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ُأسبابُالنجاةُمنُالنار ُ

إن احلمد هلل تعاىل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له

ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله..........
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } [سورة آل عمران]201 :
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَاا ََوََْهَاا وَبَامَّ مِنْهُمَاا رََِالاا كَاًِِا وَنِسَااو وَاتَّقُاواْ اللّاهَ
الَّذِي تَسَاولُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا} [سورة النساء]2 :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدا (  ) 07يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِاْْ اللَّاهَ وَرَسُاولَهُ فَقَادْ
فَاََ فَوَْا عَظِيما} [سورة األحزاب]02-00:
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أماُبعدُ ُ....
فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور حمدثاهتا ،وكل
حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
قال تعاىل{ :فَمَن َُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاََ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِالَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }[آل عمران] 281:
فالنجاة من النار هي الفوز احليقييقي والسعاةة ال ي  ا شيقاء بعدها.
وانظر ماذا قال آخر رجل مير على الصراط؛ لتعلم مدى سعاةة مَن ينجيه اهلل من النار
ففي احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم من حديث ابن مسعوة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه
قال:
" ...آخر مَن يدخل اجلَنَّة رجل ميشي مرة  -أي على الصراط  -ويكبو مرة ،وتسفعه النار مرة ،فإذا ما
جاوزها التفت إليها ،فيقال :تبارك الذي جناين منك ،ليقد أعطاين اهلل شيًئا ما أعطاه أحدًا من األولني
واآلخرىن "...احلديث.
فعلينا مجي ًعا أن نسعى لنجاة أنفسنا من النار ،و ا يكون هذا إ ا بفعل الطاعات وا ابتعاة عن املنكرات،
والثبات على هذا إىل أن نليقى رب األرض والسموات.
 وقد بيَّن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ييقرِّب إىل اجلَنَّة وما يباعد عن النار
كما جاء يف احلديث الذي أخرجه الطرباين يف "الكبري" عن أيب ذر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال:
"ما بيقى شيء ُييقَرِّبُ من اجلَنَّة ويباعد من النار إ ا وقد بُيِّن لكم".
وهذا من كمال عدل اهلل تعاىل ،حىت  ا يكون ألحد حجة يوم اليقيامة
وباجلملة :فكل الطاعات تيقرِّب من اجلَنَّة وتباعد عن النار ،إ ا أن الشرع احلكيم ذكر مجلة من األعمال وهي
من أعظم األسباب ال ي تنجي صاحبها من النار ،وإليك طرًفا من هذه األعمال-:
 -1التوحيدُونطقُالشهادتنيُبإخالصُ :
وهو إفراة اهلل بالعباةة ،واإلقرار له بالوحدانية ،ونفي األنداة عنه مجلة
فيقد أخرج اإلمام مسلم عن عتبان بن مالك قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
" ا يشهد أحدٌ أن  ا إله إ ا اهلل ،وأين رسول اهلل؛ فيدخل النار ،أو تطعمه"
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 ويف "الصحيحني" من حديث عتبان بن مالك رضي اهلل عنه قال:"قام النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلِّي ،فيقال" :أين مالك بن الدخشم؟ فيقال رجل :ذلك منافق  ا حيب اهلل و ا
رسوله ،فيقال النيب صلى اهلل عليه وسلم  :ا تيقل ذلك ،أ ا تراه قد قال " :ا إله إ ا اهلل" يريد بذلك وجه اهلل؟
وإن اهلل قد حرَّم على النار من قال " :ا إله إ ا اهلل" يبتغي بذلك وجه اهلل".
ضا يف "الصحيحني"" :لن يوايف عبد يوم اليقيامة ييقول " :ا إله إ ا اهلل" يبتغي هبا وجه اهلل؛
 ويف رواية هي أي ًإ ا حرَّم اهلل عليه النار"
 وأخرج ابن حبان بسند صحيح عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري عن أبيه قال:"كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة ،فأصاب الناس خممصة شديدة ،فاستأذنوا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف حنر بعض ظهرهم .فيقال عمر :يا رسول اهلل ،فكيف بنا إذا ليقينا عدونا جيا ًعا رَجَّالَة؟ ولكن إذا
رأيت يا رسول اهلل أن تدعو الناس ببيقية أزوةهتم؛ فجاؤوا به ،جييء الرجل باحلفنة من الطعام وفوق ذلك،
وكان أعالهم الذي جاء بالصاع من التمر ،فجمعه على ِن َطعٍ ،مث ةعا اهلل مبا شاء اهلل أن يدعو ،مث ةعا الناس
بأوعويتهم ،فما بيقي يف اجليش وعاءٌ إ ا مملوء وبيقي مِ ْثلُه ،فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت
نواجذه ،مث قال :أشهد أن  ا إله إ ا اهلل ،وأشهد أين رسول اهلل ،وأشهد عند اهلل  ا يليقاه عب ٌد مؤمن هبما إ ا
حبَتا ُه عن النار يوم اليقيامة"
حَ َ
 وأخرج البخاري عن قتاةة قال :حدثنا أنس بن مالك رضي اهلل عنه:"أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعاذ رةيفه على الرحل قال :يا معاذ بن جبل ،قال :لبيك يا رسول اهلل
وسعديك ،قال :يا معاذ ،قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك ثالًثا ،قال :ما من أحد يشه ُد أن  ا إله إ ا اهلل وأن
حممد رسول اهلل صدًقا من قلبه إ ا حرَّمه اهلل على النار ،قال يا رسول اهلل :أفال أخرب به الناس فيستبشروا ،قال:
إ ًذا َّيتكِلُوا ،وأخرب هبا معاذ عند موته تأ ًمثا".
 وأخرج النسائي يف "عمل اليوم والليلة" عن زيد بن خالد رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنهقال:
صهُ اهلل من النار".
خل َ
"مَن ةخل اليقرب بال إله إ ا اهلل َّ
 وعند مسلم من حديث عباةة بن الصامت رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"مَن شهد أن  ا إله إ ا اهلل وأن حممد رسول اهلل؛ حرَّم اهلل عليه النار"
 ويف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :حرَّم اهلل عليه النار" فامليقصوة :مَن قاهلا وجاء بالطاعات ،واجتنباملنهيات ،وةاوم على هذا ،إ ا أن يليقى اهلل ،ونؤكد على هذا األصل ر ًةا على املُرجئة الذين ييقولون" :إن
اإلميان" :قول باللسان واعتيقاة باجلنان ،و ا يدخلون العمل يف مسمى اإلميان ،استنا ًةا ملثل هذه األحاةيث،
لكن الصحيح أن اإلميان :اعتيقاة باجلنان وقول باللسان وعمل باألركان ونيقول هذا حىت  ا يتخذ الناس مثل
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هذه األحاةيث زريعة لليقعوة عن الطاعة ،وحيسبون أهنم حيسنون صن ًعا ،ومما يؤكد هذا األصل األصيل أن
بعض عصاة املوحدين سيدخلون النار بذنوب ارتكبوها ولطاعات تركوها ،مع أهنم ييقولون  :ا إله إ ا اهلل
حممد رسول اهلل".
 ييقول املناوي رمحه اهلل كما يف "فيض اليقدير"(:)211/6"قد يتخذ حنو هذا احلديث البطلة واإلباحية ذريعة إىل طرح التكاليف ورفع األحكام وإبطال األعمال ،ظانني
أن الشهاةة كافية يف اخلالص ،وذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال احلدوة ،ويوجب كون الترغيب يف
الطاعة ،والتحذير من املعصية ،غري متضمن طائًلا ،وباألصل باطًلا ،بل تيقيَض كون ا اخنالع من ربيقة التكليف
وا انسالل عن قيد الشريعة ،واخلروج عن الضبط والولوج يف اخليط ،وترك الناس سدى من غري مانع و ا
ض إىل خراب الدنيا واآلخرة".اه
ةافع ،وذلك مُف ٍ
ُ-2اإلميانُ ُ:
واإلميان :اعتيقاة باجلنان ،وقول باللسان ،وعمل باألركان ،يزيد بالطاعة ،وينيقص باملعصية ،ويتفاضل أهله فيه،
والكفر ملا كان سبب للخلوة يف النار ،فإن النجاة من النار تكون باإلميان والعمل الصاحل؛ ولذا فإن املسلمني
يتوسلون إىل رهبم بإمياهنم كى خيلصهم من النار{ ،الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ}[آل عمران ،]26:وقال تعاىل{ :الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاما وَقُعُودا وَعَلَىَ َُنُوبِهِمْ ويَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَاألرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلا سُبْحَانَ َ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{ }191رَبَّنَا إِنَّ َ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا
لِلظَّالِمِنيَ مِنْ أَنصَارٍ{ }191رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِي لِإلِميَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مََْ األبْرَارِ{ }191رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِ َ وَالَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ َ الَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل
عمران]211-212:
 فاإلميان طوق النجاة من عذاب النار
 ففي "سنن الترمذي" من حديث عبد اهلل بن مسعوة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم:
" ا يدخل النار مَن كان يف قلبه مثيقال خرةلةٍ من إميان".
 وأخرج اإلمام مسلم عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:كل رج ٍل من هذه األُمَّة رجًلا من الكفار ،فييقال له :هذا فداؤك من
"إذا كان يوم اليقيامة أعطى اهلل تعاىل َّ
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النار".
ضا وفيها:
 ويف رواية أخرى عند مسلم أي ً"إذا كان يوم اليقيامة ةفع اهلل لكل مسلم يهوةًيا أو نصرانيًا ،فييقال :هذا فكاكك من النار"
 وسأل أبو ذر النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ماذا يُنجِّي العبد من النار؟ "..فكان جممل اجلواب :اإلميان باهلل معما يصاحبه من األعمال الصاحلة.
 فيقد أخرج البيهيقي وابن حبان عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال" :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ماذايُنجِّي العبد من النار؟ قال :اإلميان باهلل ،قلت :يا نيب اهلل مع اإلميان عمل؟ قال :أن ترضخ  -أي تعطي -مما
خولك اهلل وترضخ مما رزقك اهلل ،قلت :يا نيب اهلل ،فإن كان فيق ًريا  ا جيد ما يرضخ؟ قال :يأمر باملعروف
وينهى عن املنكر ،قلت :إن كان  ا يستطيع أن يأمر باملعروف و ا ينهى عن املنكر؟ قال :فليعن األخرق -
وهو الذي  ا صنعة له – قلت :يا رسول اهلل ،أرأيت إن كان  ا حيسن أن يصنع؟ قال :فليعن مظلومًا ،قلت:
يا نيب اهلل ،أرأيت إن كان ضعي ًفا  ا يستطيع أن يعني مظلو ًما؟ قال :ما تريد أن تترك لصاحبك من خري؟
ليمسك اذاه عن الناس ،قلت :يا رسول اهلل ،أرأيت إن فعل هذا يدخله اجلَنَّة؟ قال :ما من عبد مؤمن يصيب
خصلة من هذه اخلصال ،إ ا أخذت بيده حىت تدخله اجلَنَّة"
(صححه األلباين يف "صحيح التريب والترهيب")806 :
ُ-3البكاءُمنُخشيةُاهللُُ :

والبكاء يف حيقييقته مثرة من مثار خشية اهلل ،قال تعاىل{ :ويَخِرُّونَ لِألَذْقَانِ يَبْكُونَ ويَزِيدُهُمْ خُشُوعا}

[اإلسراء]201:
ولكن البكاء  ا يكون إ ا ملَن أحرق اخلوف قلبه ،ورزقه اهلل الييقني حىت كأنه يرى اجلَنَّة والنار أمامه ،ملا عوتب
عطاء السلمي من كثرة بكائه ،فيقال" :إين إذا ذكرت أهل النار وما ينزل هبم من عذاب اهلل تعاىل مثلت نفسي
َل يدها وتسحب إىل النار و ا تبكي" (الياقوتة :ص)15
بينهم ،فكيف لنفسي تُغ ُّ
 فهنيًئا ملَن بكت عينه من خشية اهلل وخوًفا من عذابه.
 أخرج اإلمام أمحد والترمذي والنسائي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" ا يلج النار رجلٌ بكى من خشية اهلل؛ حىت يعوة اللنب يف الضّرع ،و ا جيتمع غبارٌ يف سبيل اهلل وةخان جهنم
يف منخري مسلم أب ًدا" (صحيح اجلامع)0008:
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 وأخرج أبو يعلى عن أنس رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييقول:"عينان  ا متسهما النار أب ًدا :عني بكت من خشية اهلل ،وعني باتت حترس يف سبيل اهلل"
(صحيح
اجلامع)1225:
 وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"ثالثة  ا ترى أعينهم النار يوم اليقيامة :عني بكت من خشية اهلل ،وعني حرست يف سبيل اهلل ،وعني غضت
عن حمارم اهلل"( .الصحيحة )1605
 قال رجل ليزيد بن مرثد" :ما ىل أرى عينك  ا جتف؟ فيقال يزيد للسائل :وما مسألتك عنه؟! قال السائل:عسى اهلل أن ينفعين به ،قال يزيد :يا أخي إن اهلل قد توعَّدين إن أنا عصيته أن يسجنين يف النار ،واهلل لو مل
يتواعدين أن يسجنىن إ ا يف احلمام؛ لكنت َحريًّا أ ا جتف يل عني" (حلية األولياء)261/1:
ُ

ُ-4اخلوفُمنُاهللُ ُ:

قال تعاىل{ :وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاولُونَ{ }12قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِنيَ{ }12فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ{ }10إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} [الطور]18-11:
 وأخرج البيهيقي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"ثالث منجيات :خشية اهلل تعاىل يف السر والعالنية ،والعدل يف الرضا والغضب ،واليقصد يف الفيقر والغىن".
(السلسلة الصحيحة ( ،)2801:صحيح اجلامع)5011:
 وأخرج ابن حبان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :قال اهلل تعاىل:"وعزيت وجاليل  ا أمجع على عبدي أمنني ،و ا أمجع عليه خوفني ،فإن أمِنين يف الدنيا خوَّفته يوم اليقيامة ،وإن
خافين يف الدنيا أمَّنته يوم اليقيامة"( .صحيح اجلامع)1551:
وقد قال تعاىل{ :وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ََنَّتَانِ} [الرمحن]16:
ُ-5ومنُأسبابُالنجاةُمنُالنارُ:استحضارُأحوالُاآلخرةُ :
ييقول احلارث احملاسيب رمحه اهلل:
"اجعلوا أهوال يوم اليقيامة على بالكم ،لعل أن تتوبوا عن املعاصي قبل موتكم ،فإنه ما من أحدٍ يعصي ربه عز
هلل على نفسه أن  ا
وجل إ ا وهو ناسٍ للحساب ،وميقاساة األهوال ،وإين أحذركم وأحذر نفسي من يوم آل ا ُ
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يترك عب ًدا حىت يسأله عن عمله كله ،ةقييقه وجليله ،سره وعالنيته"
 وييقول املناوي رمحه اهلل يف "فيض اليقدير"( )501/1عند شرحه حلديث النيب صلى اهلل عليه وسلم والذيأخرجه اإلمام أمحد والترمذي وفيه" :لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف ةار الدنيا؛ ألفسدت على أهل الدنيا
معايشهم ،فكيف مبَن تكون طعامه؟" (صحيح اجلامع)1110:
فيقال املناوي رمحه اهلل" :واليقصد هبذا احلديث وما أشبهه :التنبيه على أن أةوية اليقلوب يف استحضار أحوال
اآلخرة ،وأحوال أهل الشيقاء وةيارهم ،فإن النفس مشغولة بالتفكري يف لذائذ الدنيا ،وقضاء الشهوات ،وما من
أحد إ ا وله يف كل حالة ونَفَس من أنفاسه شهوة سُلِّطَت عليه واسترقَّته ،فصار عيقله مُسخَّ ًرا لشهوته فهو
مشغول بتدبري حيلته ،وصار ت لذته يف طلب احليلة ،أو مباشرة قضاء الشهوة ،فعالج ذلك أن تيقول ليقلبك :ما
أشد غباوت ك يف ا احتراز من الفكر يف املوت وما بعده من أهوال املوقف ،مث عذاب جهنم وطعام أهلها
وشراهبم فيها ،يورة على فكره مثل هذا احلديث ،وييقول كيف تصرب على ميقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن
الصرب على أةىن آ ام الدنيا" .اه ُ
ُ

ُ-6فعلُماُأمرُاهللُبهُ،واجتنابُماُنهىُعنهُ :
وهذا من أفضل ما يتيقرَّب به العبد إىل اهلل تعاىل ،وهو من أهم األسباب ال ي تنجي من عذاب اهلل.
ويدلك على هذا احلديث الذي أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال:
"كنت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سفر فأصبحت يو ًما قريبًا منه ،وحنن نسري ،فيقلت :يا رسول اهلل،
أخربين بعمل يدخلين اجلَنَّة ،ويباعدين عن النار ،قال :ليقد سألتين عن عظيم ،وأنه ليسري على مَن يسَّره اهلل
عليه ،تعبد اهلل و ا تشرك به شيًئا ،وتيقيم الصالة وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتجّ البيت ،مث قال :أ ا أةلك
على أبواب اخلري :الصوم جُنَّةٌ ،والصدقة تطفئ اخلطيئة ،كما يطفئ املاء النار ،وصالة الرجل من جوف الليل،
قال :مث تال{ :تَتَجَافَى َُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاَِِْ} حىت بلغ ...{ :يَعْمَلُونَ}مث قال :أ ا أخربك برأس األمر كله،
وعموةه ،وذروة سنامه؟ قلت :بلى يا رسول اهلل ،قال :رأس األمر اإلسالم ،وعموةه الصالة ،وذروة سنامه
اجلهاة ،مث قال :أ ا أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت :بلى يا نيب اهلل قال :فأخذ بلسانه ،قال :كف عليك هذا،
س يف النار على
فيقلت يا نيب اهلل ،وإنا ملؤاخذون مبا نتكلَّم به؟ فيقال :ثكلتك أمك يا معاذ ،وهل يكُبُّ النا َ
وجوههم ،أو على مناخرهم ،إ ا حصائد ألسنتهم".
شكُري عن أبيه قال يف حديث له:
 ويف "مسند اإلمام أمحد" عن عبد اهلل بن الَي ْ"إن رجًلا سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فيقال :ثنتان أسألك عنهما :ما ينجيين من النار ،وما يدخلين اجلَنَّة؟
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ت
قال :فنظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل السماء مث نكس رأسه مث أقبل عليَّ بوجهه ،قال :لئن ُكنْ َ
أوجزت يف املسألة ليقد أعظمت وأطولت ،فأعيقل عين إ ًذا ،ا ْعبُد اهلل  ا تشرك به شيًئا ،وأقم الصالة املكتوبة،
وأةِّ الزكاة املفروضة ،وصُم رمضان "...احلديث.
ُ-7احملافظةُعلىُالصلواتُاخلمسُ :
أخرج اإلمام أمحد عن حنظلة الكاتب رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"مَن حافظ على الصلوات اخلمس ،ركوعهن وسجوةهن ومواقيتهن ،وعلم أهنن حق من عند اهلل؛ ةخل اجلَنَّة،
أو قال :وجبت له اجلَنَّة ،أو قال :حُرِّم على النار"
(صحيح األلباين يف "صحيح الترغيب" :رقم )582
 وأخرج ابن حبان عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"أنه ذكر الصالة يو ًما فيقال :مَن حافظ عليها كانت له نورا ً وبرهاًنا وجناة يوم اليقيامة ،ومَن مل حيافظ عليها مل
يكن له برها ٌن و ا نو ٌر و ا جناة ،وكان يوم اليقيامة مع قارون وهامان وفرعون وُأبَي بن خلف".
ضا عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال:
 وأخرج اإلمام أمحد أي ً"قلت :يا رسول اهلل ،أخربين بعمل يدخلىن اجلَنَّة ،ويباعدىن عن النار؟ قال :ليقد سألت عن عظيم وإنه يسري
على مَن يَسَّره اهلل تعاىل عليه ،تعبد اهلل  ا تشرك به شيًئا ،وتيقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج
البيت إن استطعت إليه سبيًلا "...احلديث.
 وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:ب له براءتان :براءة من النار ،وبراءة من النفاق".
"مَن صلَّى هلل أربعني يو ًما يف مجاعة يدرك التكبرية األوىل؛ ُكتِ َ
(صحيح اجلامع)6561 :
ومن املعلوم أن اخلطايا هي بذر النار ،واخلطيئة هلا حرارة وأسى يف النفس ،فإذا قام اإلنسان فتوضأ وصلَّى أطفأ
لفح هذه احلرارة ،وإذا أُطفِئت نار املعصية  -أي باملغفرة  -ستُطفأ مبشيئة اهلل نار اآلخرة.
 وقد جاء يف احلديث الذي أخرجه الطرباين من حديث عبد اهلل بن مسعوة رضي اهلل عنه قال :قال رسولصلْيتُم الظهر
صلْيتُم الصبح غسلتها ،مث حتترقون حتترقون ،فإذا َّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :حتترقون حتترقون ،فإذا َّ
صلْيتُم املغرب غسلتها ،مث
صلْيتُم العصر غسلتها ،مث حتترقون حتترقون ،فإذا َّ
غسلتها ،مث حتترقون حتترقون ،فإذا َّ
ب عليكم حىت تستييقظوا" (صحيح
صلْيتُم العشاء غسلتها ،مث تنامون فال ُي ْكتَ ُ
حتترقون حتترقون ،فإذا َّ
الترغيب)511:
 وعند الطرباين كذلك من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:9

ث منا ٍة عند كل صالة ،فييقول :يا بين آةم ،قوموا فأطفئوا ما أوقدمت على أنفسكم ،فييقومون فيتطهَّرون
"يُبعَ ُ
فيغفر هلم ما بينهما ،فإذا حضرت العصر فمثل ذلك ،فإذا حضرت املغرب فمثل ذلك ،فإذا حضرت العتمة
جل يف شر" (صحيح الترغيب)516:
فمثل ذلك ،فتنامون؛ فمدجلٌ يف خري ،ومد ٌ
وقفةُ :
إن قدَّر اهلل وةخل البعض النار بسبب ذنوبه ،وكان ممَّن يصلي ،فإن النار  ا تأكل موضع السجوة تكر ًميا هلا،
وتعظي ًما وتشريفًا هلذه العباةة اجلليلة.
 فيقد أخرج البخاري ومسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"تأكل النار ابن آةم إ ا أثر السجوة ،حرَّم اهلل على النار أن تأكل أثر السجوة"
 قال اإلمام النووي رمحه اهلل كما يف "شرح مسلم"(:)11/5"ظاهر هذا أن النار  ا تأكل مجيع أعضاء السجوة السبعة ال ي يسجد اإلنسان عليها ،وهي :اجلبهة واليدان،
والركبتان ،واليقدمان ،وهكذا قاله بعض العلماء ،وأنكره اليقاضي عياض رمحه اهلل وقال" :املراة بأثر السجوة
اجلبهة خاصة ،واملختار األول" .اه
ُ-8احملافظةُعلىُصالتيُالعصرُوالفجرُ ُ:
أخرج اإلمام مسلم من حديث أيب زهرية عمارة بن رويبة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم:
"لن يل َج النا َر أح ٌد صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا".
 ومَن حافظ على هاتني الصالتني ةخل اجلَنَّة.
فيقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب موسى رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"مَن صلَّى الربةين()2؛ ةخل اجلَنَّة".
 واحملافظة على هاتني الصالتني سبيل لرؤية وجه اهلل تعاىل يف اجلَنَّة.
فيقد أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد اهلل البجلي رضي اهلل عنه قال:
"كنا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فنظر إىل اليقمر ليلة البدر ،فيقال :إنكم سترون ربكم كما ترون هذا اليقمر
 ا تضامون يف رؤيته ،فإن استطعتم أن  ا تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا".
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ُ-9الذهابُلصالةُاجلمعةُعلىُاألقدامُ :
أخرج البخاري عن عباية بن رفاعة قال" :أةركين أبو عبس وأنا ذاهب إىل اجلمعة ،فيقال :مسعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ييقول :مَن أغربت قدماه يف سبيل اهلل حرَّمه اهلل على النار".
تنبيهُ ُ:
 ا خيتص تغبري اليقدمني يف سبيل اهلل بيوم اجلمعة فيقط ،بل هو يف كل أمر يرضي اهلل تعاىل.
قال املناوي رمحه اهلل يف شرحه على هذا احلديث" :مَن أغربت قدماه"" :أي أصاهبما غبار ،أو صارتا ذا غبار،
واملراة" :املشي" ،وقوله":يف سبيل اهلل" أي يف طريق يطلب فيها رضا اهلل ،فشمل طريق اجلهاة وطلب العلم
وحضور اجلماعة واحلج ...وغري ذلك؛ ألنه اسم جنس مضاعف يفيد العموم ،إ ا أن املتباةر يف سبيل اهلل
اجلهاة ،أما قوله":حرَّمه اهلل" كله "على النار" أبلغ من قوله" :أةخله اجلَنَّة" وإذا كان ذا يف غبار قدميه ،فكيف
مبَن بذل نفسه فيقاتل وقتل يف سبيل اهلل؟ فيه تنبيه على فضيلة املشي على األقدام للطاعات ،وأنه من األعمال
الراحبة ال ي يستوجب العبد هبا معايل الدرجات والفرةوس األعلى" .اه (فيض اليقدير شرح اجلامع الصغري-6:
)06
 وقال املباركفوري رمحه اهلل :عند قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :فهما حرام على النار":"أي  ا متسَّهما النار ،ويف ذلك إشارة إىل عظيم قدر التَّصَرُّف يف سبيل اهلل ،فإذا كان جمرة مس الغبار لليقدم
يُحرِّم عليها النار ،فكيف مبَن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه" اه
(حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي)111/1:
ُ-11احملافظةُعلىُأربعُركعاتُقبلُالظهرُ،وأربعُبعدهاُ :
فيقد أخرج أهل السنن من حديث أم حبيبة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"مَن حافظ( )2على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها؛ َحرُ َم على النار" (صحيح اجلامع)6211:
 قال أبو الطيب حممد مشس الدين أباةي رمحه اهلل :يف قوله صلى اهلل عليه وسلم:"حرُم على النار :أي حرَّمه اهلل على النار -،ويف رواية" :حرَّمه اهلل على النار" – ،ويف أخرى" :حرَّم اهلل حلمه
على النار" – وقد اخُتلِف يف معىن ذلك :هل املراة أنه  ا يدخل النار أصًلا أو أنه وإن قُدِّرَ عليه ةخوهلا  ا
تأكله النار ،أو أنه حيرُم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما يف بعض طرق احلديث عند
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النسائي بلفظ" :فتمس وجهه النار أب ًدا" وهو موافق ليقوله يف احلديث الصحيح" :وحرَّم على النار أن تأكل
مواضع السجوة" ،فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض جما ًزا ،واحلمل على احليقييقة أوىل ،وأن اهلل تعاىل يُحرِّم
مج يعه على النار ،وفضل اهلل تعاىل أوسع ورمحته أعم ،واحلديث يدل على تأكيد أربع ركعات قبل الظهر وأربع
بعده ،وكفى هبذا الترغيب باعًثا على ذلك ،وظاهر قوله" :مَن صلَّى" :أن التحرمي على النار حيصل مره واحدة،
ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو ةاوة وغريمها بلفظ" :مَن حافظ" فال حيرم على النار إ ا احملافظ "اه
(عون املعبوة وشرح سنن أيب ةاوة)210/1:
 وملا نزل املوت بعنبسة رضي اهلل عنه اشتد جزعه وندمه لتفريطه وعدم حمافظته على أربع ركعات قبل
الظهر وأربع بعدها.
فيقد أخرج اإلمام أمحد عن حسان بن عطية قال:
"ملا نزل عنبسة بن أيب سفيان املوتُ؛ اشتد جزعه ،فيقيل له :ما هذا اجلزع؟ قال :إين مسعت أم حبيبة يعىن
أخته ،تيقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :مَن صلَّى أربعًا قبل الظهر وأرب ًعا بعدها حرَّم اهلل حلمه على
النار – فما تركتهن منذ مسعتهن(.")2
فعلينا أن حنافظ على هذه الركعات ففيها األجر الكبري والثواب اجلزيل والدرع الواقي من نار اجلحيم.
ُ-11كثرةُصالةُالنوافلُ :
ويف "الصحيحني" عن ابن عمر رضي اهلل عنهما" :أنه رأى يف املنام أنه جاءه ملكان ،يف يد كل واحد منهما
ميقمعة من حديد ،ييقبال يب إىل جهنم ،مث ليقيه ملك يف يده ميقمعة من حديد ،قالوا :لن تُرع .نعم الرجل أنت،
لو كنت تكثر الصالة ،قال :فانطليقوا يب حىت وقفوا يب على شفري جهنم ،فإذ هي مطوية كطي البئر ،له قرون
كيقرن البئر ،بني كل قرنني ملك بيده ميقمعة من حديد ،وأرى فيها رجاًلا معليقني بالسالسل ،رءوسهم
أسفلهم ،عرفت فيها رجاًلا من قريش ،فانصرفوا ىب عن ذات اليمني ،فيقصصْتها على حفصة ،فيقصَّتها حفصة
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فيقال :إن عبد اهلل رجل صاحل"ُ .
ُ

ُ-11احملافظهُعلىُركعتيُالضحىُ ُ:
جعل اهلل يف اإلنسان ستني وثالث مائة مفصل ،وكلٌّ منا مطالب بأن يؤةي زكاة هذه املفاصل؛ حىت يزحزح
عن النار ،كما أخرب بذلك احلبيب املختار.
 ))2فما تركتهن منذ مسعتهن :هذا من كالم أم حبيبة.
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فيقد أخرج اإلمام مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال:
"إنه خلق كل إنسان من بين آةم على ستني وثالث مائة مفصل ،فمَن كبَّر اهلل ،ومحَّد اهلل ،وهلَّل اهلل ،وسبَّح
اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حج ًرا عن طريق الناس ،أو شوكة ،أو عظ ًما عن طريق الناس ،وأمر مبعروف أو هنى
ح
عن منكر ،عدة تلك الستني والثالث مائة السالمى ،فإنه ميشي" – ويف رواية" :ميسي – يومئذ؛ وقد زحز َ
نفسه عن النار.
 وجيزىء عن ذلك العدة من الصدقات أةاء ركعتني من الضحى.
فيقد أخرج اإلمام مسلم من حديث أيب ذر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
"يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ،فكل تسبيحة صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتلية صدقة،
وكل تكبرية صدقة ،وأمر باملعروف صدقة ،وهنى عن املنكر صدقة ،وجيزىء من ذلك ركعتان يركعهما من
الضحى".
 وأخرج اإلمام أمحد وأبو ةاوة عن أيب بريدة رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمييقول:
"يف اإلنسان ثالث مائة وستون مفصًلا ،فعليه أن يتصدَّق عن كل مفصل منه بصدقة ،قالوا :ومَن يطيق ذلك يا
نيب اهلل؟ قال :النخاعة يف املسجد تدفنها  ،والشيء تنحيه عن الطريق ،فإن مل جتد فركعتا الضحى جتزئك".
(صحيح اجلامع)1151:
ُ-13الصالةُيفُمسجدُالنبيُصلى اهلل عليه وسلم:
أخرج اإلمام أمحد عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييقول:
"مَن صلَّى يف مسجدى أربعني صالة  ا تفوته صالةُ ،كتِب له براءة من النار ،وبراءة من العذاب ،وبَرِىء من
النفاق".
ُ-14احملافظهُعلىُأذانُالفجرُ ُ:
فيقد أخرج اإلمام مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال" :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُيغِ ُري إذا
طلع الفجر ،وكان يَتسَمَّع األذان ،فإن مسع أذاًنا أمسك ،وإ ا أغار ،فسمع رجًلا ييقول :اهلل اكرب اهلل أكرب،
فيقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :على الفطرة ،مث قال :أشهد أن  ا إله إ ا اهلل ،أشهد أن  ا إله إ ا اهلل،
فيقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي م ْعزى".
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 وأخرج ابن حبان عن أنس رضي اهلل عنه" :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ُيغِ ُري عند صالة الصبحفيتَسَمَّع ،فإن مسع أذاًنا أمسك وإ ا أغار ،قال :فاستمع ذات يوم ،فإذا رجل ييقول :اهلل أكرب اهلل أكرب فيقال:
الفطرة ،فيقال :أشهد أن  ا إله إ ا اهلل ،فيقال :خرج من النار".
ُ-11الصيامُ ُ:
والصيام هو التعبُّد هلل تعاىل باإلمساك عن املفطرات – الطعام والشراب والشهوة – من طلوع الفجر الصاةق
إىل غروب الشمس بنية التعبُّد ،والصيام سبيل لعدم ةخول النار
 فيقد أخرج النسائي عن عثمان بن أيب العاص رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"الصيا ُم جُنَّة من النار َكجُنَّة أحدكم من اليقتال" (صحيح اجلامع)5801:
 وأخرج اإلمام أمحد والبيهيقي يف "شعب اإلميان" عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلمقال" :الصيام جُنَّة وحصن حصني من النار"( .صحيح اجلامع)5880 :
 وأخرج البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدرى رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال:
"مَن صام يو ًما يف سبيل اهلل؛ بعَّد اهلل وجهه عن النار سبعني خري ًفا".
 ويف رواية عند النسائي من حديث عيقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"مَن صام يو ًما يف سبيل اهلل باعد اهلل منه جهنم مسرية مائة عام".
 ويف رواية عند الترمذي من حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"مَن صام يو ًما يف سبيل اهلل؛ جعل اهلل بينه وبني النار خندًقا ،كما بني السماء واألرض" (صحيح اجلامع:
)6555
وكما هو معلوم أن املسافة بني السماء واألرض مخسمائة عام
فتجد يف هذه األحاةيث" :أن مَن صام يومًا يف سبيل اهلل نافلة؛ فإن اهلل يباعد وجهه عن النار سبعني عا ًما" -
ويف رواية" :مائة عام" - ،ويف رواية" :مخسمائة عام"
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يف حني أن رب العاملني ييقول يف كتابه الكرمي{ :فَمَن َُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاََ} [آل
عمران] 281:
ح وجهه عن النار سبعني عا ًما ،أو مائة عام ،أو مخسمائة عام ،وذلك بصيام يوم
فيستطيع اإلنسان منا أن يُزحز َ
واحد يف سبيل اهلل.
ُ-16إحياءُليايلُرمضانُبالقيامُوفعلُاخلرياتُ ُ:
أخرج الترمذي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال صلى اهلل عليه وسلم:
"إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صُفِّدَت الشياطني ومرةة اجلن ،وغُلِّيقت أبواب النار فلم يفتح منها باب،
وُفِتحَت أبواب اجلَنَّة فلم يغلق منها باب ،ويناةي مناةٍ كل ليلة :يا باغي اخلري أقبل ،ويا باغي الشر أقصر ،وهلل
عتيقاء من النار وذلك كل ليلة".
ُ-17اجلهادُيفُسبيلُاهللُ ُ:
وهو ما كان الغرض منه إعالء كلمة اهلل ،وحماربة أعدائه وقهرهم ،وهذا سبيل للنجاة من النار
فيقد أخرج البخاري عن أيب عبس عبد الرمحن بن جرب رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"ما أغربت قدما عب ٍد يف سبيل اهلل فتمسه النار"
 وعند "أهل السنن" من حديث مالك بن عبد اهلل اخلثعمي رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"ما أغربت قدما عب ٍد يف سبيل اهلل إ ا حرَّم اهلل عليه النار".
 ويف "صحيح مسلم" من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" ا جيتمع كافر وقاتله يف النار أب ًدا".
 وأخرج النسائي واحلاكم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" ا جيتمع غبار يف سبيل اهلل وةخا ُن جهنم يف جوف عب ٍد أب ًدا"( .صحيح اجلامع)0626 :
 وعند النسائي بلفظ" :يف منخري مسلم أب ًدا"( .صحيح اجلامع)0620 :فاجلزاء من جنس العمل ،فهذا عب ٌد ذاق لفح اجلهاة ،وتعرَّض لغبار اليقتال ،فكافأه اهلل بأن ييقيَ ُه غبار جهنمُ .
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ُ-18احلراسةُيفُسبيلُاهللُ ُ:
أخرج النسائي عن أيب رحيانة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"حُرِّمَت عنيٌ على النار سهرت يف سبيل اهلل".
 وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييقول:"عينان  ا متسهما النار :عني بكت من خشية اهلل ،وعني باتت حترس يف سبيل اهلل"
(صحيح اجلامع)1221:
 وأخرج الطرباين عن معاوية بن حيدة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :ثالثة  ا ترىأعينهم النار :عني حرست يف سبيل اهلل ،وعني بكت من خشية اهلل ،وعني كفت عن حمارم اهلل".
ُ-19الصدقةُواالستغفارُُ :
وهى يف حق النساء أعظم؛ وذلك للحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :يا معشر النساء تص َدقْن ،وأكْثرْن من ا استغفار ،فإين رأيتكن أكثر
أهل النار"..احلديث
فبيَّن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن سبيل النجاة من النار هو يف الصدقة وا استغفار
وقد قال العزيز الغفار{ :وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ }[األنفال]55:

 أخرج اإلمام مسلم من حديث جابر رضي اهلل عنه قال" :شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالصالة يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان و ا إقامة ،مث قام متوكًئا على بالل ،فأمر بتيقوى اهلل،
وحثَّ على طاعته ،ووعظ الناس وذكرهم ،مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن وذكرهن ،فيقالَ :تصَدَّقن فإن
أكثركن حطب جهنم ،فيقامت امرأة من وسط النساء سفعاء اخلدين ،فيقالت :لِ َم يا رسول اهلل؟ قال :ألنكن
تكثرن الشكاة ،وتكفرن العشري ،قال :فجعلن يتصَدَّقن من حليهن يليقني يف ثوب بالل من أقراطهن
وخوامتهن".
 ويف "مسند اإلمام أمحد" من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"يا عائشة استتري من النار ولو بشق مترة "...احلديث.
 وأخرج البخاري ومسلم من حديث عدي بن حامت رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم ييقول:
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"ما منكم من أح ٍد إ ا وسيُكلِّمه اهلل ليس بينه وبينه ترمجان ،فينظر أمين منه فال يرى إ ا ما قدَّم ،وينظر أشأم
منه فال يرى إ ا ما قدَّم ،وينظر بني يديه فال يرى إ ا النار تليقاء وجهه ،فاتيقوا النار ولو بشق مترة ،فإن مل جتدوا
فبكلمة طيبة".
 ويف رواية هلما" :مَن استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق مترة؛ فليفعل".ضا عن عدي بن حامت رضي اهلل عنه قال" :ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم النار
 ويف رواية يف "الصحيحني" أي ًفتَعوَّذ منها وأشاح ( )2بوجهه ،مث ذكر النار فتعوَّذ منها وأشاح بوجهه ،قال شعبة :إما مرتني فال أشك ،مث
قال :اتيقوا النار ولو بشق مترة ،فإن مل جتد فبكلمة طيبة"
 ويف رواية قال صلى اهلل عليه وسلم":اتيقوا النار ،قال :وأشاح ،مث قال :أتيقوا النار مث أعرض وأشاح ثالًثا،حىت ظننا أنه ينظر إليها ،مث قال :اتيقوا النار ولو بشق مترة ،فمَن مل جيد فبكلمة طيبة"
 ويف "مسند اإلمام أمحد" من حديث عبد اهلل بن مسعوة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم:
"ِليَقِ أحدكم وجهه النار ولو بشق مترة".
 ويف "معجم الطرباين الكبري" من حديث فضالة بن عبيد رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم:
"اجعلوا بينكم وبني النار حجاًبا ولو شق مترة"( .صحيح اجلامع)215:
 وأخرج الترمذي من حديث احلارث األشعري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:"إن اهلل أوحى إىل حيىي بن زكريا  -عليهما الصالة والسالم  -خبمس كلمات ،أن يعمل هبن ويأمر بىن إسرائيل
أن يعملوا هبم ،"...فذكر احلديث وفيه ...":وأمركم بالصدقة ،ومثل ذك كمثل رجل أسره العدو فأوثيقوا يده
إىل عنيقه ،وقربوه ليضربوا عنيقه ،فجعل ييقول :هل لكم أن أفدي نفسي منكم ،وجعل يعطي اليقليل والكثري
حىت فدى نفسه"...احلديث.
ُ
ُ
2
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وقفةُ:
كل معروف صدقة.
فيقد أخرج ابن حبان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"كل سالمى من الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع عليه الشمس يعدل بني اثنني ،ويعني الرجل يف ةابته وحيمله
عليها ،ويرفع له عليها متاعه ،ومييط األذى عن الطريق صدقة"
 وأخرج اإلمام مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:"إنه خلق كل إنسان من بين آةم على ستني وثالث مائة مفصل ،فمَن كبَّر اهلل ،ومحَّد اهلل ،وهلَّل اهلل ،وسبَّح
اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حج ًرا عن طريق الناس ،أو عزل شوكة عن طريق الناس ،أو أمر مبعروف أو هنى عن
منكر ،عدة تلك الستني والثالث مائة السالمى ،فإنه ميسي يومئذ؛ وقد زحزحَ نفسه عن النار".
ُ

َ
ُ-11منُأطعمُأخاهُحىتُيشبعُ :
فيقد أخرج الطرباين يف "الكبري" والبيهيقي يف "شعب اإلميان" عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم قال" :مَن أطعم أخاه خب ًزا حىت يشبعه ،وسيقاه حىت يرويه؛ بَعَّدَه اهلل من النار سبع
خناةق"
َ َ ُّ
ُ-21تعلمُالقرآنُوالعملُبهُ ُ:
اهلل سبحانه وتعاىل جعل اليقرآن حجة للناس أو عليهم ،كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :اليقرآن حجة لك
أو عليك"
فهنيًئا ملَن تعلَّمه وعمل به ،وجعله أمامه ،ويا خيبة وحسرة مَن مل يتعلَّمه ،أو يعلمه أو يعمل به
فالنيب صلى اهلل عليه وسلم قال كما عند اإلمام أمحد وابن حبان والبيهيقي:
ُشفعٌ ،وماحِلٌ ( )2مُصدَّقٌ ،مَن جعله أمامَ ُه قاةه إىل اجلَنَّة ،ومَن جعله خلفه ساَق ُه إىل النار"
"اليقرآن شافعٌ م َّ
(صحيح اجلامع)1115:
 مث بيَّن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل عز وجل  ا حيرق جس ًما وعى اليقرآن وعمل به
فيقد أخرج الطرباين عن عيقبة بن عامر وعصمة بن مالك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
2
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"لو كان اليقرآن يف إهاب ما أكلته النار" (صحيح اجلامع)1181 :
 قال املناوي رمحه اهلل يف "فيض اليقدير" (:)511/1"لو صُوِّر اليقرآن وجعل يف إهاب ،وأُليقي يف النار؛ ما مسَّته و ا أحرقته بربكته ،فكيف باملؤمن املواظب ليقراءته
ولتالوته!! وقيل" :املعىن مَن علَّمه اهلل اليقرآن مل حترقه نار اآلخرة ،فجعل جسم حافظ اليقرآن كإهاب له ،قال
الطييب رمحه اهلل" :وحتريره :أن التمثيل وارة على املبالغة والفرض ،أي ينبغي وحيق أن اليقرآن لو كان يف مثل
هذا الشيء احليقري الذي  ا يؤبه به ويُليقى يف النار ما مسَّته ،فكيف باملؤمن الذي هو أكرم خلق اهلل وقد وعاه
يف صدره ،وتفكر يف معانيه ،وعَمِل مبا فيه ،كيف متسه فضًلا عن أن حترقه؟!" اه
ُ

ُ-11اإلكثارُمنُذكرُاهللُ ُ:
فيقد أخرج احلاكم يف "املستدرك" عن أيب الدرةاء رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"أ ا أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها يف ةرجاتكم ،وخريٌ لكم من إعطاء الذهب وال َورِق،
وأن تليقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :وما ذلك يا رسول اهلل؟ قال :ذكر اهلل عز وجل"
 وأخرج الطرباين يف "املعجم الكبري" عن معاذ رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"ما عمل آةم ٌي عملًا أجنى له من عذاب اهلل من ذكر اهلل ،قالوا :و ا اجلهاة يف سبيل اهلل؟ قال :و ا اجلهاة ،إ ا
ب بسيفك حىت ينيقطع" ،ثالث مرات".
أن َتضْر َ
ُ-13اإلكثارُمنُالباقياتُالصاحلاتُ :
فيقد أخرج احلاكم يف "املستدرك" عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"خذوا جَُّنتَكم ،قلنا :يا رسول اهلل ،من عدو قد حضر؟ قال  :ا .جَُّنتَكم من النار ،قولوا :سبحان اهلل ،واحلمد
هلل ،و ا إله إ ا اهلل ،واهلل أكرب ،فإهنا يأتني يوم اليقيامة مُنجِّيات ومُيقَدِّمَات ،وهن الباقيات الصاحلات".
ُ-14حضورُجمالسُالعلمُ ُ:
فيقد أخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن هلل مالئكة
يطوفون يف الطرق ،يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قو ًما يذكرون اهلل تناةوا هلموا إىل حاجتكم .قال
فَيحُفُّونَهم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا ،قال :فيسأهلم رهبم وهو أعلم منهم :ما ييقول عباةي؟ ييقولون:
ُيسَبِّحونَك ،وُيكَبِّرُونك ،وحيمدونك ،وُيمَجِّدُونك ،فييقول :هل رأوين؟ فييقولون  :ا .واهلل ما رأوك ،فييقول:
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حا ،ييقول:
وكيف لو رأوين؟ قال :ييقولون :لو رأوك كانوا أشد لك عباةة ،وأشد لك متجي ًدا ،وأكثر لك تسبي ً
فما يسألوين؟ ييقولون :يسألونك اجلَنَّة ،ييقول :وهل رأوها؟ ييقولون  :ا واهلل يا رب ما رأوها ،ييقول :فكيف لو
صا ،وأشد هلا طلًبا ،وأعظم فيها رغبة ،قال :فممَّ
أهنم رأوها ،ييقولون :لو أهنم رأوها كانوا أشد عليها حر ً
َيَتعَوَّذُون؟ ييقولون :من النار ،ييقول :وهل رأوها؟ ييقولون  :ا .واهلل ما رأوها ،ييقول :فكيف لو رأوها؟
ييقولون :لو رأوها كانوا أشد منها فرا ًرا ،وأشد هلا خمافة .فييقول :فأشهدكم أين قد غفرت هلم ،فييقول ملك من
املالئكة :فيهم فالن ليس منهم ،إمنا جاء حلاجة ،قال :هم اجللساء  ا يشيقى هبم جليسُهُم"
وامليقصوة مبجالس الذكر يف هذا احلديث ويف غريه من األحاةيث :هي جمالس العلم
 ييقول عطاء رمحه اهلل" :إن جمالس الذكر هي جمالس احلالل واحلرام". وقال اليقرطىب رمحه اهلل" :جمالس الذكر يعين جمالس علم وتذكري ،وهي اجملالس ال ي يذكر فيها كالم اهلل،وسُنَّة رسوله ،وأخبار السلف الصاحل ،وكالم األئمة الزهَّاة املتيقدمني املربأة من التصنُّع والبدع ،واملنزهة عن
امليقاصد الرةيئة والطمع.
ُ-25عتقُالرقابُ ُ:
أي حتريرها من الرق والعبوةية ،وهذا سبيل للنجاة من النار
 فيقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"مَن أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اهلل منه بكل عض ٍو منه عض ًوا من النار حىت فرجه بفرجه"
 وأخرج أبو عوانة يف "مسنده" عن سعيد بن مرجانة – صاحب علي بن حسني رضي اهلل عنه قال :مسعتأبا هريرة رضي اهلل عنه ييقول :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"أميا امرىء مسلم أعتق امرًأ مسل ًما ،استنيقذ اهلل بكل عضوٍ منه عض ًوا منه من النار ،قال :فانطليقت حني مسعت
احلديث من أيب هريرة ،فذكرته لعليّ بن احلسني ،فأعتق عب ًدا له قد أعطاه به عبد اهلل بن جعفر عشرة آ اف أو
ألف ةينار".

تنبيهُ ُ:
قد يتعذَّر اآلن وجوة الرقاب لعتيقها ،لكن مل حيرمنا اهلل هذا األجر ،فشرع لنا عباةات تعدل يف األجر ثواب
عتق الرقاب ،ومن هذه العباةات-:
الطواف حول الكعبة:
أخرج اإلمام أمحد والترمذي عن ابن عبيد بن عمري عن أبيه أن ابن عمر رضي اهلل عنهما:
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"كان يزاحم على الركنني زحا ًما ما رأيت أحدًا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يفعله ،فيقلت :يا أبا
عبد الرمحن إنك تزاحم على الركنني زحامًا ما رأيت أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يزاحم عليه؟
فيقال :إن أفعل ،فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييقول :إن مسحهما كفارة للخطايا ،ومسعته ييقول:
حط
مَن طاف هبذا البيت أسبو ًعا فأحصاه ،كان كعتق رقبة ،ومسعته ييقول  :ا يضع قدمًا و ا يرفع أخرى؛ إ ا َّ
اهلل عنه خطيئة ،وكتب له هبا حسنة".
(صحيح األلباين يف "الترغيب والترهيب")2251 :
ركعتا الطواف والسعي بني الصفا واملروة
أخرج الطرباين والبزار عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ..." :وأما
ركعتاك بعد الطواف؛ كعتق رقبة من بين إمساعيل ،وأما طوافك بالصفا واملروة كعتق سبعني رقبة"...
(وحسنه األلباين يف الترغيب والترهيب)2221:
اجلهاة يف سبيل اهلل عز وجل
أخرج اإلمام أمحد وابن ماجه واحلاكم عن عمرو بن عنبسة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال:
"مَن رمى العدو بسهمٍ يف سبيل اهلل ،فبلغ العدو فأصاب أو أخطأ يعدل رقبة"( .صحيح األلباين يف صحيح
الترغيب والترهيب)2181:
وأخرج اإلمام أمحد والترمذي والنسائي عن أيب جنيح رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"مَن رمى بسهم يف سبيل اهلل؛ فهو له عدلٌ حمرَّرٍ" (صحيح اجلامع)6168 :
أي من رمى بسهم بنية جهاة الكفار؛ كان له ثواب مثل ثواب عتق رقبة.
تيقدمي العون ألخيك املسلم يف صورة قرض حسن أو إرشاة ضال أو أعمى
أخرج اإلمام أمحد والترمذي وابن حبان عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال:
نب ،أو أهدى زُقاًقا ،فهو كعتق َنسمة" (صحيح اجلامع)6111 :
"مَن مَنح مِنحةَ وَرِق ،أو منحة ل ٍ
ضا ،ومعىن منحة لنب :أي أعار جاره أو زميله بعريه لينتفع من لبنه ،مث يرةه
ومعىن منحة َورِق :أي أقرض قر ً
ةل ضالًا أو أعمى على طرييقه ،وقيل" :تصدق بصف خن ٍل أو شجر ،فكل هذه
إليه ،ومعىن أهدى زقاًقا :أي َّ
األعمال احلسنة ،ال ي فيها فك كربة من كرب إخوانك املسلمني ،يكتب لك بكل واحدة منها ثواب عتق
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رقبة ،وهلل احلمد واملنة.
التهليل عشر مرات بعد صاليت الفجر واملغرب
ومن فعل ذلك فله ثواب عشرون رقبة ،فيقد أخرج اإلمام أمحد والترمذي والطرباين عن أيب أيوب األنصاري
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :مَن قال حني يصبح  :ا إله إ ا اهلل وحده  ا شريك له،
له امللك وله احلمد ،حييي ومييت ،وهو على كل شيء قدير ،عشر مرات ،كتب له بكل وحداة قاهلا عشر
حسنات ،وحط عنه عشر سيئات ،ورفعه اهلل هبا عشر ةرجات ،وكان له كعشر رقابٍ ،وكن له مسلحة من
أول النهار إىل آخره ،ومل يعمل يومئذ عمًلا ييقهرهن ،فإن قال حني ميسي فمثل ذلك" (صحيح األلباين يف
"صحيح الترغيب والترهيب")2660:
التهليل مائة مرة.
ومَن فعل ذلك نال ثواب عشر رقاب ،فيقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :مَن قال  ا إله إ ا اهلل وحده  ا شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على
كل شيء قدير ،يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة،
وكانت له حر ًزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ،ومل يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به ،إ ا أحد عمل عمًلا أكثر
من ذلك"ُ .
ُ

ُ-16فعلُالصاحلاتُ ُ:
فيقد أخرج اإلمام مسلم يف "صحيحه" أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"إنه خلق كل إنسان من بين آةم على ستني وثالث مائة مفصل ،فمَن كبَّر اهلل ،ومحَّد اهلل ،وهلَّل اهلل ،وسبَّح
اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حج ًرا عن طريق الناس ،أو شوكة ،أو عظ ًما عن طريق الناس ،وأمر مبعروف أو هنى
ح
عن منكر ،عدة تلك الستني والثالث مائة السالمى ،فإنه ميشي" – ويف رواية" :ميسي – يومئذ؛ وقد زحز َ
نفسه عن النار".
 وأخرج الطرباين يف "املعجم الكبري" عن مالك بن مرثد ،عن أبيه قال:"قال أبو ذر :قلت :يا رسول اهلل ،ماذا ينجي العبد من النار؟ قال :اإلميان باهلل ،قلت :يا نيب اهلل ،إن مع اإلميان
ض ُخ مما رزقه اهلل ،قلت :يا رسول اهلل ،أرأيت إن كان فيق ًريا  ،ا جيد ما يرضخ به؟ قال :يأمر
عمل ،قالُ :يرْ َ
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باملعروف ،وينهى عن املنكر ،قلت :يا رسول اهلل أرأيت إن كان عيًيا  ا يستطيع أن يأمر باملعروف و ا ينهى
ق  ا يستطيع أن يصنع شيًئا؟ قال :يعني مظلومًا،
عن املنكر؟ قال :يصنع ألخرق ،قلت :أرأيت إن كان أخر َ
قلت :أرأيت إن كان ضعي ًفا  ا يستطيع أن يعني مظلو ًما؟ فيقال :ما تريد أن تترك يف صاحبك من خري؟ متسك
األذى عن الناس ،فيقلت :يا رسول اهلل ،إذا فعل ذلك ةخل اجلَنَّة؟ قال :ما من مسل ٍم يفعل خصلة من هؤ اء،
ت بيده حىت تدخله اجلَنَّة".
إ ا أخذ ْ
(وأخرجه البيهيقي وابن حبان عن أيب ذر رضي اهلل عنه )
 -17طاعةُالزوجُيفُغريُمعصيةُاهللُ ُ:
أخرج اإلمام أمحد من حيث حصني بن مُحصن رضي اهلل عنه قال :حدثتين عم ي قالت:
"أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض احلاجة ،فيقال :أي هذه! أذات بعل؟ قلت :نعم ،قال :كيف
ت له؟ قالت :ما آلوه ( )2إ ا ما عجزت عنه ،فيقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :فانظرى أين أنتِ منه؟ فإمنا هو
أن ِ
جنتك ونارك"
 ويف رواية عند الترمذي" :أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ؛ ةخلت اجلَنَّة".ُ
ُّ
َّ
ُ-18أنُحيبُللناسُماُحيبهُلنفسهُ :
فهذا من أسباب النجاة من النار وةخول اجلَنَّة
وةليل ذلك ما أخرجه اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال:
سا معه يف ظل الكعبة وهو يُحدِّث الناس ييقول :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفر،
"كنت جال ً
فنزلنا منزًلا فمِنَّا مَن يضرب خباءه ،ومِنَّا مَن هو يف جَشَره( ،)1ومِنَّا مَن َيْنتَضِل( ،)5إذ ناةى مناةي رسول اهلل
ت إليه وهو خيطب الناس وييقول" :أيها الناس ،إنه مل يكن نيب
صلى اهلل عليه وسلم :الصالة جامعة :قال :فانتهي ُ
قبلى إ ا كان ح ًيقا عليه أن َيدُلَّ أ َُّمتَه على ما يعلمه خ ًريا هلم ،وينذرهم ما يعلمه شرًّا هلم ،أ ا وإن عافية هذه
ضا( ،)1جتيء الفنت ،فييقول املؤمن :هذه مهلك ي ،مث
األُمَّة يف أوهلا ،وسيصيب آخرها بالء وفنت ُيرَقِّ ُق بعضها بع ً
تنكشف مث جتيء فييقول :هذه هذه ،مث جتيء فييقول :هذه هذه ،مث تنكشف ،فمَن أحبَّ أن ُي َزحْزَح عن النار
2
1
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ويدخل اجلَنَّة؛ فلتدركه منيته وهو مؤمن باهلل واليوم اآلخر ،ويأيت إىل الناس ما حيب أن يُؤتَى إليه ،ومَن بايع
إما ًما فأعطاه صفيقة يده ،ومثرة قلبه؛ فليطعه إن استطاع"  -ويف رواية" :ما استطاع"  -فإن جاء أحدٌ ينازعه،
فاضربوا عنق اآلخر".
 وأخرج اإلمام أمحد عن موسى بن طلحة قال:"حدثين أبو أيوب :أن أعرابيًا عرض لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف سفر ،فأخذ خبطام ناقته ،أو
بزمامها ،مث قال :يا رسول اهلل  -أو يا حممد  -أخربين مبا يُيقرِّبين من اجلَنَّة ،وما يباعدين من النار؟ قال :كيف
قلت؟ قال :فأعاة ،فيقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :تعبد اهلل  ا تشرك به شيًئا وتيقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة،
وتصل الرحم ،ةَع الناقة".
 ويف رواية عن سويد بن حجري قال" :حدثين خايل قال:"ليقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني عرفة واملزةلفة ،فأخذت خبطام ناقته ،فيقلت :ماذا يُيقرِّبين من اجلَنَّة،
ت :أقم الصالة املكتوبة،
ت وأطْوَلْ َ
ويباعدين من النار؟ قال :أما واهلل ليقد كنتَ أوجزت يف املسألة ،ليقد أعظم َ
وأةِّ الزكاة املفروضة  ،وحج البيت ،وما أحببت أن يفعله بك الناس فافعل هلم ،وما تكره أن يأيت الناس إليك
فدع الناس ،خلِّ سبيل الناقة".
ُ–ُ19كفُالعنيُعنُحمارمُاهللُ ُ:
أخرج الطرباين عن معاوية بن حيده رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :ثالثة  ا ترى أعينهم
النار :عني َح َرسَت يف سبيل اهلل ،وعني بكت من خشية اهلل ،وعني كفت عن حمارم اهلل".
 وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما بلفظ" :ثالثة  ا ترى أعينهم النار يوم اليقيامة :عنيبكت من خشية اهلل ،وعني حرست يف سبيل اهلل ،وعني غضت عن حمارم اهلل"( .الصحيحة)1605:

ُ–ُ31كفُاللسانُعماُيغضبُاهللُ ُ:
فيقد أخرج الدارقطين عن الرباء رضي اهلل عنه قال" :جاء رج ٌل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فيقال :ةلين
على عمل يُيقرِّبين من اجلَنَّة ويباعدين من النار! قال :لئن كنت أقصرت اخلُطب َة ليقد أعرضت املسألة ،أعتق
النسمة ،وفك الرقبة ،قال :يا رسول اهلل ،أوليسا واحدًا؟ قال  :ا .عتق النسمة أو ُتفْ ِر َة بعتيقها ،وفك الرقبة أن
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ف ( )2والفئ
تُعني يف مثنها ،وا ِملنْح ُة الوكو ُ
خري".

()1

على ذي الرحم الظامل ،فإن مل تطق ذلك ،فكف لسانك إ ا من

ُ-31ومنُأسبابُالنجاةُمنُالنارُ:استحضارُالعقوبةُعندُاملعصيةُ :
ولنضرب على ذلك مثاًلا يوضح املراة :لو أن رجلًا عُرِض عليه أن يُجامع امرأة من أمجل النساء ،وبعدما
ينتهي؛ يؤخذ به ويوضع يف النار ،هل سيفعل؟ اجلواب  :ا .ملاذا؟ ألنه استحضر العيقوبة أمام عينيه فأحرقت
الشهوة عنده.
وهكذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يفعل مع مَن ييقدم على معصية أو يتلبس هبا ،كما فعل مع هذا الرجل
الذي كان يلبس خامت من ذهب ،فأخذه وطرحه ،مث قال صلى اهلل عليه وسلم":يعهد أحدكم إىل مجرة من نار،
فيجعلها يف يده"
(مسلم)
فانظر كيف ربط النيب صلى اهلل عليه وسلم بني املعصية والنار رب ًطا مباشرًا ،وهذا أبلغ من التحذير ،وأسرع
لإلقالع عن الذنب.
 وهناك مثال آخر يؤكد على ما سبقوهو حديث يف "الصحيحني" من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيلَّ ،فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ،فأقضي له على حنو ما أمسع،
فمَن قضيت له حبق مسلم ،فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها"ُ .
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ُ–ُ31ومنُأسبابُالنجاةُمنُالنارُ:تركُاألسبابُاملوجبةُلعذابُالنارُ :
وقد مرَّ بنا ذكر هذه األسباب وهي-:
الكفر ،التكذيب بالكتاب ،الشرك ،الرِّةة ،النفاق ،الكذب على اهلل ورسوله ،خمالفة أهل السُّنَّة ،الرياء ،عدم
اإلخالص يف طلب العلم ،كتم العلم الشرعي ،هجر اليقرآن أو عدم العمل به ،ترك الصالة ،ترك الزكاة ،أكل
الربا ،أكل أموال الناس بالباطل ،أكل أموال اليتامى ،اليقتل ،ا انتحار ،الزنا ،شرب اخلمر ،الغناء ،حب
الشهوات ،الشراب يف آنية الذهب والفضة ،التصوير بال ضرورة شرعية ،تعذيب احليوان ،السرقة ،الغلول،
ا امتناع عن اهلجرة ،قطع الشجر الذي يظل الناس ،منع فضل ابن سبيل املاء ،إطالق اللسان فيما يغضب
الرمحن ،أعوان الظلمة والركون إىل الظاملني ،ظلم الناس ،قذف احملصنات الغافالت ،منع الورثة حيقوقهم ،الكرب
والتجبُّر ،التأيل على اهلل ،النياحة على امليت ،اإلسبال ،اجلائرون يف احلكم ،حب انتشار الفاحشة ،حب الدنيا.
َ
ُ–ُ33منُر ِزقُبالبنات؛ُفأحسنُإليهنُ ُ:
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
"ةخلت عليّ امرأة ومعها ابنتان هلا تسأل ،فلم جتد عندي شيًئا غري مترة واحدة فأعطيتها إياها ،فيقسمتها بني
()2
ابنتيها ومل تأكل منها ،مث قامت فخرجت ،فدخل النيب صلى اهلل عليه وسلم علينا فأخربته ،فيقال :من ابتلي
ُن له ست ًرا من النار"
من هذه البنات بشيء؛ فأحسن إليهن؛ ك َّ
ُن له حجاًبا من النار".
 ويف رواية" :مَن ابتلي بشيء من البنات فصرب عليهن؛ ك َّ وعند مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت" :جاءت مسكينة حتمل ابنتني هلا ،فأطعمتها ثالث مترات،فأعطت كل واحدة مترة ،ورفعت إىل فِيهَا ( )1مترة لتأكلها ،فاستطعمتها ابنتاها ،فشيقت التمرة ال ي كانت تريد
ت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فيقال :إن اهلل قد
ت الذي صنع ْ
أن تأكلها بينهما ،فأعجبين شأهنا ،فذكر ُ
أوجب هلا هبا اجلَنَّة أو أعتيقها هبا من النار".
 وأخرج البيهيقي يف "شعب اإلميان" عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"ليس أحدٌ من أ َُّمتِي يعول ثالث بنات أو ثالث أخوات ،فيحسن إليهنَّ؛ إ ا كان له سترًا من النار" (صحيح
اجلامع)1501:
2
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 وأخرج اإلمام أمحد وابن ماجه من حديث عيقبة بن عامررضي اهلل عنه أنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل()2
عليه وسلم ييقول" :مَن كان له ثالث بنات؛ فصرب عليهنَّ ،وأطعمهُنَّ ،وسيقاهُنَّ ،وكساهُنَّ من جِدته
ُن له حجابًا من النار يوم اليقيامة" (صحيح اجلامع )6188
ك َّ
 وعند اإلمام أمحد كذلك من حديث املطلب بن عبد اهلل املخزومي رضي اهلل عنه قال:"ةخلت على أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فيقالت :يا بينّ ،أ ا أحدثك مبا مسعت من رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم؟ قلت :بلى يا أُمَّه ،قالت :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييقول :مَن أنفق على
ابنتني أو أختني أو ذواتى قرابة ،حيتسب النفيقة عليهما حىت يغنيهما من فضله ،أو يكفيهما؛ كانت له ست ًرا من
النار" (قال األلباين يف "صحيح الترغيب والترهيب" :حسن لغريه)
ُ-34الصربُعلىُموتُالولدُ ُ:
مما  ا شك فيه أن األو اة مثار قلوبنا ،وعماة ظهورنا ،وهم أكباةنا ،كما قال بعضهم:
أكباةنا متشي على األرض
وإمنا أو اةنا بيننا
فاألو اة نعمة عظيمة من نعم اهلل علينا ،هبم تعمر البلدان ،وتتحيقق سعاةة اآلباء واألمهات ،وهم رجال الغد
وشباب املستيقبل.
لكن قد ُيْبتَلى املرء مبوت الولد ،وهو من أعظم ا ابتالء وأثيقل األنكاة ،وهو نارٌ تستعر يف الفؤاة ،وحرقة
تضطرم يف األكباة ،وهلذا كان ثواب الصرب على موهتم جزيل ،واألجر عظيم ،حيث جعل الصرب على موهتم
حرز من النار وحجاًبا منها.
فيقد أخرج البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال:
"إن النساء قلن :غلبنا عليك الرجال يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فاجعل لنا يو ًما يا رسول اهلل نأتيك
فأمرهن ووعظهنَّ ،وقال :ما منكنَّ امرأة ميوت هلا ثالثة من الولد إ ا كانوا هلا حجاًبا من
َّ
فيه ،فواعدهن ميعا ًةا،
النار ،فيقالت امرأة :أو اثنان ،فيقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أو اثنان".
 ويف "الصحيحني" عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" ا ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمسَّهُ النار إ ا حتلَّة اليقسم ،يشري إىل قوله تعاىل{ :وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا
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وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّ َ حَتْما مَّقْضِيًّا{ }01ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِنيَ فِيهَا َِِِيًّا}
[مرمي"]01-02:
 وأخرج الطرباين عن واثلة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"مَن ةفن ثالثة من الولد؛ حرَّم اهلل عليه النار" وهذا احلديث عام ،لكن تأيت أحاةيث أخرى تبيِّن أن امليقصوة
باألو اة الذين مل يبلغوا احلنث (أي سن التكليف)
فيقد روى الطرباين من حديث عبد الرمحن بن بشري األنصاري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :مَن مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث؛ مل يرة النار إ ا عابر سبيل"
(يعين اجلواز على الصراط)( .حسنه األلباين يف "صحيح الترغيب والترهيب")1002:
 وأخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال" :أتت امرأة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم بصيب هلا،ت ثالثة قبله ،فيقال صلى اهلل عليه وسلم :ةفنت ثالثة؟ (مستعظ ًما
فيقالت :يا رسول اهلل ،اةع اهلل له ،فليقد ةفن ُ
أمرها) قالت :نعم ،قال :ليقد احتظرت حبظار ( )2شديد من النار"
تنبيهُ:
يشترط للفوز هبذا األجر العظيم الصرب والرضا وا احتساب ،فيقد جاءت بعض األحاةيث ميقيدة هبذا الشرط
وقد جاء يف احلديث الصحيح عن أيب النضر السلمي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
ُن له جنَّة من النار" (اآلحاة واملثاين)1266:
" ا ميوت ألح ٍد ثالثة من الولد فيحتسبهم؛ إ ا ك َّ
 وعند اإلمام أمحد من حديث عبد اهلل بن مسعوة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:حللُم؛ كانوا له حصًنا حصينًا من النار" قال أبو ةاوة رضي اهلل عنه :قدمت اثنني،
" َمن قدَّم ثالثة مل يبلغوا ا ُ
قال :واثنني ،فيقال أيب بن كعب  -سيد اليقراء  :-قدمت واحدًا؟ قال :وواح ًدا  ،ولكن إمنا ذلك عند الصدمة
األوىل".
(انظر رسالة" :الصرب على موت الولد" على موقع "صيد الفوائد" للمؤلف)
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َّ
ُ-ُ31الصربُعندُاإلصابةُباحلمىُ ُ:
فاملرض من مجلة ا ابتالءات ال ي ُيْبتَلى هبا املرء ،وال ي يكفر اهلل هبا السيئات ،ويكتب هبا احلسنات ،ويرفع هبا
الدرجات ،واحلُمَّى أشد أنواع املرض ،ألهنا تدخل يف كل مفصل وتأخذ بكل عرق ،لذا جعل اهلل جزاء من
أُصيب هبا وصرب على ألوائها وشدهتا النجاة من النار ،كما أخرب بذلك احلبيب املختار.
ففي احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم عاة مريضًا من وعك كان به فيقال" :أبشر فإن اهلل ييقول :هي ناري ُأسَلِّطها على عبدي املؤمن يف
حظه من النار يوم اليقيامة" (صحيح اجلامع)51:
الدنيا؛ لتكون َّ
 وأخرج اإلمام أمحد عن أيب أمامة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"احلُمَّى كري( )2من جهنم ،فما أصاب املؤمن منها كان حظّه من النار".
 وعند الترمذي من حديث أيب رحيانة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"احلُمَّى من فيح جهنم ،وهي نصيب املؤمن من النار".
 وأخرج البزار من حديث عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:حظ كلِّ مؤم ٍن من النار" (الصحيحة( ،)2812 :صحيح اجلامع )5280
"احلُمَّى ُّ
 قال املناوي رمحه اهلل كما يف "فيض اليقدير"(:)112/5"أي أهنا تسهل عليه الوروة حىت  ا يشعر به أصًلا" .اه
 فلهذا ولغريه أنكر النيب صلى اهلل عليه وسلم على أم السائب ألهنا سبَّت احلُمَّى
ففي احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم من حديث جابر رضي اهلل عنه قال:
"ةخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أم السائب أو أم املسيب ،فيقال :مالك يا أم السائب أو يا أم
سبّي احلُمَّى ،فإهنا تذهب خطايا بين آةم كما
املسيب ُتزَ ْفرِفِني؟ ( )1قالت :احلُمَّى  ا بارك اهلل فيها ،فيقال  ،ا تَ ُ
يذهب الكري خبث احلديد".
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ُ–ُ36حُسنُاخللقُ ُ:
فيقد أخرج الترمذي والطرباين من حديث عبد اهلل بن مسعوة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
ب ،سَهْلٍ" (صحيح اجلامع)1601 :
"أ ا أخربكم مبَن تُحرَّم عليه النار غدًا :على كل هيِّنٍ ،ليِّنٍ ،قري ٍ
 أخرج اإلمام أمحد عن ابن مسعوة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:كل هيِّنٍ ،ليِّنٍ ،سَ ْهلٍ ،قريبٍ من الناس" (صحيح اجلامع)5251:
"حُرِّم على النار ُّ
ومعىن قوله صلى اهلل عليه وسلم" :حُرِّم على النار" أي :مينع عنها ،ومعىن قوله صلى اهلل عليه وسلم" :سهل"
خللُق ،كرمي الشمائل ،ومعىن قوله صلى اهلل عليه وسلم" :هني لني" أي طلق حليم
وهو ضد الصعب ،أي سهل ا ُ
ليِّن اجلانب ،و"اهلني" :من اهلون ،وهو السكون والوقار والسهولة ،ومعىن قوله صلى اهلل عليه وسلم" :على كل
قريب" أي إىل الناس.
 ذكر املناوي رمحه اهلل يف "فيض اليقدير"( )201/5عن املاورةي رمحه اهلل أنه قال:"بيَّن هبذا احلديث أن حسن اخللق يدخل صاحبه اجلَنَّة وحيرِّمه على النار ،فإن حسن اخللق عبارة عن كون
اإلنسان سهل العريكة ،لني اجلانب ،طلق الوجه ،قليل النفور ،طيب الكلمة ،لكن هلذه األوصاف حدوة
ميقدرة يف مواضع مستحيقه ،فإن جتاوز هبا اخلري صارت مل ًيقا ،وان عدل هبا عن مواضعها صارت نفاًقا وامللق
ذل ،والنفاق لؤم" .اه
ُّ
 -37الذبُعنُعرضُاملسلمُ ُ:
أخرج اإلمام أمحد عن أمساء بنت يزيد  قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"مَن ذبَّ عن عرض أخيه بالغيبة ،كان ح ًيقا على اهلل أن يعتيقه من النار" (صحيح اجلامع)6110:
 ويف رواية أخرى عند اإلمام أمحد والترمذي عن أيب الدرةاء رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلمقال:
"مَن رةّ عن عرض أخيه رة اهلل عن وجهه النار يوم اليقيامة"( .صحيح اجلامع)6161:
 ورواه ابن حبان بلفظ" :مَن ذب عن عرض أخيه رة اهلل عنه عذاب النار يوم اليقيامة ،وتال رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم{ :وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِنيَ}[الروم"]10:
وأخرج أبو ةاوة بسند صحيح عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال" :مَن محى مؤمًنا من منافق ُأرَاهُ قال :بعث اهلل ملكًا حيمي حلمه يوم اليقيامة من نار جهنم ،ومَن
رمى مسل ًما بشيء يريد َشْيَن ُه به ،حَبسَه اهلل على جسر جهنم حىت خيرج مما قال" (صحيح أيب ةاوة)1086 :
والسبب يف ذلك أن عرض املؤمن َك َد ِمهِ ،فمَن هتك عرضه فكأنه سفك ةمه ،ومَن عمل على صون عرضه
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فكأنه صان ةمه ،فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم اليقيامة( .فيض اليقديرُ )251/6 :

ُ
َّ
ُ -38من ُأسباب ُالنجاة ُمن ُالنارُ :الفوز ُمبحبة ُاهلل ُتعاىلُ ،والسعي ُلتحصيلُ
أسبابهاُ ُ:
فاإلنسان منا يسعى جاه ًدا للفوز مبحبة اهلل تعاىل ،فإذا أحبه اهلل  ا يعذبه.
فيقد أخرج اإلمام أمحد واحلاكم عن أنس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
" ا واهلل  ا يُليقي اهلل حبيبه يف النار"

وسُئل بعض العلماء :أين جتد يف اليقرآن أن احلبيب  ا يعذب حبيبه ،فيقال :يف قوله تعاىل{ :وَقَالَتِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاو اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم} [املائدة]28:
 األسبابُاجلالبةُحملبةُاهللُسبحانهُوتعاىل ُ

ُ)1اتباعُالنبيُصلى اهلل عليه وسلم :اتباعه يف أقواله وأفعاله وأخالقه سبب حملبة اهلل تعاىل ،قال تعاىل:
{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [آل عمران]52:
)ُالتقوى :فمَن أراة أن حيبَّه اهلل ،فعليه بلزوم التيقوى :وهي فعل املأمور ،واجتناب احملظور،

قال تعاىل{ :بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِنيَ } [آل عمران]06:
وقال تعاىل{ :إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِنيَ} [التوبة]1:

وأخرج اإلمام مسلم عن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييقول:
"إن اهلل حيب العبد التيقي الغين ( )2اخلفي (.")1
ُ )3قراءة ُالقرآنُ :وهي من أعظم أسباب حمبة اهلل للعبد ،فإن رجًلا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أحبه اهلل بتالوة سورة واحدة ،فيقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها:
2
1
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"أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث رجلًا على سرية وكان ييقرأ ألصحابه يف صالته فيختم ب"قل هو اهلل
أحد" ،فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،فيقال :سلوه ألى شيء يصنع ذلك؟ فسألوه ،فيقال:
ألهنا صفة الرمحن ،وأنا أحبُّ أن أقرأ هبا ،فيقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :أخربوه أن اهلل حيبه".
ُّ
ُ )4التقرُب ُإىل ُاهلل ُبالنوافلُ :فمَن قام بالفرائض كاملة كان حمًبا هلل ،ومَن قام بالنوافل بعدها فهو
حمبوب من اهلل ،فيقد أخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :إن اهلل
تعاىل قال:
إيل مما افترضته عليه ،وما يزال عبدي
"مَن عاةى يل ولًيا فيقد آذنته باحلرب ،وما تيقرَّب إيلّ عبدي بشيء أحبّ َّ
إيل بالنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده ال ي يبطش
يتيقرب َّ
هبا ،ورجله ال ي ميشي هبا ،وإن سألين أل ْعطِينَّه ،ولئن استعاذين ألعيذنَّ ُه "...احلديث.
ُ)1الزهدُيفُالدنياُ:الزهد يف الدنيا سبب لنيل حمبة اهلل واليقرب منه
ويدل على هذا احلديث الذي أخرجه ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه قال:
"أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم رجلٌ ،فيقال :يا رسول اهلل ،ةلَّين على عمل ،إذا أنا عملته أحبين اهلل ،وأحبين
الناس ،فيقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ا ْزهَد يف الدنيا حيبك اهلل ،وازهد فيما يف أيدي الناس يُحبك
الناس".
ُّ
ُ )6التوكل ُعلى ُاهلل ُُ :التوكل هو اعتماة اليقلب على اهلل وحده ،وتفويض األمر إليه ،وا استعانة به ،مع
األخذ باألسباب املأمور هبا ،والتوكل سبب للفوز مبحبة اهلل ،قال تعاىل{ :إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِنيَ }

)ُالتوبةُالنصوحُ:فمَن  ازم التوبة أحبه اهلل تعاىل ،فالتائب حبيب اهلل ،قال تعاىل:

[آل
عمران]211:

{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِنيَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البيقرة]111:

ُ )8الطهارة ُ :فاحرص أخي احلبيب على الطهارة؛ تنل حمبة اهلل ورضاه ،فإن اهلل حيب املتطهرين كما مر بنا

ضا قوله تعاىل{ :وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة]208:
يف اآلية السابيقة ،وأي ً
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ُ)9اإلحسانُ:فعلينا أن نتحلَّى خبلق اإلحسان فإن اهلل حيب احملسنني ،كما قال تعاىل:

{وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ} [البيقرة]211:

ُ )11اجلهاد ُيف ُسبيل ُاهللُ :لفظ اجلهاة إذا أطلق فاملراة به قتال الكفار ،إلعالء كلمة اهلل تعاىل،
واجملاهدون يف سبيل اهلل ممَّن حيبهم اهلل ،كما أخرب سبحانه بذلك يف كتابه؛ فيقال تعاىل:
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} [الصف]1:
وقال تعاىل{ :فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ
يَخَافُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ} [املائدة]11:
ُ)11العدلُ:فمَن أراة أن يفوز مبحبة اهلل؛ فعليه بالعدل يف أقواله وأفعاله ،قال تعاىل:
{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنيَ }[املائدة[]11:احلجرات[]1:املمتحنة]8:

ُ)11السماحةُ:السماحة هي التسهيل والتيسري على الناس يف املعاملة ،والرجل السمح حيبه اهلل
فيقد أخرج الترمذي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"إن اهلل تعاىل حيب مسح البيع ،مسح الشراء ،مسح اليقضاء".
ُ)13نفعُالناسُ:إذا أرةت أن تنال حمبة اهلل؛ فكن ناف ًعا لعباةه ،فإن أحبَّ الناس إىل اهلل أنفعهم.
فيقد أخرج الطرباين يف "الكبري" عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"أحب الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم للناس )2( "...احلديث
ُّ
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ْ

ِ ُ–ُ39ذكرُخمصوصُعندُاالحتضارُ :
من أراة النجاة من النار فليحرص أن يكون أخر كالمه " :ا إله إ ا اهلل واهلل أكرب  ،ا إله إ ا اهلل وحده  ،ا إله
إ ا اهلل  ا شريك له  ،ا إله إ ا اهلل له امللك وله احلمد  ،ا إله إ ا اهلل و ا حول و ا قوة إ ا باهلل"
فيقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال صلى اهلل عليه وسلم:
"إذا قال العبد " :ا إله إ ا اهلل واهلل أكرب ،قال اهلل :صدق عبدي  ا إله إ ا أنا وأنا أكرب ،فإذا قال  :ا إله إ ا اهلل
وحده ،قال :صدق عبدي  ا إله إ ا أنا وحدي ،فإذا قال  :ا إله إ ا اهلل  ا شريك له ،قال :صدق عبدي  ا إله
إ ا أنا و ا شريك يل ،فإذا قال  :ا إله إ ا اهلل له امللك وله احلمد ،قال :صدق عبدي  ا إله إ ا أنا يل امللك ويل
احلمد ،فإذا قال  :ا إله إ ا اهلل و ا حول و ا قوة إ ا باهلل ،قال :صدق عبدي  ا إله إ ا أنا و ا حول و ا قوة
إ ا يب ،مَن رزقهن عند موته مل متسه النار"( .صحيح اجلامع)025:
ْ
ُ–ُ41حسنُالظنُيفُاهللُ ُ
ففي احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
قال اهلل عز وجل":أنا عند ظن عبدي يب ،إن ظن خ ًريا فله ،وإن ظن ش ًرا فله" (صحيح اجلامع)1521 :
 وحسن الظن يف اهلل من أسباب الوقاية من عذابه ،وسبيل لدخول جنته
فيقد أخرج اإلمام أمحد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"يبعث اهلل تعاىل رجًلا من أ َُّمتِي يوم اليقي امة ،فيوزن فيخف ميزانه ،فيُؤمَر به إىل النار ،فلما انصرف به املالئكة
إىل النار؛ صار يلتفت ،فيقال اهلل :رُةُّوه ،فلما عاة ،قال اهلل عز وجل :عبدي هل ظلمتك حفظ ي؟ قال  :ا واهلل
يا رب ،قال :عبدي ألك حسنة مل جتدها هنا؟ قال  :ا وهلل يا رب ،قال :عبدي أرأيت سيئة مل تعملها ،قال:
 ا واهلل يا رب ،قال :عبدي فما بالك تتلفت ،قال :ما كان هذا ظين فيك يا رب ،فيقال اهلل عز وجل :أةخلوه
اجلَنَّة".
 وأخرج اإلمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:"خيرج من النار أربعةٌ ُيعْرَضون على اهلل عز وجل فيأمر هبم إىل النار ،فيلتفت أحدهم ،فييقول :أي رب!! قد
كنت أرجو إن أخرجتين منها أن  ا تعيدين فيها ،فييقول رب العزة :فال نعيدك فيها"
 ويف رواية ابن حبان" :فيلتفت فييقول :يا رب ما كان هذا رجائي فيك ،فييقول :ما كان رجاؤك؟ قال :كان34

رجائي إذ أخرجتين منها أن  ا تعيدين فيها ،فريمحه اهلل؛ فيدخله اجلَنَّة" ُ

ُ
ُّ
ُ-41الدُعاءُ ُ
الدعاء من أجلِّ العباةات وأحسنها ،وأمسى املطالب وأفضلها ،وهو سبيل للنجاة من النار ،والتحرز من غضب
اجلبار ،وقد ذكر اهلل تعاىل عباة الرمحن فيقال{ :وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ ََهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَاما{ }22إِنَّهَا سَاوتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَاما} [الفرقان]66-61:
وقال تعاىل عن املؤمنني أصحاب العيقول{ :إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألرض وَاخْتِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آليَاتٍ لِّأُوْلِي
األلْبَابِ{ }197الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاما وَقُعُودا وَعَلَىَ َُنُوبِهِمْ ويَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذا بَاطِلا سُبْحَانَ َ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ{ }191رَبَّنَا إِنَّ َ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ أَنصَارٍ} [آل
عمران]211 -210 :
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي اهلل عنه قال:
()1
"كان أكثر ةعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة( ،)2وقنا عذاب النار
"
 وثبت يف "صحيح البخاري ومسلم" أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو وييقول:"اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار ،وعذاب النار ،وفتنة اليقرب ،وعذاب اليقرب ،وشر فتنة الغىن ،وشر فتنة
الفيقر "...احلديث
 وأخرج احلاكم بسند صحيح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو وييقول:"اللهم إنا نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والسالمة من كل إمث ،والغنيمة من كل بر ،والفوز
باجلَنَّة ،والنجاة من النار"ُ .
{ 2رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي اآلخِرَةِ حَسَنَة}

{ 1وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
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ُ-41االستعاذة ُ
فعلينا با استعاذة باهلل من النار ،فلن يعيذنا منها ولن جيرينا منها إ ا اهلل تعاىل
 وليقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتعوَّ ُذ منها
فيقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:
"كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعو :اللهم إين أعوذ بك من عذاب اليقرب ،ومن عذاب النار".
 وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ييقول:"اللهم إين أعوذ بك من الك سل واهلرم واملأمث واملغرم ،ومن فتنة اليقرب ،وعذاب اليقرب ،ومن فتنة النار وعذاب
النار".
 وأخرج النسائي عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ييقول:"اللهم رب جربيل وميكائيل ورب إسرافيل ،أعوذ بك من حرِّ النار ،ومن عذاب اليقرب".
(صحيح اجلامع)2501 :
 وأخرج أبو ةاوة وابن ماجه عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل:"كيف تيقول يف الصالة؟ قال :أتشهَّدُ ،مث أقول :اللهم إين أسألك اجلَنَّة وأعوذ بك من النار ،أما إين  ا أحسن
ةندنتك ،و ا ةندنة معاذ ،فيقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :حوهلا ندندن".
 وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر صحابته أن يستعيذوا من النار
ففي احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"تعوَّذُوا باهلل من النار ،قالوا :نعو ُذ باهلل من النار "...احلديث.
 مث أمرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم أن نستعيذ من النار بعد التشهُّد يف الصالة ،وهي من أكثر العباةات ال ييفعلها اإلنسان يف اليوم والليلة.
فيقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"إذا فرغ أحدكم من التشهُّد اآلخر؛ فليتعوَّذ باهلل من أربع :من عذاب جهنم ،ومن عذاب اليقرب ،ومن فتنة احمليا
واملمات ،ومن شر فتنة املسيح الدجال"
– ويف رواية" :ومن املأمث واملغرم".
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بل حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على ان يعلم أصحابه هذا الدعاء وُيحَفِّظْهُم إياه كأنه سورة من اليقرآن.
ففي احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما:
"أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يُعلِّمْهُم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من اليقرآن ،قولوا" :اللهم إين أعوذ
بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب اليقرب ،وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة
احمليا واملمات".
 وأخرج اإلمام مسلم من حديث عبد اهلل بن مسعوة رضي اهلل عنه قال:"قالت أم حبيبة رضي اهلل عنها :اللهم متعين بزوجي رسول اهلل ،وبأيب أيب سفيان ،وبأخي معاوية ،فيقال هلا
النيب صلى اهلل عليه وسلم :سألت اهلل آلجال مضروبة ( )2وأيام معدوةة ،وأرزاق ميقسومة ( ،)1لن يعجل شيًئا
ت اهلل أن يعيذك من النار وعذاب اليقرب كان خ ًريا وأفضل".
ت سأل ِ
منها قبل أجله و ا يؤخر ،ولو كن ِ
 وكان صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم الذين تربُّوا على يديه يستعيذون من النار كل يوم
فيقد جاء يف "سري أعالم النبالء"(:)622/1
"أن أبا هريرة رضي اهلل عنه كان له صيحتان كل يوم :أول النهار وآخره ،ييقول :ذهب الليل وجاء النهار،
وعُرض آل فرعون على النار ،فال يسمع أبا هريرة أح ٌد إ ا استعاذ باهلل من النار"
ُ

فياُمنُيطمعُيفُالعتقُمنُالنار...
استعذ باهلل من النار ،وابتعد عن اآلثام واألوزار ،واسأل ربك سكىن جنة األبرار.
 فضلُاالستعاذةُمنُالنار ُ
 -2مَن استجار من النار ةعت له النار أن جيريه اهلل منها
فيقد أخرج اإلمام أمحد والترمذي والنسائي واحلاكم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم" :مَن سأل اهلل اجلَنَّة ثالث مرات ،قالت اجلَنَّة :اللهم أةخله اجلَنَّة ،ومَن استجار من النار
ثالث مرات ،قالت النار :اللهم أَ ِج ْر ُه من النار" (( )5صحيح اجلامع)6101:
2
1
ُ 5تنبيهُ:
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 ويف رواية عند أمحد وابن ماجه وابن حبان واحلاكم عن أنس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهللعليه وسلم" :ما سأل رجلٌ مسلمٌ اهلل اجلَنَّة ثالًثا ،إ ا قالت اجلَنَّة :اللهم أةخله اجلَنَّة ،و ا استجار رجلٌ مسل ٌم
اهلل من النار ثالًثا ،إ ا قالت النار :اللهم أَ ِج ْر ُه مين" (صحيح اجلامع)1650:
 وأخرج أبو يعلى من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"ما استجار عب ٌد من النار سبع مرات يف يوم ،إ ا قالت النار :يا رب إن عبدك فالًنا قد استجارك مين فَأجِ ْر ُه ".
(ضعفه البعض وصححه األلباين يف صحيح الترغيب)
 – 1مَن تعوَّذ من النار وأكثر من التعوُّذ؛ فإن اهلل تعاىل يغفر له ذنبه.
ففي احلديث الطويل الذي أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيه:
أن اهلل عز وجل يسأل املالئكة عن الذين جيلسون يف جمالس العلم ،فييقول هلم ..." :فمم يتعوَّذُون؟ ييقولون:
من النار ،فييقول :وهل رأوها ،فييقولون  :ا واهلل يا رب ما رَأَ ْوهَا ،فييقول :فكيف لو رأوها؟ ييقولون :لو رأوها
كانوا أشد منها فرا ًرا وأشد خمافة ،فييقول :فأشهدكم أين غفرت هلم"
فنسأل اهلل أن جيرينا من النار ،وأن يعيذنا منها.
ُ-43التوبةُالنصوحُ ُ
والتوبة من أعظم األسباب املنجية من عذاب اهلل
وقد مرَّ بنا أن من موجبات النار :الشرك واليقتل والزنا ،كما قال تعاىل{ :وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مََْ اللَّهِ إِلَها آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِ َ يَلْقَ أَثَاما{ }26يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانا} [الفرقان]61-68:
لكن انظر حلال مَن تاب من هذه الذنوب ،قال عنه عالم الغيوب{ :إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحا فَأُوْلَئِ َ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورا رَّحِيما{ }07وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابا}
[الفرقان]02-00 :
 و ا ننسى أن نذكر يف هذا امليقام ماعز األسلمي ،واملرأة الغامدية ،وقاتل املائة نفس ،كيف كان حاهلم بعد38

التوبة؟!
ب اقترفوه سوى أهنم آمنوا باهلل العزيز
 وانظر ألصحاب األخدوة الذين حرقوا املؤمنني واملؤمنات ،بال ذن ٍاحلميد ،وعلى الرغم ممَّا فعلوه ،فإن اهلل يفتح هلم باب التوبة ليتوبوا ،قال تعاىل{ :إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِنيَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ ََهَنَّمَ ولَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} [الربوج]20:
فيقوله تعاىل { :ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا }...يفيد أهنم لو تابوا؛ لتاب اهلل عليهم.
 ييقول احلسن البصري رمحه اهلل:"انظروا إىل اجلوة والرمحة ،قتلوا أولياءه ،وهو يدعوهم إىل التوبة وا استغفار".
 وانظر كذلك إىل الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فسا ًةا ،كيف توعَّدهم اهلل تعاىل فيقال:{إِنَّمَا ََزَاو الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي األرض فَسَادا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطََّْ أَيْدِيهِمْ وَأَرَُْلُهُم مِّنْ خِالفٍ
أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ األرض ذَلِ َ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[املائدة]55:
ومع كل هذا اجلرائم والكبائر إ ا ان اهلل تعاىل فتح هلم باب التوبة ،فيقال سبحانه وتعاىل{ :إِالَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ
أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [املائدة]51:
 وانظر هلؤ اء الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات ،فإن اهلل تعاىل يفتح أمامهم باب التوبة لكي يتوبوا،فيتركوا الذنوب ،وييقبلوا على عالم الغيوب ،قال تعاىل{ :فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا{ }29إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا فَأُوْلَئِ َ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئا}
[مرمي]60-11:
 بل انظر إىل كرم اهلل تعاىل وواسع مغفرته مع الذين ينسبون له الولد ،ويدعون إ ًهلا غريهييقول ابن عباس رضي اهلل عنهما" :ةعا اهلل تعاىل إىل مغفرته مَن زعم أن املسيح هو اهلل ،ومَن زعم أن املسيح
هو ابن اهلل ومَن زعم أن عزي ًرا ابن اهلل ،ومَن زعم أن اهلل فيقري ،ومَن زعم أن يد اهلل مغلولة ،ومَن زعم أن اهلل
ثالث ثالثة ،فيقال تعاىل هلؤ اء{ :أَفَالَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ ويَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [املائدة"]01:
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فياُأصحابُالذنوب ...أ ْقِبلُوا على اهلل؛ فإنه يغفر الذنوب مهما كانت

قال تعاىل{ :قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ََمِيعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ} [الزمر]15:
فياُكبريُالذنب ...عفو اهلل من ذنبك أكرب
ت لك على ما كان منك
وهو اليقائل سبحانه يف احلديث اليقدسي" :يا ابن آةم ،إنك ما ةعوتين ورجوتين؛ غفر ُ
ت لك و ا أبايل ،يا ابن آةم ،إنك لو
و ا أبايل ،يا ابن آةم ،لو بلغت ذنوبُك عنان ( )2السماء مث استغفرتين غفر ُ
أتيتين بيقراب األرض ( )1خطايا مث ليقيتين  ا تشرك يب شيًئا؛ ألتيتك بيقراهبا مغفرة" (أخرجه الترمذي من حديث
أنس رضي اهلل عنه)
يا رب:
وقد رجوتك يا ذا املنِّ تغفرها
أذنبت كل ذنوب لست أنكرها
إذ كنت يا أملي يف األرض تسترها
أرجوك تغفرها يف احلشر يا سندي

2
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ر
وأخرياُ ُ
ُ
أذكركم بيقول رب العاملني ،حيث قال يف كتابه الكرمي:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ{ }17تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ{ }11يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ ََنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَة فِي ََنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِ َ الْفَوَُْ الْعَظِيمُ} [الصف]21-20:
وباجلملة :فطاعة رب العاملني والنيب صلى اهلل عليه وسلم من أعظم األسباب للنجاة من النار والفوز باجلَنَّة
يدلك على هذا قوله تعاىل{ :وَمنْ يُطِِْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ ََنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ
عَذَابا أَلِيما} [الفتح]20 :
ويف "الصحيحني" من حديث أيب موسى رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"مثلي ومثل ما بعثين اهلل به كمثل رجلٍ أتى قو ًما ،فيقال :يا قوم إين رأيت اجليش بعيين ،وإىن أنا النذير العريان،
فالنجاء النجاء ،فأطاعه طائفة من قومه فأةجلوا وانطليقوا على مهلهم فنجوا ،وكذبته طائفة منهم فأصبحوا
مكاهنم فصبَّحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم ،فذلك مثل مَن أطاعين فاتَّبع ما جئت به ،ومثل مَن عصاين
وكذَّب مبا جئت به من احلق"
وثبت يف "صحيح البخاري" أن احلبيب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"كل أ َُّمتِي يدخلون اجلَنَّة إ ا َمن أىب ،قيل :ومَن يأىب يا رسول اهلل؟! قال :مَن أطاعين ةخل اجلَنَّة ،ومَن عصاين
فيقد أىب".
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وبعدُ ...
فهذا آخر ما تيسَّر مجعه يف هذه الرسالة
نسأل اهلل أن يكتب هلا اليقبول ،وأن يتيقبَّلها منَّا بيقبول حسن ،كما أسأله سبحانه وتعاىل أن ينفع هبا مؤلفها
وقارئها ،ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ويل ذلك واليقاةر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن اهلل وحده ،وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان ،واهلل
ع يل باليقبول
ورسوله منه براء ،وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه اخلطأ والصواب ،فإن كان صواًبا فاة ُ
والتوفيق ،وإن كان مث خطأ فاستغفر يل
جلّ َمن  ا عيب فيه وعال
وإن وجدت العيب فسد اخللال
حلا ولوجهك خالصًا ،و ا جتعل ألحد فيه نصيب
فاللهم اجعل عملي كله صا ً
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
وآخر ةعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلّى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
هذا واهلل تعاىل أعلى وأعلم.........
سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن  ا إله إ ا أنت ،أستغفرك وأتوب إليك
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