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يف مؼدمة  "رمحه اهلل"يف رحاب ذكر اجلــة تذكرت قول بن الؼقم 

 :"صريق اهلجرتني"

) فجاَء الؽتاُب غريًبا يف معـاه، طجقًبا يف مغزاه، لؽل قوٍم مـه 

ا كان فقه من حق وصواب فؿن كصقـب، ولؽل وارد مـه مرشب، وم

اهلل هو اداّن به، فنكام التوفقق بقده، وما كان فقه من خطل وزلل فؿـي 

 ومن الشقطان، واهلل ورسوله مـه براء (

 

فقا َأهيا الؼارئ له والـاضر فقه.. هذه بضاطة صاحبفا ادزجاة 

 مسوقة إلقك، وهذا ففؿه وطؼؾه معروضان طؾقك..

 ه، ولك ثؿرته وطؾقه طائدته..لك غـؿه وطذ مملػه غرم
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 فنن طدم مـك محًدا وشؽًرا: فال يعدم مـك مغػرة وطذًرا..

 وإن أبقت إٓ ادالم فبابه مػتوح، وقد:

ـْد ووَّلى ادالمة الرجال  استلثر اهلل بالثـاء وباحلؿ

واهلل ادسمول أن جيعؾه لوجفه خالًصا، ويـػع به مملػه وقارئه 

، وهو وكاتبه يف الدكقا وأخرة
ِ
، إكه سؿقع الدطاء، وأهل الرجاء

 حسبـا وكعم الوكقل.

 

  فاطمة سامي                                                                  
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 بظم هللا... والصالة والظالم على زطىل هللا 

  ... وما أدراك ما الجنــة!الجنـــة
ا لم جداو٤ أن جخـىزها ال ػ٣ أن ٠ل مىا طمّ ًُ الجىــت, ل١ً لسبم

 ًىًما في مخُلخ٣...!!

 ألن ما ٠ان اإلاؼاِهد للص يء ٠اإلاظخمّ له والظاعي ئلُه...

 ��ما أخالها جل٣ الجىـت التي ججمّ الـالخحن 

ُّٝ ٛى٤ الخٝ _طبداهه _خ د ًَ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         چ  حن 

 [٥٢:٥٢]الوىز:  چ  ۅۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ❤جزلت التي لها جىاٗع اإلاخىاٗظىن ... هي اإلاالجىت

ف الِاملىن, وئلى ُاإلاها ػمس الظابٜىن...
ّ
 وئليها شخ

دبىن وبسوح وظُمها جسوح الِابدون 
ُ
ليها ج٘اوى اإلا  ❤ُو

سة الُِىن... وللىؿى٤ ئليها ال بد  ٗهي ٛىث الٜلىب, و ٓراء السوح ٛو

ِاب ول١نها الجىت.. ّ
ـِ  مً وظىد الِثراث وال

ٌمى ُِ ٢اٗأة ال
ُ
التي طدىالها بِد ؿبٞر ًُ جل٣ اإلاخاُب والؼهىاث  اإلا

ساق و الابخالءاث التي أؿابخ٣ في الُدهُا  وألٓا

 جخرٟس ...؟!

 جخرٟس أًام الدهُا ُىدما ٟىا خائ٘حن؟؟

ـلي, وهرهب لدزوض الِلم وهُٜم اللُـل وهب٢ي مً 
ُ
ـىم, ه

َ
ا ه ىَّ

ُ
ُىدما ٟ

 خؼُت هللا!

ىد ُمالٛاة زبها... !! ُىدما ٠اهذ ٛلىبىا منهمسة ج٢اد جى٘وس م ُِ ها   ً خٗى
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ذ إلاٜابلت السخمً  ُٝ ٛد خان الٛى ىا الري ❤آلان ... آلان ًا ٗز
ُ
 هخؼاه ٟ

ّىا بِد زوُىا... في إِمّ  الدهُا.. ها هى الُىم ًسخمىا وٍُ

 

 چ    ے  ۓ  ۓ  ﮲چ 

 ❤ دخىل أهل الجىت الجىت عً طبم معسفت !

ب ُليهم  !!لم ًدخلىا بم٢اٍن ٍٓس

 ..في الدهُا للسظَى ئلُه مسة أخسي  .. الري ُاهىاألاؿلي بل هى مظ١نهم

 !! في الدهُا ما ٌؼبهي بدشذ ٟشحًرا ئلى هى اإلا٢ان الر

 ؟! ج٘لر ئال بٜى٤ ٗما با٤ الجىت ئذاٗلم 

ب ازخلت وهى ٗيه يٌؼِس بأهه ف ٗهى ٌِِؽ مِىا في الدهُا آلان وهى   !ٍٓس

سظّ ئل ول١ً ال  ى بِخه ختى ٌظِد..بد أن جيخهي طاُاث جل٣ السخلت ٍو

سها ووس ي مظ١ىه  ألاؿلي.. ُلى ١ُع مً ُمَّ

ب ٛد شهد في الدهُا   ..ألهه ٌِلم ُلم الُٜحن أجها ٗاهُتٗهرا الٍٔس
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 ❤! أٗي دقٚكة يف اجلِـة ...

ىا  
ُ
١٘س! أزوَ ب١شُـس مما ٟ

ُ
ىا ه

ُ
ها هي الجىــت ...أظمل ب١شحر مما ٟ

 هخـىز...

ومِئن ٛلب٣ ُمىاٍد: ًا ز  ًُ  ❤ُٗٝ.. ها هى ٛى٤ السخمً ُٗىا ُهىا 

 "ًـا أهل الجىــت ... أن خلىٌد بال مىث"

 ُهىا الُخب الري بِخلذ به الُدهُا..

ىظد  ُهىا اطخٜبا٤ ال٘سح ووداَ الِخسمان والُخُسماث.. ًُ ىظد ُىاء.. ال  ًُ ال 

... في الجىت ال خىٖ مً  ساٚ أخبت ال جىظد دمَى وخظساث وخٖى ٜٗد ٗو

 ىٌث للمىث.اإلاىث, ٗالجىت هي م

ذن
ُ
ـها الىاض ٗمً ػٚى الجــىت ل٣ ٗاجها لى أ ًُ ...ُٟٙ لها بالىوٝ لٜالذ: أ

ْبــُخـم؟!! ِٓ 

ْبـُخم وزٓبُخـم وزكِخــم بالُدهُـا؟!! ِٓ  ُٟـٙ 

ٗاجها ٗاهُت... ووُُِمها شائل, وخُاُتها ُمىٜوِت وأها ُىدي للُموُِحن 

 ًُ ٘سان, الجــىان بأبىابها الشماهُت, في ٠ل ظــىت ُدد ال  دص ى مً زوكت الُص

دص ى مً اللإلإ واإلاسظان, وفي ٠ل مدًىت ُدد ال  ًُ وفي ٠ل زوكت ُدد ال 

دص ى مً داز مً  ًُ دص ى مً ٛـىز الُاٛىث, وفي ٠ل ٛـس ُدد ال  ًُ

دص ى مً بُىث الرهب.. ال جهاًت مً الىُِم  ًُ الَصَبسَچد وفي ٠ل داز ُدد ال 

مً ُظل ُمـ٘ى, والرهب الري ال الدائم الري ال ً٘نى أبًدا.. وُِـم بأجهاٍز 

ؼبه ذهب جل٣ ال٘اهُت؛ ٗهىاٞ ذهب أخمس لم جسه ُُىاٞ, وخُم مً  ٌُ

ساغ وخىزاء وبُم م١ىىن واإلاىائد الِدًدة مً الوِام  ىان ٗو ألآز

دص ى... وُِــم لِع ب٘اٍن 
ُ
ِد وال ج

ُ
 ❤والؼساب ال ح
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 ❤...اجلِـــة ْ٘أٗي ًّ ٙــدخو
 

ْم  َُ  ًِ ِه ْب
َّ
ْبِد الل َُ  ًْ ِه َُ

َّ
ًْ َزُطى٤ِ الل َُ ٤َ  ِسو  وَّ

َ
ْدُزوَن أ

َ
ا٤َ: )) َهْل ج

َ
ُه ٛ هَّ

َ
أ

 ًْ ٤ُ َم وَّ
َ
ا٤َ: أ

َ
ُم, ٛ

َ
ل ُْ َ

ُه أ
ُ
ُه َوَزُطىل

َّ
ىا : الل

ُ
ال

َ
ِه؟ ٛ

َّ
ِٝ الل

ْ
ل
َ
ًْ خ  ِم

َ
ت َجىَّ

ْ
ُل ال

ُ
ْدخ ًَ  ًْ َم

 
ُ
ًَ ح ِرً

َّ
َهاِظُسوَن ال

ُ ْ
َساُء َواإلا

َ
ٜ ُ٘ ِه الْ

َّ
ِٝ الل

ْ
ل
َ
ًْ خ  ِم

َ
ت َجىَّ

ْ
ُل ال

ُ
ْدخ ىُز ًَ

ُ
ٔ

ُّ
َظدُّ ِبِهْم الش

َلاًء, 
َ
َها ٛ

َ
ُّ ل ْظَخِوُ ٌَ َخُدُهْم َوَخاَظُخُه ِفي َؿْدِزِه ال 

َ
ُمىُث أ ٍَ اِزُه َو

َ
٢
َ ْ
ى ِبِهْم اإلا

َ
ٜ خَّ ٍُ َو

 :
ُ
ت

َ
الِئ١

َ ْ
ى٤ُ اإلا ُٜ َخ

َ
ىُهْم ٗ ُُّ َد

َ
ُخىُهْم ٗ

ْ
ِخِه: ائ

َ
ًْ َمالِئ١ اُء ِم

َ
ؼ ٌَ  ًْ صَّ َوَظلَّ إلِاَ َُ ُه 

َّ
ى٤ُ الل ُٜ َُ َٗ

ًُ ُط  ْد
َ
َم ه ِ

ّ
َظل

ُ
ي
َ
ِحَي َهُإالِء ٗ

ْ
أ
َ
ْن ه

َ
ا أ

َ
ُمُسه

ْ
َخأ

َ
ٗ

َ
٣َ أ ِٜ

ْ
ل
َ
ًْ خ ٣َ ِم

ُ
اُن َطَماِئ٣َ َوِخحَرج

َّ
٢

َظدُّ ِبِهْم 
ُ
ًئا َوح ِْ َ

ىَن ِبي ػ
ُ
ِس٠

ْ
ؼ ٌُ ُبُدوِهني ال  ِْ ٌَ َباًدا  ُِ ىا 

ُ
اه

َ
ُهْم ٠ ا٤َ: ِئجَّ

َ
ْيِهْم؟ ٛ

َ
ل َُ

َخُدُه 
َ
ُمىُث أ ٍَ اِزُه َو

َ
٢
َ ْ
ى ِبِهم اإلا

َ
ٜ خَّ ٍُ ىُز َو

ُ
ٔ

ُّ
َها الش

َ
ُّ ل ْظَخِوُ ٌَ ْم َوَخاَظُخُه ِفي َؿْدِزِه ال 

ّلِ َباٍب "َطالٌم 
ُ
٠ ًْ ْيِهْم ِم

َ
ل َُ ىَن 

ُ
ل
ُ
ْدخ َُ ِل٣َ َٗ

َ
ْىَد ذ ُِ  

ُ
ت

َ
الِئ١

َ ْ
ِجيِهُم اإلا

ْ
َخأ

َ
ا٤َ: ٗ

َ
َلاًء, ٛ

َ
ٛ

اِز" ((  َبى الدَّ ْٜ ُُ َم  ِْ ِى
َ
ْم ٗ

ُ
ْم ِبَما َؿَبْرج

ُ
١ ُْ لَ َُ 

ا٤ أخمد ػاٟس في اإلا٢٥2٥زواه أخمد )  ( : ئطىاده صخُذ .٢/24٥ظىد )( , ٛو

 

 ❤كٚــف أكْ٘ ًٍِٔ؟ 
 

 بِسق زالزت أؿىاٖ ألو٤ مً ًدخلىن الجىت. ابخدأ الىبي 

 ❤الجىـــت... وما أدزاٞ ما الجــىت! 
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ٍُ اهثُُّغُ٘ر... ِٔ َّ ُتَضدُّ ِب  اهَِّذٙ
 وهم ٌؼبهىن خسض الخدود ألي بلد, هّمُه ألاو٤ هى الىـس والخم١حن. 

وِت ألازق التي بها ُخ٘س ٟشحرة... ٠ل ُخ٘سة ل٣ هي سٔس في الدًً مشل ٛ

 ❤☝دًى٣ 

ـبذ ُم١خملت, وئن ٠ل 
ُ
ئن ٠ل مىا ٛام بدوزه ٗظُخداوي جل٣ ألازق وج

مىا اُخمد ُلى آلاخس وجىخى ًُ سٔسه ٗظخـبذ جل٣ ألازق بال خسض وال 

 ٜٗٙ ُلى سٔٞس وال ج٘لذ.
ً

 دٗاَ, واختراٚ الدًً والخدٍسٙ ُٗه ٢ًىن طهال

  .ٔٞس مً اإلام١ً أن ٢ًىن في بٞس لىالد٣ًس

 .سٔٞس مً اإلام١ً أن ٢ًىن في بٞس لصوظ٣

 ❤سٔٞس مً اإلام١ً أن ٢ًىن خلٜت ُلم ػسعي 

 سٔٞس مً اإلام١ً أن ٢ًىن في ػٔل٣ ومِاملخ٣ مّ الىاض!

٣ الؼسعي, مم١ً أن ٢ًىن في دُىج٣  سٔٞس مً اإلام١ً أن ٢ًىن في شٍّ

 وزطاًل٣ وػٔل٣ الدُىي.

بادج٣ مّ زبىا.مم١ً أن   ٢ًىن في ؿالج٣ ُو

الشٔس أو الؼبر لىا واخد, ل١ً ٠ل واخد مىا ُىده هٜوت مُِىت هى ممخاش 

 ❤ٗيها, ٠لىا وظد دًىا واخدا و أزكا واخدة 

٣ به  . جمظَّ ا, ٗاهدبه واُلم أن هرا سٔٞس سٔٞس في أػُاء ٟشحرة ظدَّ

.  ظُدا ختي ال ًأحي الخرالن مً هاخُت سٔٞس
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ُٖ...َُٗٙتََّكى  ٌََلاِر ٍِٔ اِه  ِب
 ❤اطخِاهت أخ٣ُ ب٣ في دًى٣ 

ذ في طبُل الدٗاَ ًُ دًى٣   مظخِد دائما للسخُل في أي ٛو

ٜى٤ ًا زب هرا هـسوي, وهرا خرلني... ختي  ]ًأحي الدًً ًىم الُٜامت ٍو

ًبا ختى أطلم هرا [ ىُذ ٍٓس
ُ
مس بً الخواب ُٜٗى٤ ٟ ُُ  ًسي 

 ❤ماذا ِٗلذ أهذ لُىـسة دًى٣... ؟!

 ُٜى٤ الدًً ُى٣ "هرا هـسوي" ...هل ط

 أم طُٜى٤ هرا خرلني ؟!

اهـس هللا ُص وظل في ه٘ظ٣ وفي ػهىاج٣ وفي خلىاج٣ وفي مِامالج٣ 

 هللا ئهه 
َ
مّ الىاض, مهما ٠اهذ ال٘خىت اهـس هللا ُص وظل ُليها بـٜىل٣ "مِاذ

 زبي". 

٘لىا ُلُه ختى 
ُ
ازبذ وال جلخ٘ذ, ٗىالري ٗخذ لُىطٙ طبِت أبىاب ٛ

سب٣ وحٔحٞر الري ٌِص 
ُ
ي, ٛادز ُلى أن ً٘خذ ل٣ أبىاب الجىت بصباج٣ ٛو

  چى   ائ  ائ    ەئ  ەئ    چ   ط٢ُىن ػِازه

 

َٔا َقَضاّء... ِٖ ال َِٙضَتِطُٚع َه ُٕ ِفٛ َصِدِر ََٗحاَجُت  ٍِ ُٓ ٌُُ٘ت َأَحُد ََٙٗ 
 كخى ب٢ل ملرة وب٢ل مخِت في الدهُا 

ها هلل. اوي, ول١ىه جٟس د أن ٌظمّ ألٓا  ًٍس

د   أن ًخمخّ بؼبابه في خسماث!! ول١ىه جٞس هلل. ًٍس

ذ هلل.  د أن ج٢لم هرا الؼاب... ول١نها جٟس  جٍس
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د أن ٢ًلم هره ال٘خاة... ل١ىه جٞس هلل.   ًٍس

ها للـه  د أن ٌِص ي... ول١ً جٟس  ❤ًٍس

د أن ٌٔخاب!! ل١ىه ًمظ٣ لظاهه مخاٗت هلل.   ًٍس

ذ هلل.  د أن جلبع كُٜا!! ل١نها جٟس  جٍس

د أن ج٢ىن  ذ هلل. جٍس , ل١نها جٟس
ً

 هامـت لخاظبها لخ٢ىن أٟثر ظماال

ذ هلل.   د أن حظب أخًدا!! ل١نها جٟس  جٍس

جسون هرا وهرا .. هم ٛىٌم ٌِلمىن ظًُدا } أن مً جــٞس ػِئا للـــه 

 ُىكه هللا خحرا مىه {

 

 ❤ٗخأحي ئل٣ُ اإلاالئ١ت أن طالم ُل١ُم بما ؿبرجم

ى, آجُ ُص َ ِ
ـّ ت بأمٍس مً اإلال٣ طبداهه وحِالى اإلاالئ١ت جأحي ئل٣ُ أهذ ِخ

 ل٢ي حظلم ُل٣ُ...

 

  چں  ں  ڻ  ڻڻ       چ    

 بماذا؟

 ❤بمـا ؿـــــــبرجم ... 

 بما ؿبرجم في الدهُا 

ٝ طحٞر ئلى هللا   ❤بما ؿبرجم ُلى الـِاب التي جددر ل٣ في هٍس

ذ الابخالء ووٛذ اإلِادً...  بما ؿبرجم في ٛو
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ذ زباج٣ ُلى دًى ٣ وخىل٣ هصائم واهخ١ظاث مً بما ؿبرجم في ٛو

 أٛسب الىاض ئل٣ُ...

 بما ؿبرجم ُلى ِٗل الِباداث والواُاث...

بما ؿبرجم ُلى ٠ل ُبادة ٠اهذ ؿِبت ُلى ال١شحر, ول١ى٣ ِٗلتها بِىن 

 ❤هللا... 

ٝ لِع طهال لــ١ً الِاٛــبت حظخدٝ   .الوٍس

 

 علَ أثٌاة اجلنــخ سحـــبم
 ام؟ ٗـهل أهذ ممً ٢ًىهىن ُىد هرا الصخ

ذ ٛظمان:   الىاض ٠لها في هرا الٛى

  ٥٠١هود:  چۈ  ٴۇ  ۋ    چ

ظم طُِـد.   ٛظـم ػٜي ٛو

 ٥٠١هود:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      چ 

 ٥٠١هود:  چی  ی  ی  ی  جئ        چ

ما٤ التي ُملتها في  الؼٜاء والظِادة هىا بىاًء ُلى ال١دح وهى ألُا

 الدهُـا.

 

  



13 

 
 جنةتلك ال         

 عىد أخر الُصحف..

 ملميزة ألهل الظعادة: الحالت ألاولى ا

 ❤_ مً الىاض مً طُأخر ٟخابه بُمُىه وهره ُالمت ال٘ىش...2

ىٜظمىن ئلى زالزت أٛظام  :ٍو

دخل الجىت مباػسة بٔحر  اللظم ألاول: • طُأخر ٟخابه بُمُىه ٍو

 خظاب... "أُلى دزظاث الظِداء"

  اللظم الثاوي: •

  ١االوشقاق:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ             

ىا ُِ ٛؽ في أُماله؛ ُٜٗى٤ هللا ُص وظل: "لٜد طترتها ُل٣ُ في الدهُا ط

دخل الجىت  وها أها أٓ٘سها ل٣ آلان"... ٍو

 الٜظم الشالض:  •

 ٩االوشقاق:  چڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  چ                                                             

 جرٟس حِبه ٠له وخىاهسه وه٘ظه ومجاهدجه... 

الؾ بٜى زاًذ ألهله ٖ الجىت ٖ الساخت التي ال ًليها ئال ال٘سح "خ

 والىُِم..".

 

 الحالت الثاهيت املميزة ألهل الشلاء:

 ٥١الحاقت:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ  _٥
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جخواًس الُصُخٙ وأهذ لِع ل٣ خى٤ وال ٛىة طدخدسح ًداٞ ال ئزادًا  

ما٤ بـالُمحن أو بـالؼما٤ أو مً وز  اء الٌهس.. وهره هدُجت ال١دح, هدُجت ألُا

 في الدهُا, 

 الدهُا ٠لها حِب.

 "ٌِني لى حِبان وطهسان جُٜم لُـل, أو طهسان جخدبس الٜسآن..

في هاض بسكى طهساهه وحِباهت, بع طهسان بِخ٘سط ُلى ُٗلم, طهسان 

 بُِص ي هللا ٖ الخلىاث, طهسان بُدلس إلاِـُت ظدًدة. 

ان أبدا... ول١ً الدهُا في ٠ل ألاخىا٤ حِب؛ ًبٜى أحِب صر...  ال ٌظخٍى

 ". ❤أحِب للباقي 

 ٥٥االوشقاق:  چک   گ  گ  گ  چ 

"ال خالؾ الدُاء ده ٠ان مم١ً ًى٣ِ٘ ٖ الدهُا, ل١ً خالؾ الدُاء 

 ملىغ ئظابت ٖ آلاخسة". 
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 ��ملثِل ذلك.. فـأعدوا 
 الجىت خلىد بال مىث

ْدِزّيِ  
ُ
خ

ْ
ٍُد ال ِِ ِبي َط

َ
ًْ أ ُه َُ

َّ
ى الل

َّ
ِه َؿل

َّ
ا٤َ َزُطى٤ُ الل

َ
ا٤َ: ٛ

َ
ْىُه ٛ َُ ُه 

َّ
َي الل َزض ِ

ِت  َجىَّ
ْ
ْهَل ال

َ
ا أ ًَ َىاِدي ُمَىاٍد  ُُ َر َٗ

َ
ْمل

َ
ْبٍؽ أ

َ
ِت ٟ

َ
ئ ُْ َه

َ
ْىِث ٟ

َ ْ
ى ِباإلا

َ
ْإح ًُ َم : ) 

َّ
ِه َوَطل ُْ لَ َُ

ىَن 
ُ
ىل ُٜ َُ ا ؟ َٗ

َ
ىَن َهر

ُ
ِسٗ ِْ َ

ى٤ُ َهْل ح ُٜ َُ ُسوَن, َٗ
ُ
ْىٌ ٍَ ىَن َو َسِئبُّ

ْ
ؼ َِ ا  َٗ

َ
ْم , َهر َِ َ

: و

ى٤ُ  ُٜ َُ ُسوَن َٗ
ُ
ْىٌ ٍَ ىَن َو َسِئبُّ

ْ
ؼ َِ اِز َٗ ْهَل الىَّ

َ
ا أ ًَ َىاِدي  ًُ مَّ 

ُ
ْد َزآُه, ز

َ
ُهْم ٛ

ُّ
ل
ُ
ْىُث , َو٠

َ ْ
اإلا

 
َ
ْد َزآُه , ٗ

َ
ُهْم ٛ

ُّ
ل
ُ
ْىُث , َو٠

َ ْ
ا اإلا

َ
ْم , َهر َِ َ

ىَن : و
ُ
ىل ُٜ َُ ا ؟ َٗ

َ
ىَن َهر

ُ
ِسٗ ِْ َ

َبُذ َهْل ح
ْ
ر مَّ ُُ

ُ
, ز

ى٤ُ :  ُٜ ًَ 

 
َ
ا أ  َمْىَث ًَ

َ
ال

َ
ىٌد ٗ

ُ
ل
ُ
اِز خ ْهَل الىَّ

َ
ا أ ٍَ  َمْىَث, َو

َ
ال

َ
ىٌد ٗ

ُ
ل
ُ
ِت خ َجىَّ

ْ
  (.ْهَل ال

 ( .  ٥242( ومظلم )  44٢4زواه البخازي )                                 

 

 محن ً٘سح منهم؟! أهل الىاز أم أهل الجىـت... 

 ُٗىادي مىاٍد ًا أهل الجىــت أن خلىد بال مىث..

ا أهل   الىاز أن خلىٍد بال مىث ...{ ٍو

 ُٗأحي مىاٍد ًا أهل الجـىت... 

 ئن ل١م أن جِصخىا ٗال حظٜمىا أبدا...

 وئن ل١م أن جدُىا ٗال جمىجىا أبدا ...

بىا ٗال تهسمىا أبدا...
ُ

 وئن ل١م أن حؼ

 وئن ل١م أال حٔمىا ٗال جدصهىا أبدا...

 ❤ما أخالها جــل٣ الجىــت ...

  .ٞ ما الجىـــتالجىـــت ... وما أدزا
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 ❤)الظــابلىن الظــابلىن( ... 

 ٧الواقعت:  چۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 طيىٜظم ئلى زالزت أؿىاٖ:

 ١الواقعت:  چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  _2

 ".❤"الىاض اللي هخاخد صخُ٘تها بـُمُنها ٗما أزوَ مجزلتهم

 ٩الواقعت:  چے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  ﮴  چ      _٥

 ها بـؼمالها, ما أخّع وأطىأ مجزلتهم!"الىاض اللي هخاخد صخُ٘ت

 ٥٠الواقعت:  چ﮵  ﮶  ﮷  چ      _4

والظابٜىن بِ٘ل الخحراث في الدهُا هم الظابٜىن في آلاخسة لدخى٤ 

 الجىت.

 الـىٙ اإلاإخس وهى أٗللهم أظسا...

الظابٜىن في الواُاث, الظابٜىن لخلىز دزوض الِلم, الظابٜىن في 

 ألاوزاد وألاذ٠از...

  :ػِازهم ❤الظـابٜىن... الظابٜىن 

 ."لً ٌظبٜني ئلى اللــه أخد"

 ٥٥الواقعت:  چ﮸  ﮹  ﮺   چ 

 ما ظصاء الظابٜىن؟! 
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 أولئ٣ اإلاٜسبىن... ممً ؟!

 �❤ُمـٜسبىن مــً اإلاـــــل٣ 

 ٥٥الواقعت:  چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  چ 

بحن مً اإلال٣ طبداهه وحِالى, دو٤ ٟمان ليهم  "مؽ بع هُبٜىا ٍٛس

 �ظىت واخدة ال, ظـىاااث  ظىــاث وُِم... مؽ

 ( ❤الظابٜىن الظابٜىن )  ٠ل ده لـ محن ؟!, لـ 

 ٗهل أهذ منهم ؟!".

  ٥١الواقعت:  چ﮿  ﯀  ﯁    چ 

الظابٜىن لِ٘ل الخحراث وألاوامس, هم ظماُت مً ألامم الظابٜت 

لُل مً هره ألامت.  ٛو

 ٥١الواقعت:  چ            چ 

لُل مً الىاض في آخس الصمان  هم الظابٜىن اإلاٜسبىن. ٛو

ٜسبحن الٜلُلحن في هرا الصمان..
ُ
 اللهم اظِلىا مً الظابٜحن اإلا

 

  



18 

 
 تلك الجنة        

 ❤جطهير الللىب كبل دخىل الجىت ...

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  ٹ ٹ چ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  

 ی  ی  ی  جئحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب                

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ىب  يب   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 ١١ - ١١األعراف:  چڦ  ڦ  

لب٣ وػهىاج٣.. مؽ  "أهذ ُاٌؽ ٖ الدهُا بخجاهد ٖ ه٘ظ٣ ٛو

 مولىب ئه٣ جىؿل..

ٝ دا  ❤اإلاولىب ئه٣ جمىث ُلى الوٍس

ٝ ..ٜٗد وؿلذ.   ٗان ِمذ ُلى الوٍس

ا بخجاهد ئه٣ ما جدٜدغ ُلى وِمت خد  ٌِني لخد باب الجىت وأهذ لظَّ

 وال ًبٜى ُىدٞ ٓل ججاه خد..

 لخد باب الجىت..مؽ هُىّ٘ جدخل بُه !!". 

 چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ 

ومً جمام وُِمهم في الجىت أن هَص هللا ما في ٛلىبهم مً البٔلاء 

 والخٜد.
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 "٠ل بِذ في الدهُا..بِبٜى جدخه ؿٖس ؿخي !

 ل١ً الجىـــت خاظت جاهُت خاااالف ... ".

 چى  ائ  ائ  ەئەئ  چ 

 "أهذ ُاٌؽ ُِؼت ُمٞس ما جخُلتها !! 

 ". ❤% مً خُٜٜت الجىــت 2ومهما وؿل ١ٗٞس ليها... ٖ ده ما ًجِؽ

 

 ❤وأهت واكف على باب الجىــت 

 "مظخني !!

ِذ! ٠ام مسة اهخ١ظذ  !؟ ٠ام مسة ب١ُذ وحِبذ اطدؼِاٞز ٠ام مسة ٛو

 ىؿلُؼان ج

 ٛوّ ❤مسة واخدة هُٜوّ ٠ل ج١٘حٞر ده ٛى٤ .."ادخلىا الجىــت "!!

 ... ومـحٞر أ٢ٗاٞز لخبل

هختٖز مً ُلى باب الجىت باإلاِاٖش و ٠لماث مً ٟالم هللا ُص وظل 

❤." 

ذ اإلاِاٖش في الدهُا لخسماهُتها, ِٗىك٣  الجصاء مً ظيع الِمل, جٟس

 ❤بها باباختها ل٣ 

 ب الجىت ُٜٗى٤ خاشن الجىت: مً؟! با   ُٗوٚس هبي هللا مدمد

  ,: مدمد بً ُبد هللا ُٜٗى٤ 

مسُث ألٗخذ ألخٍد ٛبل٣..  ُٜٗى٤ 
ُ
 خاشن الجىت: ما أ

 وزٜٗخه إلاً ػاء هللا له أن ٢ًىن منهم. زطى٤ هللا  ُٗدخل
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لت !!  "ؤلاهاء اللي بدؼسب ُٗه مً ذهب ٗو

 ٥١اإلوسان:  چۀ                ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀچ 

 ٧٥الزخرف:  چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   چ 

لت.. ٗما بال٣ باللي داخل الوبٝ !! الوبٝ  بع مً ذهب ٗو

 وحؼسب مً خاظاث بالدهب.. ًبٜى الصخف دا ُامل اشاي ؟!!" بخا٠ل

 

﯀  ﯁               چ 

 ٧٥الزخرف:  چ    

  چ﯀  ﯁        چ 

 .. ُاًص خاظت جاوي.. ه٘ظ٣ ٖ خاظت جاوي؟!ها

 ❤بع.. ال مؽ اهلب ٟمان, ما جخِبؽ ه٘ظ٣.. اجمنى بع  اهلب

 ❤هخالقي اللي بدخمىاه ٛدام٣  و 

 هللا ُص وظل ... ُٜٗى٤ 

د ..."   " طلىوي, اليىم ًىم املٍص

 "زبىا بُٜىل٣... ها؟ ه٘ظ٣ في ئًه؟!

 ٠ل اللي ٖ ه٘ظ٣". ٛى٤ 
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  چ    چ 

 ❤هُت "ٖ الدهُا خاطت الخلرذ باللظان, بع ٖ الجىت خاظت جا

 بدخلرذ ❤ب٢ل خاظت ٣ُٗ... الِحن ٟمان هُبٜى ليها لرة  هخخلرذ

 ". بالىُِم

 

  چ         چ 

 "ما ِٗؽ ػٜاء جاوي... وال دمَى وال خصن خالؾ".

 

 چحب  چ 

ب٣ ٖ الجىت لدزظت  "أػد اإلاىازُٝ هي ئه٣ جبٜى وازر خاظت... زبىا بحٓر

 أهه بُٜىل٣ دا وزز٣ 

 ❤ُٜيالجىت ... دا وزز٣ الخٜ دي

 ُلى ٠ل دا!! ٠ل دا ل٣ُ اج٘سط

 ُمخلد .. مؽ هاخده مى٣ جاوي". مل٣
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 ❤ًىم في الجىت ... أول 

 هُبٜى ُامل ئشاي !؟ جخُل

 هٌسة لىظه هللا ُص وظل... هخبٜى ُاملت ئشاي !! أو٤ 

 

 ١٧الحج:  چپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ    چ 

 ُمٞس ٠له ٠ام طاُت ٖ الجىت ؟! ٌِني

 طىت؟! هب ده ٌظاوي ئًه ٖ الجىت؟! ٠ان ٠ام حِب٣

 ❤لى مذ وأهذ ظِان بع مِاٞ ئًمان.. زبىا هُوِم٣ ٖ الجىت ٌِني

 ❤مذ وأهذ ُوؼان زبىا هِظ٣ُٜ ٖ الجىـــت  لى 

 ❤مذ وأهذ مٍسم زبىا هُِا٣ُٗ ٖ الجىـــت  لى 

 لى مذ وأهذ ما ُىدٟؽ ئًمان ؟! ل١ً

 ُىدٟؽ ؿالة !! ما ُىدٟؽ أُما٤؟! ما

ىاٞؤ و   مسك٣ ومؼا٠ل٣ و٠ل دا.. هخيظاه وأهذ َ باب حِب٣ ُو

 ❤الجىت

 هخدخل بُه ... خالؾ أهذ داخل الجىت مؽ

 

 ❤...ًٗا أدران ًا اجلــِة  اجلِـــة
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ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  

﯁                     

                       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               

 ٧١ - ١١الزخرف:  چۇ  ۇ  ۆ   

 م٢ان للخٖى والٜلٝ... مِ٘ــؽ

ٚ  الصخابت ٠اهىا ُلى ًٜحن بالجصاء وبالجىت.. الصخابي اللي جـدَّ

 ❤بالُبظخان بخاُه ٠له ُؼان بع هخله ٖ الجىت 

 هى الُبظخان دا ما ٗهىغ هخل! ما ٗهىغ شجس !!  هب

 ❤ُٗه.. بع هى باَ ال٘اوي بالباقي  أُٟد

 ❤ًٜحن بان ٖ ه٘ع اللخٌت اجدى له هخلت ٖ الجىت باطمه  ُىده

 ئهىا ما ُىدهاغ ًـٜحن ..!! مؼ٢لخىا

ً أي  لى  ُىدٞ ًٜحن خُٜٜي.. ئًه ًخل٣ُ جخأخس ًُ أي ُبادة ! ُو

مل ؿالر ودُىة ...   هاُت ُو

دمده" له هخلت ٖ أٛى٤ ل٣ ئن مً ٛا٤ "طبدان هللا الٌُِم وب إلاا

 الجىت لُه ما ًبٜاغ وزد ًىمي لُا بٜىله ٠ل ًىم.. !!

ٙ وما ب١ملؽ! لُه  بٜى٤ وبسظّ أوس ى جاوي .. لُه بٛى
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ذ اجدوذ ل٣  ُؼان ما ُىدٟؽ ًُٜــً وأهذ بخٜى٤ ٖ ه٘ع الٛى

 ❤هخلت ٖ ٛـٞس ٖ الجىت 

 

 لى أها ُاًص ٛـس... هِمل ئًه ؟! هب

ىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم أجها ٛالذ : أم خبِبت زض ي هللا ُنها شوط ال ًُ

ي  ِ
ّ
ل ـَ ًُ ْبٍد ُمْظِلٍم  َُ  ًْ طمِذ زطى٤ هللا ؿلى هللا ُلُه وطلم ًٜى٤ : ) َما ِم

ًخا  ِْ ُه َب
َ
ُه ل

َّ
 َبَنى الل

َّ
ِسٍَلٍت , ِئال

َ
ْحَر ٗ

َ
ا ٓ ًُ ىُّ

َ
و

َ
 ج

ً
ت َِ ْ

 َزٟ
َ
َسة

ْ
ؼ َُ ْىٍم ِزْىَتْي  ًَ لَّ 

ُ
ِه ٠

َّ
 ِفيِلل

ِت ( . َجىَّ
ْ
 (8٥2مظلم ) زواه                                              ال

 

 ٥٩٧البقرة:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ 

ذ ئشاي ٢ًىن ل٣ بِذ ٖ الجىت وئشاي ًبٜى لي هخل ٖ  أهذ ٟدا ُٗس

 ❤الجىت 

ُبادة ؤلاخظان  �ألاهم ئن ًبٜى ُىدٞ ًٜـحن ِٗلي لىظىد الجصاء  بع

ً جساه ٗاهه
ُ
 ًساٞ ... أن حُِبد هللا ٟأه٣ جساه, ٗان لم ج١

 

 چ  وئ  وئ  ۇئ  چ  

الىا الخمد هلل "  ❤"ٛو

 ٠لمت هىٜىلها بِد ما وؼٖى الىُِم دا ٠له الخمد هلل  أو٤ 

 الخمد هلل ُلى ئًه ؟!  هب
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ىا ُليها  الخمد هلل ئهه ٛدز لىا أُما٤ ؿالخت وِملها ُؼان ًجٍص

دخلىا الجىت  خٜبلها مىا ٍو   ❤ٍو

د بها ئال هللا أُما٤ , زم أظسي ألاجهاز مً خالـه لىظه هللا, ال ًٍس

ٜىا لهرا الِمل  حن هلل باوِامه ُليهم: الخمد هلل الري ٗو الىا مِتٗر جدتهم, ٛو

ٝ ئلُه مً جلٜاء أه٘ظىا لىال  الـالر الري أهالىا هره اإلاجزلت, وما ٟىا لىٗى

ٜىا ئلُه, لٜد ظاءث زطل زبىا بالخٝ الر ت ُٗه والـدٚ  يأن هللا ٗو ال مٍس

ُد, و  د والُى ١م بها في الُى
ْ
هادي ٗيهم مىاٍد: أن هره هي الجىت التي أخبَرج

ما٤ الـالخت,  زطلي في الدهُا, أُٜب١م هللا ئًاها بما ٟىخم حِملىن مً ألُا

دون بها وظه هللا  التي جٍس

 كام طىت ؟!  هخعيش

 طىت !!  ٢٥/٢٥

 ئًه في هٌسة واخدة هلل ُص وظل؟! هدظاوي 

 ئًه في اطخٜبا٤ اإلاالئ١ت ل٣ُ؟! حظاوي 

ئًه مً طماَ الٜسآن بـىث السخمً طبداهه وحِالى, ئن  وي حظا

 ❤اػتهُذ ذل٣ ألن ٗيها ما حؼخهي ألاه٘ع

٣ ...!! أهذ ُّ  ُاٖز ٌِني ئًه اإلاالئ١ت ظاًت بدظلم ُل٣ُ وبخد

 بالٌبى إلاا بِبٜى في اٗخخاح إلا٢ان ظدًد ... شي 

ى,  بُجُبىا أٗلل الىاض اإلاِسوٗت ُلى الظاخت ُؼان جٜف الؼٍس

٘خخذ ب  هم اإلا٢ان ..وٍُ

 ❤طبداهه وحِالى هُ٘خخذ ب٣ُ الجىــت  زبىا

 ❤ج٢ىن مً الىاض دي ..  الشم
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 اهـُبشزى باجلـِة

ـشسة
ُ
 بالجىت... ُعـمس   بـ

ِه  ًُ ُْ لَ َُ ُه 
َّ
ى الل

َّ
ِه َؿل

َّ
ْىَد َزُطى٤ِ الل ُِ ىٌض 

ُ
ًُ ُظل ْد

َ
َىَما ه ِْ ا٤َ: َب

َ
َسة, ٛ بي ُهَسٍْ

َ
أ

ا 
َ
ه
َ
َىا أ ِْ ا٤َ : َب

َ
َم, ٛ

َّ
ى َظاِهِب َوَطل

َ
 ِئل

ُ
أ َخَىكَّ

َ
 ج

ٌ
ة
َ
ا اْمَسأ

َ
ِاذ

َ
ِت, ٗ ُخِني ِفي الَجىَّ ًْ اِئٌم َزأَ

َ
ه

 
َ
ٜ

َ
ُس؟ ٗ ـْ َ

ا الٜ
َ
ًْ َهر ُذ : إلِاَ

ْ
ل ُٜ ٍس, َٗ ـْ َ

ىاٛ
ُ
ُذ ُمْدِبًسا ال ُْ َىلَّ

َ
ُه ٗ

َ
ْحَرج

َ
ْسُث ٓ

َ
ٟ

َ
ر

َ
َمَس, ٗ ُِ  : ِل

ى
َ
َب٢

َ
ا َزُطى٤َ  ٗ ًَ ي  ّمِ

ُ
َذ َوأ

ْ
ه
َ
ِبي أ

َ
٣َ ِبأ ُْ لَ َُ ا٤َ: 

َ
َمُس َوٛ اُز ُُ

َ
ٓ

َ
ِه أ

َّ
 .الل

 ٢٢٢8البخازي  زواه                                                        

 َٞ ــمس .. ُبـــؼَسا ُُ  ❤ًـا 

مــس. ٗـسؤٍا ُُ  ألاهبُاء وحي .. َزِبَذ البُـّ ًا 

 

 ❤بالجــىت خدًجت  ُبشــسة

ل بأمس مً زب الِاإلاحن... لسطى٤ هللا  هص٤  : لُبؼسة خدًجت ٛائال ظبًر

بؼسها بٜـٍس في الجىت ال صخب ُٗه وال  "ئن هللا ًٜسأ لخدًجت الظــالم وٍُ

 هـب "

 ِٞ  ❤ًا خدًجت ... ُبؼسا

سهم الىبي بالجىت في جل٣  أحظاء٤
ّ

ُٟٙ هام الصخابت الرًً بؼ

 ❤اللُلت
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 ❤... بـالل وُبشسة

ي طمُِذ دٖ وِل٣َُ بحن ًدي في  ٛا٤ له زطى٤ هللا  ُىدما
ّ
"ئو

 الجىت" !!

 

 
ُ
ـد شـسةبـ  ❤... طـعـيد بً ٍش

ت الٜادطُت بِد ُدة أًام مً الٜخا٤ والجهاد, هام طُِد ٗسأي  في مِٟس

د. أهه ًىم الُٜامت... وهادي مىاٍد: لٜد زكـي هللا ًُ طُِد بً ٍش  ٟو

م بىا ئلى ُملـ٣١ِ في  وأجاه
ُ
الىا له: هـل زالزت خُى٤ ُليهم مالئ١ت ٛو

 الجىت...!!

أن وظىه ٛا٤  هً الٜمس اإلاىحر, ٜٗلذ أهىالء الخـىز؟ ٗسأًذ وظاء ٟو

 ال, هإالء وؿُ٘اث الخىز الِحن, ٛالىا

 منهً, ٜٗلذ أهإالء الخىز؟ ٜٗالىا ال.. ٜٗا٤
ً

 ٗمسزها بيظـاء أػد ظـماال

ت  ختى وؿلذ ئلى زالزت وظىههً ٠البـدز , وامساة وظهها ٠الؼـمع اإلاؼٛس

 ٜٗـلذ مً أهِذ؟

مظ٣ ًدها, ٛالذ ال أها شوظخ٣ في الجـىت, ٗـمد ًد ٜٗالذ ه لُـلمظها ٍو

 ًا طـُِـد لِع بِد ختى ًأذن اللـــــه.

ت .. ختى ؼهد طُِد في اإلاِٟس
ُ
 أطد

لٜد زبذ طُِــد بخل٣ الُبؼـسة بالجىت والخىز الِحن والسكا مً زب  

 الِاإلاحن. 
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 ❤... الجىـــت صفـــلت

 مً مؼـمس ؟!  هل

 حر بيهم..ػسون مؽ هخم ٓ 4ؿٜ٘ت ُؼان جخم بِبٜى لها  أي

 ]بائــّ, ُمــؼتري, طلــِت, زــمً [

ً الجىــت  هب تي اخىا ُاًٍص  ❤دي الـٜ٘ت الِادًت, دلٛى

 الجىت ٗيها بائّ وُمؼتري وطلِت وزمً!! ؿ٘ــٜت

 :لٜىله طبداهه وحِالى وِم

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ 

 ٥٥٥التوبت:  چۋ    ۅۅ  

 اللي اػتري ؟! مُــً

 ❤ُص وظل  اللـــه

 محن ؟! ًم

 مى٣ أهذ .. 

 ئًه ؟! اػتري 

 ومال٣... ه٘ظ٣

 الخــمً؟! وئًه

 ❤ الــجىـت

ص أوي بـٜى .. ال   دا اخىا هٟس

ؼتري مى٣ "ه٘ظ٣"  هِؼتري مً محن؟!  هللا
ُ
 هى اإلا

 اإلاإمً بجد مؽ ال٢اٗس, مؽ ال٘اطٝ, مؽ الِاص ي.. مً
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 هى محن اإلاإمً؟!  هب

 دا اللي خٜٝ ػسون ؤلاًمان اإلاإمً

 مإمً باهلل وزطىله وباإلاالئ١ت وبالٜدز خحر وػسه ؟!أهذ  مؽ

 �ٟده أهذ خٜٜذ أهم ػسون ؤلاًمان, ئن ػاء هللا  بع

ىا دٜٝ آلاًت  ٍز هِؼتري مً اللي ُاًص ًبُّ .. اللي ِٗال ُاًص ًىؿل ٍو

ىؿل للِاٛبت )الجىـت(   ❤دي ٍو

ذ... ُؼان ما جىدمؽ بِدًً !  بُّ  ه٘ظ٣ دلٛى

ذ ُؼان ما ججِؽ ً بُّ   چے   ے      چ ىم الُٜامت وجٜى٤: دلٛى

 إلااذا..؟! 

                           چڭ  ڭ   ڭۇ  ۓ  ڭ  چ 

تها...  ما  ِٗؽ زظَِى جاوي ٛو

  چۇۆ  ۆ  ۈ            ۈ  ٴۇۋ  چ

 

ذ ا ٖ الدهُا دلٛى  بُّ واخىا لظَّ

 بٜى وؼٖى هىبُّ ئًه ؟!  حِالى

 ❤ه٘ظ٣...  هخبُّ

خلي مىباًل٣... ًى٘ أهذ ِْ ّ جُجي حظخخدمه مني جاوي!! هُبٜى ل٣ُ لى ب

ت الخـٖس ُٗه؟!   خٍس

 ال  أُٟد
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 بالٌبى )الى٘ع(... دي

 ه٘ظ٣ هلل ُص وظل ًبٜي هي مىٜاكه ألوامس طبداهه... هخبُّ

ذ زبىا ًأمٞس بداظت وه٘ظ٣ مظدشـٜلت ُملها وم١ظله  إلاا ًُجي ٛو

 وحِباهه...

ذ, هب هِمل بع ب١سا هب بِده.. هب  مؽ دلٛى

 ب١سا هبخدي ب١سا..هخٔحر  هب

ـذ خالؾ.. ال ًا ه٘س ي أها بِخ٣ خالؾ للــه  ال  ِْ  �أهذ ب

د٣ وأطِب٣ هاًمت وحِملي اللي ه٘ظ٣ ُٗه, مؽ هٜدز  مؽ هٜدز أٍز

 أطِب٣ مسجاخت وم١ظله! 

خـ٣ للـــه, اللي هى ًمل٣١ أؿال  أها ِْ  ❤ب

 أهِذ ًا ه٘ع مؽ مل٢ي, مؽ هٜدز أطمّ ٟالم٣ شي ألاو٤... ٌِني

 أطم٣ِ أٓاوي شي شمان...هٜدز  مؽ

ذ ؿالة ال٘جس.. مؽ  هٜدز أهُـم٣ ٛو

 هٜدز أُمل همف ُؼان أزك٣ُِ ًا ه٘ع... مؽ

هٜدز أخل٣ُِ ج٢لمي ٗالن أو ٗالهت ألهه مؽ ٖ ؿالخ٣ وال ٖ  مؽ

ٝ ظىخـ٣   ❤هٍس

 هٜدز أود٣ًِ ٗسح ٗالهت ُؼان دي مِـُت... وأهِذ مؽ مل٢ي  مؽ

لي هلل ُص وظل  مؽ
ُ
 ❤بع ه٘س ي أها ٟ

 اللي بُٜىدوي هي ه٘س ي هي الٜائد ل٢ل أِٗالي...  نوأل 

إلاا ج٢ىن هلل... ظىازحي ٠لها هخدبِها: زوحي, دمي, ٌُمي,  ٗى٘س ي

 ❤ظظدي ...ٟلي للــه 
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  ❤املباٌعت للـــه  دي

ذ... أله٣ مؽ مل٣  إلاا ىادي بالجهاد مؽ هُىّ٘ أٛى٤ مؽ دلٛى ًُ زبىا 

 ه٘ظ٣ بٜى خالؾ

خـٖس ٣ُِٗ ُٟٙ ٌؼاء...للـه... وهى اللي هُأمس طب ٠ل٣  داهه ٍو

 ❤ه٘ظ٣ للــه.. الِاٛبت الجىــت  بُّ

ٝ ؿِب !! بع الِاٛبت حظخاهل  ختى  ❤لى الوٍس

 ❤... وما أدزاٞ ما الجــىت الجىــت

ًدا خظــاب بال ُــمل.  الُىم  ُمــل بــال خظـــاب, ٓو

 !؟❤مؽ ه٘س ي دي أؿال مل٣ للـــه  هي

 أخستها ًُ اللـه, مسظِها للـه..ألاولى ئه٣ جٜدمها ألهه لى  ًبٜى

"ألاو٤ وآلاخس" طبداهه وحِالى, مً مِاوي اطم هللا آلاخس.. ئن الدهُا  هى 

مهما اطخمسث وهالذ ب٣ ٗهي لها مسظّ ولها آخس, وآلاخس طبداهه وحِالى 

هى ألاو٤ ٌِني ٟاه٣ بخدوز ما بحن دائسة ماِٗؽ مخسط منها ٓحر بدد بسا هى 

ذ اللي  اللي هُخد١م ٣ُٗ.. ُاٖز هُخسظ٣ امتى مً الدائسة دي وئًه الٛى

٣ ُٗه لخد ما جدع ئن ُٗه مخد١م خازجي الشم حظدظلم له ُؼان هى  ًتٟر

لى"   آلاخس.. "وهلل اإلاشل ألُا

 آلاخس.. ٗٚى ٠ل آخس  اللــه

 ألاو٤ .. ٛبل أي طبٍب أو٤  وهى 

٣ٜ ده.. ٗنهاًخه هخ٢ىن ئلى اللـه ال م٘س مهما  ٠ان هٍس

 أن جبُّ ه٘ظ٣؟!ٌظخدٝ مى٣  أال 

 ٌظخدٝ أن جٜدمه ُلى ػهىاج٣ وزٓباج٣؟! أال 
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 ❤آلان ... لِله ًسي مى٣ ؿدٛا ِٗؼتري مى٣ آلان  ٛلها

ٝ هللا  آلان  �أها ُمظدظلم بى٘س ي.. ئلي هٍس

 

 _الثمــً ؟!

 ظىــت  الِاٛبت

 ❤ ٛلب٣ ًومً ُلؼان بؼٞس ❤جهاًت آلاًت  وفي

ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  ٹ ٹ چ 

 ٥٥٥التوبت:  چ  حئ جئ  

تي  اطخبؼس   .هللا ػاء ئن هُٜبل٣ وهى ❤ببُِخ٣ دي دلٛى

 إلاا ٠ان بُٜسأ آلاًاث دي... ٛا٤ أُسابي )ٟالُم مً هرا ( ؟!  السطى٤ 

ٌّ ُمسبذ [   ] ٜٗالىا هللا ُص وظل, ٜٗا٤ وهللا لبُ

البُّ ُمسبذ وطلِت هللا ٓالُت, أال ئن طلِت هللا ٓالُت, أال ئن  ِٗال 

 ❤هي الجىــت طلِت هللا 

 

بِد اهتهاء الخسب وجىشَّ الٔىائم ٜٗا٤  ]ظاء أُسابي للسطى٤ 

ْظٌم ٛظمُه ل٣ زطى٤ هللا... ٗأخره 
َ
سابي لهم: ما هرا؟! ٜٗالىا له: ئهه ٛ ألُا

وذهب به للسطى٤ ٜٗا٤ له: ًا زطى٤ هللا, ما هرا؟!  ٜٗا٤: هى ٛظٌم ل٣... 

كسب  ٜٗا٤: وهللا ما لهرا اجبُِخ٣... ئهما اجبِخ٣ 
ُ
ٛخل في طبُل  ىاههُ  ختى أ

ُ
وأ

ت وبِد اهتهاء الخسب ٗىظد السطى٤ الصخابت  هللا... وخسط لظاخت اإلاِٟس
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ا٤: أهَى هَى؟! ٜٗالىا له: وِم ًا  أجىن به ٗىٌس ئلُه السطى٤ ٛو ًدملىهه ٍو

ت زطى٤ هللا, هَى هَى ... ٗىظده السطى٤   أػاز ٛبل اإلاِٟس
ُ

ؿَِب خُض
ُ
 [أ

 ❤ه اللـه! الـلـــه ٗــدٛـ ؿــدٚ

ًدمل في ٛلبه الـدٚ ٗأوِم هللا ُلُه بخدُٜٝ ما ًخمنى "ئن ٌِلم  ٠ان

 هللا في ٛلىب١م خحرا ًإج١م خحرا"

 ه٘ظ٣ بجد مؽ مجسد ٟالم... بُّ

 اللــه ًـُد٣ٛ  أؿدٚ

 " مً خاٖ أدلج ومً أدلج بلٕ اإلاجزلت "

 ه٘ظه ًىؿل.. هُِمل  اللي

د دة... ٗهىاٞ ظىــت جيخٌٞس  ُِ ُِ  ❤ال

 ❤بُخاٖ بُِمل... واللي بُِمل بُىؿل  اللي

 بِــد الـبـــس ظىـــت... ئن

 اللي ظاًه ٠لها ػٔل ... ألاًام

ذ... هخخِب أمتى؟! لى   ما حِبدؽ دلٛى

ذ ػٔل... ُواء وبر٤ وظهد وحِب  الدهُا  ٛو

 .... بداًت خُاج٣ ألاؿلُت الجــىت
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   ائۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  چ 

ڀ   ڀ پ  پ  پ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

 ٥٠١ – ٥٠٥األوبياء:  چ  ٹٿ  ٹ   

 

 ... ٗاجها طاُت! اؿبر 

ا مابخداغ... هُبخدي ٖ الجىـت  ًىم٣  ❤لظَّ

 ❤... ًٗا أدران ًا اجلــِة اجلِـــة
 

: }مً خاٖ أدلج "أي أطَس بٜىة ووؼان" ومً أدلج بلٕ الىبي  ًٜى٤ 

 ت هللا ٓالُت, أال ئن طلِت هللا الجىت {اإلاجزله, أال ئن طلِ

لِظذ جل٣ الـىزة التي بمخُلخ٣ ئجها ذاٞ الُبظخان الري به  الجىت

ٜى!  أشجاز ٗو

 الجىت أٌُم مً ذل٣ ب١شــحر , ال ًبلٔها ُمل٣ مهما ِٗلذ... ال,

ُه الج ًٜى٤ 
ُ
ىت, ٛالىا: وال أهذ ًا زطى٤ الىبي: " لً ًدخل أخًدا ُمل

 ؟!هللا

ازبىا ": وال أهاٛا٤  , ئال أن ًخٔمدوي هللا ب٘لل وزخمخه, ٗظددوا ٛو

 زواه البخازي                                                           
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ّ ػـأجها هـ١را؟!  ُٗـا  جسي ما الـري ٗز

ّ ػأجها ه١را هى زؤٍت السخمً طبداهه وحِالى, أله٣ طُخجاوز  الري ٗز

 زب الِصة ٗيها!!

 وما ٗيها لؼهىة طاُت!! ًا له مً خاطس ٓاٗل!! طخلخي بالجىت هل

الُدهُا ال جوُب ئال برٟس هللا, وآلاخسة ال جوُب ئال بِ٘ى هللا, والجىت  ئن

 ❤ال جوُب ئال بسؤٍت وظه اللـه...

 

 ١٧الزخرف:  چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ   چ

 الىاض اللي خىل٣ُ دو٤ هُٜلبىا ُل٣ُ ٖ زاهُت.. ئال محن؟! ٠ل

خٜح ئال 
ُ
 ❤ن اإلا

خٜحن
ُ
دو٤ الُصخبت الـالخت اللي ًاااما ٟىذ بخِاوي مِاهم ٖ  اإلا

 الدهُا...

إلاا ٟىذ بخِٖس منهم ُخ١م لـ خاظت أهذ بخِملها خسام, ٟىذ  اللي

م ئه٣ حِبان وأهذ مِاهم بع بسكى مؽ  بخـبر ه٘ظ٣ مِاهم... اللي بٓس

 طُبهم...

ؼت!( لى طبتهم وزظِذ جاوي للُصخبت بخاُخ٣ اللي ٗاٟسها ) ألن م٘ٗس

 بسكى مؽ بخالقي ه٘ظ٣ ٗيها, بسكى مابدبٜاغ مسجاح!

 الساخت ُٗــً؟!  هب

 هخالٛيها بع بحن ًدي اإلال٣  الساخت

 بع ٖ آلاخسة والىُِم, ال ٟمان ٖ الدهُا ٖ هاُخه.. مؽ
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 ٧٠الزخرف:  چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  چ 

 مـا هدظمّ آلاًت دي هُجي ٖ بال٣.. إلاجسد

 ٌِني أها وشوجي بع؟! 

 وابني! هب أمي؟! هب أبي؟! هب

 ُصخبتي... هب ظازحي؟! هب

 أختي؟! هب أدي؟!! هب

زبىا مم١ً ًمى٣ِ منهـم.. !! خاػاه.. الصوط ٖ آلاًت دي مِىاها  ج٘خ١ــس 

٣ٜ.. اللي ُلى ههج٣, اللي ُلى دُىج٣.   اللي ُلى هٍس

ٝ ئلى هللا  اللي  ❤ماش ي مِاٞ ٖ الوٍس

ٜت تي وبدخمنى ئه١م جخجمِىا ُىد والُصخبت اللي أهذ مِاهم دلٛى الٗس

 �باب الجىت وجدخلــىا وأهذ ئًدٞ بخدلً أًدهم...

هىا مؽ الصوط الدهُىي أو باإلاِنى اللي ٠لىا أو٤ ما ٛسأها آلاًت  ألاشواط

 ٛىلىا هُدخل ٠ل واخد مّ شوظه اللي ٠ان مِاه ٖ الدهُـا ...!!

صواط دا! ال, ٟخُـس مىا مم١ً ًٜى٤ هب لى أها ٟىذ مٔـىب ُلى ال ل١ً

 �ٌِني هخبٜى دهُا وآخسه ٟمان!! 

ادخلىا الجىـت أهخم والىاض اللي ٠اهذ ػاًله هم الدًً والدُىة...  ال,

٣ ٖ ؤلاًمان   ❤الىاض اللي ٍش
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 !! مله طزق الجبة فٌجده مغلمًب سالمٌ

 وصزاف،فعذر ًأميل ًصرب ًراثط ًأثَ اال

 ..ًمىث غري ثعْدٍ لـ حتني فزصخ ًّرتصّد ثغزح

 حتَ رأٍ وصف اوفزاجخ فبوتيشىب

 ًجبس ًعرب ًاخرتق ًمزّ إىل للٌثنب

 فأوبر ًمنح ًأحْب ًأعبن ًعٌّض ًاحتٌٍ
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 ❤صفات أٓى اجلِة ... ًّ
 

لى زبهم ًخى٠لىن ..." ىن, وال ًخوحرون, ُو  "ال ٌظتٛر

ُلى هُئت الٜمس لُلت البدز والرًً  ًدخلىن ...شمسة جدخل الجىت أو٤ 

ب  ُدزي في الظماء ئكاءة... ًلىجهم ُلى أػد ٠ٟى

 ❤َخّظً ًى٣ ٖ هللا , زم أخظً ُمل٣  

 أهجر بع وأدخل الجىت ختى لى مٜبى٤ بع! ماجٜىلؽ

لى[   ]ئذا طالخم هللا ٗاطألىه ال٘سدوض ألُا

 الجىــت ٖ الجــىت خُاتهم مخخل٘ت! أهل

]ال ًبىلىن وال ًخٔىهىن وال ًخمدوىن وال ًخ٘خلىن, أمؼاههم الرهب 

 ٣[وزشخهم اإلاظ

تي ٖ الدهُا؟!  ئًه  اللي ػآل ُلماء الٔسب دلٛى

 وج١٘حرهم وػٔلهم الؼآل أزبّ خاظاث  أبداثهم

 _ال حهسمىن... ًٜ٘ىا ُىد طً مُِىت!!2

ىا ئًه طبب اإلاىث ُؼان ًمىِىه!!٥  _ال ًُمىجىن... ٌؼٗى

ْمسكىن... ً٘لل ؤلاوظان ُاٌؽ ٖ الدهُا ماًمسكؽ وال ًدخاط 4 ًَ _ال 

 إلاظاُدة خد...

 ال ًدصهىن أبًدا ...!!_4

 ده!! هما ػٔلهم الؼآل ده.. ُٗــً

 ًٜدزوا ًدٜٜىا؟!  ل١ً
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بر ومسق وخصن ومىث... ال   هبِا, ألن الدهُا ٠لها عجص ٟو

 ٪ 2ًىؿلىا لـ جدُٜٝ ولى  ماًٜدزوغ

 هبُِت الدهُا ٟدا  ألن

 ١البلد:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  چ 

د بخدُٜٜه وأه ل١ً  ❤ذ ُلى باب الجىــت ٠ل ده, زبي ُو

ًبا.. ماِٗؽ خد أٟبر وال خد أؿٔس مً خد..44طً واخد  ٠لىا  طىت جٍٜس

 ًىًما بِد ًىم.. ٠لىا
ً

 ٖ الجىـت هصداد ظماال

 مسق وال عجص وال هلب مظاُدة مً خد  ماِٗؽ

 عجص ! ماِٗؽ مىث ماِٗؽ خد .. ماِٗؽ

ىبىا.
ُ

. ٗال تهسمىا "ئن ل١م أن جِصخىا ..ٗال حظٜمىا أبدا, وئن ل١م أن حؼ

 أبدا, وئن ل١م أن جىِمىا.. ٗال حظٜمىا أبدا "

د شوط الدهُا ٗهى  أشواظىا لِظىا الرًً هم ٖ الدهُا ..ئن ٟىذ جٍس

 أظمل مما ٠ان..

بخ٣  وئن د شوًظا بـُِىه ٗظخخخازه أهذ بٓس  ❤ٟىذ جٍس
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ًٌ زأث ..! ما  ال عيـ

                    ٹ ٹ چ 

پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ٥١ – ٥١الواقعت: 

 

  چ             چ 

ِطّسة ميظىظت بالرهب ُلى
َ
 أ

ٞس في الجىت ميظى  جخُل حر ذل٣ مً طٍس ط بالرهب وال٘لت واللإلإ ٓو

ىت التي ال ٌِلمها ئال هللا  .الٍص

 

 چ         چ 

 ُلى هره ألاطّسة في زاخت وهمأهِىت واطخٜساز مخ١ئحن

وظه ٠ل منهم ئلى وظه ؿاخبه, مً ؿ٘اء ٛلىبهم, وجٜابلها  ُمخٜابلحن

 باإلادبت وخظً أدبهم.
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 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

دان ال ًىالهم َهَسم وال ٗىاء, في ٓاًت ُلى أهل الجىت  ًدوز 
ْ
لخدمتهم ِول

 السوُت والبهاء.. ٌظِىن لٜلاء خاظخىا.

 

 چپ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  چ 

أض مً خمس  ًدوزون  ًسي, ٟو ُُ ٝ لها  ًسي لها, وأباٍز ُُ ُليهم بأٛداح ال 

ت في الجىت ال جىٜوّ ال كسز ُٗه وال آٗت  ظاٍز

س مً جخُل ذهب وهاًم َ أزائ٣ وظه٣  في الجىت وأهذ ٛاُد َ طٍس

بىظه ؿاخب٣ بساخت وهمأهِىت وخدم وولدان خىل٣ُ بخلبي هلباج٣ 

أض للخمس ٓحر كاز  ٝ مخٔوُه وفي مؽ مخٔوي ٟو بـأ٠ىاب للؼسب ٗيها وأباٍز

 وال ُملس..

 

 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٟخمس الدهُا, ٗال ًلخٝ ػازبها ؿداَ, وال ذهاب ُٜل وال ٓشُان  لِظذ

 وال ش يء.

 

 چٿ  ٿ  ٿ       ٿ  چ 

دوز  دان ب٘اٟهت مما ًخخازون. ٍو
ْ
 ُليهم هإالء الِىل

دلسوهه أمام٣.  ٠ل ًُ  ما حؼخهي وج١٘س به 
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 چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ    چ 

دوزون   بلخم هحر مما حؼتهُه أه٘ظهم. ٍو

 چڤ  ڤ  ڤ  چ 

 في الجىت وظاء واطِاث الُِىن في ظما٤. ولهم

 

 چڦ  ڦ          ڦ  ڦ  چ 

ىن في َؿَدٗه.ال ٟأمشا٤ ـُ َ
 لإلإ اإلا

 

 چڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ    چ 

ما٤ الـالخاث في الدهُا ٢ٗلما  زىاًبا لهم ُلى ما ٠اهىا ٌِملىهه مً ألُا

ما٤ خُظً هللا ُص وظل الجصاء  .خُظيذ ألُا

 

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  چ 

لخٝ ؿاخبه  ال  ًُ ٌظمِىن في الجىت ٟالم ٗاخؽ ٟالما ٗاخؼا, وال ما 

 ما.ئزم ئز

هاض ٖ الدهُا مجسد ما حظمّ ُٓبت أو همُمت أو ٟرب دا بِبٜى أذي  في

طمعي ليهم, ٟرل٣ الجصاء مً ظيع الِمل ٖ الجىت ماِٗؽ ُٓبت وال 

 همُمت وال ٟرب وال اٗتراء ..
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مازل ػِئا... هى  وجخىالى ًُ ِاد٤ وال  ٌُ الِواءاث وال١سم ؤلالهي الري ال 

ِوي ل٢ل مدخاط والىاهب ل٢ل زاٍط 
ُ
 ..اإلا

 

ُٙ ًٜدز ُٜل الٜاؿس اللُِٙ ٛدز ظىت ابً الليم ًلىل  : " ٟو

ٓسطها هللا بُده وظِلها ظصاًء ألخبابه ومألها بسكىاهه وزخمخه وشٍنها 

ٌُم ٛدزجه ووؿٙ وُِمها بال٘ىش الٌُِم ومل١ها باإلال٣ ال١بحر ".  بجمُل ُو

 

لىل   علي بً أبي طالب : ٍو

ا َظاُءوَها " ئن أبىاب الجىت ه١را بِلها ٗٚى بِم زم 
َ
ى ِئذ ٛسأ }َختَّ

ان ِٗؼسبىن  ْبَىاُبَها{ ئذا هم ُىدها بصجسة في أؿلها ُُىان ججٍس
َ
ِخَدْذ أ

ُ
َوٗ

ٔدظلىن مً  مً ئخداهما ٗال ًتٞر في بوىجهم ٛري وال أذي ئال زمخه َو

أبؼازهم بِد  حر ألاخسي ٗخجسي ُليهم هلسة الىُِم ٗال حؼِض زؤطهم وال حٔ

{ ُٗدخل السظل وهى ٌِٖس مجزله  هرا أبدا زم ٛسأ }ِهْبُخْم  ًَ اِلِدً
َ
ىَها خ

ُ
ل
ُ
اْدخ

َ
ٗ

خسظىن ألاشواط بٜدوم  ُُ خلٜاها الىلدان ُٗىولٜىن ئلى أشواظهم, ٗ ٍو

ألاخباب, ٗخٜى٤ أأهذ زأًخه؟! ٗدظخٜبله الخىز الِحن, ُٗدخل ئلى بِخه, 

سه, ُٗىٌس ئلى أطاض بِ ٛد أطع ُلى اللإلإ زم ًىٌس  خهُٗخ٢ئ ُلى طٍس

ّ زأطه ئلى طماء بِخه, ٗلىال أهه خلٝ له ٗحري أخلس  وأخمس وأؿ٘س زم ًٗس

ال ًّٜ بـسه "أي ذهب بـسه" مً ذل٣ الجما٤ ُٜٗى٤ "الخمد هلل الري 

 هداها لهرا ......."وهىدوا أن جل١م الجىــت ..." 
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 ❤اجلــِة ... قـصـ٘ر
٠اهىا ٛاُدًً مّ السطى٤ ٜٗالىا له ًازطى٤ هللا خدزىا ًُ  الصخابت

 ت ما بىاؤها؟!الجى

"لبىت ذهب ولبىت ٗلت, ومالهها اإلاظ٣ وخـباؤها اللإلإ  ٛا٤

خلد وال ًمىث, ال  ٘سان, مً ًدخلها ًىِم وال ًُأض ٍو والُاٛىث, وجسبتها الُص

بلى زُابه وال ً٘نى ػبابه " ًُ 

 دهب وهىبت ٗله...ئًه الىُِم دا؟! هىبت

ٖ بِم ٖ  اإلاظ٣, اإلاالن ده الخاظت اللي هخمظ٣ الوىبخحن مالهها

 الدهُا اطمه "أطمىذ" 

٘سان... ٌِني أزق الجىت مً جساب الدهُا دا!! ال جساب الجىت  جسابها الُص

 ذهب أخمس...

 ... ًٗا أدران ًا اجلــِة ؟! اهـجِـة
 

دخل الجىت في زؤٍا ُٜٗى٤: " زأًذ أمشا٤ السخاب ٜٗالىا   السطى٤ 

٣, ٗىٌس ٗسأي سخابا ٜٗا٤: ما هرا؟, ٛا لىا: ئهه مجزل٣, ٛا٤: له: اهٌس ٗٛى

 "ذزووي أدخل مجزلي". ٛالىا: "ال.. ما شا٤ ل٣ أظل في الدهُا "

 !! مخخُل

ُبازة ًُ سخاب مِلٝ ٖ الهىاء, حظ١ً ٖ ٛـس مِلٝ وشي  الٜـس 

جي ب٣ُ !!  سوح ٍو  ❤السخاب بُمص ي ٍو
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 ٓ٘ بٚتم يف اجلِة ؟! كٚف
 

ـس !! هب جالقي دو٤ الخلُج ٖ الٜـس بخاُهم خُمت ظمب الٜ أخُاًها

 لُه؟!

ذ مِحن ببٜى طاًب الٜـس ٠له وبسوح أِٛد ظمب  ًٜىل٣ أها ٖ ٛو

 ❤الٜـس ٗـ الخُمت دي, ٟرل٣ ٖ الجىت ...

ت   السطى٤  ًٜى٤: "ئن اإلاإمً في الجىت لخُمت مً لإلإة واخدة مجٗى

 هىلها في الظماء طخىن مُال". مخ٘ٝ ُلُه

 مُل !!٢٥ٌِني ئًه  ُاٖز

 لىان مً خدائٝ الٜبت لـ خ ٌِني

 ❤هىا لـ أٟخىبس ... دي بع حجم الخُمت اللي ظمب الٜـس مً

 بال٣ بالٜـس !! ٗما
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 )) ُغـزف اجلِــة ((
سي ًاهسها مً باهنها.. مخألٜت ٟأجها  ئن ًُ ا ػ٘اٗت  هللا أُد في الجىت ٓٗس

 الىجىم, بلٔذ خد ال١ما٤ في الظِت, ٛـىزها مً ذهب ال ًمازله ذهب

الدهُا, خـباؤها اللإلإ والجىهس وجسابها اإلاظ٣ م٘سوػت باألٛمؼت ال٘اخسة 

س والظىدض جخ٘جس منها ألاجهاز..  الىاُمت مً الخٍس

سي ًاهسها مً باهنها, وباهنها مً ًاهسها  ًُ ا ػ٘اٗت,  ٗس
ُ
"ئن في الجىت ٓ

ٛالىا إلاً ؟! ٛا٤ أُدها اللــه إلاً أهِم الوِام وآالن ال١الم  وؿلى باللُل 

 .والىاض هُام وجابّ الـُام"

ت جخخلٙ ًُ  وما ت مظاٗاث ػاطِت و٠ل ٓٗس ٗس ت ٓو بحن ٠ل ٓٗس

 ألاخسي في الدجم والؼ٢ل والىُِم والجما٤ واإلاجزلت..

ِاب و اشداد ؿبرها ؿبًرا ُلى  ئهه ـِ الىُِم الري لم مً أظله جدملىا ال

 ؿبر..

س ُلى ١ٗس أٌُم ُمـممي الد٢ًىزاث  ئجها
ُ
ولم جخوس الجىتالتي لم جخو

اء.  ُلى أبدَ مـممي ألاٍش

 ُؿىّ البدٌّ الري أخص ى ٠ل ش يء  ئهه

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ 

 ٥٠الزمر:  چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    

 أخٜٝ آلاًت دي فيَّ ؟!  ئشاي

ِل ألامس السباوي  اظخىاب  الىىاهي, ٗو

 ..ًجدٞ هللا خُض أمٞس وال ًجُدٞ خُض جهاٞ  وأن

ل, والاطخِداد لُىم  مً مِاوي الخٜىي مساٛبت الجلُل, والِمل بالخجًز

 السخُل...
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 )) أُٔار اجلِــة ((
 

: "بِىما أها أطحُر في الجىت ئذا أها بنهٍس خاٗخاه ٛباب الدز زطى٤ هللا ٛا٤

ل؟! ٛا٤: "هرا ال٢ىزس الري أُواٞ  " "خُام" ٛلذ: ما هرا ًا ظبًر اإلاجٖى

 أذٗس" زواه البخازي.زب٣, ٗاذا هُىه مظ٣ 

ىد : "ال٢ىزس جهس في الجىت خاٗخاه مً الترمري ٛا٤ : ٛا٤ زطى٤ هللا  ُو

 ذهب ومجساه الدزز والُاٛىث" 

شي ٛاُدة َ الىُل ُاملحن ٟساس ي وجسبحزاث للىاض جِٜد ٗيها ٟىَى  ٌِني

ُه..  مً التٗر

دام٣ النهس  ٖ  الجىت.. جهس ال٢ىزس مدان بلإلإ مجٖى للجلىض ُلُه ٛو

ًُ ألاهبُاء و دا النهس اللي  دا اللي زبىا محز بُه طُدها مدمد  النهس 

 هحروي بُه الىبي أمخه 

 

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ٹ ٹ چ 

ں   ں   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ 

 ٥١محمد:  چہ  ہ   ہ  ہھ       ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   

 

دخه وال هِمه ٌِني مؽ مدخاظحن ٗلتر ٓحر آطحن ماء : مابدخٔحرغ ٍز

 ُؼان ًىٜي اإلاُاه وال ٠لىز وال أي خاظت.
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 مً لبن: ال هُٜوّ وال هُجمد وال ٟالم الدهُا دا.. لبن الجىت. أجهاز 

خمس الدهُا ٠ان له أزبّ آٗاث أو أكساز خمس لرة للؼازبحن:  مً

 أطاطُت...

 (ئذهاب الِٜل!!2)

 (الـداَ ٥)

 البوً والٜيء!!( وظّ 4)

 (البى٤ 4)

 ١٧الصافاث:  چېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  ٹ ٹ چ 

 ٥٩الواقعت:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 

 ُظل ُمـ٘ى : مـ٘ى مً الؼمّ وأي أذي ... مً

أها ه٘س ي ٖ جهس ػ٢ُىالجه, جهس ماهجا جهس بسجٜا٤, ػال٤ أٌع  هب

م! ُاًص أطبذ ٗيهم ... "ٗيها ما حؼخهي ألاه٘  ع".ٍٟس
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 ُام الخصن هصلذ طىزة "الٔاػُت" لخ١مت ػدًدة  في

ُب الصخابت وجرٟحر للىبي ؿل هللا ُلُه وطلم بالجىت  وهي جٓس

 وبالىُِم..

ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    ٹ ٹ چ 

ک   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  

 ٥١ – ١الغاشيت:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   

  چڎ  ڈ  ڈ  چ 

ت؛ إلاا الٛىه مً الىُِم ووظىه  .أهل الجىت مً الظِادة مؼٛس

 

 چژ  ڑ      ڑ     چ 

ذ دا أهذ زاض ي ًُ ُمل٣ وط٣ُِ في الدهُا إلاا وظدجه مً  ٖ الٛى

ا. ً٘  زىاب مدخًسا ل٣ وملاُ

 

 چک  ک  ک    ک     چ 

 خاب. ظىت مسجِ٘ت اإلا٢ان واإلا٢اهت جوحر ٟأجها الس في

 

 چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ 

 ًُ طماَ ٠لمت مدسمت. ال 
ً

 حظمّ في الجىت ٠لمت باهل ولٔى, ٗلال
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 چڳ  ڳ     ڳ      ڱ     چ 

الجىت ُُىن وأجهاز بدخـ٘جس, ٌِني ما حؼتهُه ألاه٘ع! للىاض اللي  في

ت ٟدا لىاخدها   .بخدب جِٜد ٛاُدة خلٍى

 

 چڱ  ڱ    ڱ     ں      چ 

َى ٌِني شي السخاب  جبٜى بدخمخّ ٌِني ٞس مٗس ب٢ل الىُِم دا وأهذ طٍس

ِلٝ ٟدا
ُ
 .اإلا

 

  چں  ڻ  ڻ  چ 

بالٌبى إلاا جدخل م٢ان مّ صخاب٣ وجالفي ال٢اهص والِـاًس  شي 

 مدوىهه وظاهصة ..

 

 چڻ  ڻ   ۀ   چ

 ٚ دي شي اإلاخداث اللي مدوىهت ٟرا ؿٙ ٟدا شي الٜاُدة  الىماز

 الِسبي ٖ الدهُا. 

ب ألىان, وال لى هالِحن مسة خ٘لت ٟبحرة وبِخ٘جس اللي بخِمل خس  الىاض

 أهىاز وأػ٢ا٤ ظمُلت وبخجرب الِحن! 

ُه الجىت ٠ل خه ٖ الدهُا دا ماًجِؽ ذزة مً جٗس  .اللي ػٗى

 



51 

 
 جنةتلك ال         

 عً أهل الفسدوض .. أما

 ٥١المطففيه:  چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ٹ ٹ چ 

 بها مؽ منها.. ُٛل ئجها للُمـاخبت  ٌؼسب

ٜسبحن
ُ
ً هللا ُص وظل ٖ الجىت وأٟتر مىكّ ُمٜسب ئلي دو٤ مٜسبحن م اإلا

 هللا هى مىكّ أهل ال٘سدوض. 

ؼسب  وهي ُحن في أُلى الجىت ٌؼسب منها اإلاٜسبىن ؿاُٗت خالـت, َو

 طائس اإلاإمىحن منها, مخلىهت بٔحرها

 هـل مً ُمشـــمس ؟!  أال 

 بُٜى٤ " هىاٞ شجسة في الجىت جمص ي في ًلها مائت ُام".  السطى٤ 

با جدذ ًل الصجسة دي!2٥٥ي جدتها ماش  ج٘لل  طىت جٍٜس

 ❤هىبى .. شجسة

جخُل ٟدا جبٜى ٛاُد أهذ وخبِب٣ جدذ الصجسة دي والبظحن أٗخم  

لبع والنهس بُجسي ظمب١م.. وشجسة ٗيها مً أهىاَ الشماز ٠ل َٗس هَى ٗاٟهت 

 مخخلٙ, و٠ل ٛومت مخخل٘ت ًُ الخاهُت 

ا٤:  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپچ زطى٤ هللا هره آلاًت  جال  ٛو

"ئذا دخل أهل الجىت الجىت, وأهل الىاز الىاز, هادي مىاٍد: ًا أهل الجىت, ئن 

ـشٜل هللا  ًُ مىه, ُٜٗىلىن: وما هى ؟ ألم  ُد أن ًىجٟص ٍس ًُ ًدا  ل١م ُىد هللا ُو

ىجُىا م دخلىا الجىت وٍُ م وظىهىا وٍُ ُّ ب يىا وٍُ ـ١ؼٙ  ًمىاٍش ُُ الىاز , ٛا٤ : ٗ

ما أُواهم هللا ػِئا أخب ئليهم مً الىٌس الدجاب ُٗىٌسون ئلُه ٗىهللا 

 زواه ابً ماظه. .                               ئلُه وال أٛس بأُُنهم "
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 ❤أخظىىا الُحظنى وشٍادة .. للرًً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ٹ ٹ چ 

 ٥١يووس:  چڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ليهم مً الواُاث, وجٞس ما أخظىىا بالُٜام بما أوظبه هللا ُ للرًً

ادة ُليها,  خسم ُليهم مً اإلاِاص ي؛ اإلاشىبت الخظنى, وهي الجىت, ولهم ٍش

م, وال ٌٔص ى وظىههم ٓباز, وال ٌٔؼاها هىان  وهي الىٌس ئلى وظه هللا ال١ٍس

 ىن وال خصي, أولئ٣ اإلاخـ٘ىن باإلخظان, أصخاب الجىت هم ٗيها ماٟش

ِاهٝ ٠ل خب ُٗىمئر ِب خبِبه وتهدأ أزواخهم بِد ً٘سح اإلاإمىىن وَُ

 ُىاء بلٕ أشمىت مدًدة ودهىزا ُدًدة !

ــىادي اللـــــه ُص  وظل: " ًا أهل الجىت ُٜٗىلىن لب٣ُ زبىا وطِد٣ً  زم ًُ

والخحر ٠ل الخحر في ًد٣ً, ُٜٗى٤ هـل زكُــخم ؟! ُٜٗىلىن وما لىا ال هسض ى 

د أُوُدىا ما لم حِى أخدا مً خل٣ٜ ..!!  ًازب ٛو

أال أُو١ُم أٗلل مً ذل٣, ُٜٗىلىن : ًا زب وأي ش يء أٗلل : ُٜٗى٤ 

ِخـلُّ ُل١ُم زكىاوي ٗال أسخى ُل١ُم بِده أبدا "
ُ
 مً ذل٣, ُٜٗى٤ : أ

 ❤هدً هىا في الجىت ... ها

٢لمىا ظهًسا !! ها  هدً هداوز خبُبىا هللا, وٍُ

خه!  ها  هدً ٛد دخلىا الجىت, واهمأهذ ٛلىبىا بسض ى هللا وزٍؤ

ى وباإلاِاٖش والُخب خُىما زأًىا أخبابىا.. ال وباألٗساح ُص َ ِ
ـّ تي جمذ لىا ِخ

 ❤ٗهُا بىا لىدصم ألامخِت لخل٣ الجــىان 
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 ❤ُضــاء اجلِة  ٗصف
ًَّ الُِىن مً ٛبل!! وُهىا  اليظىة جخخلٙ ًُ ٠ل جل٣ الالحي زأته

الخىز الِحن... ول١ً في الجىت وظاء الدهُا لهً مىكّ خاؾ  ُهىا

 ❤بهً

الٜـىز, ُهً الصوظاث, ُهً ؿاِخباث ٛـت الُخب طُداث جل٣  ٗهً

 ألاولى... 

 الخىز هي مخاَ مً مخاَ الجىت, مشل الٜـىز وألاجهاز ٗهي مخاَ.. ل١ً

م١ً أن  وظاء
ُ
ًَّ وكّ ٟبُـس, ومً اإلا الدهُا في الجىت لهً أمالٞ, له

 السظل... ٢ٗل مجزلٍت بِمل
ً
 ❤٢ًىن للمسأة مجزلت أٌُم مً مجزلت

لها  الجىت
ُ
 بسخمت اللـه, ول١ً بداخلها دزظاث ٠لٌّ خظب ُمله...طىدخ

 ُٟٙ أهِذ في الـجىـت؟!  أحظاء٤ُ 

ىِذ 
ُ
 في خال٣ ١ُٗٙ ❤في الدهُا ما أخالٞ براٞ الدجاب الؼسعي!  ٟ

 ! الجىت

مؼى بأمؼان الرهب!! ًُ ٛـاث  ًُ
ُ
ِٞ اإلا ظمال٣ َهُهىا!! ًُ ػِِس

خخل٘ت ُهىاٞ!! 
ُ
 ػِٞس اإلا

جىهساث الري ٠ ًُ
ُ
 ان في الدهُا ُٟٙ ٢ًىن في الـجىت؟! هاٛم اإلا

 ألاشجاز في الجىت مً الرهب! ١ُٗٙ ب٣ِ أهِذ!! طُٜان

اٛىث؟!! ُٟٙ لت ٍو  والصوط له أطاوز مً ذهب ٗو

 ج٢ىهحن أهِذ؟! ٗـ١ُٙ
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ىا
ُ
م زائدت الِوس ال٘اخس مبهىزًٍ به ُٟٙ ُؿىّ!! وهرا  ٟ

ُ
هُا وؼ في الدُّ

له ُؿىّ بـؼس... ٗـ١ُٙ بـىِِت زّبِ البؼس؟
ُ
٠!! 

 ؿدوز ملبع ظدًد بؼ٢ل باهس جدظاء٤ أ٢ًىن ُمىاطًبا لي؟!! ُىد

 !!ط٢ُىن؟ ١ُٗٙ ❤الجىت... ط٢ُىن مجز٤ٌ مخـف ل٣ِ  في

الجىت... ذاٞ الِٚس الظاًل مى٣ ط٢ُىن مً اإلاظ٣, ١ُٗٙ ٢ًىن  في

 ❤خال٣ أهِذ, ًا ؿاخبت الجىت؟ 

  چڀ  ڀ  ڀ    چ  ًٜى٤:  هللا

ألاخالٚ والـ٘اث, ٗدظان أي  لُهً ُخظً الٌاهس والباهً في ظمّ

 ظما٤ وظىهً ًاهس. 

 ١١الرحمه:  چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  چ ػدة ظمالهً  مً

 

لِذ امسأة مً  ٛا٤ السطى٤  ٜٗد
ّ
في وؿٙ اليظاء في الجىت: " لى اه

ًدا,  وظاء أهل الجىت ئلى الدهُا ألكاءث ما بُنهما, وإلاألث ما بُنهما ٍز

 .-ا ٗيها". _ٌِني الخمازولىـُ٘ها ُلى زأطها خحر مً الدهُا وم

 

 حعسف وظاء الدهيا عً العشم؟!  وماذا

الخىز ٌؼمل الخ٘جن في ٠لماث الِؼٝ, ٜٗد وؿ٘هم زبي بٜىله:  ِٗؼٝ

لًٜ إلطِاد السظل.. أما أهِذ ٗأهِذ مل١ت الٜـس   چہ  ہ  چ 
ُ
ٗهً خ

 التي لها الِدًد مً الخدم والٔلمان أمشا٤ اللإلإ..
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لخىز في الجىت هدً الخالداث ٗال همذ, الظُدة ُائؼت: جٜى٤ ا جٜى٤ 

وهدً الىاُماث ٗال هبأض, وهدً الساكُاث ٗال وسخى, هىبى إلاً ٠ان لىا 

ىا له..  ٟو

ُائؼت زض ي هللا ُنها: ئن الخىز الِحن ئذا ٛلً هرا اإلاٜا٤  ٗخٜى٤ 

ن, وهدً 
ُ
ـلُاث وما ؿلُت

ُ
أظابهً اإلاإمىاث مً وظاء أهل الدهُا: هدً اإلا

ً, وهدً اإلاخـدٛاث الـائماث وما ُؿمت
ُ
ن, وهدً اإلاخىكئاث وما جىكأج

ن, ٛالذ ُائؼت: ٗٔلبتهً, ٗأهتن أٟمل وأظمل منهً.
ُ
 وما جـدٛت

 

 ❤... ًٗا أدران ًا اجلـِـة؟! اجلــِة
ج٢ىن طِادج٣ وأهذ في م٢ان ال ًىظد به ُىاء وال خصن وال ب٢اء وال  ٟم

ٜد وجدوم...!! ال ًىظد ه  ىم ل١ثرة ؤلازهاٚ!!ػٜاء وال بإض, ال ًىظد مىث ٗو

الظِادة.. ُهىا الطخ٣ وألاٗساح.. ُهىا الُخب الخالف مً ٠ل ذاٞ  ُهىا

 ال١رب والٜلٝ والخىجس والخالٖ...
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 ❤سٗجم ٗق٘تٕ يف اجلِــة...!!  صفة
ما حؼخ٢ي شوظاث مً أشواظهً أهه ظاٖ اإلاِاملت ٓحر مِتٍن  ٟـشحًرا

 باإلاٌهس..!!

ا بى٘ظه, أو أ أو  ًُ ب..!! أهه لِع مِخي ا وخىىًها ٟما جٓس
ً
 هه لِع ُوٗى

 أهه ُمٜــس مِها ٟـصوظت في مولبها الؼسعي..!! أو 

ى في الدهُا, أما في الجىت ُٜٗى٤ الىبي  هرا
َ
ِو ٌُ : "السظل في الجىـت 

 ٛىة مائت زظل في الوِام والؼساب والؼهىة والجماَ".

 ُلى الهُبت وال ُٗـ٢ىن 
ً

ا.. دلُال ًُ ِت. هى٤ السظل منهم طخحن ذزا  ٗس

ٟما جخمىِىه, مجسد مً ػِس الجظد, ٛد أوِم هللا ُلُه بخمام  ٠امل

 ❤الجمـا٤ وال١ما٤

 ٟأهُب زائدت مظ٣.. زائدخه

بحن أن ج٢ىن مّ ذاٞ السظل.. هىا  ج١خمل الخُاة التي ٟىِذ جٓس

لىا ئليها ٗلً هخِدي مسخلت  هىا ُُّ اإلاخِت الخُُٜٜت التي مهما وؿلىا بخخ

 ي بدس مليء مً الىِم واإلاخّ والِواًا..ذاٞ الىُِم ولى هٜوت ف

ج١خمل الخُاة التي دمذ جبدشحن ُنها بحن ألاخبت في الدهُا وجدُحن  ُهىا

 هللا أن ًـهب ل٣ِ ئًاها..

 ❤هي بحن ًد٣ًِ آلان, ٗاطَعْي لخىاليها بسوح وزٍدان وظىت وُِم.. ٗـها
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ىطٙ الـدًٝ  فيهى ٗاإلاٌهس  وفي ًُ ىُطٙ الري ٛا٤ هللاظما٤  ًُ  , 

  :ُٗه 

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 ١٥يوسف:  چڦ     ڦ    ڦ           ڄ  

ىُطٙ  ٗصوُظ٣ِ  ًُ  .. في الجىت ط٢ُىن في ظما٤ 

 

 ❤ٗأعظٍ أٓى اجلِة ًِشال...!! أدُى
؟ ٛا٤:   هللا  زطى٤ 

ً
ٛا٤: "طأ٤ مىس ى زبه: ما أدوى أهل الجىت مجزلت

د
ُ
 ❤خل أهل الجىت الجىت ُٜٗا٤ له: ادخل الجىت..هى زظل ًجيء بِدما أ

د هص٤ الىاض مىاشلهم وأخروا أخراتهم؟!... زبي أي: ُٜٗى٤   ُٟٙ!! ٛو

 له: أجسض ى أن ٢ًىن ل٣ مشُل ُمل٣ َمل٣ٍ مً ملٞى الدهُا؟ ُٜٗا٤

 : زكِذ ًا زب. ُٜٗى٤ 

له: ل٣ ذل٣ ومشله ومشله ومشله ُٜٗى٤ في الخامظت: زكِذ ًا  ُٜٗى٤ 

 زب..

ؼسة أمشاله ول٣ ما اػتهذ :ُٜٗى٤   هرا ل٣ ُو

 ولرث ُُى٣.. ه٘ظ٣

 "زواه مظلم"                            : زكِذ".ُٜٗى٤ 

سكذ بأه٘ع ألازمان وأهذ في شمً ؤلام٢ان, ٗال  ها ُُ د  هي الجـىت.. ٛو

جدسم ه٘ظ٣ مً مجاوزة السخمً وُط١نى الجىان وال٘ىش بالخىز الخظان, 

ُدث ألهل
ُ
 الخٜى والـدٚ وؤلاًمان.  والخلىد في داز أ
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 ❤أٓى اجلِة ًِشهة.. أعظٍ

مىس ى ُلُه الظالم: ًا زب ٗأُالهم؟ ٜٗا٤ هللا ُص وظل: "هإالء  ٛا٤

ُبادي, ٓسطذ ٟسامتهم بُدي, وخخمذ ُليها, ٗال ُحن زأث, وال أذن 

 طمِذ, وال خوس ُلى ٛلب بؼس".. 
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 اجلِــة بعزض ًّ اهدُٚا قوٚى!! زكتت
ًٍ  آلان  الاهخ٢اطاث ُٗه أؿبدذ ٟـالِادة الُىمُت..!! هدً في شم

ا هلمىا ٛد اهخ١ظذ ٗالهت!! ٠ل
ً
 خحن وظمّ ضجًُجا وُؿساخ

 ُادث الخائبت ئلى اإلاِاص ي مسة أخسي.. لٜد

 ئخداهً: "أخص ى ُلى ه٘س ي أال أزبذ بِد ُدة طىىاث ٟ٘الهت!" وجٜى٤ 

ىـحن أن هللا ٛد ًلمها؟؟ أختي
ُ
 وخبِبتي, هل جٌ

 ن ًٌلم ُبًدا لجأ ئلُه ودُاه بالشباث..وهللا خاػاه أ ال 

  أي
ً

 شخف هداه هللا ال بد أن ٌظأله الشبـاث أوال

 ًخمظ٣ بالُصخبت الــالخت, ٗهي خُـس ُمِحن.. زم

ال بد مً وظىد خلل في داخله, في ٛلبه ش يء مً الؼ٣  ٗـاإلاىخ١ع

لىَبُهم( 
ُ
ُه ٛ

َّ
 الل

َ
شاْ

َ
ّما شآىا أ

َ
ل
َ
ٗ( ..ٕ  والَص

 ١الصف:  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئچ 

ٕ  والؼ٣ ٠اها في ٛلىبهم مً ألاو٤.. وال ًٌلم زب٣ أخدا. الَص

التي جتٞر الجــىت لـمىكت ظدًدة!! أو لبع ظدًد!! أو ألظل ابنها!! أو  

 ألظل اإلاا٤!! أو لـأي ػهىة!!

الخ٣ٜ الرهب  ٠ل ًُ ٌل  هرا ُمدة طاُت طاُخحن وجرهب اللرة ٍو

 واإلاِـُت.

 . إلاىكّ َطىن في الجىت خحر مً الدهُا وما ٗيهامظ١ُىت. ًا

 ٥٥٧طه:  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 
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ش يء دون الجىــت.. دون وبخع, مهما ٟىذ جمل٣ مً الدهُا مً  ٠ل

 اإلاىاؿب واإلاا٤  وو و و... ٗدُـاج٣ ػٜاء..

 الخُٜٜت.. في الجــىت الظِادة

اإلاحن.. ظىـت خظازة أن ج٢ىن الجـىت مائت دزظت, ٠ل دزظت حظّ الِ أٟبر 

 ُام٢٥٥ُسكها الظمىاث وألازق.. ما بحن ٠ل طماء والظماء التي جليها 

ا أن ٢ًىن ٠ل ذل٣ ولِع ل٣ مىكّ ٛدم ٗيها!! خظازج٣ ًّٜ  خ

ـد..طـلىوي  , اليـىم ًىم املٍص

 ًٜى٤ ألهل الجىت: "ُـبادي طلىوي أُو١م"  زم

ل ُل١ُم بُنهم, ُٜٗى٤ آدم ُلُه الظالم: طـلىا زب١م أن ًد ُٗدظاءلىن 

زكاه, ٗال ٌسخى ُل١ُم أبدا.. ٗان سخى ُل١ُم أخسظ١م مً الجىت ٟما 

١م مً ٛبل, ِٗظألىن هللا زكاه ُٜٗى٤ اللـه: ٛد أخللُذ ُل١ُم  أخسط أبٍى

 زكاي ٗال أسخى ُل١ُم أبدا... زم ًٜـى٤: "ُبـادي طلىوي أُو١م" 

١م وظهه ٗاوي طألخه ٜٗا ُٗخ٢لم ٍس ًُ ٤ لً مىس ى ُٜٗى٤: طلىا اللـه أن 

د شخـذ  م, ٛو جساوي.. ِٗظألىن هللا ُص وظل أن ًسحهم وظهه ال١ٍس

١ؼٙ اللـه ًُ وظهه ختى ال ًبٜى في الجىت أخد ئال وهٌس ئلى  أبـازهم ٍو

 وظه هللا. 

واخد مىا ًىمئر ًخاهبه هللا مً ٓحر زطى٤ وال جسظمان, ُٗخاهبه:  و٠ل

د أن ٟىذ ُبدي خلٜخ٣ ولم ج٣ ػِئا, زشٛخ٣ ولم ج٣ ػِئا, هدًخ٣ بِ

ِلذ, أهٜرج٣ مً الىاز,  سج٣, طترج٣, ِٗلذ ٗو , ٓ٘سث ل٣ طٍس
ًّ

كاال

ُخ٣ وظهي, ٗهـل  وأدخلخ٣ ظىتي, ٛسبخ٣ ئلى ظىازي, أطمِخ٣ ٟالمي, أٍز

 ! ُني؟أهذ زاٍق 
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 ١١يس:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 مً زب زخُم بهم, ٗاذا  ولهم
ً

ٗٚى هرا الىُِم طالم خاؿل لهم ٛىال

الظالمت مً ٠ل الىظىه, وخـلذ لهم الخدُت التي  طلم ُليهم خـلذ لهم

 ال جدُت أُلى منها.

ئهىا هدؼٚى آلان وهدً بالدهُا للٜاء والخدًض والسؤٍت التي ها٤  وهللا

 اهخٌازها ًا زبي

ٞ ُهىا  ول١ً ذ وحِالُذ–زدُّ ا..  -جباٟز ً٘ ٢ىن مخخل ًُ 

 

ي بِلىا بًِلا هُسد "الظالم" ئلى هللا في َدّيِ
ًُ ٗىٜى٤:  الدهُا ُىدما 

ل٣ُ الظالم", ٗماذا ط٢ُىن زدٞ ُلى "الظالم" طبداهه وحِالى؟!   "ُو

ل٣ُ الظالم", بل هٜى٤: "ومى٣  ٗلً هُسد الظالم بٜىلىا ُلى هللا: "ُو

 الظالم" 

 ؟! ط٢ُىن الظالم ُلى الظالم  ٗممً

 أزها وظه٣, وأدخلىا ظىخ٣ بٔحر خظاب وال طابٜت ُراب.  ٗـاللهم
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 اجلـِة.. اهضـعادة يف أصباب
 لم ًرٟس لٍ٘ الظـِادة ئال مسة واخدة..  زبىا

 ٥٠١هود:  چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      ٹ ٹ چ 

ٟس في الٜسآن ٠له هى هره آلاًت.. مىكّ
ُ
ألن ما  الظِادة الىخُد الري ذ

 دون الجىت ػٜاء ودون..

 ٥٥٧طه:  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

اهُت " أو٤   ش يء طدؼِس به في الجىت.." الٗس

 چژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ ٹ ٹ 

 ٥١اإلوسان: 

ىت, ال ًسون في هره الجىت ػمًظا ًإذحهم  مخ١ئىن  َصٍَّ
ُ
ٗيها ُلى ألاطّسة اإلا

 ػِاُها, وال بسًدا ػدًًدا, بل هم في ًّل دائم ال خّس مِه وال بسد. 

 

 ٥١اإلوسان:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 

بت سث زم ٍٛس ِ
ّ
ازها إلاً ًدىاولها, ُٗدىاولها بِظس منهم ًاللها, وُسخ

 وطهىلت, بدُض ًىالها اإلالوجّ والٜاُد والٜائم.

"ج٢ىن هاًم أو مخ٢ئ والصجس وألا٠ل و٠ل خاظت خىال٣ُ.. مىخٌسة مى٣ 

 بع هٌسة ليها ٗخٜسب أٟتر ل٣ُ.

 في الجىت هي اللي بخدوز ُل٣ُ..! الٌال٤

 أهذ اللي بخدوز َ الٌل ُؼان جِٜد ُٗه!! مؽ
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 الجىـت ُىدما حؼخاٚ لـد٣ًٜ, لخبِب٣.. ُمخّ مً

ت ُحن أمام٣". ًوحر   مِٜدٞ لخد ُىده ومً اػدُا٣ٛ له جساه ٖ هٗس

أوع بً مال٣ ًٜى٤: " ئذا اػتهـى السظل أن ًسي أخاه هاز  طُدها

س هرا والخُٜا في الجىت ُٜٗى٤ أخدهما: أجدزي متى ٓ٘س اللـه  سهرا وطٍس طٍس

اإلا٢ان ٟرا في ًىم ٟرا وطألىا هللا أن  لىا؟! ُٜٗى٤: أظل, ُىدما ظلظىا في

دخلىا الجـىت. ُٜٗى٤: وِم هى ذاٞ "  ٌٔ٘س لىا ٍو

 خـىـُـًىا ظاشو الخـد مدااه.. ًا

 أٟشـس.. وآلان

 الجىـت.. ٗاجها

 اجلـِة ًٗا أدران ًا اجلِـة؟! 

 الجىت ل٣ بظان.. ًل ًلُل ًسا٣ٜٗ.  في

في زؤٍا, ٗاذا ُمس بً الخواب ًٜى٤: "زأًخني دخلذ الجىـت  طُدها

ساٜٗىـي! ٗدُشما أزدث أخروي".  ًُ  ببظان أخلس 

 جبٜى ماش ي ومِاٞ ًل أًىما خللذ ٠ان م٣ِ! جخُل

 هرا في الجىـت.. وما أدزاٞ ما الجىـت؟! ٠ل

 جسطل ل٣ِ الظُدة ُائؼت لسؤٍخ٣! زم

ني..!!  هل  حِٗس

 ❤أخبرها هللا ُى٣  وِم,

  أخبرتها
ُ
 دازبحن الؼهىاث!اإلاالئ١ت ًُ ُب٢ائ٣ ذاث ًىٍم وأهِذ ج

 ُى٣ِ في ُمجاهدج٣ وزباج٣ ُلى الدجاب الؼسعي! أخبرها



64 

 
 تلك الجنة        

ُليها هبأٞ الري ٠ان خدًش٣ في سجىدٞ وفي ُٛام٣, ًُ  ٛـىا

٣ التي ٠اهذ طبُال لىؿىل٣ ههىا..  دمُى

 وظِِذ الخصن ُى٣ِ؟  هل

ا.. ألاهحن ًِ  الري ٠اد أن ًنه٣ ٛلب٣ خصًها ووظ

 زبــاج٣ الري أحى ب٣ِ ئلى ُهـىا ًُ

دوجىا ُائؼت.  آلان مي للىؿى٤ ئلى خبُبخىا ٛو
ُ
ا للِىاء.. وهل ًُ  ودا

دا جملإ زخاب جل٣ الجىـت ٠لها.. هُا  لجري ُهىاٞ الخبِب ئن له لٍس

 لسؤٍت الخبِب.. ًاااػىقي

ِبِــهُ لَخباذا ئ ِ٘ع واجَّ لـىل الـىَّ َُ ُهَمــا 
َ
ـل
َ
ـــس أزٜ

ُ
اهٌ

َ
٣َ أْمَسان ٗ ُْ ل َُ شٜـُل  َع  ًَ ـه ال  اهَّ

َ
ٗ

ليها ئال  َُ ًّٜ اَن َخ
َ
 ا . َما ٠

هم ألاخبت ها هى أبى ب١س بجىاز الخبِب هل لي بجلظت مّ زطى٤  وها

 !؟هللا

 جمىاها ٛلبـي..!! ٟم

 هم أصخاب زطى٤ هللا  ها

ماز  لّي وهلخت والصبحر وخمصة وأوع وبال٤ ُو شمان ُو مس ُو ُُ ها هى 

 وؿهُب والبراء 

 ها هم ألاخبت

ُٜا ُمِاذ.. ئوي
ُ
 ألحؼٚى لل

 خدًض ٌٔري ٛلبي ُما داز في خُاجه. ل أػخاٚ

ُٙ اهتز لـمىجه ُسغ السخمً؟! أػخاٚ  لـددًض طِد بً مِاذ.. ٟو
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حرتها ُلى الىبي  أػخاٚ ائؼت ٓو ُٙ ٠اهذ جدمل  لخدًض ؿُ٘ت ُو ٟو

ا لها 
ً
 ❤ُٚس الىبي في الدهُا لخلُِه مظ٢

ُٙ ٠ان الىـس خلُ٘ه.. أػخاٚ  لـخالد بً الىلُد.. ٟو

ليّ  أػخاٚ ُٙ ٠ان ُخـبهما.  لـ٘اهمت ُو  ٟو

٘ت وهٜاء.. أػخاٚ ِاب بصباث ُو ـِ ُٙ واظهذ جل٣ ال م ٟو  لـمٍس

 ❤ لخدًض ًوـــى٤ مّ الخبِب مدمد أػخاٚ

 ..آلان

ٜه هـب  آلان ُّٜ ىاء ذاٞ الاػدُاٚ بخد ذ جدُٜٝ الخمني ٗو د خان ٛو ٛو

 ُُي٣ُ..

 أخبروي هل جـسي ُُــني الخــبِب؟! 

 أخد طُخسظني مً هىا؟! هل

بلذ!!أُمال هل
ُ
 ي ٛ

ظس مً ٗٚى الـسان؟! هل  دخلـذ الجىت؟! ومسزث بظهىلت َو

 أخبتي ُهىـا؟! هل

ا ُصخبت الُدهُـا.. وهخرٟس   طٍى

ً  ٗالهت؟! جخرٟس ٗالن؟! جخرٍٟس

 ُهم؟.. ٗاذا ٠اهىا بالجىـت أجىا ئلُىا بمجسد الخدًض والاػدُاٚ.. أًً

 هخرٟس الجمُّ.. وبسخمخه أدخلىا الجىت.. ختى

خلد؟!ُمل ًا ز  ٗأي
ُ
ٜابلُه ذاٞ الىُِم اإلا ًُ  ُٝٗ 

  ٜٗى؟

 ئجها السخمت
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 أظل أن جىا٤ جل٣ السخمـت التي جدخل٣ الجىت.. ومً

 بد مً أُما٤ ؿالخت.. ال 

بد مً حُٔحر جل٣ الخُاة, ٗاطألي ه٘ظ٣ بـدٚ هل جل٣ الخُاة التي  ال 

حِِؼُنها آلان جلُٝ بـالجىت؟! هل البىولىن ًلُٝ بالجىت؟! هل اإلا٢ُاب 

 ًُ٘ىم والؼِس الٌاهس هرا ًلُٝ بالجىت!!والبر 

ظىا أوال.. ال  ُ٘ ـازح أه
ُ
 بد مً أن ه

د الجىــت؟! هـل ٍز
ُ
 خــٜا أ

د زؤٍت السخمً ًىم ١ًؼٙ الدجاب وهساه زأي الِحن!! هل ٍز
ُ
 أ

د الجىت بالىُِم الظسمدي؟ هل ٍز
ُ
 أ

د مجاوزة ألاخبت دون ٗساٚ.. هل ا أٍز ًٜ  خ

د ٓحر ذل٣, ال  ٗبالوبّ ٍس ًُ ُد الىاز! وال الِراب وال ال أخد  ٍس ًُ أخد 

 التهل١ت...

 أخد ٌظخوُــّ جدمـل هاز الدهُا ٗماذا ًُ هاز آلاخسة!! ٗال 

 �الدهُا ال جىظد طِادة ئال بٜسب٣ مً هللا في

ص ى.. وفي  آلاخسة ال طِادة إلاً تهاون ُو

د وخخًما  ال 
َّ
طِادة إلاً اجبّ هىاه واإلاىكت ووس ي أجها دهُا ولىا مسظّ مٟإ

 ل٣ لٜاء مّ اللـه.. ط٢ُىن 

 أُددث لـرل٣ اللٜاء؟! ٗـماذا

الِلم  مظاظد, ٛساٞز في الخٔحر.. ابدض ًُ الُصخبت الـالخت خد

 .الؼسعي
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 اطمّ طلظت دطخىز اإلالتزم لـ د.خاشم ػىمان. 

 خد الخوىة الِ٘الت اللي جلُٝ بـالجىت.. ابخدي

٣ٜ ئلى هللا؟! ئًه  الِٜبت اللي مم١ً جٜٙ ٛدام هٍس

 الِٜباث اللي مم١ً حِول٣.. ٠ل اٛخدم

ٝ   ❤مؽ طهل.. ل١ً الِاٛبت حظخاهل الوٍس

ّم 
َ
 في هــهاًت اإلاِبـس.. "ظــىــت" ز

 

ِّ  اجلِـة.. صاك
ا ألن بجىاٞز أخد اإلاؼاهحر أو ذا  في ًُ الدهُا ئذا ط١ىذ و٠ان اإلابلٕ ُال

 طلوت..

 ئه٣ هخ٢ىن بجىاز السخمً جخُـل

٘ه في ٓصوة ٛاُد ٖ خلٜت مً خلٜاث الىبي وهى  ج٢ىن  بُد٢ي ًُ مٛى

 الخىدٚ..

ديي الٜلب بالخـ١بحر.. وجالقي ًُ  بال٤ وهى بُأذن بـىجه الري 

الخمني الري ٠ان في الدهُا ُاظًصا ها هى آلان ًدلس أمام ُُي٣ُ  ُهىا

 بمجسد الخمني..

د؟! ماذا  جٍس

د ا؟, مدمس؟ أي هَى حؼخهي؟, ُٜٗوّ خبل ج١٘حٞر  جٍس هحرا مؼٍى

 بجزوله ٟما تهىي..

 هِما.. 8٥الىاخدة بها أٟثر مً  لشمسةا

 مراٚ في ٗم٣ ٓحر الشاوي ٓحر الشالض... أو٤ 
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 "الىعيــم الىفظـي" 

إلاا ج٢ىن داخل م٢ان وجالقي اللي بِؼخٔلىا ُٗه البظحن ػ٣ُ أوي  ُاٖز

سخبىا ب٣ُ جسخُب مل٢ي..  دخه هاًله وال١ساس ي ٗخمت ظدا ٍو  واإلا٢ان ٍز

ً ئخظاض ٍس  ل٣ طبل الساخت الى٘ظُت.. خلى أوي إلاجسد ئجهم مٗى

 وؿل اإلا٢ان دا إلاسخلت ٟبحرة مً ؤلابداَ ٗهى ج١٘حر بؼسي.. مهما

مل واختَر  ٗما بال٣ باللي وكّ الخ١٘حر دا ٖ البؼس اللي هٌم ُو

 الد٢ًىزاث دي؟..

ٜت دي؟... ٗما  بال٣ باللي زشٛه ال١٘سة ٗـأبدَ بالوٍس

 ُبٜى ُامل ئشاي؟!طبداهه وحِالى إلاا ًخلٝ لي م٢ان م٢اٗأة ه البدٌّ

"أُددُث لِبادي الـالخحن ما ال ُحن زأث, وال أذن طمِذ, وال خوس 

 ُلى ٛلب بؼس"

 خوس ُلى ١ٗس أٌُم مـممي الد٢ًىز... وال 

ذ واهبهسث.. وال   خوس ُلى ُحن مهما زوخذ وػٗى

% مً 2وؿلذ, ما جخخُل مً ج١٘حر في الجـىت ٗهى ختى ال ٌظاوي  مهما

 خُٜٜت الجىـت..

 ُؿىّ ال١بحر الؼ٢ىز  مً ألجها

 ػ١س الِباد لبِم لى خٜٜله مولب مِحن.. جخُل

 مً الهداًا والِواًا والخِامل والؼ١س...  ٟم

ـم ئذا أُـوى أدهـؽ" دو٤   بؼس ٗما بال٣ بـسب البؼس "ال١ٍس
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 اجلٌعة يف اجلــِة!  ٙــَ٘
معي ٠ل ظمِت وهدً في الجىت هرهب ئلى طٚى ًخجدد ٠ل  جخُل

 !  أطبَى

َس مشلها ٛى...!! ًخجدد ًُ  مً ألاػُاء التي لم 

 " ما ال ُحن زأث, وال أذن طمِذ, وال خوس ُلى ٛلب بؼس"!

ظمِت ما ال ُحن زأث, وال أذن طمِذ, وال خوس ُلى بال٣ مشل  ٠ل

 الجمِت التي ٠اهذ ٛبلها!!

تها ئه٣ إلاا ٟىذ بخٜى٤ الخدًض دا في  ال١الم دا بجد! اطدؼِاٞز ٛو

لدهُا دي الظِادة ال٘لـى!! ٛدام الىُِـم الخُٜٜي في الدهُا ٠ان مِىاه ئن ا

 الجىت

 �جأج٣ُ دُىة اإلال٣.. زم

ـىزهم  وفي هم ٛو ٗس دعى أهل الجىت مً خُامهم ٓو ًُ ًىم الجمِت 

دهم, ئهه  ازة اإلاـل٣ ذي الجال٤ وؤلاٟسام أن هللا ٌظتًز ٗخأجيهم الدُىاث لٍص

ا د لسؤٍت هللا ُٗه, وهي الٍص د, وطمي اإلاٍص  دة...ًىم اإلاٍص
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 ))صــ٘ق اجلِـــة((

 
ب ًىًما  -خدًض زواه ابً ماظه: في َِّ سة مّ طُِد بً اإلاظ ٙ أبى هٍس "ٛو

ٜٗا٤: ًا طُِد, أطأ٤ اللـه أن ًجمّ بُني وبِى٣ في طٚى الجىـت, ٜٗا٤ 

؟!  طُِد: أوفي أَو في الجىت طٚى

أن أهل الجىت ئذا دخلىها هصلىا ٗيها  : وِم, أخبروي زطى٤ هللا ٛا٤

ب٘لل أُمالهم ُٗإذن لهم في مٜداز ًىم الجمِت مً أًام الدهُا, ٗحزوزون 

اق الجىت, ُٗىكّ لهم  دبدي لهم في زوكت مً ٍز برش لهم ُسػه ٍو هللا, ٍو

مً  ومىابس مىابس مً هىز ومىابس مً لإلإ ومىابس مً ًاٛىث ومىابس مً شبسظد 

جلع أدهاهم  ًسون أن  ُلى اإلاظ٣ وال٢اٗىز, ما -وما ٗيهم دوي-ذهب ٍو

سة: ٜٗلىا: ًا زطى٤ هللا,  أصخاب ال١ساس ي بأٗلل منهم مجلًظا, ٛا٤ أبى هٍس

 وهل هسي زبىـا في الجىـت؟!

 : وِم, هل جخمازون في زؤٍت الؼمع والٜمس لُلت البدز؟!ٛا٤

ال, وال ًبٜى في ٛلىا : ال.. ٛا٤: ٟرل٣ ال جخمازون في زؤٍت زب١م ظل ُو

في مداكسة.. ختى ًٜى٤: ئهه ًٜى٤ للسظل هرا اإلاجلع أخد ئال خاكسه اللـه 

را؟! ُٗرٟسه ببِم ٓدزاجه في  مى١م: أجرٟس ًا ٗالن ًىم ُملذ ٟرا ٟو

 الدهُا, ُٜٗى٤: وِم ًا زب, اللهــم آ٘س لي. 

 : بلى, ٗبظـِت مٔ٘سحي ل٣ بلٔذ مجزلخ٣ هره.ُٜٗى٤ 
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هم ٗأموسث ُليهم ٜٗا٤ : بِىما هم ٟرل٣ ٓؼُتهم سخابت مً ٗٛى

ده ٛى هًُبا, لم ًج  دوا مشل ٍز

ًٜى٤ هللا ُص وظل: ٛىمىا ئلى ما أُددث ل١م مً ٟسامت, ٗخروا ما  زم

 اطخوِخم..

ا ٛد خ٘ذ به اإلاالئـ١ت, لم جىٌس الُِىن ئلى مشله, ولم ٛا٤
ً
: ٗىأحي طٛى

 حظمّ ألاذن, ولم ًخوس ُلى الٜلىب..

ؼتري وفي جـل٣ ٛا٤ ٌُ باَ ُٗه ش يء وال  ًُ : "ُٗدمل لىا ما اػتهُىا لِع 

لٜى أهل الجىـت بِلهم بًِلا..." ًَ  الجىت وجل٣ الظٚى 

 

ادة  الجمال كل حمـعت  ٍش

ذ الؼما٤ ٗخدشىا في  ا ًأجىجها ٠ل ظمِت ٗتهب ٍز
ً
"ئن في الجىت لظٛى

د اشدادوا ُخظـًىا  , ٗحرظِىن ئلى أهليهم ٛو
ً

وظىههم ٗحزدادون ُخظًىا وظماال

, ُٜٗىلىن لهم: لٜد اشددجم بِدها ُخظًىا وظم
ً

, ُٜٗىلىن لهم: وظماال
ً

اال

"..
ً

 وأهخم أًًلا لٜد اشددجم بِدها ُخظًىا وظماال
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 اهفـزدٗس األعـوى..

 هي أػٖس الدزظاث وخحر الىُِـم.. جل٣

ها ئال الِسغ.. خلٜها  هللا ُص وظل بُـده ٗلِع ٗٛى

 جخ٘جس أجهاز الجىـت..!! ومنها

 ما بحن "ئن في الجىت مائت دزظت أُدها هللا للمجاهدًً في طبُل هللا

لى  الدزظخحن ما بحن الظماء وألازق ٗاذا طألخم هللا ٗاطألىه ال٘سدوض ألُا

ٗاجها أوطى الجىـت وأُلى الجـىت ومىه ج٘جس أجهاز الجىت, وطٜ٘ه ُسغ 

 السخمـً"

ً الـامدًً أمام الـِاب... ٗخل٣  هي ظصاء الــابٍس

 في أه٘ظهم ختى ًخم١ىىا مً دخى٤ الِباداث والواُاث اإلاجاهدًً

 بٜلٍب طلُم.. خالحن مً اللٔائً وال١سه والٔ٘لت!!

 ختى ًسض ى.. ٗاذا زض ي أدهؼ٣ بِوائه!! اُبده

 للىؿى٤.. واُصمىا ُلى ُدم السظَى  ٗؼمسوا

 حهدي ٛلب٣ اإلاؼٔى٤ ُنها؟! ١ُٗٙ

سي؟!! ُٟٙ
ُ
 جىام الُِىان وهي في الخُا٤ِ ج

 حٔ٘ل الى٘ع للخٌت في الىؿى٤ ئليها؟!! ُٟٙ

 وأها ٗيها زآبت؟! ًدل ال١ظل ُليَّ  ُٟٙ

 بِد زخُلي!! ُٟٙ
ً

 لي أن أوس ى بُتي ومسظعي وأهىي زخُال

 أخظيذ الًٌ.. ألخظيذ الِمل لى 
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 ًفتاح اجلِة..
دخى٤ الجىت ألاو٤ هى "م٘خاح الخىخُد" وهى ػهادة أن ال ئله  م٘خاح

 هللا وأن مدمًدا زطى٤ هللا..

هاُت, ؿبر ُلى ُدة, ومنها أًًلا "م٘خاح الـبر" ؿبر ُلى  وم٘اجُدها

ىت الدهُا ومخاُها ال٘اوي..  ٍش

 ُلى مؼٜت الشباث والدُىة, ؿبر ًُ اإلاِـُت.. ؿبر 

٢ًىن أو٤ ٛى٤ اإلاالئ١ت ألهل الجىت.. "طالٌم ُل١ُم بما  لرل٣

 ❤ؿبرجم.."

 أطباب دخىل الجىت: مً

 اإلاداٌٗت ُلى أز٠ان ؤلاطالم •

 الـدٚ •

 ؤلاه٘اٚ في طبُل هللا •

 ئٗؼاء الظالم  •

 ىاء اإلاظاظد ب •

 ؿلت ألازخام •

 ٟ٘الت الُدُم •

 خظً الخلٝ  •

 اإلاداٌٗت ُلى ؿالحي ال٘جس والِـس •

 اإلاداٌٗت ُلى الظجن السواجب  •

 الرهاب ئلى اإلاظاظد •
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• ٝ  ئماهت ألاذي ًُ الوٍس

ازة اإلاسض ى •  ٍش

 ٌٟم الٍُٔ •

 الِ٘ى والـ٘ذ ًُ الىاض •

 أداء ألاماهت والِهد •

 خٍ٘ اللظان وال٘سط •

 ٛساءة آًت ال١سس ي بِد ٠ل ؿالة م٘سوكت •

 ٛساءة )ٛل هى هللا أخد( •

 ؿالة اللُل •

 طالمت الـدز مً الٔل والخظد •

 هاُت اإلاسأة لصوظها  •

 وؿُت السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم ًُ الصوظت  •

 بس آلاباء وألابىاء.. •

 

بل  أن هدخل في الخدًض ًُ أبىاب الجىت الشماهُت, وهسي ٟال مىا ٛو

 ًبدض ًُ الىطُلت التي جىؿله للٔاًت..

دٟم ٜى!!  أٍز أن حِلىا الهمت, لِع في الدخى٤ مً أي باب والىجاة ٗو

 :ٛا٤مّ أن هللا 

 ٥١١آل عمران:  چہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  چ 

 ٗال٘ىش هى الىجاة مً الىاز ودخى٤ الجىت..
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د  ل٘سدوض : "ئذا طألخم هللا الجىت, ٗاطألىه ازطى٤ هللا  ٛا٤ٛو

لى ٗاجها أُلى الدزظاث وأوطى الجىت, ومىه جخ٘جس أجهاز الجىت وطٜ٘ه  ألُا

 ُسغ السخمً".

 مً طُيىادي عليهم مً أبىاب الجىت الثماهيت  هىان

  مً أهفم شوحين في طبيل هللا دعي مً أبىاب الجىت الثماهيت: (2)

" ٗمً ٠ان مً أهل الـالة ُدعي مً باب الـالة, ومً ٠ان مً أهل 

لجهاد ُدعي مً باب الجهاد, ومً ٠ان مً أهل الـدٛت ُدعي مً باب ا

ان"  الـدٛت, ومً ٠ان مً أهل الـُام ُدعي مً باب الٍس

دعى زحل مً الثماهيت أبىاب؟!  فظأل ًُ  أبى بكس وهل 

 : وِم وأهذ منهم ًا أبا ب١سزطى٤ هللا  ٜٗا٤

 :ٜٗا٤

ه إال هللا مً جىضأ فأطبغ الىضىء جم كال: " أشهد أن ال إل (٥)

وأشهد أن مدمًدا عبده وطىله, اللهم احعلني مً الخىابين واحعلني مً 

ً, إال فخذ هللا له أبىاب الجىت الثماهيت ًدخل مً أيها شاء"  املخطهٍس

 

ْىه مً أبىاب الجىت الثماهيت.. (4)
َّ
  مً ماث له جالث مً الىلد جلل

 ذٟس في الترمري "بِذ الخمد"  ٟما

وهى أُلم.. ُٟٙ وظدجم ُبدي بِد ٛبم زوح هللا مالئ١خه  ٌظأ٤

ولده؟! ٛالىا: خمدٞ واطترظّ. ُٜٗى٤ هللا ُص وظل: " ابىىا له بًِخا في الجىت 

 وطمىه بِذ الخمد". 
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ك له وأن مدمًدا عبده  (4) مً شهد أن ال إله إال هللا وخده ال شٍس

م وزوح مىه , وطىله, وأن عيس ى عبد هللا وزطىله وكلمخه أللاها إلى مٍس

وأن الجىت خم والىاز خم أدخله هللا الجىت مً أي باب. أو كال: " أدخله 

  الجىت على ما كان مً عمله".

 

  وهره خاصت باليظاء: (٢)

]إذا صلت املسأة فسضها, وصامت شهسها, وخفظت فسحها, وأطاعت 

 شوحها, كيل لها: ادخلي الجىت مً أي باب شئِت[ 
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 اجلِـة.. أب٘اب

 
 )بـاب الـخـىبت(ألاول.. الباب

ظمى وهى    باب مدمد الباب الري ما شا٤ م٘خىًخا ُلى مـساُُه, وَُ

 الخاؾ بالخائبحن.

 .طبُل٣ ئلى الجىت مً ذل٣ البـاب ٗهى أخبُّ ئلى هللا ظِلاٗ

َهاِز   َدُه ِبالنَّ ًَ  
ُ
ْبُظى ٍَ َهاِز, َو يُء النَّ ُخىَب ُمس ِ َُ ِل ِل ُْ َدُه ِباللَّ ًَ  

ُ
ْبُظى ًَ َه 

َّ
"ِئنَّ الل

ِسِبَها"لِ 
ْ
ًْ َمٔ ْمُع ِم

َّ
َّ الؼ لُ

ْ
و

َ
ى ج ِل َختَّ ُْ يُء اللَّ ُخىَب ُمس ِ َُ 

 

ب
ُ
 آلان واظِل جىبخ٣ بداًت لخُاة ظدًدة خالُت مً ػإم اإلاِاص ي.. ج

 

 العجدُ الذُ أضحََ حشّنًب... علَ سالتِوِ لَلِمبً وئْجًب أوب

 العجدُ الغزّكُ ثلجِّ حبزٍ... أَصْحُ لَزُمبب ألمََ مُجْجَب أوب

 أسفَ علَ عمزٍ تَمَضََّ... ًمل أوست ثوِ إال الذوٌثَب فْب

 املضطز أرجٌ منهَ عفًٌا... ًمه ّزجٌُ رضبنَ فله َّخْجَب أوب
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 الثاوي..) بـاب الـصالة ( البـاب

 

 أًًلا م٘خىح ل٣ ُلى مـساُُه..  وهى 

ادة ًُ ال٘سائم, أي أه٣  ٗان ىَذ مً أهل الـالة اإلاِسوٗحن بالٍص
ُ
ٟ

 ُاء وملبُه مً أو٤ ج١بحرة..ُمجُب الُد 

ـلي الُظجن والىىاٗل.. وشٍادة
ُ
 ُليها أه٣ ج

ا  ٟشحر 
ً
الس٠َى والسجىد ُمدب للٜاء زب٣ وجيخٌس الـالة إلاالٛاة زب٣ ػٛى

 .وُخبا ولرة في ٛسبه

 , , وأُرب ال١الم ُلى لظاوي زىاٞؤ "ئلهي.. أخلى الِواًا في ٛلبي زظاٞؤ

"وأخـبُّ الظاُاث ئليَّ طاُت ٢ًىن ٗيه  ا لٜاٞؤ

ههازة للبدن وههازة للى٘ع والٜلب مً الؼىائب وآلاٗاث التي  الـالة

 مسث بدُاج٣ مً ٛبل..

 �السجىد ٗىهللا ما وظدث في هلب الساخت ٓحر في هى٤ السجىد.. أهل

باَ.. ًـهُبه ًُ  زبي وال 
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ان"( الباب  الثالث.. )بـاب الصيام "الٍس

 

دعى مىه أهل الـ وهى  ًُ  ُام.باب الـُام الري 

الرًً ًخٜسبىن ئلى هللا بالـُام مّ أهه ػدًد ُلى الى٘ع,  الـّىامىن 

 بالتهل١ت والـُام الدائم!! ومّ ذل٣ لم ًأمسها السطى٤ 

اطخدظً ووص ى أخد الصخابت خحن زآه ًـىم ٠ل ًىم وال  ول١ىه

٘لذ ًىًما ٜٗا٤ له زطى٤ هللا  ًُ
  "..ئوي أؿىم وأٗوس" 

الري هى أٗلل الـُام "٠ان  ذل٣ الصخابي بــُام داود ووص ى

٘وس ًىًما"   ًـىم ًىًما وٍُ

ؿُام الازىحن والخمِع وزالزت أًام مً  مً طىت هبِىا مدمد  وأًًلا

 ٠ل ػهس هجسي..

ٍر ال  ٟما
َ

ال
َ
ِلُِلي ِبش

َ
ْوَؿاِوي خ

َ
ا٤َ: "أ

َ
ْىُه ٛ َُ ُه 

َّ
َي الل  َزض ِ

َ
َسة ِبي ُهَسٍْ

َ
ًْ أ َُ َوزد 

ُمىَث: َؿْىِم 
َ
ى أ ًَّ َختَّ ُه ُُ َد

َ
ى  أ

َ
ل َُ ْىٍم 

َ
َخى, َوه ْهٍس, َوَؿالِة اللُّ

َ
ّلِ ػ

ُ
٠ ًْ اٍم ِم ًَّ

َ
ِت أ

َ
الز

َ
ز

ٍس( 
ْ
 ِوج
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 السابع..)بـاب الصكاة( الباب

أهل الص٠اة والـدٛاث وئن ٠ان ٛلُال ما ًمل٢ىن ٗتري الصهد في  وهم

 ٛلىبهم وبأِٗالهم..

ان ما ًبدشىن ًُ ُمظخدٜحن.  ٗاجهم  أو٤ ما جأجيهم هٜىد طُس

 ون طائال وئن ٠ان آخس ما ًمل٣..ًُسد ال 

 دائًما ما ًأحي في آخس ما جمل١ه مً اإلاا٤.. ٗاالخخباز 

ئلى ٗللها الٌُِم في دخى٤ الجىت وئُداد باب ألصخاب  وئكاٗت

و٘ئ ٓلب السب"
ُ
 الـدٛاث, ٗهي أًًلا "ج

 

 الخامع.. ) باب الصدكت( الباب

ٙ ئلى باب الص٠اة ألجهم ًدملىن الى وهى  ٜ٘ت ئلى أٛسب في الخٍِس

 اإلادخاظحن.. 

 

 الظادض.. )بـاب الحـج والعمـسة( البــاب

باب مً جٜبل هللا ُص وظل مىه الدج و٠ان ٛد أجمه ُلى أٟمل وظه  ٗهى 

وزظّ ُٟىم ولدجه أمه.. و٠ان ٟشحر الدج والِمسة,  ملسو هيلع هللا ىلصٟما ِٗله الىبي 

 دائًما وأبًدا للٜسب مً هللا ومً زطىله ومً لرة الٔ٘سان والِ٘ى 
ٌٚ
مدؼى

ـدزه زب الِصة مً ٗٚى طابّ طماء..ؤلا ًُ  لهي الري 
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 الظابع.." باب الـجهاد " الباب

٘خخذ ل٣.. ٗهال أٛبلذ؟ وها ًُ  هى طابّ باب 

الجهاد ًىٜظم ئلى ٛظمحن: ظهاد ه٘ع وظهاد في طبُل هللا ُلى  باب

 أزق الىاّٛ..

ًُ ظهاد الى٘ع ٗهى أؿِب ظهاد, أن ججاهد ه٘ظ٣ وهىاٞ  ٗأما

 ت هرا ظهاد..لتٞر اإلاِـُ

ًلا أو في م٢ان ال ًىظد ُٗه ؿالة  لـلمىاًبت ىذ مٍس
ُ
ُلى الـالة وئن ٟ

 وزباج٣ وؿالج٣ وئن ٟىذ وخدٞ.. هرا ظهاد 

اوي التي جخلهٙ ُليها.. ظهادٞ دم طماَ ألٓا  في الخٔحر ُو

 في ؿالة ال٘جس والاطدُٜاي ألدائها.. ظهادٞ

م ٠ل الـِاب التي جلخٝ ب ظهاد  هرا البر. في بس الىالدًً ٓز

ٝ ولبع ال٘ل٘اق والصّي الؼسعي  ظهاد
ُ
ل
ُ
 في ُخظً الخ

 ظهاد في الٜسب ئلى هللا ب٢ل الىطائل..

ظهاد أزق الىاّٛ ٗهى دٗا٣ُ ًُ دًى٣ وجدمل ألاذي مهما  وأما

 ؿدز..

جدمل الىبي ؿلى هللا ُلُه وطلم والصخابت والخابِحن والظلٙ  ٜٗد

 وفي ٠ل شمان ًأحي ُلُىا..

 .. )باب الصلت(الثامً الباب

دعى مىه الرًً ًـلىن السخم, مهما ٠اهذ الِىامل  وهى  ًُ الباب الري 

ٜت ١ًٗ خلًُما بهم..  والوٍس
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 اهضعادة.. حٚتاًــف

 
   اجباع هدي الىبي_2

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ٹ ٹ چ 

 ١٥آل عمران:  چڃڃ  چ  چ  چ   چ  

 

ً, والجهاد في طبيل هللا _الرل للمؤمىين, العصة عل٢ ى الكافٍس

 ❤ وعدم الخىف إال مىه طبداهه

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

 ١١المائدة:  چ  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁    

دبحن هلل  وهره
ُ
ص اإلاإمً, ألخُه ذلُل ❤هي ؿ٘اث اإلا  ل٢اٗس,ا ُلى ٍُص

 هللا بأمس ٛام ئذا. ُدوهم لىمت ًخاٗىن  ال ًخلّ, وال لهم ًر٤ ال مخىاكّ

 ...ًٜا٤ ما حهمه ٗال
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 _الىىافل 5

خبه, ٗاذا أخببخه ٟىذ 
ُ
]وما شا٤ ُبدي ًخٜسب ئلّي بالىىاٗل ختي أ

ده التي ًبوؽ بها, وزظله  طمِه الري ٌظمّ به, وبـسه الري ًبـس به, ٍو

ُرهه...[التي ًمص ي بها, وئن طأل ُوُىه, ولئن اطخِاذوي أُل
ُ
 ني أل

 

 ❤مدبـت هللا لعبده... فىائد

دبه هللا ًُ  _ُىدما ٢ًىن طم٣ِ هللا... لً حظمّ ئال ما 

سكاه دبه هللا ٍو ًُ  _ُىدما ٢ًىن بـٞس هللا...لً جسي ئال ما 

  هللا ًسكاه ما ئال بُدٞ ُمال حِمل لً... ❤_ُىدما ج٢ىن ًدٞ باهلل 

دبها هللا _زظل٣... لً جرهب ئ ًُ ما٤ الـالخت التي   ال في الواُاث وألُا

ا, وطإال٣ ُمجاًبا  �_ ولئن طألني... خُنها ط٢ُىن دُاٞؤ مظمُى

 ._ئن اطخِاذوي... أهذ مد٘ىي بدٍ٘ هللا ل٣ مً ٠ل طىء

  

 _الابخالء...4

 ❤والابخالءاث اخخباز, وهي ُالمت ُخب هللا للِبد  ٗاإلاـائب

ٜدمه ُلي مسازجه إلاً جدب, وهلل  هي ٟـالدواء ٗاهه ئن ٠ان ئذ
ُ
ا ٗاه٣ ج ُمسًّ

لى   اإلاشل ألُا

"ئن ٌُم الجصاء مً ٌُم البالء وئن هللا ُص وظل ئذا أخب ٛىًما 

 ابخالهم, ٗمً زض ي ٗان له السكا, ومً سخى ٗله السخى"

 . زواه الترمري وابً ماظه وصدخه ألالباوي                                     
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 ❤ًٗا أدران ًا اجلــِة ...اجلِـــة
 ❤ئؿالحي

 واللظان" لِع ش يء أهُب منهما ئن هابا "الٜلب

 أخبض منهما ئن خُبشا وال 

ٝ  ٗان ذ آلان الخٔحر والـالح.. ِٗل٣ُ بـاؿالح الظسائس ٗهي أو٤ هٍس هٍى

 الخٔحر..

أجها أو٤ مسة حظدؼِس الٜلىب بذجم  جنهمس  الُِىن لظماَ الٜسآن ٟو

ّٞ مً خؼِخه..ذاٞ الٜسآن الٌُِم الري   لم ًخدمله ظبل! ٗاهد

بالي ٗخخواًس الدمَى مً ُُني  ١ُٗٙ ًُ بٜلٍب كُِٙ مشلي!! ُٟٙ ال 

 وحظحر هدى باب الخىبت ملبُت

 مً جُه ال ولم أَز ُٗه زاخت وال ط١ُىت مشل ًىمي  لب٣ُ
ُ
زبي ل٣ ُىدة

الري أُددجني ُٗه ختى أطمّ جل٣ ال٢لماث ُى٣ ِٗظخديي الٜلب ٗيها 

د خؼّ ٗحًز ما٤ و٠لما شاد ؤلاًمان شاد الظتر  ٍو ؤلاًمان ٗخىولٝ الجىازح باأُل

 والبدض ُىه أٟثر..

ر جل٣  حؼّ
ُ
ٝ هل آخ ُٙ هى الوٍس هبلاث ٛلب٣ الخائسة ُٟٙ حٔحر ٟو

 الخوىة..!!

 أهني ما شلذ ؿٔحرة! ولم أِٗل أػُاء ٟشحرة!! أم

سدد خّ! ٍو
ُ
م وجدبّ ألاهىاء واإلا

ُ
 ٛلب٣ ًا مظ١حن هل ما شلذ جدل

 ٗالها خلُل٣ الري ٠ان ًصخب٣ مِه دائما أًً هى آلان؟ ٟس أجر

 هى بحن ًدي هللا  آلان
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جُب ُلُه في  اهخهى ًُ ذ ئظابخه ًُ اخخبازه الري ٠ان في ألازق ختي  ٛو

 مسخلت خُاجه..

ٜى٤ خائًسا: " اللهم ئوي أطلمُذ ل٣َ ه٘س ي..  ٗخنهمس  الدمَى مً ُُىه ٍو

ت د خان الُا ده, آلان ٛو راٖ بأهني لظُذ أُِؽ ُدهُاي إلاخِت ٗاِٗل بي ما جٍس

ـُاه٣ ًا زبي وهاُت مً لِع له خٝ.. ىني ُو  ٓحري ولبع اإلاىكت لتًز

 بؼـس مهما ِٗلذ إلزكائهم وهللا لً ًسكىا.. ٗاجهم

 ًسكىن؟ وأها أُص ي هللا لـأها٤ زكاهم وئعجابهم!! ١ُٗٙ

 ئذا أزكِخ٣ أهذ ًا زبي.. ٗظترض ي ُني خل٣ٜ ٗأهذ مال٣ ٛلىبهم.  أما

د وؿلذ لـ١را  نآلا  د ظئخ٣ جائًبا هالًبا ُ٘ٞى ومٔ٘سج٣ لرهىبي ٛو ٛو

را...  ٟو

 ئلى خسوٍط مً طبُل؟! ٗهل

ُٙ ُدث ل٣ ظىت بىُِم طسمدي ال خسوط مىه  ٟو
ُ
ال؟ ًا خبِب الٜلب أ

 وال سخى..

 ضجُج وال دمَى وال ٗساٚ.. ال 

 ظىت أُدث ل٣.. ُهىال٣

 ❤هره الجىـت 

ُدث
ُ
لى ُُىه. ئل٣ُ وُظهصث بازادة هللا  أ  ُو

ُدث
ُ
 ل٣َ ظىت ُسكها الظماواث وألازق.. أ

 أجممذ زمً مىكّ ٛدم واخدة لها؟ ٗهل

مسَث لها أم ئلى  هل لَذ في طبُلها؟ هل أُددَث ُو
ُ
ذ مً ٛبل ٛو جٟس

 ٓحرها؟



86 

 
 تلك الجنة        

 طاُت ًا خبِب ٗلُخ٣ حِلم م١سها..!! ٗـالدهُا

ٝ ٗراٞ أٛسب لسطىلىا.. ألصم٣
ُ
ل
ُ
ًِ الخ  بدظ

 س مً ٠ان بىا..ولحن وطهىلت ُاػ وبوُب

 بسخمخه ٗأطع ُبيُاجها.. ول٘ىشٞ

 مً اللُل هاػئت ل٣َ.. واظِل

سكه ُل٣َُ ال م٘سها والصم  ٟخابه ٗو

ا ُما  جىل ـً ت لى ٠اهذ بـُ جل٣ الجىـت وؿاخبني بحن جل٣ ألاطوس مِٗس

س ُلى ٛلب٣ مىه ش يء..
ُ
هاٞ ولم ًخو

ُ
ذ

ُ
 لم جسه ُُى٣ ولم حظمّ بِه أ

ٝ ؿِب!!   الوٍس

 ي ال جإدي ئلى الجىت ؿِبت وػاٛت..الوٚس الت ٠ل

ٝ شي بداًتها! ٠لها  حِب وظهد وخىٜت.. وجهاًت الوٍس

ٝ الجىت وئن ٠ان ًدمل بِم الِىاء ٗاجها جيخهي بِدم  ل١ً هٍس

 الالخ٘اث والشباث وجالش ي أِٗا٤ الوٚس ألاخسي!

 ُليها أُُى١م أبٜىا ❤في جهاًت اإلاِبر.. ظىت  ٗشمذ
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 ٥٠ البلد: چڻ   ڻ     ڻ  چ 

ّسٗىاه ٝ الباهل؟!  ُو ٝ الخحر, وهٍس  هٍس

ٝ الباهل.. ٠لٌّ  ٝ الخٝ وهٍس ٜحن هٍس  مىا ٌِٖس الوٍس

 

 ٥٥البلد:  چڻ  ۀ  ۀ    ہ  چ 

موالب بأن ًخجاوش الِٜبت التي ج٘ـله ًُ الجىت ُٜٗوِها  وهى 

خجاوشها.  ٍو

 الِٜبت اللي ما بِى٣ وبحن الىؿى٤ ئلى هللا؟! ئًه

٣ٜ..أي ُٜبت ومخخلهاغ ح اٛخدم  ؼٔل٣ ًُ هٍس
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  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 والصم الُصخبت الـالخت اللي همها ألاو٤ وألاخحر الىؿى٤ ئلى هللا.. اؿبر 

 

  چپ  ڀڀ  چ 

بري ئال ال٘ىش والىؿى٤ ئلى الجـىت ٗهي أطمى  مِ٘ؽ
ُ
ٖ ٛلبها ٓاًت ٟ

 .ألاماوي وال ًدىاشلىن ُنها ألي ٓسق دهُىي وأي ػهىة 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ڀ  ٺ  چ

چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ىت ومخاَ الدهُا! هُخ٘تن ومم١ً جسظّ  مجسد ما ُُى٣ ما جلخ٘ذ ُنهم لٍص

 جاوي ليهم

زبىا طبداهه وحِالى وص ى باه٣ ج٢ىن مّ الُصخبت الـالخت  لرل٣

 وجلصمهم, ج٢ىن مِاهم ٠ل٣..

 جخِبؽ مً ٠لمت مً ُصخبت ٗاطدة! وما

هىاهم وأمساق ٛلىبهم وطِىا لـ ئػباَ ػهىاتهم.. ٢ٗان أمسهم  اجبِىا

سها 
ُ
ٗ 
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

 ٧١الزمر:  چى  ى   

 َٚ ٍٝ اإلاإمىحن الرًً اجٜىا زبهم بامخشا٤ أوامسه واظخىاب  وطا
ْ
 بِسٗ

ُ
اإلاالئ١ت

ذا ظاءوا الجىت ٗخدذ لهم أبىابها, هىاهُه ئلى الجىت ظماُاث م١سمت, ختى ئ

ا٤ لهم اإلاالئ١ت اإلاى٠لىن بها: طالم ُل١ُم مً ٠ل كّس ومً ٠ل ما  ٛو

ٗيها  ماٟشحنج١سهىهه, هبخم وهابذ ٛلىب١م وأُمال١م, ٗادخلىا الجىت 

 أبدا..

 جل٣ الجىت وهدً بُصخبت ألاخبت.. وطىدخل

ىا وظحُر ُلى الدزب في الدهُا.. ٟما
ُ
ٟ 

ى ها
ُ
ـبر بِلىا هدً آلان ه

ُ
اٖ مً اإلاالئ١ت لىـل ئلى ما ٟىا ه ادي بٗص

 بًِلا للىؿى٤ ئلُه

ٝ.. ١ٗىا  في الدهُا ال هخدمل ئال أن ُجهىن ُلى بِلىا الوٍس

 آلان ٛد وؿلىا.. وهدً
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ 

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 ٥٥١لبقرة: ا چائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 

أن جدخلىا الجىت ولم ًـب١م ابخالٌء مشل  -أحها اإلاإمىىن  -أم ًىيخم 

ابخالء اإلااكحن مً ٛبل١م, خُض أؿابهم ػدة الٜ٘س واإلاسق, وشلصلتهم 

, ختى بلٕ بهم البالء أن ٌظخعجلىا هـس هللا, ُٜٗى٤ السطى٤  اإلاخاٖو

ب مً اإلاإمىحن به, واإلاإمىىن مِه: متى ًأحي هـس هللا؟ أال ئن هـس هللا ٍٛس

 اإلاخى٠لحن ُلُه.

 

"الىـحر" ٗان هـسجه في  طماء هللا أٗاُلم أدي الخبِب أن مً 

 الظس هـٞس في الِلً ..

اهـسه ُلى ػهىاج٣ وزٓباج٣, اهـسه ُلى ه٘ظ٣ وهىاٞ, اطخًِ به 

 ؿالح ذاج٣ .. ئوخده في الخٔحر و 

 اهلب مىه الِىن والظداد والشباث ..

ى  أئلج دت, ئوي ًا زبي عجصث ًُ الشباث!!ئلُه بل٣ِ٘ ٛو  لها له ؿٍس

زبذ هاُخ٣ ٗأُني ..أال 
ُ
 طخوُّ أن أ

هجُخه مً الهالٞ ًىوع وهى ببوً الخىث ُلى ذٟٞس و  اللهم ٟما زبذ

 لهمني لرٟٞس وهاُخ٣ هى٤ ُمسي.أوالـِاب هجني وزبخني و 
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 ))املِجٚات اهضبع ((

 ( هدم وئٛاَل ًُ الرهب 2)

 ( ؿبـس ُلى بالء٥)

 زكا بالٜلاء والٜدز (4)

 ( ػ١س ُلى الىِم 4)

 ( اُخدا٤ بحن الخٖى والسظاء ٢)

 ( شهد في الدهُا ٢)

ما8٤)  ( ؤلاخالؾ في ألُا
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 ٹ ٹ 

ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ۀ  ۀ    ڻں      ڻ  ڻ  ڻ   

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  

  ١١ - ١٩ص:      چ﮵  ﮶    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴

 

 

AB 
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