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

َهُ� أن َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال َهاِدَ� َلُه َوَأشْ 

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

  

ال��� � ال�� جعل ج�ة الف�دوس ل��اده ال��م��� ن�ال و���ه� لألع�ال 

ال�ال�ة ال��صلة إل�ها فل� ی���وا س�اها شغال, وسهل له� ��قها ف�ل��ا 

ل إن قه� وأس��ه� إ�اها ق�ال���ل ال��صلة إل�ها ذلال خلقها له� ق�ل أن ��ل

ی�ج�ه� وحفها �ال��اره وأخ�جه� إلى دار االم��ان ل��ل�ه� أیه� أح�� ع�ال 

وجعل م�عاد دخ�لها ی�م الق�وم عل�ه وض�ب م�ة ال��اة الفان�ة دونه أجال 

وأودعها ماال ع�� رأت وال أذن س�ع� وال خ�� على قل� ��� وجالها له� 

ي هي أنف� م� رؤ�ة ال��� و���ه� ��ا أع� ح�ى عای��ها �ع�� ال����ة ال�

له� ف�ها على ل�ان رس�له فهي خ�� الُ��� على ل�ان خ�� ال��� و�ّ�ل له� 

  .ال���� ���نه� خال�ی� ف�ها ال ی�غ�ن ع�ها ح�ال

  

  

  

 ةوصف الجن 
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  �ق�ل ال�اع�: 

 و�ن ضاق� ال�ن�ا عل�� �أس�ها *** ول� �� ف�ها م��ل ل� �عل�

 فإنَّها *** َم�اِزَل�ا اُألوَلى وِف�ها الُ�َ��َّ�ُ ف�يَّ َعَلى َج�َّاِت َع�ٍن 

 العُ�وِّ َفَهل َتَ�� *** َنعُ�د إَلى أو�َاَن�ا َوُن�لِّ�ُ 
ُ
  وَل��َّ�ا َس�ي

_إنها ال��ة ال�ي اش�اق لها ال���اق�ن، وع�ل لها العامل�ن، وش�� إل�ها 

 ها�عال����ون، واج�ه� ل��الها العاقل�ن، ف�ا م� إن�ان عاقل م�ل� ���ع 

ن���ها وما أع�ه هللا له ف�ها م� ال���� ال���� وال��امة ال�ائ�ة وال��� ع� و 

ال���� ث� ��غل نف�ه �ال�ن�ا، ول�� ما ُشغل ع�ها أح� إال ل�هله بها ول� أنه 

م� ن��� وخ�� وسعادة وُق�ة ع�� وصفاء نف� وان��اح ص�ر  هاعل� ما ف�

�أل دار ال�قاء والع�� و�ل أذ� ما وُ�ع� ع� ال��ر والغ� واله� وال��� ال�� �

   .تعل� قل�ه �ال�ن�ا

م� ن�� وه� وح�ن واك��اب فقل�ب ال�اس معلقة �ال�ن�ا رغ� ما ف�ها 

 !!وم��الت

و��� ��ل� وق� قال س��انه  ؟َسِلَ� أح� م� ه�ه الُ��غ�ات واله��م وهل 

ْنَ�اَن ِفي َ�َ�ٍ� ({ وتعالى:   ![ال�ل�]})4َلَقْ� َخَلْقَ�ا اْإلِ

ْنَ�اُن ِإنََّ� َ�اِدٌح ِإَلى َر�َِّ� َ�ْ�ًحا َفُ�َالِ��ِه { وقال ع� وجل: َ�ا َأیَُّها اْإلِ

  [االن�قاق]})6(
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ث في ال�ن�ا؟ م� الُ��ال أن ���ال��اة ل��� �ف� ت��� _ف��� ��ل� بل 

  ه�ا 

�ان اإلندفع _ول��ها ال�ف� وال���ان واالن�غال �ال�ا�ل ع� ال�� ه� ما 

  األم� ال�� ُخِلَ� م� أجله  �انن�إلى 

 أن�_فال��ة م�ل�قة �الفعل وتل� هي عق��ة أهل ال��ة وال��اعة في ه�ا ال

و��ا ال�ار فه�ا م�ل�ق�ان ال �ف��ان، وال��ة ُخلق� لل��ل� ول�� لغ��ه أ� 

   .للع�� ال��ح� الُ��قي ال�� عل� ���ة ه�ه ال�لعة ال����ة

g  ال���� ما ال ع�� رأتوال��ة ت���� لل��اد فف�ها م�:   

 �َُّ َعْ�ُه، َعْ� َرُس�ِل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� قَ 
َ
اَل: " َقاَل َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

اِلِ��َ�،  �َُّ َتَ�اَرَك َوَتَعاَلى: ، َوَال ُأُذٌن َأْت َما َال َعْ�ٌ� رَ أَْعَ�ْدُت ِلِ�َ�اِد� ال�َّ

" اْقَ�ُءوا ِإْن َأُب� ُهَ�ْ�َ�َة:  ]116[ص:َ�َ� َعَلى َقْلِ� َ�َ�ٍ� " َقاَل َسِ�َعْ�، َوَال خَ 

 َلُهْ� ِمْ� ُق�َِّة أَْعُ��ٍ {ِشْ�ُ�ْ�: 
َ
  ] " 17ل���ة: [ا }َفَال َتْعَلُ� َنْفٌ� َما ُأْخِفي

  )2824)، أخ�جه م�ل�(4779أخ�جه ال��ار�( 

و�ال�غ� م� ه�ا ن�� ال���� ی��غل�ن ع�ها ��فاسف األم�ر بل و���غل�ن 

  ع�ها �اله��م أ�ً�ا وه�ا ه� األم� األف�ع والُ��جع للقل�ب 

_لق� شغل� القل�ب ع� ال��ة �ال��اكل واله��م وأم�ر ال�ن�ا ال��ع�دة وال�ي 

أك��  ن ال ت��هي فال ��اد ال��ء �ف�غ م� حل م��لة إال و��� غ��ها وق� ت�� 

م� سا�ق�ها، ه�ا أد� إلى االن�غال ع� ه�ا ال���� ال���� ال�� أع�ه هللا 

   .س��انه ل��اده ال�ال���

ُ�َها َوَال ِمْ�َل اْلَ��َِّة َناَم َ�الِ : َما َرَأْیُ� َأنَُّه َ�اَن َ�ُق�لُ  َهِ�ِم ْبِ� َح�َّاَن اْلَعْ�ِ��ِّ  َع�ْ _

  .ِمْ�َل ال�َّاِر َناَم َهاِرُ�َها
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لق� �ان ی�ع�� إذ ��� إلن�ان ��ل� ال��ة و��ام و��� له أ�ً�ا أن ���ن 

خائًفا م� ال�ار ومع ه�ا ی�ام، ی�ع�� م�� �عل� ن��� ال��ة ث� ی�ام وال �ع�ل 

� في م�انه وال �ع�ل �ق�ر لها و��� ��اف على ال���قة م� ال�ار ث� ���

   .ه�ا ال��ف ف���� م�ه

_فل� أن ش�ً�ا ق�ل له أنها ه�اك في آخ� ال���� ال�� ت��� ��ه ل��ص 

معه� أسل�ة و�����ون َم� ��� به� ح�ى �ع��ون عل�ه و��ل��نه ما معه 

؟ ل� ��ل� ه�ا ال���� ول�� ه�ا فق� بل أنه  ��ن ردة فعلهف��� س�

س���ع� له� ��ل ما أوتي م� أش�اء م�احة ل�أم�� نف�ه وال��اة م�ه�، أما 

   .ع�م االك��اث فإنه �ع�ي ع�م ال���ی� ل�ا ُ�قال

_إذن م� الع��� أن ���ن ل�� اإلن�ان ت��ی� ب�ج�د ال�ار وما ت��ف �ه 

�ه م� ع��ة و�ال�غ� م� ذل� ��ُل� ��اعة وت��ی� ب�ج�د ال��ة وما ت��ف 

  .إلى ال��م

��ِ : _ال��ة في اللغة تع�ي ل و��خل ف�ها ال�� ال���قُة ذاُت ال�َّْ�ِل وال�َّ

  والع��

: إذا خل� ال���قة م� أش�ار الع�� وأش�ار _وم� عل�اء اللغة َم� قال

  ال��� فال ُ�قال أنها ج�ة

  ا ُ�قال أنه ج�ة : �ل م�ان �ه أش�ار ���فة ج�ً خ�اآل �ع�الوقال _

_وأصل ال����ة م� ال���، وله�ا ُ�قال ع� ال���� في ��� األم أنه ج��� 

فل�اذا ُ��ل� عل�ه ه�ا االس� ؟ ألنه ُم���� في ��� أمه، و��ا ُ�قال ع� ال�� 

ی�ون  �هأنه� ج� فل�اذا ؟ ألنه� م����ون ع� األع�� فال ی�اه� ال��� ول��

  ال���

االس� العام ال���اول ل�ل� ال�ار وما اش��ل� عل�ه : _أما ال��ة اص�الًحا فهي

   .األع�� م� أن�اع ال���� والل�ة وال�ه�ة وال��ور وق�ة
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_ف�ل أن�اع ال���� وأن�اع الل�ات ی�ج� في ال��ة، فف�ها ال��ور وق�ة الع�� 

وال�ه�ة وال�عادة وال�احة، �ل شيء ���� أن ُ��ق� ال���� وال�عادة م�ج�د 

في ال��ة(ما ُیَ�َ��ر_وما ال ُی���ر) ول�ل� فإن ال��ة لها أس�اء ����ة جً�ا 

�ها س�اء ذ�األ ه�هأ الق�آن، ق� �غفل ع�ها ال�ع� م�َّا مع أن�ا م�ل��� نق� 

  .ال�ح�� في الق�آن

  

g :م� أس�اء ال��ة  

َالِم ِعْ�َ� َر�ِِّهْ� َوُه�َ { قال س��انه وتعالى: :(دار ال�الم) -1  َلُهْ� َداُر ال�َّ

  [األنعام]  })127َوِل�ُُّهْ� ِ�َ�ا َ�اُن�ا َ�ْعَ�ُل�َن (

َالِم َوَ�ْهِ�� َمْ� َ�َ�اُء ِإَلى ِص َ��َُّ َیْ�ُع� ِإَلى َداِر { _قال جلَّ ذ��ه: َ�اٍ� ال�َّ

  [ی�ن�]  })25ُمْ�َ�ِ��ٍ� (

  _ب�َّ� ال�� ت�ارك وتعالى أنها دار ال�الم فل�اذا أ�ل� عل�ها ه�ا االس�؟ 

_ال�الم ه� اس� م� أس�اء هللا تعالى وق� أ�ل� على ال��ة ه�ا االس� فل�اذا؟ 

ض ون��، و��ا هي سالم م� _ألنها سالم م� �ل آفة وع�� وُم�غِّ� وم� 

كل تع� ولغ� وغ��ة وم��الت وص�اع وق�ال وه� وغ�، وم� �ل شيء ���� 

أن ���ن م� شأنه إح�اث اله� وال��� وال��� ل�اح�ه في ال�ن�ا ول� ن�� 

  .���� فإن ال��ة ت�ل� م�ه فهي سالم م� �ل ه�ا

اِلَ�اِت َج�َّاٍت تَ َوُأْدِخَل الَِّ�یَ� آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا { قال ر��ا س��انه: ْ�ِ�� ِمْ� ال�َّ

  [إب�ا���]  })23َتْ�ِ�َها اْألَْنَهاُر َخاِلِ�یَ� ِف�َها ِ�ِإْذِن َر�ِِّهْ� َتِ��َُّ�ُهْ� ِف�َها َسَالٌم (
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  ح�ى ال���ة ف�ها ب�� ال��اد سالم فل�اذا؟ -

أن ال��� ال�� یلقي ال�الم : أ� (ت��ة ال��ل���) مع�ى إلقاء ال�الم

ألنه ُ�عل�ه أنه ل� �أت�ه م� ناح��ه إال  األم� واآلمان ل�� ��ل� عل�ه�ع�ي 

  أو ���ه�ه ل��� فل� ی�ذ�ه أو ���ه ا

�َّاِتِهْ� َج�َّاُت َعْ�ٍن َیْ�ُخُل�َنَها َوَمْ� َصَلَح ِمْ� آَ�اِئِهْ� َوَأْزَواِجِهْ� َوُذرِّ _قال س��انه:{ 

) َسَالٌم َعَلْ�ُ�ْ� ِ�َ�ا َصَ�ْ�ُتْ� َفِ�ْعَ� 23ُ�ّلِ َ�اٍب (َواْلَ�َالِئَ�ُة َیْ�ُخُل�َن َعَلْ�ِهْ� ِمْ� 

اِر (   )}[ال�ع�] 24ُعْقَ�ى ال�َّ

_و��ا ال�الئ�ة ی�خل�ن عل�ه� م� �ل �اب و��ل��ن عل�ه� ��ق�ل�ن سالٌم 

  عل��� ��ا ص��وا 

_فق� �ان ه�اك ص�ٌ� في ال�ن�ا، ص�ٌ� ع� ال�ع��ة، وص�ٌ� على ال�اعة، 

ال و  -وال هلع  -وال ج�ع  -(فال ف�ع  هللا واالب�الءاتأق�ار  وص�� على

   .ش���)

لق� ص��وا في ال�ن�ا على ما ف�ها رغ� ما أصابه� ف�ها م� م�غ�ات وض�� 

    :ملسو هيلع هللا ىلصو��ر ول�� �� س���ل عه�ه� �ال�ن�ا؟ ال ت���ا ح�ی� رس�ل هللا 

ْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل: َصلَّى ُهللا َعلَ َعْ� َأِبي َسَلَ�َة، َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َأنَّ َرُس�َل �َِّ 

ْ�ِع��َ أَْعَ�اُر ُأمَِّ�ي « �ِّ�َ�، ِإَلى ال�َّ   »�ُز َذِل�َ ، َوَأَقلُُّهْ� َمْ� َ��ُ َما َبْ�َ� الّ�ِ

)، ص��ح اب� 3550)[ح�� األل�اني] ح�� ص��ح، س�� ال��م��(4236س�� اب� ماجة(

  )2980ح�ان(

ول� ف�ض�ا أن ع�� ش�� ما ه� س�ع�� عاًما وحاول�ا أن ن��� له 

  ؟ سعادة صا��ةال�اعات ال�ي ق�اها في 

��ن ی�قى س، م�حلة ع���ة ال �فقه ف�ها اإلن�ان أ� شيء ،أول ع��ة أع�ام 

ع��ون ( ، فل� اق��ع م�ها ث�ان�ة ساعات في ال��م لل��م فإن ثل� ع��هاعام

�ه (أر�ع�ن عاًما) ث� ُ�ق��ع م� ه ى ال�ل�ان اآلخ�انعاًما) ق�اه في ال��م و��ق
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ى في واألوقات ال�ي ُتق�ة وال�عل� وال�عي ل����ل ال�زق ال��ة أوقات ال��اك� 

  والق�ل والقال، وال��� وال��ن اله��م وال��اكل 

في سعادة صا��ة م� م��ل ث� �ع� �ل ه�ا �� س���ن ال�ق� ال�� �ق��ه 

��قة وح�ى نعل� إلى أ� م�� ن�� ن��ع ال��ة ه�ه هي ال� ال��ع�� عاًما؟

إنه م� أغ�� الغ�� أن ی��ع ال��ء دار ال�الم وال�عادة وال���� فب��� ���، 

م� أح� سال� وما م� أح� ��� عل�ه به�ا ال�قاء األب�� وال�� ال ی��هي، ف�ا 

، و�الفعل ت��لف االب�الءات م� ش�� ألخ� وق� وه� خاٍل م� االب�الء

وم� ال�����ل أن ت�ف� ال�ن�ا ول�� ال���� أن ال���ع دائ�ًا في اب�الء 

 واألن��اء وه� أف�ل ال��� ملسو هيلع هللا ىلصألح�، ول� �ان ه�ا م��ً�ا ل�ف� ل�س�ل هللا 

  ملسو هيلع هللا ىلصع�� هللا س��انه، و�ذا ل� ت�� ال�ن�ا ق� صف� لألن��اء وال ال�سل وال ال��ي 

  ؟�اد هللا إلى هللا فهل س��ف� ل�ا� وه� أح�

  

 اتالءب�االوال���الت واله��م و  اتمل��ة �ال��اع ملسو هيلع هللا ىلصلق� �ان� ح�اة ال�س�ل 

  فهل س��ف� وت�ل� ل�� ه� دونه م� ال���؟ ملسو هيلع هللا ىلصوه� ال��ي 

  ل�اذا؟ أح��وله�ا فإن ال��� ال�اس� ه� ��ارة ع� ش�� 

 نع�ة و��ه هللا ألنه ل� ی�ن األم�ر ����ان ص��ح، فه� ���� إن�ان على

  إ�اها في دار ال�قاء وال�ع� وال��� والع�اب فعالما ����ه؟

_أ� نع�ة) في ح�� أن ه�ه ال�ع�ة (ب��_س�ارة ه� ����ه على نع�ة �اه�ة

ال�اه�ة �قف ورائها اب�الءات ُرِزق بها صاح� ال�ع�ة وال ِق�ل له�ا ال�اس� بها 

�ة الءات م���ة غ�� �اهوال �����ع أن ی���لها، ف�اح� ال�ع�ة ل��ه اب�

   .لل�اس ��ا ت�ه� ال�ع�ة

وله�ا فإن ال�اس� إن�ان غ�ي إذ ��� ن��ن في دار ال�قاء وال�ع� والع�� 

  ث� �ع�ق� أن ه�اك َم� ُرِزق �ال�عادة ال�املة، ه�ا األم� م����ل أن ���ث 
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��ه و��� أن غ نع�ة ما�ق�ه فاإلن�ان ال�� ت وال���قة أن ال�ف�س ض��فة

 م� ِنَع�ْ  اآلخ���ما ع�� أ� شيء إال  رؤ�ة��اب �ع�م  ه�ه ال�ع�ةل��ه 

  �ا بها.ال�ي ُرزق اب�الءاته�و�ال�الي ال ی�� سائ� 

����ة ل�ج� أنه ��ا أع�ي في جان� ع�� ال_ أنه ن�� ل�اح� ال�ع�ة �

فالب� أن ���ن ق� ُسِل� أو ُحِ�م في جان� آخ� ألنه م� ال�����ل أن ت�ف� 

   .ال�ن�ا ألح�

  .ة فهي دار ال�الم ��ا س�اها ر��ا س��انه وتعالى��أما ال

  

g :وم� أس�ائها أ�ً�ا  

ُقْل َأَذِلَ� َخْ�ٌ� َأْم َج�َُّة اْلُ�ْلِ� الَِّ�ي ُوِعَ� { قال ع� وجل: :( دار ال�ل�)-2

     [الف�قان]})15اْلُ��َُّق�َن َ�اَنْ� َلُهْ� َجَ�اًء َوَمِ��ً�ا (

س��� ب�ل� ألن أهلها ال ��ع��ن ع�ها، واش�قاقه _فل�اذا س��� ج�ة ال�ل�؟ 

  �هاف (وال�ع� �ع�ي: ال�ف�)، ال ی����نها فه� �اق��م� ال�ل� وه� دوام ال�قاء

َ�اوَ { _قال تعالى: اُت َوَأمَّا الَِّ�یَ� ُسِعُ�وا َفِفي اْلَ��َِّة َخاِلِ�یَ� ِف�َها َما َداَمِ� ال�َّ

  [ه�د]})108َعَ�اًء َغْ�َ� َمْ�ُ�وٍذ ( َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّ�َ 

  [ص]})54ِإنَّ َهَ�ا َلِ�ْزُقَ�ا َما َلُه ِمْ� َنَفاٍد ({ وقال س��انه:

  أ�: ال ی�ف� في ح�� أن رزق الع�� في ال�ن�ا ی�ف�

_م�ال: ش�� �أكل ال��م ما ���ه�ه فإذا ما تق�م �ه ال�� وأص�� ���ض 

، ه� ���ل� ال�ال ول��ه ال �����ع أن ما فق� ���عه األ��اء م� �عام مع��

�أكل والع�� ����ن ل��ه ال��ة وال ��ل� ال�ال ل����� ما ���ه�ه، ��ا أن 

   .ت�د �ل ه�ه األم�رال�زق ُ�ق�ع �ال��ت، أما في ال��ة فال 
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ْألَْنَهاُر ُأُكُلَها اَمَ�ُل اْلَ��َِّة الَِّ�ي ُوِعَ� اْلُ��َُّق�َن َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�َها { قال جلَّ ذ��ه:

  [ال�ع�] })35َداِئٌ� َوِ�لَُّها ِتْلَ� ُعْقَ�ى الَِّ�یَ� اتََّقْ�ا َوُعْقَ�ى اْلَ�اِفِ��َ� ال�َّاُر (

ال ی�ف� أ�ً�ا، ف�ل ال���� و�ل أص�اف ال�عام ال م���� دائ�  ف�ها _األكل

��هه ق� �فأح� أن �عام ال�ن�ا مه�ا �ان ُ���ه �عام ال��ة،  ���ت��هي، وال 

  ال���قة.ال ���هه في في االس� ول��ه 

_و��ا أن ال�عام م���� فإن ال�ل أ�ً�ا م����، ففي ال�ن�ا ق� ��ل� 

ال��� ت�� ش��ة ل����ل ��لها ث� �ع� ف��ة ت�ه� ال��� في ات�اه آخ� 

ف��ه� ال�ل ع� ه�ه ال���ة و��� ه�ا ال��� نف�ه م�اجه ل��ارة ال���، 

� وال ح�ارة ت�ذ� ال��اد، وال ع�ق ُ��ع� اإلن�ان أما في ال��ة فال ش�

  ة���ال���، �ل ه�ه م�غ�ات ت�ج� في ال�ن�ا وال ت�ج� في ال

ُهْ� ِف�َها َنَ�ٌ� َوَما ُهْ� ِمْ�َها ِ�ُ�ْ�َ�ِج�َ� { _قال س��انه: َال َ�َ��ُّ

   [ال���]})48(

َ� ِ�ُ�ْ�َ�ِج�َوَما ُهْ� ِمْ�َها { _ال ���ج�ن م�ها، ف�ا وجه ال��ال في ق�له :

)48({.  

_اإلن�ان في ال�ن�ا ����ه أن �����ع �أش�اء وأم�ر ول��ه �عل� أنه س�أتي 

  عل�ه وق� س����ها وُ�فارقها وه�ا ُ��ع� �ال��ن ألنه شع� �ال��عة،

�� ة �ق�ل ر��ا وما ه� م�ها ����ج��ة ففي ال��_وه�ا ه� الف�ق ب�� ال�ن�ا وال

أ� ل� ُ���جه� أح� م� ه�ا ال���� ال���� وه�ا في ح� ذاته ن��� ح�� 

ال�ع�ر �أن ال���� ال�� ه� ��ه ل� ُ��ل� م�ه� ول� ی���عه أح� م�ه� فه� 

     .م�ه� م� سل�ه�م����� ��ه م� غ�� قل� وال خ�ف 

��ف وع�م ال��ع� �األم� _في ال��ة �����ع اإلن�ان ��ل ه�ا ال���� وه� 

م� ال�ل�، ففي أ� وق� ���اق أح� أهل ال��ة إلى شيء ف����ه أمامه م� 
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غ�� أن ی��ل في ذل� ول� أقل م�ه�د وذل� على ع�� ما �ان ���ث في 

  ال�ن�ا 

g :وم� أس�ائها  

ِ الَِّ�� َأْذَهَ� َع�َّا { :قال تعالى :(دار ال�قامة) -3 َ�َ�َن ِإنَّ الْ َوَقاُل�ا اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

َ�ا ِف�َها 34َر�ََّ�ا َلَغُف�ٌر َشُ��ٌر ( ) الَِّ�� َأَحلََّ�ا َداَر اْلُ�َقاَمِة ِمْ� َفْ�ِلِه َال َ�َ��ُّ

َ�ا ِف�َها ُلُغ�ٌب (   [فا��]})35َنَ�ٌ� َوَال َ�َ��ُّ

دار ال�قامة: أ� م����� ف�ها، وال�ن�ا أ�ً�ا ُ���� اإلن�ان ف�ها ول�� م�تها  -

س��ق�ي(ما ب�� ال���� وال��ع��) ول��ها مل��ة �ال��غ�ات(ن�� م��ودة و 

_ تع�_ض��_آالم_م�اكل_ه� وغ�_وح�ن) ول� ن��نا إلى أ� م�عة م� 

ُم�ع ال�ن�ا ف���� أن اإلن�ان ُ�عاني ق�ل ت���لها و�عاني أ�ً�ا �ع� ال���ل 

ل�� ا عل�ها والف��ة ال�ي �����ع ف�ها به�ه ال��عة قل�لة إذا ما ���� �ال�ع�

 أصا�ه ق�لها و�ع�ها، فه�ا ال�ع� أك�� ����� جً�ا م� ل��ات ال�عادة ال�ي

  .ت�لل�ه

 ال�ار س���الى هنه في ه�أ_أما ال��ة فإن اإلقامة ف�ها س���ن دائ�ة، ��ا 

ال و على الع�� ال���ات فال ت�ق�ع وال ت�ول أبً�ا، فع�اء ی��عه ع�اء ال ی�ق�ع 

، ُ�وٍذ }َعَ�اًء َغْ�َ� َم�ْ  {ال�عادة وع�م االع��اد عل�های���ر وه�ا ���ن ل���ی� 

 ف�ل نع�ة ت���د ��ا في ذل� ال��ل ال���ل للع�� وث�ا�ه ال���ة و��ا الع�اء

وال��ور وال���� ال�ف�ي ی���د، سعادة على سعادة وس�ور على س�ور �����ة 

  .ال نعل�ها

  قال؟ال��ئ�ة ف�اذا �ُ ق� ���ث تل��� م� ال���ان على �ع� ال��اد في ه�ه 

ع��ما أدخل ال��ة وأس�� الق��ر وأرت�� ال��اب ال���ة وأر�  ی��ادر س�ال:

  ؟���ث ع��� حالة م� ال�للق� م� ال���� ��ا و��ا س�أتي علي وق� و 
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اإلن�ان م��� ���ى م��� ال�لل وه�ا م�ج�د في ال�أس، عقل خل� هللا في 

 د� إلىل شيء م�ة ���لة فإنه ی� وه� �ع�ي أن اإلن�ان إذا ما داوم على فع

، ه�ا ال�هاز م�ج�د ع�� اإلن�ان في ال�ن�ا ح�وث حالة م� ال�لل والف��ر

ح�ى ال ی��� إلى ال�ن�ا و�ال�غ� م� وج�ده إال أن ال���� �الفعل ق� ر���ا 

ا، هلل�ن�ا، ف�ع ال��� واله��م وال��اكل واالب�الءات ن�� ال������ ی�����ن ب

  ؟اء ع� وجل ع� ال��اد �ل ه�ه األش�ف�اذا ل� رفع هللا

_ أما في ال��ة فإن ه�ا ال��ء ُم���ع ول�� م�ج�د و�ال�الي ال ���ث ال�لل 

م� ه�ه ال�ع� ال�ي ت���د وال ت���ر، فأن�اع ال��ور م���دة وأن�اع ال�عادة 

م��لفة، و��ا أن�اع ال���� رغ� أنه دائ� وم���� إال أنه ُم�غ�� فال َ�َ�ل 

  �ه م�لًقا وذل� ل�����:اإلن�ان �

  فق� ان��ع م�ه في ال��ة عقل_ع�م وج�د ال��ء ال����ل ع� ال�لل في ال1

_هللا س��انه على �ل شيء ق�ی� وم� ال�����ل أن ُی�ِجْ� ال�لل في ال��ة 2

� ع�� الع�وال��� ل�اذا؟ ألن ال�لل صفة نق� وهي ُتْ�ِ�ث ن�ع م� ال��ر 

   .وه�ا ال ی�ج� م�لًقا في ال��ة

g :وم� األس�اء  

) ِعْ�َ�َها َج�َُّة 14ِعْ�َ� ِسْ�َرِة اْلُ�ْ�َ�َهى ({ قال ع� وجل: :(ج�ة ال�أو�) -4

  .[ال���] })15اْلَ�ْأَو� (

  فل�اذا س��� به�ا االس�؟

: (هي ال��ة ال�ي �أو� إل�ها قال ع�اء ع� اب� ��اس رضي هللا ع�ه�ا

  ج���ل وال�الئ�ة). 

  : (هي ج�ة تأو� إل�ها أرواح ال�ه�اء). وقال مقاتل

  : (ج�ة ال�أو� ج�ة ف�ها ��� خ�� ت�عى ف�ها أرواح ال�ه�اء)وقال �ع�

  .: �أو� إل�ها أرواح ال��م���وق�ل
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  .و�لها أق�ال م�قار�ة فل�� ف�ها ت�اد

َسِ��ِل  َوَال َتْ�َ�َ��َّ الَِّ�یَ� ُقِ�ُل�ا ِفي{ (أرواح ال�ه�اء) قال س��انه وتعالى: -

ِ َأْمَ�اًتا َبْل َأْحَ�اٌء ِعْ�َ� َر�ِِّهْ� ُیْ�َزُق�َن (   [آل ع��ان]  })�169َّ

�َّ الَِّ�یَ� ُقِ�ُل�ا ِفي َوَال َتْ�َ��َ {َسَأْلَ�ا َعْ�َ� ِهللا َعْ� َهِ�ِه اْآلَ�ِة: َعْ� َمْ�ُ�وٍق، َقاَل: 

] َقاَل: َأَما ِإنَّا 169 [آل ع��ان: }ُیْ�َزُق�نَ  َسِ��ِل ِهللا َأْمَ�اًتا َبْل َأْحَ�اٌء ِعْ�َ� َر�ِِّه�ْ 

ُل ُمَعلََّقٌة َأْرَواُحُهْ� ِفي َجْ�ِف َ�ْ�ٍ� ُخْ�ٍ�، َلَها َقَ�اِدی«َقْ� َسَأْلَ�ا َعْ� َذِلَ�، َفَقاَل: 

�ََّلَع  اْلَقَ�اِدیِل، َفاِتْل�َ ِ�اْلَعْ�ِش، َتْ�َ�ُح ِمَ� اْلَ��َِّة َحْ�ُ� َشاَءْت، ُث�َّ َتْأِو� ِإَلى 

َالَعةً  ٍء نَ »ِإَلْ�ِهْ� َر�ُُّهُ� ا�ِّ
ْ
ْ�َ�ِهي ، َفَقاَل: " َهْل َتْ�َ�ُه�َن َشْ�ً�ا؟ َقاُل�ا: َأ�َّ َشي

ْوا َأنَُّهْ� َوَنْ�ُ� َنْ�َ�ُح ِمَ� اْلَ��َِّة َحْ�ُ� ِشْ�َ�ا، َفَفَعَل َذِلَ� ِبِهْ� َثَالَث َم�َّاٍت، َفَل�َّا َرأَ 

، ُنِ��ُ� َأْن َتُ�دَّ َأْرَواَحَ�ا ِفي َأْج�َ َلْ� ُیْ�َ�ُك�ا ِمْ� َأْن  اِدَنا َح�َّى ُ�ْ�َأُل�ا، َقاُل�ا: َ�ا َربِّ

  ُنْقَ�َل ِفي َسِ��ِلَ� َم�ًَّة ُأْخَ��، َفَل�َّا َرَأ� َأْن َلْ�َ� َلُهْ� َحاَجٌة ُتِ�ُ��ا "

  .)1887ص��ح م�ل�(

الع�ش، أرواح ال�ه�اء في ج�ف ��� أخ�� ولها ق�ادیل معلقة في إذن: 

   .ف���ح في ال��ة ح�� شاءت ث� تع�د إلى الق�ادیل ال�علقة �الع�ش

  أما أرواح ال��م���:

َ�ْ�ٌ� َتْعُلُ� ِفي َشَ�ِ� ِ� َنَ�َ�ُة اْلُ�ْ�لِ  ِإنََّ�ا«َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

   »َح�َّى ُیْ�ِجَعَها �َُّ َع�َّ َوَجلَّ ِإَلى َجَ�ِ�ِه َیْ�َم اْلِ�َ�اَمةِ  اْلَ��َّةِ 

  .)119)،ال�ع�� ال���� لل���اني(15776م��� أح��(

 جع هللاروح ال��م� أ�ً�ا ��� وه�ا ال��� �أكل م� أش�ار ال��ة إلى أن ی� 

ث�  وال��ابس��انه ال�وح إلى ال��� ی�م ال��امة ����ث ال�ع� وال���ر 

   .ی�خل ال��ة ����ه وروحه

ف�ا ه� الف�ق ب�� روح ال��م� وروح ال�ه��؟ روح ال�ه�� ت��ن في ح�اصل 

��� خ�� ت��ح وت��قل م� م�ان إلى م�ان ث� تأو� إلى الق�ادیل ال�علقة 
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في الع�ش، أما روح ال��م� فإنها تعل� ���� ال��ة ول�� ان�قالها ل�� 

   .كان�قال روح ال�ه��

g  م�ها أ�ً�ا:و 

الَِّ�ي َوَعَ� ال�َّْحَ�ُ� ِ�َ�اَدُه  َعْ�نٍ َج�َّاِت { قال ع� وجل: :(ج�ات ع�ن) -5

  [م���]})61ِ�اْلَغْ�ِ� ِإنَُّه َ�اَن َوْعُ�ُه َمْأِت��ا (

 َوُلْ�ُلً�ا َیْ�ُخُل�َنَها ُ�َ�لَّْ�َن ِف�َها ِمْ� َأَساِوَر ِمْ� َذَه�ٍ  َعْ�نٍ َج�َّاُت { قال س��انه:و 

  [فا��]})33َوِلَ�اُسُهْ� ِف�َها َحِ��ٌ� (

َهاُر َ�ْغِفْ� َلُ�ْ� ُذُن�َ�ُ�ْ� َوُ�ْ�ِخْلُ�ْ� َج�َّاٍت َتْ�ِ�� ِمْ� َتْ�ِ�َها اْألَنْ { وقال تعالى:

  [ال�ف] })12َذِلَ� اْلَفْ�ُز اْلَعِ��ُ� ( َعْ�نٍ َوَمَ�اِكَ� َ��َِّ�ًة ِفي َج�َّاِت 

   .ق�: م��� وم���ل�ة ع�ن في اللغة -

: إقامة اإلبل في ال��� خاّصة ، تق�ل ع�ن� اإلبل : الع�نقال ال�ل�ل

  .تع�ن ع�نا

لى ع�قال ، ول�ل� ت��� وت���)وق�ل العادن: ال�اقة ال����ة في ال��عى (

  ال�عادن أنها معادن ألنها ثاب�ة في ال��ال وفي األرض

د ت�ول وال ُت��ع وال ��� ألنها ج�ة اإلقامة فهي ثاب�ة فال  :وق�ل ج�ات ع�ن

   .م�ها الع�� ول��ه في إقامة م����ة ف�ها

g :وم� أس�ائها أ�ً�ا  

ْنَ�ا ِإالَّ َلهْ { قال س��انه وتعالى: :)دار ال���ان( -6 ٌ� َوَما َهِ�ِه اْلَ�َ�اُة ال�ُّ

 
َ
اَر اْآلِخَ�َة َلِهي   [الع����ت] })64َلْ� َ�اُن�ا َ�ْعَلُ��َن ( اْلَ�َ�َ�انُ َوَلِعٌ� َوِ�نَّ ال�َّ
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: أ� ال��اة ال�ائ�ة ال�املة، ال��اة ال�� ال�ي ل�� ف�ها نق� وال ال���ان -

م�ت فأ� ح�اة �عق�ها م�ت ت��ن ناق�ة، ول��ها دائ�ة �املة و�ال�الي فهي 

   .ال��اة ال�����ة فال زوال لها وال انق�اء بل هي م����ة

اِلَ�اِت َ�اَنْ� َلهُ { قال ع� وجل: :(الف�دوس) -7 ْ� ِإنَّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  [ال�هف]})107ُنُ�ًال ( اْلِفْ�َدْوسِ َج�َّاُت 

ْ� هُ  اْلِفْ�َدْوَس ) الَِّ�یَ� َیِ�ُث�َن 10ُأوَلِ�َ� ُهُ� اْلَ�اِرُث�َن ({ وقال س��انه وتعالى:

  [ال��م��ن] })11ِف�َها َخاِلُ�وَن (

  .لف�دوس هي أعلى ال��ة وأف�لهاوا

َمْ� آَمَ� ِ�ا�َِّ َوَرُس�ِلِه، «َ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��ََّة، َهاَجَ� ِفي  َوَأَقاَم ال�َّ

ِ، َأْو َجَلَ� ِفي َأْرِضِه الَِّ�ي ُوِلَ� ِف�َها ِ، َأَفَال ُنَ��ُِّئ  ، َقاُل�ا: َ�ا»َسِ��ِل �َّ َرُس�َل �َّ

َها �َُّ ِلْل�ُ ِإنَّ ِفي الَ��َِّة ِماَئَة َدَرَجٍة، «ال�َّاَس ِبَ�ِلَ�؟ َقاَل:  ، َ�اِهِ�یَ� ِفي َسِ��ِلهِ أََع�َّ

َ�اِء َواَألْرِض، َفِإَذا َسَأْلُ�ُ� �ََّ فَ ُكلُّ َدَرَجَ�ْ�ِ� َما َب�ْ  َ�ُل�ُه َ�ُهَ�ا َ�َ�ا َبْ�َ� ال�َّ

ُ� الِفْ�َدْوَس، َفِإنَُّه َأْوَسُ� الَ��َِّة، َوأَْعَلى الَ��َِّة، َوَفْ�َقُه َعْ�ُش ال�َّْحَ�ِ�، َوِمْ�ُه تَ  َف�َّ

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

في ال��ة أع�ها هللا له� و��َّ� ال��ی� أن ما ب�� �ل لل�ه�اء مائة درجة 

ا َفِإذَ ( درج��� ��ا ب�� ال��اء واألرض، ث� أرش�نا إلى أمٍ� ع��� أال وه�

  .)َسَأْلُ�ُ� �ََّ َفَ�ُل�ُه الِفْ�َدْوَس 

َفَقْ� َ��ََّة َعِ� ال�َّاِر َوُأْدِخَل الْ  ُزْحِ�حَ َفَ�ْ� { فال �قل أح�: ��ف��ا أن ن�خل ال��ة

ت�ج�ًها رائًعا ح�� قال:إذا سأل�� هللا فاسأل�ه  ملسو هيلع هللا ىلص، لق� وجه�ا ال��ي }َفازَ 

الف�دوس فل�اذا؟ ألنها أوس� ال��ة وأعالها وف�قها ع�ش ال�ح�� ��ا أن ب�ا�ة 

األنهار �لها تأتي م� ه�ا ال��ان، ما �ل ه�ا ال���� ؟ ول� أم�ى اإلن�ان 
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 ل� �����ع أن ی�رك ه�ا ال��ال(فال ع��ه �له وه� ی���ل ه�ا ال���� ال����

  ع�� رأت_ وال أذن س�ع�_ وال خ�� على قل� ���)   

g  م� أس�ائها :و  

الِ { قال س��انه وتعالى: :(ج�ات ال����) -8 َ�اِت ِإنَّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  [لق�ان] })8َلُهْ� َج�َّاُت ال�َِّ��ِ� (

وه� اس� جامع ل���ع ال��ات ل�ا اش��ل� عل�ه م� ال����  وال���� ه�: -

(ال�أك�ل_ال���وب_ال�ل��س_ال��ر ال���ة_ال�ائ�ة ال���ة_ال��ا�� ال����

ال�ه��ة _ال��اك� ال�اسعة_راحة ال�ف�_ان��اح ال��ر) �ل ُس�ل ال���� 

  .م�ج�دة

   

ِفي  )51( َأِم��ٍ َمَقاٍم ِإنَّ اْلُ��َِّق�َ� ِفي { قال ع� وجل: :(ال�قام األم��)-9

   ال�خان][})52َج�َّاٍت َوُعُ��ٍن (

  [ال�خان] })55َیْ�ُع�َن ِف�َها ِ�ُ�ّلِ َفاِكَهٍة آِمِ��َ� ({ وقال س��انه:

، �هللا س��انه ق� فال�قام م�ضع اإلقامة واألم�� األم� م� �ل س�ء وم��وه

  ج�ع في اآل�ات ب�� صفات األم� �لها ل�اذا؟ ألنه أم� ال ی�ول 

_فال��ف والف�ع وال��اب �لها صفات نق� وهي غ�� م�ج�دة في ال��ة، بل 

  أن أهل ال��ة في أمان ألنه� في م�ان ح�ل �ل صفات األم� وال��أن��ة   

_ال�قام آم� والع�� نف�ه آم�ة ف��ع ب�� أم� ال��ان وأم� اإلن�ان وه�ا ه� 

   .���األم� �له فالع�� ی��ع� م� غ�� خ�ف أن ُ��ل� م�ه ه�ا ال�

) 54( ِإنَّ اْلُ��َِّق�َ� ِفي َج�َّاٍت َوَنَه�ٍ { �ق�ل ر��ا س��انه: :(مقع� ص�ق) -10

  [الق��] })55ِصْ�ٍق ِعْ�َ� َمِل�ٍ� ُمْقَ�ِ�ٍر ( َمْقَع�ِ ِفي 

  .ف�ا وصل ال��م��ن إلى ه�ا ال��ان إال �ال��ق
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ى َأَكاَن ِلل�َّاِس َعَ�ً�ا َأْن َأْوَحْ�َ�ا ِإلَ { قال س��انه وتعالى: :(ق�م ص�ق) -11

ِ� الَِّ�یَ� آَمُ��ا َأنَّ َلُهْ� َقَ�َم  َر�ِِّهْ� َقاَل  ْ�ٍق ِعْ��َ ِص َرُجٍل ِمْ�ُهْ� َأْن َأْنِ�ِر ال�َّاَس َوَ��ِّ

   [ی�ن�] })2اْلَ�اِفُ�وَن ِإنَّ َهَ�ا َلَ�اِحٌ� ُمِ��ٌ� (

ی�ر�ان إال �األع�ال ال�ادقة في ال�ن�ا وأ� ع�ل ل�� ��ه  ه�ا وذاك ال

، وس��� ال��ة ��قام ال��ق ص�ق ال ���� في م��ان ح��ات اإلن�ان

ومقع� ال��ق ألن ال�ادق ه� ال�� س��ل إل�ها(ال ی�خلها إال ال�ادق�ن) 

    .أما ال�اذب فال

  

g ع� �ل ه�ا ت�� أی� ال��ة؟� 

  )ال��ة ف�ق ال��اوات ال��ع(

  [ال���]})15) ِعْ�َ�َها َج�َُّة اْلَ�ْأَو� (14( ِسْ�َرِة اْلُ�ْ�َ�َهىِعْ�َ� { تعالى: قال

وس�رة ال���هى: هي ال�ي ی��هي إل�ها عل� ال�الئ�، فع��ما أس�� �ال��ي  -

ووصل إلى س�رة ال���هى و�ان ����ة ج���ل عل�ه ال�الم ت�قف ج���ل  ملسو هيلع هللا ىلص

ال���لة ال ی�ع�اها ال ن�ي م�سل وال مل�  هأك�ل ���قه، فه� ملسو هيلع هللا ىلصول�� ال��ي 

ووصل إلى م��لة ل� ��ل إل�ها أح� م� ق�له وال تع�اها  ملسو هيلع هللا ىلص �امق�ب ول�� ن��

   .م� �ع�ه

َ�َض َقاَل اْبُ� َحْ�ٍم، َوَأَنُ� ْبُ� َماِلٍ�: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " َففَ  -

ِ�ي َخْ�ِ��َ� َصَالًة، َفَ�َجْعُ� ِبَ�ِلَ�، َح�َّى َمَ�ْرتُ �َُّ َع�َّ َوَجلَّ َعَلى  َعَلى  ُأمَّ

: ُم�َسى، َفَقاَل: َما َفَ�َض �َُّ َلَ� َعَلى ُأمَِّ�َ�؟ ُقْلُ�: َفَ�َض َخْ�ِ��َ� َصَالًة، َقالَ 

َ�َها، َفَ�َجْعُ� �ْ َفاْرِجْع ِإَلى َر�َِّ�، َفِإنَّ ُأمََّ�َ� َال ُتِ��ُ� َذِلَ�، َفَ�اَجْعُ�، َفَ�َضَع شَ 

ِإَلى ُم�َسى، ُقْلُ�: َوَضَع َشْ�َ�َها، َفَقاَل: َراِجْع َر�ََّ�، َفِإنَّ ُأمََّ�َ� َال ُتِ��ُ�، 

 َال َفَ�اَجْعُ� َفَ�َضَع َشْ�َ�َها، َفَ�َجْعُ� ِإَلْ�ِه، َفَقاَل: اْرِجْع ِإَلى َر�َِّ�، َفِإنَّ ُأمََّ��َ 

ُل القَ ُتِ��ُ� َذِلَ�، َفَ�اَجْعُ�ُه،   َخْ�ُ��َن، َال ُیَ��َّ
َ
 َخْ�ٌ�، َوِهي

َ
، َفَقاَل: ِهي ْ�ُل َلَ��َّ
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ُث�َّ اْنَ�َلَ�  ،َفَ�َجْعُ� ِإَلى ُم�َسى، َفَقاَل: َراِجْع َر�ََّ�، َفُقْلُ�: اْسَ�ْ�َ�ْ�ُ� ِمْ� َر�ِّي

؟ ُث�َّ دْ ِبي، َح�َّى اْنَ�َهى ِبي ِإَلى ِسْ�َرِة الُ�ْ�َ�َهى، َوَغِ�َ�َها َأْلَ�اٌن َال أَ  َ
ِر� َما ِهي

   ُأْدِخْلُ� الَ��ََّة، َفِإَذا ِف�َها َحَ�اِیُل اللُّْ�ُلِ� َوِ�َذا ُتَ�اُبَها الِ�ْ�ُ� "

  )163)،أخ�جه م�ل�(349أخ�جه ال��ار�(

إلى س�رة ال���هى(ش��ة ����ة) رأ� أل�ان ل�  ملسو هيلع هللا ىلص��� وصل ال��ي ف: ان��ه�ا*

�أل�ان ال�ن�ا ال��عارف عل�ها، وه�ا ج�ء م� �ل فاألل�ان  �ی�ِر ما هي فل��

ل� ت�اها الع�� ق�ل ذل�(ما ال ع�� رأت) و��ا �ل ن��� في ال��ة ���ق عل�ه 

  ه�ا األم�، 

(وال أذن س�ع�) فق� ال ی�� اإلن�ان ل�ن م� أل�ان ال���� ن�ً�ا لُ�ع� م�انه _

  إال أن ه�ا أ�ً�ا ال ���ث ع�ه ول��ه ���ع �ه 

وال خ�� على قل� ���): فال س�اع وال م�اه�ة ول�� خ�ال اإلن�ان ���� _(

أن ���ل و���ل �ه ���ل إلى ما ه� أ�ع� م� ال�اقع و�ال�غ� م� ذل� فإنه 

   .ال ���ث

g ة ال��ة:رائ� 

   .: ت�ج� م� م���ة أر�ع�� عاًمارائ�ة ال��ة -

 َُّ� 
َ
ِ ْبِ� َعْ�ٍ�و َرِضي  َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: َعْ�ُهَ�ا، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى هللاُ َعْ� َعْ�ِ� �َّ

ِع�َ� َلْ� َیِ�ْح َراِئَ�َة الَ��َِّة، َوِ�نَّ ِر�َ�َها ُت�َجُ� ِمْ� َمِ��َ�ِة َأْر�َ  َمْ� َقَ�َل ُمَعاَهً�ا«

  .)3166أخ�جه ال��ار�(»َعاًما

� ���ن ب��ه و��� ال��ل��� عهال��  �ه انً�ان��  �ان أو ً�ا: یه�دوال�عاه� -

ف��خل بالد ال��ل��� على أساس ه�ا العه�، وله�ا فإنه ال ���ز أن ی�ع�� 

   .عل�ه أح� �ق�ل أو �غ�� ذل� وال��ی� ص��ح

  

�ُ� ِ�ِه، َلْ� َ�ْ�َهْ� َبْ�ًرا َمَع  َعْ� َأَنٍ�، َقاَل: " َقاَل َعّ�ِي َأَنُ� ْبُ� ال�َّْ�ِ�، ُسّ�ِ

ُل َمْ�َهٍ� َقْ� َشِهَ�ُه َرُس�ُل أَ  َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َفَ�ُ�َ� َعَلْ�ِه، َفَقاَل:َرُس�ِل �َِّ  وَّ
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ِ َلِ�ْ� َأَراِني �َُّ َمْ�هَ  َمَع َرُس�ِل ً�ا �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِغْ�ُ� َعْ�ُه، َأَما َ��َّ

اَب َأْن َ�ُق�َل َغْ�َ�َها، لََّ� َلَ�َ�َ��َّ �َُّ َما َأْصَ�ُع "، َقاَل: " َفهَ �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوسَ 

ِل َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َیْ�َم ُأُحٍ� ِمَ� الَعاِم الَقابِ  ]349[ص:َفَ�ِهَ� َمَع َرُس�ِل �َِّ 

اًها ِلِ��ِح الَ��َِّة َأِجُ�َها وَ َأْیَ�؟ َقاَل:  َفاْسَ�ْقَ�َلُه َسْعُ� ْبُ� ُمَعاٍذ، َفَقاَل: َ�ا َأَ�ا َعْ�ٍ�و

ْ�َ�ٍة ، َفَقاَتَل َح�َّى ُقِ�َل، َفُ�ِجَ� ِفي َجَ�ِ�ِه ِ�ْ�ٌع َوَثَ�اُن�َن ِمْ� َبْ�ِ� َض ُدوَن ُأُح�ٍ 

َ��ُِّع ِبْ�ُ� ال�َّْ�ِ�: َفَ�ا َعَ�ْفُ� َأِخي ِإالَّ بِ  َ�َ�اِنِه ". َوَ�ْعَ�ٍة َوَرْمَ�ٍة، َفَقاَلْ� َع�َِّ�ي ال�ُّ

ى َنْ�َ�ُه ِرَجاٌل َصَ�ُق�ا َما َعاَهُ�وا �ََّ َعَلْ�ِه َفِ�ْ�ُهْ� َمْ� َقَ� {َوَنَ�َلْ� َهِ�ِه اآلَ�َة 

ُل�ا َتْ�ِ�یًال    .]23[األح�اب:  }َوِمْ�ُهْ� َمْ� َیْ�َ�ِ�ُ� َوَما َب�َّ

  ح[ح�� األل�اني] : ص��) 3200س�� ال��م��()، 8233ال��� ال���� لل��ائي(

لق� ح�ل ه�ا ال��ابي ال�ل�ل �ل معاني ال��ق، لق� جاه� ی�م أح� وقاتل 

ح�ى ُق�ل وع��ما وج�وه في ساحة ال�ع��ة وج�وا أن ج��ه ق� أصا�ه أك�� 

م� ث�ان�� �ع�ة وه�ا أد� إلى ع�م مع�ف�ه فع�ف�ه أخ�ه م� خالل إص�عه، 

  فهل ه�اك دل�ل على ال��ق أف�ل م� ه�ه ال����ة ؟  -

أن ُ��اب ��ه� واح� ح�ى ��� ل�ف�ه رخ�ة ی��قف بها أل� ��� ����ه  -

       د؟اع� اس���ال ال�ه

 ����ن �ع�ة ال�يالع��ون أو ح�ى الع�� أو الودع�ا م� ال�ه� أل� ��فه  

  تلقاها ح�ى ���ج م� ساحة الق�ال لُ���� �ل ه�ه ال��اح ؟

  وم� أسل�ة م���عة؟وأ� ج�ٍ� ه�ا ال�� ی���ل صاح�ه ��ع وث�ان�ن �ع�ة 

ل��ه ال��ق في �ل� ال�هادة، لق� أراد أن ال ���ج م� ساحة الق�ال ج��ً�ا  

  .���ج م�ها شه�ً�ا ف��خل ال��ة بل

ألن ما ُی�و� ع� ال��ا�ة م� روا�ات وأح�اث قام�ا بها وعل��ا أن ن���ه:  -

ال ُی�و� م� ق��ل ال��ل�ة وت���ة ال�ق� أو ال�أث� لل��ات ث� ال���ان ول��ه 
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 ألع�الام��ان ل�� ���ع �قل�ه ل���� في أع�اله و��ن ه�ه األع�ال �ل 

   .(ال��ق_ال���ة_اإلخالص)

ال��امة سُ����ون ون�� معه�، ف�اذا س�ق�ل ه�الء ال���(ال��ا�ة) ی�م 

ال�اح� م�َّا � إذا ما ادعى أنه �ان صادًقا في ال�ن�ا وهل س���ن ادعائه 

�ه �ٌل م�َّا �عل� ما هي ع�� ال��هان أو ال�ل�ل عل�ه؟  إلى �ف�قِ مُ مق��ل وه� 

اد ُ��اه� نف�ه جه ���وذن��ه وآفاته وأم�اض قل�ه و�ال�غ� م� ه�ا فال�

   .أساًساً�ا، وه�اك َم� ال ُ��اه� ض��� ج

هل ل� مات ش�� ال��م ول� ��� ق� تاب م� ال�ن�ب وال�عاصي ال�ي �عل� ف

أنه �ان �فعلها س�قف مع أن� ب� ال��� ال�� ���ل على ج��ه ب�هان 

ى ص�ق علفال ُب�هان ل�یه� أم أنه س�قف مع ال��اب�� ال�ی� ی�َّع�ن  ص�قه

  ادعاءه�؟

لف ��الفعل س��� نف�ه واقًفا في صف ال��اب�� ل�اذا؟ ألن هللا ع� وجل 

�ال�الي و نفً�ا إال وسعها هللا ال ُ��لف ال��اد �االم��اع ع� ارت�اب ال�ن�ب و 

فإن أ� ش�� في وسعه أن ی��هي ع� الغ��ة وال����ة وال��ب و��ا في 

� قل�ه م�   عة على ال�جهاألم�اض وفي وسعه أن ی�د� ال�اوسعه أن ُ��هِّ

  .ال�� ُ���ه هللا و��ضاه

ول��ه م��أ االس�هانة ال�� ���� عل�ه ال����، اس�هانة �ال�اعة و�أوام� هللا، 

و��م ال��امة ُن�ع� ون�� ه�الء الق�م األ�هار األخ�ار ال�ادق�� ���ا عاه�وا 

  ر�ه� عل�ه� َفُ��َزن أع�اله� وص�ائفه� ����ن�ا ه� ال�ا�ق�ن ال�ا�ق�ن 

  .س���ن ن�� ؟ األم� ���اج إلى وقفة وم�اجعة لألح�ال واألع�ال _فأی�
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g ك�� ���ن ال��� في ال��ة؟    

  [م���]  })85( َوْفً�اَیْ�َم َنْ�ُ�ُ� اْلُ��َِّق�َ� ِإَلى ال�َّْحَ�ِ� { قال هللا ع� وجل:

  ُ���� ال��ق�� وفً�ا، 

_مع�ى �ل�ة وف�: الق�وم على الُع��اء للع�ا�ا، فال�ف� ال ���ن إال م���عة 

  م� ال�اس ت�خل على ش�� ع��� ل�أخ�وا م�ه شيء 

  _�ُ���� ال��ق�� على ه�ه ال��رة ألنه� ع�� الع��� س��انه(هللا جلَّ جالله)، 

�ن مفال�الئ�ة ت���ه� وفً�ا وق� س�� له� أن حقق�ا ال�ق�� في ال�ن�ا، ف��ق�

ه� وال����� واإلع�از فوه� ذاه��ن إلى ر�ه� في حالة م� ال����ل وال�ع��� 

  .ُمق�ل�ن على الع���

_وه�اك َم� ُ����ون على وج�هه� في حالة م� الُ�ل واإلهانة وه�الء ه� 

  .ال�فار، فأی� ه�الء م� ه�الء

وَها َوِس�َ� الَِّ�یَ� اتََّقْ�ا َر�َُّهْ� ِإَلى اْلَ��َِّة ُزَمً�ا َح�َّى ِإَذا َجاءُ { ال جلَّ جالله:ق

 })73 (َوُفِ�َ�ْ� َأْبَ�اُبَها َوَقاَل َلُهْ� َخَ�َنُ�َها َسَالٌم َعَلْ�ُ�ْ� ِ�ْ�ُ�ْ� َفاْدُخُل�َها َخاِلِ�ی�َ 

  [ال�م�] 

ال��ة ج�اعة �ع�  وال�م� : أ� ج�اعات م� ال�اس، فال�ع�اء ُ��اق�ن إلى

  ، ه�ٌل ���� م��ل�فج�اعة، فال�ق���ن ث� األب�ار ث� ال�ی� یل�نه� وه��ا 

�ل �ائفة مع م� _كل �ائفة س�ف ُت��� أو ُت�اق إلى ال��ة مع م��التها، 

وال�ه�اء مع أش�اله�  ال���ق�� مع األن��اء وال���ق�ن  مع األن��اء: ی�اس�ه�

و�ل ص�ف مع ص�ف �ل زم�ة ی�اس� �ع�ها  أق�انه� مع والعل�اء وأض�ابه�

   .�ع�ا

�ل واحٍ� م�َّا أن ی���ه لَ�� ُ��اح�ه في ال�ن�ا ألنه س�ف ُ���� معه،  ىفعل

فاخ�� ل�ف�� م� اآلن ال�ف� ال�� ُت��� أن ُت��� معه، فال��ق�� مع ال��ق�� 

   .والف�ار مع الف�ار



21 
 

� ال��ة ه إلى ال��ة ول����� أن ُ���� الع�� وت�لقاه ال�الئ�ة وت��قمل���ة: 

   .�ع��ة ���ل ���� إلى أن ی�ع� ح�ى ��ل إل�ها

ول��  .فهل في ه�ه ال�الة ت���� و�ع�از؟ ه�ه ال�الة ل�� ف�ها ت���� وال إع�از

  ما ���ث ه� أن ال��ة هي ال�ي تق��ب م� ال��اد ول�� الع�� ل�اذا؟ 

�� مه� ماذا ألن في ذل� شيء م� ال�����، فع��ما �أتي إلى اإلن�ان ض

   .���ث ؟ ی�ه� ه� ب�ف�ه ل���ن في اس���اله

  وه�ا ت�ن� وتق��ب ال��ة م� ال��اد ح�ى ال ی�ع��ن في ال��� إل�ها 

  [ق]})31( َغْ�َ� َ�ِع��ٍ َوُأْزِلَفِ� اْلَ��َُّة ِلْلُ��َِّق�َ� { قال س��انه:

أزلف� ال��ة: أ� اق���� ال��ة م�ه�، فال�ب س��انه ال ی��� ل��اده أن 

ُ����ه� ال�ع� في تل� ال�ار ���ف�ه� ما ناله� م� تع� ال�ن�ا وشقائها فق� 

كان� دار ال�ع� وال��ل�� وال�هاد وت�ك ال�ه�ات وجهاد ال�ف� وال���ان، 

ن�ان ل�قاء ب��ك اإللق� ان�هى األم� �ال���ة ل�ار الع�اء وال��� وال�ع� وا

  لها، 

_فإلى أی� ه� ذاه�؟ إلى دار ال���� ال����، دار ال�عادة وال��ور واله�اء 

  وال�ه�ة و�ل راحة وق�ة ع�� فال تع� ف�ها وال ن��،

  

g ة ال�ال�ة و�ع� اق��اب ال��ةال���: 

ال. ل�  ؟�ع� ه�ا �له و�ع� اق��اب ال��ة ق� �أتي ال��ء ل�ف�ح �ابها فال ُ�ف�ح 

   .��ث ه�ا�

) َج�َّاِت َعْ�ٍن 49َهَ�ا ِذْ�ٌ� َوِ�نَّ ِلْلُ��َِّق�َ� َلُ�ْ�َ� َمآٍب ({ قال هللا س��انه:

  .[ص]})50( ُمَف�ََّ�ًة َلُهُ� اْألَْبَ�ابُ 
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  �ل�ة مف��ة لها مع��ان: -

�ال�الي فإن الع�� م��وم ألن ه�اك َم� و أن ال��ة مف��حة  ال�ع�ى األول: -1

  .دل�ل على وج�د َم� �ق�م ���مة أهل ال��ة�ف�ح له ال�اب وه�ا 

(فاألب�اب ال ت��ك مف��ة : ه� أن أهل ال��ة في أمان �املال�ع�ى ال�اني -2

وم� أ� شيء ���ن ال��ف، ��ا أن  إال إذا �ان ه�اك حالة م� األمان)

  .األم� واألمان في ح� ذاته ن��� ألنه ُ��ع� �ال�احة وال��أن��ة

   

g أب�اب ال��ة ال��ان�ة:  

اِمِ�، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  َمْ� َقاَل:  " ُ�َ�اَدُة ْبُ� ال�َّ

نَّ َأْشَهُ� َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَ�ُه َال َشِ��َ� َلُه، َوَأنَّ ُمَ��ًَّ�ا َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه، َوأَ 

 اْلَ��ََّة ِهللا، َواْبُ� َأَمِ�ِه، َوَ�ِلَ�ُ�ُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْ�َ�َ� َوُروٌح ِمْ�ُه، َوَأنَّ ِ��َ�ى َعْ�ُ� 

، َأْدَخَلُه ُهللا ِمْ� َأ�ِّ  ، َوَأنَّ ال�َّاَر َح�ٌّ   "اءَ شَ  َأْبَ�اِب اْلَ��َِّة ال�ََّ�اِنَ�ةِ َح�ٌّ

  .ه) واللف� ل28أخ�جه م�ل�()، 3435أخ�جه ال��ار�(

 �َُّ َعْ�ُه، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، قَ 
َ
ِفي «اَل: َعْ� َسْهِل ْبِ� َسْعٍ� َرِضي

�َّاَن، َال َیْ�ُخُلُه ِإالَّ الالَ��َِّة َثَ�اِنَ�ُة َأْبَ�اٍب، ِف�َها َ�اٌب  اِئُ��نَ ُ�َ��َّى ال�َّ َّ�«  

  .)3257أخ�جه ال��ار�(

�، و�اب ال�هاد لل��اه�ی�، و�اب ال��ان لل�ائ���، ��اب ال�الة ی�ده ُ��ُ 

   ؟�ق�� ف�� أی� أت��ا به�ه األس�اءو�اب ال��قة لل���

 �َُّ َعْ�ُه، َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، قَ 
َ
َمْ� "  اَل:َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

 َهَ�ا َخْ�ٌ�، َفَ�ْ� ، ُن�ِدَ� ِمْ� َأْبَ�اِب الَ��َِّة: َ�ا َعْ�َ� �َِّ َأْنَفَ� َزْوَجْ�ِ� ِفي َسِ��ِل �َِّ 

 َكاَن ِمْ� أَْهِل 
َ
َالِة، َوَمْ� َ�اَن ِمْ� أَْهِل الِ�َهاِد ُدِعي  ِمْ� َ�اِب ال�َّ

َ
َالِة ُدِعي ال�َّ

 ِمْ� َ�اِب ال
َ
َ�اِم ُدِعي �َّ ِمْ� َ�اِب الِ�َهاِد، َوَمْ� َ�اَن ِمْ� أَْهِل الّ�ِ اِن، َوَمْ� َ�اَن �َّ

 �َُّ َعْ�ُه: �ِ 
َ
َ�َقِة "، َفَقاَل َأُب� َ�ْ�ٍ� َرِضي  ِمْ� َ�اِب ال�َّ

َ
َ�َقِة ُدِعي َأِبي ِمْ� أَْهِل ال�َّ

 ِمْ� ِتْلَ� اَألْبَ�اِب ِمْ� َضُ�وَرٍة، َفَهْل 
َ
ِ َما َعَلى َمْ� ُدِعي َأْنَ� َوُأّمِي َ�ا َرُس�َل �َّ
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أخ�جه  »ُه�ْ َنَعْ� َوَأْرُج� َأْن َتُ��َن ِم�ْ «ِتْلَ� اَألْبَ�اِب ُ�لَِّها، َقاَل:  ُیْ�َعى َأَحٌ� ِم�ْ 

  .)1027)،أخ�جه م�ل�(1897ال��ار�(

  

g ؟ول�� ما هي سعة تل� األب�اب 

 �َُّ َعْ�ُه: َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� أُ 
َ
 ِبَلْ�ٍ� َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

َ
ِتي

َراُع، َوَ�اَنْ� ُتْعِ�ُ�ُه َفَ�َهَ� ِمْ�َها َنْهَ�ًة، ُث�َّ َقاَل: " َأَنا َس�ِّ  ُ� ال�َّاِس َفُ�ِفَع ِإَلْ�ِه ال�ِّ

ِل�َ� َواآلِخِ�� َیْ�َم الِ�َ�اَمِة، َوَهلْ  َ� ِفي َتْ�ُروَن ِم�َّ َذِلَ�؟ َ�ْ�َ�ُع �َُّ ال�َّاَس اَألوَّ

ْ� مِ َصِع�ٍ� ..........ُث�َّ َقاَل: َوالَِّ�� َنْفِ�ي ِبَ�ِ�ِه، ِإنَّ َما َبْ�َ� الِ�ْ�َ�اَعْ�ِ� 

  " -ُ�ْ�َ�� َة وَ َأْو َ�َ�ا َبْ�َ� َم�َّ  -، َ�َ�ا َبْ�َ� َم�ََّة َوِحْ�َ�َ� َمَ�اِر�ِع الَ��َّةِ 

    )194)، أخ�جه م�ل�(4712أخ�جه ال��ار�(

أ� أن ات�اع ال�اب ت�ل م�اح�ه ��ا ب�� بلٍ� وأخ�� أ� ح�الي ثالث�ائة أو 

  .أر�ع�ائة ��ل� ومع ذل�

اَل: قَ َعْ� َحِ��ِ� ْبِ� ُمَعاِوَ�َة، َعْ� َأِب�ِه، َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  

َوَما َبْ�َ� ِمْ�َ�اَعْ�ِ� ِمْ�  ،َوَأْكَ�ُمَها َعَلى �َِّ َأْنُ�ْ� ُت�ُف�َن َسْ�ِع�َ� ُأمًَّة َأْنُ�ْ� آِخُ�َها، «

  »َ�ِ���ٌ َأْرَ�ِع�َ� َعاًما، َوَلَ�ْأِتَ��َّ َعَلْ�ِه َیْ�ٌم َوِ�نَُّه لَ َمَ�اِر�ِع اْلَ��َِّة َمِ��َ�ُة 

  .)20025م��� أح��(

  

g  ملسو هيلع هللا ىلصه� ن���ا " ُتف�ح له أب�اب ال��ةأول َم�."   

�ح له ه� أول َم� ُتف ملسو هيلع هللا ىلصو�فى ب�ل� نع�ة وم���ة وش�ف وم��لة أن ���ن ن���ا 

أب�اب ال��ة ول� ی�خل ال��ة أح� إال م� ورائه ول� ���ن ه�ا إال �ات�اعه 

   .وال���� ����ه

"   َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:َصلَّى هللاُ  َعْ� َثاِبٍ�، َعْ� َأَنِ� ْبِ� َماِلٍ�، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل هللاِ 

؟ َفَأُق�ُل: ُمَ��ٌَّ�، ْن�َ َ�َ�ُق�ُل اْلَ�اِزُن: َمْ� أَ آِتي َ�اَب اْلَ��َِّة َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة َفَأْس�ْفِ�ُح، 

  )197أخ�جه م�ل�( َال َأْفَ�ُح ِألََحٍ� َقْ�َلَ� "َ�َ�ُق�ُل: ِ�َ� ُأِمْ�ُت 
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ُی�عى رض�ان ��ا ذ��ت �ع� ��� وخازن ال��ة ه� خازن ال��ة ول�� 

العق��ة فه�ا أم� ل� ی��� فل� ُی��� اس�ه في الق�آن أو ال��ة، فه�اك م� 

في الق�آن وه�اك م� ذ�� في ال��ة ول�� ه�اك  �ال�الئ�ة م� ذ�� أس�ائه

  .أ�ً�ا �ع� ال�الئ�ة ل� ُت��� أس�ائه� في الق�آن وال ال��ة

   

g ؟َم� ه� أهل ال��ة  

��� مل��ل��ن، ول�� ال�ق��د �ال��ل��� ه�ا ه� أت�اع ال��ي أهل ال��ة ه� ا

ى م�س فق� بل ال�ق��د ه� �ل َم� أسل� وحق� ال��ح��، أ�: َم� ات�ع ملسو هيلع هللا ىلص

على ال�ی� ال��، وَم� ات�ع ���ى على ال�ی� ال��، �ل ق�م أرسل إل�ه� 

ن�ي فات�ع�ه على ال��ح�� فه� م�ل��ن ألنه� اس��ل��ا ألوام� هللا، ول�� رغ� 

    .ملسو هيلع هللا ىلصك��ة األم� فإن أول أمة ت�خل ال��ة هي أمة م��� 

" َنْ�ُ� اْآلِخُ�وَن  َ�:َعَلْ�ِه َوَسلَّ  َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى هللاُ  

ُل َمْ� َیْ�ُخُل اْلَ��ََّة، َبْ�َ� َأنَُّهْ� ُأوُت�ا اْلِ�َ�ابَ  ُل�َن َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة، َوَنْ�ُ� َأوَّ ِمْ�  اْألَوَّ

، َفَهَ�ا �َقْ�ِلَ�ا، َوُأوِت�َ�اُه ِمْ� َ�ْعِ�ِهْ�، َفاْخَ�َلُف�ا، َفَهَ�اَنا ُهللا ِلَ�ا اْخَ�َلُف�ا �ِ  ِه ِمَ� اْلَ��ِّ

َفاْلَ�ْ�َم َلَ�ا، َوَغً�ا  -َقاَل: َیْ�ُم اْلُ�ُ�َعِة  -َیْ�ُمُهُ� الَِّ�� اْخَ�َلُف�ا ِ��ِه، َهَ�اَنا ُهللا َلُه 

  .)855أخ�جه م�ل�( ِلْلَ�ُه�ِد، َوَ�ْعَ� َغٍ� ِلل�ََّ�اَر� "

ی�خل ال��ة ��ا أنه� أق�� هي أخ� األم� ول��ها أول َم�  ملسو هيلع هللا ىلصأمة م��� 

األم� أع�اًرا (ما ب�� ال���� وال��ع��) فاألع�ار ق���ة واألع�ال قل�لة 

    ملسو هيلع هللا ىلصاول األم� دخ�ًال لل��ة خلف ن���و�ال�غ� م� ه�ا جعل�ا هللا س��انه وتعالى أ

  

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

        

  

      


