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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وال  ،ماال عني رأت ،من األجر العظيم ،لنا ولعباده الصاحلني احلمد هلل الذي أعد  

 وكاشف كل ي  األمة، والصالة والسالم على نب ي  .خطر على قلب بشروال  ،أذن مسعت
 د  م  م    دى حلضرة الرمحن، سيدانربة، مفتاح النان، وابب ال  ك    جاة من كل ي الن   ة، وسر ي غم  
وكل من سار على هديه إىل يوم الدين، وعلينا معهم  ،العدانن، وآله وصحبه بي ي الن  

  .اي رب العاملني ،آمني.. آمني  ،أمجعني
 فيكم أمجعني  ابرك هللا :إخواين وأحبايب

 ،واملقامات العليا ،رجات العظمىدق املؤمنني واملؤمنات إىل الآايت القرآن تشو ي 
جاة يوم ابلن    أن يكرمهم هللا ىن أهل اإلميانغاية م   .ألهل اإلميان  ا هللازهاليت جه  
آخر من ذاته، بدخول النة حىت و  .جاة من عذاب النار ودخول النةوالن   ،القيامة

يستطيع أن يصف النعيم  - من األولني وال من اآلخرين - سيدخل النة، ال يوجد أحد  
 ،بعد أن يدخل النار !!سيدخل النة رجلوهذا آخر  !!ةزه هللا له يف النالذي جه  

يصف لنا حال هذا   حضرة النبف !! وخيرج له قرار عفو من العزيز الغفار
، رجل امسه خيرج من جهنم ن  آخر م  ) : يقولفوخذوا ابلكم من حكايته،  ،الرجل
 ني، كيف ذلك؟ عند جهينة اخلرب اليق: حىت أن أهل النة وأهل النار يقولون. 5(جهينة

خلود بال  ،اي أهل النة: هللا الرجل من جهنم، ينادي منادي بعد أن خيرج هذا 
وهذا آخر واحد سيدخل النة؛ أي آخر واحد  .خلود بال موت ،اي أهل النار ،موت

ألنه وحده احملامي ،  وقرارات العفو هذه سيأيت هبا رسول هللا .سيخرج له قرار عفو
لطلب العفو للمسلمني الذين   ، ومعه تفويم ملخاطبة هللااملعتمد من يف حضرة هللا

واستوجبوا هبذه األحكام دخول جهنم، وحكم عليهم بقبس أو بشيء  ،عليهم أحكام
ئذن يل فيمن إ رب ي  اي: ويقول فيها ،م هذه العريضةويقد ي  ممن عذاهبا، ويستمر حىت يقو 

                                                           

آخر من يدخل النة رجل ي قال له ج هينة، فيقول أهل ) :جاء يف الامع الصغري وشرحه للحافظ املناوي رمحه هللا 5
 .  رضي هللا عنهما رواة مالك عن ابن عمريف   رواه اخلطيب البغدادي ،(عند جهينة اخلرب اليقني: النة
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ال  - شيء ومل يعمل أي   ،( رسول هللاال إله إال هللا دمحم): قال ولو مرة واحدة يف حياته
بعد ذلك الذي يبقى يف النار الكافرون  !!هنائيا   شيء صلى وال صام وال عمل أي  

وال  ،فيظلون فيها خالدين فيها أبدا   ،وهؤالء يف الدرك األسفل من النار ،واملشركون
 .خيرجون منها أبدا  

العزة  رب   أن  ) :يقول  نبمن النار، حضرة ال وهذا الرجل الذي خيرج أخريا  
دخل النة فقط، أأتىن أن : فيقول ؟ماذا تتمىن :أي – ن  ت   (: سيوقفه بني يديه ويقول له

أو يف شارع من  ،حىت حتت سور النةولو  أو مبىن ،فيها وال أشرتط أن يكون يل قصر  
إن : فيقول هللا تعاىل .دخول النة ال أريد إال   :فيقول ؟آخر هل تريد شيئا   .شوارع النة

الرجل أهتزأ يب : فيقول .كمثل الدنيا كلها من أولا إىل آخرها عشر مراتلك يف النة  
إن لك يف النة كمثل الدنيا  : فيقول هللا تعاىل - أي أتسخر مين !!العاملني وأنت رب  

  .9 (هكلها من أولا إىل آخرها عشر مرات ومثله مع

                                                           

آخر من يدخل النة رجل، فهو ميشي : )أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: واحلديث بتمامه. أخرجه مسلم عن عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر  9
منك، لقد أعطاين هللا شيئا ما أعطاه  تبارك الذي جناين: مرة، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال

ادنين من هذه الشجرة فألستظل بظلها، واشرب من مائها، فيقول : أحدا من األولني واآلخرين، فرتفع له شجرة، فيقول اي رب
ز وجل وربه ع :ال ايرب، ويعاهده أن ال يسأله غريها، قال: اي ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتين غريها؟ فيقول: هللا عز وجل

يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، مث ترفع له شجرة هي أحسن من األوىل، 
اي ابن آدم، أمل تعاهدين أن ال تسألين : أي رب، أدنين من هذه أشرب من مائها وأستظل بظلها، ال أسألك غريها، فيقول: فيقول

نيتك منها تسألين غريها؟ فيعاهده أن ال يسأله غريها، وربه تعاىل يعذره، ألنه يرى ما ال صرب له عليه، لعلي إن أد :غريها؟ فيقول
أي رب ي : فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، مث ترفع له شجرة له عند ابب النة، وهي أحسن من األوليني، فيقول

: اي ابن آدم، أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها ؟ قال: سألك غريها، فيقولأدنين من هذه ألستظل بظلها وأشرب من مائها، ال أ
فيدنيه منها، فإذا أدانه منها مسع أصوات  -وربه عز وجل يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه -بلى، اي رب  ال أسألك غريها 

ايرب، : أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال اي ابن آدم ما يصريين منك أيرضيك: أهل النة ، فيقول أي رب  أدخلنيها، فيقول
هكذا ضحك : أال تسألوين ميم  أضحك؟ قالوا ميم  تضحك؟ قال : أتستهزئ مين وأنت رب العاملني؟ فضحك ابن مسعود، فقال

العاملني؟   وأنت رب  أتستهزئ يب: العاملني، حني قال من ضحك رب ي : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا مما تضحك اي رسول هللا؟ فقال
 .ويف البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر(. إين ال أستهزئ منك، ولكين على ما أشاء قادر: فيقول
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ذا آخر واحد سيدخل النة بعد أن يدخل كم يكون ذلك؟ عشرون مرة، وه
؛ ألنه ال يوجد مؤمن سيأخذ  كامال    جزاؤهوليس  ،من العذاب السجن وأيخذ نصيبا  

سيخرج بعد ربع  سيتداركهم ابلعفو،  يف جهنم ألن سيدان رسول هللا كامال    جزاؤه
، وال دة أبدا  منهم امل ولكن املهم أنه لن يكمل أحد   ،خفيفا   وأيخذ شيئا   ،املدة أو ثلثها

، ولكن من سيأخذ أتبيدة (خالدين فيها أبدا  ) :أي، أتبيدةمن املؤمنني سيأخذ  يوجد أحد  
هم الكافرون فقط ، وال يوجد أحد من املؤمنني سيأخذها، وبعد أن أيخذ فرتته سيشفع 

 . له رسول هللا
إىل  ويكون له مثل الدنيا كلها من أولا وانظر إىل آخر واحد سيخرج من جهنم

والعابدين  ،ين واجملتهديند ي جي فما ابلك ابمل   !!كم مرة اي أحباب؟ عشرون مرة -آخرها 
 ؟والذاكرين والشاكرين واحلامدين ،والراكعني والساجدين والقائمني ،والصابرين والقانتني

ال يستطيع لسان أن يفصح عنه، وال بيان أن حييط به، وال قلم أن  هؤالء لم يف النة ما
هذه  .، ألن هذه أمور فوق طاقة العقل، وفوق قدرات اإلنسان يف حياته البشريةيسطره

ة اليت سوف يؤهلنا لا يف ي  اني ن  وهي القدرات الي  ،آخر له قدرات أخرى تريد إنساان  
، وهذه الفضائل سيؤهلنا أتهيال  آخر لندرك هذه النعم اإللية . الربية اآلخرة رب  

 .  تفاض علينا من هللا واأللطاف الرابنية، اليت
 اآلية اليت مسعناها يف بداية الدر  بني    حنن كلنا نريد النة، لكن حضرة النب ي 

أن هناك أان ، النة سوف تشتاق لم، وتتمىن قدومهم عليها، وستفرح عندما تسمع 
 ة بنفسهاأهنم خرجوا ألرض املوقف، ولن تنتظر حىت أتخذهم املالئكة لا، ولكن الن  

ر   ، لتستقبلهم وهم يف املوقف العظيم لم سوف تذهب و أ ز ليف تي ال  ن ة  ليل م ت قيني  غ يـ 
بت، النا  اآلخرون يف املوقف العظيم، كل واحد منهم أي قـ ر ي  (:أزلفت) (.ق45) ب عييد  

فيكون  ؛أو من أن يصدر له كتاب ،ويريد أن ينجو من أهوال املوقف يبحث عن النجاة
تبحث  اليتة هي ويدخل جهنم وبئس القرار، لكن هؤالء الطائفة، الن   ،ل الشقاءمن أه

 ؛دخولم فيها ل  ج ي ع  أن يـ    وتتمناهم وتطلب من هللاتريدهم  ،عنهم يف أهل املوقف
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وسلمان  اشتاقت النة إىل أربع، علي   ): قال فيهم  حضرة النب !!ألهنا تشتاق إليهم
 . 4(واملقداد وبالل

األربعة النة اشتاقت لم، وهل هؤالء األربعة يف الزمان األول فقط؟ ال،  هؤالء
، كل واحد منهم كل زمان إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ألن هناك أربعة مثلهم يف

ة، كرسي مجال وكمال يصل إليه فرد من األفراد يف كل زمان له كرسي يف دار العز  
 .ل لصاحب هذا الكرسيعي لذي ج  املرياث ا فيجلس عليه، فيكون له كل

إصدار القرارات يف كل النواحي  وسنقرب ابملثال احلقيقة، من الذي له حق  
لسه على الكرسي، وهو من سنختاره وجن   ،رئيس المهوريةوالشئون اليت هتم الدولة؟ 

كذلك   ،نا لألولنيالصالحيات اليت أعطاها رب   ؛ومن سيأيت بعده له نفس الصالحيات
ثـ ل ة   :ويصل إىل مقاماهتم إىل يوم الدين ، على من  سلس على أقدامهمهللاا يتفضل هب

ريين   خي   (.الواقعة54 ،53) م ين  األ  و ليني  و ق لييل  م ين  اآل 
 ر  مثلما بش   . العاملني ألن املدد من عند رب ي  ؛واصل ومتصل على الدوام د  د  امل  

ر أانسا  ابلنة إىل يوم القيامة، هناك عصر األول، يبش  أانسا  ابلنة يف ال  النب ي  حضرة  
هناك  !!ويبشرهم ابلنة  أييت لم رسول هللا -وبعد وقتنا هذا  -يف وقتنا هذا  أان   
قبل املوت بفرتة، وهناك من  ه  ر  بش ي هناك من ي   ،ه يقظةر  ش ي ب  مناما ، وهناك من يـ   ه  ر  ش ي ب  من يـ  

وعند سيدان  على حسب مقامه ودرجته عند هللا يبشره عند خروج روحه، كل واحد
  . رسول هللا

ن ابلنة ليس الذين هم يف احلديث فقط، وإمنا هناك عشرة ألن العشرة املبشري
، هؤالء العشرة يف حديث واحد، مثلهم يف كل زمان ومكان، وهم ليسوا عشرة فقط

هذه  عندما تضم ،ابلنة فيها غريهم ر  ش  ب    لكن هناك أحاديث كثرية سيدان رسول هللا

                                                           

ع ت  ر س ول  اَّلل ي ص ل ى اَّلل   ع ل ي هي و س ل م  ، يـ ق ول  :  ، يـ ق ول  أ ن س  ب ن  م اليك  روى أبو نعيم عن  4 ت اق  إيىل  أ ر بـ ع ة   : )مس ي إيىل  : إين  ال  ن ة  ت ش 
ق ال  ر س ول  اَّلل ي ص ل ى : ق ال  أ ن سي ب ني م اليك  ع ن  ): ابن عساكر عن أنس رضي هللا عنهوروى  .(ع م ار  و ع ليي   و س ل م ان  و ال ميق د ادي 

ت اق تي ال  ن ة  إيىل  ث الث ة  ) :اَّلل   ع ل ي هي و س ل م    (.إيىل  ع ليي   و ع م ار  و بيالل  : اش 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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هم يف كل زمان ومكان مثل   رهم ابلنة، وهناك أان   بش   األحاديث جتدها عددا  كبريا  جدا  
 .ةهم ابلن  ر  ش ي ب  يـ  

مينيني  ِبي ن  ل  م م ين  اَّلل ي ف ض ال  ك بيريا   :نا قال له ذلكورب   ري ال م ؤ   (.األحزاب34) و ب ش ي
وإمنا يف كل زمان ومكان إىل  ،وبشر املؤمنني يف زمانك أنت؟ ال :اآلية هنا هل قالت له

من رآين يف املنام فقد ) :، ولذلك قال لنا خذوا ابلكمر  ش ي ب  يوم القيامة، وهو ال يزال يـ  
مث يقول أن  ه  ر  بش ي أيف املنام  إايكم أن يراين أحد   .3(الشيطان ال يتمثل يب ن  إي ا ف  رآين حق  

 ، ، ال ينفع هذا؛ ألن الشيطان ليس له طريق عند رسول هللاالشيطان يلعب يب، ال
شرى ليثق ويعلم أهنا ب  ليس فيها جدال أو شك،  فمن رأى رسول هللا تكون رؤاي حق ي 

مينيني  :  العاملني ابلتبشري هبا رب   ه  ر  أم   ،صادقة من إمام األنبياء واملرسلني ري ال م ؤ  و ب ش ي
  (.األحزاب44)  ف ض ال  ك بيريا  ِبي ن  ل  م م ين  اَّلل ي 

فلو  .1(النة بغري حساب يدخل من أميت سبعون ألفا  ) :ومثلما قال رسول هللا
سألت ريب أن يزيدين ) :وهو قال ،أن هؤالء السبعني يف زمانه فقط فهم قليل جدا  

    يف كل زمان هناك أان .يف كل زمان أيضا  ولكن هذا ، (سبعني ألفا ألففأعطاين بكل 
 األول زمنالسيدخلون النة بغري حساب، وهي عملية نسبة وتناسب، فإذا كان يف 

و م ا ر ب ك   ؟كم ستزيد النسبةو  ؟اآلن كم هو، فانظر إىل عدد األمة يف سبعني ا  ن ألفو سبع

                                                           

فإن  - حقا أو حقيقة أو يقظة :أي - من رآين يف املنام فقد رآين) :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النب هنع هللا يضر عبد هللا ابن مسعود عن  3
وروى أمحد  .عن أنسوالرتمذي والبخاري قال السيوطي يف الامع الصغري رواه أمحد  (.الشيطان ال يتمثل يب

 .(فإن الشيطان ال يرتاءى يب من رآين فقد رأى احلق  ) :بلفظهنع هللا يضر والشيخان عن أيب قتادة 
ع ريض ت  ع ل ي  األ م م  ف ج ع ل  الن بي  ) :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النب رضي هللا عنهما روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عبا   1

ا؟ أ م يتي ه ذيهي؟ قييل  قـ   ،ح ىت  ر فيع  يلي س و اد  ع ظييم   ،و الن بيي اني مي  ر ون  م ع ه م  الر ه ط  و الن بي  ل ي س  م ع ه  أ ح د   ا  :ل ت  م ا ه ذ  ب ل  ه ذ 
م ه ، قييل   ف إيذ ا  ،ان ظ ر  ه ا ه ن ا و ه ا ه ن ا يفي آف اقي الس م اءي  :مث   قييل  يلي  ،ان ظ ر  إيىل  األ ف قي ف إيذ ا س و اد  مي  أل  األ ف ق   :م وس ى و قـ و 

س اب   ،أ م ت ك  ه ذيهي  :قييل   ،س و اد  ق د  م أل  األ ف ق   ع ون  أ ل ف ا بيغ ري ي حي خ ل  ال  ن ة  مين  ه ؤ الءي س بـ   ،مث   د خ ل  و مل   يـ بـ ني ي  ل  م   .و ي د 
م  و ق ال وا ن  ه م  أ و  أ و الد ان  ال ذيين  و لي  :ف أ ف اض  ال ق و  ان  يفي  -د وا يفي اإليس المي حن  ن  ال ذيين  آم ن ا ابيَّلل ي و اتـ بـ ع ن ا ر س ول ه  فـ ن ح  ف إيان  و ليد 

تـ و ون  و ع ل ى ر هب ييم  ): ف خ ر ج  فـ ق الص ل ى اَّلل   ع ل ي هي و س ل م  ال  اهيليي ةي؟ فـ بـ ل غ  الن بي   تـ ر ق ون  و ال يـ ت ط يـ ر ون  و ال ي ك  ه م  ال ذيين  ال ي س 
  (.يـ تـ و ك ل ون  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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م  ل يل ع بييدي  ا ، فانظر إلينأو سبعني مليوان   مخسني مليوان   فإذا كانوا مثال   (.فصلت34) بيظ ال 
 اآلن وحنن حوايل مليار ونصف أو ملياران، هل سيكون العدد مثلهم؟ ال، 

وكذلك عندما زاد عددان فالبد  ؟حنن عندما زاد العدد أمل نزد الدوائر االنتخابية
 .، اليت تصطفي املصطفني واألخيار بقرار من الواحد القهار وأن تزداد الدوائر اإللية

ئيك ةي ر س ال  و مين  الن ا ي اَّلل   ي ص   ،االصطفاء مستمرف االصطفاء  ،(احلج41) ط فيي مين  ال م ال 
أميت هذه ): قال وحضرة النب . من هللا فضال   إىل يوم القيامة مستمر على الدوام

 !!، أمة مرحومة اي إخواين مشمولة برمحة هللاأي  ،4(أمة مرحومة
ليت تشتاق لم، وحنن نريد شتاقون للجنة، وهناك أان  النة هي ايفهناك أان  

وأتخذان من أهوال  ،وتبحث عنا يوم القيامة ،والنة تشتاق لنا !!أن نكون مثل هؤالء
يف أرض املوقف النة فإذا مل جتده  ،املوقف العظيم، وخيرج اإلنسان منا، وهي تبحث عنه

ليس القصور، ، فتأخذه مباشرة من القبور إىل ألرض املوقف بعد ل  صي ي   م  ـه عند قربه ل  جتد
 من هؤالء اي إخواين؟ !وال ابلصراط ،وال ابحلساب، له شأن ابمليزان
إيمن  ا يـ و َّف   مواله، قضى به  يرضى بقضاء   ن  هللا، وم   أمريصرب على  ن  هؤالء م  

س اب   ر ه م بيغ ري ي حي هؤالء ليس لم شأن ابمليزان وال ابحلساب  (.الزمر53) الص ابير ون  أ ج 
، ليس لم العتابالفضيحة وال وال  ،ابلتعنيف وال ابلتوبيخابللوم وال وال  ،صراطوال ابل

هؤالء الماعة،  .نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني !، من القبور إىل القصورشأن هبذا كله
ما امللف الذي  سهزه الواحد منا حىت حيظى هبذا املقام، وينال شرف هذه الدرجة، 

و أ ز ليف تي ال  ن ة   :قال لنا ربنا، هذا هو امللف حىت جنهزه ؟ةويكون من أهل هذه املنزل
ر  ب عييد   ا م ا ت وع د ون    :ويقول لم ،(ق31) ليل م ت قيني  غ يـ  ليك ل ي  - وا معيد  ملن؟ ع   –ه ذ 

ل غ ي بي و ج اء بيق ل ب  م نييب   .أ و اب  ح فييظ   ي  الر مح  ن ابي   .(ق32 ،33) م ن  خ شي

                                                           

 التاريخ األوسط  وبنحوه يف التاريخ الكبري عن النب أخرج البخاري يف 4
أمة مرحومة أميت : )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أخرج أبو داود عن أيب موسى قالو ، (أميت أمة مرحومة عذاهبا ِبيديها)  : 

 (. ليس عليها عذاب يف اآلخرة عذاهبا يف الدنيا الفنت و الزالزل و القتل
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من  من الذنوب، ولن خيلو أحد   اع، لن خيلو أحد  ج  يعين ر   :اباب، وأو  ؟ أو  كم بند
هو م ن إذا إذن من الشاطر؟   ،4(اءط  ابن آدم خ   ل  ك  ) :قال وحضرة النب  العيوب،

وجاء له األمر  ف  أو سو   ل  ، فال يؤجل وال يسو ف؛ ألنه لو أج  إىل هللا فورا  أخطأ اتب 
فالبد أن يكون جاهزا  للقاء هللا على ، لن  سد وقتا  يتوب فيه !، ماذا يفعل؟بلقاء هللا

نتظر حىت يوم المعة وأتوب، أو أجهز نفسي وأذهب ا: إذا أذنب -الدوام، فال يقول 
ومن الذي سيضمن يل هذا األمر؟  .وأتوب أو أحج   ،عمرةقوم بأإىل بيت هللا احلرام و 

سوف أتوب، ومن ن شاء هللا يف املغرب أو آخر النهار إ: فإذا أذنبت يف الصباح وقلت
ابدر عند ارتكاب الذنب فورا  للمتاب، ساعة أن  !!أين تضمن أنك ستعيش إىل املغرب؟

قال يف    إىل هللا؛ فاهلل ب  ارجع إىل هللا وت   تقع يف اخلطأ إايك أن تتواىن أو ترتيث، فورا  
 .(البقرة222) ني  و حي يب  ال م ت ط ه يريين  إين  اَّلل   حي يب  التـ و ابي  : كتابه

، أان أعلم أين أعمل الذنب (ابنيالتو  )لكن ومل يقل التائبني، أي يتوب مرة واحدة، 
وأتوب، لكن نفسي أو شيطاين أو جرياين أو املرافقني يل سيوقعونين يف الذنب مرة اثنية 

يتوب إىل هللا فورا ، سان يف الذنب؛ يرجع املهم أنه كلما يقع اإلنوما املانع؟ ، فأتوب اثنيا  
ن  هو م  اب؟ األو   ن  اب، م  ما اسم هذا اي إخواين؟ أو   .رفال يؤجل وال يسو ف وال يؤخ  

كلما أخطأ اتب، وكلما أذنب رجع إىل هللا وأانب، وكلما وقع يف خطأ طلب العفو من 
، وكلما أذنب ذنبا  طلب املغفرة من الغفور يؤخر شيئا  من هذه فورا  وال   العفو 

 .األشياء أبدا  
نهم معنا، اختارهم  علينا أن املوظفني الذين عي    كرم هللا  ن  أنتم تعلمون أن مي 

اتيبيني     ؛ ألهنمال ختافوا من هؤالء: وقال لنا ،كراما   فال يتلهفون  ،(االنفطار55) كير اما  ك 
احلات، ساعة أن يقع لتسجيل األخطاء، ال، إمنا يتلهفون لتسجيل احلسنات والص

وهو املكلف  -خطأ، فاملكلف بتسجيل احملاضر يريد أن يكتب فالثاين يف  الواحد منا
                                                           

 .هنع هللا يضرعن أنس غريهم أخرجه ابن أيب شيبة وأمحد والرتمذي وابن ماجه و  4
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م ك .رمبا يتوب، ال تكتب انتظر قليال  : يقول له - بتسجيل احلسنات وهو رئيسه
 د الرسل واألنبياءمبا استنبطوه من أحاديث سي ي  -ينتظر؟ ينتظر كما قال السادة العلماء 

: وه يسجلونه مبادة كالرصاص؛ ل  وإذا سج   !!ظرون ست ساعات؛ حىت يتوبينت
هيْب   الس ـي يئ اتي  :أييت العبد للصالة. حىليكون سهال  أن مي    ،(هود553) إين  احل  س ن اتي ي ذ 

، فهي  (ال إله إال هللا): اليت فعلها قبل الصالة، فإذا قال العبدفتمحو الصالة الذنوب 
ذهبت  ،ال إله إال هللا :إذا قال العبد) :ح كل الذنوب، قال كاملمحاة فتمس

انظر إىل فضل .  (حىت جتد حسنة تقف جبوارها ،هالفمحت كل سيئة تقاب ،لصحيفته
 !!!لنا مجاعة املؤمنني  املتفضل، وكرم الكرمي

، (ال إله إال هللا) :وأقولأستغفر هللا، : يف الذنب، أقول ع  ق  أنين عندما أ   شيء   ل  وأق  
حىت لو أنين متدنس  !!هل يف ذلك مشكلة؟ !!حباب؟ة علينا اي أوهل هذه صعب

، فال يشرتط فيها ، وأستغفر هللا(ال إله إال هللا): أنين أقول ابلنابة؛ ال يوجد مانع  
  :الطهارة الظاهرة ، وال يشرتط فيها الوضوء أو أكون يف بيت هللا، بل يف أي موقع أقول

 .ااب  ، فيكون اإلنسان تو  (ال إله إال هللا) :وأقول ،(فر هللاأستغ)
أن حيفظ الوارح من  - (ق49) ليك ل ي أ و اب  ح فييظ    :فشرط التوبة - إذا اتب

طاملا اتب فعليه أن يكون منيبا ، فيحفظ  ،ومن الوقوع يف املعاصي بعد ذلك ،الغفلة
س على عورات املسلمني، وحيفظ األذن والتحسس والتجس العني من النظرات احملرمة،

والقيل والقال، والتصنت علي جمالس وبيوت املسلمني، وحيفظ  ،ةيم  مي والن   ةي يب  من الغي 
والغيبة والنميمة والوقيعة، وحيفظ  ،والقيل والقال ،واللعن مي ت  والش   ب ي اللسان من الس  
إن كان أبيضا  أو  - ابلسالح والضرب وإعانة الظاملني، وترويع اآلمنني ،اليد من السرقة

من املشي إىل أماكن احملرمات، أو  ل  ج  وحيفظ الر ي  - سالحا آليا  أو نصف آيل أو غريه
مه علينا هللا، وحيفظ البطن من احلرام الذي حر   ج  ر  املشي إىل أماكن الشبهات، وحيفظ الف  

                                                           
 .أخرجه أبو يعلى من حديث أنس هنع هللا يضر  
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املؤمن  يف مطعم  ، ومن كل شيء حرمه هللاومن شرب احلرام ،من أكل احلرام
ومشربه، ألن احلرام هو الذي يدعو األعضاء إيل الوقوع يف الذنوب واآلاثم، فالبد عليه 

 .أن حيفظ كل هذه األشياء ؛ حىت يكون حفيظا  
و ال ذيين    حبفظها،  حفيظا  ألي شيء؟ لكل الوارح واألعضاء اليت كلفه هللا

هيم  ح افيظ ون   ة الفروج معناها واسع، فهي تعين كل وكلم (.املؤمنون1) ه م  ليف ر وجي
، فالبد أن حنفظها ، العني واألذن وكل الفتحات، فكلمة فرجة تعين فتحةالفتحات

 طاملا سيحفظ هذه الوارح، فالبد أن يراقب هللا يف السر ي  . ليكون العبد حفيظا  هلل
يعلم علم اليقني أن  عن النا ، ة  ب  يـ  والعلن، يف اخلال واملال، أمام النا  ويف اخللوة يف غ  

قلبه، ويرى خطرات نفسه،  يب  جي ه وجنواه، ويسمع و  لع على سر ي هللا يراقبه ويراه، ويط  
هي  ،لع على كل ظاهره وابطنه، فيخش هللاويط   و م ن ي طيعي اَّلل   و ر س ول ه  و خي  ش  اَّلل   و يـ تـ ق 

ل ئيك  ه م  ال ف ائيز ون   ل غ ي بي و ج اء بيق ل ب  م نييب  م ن  خ   ،(النور19) ف أ و  ي  الر مح  ن ابي  شي
  (.ق44)

فإذا مشى اإلنسان على هذه الوترية وخشي هللا؛ جتد القلب من نفسه يتوجه إىل 
أثناء الطاعات مع  حاضرا  مع هللا، ويكون خاشعا   هللا، فيشتغل بذكر هللا، ويكون دائما  

هللا، خائفا  من  ري ك  ن حضرة هللا، خائفا  من م  عد عمواله، ويكون دائما  خائفا  من الب  
  .عذاب هللا

هذه اي أحباب األوصاف اليت ينبغي علينا إن أردان أن نكون من الدرجة العليا يف 
ن الذين تشتاق إليهم النة، ماذا نفعل؟ جنهز هذا امللف، فمن جهز هذا امللف النة، مي 

ل أن خيرج للدار اآلخرة، عندما أتيت حلظة وهو هنا قب - ويكون إن شاء هللافهنيئا  له، 
وهو فه منازله ونعيمه، ويرى ما ج ه ز  له يف النة جتد النة أتت له تريه وتعر   -الغرغرة 

لعنوان، فال حيتاج ألحد يسأله ا رفويع ،مسكنه، فيخرج يوم القيامة وهو يعلم أين هنا
ل ه م    فها لم،صله، ألنه عر  يو  وأ خي فهم عرفوها أثناء   (.دمحم4) ة  ع ر فـ ه ا ل  م  ال  ن  و ي د 

 .هذه اللحظة، حلظة خروج الروح
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وعالمة  سكرات املوت، ولكن معه عقله اليقظ،رجل من الصاحلني كان يف 
فال يوجد أحد  . اثبتا  حىت خيرجوا هلل الصاحلني من فضل هللا عليهم أن عقلهم يظل  

ومل تبكني  :ق، فأخت هذا الرجل جبواره تبكي، فقال لامنهم يتوه أو خيرج منه ما ال يلي
فقد  - ات وقد ز ي نتوها أان ذا أرى أبواب السماوات وقد فـ ت حت، وأرى الن   ؟اي أختاه

 .الدرجة العليا يف النة وإن مل تكن تردها اك  ن  غ  ل  لقد بـ  : وأمسع قائال  يقول - استعدت له
وإمنا تريد وجه هللا، ولكن ها هي الدرجة، ها  ،حنن نعلم أنك ال تريد هذه الدرجة

واحلور والنات اليت تلكها، فريى كل ما جهزه هللا له يف النة وهو خارج  تهي الفيال
فتأيت يف اآلخرة تتزين وتتجهز بلقائه،   فيفرح هللا ،من الدنيا، فيفرح بلقاء هللا

ا يف اآلخرة تفهم وتعقل وإمن ،وتتحرك وتشي، ألن النة ليست كمبانينا يف الدنيا
وتتحرك وتذهب وأتيت، بدون أن تتكلم، ولكن من أول أن خيطر على ابلك أمر يتحقق 

 .ما تريده
؛ فتجد شجرة العنب حتركت وأنزلت العنب يف نت يف النة وتريد أن أتكل عنبا  أ

من غري أن تتكلم أو تسك مبيكروفون أو تليفون أو أي شيء، فهي تعرف ما حجرك، 
أان أريد أن أذهب لفالن الذي كان  !!فسك، فتتعامل معك على ما يف نفسكيف ن

فتجد السرير يتحرك حىت  - وهذا يف نفسك - زورهألصديقي أو رفيقي يف الدنيا 
 !!أن أخاك فالن يريد زايرتك :ويستأذن لك ،يذهب لفيال فالن

 ما أراد أحد  كل  كانت   - ألهنا كانت من النةو  -  وأنتم تعلمون انقة رسول هللا
، ليس لكم شأن هبا، فتأيت عند 2(دعوها فإهنا مأمورة): أن ميسكها، يقول لم رسول هللا

واملؤمنون منهم من كان  !!، وأتيت عند بيت املؤمن وتقفسرعبيت الكافر اليهودي وت
ز عسال ، ومنهم من  ز لبنا ، ومنهم من كان قد جه  ز ترا ، ومنهم من كان قد جه  قد جه  

ز فاكهة، فتأيت عند بيت املؤمن وتقف، وأتيت عند بيت الكافر اليهودي ن قد جه  كا
ست، فكان جل :أي ،، واستمرت يف املشي حىت جاءت عند مكان معني وخن تسرعوت

                                                           
 .رضي هللا عنهما عن ابن عمر كنز العمال وذكره البيهقي أيضا يف دالئل النبوة 2
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معها خط بل ؟ أمرا   هل أعطاها أحد  !!  ، مسجد رسول هللاهذا املكان مكان املسجد
 . العاملني سري ابطين من رب ي 

ساعة أن  فستكون النة مثل ذلك،ة أراها هللا لنا ملا سيحدث يف النة، هذه صور 
وتتحرك كل ألوان  ،وتتحرك القصور ،يذهب الرجل للموقف العظيم؛ تتحرك احلور

عظيمة حىت يدخلون به إىل النان،  ة  ونه زف  النعيم؛ لتستقبل هذا الرجل، واملالئكة يزف  
أن خيطر على البال، فال حيتاج إىل طلب أو إىل يف النة كل ما تريده؛ جتده مبجرد و 

ابلطلب بسرعة اي فالن؟ مبجرد أن خيطر  م  أتتي لـ  م  لـيو  ؟أتخرت اي فالن سؤال، وال ملي  
يـ ن ا م زييد   !!الطلب على البال؛  سد ما يريده يف الوقت واحلال  ل  م م ا ي ش اؤ ون  فييه ا و ل د 

لم ما ) :ة، مل يقل لم ما يطلبون، وإمنا قالالعز   كالم رب ي   ةي ق  دي  ن  وخذوا ابلكم مي  (.ق35)
، أي الشيء الذي خيطر على البال، فال يرتكك حىت تطلب، ولكن لم ما (يشاءون
 .يشاءون

النة العالية، وأن يرزقنا هذه النعم الراقية، وأن  سعلنا  ا، أن يدخلن  نسأل هللا
نا يف الدنيا للعمل املوصل إىل أعلى درجات النان، من أهل هذه اللذة الباقية، وأن يوفق
العدانن، وأن  سعلنا مع الذين أنعم هللا عليهم من  وأن  سعلنا يف النة يف جوار النب ي 

ني والصديقني والشهداء والصاحلني، وأن  سعلنا من الذين خيرجون من القبور إىل النبي ي 
 .العظيم يف هذا املقام الكرميالقصور، وأن  سعلنا من الذين يتمتعون بوجهه 

 .وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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