
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللهو ـههـكـذا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيزـدالعـبـن عـد بـحمـمتأليف :   
 

 

 



 المقدمة 
 

مد الحو،  بهى نهتد ا  العلم نور الحمد لله الذي وهب لنابسم الله الرحمن الرحيم ، 

 الله له إالإأنه ال  وأشهد،  شملت رحمته كل الوجود يالذ،  حدأللله الواحد ا

صاحب الحوض  الصالة والسالم عليه محمدا  أن نبينا  وأشهد،  دالغفور الودو

  المورود

 

الصورة الصحيحة  إيصالو ، فكرة هذا الكتاب هي التعرف على ذات الله عن قرب 

 اظ ع  ن بعض الوأحيث  ، مؤمنال مقرونة بالمغفرة والرحمة والمحبة للعبدال، لله 

حاديث تخص الكافر والمنافق أو تآيا نقلواو، جانب الخوف والعذاب بوا ل  غ

  افاإلرجوحاديث ضعيفة للتخويف ألوا قون ،ها على المؤمن وخوفوه بها وفوضع

  وقربوا له النار ، عنهالجنة  وابعدوا ، المذنب من الرحمةالمؤمن واقنطوا 

موت ي حظة التيلأن الله ينتظر ال للمؤمن ا، وصورو والنار وخوفوه بعذاب القبر

  ذاب العمن  ءن يناله شيأذا مات البد إ هنأو،  وعذاب القبر العقاب أفيها حتى يبد

 

بت با  ، فأحتمام ات الله ورحمته فوجدت عكس ما يقولونولقد بحثت طويال  عن ذ

ومحبته التي تخص ذات الله ورحمته ، الصحيحة حاديث ألن انقل اآليات واأ

وكيف أن الله ، من الناس عن ذات الله  ا  التصور عند كثير نغـيركي ل ، للمؤمن

شديدا  ، وأن الله ليس بشديد العذاب على المؤمن المذنب  ا  يحب المؤمن حب

ت ولنبين للناس حقيقة ذا ن الله يحب المؤمن المذنب المستغفر ،أبل  ،المستغفر

لم تفهم كما تطرق لها القرآن الكريم واألحاديث النبوية الصحيحة ، لكي الله التي 

  .  وعذابه الله والمتخوفين منلكل المذنبين القانطين من الرحمة مل ألا نعيد
   

َم على الناِر َمن قال  )  : قال  ال إلهَ إال اللهُ  يَْبتَِغي بذلك وجهَ  ،إن اللهَ حر 

    صحيح البخاري (اللِه 
 

 



؟ ع عـبادهـما هـو مـبـدأ الله م  
 

اللنفسه مبدأ  اللهوضع   مغفرتهمن خلقه ، وهـو أن رحمته و نتهىا م 

 عصىعـقابه وعـذابه ، والعـبد إذا دائما  على غـضبه و سابقا  وتسامحه ، 

ـثر أكاصي لك العـبد العه الرحمة والتسامح ، بذعـلي تغـلب اللهفإن ، الله 

 ذاب عليه.العـقاب والعـ من غلبت

 

إن  رحمتي  ،لما قضى الخلَق كتب عنَده فوَق عرِشه  اللهَ إن   )  قال

  صحيح البخاري ( غضبِي سبقتْ 

ا خلَق الخلَق َكتَب ـز  وجــعالل هَ  إن   )  قال بيِدِه على نفِسِه إن  ، ل  ، لم 

 صحيح أبن ماجة ( َرحمتي تغِلُب َغضبي

 
 

ولم يكتب على نفسه  ، والمغفرة جالله كتب على نفسه الرحمة جل  والله 

ا فِي الس َماَواِت َواأْلَْرِض قُل  ) : قال تعالىوالعقاب ، ذاب ـالع قُل ل َِمن م 

ل ِه ۚ ْحَمةَ  نَْفِسهِ  َعلَى   َكتَبَ  ل ِ  (الر 

 

اوز عـنه ، مادام أنه يستغـفر ـفرة لـه والتجـمـع المؤمن المغ الله أومبـد

تَِك وال ــإِن  الشيطاَن ق )  : قـالويرجع لـه بعـد كل معـصية .  الله ِعز 

ِ ال أَْبَرُح أُْغِوي ِعباَدَك  ب   ، ما َداَمْت أَْرَواُحُهْم في أَْجساِدهمْ ، يا َرب   فقال الر 

تي وَجالِلي  صحيح الجامع ( ال أََزاُل أَْغِفُر لُهْم ما اْستَْغفَُرونِي ، وعز 
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الرحيم ؟بسم الله الرحمن  هلماذا بدأ كتاب  
 

 

 ل معها في كل مرة كان ينز   ن الكريم ،آسور القر اللهنزل أعندما 

نِ  الل هِ  ْسمِ ب) ْحَم  ِحيمِ  الر   ؤونيقربكل مرة ، ر عباده ك  يريد أن يذالله ألن  ( الر 

  كتابه بأنه الرحمن الرحيم .

 
 

رحمة فهي  : أما الرحيملكل الناس ،  ةن رحمته شاملأي أ: معنى الرحمن 

نا ني أإ،  هيرسل رسالة يخبرنا بقول اللهن أوك، بالمؤمنين فقط  ةخاص

ته لكم بالرحمن أعذبكم ، فـكتابي بدأخلقكم  لكي أالرحمن الرحيم  فـلم 

 غفورني إكتابي ، و تقرؤونطمئن قلوبكم عـند كـل مرة أُ الرحيم ، لكي 

 كم ل كتابي، لكنت بدأت حريص على عذابكم  نتولو ك، رحيم حنون بكم 

 أو سريع العقاب .شـديد العـذاب الله  بسمب

 
 

 في هذه الدنيا مهما كانت دياناتهم ةالناس كاف اللهوقد شملت رحمة 

ِحيم   لََرُءوف   ِبالن اِس  الل هَ إِن   ):  قال تعالى وعقائدهم . مومذاهبه  ( ر 

 
 

 بالذنمغفرة على  قدرتهيغفر لمن ال يشك في ، والله هو الرحمن الرحيم 

 وال يشرك معه أحد بالعبادة . 

 درٍة على مغفرِة الذنوِب قُ َمْن َعِلَم أَن ِي ذو  ) :قال الله بالحديث القدسي 

   صحيح الجامع ( غفرُت لَهُ وال أُباِلي ، مالم يشِرْك بي شيئ ا
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؟ ما مدى سعة رحمة الله  
 

 ليها فالـنعـرفها فنتكـل عخوفا  من أن ،  سعة رحمتهأخفى عـنا مدى  الله

 ، ونكثر من الذنوب واآلثام نصلي وال نصوم وال نزكي وال نعـمل الخيرات 
 

  صحيح الجامع(  لَْو تعلَموَن قَْدَر رحَمِة اللِه اَلت َكْلتُْم علَْيها )  :قال
 

 سوفو ،قلوبنا ل اليأس خُ ويدولكنه أخبرنا عن بعض رحمته لكي ال نقنط ، 

 عنها . بعض من أجزاء رحمته التي أخبرنا نبين

 

ع الشاس تساعإلأي بمعني ا واسع : ( اْلَمْغِفَرةِ  َواِسعُ  َرب كَ  ِإن   ) : تعاليقال 

تسعت األشياء امهما  ءهو الشامل لكل شيالذي ال نهاية وال حدود له ، و

 . و يشملها ويغطيهاـفه ، مامهأالتي 
 

 ءن رحمته وسعت كل شيأي أ ( َشْيءٍ   َوِسعَْت ُكل   َوَرْحَمتِي )قال تعالى :  

 . ، فالرحمة ممتدة لكل سائح في هذا الكونالفسيح هذا الكون بخلقه الله 
 

 التي أخبرنا عنها . من أجزاء رحمته جزء  لنا  اللهوهذا الحديث يبين 
 

األرض ب نزل منهاأ ةالله عنده مئة رحم ) بما معني الحديث :  قال

فكل ، وحيوان  نُس وجنُ إفوزعها الله بين كل مخلوقاته ،  ةرحمة واحد

وجعل تسع ،  الواحدةرحمة الله هي جزء من  ، بقلب مخلوقة رحم

 صحيح مسلم (المؤمنين يوم القيامة سوف يرحم بها عباده ،  وتسعين رحمة 
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؟ بدـكيف يكتب الله السيئة والحسنة للع  

الحسنة ، وهو سريع جدا  في  كتابتها بل ب المجازاةمن ناحية  كرمناأالله 

اِلَها فَلَهُ َعْشُر أَْمثَ  بِاْلَحَسنَةِ  َجاءَ  َمن)  :قال تعالى كثيرة .  ا  أضعاف اعفهاويض

 ( َوَمن َجاَء بِالس ي ِئَِة فاََل يُْجَزى  ِإال  ِمثْلََها

، وإذا  يسجلها، وال يريد أن فليس بالسريع بتسجيليهاالسيئة  ةأما كتاب

 ا .ـرهـفـأو يغ ليه واحدةـع يسجلهاسيئة ،  المؤمنمل ـع
. 

فلهُ عشُر أمثاِلَها وأزيُد ، سنِة من جاَء بالح )بالحديث القدسي  اللهقال  

 صحيح البخاري  ( أو أغِفرُ فجزاؤهُ سي ِئة  مثلُها  ، ومن جاَء بالس ي ِئةِ 

 

لك السيئات بأن ال ميأمر  فهو السيئة ، تسجيلدم ـعلى عالله رص حِ ومن 

 ـر بد كي يستغـفـيكتب السيئة ، إال بعـد مرور ست ساعات حتى يمهل الع

عن العبِد المسلِم ، إن  صاحَب الشماِل ليرفُع القلَم ست  ساعاٍت  )  : قال

صحيح  ( وإال ُكِتبَْت واحدة  ، ِدم و استغفر اللهَ منها ألقاهافإن ن،   المخطئ

   الجامع
 

إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة  فال تكتُبوها  ):  بالحديث القدسي الله قال

عليه حتى يعملَها ، فإن عملَها فاكتبوها بمثِلها ، وإن تركها من أجلي 

فاكتبوها له حسنة  ، وإذا أراد أن يعمَل حسنة  فلم يعمْلها فاكتبوها له حسنة   

  صحيح البخاري (فإن عملَها فاكتبوها له بعشِر أمثاِلها إلى سبعمائِة ِضعٍف 
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؟ الله نرتكب المعصية جعلنالماذا   

 ينافالنفس األمارة بالسـوء لـكي نعـصيه بها ، ووضع فينا   الله وضع 

ية كـتب عـلينا المعص اللهوالنفس  اللوامة لكي نتوب ونستغـفـر إليه بها ، 

 فائدةللعـبد ، ولو كنا ال نعـصيه ، فما   الله كي تظهر آثار الرحمة من 

 ور، وبمن يجود عليه بتلك الصفات .الرحمن والرحيم والغفسمائه أ

خبر أمثل المالئكة ، فهو يريد أن نكون معصومين من الذنوب ال  الله و

بهم وجاء بقوم يذنبون  اللهمتك معصومة ، لذهب ألو كانت  نبيه 

 لَْو لَْم تُْذنِبُوا لََذَهَب الل هُ بُِكْم ، َوال ِذي نَْفِسي ِبيَِدِه  )  : قال فيستغفرون .

 صحيح مسلم ( فَيَْستَْغِفُروَن الل هَ فَيَْغِفُر لَُهم،  َولََجاَء بِقَْوٍم يُْذِنبُونَ 

ذنب كان ال ي، فلو   العُْجبو يعلم أن العبد يدخل قلبه الغرور و الكبر  الله و

ربه ويتذلل ل، له يذنب لكي يحس بالنقص ـلقارن نفسه بالمالئكة ، فجع

لو لم تكونوا  ) قال : . عليه الله فيجود يطلب منه المغفرة والرحمة 

 صحيح الجامع(  العُْجُب العُْجبُ  ،تُْذنِبوَن  لِخْفُت عليكم ما هو أكبُر من ذِلَك 

ولكن يجب بعد كل  ، أو مقيم عليهليه إذنب يرجع  ولهُ إال مؤمن  وال يوجد

َما ِمْن ُمْؤِمٍن   )  : قال  حتى لو تتكرر مرات ،ستغفارإلاالتوبة وذنب 

 ، أَْو َذْنب  ُهَو ُمِقيم  َعلَْيِه ال يُفَاِرقُهُ َحت ى إاِل َولَهُ َذْنب  يَْعتاُدهُ اْلفَْينَةَ بَْعَد اْلفَْينَةِ 

َر َذَكرَ  يُفَاِرَق الدنيا اب ا نَِسيًّا إَِذا ذُك ِ   صحيح الجامع ( ، ِإن  اْلُمْؤِمَن ُخِلَق ُمْفتَن ا تَو 
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متهغضب الله على من يقنط وييأس من رح  

س من رحمته نيأوال نقنط بأن ال ، مهما ُكثرت وُعظمت ذُنوبنا الله  يحذرنا

هو سوء ظن القنوط من رحمته كمن أشرك به ، ألن القنوط الله  وقرن

 :ُر ـائـبـالك )  : قال رحمته . من سعةوأوسع ذنوبك أعظم ن أب بالله

رُك باللِه   صحيح الجامع ( اللهِ  القُنوُط من َرحمِة و ،من َرْوحِ اللِه  ليأسوا، الش ِ

، ووصف من من يقنط من رحمته  على، غضبا  شديدا  يغصب  اللهن إبل 

ه ستكثر ذنوباستعظم وا، ألنه  بأنه من القوم الضالين ، يقنط من رحمته

ْحَمِة  يَْقنَطُ  َوَمن )قال تعالى : ، بالله ، وهذا سوء ظن الله ة عند رحم ِمن ر 

ال ونَ    ( َرب ِِه ِإال  الض 

لبك  ل قـفال تدع القنوط واليأس يدخ، خطائك أت ذنوبك وآثامك وـبلغ مهماف

عليك وتكون من القوم الضالين ، والشيطان يريد أن تقنط من الله  فيغضب

ا يريدك كل مالله وفتتراكم عليك ذنوبك فتهلك ، ، الرحمة حتى ال تتوب 

كل  ار والليليده إليك في النهيبسط فالله  أن تتوب وترجع إليه ، تأذنب

 . إليه فهو ينتظرك ويحبك مها كان ذنبك بيوم لكي تتوب ، فاذه

إن اللهَ عز وجل يبسُط يَده بالليِل ، ليتوَب  ) : قال الله في الحديث القدسي

حتى تطلَع  ،ويبسُط يَده بالنهاِر ، ليتوَب مسيُء الليِل  ،مسيُء النهاِر 

 صحيح مسلم ( الشمُس من مغربِها
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؟ ر كل الذنوبـفـهـل الله يغ  
 

من الكبائر أو الصغائر سواء كانت  ، ر كل الذنوبـفـيغوده جُ بكرمه و الله

إِن  الل هَ اَل  ) قال تعالي :يغفرها كلها .  فالله مهما بلغ حجمها وكثرتها ،

ِلكَ  ُدونَ  يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما
 
  كذل ما دونقوله  تدب ر ( ِلَمن يََشاءُ  َذ

اآلية جعـل تلك  اللهن إ، بل ثم معين إأو  خطيئة وأذنب دد ـلم يح فالله

 .شاملة لكل الذنوب مهما كانت

ني إف أتيتني تائبا  ياك األرض كلها ، ثم ذنوبك وخطا لو مألتيقول الله و

له إلم تشرك معي  تما دم،  ـفرةغمقابلك بمثل ذنوبك أُ أقبل منك توبتك ، و

ن لَقيَني بقُراِب األرِض ـم ) : بالحديث القدسي الله قال.  بالعـبادة رـخآ

   صحيح مسلم ( يشرُك بي شيئ ا ، لِقيتُهُ بمثِلها مغفرة  ال  خطيئٍة 

 

له  رـفـيغبأن  المؤمنيعـد  اللهن إند هذا الحد ، بل ـع اللهولم ينتهي فضل 

لو أخطأتُم  )  قال :السماء ،  لىإلو وصلت ذنوبه حتى ،  هذنوب كل 

 ماجهصحيح ابن  ( حتى تبلَغ خطاياكم السماَء ثم تُْبتُْم لتاَب عليكم
 

خبرنا أبنا و ا  علم أننا سوف نرتكب اآلثام بالليل والنهار ، فكان حنون للهاو 

ال الله قحتى يعطينا الفرصة بكل وقت ،  ،أنه يغفر الذنب بالليل والنهار 

 َوأَنَا أَْغِفرُ  ، إِن ُكْم تُْخِطئُوَن بِالل ْيِل َوالن َهارِ  يَا ِعبَاِدي ) : القدسيبالحديث 

  صحيح مسلم  ( أَْغِفْر لَُكمْ ، فَاْستَْغِفُروِني  الذ نُوَب َجِميع ا
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ر الذنب إذا تكرر أكثر من مرةـفـهل الله يغ  

من معين  يحدد عـددلم نه أحيث ،  مرات عديدة يغفر الذنب لو تكررالله 

 .كان الذنبمهما كان العدد ومهما بل جعـل باب التوبة مفتوح الذنوب 

 

 ذنبي   غفر ليإأذنب عبد ذنبا  فقال اللهم  ) بالحديث القدسي : تعالى اللهقال 

 ـاد فأذنب ثانيه فقـال يا ربعلم أن له رب يغفر الذنب ، ثم ع اللهفقال 

عبدي أذنب ذنبا  فعلم أن له رب يغفر الذنب ، ثم  اللهغفر لي ذنبي ، فقال إ

ا  أذنب عبدي ذنب اللهغفر لي ذنبي فقال إ يا رب عاد ثالثه فأذنب فقال ، 

 صحيح مسلم ( رت لكـفـما شئت فقد غ عملافعلم ان له رب يغفر الذنب ، 

ك نأي أفرت لك ، ـد غـقـف تما شئ عملابد ـللعالله  قالفي نهاية الحديث 

ف ـولكن تضعن ال تعود للذنب أ، وتحاول ر وتندم ـفـتتوب وتستغ تما دم

التوبة د يريد من العـبـفالله ، ر لك ـفـغأني إثم تتوب ف تذنب ،نفسك فترجع 

 .ةلو تكرر مرات عديدبعـد كل ذنب حتى ،  ارفستغإلوا

 

خيول  فرأمر ومعه أصحابه مع طريق   النبي أن )الحديث  ىمعنما ب

مه أوسط الطريق ، فجاءت بذا بطفل إوتمشي بوسط الطريق مسرعة ، 

حن  أن الله إن تدهسه الخيول ، فقال النبي أمن  ا  خذته خوفأمسرعة و

 حمدأمسند  (م بولدها ، والله ال يلقي حبيبه بالنار ألا هذهمن  رحمأو
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؟ المسرفين بالمعاصي كيف يتعامل الله معهم  

 اوارتكبو وقاتهم ،أبأكثر  الله هم الذين يعصون المسرفين بالمعاصي ،

الكبيرة  ورغم عصيانهم وأخطاؤهم عديدة ،وكرروها مرات ،  كثيرة ا  ذنوب

يتلطف معهم بكالم لين   اللهبل إن  ،لم يتخلى عنهم الله والكثيرة ، إال أن 

نها إ،  أو عاصين يا فاسقينـ بفالله يناديهم بقوله يا عبادي ، ولم يناديهم 

 من الله عز وجل للمؤمن .والمحبة الشفقة والحنان 

 ن رحمتي ـياكم والقنوط مإعند هذا الحد بل يقول لهم ، الله ولم ينتهي 

ل فيقو أكثر ، أمال   اللهم ثم يعطيهخطاؤكم وذنوبكم ، أم ومهما بلغت آثامك

 اللههما كان نوعها ، ثم يطمئن م اغفر كل الذنوب التي فعلتموهأنا ألهم 

 تلك اآلية وتدبرها بقلبك . قرأا،  هو الغفور الرحيمنه إ، بقوله قلوبهم 

ْحَمِة  ِعبَاِديَ  يَا قُلْ ) : قال تعالى  ال ِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى  أَنفُِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمن ر 

ِحيمُ   ( الل ِه ۚ إِن  الل هَ يَْغِفُر الذ نُوَب َجِميع ا ۚ إِن هُ ُهَو اْلغَفُوُر الر 

 يئات السنوع  اللهدد ـلم يحوكل السيئات  كنـعفوا عأأنا  يقول للعبدالله و

   مهما كان جرمها وشدتها وكثرتها . السيئاتلكل  ل اآلية شاملهـبل جع
 

 ( َعِن الس ي ِئَاتِ َويَْعفُو ِعبَاِدهِ  َعنْ  ْوبَةَ الت   َوُهَو ال ِذي يَْقبَلُ  ): الله تعالى قال 
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؟ اصيـهل الله يكره الع  

يشبهه من يعصيه ثم  لهالوبد من عباده ، ـال يكره العاصي ألنه ع الله

فإن من يعصيه ويرجع اليه يفرح يرجع إليه بمثال جميل في حديث عظيم ، 

  الحديث .بهذا الله  مثل، و ا  به الله فرحا  شديد

معه راحلته عليها طعامه وشرابه  ن رجال  إ )بمعني الحديث   :قال 

ث فذهب يبح،  ونام فلما استيقظ لم يجد راحلته ، فتوقفةصحراء قاحلب

فقال ارجع الموت منه ، دركه العطش واقترب أعنها ولم يجدها حتى 

سه ونام ينتظر الموت أفوضع ر، موت أمكاني الذي كنت فيه فأنام حتى ل

عليها طعامه وشرابه ، ففرح فرح  ، سه راحلتهأفلما استيقظ وجد فوق ر

صحيح  ( ليهأذنب ثم رجع إذا عبده إ ا  هذا العبد فرحفالله أشد من  ،ا  شديد

 مسلم
 

 

وهو يحبك  مك ، أرحم بك من أفالله ، خطائك أبلغت ذنوبك وآثامك و فمهما

ينتظرك في أي وقت وفي أي  ، وهو ليهإذا رجعت إ ا  شديد ا  ويفرح فرح

ده سوف تج ربكلى إ اذهبفقط ، ر لك ـفـويغ ن يتوب عليكأ، ويريد مكان 

َوَمن يَْعَمْل  )قال تعالى :  وحنانه لك ،لك رحمته وعفوه  ا  ممقد   ينتظرك

ا ِحيم  ا ر  ا أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُم  يَْستَْغِفِر الل هَ يَِجِد الل هَ َغفُور   ( ُسوء 

 

 

ا َعْبُدُه َمْن َشِهَد أَْن اَل إِلَهَ إاِل  الل هُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ َوأَن   )  : قال د  ُمَحم 

َوَرُسولُهُ َوأَن  ِعيَسى َعْبُد الل ِه َوَرُسولُهُ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم َوُروح  ِمْنهُ 

 صحيح البخاري   ( َواْلَجن ةُ َحقٌّ َوالن اُر َحقٌّ أَْدَخلَهُ الل هُ اْلَجن َة َعلَى َما َكاَن ِمْن اْلعََملِ 
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؟ الدنيا ولماذا يضحك لنا باآلخرةبضحك الله لنا   

على أفعالهم ، ال يتسع المجال الدنيا ببد ـعز وجل حاالت يضحك بها للعلله 

له الله  يضحك بها لم يذكرها لنا ، ومن يضحك أُخرىلذكرها ، وله حاالت 

 بدٍ ـوإذا ضِحك رب ك إلى ع )  : قال. بالدنيا فال حساب عليه يوم القيامة 

   صحيح الترغيب ( في الدنيا فال حساَب عليه

  الضحكةوبهذا ، جله ألته من ـل فعـلك من فع اللهلم ربما ضحك ـفال تع

 . يدخلك جنتهعنك و اللهيرضى 

بد الكواكب يذهب معها ـبد ، فمن يعـكانت تع ما ةيوم القيامة تتبع كل أم

عنا  و مستترـوهربنا نحن ويأتي لنا  بد النار يذهب معها ، ثم نبقىـومن يع

وجهه  عنالله  يكشفـفربنا ننتظر له ول ـنقـول لنا من تنتظرون ، فـيقـف

ن ن تطمئأمن أجل بهذا الموقف لنا  اللهوضحك  ، وهو يضحك لنا ثم نتبعه

 .روعنا وخوفنا أنفسنا ويهدأقلوبنا وترتاح 

 ثم يأتينا ،األول فاألول  ،دعى األمم بأوثانها وما كانت تعبد تُ  )  : قال

نا ربكم  أ ،ننظر ربنا فيقول  ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون

 صحيح مسلم ( قال فينطلق بهم ويتبعونه ،فيتجلى لهم يضحك 
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وحسن صورتهجمال الله   
 

مخيلتك لن تصل إلى تلك بالجمال  ىنـلمع ةن ترسم صورأمهما حاولت 

 ا  جميل جمال مطلق اللهن أل،  اللهجمال ل ةوال لمقدار ذر الجماليةالصورة 

بجمال من  فكيف،  بهر البشرأ ذا كان جمال يوسف وجمال محمد إف

 بوجهوجمعوا  يوسف ومحمد بصورة خلقهم ، فلو كان البشر كلهم 

 بالنسبة لجمال ، ةفي صحراء كبير ةال كذرإالصورة تلك ، لن تكون  واحد

  .وهو نور على نور الجمالبدع في خلق أو تقن وصنعأألنه هو من الله 
 

 

مامه بسبب نوره أ ءكل شي ألحرق حجابه عن وجهه  اللهولو كشف 

ِحجابُه النوُر لو كشفه ألحَرقَْت  )  : قال وحسن صورته ،  وجماله

   صحيح مسلم ( ُسبُحاُت وجِهه ما انتهى إليه بصُره من خلِقه
 

  وجمال وبهاء وحسن وجهه الكريم  أي نورمعني سبحات : 
 

 

 ةكل ملذات الجنة ، وال يبقي لذ ينسىالله  ةفمن يرى جمال وحسن صور

نه يدخلنا الجنة  ألنا  كرمهن ـمـف ، اللهلى جمال إالنظر  ةأجمل من لذ

 ناويرضى عوحسن صورته  هإلى جمال، ويمتعنا بالنظر  اويمتعنا بما فيه

وَن فيقول، تُريدوَن شيئ ا أَزيُدكم :  يقولُ اللهُ ، إذا دَخل أهلُ الجنِة  )  : قال

يَنا مَن النارِ  لحجاُب ا الله فيُكَشفُ  ، ألم تُبَي ِْض ُوجوَهنا ألم تُدِخْلنا الجنةَ وتُنَج ِ

   صحيح مسلم ( فما أُعطوا شيئ ا أحب  إليهم مَن النَظِر إلى رب ِهم عز وجل
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؟ رشهـبماذا يأمر الله حملة ع  
 

، وحريص كل الحرص على أن  نمن المؤمني ا  ال يريد أن يعـذب أحدالله 

 نانه وحبه لنا فهو يأمر حملة عرشهومن ح ،جنته يكون المؤمن من أهل 

 عنا سيئاتنا وترتفع منزلتنا بالجنة . يستغفرون لنا حتى تكفربإن 
 

يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم ال ِذيَن  )تعالى : قال  

ا  ْحَمة  َوِعْلم  َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن ِلل ِذيَن آَمنُوا َرب نَا َوِسْعَت ُكل  َشْيٍء ر 

 ( فَاْغِفْر ِلل ِذيَن تَابُوا َوات بَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ 
 

؟ عمالألوزن اند ـعنا ـمعكيف يتعامل الله   

ماله  ـعندما توزن أع يوم القيامة ، رحمته بالمؤمنالله  من نفحات ورحمات

ل له فأنقذته ، فيثق اللهحسناته ، جاءت رحمة  وغلبتسيئاته  ترثُ فمن ك

 .الله  رسول ا  محمد اللهال إله إال بد بكلمة التوحيد ، ـميزان العالله 

ه بد سيئاتـيؤتى يوم القيامة بكل أعمال الع ) : الحديث عنىمبما  قال 

 ةذا رجحت كفإكفه ، فبكفه والسيئات بوحسناته ، فتوضع الحسنات 

الله في تلك اللحظة ، وجاء الله معه رقعة كتب  رحمة تالسيئات تدخل

 ةكفبفيضعها ، رسول الله  ا  ن محمدأو ،ال الله إله إن  ال أعليها  أشهد 

ل ـقندي وال يثـعد ـالحسنات فترجح على السيئات ، ويقول الله ال يظلم أح

 صحيح ابن ماجة  (له العبد الجنة برحمته وكرمه فيدخل ال،   ءمع اسمي شي
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   م بولدهاألرحمة الله بالمؤمن أشد من رحمة ا

أشد الله ن رحمة أال يوجد بالكون رحمة أشد من رحمة األم بولدها ، ، إال 

امرأة تبحث عن  المعارك رأى  في أحد )األم بولدها  ةوأعظم من رحم

صحابه أترون هذه  أل فوجدته فألصقته ببطنها وأرضعته ، قال ، ولدها 

أرحم  الله )  : فقال، قالوا ال يا رسول الله  ؟ النار بطارحة ولدها 

 صحيح البخاري (ذه بولدها ـباده من هـبع

؟ ذنوبنا ماذا يفعـل الله بها يوم القيامة  

بالذين لهم  رحمتهومن تلك الرحمات ،  اللهرحمات  تكثربيوم القيامة 

وَم ـيَجيُء الن اُس ي )  : الق ، لهمالله يغفرها  ، ذنوب أمثال الجبال

 ( القيامِة  ناس  من المسلمين ، بذنوٍب أمثاِل الجباِل . فيغفُرها اللهُ لهم
   مسلمصحيح 

 

 ( بَِرْحَمِتِه َمن يََشاُء ۗ َوالل هُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ  يَْختَص   )وصدق قوله 

؟الله العباد عـلى  حق الله على العباد وما حق  وـما ه  

وما حق  العباِد على ، تدري ما حق  اللِه على العباِد أ: يا معاذُ  )  : الق

حق  و وال يشركوا به شيئ ا ، أن يعبدوا اللهَ ، إن حق  اللِه على العباِد ، اللِه 

   صحيح مسلم  ( ن ال يعذَب من ال يشرُك به شيئ اأ ،العباِد على اللِه 
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    نه ثالثة ؟ أ عنه كيف عامل الله من قال

لم  ؤالءـهكل  ، ثالث ثالثةالله أن قال ومن  اللهن المسيح هو أمن زعم 

الَ أَفَ  ) قال تعالى :وقال لهم ، ،  رحمةل ـبكوخاطبهم بل أملهم  الله يعاقبهم

 تهستكون رحمفكيف  ( يَتُوبُوَن إِلَى الل ِه َويَْستَْغِفُرونَهُ َوالل هُ َغفُور  َرِحيم  

 .الله ال إله إال  ألجلعاش من مع 

  يبدل الله سيئات المؤمن بالحسنات 

ذا إف، بد عليه ـرض ذنوب العـأن الله يع ) بما معني الحديث  : قال

ومحبته  هفوـبكرم الله وعـالله عليه ، ف ةلت رحمخ  تد، ر بها ـقأاعترف و

    صحيح ابن حبان ( ةحسنسيئة ن تبدل كل أ، يأمر الله  نللمؤم

  ؟ ماذا فعـل الله بمن قتل مئة نفس

 قط   ا  ولم يعمل خير ا  مئة نفسقتل  ن رجال  أ ) الحديث ىبما معن  : قال

حه الله ـ، فسام مع ربه ةصادقة في حياته ، فندم على ذلك وتاب توب

  صحيح مسلم  ( دخله الجنةأو ، ر لهـوغـف

بك رعلى  الجنة مهما كان نوع ذنبك ، فأقبل ، مكانك ربكمع  ةتوبة صادق 

  ، فلن تكون أعظم من ذنب هذا الرجل وفسقك وضاللك مهما كانت ذنوبك
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د الدعاءالله كريم ال ير  

 ةعلم بمصلحأجل ألنه هو ألى إ نما يؤخرهإد الدعاء ي كريم ال يريالله ح

 و يصرفأ ما يستحب الله لكإ، ، والدعاء له ثالث حاالت  هالعبد من نفس

  .لى يوم القيامة لتأخذه حسناتإو يؤخره أ،  بالءعنك 

إن  رب كم حييٌّ كريم  يستحيي من عبِده أن يرفَع إليه يَدْيه  )  : قال

ا أو قال خائبتَْين  هصحيح ابن ماج ( فيُرد هما ِصفر 

؟ د الله عباده المؤمنينـبما يع  
 

هي الصالة  والصالحات : ، عملوا الصالحات نالذي المؤمنين هالل يبشر

وعمل ، للمستطيع المال ، وحج البيت  ةوزكاوصوم رمضان ، بوقتها ، 

األذى عن  وكفوغيرها ،  للناس حسانإو ةالله من صدق اعمال يحبهأ

نُوا ِإن  ال ِذيَن آمَ  ): تعالى قال  الجنةبالله  رهمش  فهؤالء ب ، قوال  وفعال  الناس 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا من آمن باللِه ورسوِله    )  : قال ( لَُهْم َجن اُت الن ِعيمِ  الص 

 البخاري (وأقام الصالةَ ، وصام رمضاَن ، كان حقًّا على اللِه أن يُدخلَه الجنةَ 
 

يا ابَن آدَم إن َك ما دعوتَني ورجوتَني غفَرُت لََك   ) : قال الله تبارك وتعالى

على ما كاَن فيَك وال أبالي، يا ابَن آدَم لو بلغت ذنوبَُك َعناَن الس ماِء ثم  

استغفرتَني غفرُت لََك، وال أبالي، يا ابَن آدَم إن َك لو أتيتَني بقراِب األرِض 

 الترمذي صحيح ( بقرابِها مغفرة   خطايا ثم  لقيتَني ال تشِرُك بي شيئ ا ألتيتُكَ 
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عـبادهلى إالله من  نداء  

وعزتي وجاللي إن أتاني عبدي ليال   ) : القدسي لحديثفي االله  يقول

 ي  من أقبل عل، تبت عليه  ي  ، وإن تاب إل وإن أتاني نهارا  قبلته  قبلته

أهل معصيتي ال ،  ومن أعرض عني ناديته من قريب، تلقيته من بعيد 

ر ـفـغمل وأـأشكر اليسير من الع ،، إن تابوا فأنا حبيبهم  قنطهم من رحمتيأُ 

فوي ـوع  وحلمي سبق مؤاخذتي، رحمتي سبقت غضبي ،  الكثير من الزلل

  في حديث صحيحأخرجه الطبراني   ( بدي من األم بولدهاـوأنا أرحم بع ، قوبتيـسبق ع

إسرائيل ؟بني  ل الله بزانيةـماذا فع  

  سقته ماءأفيلهث من العطش ، ت كلب أر، من بني إسرائيل مجاهرة  زانية

 الله غـلبت رحمة من ذلك فلقـد  بال عج ،بهذا العمل  الجنة اللهدخلها أف

قريبة من كل قلب فيه  الله ن رحمةأعلى رحمة الزانية ، وتذكروا دائما  

نَ  َرْحَمَت الل ِه قَِريب  إِن   )قال تعالى : ، واإلحسان الرحمة     ( اْلُمْحِسنِينَ  م ِ
 

إنما يرحُم اللهُ من  )  : قال ويرحمهم  يدخل الرحماء برحمتهالله و

   صحيح البخاري ( عباِدِه الرحماءَ 
 

جره أضاعف يُ لكي لوجهه  خالٍص   لٍ فهو يبحث عن أي عم اللهمن كرم و

إِن  الل هَ اَل  ) :قال تعالى  خالدا  فيها . دخل صاحبه الجنةيُ و، بالميزان 

ا ِمثْقَالَ  يَْظِلمُ  ا َعِظيم  ٍة َوإِن تَُك َحَسنَة  يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمن ل ُدْنهُ أَْجر    ( َذر 
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   ؟ في أرض المحشر المؤمنل الله مع ـماذا يفع

 

 

 

العبد منه في أرض المحشر ، ثم  الله يدني ) الحديث بما معنى  قال

ار الذي سوف يدور بينه حتى ال يسمع الناس الحو، يضع عليه سترة 

بد يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا ، فيذكره الله ـفيقول الله للع، وبين ربه 

 د أنه هلك من كثرةفيرى العب ،ذكرها أنعم يا ربي  ، بذنوبه فيقول العبد

غفرها أنا أواليوم ، سترتها عليك بالدنيا  :فيقول الله له يا عبدي  ،ذنوبه 

  صحيح البخاري ( ويدخله الله الجنة برحمته ،لك 

  الله أرحم بالعبد من الطائر بفراخه 
 

الطائر مسرعا  ، فسقط  أبوي  رخ طائر فجاء أحد ـف  أحد أصحابه أخذ ) 

أال تعجبون إلي  فقال  ، ن يرجعهأأخذ فرخه ، يريد منه بين يدين من 

 للها فوه خذ فرـخأط في يدين من ـرخه فأقبل حتى سقـف ذأخ، ذا الطائر ـه

 حديث صحيح في مسند احمد ( الطير بفرخه ن الله أرحم بخلقه من هذاإ 

ليها وقال إجمجمة في األرض فنظر  رأى رجلُ  ) الحديث بما معنى  قال

نت العواد أد بالذنوب واوـأنا العنا ، أنا أرب أنت أنت وافي نفسه ، ي

لله هو وا، نت العواد بالذنوب أبد قم فـالع ابالمغفرة ثم سجد ، فقيل له أيه

 السلسلة الصحيحة ( فر الله لك ـد غـقـسك فأر واد بالمغفرة ، فارفعـالع
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  ؟ نا ربكم األعلىأكيف تعامل الله مع من قال 
 

نا أوقال ،  اللهفهو أنكر وجود  باألرض ، الله فرعون أعظم من عصى

عراض نسائهم ، وظل أوهتك ،  إسرائيلبني  على ، وقتل أبناءألاربكم 

 رسل لهأف ، ه يتوبل ـ مازال يمهله لع الله، و ةسن ربعينأعلى تلك الحال 

  : قال تعالى ، نفر منهميَ ن معه ، لكي ال لي  بال أوصاهمموسى وهارون و

 ( أَْو يَْخَشىلَِي نا  لَعَل هُ يَتََذك رُ  فَقُواَل لَهُ قَْوال   *إِلَى فِْرَعْوَن إِن هُ َطغَى  اْذَهبَا )

ربكم نا ، أبمن يقول  اللهرحمة  تهكذا كان،  بالله عاند ولم يؤمنلكنه 

 لىاألع ربيويقول سبحان ، األعلى  فكيف ستكون رحمته بمن يسجد له 

ويقنط الناس من رحمتهر ج  غضب الله على من يح  
 

  على رجل يعصي اللهيمر كل يوم  رجل عابد ) الحديث بما معنى  : قال

 فقال ،نفسه ب العابد ستعظمهاف،  يفعل ذنب عظيموهو  عليه فمر ذات يومٍ 

 للهوقال احهما اروأقبض الله ـر الله لك ، فـفـوالله لن يغ، للعاصي  العابد

م كنت وصي عليها  أ ،رحمتي  عليم بسعةكنت أ، تي متحجر رح الم للعابد

     صحيح مسلم (دخلت ذلك العاصي الجنة برحمتي أو ،لقد أحبطت عملك 

ه ، بل افتح ل مجرم فال تستكثر عليه الرحمة وأو ضال أرأيت فاسق  ذاإف

يُْدِخُل َمن  ) قال تعالى :وال تقنطه .  اللهخبره عن رحمة أباب الرحمة و

مهما كان نوع ذنبه  ، رحمتهبحر يدخل من يريد  الله ( َرْحَمِتهِ  فِييََشاُء 

 ال تعلم قدرها . نتأ ةتحجر رحم وال تضيق الرحمة على العباد ،فال 
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ة إلى السماء ؟لماذا ينزل الله كل ليل  
 

 وليس جلنا وهو غني عن اأمن خر الليل إلى السماء ، أكل ليلة بالله ل ينز

فينتظر من يدعوه ليحقق له حاجاته ، ويغفر لمن يطلب منه بحاجتنا ، 

ينزُل اللهُ في كل ِ ليلٍة  )  : قال  . المغفرة ، ويتوب على من يريد التوبة

هل من ُمستغفٍر فأغفَر له  ، إلى سماِء الد نيا فيقوُل : هل من سائٍل فأُعِطيَه 

   الجامعصحيح  ( حتى يطلَع الفجرُ  ،هل من تائٍب فأتوَب عليه 

؟ رجل لم يعمل خيرا  قط  في حياته ماذا فعل الله به  

ن أمالئكته الله  مرأمل بحياته عمل فيه خيرا  ، مات فـرجل موحد لم يع

 لازأنه أ، وهو  ا  ال عمل صغيرإيبحثوا عن عمل يدخله الجنة ، فلم يجدوا 

في كفة  ضاعفهوهذا العمل  الله خذأن شوك عن طريق الناس ، فصغ

نزع رجل لم يعمل خيرا  قط غصن  )  : قال . الجنة الله الميزان ، فأدخله

   صحيح ابن حبان ( فشكر الله له بها فأدخله الجنة ، شوك عن الطريق

سم الله الودود ؟اى معن ما  
 

 ( َوُدود   َرِحيم  َواْستَْغِفُروا َرب ُكْم ثُم  تُوبُوا إِلَْيِه ۚ ِإن  َرب ِي  )قال تعالي : 

فمهما بلغ حب  أي كثير وشديد المحبة للعبد المؤمن ،: معنى الودود 

  للمؤمن من هذا الشخص  ةكثر محبأفالله أشد وخر ، آ لى شخٍص إ شخٍص 
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؟ل ـز وجـالله ع َحثياتِ  ماهي  
 

تي سبعيَن ألف ا ) قال :   ، ال وعَدني رب ِي سبحانَهُ أن يُْدِخَل الجن ةَ من أم 

، وثالُث حثياٍت من  ، مَع كل ِ ألٍف سبعوَن ألف ا ِحساَب عليهم وال عذابَ 

     االلباني في السلسلة الصحية هحوصحصحيح ابن ماجة  ( َحثياِت رب ِي عز  وجل  

 
 

سوف يقبض  فالله، خذ أو القبض باليد ألأي هي االله :   َحثياتِ  معنى 

بكرمه وعفوه وحنانه ، محمد ويدخلهم الجنة  ةمأ، من  ثالث مراتبيده 

 . ورحمته

 

 السمواتيطوي  اللهذا كان إ  ( بِيَِمينِهِ  َمْطِوي ات   َوالس َماَواتُ   ) قال تعالى : 

لها دد الذي سوف تشمـيمينه ، وكم العحجم فكيف ستكون  السبع بيمينه ،

ن أغلب هذه األمة افإن شاء الله  ،ثالث مرات  الله عندما يحثوايمينه 

 .الله عز وجل  َحثياتِ  سوف تشملها 

  
 

 

َم الل هُ عليِه  )  : قال د ا رسوُل الل ِه حر  من شِهَد أن ال إلهَ إال  الل هُ وأن  محم 

   صحيح مسلم ( الن ارَ 

 

 صحيح مسلم ( من مات وهو يعلُم أن ه ال إلهَ إال  اللهُ دخل الجن ةَ  )  : قال
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 الخاتمة 
 

 

دعوك أوال مرك بها ، آسهل عليك أمر المعصية وال أوفي النهاية أنا ال 

 الجنة و الرحمة والمغفرةردت أذا إبل  ، الله ةعلى رحم تكالإلاثم للكسل 

ج خرإو  مرك الله ، وهي الصالة بوقتها ، وصوم رمضانأ تباع ماابليك ـفع

ذا استطعت ، وكف شرك ولسانك عن إيذاء كل إوحج البيت ،  الزكاة

  فإن زلت نفسك والتوبة بعد كل ذنب ،ها ، لى أهلإورد الحقوق ، مخلوقاته 

  رجع إلى ربك ، وال تمل من التوبة مهما تكرر ذنبكواوتب ستر معصيتك اف

 . وال تقنط من رحمة ربك 
 

إِن   )قال تعالى  ثم اعمل حسنة تكفر بها عن سيئتك ، كما أمرك الله .

تكون سبأنك هكذا والله يبشرك إن كانت حياتك  ( اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الس يِ ئَاتِ 

 إِن  ال ِذينَ   ): تعالى  قال  سكان فردوسه األعلى بعد ان تنالك رحمته ،من 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا    ( َكانَْت لَُهْم َجن اُت اْلِفْرَدْوِس نُُزال   الص 

 
 

 

من أهل ال إله اال الله ، وأنك تشهد أن محمدا  رسول  ما دمت أنكوابشر 

أشهُد أْن ال إلَه إال اللهُ وأني  ) قال الله فلن يحجبك الله عن الجنة . 

   لمصحيح مس ( ال يلقى اللهَ بهما عبد  غيَر شاك ٍ فيُحجَب عن الجن ةِ  رسوُل اللِه 

ن يدخلك الله أد ـأنك من أهل جنته بعب مالقاتهالظن بالله قبل ثم أحسن 

صحيح  ( ال يموتَن  أَحُدكم إال  وهو يُحِسُن الظ ن  باللهِ  ) قال بسعة رحمته ، 

  مسلم
 

 

 

 

 تم بحمد الله وصلى الله وسلم على محمدا  بن عبدالله 
 


