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بالمكاره   الجنة وحفت بالشهوات  النار حفت: هريرة أبي حديث شرح  

 

  وسل مَ  عليه للاُ  صل ى للاه  رسولَ  أن   -  عنه للاُ  رضي -  هُريرةَ  أبي َعن  

بته : »قال َبته  بالش هواته  الن ارُ  ُحجه هه«  الجن ةُ  وُحجه .عليه   متفق. بالمَكاره   

«: »لمسلم رواية   وفي «» بدل  ُحف ت  َبت    بينه: أي بمعناه، وهو ُحجه

. دخلَها فعلَه فإذا الحجاُب؛ هذا وبينها   

 

مةُ  قال :-  للا رحمه -  عثيمين  ابنُ  العَّل   

  للا  رضي هريرة  أبي عن  نقله  فيما  -  تعالى للا رحمه -  المؤلف قال

  - بالشهوات الن ارُ  ُحف ته : »قال وسلم عليه   للا صلى  للا رسول أن عنه

بت: لفظ  وفي - بالمكاره الجنة وُحفت ،-  ُحجبت: لفظ وفي   الجنة ُحجه

  والجنة بالشهوات، أحيطت قد  فالنار  بها،  أحيطت: يعني  بالمكاره«،

.بالمكاره أحيطت قد   

  ول تبصر،  ول  تعقل، غير من النفس،  إليه تميل ما هي: والشهوات

 شهوة -  بالل   والعياذ  - فالزنى. لمروءة مراعاة ول لدين،  مراعاة

  فإنه  الحجاب، هذا اإلنسان هتك فإذا كثيًرا،  النفس إليها  تميل الفرج،

. النار  لدخوله سببًا  سيكون  

http://www.iostudies.in/


Islamic Online Studies - IOS 

www.iostudies.in 2 

  له  الشارع جعل ولهذا إليه،  وتميل النفس  تهواه الخمر، شرب وكذلك

  الخمر وشرب الحجاب هذا اإلنسان  هتك فإذا بالجلد، رادعة عقوبة

.بالل والعياذ النار،  إلى ذلك أداه   

 بدافع  اإلنسان سرق فإذا النفس،  شهوات من شهوة المال؛ حب وكذلك

  ترغبه الذي  المال على  يستولي  أن فلرغبة المال، جمع حب شهوة

  والعياذ النار، إلى  فيصل الحجاب؛ هذا هتك  فقد سرق فإذا نفسه،

.بالل   

 

  النفس، تهواه  هذا السلعة، ثمن  يزيد أن  أجل من الغش  ذلك ومن

. النار  فيدخل النار،  وبين بينه  الذي الحجاب  فيهتك اإلنسان،  فيفعله  

  يحب  إنسان كل عليهم، والترفع  عليهم، والعلو  الناس،  على  الستطالة

  بينه  الذي الحجاب هتك فقد  اإلنسان  فعله فإذا النفس،  وتهواه هذا،

. بالل  والعياذ النار، إلى  فيصل النار، وبين   

  بالسوء؟   األمارة النفس  إليها تميل التي  الشهوة هذه دواء  ما ولكن

  ُحجَبت  » أو  بالمكاره« الجنة  وُحف ت: » قال بعدها، ما دواؤها

  محبوب الباطل  ألن النفوس؛   تكرهه بما  أحيطت: يعني  بالمكاره«،

  هذا اإلنسان   تجاوز فإذا لها،  مكروه والحق بالسوء،  األمارة للنفس 

  ترك  وعلى الواجبات فعل على  بالسوء   األمارة نفسه وأكره المكروه

. الجنة  إلى يصل فحينئذ المحرمات،  

  الشتاء أيام  في سيما  ول مثًَّل، الصلوات  يستثقل اإلنسان  تجد ولهذا

  وجهد، تعب بعد  كثير، نوم اإلنسان في كان إذا  سيما ول  البرد، وأيام
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  الدافئ، اللين  الفراش ويترك  يقوم أن  ويكره عليه، ثقيلة  الصَّلة فتجد

. الجنة  إلى وصل المكروه؛ بهذا  وقام الحاجب، هذا كسر هو إن  ولكن  

  وتحبه  شهوة الزنى إلى صاحبها  تدعو  بالسوء، األمارة النفس  وكذلك

  تجنب على  وأكرهها صاحبها  عقلها  إذا  لكن  بالسوء،  األمارة النفس 

  ألن الجنة؛  إلى  يوصله  الذي هو ولكن له؛ كره فهذا الشهوة، هذه

. بالمكاره حفت الجنة  

http://www.iostudies.in/

