بسم هللا الرحمن الرحيم
إنما األعمال بالنية

صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
قال َرسُو َل ه ِ
َّللا َ
ساولِ ِإَ ،و َمانأ
ساولِ ِإ َف َِ أر َر ُها ُإ إِلَاِ َّ ِ
إِ َّن َما أاألَ أع َمال ُ ِبال ِّن َّي ِةَ ،وإِ َّن َماا ِا أم ِار م َماا َن َاو َ ،ف َمانأ ََا َنا أ ج أِر َر ُها ُإ إِلَاِ َّ ِ
هللا َو َر ُ
هللا َو َر ُ
َار َر إِلَ أي ِإ
ام َرأَ مة َي َه َز َّو ُر ََا َف َِ أر َر ُه ُإ إِلَِ َما ج َ
ََا َن أ ج أِر َر ُه ُإ إِلَِ ُد أن َيا ُيصِ ي ُب ََا أَ أو أ
[ مهفق عليإ ]

إِ َّن َما
أداة حصر،
إِ َّن َما أاألَ أع َمال ُ بِال ِّن َّي ِة
هناك مثل شهير أستخدمه دائما ،خمسممئ ييمرة ملةماة علمى ا ر
زاوي  ،هذا ايشخ
ثانيم  ،مممر شممخ
شخصين رجلين

انحنى ،نظر إييها ،وأخذها ،ووضعها

 ،وأمامهما مصمور واقمي م

 ،ممرّ شمخ

جيبمه ،وتماب سمير  ،صمورنا  ،وضمعنا خمسممئ ييمرة

خممر ،نظممر إييهمما ،ممانحنى ،وايتةطهمما ،ووضممعها م جيبممه ،يممو تشممابهع ا عمممال تشممابها تاممما م
سن واحدة،

مالممم متشمابه  ،م مامان واحمد ،ايمبلم نسسمه ،االنحنما واحمد ،ايطمول واحمد،

االثنان يرتديان معطسا ،وضعا هذا ايمبلم م جيمل ايمعطمي ،يمو وازنما بمين ايصمورتين يوجمدنا ايعممل نسسمه ،ا ول
مؤمن نوى أن يأخذها ييد عها إيى صاحبها ،وتوجه إيى أقرل داان ،وذار يصاحبها أن هنماك مبلاما وجدتمه م همذا
ايماان ،وهذا عنوان  ،وهذا هاتس  ،وايثان نوى أن يأالها حراما ،ايعمل نسسه ،عمل يرقى بصاحبه ،وعممل يهمو
بصاحبه

ايهاوي .

ربما اان ايعمل

اينهاي واحد ،يان هنا يرقى ،وهنا يسسل ،إنسمان يةمب

مماال ،إن قبضمه حمالال يمر َ  ،وإن

اان حراما يسسل،
ايعمل يةوم حصرا بنيته ،إذا أن تتأممل نيتمك ،وأن تراجم نيتمك ،وأن تسحم

نيتمك ،وأن تمدق

م نيتمك شم

خطير ،قد يأت اإلنسان يوم ايةيام بأعمال اايجبال ،بنوايا ييسع راقي ،
قال تعايى :
َو َقد أِم َنا إِلَِ َما َع ِملُوا مِنأ َع َم مل َف َر َع أل َناهُ َج َباء َم أن ُثورا
[ سورة الفرقان ]32 :

صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل َرسُو َل ه ِ
َّللا َ
اس ُه أ
ش َِ َدَ ،فأُه َِي ِب ِإَ ،ف َع َّر َف ُإ نِ َع َم ُإَ ،ف َع َر َف ََاَ ،قال َ َ :ف َماا َع ِم ألا َ فِي ََاا
ضِ َي أو َم ا ألقِ َيا َم ِة َعلَ أي ِإ َر ُرل ٌ أ
اس ُي أق َ
إِنَّ أَ َّول َ ال َّن ِ
اس ُه أ
َِ َعلَاِ
ساح َ
ش َِدأ ُ َ ،قال َ َ ََ :ذ أب َ َ ،ولَ َِ َّن َك َقا َه أل َ ِألَنأ ُي َقال َ َ :ر ِري ٌءَ ،ف َقدأ قِيل َُ ،ث َّم أُم َِر ِب ِإ َف ُ
؟ َقال َ َ :قا َه أل ُ فِي َك َح َّهِ أ
اارَ ،و َر ُرال ٌ َه َعلَّا َم ا أل ِع ألا َمَ ،و َعلَّ َما ُإَ ،و َق َارأَ ا ألقُ أار نَ َ ،فاأُه َِي ِبا ِإَ ،ف َع َّر َفا ُإ نِ َع َما ُإَ ،ف َع َر َف ََااَ ،قاال َ َ :ف َماا
َو أر َِ ِإ َح َّهِ أ ُ ألق َِي فِاي ال َّن ِ
َع ِم أل َ فِي ََا ؟ َقاال َ َ :ه َعلَّ أما ُ ا أل ِع ألا َمَ ،و َعلَّ أم ُها ُإَ ،و َق َار أأ ُ فِيا َك ا ألقُ أار نَ َ ،قاال َ ََ :ا َذ أب َ َ ،ولَ َِ َّنا َك َه َعلَّ أما َ ا أل ِع ألا َم لِ ُي َقاال َ َ :عاالِ ٌم،
سا َ َّ
اارَ ،و َر ُرال ٌ َو َّ
َِ َعلَاِ َو أر َِا ِإ َح َّهاِ أ ُ ألق َ
ساح َ
ِار ِبا ِإ َف ُ
اار ٌ َ ،ف َقادأ قِيال َُ ،ثا َّم أُم َ
هللا ُ
ِاي فِاي ال َّن ِ
َو َق َر أأ َ ا ألقُ أر نَ لِ ُي َقال َ  :ج َُو َق ِ
ص َنا ِ
ال َُلِّ ِإَ ،فأُه َِي بِ ِإَ ،ف َع َّر َف ُإ نِ َع َم ُإَ ،ف َع َر َف ََاَ ،قال َ َ :ف َماا َع ِم ألا َ فِي ََاا ؟ َقاال َ َ :ماا َه َر أَا ُ مِانأ
َعلَ أي ِإَ ،وأَ أع َطاهُ مِنأ أَ أ
ف ا أل َم ِ
َِ أَنأ ُي أن َف َ
ِار بِا ِإ
اق فِي ََاا إِ َّا أَ أن َف أقا ُ فِي ََاا لَا َكَ ،قاال َ ََ :ا َذ أب َ َ ،ولَ َِ َّنا َك َف َع ألا َ لِ ُي َقاال َ  :ج َُاو َر َاوا ٌدَ ،ف َقادأ قِيال َُ ،ثا َّم أُم َ
يل ُهح ُّ
َ
سبِ م
ار.
سح َ
َف ُ
َِ َعلَِ َو أر َِ ِإُ ،ث َّم أ ُ ألق َِي فِي ال َّن ِ
[مسلم]

أنا أشعر أن موضوع ايباعث ،أو موضوع ايني  ،أو موضوع اإلخال
ترقى بعمل قليل ،وأنع غير مخل

من أخطر موضوعاع اإلسالم ،نك

وأنع مخل
ساولِ ِإَ ،و َمانأ
ساولِ ِإ َف َِ أر َر ُها ُإ إِلَاِ َّ ِ
إِ َّن َما أاألَ أع َمال ُ ِبال ِّن َّي ِةَ ،وإِ َّن َماا ِا أم ِار م َماا َن َاو َ ،ف َمانأ ََا َنا أ ج أِر َر ُها ُإ إِلَاِ َّ ِ
هللا َو َر ُ
هللا َو َر ُ
َار َر إِلَ أي ِإ
ام َرأَ مة َي َه َز َّو ُر ََا َف َِ أر َر ُه ُإ إِلَِ َما ج َ
ََا َن أ ج أِر َر ُه ُإ إِلَِ ُد أن َيا ُيصِ ي ُب ََا أَ أو أ
يو وقسع

تهو بعمل اثير،

طري ما ايمدين يرأيع مئاع ،بل أيموي ،بمل عشمراع ا يموي يسما رون ممن مام إيمى ايمدينم

ال يوم ،وهناك أشخا

وقع ما سا روا من ما إيى ايمدين  ،سموا مهاجرين ،وأثنمى َّللا علميهم ،وأثنمى علميهم

رسول َّللا ،ورض َّللا عنهم بن

ايةر ن اياريم ،االنتةال نسسه ،اآلن اذهل إيى ما  ،وارال ايسيارة ،وانتةمل يهما

إيى ايمدين  ،هل أنع مهاجر ؟.
اإلنسان قد يأت مجلس ايعلم ييلتة م إنسان ،أو قد يأت مجلس ايعلم يش

خمر غيمر طلمل ايعلمم ،وقمد يمأت

إنسان مجلس ايعلم ال يبتا من مجيئه إال مرضاة َّللا عز وجل ،شتان بين ايوجودين ،شتان بمين ايحضمورين ،شمتان
بين ايعملين ،شتان بين ايسعيين ،مادامع ايني يها ال هذ ايخطورة ،ويها ال هذا ايشأن ،ويها ال هذا ايتمأثير ،تمأثير
ماح  ،أو تأثير داعم،
ال عمل بني سيئ يتالشى ،وعمل خر بني طيب يتنامى ،إذا يجل أن نراز على نيتنا ،يجمل أن نرامز علمى
إخالصنا ،وهناك بع

اآلياع اياريم ايمتعلة باإلخال

،

قال تعايى :
هللا َا ُن ِري ُد ِم أن َُ أم َر َزاء َو َا ُ
ش َُورا
إِ َّن َما ُن أط ِع ُم َُ أم ل َِو أر ِإ َّ ِ
[ سورة اإلنسان ]9 :

الحظ ،ايذ يعل أهمي ابيرة على رد عل اينماس اتجاهمه يةمول يمك  :يما أخم يميس هنماك و ما  ،ثمم جحمود،
ويؤم ،يتأيم جدا ،إذا يم يجد يعمله ثمرة عند ايناس ،يمان أن نتوق أن هذا اإلنسمان م نيتمه ايخايصم خلمل ،إنمك إذا
عملع عمال ترض َّللا بمه مما شمأن اينماس إن اسمتجابوا أو يمم يسمتجيبوا ،إن شماروا أو يمم يشماروا ،إن قمدروا أو يمم
يةدروا .
أنا ال أنسى هذا ايموقي يسيدنا عمر حينما سأل أحد ايمرسلين ايذين جاؤوا من ايةادسمي  ،ةمال همذا ايرسمول :
ما خلق َثير ،قال  :من جم ؟ قال  :إنك ا هعرفَم ،باى عمر رض َّللا عنه ،قمال  :وماا ضارجم أناي ا أعارفَم
إذا َان هللا يعرفَم ،ومن أنا ؟ .
وهذا اياالم أسوقه يتعلموا أنه إذا عملع عمال صايحا ،وال أحد علم به ،وما ضرك أال ّ يعلم به أحد إذا امان َّللا
قد علمه ،ما ضرك أن يجهل هذا ايعمل ايناس إذا اان َّللا قد علمه ،همذا اإلخمال
َّللا عز وجل عن علم ايناس ،لذيك استجدا ايمديم ضعي

اإلخال

 ،أن تاتسم بماه ،أن يجزئمك علمم

،

فلي هحلو و الحيـــاة مريرة***ولي هرضِ واألنام غضاَ
ولي الذي بيني وبـينـك عامر*** و بيني وبين العالمين خراَ
إذا صح منك الوصل فالَل جين***وَل الذي فوق الهراَ هراَ
هذا هو موقي ايمؤمن ،بع

ا مثل ايموضح  ،ما قويك أيها ا خ اياريم م أن اإلخمال

أو علمو اينيم  ،أو

صد ايني  ،أو سمو ايني  ،يةلل ايعلم ايدنيو إيى عبادة ،ايعلم ايدنيو  ،ايزواج،
وهل تصدقون أن ايني ايسيئ تةلل ايعبادة إيى جريم ؟
قال تعايى :
ساجُونَ ( )5الَّذِينَ ُج أم ُي َرا ُءونَ (َ )6و َي أم َن ُعونَ ا أل َما ُعونَ
ص ََلهِ َِ أم َ
صلِّينَ ( )4الَّذِينَ ُج أم َعنأ َ
َف َو أيل ٌ لِ أل ُم َ
[ سورة الماعون ]7-4 :

رجل يصل  ،توضأ ،وصلى،
عممل دنيممو  ،تجمارة ،زواج ،اسممل ممال إذا را ةتممه نيم عاييم يصمبم عبممادة ،وعممل عبمماد محم

إذا را ةممه

ايريمما يصممبم جريمم  ،يسممتح أن يةممول َّللا يصمماحبه  :ويممل يممك ،أرأيممتم إيممى أثممر اينيم ايممي أنهمما تةلممل ايعبممادة إيممى
انحمراي ،وتةلمل ايعمممل ايمدنيو إيمى عبممادة ؟ وأنما أؤامد ياممم أن امل واحمد مممنام م اختصاصمه ،و م مهنتمه ،و م
حر ته يمان أن يجعلها عبادة إذا اانع مشروع  ،وإذا نوى بها اسل رز حالل ،وإذا نوى بهما خدمم اينماس ،وإذا
يم تمنعه من أدا ر

أو واجل أو طاع أو مجلس علم،

ويؤاد هذا اينب عليه ايصالة وايسالم حينما رأى رجال يصل :
قال  :يا فَلن ،من يطعمك ؟ قال  :أخ  ،قال  :أخوك أعبد منك،
ايذ يعمل أشد عبادة يك ،وأنع تعبد َّللا

ايمسجد،

اينهار أخوك أعبد منك ،من هنا

يةول سيدنا عل :
قيمة المرء ما يحسنإ
يك مصلح  ،يك مهن  ،يك حر تتةنها ،تاسل منها رزقا حالال ،تنس على نسسك ،على عيايمك ،تر م رأسمك،
يدك ه ايعليا ،هذا ايمطلول .
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
ُول ه ِ
َّللا َ
َقا َل َرس ِ
اعهِ َد م
اعهِ َد م
ار َما ا أن ُهفِ َ
س َغ أرسا فِي َغ أي ِر ُظ أل مم َو َا أ
اء ،أَ أو َغ َر َ
َمنأ َب َنِ ُب أن َيانا مِنأ َغ أي ِر ُظ أل مم َو َا أ
اء ََانَ لَ ُإ أَ أر ٌر َر م
ار َك َو َه َعالَِ
بِ ِإ مِنأ َخ أل ِق َّ ِ
هللا َه َب َ
[ أحمد ]

إنسان أشاد بنا  ،سممعع عمن شمخ

بأحمد ايممدن ايتم تعمان ممن غمال ايسمان أشماد بنمائين ،امل بنما أربعم

طواب  ،ال طاب أرب شة  ،وقال  :هذ ين أبيعها ،هذ سأؤجرها يشمبال علمى وشمك ايمزواج ،وحمدد أجمرا معةموال
أقل من نظائرها باثير ،ستر اثنتين وثالثين أسرة،
وأنا أقول يام  :حينما قال َّللا عز وجل :
صالِحِينَ مِنأ ِع َبا ِد َُ أم َوإِ َمائِ َُ أم
َوأَ أن َِ ُحوا أاألَ َيا َمِ ِم أن َُ أم َوال َّ
[ سورة النور ]23 :

هذا أمر ،أمر ندل ،يعن ا ل وا م أوييما ايشمبال وايشماباع ،أو أوييما ا ممر همذا ا ممر موجمه إيميهم ،ممن
ايمسرو

علينا ،أو واجل علينا أن نسهل ايزواج عن طريم تسمهيل أساسمياته ،وأول أساسمياته ايمنمزل ،همذا عممل

طيل ،عمر بنائين ،وجهزهم ،وأجرهم أجارا بسعر معةول ،وقمال  :همذ يمن أبيعهما ،وياننم سمأؤجرها يشمبال مةبمل
على ايزواج ،هذا ايمجتم إذا يم يتعاون على حل مشاالع أبنائه ال يحبه َّللا عز وجل ،وايدييل
قال تعايى :
ان
َو َه َع َاو ُنوا َعلَِ ا ألبِ ِّر َوال َّه أق َو َو َا َه َع َاو ُنوا َعلَِ أاإلِ أث ِم َوا أل ُعدأ َو ِ
[ سورة المائدة ]3 :

تعاون على ايبر وايتةوى ،ايبر صالح ايدنيا ،وايتةموى صمالح اآلخمرة ،وايحمديث ايمعمروي ،إذا صمالح ايمدنيا
مطلول ،ياون

بيوع يلسان ،ايشبال ال يشاو أزم سان مثال ،لما يةدم اإلنسان شميئا بنيم طيبم  ،تصمور إنسمانا

يعمر بنائين ،متاعل ايرخ

 ،متاعل اإلحضاراع ،تأمين ايحديمد ،تمأمين ايرممل ،ايعالقم مم ايعممال ،مم ايبنمائين،

ايبالطين ،إنجاز مواعيد ،إنسا  ،متاعل ،خال اع أحيانما ،المه عبمادة ،ماداممع اينيم أن يخمدم اينماس ،أنما سممعع ممن
ايسلي ايصايم يةويون  :يما يض ايمستاح بداانه يستم ايال  ،يةول  :نويع خدم اينماس ،همذا ايبمائ متم همذ ايمداان
ييخدم بها ايناس أوال ،وييةتاع ممن عملمه ثانيما ،لمما ياسمل اإلنسمان عمن همذ اينيم يصمير عملمه ال معنمى يمه ،وأحيانما
ايحياة تستهلك اإلنسان ،يأال ،ويشرل ،وينام ،ويعمل ،ويذهل ،ويأت بال معنى ،أما ايني تعط ايعمل همذ ايصمس
ايعايي  ،ايني تضس على ايعمل اييوم معنى ايعبادة .

حتى يو تزوج اإلنسان قال عليه ايصالة وايسالم :
ص َد َق ٌة
ض ِ أَ َح ِد َُ أم َ
َوفِي ُب أ
[مسلم َعنأ أَ ِبي َذر]

أ

ايمتع سلك ايطري ايمشروع ،وترك ايطري ايمنه عنه ،هذا عمل صايم .

أ ُ ِخ َذ ْ
ع امرة عمن ايمسملمين مِمن قِبمل غيمر ايمسملمين ،أنهمم اسمايى ،ا ّتاماييون ،يعنم هممتهم هابطم  ،يستسملمون
يألقدار ممن دون سمع  ،ممن دون عممل ،ممن دون نشماط ،ايمذ أرا أن همذا ايموقمي أو همذ ايصمساع ييسمع صمساع
ايمسلمين إطالقا ،اسمعوا يحديث ايشريي،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
اع أَنأ َا َيقُو َم َح َّهِ َي أغ ِر َ
اس َه َط َ
سا َع ُة َو ِب َي ِد أَ َح ِد َُ أم َفسِ يلَ ٌة َفإِنأ أ
إِنأ َقا َم أ ال َّ
س ََا َف أل َي أف َعلأ
[ أحمد ]

قامع ايةيام  ،اينب صلى َّللا عليه وسلم أمرنا أن نارس غرسا ،نحن ما عنمدنا ازدواجيم  ،دنيما و خمرة ،ال،
ايدنيا من أجل اآلخرة ،واآلخرة من أجل ايدنيا ،ييس هنماك ازدواجيم  ،وال خطمان متوازيمان ،خمط واحمد ،مإذا أتةنمع
عملك

سبيل َّللا ،إذا راعيع مصلحتك

سبيل َّللا ،إذا أديع واجبك

سبيل َّللا هو عبادة .

صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َر ُسو ُل ه ِ
َّللا َ
ص َد َق ٌة
سانٌ أَ أو َب َِي َم ٌة إِ َّا ََانَ لَ ُإ ِب ِإ َ
س َغ أرسا ،أَ أو َي أز َر ُع َز أرعا َف َيأأ َُل ُ ِم أن ُإ َط أي ٌر أَ أو إِ أن َ
َما مِنأ ُم أسل مِم َي أغ ِر ُ
[ البخاري ]

ايزراع عمل شريي جدا ،نك تةدم يلناس أقواتهم ،والما اثر اإلنتاج رخ

ايثمن ،وعم ايرخا  ،يماذا؟

قال عليه ايصالة وايسالم :
َِ َم أر ُز ٌ
وقَ ،وا أل ُم أح َه َِ ُر َم أل ُعونٌ
ا أل َرال ُ
[ابن مارإ َعنأ ُع َم َر أب ِن ا أل َخ َّطا ِ
َ]

ن ايجايممل ي ّسممر ا مممور ،ايبضمماع وجممدع ،لممما وجممدع هممبط سممعرها ،عممم ايرخمما  ،وأقممول ياممم  :ايتمماجر
ايمؤمن إذا قل ربحه ،وانتس ايناس جميعا ببضماعته يسمرح ،وغيمر ايممؤمن إذا نمزل ايسمعر ينمزع جمدا ،يةمول  :همذا
ايسعر ال يُعط ربحا و ير ،لذيك ايمؤمن يتمنى أن ينعم ايناس ،وأن يعم ايرخا  ،ويو قل ربحمه ،نمه يحمل اينماس،
وغير ايمؤمن يتمنى ايربم ايو ير ،ويو على حسال ايجم اياسير .
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل َرسُو َل ه ِ
َّللا َ
ام َرأَ ِه َك
إِ َّن َك لَنأ ُه أنف َِق َن َف َقة َه أب َهغِي ِب ََا َو أر َإ َّ ِ
هللا إِ َّا أ ُ ِر أر َ َعلَ أي ََاَ ،ح َّهِ َما َه أر َعل ُ فِي َف ِم أ
[ البخاري ]

صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
ص َد َق ٌةَ ،و َما
ص َد َق ٌةَ ،و َما أَ أط َع أم َ َز أو َر َك َف َُ َو َل َك َ
ص َد َق ٌةَ ،و َما أَ أط َع أم َ َولَ َد َك َف َُ َو لَ َك َ
س َك َف َُ َو لَ َك َ
َما أَ أط َع أم َ َن أف َ
ص َد َق ٌة
أَ أط َع أم َ َخا ِد َم َك َف َُ َو لَ َك َ
[ البخاري ]

صار ايمدين امل حياتمك ،امل نشماطك ،عملمك ،بيتمك ،مصمرو ك ،ممادام م معر م بماه واسمتةام علمى أممر ،
وتطبي يمنهجه،
يان هنا ينشأ سؤال  :هذ ايني ايعايي من أين تأت ؟ أين تباع ؟ إذا اان عندنا هذ اينياع ايعايي صار طعامنما
وشرابنا ويةا اتنا وعملنا واسل ماينا الها صدقاع ،من أين هذ ايني ايعايي ؟ هنا ايمشال ،
مرة سأل إنسان طبيبا ،قال  :يا طبيل علمن ايي تاتل هذ ايوصساع ،وجد عممال مربحما ،خمسمون زبونما،
ال واحد خمسمئ ييمرة ،عنمد إيامو ،وعنمد تخطميط ،خمسممئ إيامو ،ومئتما ييمرة تخطميط ،سمبعمئ معاينم  ،خمسمون
زبونا ،خمسون أيي ييرة ال يوم ،قال يه  :علمن ايمي تاتمل وصمس ؟ حتمى يعممل مثلمه ،تبسمم ايطبيمل ،قمال يمه :
هذ ايوصس محصل علم اله ،ترج  ،تأخذ االبتدائ  ،واإلعداد  ،وايثانو  ،بمجموع مرتسم  ،وتمدخل اليم ايطمل
خمممس سممنواع ،تممدرس يتحصممل علممى بممورد خمممس سممنواع ،تممؤمن ثمممن عيممادة ،وثمممن أجهممزة ،ثممم أعلمممك أن تاتممل
وصس  ،هذ ايوصس محصل ايطل اله،
وايني ايعايي محصل ايمدين المه ،يعنم إيمانمك بماه ،إيمانمك بماييوم اآلخمر ،إيمانمك بمأن َّللا امان علميام رقيبما،
إيمانك بأن َّللا مطل عليك ،إيمانك بعظم َّللا ،إيمانك بوعد  ،إيمانمك بوعيمد  ،إيمانمك بايجنم  ،إيمانمك باينمار ،مجممل
إيمانك مم مجممل إخالصمك ،مم مجممل عملمك يويمد نيم عاييم  ،ممن ايسمذاج أن تةمول  :همذ اينيم ايعاييم ممن أيمن
أحضرها ؟ هذ ايني ايعايي محصل إيمانك اله ،ال إيمانك يلخ

بنواياك ،لذيك مسمتحيل ممن إنسمان يامون إيمانمه

ضعيسا تاون يه نوايا عايي  ،ال يستطي  ،إذا دعاك رجل يلطعام ،إن شا َّللا ايطعام طيل ،طمئن  ،أايمد طيمل ،يريمد
أن يسم منك مديحا ،ال ش

عند  ،وَّللا يحل أن يسم منك مديحا ،يسم ثنا  ،إذا عاون إنسانا ،أنا ضلع عليمك،

عاونتك ،يةول يلناس ،يألقربا  ،يلناس ،يسضحه ،ايني ايعايي تحتاج إيى إيمان باه حتمى تعممل عممال بصممع ،تعممل
عمال من دون تلة جزا  ،تعمل عمال ،وترجو َّللا عز وجل ،من ايسذاج أن تةول  :هذ ايني ايعايي ايي أحصملها
؟ هذ محصمل اإليممان المه ،إذا صمم إيمانمك ،وصمحع اسمتةامتك ،وصمم عملمك ايصمايم عندئمذ تصمم مم امل همذ
نواياك ،وترتة بها .
ايحةية أن ايني تر ايعمل إيى أعلى ايدرجاع ،وايني ايسيئ تجعل من ا عمال ايصايح أعماال سيئ  ،أحيانما
أعممال ظاهرهما إنسمان  ،مستشمسياع خاصم  ،تمرى ا سمعار ال تحتممل رضما ،وزيماداع ،وتجماوزاع ،يمم يعمد عمممال
إنسانيا ،اينيم صمارع واضمح  ،اسمل ايممال بأسمرع مما يمامن ،اينوايما ايماديم تةلمل ا عممال اإلنسماني إيمى أعممال
مادي  ،واينوايا تةلل ا عمال ايمادي إيى أعمال إنساني .

إنسان ما تمامن أن يجاهمد ،جما اينبم عليمه ايصمالة وايسمالم ييحملمه علمى ناقم  ،أو علمى دابم  ،لمم يجمد اينبم
تويوا ،وأعينهم تسي

من ايدم ،

قال تعايى :
ِيض مِنَ ال َّد أم ِ َح َزنا أَ َّا
َو َا َعلَِ الَّذِينَ إِ َذا َما أَ َه أو َك لِ َه أح ِملَ َُ أم قُ أل َ َا أَ ِر ُد َما أَ أح ِمل ُ َُ أم َعلَ أي ِإ َه َولَّ أوا َوأَ أع ُي ُن َُ أم َهف ُ
َي ِردُوا َما ُي أنفِقُونَ
[ سورة الهوبة ]93 :

اتبع يهؤال أجر ايمجاهدين ،م أنهم يم يجاهدوا ،أحيانا تنو عمال ،بعد هذا ال ية ايعمل ،اأنك علتمه ،همذا
ايذ أراد اينب عليه ايصالة وايسالم،
صلهى ه
س َرضِ َ ه
ان ِ َغ َزا ٍة َ َةا َل :
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم َا َ
َّللا ُ َع ْن ُه أَنه اي هن ِب ه َ
َعنْ أَ َن ٍ
س َُ أم ا أل ُع أذ ُر
سلَ أَ َنا شِ أعبا َو َا َوادِيا إِ َّا َو ُج أم َم َع َنا فِي ِإَ ،ح َب َ
إِنَّ أَ أق َواما ِبا أل َمدِي َن ِة َخ أل َف َنا َما َ
[البخاري]

وقال أيضا صلى َّللا عليه وسلم:
إن هللا هعالِ يَهَ للمريض أحسن ما َان يعملإ في صحهإ مادام في وثاقإ ،وللمسافر أحسن ما َان يفعلإ
في حضره
[الطبراني في الصغير عن أبي سعيد]

مادامع اينيم طيبم ايمسما ر منم ممن أعممال طيبم  ،ممن حضمور مجمايس علمم ،ممن أعممال صمايح  ،امل همذ
ا عمال ايت اان يسعلها
صحته تاتل يه

حضر تاتل يه

سسر  ،وامذيك ايممري

امل أعمايمه ايصمايح ايتم امان يسعلهما م

مرضه ،هذ ايني  ،إذا اتجه اإلنسان إيى ايني  ،ومحصمها ،ودقم  ،و مت  ،وحاسمل نسسمه حسمابا

عسيرا ،وتأمل نسسه ،ما نيت ؟ أحيانا اإلنسان يه نوايا مادي  ،ياير االمه تبعما يهمذ اينوايما ،عليمه أن يراقمل نسسمه،
ايحجال م َّللا عز وجل .

وإال ية

يةول عليه ايصالة وايسالم :
من فارق الدنيا علِ اإلخَلص هلل وحده ا شريك لإ ،وأقام الصَلة ،و هِ الزَاة فارقَا وهللا ُ عنإ راض
[الحاَم في المسهدرك عن أنس]

تأمل عملك ،ماذا عندنا من حلول ؟ ما ه بع

ايحلول ايت تؤاد يإلنسان أنمه مخلم

 ،منهما اتممان ايعممل،

أما إذا ذار ايرجل ايعمل إلنسان يحبه ييأنس به ،أو ييشجعه ال مان  ،أما إذا شعر أنه يما يذار عمله يلنماس يةم م
ايريا واينسا

عليمه أن يامي عمن ذامر عملمه ،إذا أدى صملواع معينم  ،أنسم إنساقما معينما ،صمار يمه جموالع معينم ،

وشعر أنه الما قايها يلناس يحس بايحجال عن َّللا عز وجل ،معنى ذيك أنه دخل إيى نسسه ايعجمل ،أو دخلمه ايريما ،
ايعالج ايسور أن يساع عن ذار هذ ا عمال يتاون خايص يوجه َّللا عز وجل ،إذا أنع أنسةع نسة  ،وما ذارتهما
حد ،وجا ك ايشيطان ال سمم َّللا ،وقال يك  :أنع منا  ،معمك حجم قويم  ،يمماذا أنما منما

؟ ممن ايمذ علمم بهمذ

ايصدق حتى أ تخر أماممه ؟ مما علمهما إال َّللا ،اتممان ايعممل يؤامد يمك أنمك مخلم
خلوة ،أنع جايس

وأنع

غر تك ،وثم نا ذة مستوح

بصرك عن هذ ايمرأة ،وال أحد يعلم ذيمك م ا ر
إنسا  ،غ

 ،غم

بصمرك عمن محمارم َّللا،

ايبنا ايثان  ،وطلّع امرأة ،وأنع وحيد ،حينما تا
 ،إذا عنمدك

إال َّللا ،همذا ايعممل يسسمر قموال واحمدا بماإلخال

بصر ،مثال ،عمل طيل ،إصالح من دون ضجي  ،من دون تبجم ،من دون ذار ،من دون تمرداد ،همذا

يعينك على أن تخل
ضعي اإلخال

 ،اآلن إذا عملمع عممال صمايحا ،وقابلمك اينماس بايسمو  ،وتأيممع أيمما شمديدا جمدا ،همذ عالمم

 ،مادمع قد علع همذا ايعممل هَّ ،للا عمز وجمل اطلم عليمك ،وعملمك عنمد محسموظ ،لمماذا ايحمزن

ايشديد ؟ من عري نسسه ما ضرته مةاي ايناس به ،ربنا يمتحنك ،ويجعل يك عمال صايحا ،أما من تأيّم ايرجمل ،بعمد
أن وق عليه نةد شديد ،وتبرم شديد ،معنى أن هذا اإلخمال
رغم االنتةاد ،معنى هذا أنك مخل

ضمعيي ،وإذا اممان م رضما ،أو م شمعور بايراحم

تبال باالم ايناس،
ه عز وجل ،ال ِ

ربنا عز وجل امتحنك ،أراد أن يجعل من قصتك قص بين ايناس ،هذ مشيئ َّللا عز وجل ،هل اإل مك قليمل ؟
اإل ك صبر عليه اينب صلى َّللا عليه وسلم ،وايسيدة عائش صبرع ،أ ّ امرأة إيى يوم ايةيام يلموك اينماس حمديثها
بأ واههم ،وه بريئ لها

ايسيدة عائش أسوة حسن  ،ربنا عز وجل جعل ا نبيا يمثلمون اا م اينمماذج ايبشمري ،

سمميدنا نمموح ابنممه عمما  ،ابنممه عمما ٍ  ،وايممذ عنممد ويممد علممى غيممر مسممتوا ممال يتممأيم اثيممرا ،سمميدنا يمموط زوجتممه ييسممع
مؤمن  ،ايذ عند زوج سيئ له

سيدنا يوط أسوة حسن  ،وإذا اانع ايزوج مؤمن ويها زوج اس

اجر لهما

ايسيدة سي أسوة حسن  ،رعون اان زوجها،
قال تعايى :
َّ
َ
صال َِح أي ِن َف َخا َن َها ُج َما َفلَ أم
ام َرأَ َة لُوطم ََا َن َها َه أح َ َع أبدَ أي ِن مِنأ ِع َبا ِد َنا َ
وح َو أ
َ
ض َر ََ هللا ُ َم َثَل لِلَّذِينَ ََ َف ُروا ا أِم َرأ َة ُن م
ض َر ََ َّ
هللا َ
هللا ُ َم َثَل لِلَّذِينَ َ َم ُنوا ا أِم َرأَ َة ف أِر َع أونَ إِ أذ َقالَ أ
ُي أغنِ َيا َع أن َُ َما مِنَ َّ ِ
ار َم َ ال َّدا ِخلِينَ (َ )01و َ
ش أيئا َوقِيل َ ادأ ُخ ََل ال َّن َ
َر َِّ ا أب ِن لِي عِ أن َد َك َب أيها فِي ا أل َر َّن ِة َو َن ِّرنِي مِنأ ف أِر َع أونَ َو َع َملِ ِإ َو َن ِّرنِي مِنَ ا أل َق أو ِم ال َّظالِمِينَ
[ سورة الهحريم ]

أنبيا اانوا ةرا  ،أنبيا اانوا ملواا ،أنبيا اانوا أصحا  ،أنبيا مرضوا ،أحيانا حتى على مستوى ايصحاب ،
هناك صحاب غن  ،وصحاب

ةير ،وصحاب ماع شابا ،وصحاب ماع

سن متةدم  ،ربنا جعل نماذج ا نبيما

الها أسوة حسن ينا .
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
وب َُ أم َوأَ أع َمالِ َُ أم
هللا َا َي أن ُظ ُر إِلَِ ُ
إِنَّ َّ َ
ص َو ِر َُ أم َوأَ أم َوالِ َُ أمَ ،ولََِنأ َي أن ُظ ُر إِلَِ قُل ُ ِ
[مسلم]

يذيك:
القلَ بي الرَ

وايحديث ايةدس :
عبدي طَر منظر الخلق سنين أفَل طَر منظري ساعة
تةريبا ايذ أراد اينب عليه ايصالة وايسالم أن نستنبط اما يةول علمما ايمنسس ممن قلوبنما ،أن نسمتنبطها المما
تحرانا حرا  ،انظر إيى نسسك ،قد تةول  :أنا ال أعري ،أقول يك  :بل تعري ،وايدييل
قال تعايى :
ِيرهُ
يرةٌ (َ )04ولَ أو أَ أل َقِ َم َعاذ َ
سانُ َعلَِ َن أفسِ ِإ َبصِ َ
َب ِل أاإلِ أن َ
[ سورة القيامة]

أنع تعري ماذا تريد من هذا ايعمل ؟ ما دمع تعري صحم ،وقوّ م نسسك ،وقوّ م اعوجاجك دائما،
قال َّللا تعايى :
هللا ُم أخلِصِ ينَ
َو َما أ ُ ِم ُروا إِ َّا لِ َي أع ُبدُوا َّ َ
[ سورة البينة  :اآلية ]5

ايعبممادة ظمماهرة ،واإلخممال
وايطاع

بمماطن  ،ايةلممل مخل م

 ،وايجمموارح مطيع م  ،هممذا ايممدين ،اإلخممال

م ايةلممل،

ايجوارح ،اإلنسان أحيانا ال ياس أن يتةن ايظاهر البد من إتةان ايباطن ،أصحال اينب عليهم رضوان

َّللا اانع عالنيتهم اسمرائرهم ،أصمحال اينبم تمثلموا اإلخمال

وايمورع ،وايسضمائل ،ممن دون مصمطلحاع جديمدة،

ونحن استخدمنا مصطلحاع جديدة ،ومضمونا ارغا ،ايعبرة أن ناون اما اان أصمحال اينبم علميهم رضموان َّللا،
اإلنسان عليه أن يسعى ال إلصالح ظماهر  ،بمل إيمى إصمالح ظماهر وباطنمه ،ن ظماهر ينتهم عنمد ايمموع ،يامن
باطنه يبةى معه إيى أبد اآلبدين ،هذ اينسس ه جوهر اإلنسان ،ه ذاع اإلنسان ،وما هذا ايجسمد إال ثمول خمارج
يخل عند ايموع ،إذا اانع ايعناي الها بايمظاهر ايمادي عندنا مشال ابيمرة ،عنمد ايمموع سموي تاشمي أن ايمذاع
ييس

ايمستوى ايمطلول ،أما اإلنسان عنمدما تامون عنايتمه بباطنمه اظماهر  ،عنمدنا أسمرار تةمول :اآلن ايمسملمون

أيي مليون ،و

رقم سمعته أيي و مئ تةريبا ،رقم مذهل،

واينب عليه ايصالة وايسالم يةول :
َ ا أث َنا َع َ
ش َر أَ ألفا مِنأ قِلَّ مة
َو َا ُي أغلَ ُ
[أحمد عن ابن عباس]

إذا اان من ايمسلمين ما يزيد عن اثن عشر أيسا لن يالبوا

ا ر

 ،معنى ذيك أننا

ضعي اإلخال

،

صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
ُيوشِ ُك أاأل ُ َم ُم أَنأ َه َدا َعِ َعلَ أي َُ أم ََ َما َه َدا َعِ أاألَ ََلَ ُة إِلَاِ َق أ
صا َعهِ ََاَ ،ف َقاال َ َقائِال ٌ َ :ومِانأ قِلَّا مة َن أحانُ َي أو َمئِا مذ ؟ َقاال َ َ :بالأ
صدُور َعد ُِّو َُ أم ا أل َم ََا َب َة ِم أن َُ أمَ ،ولَ َي أق ِذ َفنَّ َّ
َّ
اوب َُ أم
أَ أن ُه أم َي أو َمئِ مذ ََثِي ٌرَ ،ولَ َِ َّن َُ أم ُغ َثا ٌء ََ ُغ َث ِ
اء ال َّ
هللا ُ فِاي قُل ُ ِ
س أي ِلَ ،ولَ َي أن َز َعنَّ هللا ُ مِنأ ُ ِ
َ ال ُّد أن َياَ ،و ََ َرا ِج َي ُة ا أل َم أو ِ
سول َ َّ ِ
هللاَ ،و َما ا أل َوجأ نُ ؟ َقال َ ُ :ح ُّ
ا أل َوجأ نَ َ ،ف َقال َ َقائِل ٌ َ :يا َر ُ
[أبو داود عن ثوبان]

حل ايدنيا يبعدك عن اإلخال

 ،وايني ايطيب ايتم تةلمل ايعممل ايمماد إيمى عبمادة ،وأمما اينيم ايخبيثم تةلمل

ايعمل ايعباد إيى معصي ،
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