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 بسم هللا الرمحن الرحيم

حنمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده هللا فال احلمد هلل   إن
 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني... مضل له ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً 

ُتْم ُمْسِلُموَن(  )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِهِ قال تعاىل   َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديداً وقال تعاىل 

  .ماً( َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظي
 أما بعد ...

 " أي األسباب اليت تؤدي إىل دخول النار .موجبات النارع هلذه الليلة بإذن هللا تعاىل "أيها اإلخوة فإن املوضو  
 وتأيت أمهية هذا املوضوع من حيث :

 . أن هللا تبارك وتعاىل أمرنا أن نتقي النار وأن هنرب منها و أن حنذرها
َها َمالِئَكٌة )يَا أَيُـّ قال وتعاىل   كما َها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَليـْ

 .ِغالٌظ ِشَداٌد ال يـَْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن( 
 وجترب وطغى . نعم ! إهنا النار اليت أعدها هللا عز وجل ملن أذنب وعصى ,

َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنَّا , وتلك النار اليت أهلها يصيحون  الناس واْلجارة تلك النار اليت وقودها )رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ
 . ظَاِلُموَن(

 . تلك النار اليت ُأِمرنا باالستعاذة منها
 : ) استعيذوا باهلل من عذاب النار ( . رواه البخاري ومسلم قال 
)َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب كما قال سبحانه وتعاىل   ن من صفات عباد الرمحن أهنم يقولونوكا

 .َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَراماً( 
 تلك النار اليت أهون أهلها عذاب من يوضع حتت قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه .

 د , وعذاهبا شديد .تلك النار اليت قعرها بعي
ومن هذا املنطلق فإنه جيب على املسلم أن يعرف األسباب املوجبة لدخول النار حىت يتجنبها ويبتعد عنها ,  

فإنين سأذكركم أيها الناس يف هذا الدرس بعض األسباب اليت تؤدي إىل دخول النار حىت نعرفها ومن مث 
 نتجنبها نعوذ باهلل من عذاب النار.

    رك باهلل تعاىل .أواًل : الش
ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك بِاَّللَِّ فـََقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِه اْْلَنََّة  )الشرك باهلل سبحانه وتعاىل يقول عز وجل   فأول موجبات النار

 .َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر( 
 دخل النار ( . ) من مات وهو يدعو هللا نداً  ويقول النيب  

يف عبادة هللا من أكرب الذنوب , واملشرك إذا مات على الشرك فهو يف نار جهنم خالداً خملداً  فالشرك
 اآلبدين ودهر الداهرين . أبد
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فالشرك أعظم ذنب ُعصي به هللا عز وجل , وهو تسوية غري هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا , وكما قلت 
اإلنسان مع هللا أحد أو ملك    , هضم للربوبية وتنقص للألوهية , فحينما يعبدهو أعظم ذنب ُعصي به هللا

)َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن هللا عز وجل   من املالئكة فإنه يكون قد وقع يف الشرك األكرب الذي هو أعظم الظلم كما قال
 .َك َلظُْلٌم َعِظيٌم( إِلْبِنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـََُنَّ ال ُتْشِرْك بِاَّللَِّ ِإنَّ الشِ رْ 

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن(ولذلك الشرك حيبط مجيع األعمال كما قال هللا عز وجل   . )َوَلْو َأْشرَُكوا َْلَِبَط َعنـْ
 .وَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن()َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتكُ ويقول تعاىل 

)  أال أنبئكم بأكرب الكبائر  لذلك على املسلم أن حيذر الشرك ألنه أعظم املنكرات وأكرب الكبائر كما قال 
 قلنا : بلى يا رسول هللا قال : الشرك باهلل وعقوق الوالدين ( متفق عليه .

 . ثانياً : الكذب على رسول هللا 
, فقد جاء يف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال   كذب على رسول هللاال  من موجبات النار  

 ) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ( متفق عليه . رسول هللا 
خيتلف عن  من الكبائر وقد ذكر العلماء رمحهم هللا أن الكذب على الرسول  والكذب على الرسول  

   نالكذب على غريه بأمري
يكفر متعمده عند بعض أهل العلم , واجلمهور واألكثر على أنه ال يكفر   أن الكذب عليه  األمر األول :

 إال إذا اعتقد حل ذلك .
 أن الكذب عليه كبرية والكذب على غريه صغريه فافرتقا, ذكر ذلك احلافظ ابن حجر رمحه هللا . األمر الثاين :

وهم ال  اديث يف اجملالس أو يوزعون أوراقاً فيها حديث عن النيب وللأسف فإن بعض الناس يذكرون األح
حتت هذا احلديث وهذا الوعيد الشديد , فال   يعرفون صحتها فإنين أقول هلؤالء إنين أخشى عليكم أن تدخلوا

جيوز لإلنسان أبداً أن يذكر حديثاً أو ينشره حىت يتأكد من صحته , حىت ال يدخل يف الوعيد ويدخل يف 
 . كذب على الرسول ال

 ثالثاً : الكلمة من سخط هللا .
 من موجبات النار ومن أسباب دخوهلا : ) الكلمة من سخط هللا ( .

حني يتكلم اإلنسان كلمة من سخط هللا فإنه رمبا هتوي به يف نار جهنم , ففي احلديث عن أيب هريرة رضي  
هلا باالً هتوي به يف النار  كلمة من سخط هللا ال يلقي) إن العبد ليتكلم بال هللا عنه قال: قال رسول هللا 

 سبعني خريفاً ( .
 يهوي هبا يف نار جهنم .  فهذه كلمة واحدة من سخط هللا

 الكلمات ؟  فكيف باهلل يا إخواين كيف بالذين يتكلمون بالكلمات تلوى
 وكيف بالذين جيلسون الساعات تلوى الساعات ؟

 والنيات ؟كيف بالذين يتكلمون باألعراض 
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, فكيف  فانتبه يا أخي املسلم ! ! أمسك هذا اللسان , كلمة واحدة من سخط هللا تلقي بك يف نار جهنم
الطويلة من سخط هللا من غيبة أومنيمة أو سب أو شتم أو  حينما يطلق اإلنسان للسانه العنان يتكلم الساعات

 .ُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد( )َما يـَْلفِ , فتذكر يا أخي احلبيب قول هللا تعاىل  غريها
 ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ( . تذكر قول النيب 

 ورحم هللا عبداً قال خرياً فغنم أو سكت عن شر ٍّ فسلم .
س النار ؟ فقال: الفم النا  عن أكثر ما يدخل ويف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : ) سئل النيب 

 والفرج ( .
)َوالَِّذيَن ُهْم والفرج يعين حينما يستخدمه يف احلرام , وقد قال هللا  دخول النار الفم يعين اللسان  فمن أسباب

ُر َمُلوِمنيَ  لُِفُروِجِهْم َحاِفُظونَ  َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك .  ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
 . ُهُم اْلَعاُدوَن(
) إذا أصبح العبد فإن األعضاء كلها ُتَكفِ ر اللسان تقول إذا استقمت استقمنا و إذا اعوججت   ولذلك قال

 اعوججنا ( .
جن فال يطلق هذا اللسان فوهللا هو أحق شيء بالس  فلذلك أقول يا أخي املسلم ويا من تسمعوين , أمسك 

لنفسه العنان فيتكلم , فإن اإلنسان رمبا يقع يف كلمة تسخط هللا وهو ال يدري وهتوي به يف نار جهنم , 
أنه كان قليل الكالم , واجلميع  , فلقد جاء يف اآلثار عنه  ولذلك املؤمن قليل الكالم , وهذا هدي النيب 

قال  ن أبعد الناس من هللا القلب القاسي , بل أن النيب يعلم أن كثرة الكالم بغري ذكر هللا قسوة للقلب وإ
 )حينما سئل أي املسلمني أفضل قال: من سلم املسلمون من لسانه ويده ( .

! حينما سأله  يقول  ودليل على إْيانك , وأيضاً  حينما يسلم الناس من لسانك فهذا دليل على إسالمك
 رواه الرتمذي .( انك وليسعك بيتك وابك على خطيئتكسأمسك عليك ل: ) الصحايب ما النجاه ؟ فقال 

 فمن عالمات النجاة أن ْيسك اإلنسان لسانه .  
قال ) قلت يا رسول هللا حدثين بأمر أعتصم به ؟ قال قل ريب هللا مث استقم قلت  وعن سفيان بن عبد هللا 

 قال هذا (  رواه الرتمذي .يا رسول هللا ما أخوف ما ختاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه مث 
قلت : يا   بلسانه وقال : ُكفَّ عليك هذا ويف حديث معاذ املعروف أنه قال : ) يا رسول هللا حينما أخذ 

 رسول هللا إنا
 أمك وهل يكبُّ الناَس يف النار على وجوههم إال حصاد ألسنتهم ( .   ملؤاخذون مبا نتكلم به ؟ قال : ثكلتك 

 أن يتقي هللا عز وجل بلسانه .  النار الكلمة من سخط هللا فعلى املسلم إذن من أسباب دخول
 احفْظ لساَنَك أيها اإلنساُن        ال يـَْلَدغن َك إنه ثعبانُ 

 كم يف املقابِر من قتيِل لسانِه        كانت هتاُب لقاَءُه الشُّْجعانُ          
 رابعاً : تعذيب اْليوان .

ما جاء يف الصحيحني من حديث ابن   خوة من أسباب دخول النار , ويدل ذلكفإن تعذيب احليوان أيها األ
قال ) عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار ال  أن رسول هللا   عمر رضي هللا عنهما
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هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض ( .واحلديث يف الصحيحني  معىن 
 خلشاش : أي هوام األرض وحشرات األرض .ا :

احليوانات   إذن تعذيب احليوان وإيذاء احليوان من أسباب دخول النار , وللأسف بعض الناس يتساهلون يف
 ويعذبوهنا وال يعلمون أن تعذيبها من أسباب دخول النار كما مر معنا .

نة حينما ترحم هذا احليوان فإن أرحم الرامحني أخي املسلم إن رمحة احليوان من أسباب دخول اجل ويف املقابل يا
هريرة رضي هللا عنه قال :  ) وال شاة إن رمحتها رمحك هللا ( وعن أيب يرمحك سبحانه وتعايل , ولذلك قال 

) بينما رجل ْيشي يف طريق اشتد عليه العطش  ] امسع يا أخي املسلم إىل هذه األحاديث  قال رسول هللا 
يوان من أسباب دخول اجلنة ترحم حيوان فريمحك هللا فيدخلك اجلنة اليت فيها ما ال عني لتعلم أن رمحت احل

 رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر عمل يسري جيازيك هللا عليه اجلنان [ 
بينما رجل ْيشي يف طريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيه وشرب مث خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 

عطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مين فنزل البئر فملأ خفه ماء من ال
 .أمسكه بفيه حىت رقى فسقى الكلب (مث 

فغفر له قالوا يا رسول هللا إنا لنا يف  هللا له سقى هذا الكلب ؟ قال يف احلديث ) فشكر   ماذا كان جزاءه ملا
للبخاري ) فشكر هللا له فغفر له فأدخله   كبد رطبة أجر ( متفق عليه ويف رواية  البهائم أجر قال : إن يف كل

 اجلنة ( .
بغايا بين إسرائيل ) والبغي   ويف رواية هلما ) بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغياً من 

فلما رمحت هذا الكلب   مع أهنا زانية الزانية ( فنزعت موقها فاستقت له هبا فسقته فغفر هلا هبا ( هللا أكرب !
 وسقته ُغفر هلا به .

 يُطيف : يدور , ركية : هي البئر املوق : اخلف ,
 فهذه األحاديث تبني أن رمحة احليوانات من أسباب دخول اجلنة .

 ) إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ( متفق عليه . قال 
 خامساً :  غش الرعية .
 ) أْيا راعٍّ غش رعيته فهو يف النار ( رواه األمام أمحد . ي هللا عنه قال : قال النيب عن معقل ابن يسار رض

 إن هذا احلديث مهم : بني  فيه أن من توىل أمراً من أمور املسلمني فغش فيها فهو يف النار .
 ) من غشنا فليس منا ( . وقد قال النيب 

, حينما يُدخل عليهم القنوات والدشوش و القنوات الفضائية فالرجل حينما يُدخل على بناته وأوالده املنكرات 
 .(من غشنا فليس من ايس قد غش الرعية ؟؟ بلى , إذاً )الساقطة اهلابطة الفاسدة اليت تعرض الصور الفاتنة , أل

وهل هناك  إذاً !! من يفعل ذلك فإنه قد غش والعياذ باهلل وخان األمانة ) أْيا راع غش رعيته فهو يف النار ( . 
أعظم من غش األبناء والبنات بتعليمهم الفساد وجلب املنكرات إليهم ؟؟ فيجازيه هللا عز وجل وحياسبه يوم 
القيامة , اآلن كم من بيوت املسلمني دخلته هذه القنوات الفاسدة , من أدخلها ؟؟ أدخلها أولياء األمور , 

 هذه األحاديث اليت حتذر من غش الرعية ؟  فمن غش فهو يف النار فأين الذي يتعظ؟ أين الذي يسمع
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ويف شراءه ويف عمله أليس هذا غش ؟ بلى )  من غشنا  ذلك التاجر أو ذلك اإلنسان الذي يغش يف بيعه
فليس منا ( . وكذلك األمري أو املسؤول إذا مل جيهد يف خدمة الناس ويف خدمة عمله ويكون خملصاً يف عمله 

يوم ْيوت  ) أْيا راع اسرتعاه هللا رعيًة ْيوتُ  ليس منا " ويف احلديث قال فإنه يكون قد غش " من غشنا ف
 اجلنة ( .وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه 

فهذا حديث عظيم , يبني أن من غش أو خان فيما اْسرتعَي عليه فاجلنة عليه حرام , فلينتبه املسلم وليحذر 
 حىت ال يدخل حتت هذا الوعيد .

يا أخي املسلم يا من تتوىل أمراً من أمور املسلمني أذكرك حبديث أمتىن أن تسمعه جيداً وهو بشارة إنين أذكرك و 
رفق  ) اللهم من وهتديد , بشارة ملن عمل به , وهتديد ووعيد ملن خان األمانة وضيع رعيته , يقول النيب 

أمور أميت فرفق هبم فارفق به يا رب ,  بأميت فارفق به ,ومن شق على أميت فاْشقق عليه (  أي من توىل شيئاً من
, بشارة لك يا أخي املسلم بشارة لكل مدرس أو موظف أو من توىل أمراً من أمور  هذا دعاء من النيب 

) من شق عليهم فاشقق عليه ( فهل  املسلمني , وويل لك يا من ختون وتغش املسلمني من دعاء النيب 
يقول )  كلكم راعٍّ  املسلمني , إن األمر خطري جداً والنيب  ذلك اإلنسان يغش ويتساهل يف أمور بعد

 وكلكم مسؤول عن رعيته ( متفق عليه .
َها َمالِئَكةٌ وهللا عز وجل يقول   )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَليـْ

 يـَْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن( ِغالٌظ ِشَداٌد ال 
فيجب على اإلنسان أن يؤدي األمانة اليت رعاه هللا إياه وحيرم عليه أن يغش رعيته سواء األمري مع رعيته أو 

 األب مع أبناءه .
 سادساً : التربج والسفور .

) ص نفان م ن أه ل الن ار مل  ق ال : ق ال الن يب  عن ه فقد جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رض ي هللا
نس اء كاس يات عاري ات م ائالت   يالت ال ي دخلن اجلن ة وال جي دن رحيه ا ( فه ذا وعي د  -وذكر منهم ا  -أرمها 
 املتربجة والعياذ باهلل .  للمرأة

 ويف رواية ) إلعنوهن فإهنن ملعونات ( .
, وه  ذا وج  د يف زمانن  ا وبكث  رة , وه   ذا م  ن  عن  ة رس  ول هللا ف  انتبهي ي  ا أخ  يت املس  لمة ح  ىت ال ت  دخلي حت  ت ل

ال ذي ه و   عالمات الساعة , نعم , إن من عالمات الساعة أن تنتشر الكاسيات العاري ات وم ن مث ينتش ر الزن ا
م ن عالم ات وم  ن أش راا الس  اعة فعل ى امل  راة املس لمة أن تنتب ه م  ن أع دائها ال  ذين يري دون منه  ا أن تك ون ألعوب  ة 

الرجال , فانتبهي لنفسك أيتها األخت املسلمة احرصي على طاع ة رب ك ف ال يغرن ك اإلع الم فإن ه يري د أن  أمام
  ( .)َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َوال تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل يذهب كرامتك وتذكري قول هللا عز وجل 

 سابعاً : كتمان العلم .
 والعياذ باهلل كتمان العلم .إن من موجبات النار 

) من كتم علماً أجلم بلج ام من  فقد جاء يف احلديث من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال النيب 
 نار يوم القيامة ( . رواه أبو داود , وهو صحيح 
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وا عين ولو ) بلغ , ويف صحيح البخاري قال الرسول  إن اإلنسان مطلوب عليه أن يبلغ العلم الذي تعلمه 
آية (  فيجب على املسلم الذي عنده علم أن ينشر العلم , وما فائدة العلم ؟ فائدة العلم : العمل ونشره ) 

 علم وعمل وتعليم ( حىت ينتشر اخلري والعلم ويعرف الناس دينهم , فكتمان العلم ال جيوز .
 هتف العلم بالعمل فإن أجابه و إال ارحتل .  قال بعض السلف :

إىل املس  اجد وأن خيرج  وا إىل الن  اس وأن   عل  ى أه  ل العل  م وعل  ى العلم  اء وعل  ى ط  الب العل  م أن خيرج  وا فيج  ب
يبلغ  وا دي  ن هللا وان يص  ححوا عقائ  د الن  اس وان حي  ذ روا الن  اس م  ن الب  دع , وأن ينش  روا الس  نن وأن يعلم  وا الن  اس 

وت  رمروا م  ن ك  ل مك  ان يف القن  وات واجلرائ  د العقي  دة الص  حيحة الص  افية , وأن حي  ذروا م  ن األع  داء ال  ذين تك  البوا 
ويف كل مكان , أعداء اإلسالم يهجمون عليه , فأين أهل العلم الذين حيملون هذا العلم من هذا األمر , جيب 
عليهم أن يقوموا بدورهم وجيب عليهم أن يقوموا مبا كرمهم هللا عز وج ل ب ه م ن مح ل العل م ح ىت يعلمون ه للن اس 

 بارك وتعاىل .وينشروا دين هللا ت
 : اهلجر والتقاطع . ثامناً 

) ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر  ففي حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال النيب 
 أخاه فوق ثالث فمات دخل النار ( رواه أبو داود .

, ولذلك يا أخي احلبيب يا إن اهلجران والتقاطع بني املسلمني أمر حمرم , وللأسف وجد يف هذا الزمان بكثرة 
أخي املسلم يا من بينك وبني أحد من الناس ] قريباً أو بعيداً [  هجران أو تقاطع سأعطيك حديثاً بإذن هللا 

) ال حيل ملسلم أن يهجر  نظراً إلْيانك سوف تستجيب وتذهب هلذا الشخص وتسلم عليه : يقول احلبيب 
 هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم ( .أخاه فوق ثالث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 

تكون من خري الناس , وخريهم الذي يبدأ بالسالم , بالتأكيد ستستجيب هلذا   أال تريد يا أخي املسلم أن  
 احلديث وتذهب وتسلم على من بينك وبينه عداوة أو هجران .

فالن وفالن , أن األعمال ترفع و أيضاً يا أخي املسلم ال بد أن تعلم .. يا من هجرت فالن وفالن أو قاطعت 
) تف تح  فقد جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رض ي هللا عن ه ق ال: ق ال   لكل أحد إال املتهاجرين

أب واب اجلن  ة ك  ل ي وم اثن  ني ور  يس فيغف  ر يف ذل ك الي  وم لك  ل أح د إال املش  رك ب  اهلل إال م  ن ك ان بين  ه وب  ني أخي  ه 
 صطلحا انظروا هذين حىت يصطلحا ( .هذين حىت ي شحناء فيقال : أْنظروا

 و أيضاً يا أخي املسلم :  
إن التهاجر والتقاطع هو عمل الشيطان , وهذا ما يريده الشيطان , وهذا الذي يرضي الشيطان ,وهذا الذي 

) إن إبليس يضع عرشه  يغضب الرمحن وقد جاء يف صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال : قال النيب 
مث يبعث سراياه فيأتيه أحدهم فيقول : مازلت به حىت فرقت بينه وبني امرأته فيقول نعم أنت نعم على املاء 
 أنت (.

ملاذا يبعث سراياه ؟؟ يبعثهم حىت يفرقون بني الناس , هذا عمل إبليس هذا عمل الشيطان التفرقة والتهاجر 
 والتقاطع .
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وال تناجشوا وكونوا  ) ال تباغضوا وال تتدابروا النيب فالتباغض والتقاطع والتدابر ال جيوز و أمر حمرم يقول 
 عباد هللا إخوانا ( .

) ال يؤمن أحدكم  , يقول النيب  جيب على املسلمني أن يكونوا إخوة متحابني قلوهبم بيضاء كاللنب بل أبيض
 حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( .

سلمني وال جيعل للشيطان مدخالً يف وجود فعلى املسلم أن حيرص كل احلرص أن يصفي قلبه إلخوانه امل
 فإن هذا من الشيطان . املنازعات واخلصومات والتقاطع والتدابر

َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي( قال تعاىل  ُذوُه َعُدو ًا ِإَّنَّ  .)ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاَّتَِّ
َا يُ وقال تعاىل  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء )ِإَّنَّ  ( .رِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ

 تاسعاً : اللعن وكفران العشري .
للنساء ) يا معشر النساء تصدقَن فإين رأيتكن أكثر أهل النار , فقالت امرأة : ملا يا رسول  فقد قال النيب 

 بخاري . معىن العشري : الزوج .تكثرن اللعن وتكفرن العشري ( رواه ال هللا ؟ قال :
 ؟ماهييف هذا احلديث فائدة , 

 تصدقنبأيب هو وأمي من حرصه على النساء بني  العالج , ماذا قال ؟  أن أكثر أهل النار النساء , والنيب 
. 
ار بني  سبب دخول كثري من النساء النار , فقال : تكثرن اللعن وتكفرن العشري , فاللعن من أسباب دخول الن 

والسب والشتم وينتشر  , وهذا واقع فعالً فإن املرأة أحياناً تلعن أوالدها وأبنائها , أحياناً تتلفظ بكلمات التلعني
 عندها وعند غريها من النساء الغيبة والنميمة ,  لذلك حنذر املرأة املسلمة وحىت الرجل ولكن يف النساء أكثر .

 اء يف النار .إذاً فاللعن والسب سبب دخول كثري من النس
 فاملرأة العاقلة املؤمنة تعرف هذا السبب فتتجنبه وقد جاءت أحاديث كثرية حتذر من اللعن وتبني حترْيه , يقول 

. ) ال تالعنوا بلعنة هللا وال بغضبه وال بالنار ( 
 ) ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء ( . ويقول 
 يق أن يكون لعاناً ( .) ال ينبغي لصد ويقول 

 وجاء يف احلديث ) ولعن املؤمن كقتله ( .
) إن العبد إذا لعن شيئاً تصعد  واستمع يا أخي املسلم ويا أخيت املسلمة إىل هذا احلديث الذي يقوله النيب 

اً ومشااًل فإذا مل السماء دوهنا مث هتبط إىل األرض فتغلق أبواهبا دوهنا مث تأخذ ْيين اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب
 الذي لعن فإن كان أهالً لذلك و إال رجعت إىل قائلها ( .  جتد مساغاً رجعت إىل

هو الطرد واإلبعاد عن رمحة   فعلى املرأة املسلمة وكذلك الرجل أن ْيسك لسانه من اللعن فإنه خطري , واللعن
 هللا , وال جيوز أبداً لإلنسان أن يعود لسانه الشتم والسب .

 رًا : اْلسم الذي نبت باْلرام .عاش
 أنه قال )  أْيا جسم نبت على سحت فالنار أوىل به ( . فقد جاء يف حديث عن النيب 



8 

 

 ومعامالته باحلرام فالنار أوىل به. نعم حينما يرتىب اإلنسان على أكل احلرام ويتعامل باحلرام
م والعياذ باهلل , ففتحت البنوك الربوية فيجب على املسلم احلريص أن ينتبه فقد تسهلت أمور املال احلرا

, فبدأت تتعامل باملعامالت احملرمة وكذلك بعض التجار الذين ال خيافون هللا وقد جاء يف حديث عن  األبواب
 ) لََيأِتنَيَّ على الناس زماٌن ال يبايل املرء مبا أخذ املال , أِمن حالل أم من حرام ( رواه البخاري . النيب 

 ري من الناس يقول ملاذا ؟ ادعو وال ُيستجاب دعائي ؟ولذلك الكث
ال يستجاب لكثري منا بسبب أكل احلرام , من ربا أو رشوة أو سرقة أو أخذ حلقوق الناس , وعدم تسديد 

يف احلديث ) الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ْيد يديه يا رب يا  حقوق الناس من القادرين , وقد ذكر النيب 
 فأَّنَّ ُيستجاب له ( رواه مسلم .   ومشربه حرام وُغذي باحلرامرب ومطعمه حرام 

لدعائه فعليه أن حيرص أن يكون  فمن عدم استجابة الدعاء أكل احلرام , ولذلك من أراد أن يستجيب هللا
 مطعمه حالاًل .

 اْلادي عشر : أكل أموال اليتامى .
َا يَْأُكُلوَن يف بُُطوهِنِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا(  )ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَوالَ يقول هللا عز وجل   . اْلَيَتاَمى ظُْلماً ِإَّنَّ

إن اليتيم أيها األخوة من مات أبوه وهو صغري , هو حمط االهتمام والرعاية , فحينما يأيت اإلنسان يأكل مال 
 هذا املسكني فمأواه النار .

 يعرف الفضل فيمن كفل يتيماً أو رعاه .جدير باملسلم أن حيرص على ماله وأن 
 ) أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا وأشار بإصبعيه ( متفق عليه . يقول 

فكيف تأيت األحاديث العظيمة يف فضل كفالة اليتيم واالهتمام هبذا املسكني الذي مات أبوه وهو صغري , مث 
 لنار , فكيف يأكل مال هذا املسكني الفقري .يأيت إنسان ويأكل ماله , هذا إنسان طاغية , هذا يستحق ا

 الثاين عشر : ظلم الناس بأخذ حقوقهم .
) من اقتطع حق امرئ مسلم  من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه قال : قال النيب   فقد جاء يف الصحيحني

. نعم أيها األخوة , ولو  بيمينه فقد أوجب هللا له النار وحرم عليه اجلنة و إن كان قضيباً من أراك  ( متفق عليه 
 كان شيئاً يسرياً .

فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه : معناه : أقسم باهلل أن هذا الشيء له وهو ليس له , فإن ذلك من أسباب 
) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ( , ولذلك يستجيب  , ألن هذا ظلم وقد قال   دخول النار

حني بعث معاذاً قال   كان كافر ففي الصحيحني من حديث ابن عباس أن رسول هللا   هللا دعوة املظلوم ولو
 .لو كان فاجراً ففجوره على نفسه (( جاء يف رواية ) و م فإنه ليس بينها وبني هللا حجابواتق دعوة املظلو ) :له

أخذها ظلماً فهذا مأواه  فحني يقسم اإلنسان وحيلف أن هذا املال له وأن هذه األرض له وهي ليست له وإمنا
 النار .

   الثالث عشر : الفجور 
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قال )  إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي  فقد جاء يف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه عن النيب  
إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقاً وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن 

 إىل النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذاباً ( .الفجور يهدي 
 : قتل النفس وهو االنتحار والعياذ باهلل . الرابع عشر

اإلمام الذهيب رمحه هللا فمن موجبات النار وأسباب دخوهلا االنتحار وأن   وهي من أعظم الكبائر كما يقول
 يقتل اإلنسان نفسه.

) من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ  رضي هللا عنه قال: قال النيب ففي حديث أيب هريرة 
فيها أبداً , ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً خملداً  يف نار جهنم خالداً خملداً  فيها
 أبداً ( . فيها

 . َكاَن ِبُكْم رَِحيماً( َوال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اَّللََّ  )وقد قال هللا عز وجل  
 ( .)َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلاً آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ ِإالَّ بِاْْلَقِ  وقال سبحانه وتعاىل 

 القاضي الذي يعرف اْلق وال يقضي به . -اْلامس عشر :
) القضاة ثالثة : اثنان يف النار وواحد يف اجلنة , رجل  : قال النيب  قال  ففي حديث بريده رضي هللا عنه 

عرف احلق فقضى به فهو باجلنة , ورجل عرف احلق ومل يقض به وجار يف احلكم فهو يف النار , ورجل مل 
 يعرف احلق فقضى للناس جهالً فهو يف النار ( . رواه أبو داود

يف أي قضية أن جيتهد أن يقضي عن علم و أن جيتهد , وأن  القاضي وعلى من حيكم بني الناس  جيب على
 أنه قال )  من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني ( . يقض بعدل ولذلك جاء يف احلديث عن النيب 

 فالعدل واجب فيجب على اإلنسان أن يعدل بني الناس وأن جيتهد يف العدل بني الناس .
 السادس عشر: املكر واْلداع .

 أنه قال ) املكر واخلديعة يف النار ( . احلديث صححه األلباين  النيب    احلديث عنفقد جاء يف 
وكما هو معلوم فإن املسلم ال ْيكر وال خيدع الناس , وإمنا يتميز بأخالقٍّ طيبة , أخالق منبعها اإلسالم ,  

 . أخالق منبعها من هدي النيب 
دخول النار أسأل هللا عز وجل أن نكون  ن علمها وسعى  أيها اإلخوة أكتفي هبذه األسباب اليت هي أسباب

 يف االجتهاد برتكها واالبتعاد منها وجتنبها ونسأل هللا عز وجل أن جينبنا وإياكم ووالدينا النار .
 اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل .

  . لدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناريف ا  اللهم آتنا
 وهللا تبارك وتعاىل أعلم و صلى هللا عليه وسلم .

 


