
 اإلخالص

 الحمدهلل سبحانه وتعالى وأُثنً علٌه بما هو أهله ,

ًّ بعده , أبً وأمً ونفسً له الفدى  وأصّل وأُسلم على من ال نب

 علٌه الصالة والسالم

 المضٌّة لٌست لضٌّة عمل المضٌّة كلها هل لُبل عملن أم ال؟

 كل الناس تعمل لكن هنان لضٌّة اإلخالص , بإختصار

 أكثر رجل ال ٌفّكر وال ٌحمل هّم اإلخالص هو أكثر الناس مجّرد من

 اإلخالص , حسناً ماذا ٌعنً اإلخالص ؟

 هللا سبحانه وتعالى ٌمول فً ُمحكم التنزٌل فً صدر سورة الزمر التً تؤلم

 (تَنِزٌُل اْلِكتَابِ )

 أنظر للكالم ثمٌل

)ِ  )تَنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن اَّلله

 وهللا كل كلمة تؤلم , كل كلمة لها طْعم

ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِكٌِم(  )ِمَن اَّلله

 ماذا لال بعدها ؟

ٌَْن اْلِكتَاَب(  )إِنها أَنَزْلنَا إِلَ

 الكتاب هذا كله بمصصه ووعده ووعٌده ما أعمل به ؟

 ما الرسالة التً ٌحملها هذا المرآن

َ()فَاْعبُ   ِد اَّلله

 حسناً على أي طرٌمة ؟

ٌَن( َ ُمْخِلًصا لَهُ الدِّ  )فَاْعبُِد اَّلله

 ماذا لال بعدها ؟ هذه تكفً أن تُرٌن أن العبادة إن لم تُكن خالصة لن تُمبل

 ( أَلَا)

 هللا ٌحتاج ٌُنبّه فً المرآن ؟ هللا ٌمول أال ألجل أن ٌُنبّهن

)ِ  )أاََل َّلِله

 ما الذي هلل ؟

ٌ  ( نُ ) الدِّ

 أي دٌن ؟ كلنا دٌننا اإلسالم

ٌُن اْلَخاِلُص( ِ الدِّ  )أاَل َّلِله

 أي أن أي عمل ال تحمل فٌه هم اإلخالص لٌس هلل بعض الناس

 ٌمول ما الذي ٌتحدّثون به هؤالء ! هذه لٌست مشكله , لٌست مشكله أن تمول

ًّ وعلى األرض لم تَزل صفحتُن مفتوحة  اآلن عن ماذا ٌتحدث هذا مادُمت ح
 تستطٌع التعدٌل , لكن المشكله أننا نموت و لم نعلّم ألجل هذا هللا سبحانه ٌمول

ِ َما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَِسبُونَ ) َن اَّلله  (َوبَدَا لَُهم ّمِ

 وكان متولّع إن كل هذه األعمال فً الٌمٌن فوجئ أنه كان ٌعمل أعمال وللبه

 ٌذهب ٌمٌناً وٌساراً! وهللا الذي ال إله غٌره وال رب سواه ألسم باهلل لن أنطك

 بحرف واسأل هللا هلالج لج أن ٌرزلنً الصدق فٌما ألول وهللا لن أتكلم



 نفسً فخذوها أو دعوها ,بكلمه إال أُخاطب بها نفسً وأُحب لكم ما أُحب ل

 ما معنى هذا الكالم ؟ معنى هذا الكالم من أفضل واحد فً هذه الدُّنٌا ؟

 دمحم علٌه الصالة والسالم وهو أتمى الناس الذٌن خلمهم رّب العالمٌن

 من لدُن آدم إلى أن ٌفنى آخر رجل ال ٌوجد للب ٌخاف رب العالمٌن مثل

 ب أخشى منه كما لالللب دمحم علٌه الصالة والسالم وال لل

 " أنا أتماكم هلل وأخشاكم "

 أي ال ٌوجد أحد ٌخاف هللا وٌخشاه مثل دمحم علٌه الصالة والسالم أبداً 

 وال أحد عمل بالشكر كـ محمٍد علٌه الصالة والسالم , مع ذلن أُوصل له

 الرسالة فً سورة الزمر التً هذه ُممدّمتها فً سٌاق اآلٌات لال

( ًَ ٌْنَ  َولَمَْد أُوِح  (إِلَ

 أي نزل جبرٌل إلٌن ٌا رسول هللا ولال لن كلمات

 (َوإِلَى الهِذٌَن ِمن َلْبِلنَ )

 أي كل الرسل الذٌن سبموا النبً علٌه الصالة والسالم هذه الرسالة

 وصلتهم جمٌعهم

 (لَئِْن أَْشَرْكتَ )

 الشرن ٌا جماعة لٌس بأن ألعد أمام صنٍم وأعبده ! أنا أعمل اآلن

 وأنا أتكلم للبً ذهب للشٌخ ناصر أو الشٌخ غازي هذا أسمه شرن!

ًّ لكن هللا ماذا لال ؟  شرن خف

ٌَْن َوإِلَى الهِذٌَن ِمن َلْبِلَن لَئِْن أَْشَرْكتَ ) ًَ إِلَ  ( َولَمَْد أُوِح

 ماذا سٌحدث ألعمالن التً كأمثال الجبال ؟ والتموى التً لم دخلت فً أحدٍ 

 المثلن ٌا رسول هللا ؟ ل

 (لٌََْحَبَطنه َعَملُنَ  لَئِْن أَْشَرْكتَ )

 وهللا رسالتن كلها ودعوتن كلها وتعذٌبن ٌا رسول هللا وهجرتن ٌا رسول هللا

والدم الذي نزف وأنت مطرود من الطائف والهّم والشّج فً الرأس والنواجذ 
 المكسورة والرباعٌّه ! جمٌعها مجان

ٌَْحَبَطنه َعَملَُن َولَتَُكونَنه ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ   )لَئِْن أَْشَرْكَت لَ

ْن الشهاِكِرٌَن( َ فَاْعبُْد َوُكن ّمِ  بَِل اَّلله

ما عاللة هذا بهذا ؟ لماذا لم ٌمول المستغفرٌن أو الصائمٌن لماذا من الشاكرٌن ؟ 
سنة بال إله إال هللا ,  هذا الذي جعل النبً علٌه الصالة والسالم ٌدعو ثالث عشرة

ء الملوب لبل أن تُصلًّ وتصوم , تتهٌّأ لمن أُصلًّ ؟ هللا ماذا لال ؟ ًّ  ٌه

 هل لال لُل ال إله إال هللا فً سورة دمحم ؟ لال

( )ُ هَ إاِله اَّلله  فَاْعلَْم أَنههُ اَل إِلََٰ

 ألجل هذا ٌمول البخاري رحمه هللا باُب العلم لبل المول والعمل ,

لبل أن تعمل وتُصلًّ تحمل هّم اإلخالص وأنت فً الصالة تحمل هّم اإلخالص , 
 وإذا إنتٌهت من الصالة تحمل هّم اإلخالص , ألجل هذا تستغفر بعد

 كل عبادة لال

)ُ هَ إاِله اَّلله  )فَاْعلَْم أَنههُ اَل إِلََٰ



 إذا تعلّمت ما معنى ال إله إال هللا ,

 ذا تعلّمت ستكتشف أنه هنان أعمال كثٌرةو أنه ال ٌنفر للبن ألحد , إ

 كانت ذاهبةً ٌمنةً وٌسرة فتحتاج تستغفر علٌها , ألجل هذا النبً

 علٌه الصالة والسالم لال

 " إنما األعمال بالنٌّات , وإنما لكل امرأٍ ما نوى "

 ما معنى هذا الحدٌث ؟ هل األولى كالثانٌة ما الفرق ؟

 لمثال بسٌط والشٌخ ابن عثٌمٌن ٌمو

 " والراجح أنها لٌست واحده "

 ما معنى هذا الكالم ؟ مثالً ذهبُت أنا والشٌخ وأتفمنا نتصدّق أنا بـ رٌا ل

 وهو بـ لاير , الشٌخ متصدّق ألجل أنه ٌملن لاير زائد! وخارج المحفظة ,

 فتصدّق به ألنه زائد , أما أنا تصدّلت بلاير وأنا فً لراره نفسً أنًّ ألول

 مد أنًّ لم أستطع المٌام إال بن , وال أجرى الدماء فً عرولًٌا رّبِ لن الح

 إال أنت , وال جعلنً مسلم إال أنت , ولم ٌهِدنً إلى السنة إال أنت ,

 وال أعطانً هذا المال إال أنت , وأنّن لو شئت ٌا رب جعلتنً أنا الُمتصدّق

 علٌه , فهو اآلن ُملئ بالفمر وٌرٌد أن ٌشكر هللا مع أنّه عمل عمالً صالح!

ْن الشهاِكِرٌَن( َ فَاْعبُْد َوُكن ّمِ  )بَِل اَّلله

 فأنا اآلن أتٌت وأعطٌت اللاير و أنا واثك اللاير لٌس فٌه به وال معروف ,

 اللاير أصالً لم ٌأِت من عندي أنا بل من عند هللا فأنا أتٌت بنٌّه

 إن هللا سبحانه وتعالى هو أعطانً المال ولال أعِطه وأعطٌن أكثر

 أنت ما الذي لن ؟ لٌس لن شًء أصالً , تصدّلنا على الفمٌر أن والشٌخ

 وخرجنا من المسجد ولال " ٌحمد ربه أعطٌناه لاير " وأنا خرجت وللت وهللا

ًّ " , هذا لفٌر ٌرٌد منًّ لاير   أن فمٌرإنًّ ٌا رب أفمر إلٌن من هذا إل

 أرٌد منن الجنة , أرأٌتم كٌف النواٌا ؟ العمل واحد فإذاً أنا والشٌخ إتّفمنا

 إنما األعمال بالنٌّات تصدّلنا وكلنا فً نٌّتنا رحمه لكن

 " لكل امرأ ما نوى "

 أنا نوٌت أشٌاء كثٌرة , هذه النواٌا تُجعل فً المٌزان , ألجل هذا

 ٌحاسبن علٌها إال هللا, الملب هذا عضوالنٌة هذه ألحد ٌراها, ال أحد ٌراها ل

 أخطر عضو فً العالم, وألجل هذا علٌه المدار كلّه, علٌه إما ان تدخل الجنة

 أو النار, لماذا أستطٌع اآلن ٌا جماعة أن أأمر لسانً فٌتحرن, صحٌح

ٌمول ما أرٌده أنا, ما أرٌده أنا ٌموله, ٌدي تتحرن! تتحرن ,جسمً ٌركع!ٌركع, 
 ٌتأخر وألول له أرفع ٌرفع, أسجد ٌسجد, أرفع ٌرفع, لكن وألول له ال

 ال أستطٌع أن ألول لملبً أخشع فٌخشع! صحٌح! ,عضو ال تملكه أنت ال ٌملكه

 !ملسو هيلع هللا ىلص إال هللا ألجل هذا جعل هللا هذا العضو لٌس فً ٌدن, حتى للب دمحم

 ) َولَْوال أَْن ثَبهتْنَاَن (

 بكل هذه األعمال ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌمل لوال أنن أنت ثبت رغم أنه الرسول

 لم ٌثبت بنفسه, لال

ٌْئًا لَِلٌال ( ٌِْهْم َش  )َولَْوال أَْن ثَبهتْنَاَن لَمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَ



 الرسالة وإال ! فصار أكثر دعائه ماذا ! ملسو هيلع هللا ىلص لو ثبته هللا! فهم النبً

 "ٌامملب الملوب واألبصار ثبّت للبً "

 ألنه ال ٌثبت بنفسه وال أستطٌع أن أثبته أنا فأسأل هللا أن ٌثبت للوبنا على

 اإلخالص, الشٌخ دمحم حسٌن ٌعموب ٌمول كالم جمٌل :

 % ٌمول اآلن79" أنت لو سألت زوجتن كم تحبٌنً ! لالت لن 

 أٌن ذهبت 3أنت بتمول الـ  79% كثٌرة! ٌمول أنت لن تفكر فً الـ79

 ونصف 1ونصف لولد الجٌران و 1% 3لالت الـ , وإال! متفمٌن , لو

 إلبن عمً ماذا ستعمل! ٌمول سألضً علٌها فالشاهد ٌمول هذا إنسان

 مخلوق ضعٌف, ماذا أعطٌت زوجتن أعطٌتها عٌن أو للب أو كبدن أو رجلن

 هو أنت تزوجتها وأنت كسبان, الشاهد هذا وأنت لم ٌمبل معه شرٌن

  سبحانه وتعالى ٌمول فً الحدٌث المدسًفكٌف باهلل عز وجل ! ألجل هذا هللا

 ٌمول :

 ) أنا أغنى الشركاء(

 الحظ لم ٌمل غنً ! هو غنً سبحانه لكن حٌنما أتت لضٌة اإلخالص

 ولضٌة العمل لً أو لٌس لً لال :

 ) أنا أغنى الشركاء عن الشرن(

 ثم فّصل ماذا ٌعنً الشرن ؟ فّصلن أن المضٌة لٌست لضٌة عبادة أصنام لال

 ) من عمل عمالً(

 أي عمل صلٌنا تراوٌح ! صلٌنا تراوٌح, اآلن جالسٌن فً مجلس ذكر شخص

 ٌتكلم والناس ٌسمعون, نسمع ماذا ! نسمع ذكر هللا سبحانه وتعالى, هذا به نٌة

 لال

 ) من عمل عمالً أشرن فٌه معً غٌري(

 ٌعنً هللا ٌثبت أن العمل هلل, العمل هلل لال

 ) أشرن فٌه معً(

 أشركنً أنا مع غٌري ال, لال لم ٌمل

 ) أشرن فٌه معً غٌري(

 % 9% هلل سبحانه وتعالى و79ٌعنً األصل هلل ومن معه ٌعنً ٌمكن 

 فمط بس لال, ماذا لال له ! لال

 ) تركته(

 أنظر الكلمة األولى

 لّماذا هللا سبحانه وتعالى تركن أٌن ستذهب ! إذا تركن هللا, لال

 ) تركته وشركه(

 ٌعنً أي لضٌة تعملها لغٌر هللا عز وجل أو مع هللا, مثل ماجاء الصحابً

 : ملسو هيلع هللا ىلص فمال للرسول

 " إن أحدنا لٌتصدق لٌرضً هللا وٌمدحه الناس "

 . هلالج لج لال " إن هللا الٌمبل عمالً شوِرن فٌه معه غٌره "

 فإذاً الشاهد طبعا بعض الناس ٌفهم كالمنا هذا الدعوة دامت كذا مثل مالال



 الد : بدون عمل, ٌعنً تخٌل شخص أتى ٌصلً ركعتٌن ٌتسنن ثم ٌمولالشٌخ خ

 أنا ٌاشٌخ سمعت "أضبط أمورن فإذاً الناس موجودٌن لال بدون السنّة

نسلم منها, هذا ترن العمل رٌاء لال ورطونا اآلن إن عملنا رٌاء وإن لم نعمل رٌاء, 
لماذا ! ألنن تركت العمل ألجل من! ألجل الناس وترن العمل الجل الناس مخافة 

 الرٌاء رٌاء.

 أنا كنت جالس أنا والشٌخ عصام العوٌد هللا ٌحفظه مع الشٌخ عبدهللا الجبرٌن

موات المسلمٌن أجمعٌن أتى شخص شاب سأل نفس هذا علٌه رحمة هللا وعلى أ
 السؤال لال ٌا شٌخ أنا اآلن إذا أتٌت أصلً ورأٌت الناس فً المسجد وأتٌت

 أصلً السنّة أرٌد أن أطٌل لكن ٌأتٌنً إبلٌس ٌمول طولت فٌمول ٌا شٌخ

 رأٌت إنً أتركها وألول لن أصلٌها الشٌخ عالم رحمة هللا لال كالم جمٌل

 الم درس لال :" ٌا بنً إذا أصبحت فً البٌت وتصلً لوحدنكالم لوي ك

 أِطل ألجل إذا أطلت أمام الناس وجاءن لال أنت اآلن تطٌل تمول له هذه

 هً صالتً لوحدي أو عندي عشرٌن شخص " أعٌد لال

 أنت فً بٌتن إذا صلٌت لوحدن وال أحد ٌران إال هللا أِطل فً صالتن كأن

 وجل أعظم من الناس كلهم, ألجل إذا أتٌت أمامالعالم عندن فكٌف باهلل عز 

الناس وأطلت وأنت ساجد أتان إبلٌس ٌمول بجانبن شٌخ ٌنظر إلٌن تمول هذه 
 صالتً وأنا لٌس عندي أحد " فإذاً أنت أرتحت, غٌر المخلص هو الذي ٌتأذى,

 وهو ساجد ٌمول أطلت أو لم أطل رأونً , أجعل عملن هلل فً خلواتن

 له الناس, فإذا المضٌة لدٌن أصال ال تحمل همها.فال ٌهمن ما ٌمو

 حسناً هنان سؤال مهم : لماذا الشخص ٌرائً بعمله؟

 سمعت الشٌخ أبو عبدالكرٌم ٌمول : " نرٌد نضبط للوبنا "

 وأنا ألول للشٌخ الحبٌب الغالً أبوعبدالكرٌم ٌمول "نرٌد نضبط للوبنا

 " ونمول "هل نستطٌع نضبط للوبنا ؟ نستطٌع ؟ نحن سبب لكن

 ال أحد ٌستطٌع ضبط الملوب إال ربً ,هنان أسباب توصلنا إلى هذا,

 لبل اإلجابة على السؤال لماذا الشخص ٌرائً؟ هل المرائً ٌعلم أنه مرائً؟

 ال هذه المشكلة , المشكلة أنه ال ٌعلم, أنا اآلن أعرف أنً سرلت ستجدنً

 فر ,أعرف أنً نظرت إلى حرام ستجدنً أستغفر, لكن إنً أعمل عملأستغ

 حسن وال أعرف هل أنا رآئٌت أم لم أرائً! هذه المشكلة ,

 ملسو هيلع هللا ىلص هذا هو السؤال الذي سأله أبو بكر رضً هللا عنه , النبً

 جالس هو وأبو بكر رضً هللا عنه فٌعطً الّصدٌك, الصدٌك الذي أعماله

ٌرجو أحداً من البشر بتزكٌة من هللا عز وجل وسنذكر  كلها خالصة هلل عز وجل, لم

 :ٌا أبابكر الشرن فً أمتً! ملسو هيلع هللا ىلص التزكٌة بإذن هللا, فٌمول له النبً

 الحظ لم ٌمل أمة الٌهود والنصارى لال أمتً, وأمتً هنا ممصود بها أمة الدعوة

 أم أمة اإلجابة ! أمة اإلجابة هنان أمة دعوة كل العالم أمة دعوة اآلن

 ا أَْرَسْلنَاَن إاِله َرْحَمةً ِلْلعَالَِمٌَن()َومَ 

 لكن ٌمصد أتباعه, ٌمول : " الشرن فً أمتً " ماذا لال!

 " أخفى من دبٌب النمل " ما معنى هذا الكالم! ,تخٌل أن هنان نملة ذهبت



 وأتت بٌننا ثم ذهبت نحن ال ندري عنها, ٌعنً هذه هً المشكلة.

 فالشاهد أنن ال تعلم أنت, أبو بكر رضً هللا عنه أنظر إلى أسئلته!

 لم ٌمل ٌا رسول هللا مثل النملة ! سأل أسئلة ال داعً لها, تجد الشخص

 نملة كبٌرة ملسو هيلع هللا ىلص ٌسأل أسئلة ال دخل لها فً إصالح للبه, لم ٌمل للرسول

 ه لالأو صغٌرة, سوداء أو حمراء, الرجل ٌرٌد أن ٌنجو رضً هللا عنه وأرضا

 ٌا رسول هللا مثل ما لال الشٌخ لال , ما المخرج ! ماذا نفعل!

 ٌمول اآلن بما أن خرج منن ٌا رسول هللا فهو حك,

 الموضوع خفً جداً لكن أنا ماذا أفعل ألصلح هذه األمور كلها,

ً ملسو هيلع هللا ىلص ماذا لال النبً  ! أعطاه حل. أنا اآلن أسأل نفسً و أسالكم جمٌعا

 روحً له الفداء هل نحن إمتثلناه؟ ملسو هيلع هللا ىلص به دمحم هذا الحل النبوي الذي نطك

 كم فً الٌوم؟ ملسو هيلع هللا ىلص أم لم نمتثله؟ وأننا جمٌعنا نعمل الدعاء الذي لاله الرسول

 : " ٌا أبا بكر لل " ماذا ألول! " اللهم إنً أعوذ بن " ملسو هيلع هللا ىلص ,لال النبً

 أنظر لم ٌتعوذ بأي أحد إستجار باهلل عز وجل الموضوع خطٌر.

 ٌعنً أنت اآلن إذا أتت نار فً وجهن تستجٌر سٌأتٌن حادث اآلن

 فً وجهن السٌارة تجدن ترٌد آٌّة ساتر تجد نفسن تنتفض

 لال: لل

 )اللهم إنً أعوذ بن(

 ٌعنً أستجٌر بن ٌا رب ال أحد ٌجٌرنً إال أنت , أعوذ بن ماذا ؟

 )أن أشرن بن شٌئاً أعلمه (

 ٌعنً شًء واحد ٌعنً وأنا أصلً فرض واحد وال حركة

 واحدة فً الصالة وال ثانٌة فً الصالة

 ) أشرن بن شٌئاً أعلمه (

 ٌعنً أنا أعلم أنن تنظر إلً فأنا أعلم وعملت نفسً خاشع

 ) وأستغفرن مما ال أعلمه (

 ٌعنً هنان أشٌاء ال أعلم عنها ٌا رب إنن تغفرها لً

 دنا فً صالتنا لبل للٌل؟ كل واحد ٌسأل نفسه؟كم مرة دعوناها فً سجو

 لال:

 )اللهم إنً أعوذ (

 الكالم نرٌد نموله من الملب ألجل ذلن الملب هذا ال ٌملكه إال هللا

 فنرٌد نستعٌن ال أحد ٌستطٌع ٌعٌنن علٌها حتى لو الرسول

 لم ٌمت ال ٌستطٌع ٌجٌرن به ! -صلى هللا علٌه وسلّم-

 عز وجل ألجل ذلنال أحد ٌستطٌع إال هللا 

 )اللهم إنً أعوذ بن أن أشرن بن شٌئاً أعلمه, وأستغفرن مما ال أعلمه(

 البد نركز على هذه المضٌة الذي ال ٌهمه اإلخالص هو وهللا لٌس

 مخلص الذي ال ٌحمل هم اإلخالص لٌس بمخلص فكم واحد منا

 ٌعنً كما لال سفٌان الثوري رحمه هللا ]سفٌان إمام الحدٌث[ ٌمول:

 شربت بولً ثالث مرات فً طلب الحدٌث ()



 ما معنى هذا الكالم ؟ ٌعنً ٌسافر ألجل ٌأخذ حدٌث من النبً

 علٌه الصالة والسالم وهو ذاهب إنمطع الماء الذي معه إنتهى فلم ٌجد ماء

 سٌموت فأجلّكم هللا ٌتبّول وٌشرب إلى أن ٌصل ٌمول ولٌس لدٌه مشكلة

 هذه لدرت علٌها ٌمول:

 )ما عالجت شٌئاً فً حٌاتً مثل نٌّتً أرفعها هلل فتملب لفالن

 وفالن ثم أجاهد نفسً وأرفعها هلل ثم تملب(

 ٌمول ٌعنً عادي عندي جاهدت نفسً فً هذه السفرات ولو لم أجد ما

 وما أستطعت على نٌتً أجاهدها, فالمضٌة ترٌد للٌل من المجاهدة ,

 سان ٌرائً؟السؤال مازال مطروح ما الذي ٌجعل االن

 ما الذي ٌجعلنً أعمل ذلن ؟ أطلت بصالتً ما الذي جعلنً أعمل ذلن؟

 تصدلت و أرٌدن ترانً ؟ ما الذي جعلنً أعمل ذلن ؟

 ما الذي ٌجعل اإلنسان ٌرائً؟ ٌرٌد المدح هذا شخص ٌرٌد الناس ٌمدحونه

 وٌثنون علٌه ضعف اإلٌمان تحسٌن الصورة ٌكسب مدٌره فً العمل

 لها طلب للدنٌا حسناً أنت إذا كسبت ثناء الناس لالواٌعنى ترٌدها ك

 وهللا فالن كوٌس حسناً وماذا ؟ لالوا لن أنت بطل أفضل واحد أفضل

 الصالحٌن أنت ثم ؟ البد نسأل أنفسنا لماذا ؟ وثم ؟ ما أكثر شًء ٌعطٌن إٌاه ؟

 إنه سٌمول لن كلمتٌن فمط! هذا أكثر شًء سٌعطٌن إٌاه!

 ألل شًء سٌعطٌن إٌاه هللا عز وجل ألل شًء أن ٌكون لن مثل ملن

 عشرة من ملون األرض ملون الدنٌا ألل شًء سٌعطٌن إٌاه ألجل ذلن

 ألل واحد فً الجنة ٌظن أنه لٌس به أحد بالجنة

 والنبً علٌه الصالة والسالم من زٌادة النعٌم ,

 شًء سٌعطٌن إٌاهفإذاً هذا أكثر شًء سٌعطٌن إٌاه ابن آدم وهذا ألل 

 رب العالمٌن , فاألمر الثانً : هل الثناء هذا الكلمتٌن حتى الكلمتٌن التً

 سٌمولها ذا هل هً بٌده؟ أو بٌد رب العالمٌن ؟ ألجل ذلن بعض

 األحٌان تجد نفسن تعمل أعمال ثم تفاجأ لم ٌمدحن أحد!

 هم أكٌد لم ٌرونً ! ال رأون لكن هللا عز وجل أزال هذا األمر ,

 عٌده ثالث مرات , حسناً ما رأٌكم نرى الحال هذا فً المرآن,ٌ

 المرآن لم ٌترن شًء! لال هللا عز وجل

لَْت(  )ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمه فُّصِ

 لٌس السور اآلٌات كل آٌة محكمة

لَْت ِمن لهدُْن َحِكٌٍم َخِبٌٍر(  )ثُمه فُّصِ

ْلنَاهُ( ٍء فَصه ًْ  )َوُكله َش

 لم ٌمل ذكرناه

ْلنَاهُ تَْفِصٌاًل(  )فَصه

 ابن المٌم علٌه رحمة هللا لال كالم جمٌل ٌمول:

 ) للب من ترائٌه بٌد من أعرضت عنه! (

 , ٌمول اآلن الذي أنت ترٌده ٌمدحن للبه وهو كله بٌد الذي أنت تعرض



 عنه لال: فأنت ال كسبت الذي رأٌته وال كسبت رب العالمٌن !

 هذا واضح جلً إن بما أن للوب الناس بٌد الذي حسناً فً المرآن

 أنت تعرض عنه , ما نخلص حتى نفهم المضٌة بالمرآن , هللا عز وجل

 لماذا ٌمول!

 )لَُهْم لُلُوٌب اله ٌَْفمَُهوَن بَِها(

 هو لدٌه للب لكن لٌس فاهم ما المضٌة! ٌعنً اآلن نحن لو فهمنا

 ٌعطٌن ربً ؟كم أكثر واحد سٌعطٌن فالن ؟ وما ألل شًء س

 بدأت تعرف توازن ألجل ذلن فً ٌوم المٌامة لال هللا عز وجل

ِ إِْن ُكنها لَِفً َضاَلٍل ُمِبٌٍن(  )تَاَّلله

 إذا رأو المضٌة , هذا الذي كنت أجامله وأعمل أمامه وأرائٌه عاري

 أمامً ٌوم المٌامة, الشٌخ العاّلمة الذي كنت ترائً ألجله ٌأتٌن عاري

 وترا رب العالمٌن الذي أنت أعرضت عنه وأتٌت لٌس علٌه لباس!

 عند هذا العاري , لال هللا عز وجل ٌمولون

ِ إِْن ُكنها لَِفً َضاَلٍل ُمِبٌٍن(  )تَاَّلله

ٌُكْم بَِرِبّ اْلعَالَِمٌَن(  ) إِْذ نَُسِوّ

 ٌمول أنا أفكر فً مدحن أنت ونسٌت مدح هللا وثنائه فً المأل األعلى

 عند جبرٌل ومٌكائٌل وإسرافٌل إذا رضً وأسأل هللا أن ٌرضى عنا

 وٌرضٌنا , سبعة , ألجل نعرف كٌف مشكلتنا وهللا ال نعرف كٌف

 نتعامل مع هللا؟ تصّورات خاطئة عندنا ألجل ذلن لال هللا

ٌَْعلَُموَن ( ِكنه أَْكثََر النهاِس اَل   )َولََٰ

 ٌعنً هو فاهم خطأ ٌمشً فً الدنٌا وهو فاهم خطأ

 وٌجامل الناس وهو فاهم خطأ وٌرائً الناس وفاهم خطأ نسً للبه

 عن هذه السبعة ألجل ٌخبرن سبحانه وتعالى-لال هللا عز وجل

 أن المضٌة فً ٌدي , ٌعنً هل حب الناس فً ٌدهم ؟ ٌعنً أنت ألجل

 رسالة من وحدة تمولتحبنً أنت تملن للبن ؟ ما تستطٌع أتتنً 

 جلست مع زوجً كم سنة وغصبونً أهلً علٌه وهللا ٌا شٌخ

 لم أستطع أحبه , تمول طٌب معً وكل شًء وكرٌم لكن

 لم أستطع أحبه , الملوب البد نفهم وهللا لو ما نخرج من هذا اللماء كله

 ومن الدنٌا هذه كلها إال فاهمٌن المضٌة لكفت و تستاهل إننا نخرج بها

 البد نفهم نحن أول شًء صح ألجل نعمل صح إذا أنت عندنٌعنً 

 تصور خطأ ستعمل خطأ إذا عندن تصور صح إذا عرفت من هو هللا

 ومن هم الخلك ستبدأ تتحرن بهذه المضٌة , ألجل ٌحبنً الشٌخ هل أنت

 تملن للبن ألجل تحبنً ؟ وهللا ال تستطٌع ألجل ذلن هللا عز وجل لال

ُن ُودًّا ()إِنه الهِذٌَن آَمنُ  ْحَمَٰ اِلَحاِت َسٌَْجعَُل لَُهُم الره  وا َوَعِملُوا الصه

 ٌعنً لٌس أنت الذي تجعل الناس ٌحبونن أنت صلّحها هً ,

 هً ال تأتً هً من بشر لبشر, من فمٌر لفمٌر ,

 هً تذهب لعمله وإٌمانه وعمله الصالح هلل ثم هللا الذي ٌنزل المبول والحب



 علٌه رحمة هللا أعطانا فلوس؟ فً للوب العباد, ابن باز

 وهللا إننا نحب ابن باز غصب علٌنا غصب وهللا إنن تحبه غصب ,

 ابن عثٌمٌن علٌه رحمة هللا ابن المٌم ابن تٌمٌة غصب علٌن تحبه غصب

 أنا أعرف شخص ٌأخذ عمرة كل سنة فً رمضان عن ابن المٌم

 لناس غصب علٌهموهللا ٌأخذها عن ابن المٌم لم ٌراه لكن هللا سخر للوب ا

 ٌا سالم أصلحها مع هللا , البد نفهم المضٌة هذه أنت ما ثناء الناس

 وحب الناس ما ٌأتٌن هو كذا أنت منهم لهم كان هللا لال

 نفسهم وداألإن الذٌن ءامنوا وعملوا الصالحات سٌجعلون هم 

 للب من ترائٌه بٌد من عرفت عنه حسناً إذا فهمنا المضٌة هذه

 مٌنا إنً ما أكسب للبن ألجل أعمل العمل أمامنإذا أنت تعرف ٌ

 أنا بٌنً وبٌن ربً حسناً سبعة ذكرهم هللا فً المرآن سبع أشخاص جاءوا

 والحدٌث فً الصحٌح جاءوا عند النبً علٌه الصالة والسالم

 ما رآهم إال هللا عز وجل فً خلواتهم أتو لبٌوتهم وودعوا أهلهم

 وودعوا أبنائهم ودع أمه وأبٌه وأهله أٌن سٌذهب ؟

 عنده برنامج مشارن فٌه أو تجارة سٌرجع ؟

 هلهم لن ترونا بعد هذا الٌوم إال أن ٌشاء هللا أٌن ذهبوا ؟أللالوا 

 ذهبوا عند النبً علٌه الصالة والسالم لالوا ٌا رسول هللا :

 زاد ورحل جاٌٌن إن هذه الرلاب فً سبٌل هللا ال نرٌد نرجع ألبنائنا

 فمط نرٌد ماذا بعٌر وأكل ٌوصلنا إلى أن نماتل فً سبٌل هللا

 ماذا لال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لال : إرجعوا ال أجد

 ما أحمل ما عندي راحت كل واحد أخذ بعٌر مالكم وال بعٌر

 ٌة وكأنن ترا بالصوت والصورة ٌمول هللاحسناً هللا ٌمول هذه اآل

 )َوالَ َعلَى الهِذٌَن إِذَا َما أَتَْوَن(

 النبً علٌه الصالة والسالم والف والسبعة أتو

 )َوالَ َعلَى الهِذٌَن إِذَا َما أَتَْوَن ِلتَْحِملَُهْم(

 أناس ٌرٌدونن توصلهم إلى مكان ٌمدمون فٌه أغلی ما فٌهم

 الروح فً سبٌل هللا

ٌِْه( لُْلَت الَ أَِجدُ َما أَْحِملُُكمْ )  َعلَ

 ن هم معذورون حسناً حٌنما تولواآلماذا حصل ؟ تولوا سبحان هللا ا

 النبً علٌه الصالة والسالم ٌرى أعٌنهم اآلن ؟

 ال ٌرى أعٌنهم تفٌض لٌس دمعة أو دمعتٌن تفٌض سٌل

 تَِفٌُض ِمَن الدهْمعِ( )

  لم ٌرى دموعهمن النبً ملسو هيلع هللا ىلصآلحسناً ا

 نهم هم ال ٌرٌدون النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌرى دموعهمأل

 ٌعنً ٌا رسول هللا نحن متحسرٌن وهللا العظٌم علی متحسرٌن

 علی الجهاد واألجر ما بكوا

أَْعٌُنُُهْم تَِفٌُض ِمَن الدهْمعِ   ( )تََولهواْ وه



 حسناً لو شخص رآهم من أمام ورآى هذه الدموع تنزل لال ما هذه

 الدموع لٌس هلل هذه أمام النبً ملسو هيلع هللا ىلص هللا عز وجل ٌمول :

 ( )َحَزنًا

 هذه الدموع صدق حسناً هم لم ٌمولوا ولم ٌعملوا شًء أنظر هللا أظهر

 لأمر أخفوه ألجل ذلن عمر بن الخطاب حٌنما رجعوا للمدٌنة أو

 ما ٌدخلون المدٌنة لال النبً علٌه الصالة والسالم

 لواما ما وطأتم وادٌا وال نلتم من عدو نٌالأل" إن فً المدٌنة 

 وال تصدلتم صدلة وال سرتم مسٌر إال كانوا معكم "

 عمر بن الخطاب كاد ٌجن عمر بن الخطاب لال : ٌا رسول هللا

 وأحدنا من العطش ٌنزل من نالته فٌنحرها لٌشرب ماءها من شدة العطش

 وهللا إنا نخاف أن نلتفت ٌخاف أحدنا ٌلتفت تنمطع رلبته من رٌمه ناشف لال :

 نعم هؤالء السبعة لال هللا :

 ( )إاِله ُكتَِب لَُهم بِِه َعَمٌل َصاِلحٌ 

 فوا عملهموهم لم ٌذهبوا أنظر فً الجهة الممابلة ٌعنً هؤالء أخ

 وأظهره هللا حسناً هنان ناس أتو للنبً ملسو هيلع هللا ىلص

 لالوا : دخل مجموعة لالوا نشهد إنن لرسول هللا بأبً أنت وأمً ٌا دمحم

 ٌا رسول هللا ٌا حبٌب هللا أظهروا الخٌر ماذا لال هللا ؟ لال

ُ ٌَْشَهدُ إِنه  ٌَْعلَُم إِنهَن لََرُسولُهُ َواَّلله  ُ  ( اْلُمنَافِِمٌَن لََكاِذبُونَ  )َواَّلله

 حسناً هم ماذا لالوا لالوا كذب هم ؟ لالوا إنن لرسول هللا كالم صدق أو كالم

 صح وال خطأ ؟ كالم صح لكن حٌنما فسدت النٌة لالوا كالم ال ٌعنونه

 هم فً صدورهم هللا فضحهم فً المرآن ولٌس أذل من سورة البمرة

ِ َوبِاْلٌَْوِم اآْلِخرِ )َوِمَن النهاِس َمْن ٌَمُوُل   ) آَمنها بِاَّلله

 وأن هنان لبر و جنة ونار لال

 (َوَما ُهْم بُِمْؤِمنٌِن(

 ٌعنً المضٌة لٌست لضٌة ماذا ستصبح أنت نعم بالنمٌض وكلها

 ال تفسدوا فً األرض إنما نحن مصلحون أال إنهم هم وتأكٌدات كٌف

 هذا األمر ٌجعلن وأنت تمرأ المرآن إذا كنت تتدبر أنه لٌس أنا الذي أجعل

 الناس ٌتكلمون عنً أنت فمط أصلحها مع ربً مثل ما لال الشٌخ وربً

 ٌزٌنها لن كانت المضٌة فً المرآن ٌعنً كانت تبٌن فً المرآن إن هذا

 صادق وهذا المنافك الذي دخل علٌن كاذب وهؤالء السبعة الذٌن أتون

 صادلٌن اآلن حسناً ما فٌه لرآن ٌعنً حٌنما جاء أبو بكر رضً هللا عنه

 كان ٌعتك العبٌد الضعاف ٌرى أضعف ناس وٌعتمهم ماذا جاءه

 أبٌه ماذا لال له ؟ لال له : مالن ٌمول :ماذا بن أنت أنهٌت فلوسن كلها

 علی هؤالء الضعفاء لال : مالن تعتك الضفعاء ؟ أال تعتك ناس ألوٌاء

 عونن إذا أنملبت علٌن لرٌش ؟ ٌعنً أعتك ناس علی األلل نشٌطٌنٌنف

 ناس ألوٌاء إذا أنملبت لرٌش علی األلل ٌدافعون عنن ماذا لال ؟

 لم ٌمل: ٌا أبً أرٌد رضی ربً عنً وأرٌد الخٌر ال ماذا لال ؟



 لال : ٌا أبت , ثالث كلمات إنما أردت ما أردت , ٌعنً أنت فً

 ً وأنا أرٌد ربً ٌدافع عنً أنت ترٌد الدنٌاترٌد الناس ٌدافعون عن

 والضعفاء الذٌن تراهم ألوٌاء وأنا أرٌد الموي العزٌز لال :

 إنما أردت ما أردت , حٌنما بدأ ٌعتك الناس ومروا علی بالل وهو ٌعذب

 رضً هللا عنه وأرضاه ٌمول : أحد أحد النبً علٌه الصالة والسالم

 ولٌس أحد أكرم منه ٌرٌدن ٌحرن لٌس معه نمود لٌس معه

 علٌه الصالة والسالم فحٌنما مر ورأی بالل ٌعذب لال :

 " ٌا أبا بكر إن بالل ٌعذب أال تسمع " ٌمول أحد أحد لال فعرض

 بً بكر ففهمها أبو بكر ماذا نعمل ؟أل

 ذهب أخذ ماله وذهب ألمٌة بن خلف لال له : أرٌد أن أشتري منن

 لال : لو شئت بدرهم ٌرٌد ٌمهر بالل فالمهم أمٌة أصالً مال من بالل

 أبو بكر إنه ما ٌعمل شًء لال له أبو بكر : وهللا لو شئت

 إال بعشرة آالف ٌعنً بمهرن حٌنما أعتك بالل ضجت لرٌش بدوا

 ٌتكلمون ماذا لالوا ؟ أنظر إختبار هللا كٌف سٌختبرن ؟ إذا ممكن تعمل

 أبو بكر بالال عمل صالح ٌختبرن هللا ٌبتلٌن بالناس لالوا : ما أعتك

 إال لٌذل بالل عنده ٌعنً بالل لٌس لوجه هللا وال سواد عٌنٌه

 هو ال ٌرٌد هللا وال شًء فمط إن فٌه خدمة ممدمها بالل أول وهً رداً 

 للجمٌل رد علٌهم أبو بكر لال ال وهللا ال وال تكلم ٌعنً إن وهللا

 لم ٌعمل لً شًء فأنزل هللا جبرٌل من فوق سبع سماوات لل لدمحم

 علٌه الصالة والسالم

 )َوَما أِلََحٍد ِعْنده ِمْن ِنْعَمة تُْجَزى(

 ال بالل رضً هللا عنه وال غٌره

 )َوَما أِلََحٍد ِعْنده ِمْن ِنْعَمة تُْجَزى إاِله اْبِتغَاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلَى(

 م المسموٌمسم هللا بال

 )َولََسْوَف ٌَْرَضى(

 ٌعنً هللا إذا لم ٌمسم كان كالمه حك فكٌف وهو ٌمسم هلالج لج

 رضً أبو بكر إذاً أبو بكر ومن عمل الصالحات الذٌنألٌمول وهللا 

 السبعة لم ٌظهروها لكن أظهرها هللا والمنافمٌن أظهروا الخٌر وأثبت

 ن ما فٌه لرآن ٌنزلهللا عز وجل عكسه هذا حٌنما كان لرآن ٌنزل اآل

 صح أو ال ؟ما فٌه لرآن ٌنزل اآلن ما الذي حصل اآلن وهللا تجدها فً

 للوب العالمٌن تتصدق بملٌون وال تجد أحد ٌذكرن مع إن هللا لال

 وإن ذكرت ولد لٌل وواحد لم أرى منه خٌر وال عمل رأٌتوه الذي

 ٌصلً فً الحرم ورجله ممصوصة برجل واحدة رأٌتوه ؟

 طلعوه فً كذا أتى فً اإلنترنت ممطوعة رجله وٌمف برجل واحدة

 والف وهللا إن ولوفه إنه أحسن من ولوف الذي عنده رجلٌن ماشاء هللا

 تبارن هللا والف ٌصلً الناس أنتهوا من الصالة وهللا رأٌتوها كذا ؟

 الناس أنتهوا من صالة التراوٌح وكمل وبدأ ٌتهجد والذي صوره ماذا ٌمول :



 ول إنه لام ٌتهجد إلى الفجر برجل وحدة حسناً هذا الرجل من ٌعرفهٌم

 هو لال للناس طلع ببرنامج ؟ لكن هو أخفی عمل وأبی هللا إال أن

 ٌظهره فأنت حبٌبً أعمل هلل أصالً الناس لن ٌمدمون لن شًء أكثر شًء

 ٌمدمونه وهللا فالن طٌب وهذا لن ٌنفعن ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة.

 اً لبل ال ٌأتً كالم الشٌخ خالد حبٌبً الغالً كل كلمة تمولهاوختام

 وأنا وهللا أكلم نفسً كل كلمة تمولها كل نظرة تنظرها كل حركة وكل سكنة

 سٌأتً ٌوم بتنخل فٌه التً هلل هلل والتً لٌس هلل سٌمول هللا عز وجل

 إذهب فخذ أجرن وستجد نفسن ضائع ٌوم المحشر أسأل هللا أن

 ال ٌضٌعنا ذاهب عند فالن الذي جاملته وهذا الذي سجدت ألجله

 وهذا طولت ألجله فإذا ال ٌوجد حل إال أن تعتصم باهلل بعد ما تفهم

 إن المضٌة لٌست بأٌدي الناس إنن تعتصم وأنت ساجد وإن أستطعت

 فً كل سجدة أن تسأل هللا أن ٌجعل عملن كله لوجه هللا خالصاً فالذي

 مخلص أسأل هللا أن ٌجعلنا من ٌحمل الهم فٌوفك ال ٌحمل هم لٌس

 وصلی هللا وسلم علی نبٌنا دمحم

 هللا جل وعال ٌمول فً كتابه الكرٌم

 )لُْل َهْل نَُنبِّئُُكم بِاأْلَْخَسِرٌَن أَْعَمااًل الهِذٌَن َضله َسْعٌُُهْم فًِ

ٌَْحَسبُوَن أَنهُهْم ٌُْحِسنُوَن صُ    ْنعًا(اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َوُهْم 
 هذه اآلٌة حمٌمةً فٌها خطورة كثٌر لو نتأملها , ألنه مصٌبه ٌا إخوان اإلنسان

  ٌعمل ٌعمل وفً األخٌر ؟
 هو ٌتصور فً داخله أن عمله ٌمشً فً المسار الصحٌح وهو فً غٌر

 المسار الذي ٌنبغً أن ٌكون فٌه , ولذلن هنان مموله ٌمول

  ) لُل لمن ال ٌُخِلص ال تتعب (
 الصٌام وهللا مشمة ٌا إخوان ولٌام اللٌل وهللا مشمة , واإلستٌماظ لصالة الفجر

 وهللا مشمة , حسناً لماذا الواحد ٌُشك على نفسه ٌا إخوان وال ٌجعله هلل

 هذه وهللا مصٌبة ٌتعب نفسه بدون أي فائدة ونحن حمٌمة مشكلتنا

 س ٌحبونا ,دائماً مع الناس , نرٌد أن الناس ٌنظرون , نرٌد أن النا

 نرٌد أن ٌمولون األفضل , نرٌد أن الناس كذا و نرٌد أن الناس كذا .

 هذا رجل جاء ِلـ النبً علٌه الصالة والسالم , فً حدٌث سهل بن ساعد ٌمول

  ) ٌارسول هللا دُلنً على عمل ٌحببنً إلى هللا و ٌحببنً إلى الناس (
  أرٌد هللا ٌحبنً وأرٌد الناس كذلن ٌحبوننً

 رد علٌه النبً ؟ لال ماذا

 ) إزهد فً الدنٌا ٌحبن هللا و إزهد فٌما عند الناس ٌحبن الناس (.
 أنت لو تركت الناس ولٌس لن شغل بالناس وهللا ٌحبونن رغم عن أُنوفهم .

 ولذلن ابن المٌم لال فً كالم جمٌل ومهم جداً , إن اإلنسان ٌوم المٌامة

 سؤالٌن , سٌسأل سؤالٌنٌوم ٌمف بٌن ٌدي هللا جل وعلى هو مدار 

 مهمة جداً ,ترى نرٌد هذه نُخطها فً للوبنا من اآلن كلنا المتكلم والسامع

 ومن ٌرانا اآلن , ُخطها فً للبن إحفرها حفر ,



  ِلماذا و كٌف ؟ كلمتٌن فمط
 لماذا عملت العمل هذا و كٌف ؟

 لماذا فعلته وكٌف فعلته ؟
 لما جاء به النبًهل هو هلل جل على ؟ و كٌف ؟ هل هو موافك 

  علٌه الصالة والسالم , لذلن هللا جل وعلى ٌمول فً كتابه الكرٌم
نَساِن إاِله َما َسعَىَٰ َوأَنه َسْعٌَهُ َسْوَف ٌَُرىَٰ  ٌَْس ِلْْلِ  ) َوأَن له

  ثُمه ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَىَٰ (
 ٌوم المٌامة تمحٌص مثل مالال الشٌخ تمحٌص , عملن الذي أنت فعلته

 سوف بٌمحص , ٌمول شٌخنا الشٌخ دمحم شامً

 ) لال هذه الرؤٌه رؤٌة خبٌر (

  من الذي ٌرى ؟ هللا جل وعلى ولٌس أي أحد ,
 أنت اآلن ممكن تعمل عمل وتذهب تعطً أبو عبدالكرٌم وتمول أنا فعلت كذا

 ته شًء هو سٌمول لن جمٌل , لكنه ٌمكن هنانما رأٌن ؟ ترى ٌفو

 أشٌاء ال ٌعلم عنها , ٌمكن لو ٌأتًء شخص ثانً طلع فٌها خلل ,

  ٌمكن لو ٌأتًء شخص ثالث طلع فٌها خلل ألن نحن بشر
 لكن ٌوم المٌامة رؤٌة الخبٌر العزٌز المدٌر جل وعلى , وهللا إنها رؤٌة

 ما كان خالصاً ثواباً , تمحص العمل تمحٌص , وهللا ال ٌبمى لن إال

 وهللا ال ٌبمى لن منها شًء كلها ستذهب كلها تذهب.
 وترى اآلٌة تدور على األعمال , أعمال التً سنعملها إذا لم تكن خالصة ,

 ثم ماذا؟

 )ثُمه ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَىَٰ (
 سـ تُجازى و سـ أُجازى أنا , وكلنا سـ نُجازى على أعمالنا التً نحن

 فعلناها فً هذه الدنٌا فلذلن اإلنسان ٌعمل خٌر ,أنظر وهللا الناس

 لن ٌنفعونن ال أحد سٌعمل لن بعد موتن , تفكر واحد سٌصلً عنن إذا مت ؟

 من ٌصلً عنن بعد الموت , من ٌصوم عنن بعد الموت ؟

 من ٌحج عنن بعد الموت , من ٌستغفر لن , من ٌتصدق عنن؟
 إذا فً هذه الحفرة وإذا أعمالن موجودة معن . إذاً أنت إشتغل لنفسن , حتى

 وال شن أن الناس لو لدموا لن خٌر إنه سٌنفعن بعد مماتن , لكن لماذا

 أنا أنتظر الناس ٌمدمون لً ما الذي ٌضمن لً ؟
 طالما أنا بصحة وعافٌة وهللا معطٌنً لماذا ال أستغل جوارحً ؟

 م المباركة تجد أُناسوهللا إن اإلنسان ٌستغرب أنه فً مثل هذه األٌا

 ضائعٌن , مساكٌن ترى وهللا مساكٌن وهللا الذي ال إله غٌره

 أنه مسكٌن من تمر علٌه مثل هذه األٌام الفاضلة وهو ضائع ,

 مضٌع نفسه تاٌه هو فٌه خٌر لكن لألسف أجرأ للبه فً غٌر مكانه

 وسٌفوته الخٌر وسٌندم .
  لرب ٌنتهً للنا اآلن ألٌس كل سنة , كل سنة إذا إنتهى رمضان

 ٌارب فمط دعنا ِلـ السنة المادمة , وهللا رمضان المادم أرٌن ماذا



 أعمل بإذن هللا ترى ِمنها عمل , وهللا أختم المرآن عشر مرات ,

 وهللا أفعل فٌه كذا وأعمل , وهللا أصلً و أتصدق , وهللا لن أنظر

 التًلهذه المنوات وهذه الشاشات الضائعة التً تضٌعنً وتضٌع ص

 وتضٌع عبادتً , وهللا ال أصوم النهار وفً اللٌل أضٌع صٌامً كله

 فً نظر محرم وفً طرٌك محرم .
حسناً هللا جل وعلى اآلن أحٌانا إلى اآلن, ونسأل هللا أن ٌتم علٌنا ما بمً من 

 رمضان نحن و من ٌسمعنا اآلن ومن الٌسمعنا .
 حسناً لماذا ال نستغله ؟ لماذا ال نشتغل ؟

  ا ما نصدق مع هللا جل وعلى فً أعمالنا ؟لماذ
 ولذلن ٌنبغً أن نُريء هللا من أنفسنا خٌر , حتى ٌعطٌنا هللا جل وعلى

 فً اآلخرة .
 

 حسناً هنان شخص ٌحب ٌتسنن بعد كل صالة ومن باب اإلخالص

 ٌجعل السنة بدل ما هً فً المسجد فً المنزل , األجر واحد؟

 النبً علٌه الصالة والسالم ٌمول :

  ) خٌر صالة أحدكم من غٌر فرض فً بٌته (
 أصال هً األفضل أنه فً البٌت أفضل ألجل ال تجعلوا بٌوتكم ممابر ,

 وأصالً هً بنص كالم النبً علٌه الصالة والسالم إن صالتن فً البٌت أفضل
 حسناً نحن اآلن الواحد ٌصلً من عمره ثمان تسع سنوات كل صالة ٌنوي ؟

 كل ٌوم خمس فروض كل صالة أنوي النٌة كل صالة أجدد النٌة ؟
 طبعاً ما كان لبل البلوغ فتأخذ أجر العمل , هو الذي لبل البلوغ أصال ال لن

  حسنات وٌنزل عنن سٌئات ألنن غٌر مكلف .
 للعمل أن ٌكون خالصاً لوجه هللا عز وجل هذه أما لضٌة إنن ٌكون لن نٌة

 أتعبت الصالحٌن الصادلٌن لٌس نحن, لٌس فً كل فرض فً كل ثانٌة ,

 اآلن وأنت تمرأ فً كل ثانٌة أصال إذا لم ٌكن فٌها إخالص لٌس بها روح ,

  اآلن جسد بدون روح ال ٌنفع صح وال ال ؟
 ت المضٌة تجدهألجل ذلن لو تالحظ الذي ٌمول لن أنا نوٌت وإنته

 ٌشتكً ٌمول ما أخشع , فً كل صالة أجدد النٌة ؟

 لٌس فً كل صالة فً كل ثانٌة فً الصالة , أصال هً حٌاتن كلها

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن اَل َشِرٌَن لَهُ ۖ (  )لُْل إِنه َصاَلتًِ َونُُسِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ َّلِله
 أصال لٌس مركز فً لضٌة ألجل ذلن للنا فً األول الذي ٌشعر إنه

 اإلخالص فً العمل ٌعنً لٌس مهم اإلخالص أنا أهم شًء ناوٌها هلل

 وإنتهت المضٌة , ألجل ذلن للنا

 . ) إنه لُكل إمريٍء مانوى (
 شخص اآلن ناوي ٌصلً , وهو جاء ٌصلً نٌته أنه فرض علً أصلً هلل ,

 لبنً علىاآلخر أتى ٌصلً أن هللا عز وجل سٌجازٌنً على هذا وٌعا



 تركه واحد , أن هللا سبحانه وتعالى ٌحب الصالة .
 فً الصحٌح فً البخاري لال :

 ) من عادى لً ولٌاً فمد أذنته بالحرب (

 وما تمرب عبدي إلً بشًء أحب إلً ٌعنً أنا أتٌت أصلً شًء ربً ٌحبه

 الحظت أنا أتٌت مكان ٌحب ربً أعمله هنا رأٌت النٌة كٌف تفرق ؟

 ة أن هذي صالتً التً أصلٌها أول ما ٌفتح علٌه صحائفًالنٌة الثالث

 وأنا ألف عاري أمام ربً فكٌف صالتً هذه ؟ بخشوع أو بدون خشوع ؟

 إذا فتحت لال فإن كانت خٌراً فمد أفلح فاز وأفلح تخٌل أول ما ٌفتح

 الصالة لبل الصٌام ولبل الزكاة ولبل الصدلات وأنظر لصالتن هل صالتن

 هذه تستاهل أن أول ما ٌرى هللا الصالة هذه ؟

 ألجل ذلن لال هللا سبحانه لال المنافمٌن

 )َوإِذَا لَاُمواْ إِلَى الصهالَةِ لَاُمواْ ُكَسالَى(

 هو لائم هو مصلً لاموا كساال ٌعنً دع إل أن ٌمٌم ٌصف عرفت علً ؟

 فإذا النٌة فً كل عمل ألجل ذلن بعد الصالة ماذا نعمل ؟

 نستغفر لماذا نستغفر صلٌت أنا لم أزن ولم أكذب أنا مصلً فنستغفر

 ألن صالتن هذه هً ٌعنً لو الصالة لن عٌاذاً باهلل ٌعنً شخص مصلٌها لن

 تمبل صالتن أنت؟ ٌعنً لو صالتن التً صلٌتها ستعرض علٌن أنت من

 شخص آخر ومثل هذا من أسباب ومظاهر عدم اإلخالص انن متشتت

 ً  على هذه المضٌة هذا معناه الكالم هل نترن العمل؟ حسناً ختاما

 ال ماذا نعمل تصبح تدعوا هللا عز وجل وتكثر النواٌا ٌعنً كثر النٌة

 وأنا أتٌت أعمل لربً ٌحبه حتى لو نتسنن لال

 )وما تمرب إلً عبدي الً بشً أحب إلً مما أفترضته علٌه وال ٌزال

 ٌحب العمل أما هذي ٌحبنً (عبدي ٌتمرب إلً بالنوافل حتى أحبة األوله 

 ف ٌأخوانً ونحن نتسنن ٌاهلل ٌارب تجعل هذي السنه سبب فً حبن لً

 لال إذا أحبتته كنت سمعه الذي ٌسمع به أمورن كلها تدبر المضٌة

 ً  أترن العمل؟ ال نعمل ونبدأ نخلص شخص ٌمول لن أنا ال أخشع حسنا

 هذه هم وأنتماذا عملت ألجل ما تخشع كم فً سجودن أحتلت المضٌة 

 تدعوا هللا ٌارب أناال أخشى غٌر هللا والذٌن جاهدوا فٌنا ٌعنً تذهب لمطعم

 وجبات سرٌعة وٌعطٌن وصفة ألجل تخشع ال البد مجاهدة نجاهد أنفسنا

على اإلخالص ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن ٌشفً مرضانا ومرضى المسلمٌن 
 ٌوفمنا وإٌاكم لهداه وٌجعل وأسال هللا أن ٌفرج همومنا وهموم المسلمٌن وأن

 عملنا وإٌاكم لرضاه رسالة بسٌطة سرٌعة خفٌفة لكم ولً أولكم أن صح

 فً رواتب لكن كم عندي وعند هللا هذا راتب أنهٌته فً األرض لكن كم لً

 عند هللا فً السماء اسأل هللا أن ٌوفمنا وإٌاكم لهداه وٌجعل عملنا وإٌاكم

 ٌعطٌكم حتى ٌرضٌكم ومن ٌسمع هذا اللماءفً رضاه واسأل هللا العظٌم أن 

 وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم رسالة سرٌعة فً لضٌة الملوب

 هنان أناس ٌمول لن فالن لم ٌزرنً فً لضٌة أنه ٌعمل عمل خالص هلل



 أو ال ٌعنً هنان أناس كثٌر ٌمول لن فالن وهللا لم ٌزرنً ولن أزره

 خالص لوجه هللا كل الذٌن تزورهم حسناً إذا أنت أثبت لنفسن أن عملن لٌس

 لٌس هلل كل الذٌن تزورهم لٌس هلل كلهم ألجل ترد لهم الدٌن فإذا ما زارونا

 ال نزورهم حسناً آخر كلمة ألولها المخلص والمجاهدة هنان بعض الناس

 ٌمول لن ال أرٌد الناس ٌرونً وأنا أصلً آٌة أدع هللا وأنت لائم وأنت جالس

 وأنت تمشً أن هللا ٌرزلن اإلخالص ألن النتٌجة طعمها غالً ٌعنً

 تستاهل أنن تتعب علٌها ٌعنً واحد سٌجعلن ترتاح فً أعمالن وتحفظ

 فً صلواتن ترتاح أنت فً أعمالن الدنٌوٌه ٌعنً أنت شًء نختم فٌه وأعظم

  ما ٌعٌن ال ٌوجد غٌرة أصالً أن تعتصم باهلل ٌعنً إن سجدت تدعً هللا
 أحد السلف تاجر كان منعم أبنائه وبناته ومعطٌهم كل شًء أتاه شخص

 من مدٌنة آخرى لالوا فالن هذا ٌستشفعون به لالوا فالن هذا علٌة دم

 وأمٌر المرٌة التً هو بها لال إذا لم تحضر ثالث آالف آالف ٌعنً

 ثالث ملٌون إذا لم تحضرها سنمطع رأسن ونرمل زوجتن ونٌتم أبنائن

 عٌف ٌذهب من كل مكان لمكان ٌفر ووجد هذا رجل أسمهفذهب الض

 ٌحٌى تاجر فمالوا دعنا نشفع لن عنده فمالوا له فمام ٌتفكر فٌه الرجل

 لال ٌعنً ٌتمم أوالدة ألجل فلوس فجمع الذي عنده ما اصبحت ثالث

 ثالث آالف ألل فأرسل لبناته فباعوا ذهبهم وأرسل ألوالده فباعوا مزارعهم

 ث آالف ٌعنً ثالث ملٌون لال أذهب ففن عنمن بهاوجمع ثالث ثال

 بإذن هللا ذهب الرجل ودفع ثالث ملٌون وأنفكت عنمه وذهب ألبنائه وأهله

 وزوجته فمر بعد مدة فأتى عند بٌت ٌحٌى الذي أعطاه المال فمالوا له

 الناس ألست ممتن للذي أعطان المال , لال بلى لالوا أدخل سلم علٌه

ً وأشكره لال وهللا   ال أشكره إنما هو ما فعلها لوجه هللا إنما هو فعلها خوفا

 من لومً فإذا لم ٌعطنً طببت علٌه أنا ولومً فذهب , فحٌنما دخلوا

 هؤالء هم لم ٌدفعوا لكن تمطعت للوبهم فدخلوا على ٌحٌى لالوا أتعلم

 ما صنع صاحبن ؟ لالوا مر من عند البٌت فمط للنا له لل شكرا

 انً إال مخافة لومً أنظر البطل ماذا لال!فمال وهللا ما أعط

 جل شكره لتفتت كبدي ولكن من فعلتهاأللال وهللا وهللا لوفعلتها ألجله و

 جله لد لبضت منه ٌعنً لو كنت معطٌه إٌاه ٌعنً اللذي لٌس مخلصأل

 ٌحترق ٌا لٌتنً لم أفعل ال ٌبٌن فً عٌنة

 لى نبٌناأسال هللا أن ٌجعلنا وإٌاكم مخلصٌن وصلى هللا وسلم ع

 دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

 لالستماع للمحاضرة صوتٌاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-2036.html 

 إن كان من خطأ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده
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