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)الندامـة الكبـرى( 

 ٢ 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

َّ   إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من 
ُات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، شرور أنفسنا وسيئ َ

ُومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  َ
  :أما بعد.  ًن حممدا عبده ورسولهُشريك له، وأشهد أ

    

       
      


 


       



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٣ 

   
        

     ُّ ين ىن من 

  ]٧:الروم[ َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه

      
        


  

  ُّ يئ نئىئ مئ زئ رئ  

، ] ١٩:احلشر[ َّ مب زب رب 
        



)الندامـة الكبـرى( 

 ٤ 

     

 

         
 
    

  

   ُّ جع مظ  حط مض خض حض 

 ].٦- ٤:ِّاملطففني[ َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

       
 ) اهللا (

      ؟
      



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٥ 

؟      
     
        

  















)الندامـة الكبـرى( 

 ٦ 


  ُّ مك لك هش 

،] ٢٧:األنعـــام[ َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مل


 




  ُّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ َّ 

 ].األنبياء[




 )الندامـة الكبـرى(  

 ٧ 

   ُّ يب ىب  نب مب زب 
]٦٦:األحزاب [َّ رت    

      
     

  


     

      
  





)الندامـة الكبـرى( 

 ٨ 


     

  ُّ هبجت مب خب حب جب هئ  مئ خئ 
  ]١٨٥:آل عمران[ َّ مج حج مث هت  مت خت حت

      
       
    


  

      
       





 )الندامـة الكبـرى(  

 ٩ 

       
      


 

     
    

  
   

       


     




)الندامـة الكبـرى( 

 ١٠ 


        

   
  

   

  

  

* * * * * *  

  

  

  



 )الندامـة الكبـرى(  

 ١١ 

   

*      
          

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 
 مس خس حس مخجس جخ  مح جح حجمج هتمث مت خت
، ] ١٠٠-٩٩:املؤمنون[ َّ جض مص خص حص 

     
    

       
     


        



)الندامـة الكبـرى( 

 ١٢ 

        
        
   


       








  



 )الندامـة الكبـرى(  

 ١٣ 

 – –
     

     



        

    
)١(.  

       
       

                                                             

  )٤/٣٧٣: (تفسري ابن كثري) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ١٤ 

     
)١(   

        
     

    
  " إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال

قدموني، وإن : على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت 
يا ويلها أين يذهبون بها ؟ : كانت غير صالحة قالت 

 ُ ولو سمعه لصعقيسمع صوتها كل شئ إال اإلنسان،
"")٢(. 

                                                             
  .وغريهم) ٣/٣٧٤(وابن سعدي ) ٣/٢٥٥(وابن كثري ) ١٢/١٤٩(ذا قال القرطيب  )1(
  .)١٣١٦: (صحيح البخاري) 2(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ١٥ 

      
     






  

* * * * * *  

  

  

  

  



)الندامـة الكبـرى( 

 ١٦ 

 

      
      

      


  " ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون
 )١( ""يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم

         
      

       


                                                             

  .)١٣٨٨: (السلسلة الصحيحة ) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ١٧ 




    َّمر رسول اهللا على قبرين
ُإنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير، أما هذا : "" فقال

 بوله، وأما هذا فكان يمشي فكان ال يستتر من
 ،)١(""بالنميمة     








                                                             

  .متفق عليه) ١٣٦١: (صحيح البخاري) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ١٨ 

    )ال يستتر من بوله( 
)يستتر ، يستنزه ، يستبرئ(،  
    

     ويف رواية )١()واهللا أعلم ،

أما أحدهما فيعذب في البول، وأما اآلخر "" : للحديث
  .  )٢(""فيعذب في الغيبة 

      
       

        
      

   
                                                             

  .)٢٠١/ ٣: (شرح مسلم) 1(
  .)١٠/٤٧٠: (، راجع فتح الباري) ١/٦٦: (صحيح الرتغيب) 2(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ١٩ 

 

    ُّ حص مس خس حس جس مخ 
جف مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص  خف حف جغمغ
،] ٥٢ - ٥١:يس  [َّ حك جك مق  حق مف
   

      
 

     
        

         


  



)الندامـة الكبـرى( 

 ٢٠ 

   – 
      

       
       

        
   )١( ،   

      
   

 *
    

  " ُيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال
                                                             

  .)٤/٢٤: (ز احلميدتيسري العزي) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٢١ 

الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، 
ي جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار ُفيساقون إلى سجن ف

 ُاألنيار ، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال
"")١(.    

       
     

      
      





                                                             

  .حديث حسن: ، قال الرتمذي)١٥٧/ ١٠: (مسند أمحد) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٢٢ 

*        


    
 "ّاس بعمله سمع اهللا به سامع َمن سمع الن

 )١( ""خلقه وصغره وحقره  
   

       






                                                             

  .)١/٤٩: (الرتغيب والرتهيب) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٢٣ 


   

 -    " النائحة إذا
لم تتب قبل موتها ، تأتي يوم القيامة وعليها سربال من 

 .)١(""قطران ودرع من جرب 
       

       
      



                                                             

  .وغريه) ٩٣٤: (رواه مسلم) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٢٤ 

   " َمن لبس ثوب
 اهللا ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب شهرة في الدنيا ألبسه

 )١( ""ًفيه نارا   
   
  

    
   

  " يعرق الناس يوم
 )٢( ""ًالقيامة حتى يذهب عرقهم في األرض سبعين ذراعا

 .     
                                                             

  .)٨٨: (رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه األلباين يف حجاب املرأة) 1(

  .)٢٨٦٣: (متفق عليه ، مسلم) 2(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٢٥ 

     


      
  " ،فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق

َفمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه،  َ
ُومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق  َ َ

 )١( ""ًإلجاما 


       
      


                                                             

  .)٢٨٦٤: (مسلم) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٢٦ 

     ُّ يل ىل مل خل 

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
]١٢:السجدة [َّ جه  ين ىن من


     
      
    

       
       

      

     



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٢٧ 

        
      

           


        
      



 - 
  ُّ ني مي 

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
]٩:األعراف[َّ    

        



)الندامـة الكبـرى( 

 ٢٨ 

      
    

     
  

 -   
    

 
    " َأتدرون من

َالمفلس؟ قالوا المفلس فينا من ال  درهم له وال متاع ، 
إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة : فقال 

وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
ُهذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى من حسناته، 



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٢٩ 

ُ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما وهذا من حسناته ،
ُعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ُ ُ 

"")١( .     
     
    


 

        
   

     


                                                             

  .وغريه) ٢٥٨١: (مسلم) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٣٠ 

 
     

      
     

    
 " َمن كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو

شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم ، 
إن كان له عمل صالح ُأخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له 

   .)١(""ُحسنات ُأخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

      
     

                                                             

  .)١٠١/ ٥: (صحيح البخاري) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٣١ 

       
        

       
     




*      
 

 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

،] ١٢:الفرقان[   


    



)الندامـة الكبـرى( 

 ٣٢ 

        


     
  " تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان

إني وكلت : ولسان ينطق يقول تبصران وأذنان تسمعان 
ًبكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع اهللا إلها آخر، : بثالثة َ

)١( ""وبالمصورين    

        

        
    

                                                             

  .)٢٥٧٤: (صحيح الرتمذي) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٣٣ 




*      
     
     

 " … يمر المؤمن عليه كالطرف
ٍوكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج مسلم ، 
وناج مخدوش ، ومكدوس في نار جهنم ، حتى يمر 

ًآخرهم يسحب سحبا ُ"" )١( 

  

                                                             

  .)٧٤٣٩: (صحيح البخاري) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٣٤ 

     
 

 
        


      

     " أولئك
 .)١( ""الثالثة أول خلق اهللا تسعر بهم النار يوم القيامة

 
 


                                                             

  .)١٩٠٥: (مسلم) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٣٥ 

  – 
  

  
     
)١(

    ُّ جس مخ  جخ مح 

 جع مظ حط مض خض  جضحض مص خص حص مس خس حس
 َّ حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع

  ] ٣٧:فاطر[

     
      

                                                             

  .)٢٢٣: ( التخويف من النار) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٣٦ 


         
      


        

       
     
       




  



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٣٧ 

   " لو أن قطرة من
الزقوم قطرت في دار الدنيا ألفسدت على الناس معايشهم، 

  . )١(""َفكيف بمن تكون طعامه؟





    " يؤتى بجهنم
يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك 

 .)٢( ""يجرونها      
       

      
  

                                                             
  .حسن صحيح، رواه أمحد وابن ماجه وابن حبان واحلاكم: وقال)  ٢٥٨٥: (سنن الرتمذي) 1(
  .)٢٨٤٣: (مسلم) 2(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٣٨ 

 

         
   
  
       
     


      

      






 )الندامـة الكبـرى(  

 ٣٩ 

      
 – –

  

    
    


   

     


    

] ٨:التحرمي[ َّ  رت .... مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 



)الندامـة الكبـرى( 

 ٤٠ 

،

      
  

   –   
ًتوبةً  نصوحا     

… )١(.   

  ُّ  يت ىت نت مت  زت 
] ٤٧:لشورىا[ َّ يل ..... ىفيف يث ىث نث مث زث رث

     

                                                             

  . )٤/٣٩١: (  تفسري ابن كثري) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٤١ 

   
  

    " يا أيها الناس
. )١( "" مرةتوبوا إلى اهللا فإني أتوب إلى اهللا في اليوم مائة




*     
      

   

                                                             

  .)٢٧٠٢: (صحيح مسلم) 1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٤٢ 

*     
        " كل

َّابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون َّ َّ"" )١(. 




*         


 
     

 "  ، اللهم اغفر لي ذنبي كله

                                                             
  .رواه أمحد وابن ماجه وغريهم) ٢٤٩٩: (الرتمذي) 1(



 )الندامـة الكبـرى(  

 ٤٣ 

ّدقه وجله ، خطأه وعمده ، سره وعالنيته ، أوله وآخره ّ"" )١( 


        



 

 -    أ     
   

 -     ب     
   

                                                             

  .)٤٨٣: (صحيح مسلم )1(



)الندامـة الكبـرى( 

 ٤٤ 

*    
      

   

*      
     


        

   

   

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني


