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المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه
ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا  ،من يهده هللا فال مضل له ،
ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

آل عمران .
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النساء.
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﭼ األحزاب .

أما بعد  ...فإن أصدق احلديث كتاب هللا
تعاىل  ،وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا
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عليه وسلم  ،وكل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة
ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار .
روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي
هللا عنه قوله تبارك وتعاىل يف احلديث القدسي
 (( :أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني
رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
)) مث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :
اقرؤوا إن شئتم ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ السجدة))02 :
رقم احلديث . 3000

فتح الباري 302/3

فاجلنة هي اجلزاء الذي أعده هللا ألوليائه وأهل
طاعته وهي نعيم كامل ال يشوبه نقص ،وال
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يعكر صفوه كدر وما بلغنا من هللا ورسوله عن
اجلنة حيري العقل ويذهله وال يستطيع العقل
إدراكه واستيعابه .
أما النار فهي الدار اليت أعدها هللا للكافرين
واملتمردين على شرعه  ،املكذبني لرسله  ،وهي
عذابه الذي يعذب به أعداءه  ،وسجنه
للمجرمني  .وهي اخلزي األكرب واخلسران
العظيم الذي ال خزي فوقه وال خسران أعظم
منه ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ آل عمران .
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فيها من العذاب واآلالم واألحزان ما تعجز
عن وصفه األلسنة كما تعجز عن تصوره
العقول ومع هذا فهي خالدة وأهلها خملدون
فيها نسأل هللا السالمة والعافية .
وإليك أخي يف هللا وصفا للجنة والنار
كما وصفهما هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم
 ،لو تأملت النصوص الواردة وأدرت فكرك
جيدا فيها لوجدت العجب العجاب وملا
ترددت حلظة واحدة يف املسارعة إىل امتثال
أوامر هللا واجتناب نواهيه وخشيته وتقواه يف
السر والعالنية  .لو وضعنا نصب أعيننا اجلنة
والنار يف كل عمل نعمله ويف كل خطوة
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خنطوها لكان حالنا أفضل مما هو عليه اآلن
بكثري ولكننا مع األسف اشتغلنا بدنيانا
وتعلقنا هبا  ،ونسينا آخرتنا وأصبح اخلروج من
الدنيا صعب علينا  ،يقول الفضيل بن العياض
 :الدخول يف الدنيا هني ولكن اخلروج منها
هو الشديد  .هلذا أحببت أن أمجع هذه املادة
لتكون عونا يل أوال مث إلخواين على اخلروج أو
التقليل من هذا املتاع الزائل قدر االستطاعة
وأن تكون اجلنة هي ما نتطلع إليه .

أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن ينتفع هبا كاتبها
وقارئها وأن جيعل عملي هذا خالصا لوجه إنه
مسيع جميب وصلى هللا على رسولنا الكرمي وعلى
آله وصحبه وسلم .

أوال  :من عجائب الجنة وأهلها
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 -4القلوب سليمة متصافية متحابة ال
يوجد بينها غل وال حقد وال حسد  ،وهذا
خبالف ما عهدناه يف الدنيا فمن النادر أن جتد
هذه الصفات فيما بني اإلخوان وإن وجدت
فرتة بني بعض اإلخوان ال تدوم ألن الشيطان
يوسوس للبعض وألن أعداء الدين ال يرضون
هبذا .
قال هللا سبحانه وتعاىل  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ
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ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ سورة احلجر .

 -8وكذلك ال يصيب أهل اجلنة تعب وال
إعياء أو مرض  .قال هللا سبحانه وتعاىل :
ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﭼ احلجر .

 -0حيلى ويزين الرجال أساور الذهب
واللؤلؤ ويلبسون احلرير  ،وهذا مما حرمه هللا
على رجال الدنيا فيعوض هللا من أطاعه يف
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الدنيا وامتنع عنها يف جنات النعيم  ،يعوضهم
هللا بذهب ولؤلؤ وحرير أفضل وأنعم وال مثيل
له يف هذه الدنيا الفانية .قال سبحانه وتعاىل :
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ احلج .

 -1ومن العجائب يف اجلنة البحار واألهنار
قال تعاىل  :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖ
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ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﯖ ﭼ حممد .

وقال سبحانه وتعاىل  :ﭽ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﭼ الكوثر .
وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :دخلت
اجلنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ  ،فضربت
بيدي إىل ما جيري فيه املاء فإذا مسك أذفر ،
فقلت  :ما هذا يا جربيل ؟ قال  :هذا الكوثر
الذي أعطاكه هللا )) رواه البخاري .
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ويف رواية عن أنس يف املسند (( هو هنر أعطانيه
هللا يف اجلنة ترابه مسك  ،وماؤه أبيض من اللنب
 ،وأحلى من العسل  ،ترده طيور أعناقها مثل
أعناق اجلزور )) .

وعن معاوية بن حيدة قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم (( إن يف اجلنة  :حبر املاء  ،وحبر
العسل  ،وحبر اللنب  ،وحبر اخلمر  ،مث تشقق األهنار
بعد ))رواه أمحدوالرتمذي صحيح اجلامع . 0000

خيربنا هللا سبحانه يف اآلية السابقة أنه أعد
لعباده املؤمنني يف اجلنة أهنار خمتلفة ؛ فمنها
أهنار املاء الذي ال يتغري بريح منتنة وال حب ـرارة
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بــل هو أعذب املياه وأصفاها وأطيبها رحيا
وألذها شرابا  ،ومن أهنار اجلنة أهنار اللنب
الذي ال يتغري طعمة ال حبموضة وال بأي شيء
 ،وكذلك أهنار اخلمر اليت يتلذذ هبا أهل اجلنة
وليس كخمر الدنيا احملرمة اليت رائحتها خبيثة
وطعمها سيء وتصدع الرأس وتذهب العقل
وتوجع البطن ومترض البدن  ،ومن أهنار اجلنة
العسل املصفى النقي النظيف الذي ال حيتوي
على أي مشع أو أوساخ .
 -8من العجائب أيضا أن هللا يعطي أهل
اجلنة كل ما يشتهونه من الثمرات والفواكه
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قال تعاىل  :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ حممد.
وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭﭼ يس .
وقال سبحانه  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الواقعة .
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يعطي هللا املؤمنني كل الثمرات من خنيل
وعنب وتفاح ورمان وتني وغري ذلك مما ال
مثيل له يف الدنيا فجميع الفواكه اليت يف اجلنة
أفضل وأحسن من اليت نعرفها يف الدنيا ومن
أوصاف اجلنة أن مثارها قريبة ملن يريدها
يستطيع أن يأخذها وهو قائم أو قاعد أو
مضطجع ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﭼ اإلنسان .
 -3ال توجد مشس تؤذي حبرها وال برد
شديد يزعج فجميع األوقات ظل ونعيم
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قال تعاىل  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﭼ اإلنسان .

 -2ومن العجائب أن الولدان واخلدم يف
اجلنة يدورون بأواين الفضة  ،وهؤالء الولدان
واخلدم إذا رأيتهم حسبتهم من حسنهم
ومجاهلم لؤلؤا منثورا وهذا من متام لذة أهل
اجلنة أن خدمهم هبذا اجلمال الذي تسرهم
رؤيتهم .
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قال تعاىل  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ اإلنسان .

 -2ومن العجائب أن أهل اجلنة ال
يسمعون كالما ال فائدة فيه وال يسمعون
الكذب والغيبة والنميمة ولكن يسمعون

الكالم الطيب املفيد ،
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قال سبحانه  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭼ النبأ .

 -8ومن أعجب العجائب اخللود يف اجلنة
وعدم املوت  ،وأن هلم كل ما يريدونه وكل
ما يشتهونه  ،قال تعاىل  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ الفرقان .
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وقال سبحانه وتعاىل  :ﭽ ﰖ ﰗﰘ ﰙ
ﰚﰛ ﰜ ﰝﰞﰟﰠﰡﰢ

ﰣﭼ ق  .واآليات يف هذا كثرية .
وروى مسلم عن أيب سعيد وأيب هريرة رضي
هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال  (( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي
مناد :إن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا  ،وإن
لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا  ،وإن لكم
أن تشبوا فال هترموا أبدا  ،وإن لكم أن تنعموا
فال تبأسوا أبدا )) .
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كل ما يطلبه أهل اجلنة وما يشتهونه من
الطعام والشراب واملالبس والنساء والقصـور
واحلدائــق والفواكــه واألهنــار واملساكن
واألصوات و .....وغري ذلك جيده أهل اجلنة
يف اجلنة  ،كما أن أهل اجلنة خالدين فيها أي
ال ميوتون أبدا بل يبقون يف نعيم مستمر ال
ينقطع .
 - 03من العجائب أن أول زمرة تدخل
اجلنة على صورة القمر ليلة البدر والذين
يلوهنم على صورة أشد كوكب إضاءة يف
السماء .
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 -44ومن عجائبهم أهنم ال يبولون وال
يتغوطون وال يتمخطون وال يتفلون وإمنا
خيرج منهم رشح وهذا الرشح من املسك .
 -48ومن العجائب أن األمشاط من
الذهب .
 -40ومن العجائب أن أهل اجلنة أخالقهم
على خلق رجل واحد وصورهتم على صورة
آدم وطوهلم ستني ذراعا .
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عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :إن أول زمرة
يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر ،
والذين يلوهنم على أشد كوكب دري يف
السماء إضاءة  ،ال يبولون وال يتغوطون وال
يتمخطون وال يتفلون أمشاطهم الذهب ،
ورشحهم املسك  ،وجمامرهم األلَُّوةُ  -قال أبو
اليمان  :عود الطيب  ، -وأزواجهم احلور
العني  ،أخالقهم على خلق رجل واحد  ،على
صورة أبيهم آدم  :ستون ذراعا يف السماء ))
متفق عليه .
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 -41ومن العجائب أن أهل اجلنة ال
ينامون فقد جاء يف حديث جابر بن عبدهللا،

وعبدهللا بن أيب أوىف أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال  (( :النوم أخو املوت وال ينام
أهل اجلنة )) أخرجه البيهقي أنظر سلسلة األحاديث
الصحيحة  0222صحيح اجلامع . 3222

 -48ومن العجائب أن موضع سوط يف
اجلنة أفضل من الدنيا وما فيها ففي صحيح
البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه
قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
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(( موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما
فيها )) .
 -43ومن العجائب أن بعض أهل اجلنة
ادى من أبواب اجلنة الثمانية ليدخلها ؛
يـُنَ َ
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال  (( :من أنفق زوجني يف
سبيل هللا  ،نودي من أبواب اجلنة :يا عبدهللا
هذا خري  ،فمن كان من أهل الصالة دعي
من باب الصالة  ،ومن كان من أهل اجلهاد
دعي من باب اجلهـ ــاد  ،ومن كان من أهل
الصيام دعي من باب الريان  ،ومن كان من
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أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ))  .فقال
أبوبكر الصديق رضي هللا عنه :بأيب أنت وأمي
يا رسول هللا  ،ما على من دعي من تلك
األبواب من ضرورة  ،فهل يدعى أحد من
تلك األبواب كلها ؟ قال  (( :نعم  ،وأرجو
أن تكون منهم )) متفق عليه .
وعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال :
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :من
توضأ فأحسن الوضوء  ،مث رفع بصره إىل
السماء  ،فقال  :أشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
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 ،فتحت له أبواب اجلنة الثمانية  ،يدخل من
أيها شاء )) رواه مسلم .
 -42ومن العجائب أن ما بني جانيب الباب
سعته كما بني مكة وهجر  ،أو كما بني مكة
وبصرى أو مسية أربعني سنة يقول عليه

الصالة والسالم  (( :والذي نفس حممد بيده
 :إن بني املصراعني من مصاريع اجلنة ،أو ما
بني عضاديت الباب كما بني مكة وهجر ،أو
كما بني مكة وبصرى ))متفق عليه.
وعن معاوية أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال  (( :إن ما بني املصراعني يف اجلنة
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مسرية أربعني سنة  ،وليأتني عليه يوم  ،وإنه
لكظيظ )) رواه أمحد وصححه األلباين .
ورواه مسلم وأمحد عن عتبة بن غزوان قال :
(( لقد ذكر لنا ما بني املصراعني يف اجلنة
مسرية أربعني سنة  ،وإنه لكظيظ من الزحام))
.
 -42ومن العجائب بناء اجلنة فقد سأل
الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -الرسول
صلى هللا عليه وسلم عن بناء اجلنة فأمسعنا
الرسول صلى هللا عليه وسلم يف اإلجابة وصفا
عجبا  ،يقول عليه السالم يف صفة بنائها (( :

09

لبنة من ذهب  ،ولبنة من فضة  ،ومالطها
املسك األذفر  ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،
وتربتها الزعفران  ،من يدخلها ينعم وال يبأس
 ،وخيلد وال ميوت  ،وال يبلى ثياهبم  ،وال يفىن
شباهبم)) رواه أمحد والرتمذي والدارمي أنظر مشكاة
املصابيح . 5332

 -48ومن عجائب أهل اجلنة أن أعمارهم
هي أعمار الشباب فال يهرمون وال ينتهي
شباهبم ،

عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  :أن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال  (( :يدخل أهل اجلنة

32

اجلنة جردا مردا كأهنم مكحلون  ،أبناء ثالثني
أو ثالث وثالثني سنة)) رواه أمحد والرتمذي صحيح اجلامع
الصغري . 2220

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :من يدخل اجلنة
ينعم وال يبأس  ،وال تبلى ثيابه  ،وال يفىن شبابه
)) رواه مسلم .
 -83ومن العجائب احلور العني ونساء أهل
اجلنة  ،قال تعاىل  :ﭽ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ

30

ﮢ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗﭼ ص .

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :لروحة يف
سبيل هللا أو غدوة  ،خري من الدنيا وما فيها،
ولقاب قوس أحدكم من اجلنة  ،أو موضع قيد
 يعين سوطه  -خري من الدنيا وما فيها  .ولوأن امرأة من أهل اجلنة اطَّلعت إىل أهل األرض
ألضاءت ما بينهما وملألت ما بينهما رحيا ،

30

ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها
)) رواه البخاري .
 -84ومن العجائب أن أهل اجلنة يلهمون
التسبيح كما يلهم أحدنا التنفس يف الدنيا .
عن جابر رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  (( :يأكل أهل اجلنة فيها
ويشربون  ،وال يتغوطون  ،وال ميتخطون  ،وال
يبولون  ،ولكن طعامهم ذاك  ،جشاء كرشح
املسك  ،يُلهمون التسبيح كما يُلهمون النفس
)) رواه مسلم .
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 - 88ومن العجائب اليت ال نتصورها يف
الدنيا أن خيام اجلنة من اللؤلؤ وأن طول
اخليمة الواحدة ستون ميال وعرضها كذلك.
عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال  (( :إن للمؤمن يف
اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة ،طوهلا ستون
ميال  ،للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن
فال يرى بعضهم بعضا )) متفق عليه  .ويف رواية
ملسلم (( يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها
ستون ميال يف كل زاوية منها أهل  ،ما يرون
اآلخرين  ،يطوف عليهم املؤمن )) .

30

ويف حديث اإلسراء عن أنس بن مالك رضي
هللا عنه  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :
(( ...مث انطلق جربيل حىت نأيت سدرة املنتهى،
فغشيها ألوان ال أدري ما هي ! قال  :مث
أُدخلت اجلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ  ،وإذا
تربتها املسك )) متفق عليه  .ومعىن جنابذ اللؤلؤ:
قباب وخيام اللؤلؤ .
 -80ومن العجائب أن للجنة رائحة تشم
من مسية سبعني سنة .

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :من
قتل رجال من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة  ،وإن

35

رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما ))

رواه أمحد

والنسائي صحيح اجلامع . 3002

 -81ومن العجائب اليت ال يدركها خيالنا
أشجار اجلنة واليت سيقاهنا من الذهب ،
وكذلك الشجرة اليت يسي الراكب اخليل
السريع مائة سنة وال يقطعها  ،وسدرة املنتهى
اليت فيها الورقة الواحدة تكاد تغطي هذه
األمة  ،ونبقها حبجم قالل هجر .

فقد روى البخاري ومسلم عن أيب سعيد
اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال (( :إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب

33

اجلواد املضمر السريع مائة عام وما يقطعها ،
واقرؤوا ان شئتم  :ﮐﮑ )) .
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :ما يف اجلنة شجرة
إال وساقها من ذهب )) صحيح اجلامع ، 5503
ويف الصحيحني (( مث انطلق يب حىت انتهى إىل
سدرة املنتهى  ،ونبقها مثل قالل هجر وورقها
مثل آذان الفيلة  ،تكاد الورقة تغطي هذه األمة
 .فغشيها ألوان ال أدري ما هي  ،مث أدخلت
اجلنة  ،فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك
)) .
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 -88ومن العجائب أن يف اجلنة سوقا
يذهب إليه أهل اجلنة كل مجعة ويعودون منه
وقد ازدادوا حسنا ومجاال إىل مجاهلم .
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال  (( :إن يف اجلنة
لسوقا يأتوهنا كل مجعة  ،فتهب ريح الشمال ،
فتحثو يف وجوههم وثياهبم  ،فيزدادون حسنا
ومجاال  ،فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا
ومجاال  ،فيقول أهلوهم  :وهللا لقد ازددمت بعدنا
حسنا ومجاال  ،فيقولون  :وأنتم وهللا لقد ازددمت
بعدنا حسنا ومجاال )) رواه مسلم .

32

 -83ومن العجائب ازدياد قوة الرجل يف
األكل والشرب واجلماع .

فعن زيد بن أرقم عن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال  (( :إن الرجل من أهل اجلنة  ،ليعطى قوة
مائة رجل يف األكل والشرب والشهوة واجلماع
 ،حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا
بطنه قد ضمر )) رواه الطرباين يف الكبري وصححه
األلبانيصحيح اجلامع . 0302

-82وأحب شيء للمؤمنني يف اجلنة هو
رؤية هللا سبحانه وتعاىل وليس هلم نعيم أعظم
من هذا النعيم .

39

عن صهيب بن سنان قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  (( :إذا دخل أهل اجلنة
اجلنة وأهل النار النار  ،نادى مناد  :يا أهل
اجلنة  ،إن لكم عند هللا موعدا يريد أن
ينجزكموه  ،فيقولون  :وما هو ؟ أمل يثقل هللا
موازيننا  ،ويـبيض وجوهنا  ،ويدخلنا اجلنة
وينجنــا من النــار ؟ .فيُكشف احلجاب ،
فينظرون إليه  ،فوهللا ما أعطاهم هللا شيئا أحب
إليهم من النظر إليه  ،وال أقر ألعينهم )) رواه
أمحد وابن ماجة وصححه األلباين صحيح اجلامع . 500
 - 82ومن العجائب أن أقل أهل اجلنة
منزلة له من امللك أضعاف ملوك الدنيا عن

02

املغرية بن شعبة قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم (( :سأل موسى ربه  :ما أدىن أهل
اجلنة منزلة ؟ قال هو رجل جييء بعد ما أدخل
أهل اجلنة اجلنة فيقال له  :ادخل اجلنة  ،فيقول:
أي رب كيف ؟ وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا
أخذاهتم  ،فيقال له  :أترضى أن يكون لك مثل
ُملك َملِك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب
 ،فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ،
فقال يف اخلامسة  :رضيت رب  ،فيقول  :هذا
لك  ،وعشرة أمثاله  ،ولك ما اشتهت نفسك
ولذت عينك  ،فيقول :رضيت رب .

00

قال  :رب فأعالهم منزلة ؟  .قال  :أولئك
الذين أردت  ،غرست كرامتهم بيدي وختمت
عليها  ،فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر
على قلب بشر ))  .قال  :ومصداقه يف كتاب
هللا عز وجل  { :فال تعلم نفس ما أخفي هلم
من قرة أعني } رواه مسلم .

00

ثانيا  :من عجائب النار وأهلها

03

 -4وقود النار هم الناس واحلجارة قال هللا
سبحانه وتعاىل  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﭼ التحرمي .
وقال سبحانه  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﭼ البقرة

.

 -8أن قعرها بعيد جدا  ،روى مسلم يف

صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :
كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،إذ

00

مسع وجبة  ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
(( أتدرون ما هذا ؟  .قلنا  :هللا ورسوله أعلم
 .قال  :هذا حجر رمي يف النار منذ سبعني
خريفا  ،فهو يهوي يف النار اآلن )) .
 -0ومن عجائب النار عظم خلقها
واحتياجها إىل عدد هائل من املالئكة
األشداء األقوياء الذين ال يعلم قوهتم إال هللا
ليأتون هبا يوم القيامة  ،فقد وصف الرسول

صلى هللا عليه وسلم جميء النار يف يوم

القيامة ،الذي يقول هللا فيه  :ﭽﯯﯰ

05

ﯱﯲﭼ الفجر ، 03 :فقال  (( :يؤتى جبهنــم
يومئذ هلا سبعون ألف زمام  ،مع كل زمام
سبعون ألف ملك جيروهنا )) رواه مسلم عن عبدهللا
بن مسعود مشكاة املصابيح .5333
 -1هواء جهنم السموم وهو الريح احلارة
الشديدة احلر وماؤها احلميم الذي قد اشتد
حره  ،وظلها اليحموم وهو قطع دخاهنا .
قال تعاىل  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﭼ الواقعة .

03

 -8من قوة النار ومدى تأثيها يف املعذبني
أهنا تأكل كل شيء وتدمر كل شيء  ،ال
تبقي وال تذر  ،حترق اجللود  ،وتصل إىل
العظام  ،وتصهر ما يف البطون وتطلع على
األفئدة  .قال تعاىل  :ﭽﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﭼ
املدثر .

 -3من العجائب أن نار الدنيا اليت نعرفها
وخناف من شدة حرها  ،إمنا هي جزء واحد
من سبعني جزء من نار اآلخرة .

02

عن أيب هريرة رضي هللا عنه  :أن الرسول
صلى هللا عليه وسلم قال  (( :ناركم جزء من
سبعني جزءا من نار جهنم ))  ،قيل يارسول
هللا  :إن كانت لكافية  ،قال  :فضلت عليها
بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها )) متفق
عليه .

 -2ومن عجائبها أهنا ال تنطفىء وال خيبو
أوارها مع مرور األيـ ــام .
قال سبحانه وتعاىل  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸ ﭼ

النبأ

 ،وقال  :ﭽ ﭬ

02

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ اإلسراء  ،لذلك ال
جيد أهلها طعم الراحة وال خيفف عنهم
العذاب مهما طال العذاب قال جل وعال :
ﭽ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥﭼ البقرة.

 -2ومن عجائب النار أهنا تبصر وتتكلم
وتشتكي ففي الكتا ب العزيز أن النار ترى
أهلها وهم قادمون عليها من بعيد  ،فعند
ذلك تطلق األصوات املرعبة الدالة على مدى
غيظها على هؤالء اجملرمني  ،قال تعاىل :

09

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭼ الفرقان .
وروى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة
رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  (( :اشتكت النار رهبا  ،فقالت :
رب أكل بعضي بعضا  ،فأذن هلا بنفسني :
نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف  ،فأشد ما
جتدون من احلر ،وأشد ما جتدون من الزمهرير
)) .
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 -8أهل النار خالدون ال يرحلون وال
يبيدون وال ميوتون قال تعاىل :ﭽ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭼ األعراف .

وقال عز وجل  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ
فاطر .

وعن ابن عمر قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  (( :إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة،
وأهل النار إىل النار  ،جيء باملوت حىت جيعل

50

بني اجلنة والنار  ،مث يذبح  ،مث ينادي منادي:
يا أهل اجلنة ال موت  ،يا أهل النار ال موت،
فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم  ،ويزداد أهل
النار حزنا إىل حزهنم )) رواه البخاري .
 -43ومن العجائب أن كل مرضعة تذهل
عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها
ويشيب الصغي وترى الناس كأهنم سكارى
وما هم بسكارى قال تعاىل  :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

50

ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭼ

احلج .
وروى البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد قال
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :
يقول هللا  :يا آدم  ،فيقول  :لبيك وسعديك
 ،واخلري يف يديك  ،مث يقول  :أخرج بعث
النار  ،قال وما بعث النار ؟ قال :من كل
ألف تسعمائة وتسعة وتسعني  ،فذاك حني
يشيب الصغري  ،وتضع كل ذات محل محله ــا
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 ،وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ،
ولكن عذاب هللا شديد .
فاشتد ذلك عليهم فقالوا  :يا رسول هللا  ،أينا
ذلك الرجل ؟ قال  :أبشروا  ،فإن من يأجوج
ومأجوج ألفا ومنكم رجل  .مث قال :والذي
نفسي بيده  ،إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل
اجلنة  .قال  :فحمدنا هللا وكربنا  .مث قال :
والذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا شطر
أهل اجلنة  ،إن مثلكم يف األمم كمثل الشعرة
البيضاء يف جلد الثور األسود  ،أو كالرقمة يف
ذراع احلمار )) صحيح البخاري. 3022
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 -44ومن العجائب أن أكثر من يدخل
النار من عصاة املوحدين النساء  ،كما يف

الصحيحني عن ابن عباس عن النيب صلى هللا
عليه وسلم  ،أنه قال يف خطبة الكسوف (( :
رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء )) .
ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري
 :عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال (( :
يا معشر النساء تصدقن  ،فإين رأيتكن أكثر
أهل النار )) فقلن  :ومل ذلك يا رسول هللا ؟
قال  (( :تكثرن اللعن  ،وتكفرن العشري )) .
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 -48ومن عجائب أهل النار ضخامة
صورهم وهذا أبلغ يف عذاهبم  ،عن أيب هريرة

رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  (( :ما بني منكيب الكافر يف النار
مسرية ثالثة أيام للراكب املسرع )) رواه مسلم .
 -40ومن العجائب أن ضرس الكافر من
أهل النار مثل جبل أحد وأن غلظ جلده

اثنان وأربعون ذراعا ويف رواية سبعون ذراعا

 ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (( :إن غلظ
جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا  ،وإن ضرسه

53

مثل أحد  ،وإن جملسه من جهنم ما بني مكة
واملدينة )) رواه الرتمذي  ،صحيح اجلامع . 0000
ويف رواية ملسلم والرتمذي (( وغلظ جلده
مسرية ثالث )) .
وروى أبو هريرة قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم (( :ضرس الكافر يوم القيامة
مثل أحد  ،وعرض جلده سبعون ذراعا ،
وعضده مثل البيضاء  ،وفخذه مثل ورقان
ومقعده من النار ما بيين وبني الربذة )) أخرجه
احلاكم وأمحد  ،صحيح اجلامع  3292والبيضاء  :اسم
جبل .
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 -41ومن العجائب أن أهل النار يأكلون
الضريع وهو شوك يقال له الشربق قال
سبحانه تعاىل  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ الغاشية  .وهذا
الطعام ال يفيدهم  ،فال جيدون لذة وال تنتفع
به أجسادهم  ،فأكلهم له نوع من العذاب .
 -48ومن عجائب طعام أهل النار الزقوم
وهي شجرة خبيثة  ،جذورها تضرب يف قعر
النار  ،وهي قبيحة املنظر كأهنا رؤوس
الشياطني  ،ومع هذا اخلبث هلذه الشجرة إال
أن أهل النار يلقى عليهم اجلوع حبيث ال
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جيدون مفرا من األكل منها لدرجة ملء
البطون فإذا امتألت بطوهنم أخذت تغلي يف
أجوافهم  ،فيتأملون لذلك أملا شديدا مث
يندفعون إىل احلميم وهو املاء احلار الذي
تناهى حره فشربوا كشرب اإلبل اليت تشرب
وتشرب وال ترتوي ملرض أصاهبا وعند ذلك
يقطع احلميم أمعاءهم وإليك تصوير هذه
املشاهد من القرآن ،
قال هللا سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭼ الدخان .
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وقال جل يف عاله  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﭼ الصافات .
وقال سبحانه  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ الواقعة.
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وقد صور لنا الرسول صلى هللا عليه وسلم
شناعة الزقوم وفظاعته فقال  (( :لو أن قطرة
من الزقوم قطرت يف دار الدنيا  ،ألفسدت
على أهل األرض معايشهم  ،فكيف مبن
يكون طعامه )) رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن
ماجه  ،صحيح اجلامع . 5052
 -43ومن أعجب الطعام ألهل النار
الغسلني والغساق ومها ما سال من جلود
أهل النار من القيح والصديد  ،وقيل ما
يسيل من فروج النساء الزواين ومن ننت حلوم
الكفرة وجلودهم  ،وقال القرطيب  :هو
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عصارة أهل النار  ،قال تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ﭠﭡﭼ احلاقة.
وقال تعاىل  :ﭽﯤ ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﭼ ص .

 -02ومن العجائب شراب أهل النار فهو
احلميم قال تعاىل  :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﭼ حممد05 :

>
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وقال سبحانه  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ الكهف. 09 :
وأيضا يشرب أهل النار الصديد قال تعاىل:
ﭽﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﭼ إبراهيم.02 - 03 :

ويف صحيح مسلم عن جابر  :عن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال  (( :إن على هللا عهدا ملن
شرب املسكرات ليسقينه طينة اخلبال  .قالوا يا
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رسول هللا  ،وما طينة اخلبال؟ قال  :عرق أهل
النار  ،أو عصارة أهل النار ))
 -42ومن العجائب أن هللا يفصل ألهل
النار ثيابا من نار يلبسوهنا  ،قال تعاىل :
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ احلج .
وكذلك من لباس أهل النار القطران وهو
النحاس املذاب  ،قال تعاىل  :ﭽ ﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ

30

ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ﯛﭼ إبراهيم .

 -48ومن العجائب أن أهون أهل النار
عذابا توضع يف أمخص قدميه مجرة يغلي
منها دماغه  ،ففي صحيح البخاري عن
النعمان بن بشري قال  :مسعت النيب صلى هللا
عليه وسلم يقول  (( :إن أهون أهل النار
عذابا يوم القيامة لرجل توضع يف أمخص قدميه
مجرة يغلي منها دماغه ))  .ويف رواية (( إن
أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على
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أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه كما
يغلي املرجل يف القمقم )) رواه البخاري ومسلم .
 -83ومن العجائب أن النار حترق جلود
أهل النار واجللد موضع اإلحساس باألمل
ولذلك فإن هللا يبدهلا هلم جلودا أخرى
لتحرتق من جديد وهكذا دواليك  ،قال
تعاىل  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﭼ النساء .
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 -84ومن عجائب تعذيب أهل النار صب
احلميم فوق رؤوسهم ولشدة حره تذوب
أمعاؤهم وما حوته بطوهنم  .قال تعاىل :
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ احلج.

 -00ومن الصور العجيبة يف تعذيب أهل
النار أن النار تلفح وجوههم وتغشاها أبدا
ال جيدون حائال حيول بينهم وبينها .
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قال تعاىل  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﭼ األنبياء .

وقال جل يف عاله  :ﭽﰃﰄﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﭼ املؤمنون .
 -03ومن أنواع العذاب سحب الكفار يف
النار على وجوههم .
قال تعاىل  :ﭽ ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊ

ﰋﭼ القمر.
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وقال سبحانه  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ غافر.

 - 81ومن املشاهد العجيبة اندالق
األمعاء يف النار ،

عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال  (( :جياء بالرجل يوم القيامة ،
فيلقى يف النار فتندلق أقتابه  ،فيطحن فيها
كطحن احلمار برحاه  ،فيجتمع أهل النار
عليه  ،فيقولون  :أي فالن  ،ما شأنك ،
أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر
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؟ قال  :كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم
عن املنكر وآتيه )) متفق عليه
 -88ومن املشاهد العجيبة دموع أهل النار
،
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  :عن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال  (( :يرسل البكاء
على أهل النار  ،فيبكون حىت تنقطع الدموع،
مث يبكون الدم  ،حىت يصري يف وجوههم كهيئة
األخدود  ،ولو أُرسلت فيه السفن جلرت ))
رواه إبن ماجه وحسنه األلباين يفصحيح اجلامع
برقم . 2223
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 -83صراخ أهل النار وندمهم عندما يرون
العذاب ،
قال تعاىل  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭼ يونس .

وقال سبحانه  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯶﭼ فاطر. 32 :
ولكن طلبهم يرفض بشدة .
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قال تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭼ املؤمنون022 - 023 :

الخاتمة
ويف اخلتام اعلم أخي احلبيب  ....أن اجلنة
حمفوفة باملكاره والنار حمفوفة بالشهوات ،فمىت
صربت على ما تكره نلت ما حتب ؛ومىت هنيت
نفسك عن هواها  ،وجاهدهتا عن معصيتها
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ملوالها فقد سعيت يف حصول نعيمها وسرورها
ومناها ؛ فقد أفلح من بطاعة ربه زكاها  ،وقد
خاب من مبعصية هللا قمعها ودساها ؛ فدرب
نفسك على اخلري وعودها  ،ورغبها فيما أعد
للطائعني الصابرين وشوقها  ،وناقشها على
الصغري والكبري وحاسبها ؛ فإن املؤمن ال يزال مع
نفسه يف ترغيب وترهيب  ،ومالطفة وحماسبة
وتدريب  ،حىت حتيا ويلني قيادها ويزول صعبها
وحيصل مرادها  ،وتسقى شجرة اإلميان يف قلب
صاحبها فتؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ؛ فمن
حاسب نفسه يف هذه الدار ،وألزمها اإلنابة
والتقوى واإلكثار من االستغفار  ،وتفكر يف نعم
هللا وخريه املدرار  ،وأكثر من ذكر هللا آناء الليل
والنهار  ،فاز بالنجاح وامللك الكبري يف دار
القرار.
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ومن أمهل نفسه وضيع وقته الزمه الندم واحلسرة
واخلسار ؛ ومن تعب قليالً اسرتاح طويالً  ،ومن
أطلق لنفسه يف الشهوات مراحها ،فقد أشقاها
وأتعبها  ،وهللا  ،وما أراحلها ؛ فال يدرك ما عند
هللا من اخلري واملىن واألماين ،إال باجلد بطاعة هللا
وترك الكسل والتواين .
يقول هللا تعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ آل عمران.
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ويقول أيضا  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ التحرمي.

هذا هو الطريق  ،توبة من الذنوب والسيئات ،
خالصة هلل  ،تتضمن ترك الذنوب  ،والندم على
فعلها  ،والعزم على عدم العودة إليها  :ورد مظامل
العباد إليهم  ،وتدفع إىل العمل الصاحل  ،وتكون
مثرهتا تكفري السيئات  ،ودخول اجلنات،
والسالمة من اخلزي الذي يصيب العصاة ،
واللحاق بالنيب صلى هللا عليه وسلم والذين آمنوا
معه يف توفر النور واخلروج من الظلمات.
أخي احلبيب
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كيف ينقذ نفسه من النار من يرتك الصالة اليت
هي عمود اإلسالم،والفارقة بني الكفر واإلميان؟
كيف ينقذ نفسه من النار من هجر املساجد
وترك صالة اجلمعة واجلماعة ؟!
كيف ينقذ نفسه من النار من جترأ على
احملرمات  ،واستخف بالطاعات ؟!
كيف ينقذ نفسه من النار من يسري يف طريقها
ليل هنار  ،وهو ال يدري يف أي ساعة يقف على
باهبا ؟!
يقول النيب صلى هللا عليه وسلم « :اجلنة أدىن
إىل أحدكم من شراك نعله  ،والنار مثل ذلك »
يعين أن من مات على الطاعة دخل اجلنة  ،ومن
مات على املعصية دخل النار .
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قرب إليها من
اللَّهم إنا نسألك اجلنة  ،وما َّ
قول وعمل  ،ونعوذ بك من النار  ،وما قرب
إليها من قول وعمل  ،اللَّهم تب علينا ،
واغفر لنا  ،وارمحنا  ،إنك أنت التواب الغفور
الرحيم .

أهم المصادر
* القرآن الكرمي
* فتح الباري شرح صحيح البخاري
البن حجر العسقالين .
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* صحيح مسلم بشرح النووي .
د /عمر سليمان األشقر
* اجلنة والنار
* اجلنة نعيمها والطريق إليها لعلي حسن
عبداحلميد
* التخويف من النار البن رجب احلنبلي
* مشكاة املصابيح للتربيزي بتحقيق األلباين
لأللباين
* صحيح اجلامع الصغري
* سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين

الفهرس
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املقدمة 3 .................................................
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شرح األربعني حديثا النووية – مفردات وفوائد .
كيف تتأثر بالقرآن وكيف حتفظه .
فوائد وفرائد يف حفظ القرآن .
من عجائب اجلنة والنار .
صفة وأذكار احلج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنة.
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صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة .
لوحة تلخيص مصطلح احلديث .
وصف اجلنة للمسلم الصغري .
األذكار للمسلم الصغري .
قصة األرض والذهب (لألطفال).
التلوين للمسلم الصغري. 0/0
تسايل وألعاب املسلم الصغري .
مسابقات إسالمية للمسلم الصغري .
منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري ج. 0
منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري ج. 0

سلسلة أمحد وحنان

 -0فلم أذكار الطفل املسلم (فلم كرتون) CD
-0ألعاب ومسابقات األذكار (.)CD

يصدر قريبا إن شاء اهلل




حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال ( جملد) .
األذكار للمسلم الصغري (باللغة االجنليزية) .
قصة السحابة والفالح (لألطفال) .

سلسلة العبادات لألطفال :

22







 -0الطهارة والوضوء للمسلم الصغري .
-0الصالة للمسلم الصغري .
 -3الزكاة والصدقة للمسلم الصغري .
-0الصيام للمسلم الصغري .
 -5احلج والعمرة للمسلم الصغري .
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