
 ما العمل الذي ُيطفئ غضب اهلل؟ السؤال الثامن:

فئ غضب اهلل كما ورد الصدقة، قال صلى اهلل عليو أكبر عمل ُيط
 وسلَّم:

رِّ ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ تَ َعاَلى، َوِإنَّ الصََّدَقَة َلُتْطِفُئ  } ِإنَّ َصَدَقَة السِّ
 1اْلَخِطيَئَة َكَما ُيْطِفُئ اْلَماُء النَّاَر {

أحاديث كثيرة، ولذلك نوصي من أراد أن يكون وفي ىذا الباب 
دائماً في طمأنينة من جانب مواله تبارك وتعالى فليجعل لو نصيباً من 

الصدقة على الدوام، يقول سيدي أحمد بن عطاء اهلل السكندري رضي 
اهلل عنو: ))تصدق كل يوٍم ولو بربع دينار، ُتكتب في ديوان 

 المتصدقين(( المهم المواظبة.
لت مرارًا وتكرارًا كم يأخذ الطفل الصغير في اليوم ليشتري وأنا ق

بو ما يريده من البقالة؟ ال يقل عن خمسة جنيهات، فإذا كانت 
الخمسة حنيهات كثيرة، فأتصدق بجنيو واحد في اليوم، ولكن ُأديم 

 ذلك:
 2} َأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإَلى اللَِّو تَ َعاَلى َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ {

كل يوم جنيهاً هلل، فإذا نسيت في يوم ُأخرج في اليوم التالي   ُأخرج
جنيهان، فإذا واظب اإلنسان على الصدقات قال صلى اهلل عليو 

 وسلَّم:
} َما ِمْن يَ ْوٍم ُيصِبُح الِعباُد ِفيِو ِإالَّ َمَلَكاِن يَ ْنزالِن، فَ يَ ُقوُل َأَحُدُىَما: اللَُّهمَّ 

                                                           
 مسند زيد عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو 1
 صحيح مسلم والترمذي عن عائشة رضي اهلل عنها 2



 3ُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْمِسًكا تَ َلًفا {َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوي َ 
ُر  وىذا إلى يوم القيامة: " َوَما َأنْ َفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو ُيْخِلُفُو َوُىَو َخي ْ

 سبأ(.33الرَّازِِقيَن " )
فأكبر شيء يمنع غضب اهلل ىو الصدقة، وىذا مع المحافظة على 

اهلل عليو وسلَّم كان يقول الصالة في أوقاتها، ألن النبي صلى 
 ألصحابو:

} ِإنَّ ِللَِّو تَ َباَرَك َوتَ َعاَلى َمَلًكا يُ َناِدي ِعْنَد ُكلِّ َصالٍة: يَا بَِني آَدَم، ُقوُموا 
 4ِإَلى نِيَراِنُكُم الَِّتي َأْوَقْدُتُموَىا َعَلى َأنْ ُفِسِكْم فََأْطِفُئوَىا {

 فالذي يمنع غضب اهلل الصالة والصدقات.
 

                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 3
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 معجم الطبراني واألحاديث المختارة للضياء المقدسي عن أنس رضي اهلل عنو 


