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احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال 

 نبي بعده   أما بعد
 فمن األمور املرتبطة باإليامن باليوم اآلخر اإليامن

َّأعده ما جل وعال من النعيم للمتقني وَّ أعد اهللا بام
من العذاب األليم للمجرمني ويف هذه الورقات 

موجز األخبار «: ًاملخترصة التي سميتها جمتهدا 
ُ وبينت فيها ما ذكره أهل العلم )١(»عن اجلنة والنار ّ

ًيف هذا املوضوع خمترصا يف العبارات لكي يتسنى 

                                                
راجع ويف مقدمتها  استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة م)1(

ن سليامن األشقر عمر ب لفضيلة الشيخ »اجلنة والنار«كتاب 
ًوقد اعتمدت غالبا عىل مواضيع الكتاب ، حفظه اهللا تعاىل 

 . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،  عليهوالتعليق



 ٤

 اخلالئق للجميع القراءة واالستفادة ومعرفة مصري
َّوما أعد ِ  . احلساب واجلزاءيوم هلم ُ

 نسأل اهللا العيل القدير أن حييينا عىل اإلسالم وأن
 ّيميتنا عىل اإليامن وأن يدخلنا أعىل اجلنان وأن يمتعنا
 برؤية الرحيم الرمحن وأن يعتقنا من النريان ووالدينا
ومجيع املسلمني يا رب العاملني وصىل اهللا وسلم 

 .)١(بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوبارك عىل ن

  عفو ربه القديرالفقري إىلكتبه 
 

  ولوالديه ومجيع املسلمني لهغفر اهللا

                                                
 نشكر فضيلة شيخنا الشيخ سامي بن حممد اخلميس حفظه )1(

الورقات والتعليق عليها فجزاه اهللا تعاىل عىل مراجعة هذه 
 . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، اهللا خري اجلزاء



 ٥
 

ال تفنيـان وال ة والنار خملوقتان موجودتـان اجلن
تبيدان وأن اهللا تعاىل خلق اجلنة والنار قبـل اخللـق 

ًهال فمن شاء منهم إىل اجلنة فضال منـه وخلق هلام أ ً
ًومن شاء منهم إىل النار عدال منه والكل يعمل ملـا 

ُقد فرغ له وصائر إىل مـا خلـق لـه واخلـري والـرش  ُ

 .ّمقدران عىل العباد

 

ها اهللا للكـافرين بـه َّالنار هي الـدار التـي أعـد
ذابـه املتمردين عىل رشعه املكذبني لرسله وهـي ع

ب فيه أعداءه وسجنه الذي يـسجن فيـه ِّالذي يعذ
 املجرمني وهي اخلزي األكرب واخلرسان العظيم الذي



 ٦

فالنار فيها من ال خزي فوقه وال خرسان أعظم منه 
العذاب واآلالم واألحـزان مـا تعجـز عـن تـسطريه 

ألسنتنا وهي مع ذلك أهلها فيهـا  أقالمنا وعن وصفه
 .خلود أمديخالدون إما خلود أبدي وإما 

 

 يقوم عىل النار مالئكة خلقهم عظـيم وبأسـهم 
ــا  ــون م ــرهم ويفعل ــا أم ــصون اهللا م ــديد ال يع ش

 الواحـد مـنهم ًايؤمرون وعددهم تسعة عرش ملك
ًالبرش مجيعـا وقـد سـامهم اهللا يملك قوة يواجه هبا 

 يف جل وعال يف كتابه بخزنة جهنم وذكـر عـددهم
 .لبرشً فتنة لالقرآن إنام كان



 ٧

 

اختلف العلامء يف موقـع النـار اآلن عـىل ثالثـة 
 :أقوال وهي

 .أن النار يف األرض السفىل:  القول األول-
 .أن النار يف السامء:  القول الثاين-
 .التوقف يف هذه املسألة:  القول الثالث-

ويــرى الــشيخ عمــر األشــقر والــشيخ ويل اهللا 
افظ الدهلوي والشيخ صـديق حـسن خـان واحلـ

التوقــف يف هــذه املــسألة لعــدم ورود : الــسيوطي
 .نص رصيح صحيح حيدد موقعها

 

ــة  ــا مرتامي ــد قعره ــعة بعي ــعة واس ــار شاس الن



 ٨

 :أطرافها ويدل عىل ذلك
 الذين يدخلون النار أعدادهم ال حتىص وأن -١

م حتى يكـون رضسـه يف َّخلق الواحد فيهم يضخ
ا بني منكبيـه مـسرية ثالثـة ُالنار مثل جبل أحد وم

 .أيام
ُ يدل عىل أن قعرها بعيـد أن حجـرا ألقيـت -٢ ً

ًفوصلت إىل قعرها بعد سبعني خريفا كـام صـح يف 
 .ملسو هيلع هللا ىلصذلك اخلرب املرفوع إىل النبي 

 كثرة العدد الذي يأيت بالنار من املالئكة يوم -٣
ن هلا سـبعني ألـف زمـام مـع كـل زمـام فإالقيامة 

 .اوهنُّن ألف ملك جيروسبع
ــر -٤ ــشمس والقم ـــا أن ال ــىل كربه ــدل ع  ي



 ٩

 . هبا يف نار جهنم يوم القيامةران ثم يرميانّتكو

 

النار متفاوتة يف شدة حرهـا ومـا أعـده اهللا مـن 
العذاب ألهلها فليست درجة واحدة فكلام كانـت 
الدركات لألسفل كلام عـال حرهـا واشـتد هليبهـا 

النـار وال يـصح واملنافقون يف الدرك األسفل مـن 
 تسمية دركات النار بجهنم ولظى واحلطمة والـسعري

وسقر واجلحيم واهلاوية وال يصح تقـسيم النـاس 
 يف هذه الدركات بأن الدركة األوىل لعصاة املوحـدين
 والثانية لليهود والثالثة للنصـارى والرابعـة للـصابئة

واخلامسة للمجوس والـسادسة ملـرشكي العـرب 
 .والسابعة للمنافقني



 ١٠
 

 وعـال يف كتابـه العظـيم أن للنـار سـبعة جلذكر 
يدخلونـه أتبـاع إبلـيس من كل باب جزء لأبواب و

 ه عىل قدر عمل والكليدخل أهل النار من أبواهباف
 . ويستقر يف الدركات عىل قدر كفره وذنبه

ــض  ــوق بع ــضها ف ــية بع ــنم رأس ــواب جه وأب
هـا فيمتلئ األول ثم الثاين وهكذا حتـى متتلـئ كل

ّوال تفتح هذه األبواب حتى يقدم عليها أهلها ثـم 
 .ٍتكون عليهم األبواب مؤصدة يف عمد ممدة

َّمفتوحة وتغلواب النار قبل يوم القيامة أبو ق يف ُ
ُشهر رمضان كام أن أبواب اجلنـة تغلـق وت ح يف َّفـتُ

 .شهر رمضان كام صح يف ذلك احلديث الصحيح



 ١١
 

ار كـام أخـرب َّلفجرة الكفوقود النار األحجار وا
ُار يف كتابه العظيم وكل ما ألقي يف النـار َّبذلك اجلب

ُفهو حطبها واألحجار التي توقد هبا النار اهللا أعلم 
 ُبنوعها ومما يوقد به النار اآلهلة التي تعبد مـن دون اهللا

ْإنكم وما تعبـدون مـن [: عز وجل قال تعاىل ُ ْ َِ َ ُ َ َ ْ ُ َّ ِدون ِ ُ
َاهللا حصب جه َ ُ َ َنم أنتم هلا واردونَ ُ َِ ََ ْ َُ َّْ  .}٩٨:األنبياء{] َ

 

» املاء واهلواء والظل«: األشياء التي يتربد هبا ثالثة 
ولكن أهل النار هـواؤهم سـموم ومـاؤهم محـيم 

 .وظلهم حيموم
والدخان الذي يتصاعد من النار ينقسم إىل 
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 :ثالثة أقسام
ً يلقي ظالال ول-١  .كنها غري ظليلةُ
 . ال تقي من اللهب املشتعل-٢
ً تلقي رشارا متطايرا يشبه احلصون الضخمة-٣ ً ُ 

 .واإلبل السود
فهذه النار العظيمة تأكل كـل يشء وتـدمر كـل 
 يشء ال تبقــي وال تــذر حتــرق اجللــود وتــصل إىل

 .لع عىل األفئـدة ِّالعظام وتصهر ما يف البطون وتط
وال خيفــف عــنهم فــال جيــد أهلهــا طعــم الراحــة 

ــار كــل يــوم  ــدنيا ّالعــذاب وتــسعر الن يف هــذه ال
 . القيامةيوموتستقبل أهلها 



 ١٣
 

لذي يقرأ النصوص من الكتاب والـسنة التـي ا
شتكي، تصف النار جيدها خملوقة تبرص وتتكلم وت

ففي كتاب اهللا العزيـز أن النـار تـرى أهلهـا وهـم 
ُتطلق األصـوات قادمون إليها من بعيد فعند ذلك 

املرعبــة الدالــة عــىل مــدى حنقهــا وغيظهــا عــىل 
ٍإذا رأهتــم مــن مكــان بعيــد [: املجــرمني قــال تعــاىل ِ َِ ٍْ َ َ ْ َُ ْ َ َ ِ

ًسمعوا هلا تغيظا وزفريا
ِ َِ ََ ًُ ََُّ  .}١٢:الفرقان{] ََ

وقد أخرج اإلمام أمحد والرتمذي مـن حـديث 
 األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة ريض اهللا عنـه

رج يوم القيامة عنق مـن النـار هلـا عينـان خي: (قال
إين : تبرصان وأذنان تسمعان ولسان ينطق وتقـول



 ١٤

ِّوكلت بثالثة  ار عنيد وبكل من دعا مـع َّجببكل : ُ
 ).ًاهللا إهلا آخر وباملصورين

 

قد رأى النـار كـام ملسو هيلع هللا ىلص من املعلوم أن رسول اهللا 
ُياته وبعد أن يموت العباد تعـرض رأى اجلنة يف ح

ــانوا  ــة إن ك ــدهم يف اجلن ــربزخ مقاع ــيهم يف ال عل
 .مؤمنني ومقاعدهم يف النار إن كانوا كافرين

 

ــه  ــرة ريض اهللا عن ــن أيب هري ــاري ع روى البخ
اشتكت النـار إىل رهبـا « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال

َفقالت رب أكل بعـيض بعـضا فـأذ ًْ : ْن يل بنفـسنيَ
ٌنفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فأشد ما جتـدون  ٌَ ََ َ



 ١٥

 .»ُّمن احلر وأشد ما جتدون من الزمهرير

 

ن ال يرحلــون وال يبيــدون و أهــل النــار خالــد
دعـاة الـرش هـم وهـؤالء هم  وسكنموهي مأواه

ــذين  ــة ال ــادئ املخالف ــد واملب ــدعون إىل العقائ ي
 فهم دعاة إىل النار وقد ذكر جل وعـال يف لإلسالم

 للجـرائم التـي اسـتحقوا هبـا ًاكتابه العظـيم بيانـ
 : اخللود يف النريان ومنها

 . الكفر والرشك-١
 عــدم القيــام بالتكــاليف الــرشعية مــع -٢

التكذيب بيوم الـدين وتـرك االلتـزام بالـضوابط 
 .الرشعية



 ١٦

 طاعة رؤساء الـضالل وزعـامء الكفـر فـيام -٣
ه من مبادئ الضالل وخطوات الكفـر التـي قررو

 .تصد عن الدين ومتابعة املرسلني
 يف الدرك األسـفل مـن  النفاق ومكان أهله-٤
 .النار
 الكرب وهي صـفة يتـصف هبـا عامـة أهـل -٥
 .النار

 

ار واملرشكون يف النار وال شـك املنافقون والكف
بينا حممد عليـه يف ذلك وقد أخرب القرآن الكريم ون

ًالصالة والـسالم أن أشخاصـا بأعيـاهنم يف النـار 

 :ومنهم



 ١٧

 . فرعون-١
 . امرأة نوح-٢
 . امرأة لوط-٣
 . أبو هلب-٤
 . هلب امرأة أيب-٥
 . عمرو بن حلي اخلزاعي-٦

 

كفرة اجلـن يـدخلون النـار كـام يـدخلها كفـرة 
ُ حيرش  القيامةيومفون كاإلنس وَّاإلنس فاجلن مكل

اإلنس واجلن عىل حد سواء ومتتلئ النار من كفرة 
 .اجلن واإلنس

 



 ١٨
 

الذين يدخلون النار ثم خيرجـون منهـا هـم أهـل 
ًالتوحيد الذين مل يرشكوا باهللا شيئا ولكن هلم ذنـوب 

ّفاقــت حــسناهتم فخفــت مــوازينهم فهــؤالء حتــت 

هبم َّإن شـاء عـذاملشيئة إن شاء اهللا تعـاىل غفـر هلـم و
ويدخلون النار بمدة يعلمها اهللا تعـاىل ثـم خيرجـون 
ًبشفاعة الشافعني وخيرج اهللا برمحته أقوامـا مل يعملـوا 

ــاىل  ــسفاريني رمحــه اهللا تع ــد قــال ال : ًخــريا قــط فق
ُوحتقيق املقال أن بقاء املوحد يف النار حمال« ِّ«. 

 

 بعض الذنوب أهلها جاءت النصوص خمربة أن
 : يعذبون بسببها



 ١٩

خلـد يف النـار املنة منهم ِ الفرق املخالفة للس-١
 . جل وعالتهومنهم حتت مشيئ

 املمتنعون من اهلجرة إىل بالد اإلسـالم مـن -٢
ِبالد الكفر إذا تعرضوا للفتنة ومنعـوا مـن إظهـار  ُ

 .رشائع الدين
 اجلائرون يف احلكم ومـن مل حيكـم بالقـسط -٣

 .بني الناسوالعدل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الكذب عىل رسول اهللا -٤
 . كبائر الذنوبمن الكرب ويعترب -٥
 . قاتل النفس بغري احلق-٦
 . أكل الربا-٧
 . أكل أموال الناس بالباطل-٨



 ٢٠

 املصورون الذين يـضاهون خلـق اهللا جـل -٩
 .وعال

 .الركون إىل الظاملني أعداء اهللا ومواالهتم-١٠
 الفاسـقاتالكاسيات العاريات املتربجـات -١١

 . عباد اهللاَّفتنُاللوايت ي
الذين جيلدون ظهور الناس عنـد األمـراء -١٢

 .)١(واألعيان
ِّالــذين يعــذبون احليــوان فكيــف بالــذين -١٣

 .بون املؤمننيِّيعذ
 عدم اإلخالص يف طلـب العلـم وابتغـاء -١٤

 .الدنيا وما فيها

                                                
ًرضهبم ظلام واستطالة وتعذيبا:  املقصود)1( ً ً. 



 ٢١

 . الذين يرشبون يف آنية الذهب والفضة-١٥
 .لسدر الذي يظلل عىل الناس الذين يقطعون ا-١٦
 . جزاء االنتحار-١٧

 

جاءت النصوص الكثـرية الدالـة عـىل كثـرة مـن 
 مـنهم يدخل النار من بني آدم وقلة من يدخل اجلنـة

ويدل عىل ذلك أن بعض األنبياء يأيت يـوم القيامـة 
وليس معه إال القلة وهذا ال يعود عىل عـدم بلـوغ 

ل الرسل مبـرشين ومنـذرين احلجة بل أن اهللا أرس
  للرسـلولكن سبب ذلـك قلـة الـذين اسـتجابوا

 وكثري مـن الـذين آمنـوا مل  هبموكثرة الذين كفروا
ًيكن إيامهنم خالصا نقيا ً. 



 ٢٢
 

أكثر من يدخل النار من عصاة املوحـدين النـساء 
 ، وهـذا ال كام صحت يف ذلك النصوص من الـسنة

 أهل اجلنة له أكثـر مـن زوجـة حد منينايف أن الوا
ألهنن احلور العني وكذلك كثـرة نـساء املوحـدين 
 َّيف النار قبل خروجهن منهـا وبعـد ذلـك يـدخلن

ن أكثر أهلها وسـوف يـأيت يـوم يف النـار  ُ َّاجلنة فيك
قى فيها إال وهي خاوية من عصاة املوحدين وال يب

 .ًاخلالدون فيها أبدا

 

النار عىل صـورة ضـخمة هائلـة ال هل يدخل أ
م َّظـَعو ، خلقهـمتعـاىل الـذي يقدر قـدرها إال اهللا 



 ٢٣

مـن  وقد جاءت النـصوص ًوا عذاباليزدادتهم خلق
 :  ومنهاالسنة يف بيان بعض صفاهتم

 . بني منكبي الكافر مسرية ثالثة أيام-١
 .ُ رضس الكافر أو نابه مثل جبل أحد-٢
 .ة أيام غلظ جلد الكافر مسرية ثالث-٣

 

طعام أهل النار الرضيع والزقوم ورشاهبم احلميم 
ــس ــسلني والغ ــامهمَّوالغ ــدهم وال اق وطع  ال يفي

جيدون فيه لذة وال ينفع أجسادهم فأكلهم له نـوع 
مـن العــذاب فـإذا امــتألت بطـوهنم مــن الطعــام 
ًوازدادوا عذابا أرادوا ماء الـرشب فيـرشبون مـاء 

ملهــل يغــيل يف البطــون كغــيل احلمــيم يــرشبون كا



 ٢٤

كرشب اإلبـل العطـشى وال يرتـوون منـه بـل إذا 
أرادوا الرشب سقطت فروة رؤوسهم وإذا رشبـوا 

ــا ــت أمع ــن ؤتقطع ــوهنم م ــا يف بط ــسل م َّهم وان َ ْ
اق َّويسمى الغـسًأدبارهم ويكون رشابا ألهل النار 

ًوالغسلني وهي عصارة أهل النار يكـون هلـم رشابـا 

ُل هلـم حلـل َّ يفص فإنهوأما لباسهم،  الرشاب فبئس
من النار ويصب عىل رؤوسهم احلمـيم فـسبحان 

 .ًمن خلق من النار ثيابا 

 

النار عذاهبا شديد وفيها مـن األهـوال وألـوان 
العذاب ما جيعل اإلنسان يبذل يف سبيل اخلـالص 

ُ النـار تنـيس ًاألرض ذهبـا ألن حلظـة يفملء منها 



 ٢٥

 .ًار نعيام كان هلم يف الدنياَّالكف



 ٢٦
 

اجللد موضع اإلحساس باآلالم واالحرتاق 
ُل هلم جلودا أخرى غري تلك ِّولذلك فإن اهللا يبد ً

 التي احرتقت لتحرتق من جديد وهكذا نكاية ألهل
 .النار

 

وق رؤوسـهم، من ألوان العذاب صب احلميم فـ
تـذوب ومن شدته ،  املاء الذي انتهى حره: واحلميم

أمعاؤهم وما حوت بطـوهنم وخيـرج مـن أدبـارهم 
 .ويتكرر هذا العذاب نكاية ألهل النار

 

 عىل رش أهل النارحيأكرم ما يف اإلنسان وجهه و



 ٢٧

ًوجوههم عميا وصام وبكام و ًُ ُ ً ْ ُيلقون يف النـار عـىل ُ
 .مهل ونكاية ًتعذيبايف نار جهنم بون َّقلوجوههم وي

 

ُومن العذاب األليم ألهل النار أهنـم يـسحبون 
يف النار عىل وجـوههم وهـم مقيـدون بـاألغالل 

يسحبون مرة يف النـار ويف «: قال قتادةوالسالسل 
 .»احلميم مرة

 

وجـوه أهـل ه عز وجل بعدله وحكمتد اهللا ِّيسو
النــار بــسواد شــديد كظلمــة الليــل يف وجــوههم 

 .ًويعرفون بعضهم بعضا



 ٢٨
 

 أهل النار الذين أحاطت هبم ذنـوهبم ومعاصـيهم
ويوضـع حتـتهم مهـاد من كل وجه حتيط هبم النار 

من نار وتغـشاهم النـار مـن فـوقهم ومـن حتـت 
 .أرجلهم ومن بني أيدهيم ومن خلفهم

 

خلقة أهل النار عظيمة ومع ذلك تـدخل النـار 
يف أجسادهم حتى تصل إىل أعامقهم فتأكل العظـم 

 النـار إال وتـصيبهًواللحم واملـخ وال تـرتك شـيئا 
 .صل إىل قلبهتحتى 

 

ــس ــاء يف ال ــدلقت ج ــذي ان ــصحيحة أن ال نة ال



 ٢٩

امر برحـاه ه يف النار ويدور هبا كام يـدور احلـؤأمعا
فيجتمع عليه أهل النار هو الـذي يـأمر بـاملعروف 

 . املنكر ويأتيههى عنوال يأتيه وين
ون أمعاءهم يف النار عمر بن حلي َّوممن جير

 .َّاخلزاعي وهو أول من غري دين العرب

 

ًأعد اهللا ألهل النار يف النـار سالسـل وأغـالال َّ 
اخلــروج مــن النــار ارق كلــام أرادوا  ومطــًاوقيــود

ُيرضبون باملطارق واملقامع عىل رؤوسهم ثـم تطـيح 
 . يف اجلحيمهبم مرة أخرى

 

ار النار ينـدمون وال ينفـع النـدم عندما يرى الكف



 ٣٠

َّلع عىل صحيفة أعاملـه يتحـرس وال ينفـع ِّوعندما يط
ن النـار ُّالتحرس ويكـررون الـدعاء بـأن خيرجـوا مـ

ويدعون عىل أنفسهم بالويل والثبور واهلالك ويرتفع 
 من ون التخفيفَّصوهتم ورصاخهم وبكاؤهم ويتمن

ــشفاعة  ــنفعهم ال ــسريا وال ت ــيئا ي ــو ش ــذاب ول ًالع ً

 .ًويتجرعون العذاب يف النار خالدين فيها أبدا

 

الكفر سبب يف اخللود األبدي يف النار والنجـاة 
ون باإليامن والعمل الصالح وأن يستجري العبد تك

 .من النار باهللا عز وجل

 
اجلنة هي اجلزاء العظـيم والثـواب اجلزيـل الـذي 



 ٣١

 وهي نعـيم كامـل ال ّأعده اهللا ألوليائه وأهل طاعته
َّ ر صفوه كدر ومـا حـدثنا اهللا يشوبه نقص وال يعك

 العقـل يــِّرحيملسو هيلع هللا ىلص عنها وما أخرب بـه رسـول اهللا به 
ويذهلــه ألن تــصوره عظــيم لعظمــة ذاك النعــيم 

 .الذي يعجز العقل عن إدراكه

 

ال شـك أن ســعادة املــؤمنني ال تعادهلــا ســعادة 
ًعندما يـساقون معـززين مكـرمني زمـرا زمـرا إىل  ً ُ ُ
ُجنات النعيم حتى إذا وصلوا إليها فتحت أبواهبـا 

المة الوصـول وتستقبلهم املالئكة وهتنئهم عىل س
ــوم  ــشاهد ي ــات وم ــدنيا وكرب ــاوزوا ال ــدما جت بع

 .القيامة



 ٣٢
 

ثبت يف األحاديث الصحيحة أن املؤمنني عندما 
تطول عليهم املدة يف املوقف العظيم يطلبـون مـن 
األنبياء أن يستفتحوا هلم باب اجلنة فكلهـم يمتنـع 

فع يف فيشملسو هيلع هللا ىلص ويأبى حتى يبلغ األمر إىل نبينا حممد 
 .ذلك فيؤذن هلم بدخول اجلنة

 

ن الـرصاط يقفـون بـني وبعد ما يتجاوز املؤمنـ
ون ويقـتص بعـضهم َّبون وينقـَّاجلنة والنار ثم هيذ

من بعض إن كانت بينهم مظامل يف الدنيا ويدخلون 
  .ّاجلنة ونفوسهم طيبة زكية



 ٣٣
 

ًالبــرش دخــوال اجلنــة عــىل اإلطــالق هــو  أول 

ً، وأول األمم دخوال اجلنـة أمتـه ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا حممد 

هـو وأول من يدخل اجلنة من هذه األمة بعد نبيها 
 .عنهتعاىل أبو بكر الصديق ريض اهللا : 

 

أول زمرة تدخل اجلنة من هذه األمـة يـدخلون 
ًصفا واحدا ال يدخل أوهلم ح آخـرهم تـى يـدخل ً

نسأل اهللا مـن  -صورهم عىل صورة القمر ليلة البدر 
وقد وعد اهللا جل وعال هذه األمة أن يدخل  - فضله

 بال حساب وال عذاب مع كل ألـف ًامنها سبعون ألف
َسبعون ألفا وثالث حثيات من حثيات رب العاملني َ َ ََ َ ً. 



 ٣٤
 

قمـت عـىل «: ملسو هيلع هللا ىلص احلديث الصحيح قوله يفجاء 
ــساكني ــا امل ــن دخله ــة م ــان عام ــة فك   ،»بــاب اجلن

املهاجرين جاءت األحاديث الصحيحة أن فقراء و
حـديث آخـر ًيسبقون األغنياء بأربعني خريفا ويف 

 نوبخمـــسامئة عـــام وذلـــك أن الفقـــراء خمتلفـــ
 . احلال فيام بينهم يف قوة اإليامننوومتفاوت


 

هناك مـن املـؤمنني العـصاة يف النـار ال حتـرتق 
وكـذلك ملسو هيلع هللا ىلص مواضع سجودهم يشفع هلـم نبـيهم 

كـان يف قلبـه حبـة خـردل مـن خيرج من النار من 



 ٣٥

يـصب ُاإليامن فيخرجون من النار إىل اجلنة بعـدما 
هم ي فينبتون من جديد ويـسمعليهم من ماء احلياة

 .مينيَّهنأهل اجلنة اجل

 

جاءت األحاديث الصحيحة يف بيـان آخـر مـن 
يدخل اجلنة بعد خروجه مـن النـار ومـا دار بينـه 
وبني أكرم األكرمني من حوار رمحاين الذي كان يف 
آخره أن أكرمه جل وعال أن لـه مثـل نعـيم الـدنيا 

 .وعرشة أمثاهلا فهذا أدنى أهل اجلنة منزلة

 

أول من دخل اجلنـة مـن البـرش أبـو البـرش آدم 



 ٣٦

ُعليه السالم فعندما عىص فيها وتاب وقبلت توبته 

 .ُأخرج منها لألرض
ومن الـذين يـدخلون اجلنـة قبـل يـوم القيامـة 

ومـن  الذين قتلوا يف سبيل اهللا عـز وجـلالشهداء 
ُمات عرض عليه مقعده من اجلنـة والنـار بالغـداة 

 .والعيش

 

اجلنــة خالــدة ال تفنــى وال تبيــد وأهلهــا فيهــا 
ــدون وال  ـــا وال يبي ـــون عنه ـــدون ال يرحل خال

إن : يموتون وينادي جل وعال أهل اجلنـة ويقـول
ًلكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا  ُّ ِ َ
ًفال متوتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال هترمـوا أبـدا  ًُّ



 ٣٧

 .ًأبدا سواموا فال تيأَّن لكم أن تنعوإ

 

نعيم اجلنة يفوق الوصف ويقرص دونـه اخليـال 
فاجلنـة ال ليس لنعيمها نظري فيام يعلمه أهل الـدنيا 

نور يتألأل ورحيانـة هتتـز وقـرص مـشيد مثل هلا فهي 
 حـسناء مجيلـة رد وفاكهة نـضيجة وزوجـةَّوهنر مط

ْيف حـربة ونـرضة ويف وحلل كثرية يف مقام أبدي و َ ْ َ
ّ وما أخفاه اهللا عنا من نعيم ،َّة هبية دور عالية سليم

 ال تدركه العقول فهي كام صح يف ً عظيامًئااجلنة شي
ــي  ــا إىل النب ــرب مرفوع ــك اخل ــديث ملسو هيلع هللا ىلص ًذل يف احل

ُأعددت لعبادي الـصاحلني مـا «: القديس الرشيف
 ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عـىل قلـب



 ٣٨

ْفال تعلم نفس ما أخفي هلـم [: هللا تعاىل قال ا»برش َ َ َُُ ِ ْ َُ ٌ ْْ ََ َ َ

ٍمن قرة أعني ُ َّْ َْ ِ  .}١٧:السجدة{] ُِ

 

للجنة أبواب يدخل منها املؤمنـون كـام يـدخل 
َّمنهــا املالئكــة وأن هــذه األبــواب تفــت ح إذا رأت ُ

ــيهم  ــيهم وهتن ــة وحتي ــستقبلهم املالئك ــا وت ّأهله
 الـدنيا ذه األبـواب يفح هَّفتُوت، بسالمة الوصول 

ُعندما يدخل شهر رمضان وتغلـق بنهايـة الـشهر 
ُأفقية يدعى مـن كـل بـاب هي ثامنية أبواب و ُ مـن ُ

منها كلها كام يكـون العبد ُ وقد يدعى كان من أهله
 .أليب بكر الصديق ريض اهللا عنه

والذين ال حساب علـيهم يـدخلون اجلنـة مـن 



 ٣٩

مـن باب خاص دون غريهم وهو بـاب اجلنـة األي
وبقية األبواب تشرتك فيها األمم وأن سعة البـاب 

بـني الواحد ما بني جنبيه كام بني مكة وهجر أو كام 
يأيت يـوم سـرصى أو مسرية أربعني سـنة وُمكة وب

 .زحام من الناسمن الكضيض وهو 

 

ــا  ــضها فــوق بعــض وأهله اجلنــة درجــات بع
 بحسب منازهلم فيهـا وعـىل قـدر متفاضلون فيها

 .إيامهنم وتقواهم وأعامهلم
ُوأن يف اجلنة مائة درجة بني كل درجـة واألخـرى 

 األعـىل كام بني الـسامء واألرض أعالهـا الفـردوس
 .ر أهنار اجلنةَّومنها تفج



 ٤٠
 

أعىل أهل اجلنة منزلة الذين غـرس جـل وعـال 
 .يهاكرامتهم بيده وختم عل

أدنى أهل اجلنة منزلة مثل نعـيم الـدنيا وعـرشة 
 .أمثاهلا

 

 مـن اجلنـة ال يناهلـا إال شـخص اهذه املنزلة العلي
ملسو هيلع هللا ىلص  نبينــا حممــد واحـد وتــسمى الوســيلة وسـيناهلا

 .ُوليس فوقها منزلة أخرى

 

 مـن اجلنـة اتليـالذين ينزلـون الـدرجات العا
الشهداء وأفـضلهم الـذين يقـاتلون يف الـصفوف 



 ٤١

 الفـضل  هـذاُاألوىل ال يلتفتون حتى يقتلوا يكـون
 ًأيضا للساعي عىل األرملة واملسكني فهـو كاملجاهـد

كالقائم ال يفرت وكالـصائم ال يفطـر ويف سبيل اهللا 
وكذلك منزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول 

 درجات اآلباء بربكـة دعـوة وكذلك يرفع اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
 .األبناء هلم

 

ُّجاءت السنة يف بيان تربة أرض اجلنة فهـي مـن 
 .املسك والزعفران وحصباؤها الدر والياقوت

 

أخربنــا جــل وعــال يف كتابــه العظــيم أن اجلنــة 
 فقط بـل أهنـار ًجتري من حتتها األهنار وليست ماء



 ٤٢

ر مـن عـسل مـصفى من لبن مل يتغري طعمه وأهنـا
وأهنار مـن مـاء غـري آسـن وأهنـار مـن مخـر لـذة 
للــشاربني وهــذه األهنــار انفجــرت مــن بحارهــا 

 .من حتتهاجتري ولكل جنة أهنارها 
وأن يف اجلنة هنر الكوثر الذي أعطاه جل وعـال 

ويف اجلنة هنـر يـسمى بـارق عـىل . ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد ل
 . باب اجلنة للشهداء يف سبيل اهللا تعاىل

 

واملـرشب وفيهـا خمتلفة الطعم وكثرية عيون اجلنة 
ً من العيـون رصفـا غـري خملـوط عينان يرشب منها

 .ًا وممزوجًاطخملوويرشب األبرار 



 ٤٣

 

بنى اهللا جل وعال يف دار كرامتـه مـساكن طيبـة 
كتابــه العظــيم  حـسنة وقــد سـامها جــل وعـال يف
ُبالغرفات وهي القصور العظيمة امل بنية فوق بعض ُ

ُ عاليـات يـرى ظاهرهــا مـن حمكامت مزخرفـات
 .باطنها وباطنها من ظاهرها

فـة َّون لؤلـؤة جمويف اجلنة خيام عجيبة فهـي مـ
ً ميال وعرضها ستون ميالطوهلا يف السامء ستني ً. 

 

ليس يف اجلنة ليل وهنار وإنام هـم يف نـور دائـم 
ُء احلجـب ًأبدا وإنام يعرفـون مقـدار الليـل بإرخـا ُ

وإغالق األبـواب ويعرفـون مقـدار النهـار برفـع 



 ٤٤

ُاحلجب وفتح األبواب ُ. 
 اجلنة«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

ليس فيها شمس وال قمر وال ليـل وال هنـار لكـن 
ِتعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش ُ«. 

 

 وهـذه للجنة رائحـة عبقـة زكيـة متـأل جنباهتـا
ر َّقـدُالرائحة جيدها املؤمنون من مسافات شاسعة ت

 .ًبمسرية سبعني عاما

 

أشجار اجلنة كثرية طيبة متنوعة وقد ذكـر جـل 
ًوعال يف كتابه العظيم أنواعا من األشجار والـثامر 

َفيهام [: ولكن هي أكثر من ذلك لقوله جل وعال  ِ
ِ



 ٤٥

َمن كل فاكهة زوجا ْ َْ ٍُ ِ َِ َ ولـذا فـإن } ٥٢:َّالـرمحن{] ِنِّ
أهل اجلنة يتخذون من الفواكه مـا يـشتهون وتلـذ 
به األعني وأشجار اجلنة دائمـة العطـاء والظـالل 

ــة يف امل ــر وخمتلف ــشاهبة املظه ــروع مت ــرب ذات ف خ
 لوهنـا يميـلمن شدة خـرضهتا وأغصان باسقة، و

ــي  ــض ينحن ــضها حــول بع ــة بع إىل الــسواد ملتف
 .أهل اجلنةغصنها عىل حسب ما يريده 

 

 معجم الطرباين الكبري بإسناد صحيح عىل يفجاء 
  ريض اهللا عنـه بن عمرورشط الشيخني عن عبداهللا

َّسيد رحيان اجلنة احلناء«: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ِ«. 
 



 ٤٦
 

جاء يف سنن الرتمذي بإسـناد صـحيح عـن أيب 
مـا يف «: قالملسو هيلع هللا ىلص هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

 .»شجرة إال وساقها من ذهباجلنة 

 

روى الرتمذي وغـريه عـن أيب سـعيد اخلـدري 
احلـسن «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسـول اهللا : ريض اهللا عنه قال

 .»واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 

روى الطرباين بإسناد صحيح عىل رشط مـسلم 
سيدات نساء « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : عن جابر قال

فاطمة وخدجيـة :  عمرانبنتأهل اجلنة بعد مريم 



 ٤٧

 .»وآسية امرأة فرعون

 

ًنصا رصحيا عـىل ملسو هيلع هللا ىلص نص الرسول  عـرشة مـن ً
جـاء يف ذلـك يف مـسند كـام أصحابه من أهل اجلنة 

اإلمام أمحد عن سعيد بن زيد وسـنن الرتمـذي عـن 
 أبو بكـر«: قالملسو هيلع هللا ىلص  بن عوف عن النبي عبدالرمحن

 وعـيل  ،وعثامن يف اجلنـة، وعمر يف اجلنة ، يف اجلنة 
ــة  ــة ، يف اجلن ــة، وطلحــة يف اجلن ،  والــزبري يف اجلن

وسـعد بـن أيب ، وعبدالرمحن بـن عـوف يف اجلنـة 
وأبـو ، وسعيد بن زيـد يف اجلنـة ، وقاص يف اجلنة 

 .»عبيدة بن اجلراح يف اجلنة
غـري  تبـني التـيخرى هناك من النصوص األو



 ٤٨

 – ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعـني - صحابةال هؤالء
 :هم من و، املبرشون باجلنة 

     .جعفر بن أيب طالب -١
 .محزة بن عبد املطلب -٢
   .عبداهللا بن سالم -٣
 .زيد بن حارثة -٤
 .زيد بن عمرو بن نفيل -٥
 .حارثة بن النعامن -٦
     . بالل بن رباح -٧

 

لـه اجلنة يشء عظيم ال يمكن أن يناله املرء بأعام
ُالتي عملها وإنام تنال برمحة اهللا وفـضله واألعـامل 



 ٤٩

ًسبب لدخول اجلنة وليست ثمنا هلـا روى اإلمـام 

مسلم يف صـحيحه عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه 
ٌلن يدخل أحـد مـنكم « :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : قال ِ ُ

ُعمله اجلنة : رسـول اهللا ؟ قـالوال أنـت يا:  قالوا»ُ
 .» منه بفضل ورمحةوال أنا إال أن يتغمدين اهللا«

 

 يدخل أهل اجلنة اجلنة عىل أكمل صـورة وأمجلهـا
 .ًعىل صورة أبيهم آدم طوله يف السامء ستون ذراعا

ْفخلقـة أهــل اجلنــة يف الظـاهر متفقــة وكــذلك يف  ِ

 .الباطن
 .أرواح أهل اجلنة ونفوسهم صافية زكيةف

ًومن مجال صورهتم أهنم يكونون جردا مردا كأهنم  ُ



 ٥٠

ال يبصقون وال ، مكحلون وأعامرهم ثالث وثالثون 
 .يمتخطون وال يتغوطون وال يبولون وال ينامون

 

ُوينحـر هلـم ، أول طعامهم زيادة كبـد احلـوت 
وال يكون الطعام ، ثور كان يأكل من أطراف اجلنة 

فضالت كحال الدنيا بـل خيـرج مـن أبـدان أهـل 
يـأكلون فـإهنم اجلنة ريح املـسك وجـشاء املـسك 

ون وال يتبولـون وال يتغوطـون ويرشبون وال يبـصق
 وطعـامهم وال يمتخطون وخيرج مـنهم ريـح طيبـة

ليس من جوع ورشاهبم ليس من عطش ولباسـهم 
 .ُعري هبم بل هذا من نعيم اهللا هلممن ليس 



 ٥١

 

آنية طعام ورشاب أهل اجلنة الـذهب والفـضة 
 وهي ما ال أذن لـه وال عـروة ويرشبون باألكواب

 وال خرطوم ويرشبون باألباريق وهـي ذوات اآلذان
ُوالعرى ويرشبون بالكأس وهـو القـدح الـذي فيـه 

 .الرشاب

 

أهل اجلنة يلبسون الفاخر من اللباس ويتزينون 
ومـن فيها بـأنواع مـن الـذهب والفـضة واللؤلـؤ 

 مــن ســندس واســتربق ألــوان مالبــسهم اخلــرض
 .حليهم التيجان ال تبىل وال تفنىو



 ٥٢

 

يف اجلنة رسر وفرش كثرية وراقية عظيمة القدر 
ُواتكـاء أهـل بطائنها من استربق فكيف بظاهرها 

ر والفـرش  عليها نوع من نعيمهم وهـذه الـرساجلنة
،  خمــاد –نــامرق مــصفوفة :  متعــددة فمنهــاأنــواع

  ،- رسر –األرائـك و  ،- البـسط –وزرايب مبثوثة 
وغري ذلك من  ، - البسط اجليدة -وعبقري حسان 

 .النعيم العظيم

 

هم اهللا خلـدمتهم ؤخيدم أهل اجلنـة ولـدان ينـش
ينتـرشون يف اجلنـة يكونون يف غاية اجلامل والكامل 

للخدمة كأهنم اللؤلؤ املنثور وقـد رد شـيخ اإلسـالم 



 ٥٣

ء  هــؤالإن(: مــن قــال اهللا قــول ابــن تيميــة رمحــه
ًالولدان هم من مات صغريا من أبناء املـسلمني أو 

املرشكني ألن أبنـاء الـدنيا إذا دخلـوا اجلنـة كمـل 
 .)خلقهم كأهل اجلنة عىل صورة أبيهم آدم

 

روى مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالـك أن 
ًإن يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل «: قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

ــو ــشامل فتحث ــب ريــح ال ــوههم مجعــة فته  يف وج
ــون إىل  ــاال فريجع ــسنا ومج ــزدادون ح ــاهبم في ًوثي ً
ًأهلــيهم وقــد ازدادوا حــسنا ومجــاال فيقــول هلــم  ً

ًواهللا لقــد ازددتــم بعــدنا حــسنا ومجــاال : أهلــيهم ً

ًوأنتم واهللا لقد ازددتم حسنا ومجاال: فيقولون ً«. 



 ٥٤

املراد بالسوق جممع هلم جيتمعـون كـام جيتمـع و
 ومعنى يأتون كـل مجعـة الناس يف الدنيا يف السوق

مقدار كل مجعة وليس هناك حقيقـة أسـبوع يف أي 
اجلنـة لفقد الشمس والليل والنهار وخـص ريـح 

 .»طر عند العرباملالشامل ألهنا ريح ب
 

إذا دخل املؤمن اجلنة وكانت زوجتـه يف الـدنيا 
َّصاحلة فإهنا تكون زوجته يف اجلنة أيضا ويتنع مون ً

وقـد  ،اجلنة ويتكئون يف ظالل اجلنة مـرسورينيف 
ْادخلــوا اجلنــة أنــتم وأزواجكــم [: قــال تعــاىل ُْ ُْ َ َ ْْ ُ َّ َُ َ َ َُ

َحتربون ُْ َ  . }٧٠:ُّالزخرف{] ُ
 

أخرج البيهقي يف السنن عـن حذيفـة أنـه قـال 



 ٥٥

إن شئت أن تكوين زوجتي يف اجلنة فال : (لزوجته 
 اجلنة آلخـر أزواجهـا يف زوجي بعدي فإن املرأةتت

 ).يف الدنيا
أن ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك حرم اهللا جل وعال أزواج النبـي 

 .ينكحن بعده ألهنن أزواجه يف اآلخرة

 

مجع حوراء وهي التي يكون بياض عينها : احلور     
 .َّديد البياض وسواده شديد السوادش

ْوالعني  .مجع عيناء والعيناء هي واسعة العني: ِ
ملؤمنني يف اجلنة بزوجات مجيالت غري يزوج اهللا ا

 .زوجاهتم اللوايت يف الدنيا
 وقد وصفت بأهنا كواعب أتـراب وهـي املـرأة 



 ٥٦

ا واألتـراب املتقاربـات يف اجلميلة التي بـرز ثـدهي
ًمن خلق اهللا يف اجلنة أنـشأهنن إنـشاء وهي ، السن 

ً وعربـا متحببـة ًاًفجعلهن أبكـارا مل يـنكحن أحـد ُ
ا وصفت بأهنا كاللؤلؤ املكنون ، ومن مجاهل لزوجها

ُاملخفي املصان الذي مل يتغـري صـفاء لونـه بـضوء 

 َّالشمس وال بعبث األيـدي وقـد وصـفت بـأهنن
والرؤية ألزواجهن فـال تطمـح قارصات الطرف 

 .لغريه
رة من كل أذى فال َّوقد وصفت بأهنا طاهرة مطه

حيض وال نفاس وال بول وال غائط وال بصاق وال 
ت عـىل الـدنيا َّحلورية اجلميلة لو أطلـخماط فهذه ا

ًألضاءت ما بيـنهام وملألهتـا رحيـا ولنـصيفها عـىل 



 ٥٧

رأسها خري من الدنيا وما فيها فأقـل احلـور العـني 
للمؤمن اثنتان وأعالها اثنتا وسبعون حورية وإهنا 
ِّلتغني لزوجها يف اجلنة بصوت حسن مـع صـوت  َ ُ

ّنحــن احلــور احلــسان خب«: َّاألشــجار بقــوهلن ُ ئنــا ِ
ُاملؤمن يف اجلنة يعطى قـوة مائـة و،  »ألزواج كرام

وقد ثبـت يف احلـديث أن احلـور ، رجل يف اجلامع 
تغار عىل زوجها وهو يف الدنيا فقد جاء يف احلديث 

ريض الذي عند الرتمذي بإسناد صحيح عن معاذ 
ال تؤذي «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا اهللا تعاىل عنه 

 قالت زوجته مـن احلـور امرأة زوجها يف الدنيا إال
ال تؤذيه قاتلك اهللا فإنام هـو دخيـل عنـدك : العني

 .» إليناِيوشك أن يفارقك



 ٥٨
 

جزاء وإنعـام ال دار تكليـف واختبـار  دار اجلنة
َفإن أهل اجلنة يلهمون التسبيح والتكبـري كـام ولذا  ُ

ُيلهمون النفس وال كلفة فيه َّ َ من ألـوان ون  بل هو لُ
اب ذلـك أن سـبمـن أو، النعيم الذي يتمتعون به 

رت بمعرفــة الــرب ســبحانه وتعــاىل َّوقلــوهبم تنــ
 .ًه ومن أحب شيئا أكثر من ذكرهِّوامتألت بحب

 
أفضل ما يعطاه أهل اجلنة رضوان اهللا عز وجل 
والنظر إىل وجهه الكـريم يف جنـات النعـيم رؤيـة 

قـال ، ن وُهو املزيد الذي وعد به املحـسنوحقيقية 
رؤية اهللا هي الغايـة «: ابن األثري يف جامع األصول

القــصوى يف نعــيم اآلخــرة والدرجــة العليــا مــن 



 ٥٩

 .»عطايا اهللا الفاخرة بلغنا اهللا منها ما نرجو
 

ِيمر املؤمنون يف املوقف العظيم بـأهوال عظـام 

ًاهدون هوال ورعبا ثم ثم يمرون عىل الرصاط فيش ًُ
يدخلهم اهللا إىل جنات النعيم بعد أن أذهب عـنهم 

َّاحلزن وصد ْ َ قهم وعده وأورثهم جنته فكـان آخـر َ
ْدعواهم [: دعواهم يف جنات النعيم كام قال اهللا تعاىل ُ َ ْ َ

ُفيهــا ســبحانك اللهــم وحتيــتهم فيهــا ســالم وآخــر ٌ َ ْ َّ َّ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُ ُ َُ َ َ َ 
َدعواهم أن احل ِ َ ْ ُ َ ْ َمد هللا رب العاملنيَ ِ َ َ ِّ َ  .}١٠:يونس{] ُْ

 

 اإليامن سبب يف دخول اجلنان واألعامل الـصاحلات
  اهللايـسألأن  العبـد وعىلٌسبب يف بلوغ الدرجات 



 ٦٠

 .ًدائام أن جيريه من النار ويدخله اجلنة مع األبرار

     



 ٦١

 

 م الصاحلاتاحلمد هللا الذي بنعمته تت
اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسايف يف أمري وما 

 أنت أعلم به مني
ِّاللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل  

 ذلك عندي
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما 

أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر 
 وأنت عىل كل يشء قدير

دنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا يف ال
 النار

ُاللهم انفعني بام علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني  ِّ َّ



 ٦٢

ًعلام ينفعني وزدين علام ًُ 
 واحلمد هللا عىل كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار

ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت 
 أستغفرك وأتوب إليك

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصىل اهللا وسلم وبارك
 وصحبه أمجعني

 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير
 

 غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني
abuklad@hotmail.com  

 هـ١٣/٧/١٤٢٩
  


