرب يف اجلنة: 

ــةِ «: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ريض اهللا عنـــه أن النبـــي  ـــلِ اجلَنـَّ ولُ ألَهْ ــــقُ ـــلَ  :إنَّ اهللاَ يَ ـــا أَهْ يَ
                                                           

 .، واللفظ له)٢٨٢٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .)٢٨٣٥(مسلم برقم  أخرجه) ٢(
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ولُونَ  يَـقُ ، فَ بَّ : اجلَنَّةِ بَّيْكَ رَ دَ لَ عْ سَ ُ يفنَا وَ اخلَريْ ، وَ ولُ يْكَ يَـقُ ، فَ يكَ دَ ؟:  يَ يْتُـمْ ضِ لْ رَ  هَ

ولُونَ  يَـقُ لْقِكَ : فَ نْ خَ داً مِ طِ أَحَ ـمْ تُعْ ا لَ يْتَنَا مَ طَ دْ أَعْ قَ بِّ وَ ا رَ ىضَ يَ نَا ال نَرْ ا لَ مَ ولُ  ، وَ يَــقُ مْ : فَ طِـيكُ أَالَ أُعْ
ولُونَ  ـــقُ يَ ؟ فَ لِــكَ ــنْ ذَ ــلَ مِ ْ : أَفْضَ أَيُّ يشَ بِّ وَ ــا رَ ويَ ـــقُ يَ ؟ فَ لِــكَ ــنْ ذَ ــلُ مِ اين: لُ ءٍ أَفْضَ ــوَ ضْ مْ رِ ــيْكُ لَ ــلُّ عَ ، أُحِ

هُ أَبفَال أَ  دَ ـعْ مْ بَ يْكُ لَ طُ عَ خَ Iمتفق عليه. »داً سْ
116F

QH
. 

 .واملسلمني أمجعني، وأدخلنا برمحتك يف جنات النعيم اللهم ارض عنا وعن والدينا

  يف اجلنة@ملسو هيلع هللا ىلصمقدار أمة حممد: 

 .بأن جعلها شطر أهل اجلنة، ثم تفضل عليهم بالزيادة إىل الثلثنيأكرم اهللا تعاىل هذه األمة 

ـــةٍ فقـــال ملسو هيلع هللا ىلصكنـــا مـــع النبـــي : عـــن عبـــداهللا بـــن مســـعود ريض اهللا عنـــه قـــال -١ بَّ ـــونَ أَنْ «: يف قُ ضَ أَتَرْ
؟  لِ اجلَنَّةِ ـعَ أَهْ بُ ونُوا رُ ـكُ ةِ «: قلنا نعم قال» تَ ـلِ اجلَنـَّ لُثَ أَهْ ونُوا ثُ ـكُ ونَ أَنْ تَ ضَ : قلنـا نعـم، قـال» ؟ أَتَرْ

؟ « ـــلِ اجلَنَّـــةِ ـــطْرَ أَهْ ونُوا شَ ــــكُ ـــونَ أَنْ تَ ضَ ـــلِ «: نعـــم، قـــال: قلنـــا» أَتَرْ ـــطْرَ أَهْ ونُوا شَ ــــكُ ـــو أَنْ تَ جُ إينِّ ألَرْ
ا إالَّ نَفْسٌ  ـهَ لُ خُ دْ لِكَ أَنَّ اجلَنَّةَ ال يَ ذَ ، وَ تُـمْ يف اجلَنَّةِ نْ ا أَ مَ ، وَ ةٌ لِـمَ سْ كِ إالَّ مُ ْ لِ الرشِّ اءِ  أَهْ ةِ البَيْضَ رَ عْ الشَّ  كَ

دِ، أَ يف وَ لْدِ الثَّورِ األَسْ اءِ يف جِ دَ وْ ةِ السَّ رَ عْ الشَّ رِ وْ كَ ـمَ لْدِ الثَّورِ األَحْ Iمتفق عليه. » جِ
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ـونَ «: @ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن بريدة ريض اهللا عنه قالو -٢ نُ ، ثَامَ فٍّ ةُ صَ ائَ مِ ونَ وَ ُ لُ اجلَنَّةِ عِرشْ أَهْ
نْ  ا مِ هَ نـْ ـمِ  مِ ائِرِ األُمَ نْ سَ ونَ مِ ـعُ بَ أَرْ ، وَ ةِ هِ األُمَّ ذِ Iأخرجه الرتمذي وابن ماجه»هَ
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  أهل اجلنةصفات : 

     ے     :  قال اهللا تعاىل -١
 . ]٨٢/البقرة[  

ــــةٌ .. «: قــــال ملسو هيلع هللا ىلصعــــن عيــــاض بــــن محــــار ريض اهللا عنــــه أن رســــول اهللا و -٢ ــــلُ اجلَنَّــــةِ ثَالثَ أَهْ و : وَ ذُ
ـــلْ  يـــفٌ سُ فِ عَ ، وَ ــــمٍ لِ سْ مُ ـــى وَ بَ رْ ـــلِّ ذِي قُ ـــبِ لِكُ لْ قِيـــقُ القَ ــــمٌ رَ يْ حِ ـــلٌ رَ جُ رَ ، وَ ـــقٌ فَّ وَ قٌ مُ ـــدِّ تَصَ ـــطٌ مُ سِ قْ طَانٍ مُ

يَالٍ  و عِ فِّفٌ ذُ تَعَ Iأخرجه مسلم. »مُ
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TH
. 

                                                           

 .، واللفظ له)٢٨٢٩(، ومسلم برقم )٦٥٤٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).٢٢١(ه، ومسلم برقم ، واللفظ ل)٦٥٢٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٤٢٨٩(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٥٤٦(أخرجه الرتمذي برقم /  صحيح) ٣(

 ).٢٨٦٥(برقم  أخرجه مسلم) ٤(
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؟«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن حارثــة بــن وهــب ريض اهللا عنــه أنــه ســمع النبــي و -٣ ـةِ ــلِ اجلَنـَّ مْ بِأَهْ كُ ُ ــربِ » أَال أُخْ

، قال : اقالو ىلَ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصبَىلَ مَ عَ و أَقْسَ فٍ لَ عِّ تَضَ عِيفٍ مُ لُّ ضَ هُ  ألَ  ٬كُ رَّ Iمتفق عليه. »بَ
120F
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 أكثر أهل اجلنة : 

ا اطَّلَعْتُ يف«: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن حصني ريض اهللا عنه عن النبي  لِـهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ  اجلَنَّةِ فَ
، وَ  اءَ رَ قَ أَ الفُ رَ اءَ ياطَّلَعْتُ يف النَّارِ فَ ا النِّسَ لِـهَ ثَرَ أَهْ Iمتفق عليه. »تُ أَكْ
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 آخر من يدخل اجلنة : 

، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال ةَ ـوالً اجلَنـَّ خُ ةِ دُ لِ اجلَنـَّ رَ أَهْ إنَّ آخِ
نَ النَّارِ  وجاً مِ رُ لِ النَّارِ خُ رَ أَهْ آخِ يَــقُ : وَ بْـواً، فَ جُ حَ رُ ـخْ لٌ يَ جُ ـهُ رَ بُّ ــهُ رَ ولُ : ولُ لَ يَــقُ ، فَ ةَ ـلِ اجلَنـَّ خُ ، : ادْ بِّ رَ

يــهِ  لَ ـــعيدُ عَ لِــكَ يُ ــلَّ ذَ ، فَكُ اتٍ ــرَّ ــالثَ مَ لِــكَ ثَ ـــهُ ذَ ولُ لَ ـــقُ يَ ــأل، فَ ولُ : اجلَنَّــةُ مَ ـــقُ يَ ــأل، فَ ــكَ : اجلَنَّــةُ مَ إنَّ لَ
ارٍ  رَ َ مِ رشْ يَا عَ نْ ثْلَ الدُّ Iمتفق عليه. »مِ
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 .، واللفظ له)٢٨٥٣(، ومسلم برقم )٤٩١٨(، أخرجه البخاري متفق عليه) ١(

 ).٢٧٣٧(قم ، واللفظ له، ومسلم بر)٣٢٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).١٨٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٥١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
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 ــارالنــصفـة 

 هي دار العذاب التي أعدها اهللا للكافرين واملنافقني والعصاة يف اآلخرة: النار. 

وإنــام حيصــل الفــوز باجلنــة، والنجــاة مــن النــار بــاإليامن واألعــامل الصــاحلة، واجتنــاب الرشــك 
 .واملعايص، نسأل اهللا الفوز باجلنة، والنجاة من النار

 .وء ما ورد يف القرآن الكريم والسنة الصحيحةعن النار عىل ضإن شاء اهللا  وسيكون احلديث

 أشهر أسامء النار : 

 :النار واحدة يف الذات، متعددة الصفات، ومن أشهر أسامئها

         : قال اهللا تعاىل: النار  -١
 .]١٤/النساء[    

 .]١٤٠/النساء[      : قال اهللا تعاىل:جهنم -٢

 : اهللا تعاىلقال : اجلحيم -٣
 . ]١٠/املائدة[

 . ]٦٤ /األحزاب[ : قال اهللا تعاىل: السعري  -٤

 .]٤٨ /القمر[             : ىــــالــــال اهللا تعــق: رــسق  -٥

               : قـال اهللا تعـاىل: احلطمة  -٦

 .]٦-٤/اهلمزة[

 . ]١٧-١٥/املعارج[            : قال اهللا تعاىل: لظى  -٧

              : قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل: دار البــــــــــوار  -٨
 .]٢٩-٢٨/إبراهيم[        

 مكان النار : 

 .]٧/املطففني[ : قال اهللا تعاىل -١

ــــهُ ... «: قــــال@ملسو هيلع هللا ىلصرســــول اهللا  عــــن أيب هريــــرة ريض اهللا عنــــه أنو -٢ سُ ــــتْ نَفْ بِضَ ا قُ ــــإذَ ــــافِرُ فَ ــــا الكَ أَمَّ وَ
ضِ  ـــةُ األَرْ نَ زَ ولُ خَ ـــقُ ضِ يَ ــابِ األَرْ ا إىلَ بَ ــهَ ــبَ بـِ هِ ذُ ا إىل : وَ ــغُ بِــــهَ تَبْلُ هِ، فَ ــذِ ــنْ هَ ـــتَنَ مِ حيــاً أَنْ نَا رِ ــدْ جَ ــا وَ مَ
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فْىلَ  ضِ السُّ Iأخرجه احلاكم وابن حبان. »األَرْ
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 نارخلود أهل ال : 

الكفار واملرشكون واملنافقون خملدون يف النار، وأمـا عصـاة املوحـدين فهـم حتـت مشـيئة اهللا  
 .ثم أخرجهم بقدر ذنوهبميف النار  إن شاء غفر هلم، وإن شاء عذهبم، عز وجل 

¬             : قــال اهللا تعــاىل -١
 .]٦٨/التوبة[       

            ے                                        : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٤٨ /النساء[                     

 صفة وجوه أهل النار : 

              : قال اهللا تعاىل -١
 .]٦٠/الزمر[   

            : قال اهللا تعاىلو -٢

  .]٤٢-٤٠/عبس[

 .]٢٥-٢٤/القيامة[                 :قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٤-٢/الغاشية[          : قال اهللا تعاىلو -٤

 . ]١٠٤/املؤمنون[         : قال اهللا تعاىلو - ٥

 عدد أبواب النار : 

          ے    : قال اهللا تعاىل

 .]٤٤-٤٣/احلجر[

 أبواب النار مغلقة عىل أهلها: 

                                               : قــــــال اهللا تعــــــاىل 
 .]٩-٤/اهلمزة[                                             

                                                           

 ).٣٠١٣(،  وأخرجه ابن حبان برقم )١٣٠٤(أخرجه احلاكم برقم / صحيح) ١(
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 جميء النار يف عرصات القيامة: 

 . ]٩١/الشعراء[    : قال اهللا تعاىل -١

              : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٢٣-٢١/الفجر[         

ا «: @ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن عبــداهللا بــن مســعود ريض اهللا عنــه قــالو -٣ ـــهَ ــذٍ لَ ئِ ومَ نَّمَ يَ هَ ـــجَ تَى بِ ــؤْ يُ
بْ  ونَ أَلـسَ ونَ عُ بْعُ امٍ سَ مَ لِّ زِ عَ كُ ، مَ امٍ مَ لَكٍ يَ أَل فَ زِ افَ مَ ـهَ ونَ رُّ Iأخرجه مسلم. »ـجُ
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 ورود النار : 

                : قال اهللا تعـاىل -١
 .]٧٢-٧١/مريم[    

 -فيهو-.. هل نر ربنا يوم القيامة،يا رسول اهللا:عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن ناساً قالواو -٢

يْ «: فقال  رَ َ ظَهْ اطُ بَنيْ َ بُ الرصِّ َ يُرضْ هَ وَ تجَ أُمَّ ا وَ نَ ونُ أَ أَكُ ـجيزُ نَّمَ فَ نْ يُ لَ مَ Iمتفق عليه .»ي أَوَّ
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 قعر النار : 

، فقــال النبــي  ملسو هيلع هللا ىلصكنــا مــع رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال -١ ــةً بَ جْ : @ملسو هيلع هللا ىلصإذ ســمع وَ

ا؟« ــذَ ــا هَ ونَ مَ رُ ــدْ ــ«: اهللا ورســوله أعلــم، قــال: قــال قلنــا » تَ جَ ا حَ ــذَ ـــهِ يفهَ ــيَ بِ مِ ــبْعِ  رٌ رُ ــذُ سَ نْ ــارِ مُ نيَ النَّ
يفاً  رِ ي يف، خَ وِ ـهْ وَ يَ هُ افَ هَ رِ عْ ى إىلَ قَ تَـهَ تَّى انْ Iأخرجه مسلم. » النَّارِ اآلنَ حَ
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ارُ «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب ريض اهللا عنـه أنـه سـمع نبـي اهللا و -٢ هُ النـَّ ـذُ أْخُ ـنْ تَ ــمْ مَ هُ نـْ إنَّ مِ
نْ  ـمْ مَ هُ نـْ مِ ، وَ بَيْـهِ عْ هِ  إىلَ كَ نُقِ هُ إىلَ عُ ذُ أْخُ نْ تَ ـمْ مَ هُ نـْ مِ ، وَ هِ تـِ زَ جْ هُ إىلَ حُ ذُ أْخُ Iأخرجه مسلم. »تَ
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 أهل النار صفة أبدان : 

ــلُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال -١ ثْ ــافِرِ مِ ــابُ الكَ ــافِرِ أَوْ نَ سُ الكَ ْ رضِ

                                                           

 ).٢٨٤٢(برقم  أخرجه مسلم) ١(

 .، واللفظ له)١٨٢(، ومسلم برقم )٨٠٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٨٤٤(برقم  مسلمأخرجه ) ٣(

 ).٢٨٤٥(برقم  أخرجه مسلم )٤(
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ةُ ثَالثٍ  ريَ سِ هِ مَ لْدِ لَظُ جِ غِ ، وَ دٍ Iرجه مسلمأخ. »أُحُ
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ـافِرِ يفمَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي و -٢ نْكِبَـي الكَ َ مَ ـةِ ا بَنيْ ةُ ثَالثَ ـريَ سِ ارِ مَ  النـَّ
عِ  اكِبِ املُرسْ امٍ لِلرَّ Iمتفق عليه. »أَيَّ
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ـــ«: قـــال ملسو هيلع هللا ىلصعـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه عـــن النبـــي و -٣ ثْ ـــةِ مِ يَامَ ـــومَ القِ ـــافِرِ يَ كَ سُ الَ ْ ، رضِ ـــدٍ لُ أُحُ
رِ  ــلُ وَ ثْ هُ مِ ــذُ فَخِ ، وَ ــاءِ ــلُ البَيْضَ ثْ ه مِ ــدُ ضُ عَ اعــاً، وَ ونَ ذِرَ ــبْعُ هِ سَ ــدِ لْ ضُ جِ ــرْ عَ ــا وَ ــارِ مَ ــنَ النَّ هُ مِ ــدُ عَ قْ مَ ، وَ ــانٍ قَ

ةِ  ذَ بَ بَنيَ الرَّ يْنِي وَ Iأخرجه أمحد واحلاكم. »بَ
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 قوة حرارة النار: 

                                  : قال اهللا تعاىل -١
                                            

 .] ٩٨ -٩٧  /اإلرساء[                         

ــنْ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن النبــي و -٢ ءٌ مِ ــزْ مَ جُ ــنُ آدَ ــدُ ابْ وقِ ـي يُ تـِ هِ الَّ ــذِ مْ هَ كُ ــارُ نَ
نْ  ءاً مِ زْ بْعِنيَ جُ نَّمَ  سَ هَ رِّ جَ ا فَإهنـ«: لكافية يا رسـول اهللا، قـالواهللا إن كانت : قالوا» حَ يْــهَ لَ ـلَتْ عَ ا فُضِّ

ا هَ رِّ ثْلُ حَ لُّها مِ ءاً كُ زْ تّنيَ جُ سِ ةٍ وَ عَ Iمتفق عليه. »بِتِسْ
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ــ«: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــالو -٣ الَ قَ ــا فَ َ هبِّ ــارُ إىلَ رَ تِ النَّ ـــكَ تَ : تْ اشْ

، نَ  ـنيِ سَ ا بِنَفَ ـهَ أَذِنَ لَ ضاً، فَ ـعْ ـعْيضِ بَ لَ بَ بِّ أَكَ ـسٍ يفرَ فَ نَ ـتَاءِ وَ ـسٍ يف الشِّ ونَ فَ دُ ــجِ ـا تَ ـدُّ مَ أَشَ ، فَ ـيْفِ  الصَّ
ير رِ هَ مْ نَ الزَّ ونَ مِ دُ ـجِ ا تَ دُّ مَ أَشَ ، وَ نَ احلَرِّ Iمتفق عليه. »مِ
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 وقود النار : 

                       : قال اهللا تعاىل -١
 .]٦/التحريم[               

                                                           

 ).٢٨٥١(برقم  أخرجه مسلم )١(

 .، واللفظ له)٥٢(، ومسلم برقم )٦٥٥١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 .)١١٠٥(، وهذا لفظه،  انظر السلسلة الصحيحة رقم )٨٧٥٩(وأخرجه احلاكم برقم ) ٨٣٢٧(أخرجه أمحد برقم /  صحيح) ٣(

 .، واللفظ له)٢٨٤٣(، ومسلم برقم )٣٢٦٥(، أخرجه البخاري برقم فق عليهمت) ٤(

 ).٦١٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٦٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٥(
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            : قال اهللا تعاىلو -٢

 .]٩٨/األنبياء[

 دركات النار : 

 ،لغلــظ كفــرهم ؛النــار دركــات بعضــها أســفل مــن بعــض، واملنــافقون يف الــدرك األســفل مــن النــار
 .نهم من أذ املؤمننيومتكُّ 

 .]١٤٥/النساء[            : قال اهللا تعاىل

 صفة ظل النار : 

 :قال اهللا تعاىل -١

 .]٤٤-٤١/الواقعة[   

                   : قال اهللا تعاىلو -٢

 . ]١٦/الزمر[

 . ]٣١-٣٠/املرسالت[             : قال اهللا تعاىلو -٣

 خزنة النار : 

                               : قال اهللا تعاىل -١
 

 .]٥٠-٤٩/غافر[

                 : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٣١-٢٦/املدثر[                

ـــار كـــام قـــال ســـبحانه -٣ : ومالـــك خـــازن الن

 . ]٧٨-٧٧/الزخرف[ 

 بعث النار : 

ــاىلَ «: قــال@ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهللا عنــه عــن النبــي  ـــقولُ اهللاُ تَعَ ــ: يَ يَ ، فَ مُ ــا آدَ ولُ يَ بَّيــكَ : ـقُ لَ
 ، يْكَ دَ عْ سَ ولُ يف  واخلريوَ ، فَيقُ يْكَ ـعْثَ النَّارِ : يَدَ جْ بَ رِ  .أخْ
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ــالَ  ـــعْثُ : قَ ــا بَ مَ ــالَ وَ ؟ قَ ــلِّ أَلــ: النَّــارِ ــنْ كُ ــغِريُ مِ ــيبُ الصَّ ه يَشِ نْــدَ ، فَعِ ــعِنيَ تِسْ ةً وَ ــعَ تِسْ ةٍ وَ ئَ ــعامِ   فٍ تِسْ
وا،               ــــــــــالُ ــــــــــا : قَ يَ

ولَ ارَ  أَي٬سُ ـالَ نـُّ، وَ ؟ قَ دُ احِ لِكَ الوَ ـ«: ا ذَ بْشِ واـأَ وجَ أَلـفٌ  ، رُ ـأجُ مَ وجَ وَ ـأْجُ ـنْ يَ مِ ـالً، وَ جُ مْ رَ ـنْكُ ـإنَّ مِ . »فَ

Iمتفق عليه
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 كيفية دخول أهل النار النار : 

: قال اهللا تعاىل -١

ے
 . ]٧٢-٧١ /الزمر[ 

 .]٤١/الرمحن[ : وقال اهللا تعاىل  -٢

      : قال اهللا تعاىلو -٣

 .]١٤-١١/الفرقان[ 

              : وقال اهللا تعاىل -٤
 . ]٦-٤/اهلمزة[  

             : قال اهللا تعاىلو -٥
  

 .]١٦-١٣/الطور[ 

  ے        : قال اهللا تعاىلو -٦
 .]٥٠-٤٩/إبراهيم[    

، «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عنــه قــالعــن أيب هريــرة ريض اهللا و -٧ ــةِ يَامَ ــومَ القِ ــنَ النَّــارِ يَ نُــقٌ مِ جُ عُ رُ ـــخْ تَ
بْصــ ــانِ تُ يْنَ ا عَ ـــهَ ولُ ـلَ ـــقُ ــقُ يَ نْطِ ــانٌ يَ لِسَ ، وَ انِ عَ ــمَ ــانِ تَسْ نَ أُذُ ، وَ ــةٍ : رانِ ــتُ بِثَالثَ لْ كِّ ، : إينِّ وُ نِيــدٍ ــارٍ عَ بَّ ــلِّ جَ بِكُ

                                                           

 ).٢٢٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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عَ ا ا مَ عَ نْ دَ لِّ مَ بِكُ رَ  ٬وَ ـهاً آخَ ينَ إلَ رِ وِّ بِاملصَ Iأخرجه أمحد والرتمذي. »، وَ
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 ر هبم النار عَّ نْ تُسَ  :أول مَ

ـــومَ «: يقـــول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ســـمعت رســـول: عـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه قـــال ىضَ يَ ــــقْ ـــاسِ يُ لَ النَّ إنَّ أَوَّ
يْــ لَ ــةِ عَ يَامَ ــأُيتَ القِ ، فَ دَ ــهِ تُشْ ــلٌ اسْ جُ ، رَ ــاـهِ هَ فَ رَ عَ ــهُ فَ مَ ــهَ نِعَ فَ رَّ عَ ــالَ  بِـــهِ فَ ــالَ : ، قَ ــا؟، قَ ــتَ فِيهَ لْ مِ ــامَ عَ اتَ : فَ ــتُ قَ لْ

تُّ  دْ هِ تُشْ تَّى اسْ بَ فِيكَ حَ ـحِ ـهِ فَسُ ـرَ بـِ ـمَّ أُمِ ، ثُ ـدْ قِيـلَ قَ يءٌ فَ رِ الَ جَ ـقَ لْتَ ألَنْ يُ اتَ لَكِنَّكَ قَ ، وَ بْتَ ذَ الَ كَ ، قَ
ــيَ  قِ ــى أُلْ تّ ــهِ حَ هِ جْ ــىلَ وَ ــارِ يف  عَ ـــمَ وَ ، النَّ لْ ــمَ العِ لَّ عَ ــلٌ تَ جُ رَ لَّ وَ ــأُيتَ عَ ، فَ ــرآنَ أَ القُ ــرَ قَ ــهُ وَ ــهُ مَ مَ ــهُ نِعَ فَ رَّ عَ ـــهِ فَ  بِ

ــالَ  ــا، قَ هَ فَ رَ عَ ــالَ : فَ ــا؟ قَ ــتَ فِيهَ لْ مِ ــامَ عَ ــالَ : فَ ، قَ ــرآنَ أْتُ فِيــكَ القُ ــرَ قَ ، وَ ـــهُ تُ لَّمْ عَ ـــمَ وَ لْ ــتُ العِ لَّمْ عَ بْتَ : تَ ــذَ كَ
لَ  ـمَ لوَ لْ تَ العِ لَّمْ عَ ـرأتَ كِنَّكَ تَ قَ ، وَ ـمٌ الـِ الَ عَ ـ يُــقَ ، ثُ ـدْ قِيـلَ قَ ئٌ فَ ـارِ ـوَ قَ الَ هُ ـرآنَ لِيُــقَ بَ القُ ـحِ ـهِ فَسُ ـرَ بـِ مَّ أُمِ

ىل يَ عَ قِ تَّى أُلْ هِ حَ هِ جْ ـنْ أَ ،  النَّارِ يف   وَ ـاهُ مِ طَ أَعْ ، وَ يْــهِ لَ عَ اهللاُ عَ سَّ لٌ وَ جُ رَ ـأُيتَ وَ ، فَ ـهِ لِّ ـنَافِ املَـالِ كُ ـهِ صْ  بـِ
ـــالَ  ـــا، قَ هَ فَ رَ عَ ـــهُ فَ مَ ـــهُ نِعَ فَ رَّ عَ ـــ: فَ ـــالَ فَ ـــا؟ قَ ـــتَ فِيهَ لْ مِ ـــا إال : امَ عَ ـــقَ فِيهَ نْفَ بُّ أَنْ يُ ــــحِ ـــبِيلٍ تُ ـــنْ سَ ـــتُ مِ كْ رَ ـــا تَ مَ

الَ  ، قَ ا لَكَ تُ فِيهَ قْ فَ نْ ، : أَ ـدْ قِيـلَ قَ ، فَ ادٌ ـوَ ـوَ جَ الَ هُ لْتَ لِيُـقَ عَ لَكِنَّكَ فَ ، وَ بْتَ ذَ ـىلكَ بَ عَ ـحِ ـهِ فَسُ ـرَ بـِ ـمَّ أُمِ  ثُ

، هِ هِ جْ يَ ثُمَّ أُل وَ Iأخرجه مسلم. »النَّارِ يف  قِ
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  أهل النارصفة : 

 .]٣٩/البقرة[           : قال اهللا تعاىل -١

      ¬                       : قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل و -٢
 .]٦٨/التوبة[                    

لُ ا..«: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عياض ريض اهللا عنه أن رسول اهللا و  -٣ أَهْ ةٌ وَ سَ ــمْ ي ال : لنَّارِ خَ ـذِ ـعِيفُ الَّ الضَّ
ــهُ طَ  ى لَ فَ ــخْ ي ال يَ ـذِ ائِنُ الَّ اخلـَ ـاالً، وَ ال مَ الً وَ ونَ أَهْ تْبَـعُ ـبَـعاً ال يَ مْ تَ ـمْ فِيْكُ ينَ هُ ذِ ، الَّ ـهُ رَ لَ بْ قَّ زَ إنْ دَ ـعٌ وَ مَ

كَ  ادِعُ ـــخَ ــوَ يُ هُ يسِ إال وَ ـــمْ ال يُ ــحُ وَ بـِ ــل ال يُصْ جٌ رَ ، وَ ـــهُ انَ الـِـكَ  إال خَ مَ لِــكَ وَ ــنْ أَهْ وذكــر البخــل أو » عَ
اشُ «الكذب  حَّ نْظِريُ الفَ Iأخرجه مسلم. »والشِّ
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 .وهذا لفظه) ٢٥٧٤(برقم ، وأخرجه الرتمذي )٨٤١١(أخرجه أمحد برقم / صحيح) ١(

 ).١٩٠٥(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 ).٢٨٦٥(برقم  أخرجه مسلم) ٣(
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 أكثر أهل النار : 

ـــ«  : ملسو هيلع هللا ىلصقـــال النبـــي : عـــن ابـــن عبـــاس ريض اهللا عـــنهام قـــال  ي ـــاءُ  تُ أُرِ ا النِّسَ ــــهَ لِ ـــرُ أَهْ ثَ ا أَكْ ـــإذَ ، فَ ـــارَ النَّ
نَ  ــــرْ فُ كْ ــــاأَي :قِيــــلَ » يَ نَ بِ ــــرْ فُ ــــالَ ٬كْ ــــريَ « :؟، قَ شِ ــــرنَ العَ فُ كْ ــــانَ  ، يَ سَ نَ اإلحْ ــــرْ فُ كْ يَ ــــنْتَ إىل وَ سَ ــــوْ أَحْ  ، لَ

الَتْ  يئاً، قَ نْكَ شَ أَتْ مِ رَ ثُمَّ رَ هْ نَّ الدَّ اهُ دَ أَي إحْ ا رَ رياً قَطُّ مَ نْكَ خَ Iمتفق عليه. »تُ مِ
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  ًأشد أهل النار عذابا : 

              ے   : قال اهللا تعاىل -١
 .]٢٦-٢٤/ق[       

              : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٤٦- ٤٥/غافر[              

: قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٨٨/النحل[   

             : قال اهللا تعاىلو -٤
                           

 .]١٤٦-١٤٥/النساء[           

           :قال اهللا تعاىلو -٥
 .]٧٠-٦٨/مريم[                   

ــومَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن عبــداهللا بــن مســعود ريض اهللا عنــه قــالو -٦ اباً يَ ــذَ ــدَّ النَّــاسِ عَ إنَّ أَشَ
ونَ  رُ وِّ ةِ املصَ يَامَ Iمتفق عليه. »القِ
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ــومَ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــالو -٧ ــنَ النَّــارِ يَ نُــقٌ مِ جُ عُ رُ ـــخْ ، تَ ــةِ يَامَ لقِ
ب ــانِ تُ ينَ ا عَ ـــهَ ــلَ ـــصِ أُذن ، وَ ولُ رانِ ـــقُ ــقُ يَ نْطِ ــانٌ يَ لِسَ ، وَ انِ عَ ــمَ ــتُ بِ : انِ تَسْ لْ كِّ ــةٍ إينِّ وُ ن: ثَالثَ عَ بَّارٍ ــلِّ جَ ، بِكُ يــدٍ

بِكُ  عَ اوَ ا مَ عَ نْ دَ ينَ  ٬لِّ مَ رِ وِّ بِاملصَ ، وَ رَ ـهاً آخَ Iأخرجه أمحد والرتمذي. »إلَ
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ـةِ «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أن رسول اهللا و -٨ يَامَ ـومَ القِ اباً يَ ـذَ اسِ عَ ـدُّ النـَّ أَشَ
                                                           

 ).٩٠٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 .، واللفظ له)٢١٠٩(، ومسلم برقم )٥٩٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 .، وهذا لفظه)٢٥٧٤(رجه الرتمذي برقم ، وأخ)٨٤١١(أخرجه أمحد برقم / صحيح) ٣(
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مُ  ، وَ ةٍ اللَ امُ ضَ إمَ بِيّاً، وَ تَلَ نَ ، أَوْ قَ بِيٌّ ـهُ نَ تَلَ لٌ قَ جُ ثِّ رَ ثِّلِنيَ ــمَ نَ املُـمَ Iجه أمحد أخر. »لٌ مِ
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  ًأهون أهل النار عذابا: 

ــارِ «: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصســمعت النبــي : عــن الــنعامن بــن بشــري ريض اهللا عــنهام قــال  -١ ــلِ النَّ نَ أَهْ ــوَ إنَّ أَهْ
نْ  ـــغْيل مِ انِ يَ تَ رَ ـــمْ ـــهِ جَ يْ مَ دَ صِ قَ ـــمَ ــىلَ أَخْ ــلٌ عَ جُ ــةِ رَ يَامَ ــومَ القِ اباً يَ ــذَ ـــعَ ـــغْيلـهُ ــامَ يَ ــهُ كَ اغُ ــلُ امَ دِمَ جَ  املِرْ

مِ  قُ مْ Iمتفق عليه. »بِالقُ
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ــرَ عنــده عمــه أبوطالــب- ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهللا عنــه أنــه ســمع النبــي و  -٢ كِ ذُ  -وَ

، فَ «: فقال ةِ يَامَ ومَ القِ تِي يَ اعَ فَ هُ شَ عُ نْفَ ـهُ تَ لَ عَّ لُ ـلَ عَ بْلُغُ يف  يُـجْ نَ النَّارِ يَ ضاحٍ مِ حْ بَيْـهِ ضَ عْ ــغْيل ، كَ ـهُ أُمُّ يَ نـْ  مِ
هِ  اغِ Iمتفق عليه. »دِمَ
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 أهل النار توبيخ : 

                             : قال اهللا تعاىل -١
 . ]٣٦ /املائدة[                          

ولُ «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالـك ريض اهللا عنـه عـن النبـي و -٢ ــقُ اباً يَ ـذَ ارِ عَ ـلِ النـَّ نِ أَهْ ـوَ ـاىلَ ألَهْ عَ اهللاُ تَ
ــةِ  يَامَ ــومَ القِ ــا: يَ ــكَ مَ ــوْ أَنَّ لَ ويف  لَ ـــقُ يَ ؟ فَ ي بِـــهِ تَــدِ فْ نْــتَ تَ ءٍ أَكُ ْ ــنْ يشَ ضِ مِ ولُ : لُ األَرْ ـــقُ يَ ، فَ ــمْ دْتُّ : نَعَ نْــكَ  أَرَ مِ

نْ  نَ مِ وَ أَن أَهْ ا وَ ذَ مَ يف  تَ هَ لْبِ آدَ كَ يب شَ ـأَنْ ال تُشْ : صُ أَبرِ كَ يبـيْتَ إالَّ أَنْ تُشْ يْئاً، فَ Iمتفق عليه .»رِ
143F

TH
. 

 سالسل جهنم وأغالهلا : 

 .]٤/اإلنسان[                  : قال اهللا تعاىل  -١

               : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٧٢-٧٠/غافر[                                    

 .]١٣-١٢/املزمل[           : ال اهللا تعاىلقو -٣

               : قال اهللا تعاىلو -٤
                                                           

 ).٣٨٦٨(أخرجه أمحد برقم / جيد) ١(

 ).٢١٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٦٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢١٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٦٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 ).٢٨٠٥(لفظ له، ومسلم برقم ، وال)٦٥٥٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(
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 .]٣٤ -٣٠/احلاقة [            

 صفة طعام أهل النار : 

              :قال اهللا تعاىل -١
 .]٤٦-٤٣/الدخان[  

             : قال اهللا تعاىلو -٢
                     

ے        . ]٦٨-٦٢/الصافات[           

 .]٧-٦/الغاشية[              : قال اهللا تعاىلو -٣

                           : قـــــال اهللا تعـــــاىلو -٤
 .]٣٧-٣٣/حلاقةا[ 

 صفة رشاب أهل النار: 

   ے                  : قال اهللا تعاىل -١
                             

 .]١٧-١٥/إبراهيم[  

 .]١٥/حممد[      : قال اهللا تعاىلو -٢

              : قـــال اهللا تعـــاىلو -٣
 .]٢٩/الكهف[        

                      : قـــــــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــــــاىلو -٤
 .]٥٨-٥٥/ص[         

 صفة ثياب أهل النار: 

            ے ¡ : قال اهللا تعاىل -١

 .]١٩/احلج[

      ے    : قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىلو -٢
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 .]٥٠-٤٩/إبراهيم[    

 فُرش أهل النار : 

 : قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل

 .]٤١-٤٠/األعراف[   ے¡

 حرسة أهل النار : 

                                               : قــــال اهللا تعــــاىل -١
 . ]٣١/األنعام[                            

¸      : قــــــــال اهللا تعــــــــاىلو -٢              
 . ]١٦٧/البقرة[

يَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبـي : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالو -٣ ةَ إالَّ أُرِ ـدٌ اجلَنـَّ لُ أَحَ خُ ـدْ ـنَ ال يَ هُ مِ ـدَ عَ قْ مَ
ـاءَ  ــوْ أَسَ ارِ لَ ــنَ ل ؛ النـَّ سَ ـو أَحْ ـنَ اجلَنَّــةِ لَ هُ مِ ــدَ عَ قْ يَ مَ ـدٌ إال أُرِ لُ النَّــارَ أَحَ خُ ــدْ ال يَ راً، وَ ـكْ ادَ شُ دَ ــونَ ل ؛ يَــزْ يَكُ

ةً  َ رسْ يهِ حَ لَ Iأخرجه البخاري .»عَ
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نْ أنو -٣ ولُ «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصسٍ ريض اهللا عنه أن النبي عَ ـوَ  إنَّ اهللاَ يــقُ ابألهْ ـذَ ارِ عَ ـلِ النـَّ ـكَ : اً نِ أهْ ـوْ أنَّ لَ لَ
ا ؟ قاليف  مَ هِ ي بـِ تَدِ فْ نْتَ تَ ءٍ كُ ْ نْ يشَ ضِ مِ ،  قال: األرْ مْ ـتَ : نَعَ أنْ ا وَ ـذَ ـنْ هَ نُ مِ وَ وَ أهْ ا هُ تُكَ مَ ألْ دْ سَ قَ  فَ

مَ  لْبِ آدَ كَ يب، فأب: يف صُ ِ كَ يـَأنْ ال تُرشْ ْ Iمتفق عليه. »تَ إالَّ الرشِّ
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  بعضهم بعضاً  لنارأهل الَعْن : 

: قال اهللا تعاىل -١

 .]٣٩-٣٨ /األعراف[ 

                                                           

 ).٦٥٦٩(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).٢٨٠٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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          : قال اهللا تعاىلو -٢
 .]٢٥ /العنكبوت[       

                         : قال اهللا تعاىلو -٣
 

 .]١٤ -١١ /الفرقان[ 

 صور من أصناف املعذبني يف النار: 

 : الكفار واملنافقون -١

¬             : قال اهللا تعاىل
 .]٦٨/التوبة[       

 :قاتل النفس املعصومة عمداً  -٢

         : قال اهللا تعاىل -١
 .]٩٣/النساء[         

ـــنْ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن عبــداهللا بــن عمــرو ريض اهللا عــنهام عــن النبــي و -٢ ـ مَ ــداً لَ اهَ عَ تَــلَ مُ حْ ــــقَ ــرَ مْ يَ
ا  حيَهَ إنَّ رِ ةَ اجلَنَّةِ وَ ائِحَ اماً رَ ـعنيَ عَ بَ ةِ أَرْ ريَ سِ نْ مَ دُ مِ Iالبخاري أخرجه. »يُوجَ
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 :الزناة والزواين -٣

: يعنـي ممـا يكثـر أن يقـول ألصـحابه ملسو هيلع هللا ىلصكـان رسـول اهللا : عن سمرة بن جندب ريض اهللا عنه قال

ـــا؟« يَ ؤْ مْ مـــن رُ ـــنْكُ ـــدٌ مِ أَ أَحَ ـــلْ رَ ـــهُ أَت«: أنـــه قـــال ذات غـــداة -وفيـــه-» هَ ـــةَ ـانِـــإنَّ يْلَ ،  ي اللَّ ـــانِ وإهنـــام آتِيَ
أَت... طَلِقْ قَاال يلِ انْ وإهنام ي ـتَعثَانِ اب نَا فَ قْ لَ انْطَ ـالَ فَ ، قَ اتٌ ـوَ أَصْ ـطٌ وَ غَ ا فِيْــهِ لَ ـإذَ ، فَ ورِ ثْـلِ التَّنـُّ ـىلَ مِ ا عَ : يْنـَ

ا ف إذَ ، فَ نَا فِيْـهِ عْ لَ اطَّ ـنْ فَ بٌ مِ ــهَ ــمْ لَ أْتِيهِ ـمْ يَ ا هُ إذَ ، وَ اةٌ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ جَ ــمْ  يهِ رِ هُ نـْ لَ مِ ـفَ ا أَت ،أَسْ ـإذَ لـِكُ فَ ــمْ ذَ اهُ
ـامَ  ـهُ لْتُ لَ الَ قُ ا، قَ وْ ضَ وْ بُ ضَ الءِ؟ :اللهَ ؤُ ا هَ فِيهِ -... مَ اال -وَ قَ ينَ : فَ ـذِ اةُ الَّ رَ اءُ العُ النِّسَ الُ وَ جَ ا الرِّ أَمَّ  وَ

ثْلِ بِنَاءِ التَّ يف  اينـمِ وَ الزَّ ناةُ وَ ـمُ الزُّ هُ Iأخرجه البخاري. » نُّورِ فَ
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 ).٣١٦٦(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).٧٠٤٧(برقم  أخرجه البخاري) ٢(
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 : آكلو الربا -٤

تَّى أَ «: ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث سمرة بن جندب ريض اهللا عنه السابق قال النبي  نَا حَ انْطَلَقْ ـنْ فَ رٍ مِ ــهَ ـىل نَ يْنَا عَ تَ
م ــىل دَ ــائِمٌ عَ ــلٌ قَ جُ ــرفِيــهِ رَ ــطِ النَّهْ سَ َ  ، وَ ــنيْ ــلٌ بَ جُ ــرِ رَ ــطِّ النَّهْ بــوعــىل شَ أَقْ ، فَ ــارةٌ جَ ـــهِ حِ يْ دَ ي يَ ــذِ ــلُ الَّ جُ  لَ الرَّ

 ْ ا أَرادَ أَنْ خيَ ، فَإذَ رِ رٍ يف النَّهْ جَ لُ بـِحَ جُ ى الرَّ مَ جَ رَ ـيف ف رُ يْـثُ كَ هُ حَ دَّ ـرَ ـاءَ ليْــهِ فَ ـامَ جَ لَّ ـلَ كُ عَ ، فَجَ جَ انَ رُ يَــخْ
ــى مَ رٍ يف ف رَ جَ ــانَ فريْ يــهِ بِـــحَ ــامَ كَ ــعُ كَ ــتُ  ، جِ لْ قُ ــا : فَ ا؟ مَ ــذَ أَي... هَ ي رَ ــذِ ــالَ والَّ ـــهُ قَ ــو يف  تَ ــرِ آ كِلُ ــاالنَّهَ بَ  . »الرِّ

Iأخرجه البخاري
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 : املصورون -٥

رٍ «: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصســمعت رســول اهللا  :عــن ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام قــال -١ ــوِّ صَ ــلُّ مُ ـارِ يف  كُ  ،النـَّ
ا نَ  هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ ـهُ بِكُ لُ لَ عَ ـجْ ساً فيَ ـهُ فْ بُ ذِّ نَّمَ يف  تُعَ هَ Iأخرجه مسلم. »جَ
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امٍ فيـه  ملسو هيلع هللا ىلصدخل عيلَّ رسـول اهللا : لتعن عائشة ريض اهللا عنها قاو -٢ ـرَ ةً يل بِقِ وَ ـهْ تُ سَ ْ ـرتَ وقـد سَ
ن وجهــه وقــال ــةُ «: متاثيــل، فلــام رآه هتكــه وتلــوَّ ائِشَ ــا عَ ــدَ اأَشــ ، يَ نْ اباً عِ ــذَ ــاسِ عَ ــةِ  ٬دُّ النَّ يَامَ ــومَ القِ يَ

لْقِ ا خَ ونَ بـِ اهُ ينَ يُضَ ذِ Iمتفق عليه. نيفقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادت: قالت عائشة» ٬الَّ
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ــ«: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصعــن ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام قــال ســمعت رســول اهللا و -٣ رَ صُ ــوَّ ــنْ صَ ةً ـمَ يف  ورَ
يَ  نْ لِّ ــالدُّ نْ ــا كُ وحَ يَ ــــا الـــيهَ خَ فــفُ ـفَ أَنْ يَ يــيَ ـومَ القِ ـــرُّ لَ ةِ وَ Iمتفق عليه. »سَ بِنَافِخٍ ــامَ
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 : آكل مال اليتيم -٦

             : ىلقال اهللا تعا
 .] ١٠/النساء[   

 : أهل الكذب والغيبة والنميمة -٧

              : قال اهللا تعاىل -١

 .]٩٤-٩٢/الواقعة[

                                                           

 ).١٣٨٦(برقم  أخرجه البخاري) ١(

 ).٢١١٠(برقم  أخرجه مسلم) ٢(

 .، واللفظ له)٢١٠٧(، ومسلم برقم )٥٩٥٤(، أخرجه البخاري برقم تفق عليهم) ٣(

 .، واللفظ له)٢١١٠(، ومسلم برقم )٧٠٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(
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فقلت يا نبي اهللا،  -وفيه-يف سفر  @ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع النبي : عن معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قالو -٢
ــاسَ «: م بــه؟ فقــالوإنــا ملؤاخــذون بــام نــتكل ــبُّ النَّ ــلْ يَكُ هَ ، وَ ــاذُ عَ ــا مُ ــكَ يَ ــكَ أُمُّ تْ ــىل  ثَكِلَ ــارِ عَ يف النَّ

ىل ـمْ أَوْ عَ هِ وهِ جُ نَ وُ ه مَ نَتـِ ائِدُ أَلسِ صَ ـمْ إالَّ حَ هِ رِ Iأخرجه الرتمذي وابن ماجه. »ـمْ اخِ
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 :الذين يكتمون ما أنزل اهللا -٨

           ے    : قال اهللا تعاىل
                

 .]١٧٤/البقرة[

 ختاصم أهل النار : 

                  : خماصــمة العابــدين ملعبــودهيم -١
                   

 .]٩٩ -٩٤ /الشعراء[  

ے  : خماصمة الضعفاء للسادة املستكربين -٢      
                

 .]٤٨-٤٧/غافر[          

           : ختاصم األتباع مع قادة الضالل -٣
                     

                              
 .]٣٥-٢٧/تالصافا[                               

                   : ختاصم الكافر وقرينه الشيطان -٤
 .]٢٩-٢٧/ق[                                           

         : ويبلغ األمر أشده عندما خياصم اإلنسان أعضاءه -٥
              

                                                           

 ).٣٩٧٣(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )٢٦١٦(أخرجه الرتمذي برقم / صحيح) ١(
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 .]٢١-١٩/فصلت[

 نْ أضلوهم وتضعيف العذاب عليهم  : طلب أهل النار من رهبم رؤية مَ

: قال اهللا تعاىل -١

 .]٢٩/فصلت[   

: قال اهللا تعاىلو -٢

 

 .]٦٨-٦٦/حزاباأل[

 خطبة إبليس يف أهل النار: 

                : قال اهللا تعـاىل
                  

                        ے    

 .]٢٢/إبراهيم[

 طلب النار املزيد : 

 .]٣٠/ق[          : قال اهللا تعاىل -١

ـولُ «: أنـه قـال ملسو هيلع هللا ىلصن أنس بن مالك ريض اهللا عنه عـن النبـي عو -٢ قُ تَ ـا وَ ـى فِيهَ قَ لْ ـنَّمُ يُ هَ الُ جَ ـزَ : ال تَ

يــدٍ  زِ ــنْ مَ ــلْ مِ ــولُ  ؟هَ قُ تَ ـــعْضٍ وَ ا إىلَ بَ هَ ضُ ـــعْ ي بَ وِ ـزَ يَنـْ ، فَ ــهُ مَ دَ ا قَ ـــهَ ةِ فِيْ ــزَّ بُّ العِ ــعَ رَ تَّــى يَضَ ــطْ : حَ ــطْ  قَ  ،قَ
ـــعِ  ابِ ــزَ ال يَ ، وَ ــكَ مِ رَ كَ تِكَ وَ ــةِ ل يف زَّ ــلَ اجلَنَّ ـــمْ فَضْ هُ كِنـَ يُسْ قــاً، فَ لْ ا خَ ـــهَ ــئَ اهللاُ لَ نْشِ ــى يُ تَّ ــلٌ حَ ــةِ فَضْ . »اجلَنَّ

Iمتفق عليه
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  أهل النار عذابصور من: 

             : قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل -١
 .]٥٦/النساء[         

                                                           

 .، واللفظ له)٢٨٤٨(، ومسلم برقم )٤٨٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 : وقـــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــاىل -٢
 .]٧٦-٧٤/الزخرف[ 

 : وقال اهللا تعاىل -٣
 .]٦٦ -٦٤/األحزاب[ 

         ے    : وقال اهللا تعاىل -٤
 .]٣٦/فاطر[       

              : اىلوقال اهللا تع -٥
 .]١٠٧-١٠٦/هود[             

          : وقال اهللا تعاىل -٦
                   

 .]٧٠-٦٨/مريم[

          ے       : وقال اهللا تعاىل -٧
 ].٢٦-٢١/النبأ [           

                 : وقال اهللا تعاىل -٨
                      ے      

 .]٩-٦/امللك[        

              : وقال اهللا تعاىل -٩
 . ]٤٨-٤٧/القمر[  

                : وقال اهللا تعاىل -١٠
 .]٩-٤/اهلمزة[            

ـلِ «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلصسـمعت رسـول اهللا : الوعن أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام أنه قـ -١١ جُ اءُ بِالرَّ ــجَ يُ
ى يُلْقَ ةِ فَ يَامَ ومَ القِ ـهُ يف  يَ تَابُ لِقُ أَقْ تَنْدَ ـلُ يف  النَّارِ فَ تَــمعُ أَهْ يَـجْ ، فَ ـاهُ حَ رُ بِرَ ــامَ ورُ احلِ ـدُ ـامَ يَ ورُ كَ يَدُ ، فَ النَّارِ

وا ولُ يَـقُ يْـهِ فَ لَ لـ: نَ لنَّارِ عَ ؟ أَ ـأنُكَ ـا شَ ـالنُ مَ ا فُ ـالَ يَ ؟ قَ ـرِ ـنِ املُنْكَ ا عَ انَ ـهَ نـْ تَ وفِ وَ رُ املعْ ـا بـِ نَ رُ أْمُ نـْتَ تَ : يسَ كُ
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ال آتِ  وفِ وَ رُ مْ بِاملعْ كُ رُ نْتُ آمُ رِ وآتكُ نِ املنْكَ مْ عَ أَهنَاكُ ، وَ Iمتفق عليه. »يْـهِ يهِ
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 بكاء أهل النار ورصاخهم: 

                   :قــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــاىل -١
  .]٨٢-٨١/التوبة[       

                : قال اهللا تعاىلو -٢
 . ]٣٧/فاطر[              

 .]١٠٠/األنبياء[        : قال اهللا تعاىلو -٣

: قال اهللا تعاىلو -٤

 .]١٤-١٣/الفرقان[ 

           : قال اهللا تعاىلو -٥

 .]٢٧/الفرقان[

  ¸           : قال اهللا تعاىلو -٦

 .]١٦٧/البقرة[

 بمن ينجيهم أهل النـار استغاثة: 

               : قال اهللا تعاىل -١
 .]٥٠/األعراف[       

             : قال اهللا تعاىلو -٢
 

 .]٥٠-٤٩/غافر[   

: قال اهللا تعاىلو -٣

 .]٧٨-٧٧/الزخرف[ 

               : قال اهللا تعاىلو -٤
                                                           

 ). ٢٩٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٦٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 .]١٠٨- ١٠٦/املؤمنون[           

              :وقال اهللا تعاىل  -٥
 .]١٠٧-١٠٦/هود[            

 مرياث أهل اجلنة منازل أهل النار : 

ــهُ «: @ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه قـال ـدٍ إالَّ لَ ـنْ أَحَ مْ مِ ـنْكُ ـا مِ النِ مَ زِ نـْ لٌ : مَ زِ نـْ  مَ

لٌ يف  نْــزِ مَ ، وَ نْزِ يف  اجلَنَّــةِ ــلُ اجلَنَّــةِ مَ ثَ أَهْ رِ ، وَ لَ النَّــارَ خَ ــدَ ــاتَ فَ ا مَ ــإذَ ، فَ ــاىلالنَّــارِ ـــه تعَ ولُ لِكَ قَ ــذَ ، فَ ـــهُ : لَ

Iأخرجه ابن ماجه. »           
155F
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 خروج عصاة املوحدين من النار : 

ــ«: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعنــه أن النبــي عــن أنــس بــن مالــك ريض اهللا  -١ ـــهَ إالَّ اهللاُ ـيُ ــالَ ال إلَ ــنْ قَ ــنَ النَّــارِ مَ جُ مِ رَ خْ
ـانَ  كَ ـنَ يف  وَ بِـــهِ مِ لْ ـ اخلــريقَ ــمَّ يُ ، ثُ ةً َ ـعِريْ نُ شَ ــزِ ـا يَ ـانَ ـمَ كَ ـــهَ إالَّ اهللاُ وَ ـالَ ال إلَ ــنْ قَ ارِ مَ ــنَ النـَّ جُ مِ رَ بِـــهِ يف  خْ لْ قَ

ــنَ  ــ اخلــري مِ ــمَّ يُ ، ثُ ةً ــرَّ نُ بُ ــزِ ــا يَ ــانَ ـمَ كَ ـــهَ إالَّ اهللاُ وَ ــالَ ال إلَ ــنْ قَ ــنَ النَّــارِ مَ جُ مِ رَ ــنَ يف  خْ بِـــهِ مِ لْ نُ  اخلــريقَ ــزِ ــا يَ مَ
ةً  رَّ Iمتفق عليه. »ذَ
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يــدِ «: @ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : عــن جــابر ريض اهللا عنــه قــالو -٢ ــلِ التَّوحِ ــنْ أَهْ ــاسٌ مِ بُ نَ ذَّ ـــعَ ــارِ يف  يُ النَّ
ــا  ــوا فِيهَ ونُ تّــى يَكُ ـحَ ـــامً حُ ــونَ مَ حُ طْرَ يُ ونَ وَ جُ رَ يُـــخْ ، فَ ةُ ـــمَ حْ ـــمُ الرَّ هُ كُ رِ ــمَّ تُدْ بــ ، ثُ ــىلَ أَ : قــال» وابِ اجلَنّــةِ عَ

ـلُ اجلـيَ ـفَ « ـمْ أَهْ يْـهِ لَ شُّ عَ ثَـاءُ رُ نْبُـتُ الغُ ـامَ يَ يَنْبُتُـونَ كَ ةِ املَـاءَ فَ ةَ يف  نـَّ لُونَ اجلَنـَّ خُ ـدْ ـمَّ يَ ـيْلِ ثُ ةِ السَّ لَ ــامَ . »حِ

Iأخرجه أمحد والرتمذي
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  عذاب أهل النارأعظم : 

 .عن رؤية رهبم جل وعال مالنار حجاهب أهلعذاب  أعظم

 .]١٦-١٥ /املطففني[ : قال اهللا تعاىل 

 

                                                           

 ).٤٣٤١(أخرجه ابن ماجه برقم /  صحيح) ١(

 .، واللفظ له)١٩٣(، ومسلم برقم )٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 .، وهذا لفظه)٢٥٩٧(الرتمذي برقم وأخرجه  ، )١٥٢٦٨(أخرجه أمحد برقم /  صحيح) ٣(
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 خلود أهل اجلنة والنـار: 

                                            : قال اهللا تعاىل -١
                                                               

                                                            
 .]١٠٨-١٠٥/هود[                      

              : قال اهللا تعاىلو - ٢
            

 . ]٣٧-٣٦/املائدة[  

، «: @ملسو هيلع هللا ىلصقـــال رســـول اهللا : عـــن ابـــن عمـــر ريض اهللا عـــنهام قـــالو -٣ ـــةِ ـــةِ إىلَ اجلَنَّ ـــلُ اجلَنَّ ـــارَ أَهْ ا صَ إذَ
ـمَّ يُ  ، ثُ ارِ النـَّ ةِ وَ لَ بَنيَ اجلَنـَّ عَ ـجْ تَّى يُ يءَ بِاملوتِ حَ لُ النَّارِ إىلَ النَّارِ جِ أَهْ ادٍ وَ نـَ ادِي مُ نـَ ـمَّ يُ ، ثُ ــحُ بَ ـلَ : ذْ ـا أَهْ يَ

دَ  يَـزْ ، فَ تَ ـوْ ارِ ال مَ لَ النـَّ ا أَهْ ، يَ تَ وْ حـاً إىلاجلَنَّةِ ال مَ ةِ فَرَ ـلُ اجلَنـَّ دَ ادُ أَهْ ـزْ يَ ، وَ ــمْ هِ حِ نـاً  فَرَ زْ ارِ حُ ـلُ النـَّ ادُ أَهْ
ـمْ إىل نـِهِ زْ Iمتفق عليه. » حُ
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 أكثر أهل اجلنة والنار : 

أكثـر  يف اجلنـة نـة أكثـر مـن النسـاء، والنسـاء يف النـار أكثـر مـن الرجـال، واحلـورالرجال يف اجل
 .من الرجال 

ـتُ  «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنـه أن النبـي عن عمـران  -١ لَعْ ةِ يف  اطَّ يـ اجلَنـَّ أَ رَ ثَـرَ  تُ فَ ـا أَكْ لِهَ اء أَهْ ـرَ قَ فُ  ،َالْ
تُ  اطَّلَعْ أَي النَّارِ يف  وَ رَ ثَرَ  تُ فَ ا أَكْ لِهَ Iمتفق عليه. »اءَ النِّسَ  أَهْ

159F
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يـتُ  «:  ملسو هيلع هللا ىلصقـال النبـي : قـال امريض اهللا عـنهوعـن ابـن عبـاس  -٢ ارَ  أُرِ ا النـَّ ـإِذَ ثَـرُ  فَ ـا أَكْ لِهَ ـاءُ  أَهْ  النِّسَ

نَ  ـرْ فُ نَ  : قِيـلَ  »يَكْ ـرْ فُ ـالَ ؟  بـاهللا أَيَكْ نَ  « : قَ ـرْ فُ ـريَ  يَكْ شِ عَ نَ  ، الْ ـرْ فُ يَكْ ـانَ  وَ سَ حْ ِ ـوْ  ، اإلْ ـنْتَ  لَ سَ  إِىل أَحْ

نَّ إِحْ  اهُ رَ  دَ هْ أَتْ  ثُمَّ  الدَّ نْكَ  رَ يْئ مِ ا تْ الق اً شَ أَيْتُ  مَ نْكَ  رَ اً  مِ ريْ Iمتفق عليه. »قَطُّ  خَ
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 ).٢٨٥٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).٢٧٣٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(

 ).٩٠٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
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ـاكِن لَّ أَقـ إِنَّ  «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنـه أن النبـي وعـن عمـران بـن حصـني  -٣ ةِ  يسَ ـاءُ  اجلَنـَّ . » النِّسَ

Iأخرجه مسلم
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لَ زُ «: قـــال ملسو هيلع هللا ىلص عـــن أيب هريـــرة ريض اهللا عنـــه عـــن رســـول اهللاو -٤ ـــىلإنَّ أَوَّ ـــةَ عَ لُ اجلَنَّ خُ ـــدْ ةٍ تَ ـــرَ  مْ

ـــةَ ا يْلَ ـــرِ لَ مَ ةِ القْ ـــورَ ـــىلصُ ـــا عَ لِيهَ ـــي تَ تِ الَّ ، وَ رِ ـــدْ يٍّ لبَ رِّ ـــبٍ دُ كَ وْ ءِ كَ ـــوَ ئ  أَضْ ـــرِ ـــلِّ امْ ، لِكُ ءِ ـــامَ ــــمْ  يف السَّ هُ نـْ مِ
ـامَ مِ  وقِهِ ـخُّ سُ  مُ رَ ، يُ نَتَانِ تَانِ اثْ جَ وْ ـمِ زَ اءِ اللَّحْ رَ ا يفنْ وَ مَ بٌ ، وَ زَ Iمتفق عليه. » اجلَنَّةِ أعْ
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 حجاب اجلنة والنار : 

بَـتِ  «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  جِ ارُ  حُ اتِ  النـَّ وَ ـهَ بَـتِ  ،بِالشَّ جِ حُ ةُ  وَ َنـَّ  اجلْ

هِ بِاملَ  ارِ Iمتفق عليه. »كَ
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 قرب اجلنة والنار: 

اكِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال النبــي  :عــن عبــداهللا بــن مســعود ريض اهللا عنــه قــال َ ــنْ رشِ مْ مِ كُ ــدِ بُ إىلَ أَحَ ــرَ ــةُ أَقْ اجلَنَّ
لِكَ  ثْلُ ذَ النَّارُ مِ ، وَ لِـهِ Iأخرجه البخاري. »نَعْ
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 احتجاج اجلنة والنار وحكم اهللا بينهام : 

ــارُ «: قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه عــن النبــي  ــتِ النَّ الَ قَ ، فَ ــةُ اجلَنَّ ــارُ وَ تِ النَّ اجَّ ـــحَ ــرْ أُ : تَ تُ وثِ
الَتِ اجلَنَّة قَ ،وَ ينَ ِ ربِّ املتـجَ ينَ وَ ِ ربِّ يلِ ال يَ :بِاملتـكَ نِي إالَّ فَامَ لُ خُ ، دْ ـمْ هُ زُ جَ عَ ـمْ وَ طُهُ قَ سَ اءُ النَّاسِ وَ فَ عَ ضُ

نَّةِ  ـــجَ ــالَ اهللاُ لِلْ قَ نــ: فَ ــنْ عِ أَ ــاءُ مِ ــنْ أَشَ ـــمُ بِــكَ مَ حَ تِي أَرْ ـــمَ حْ ــالَ لِلنَّــارِ تِ رَ قَ ــادِي، وَ نــ: بَ ــأَ بُ تِ عَ ــذِّ ايب أُعَ ذَ
لِّ  لِكُ بَادِي، وَ نْ عِ اءُ مِ نْ أَشَ ا بِكِ مَ هَ لْؤُ مْ مِ نْكُ ةٍ مِ دَ احِ Iمتفق عليه. »وَ
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 اتقاء النار وطلب اجلنة : 

                       : قال اهللا تعاىل -١
                                                           

 .)٢٧٣٨(برقم  سلمم أخرجه) ١(

 .، واللفظ له)٢٨٣٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٦(، أخرجه  البخاري برقم متفق عليه) ٢(

 ).٢٨٢٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٤٨٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(

 ).٦٤٨٨(برقم  أخرجه البخاري) ٤(

 .لفظ له، وال)٢٨٤٦(، ومسلم برقم )٤٨٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٥(



-   -
 

                                                                                   
 .]١٣٢ -١٣٠/آل عمران[

رَ ا ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي بن حاتم ريض اهللا عنه أن النبي و -٢ كَ هِ فذَ هِ جْ احَ بِوَ أَشَ النَّارَ فَ ـهَ نـْ ذَ مِ ـوَّ ـرَ ، تَعَ كَ ـمَّ ذَ ثُ
هِ ف هِ جْ احَ بِوَ أَشَ االنَّارَ فَ هَ نـْ ذ مِ وَّ الَ ، تَعَ قِّ «:ثُمَّ قَ و بِشِ لَ وا النَّارَ وَ قُ ةٍ طَ اتَّ لِـمَ بِكَ دْ فَ ـجِ ـمْ يَ نْ لَ ةٍ، فَمَ رَ ـمْ . »بَةٍ ـيِّ ـتَ

Iمتفق عليه
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لُّ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا و -٣ تِي كُ لُونَ  أُمَّ خُ دْ نْ  إِالَّ  اجلَنَّة يَ . »ىأَب مَ

وا ـالُ ـا قَ ـولَ  يَ سُ ـنْ  اهللا رَ مَ ـأْب وَ ـالَ ؟ ىيَ ـنْ  «:قَ نِي مَ ـاعَ ـلَ  أَطَ خَ نْ ،ةاجلَنـَّ دَ مَ ـاين وَ صَ ـدْ  عَ قَ بـ فَ متفـق .»ىأَ
Iعليه
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  َّب إليهـا ب إليهـا مـن قـول أو عمـل، ونعـوذ بـك مـن النـار ومـا قـرَّ اللهم إنا نسألك اجلنـة ومـا قـر
  .عمل من قول أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ).١٠١٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٦٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(

 ).١٨٣٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٢٨٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة                                                                                                                                       ع املوضو

 

 ٧............................................:  اآلتية ويشمل املباحث. اإليمـان باليـوم اآلخـر
 ٧...............................................................  أشهر أسامء اليوم اآلخر

 ٧................................................................... اإليامن باليوم اآلخر 
 ٧.....................................................................  عظمة اليوم اآلخر

 ٨..............................................................................  فتنة القبـر 
 ٨..................................................................... عذاب القرب  ع أنوا

 ٩.............................................................................   نعيم القرب
 ١٠..........................................  بعد املوت إىل قيام الساعة  حمستقر األروا

 ١١.......................................................  : وتشمل. أرشاط الساعــة

١-  ١١........................................................... أرشاط الساعة الصغر 

٢ - ١٣.................................................  : وتشمل. أرشاط الساعة الكرب 

 ١٣................................................................. الدجال  ج خرو -١

 ١٣...............................................................   الدجال ج وقت خرو

 ١٣.........................................................................  فتنة الدجال 

 ١٤.....................................................................    صفات الدجال

 ١٤................................................................  الدجال ج مكان خرو

 ١٤......................................................  األماكن التي ال يدخلها الدجال

 ١٤........................................................................   الدجال عأتبا

 ١٥..............................................................   الوقاية من فتنة الدجال
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 الصفحة                                                                                                                                عاملوضو

 

 ١٥.......................................................  ملسو هيلع هللا ىلص نزول عيسى بن مريم  -٢

 ١٦.......................................................   ج ومأجو ج يأجو ج خرو -٣

 ١٦.......................................................   اخلسوفات الثالثة -٦-٥-٤

 ١٧.........................................................................  الدخان  -٧

 ١٧......................................................  الشمس من مغرهبا  ع  طلو -٨

 ١٧....................................................................  الدابة ج خرو -٩

 ١٨.................................................  حترش الناس التيالنار  ج خرو -١٠

 ١٨..............................................................  كيفية حرش النار للناس 

 ١٨..................................................................  أول أرشاط الساعة 

 ١٨.................................................. الدالة عىل قيام الساعة تتابع اآليات 

 ١٩.....................................................................  النفـخ يف الصـور

 ١٩................................................  أحوال اخلالئق عند النفخ يف الصور 

 ١٩................................................................ مقدار ما بني النفختني 

 ١٩....................................................................  متى تقوم الساعة 

 ٢٠...................................................................... البعـث واحلشـر 

 ٢٠.............................................................  يمر هبا العبد  يالتالدور 

 ٢٠.........................................................................  عث صفة الب

نْ ينشق عنه القرب  ٢١..............................................................   أول مَ

نْ يُـحرش يوم القيامة  ٢١................................................................   مَ

 ٢١................................................................. صفة أرض املحرش 

 ٢١........................................................  صفة حرش اخللق يوم القيامة 

 ٢٤...................................................................  أهـوال يـوم القيامـة 

 ٢٤................................................... تبديل األرض والسامء يوم القيامة 
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 لصفحةا                                                                                                                              ع  املوضو

 

 ٢٥......................................  ن يكون الناس يوم تبدل األرض والساموات أي

 ٢٥..................................................... املوقف وهوله  يفشدة احلرارة 

 ٢٥...........................................................   املوقف يفمن يظلهم اهللا 

 ٢٦............................................................   اهللا لفصل القضاء ءيجم

 ٢٧........................................................................ فصـل القضـاء 

 ٣٠..................................................................  احلسـاب وامليـزان 

 ٣٠.........................................................................   أخذ الكتب

 ٣٠.....................................................................  نصب املوازين 

 ٣٠.......................................................   ما يُسأل عنه الناس يوم القيامة

 ٣١......................................................................  كيفية احلساب 

 ٣٢...............................................................  املحاسبون من األمم 

 ٣٢.......................................................................... كيفية الوزن 

 ٣٢.................................................................   حكم أعامل الكفار

 ٣٣........................................................................ رؤية األعامل 

 ٣٣............................................................ حكم األطفال يوم القيامة 

 ٣٤............................................................................. الشفــاعــة 

ــة   ٣٤......................................................................  أقسام الشفاعـ

 ٣٥....................................................... رشطان ويشرتط هلذه الشفاعة 

 ٣٥...............................................................  ملسو هيلع هللا ىلص النبيطلب شفاعة 

 ٣٦ ............................................................................ احلــوض 

  ٣٦...............................................................  ملسو هيلع هللا ىلص النبيصفة حوض 

نْ يُطرد عن احلوض    ٣٦ ............................................................... مَ

 ٣٧............................................................................. الصــراط 
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 الصفحة                                                                                                                             ع   املوضو

 

نْ يمر عىل الرصاط   ٣٧................................................................ مَ

 ٣٧.......................................................... صفة الرصاط واملرور عليه 

نْ يعرب الرصاط  ٣٨................................................................   أول مَ

 ٣٨............................................... ماذا يكون للمؤمنني بعد عبور الرصاط 

 ٣٩............................................................................  دار القرار

 ٤٠..................................................... :وتشمل املباحث اآلتية . صفة اجلنة

 ٤٠.................................................................... أشهر أسامء اجلنة

 ٤٠.......................................................................... نةمكان اجل

 ٤١.................................................................. أبواب اجلنة أسامء 

 ٤١....................................................................  سعة أبواب اجلنة

 ٤٢.................................................................... عدد أبواب اجلنة 

 ٤٢.......................................   الدنيا يففيها أبواب اجلنة  تفتح التياألوقات 

 ٤٢................................................................  أول من يدخل اجلنة 

 ٤٣................................................................. أول أمة تدخل اجلنة 

 ٤٣..................................................... أول زمرة يدخلون اجلنة صفات 

 ٤٣....................................................................... سن أهل اجلنة 

 ٤٤...............................................................  صفة وجوه أهل اجلنة 

 ٤٤.............................................................   صفة استقبال أهل اجلنة

نْ يدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب   ٤٤.............................................  مَ

 ٤٥............................................................. صفة أرض اجلنة وبنائها 

 ٤٥................................................................  صفة خيام أهل اجلنة 

 ٤٦.......................................................................... سوق اجلنة 

 ٤٦......................................................................... قصـور اجلنـة 
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 الصفحة                                                                                                                              ع  املوضو

 

 ٤٦.......................................................   القصور يفتفاضل أهل اجلنة 

 ٤٦...............................................................  صفة غرف أهل اجلنة 

 ٤٧...............................................................  صفة فُرش أهل اجلنة 

 ٤٧...............................................................  صفة البسط والنامرق 

 ٤٧.........................................................................   أرائك اجلنة

ر أهل اجلنة  ٤٧................................................................   صفة رسُ

 ٤٨...............................................................   أهل اجلنة أواينصفة 

 ٤٨......................................................   أهل اجلنة ولباسهم حيلصفة 

 ٤٨............................................................. اجلنة  أول من يُكسى يف

 ٤٨................................................................  صفة خدم أهل اجلنة 

 ٤٩........................................................... أول طعام يأكله أهل اجلنة 

 ٤٩................................................................ صفة طعام أهل اجلنة 

 ٥٠..............................................................  صفة رشاب أهل اجلنة 

 ٥٠.......................................................... صفة أشجار اجلنة وثامرها 

 ٥١..................................................................... صفة أهنار اجلنة 

 ٥٢....................................................................  صفة عيون اجلنة 

 ٥٢................................................................  صفة نساء أهل اجلنة 

 ٥٣................................................................. اجلنة  وروائحعطور 

 ٥٤...............................................................   أهل اجلنة جغناء أزوا

 ٥٤....................................................................  أهل اجلنة  عمجا

 ٥٤................................................................. هل اجلنة دوام نعيم أ

 ٥٥.......................................................................   درجات اجلنة

 ٥٥................................ العمل  يفدرجته وإن كانوا دونه  يفرفع ذرية املؤمن 
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 الصفحة                                                                                                                              ع  وضوامل

 

 ٥٦...................................................................... صفة ظل اجلنة 

 ٥٦................................................................... علو اجلنة وسعتها 

 ٥٦................................................................  اجلنة  يفأعىل منزلة 

 ٥٧................................................ أعىل أهل اجلنة منزلة، وأدناهم منزلة 

 ٥٧................................................................ جلنة أعظم نعيم أهل ا

 ٥٨..................................................................... نعيـم اجلنـة  ةصف

رُ وكالم أهل اجلنة   ٥٩................................................................ ذِكْ

 ٥٩.......................................................... سالم الرب عىل أهل اجلنة 

 ٦٠....................................................... اجلنة  يفملسو هيلع هللا ىلص مقدار أمة حممد 

  ٦٠................................................................... أهل اجلنة  اتصف

 ٦١ ...................................................................... أكثر أهل اجلنة 

 ٦١................................................................. آخر من يدخل اجلنة 

 ٦٢ .................................................... : وتشمل املباحث اآلتية. النــــارصفـة 

 ٦٢ .................................................................... أشهر أسامء النار 

 ٦٢........................................................................... مكان النار 

 ٦٣...................................................................... خلود أهل النار 

 ٦٣................................................................ صفة وجوه أهل النار 

 ٦٣..................................................................... عدد أبواب النار 

 ٦٣........................................................  أبواب النار مغلقة عىل أهلها 

  ٦٤.....................................................  عرصات القيامة  النار يف ءيجم

 ٦٤.................................................... ورود النار وأول من يعرب الرصاط 

 ٦٤............................................................................. قعر النار 

 ٦٤ ................................................................. صفة أبدان أهل النار



-   -
 

 الصفحة                                                                                                                              ع  املوضو

 

 ٦٥ ...................................................................... قوة حرارة النار 

 ٦٥ ........................................................................... وقود النار 

 ٦٦......................................................................... دركات النار 

 ٦٦.......................................................................   صفة ظل النار

 ٦٦...........................................................................  خزنة النار 

 ٦٦............................................................................ بعث النار 

 ٦٧........................................................... كيفية دخول أهل النار النار 

ر هبم النار  عَّ نْ تُسَ  ٦٨... ........................................................... أول مَ

 ٦٨....................................................................... أهل النار صفة 

 ٦٩.......................................................................  أكثر أهل النار 

 ٦٩.................... ............................................. أشد أهل النار عذابا 

 ٧٠................................................................ أهون أهل النار عذابا 

 ٧٠...................................................................... أهل النار توبيخ

 ٧٠............................................................. سالسل جهنم وأغالهلا 

 ٧١................................................................. صفة طعام أهل النار 

  ٧١ ............................................................... صفة رشاب أهل النار 

  ٧١................................................................. صفة ثياب أهل النار 

 ٧٢......................................................................  فُرش أهل النار 

  ٧٢.....................................................................  حرسة أهل النار 

 ٧٢........................................................................ أهل النار  لعن

 ٧٣.................................................. النار  يفصور من أصناف املعذبني 

 ٧٣............................................................... الكفار واملنافقون  -١

 ٧٣....................................................  عصومة عمدا قاتل النفس امل -٢
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 الصفحة                                                                                                                              ع  املوضو

 

 ٧٣................................................................... والزواينالزناة  -٣

 ٧٤........................................................................ آكلو الربا  -٤

 ٧٤...................................................................... املصورون  -٥

 ٧٤................................................................... آكل مال اليتيم  -٦

 ٧٤.................................................... أهل الكذب والغيبة والنميمة  -٧

 ٧٥........................................................ الذين يكتمون ما أنزل اهللا  -٨

 ٧٥............................................................... .... ختاصم أهل النار 

نْ أضلوهم وتضعيف العذاب عليهم   ٧٦................  طلب أهل النار من رهبم رؤية مَ

 ٧٦............................................................ أهل النار  يفخطبة إبليس 

 ٧٦................................................................... .طلب النار املزيد 

 ٧٦...........................................................  صور من أحوال أهل النار 

 ٧٨...........................................................  بكاء أهل النار ورصاخهم 

 ٧٨..................................................................... أهل الناراستغاثة 

 ٧٩.................................................... مرياث أهل اجلنة منازل أهل النار 

 ٧٩  ...................................................عصاة املوحدين من النار  ج خرو

 ٧٩............................................................... عذاب أهل النار  عظمأ

 ٨٠  ..............................................................خلود أهل اجلنة والنـار 

 ٨١........ .........................................................حجاب اجلنة والنار 

 ٨١.................................................................... قرب اجلنة والنار 

 ٨١............................................... اجلنة والنار وحكم اهللا بينهام  جاحتجا

 ٨١..................... .........................................اتقاء النار وطلب اجلنة 

 


