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                  المقدمة

 
 الحمد هللا رب العالمین والعاقبة للمتقین وال عدوان

 إال على الظالمین والصالة والسالم على أشرف
 األنبیاء والمرسلین  أمابعد :

 
 

 أیها األخوة الكرام إلیكم هذا الكتاب الذي بعنوان
  أ��د�� ا�����ر �� و�� ا���� وا���ر

  ویتضمن هذا الكتاب وصف للجنة وأهلها والنار
 وأهلها من أحادیث النبي صلى اهللا علیه وسلم نسأل

 اهللا أن ینفع بهذا الكتاب كما نسأله سبحانه الفردوس
 األعلى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واعف عنا
 واجعلنا من عبادك المتقین  وصلى اهللا وسلم على

 نبینا محمد وعلى آله  وصحبه أجمعین.
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وصف  
            الجنة
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 عن جابر رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل رسوُل اِهللا صلى
 اهللا علیه وسلم: ((َیأُكُل َأْهُل الَجنَِّة ِفیَها، َوَیْشَرُبوَن،

ُطوَن، َوال َیْمَتِخُطوَن، َوال َیُبوُلوَن، َولِكْن  َوال َیَتَغوَّ
 َطَعاُمُهْم َذِلَك ُجَشاٌء َكَرْشِح الِمْسِك، ُیْلَهُموَن التَّْسِبیَح

 َوالتَّْكِبیَر، َكَما ُیْلَهُموَن النََّفَس)). رواه مسلم.
 
 
 

 عن َأبي هریرة رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل رسوُل اِهللا
 صلى اهللا علیه وسلم: ((َقاَل اُهللا َتَعاَلى: أْعَدْدُت

اِلِحیَن َما ال َعْیٌن َرَأْت، َوال ُأُذٌن َسِمَعْت،  ِلِعَباِدي الصَّ
 َوال َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر، َواْقَرُؤوا إْن ِشْئُتْم: {َفال َتْعَلُم

ِة َأْعُیِن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا  َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ
 َیْعَمُلوَن} [السجدة: 17])). متفق َعَلْیِه.
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 وعنه َقاَل: َقاَل رسوُل اهللا صلى اهللا علیه وسلم:
ُل ُزْمَرٍة َیْدُخُلوَن الَجنََّة َعَلى ُصوَرِة الَقَمِر َلْیَلَة  ((َأوَّ
يٍّ ِفي  الَبْدِر، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم َعَلى أَشدِّ َكْوَكٍب ُدرِّ

ُطوَن، َوال َماِء إَضاءًة، ال َیُبوُلوَن، َوال َیَتَغوَّ  السَّ
َهُب، َوَرْشُحُهُم  َیْتُفُلوَن، َوال َیْمَتِخُطوَن. أْمَشاُطُهُم الذَّ

یِب- أْزَواُجُهُم ُة ُعوُد الطِّ  الِمْسُك، َوَمَجاِمُرُهُم اُألُلوَّ
 الُحوُر العْیُن، َعَلى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد، َعَلى ُصوَرِة

َماِء)). متفق َعَلْیِه.  َأِبیِهْم آَدَم ِستُّوَن ِذَراًعا ِفي السَّ
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 وعن المغیرِة بن شعبة رضي اهللا عنه عن رُسوِل اهللا
 صلى اهللا علیه وسلم قال: ((سأَل ُموَسى صلى اهللا

 علیه وسلم َربَُّه: ما أْدَنى أْهِل الَجنَِّة َمْنِزَلًة؟ قال: ُهَو
 َرُجٌل َیِجيُء َبْعَد َما ُأْدِخَل أْهُل الَجنَِّة الَجنََّة، َفُیَقاُل َلُه:

، َكْیَف َوَقْد َنَزَل النَّاُس  اْدُخِل الَجنََّة. َفَیُقوُل: أْي َربِّ
 َمَناِزَلُهْم، وأَخُذوا َأَخَذاِتِهْم؟ َفُیَقاُل َلُه: َأَتْرَضى َأْن
ْنَیا؟ َفیُقوُل:  َیُكوَن َلَك ِمْثُل ُمْلِك َمِلٍك ِمْن ُمُلوِك الدُّ
، َفیُقوُل: َلَك َذِلَك َوِمْثُلُه َوِمْثُلُه َوِمْثُلُه  َرِضْیُت َربِّ

، َفیُقوُل: هَذا  َوِمْثُلُه، َفیُقوُل في الخاِمَسِة. َرِضْیُت َربِّ
ْت  َلَك َوَعَشَرُة َأْمَثاِلِه، َوَلَك َما اْشَتَهْت َنْفُسَك َوَلذَّ

. َقاَل: َربِّ َفَأْعَالُهْم َمْنِزَلًة؟  َعْیُنَك. َفیُقوُل: َرِضیُت َربِّ
 قاَل: ُأوَلِئَك الَِّذیَن َأَرْدُت؛ َغَرْسُت َكَراَمَتُهْم ِبَیِدي،
 َوَخَتْمُت َعَلْیَها، َفَلْم َتَر َعْیٌن، َوَلْم َتْسَمْع ُأُذٌن، َوَلْم

 َیْخُطْر َعَلى َقْلِب َبَشٍر)). رواه مسلم.
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 وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال: قال رسوُل اِهللا
 صلى اهللا علیه وسلم: ((إنِّي َألْعَلُم آِخَر َأْهِل النَّاِر
 ُخُروًجا ِمْنَها، َوآِخَر َأْهِل الَجنَِّة ُدُخوًال الَجنََّة. َرُجٌل

 َیْخُرُج ِمَن النَّاِر َحْبًوا، َفیُقوُل اُهللا عز وجل له: اْذَهْب
 فاْدُخِل الَجنََّة، َفَیأِتیَها، َفُیَخیَُّل إَلْیِه َأنََّها َمَألى، َفَیْرِجُع،

 َفیُقوُل: َیا َربِّ َوَجْدُتَها َمَألى  ! َفَیُقوُل اُهللا عز وجل
 له: اْذَهْب َفاْدُخِل الَجنََّة، فیأِتیَها، َفُیخیَُّل إلیِه أنَّها

 َمألى، فَیْرِجُع. َفَیقوُل: یا َربِّ َوَجْدُتَها َمألى، فیُقوُل
 اُهللا عز وجل َلُه: اذهْب َفادُخِل الجنََّة. َفإنَّ َلَك ِمْثَل
ْنَیا َوَعشَرَة َأْمَثاِلَها؛ أْو إنَّ َلَك ِمْثَل َعشَرِة َأْمَثاِل  الدُّ

ْنَیا، َفیُقوُل: أَتْسَخُر ِبي، َأْو َتْضَحُك ِبي َوأْنَت  الدُّ
 الَمِلُك)) قال: َفَلَقْد َرَأْیُت رسوَل اِهللا صلى اهللا علیه
 وسلم َضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َفَكاَن یقوُل: ((ذِلَك

 َأْدَنى أْهِل الَجنَِّة َمْنِزَلًة)). متفق علیه.
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 وعن أبي موسى رضي اهللا عنه أنَّ النبيَّ صلى اهللا
 علیه وسلم قال: ((إنَّ ِللُمْؤِمِن ِفي الَجنَِّة َلَخْیَمًة ِمْن
َماِء ِستُّوَن ِمیًال. َفٍة ُطوُلها في السَّ  ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوَّ
 ِللُمْؤِمِن ِفیَها َأْهُلوَن َیُطوُف َعَلْیِهُم الُمْؤِمُن َفال َیَرى

 َبْعُضُهْم َبْعًضا)) متفق علیه.

 وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه عن النبي
 صلى اهللا علیه وسلم قال: ((إنَّ في الَجنَِّة َشَجَرًة

ریَع ِماَئَة َسَنٍة َما َر السَّ اكُب الَجَواَد الُمَضمَّ  َیِسیُر الرَّ
 َیْقَطُعها)). متفق علیه.
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 وعن أبي هریرة رضي اهللا عنه أنَّ رسوَل اِهللا صلى
 اهللا علیه وسلم قال: ((َلَقاُب َقْوٍس َأَحِدكم ِمَن الَجنَِّة
ْمُس وَتْغُرُب)) متفق علیه. ا َتْطُلُع َعَلْیِه الشَّ  َخْیٌر ِممَّ

 
 
 
 
 
 

 وعن أنس رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا صلى اهللا
 علیه وسلم قال: ((إنَّ في الَجنَِّة ُسوًقا َیأُتوَنَها ُكلَّ

َماِل، َفَتْحُثو في ُوُجوِهِهم  ُجُمَعٍة. َفَتُهبُّ ِریُح الشَّ
 َوِثَیاِبِهْم، َفَیزَداُدوَن ُحسًنا َوَجَماًال َفَیْرِجُعوَن إَلى
 َأْهِلیِهْم، َوَقد اْزَداُدوا ُحْسًنا َوَجَماًال، َفیُقوُل َلُهْم

 َأْهُلوُهْم: َواِهللا لقِد اْزَدْدُتْم ُحْسًنا َوَجَماًال! َفیُقوُلوَن:
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 َوأْنُتْم َواِهللا َلَقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجماًال))!. رواه
 مسلم.

 
 
 
 
 
 

 وعن أبي سعید وأبي هریرة رضي اهللا عنهما: أنَّ
 رسوَل اِهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: ((إَذا َدَخَل أْهُل

 الَجنَِّة الَجنََّة ُیَناِدي ُمَناٍد: إنَّ َلُكْم أْن َتْحَیْوا، َفال َتُموُتوا
وا، فال َتْسَقُموا أبًدا، وإنَّ َلكْم أْن  َأَبًدا، إنَّ َلُكْم أْن َتِصحُّ

 َتِشبُّوا فال َتْهَرُموا أبًدا، وإنَّ َلُكْم َأْن َتْنَعُموا، َفال
 َتْبأُسوا َأَبًدا)). رواه مسلم.
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 وعن أبي هریرة رضي اهللا عنه أنَّ رسوَل اِهللا صلى
 اهللا علیه وسلم قال: ((إنَّ أْدَنى َمْقَعِد َأَحِدُكْم ِمن الَجنَِّة

، َفَیَتَمنَّى َوَیَتَمنَّى َفیُقوُل َلُه: َهْل  أْن َیُقوَل َلُه: َتَمنَّ
 َتَمنَّیَت؟ فیقوُل: َنَعْم، فیُقوُل َلُه: َفإنَّ َلَك ما َتَمنَّیَت

 َوِمْثَلُه َمَعُه)). رواه مسلم.
 
 
 
 

 وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا
 صلى اهللا علیه وسلم قال: ((إنَّ اهللا عز وجل َیُقوُل

 َألْهِل الَجنَِّة: َیا أْهَل الَجنَِّة، َفیقوُلوَن: َلبَّیَك َربََّنا
 َوَسْعَدْیَك، َوالَخْیُر في َیدْیَك، َفیُقوُل: َهْل َرِضیُتم؟

 َفیُقوُلوَن: َوَما َلَنا ال َنْرَضى َیا َربََّنا َوَقْد َأْعَطْیَتَنا َما َلْم
 ُتْعِط أحًدا ِمْن َخْلِقَك، َفیُقوُل: أال ُأْعِطیُكْم أْفَضَل ِمْن
 ذِلَك؟ َفیُقوُلوَن: َوأيُّ َشيٍء أْفَضُل ِمْن ذِلَك؟ َفیُقوُل:
 ُأِحلُّ َعَلیُكْم ِرْضَواِني َفال أْسَخُط َعَلْیُكْم َبْعَدُه أَبًدا)).

 متفق علیه.
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 وعن جریر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال: ُكنَّا ِعنَد
 َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علیه وسلم َفَنَظَر إَلى الَقَمِر َلْیَلَة

 الَبْدِر، َوَقاَل: ((إنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َعَیاًنا كما َتَرْوَن َهَذا
 الَقَمَر، ال ُتَضاُموَن ِفي ُرْؤَیِتِه)) متفق علیه.

 
 
 
 
 
 

 وعن ُصهیب رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا صلى اهللا
 علیه وسلم قال: ((إذا َدَخَل أْهُل الَجنَِّة الَجنََّة َیُقوُل اُهللا

 َتَباَرَك َوَتَعاَلى: ُتریُدوَن َشیًئا َأزیُدُكْم؟ َفیُقوُلوَن: أَلْم
َنا ِمَن النَّاِر؟  ُتَبیِّْض ُوُجوَهَنا؟ أَلْم ُتْدِخْلَنا الَجنََّة َوُتَنجِّ
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 َفَیْكِشُف الِحَجاَب، َفَما ُأْعُطوا َشْیًئا َأَحبَّ إَلْیِهْم ِمَن
 النََّظِر إَلى َربِِّهْم)). رواه مسلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل
 : " َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة َیْنَعُم َال َیْبَأُس، َال َتْبَلى ِثَیاُبُه، َوَال

 َیْفَنى َشَباُبُه ". صحیح مسلم
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 َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه
 َوَسلََّم : " َسْیَحاُن، َوَجْیَحاُن، َواْلُفَراُت، َوالنِّیُل، ُكلٌّ

 ِمْن َأْنَهاِر اْلَجنَِّة ". صحیح مسلم

 َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل
ْیِر ".  : " َیْدُخُل اْلَجنََّة َأْقَواٌم َأْفِئَدُتُهْم ِمْثُل َأْفِئَدِة الطَّ

 صحیح مسلم
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 أیها األخوة الكرام هذه الجنة دار اللذة والنعیم
 والبهجة والسرور دار ما أجملها وما أحسنها من دار

 فیها ماتشتیه األنفس وتلذ األعین قال تعالى(ُیَطاُف
 َعَلْیِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفیَها َما َتْشَتِهیِه

 اَألْنُفُس َوَتَلذُّ اَألْعُیُن َوَأْنُتْم ِفیَها َخاِلُدوَن )
 

 یطاف على هؤالء الذین آمنوا باهللا ورسله في الجنة
 بالطعام في أواٍن من ذهب, وبالشراب في أكواب من

 ذهب, وفیها لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعینهم,
 وهم ماكثون فیها أبًدا.  (التفسیر المیسر).

 
 
 

 فیها ماال عین رأت وال أذن سمعت والخطر على قلب
 بشر.
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  جنٌة عرضها السماوات واألرض

 قال تعالى(َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة
ْت ِلْلُمتَِّقیَن) َماَواُت َواَألْرُض ُأِعدَّ   َعْرُضَها السَّ

 
 
 

 فحرٌي بالمسلم أن یغتنم األوقات بعبادة ربه سبحانه
  وتعالى حتى یفوز بالجنات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 
 
 
 

 
 

وصف               
               النار
            وأهلها
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 َعْن َعْبِد اهللاَِّ ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه
 َوَسلََّم : " ُیْؤَتى ِبَجَهنََّم َیْوَمِئٍذ َلَها َسْبُعوَن َأْلَف ِزَماٍم،

وَنَها ". صحیح  َمَع ُكلِّ ِزَماٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َیُجرُّ
 مسلم.

 
 
 
 

 عن سمرة بن جندب رضي اهللا عنه أنَّ نبيَّ اهللا صلى
 اهللا علیه وسلم َقاَل: ((ِمْنُهْم َمْن َتأُخُذُه النَّاُر ِإَلى
 َكْعَبیِه، َومْنُهْم َمْن َتأُخُذُه ِإَلى ُرْكَبَتیِه، َومْنُهْم َمْن

 َتأُخُذُه ِإَلى ُحجَزِتِه، َوِمْنُهْم َمْن َتأُخُذُه ِإَلى َتْرُقَوِتِه)).
 رواه مسلم.
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 َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل :
 " َناُرُكْم َهِذِه الَِّتي ُیوِقُد اْبُن آَدَم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن

 ُجْزًءا ِمْن َحرِّ َجَهنََّم ". َقاُلوا : َواهللاَِّ ِإْن َكاَنْت َلَكاِفَیًة َیا
َلْت َعَلْیَها ِبِتْسَعٍة َوِستِّیَن  َرُسوَل اهللاَِّ. َقاَل : " َفِإنََّها ُفضِّ

َها ". صحیح مسلم.  ُجْزًءا، ُكلَُّها ِمْثُل َحرِّ

 َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َقاَل : ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللاَِّ َصلَّى اهللاَُّ
 َعَلْیِه َوَسلََّم ِإْذ َسِمَع َوْجَبًة ، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَُّ

 َعَلْیِه َوَسلََّم : " َتْدُروَن َما َهَذا ؟ " َقاَل : ُقْلَنا : اهللاَُّ
 َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل : " َهَذا َحَجٌر ُرِمَي ِبِه ِفي النَّاِر
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 ُمْنُذ َسْبِعیَن َخِریًفا ، َفُهَو َیْهِوي ِفي النَّاِر اْآلَن َحتَّى
 اْنَتَهى ِإَلى َقْعِرَها ". صحیح مسلم.

 
 
 

 َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم
 َأنَُّه َقاَل : " َال َتَزاُل َجَهنَُّم ُیْلَقى ِفیَها َوَتُقوُل : َهْل ِمْن

ِة ِفیَها َقَدَمُه، َفَیْنَزِوي  َمِزیٍد ؟ َحتَّى َیَضَع َربُّ اْلِعزَّ
ِتَك َوَكَرِمَك.  َبْعُضَها ِإَلى َبْعٍض، َوَتُقوُل : َقْط َقْط ِبِعزَّ
 َوَال َیَزاُل ِفي اْلَجنَِّة َفْضٌل َحتَّى ُیْنِشَئ اهللاَُّ َلَها َخْلًقا

 َفُیْسِكَنُهْم َفْضَل اْلَجنَِّة ". صحیح مسلم.
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 عن َأبي سعید الخدري رضي اهللا عنه عن النَّبّي
ِت الَجنَُّة والنَّاُر،  صلى اهللا علیه وسلم َقاَل: ((اْحَتجَّ

 فقالِت النَّاُر: ِفيَّ الَجبَّاُروَن َوالُمَتَكبُِّروَن. َوَقالِت الَجنَُّة:
 ِفيَّ ُضَعَفاُء النَّاِس َوَمَساِكیُنُهْم، َفَقَضى اُهللا َبْیَنُهَما:
 إنَِّك الَجنَُّة َرْحَمِتي أْرَحُم ِبِك َمْن أَشاُء، َوإنَِّك النَّاُر

ُب ِبِك َمْن أَشاُء، َوِلكَلْیُكَما َعَليَّ ِمْلُؤَها)).  َعَذاِبي ُأَعذِّ
 رواه مسلم.

 
 
 
 
 
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 
 

 فاحذر یا أخي وتجّنب مایغضب اهللا حتى تنجو من
 هذه النار ومما ذكر اهللا سبحانه وتعالى في كتابه من

ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه  حال أهل النار قوله تعالى(َوَأمَّ
 ِبِشَماِلِه َفَیُقوُل َیا َلْیَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَیْه (25) َوَلْم َأْدِر

 َما ِحَساِبَیْه (26) َیا َلْیَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَیَة (27) َما
 َأْغَنى َعنِّي َماِلَیْه (28) َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنَیْه (29))

 
ا من أعطي كتاب أعماله بشماله, فیقول نادًما  َوأمَّ

 متحسًرا: یا لیتني لم ُأعط كتابي, ولم أعلم ما
 جزائي؟ یا لیت الموتة التي متُّها في الدنیا كانت

 القاطعة ألمري, ولم ُأبعث بعدها, ما نفعني مالي الذي
 جمعته في الدنیا, ذهبت عني حجتي, ولم َیُعْد لي

 حجة أحتج بها.  التفسیر المیسر.
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ثم قال تعالى(ُخُذوُه َفُغلُّوُه (30) ُثمَّ اْلَجِحیَم َصلُّوُه (
31) ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه (

 32) ِإنَُّه َكاَن ال ُیْؤِمُن ِباهللاَِّ اْلَعِظیِم (33) َوال َیُحضُّ
 َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكیِن (34))

 
 یقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم األثیم, فاجمعوا
 یدیه إلى عنقه باألغالل, ثم أدخلوه الجحیم لیقاسي

 حرها, ثم في سلسلة من حدید طولها سبعون ذراًعا
ق بأن اهللا هو اإلله  فأدخلوه فیها؛ إنه كان ال یصدِّ

 الحق وحده ال شریك له, وال یعمل بهدیه, وال یحث
 الناس في الدنیا على إطعام أهل الحاجة من المساكین

 وغیرهم.  التفسیر المیسر.

 
 وقال تعالى (َیْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتْألِت َوَتُقوُل َهْل

 ِمْن َمِزیٍد (30)).
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 فبادر یأخي باألعمال الصالحة واحذر كل الحذر من
 المعاصي واآلثام فالدنیا زائلة ال محالة فلتكن ممن

  حُسن عمله حتى تفوز بالجنات.
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 أهم المراجع:
 -ریاض الصالحین للنووي.

 -التفسیر المیسر.
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 الخاتمة
 أسأل اهللا بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن

 یجعلنا من أهل الفردوس األعلى الذین الخوف علیهم
 والهم یحزنون كما أسأله سبحانه أن ینجینا من النار

 إنه ولي ذلك والقادر علیه هذا واهللا تعالى أعلى
 وأعلم وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله

 وصحبه أجمعین.
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