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ِ َنْ�َ�ُ�ُه َوَنْ�َ�ِع�ُ�ُه َوَنْ�َ�ْغِفُ�ُه َوَنُع�ُذ ِ�ا�  ِمْ� ُشُ�وِر أنإن   ُفِ�َ�ا َوِمْ� اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

َ� َلُه َوَأْشَهُ� أن ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال َهادِ َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال 

 ال ِإَلَه ِإال هللا  َوْحَ�ُه ال َشِ��َ� َلُه َوأن ُمَ��ًَّ�ا َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه.

َلْ�ِه َصلَّى ُهللا عَ و�ع� فإن أص�ق ال��ی� ��اب هللا وأح�� اله�� ه�� م��� 

��ثٍة ب�عة، و�ل ب�عة ضاللة، و�ل وش� األم�ر ُم��ثاتها، و�ل م َوَسلَّ�َ 

 .ضاللة في ال�ار

 .: ال��ی� ع� وصف ج�ة ال�ح��ن�اصل إن شاء هللا تعالى

g ب�اء ال��ة ومال�ها وح��اؤها وت���ها  

  ُت��ة ال��ة و���ها وح�اها وأب���ها م� أ� شيء خلق� و��� هي؟ 

َل: " _َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: ُقْلَ�ا: َ�ا َرُس�َل ِهللا، َأْخِ�ْ�َنا َعِ� اْلَ��َِّة، َما ِبَ�اُؤَها؟ َقا

ٍة، ِمَالُ�َها اْلِ�ْ�ُ� اْألَْذَفُ�، َحْ�َ�اُؤَها اْلَ�اُق�تُ   َلِ�َ�ٌة ِمْ� َذَهٍ�، َوَلِ�َ�ٌة ِمْ� ِف�َّ

، َوَ�ْ�َعُ� َال َیْ�َأُس، َوال�َّْعَفَ�اُن، َمْ� َیْ�ُخُلَها َ�ْ�ُلُ� َال َ�ُ��تُ  َواللُّْ�ُلُ�، َوُتْ�َ�ُ�َها اْلَ�ْرُس 

ُق ِثَ�اُبُهْ� "    )9744م��� أح��(َال َیْ�َلى َشَ�اُبُهْ�، َوَال ُتَ��َّ

  : �ف�ح الالم و��� ال�اء، واح�ة الل��، ه� ال��� ال�� ی��ى �ه_الل��ة 

  أح�ها م� ف�ة واألخ�� م� ذه�، _ب�اء ال��ة م��ن م� ه�ه الل��ات ف

 ةوصف الجن 
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  اْلِ�َال�ُ ِ�َ�ْ�ِ� اْلِ��ِ� َأْ� َما َبْ�َ� اللَِّ�َ�َ�ْ�ِ� َمْ�ِضُع ال�ُّ�َرِة ِفي ال�َِّهاَ�ةِ  :ِمَالُ�َهاأما _

�ُ� الَِّ�� ��عل ب�� ساق   ي اْلِ�َ�اِء ُ�َ�لَُّ� ِ�ِه اْلَ�اِئُ� َأْ� ُ�ْ�َلُ�،�ال�ِّ

ِ�یُ� ال�ِّ�ِح، :ُ _اْلِ�ْ�ُ� اْألَْذَف�    (م�� صافي ل� ���ث له أ� خل�)َأِ� ال�َّ

َأْ� َحْ�َ�اُؤَها ال�غار ال�ي في األنهار قاله القار�ء َوَقاَل  ا:_َوَحْ�َ�اُؤهَ 

 َصاِحُ� َأِشعَِّة اللَُّ�َعاِت َأْ� َحْ�َ�اُؤَها الَِّ�ي ِفي اْألَْنَهاِر َوَغْ�ِ�َها ُقْلُ� ال�َّاِه�ُ 

  ُهَ� اْلُعُ��م،

َفاءِ  لُّْ�ُلُ� َواْلَ�اُق�ُت:_ال   َأْ� ِمْ�ُلَها ِفي اللَّْ�ِن َوال�َّ

  َأْ� َمَ�اَن ُتَ�اِبَها :_َوُتْ�َ�ُ�َها

  :_ال�َّْعَفَ�انُ 
َ
�َ�ِة َوِهي  َأِ� ال�َّاِعُ� اْألَْصَفُ� ال�َّ�ُِّ� ال�ِّ�ِح َفَ�َ�َع َبْ�َ� َأْلَ�اِن ال�ِّ

ْفَ�ُة  َنِة ِ�اْلُ�ْ� اْلَ�َ�اُض َواْلُ�ْ�َ�ُة َوال�ُّ َ�اُد َوَ�َ�َ��َُّل ِ�اْألَْشَ�اِر اْلُ�َل�َّ َ�ِة َوَل�َّا َ�اَن ال�َّ

   َ�ُغ�ُّ اْلُفَ�اَد ُخ�َّ ِ�َأْهِل ال�َّار،

  _ف�ا ه� حال َم� ی�خلها؟

أ� ال ���ث له أ� ن�ع م� أن�اع ال��ن أو اله�  :_َمْ� َیْ�ُخُلَها َیْ�َعُ� َال َیْ�َأُس 

   أو ال��ة أو الع�اب،

ُل َعْ�َها، :َ�ْ�ُل�ُ _   َأْ� َیُ�وُم َفَال َیَ�َ��َّ

َأْ� َال َ�ْفَ�ى َبْل َداِئً�ا َیْ�َقى(فأك�� شيء ��اف م�ه اإلن�ان ه�  :_َال َ�ُ��تُ 

  ت��ه لل���� ال�� ���� ��ه) ل�� في ال��ة م�ت    

ِلِه ِمْ� َ�اِب َسِ�َع َ�ْ�َ�ُع َأْ� َال  :_َوَال َتْ�َلى َ�َق�َُّع ِثَ�اُبُهْ�، َوَ�َ�ا َتْ�َلُ� َوَال تَ ِ�َفْ�ِح َأوَّ

  َأَثاُثُه�،

َماِن  :َوَال َ�ْفَ�ى َشَ�اُبُه�ْ  _ َأْ� َال َیْهَ�ُم�َن َوَال ُ�َ��ُِّف�َن َوَال ُ�َغ�ُِّ�ُهْ� ُمِ�يُّ ال�َّ

 ف�ى�(فاإلن�ان إذا ما ت�اوز م�حلة زم��ة مع��ة فإنه ���ن ل�ع�ره أن ش�ا�ه 

  .شا�ا أب�ا ��لل�� في ال��ة 
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  :صلى هللا عل�ه وسل�ح�ی� اإلس�اء وال�ع�اج قال رس�ل هللا  _

ْ�َرَة الُ�ْ�َ�هَ "  ى، َفُقْلُ�: َقِ� اْسَ�ْ�َ�ْ�ُ� ِمْ� َر�ِّي، ُث�َّ اْنَ�َلَ� َح�َّى َأَتى ِبي الّ�ِ

  َفَغِ�َ�َها
َ
ا َجَ�اِبُ� اللُّْ�ُلِ�، َوِ�َذا ِف�هَ ، ُث�َّ ُأْدِخْلُ� الَ��ََّة، َفِإَذا َأْلَ�اٌن َال َأْدِر� َما ِهي

  .)163)،أخ�جه م�ل�(3342أخ�جه ال��ار�( ُتَ�اُبَها الِ�ْ�ُ� "

  : هي ال��اب واح�تها ج���ة، ه�ه ال��اب على ش�ل الل�ل� _ج�اب�

ْ�َ�ِة َعْ� َأِبي َسِع�ٍ�، َأنَّ اْبَ� َص�َّاٍد، َسَأَل ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َعْ� تُ _

  )2928أخ�جه م�ل�( »َخاِلٌ�  َدْرَمَ�ٌة َبْ�َ�اُء ِمْ��ٌ «اْلَ��َِّة؟ َفَقاَل: 

: قال العل�اء مع�اه أنها في ال��اض درم�ة وفي _درم�ة ب��اء م�� خال�

ال��� م�� وال�رم� ه� ال�ق�� ال��ار� ال�ال� ال��اض، فال���ة �لها م� 

  .ءى� األب�� ال�افي ال�� ل� ��ل� ��ال��

  

g هل في ال��ة أنهار ��ا في ال�ن�ا؟  

_أنهار ال��ة ����ة جً�ا وال �عل� ع�دها إال ال�ب ت�ارك وتعالى وق� جاء ذ�� 

  �ع�ها في ال��اب وال��ة 

اِلَ�اِت َأنَّ َلُهْ� َج�َّاٍت َتْ�ِ�� { _قال تعالى: ِ� الَِّ�یَ� آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ ِمْ�  َوَ��ِّ

ْ� َقْ�ُل َوُأُت�ا ُ�لََّ�ا ُرِزُق�ا ِمْ�َها ِمْ� َثَ�َ�ٍة ِرْزًقا َقاُل�ا َهَ�ا الَِّ�� ُرِزْقَ�ا مِ  َتْ�ِ�َها اْألَْنَهارُ 

َ�ةٌ    [ال�ق�ة]})25َوُهْ� ِف�َها َخاِلُ�وَن ( ِ�ِه ُمَ�َ�اِبًها َوَلُهْ� ِف�َها َأْزَواٌج ُمَ�هَّ

أل��  ،وه�اك نه� ���� م� ت��ه ا_فل�ا أن ن���ل إذا ما �ان ل�� أح�نا ب��ً 

   !ُ���ع ع�� ال�ا�� ه�ا م��� ب��ع

 َج�َّاُت َعْ�ٍن َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�َها اْألَْنَهاُر َخاِلِ�یَ� ِف�َها َوَذِل�َ { _قال س��انه:

  [�ه]})76َجَ�اُء َمْ� َتَ�كَّى (

  _ع�ن تع�ي: االس�ق�ار واإلقامة، 

  _فال��ات ج�ات اس�ق�ار و�قامة، ل�� ف�ها �ع� وال خ�وج م�ها وال مفارقة لها 
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_ث� جاء في نها�ة اآل�ة ب�ان أنها �ان� ج�اء َم� ت��ى، فَ�� ز�ى نف�ه 

وقل�ه واس��اع أن ���ج م� ال�ن�ب وال�عاصي وال�ه�ات والُ��اح�ات 

 خ�ته وسعى م�اوًال آى ذه�ه وعقله وان��ه ألم� �ا وصفال��ج�دة في ال�ن

  االج�هاد �ي ��ل إلى ن��� اآلخ�ة فإن ه�ا س���ن ج�ائه في ال�ها�ة

_إذن ت���ة ال�ف� وت�ه��ها وت�ف��ها م� �ل ما ����ها و����ها ع�� هللا 

ه وجاه� نف� �نف�ه  ب�لی��ت� على ذل� دخ�ل ال��ة، فهي ج�اء َم� 

   .وشه�اته

  

  أنهار ال��ة:وصف  -

اٌت ُأوَلِ�َ� َجَ�اُؤُهْ� َمْغِفَ�ٌة ِمْ� َر�ِِّهْ� َوَج�َّ { قال ع� وجل:_أنهار ال��ة جار�ة: 1

[آل  })136َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�َها اْألَْنَهاُر َخاِلِ�یَ� ِف�َها َوِنْعَ� َأْجُ� اْلَعاِمِل�َ� (

  ع��ان] 

 ُ�َ�لَّْ�َن َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�ِهُ� اْألَْنَهارُ  ُأوَلِ�َ� َلُهْ� َج�َّاُت َعْ�نٍ { _وقال س��انه:

ِ��َ� ِف�َها ِمْ� َأَساِوَر ِمْ� َذَهٍ� َوَ�ْلَ�ُ��َن ِثَ�اً�ا ُخْ�ً�ا ِمْ� ُسْ�ُ�ٍس َوِ�ْسَ�ْ�َ�ٍق ُم�َّ�ِ 

  [ال�هف]})31ِف�َها َعَلى اْألََراِئِ� ِنْعَ� ال�ََّ�اُب َوَحُ�َ�ْ� ُمْ�َتَفًقا (

��� م� ت��ها األنهار في الق�آن فل�اذا ؟ ألن ال�اء _نالح� ت��ار لف�ة ت

  ال�ار� أم�ع لل��� م� ال�اء ال�اك�، 

إلى ����ة أو إلى ال��ل ی�� أن ر��د ال�اء وث�اته ��ه   � ی���م_م�ال : 

ال��� إلى ال��� وأم�اجه ال��الحقة فه�ه األم�اج روعى ���لف ت�اًما ع� 

  ال���� األول، ع��ال�����ة ال��الحقة ُتع�ي ج�ال وذل� على 

_إذن ال�اء ال�ار� أع�� وأم�ع لل��� على الع�� م� ال�اء ال�اك� ��ا أن 

ج��ان ال�اء ُ��ع� �أن ه�اك روح له�ا ال�اء في ح�� أن ال�اء ال�اك� �ف�ق� 

   .ه�ه ال�وح



5 
 

   :أنهار ال��ة ما ب�� الع�ل وال��� والل�� وال�اء -

اٍء َغْ�ِ� اْلَ��َِّة الَِّ�ي ُوِعَ� اْلُ��َُّق�َن ِف�َها َأْنَهاٌر ِمْ� مَ َمَ�ُل { _قال ر��ا س��انه:

اِرِ��َ� َوَأنْ  َهاٌر ِمْ� آِسٍ� َوَأْنَهاٌر ِمْ� َلَ�ٍ� َلْ� َیَ�َغ�َّْ� َ�ْعُ�ُه َوَأْنَهاٌر ِمْ� َخْ�ٍ� َل�ٍَّة ِلل�َّ

 َ�َ�ْ� ُهَ� َخاِلٌ� ِفي ِفَ�ٌة ِمْ� َر�ِِّه�ْ َعَ�ٍل ُمَ�ف�ى َوَلُهْ� ِف�َها ِمْ� ُ�ّلِ ال�ََّ�َ�اِت َوَمغْ 

   [م���] })15ال�َّاِر َوُسُق�ا َماًء َحِ��ً�ا َفَق�ََّع َأْمَعاَءُهْ� (

 آس�: م�غ�� ال�ائ�ة و ال�ع�، ج�عه آسان :ْنَهاٌر ِمْ� َماٍء َغْ�ِ� آِس�ٍ _ أَ 1

  فال�اء إذا ما �ال م��ه في إناء أو م�ضع مع�� فإن ل�نه و�ع�ه ی�غ��ان) (

_ول�� ل�اذا ق�ل أنه غ�� آس�؟ ألن ماء ه�ه األنهار ال ی�غ�� ل�نه وال �ع�ه 

 ف�ل� هي آفة ال�اء في ال�ن�ا،

 ، ه�ه: أما آفة الل�� فهي تغ�� �ع�هَلْ� َیَ�َغ�َّْ� َ�ْعُ�هُ َوَأْنَهاٌر ِمْ� َلَ�ٍ�  _2

اآلفات م���ة ع� أنهار ال��ة، ف�غ� ��ل م�� ه�ه األنهار فهي م�ج�دة 

على ال�وام إال أن ه�ه اآلفات ال تع���ها وه�ا ن���ع� ق�رة العلي األعلى 

ال���� ال��عال س��انه، ان��وا إلى ق�رة الق�� الق�ی� وال�ي ت�ه� في �قاء 

  �ع�ه)األنهار أب� اآل�اد ومع ذل� ال ت�غ��(ل�� ل� ی�غ�� 

اِرِ���َ  _3 �� : فل�اذا ه� ل�ة لل�ار���؟ ألن آفة خَوَأْنَهاٌر ِمْ� َخْ�ٍ� َل�ٍَّة ِلل�َّ

ال�ن�ا أن لها م�اق ورائ�ة غ�� م����(غ�� ل�ی�ة) ول�� إغ�اء ال���ان 

لإلن�ان ه� ما جعله ی�ل�ذ بها أما ح��قة أم�ها فهي ع�م وج�د ل�ة في ُش��ها 

  م� أم�اض ت��ج ع� ت�اولها،  إلى جان� أن شار�ها ُ�عاني

_أما خ�� ال��ة فل�� بها ه�ه الُ��غ�ات بل أن شار�ها ��ع� �الل�ة وال 

���ث له شيء م�ا ���ث ل�ارب ال��� في ال�ن�ا فق� ام��ل ألم� هللا 

ي ك� ت����ها ف(ذُ  س��انه وم�ع نف�ه م� ت�اولها في ال�ن�ا ألنها م��مة

   .ال��اب وال��ة)
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� أما آفة الع�ل فهي ع�م ال����ة، فإن ل� �� :ُمَ�ف�ى َوَأْنَهاٌر ِمْ� َعَ�لٍ  _4

الع�ل صافي نقي فإنه ال ی��ل، وأنهار الع�ل ه�ه ال �����ع اإلن�ان مه�ا 

حاول أن ی���لها فإنه سُ�قابل �الع�� ال�ام وعل�ه فق� أن ی����(ما ال ع�� 

  رأت وال أذن س�ع� وال خ�� على قل� ���) 

_فأ� ج�اٍل ه�ا، أنهار م� الل�� والع�ل وال��� وال�اء فال���ع واالخ�الف 

أم� في ح� ذاته أم�ع وأل� لل�ف�، ف��عة ت��عها م�عة ول�ة ت��عها ل�ة فال ی�ج� 

  أ� ملل

  

  :م��ع أنهار ال��ة -

َمْ� آَمَ� ِ�ا�َِّ «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل:  _

َالَة، َوَصاَم َرَمَ�اَن، َ�اَن َحق�ا َعَلى �َِّ َأْن ُیْ�ِخَلُه الَ��َّةَ  ، َوَرُس�ِلِه، َوَأَقاَم ال�َّ

، َقاُل�ا: َ�ا َرُس�َل �َِّ، »َسِ��ِل �َِّ، َأْو َجَلَ� ِفي َأْرِضِه الَِّ�ي ُوِلَ� ِف�َهاَهاَجَ� ِفي 

َها �َُّ «ل�َّاَس ِبَ�ِلَ�؟ َقاَل: َأَفَال ُنَ��ُِّئ ا  ِلْلُ�َ�اِهِ�یَ� ِإنَّ ِفي الَ��َِّة ِماَئَة َدَرَجٍة، أََع�َّ

َ�اِء َواَألْرِض، َفِإَذا  َأْلُ�ُ� �ََّ سَ ِفي َسِ��ِلِه، ُ�لُّ َدَرَجَ�ْ�ِ� َما َبْ�َ�ُهَ�ا َ�َ�ا َبْ�َ� ال�َّ

، َوِمْ�ُه ُش ال�َّْحَ��ِ الَ��َِّة، َوأَْعَلى الَ��َِّة، َوَفْ�َقُه َع�ْ َفَ�ُل�ُه الِفْ�َدْوَس، َفِإنَُّه َأْوَسُ� 

ُ� َأْنَهاُر الَ��َّةِ    )7423أخ�جه ال��ار�( »َتَف�َّ

  ._إذن الف�دوس ه� م��ع أنهار ال��ة وه� ت�� ع�ش ال�ح��

  

  .أنهار ال��ة م�ها ال�اه� وم�ها ال�ا�� -

َثَ�ا َأَنُ� ْبُ� َماِلٍ�، َعْ�    �َُّ َعْ�ُهَ�ا، قَ َح�َّ
َ
اَل: َقاَل َماِلِ� ْبِ� َصْعَ�َعَة َرِضي

 -َ�اِن ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " َبْ�َ�ا َأَنا ِعْ�َ� الَ�ْ�ِ� َبْ�َ� ال�َّاِئِ�، َوالَ�قْ 

َوُرِفَعْ� ِلي  ...َفُأِت�ُ� ِ�َ�ْ�ٍ� ِمْ� َذَهٍ�.... ،-َوَذَكَ�: َ�ْعِ�ي َرُجًال َبْ�َ� ال�َُّجَلْ�ِ� 

ِفي َأْصِلَها  َذاُن الُفُ��لِ آِسْ�َرُة الُ�ْ�َ�َهى، َفِإَذا َنِ�ُقَها َ�َأنَُّه ِقَالُل َهَ�َ� َوَوَرُقَها، َ�َأنَُّه 

َل، َفَقاَل: َأمَّا �َأْرَ�َعُة َأْنَهاٍر َنْهَ�اِن َ�اِ�َ�اِن، َوَنْهَ�اِن َ�اِهَ�اِن، َفَ�َأْلُ� ِجْ��ِ 



7 
 

ُ��َن الَ�اِ�َ�اِن: َفِفي الَ��َِّة، َوَأمَّا ال�َّاِهَ�اِن: ال�ِّ�ُل َوالُفَ�اُت، ُث�َّ ُفِ�َضْ� َعَليَّ َخ�ْ 

  )  3207أخ�جه ال��ار�( "َصَالةً 

َوَجْ�َ�اُن،  َسْ�َ�انُ «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

  )2839أخ�جه م�ل�( »ُ�لٌّ ِمْ� َأْنَهاِر اْلَ��َّةِ  َواْلُفَ�اُت َوالّ�ِ�لُ 

أنهار  مع أص�ا�ه رضي هللا ع�ه� ع� َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�_ت��ث ال��ي 

ال��ة و��َّ� له� أن ه�اك أر�عة أنهار في ال��ة (س��ان_ج��ان) وه�ا 

ألرم� أ� ال�وم) وأما(ال��ل) فه� في م�� وأما م�ج�دان في ال�ن�ا(في بالد ا

  .(الف�ات) فه� ب�� ال�ام وال����ة الع���ة

ِ�َنا ِإْذ َعْ� َأَنٍ�، َقاَل: َبْ�َ�ا َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َذاَت َیْ�ٍم َبْ�َ� َأْ�هُ _

ً�ا،  ُس�َل ِهللا َقاَل: َفُقْلَ�ا: َما َأْضَ�َ�َ� َ�ا رَ أَْغَفى ِإْغَفاَءًة ُث�َّ َرَفَع َرْأَسُه ُمَ�َ�ّ�ِ

ِإنَّا أَْعَ�ْ�َ�اَك اْلَ�ْ�َثَ�. {ِ�ْ�ِ� ِهللا ال�َّْحَ�ِ� ال�َِّح�ِ�  َفَقَ�َأ:» ُأْنِ�َلْ� َعَليَّ آِنًفا ُس�َرةٌ «

َأَتْ�ُروَن َما «  ُث�َّ َقاَل:] 2[ال��ث�:  }َفَ�ّلِ ِلَ��َِّ� َواْنَ�ْ�. ِإنَّ َشاِنَ�َ� ُهَ� اْألَْبَ��ُ 

، َعَلْ�ِه َفُقْلَ�ا ُهللا َوَرُس�ُلُه أَْعَلُ�، َقاَل: " َفِإنَُّه َنْهٌ� َوَعَ�ِن�ِه َر�ِّي عَ » ؟اْلَ�ْ�َث�ُ  �َّ َوَجلَّ

ُ�ْ�َ�َلُج َخْ�ٌ� َ�ِ��ٌ�، ُهَ� َحْ�ٌض َتِ�ُد َعَلْ�ِه ُأمَِّ�ي َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة، آِنَ�ُ�ُه َعَ�ُد ال�ُُّ��ِم، �َ 

، ِإنَُّه ِمْ� ُأمَِّ�ي َ�َ�ُق�ُل: َما َتْ�ِر� َما َأْحَ�َثْ� َ�ْعَ�َك " َزاَد  اْلَعْ�ُ� ِمْ�ُهْ�، َفَأُق�ُل: َربِّ

 »ا َأْحَ�َث َ�ْعَ�كَ مَ «اْبُ� ُحْ�ٍ�، ِفي َحِ�یِ�ِه: َبْ�َ� َأْ�ُهِ�َنا ِفي اْلَ�ْ�ِ�ِ�. َوَقاَل: 

  )400أخ�جه م�ل�(

  �ع� ع� ال��ض،أ� ی���ع و�ق��ع و�ُ  _���لج:

ال: إنه نه� في ال�ق��د �ال��ث� فق َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�ف�� ال��ي  :_اب��اءً 

اء ال��ض أ� أن م َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�ال��ة ��� ماؤه في ح�ض ال��ي 

   .�أتي م� نه� ال��ث� ال�� ه� في ال��ة

ال��ض م� ال��ة ه� أن ال�ه� ال�� ��� في : في الف�ح اب� ح�� قال 

  ، ال��ث�
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ه�ا ال��ض ت�د عل�ه األمة ول�� ال�ع� م�ه� ُی�ع� وُ���د ل�اذا ؟ ن���ة ل�ا 

ال��ع واأله�اء  ، وال�ق��د به�الء ه� أهلَصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�فعل�ه �ع� ال��ي 

   .وَم� ارت� ع� دی�ه

َثَ�ا َأَنُ� ْبُ� َماِلٍ�، َعِ� ال�َِّ�يِّ َص  _ " َبْ�َ�َ�ا َأَنا َأِس�ُ�  َل:لَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَح�َّ

رِّ ِفي الَ��َِّة، ِإَذا َأَنا ِبَ�َهٍ�، َحاَفَ�اُه  ِف، ُقْلُ�: مَ  ِ�َ�اُب ال�ُّ ا َهَ�ا َ�ا ِجْ�ِ��ُل؟ الُ�َ��َّ

" ْ�ٌ� َأْذَف�ُ مِ  - ِ��ُ�هُ َأْو  -َهَ�ا الَ�ْ�َثُ�، الَِّ�� أَْعَ�اَك َر�َُّ�، َفِإَذا ِ��ُ�ُه َقاَل: 

    )6581أخ�جه ال��ار�(

  .ءىأ� ل� ُ��ال�ه ش :األذف� _

   

g ع��ن ال��ة:  

   [ال���]})45إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فِي َجنَّاٍت َوُعیُوٍن ({ قال س��انه وتعالى:

  فهل له�ه الع��ن أس�اء؟ 

   .: ال�����م�ها -

بُوَن 27(َوِمَزاُجھُ ِمْن تَْسنِیٍم { _قال تعالى: ) َعْینًا یَْشَرُب بَِھا اْلُمقَرَّ

  [ال��فف��] })28(

وال�����: ال�فع�ل م� ق�ل القائل: س�َّ��ه� الع�� ت���ً�ا: إذا أج���ها عل�ه�  -

م� ف�قه�، ف�ان مع�اه في ه�ا ال��ضع: وم�اجه م� ماء ی�ـ�ل عل�ه� م� 

 �ق�الن ذل� وه� ش�اب 
ّ
ف�قه� ف����ر عل�ه�. وق� �ان م�اه� وال�ل�ي

  ال�قّ����. 

ج بها ال�ح�� ألص�اب ال����، وأما سائ� أهل ال�أو�ل، فقال�ا: ه� ع�� ��� 

  .وأما ال�قّ���ن، ������نها ِصْ�ًفا
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  .وم�ها: ال�اف�ر _

) 5ِإنَّ اْألَْبَراَر َیْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَھا َكافُوًرا ({ قال ر��ا س��انه:

ُرونََھا تَْفِجیًرا ( ِ یَُفّجِ      [اإلن�ان] })6َعْینًا یَْشَرُب بَِھا ِعَبادُ �َّ

   .: ال�ل���لوم�ها -

) َعْینًا فِیَھا تَُسمَّى 17َویُْسَقْوَن فِیَھا َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَھا َزْنَجبِیًال ({ قال س��انه:

  [اإلن�ان]})18َسْلَسِبیًال (

�� م� ب له ال��و ال�ن���ل م� ش�اب أهل ال��ة وأما �ال���ة لل�ن�ا فه� م�� 

   .الف�ائ�

g م�ازل أهل ال��ة.  

  أص�اب ال���� -2ال�ا�ق�ن ال�ق���ن         -1

كل ق�� م� ه�الء وه�الء له م�انة فه� درجات في ال��ة، فعلى س��ل ال��ال: 

س���ب ال�ق���ن م� الع��ن ال�ي س�� ذ��ها م� غ�� أن ُت��ج 

  .��يء(خال�ة م� غ�� أن ُ��ل� أو ُ���ج بها شيء)
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) 23) َعَلى اْألََرائِِك یَْنُظُروَن (22( إِنَّ اْألَْبَراَر َلِفي نَِعیمٍ { قال ع� وجل:

) ِختَاُمھُ 25) یُْسَقْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْختُوٍم (24تَْعِرُف فِي ُوُجوِھِھْم نَْضَرةَ النَِّعیِم (

) َعْینًا 27) َوِمَزاُجھُ ِمْن تَْسنِیٍم (26ِمْسٌك َوفِي ذَِلَك َفْلَیتَنَاَفِس اْلُمتََنافُِسوَن (

بُوَن (یَْشَرُب بَِھا    [ال��فف��] })28اْلُمَقرَّ

ت���� اآل�ات وصف ل�ال األب�ار، فه� في ن���، على األرائ� ی���ون، 

��ق�ن م� رح�� م���م وال����م �ع�ي: ال�يء ال�� ل� ُ���ج أو ُ��ل� 

    .��يء آخ� فه� صافي

وق�ل: م���م أ� خ��� وم�ع� ع� أن ���ها ماس إلى أن �ف� خ�امها 

 .األب�ار

ل���اف��ن؟ ی��اف��ن ا : فعلى أ� شيء ی��اف�َوِفي َذِلَ� َفْلَ�َ�َ�اَفِ� اْلُ�َ�َ�اِفُ��نَ  

على ه�ه ال��انة، فل� أن اإلن�ان صادق وُم�� ل��ه و���� ال�ار اآلخ�ة 

ول�� ل��ه ه�� نف� في أ� ع�ل م�ا ُی��غى �ه وجه هللا فإن ُشغله ال�اغل 

 ، فه� �عل� أن ال��ة م�ازل ودرجاتس���ن ه� ال��اف� على تل� ال���لة

(مق���ن_أص�اب ����) فإذا ما أراد أن ���ن م� ال�ق���� أ� م� أص�اب 

ال���ل ال�� ات�عه أص�اب ه�ه ��ل� ال��انة العال�ة فل�� أمامه س�� أن 

  ال��انة، ف�ا هي أع�اله�؟ 

 إلى أن ��ل إلى درجة ال�ق����صاح� ال��ة ال�ادقة س���ن جهاده 

  .جات العلى)(ال�ر 
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عل��ا: أن ن��اف� على ال��ازل العلى وال�رجات ال���عة وح� هللا ع� وجل، 

ال�ي ت�ل� م� ال��اف� على ال�ن�ا  ����دةه�ه هي ال��اف�ة ال�ادقة ال

وح��� ال�ف� ال�ي ت�خل في األع�ال، فال�ادق ال�� عل� ���ة ال��ة 

وع���ها وج�الها ون���ها م� ال�����ل أن ُی�اف� على ال�ن�ا أما َم� �ع�ل 

�ن��� فالب� أن ل��ه خلل في إ��انه و�ق��ه الو��ل� ه�ا الع�ل اُألخ�و� �

ه� ع�م مع�ف�ه لله�ف ال��  ���ج ع� ذل�و وضعف في ص�قه و�خالصه 

��عى م� أجل ت���قه وله�ا ف���ل في حالة م� ال�ع� وال���ة وال��ت� 

واألل� ال�ائ�ة في ال�ن�ا واآلخ�ة وس��ُ�ل ال���� م� ال��ه�د و�ال�غ� م� ذل� 

  ل� ��ل،

: ه�ا ه� أش�ف ش�اب في ال��ة وه� لل�ق���� غ�� وم�اجه م� ت���� _

  .��وج، أما ألهل ال��ة فه� م�اجم

g ر�اض ال��ة 

  .ُ���ان، ح��قة، أرض ذات ُخْ��ة وماء_ال�وضة هي: 

ا َكَسبُوا َوُھَو َواقٌِع بِِھْم { _قال س��انه وتعالى: تََرى الظَّاِلِمیَن ُمْشِفِقیَن ِممَّ

اِلَحاِت فِي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت لَُھْم َما یََشاُءوَن ِعْندَ  َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  [ال��ر�]})22َربِِّھْم ذَِلَك ُھَو اْلفَْضُل اْلَكبِیُر (

أو ال��ان ال���ل ال�� ی���� ال���ة  _ال�وضة ��ا ق�ل أنها ال���ان

وال�اء فإذا ما ق�ل أن ه�ه ال��اض في ال��ة فإنها س���ن أع�� ج�اًال ألن 
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أ� أن الُ��اف ���ن ���� ت��ن ���� ما أض�� إل�ه ���ة ال�يء 

  ال��اف إل�ه، 

_فإذا ما ق�ل روضات ال��ات فإن ه�ا �ع�ي أن ه�ه األماك� بلغ� م� ج�ال 

�ه وج��ان األنهار وت�فقها ما ال ���� على قل� ��� فال تع� ال���� وع��

  �ع�ر �ال�عادة وال��اب ال�ائ� وان��اح ال��رالوال ن�� وال ه� وال ح�ن بل 

_ان��وا إلى حال ه�الء ال�ی� ی��ع��ن �ال��� في روضات ال��ات وه�ا ه� 

�اب عالف�ل ال���� و��� َم� �قف�ن في ع�صات الُ�ل واله�ان وال��ف وال

  األل�� وال��ق� �ق�ً�ا فأی� ه�الء م� ه�الء؟ 

_لق� نال أص�اب ال�وضات ه�ا ال���� ألنه� اج�ه�وا في ال�ن�ا وجاه�وا 

أنف�ه� وع�ل�ا األع�ال ال�ي أرادوا بها رضا هللا ع� وجل ف�اء ال��اء الع��� 

  م� ال�ب ال����  

 �َُّ َعْ�ُه: َأنَّ َرُس�َل �َِّ َعْ� َعْ�ِ� �َِّ ْبِ� َزْ�ٍ� الَ�اِزِنيِّ َرِض _ 
َ
 َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه ي

أخ�جه  »َرْوَضٌة ِمْ� ِرَ�اِض الَ��َّةِ  َبْ�ِ�ي َوِمْ�َ�ِ�� َما َبْ�َ� «َوَسلََّ� َقاَل: 

  .)1390)،أخ�جه م�ل�(1195ال��ار�(

  

g أش�ار ال��ة و��ات��ها  

  [ال��أ]})32) َحدَائَِق َوأَْعَنابًا (31(ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفاًزا { قال هللا ع� وجل:

م�ان الف�ز، وه� ال�ف� �ال��� ون�ل _مفاًزا: م�ضع الف�ز، م�ضع ال��اة، 

   ال��ل�ب، و���ز أن ���ن م��را م���ا ��ع�ى الف�ز ، وت����ه لل�ع���
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 اْلَ�َ�اِت�� ِمْ� ال�َّْ�ل َواْألَْعَ�اب  _ال�ق��د �ال��ائ�: 
َ
َجْ�ع َحِ��َقة . َوِهي

ْحَ�اِق اْلِ��َ�ان ِبَها ُتَ��َّى  � َعَلْ�َها اْلِ��َ�ان اْلُ�ْ�ِ�َقة ِبَها , ِإلِ َواْألَْشَ�ار اْلُ�َ��َّ

ة , َوِ�ْحَ�اقَها ِبَها قَ اْلَ�ِ��َقة , َفِإْن َلْ� َتُ�ْ� اْلِ��َ�ان ِبَها ُمْ�ِ�َقة , َلْ� َ�ُقْل َلَها َحِ��

 : ِاْشِ�َ�الَها َعَلْ�َها 

  [ال�اقعة} })30َوِظّلٍ َمْمدُوٍد ({ وقال س��انه:

_ال�ق��د �ال�ل ال���ود: ه� �ّل دائ� ال ت���ه ال��� ف����ه و�ل ما ال 

انق�اع له فإنه م��ود (فال ح� وال أ� شيء ُ���� أن ُ���� األذ� 

  لإلن�ان)، 

َما ِفي الَ��َِّة «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  

س��  »َهَ�ا َحِ�یٌ� َحَ�ٌ� َغِ���ٌ »: «َشَ�َ�ٌة ِإالَّ َوَساُقَها ِمْ� َذَه�ٍ 

  : ص��حح�� األل�اني])[2525ال��م��|(

���ة فال ی��� إلى ش�� ال�ن�ا فإذا ما حاول أح�نا أن ی���ل ش�ل ه�ه ال

و�قارن ب�� ساٍق وساق و�ع��� أن الفارق ه� أن ساق ش�� ال��ة م� ذه� 

ى َصلَّ وه�ا ه� الفارق (ه�ا ال���ر خا�ئ) ألن ش�� ال��ة ��ا قال ال��ي 

   ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�

 �َُّ َعْ�ُه، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى  
َ
 َلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل: " ِإنَّ ُهللا عَ َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

ِشْ�ُ�ْ� {َوِ�ّلٍ  ِفي ِ�لَِّها ِماَئَة َسَ�ٍة، َواْقَ�ُءوا ِإنْ  َ�ِ��ُ� ال�َّاِك�ُ ِفي الَ��َِّة َلَ�َ�َ�ًة 

  )2826)،أخ�جه م�ل�(3252أخ�جه ال��ار�( ]30َمْ�ُ�وٍد} [ال�اقعة: 

��ل ال�اك� ���� ف�ها مائة عام فال �ق�عها(و�ل م��ود: أ� أن �ل ال���ة 

  م��ود مائة عام) ف�ا ه� ش�ل ج�ع ش��ة �ه�ه؟ 



14 
 

َ�ًة َ�ِ��ُ� ال�َّاِكُ� ِإنَّ ِفي اْلَ��َِّة َش�َ «َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل:  

ِ��َع، مِ    )2828أخ�جه م�ل�( »اَئَة َعاٍم َما َ�ْقَ�ُعَهااْلَ�َ�اَد اْلُ�َ��ََّ� ال�َّ

  _س�ال: ل�اذا ���ل ال��ی� ع� ال��ة ه��ا؟ 

_ألن ال�الم ع� ال��ة ی�عل� �العق��ة وال�ي ت��ها ال����، لق� �ل ال��ي 

 ف��ة وج�ده في م�ة (ثالثة ع�� عاًما) ُ���ث ال�اس َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�

م� أص�لها اإل��ان �الغ�� وال��ة وال�ار م� أم�ر ع� العق��ة فق� وال�ي 

الغ�� وعل��ا أن ن�م� به�ه األم�ر ح�ى ُن�لح العق��ة، فاإلن�ان إذا �ان 

أن �عل�  ع���ل� األش�اء فإنه س��فعه إلى الع�ل، وم� البل��ه �ق�� جازم 

 أن ه�اك ن��� ی����ه ول� ی�اله إال �الع�ل ث� ی��لف ع� الع�ل، وما ت�لف

ل� ، وال�ل�ل على ذأم�ر ال��عادة ل�عف ال�ق�� �ال�ع� ع� الع�ل إال ن���

�ا ��ان�ا �����ن في ال�ن�ا  ن��ه�حال ال�لف  فيح�� ن���  ن��أن�ا 

تع�ض ل�ا ول��ه� ل� ی����ا إلى تع�ض له� ��ا  الف��  �ان� ��او ن��� 

ع ال) على م�ع ال�ن�ا ألن �ق��ه� �ان عالً�ا فق�م�ا ن��� اآلخ�ة (اآلجا�م

ال�ن�ا(العاجل)، ه�الء ن��وا ألنف�ه� على أنه� ض��ف في ال�ن�ا أو زائ��� 

ول� �����ا ف�ها ���ًال فل�اذا ُیه���ن ب��ًتا ل� ی�وم �قائه� ف�ها؟ لق� رسخ 

ال�ق�� في قل��ه� ن���ة ل���ة ال�الم ع� ال��ة وال�ار فأخ�وا على عاتقه� 

  ال����، لق� �ان ه�ا ه� حال ه�الء  ال���� لل���ل علىمه�ة اإلع�اد 

_في ح�� أن ال�الم ع� ال��ة وال�ار أو األم�ر الغ���ة ب�جه عام أص�ح 

ال��م قل�ل جً�ا ب�� ال��ل���، فلق� انع�م ال��� ع�� ال���� و�ذا ح�ثه� أح� 

  ع� ه�ه األم�ر فإنه� ُس�عان ما ُ����ه� ال�لل وال�ه�، 

g  زرع ال��ة  

 �َُّ َعْ�ُه: َأنَّ ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� �َ َعْ� َأِبي _
َ
اَن َیْ�ًما ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

ُث، َوِعْ�َ�ُه َرُجٌل ِمْ� أَْهِل الَ�اِدَ�ِة: " َأنَّ َرُجًال ِمْ� أَْهِل الَ��َِّة اْسَ�ْأَذَن َر�َّهُ  ِفي  ُ�َ�ّ�ِ

ْرِع، َفَقاَل َلُه: ْزَرَع، َقاَل: ْ�َ�؟ َقاَل: َبَلى، َوَلِ��ِّي ُأِح�ُّ َأْن أَ َأَلْ�َ� ِ��َ�ا شِ  ال�َّ
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َ�اَن َأْمَ�اَل الِ�َ�اِل، َ�َ�ُق�ُل فَ َفَ�َ�َر، َ�َ�اَدَر ال�َّْ�َف َنَ�اُتُه َواْسِ�َ�اُؤُه َواْسِ�ْ�َ�اُدُه، 

ٌء "، َفَقاَل ُدوَنَ� َ�ا اْبَ� آَدمَ �َُّ: 
ْ
: َ��َِّ َال َتِ�ُ�ُه األَ ، َفِإنَُّه َال ُ�ْ�ِ�ُعَ� َشي ْعَ�اِبيُّ

ْرٍع، ِإالَّ ُقَ�ِش��ا، َأْو َأْنَ�اِر��ا، َفِإنَُّهْ� َأْصَ�اُب َزْرٍع، َوَأمَّا َنْ�ُ� َفَلْ�َ�ا ِ�َأْصَ�اِب زَ 

  )2348،7519أخ�جه ال��ار�( "َفَ�ِ�َ� ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

رجل م�  ذات ی�م ُ��ّ�ِث أص�ا�ه و���ه� َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َصلَّى ُهللا _جل� ال��ي 

�اس�ه فقال له: أن ُ���ثه ���ی� یُ  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�أهل ال�اد�ة فأراد ال��ي 

أن رجل م� أهل ال��ة �ع� أن دخلها ورأ� ما ف�ها م� ن��� إال أنه و�ع� �ل 

ف� أل�� ���ا ش�� أ� أل� ��ما رآه اس�أذن ر�ه في أن ی�رع، فقال له ر�ه: 

ما أن� ��ه م� ن���، فأجاب: بلى ول��ه ��� أن ی�رع، ف���ه ی�رع ول�� 

  ماذا ح�ث؟ 

ى ال��ر اس��� أ� ����د أن ألقَ�َ�اَدَر ال�َّْ�َف َنَ�اُتُه َواْسِ�َ�اُؤُه َواْسِ�ْ�َ�اُدُه: 

  وحان وق� ح�اده و�ل ذل� ح�ث في ل�ح ال��� 

ٌء "ُدوَنَ� َ�ا اْبَ� آَدمَ َ�َ�ُق�ُل �َُّ:  _
ْ
  ، َفِإنَُّه َال ُ�ْ�ِ�ُعَ� َشي

: َ��َِّ َال َتِ�ُ�ُه ِإالَّ ُقَ�ِش��ا، َأْو َأْنَ�اِر��ا، َفِإنَُّهْ� َأْصَ�ابُ   َزْرٍع، _َفَقاَل اَألْعَ�اِبيُّ

��ع ال�ي نف�ه م� صفة ال َوَأمَّا َنْ�ُ� َفَلْ�َ�ا ِ�َأْصَ�اِب َزْرٍع: فأراد أن ُی��� 

  ات�ف بها ه�ا ال�� أراد أن ی�رع في ال��ة �ال�غ� م�ا ه� ��ه م� ن��� 

_ال�اه�: أنه ما م� شيء ی���اه أهل ال��ة إال وس���ونه ع��ه�، ��ال�غ� م� 

 كل ال���� ال�� ی�قل��ن ��ه إال أنه ق� ی���ى أح�ه� شيء آخ� غ�� ال�� ی�اه 

ا �ان ه�ا ال�يء فإنه س�أت�ه في ل�ح ال��� ی�رع) أ�� َم� أراد أن (م�ال: 

  .و��ون م�قة وال مال وال ع�ل لل���ل عل�ه
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g  ُغ�ف ال��ة وخ�امها وق��رها  

بُُكْم ِعْندَنَا ُزْلفَى إِالَّ { قال س��انه وتعالى: َوَما أَْمَوالُُكْم َوَال أَْوَالدُُكْم ِبالَِّتي تُقَّرِ

ْعِف بَِما َعِملُوا َوُھْم ِفي اْلغُُرَفاِت َمْن آَمَن َوَعِمَل  َصاِلًحا فَأُوَلئَِك لَُھْم َجَزاُء الّضِ

  [س�أ] })37آِمنُوَن (

ُی��� هللا ع� وجل في اآل�ات أن ما ُ�قِ�ب إل�ه س��انه و��عل ال��ء م�� 

ی�ال�ن ال��ة وال�رجات العلى ف�ها ل�� األم�ال وال األوالد بل ه� الع�ل 

� له س��انه فه�ا فق� ه� ما �ق�له هللا ع� وجل وُ��اعفه ال�الح ال�ال

    .ل�اح�ه أضعاًفا ����ة

َلِكِن الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم لَُھْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِھا ُغَرٌف َمْبنِیَّةٌ { وقال ع� وجل:

ُ اْلِمی ِ َال یُْخِلُف �َّ   [ال�م�] })20َعادَ (تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َوْعدَ �َّ

ا ُغَ�ٌف ِمْ� َفْ�ِقَها ُغَ�ٌف َمْ�ِ��ٌَّة َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�هَ ( فل�اذا قال ر��ا س��انه:

)؟ ق�ل ذل� ح�ى ُی��� أن ال��اء س���ن ب�اء ح��قي ول�� م�اًزا فال اْألَْنَهارُ 

م�از في الق�آن وتل� عق��ة أهل ال��ة وال��اعة (اتف� أهل ال��ة وال��اعة 

على أنه ال م�از في صفات هللا، واخ�لف�ا �ال���ة للق�آن هل ��ه م�از أم ال؟ 

  ول�� الق�ل ال�اجح ه�: ال م�از في الق�آن)

إذن: ه�ا ال��ان ه� ل��اء ح��قي ح�ى ال ی��ه� أح� أن ه�ا م��د ت���ل بل 

هي غ�ف م���ة �ع�ها ف�ق �ع� وتل� هي م�ازل ال��ة ت��رج �ع�ها ف�ق 

   .�ع�

أُولَِئَك یُْجَزْوَن اْلغُْرَفةَ بَِما َصبَُروا َویَُلقَّْوَن فِیَھا تَِحیَّةً َوَسَالًما { تعالى:قال 

   [الف�قان]  })75(

َ�� ص��وا على ال�ع� ل: ال�ق��د بها م�انة في ال��ة وهي ج�اء والغ�فة

والع�اء ال�� الق�ه في ال�ن�ا فاس��ان�ا ل��ه� وخ�ع�ا ألوام�ه وص��وا على 
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أق�اره ول� �ع��ض�ا على ش�عه بل �ان�ا راض�� ��ل ما جاءه� م� ع��ه 

   .س��انه، وه�ا ه� ما ی��غي أن ���ن عل�ه حال ال��ل� ال��

، َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:   أَْهَل  ِإنَّ «َعْ� َأِبي َسِع�ٍ� اْلُ�ْ�ِر�ِّ

رِّ�َّ الْ ْهَل اْلُغَ�ِف ِمْ� َفْ�ِقِهْ�، َ�َ�ا َتَ�َ�اَءْوَن اْلَ��َِّة َلَ�َ�َ�اَءْوَن أَ  اْلَغاِبَ� ِمَ�  َ�ْ�َ�َ� ال�ُّ

ا َرُس�َل ِهللا ِتْلَ� َقاُل�ا: �َ » اْلَ�ْ�ِ�ِق َأِو اْلَ�ْغِ�ِب، ِلَ�َفاُضِل َما َبْ�َ�ُه�ْ اْألُُفِ� ِمَ� 

َ�ِ�ِه ِرَجاٌل آَمُ��ا ِ�اِ� َبَلى، َوالَِّ�� َنْفِ�ي بِ «َقاَل َمَ�اِزُل اْألَْنِ�َ�اِء َال َیْ�ُلُغَها َغْ�ُ�ُهْ�، 

ُق�ا اْلُ�ْ�َسِل��َ    )2831)،أخ�جه م�ل�(3256أخ�جه ال��ار�(  »َوَص�َّ

: أص�اب ال��ازل أهل الغ�ف: ی�ون و����ون و���لف�ن ل�ل�، ی��اءون  _

��ار �ع� ان: ال�اه� أو ال�اقي الغاب�العال�ة والغ�ف ج�ع غ�فة وهي العل�ة، 

: ل�ع� م�ازل أهل ل�فاضل ما ب��ه�أ��اف ال��اء،  األف�:ض�ء الف��، 

  .الغ�ف وعل� درجاته� ع� �اقي أهل ال��ة

أهل الغ�ف أن أهل ال��ة ی�ون أهل الغ�ف، ف َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�ُی��� ال��ي 

في م��لة عال�ة فإذا ما ن�� أهل ال��ة إلى أعلى فإنه� ی�ونه� ��ا ی�� 

  اإلن�ان وه� في ال�ن�ا ال���� ش�ی� ال��اض وه� ذاه�

: فه�اك درجات(ه� درجات ع�� هللا)، �ل م�َّا له درجة ل�فاضل ما ب��ه�  

ی�لغها أح� غ��ه�، ث� م�ازل َم� ه� دونه�،  وم��لة، فاألن��اء له� م��لة ل�

   .كٌل ح�� درج�ه وم��ل�ه

� غ�ف أص�ا�ه رضي هللا ع�ه� ع َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�_ح�� ح�َّث ال��ي 

ال��ة �� ال��ا�ة أن ه�ه الغ�ف هي خاصة �األن��اء ول��� ألحٍ� غ��ه�، 

ى، َوالَِّ�� َنْفِ�ي ِبَ�ِ�ِه َبلَ «�� ت��ن فقال: ل َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�ف��� له� ال��ي 

ُق�ا اْلُ�ْ�َسِل��َ      »ِرَجاٌل آَمُ��ا ِ�اِ� َوَص�َّ

_أ� أن: ه�ه ال�رجات العال�ة ل��� خاصة �األن��اء فق� بل م� ال���� أن 

وصل إلى درجة م� اإل��ان وال�ق�� ���ن ول��ه  أ� إن�ان��ل إل�ها 

  �ق���ّ ار وص�ق الل�أ إلى هللا ما جعله ی�لغ درجة ال�وال�ق�� والع���ة واإلص� 
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ِفي الَ��َِّة ُغَ�ًفا ُتَ��  ِإنَّ «َعْ� َعِليٍّ َقاَل: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: _ 

 َ�ا ِلَ�ْ� : ، َفَقاَم أَْعَ�اِبيٌّ َفَقالَ »ُ�ُه�ُرَها ِمْ� ُ�ُ��ِنَها َوُ�ُ��ُنَها ِمْ� ُ�ُه�ِرَها
َ
ِهي

َ�اَم، َوَصلَّ «�َِّ؟ َقاَل:  َرُس�لَ  ى ِلَ�ْ� َأَ�اَب الَ�َالَم، َوَأْ�َعَ� ال�ََّعاَم، َوَأَداَم الّ�ِ

)[ح�� األل�اني] : ح��، ال�ع�� ال���� 1984س�� ال��م��( »ِ�اللَّْ�ِل َوال�َّاُس ِنَ�امٌ 

  )1200لل�اك�()، ال����رك على ال������ 509)، ص��ح اب� ح�ان(103لل���اني(

ف�سه� ألص�ا�ه الغ�ف اش�اق� ن َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�ح�� وصف ال��ي 

إل�ها، و�ذا ما اس���ف� ال�ف� ال�يء ال���ل فإن ه�ا ���ن دل�ل على 

ى ُهللا َصلَّ ال��ي  إخ�ار، �����د بال�ن� � هاصفائها وصالحها وع�م ت�ن��

د : ��� ؟ وال�ق�� ����سارع أع�ابي ���اله ل�� �ل ه�ا ال له� َعَلْ�ِه َوَسلَّ�

  ال�الم) (ل�� أ�اب َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�قال ال�س�ل ، أصل إلى ه�ا ال���

َ َوقُولُوا قَْوًال َسِدیدًا ( قال ع� وجل: ) یُْصِلْح 70{ َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا �َّ

َ َوَرُسوَلھُ فَقَْد َفاَز فَْوًزا َعِظیًما  لَُكْم أَْعَمالَُكمْ  َویَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن یُِطعِ �َّ

  [األح�اب]  })71(

ي خ��ة ی�ل�ها ف َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�وه�ه م� اآل�ات ال�ي �ان ال��ي 

ذل� و  م�افقًا لل�� م�ان�ًا لل�ا�ل ,ال�اجة، والق�ل ال��ی� ه� ال�الم : ق�ل: 

 .)عبال ت���ع وال ت��( ���اعاة أمانة ال�ل�ة وض�ا��ها

 الق�ل ال��اف� لل��اب، أو ال�قارب له، ع�� تع�ر ال�ق��_ق�ل: 

ل�� ال�الم ول�فه، في م�ا��ة األنام، والق�ل ال����� لل��ح _ق�ل: 

  .واإلشارة، ��ا ه� األصلح

_ال ی��غي أن ی���ث اإلن�ان إال �ال�الم ال�� س���ن في م��ان ح��اته فال 

اإلن�ان ل�انه وه� م��� ال���  أح���فع ال��م، فإذا ی��م عل�ه ی�م ال ی

وأك�� ع�� ���� أن ُی�خل صاح�ه ال�ار فإن ال����ة س���ن صالح الع�ل 

وغف�ان ال�ن�ب، ف�� ��ع هللا ع� وجل ورس�له وُ���� ل�انه و��ف�ه م� 

الغ��ة وال����ة وال��ب وال�� واللع� وال�ه�� واله�� والل�� و�ل آفات الل�ان 
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أن ُ����  على الع��فله ع�له و�غف� له ذن�ه،  ن هللا ع� وجل س�ف ُ��لحفإ

  ال�الم فال�ل�ة ال���ة ص�قة 

_إ�عام ال�عام: وه� أم� �غفل ال���� م� ال��ل��� ع�ه وال�ع� 2

����ونه في أوقات �ع��ها(رم�ان على س��ل ال��ال) ول�� ال��ال ل�اذا 

  ُخ� رم�ان به�ا األم�، 

� (إ�عام ال�عام) ولأن ه�ه ال���لة ی�الها اإلن�ان ن���ة � ال��ی ب��_لق� 

عام ��ال ال على ذل� ���ن ح���اُ���د وق� مع�� له�ا الفعل، إذن الب� أن 

  ول�� في وق� دون غ��ه 

ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء { _قال تعالى: إِنَّ فَ لَْن تَنَالُوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

َ بِِھ َعِلیٌم (      [آل ع��ان] })�92َّ

_أدام ال��ام: أ� ل� ی��قف ص�امه على شه� رم�ان فق� بل أنه أك�� 3

م� ص�ام ال��افل(االث���، ال����_ األ�ام ال��� م� �ل شه�_ص�ام ی�م 

  �ع� ی�م)

_وصلى �الل�ل وال�اس ن�ام: ��ام الل�ل وه�ا ه� دأب ال�ال��� وشعار 4

  .أ�ع� ال�اس ع� ال�فاقصاح�ه  ال��ق�� وش�ف ال��م�، و

  قال ق�ادُة: ما َسِهَ� اللَّ�َل م�اف�ٌ _

  ._دوام ال��ام ُی��ي اإلخالص في القل�ب و���ف ع�ها األم�اض

  

g ق��ر ال��ة  

  ق�� م�ل ر�ا�ة ب��اء -1

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َ�اَن 
َ
َثَ�ا َسُ�َ�ُة ْبُ� ُجْ�ُ�ٍب َرِضي  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َرُس�ُل �َِّ َح�َّ

َقاَل: » َ�اَهْل َرَأ� َأَحٌ� ِمْ�ُ�ْ� ِمْ� ُرؤْ «َوَسلََّ� ِم�َّا ُ�ْ�ِ�ُ� َأْن َ�ُق�َل ِألَْصَ�اِ�ِه: 

، َوِ�نَُّه َقاَل َذاَت َغَ�اٍة:  اللَّْ�َلَة ِإنَُّه َأَتاِني «َ�َ�ُق�ُّ َعَلْ�ِه َمْ� َشاَء �َُّ َأْن َ�ُق�َّ
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.، َ�اِن، َوِ�نَُّهَ�ا اْبَ�َعَ�اِني، َوِ�نَُّهَ�ا َقاَال ِلي اْنَ�ِلْ�، َوِ�نِّي اْنَ�َلْقُ� َمَعُهَ�ا.....آتِ 

َفِإَذا ِ�� ُصُعً�ا َفَ�َ�ا َ�َ� «َقاَل: " َقاَال ِلي: َهِ�ِه َج�َُّة َعْ�ٍن َوَهَ�اَك َمْ�ِ�ُلَ� " َقاَل: 

َ�اَ�ِة الَ�ْ�َ�اءِ  ْلُ� َلُهَ�ا: َقاَل: " َقاَال ِلي: َهَ�اَك َمْ�ِ�ُلَ� " َقاَل: " قُ » َقْ�ٌ� ِمْ�ُل ال�َّ

أخ�جه  "َ�اَرَك �َُّ ِ��ُ�َ�ا َذَراِني َفَأْدُخَلُه، َقاَال: َأمَّا اآلَن َفَال، َوَأْنَ� َداِخَلُه 

  .)7047ال��ار�(

ال��ا�ة وق�ل ال��ا�ة ال�ي ر�� �ع�ها �ع�ا، وه�ا ه� ق�� ال��ا�ة:  -

  .َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ��ي ال�

  ق�� م� ل�ل� وز��ج� -2

ِ، َأنَُّه َقاَل: َسِ�ْعُ� َأَنَ� ْبَ� َماِلٍ�، َ�ُق�ُل: " َلْ�َلَة ُأْس�ِ  َ� َعْ� َشِ��ِ� ْبِ� َعْ�ِ� �َّ

اَءُه َثَالَثُة َنَفٍ� َقْ�َل جَ ِبَ�ُس�ِل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِمْ� َمْ�ِ�ِ� الَ�ْ�َ�ِة، َأنَُّه 

ُلُهْ�: َأیُُّهْ� ُهَ�؟ َفَقالَ   َأْن ُی�َحى ِإَلْ�ِه َوُهَ� َناِئٌ� ِفي الَ�ْ�ِ�ِ� الَ�َ�اِم، َفَقاَل َأوَّ

 َیَ�ُهْ� َأْوَسُ�ُهْ�: ُهَ� َخْ�ُ�ُهْ�، َفَقاَل آِخُ�ُهْ�: ُخُ�وا َخْ�َ�ُهْ�، َفَ�اَنْ� ِتْلَ� اللَّْ�َلَة، َفَل�ْ 

ُث�َّ  ......... �َّى َأَتْ�ُه َلْ�َلًة ُأْخَ��، ِ��َ�ا َیَ�� َقْلُ�ُه، َوَتَ�اُم َعْ�ُ�ُه َوَال َیَ�اُم َقْلُ�هُ حَ 

َ�اِء، َفِإَذا ُهَ� ِبَ�َهٍ� آَخَ� َعَلْ�ِه َقْ�ٌ�  ، ْ�ُلٍ� َوَزَ�ْ�َج�ٍ ِمْ� لُ َمَ�ى ِ�ِه ِفي ال�َّ

ا الَ�ْ�َثُ� ، َقاَل: َما َهَ�ا َ�ا ِجْ�ِ��ُل؟، َقاَل: َه�َ َفَ�َ�َب َیَ�ُه َفِإَذا ُهَ� ِمْ�ٌ� َأْذَف�ُ 

  ) 7517أخ�جه ال��ار�( الَِّ�� َخَ�َأ َلَ� َر�َُّ�"

ل�ل� وز��ج�: ن�عان م� ال��اه� ال����ة، أذف�: ج�� ش�ی� ذ�اء ال��ح أ�  -

  ��� ال�ائ�ة.

  

  ب�� م� ق�� -3

 �َُّ َعْ�ُه، _
َ
لَّى ُهللا َعَلْ�ِه َقاَل: " َأَتى ِجْ�ِ��ُل ال�َِّ�يَّ َص َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

َعاٌم َوَسلََّ�، َفَقاَل: َ�ا َرُس�َل �َِّ: َهِ�ِه َخِ��َ�ُة َقْ� َأَتْ� َمَعَها ِإَناٌء ِ��ِه ِإَداٌم، َأْو �َ 

َالَم ِمْ� َر�َِّها َومِ   َأَتْ�َ� َفاْقَ�ْأ َعَلْ�َها ال�َّ
َ
ْ�َها ِبَ�ْ�ٍ� ِفي  ي�ِّ َأْو َشَ�اٌب، َفِإَذا ِهي َوَ��ِّ
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)،أخ�جه 3820أخ�جه ال��ار�( "َال َصَ�َ� ِ��ِه، َوَال َنَ��َ  ِمْ� َقَ��ٍ الَ��َِّة 

  )2432م�ل�(

: قال ال��ه�ر العل�اء ال��اد �ه ق�� الل�ل� ال���ف �الق�� ق�� _

ال���� وق�ل ق�� م� ذه� م���م �ال��ه� قال أهل اللغة الق�� م� 

ال��ه� ما اس��ال م�ه في ت���� قال�ا و�قال ل�ل م��ف ق�� وق� جاء 

في ال��ی� مف��ا ب��� م� الل�ل� م��اة وف��وه ����فه قال ال��ابي وغ��ه 

�ال��� ه�ا الق�� (ص��) ال��� ال��ت ال���ل� ال��تفع (ن��) ال��اد 

ال��� ال��قة وال�ع� و�قال ��ه ن�� ون�� لغ�ان ح�اه�ا القاضي وغ��ه 

كال��ن وال��ن والف�ح أشه� وأف�ح و�ه جاء الق�آن وق� ن�� ال�جل ی��� 

  إذا أ��ا

عها إناء �ه مو�ق�ل : أن خ���ة أت�ه و صلى هللا عل�ه وسل�  �أتي ج���ل لل��ي

�عام ث� �ق�ل إذا أت�� فأبلغها ال�الم م� ر�ها وم�ي و���ها ب��� في ال��ة 

  م� ق�� وه� ال�ه� الُ��صع �ال��اه� وه�ا ُ�ع�ي ج�ال على ال��ال، 

_ول�َّا أن ن���ل ��� ���ن ال�ال ل� �ان الق�� �له به�ا ال��ل ذه� 

 ) وه�ه الآللئ ُم��فة،م�صع �ال��اه�(ال���ج�_ال�اق�ت_الل�ل�_وغ�� ذل�

ومع �ل ه�ا ال��ال �أتي شيء آخ� وه� خل� ه�ا ال���� ال���ع م� 

   .ال���(ال��ت العالي ال���ل� فه� ُ���� إزعاج) وال��� (تع� _م�قة)

  

   :ق�� الفاروق ع�� -

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َبْ�َ�ا َنْ�ُ� ِعْ�َ� َرُس�ِل �َِّ َصلَّى هللاُ  _
َ
 َعَلْ�ِه َأنَّ َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

أُ  َوَسلََّ�، ِإْذ َقاَل: ِإَلى َجاِنِ�  " َبْ�َ�ا َأَنا َناِئٌ� َرَأْیُ�ِ�ي ِفي الَ��َِّة، َفِإَذا اْمَ�َأةٌ َتَ�َ�ضَّ

ُت َغْ�َ�َتُه َفَ�لَّْ�ُ� ِلُعَ�َ� ْبِ� الَ��َّاِب َفَ�َك�ْ َهَ�ا الَقْ�ُ�؟ َفَقاُل�ا: َقْ�ٍ� َفُقْلُ�: ِلَ�ْ� 

)،أخ�جه ��3242ار�(أخ�جه ال "َل �َِّ َ�ا َرُس�  أََعَلْ�َ� أََغارُ ُمْ�ِبً�ا، َ�َ�َ�ى ُعَ�ُ� َوَقاَل: 

  )2395م�ل�(
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  :ب�� ام�أة ف�ع�ن في ال��ة -

ُ َمثًَال ِللَِّذیَن آَمنُوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َرّبِ َوَضَرَب { _قال س��انه: َّ�

نِي ِمَن اْلقَْوِم  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َوَنّجِ اْبِن ِلي ِعْندََك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َوَنّجِ

اِلِمیَن (   [ال�����] })11الظَّ

  

  ب�� ال���: -

َعْ� َأِبي ِسَ�اٍن، َقاَل: َدَفْ�ُ� اْبِ�ي ِسَ�اًنا، َوَأُب� َ�ْلَ�َة الَ�ْ�َالِنيُّ َجاِلٌ� َعَلى  _

ُ�َك َ�ا َأَ�ا ِس�َ  اٍن؟ َشِف�ِ� الَقْ�ِ�، َفَل�َّا َأَرْدُت الُ�ُ�وَج َأَخَ� ِبَ�ِ��، َفَقاَل: َأَال ُأَ��ِّ

اُك بْ  َّ� َثِ�ي ال�َّ ، َعْ� َأِبي ُ� َعْ�ِ� ال�َّْحَ�ِ� ْبِ� َعْ�َزبٍ ُقْلُ�: َبَلى، َفَقاَل: َح�َّ

، َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: ِإَذا َماَت َوَلُ� ال َعْ�ِ� ُم�َسى اَألْشَعِ��ِّ

ُ�ْ� َثَ�َ�َة ُفَ�اِدِه، َ�ُق�ُل: َ�َ�ْ� ، َ�َ�ُق�ُل�َن: َنَعْ�، �َ َ�َ�ْ�ُ�ْ� َوَلَ� َعْ�ِ��َقاَل �َُّ ِلَ�َالِئَ�ِ�ِه: 

ُل �َُّ: َ�َ�ُق�ُل�َن: َنَعْ�، َ�َ�ُق�ُل: َماَذا َقاَل َعْ�ِ��؟ َ�َ�ُق�ُل�َن: َحِ�َ�َك َواْسَ�ْ�َجَع، َ�َ�ُق� 

  )�1021(س�� ال��م� اْبُ��ا ِلَعْ�ِ�� َبْ�ً�ا ِفي الَ��َِّة، َوَس�ُّ�ُه َبْ�َ� الَ�ْ�ِ�.

_ ُی�اد� ال�ب س��انه على مالئ��ه ���أله� وه� أعل� ��ق�ل : ����� ول� 

نع� ..... ماذا قال ع��� ��ق�ل�ن ح��ك واس��جع(ال��� ع��� ��ق�ل�ن 

 ، وأخلف لي خ�ً�ا م�ها)م����ي في الله� آج�ني �_إنَّا � و�نَّا إل�ه راجع�ن_

���� على ق�ر هللا و فاإلن�ان ال�� �فق� ول�ه و���� و����� وال ���� 

و����جع فإن هللا ی�ضى ع�ه و�ذا ما رضي ع�ه وه�(ال��ان _ال���ر) فإنه 

ع� ال���ان وال ���� على اء أع�� ما�ع�ي ال�ائل�� و�ع��ا �عع��ه �

   .وه�ا ألنه سلَّ� �ق�اء هللا وق�ره قل� ���
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  م�اك� ���ة في ج�ات ع�ن -

ُ اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت { قال هللا تعالى: َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا َوَعدَ �َّ

ِ أَْكبَُر ذَِلَك  اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَمَساِكَن َطیِّبَةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن �َّ

  [ال���ة]})72ُھَو اْلَفْوُز اْلعَِظیُم (

_م�اك� ج��لة في ال��ة أع�ت ل��اد هللا ال��ق�� فإلى جان� ج�ال ه�ه 

ك� وع���ها فإن نف�س ساك��ها ���ة وه�ا أج�ل ما في األم� ألن ال��ا

ال�ع� ���� أن ���� في أماك� ج��لة ول�� ال�ف�س ل��� ���ة والقل�ب 

 عان�ن، أما في ال��ة فه� إخ�انم��لفة وال��اع ب��ها قائ� وله�ا فه� �ُ 

ُسُرٍر ُمتََقابِِلیَن َوَنَزْعَنا َما فِي ُصدُوِرِھْم ِمْن ِغّلٍ إِْخَوانًا َعلَى {

  [ال���]})47(

ح��  ة قائ�ة وال�ف�س ال ت��ل حق� وال_القل�ب صا��ة �اه�ة واألخ� 

  وال��ور ُنِ�ع ما ف�ها م� غل 

   

g  أما خ�ام ال��ة  

  [ال�ح��] )}72حور مقْصورات في اْلخياِم ({ _قال تعالى:

ْ�ِه َعْ� َأِبي َ�ْ�ِ� ْبِ� َعْ�ِ� ِهللا ْبِ� َ�ْ�ٍ�، َعْ� َأِب�ِه، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعلَ  

َفٍة،  ِإنَّ «َوَسلََّ�، َقاَل:  �ُلَها �ُ ِلْلُ�ْ�ِمِ� ِفي اْلَ��َِّة َلَ�ْ�َ�ًة ِمْ� ُلْ�ُلَ�ٍة َواِحَ�ٍة ُمَ��َّ

َ�� َ�ْعُ�ُهْ� َعَلْ�ِهِ� اْلُ�ْ�ِمُ� َفَال یَ ، ِلْلُ�ْ�ِمِ� ِف�َها أَْهُل�َن، َ�ُ��ُف ِس�ُّ�َن ِم�ًال 

  )2838أخ�جه م�ل�( »َ�ْعً�ا

_س��ن م�ًال : أ� ما ُ�عادل م��ى ارتفاعه ح�الي ع��ة ��اب�، وال���ة 

��ارة ع� ل�ل�ة م��فة، و�أن ال���ع ه�ا ُوِج� ح�ى في ال��ة ح�ى ال ُت�اب 

�ال�لل(ق��_ب��_خ��ة) فُ�ِعل �ل ه�ا �ي ی�داد ساك�ها سعادة ال�ف�س 

  على سعادة،
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_كل ه�ا ال��ال و�ل تل� الع��ة ال ت��ن إال م� ال���� ال��، ال��ان 

  ال��،

أُ { _قال ع� وجل: ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض َنتََبوَّ َوَقالُوا اْلَحْمدُ ِ�َّ

  [ال�م�] })74ِة َحْیُث نََشاُء َفنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلیَن (ِمَن اْلَجنَّ 

وُن��� م� ن���ها م�  .ن���أ م� ال��ة ح�� ن�اء: ن�ـ�ل م�ها ح�� ن�اء -

أ� م�ان ش��ا، ف�ل ال��ازل و�ل أن�اع ال���� وأل�انه م�احة لل��اد فال م���ع 

   .وال م���ر وال مق��ع، ن��� دائ� م���� م��ود ��ل أش�اله وأص�افه

    

g  أما ���ز ال��ة  

، َقاَل: َقاَل ِلي َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:   " َعْ� َأِبي ُم�َسى اْألَْشَعِ��ِّ

؟ - اْلَ��َِّة َأْو َقاَل: َعَلى َ�ْ�ٍ� ِمْ� ُ�ُ��زِ  - َ�ِلَ�ٍة ِمْ� ُ�ُ��ِز اْلَ��َّةِ َأَال َأُدلَُّ� َعَلى 

  )2704أخ�جه م�ل�( »ُق�ََّة ِإالَّ ِ�ا�ِ َال َحْ�َل َوَال «َفُقْلُ�: َبَلى، َفَقاَل:  "

  ل�اذا ُتع� ه�ه ال�ل�ة ��� م� ���ز ال��ة؟ -

: ألنها ت��ل مع�ى االس��الم وال�ف��� إلى هللا تعالى واع��اف قال العل�اء 

�اإلذعان له س��انه وأنه ال صانع غ��ه وال راد ألم�ه، وأن الع�� ال ��ل� م� 

أم� نف�ه شيء فال �����ع أن ی�فع ع� نف�ه ض� أو ��ل� ل�ف�ه أ� نفع، 

  فاالس��الم ال�امل وال�ف��� ال�ام ف�ه�ا ت�ح�� � ع� وجل 

ف�ا مع�ى ال��ل: ال��ل ه� ال���ة وال��لة، فال ح��ة وال ح�لة وال _

  اس��اعة إال �����ة هللا س��انه 

  _وق�ل في مع�اها: أ� ال دفع ش� وال ق�ة في ت���ل خ�� إال �ا� 
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_و�أن ال�ع�ى: أنه ال ت��ل م� مع��ة إلى �اعة إال �إذن هللا، وال ت��ل 

، ال ت��ل م� ��ل وخ��ل وتع� م� دفع ش� إلى جل� خ�� إال �إذن�

  وع�� ع� أداء ال�اعة إلى ن�ا� و��ام و���ال على هللا إال �ا� 

_فالع�� ی���أ م� ح�له وق�ته فه� ال �����ع ال���ة إال إذا أذن له ر�ه في 

تل� ال���ة ��ا أنه ال �����ع ال���ل م� مع��ة إلى �اعة، وال م� ه� 

ر، وال م� جهل وع�م فه� ع� هللا إلى ون�� وح�ن إلى سعادة وان��اح ص�

وفه� أس�ائه وصفاته والع�ل به�ا العل� إال �إذن هللا وع�نه  راسخ رص�� عل�

       .وم�ده وت���قه، وله�ا ق�ل أن ه�ه ال�ل�ة ��� م� ���ز ال��ة

_�ع� ال�اس إذا ما رأ� أنه حق� ن�اًحا وسعي فإنه ی��� ه�ا ال��اح إلى 

ْنَساَن َلَیْطغَى ({ حالة اس�غ�اءم�� س��ه و�ال�الي فه� في  ) أَْن 6َكالَّ ِإنَّ اْإلِ

  [العل�] })7َرآهُ اْستَْغَنى (

فََقاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَى {  _االس�غ�اء ه� لغة ال��اب�ة ��ال ف�ع�ن إذ قال

  [ال�ازعات]})24(

َ قَْد أَْھَلَك َقاَل ِإنََّما أُوتِیتُھُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي { _وقارون إذ قال: أََولَْم یَْعلَْم أَنَّ �َّ

ةً َوأَْكثَُر َجْمعًا َوَال یُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِھُم  ِمْن قَْبِلِھ ِمَن اْلقُُروِن َمْن ُھَو أََشدُّ ِمْنھُ قُوَّ

  ]لق��ا[ })78اْلُمْجِرُموَن (

g أما ُف�ش ال��ة فإن م�ها ال��ض�نة وال��ف�عة وال��ف�فة   

  [ال�اقعة])}15علَى سرٍر موُضوَنة ({ قال تعالى:

  [ال��ر])}20متَّكئني عَلى سرٍر مصفُوَفة وَزوجناهم ِبحوٍر عني ({ _وقال ع� وجل:



26 
 

  [الغاش�ة])}13فيها سرر مرُفوعٌة ({ :_وقال س��انه

  َقْ� ُجِعَلْ� ُصُف�ًفا            :_ال��ف�فة

  _ال��ف�عة: العال�ة  

_ال��ض�نة: ُس�ر م���جة، ق� أدخل �ع�ها في �ع�، ��ا ی�ض� حل� 

  .ال�رع �ع�ها ف�ق �ع� م�اعفة، وق�ل: م�م�لة �ال�ه�

  _وال��ارق م�ف�فة: وهي ال�سائ� وال��اف� 

  _م����� على األرائ�: واالت�اء ُ��ع� �ال�احة وع�م االن�غال 

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت َقَواِریَرا (َویَُطاُف { _قال تعالى: ) 15َعلَْیِھْم ِبآنِیٍَة ِمْن فِضَّ

ٍة قَدَُّروَھا تَْقِدیًرا (   [اإلن�ان] })16قََواِریَر ِمْن ِفضَّ

_األك�اب م� ف�ة و�ال�غ� م� ذل� هي شفافة �اه�ها ال ُ��في ما في 

  �ا��ها، وأك�اب أخ�� م� ذه�، وال��اف(األواني) م� ذه� أ�ً�ا 

   ._ال�الم ع� ال��ة ���ل و�ع�� أ� ل�ان أن ُی���ه حقه

  س��ان� الله� و����ك أشه� أن ال إله إال أن� أس�غف�ك وأت�ب إل��

   

        

  

      


