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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 : إخالصك يف رمضانعشر الدرس الرابع
 

الناس على العبادة وكثرة الطاعات والقرابت من صيام وصالة وقياام وقار ن و ا   من املعلوم عند اجلميع أنه إذا دخل رمضان أكب  
 ذلك ؛ وهناك شرط هام لقبول هذه الطاعات والقرابت والعبادات أال وهو اإلخالص.

الص مااان أهااام القااايم ايتخالقياااه الااار  اااي عليناااا الباااارص ا قااايم؛ يتن العمااال ااااال إخاااالص ال قيماااه لاااه عناااد  ؛ لاااذا كاااان اإلخفااا
 اإلخالص يف القول والعمل شرطاً لقبول ايتعمال عند  .

عنقياه البامم  اا  واإلخالص مصدر أخلص خيلص؛ وهاو ماوخوذ مان ماادخة  ص ل صّ الخار عادلخ علاى عنقياه البخا؛  وملذىنباه؛ واملعا  
ااقنيِقمع  ن ااا يفن اِطِوننااهن  أناععأااامن لأعناايعأًة ِن ع َم وأدأمم لأباأنًااا علااب اااه ماان شااواإب عاادد، إم ف ااادهت ومنااه قولااه ععااام اوأإنن  لأِقاامع يفن ايتع ن فاأاارع اانع اأاافع من

النًصا والفاَر وععلاه لبناا خالصااً منق اى أ ادَ أناواص ال قنياه ّ؛ أ، أن   خل ص اللنب من اف الدم 66  سأاإنًغا لنلب ارنانفأ{ النحل خأ
 الرابنيه!!!

 قال سنل ان عبد    "اإلخالص أن ىنقون سقون العبد و ركاعه هلل ععام خاصه".
قاذلك ىننبغا؛ أن عقاون أعمالاك وأقوالاك ؛ فقال حيىي ان معاذ  اإلخالص مييز العمل من العياو  ك ميياز اللانب مان الفاَر والادم.و 

ِنِم ضم ليس للنفس فينا  ا  مان مادو أو ءناا  أو شانرة أو  ار  ؛ك ك وسقونك خالصه هلليف  ر  اناع !! ؛ وقار،  اإنال  عنباادأكأ من  دنياو،خم
لأصنفأ{  ص/  الخاذىنن أخلصانم  ّ ابلف ح والق ر؛ قال ءعلب  ىنعين ابملخلنصف الخذىنن أخلصوا العبادة ّللخ ععام. وابملخلأصف83العِمخع

ِ أأ أاد{{ ساورة اإلخاالص. قاال ااان  -عزخ وعلخ  -اّللخ  فاملخلأصون املخ ارونت واملخلنصون  املو خدون. ولذلك قيل ل ورة اِقلع ِهوأ اّلل 
ف  هبا قد أخلص ال خو يد ّللخ عزخ وعلخ  ا خالصه يف صفه اّللخ ععام وعقدخس. أو يتنخ الالخ  .ايتء   يتّنخ

البااطنت والار   أن ىنقاون الظااهر خا اً مان البااطنت والصادص يف اإلخاالص أن أن ىن  و، العمل يف الظااهر ويف  اإلخالص  و قيقه
إذا اساا وع عملااك يف ال اار كعملااك يف و ىنقااون الباااطن خاا اً ماان الظاااهرت  فاااذا اساا وت عبادعااك يف خلوعااك كعبادعااك يف علوعااكت 

 ظاهر مع الباطنت ال رىنرة مع العالنيه. إذا اس وع ظاهرك مع ابطنك فونت خملصت فا د ايتدىن ايتساس؛ أن ىن  و، الو العالنيهت 
 !!!ىنبق؛ يف امل جد يف سجوده فقال أنت أنت لو كان هذا يف اي ك رأع أاو أمامه رعالً لذلك 

 .رؤىنه اخللب ادوام النظر إم ا بقال اعضنم   اإلخالص ن يان و 
 وسئل ا  ن عن اإلخالص فقال  أن عق م   ناعك وال حتب أن عق م سيئاعك!!

 ا كنت عرىند من عملك أو عبادعك منفعه أو شنرة ومدو وءنا ؛ فنذا ر   وليس من اإلخالص يف شمم!!أما إذ
فمااان أنفاااب ليقاااال عاااواد وكااارا!! ومااان قااارأ ليقاااال قاااارت!! ومااان  ااا! ليقاااال  اااال!! ومااان ععل ااام ليقاااال عاااا !! ومااان صااال ى ليقاااال 

 عااد!! ......إخل كل هدال  ليس هلم   { من أعماهلم!!
جيعاال اإلخاااالص وساايله يت اااد املطالاااب قثاا  مااان النااااس أن جيعاال اإلخاااالص هلل وسااايله ال  اىنااه وقصاااًدات ف ؛ علااى العبااادكمااا ىننبغااا
 ق؛ أن أاب  امد الغزايل الغه أن من أخلص هلل أراعف ىنوًما عفجرت ىنناايع ا قمه من قلبه علاى ل اانه قاال  فوخلصات و  الدنيوىنه.

  .أخلصت للحقمه و  ختلص هلل ععاملبعض العارفف فقال يل  إنك إمنا  أراعف ىنوًما فلم ىن فجر ش؛ ت فذكرت ذلك
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لااذلك عضااافرت النصااوص ماان القاار ن وال اانه حتااي علااى اإللاازام اقيمااه اإلخااالص يف القااول والعماال؛ فقااد وردت مااادة اإلخااالص 
 ومب قاملا يف ك ا    ععام  إ دع وءالءف مرة.

ِخن أِمنارعِت أأنع أأععبِادأ اّلل أ خِمعلنًصاا لأاِه الادخنىننأ  قال ععام على ل اان نبياه علياه ال االم  النمنفأ  ؛اقِالع إن أنع أأِكاونأ أأو لأ العِم ع ِخن  ؛وأأِمنارعِت يتن قِالع إن
مم عأظنيمم  ِ مع  ؛ِقلن اّلل أ أأععِبِد خِمعلنًصا لأِه دنىنينن  ؛أأخأاِف إننع عأصأيعِت رأّبخن عأذأا أ ىناأوع ئاع  15ّ-11  مننع ِدوننهن{  الزمرفأاععِبِدوا مأا شن

افأ لأاِه الادخنىننأ ِ ناأفأاا أ  ااةأ ال إن   أمر أهل الق ا  من قبلنا اذلك فقال اوأمأا أِمنِروا إنال  لنياأععِبِدوا اّلل أ خِمعلنصن عِاوا الز كأ ةأ وأىنِادع وأىنِقنيِماوا الص االأ
 . [5وأذألنكأ دنىنِن العقأيخنمأهن{]البينه  

لِاوأِكمع أأىَنِقامع أأ ع أاِن عأمأاًل{]امللاك  واإلخالص هو الذ ، أمار   العبااد ابل زاماهت وهاو الاذ، ااا الهم ااهت فقاال يف ك اااه القارا  النياأباع
ِهمع أأىنَاِنمع أأ ع أِن عأمأاًل{]القنف  2 ِلوأ نااً هاذا [ت قال اان كث م رمحه   ععام يف عف ا ه هلاذه اةىناه القرمياه مبي7[ت وقوله ععام  النناأباع

ااِل   ااًنا  اا  ىنقااون خالًصااا هلل عااز وعاالخ علااى  ايتماار العظاايمت والااركن امل ااف  "  ىنقاال أكثاار عمااالً ااال أ  اان عماااًلت وال ىنقااون العمأ
وقااال الفضاايل ااان عياااض رمحااه    "أأخلأِصااه أ.ه .  شاارىنعهن رسااول  ت فماا  فقأااد العماال وا ااًدا ماان هااذىنن البخاارطف  ااب  واطاال"

   ىنِقبأالت فاال اادخ أن ىنقاون خالًصاا صاوااًب"وإذا كاان صاوااًب و  ىنقان خالًصاا كان العمل خالًصا و  ىنِقن صوااًب   ىنِقبأالتوأصوأاِهت فاذا  
 .  عف   البغو،ّ

ت رضا؛   عناه أناه قاال لرساول   عان معااذ اان عبالالوالة وايتمرا  ابإلخاالص؛ ف -صلى   عليه وسلم-لذلك كان ىنوص؛ النيب 
 ا اااكمالبينقا؛ و  « أخلااص دىنناك ىنقفااك العمال القلياال »   إم الايمن     رسااول   أوصاينت قاال  علياه وساالم  اف اعثااهصالى  
  عاا أ رعال{ إم عأانع أأّبن أِمأامأاهأ العبأااهنلن؛خن قأاالأ أن   ال ىنقبل من العمال إال اخلاالص لاه؛ ف -صلى   عليه وسلم–؛ وأخيان ّ وصححه
ِ علأيااهن وساال مأ ت فقااالأ  ىالن اايبخن صاال   ِ علأيااهن وساال مأ   ال اّلل    أرأىنااتأ رعاااًل  اازا ىنلاا مِس ايتعاارأ والااذخنكرأ ت مااا لأااِه ه فقااالأ رسااوِل اّلل ن صاال ى اّلل 

َأ مر اتم ت ىنقوِل لأِه رسوِل اّلل ن   ال ش؛ أ لأهِ  العملن إال  ما كانأ لأِه خالًصاا ت واا غا؛أ مث  قالأ   إن  اّلل أ ال ىنقبِل منأ  .ش؛ أ لأِه فوعادأها ءال
 .[ الن اإ؛ وأاو داود والطياِ ا ند   ن] انهن وعِنِه" 

ال خيلاص هلل يف عملاه أو ال جاإاه إم   إال يف وقات البادة وايتوماات واملصااإب والقارابت!! أماا  –لألساف  –من الناس  اً كث  إن  
فأاانذأا رأكنبِاوا ععاام  ا  ب الفضل لغ    عز وعل!! وهذا ماا ساجله القار ن القارا يف قولاهه ىننيف وقت رخاإه وسر اإه وسعه روقه فان

ارنِكونأ  افأ لأاِه الادخنىننأ فاألأم اا هأ ااِهمع إنمأ العايأخن إنذأا ِهامع ىِنبع نبغا؛ علياك اإلخاالص يف ّ؛ لاذلك ىن65  العنقباوت   {يفن العِفلعكن دأعأِوا اّلل أ خِمعلنصن
ااارأ ؛ "روع أن لاااك وأفرا اااك وأعرا اااكمجياااع أ وا رنمأاااِه رأكنااابأ العبأحع اااحأاِ  ال  ااافنينأهن  -مأاااعأ مجأأاعأاااهم  –عنقع اااف{ فاأقأاااالأ أأصع ِنمع عأاصن   فأوأصأااااااأ اع

اِهنأاا ًئا هأ لنِصوا فأانن   هلنأ أِقمع الأ عِاغعينن عأنعِقمع شأياع رنمأاهِ  ؛أأخع اينن منانع   فاأقأاالأ عنقع ِهِ وأاّلل ن لأائننع  أع ىنِانأجخن ياينن يفن العايأخن  أا ع ِص الأ ىنِانأجخن االأ ارن إنال  اإلعنخع  ! العبأحع
ِ عألأيعاا ااًدا صأاال ى اّلل  أ َّلِلأم  ااًدا إننع أأنعااتأ عأااافاأياع أينن  ن ااا أأانأ فنيااهن أأنع  َّن اا   أأضأااعأ ىنأاادن، يفن ىنأاادنهن الل ِناام  إنن  لأااكأ عألأاا؛  عأنع اال مأ  أ ن ااهِ  ؛هن وأسأ دأ أعن عأِفااو ا  فأألأ

االأمأ  ااا أ فأوأسع ؛ فقااان إخالصااه يف ال جاإااه إم   ساابباً يف إسااالمه؛ وهقااذا ىننبغاا؛ أن ّا ااند صااحيحالن اااإ؛ البينقاا؛ و    !!"كأرنميًااا فأجأ
 نقون!!

ر   أم هاو  ه!!أهاو إخاالص هلل هأن ىننظر العبد يف ابعي العمل قبل إعيانهت ما هو الباعي للعمالومن لواوم اإلخالص يف ايتعمال  
وهلذا كان اعض ال لف إذا قيل يت دهم ععام حنضر عناوة فالن والصالة عليه. فيقول له  اصاي  ا  أ ضار لألمار نياهت  هه!!ومسع

   ىنوعه اوصله القلب إم   واا غا  مرضاعهت فعندما حياسب امل لم نف اهت وىنرعاع إم ني اه هال ها؛ خملصاهت فياذهب يتدا  هاذا 
 ه!!خملصه هلل فيجلس خ اً من أن ىنذهبالعملت أم أّنا لي ت 
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من الناس ىن  ااب إم أعماال اخلا  الفعلياه والقولياه يف ا؛ ماع؛ ولقناه   خيلاص يف عملاه أو قولاه!! فاال عازن أعمالاه وأقوالاه  اً كث    إن
الص ساابب{ لعظاام اإلخااشاايئاً؛ وعلااى العقااس ماان ذلااك لااو أخلااص اإلن ااان يف قلياال عملااه وقولااه فااان   ىنضاااعف لااه اجلاازا ؛ يتن 

 عدل على عظم اجلزا  مع قله العمل اخلالص هلل و ده   هذه قصه واقعيهو ا  مع قله العمل؛ اجلز 
حيقى أن مألنقاً مان امللاوك أراد أن ىنباين م اجداً يف مدىنن اه وأمار أن ال ىنباارك أ اد يف اناا  هاذا امل اجد ال ابملاال وال اغ ه... ياي 

قا  دون م ااعدة مان أ اد ت و اذر وأناذر مان أن ىن ااعد أ اد يف ذلاك ت وفعاالً   الباد  يف ىنرىند أن ىنقون هذا امل جد مان مالاه ف
انا  امل جد ووضع امسه عليه ت ويف ليله من الليايل رأع امللك يف املنام كاون ملقااً مان املالإقاه نازل مان ال اما  فم اح اسام امللاك 

 ه!نظرون هل امسه ماوال علاى امل اجدق  مفزوعا وأرسل عنوده ىنعن امل جد وك ب اسم امرأة ت فلما اس يق  امللك من النوم اس ي
وقاال لاه  اشاي ه  هاذه أضاغاَ أ االم ت ويف الليلاه الثانياه  !!ال موعوداً ومق وابً على امل اجدفذهبوا ورععوا وقالوا  نعم امسك ماو 

 اجد وىنق اب اسام امارأة علاى امل اجد ت رأع امللك نفس الرؤ  ت رأع ملقاً من املالإقه ىننزل من ال ما  مي ح اسم امللاك عان امل
ويف الصاباو اساا يق  امللاك وأرساال عناوده ىن وكاادون هال ماااوال مساه موعااودا علاى امل ااجده! ذهباوا ورععااوا وأخايوه أن امسااه ماااوال 

 فا   موعوداً على امل جد ت ععجب امللك و ضب ت فلما كانت الليله الثالثاه عقاررت الارؤ  ت فلماا قاام امللاك مان الناوم قاام وقاد
اسم املارأة الار ىنق اب امسناا علاى امل اجد ت مث أمار ذ ضاار هاذه املارأة ت فحضارت وكانات امارأة عجاوو فقا ة عارعع ت ف اوهلا هال 
ساااعدت يف انااا  امل ااجد الااذ، ىنباا ه! قالاات    أىننااا امللااك أان اماارأة عجااوو وفقاا ة وكباا ة يف ال اان؛ وقااد مسع ااك عننااى عاان أن 

قنين أن أعصيك ت فقال هلا  أساولك ابهلل مااذا صانعت يف اناا  امل اجده! قالات و  ماا عملات شا؛  ىن اعد أ د يف انا ه ت فال مي
ق  يف انا  هذا امل جد إال؛ مث ساق ت ت قاال امللاك   نعام إال مااذا ه! قالات  إال أناين ماررت ذات ىناوم مان عاناب امل اجد؛ فااذا 

وط حبباال إم وعااد يف ايترض؛ وابلقاار  منااه سااطل اااه مااا ت وهااذا أ ااد الاادوا  الاار حتماال ايتخبااا  وأدوات البنااا  للم ااجد مرااا
ا يوان ىنرىند أن ىنقرت  من املا  ليبر  فال ىن  طيع ا بب ا بال والعطا  ت الان مناه مبلغاا شادىندا فقمات وقراات ساطل املاا  مناه 

مناكن ت وأان عملات عملا؛ ليقاال  فبر  مان املاا  ت هاذا و  الاذ، صانعت . فقاال امللاك  أىنييياه...عملر هاذا لوعاه   فقبال  
 م جد امللك فلم ىنقبل   مينه!!! فومر امللك مب ح امسه وأن ىنق ب اسم املرأة العجوو على هذا امل جد!!!!!!!!!!!

ل امسنا عند  !! فانظر كم كلف امللك من املال على انا  هذا امل جد لقن فعله ر ً ه!! واعملم   قليلم فعل ه العجوو ذخالصم ِسجخن
عمل{ عظيم{ اال إخالصت جيعله   هباً  منثوراًت وعمل{ قليل{ مع اإلخالص ىن قبلخه   عزخ وعلت ورمباا كاان هاذا العمال ماع اإلخاالص ف

 سبباً لنجاةن صا به من عذا  الدنيا ومن عذا  اةخرة .
؛ يتن املراإاا؛  َّ ىنااوم القيامااه معااه أعمااال كاجلبااال وال ىننفعااه مننااا مثقااال ذرة يتنااه   ىنفعلنااا عمااالقم ماان الاار   فعلاايقم أن خِتألخنِصااوا أ

العمال اغا  إخاالص  » -رمحاه اّللخ ععاام -قاال ااان القايخمكماا   أو  ارضم دنياو،؛ إخالصاً هلل ؛ وإمنا فعلنا ر ً  أو من أعال مصالحهم 
  الفواإدّ «ه رمال ىننقله وال ىننفعهوال اق دا  كامل افر ميأل عراا

أ كني أاِه  أًصاى مثِ  دأخأالأ الَ اوصأ "  ً  وأمِسععأاًه كأمأثأالن مأانع مأاألأ اِل رن أ ِقأمأا ن   مأثأاِل مأانع ىناأععمأ أ ىنأادأ،ع وأقأالأ ااأععِض ا ع اِه اأافع ارتأن،أ اناهن ت فأاانذأا فاأ أحأ  لنيأبع
نأ  لنكأ العبأاإنعن افاع أضأحأ ت وأضأرأ أ انهن وأعع ًئا ت فأقأاذأ اياع أ كني أاِه وأالأ ىنِاععطأاى اناهن شأ لن الن اسن   مأا أأمعاألأ وأع قاأوع فأعأه{ سن مأانع عأمنالأ  ِه فاألأمع حيأعِصلع لأِه انهن مأناع

اارأةن  خن ااوأع مأقأالأااهن الن اااسن وأالأ ءاأااوأا أ لأااِه يفن اةع فأعأااهأ لأااِه يفن عأمألنااهن سن عأهن الأ مأناع االم  .لنلاارخن أ ن وأالَ اامع اانع عأمأ لِااوا من قأااالأ عاأعأااامأ  ا وأقأاادنمعنأا إمأ مأااا عأمن
اادأ هبنأااا  أاا عِ اّلل ن عاأعأااامأ ىناأبعطِااِل ءاأوأاهِبأااا صأااارأتع  اااِل ال اارن ِقصن أععمأ ثِااورًا { أأ،ع ايتع بأاااً  مأناع ِهااوأ العغِبأاااِر ال ااذن، ىناِاارأع يفن   فأجأعألعنأاااِه هأ ثِااورن ت وأ ناع كأاهلعأبأااا ن العمأ

 .ّالزواعر عن اقرتاف القباإر   ."اصن الب معسن ِشعأ 
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دأ العمأدنىننأهن فأانذأا ِهوأ انرأِعلم قأدن اعع أمأعأ عألأيعهن الن ااِس فقأاالأ دىند هذا القالم  وهذا املثال ىن ؛  دأخألأ مأ عجن أصعبأحن اه  رو، أأن  ِشفأيخاً ايتع مأانع هأاذأ
ناأوعتِ  ا قأاِلوا  أأاِو ِهرأىناعرأةأ قأالأ  فأدأ أقخنا؛ لأمأ َِ الن ااسأ فاألأم اا سأاقأتأ وأخأاالأ قِالعاِت لأاِه  أأنعِباِدكأ حبن ىنعهن وأِهوأ حِيأدخن أ ىنأدأ ِت اأفع ءاع أينن مننعِه  أ   قاأعأدع ا  أاد 

ِ عألأيعهن وأسأل مأ عقل أِه وعلم أِه فقأالأ أأاِو ِهرأىناعرأةأ  عع أِه مننع رأِسوِل اّلل ن صأل ى اّلل  ِ  أدنىنثًا مسأن ءأننياهن رأِساوِل اّلل ن صأال ى اّلل  ءاأن كأ  أدنىنثًا  أد  ِ أدخن   أأفاععأِل يتأ
ا ِ أ غأًه فأمأقأيأ قألناياًل مثِ  أأفأااصأ فقأاالأ  يتأ ِ ه مثِ  نأبأنأ أأاِو ِهرأىناعرأةأ نأبع ءأننياهن رأِساوِل اّلل ن عألأيعهن وأسأل مأ عأقألعِ ه وعألنمع ءاأن كأ  أادنىنثًا  أد  ِ عألأيعاهن دخن صأال ى اّلل 

ارأ  اغأًه ِأخع ِِه مثِ  نأبأانأ أأاِاو ِهرأىناعارأةأ نأبع ا العباأيعاتن مأاا مأعأنأاا أأ أاد{  أا عن، وأ أا ع اهن وأسأل مأ وأان وأِهوأ يفن هأذأ نن لنكأ مثِ  أأفأااصأ فأمأ أاحأ عأانع وأعع ع فأمأقأايأ كأاذأ
ءأننياا اادنىنثًا  أد  ءاأن كأ  أ اادخن ِ أ ِِه فقأااالأ  أفعااِل يتأ ااد{  أاا عن، وأ أاا ع ا العباأيعااتن مأااا مأعأااِه أأ أ ااذأ ِهااوأ يفن هأ اال مأ وأأأانأ وأ ِ عألأيعااهن وأسأ مثِ  نأبأاانأ هن رأِسااوِل اّلل ن صأاال ى اّلل 

ننهن وأاشع أد  انهن طأونىناًل مثِ  أأفأاصأ فقأالأ   أد ءأينن رأِسولِ  ًة مثِ  مأالأ خأار ا عألأى وأعع غأًه شأدنىندأ ِ عألأيعاهن وأسأال مأ  نأبع أأن  اّلل أ عاأبأاارأكأ وأعاأعأاامأ " اّلل ن صأل ى اّلل 
ناأِنمع وأِكَل أِم هم عاءيه{  ؛أ ااأياع ِم العقنيأامأهن ىناأنعزنِل إنمأ الععنبأادن لنياأقعضن ِعو اناهن رأِعال{ مجأأاعأ العِقارع نأ  ؛إنذأا كأانأ ىناأوع  ؛ سأابنيلن اّلل ن وأرأِعال{ ىنِق ال يفن  ؛فأوأو ِل مأانع ىنأادع

ااالن  ثنااِ  العمأ ِ عبااارك وععااام للقااار  ؛وأرأِعاال{ كأ اال مأهتفاأياأِقااوِل اّلل  ِ عألأيعااهن وأسأ ااكأ مأااا أأناعزألعااِت عألأااى رأِسااويلن صأاال ى اّلل  قأااالأ  ااألأااى  أ رأ خن  !  أأ أع ِأعألخنمع
ه قأااالأ  ِكنعااِت أأقِااومِ  ااتأ ااا عألنمع اااذأا عأمنلعااتأ فنيمأ ااارن  قأااالأ  فأمأ ِ عاأبأااارأكأ وأعاأعأااامأ لأااِه  كااذاتأ وأعاأِقااوِل لأااِه  .انااهن  انأ أ الل يعاالن وأ انأ أ النا نأ فاأياأِقااوِل اّلل 

ِ  األع أأرأدعتأ أأنع ىنقال  فالن قار  إنقأِه  كذاتأ وأىناأِقوِل اّلل  ِ لأاهِ . فاأقأدع قنيلأ ذأاكأ  تالعمأالأ بن العمأالن فاأياأِقاوِل اّلل  عأى انصأا ن اع عألأيعاكأ وأىنِادع   أأ أع أوسخن
مأ وأأأعأصأاد ِصه فاأياأِقاوِل اّلل ِ  ! أ    أع أأدأععاكأ حتأع أااِل إنمأ أأ أادمه اِل الار  ن ه قأاالأ  ِكنعاِت أصن اا  عاأياع ِاكأ ااذأا عأمنلات فنيمأ  قأاالأ  ااألأاى  أ رأ خن قأاالأ  فأمأ

اعتأ وأ  إنقأِه لأِه  كأذأ اعتأ وأعاأِقوِل العمأالأ ن{ عأاوأاد{ فاأقأادع قنيالأ ذأاكأ لأِه  كأذأ ِ  ال إمناا أردت أن ىنقاال  فِاالأ ل اذن، قِ نالأ يفن سأابنيلن . ىناأِقوِل اّلل  عأى ابن وأىناِادع
اا   قِ نلعااِت فاأياأِقااولِ  اابنيلنكأ فاأقأاعاألعااِت  أ ااادن يفن سأ جلعننأ اارعِت ابن ه فاأياأِقااوِل  أِمن اااّلل ن فِيقااال لأااِه  يفن مأاااذأا قِ نلعااتأ ِ لأااِه  كأ ااِه   اّلل  إنقأ اعتأ وأعاأِقااوِل لأااِه العمأالأ ذأ

ِ  األع أردت أن ىنقال  فالن عر،  فاأقأدع قنيلأ ذأاكأ  اعتأ وأىناأِقوِل اّلل  بأارن فقأاالأ  "كأذأ ِ عألأيعاهن وأسأال مأ رِكع  أ أأابأ "  مثِ  ضأارأ أ رأِساوِل اّلل ن صأال ى اّلل 
ءأاِه أأو ِل خألعابن  مأ العقنيأامأاهن ِهرأىناعرأةأ ِأولأئنكأ الث الأ ا عأانع أأّبن ِهرأىناعارأةأ فقأاالأ "؛ وروع أن  اّلل ن ِع أاع ِر هبنناِم الن ااِر ىناأاوع ءأاِه هبنأاذأ ِمعأاونىنأاهأ دأخأالأ عألأيعاهن رأِعال{  أد 

ه"ِمعأاونىنأِه   ا فأقأيعافأ مبنأانع اأقنا؛أ منانأ الن ااسن اا أانأ مثِ  اأقأاى ِمعأاونىنأا !قأدع فِعنلأ هبنأِدالأ ن مثاِل هأاذأ الناك{ وأقِالعنأاا  قأادع عأ ااً  شأادنىنًدا  أا   ظأناأن اا أأن اِه هأ ِه اِقأ
ِ وأرأِسولِِه امأنع كأانأ ىنِرنىن ننهن فقأالأ  صأدأصأ اّلل  ا الر ِعِل انبأرخم مثِ  أأفأاصأ ِمعأاونىنأِه وأمأ أحأ عأنع وأعع اا ناِاوأفخن إنلأايعنن هأذأ ِمع ِد ا عأيأاةأ الاَدناعيأا وأونىنناأ اأنأ ااهلأ مع أأععمأ

اا اابن أ مأااا صأااناأِعوا فنينأ اارأةن إنال  الن اااِر و أ خن ِاامع يفن اةع ااا الأ ىنِبخ ااون ِ ِأولأئنااكأ ال ااذنىننأ لأاايعسأ هلأ ِهاامع فنينأ ااا وأ ااانِوا ىناأععمألِااونأ{ ]هااود  فنينأ طناال{ مأااا كأ ا وأابأ
 .[ م لم خم صرااان  بان والرتمذ، و ] [.16 -15

الاىت ولقان ماا هاو ال ابب يف أن أصاحاهبا أول مان ع اعر هبام الناار ىناوم  ه!صاا ه يتعماالت ألي ات أعمااالانظروا وعدا روا يف هاذه ا
إنه  يا  اإلخاالص هللت وإناه الار   وال امعهت فناذه ايتعماال ملخاا نار دت مان اإلخاالصت وخالأطأناا الارخ  ت صاار أصاا ِبنا  ه!القيامه

اهِبا ماانأ الفاااإزىنن حوعااِه   والاادار اةخاارةت وكااان اإلخااالص رو أنااا ومبناهااات  لقااان أصاا ماان املطاارودنىننأ اخلاساارىننت ولااو أّنااا أرىنااد هبااا
 املقر اف.

ه يف الادنيا؛ يتناه فعال ذلااك مان أعال حتقياب منفعااه و ارضم دنياو، فلايس لااه قاد أخاذ  ظ اه وعاازا أ  إن الاذ، ىنراإا؛ اعملاه أماام الناااس
اغأِر. عأنع َّللأعِمودن اعنن لأبنيدم؛ عزا { عند  ؛ ف أصع ارعِك ايتع ااِف عألأايعِقمع البخن اوأفأ مأاا أأخأ ِ عألأيعهن وأسأال مأ قأاالأ " إنن  أأخع قأااِلوا  أأن  رأِسولأ اّلل ن صأل ى اّلل 

مأ العقنيأامأ  ِمع ىناأوع ِ عأز  وأعأل  هلأ ِ . ىناأِقوِل اّلل  أصعغأِر  أ رأِسولأ اّلل نه قأالأ  الرخن أ رعِك ايتع اِ مع وأمأا البخن بِاوا إنمأ ال اذنىننأ ِكناع ااهلننمع  اذعهأ هن إنذأا ِعازن،أ الن ااِس أنأععمأ
ِهمع عأزأاً ه!"]   .[ أمحد والبينق؛ ا ند صحيحعِارأاِ ونأ يفن الَدناعيأا فأانعظِِروا هألع نأنِدونأ عننعدأ
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عليااه الصااالة -قااال لااذلك  ماان اجلاازا  شاايئاً!!فليااذهبوا إلااينم وليوخااذوا عاازا هم مااننم!! ويف ا قيقااه ال هاادال  وال هاادال  ميلقااون 
  أان أ ا  الباركا  عان الباركت مان عمال عماالً أشارك معا؛ فياه  ا ، عرك ِاه -عزخ وعالخ -يف ا دىني القدس؛  "قال    -وال الم
 . ّم لم  وشركأه". 

َِ  ج نبوهاا؛" و   ال عقعوا يف  بال وشباك الار   أذكار لقام عالماات املراإا؛ ل قوناوا علاى  اذرم منناا ول قأاالأ عألنا؛:   لنلعِمرأاإنا؛ ءأاالأ
أ عألأيعهن  ت وأىنأزنىنِد يفن الععأمألن إذأا أِءعينن ِهت وأىناأنعبأِ  إذأا كأانأ يفن الن اسن دأ مأاتم  ىنأقع أِل إذأا كأانأ وأ ع ِقِص إذأا ِذم .عأالأ  ." إ يا  علوم الدىننّوأىناأناع

 وال  رل وكفى ابلواقع دليال!!! م رؤساإنم ومدىنرىننم؛ ويف  ياهبم  دَ كم من أانسم ىننافقون وىننبطون يف عملنم أما
عأانع كم من رعل حي ن صالعه وعبادعه أمام الناس فااذا انفارد ال ىنقايم أركاّناا وواعباملاا!! وقاد أخايان صالى   علياه وسالم ااذلك؛ ف

نأا رأِسوِل  ن صأل ى   " أأّبن سأعنيدم ت قأالأ    اوأِف خأرألأ عألأياع اينِِكمع مبنأاا ِهاوأ أأخع ايحأ الاد ع الأ ت فاأقأاالأ   أأالأ ِأخع ِر العمأ ن اكأ عأليعهن وسأل مأ وأحنأعاِن ناأ أاذأ
رعِك اخلعأفنَ؛ ت أأنع ىناأِقومأ الر   يحن الد ع الن ه قأالأ   قِالعنأا   ااألأى ت فاأقأالأ   البخن اا ىناأارأع ِعِل ىِنصألخن؛ ت فاأ عألأيعِقمع عننعدن، مننأ العمأ ن يِاازأىنخنِن صأاالأعأِه ت لنمأ

.  .ّا ند صحيح"  أمحد والبينق؛ واان ماعه مننع نأظأرن رأِعلم
 إن البناإم  ركاملا وا دة يف  ضورك و يااك؛ خبالف اإلن ان ىننب  يف العمل والعباادة  اف ىناراه اةخارون وىنق ال إذا انفارد ماع

 نف ه!
أ، منلااه ساودا  يف ليلااه  ؛ملاه ال ااودا ت علاى الصااخرة الصاما ت يف الليلااه الظلماا أخفااى مان دايااب النايتصااغر   الار   ّ البارك  إن

ولقان  !! فقذلك البرك ايتصاغر قاد عقاع فياه وأنات ال عباعر!!ه مع ملبينا صواتعراها أو عظلما ت على صخرة مسرا  متب؛ت هل 
 ال دال هنا  كيف أعقيه وأان ال أراه أو أشعر اهه!

ِ علياهن وسال مأ ذاتأ ىناومم فقاالأ   صلى   عليه وسلم؛  واجلوا  عند  بيبك املصطفى فعن أّب موسى ايتشعر،خ قالأ  خطبأناا صال ى اّلل 
ركأ ت فان ِه أخفأى من دأايبن الن ملن  ِ أن ىنقولأ   وكيفأ ن  قيهن وأهوأ أخفأاى مان دايابن  !!"   أىنَنا الن اِس اع قوا هذا البخن فقالأ لأِه من شا أ اّلل 

رنكأ انكأ شيًئا نعلِمهِ    قولوا الل نم  إان  نعوِذ انكأ منه قالأ لن ملن   رسولأ اّلل ن ا أمحاد والطاياِ ا اند ].  ت ون ا أغفِركأ ملاا ال نعلِماِه"أن ِنبع
 .[  ن

  ر  العاملف.أسول   أن جيعل ما قلناه وما مسعناه  جه لنا ال علينا ىنوم القيامه؛ اللنم إِ قد الغت اللنم فاشند  
اللنام ه؛ ا ال نعلماملا كاللنام إان نعاوذ ااك أن نبارك ااك شايئاً نعلماه ون ا غفر ؛ اللنم اععل عملنا يف رضاك خالصاً لوعناك القارا 

 . إنك ععلم خاإنه ايتعف وما ختف؛ الصدور ؛وأعيننا من اخليانه ؛وأل ن نا من القذ  ؛وأعمالنا من الر   ؛طنخنر قلوانا من النفاص
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