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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  أخواتي الفاضالت، إليكم

الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق هللا بعض األخوات 

ونسأل هللا أن  ،األستاذة بنشرهاوسمحت لهّن  لتفريغها،

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة هذه  -

حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة 

شذرات من دروس األستاذة )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم الكمال هلل عز وجل،  -

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر 

 ..لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا

 .وهللا الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 .أمجعني صحبه و آله وعلى حممد سيدنا على السالم و الصالة و العاملني رب هلل احلمد
 ..احلمد هلل الذي يسر لنا هذا اللقاء وأسأله سبحانه وتعاىل أن جيعله لقاًء مباركاً مرحوما

 
  حديث وهو؛ ينالد   نصف العلم أهل هعد   الذي العظيم احلديث حول سيكون ناؤ لقا

 بالنيات األعمال إنما
 العلماء كالم واختلف ،(بالنيات األعمال إنما) منها ذكر و أحاديث، أربعة يف السنن أصول أن العلم أهل بعض قال و

 :احلديث هذا حول
 اإلسالم نصف أنهقال  من فمنهم  
 ثلثه أنه قال من منهم و  
 اإلسالم ربع أنه قال من منهم و. 

 استحضاره يف و فهمه يف و بيانه يف جهد إىل حيتاج زال ال شـُرح مهما احلديث هذا حال كل على
 .به ينفعنا أن و صدورنا، يشرح أن وجل عز اهلل عل   احلديث هذا نتذاكر ولذلك؛ العبد أحوال يف
 

 أراد عبد كل على األوىل الوظيفة وهو القلب، حياة هو واإلخالص، الصادقني وجل عز اهلل يعطيها اهلل من منـ ة واإلخالص
 .النية يتعلم :العبد يتعلمه ما أول كان لذلك ،اإلخالص هو اهلل طاعة أراد عبد كل على األوىل الوظيفة؛ اهلل طاعة
o العمل من أبلغ فإنها النية تعلموا : كثير أبي بن يحيى قال 
o العمل يتعلمون كما للعمل النية يتعلمون كانوا : الثوري قال و. 
o و بيني فيما الطمع ترك:  سنة ثالثين منذ أعالجهما أنا اثنتان :ماءالعل من رجل قال : عيينة بن سفيان قال و 

 .جل و عز هلل العمل إخالص و ،الناس بين
 يعتنون كانوا كيف السلف عن ينقل (اخلاطر صيد) يف أيضا جتده و (األولياء حلية) يف مثال جتده العلم ألهل كثري وكالم
 .النية هذه يتعلمون كانوا كيف و ،بنياهتم

 
o مما لك خير ،ذرة هّمك من جل و عز اهلل إلى ترد ألن غالم يا : الزجاج لعبدون اآلُجّري إسحق أبو قال 

 فكأنما قلبي عن الرياء إسقاط في أجتهد وكم ،اإلخالص الدنيا في شيء أعز: له وقال الشمس، عليه طلعت
 .آخر لون على ينبت
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 و عليه اهلل صلى النيب عن احلديث يف ورد فقد ،مكانه غري يف الشيء وضع وال هتويال وليس يحقيق مصدره كله اخلوف فهذا

 قال كما أو ((؟الدجال  من عليكم أخوف هو مبا أنبؤكم أال )):  هلم فقال الدجال يتذاكرون هم و أصحابه على خرج أنه سلم
 .اخلفي الشرك عليهم خياف أنه أخربهم مث سلم و عليه اهلل صلى
 من أكثر اخلفي الشرك الكرام صحابته على خياف سلم و عليه اهلل صلى النيب ذلك عوم الدجال خطر حجم تعلمني فأنت
 .الدجال املسيح من خوفه
 .اهلل يوفقه أن بدال بذلك اعتىن إذا لكن اإلنسان، على يشق و يصعب مما وإخالصها النية ختليص أن إىل إشارة فهذه

 
 خيرج الناس من كثري :والنيات اإلخالص مسألة مناقشة عند األمهية يف غاية مسألة على أنبهكم التفاصيل يف أدخل أن قبل
 تزداد و أعماهلم، يف يشكون فيبدؤون ،وسوسة حالة يف أهنم أنفسهم فيشعرون اإلخالص، وعن الرياء عن يتكلم درس من

 .نياهتم عن يسمعوا أن قبل هدوء و سالمة يف كانوا أهنم ويرون اخلوف، درجة عندهم
 العمل ترك يف كثرية أحيان يف يفكر اإلنسان أن درجة إىل األمر ازداد ضعيفا قلبا هذا صادف رمبا و

 يف يدخل وإمنا الرياء، األصغر الشرك املقصود الشرك، وعن اإلخالص عن كالم إفراد عدم األحسن أن القوم يرى هنا فمن
 .األعمال عن كالمنا

 اجعل االحرتاق، هذا فعاجل وأجر، وبركة خري فهذا نيتك أجل من احرتقت لو أنك و صوابا ليس هذا أن أعلم اهلل و نقول و
 :ألمرين سببا االحرتاق هذا

 لست أنك أو الناس، أردت أعمال من مضى فيما أنك خاطرك على مر فلو ؛القبول طلب يف االجتهاد 
 طلب يف فاجتهد اهلل أردت ما و الناس أردت تكون أن وخائف األمر هذا خاطرك على مر لكن الناس أردت أنك متأكدا
 اسأله و ،مراده عن بعدك و زالتك و تقصريك لك فيغفر الغفور، بامسه يعاملك أن تعاىل و سبحانه واسأله، اهلل من القبول
 .كثرية أضعافا لك يضاعفه و ،العمل قليل لك يشكر أن أيضا
 .القبول طلب يف لالجتهاد سبب إىل اخلوف هذا لحو   ،كقلب يف الذي اخلوف به تعاجل الذي األول األمر فهذا

 أن جل و عز اهلل تدعو أن و األعمال، إىل داخل وأنت عليها حترص ألن سببا نيتك على اخلوف هذا اجعل 
 .ترضيه صاحلة نية يرزقك

 : أمرين أحد منك يريد فإنه الشيطان أما و
 سبيال ذلك إىل استطعت ما تركه عدم على اهدجت وأنت العمل ترتك أن إما. 
 األول من أسوأ هذا و بنيتك معنت غري أنت و العمل تدخل أن أما و. 

 و سائقه، و قائده، و العمل روح هي و عليه، يبىن الذي أصله و وأساسه وعاموده األمر رأس هي النية حال كل على و
 فماذا فاسد، العمل أن املؤكد من النية فسدت إذا أي؛ بفسادها يفسد و بصحتها، يصح عليها، يُبىن النية هلذه تابع العمل

 !؟ مأجورا لست عليه آمث أنت و اجلهد فيه تبذل فاسد عمل من تريد
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 مألهن بدقة، اإلخالص موضوع طرح على بعضا بعضهم يلوم العلم طالب من حىت كثري ألن أقوله التنبيه هذا حال كل على
 الكالم بعد الغالب يف الناس على يدخل الوسواس أن صحيح ؛صحيح أمر هذا و الناس على يدخل أن الوسواس من خيشون

 صاحلة بنية اهلل يرزقك أن بطلب عاجله و العمل، انتهاء بعد القبول بطلب عاجله الوسواس، هذا عاجل نقول لكننا النية، عن
 .العمل يف الدخول قبل

 : بمعنيين تقع العلماء كالم في النية أن تعلمون كما و
 صالة من الظهر صالة و الظهر، نافلة من الظهر صالة متيز بنيتك فأنت ،بعض عن بعضها العبادات متييز مبعىن 

 .آخره إىل غريه صيام من رمضان صيام متيز و العصر،
 بالعمل املقصود متييز :املقصود هو و للنية الثاين املعىن و. 

 كتاب يف ترد النية ولفظة فقط؟ اهلل لغري أم لغريه؟ و هلل أم وحده هلل هو هل بالعمل املقصود متييز :املعىن هذا حبثنا يف فاملقصود
 :بلفظة جل و عز اهلل

 اإلرادة .1
 االبتغاء بلفظة وأيضا .2

 3{األعلى ربه وجه ابتغاء إال} االبتغاء بلفظة يأيت وأيضا 2{اآلخِرَةَ يُرِيدُ مَّن وَمِنكُم الدُّنْيَا يُرِيدُ مَّن مِنكُم}
 

 
                                                           

 152آل عمران 1
 22الليل  2

فضل 
 النية

ُيبعث الناس 
َمْن َكاَنِت اآلِخَرةُ  على نياتهم

 ُ ُه َجَعلَ َّللاَّ َهمَّ
ِغَناهُ فِى َقْلبِِه 
َوَجَمَع لَُه َشْملَُه 
ْنَيا  َوأََتْتُه الدُّ
 َوِهَى َراِغَمة  

أن الخلود في 
الجنة سببه 
 نية العباد

أن حفظ َّللا 
للعبد وإعانته 
له على قدر 

 نيته

أن المرء يبلغ 
بِنّيته ما ال 
 يبلغه بعمله

أنها تطيب 
العمل و هي 
 سر العبودية

أن نية الخير 
باقية أبدا ال 

 تتوقف

أن قاصد 
الخير يثاب 
بنيته و إن لم 
يصب المراد 

 تماما

أن العبد 
يستطيع أن 
يجمع بين 
النيات في 
 العمل الواحد
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 .نياهتم على الناس يُبعث :أولا 
 قتال ينوي الذي اجليش هبذا عالقة له يكون ال من والتجار العمال فيهم و احلديث يف ورد كما باجليش اهلل خيسف ولذلك

 النيب فقال باألمر، هلم عالقة ال الذين هؤالء عن سلم و عليه اهلل صلى الرسول عنها اهلل رضي عائشة فسألت مكة، أهل
 .سلم و عليه اهلل صلى قال كما أو نياهتم على يبعثون: وسلم عليه اهلل صلى

 . ((عَلَيْهِ مَاتَ مَا عَلَى عَبْدٍ كُلُّ يُبْعَثُ)): أيضا عنه اهلل رضي جابر حديث يف وورد

 .2((نِيَّاتِهِمْ عَلَى النَّاسُ يُبْعَثُ إِنَّمَا)):  هريرة أيب حديث يف و

  ((نِيَّاتِهِمْ عَلَى النَّاسُ يُحْشَرُ)): جابر حلديث آخر لفظ يف وأيضا
 أخرى جهة ومن، حقيقة ما يف السرائر تظهر و ،الفضائح تأيت فلذلك؛ نياهتم على ويبعثون حيشرون الناس أن اعلم ذلك فعلى
 قام ما على اهلل فيبعثك اآلخرة تريد وأنت وإرادهتا، بالدنيا التعلق يف هم ما وهم ،القوم مع متوت فقد النية فضل على هذا يدل

 . النية فضل من فهذا قلبك، يف
:  احلديث يف ورد كما اآلخرة إال يريد ال لآلخرة حبا قلبه واجتمع ونيته، أي ؛همه   اآلخرة كانت من أن :فضلها من أيضا

 فَقْرَهُ اللَّهُ جَعَلَ هَمَّهُ الدُّنْيَا كَانَتِ وَمَنْ ،رَاغِمَةٌ وَهِىَ الدُّنْيَا وَأَتَتْهُ شَمْلَهُ لَهُ وَجَمَعَ قَلْبِهِ فِى غِنَاهُ اللَّهُ جَعَلَ هَمَّهُ اآلخِرَةُ كَانَتِ مَنْ))

 .3((لَهُ قُدِّرَ مَا إِالَّ الدُّنْيَا مِنَ يَأْتِهِ وَلَمْ شَمْلَهَ عَلَيْهِ وَفَرَّقَ عَيْنَيْهِ بَيْنَ

 اللَّهُ كَفَاهُ ،آخِرَتِهِ هَمَّ ،وَاحِدًا هَمًّا الْهُمُومَ جَعَلَ مَنْ)):  يقول سلم و عليه اهلل صلى نبيكم مسعت:  قال مسعود ابن حديث ويف

 . ((هَلَكَ أَوْدِيَتِهَا أَيِّ فِي اللَّهُ يُبَالِ لَمْ , الدُّنْيَا أَحْوَالِ فِي الْهُمُومُ بِهِ تَشَعَّبَتْ وَمَنْ ،دُنْيَاهُ هَمَّ
 .دنياك هم اهلل كفاك واحدا مها مهومك وكانت ،اآلخرة الدار و اهلل تذر و تأخذ فيما مهك و إرادتك و نيتك كانت إذا إذن

 هم اهلل كفى اآلخرة كانت فإن به تعتين و وراءه جتري الذي و ،يهمك الذي على مطلع اهلل أن ؛النية مصاحل من وهذا
 .بك اهلل يبال مل املهمة، هي دنياك كانت إن و دنياك،
 ؟ هذا كيف العباد، نية سببه اجلنة يف اخللود أن :النية منافع من وأيضا

 .أيضا النار يف واخللود اجلنة يف اخللود هذا نعم
o بالنيات يف النارالنار  وأهليف اجلنة  اجلنة أهل خلد وما":  الحسن قال". 
 ؟ األمر هذا يُفهم كيف

                                                           
 (.3117/ باب اأَلْمِر حِبُْسِن الظ ن  بِالل ِه تـََعاىَل ِعْنَد اْلَمْوتِ / كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها" )صحيح مسلم" 1
 .وصححه األلباين( 1224/ بَاُب النـ ي ةِ / ِكَتاُب الزُّْهدِ " )سنن ابن ماجه" 2
 .وصححه األلباين( 1272/ بَاُب النـ ي ةِ / ِكَتاُب الزُّْهدِ " )سنن ابن ماجه" 7
 .وصححه األلباين( 2557/ باب من كانت اآلخرة مهه/ كتاب صفة القيامة" )سنن الرتمذي" 1
 .حسنه األلباينو  (253/ بَاُب ااِلنِْتَفاِع بِاْلِعْلِم َواْلَعَمِل به" )سنن ابن ماجه" 5
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 املدة مبقدار يعذهبم اهلل أن بالعدل يتصورن الناس و   هنائية ال مدة النار يف باخللود الكافر اهلل يعذب مل:مثال سائل سأل لو
 و حياته من متأخر وقت يف ُيسلم أن ميكن أحيانا و حمدودة، مدة إال اهلل يطع مل للمؤمن بالنسبة األمر ونفس ،كفروها اليت

 ؟ النار يف اخللود جزاؤه هذا و اجلنة يف اخللود أجره هذا يكون فكيف سجدة هلل يسجد ومل ميوت و ُيسلم أن ميكن
 والكافر، مطلع جل و عز واهلل نيته جزاء باخللود فجوزي أبدا اهلل يطيع أن ينوي املؤمن أن ذلك يف السبب أن:  عليه جياب
 .بنيته فجوزي أبدا الكفر ناويا و عازما كان

 عز اهلل ولذلك، بنيته فجوزي أبدا الكفر وناويا عازما كان الكافر و نيته، جزاء باخللود فجوزي أبدا اهلل يطيع أن ينوي املؤمن

 النية هذه يف صدقه و نيته، قدر على العبد أن ذلك من فعلم ،2{لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ عَنْهُ نُهُواْ لِمَا لَعَادُواْ رُدُّواْ وَلَوْ}:  قال وجل
 .عليه املطلعسبحانه  فهو له اهلل معاملة ستكون

 .نيته قدر على له وإعانته للعبد اهلل حفظ أن :النية فوائد من أيضا
 ."نيته قدر على الرجل حُيفظ إمنا":  عنهما اهلل رضي عباس ابن قال

 و له، اهلل عون مت نيته متت فمن النية، قدر على للعبد اهلل عون أن اعلم":  العزيز عبد بن عمر إىل اهلل عبد بن سامل كتب و
 ."بقدره نقص نقصت، إن
 حفظ نقص ،نيتك نقصتك إذا و ،لك اهلل حفظ مت ،نيتك متت فإذا ،نية من معك ما قدر على لك عونه و اهلل حفظ أن أي
 .لك اهلل عون نقص و ،لك اهلل

 .بعمله يبلغه ال ما تهني  بِ  يبلغ املرء أن :النية فوائد من أيضا
 هي الغزوة هذه أن املعروف و ،عزوة يف كان سلم و عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن احلديث ويف

 إِالَّ وَادِيًا قَطَعْتُمْ وَالَ ،مَسِريًا سِرْتُمْ مَا أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ إِنَّ)):  وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال التوبة سورة فيها نزلت اليت تبوك غزوة

 . ((الْعُذْرُ حَبَسَهُمُ بِالْمَدِينَةِ وَهُمْ قَالَ بِالْمَدِينَةِ وَهُمْ اهللِ رَسُولَ يَا:  قَالُوا مَعَكُمْ كَانُوا

 وَّأَعْيُنُهُمْ تَوَلَّواْ عَلَيْهِ أَحْمِلُكُمْ مَا أَجِدُ الَ قُلْتَ لِتَحْمِلَهُمْ أَتَوْكَ مَا إِذَا الَّذِينَ عَلَى وَالَ}:  تعاىل اهلل قول فيهم نزل الذين وهؤالء

 .7{يُنفِقُونَ مَا يَجِدُواْ أَالَّ حَزَناً الدَّمْعِ مِنَ تَفِيضُ
 الصادق الراغب يرفع النفوس، خبايا على لعاملط   اناملن   الكرمي وهو وتعاىل فسبحانه، بأعماهلم يبلغوا مامل تهمني  بِ  بلغوا فهؤالء
 !.العامل درجة إىل العذر منعه الذي

 .فراشه على مات إن و الشهداء منازل اهلل غهبل   ق،صدْ بِ  الشهادة اهلل سأل من ولذلك

                                                           
 22األنعام  1
 (.1127/ بَاٌب  - 31/ كتاب املغازي" )صحيح البخاري" 2
 42-التوبة  7
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 إِذْ عَمَلِهِ مِثْلَ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ يَكْتُبُ الَّذِي لِلْكَاتِبِ قِيلَ الْمُسْلِمُ الْعَبْدُ اشْتَكَى إِذَا)) :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : احلديث ويف

 .1((أُطْلِقَهُ أَوْ أَقْبِضَهُ حَتَّى طَلِيقًا كَانَ
 .العمل هذا يعمل أن تهني   كانت ألنه ؛عمله يف كان ما مثل له يكتب مريضا كان إذا أي

 أن على يدلك هذا كل 2((صَحِيحًا مُقِيمًا يَعْمَلُ كَانَ مَا مِثْلُ لَهُ كُتِبَ سَافَرَ أَوْ الْعَبْدُ مَرِضَ إِذَا)) معروفة، مشهورة األحاديث وهذه
 .الشكور بامسه لك اهلل ومعاملة أجورك ملضاعفة سببا سيكون نيتك يف حتمله ما

 تعلقت فلو، التقوى مهته ستكون الرب أهل من يعترب الذي الشخص أن أي "التقوى مهته البَـرُّ ":  الطائي داوود قال 
 .ذلك بعكس اجلاهل وكذلك، صاحلة نية إىل يوما نيته لردته ،بالدنيا جوارحه مجيع

 أن بد ال اخلري ينوي أنه دام ما العبد و ".اخلري نويت ما خبري فإنك اخلري انو" : أحمد اإلمام قول نفسر جيعلنا كله وهذا
 .اهلل حيفظه
: الزهد يف املبارك ابن أخرجه و ماجه ابن رواه الذي احلديث ففي؛ العبودية سر هي و العمل تطيب أهنا :النية فوائد من أيضا

 وَإِذَا ،أَعْالَهُ طَابَ ،أَسْفَلُهُ طَابَ إِذَا ،كَالْوِعَاءِ األَعْمَالُ إِنَّمَا)):  سلم و عليه اهلل صلى النيب قال:  قال عنه اهلل رضي معاوية عن

 .7((أَعْالَهُ فَسَدَ ،أَسْفَلُهُ فَسَدَ
 هو الذي القاع هذا صلح فإذا اإلناء، قاع وهو أوله أي عملك أسفل هذه نيتك ؛نيتك؟ أصله ما أي ؟ عملك أسفل فما
 .العمل بعده صلح النية

 بعده، أنت لتخرتع نبيه لك يرسل مل فهو وسلم، عليه اهلل صلى النيب مبتابعة إال يكون ال وتعاىل سبحانه رضاه أن تعلم ألنك
 اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد قال ولذلك وسلم، عليه اهلل صلى النيب غري اهلل إىل يوصلك بابا لك أن فرتى نبيه هتمل أو

 ."السنة يوافق مبا إال ونية وعمل قول ينفع ال و بنية، إال وعمل قول ينفع ال و بعمل، إال قول ينفع ال": عنه
 الصرب أدعي أن ممكن فأنا نية، دون ينفعان ال العمل و القول و عمل، معه يكون أن بد ال عمل دون ينفع ال القول إذن

 كله هذا لكن وأصرب، املوقف ويأيت سأصرب كذا يل حصل لو أنا: أقول الكالم أول ففي فأتصرب، املوقف يأيت مث بكالمي
  .نية بال وعمل قول ينفع ال و عمل، بال قول ينفع فال؛ صابرة الناس يراين أن منه مقصدي

 اهلل صلى النيب سنة ختالف أن ميكن ال صادقة كانت لو نيتك ألن ؛السنة يوافق مبا إال ونية وعمل قول ينفع ال انه اعلم مث
 .الثوري سفيان قاله الكالم هذا ومثل .وسلم عليه
 .للسنة موافقة بد ال ستكون صادقة كانت لو النية وهذه نيتك، هو أعمالك يطيب الذي أن تفهم أن املهم

                                                           
 .رواه أمحد يف مسنده، وصححه األلباين 1
 (.2445/ باب ُيْكَتُب لِْلُمَساِفِر ِمْثُل َما َكاَن يـَْعَمُل يف اإِلقَاَمةِ / كتاب اجلهاد والسري" )صحيح البخاري" 2
 .وصححه األلباين( 1144/ بَاُب التـ َوق ي َعَلى اْلَعَملِ / ِكَتاُب الزُّْهدِ " )سنن ابن ماجه" 7
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 .تتوقف ال أبدا باقية اخلري نية أن :الصالحة النية مصالح من أيضا
 على كنت لو و صدقت فكلما؛ أبدا تتوقفال  اليت املتصلة األعمال من فهي فراشك،على  وأنت نيتك يف تتقلب فأنت

 .بنيتك لو و إليه ُوفقت و ،لك كتب صاحل عمل إرادة يف فراشك

 . ((وَنِيَّةٌ جِهَادٌ وَلَكِنْ الْفَتْحِ بَعْدَ هِجْرَةَ الَ)): يقول وسلم عليه اهلل صلى والنيب
 عليه اهلل صلى النيب حديث نوضح هذا ويف، متاما املراد يصب مل إن و بنيته يثاب اخلري قاصد أن :النيات مصالح من أيضا

 بِصَدَقَتِهِ فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ ألَتَصَدَّقَنَّ :قال رجل )): لى اهلل عليه وسلم قالرسول اهلل ص أن مسلم و البخاري يف ورد الذي وسلم

 فِي فَوَضَعَهَا بِصَدَقَتِهِ فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ ألَتَصَدَّقَنَّ الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُمَّ:  فَقَالَ ،سَارِقٍ عَلَى تُصُدِّقَ يَتَحَدَّثُونَ فَأَصْبَحُوا سَارِقٍ يَدِ فِي فَوَضَعَهَا

 فِي فَوَضَعَهَا بِصَدَقَتِهِ فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ ألَتَصَدَّقَنَّ زَانِيَةٍ عَلَى الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُمَّ:  فَقَالَ ،زَانِيَةٍ عَلَى اللَّيْلَةَ تُصُدِّقَ يَتَحَدَّثُونَ فَأَصْبَحُوا زَانِيَةٍ يَدَيْ

 أَمَّا لَهُ فَقِيلَ فَأُتِيَ غَنِيٍّ وَعَلَى ،زَانِيَةٍ وَعَلَى ،سَارِقٍ عَلَى الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُمَّ:  فَقَالَ ،غَنِيٍّ عَلَى تُصُدِّقَ يَتَحَدَّثُونَ فَأَصْبَحُوا غَنِيٍّ يَدَيْ

 أَعْطَاهُ مِمَّا فَيُنْفِقُ يَعْتَبِرُ فَلَعَلَّهُ الْغَنِيُّ وَأَمَّا زِنَاهَا عَنْ تَسْتَعِفَّ أَنْ فَلَعَلَّهَا الزَّانِيَةُ وَأَمَّا سَرِقَتِهِ عَنْ يَسْتَعِفَّ أَنْ فَلَعَلَّهُ سَارِقٍ عَلَى صَدَقَتُكَ

 .2((اللَّهُ
 .ونيته بقصده يثاب صاحبه فإن املناسب املوقع يقع مل الفعل هذا لكن أصال، اهلل شرعه خري بفعل القيام قصدت إذا فأنت
 يف كان، الغمة املسلمني وعن عنا يكشف أن جل و عز اهلل أسأل جدة ألهل حصل الذي املوقف يف مثال ملا هذا ومثل

 الفرتة تلك وكانت التحفيظ، مدارس مثل األماكن، من عدد يف خريية أعمال هناك كان املتضررة األماكن من كثرية أماكن
 اهلل عند وقعت لكنها ،-ذهب ما مع ذهبت اهلل سبحان- مكة إىل هبا يرحلون أهنم على للحجاج أشياء مجعوا منهم بعض

 .وقعت اهلل عند أصحاهبا من يقبلها أن اهلل نسأل لكن ذهبت كمادة كانت إن و ،اهلل عند وقعت أهنا يقني على حنن
 .الواحد العمل يف النيات بني جيمع أن يستطيع العبد أن :النيات مصالح من أيضا
 اتفق فرمبا النيات، من له تعاىل اهلل يهب ما حسب على األعمال ثواب من للعبد يكون إمنا" :المكي طالب أبو يقول وكما

 مث حسنة، نية بكل له فيكون العامل، علم مقدار وعلى النية، من العبد حيتمل ما مقدار على كثرية نيات الواحد العمل يف
 ."واحد عمل يف جتتمع أعمال ألهنا ؛أمثاهلا عشرة حسنة كل يضاعف

 ذلك، استطعت ما نيات اهب عقتو  بالناس، اختالط أو متعد نفع فيها اليت وخصوصا األعمال، إىل تأيت جيعلك وهذا
 .ماحلر  يف املكوث مثال وهو قريبا مثاال ربضسأو 

 .وسبيل وسيلة املبارك املكان هذا إىل جتد أن ؛نعمة بنفسه هذا املدين أو املكي احلرم يف املكوث
 نيات فيه تنوي أن ميكن املسجد يف قعودك يف فأنت؛ إليهما الوصول بسهولة و فيهما واألمان باألمن ميتعنا أن اهلل اسأل :أوالً 

  زائرا بيته إىل بقلبك فتأيت اهلل، بيت أنه وتعلم له، معظم وأنت البيت هذا تدخل أن املتقني أعمال فضائل من فيصبح ،كثرية
                                                           

 .(2327/ باب َفْضُل اجلَِْهاِد َوالس رَيِ / كتاب اجلهاد والسري)" صحيح البخاري" 1
َق َعَلى َغيِنٍّ َوُهَو الَ يـَْعَلمُ / كتاب الزكاة " )صحيح البخاري" 2  (.1121/ باب ِإَذا َتَصد 
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 يف فيكون احلرام، املسجد اإلطالق على أعظمها لكن املساجد من غريه ويف احلرام املسجد يف يكون وهذا له، حمرتما معظما،
 .عظيما زار من معاملة معه وتتعامل وحترتمه، فتعظمه، ربك، بيت إىل داخل أنك قلبك
 . الرباط من نوع هذا فيكون الصالة، بعد الصالة تنتظر :ثانياً 

 الشواغل فتدفع وتعاىل، سبحانه عنه االنشغال عن وأعضاءك وبصرك مسعك كف وتنوي اهلل، على مهك وجتعل تعتكف :ثالثاً 
 .املسجد يف باالعتزال الصارفة
 أجر علينا فنضيع بالناس، ونشتغل باجلواالت، ونشتغل اهلل، بيت إىل نذهب أننا نرتكبها اليت األخطاء أكثر من ولذلك
  .اهلل على واعتكافها قلوبنا عكوف

 أَوْ خَيْرًا يَتَعَلَّمَ أَنْ إِال يُرِيدُ ال الْمَسْجِدِ إِلَى غَدَا مَنْ)): وسلم عليه اهلل صلى النيب قال كما ذكر الستماع أو اهلل، لذكر دالتجر   :رابعاً 

 .جيد إسناده احلديث وهذا 1(( حِجَّتُهُ تَامًّا حَاجٍّ كَأَجْرِ لَهُ كَانَ - تعلم أو تتعلم أن تريد تذهب أنك أي - يَعْلَمَهُ،

 .2((رَاحَ أَوْ ،غَدَا كُلَّمَا الْجَنَّةِ مِنَ نُزُلَهُ لَهُ اللَّهُ أَعَدَّ وَرَاحَ الْمَسْجِدِ إِلَى غَدَا مَنْ)):  الصحيحني ويف
 شرهم  يكفون األقل على احلرم يف نو موجود النساء احلرم يف وصلنا لنا تيسر إذا نقول لكن الرجل، خيص أنه نعلم الكالم هذا
 تذهب اليت نياتك حدىإ فتكون العظيم اجلهل من فيهم النساء أن ترى وأنت، املسلمني يؤذوا وال مكاهنم ويلزمون الناس، عن
 يتعاطى أو صالته، يسيء من ترى احلرم يف أن املؤكد من ألنه ؛منكر عن وهني مبعروف، أمر العلم طالبات خصوصا للحرم هبا

 .النية هبذه تدخل ميزانك يف فيكونون فرتشده ،حيل ماال
 اكتبها أخطاء وترى املرة هذه تذهب ملا ،األدلة راجع الصالة، أحكام يف راجع مستعدا كن للحرم تذهب ملا ذلك أجل من

 . عنها الناس تكلم وتكررت القادمة املرة أتيت فإذا وسجلها،
 نكتب نكاد أمر هذا كثريا احلرم يف ترى أنت و اهلل، يف أخا تستفيد أن :للحرم داخل وأنت جتمعها اليت النيات من :خامساً 

 .اإلسالمي العامل أحناء شىت من مباركني بطيبني جيمعنا اهلل أن كيف جملدات، فيه
 أهل أن أي ؛البالد هذه أهل من أناس عليهم يتعارف و هؤالء من وراءنا أو أمامنا نرى ملا كثرية أحيان يف أننا يؤسفنا والذي

 من طعاما الثاين يعطي واحد كل مطعوما تبادلوا لو خصوصا يتكلمون؟ ماذا مث  اخلارج من الذين على يتعارفون البالد هذه
  !تفعلون؟ وكيف تطبخون كيف يتكلمون  مطبخ إىل احلرم يتحول النهاية ففي طعامه،
 فتقول يناسبها ويكون القهوة من شيء جبانبك ملن تعطني أحياناو  ،نيتك شيء أهمف عاطفتهم رجلَ  بابا هذا يكون وأحيانا
 االستقامة عن الدين، عن كالم منك يبدأ أن نية على كذا،و  كذا وميكن سهلة عمليةتقول  خمتصرتني كلمتني تفعلونه؟ كيف

  .العظيمة النيات من فهذه كتابا هائإهدا عن به، املعرفة عن اهلل، عن
  .تعاىل و سبحانه منه حياء الذنوب تاركا اهلل بيت إىل تدخل أن :سادساً 

                                                           
 .، ورجاله موثوقون كلهم"الكبري"رواه الطرباين يف  1
باب اْلَمْشُى ِإىَل الص اَلِة مُتَْحى بِِه اخلَْطَايَا َوتـُْرَفُع / كتاب املساجد " )صحيح مسلم"، (552/باب فضل من غدا إىل املسجد ومن راح/ كتاب صالة اجلماعة واإلمامة)" صحيح البخاري"متفق عليه،  2

َرَجاتُ   (.1555/ بِِه الد 
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 املباح الطيب استعمال أن:  قالوا العلم أهل بعض فحىت العلم، من شيء إىل حتتاج النيات تكثري طريقة هذه حال كل على
 . حسنة نيات فيه جتمع أن ميكن
o أن؛ يتطيب وسلم عليه اهلل صلى النيب أن تعلم ألنك ؛وسلم عليه اهلل صلى النيب سنة اتباع بذلك تنوي أن: مثال 

 تتطييب ال -طبعا النساء عن والكالم- خارج أنت و تتطيب فال ،التطيب يف هواك تتبع ال أن على حريصا تكون
 اهلل صلى النيب لسنة موافقة وأنت الطيب على تحرصنيف، النساء جمتمع يف تطييب لكن الرجال، فيشمك خارجة وأنت
  .وسلم عليه

o يبةغال مادة حسم أيضا وتقصدين املخالطني، تؤذي اليت الروائح دفع بالنساء جتتمعني عندما بالطيب قصدينت أيضا 
  .للغيبة تعرضيهم فال الغيبة، فتقع ،يتكلمون الرائحة من يتضررون عندما أهنم تعلمني فأنت املغتابني، عن

o ال أن أجل من فتطييب ،آدم ابن منه يتأذى مما تتأذى املالئكةفإن  القرآن قراءة مثل طاعة على مقبلة كنت لو أيضا و 
 أهنم تعلمني أنت و اهلل، يف هلم حب للمالئكة فحبك اهلل، يف احملبوبني هلؤالء وتوقريا تعظيما املالئكة تتأذى

  .وتعاىل سبحانه منه وقربك وإميانك صدقك قدر على لك يستغفرون
 .علم على حتتاج املسألة املهم نياتك، تكثر أن تستطيع املباحات يف حىت عجيبا أمرا النيات تكثري مسألة ترى فأنت

  .الدماغ تفتح الطيبة الريح أن مبعىن أي "عقله زاد رحيه طاب من أن":  الطيب لةأمس يف الشافعي كالم قرأنا ما أعجب من و
 

 ستجد بالناس، اختالط فيها اليت األعمال يف وخصوصا النيات مجع عن تعجز لن تعلمت إذا أنك :املقصد حال كل على
  .اهلل وفقه من واملوفق تستطيعها النيات من كثرية أبوابا
 ال ما تكلف لن و شيء، كل يف تكون النية أن الباب هذا يف تعرف أن بقي النية فوائد عن الكالم مضى فيما ذكرنا

  .إليه بنيتك واهنض هلل نيتك اجعل املهم لكن نية، ومعك إال تتحرك أن ميكن ال ،تنوي أن بد ال شيء كل يف فأنت تستطيع،
 ."بنية واشرب بنية، لْ كُ  و بنية، اعمل" : الحسن بن لعلي الثوري قال
 يناجي أن ينوي:  قال -يريد ماذا أي- بصالته؟ ينوي شيء أي يصلي الرجل عن الثوري سألت" :يقول المبارك ابن وعن

 ."ربه
  .يديه بني تقفي أن اهلل تناجي أن ؟ورائها من تريدين ماذا لكن تصلي أن نيتك للصالة تدخلني عندما أي

 ملك وتعاىل سبحانه امللك حتيني أنك على؛ امللك حتية أهنا على الفاحتة ويقرأ الصالة يدخل األمر هذا يفهم الذي لذلك
 .امللوك
 ."نية حتضرين ما:  فيقول ،تكلم:  التيمي إلبراهيم قيل رمبا" : قال ذر بن عمر وعن

  .تسبقه والنية إال يتكلم أن يستطيع ال أي
 فقال -زبيب من حفنة- زبيب وكف رغيف، يديه وبني يوما، سعيد بن سفيان على دخلت" :قال إبراهيم بن مكي وعن

 ما أي ؛"نية حضرتين اليوم:  قال قبلها، تدعين فلم تأكل وأنت مرة غري ليكإ دخلت ،اهلل عبد أبا يا: قلت ،مكي يا ادن: يل
  .بإطعامه اهلل إىل التقرب نية حضرته حىت دعاه
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  .وترعاها نيتك تتفقد أن منك املطلوب وأنت النية فيه تدخل تعمله شيء كل أن املقصد حال كل على
 !"الصاحلة النية من علينا أهون السياط ضرب" : حماد بن نعيم قال
 . عليه اهلل يسرها من على يسرية لكنها ؛استحضارها صعوبة على يدلك هذا

 
 لكن ،دائما نتفقدها أن منا املطلوب أن كيف و شيء، كل يف حنتاجها النية أن كيف لنا ظهر و النية فوائد لنا ظهرت اآلن
  سهل؟ يسري أمر هبا اإلتيان و استحضارها، أن تتصور هل

 الكثري الشيء الصعوبة من فيها أن مضى فيما اتفقنا
 ! العبادات تؤتى كيف علموا ما أهنم بسبب إال اإلخالص الناس فقد فما ،علم إىل أوال حتتاج أنك -أعلم اهلل و- نقول

  اإلخالص؟ هو فما علم، معك يكون أن بد ال

 هي ما تعلم أن فالبد ،اهلل غري إىل ملتفتا بالعمل قيامك وقت قلبك جتعل وأمراض شوب من فيه ما كل من قلبك ختلص
 .وجل عز اهلل مع النية صدق وهي اإلخالص حتقق فبذلك احلركات؟ كيف يكون؟ مىت ؟ قلبك تصيب أن ميكن اليت األمراض

 الناس، عند حممدة اكتساب أو ملخلوق، تصنع من آخر شيء دون سبحانه اهلل إىل التقرب بطاعتك تريد خملص وأنت فأنت
 من وتصفيه املخلوقني، مالحظة من عملك تصفي فأنت، اهلل إىل التقرب سوى آخر شيء أي أو اخللق، من مدح حمبة أو

 .اهلل غري أحد إرادة
 إذا مث إلخالصك، مشوشة تكون أن ميكن القلب يف اليت فاألمراض القلب، حركات تتعلمه أن عليك جيب شيء أول فكان

  ماذا؟ على الصرب، الصرب من لك البد تعلمت

 تصور رمبا العبد ألن ؛الصدق أيضا وحتتاج ،الصرب وحتتاج ،العلم حتتاج هنا إىل فأنت، اهلل غري إرادة من القلب منع على الصرب
 ؟بينهما الفارق وما واإلخالص الصدق بني العالقة وهي هنا الصعوبة وتأتينا كاذب، وهو كله هبذا اهلل وجه يريد أنه نفسه
  ؟ اإلخالص يكون وكيف ؟الصدق يكون وكيف

 الصدق أما، العمل يف الدخول بعد إال يكون ال اإلخالص ،له وتابع فرع واإلخالص األصل هو الصدق :حال كل على
 .باعثك هو العمل يف الدخول قبل بالنية فيكون

 رَّبِّ وَقُل}صدق خمرج خيرجه و صدق، مدخل يدخله أن منه يطلب أن اإلسراء سورة يف كما نبيه أمر وجل عز اهلل ولذلك

 .1{نَّصِرياً سُلْطَاناً لَّدُنكَ مِن لِّي وَاجْعَل صِدْقٍ مُخْرَجَ وَأَخْرِجْنِي صِدْقٍ مُدْخَلَ أَدْخِلْنِي
  .إخالص إىل منك حيتاج هذا العمل يف دخولك وقت، صدق حيتاج هذا مكانك من انبعاثك ؛العمل ألداء خروجك فأنت

                                                           
 22: اإلسراء  1
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 بل ةيسر و  مينة قلبك حترك ال مراضيه إىل وصلت إذا مث، اهلل مراضي تطلب أنك يف صادقا تكون أن حتتاج أنت ذلك فعلى
  .وتعاىل سبحانه وحده اطلبه
 قلبك، يف تدخل أن ميكن اليت وبالشوائب القلوب، تصيب أن ميكن اليت باألمراض علم معي يكون أن جيب أنه لنا تبني  

 كونك يف السابقة نيتك حترر أن حتتاج و كله، هذا على تصرب أن وحتتاج ،هغري  تريد أنك على تدل أن ميكن اليت وباملظاهر
  .العلم مسألة حول جديد من الدوران على يبعثنا كله هذاف، كاذب أو صادق

  ؟يكون كيف باإلخالص علمنا فسنذكر بضده إال يُعلم ال الغالب يف والشيء اإلخالص نعلم أن نريد
 :إىل حنتاج أننا وقلنا اإلخالص، حيقق أن لإلنسان ميكن كيف باختصار ذكرنا

 صدق و،  صبر و،  علم 
 أن الناتج يكون أن أجل من أتعلم أن أحتاج وماذا العلم إىل أعود مث أكثر، تفصيلية اإلخالص إىل هبا نصل أخرى نقاطا أذكر
  ؟ يأيت كيف (اإلخالص إىل الطريق) عنوان إىل أخرى مرة سأعود أي ؛اإلخالص أهل من أكون
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 الطريق إلى اإلخالص

 العلم

 أتعلم أسماء اهلل وصفاته

 أتعلم اإلخالص
الصبر والستعانة باهلل العلي 
القدير، والنكسار بين يديه، 

 والتعوذ من الرياء وويالته

الصدق في إرادة اآلخرة، 
 :ويأتي بعدة أمور منها

 

التفكر في زوال الدنيا وسرعة 
 فنائها

ل بد أن تكون خائفا من سوء 
الخاتمة وعذاب القبر وأنت تعلم 

 أن الناس يبعثون على نياتهم

ضع اآلخرة نصب عينيك، 
وانظر إلى نعيم المخلصين، 

 وانظر إلى هوان المرائين

خف من مقت اهلل و غضبه 
والسقوط من عينه، وخف من 

 حبوط عملك

 الحرص على إخفاء األعمال

ترك الطمع فيما في أيدي 
 الناس واليأس منه

 العزلة الشرعية

 صحبة المخلصين

 قراءة تراجم أهل اإلخالص

محاسبة النفس و مجاهدتها 
 و مخالفة الهوى

التحصن من الشيطان باألوراد 
 .الشرعية
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 .العلم :اتفقنا كما أولها
 عن سأتعلم:  لنقلو  الرياء وعن اإلخالص عن أتعلم أن بد ال أي الرياء هو و أال وضده باإلخالص العلم مباذا؟ العلم لكن

  األوىل هذه...  وضده اإلخالص
 العلم           اإلخالص الى الطريق من -1

 .ضده و اإلخالص سأتعلم -1
 . الصفات و األمساء هبذه هلل التعبد يكون كيف و صفاته، و اهلل أمساء سأتعلم -2

 وكيف وصفاته وجل عز اهلل أمساء وسأتعلم ضده، و اإلخالص سأتعلمف، اهلل باب عن االلتفات مورثه باهلل اإلنسان فجهل

 سبحانه أنه القلب يرهب هذا 2{فَاحْذَرُوهُ أَنفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللّهَ أَنَّ اعْلَمُواْ}َ:  تعاىل قوله يف مثال األمساء هبذه له أتعبد
 على استقامتك أسباب من كله هذا العليم، البصري، السميع، أمسائه من أن علمكف، العبد قلب يف قام ما على مطلع وتعاىل

 .اإلخالص
 :اإلخالص إىل الطريق خطوات من الثانية اخلطوة إىل ننتقل العلم، من اآلن انتهينا

 .ويالته و الرياء من التعوذ و يديه، بين النكسار و القدير، العلي باهلل الستعانة و الصبر  -2
 يديه بني تنطرح و القدير، العلي وهو وتعاىل سبحانه به وتستعني ،لغريه قلبك يلتفت أن عن وتصرب اهلل، طاعة على فتصرب
 .العظيم البالء هذا من ينجيك أن طالبا

 : منها أمور بعدة يأتي اآلخرة إرادة في الصدق وهذا ،ةاآلخر  إرادة في الصدق  -3
 كل تكرر الكهف سورة يف وأنت، الدنيا وصف كتابه يف كرر وجل عز اهلل و فنائها، وسرعة الدنيا زوال يف التفكر : أوال

 السَّمَاء مِنَ أَنزَلْنَاهُ كَمَاء الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَّثَلَ لَهُم وَاضْرِبْ} مثال له ضرب جل و عز اهلل أن كيف الدنيا احلياة هذه مثل مجعة

  3{مُّقْتَدِرًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ الرِّيَاحُ تَذْرُوهُ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ األَرْضِ نَبَاتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ

 األَمْوَالِ فِي وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا} بأهنا الدنيا لك اهلل وصف احلديد سورة يف و

 اللَّهِ مِّنَ وَمَغْفِرَةٌ شَدِيدٌ عَذَابٌ اآلخِرَةِ وَفِي حُطَامًا يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرًّا فَتَرَاهُ يَهِيجُ ثُمَّ نَبَاتُهُ الْكُفَّارَ أَعْجَبَ غَيْثٍ كَمَثَلِ وَاألَوْالدِ

 .الدنيا زوال يف تفكرك هو اآلخرة إرادة يف صادقا جيعلك فالذي 2{الْغُرُورِ مَتَاعُ إِالَّ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ وَمَا وَرِضْوَانٌ

 يبعث ،نياهتم على يبعثون الناس أن تعلم وأنت القرب وعذاب اخلامتة سوء من خائفا تكون أن بد ال الصدق أجل من : ثانيا
 يف لك يتمثل الذي اخلبيث الرجل ذاك هو سيكون وجل عز هلل خالصا ليس عملك كان فإذا عليه مات ما على عبد كل

 .قربك يف لك يتمثل اآلخرة
                                                           

 275البقرة 1
 15الكهف 2
 22احلديد  7
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 ،رضاهم بحو  ،همبحو  هلم وااللتفات الناس إرادة ألن ؛اخلامتة سوء من خوفك الرياء عنك فعيدو  صادقا جيعلك مما إذن
 .اخلامتة سوء تذكر و اآلخرة إرادة يف صادقا فكن ،اخلامتة سوء أسباب من هذا كل ةالصاحل باألعمال هلم والتوجه
 ما درجة مائة فيها اجلنة أن اعلم و املرائني هوان إىل انظر و ،املخلصني نعيم إىل انظر و ،عينيك نصب اآلخرة ضع  : ثالثا

 فِضَّةٍ مِنْ لَبِنَةٌ : )) قَالَ ؟بِنَاؤُهَا مَا الْجَنَّةُ قُلْنَا: سلم و عليه اهلل صلى النيب قال وكما ،األرض و السماء بني كما درجتني كل بني

 تَبْلَى الَ يَمُوتْ وَالَ وَيُخَلَّدْ يَبْأَسْ وَالَ يَنْعَمْ يَدْخُلْهَا مَنْ الزَّعْفَرَانُ وَتُرْبَتُهَا وَالْيَاقُوتُ اللُّؤْلُؤُ وَحَصْبَاؤُهَا األَذْفَرُ الْمِسْكُ وَماِلَطُهَا ذَهَبٍ مِنْ وَلَبِنَةٌ

 . ((شَبَابُهُمْ يَفْنَى وَالَ ثِيَابُهُمْ

 فَيَزْدَادُونَ وَثِيَابِهِمْ وُجُوهِهِمْ فِى فَتَحْثُو الشَّمَالِ رِيحُ فَتَهُبُّ جُمُعَةٍ كُلَّ يَأْتُونَهَا لَسُوقًا الْجَنَّةِ فِى إِنَّ)):  مسلم صحيح يف أيضا ورد وكما

 فَيَقُولُونَ. وَجَمَاالً حُسْنًا بَعْدَنَا ازْدَدْتُمْ لَقَدِ وَاللَّهِ أَهْلُوهُمْ لَهُمْ فَيَقُولُ وَجَمَاالً حُسْنًا ازْدَادُوا وَقَدِ أَهْلِيهِمْ إِلَى فَيَرْجِعُونَ وَجَمَاالً حُسْنًا

 . ((وَجَمَاالً حُسْنًا بَعْدَنَا ازْدَدْتُمْ لَقَدِ وَاللَّهِ وَأَنْتُمْ

 . ((بَشَرٍ قَلْبِ عَلَى خَطَرَ وَالَ ، سَمِعَتْ أُذُنَ وَالَ ، رَأَتْ عَيْنَ الَ مَا)):  احلديث يف ورد كماإن  يف اجلنة  

 1 ((فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنَ خَيْرٌ رَوْحَةٌ أَوْ ، اهللِ سَبِيلِ فِي وَلَغَدْوَةٌ فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا مِنَ خَيْرٌ الْجَنَّةِ فِي سَوْطٍ مَوْضِعُ)):  احلديث ويف
 من خف و ،النار تذكر ،ةاجلن فتذكر بشيء، ليسوا حقيقتهم يف الذين اخللق من بكلمة و التافه، باحلقري الغايل هذا بعتَ  ال

 .صادقا جيعلك كله هذا ،غضبه و اهلل مقت
 كما بشيء ليسوا اخللق أن اعلم و ،عملك حبوط من خف و ،عينه من السقوط و غضبه و اهلل مقت من خف : رابعا

 (( اهلل ذاك:  فقال ،شني ذمي و زين مدحي إن اهلل رسول يا)):  سلم و عليه اهلل صلى للنيب الرجل قال
 ساقط اهلل عند وأنت مكانة اخللق عند تطلب كيف حذارا للمقت وكن اإلله عند ساقط وجاهك جاها تبغ ال ذلك أجل من

 ؟ بشيء لست
 تكون أن البد وأيضا، اجلهد بذل منك تستحق ال الدنيا أن تتصور جيعلك هذا و فنائها، و زواهلا و الدنيا سرعة يف تفكرل ب

 .املرائني هوان و املخلصني نعيم ترى عينيك نصب اآلخرة تضع أن بد ال و اخلامتة سوء من خائفا القرب، عذاب من خائفا
 .اإلخالص إىل تصل لكي لك عونا يكن بالتايل استعن -الصدق و الصرب و العلم وهو أال- هذا لك حتقق إذا مث

 .األعمال إخفاء على لحرصا -4
 .منه اليأس و الناس أيدي في فيما الطمع ترك -5

                                                           
 آَخرَ  بِِإْسَناد   احلَِْديثُ  َهَذا ُرِوىَ  َوَقدْ  مبُت ِصل   ِعْنِدى ُهوَ  َولَْيسَ  اْلَقِوى   ِبَذاكَ  ِإْسَناُدهُ  لَْيسَ  َحِديثٌ  َهَذا ِعيَسى أَبُو قَالَ  (2313/ َونَِعيِمَها اجْلَن ةِ  ِصَفةِ  ِف  َجاءَ  َما باب/ اجلنة صفة كتاب" )الرتمذي سنن" 1

 .... " اخللق خلق مم: "  قوله دون - صحيح: ، وقال األلباين-وسلم عليه اهلل صلى- الن ِب   َعنِ  ُهَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 .(3721/ باب ِف ُسوِق اجْلَن ِة َوَما يـََناُلوَن ِفيَها ِمَن الن ِعيِم َواجلََْمالِ / كتاب  اجلنة وصفة نعيمها وأهلها" )صحيح مسلم" 2
 .(7211/ خَمُْلوَقةٌ  َوأَنـ َها اجْلَن ةِ  ِصَفةِ  يف  َجاءَ  َما باب/ اخللق بدء كتاب" )البخاري صحيح" 7
نـَْيا َمَثلِ  باب/ الرقاق كتاب" )البخاري صحيح" 1  .(5115/ اآلِخَرةِ  يف  الدُّ



07 

 

 .الرياء يف فتدخل ،عندهم لصورتك حمسنا نفسك ستجد الناس أيدي يف فيما طامعا كنت لو فأنت
 .الشرعية العزلة :اإلخالص على يعينك مما -6

 .اخللطة كثرة ترك:  معناها الشرعية العزلة و الدنيا، عن احلمية رأس فالعزلة ،بالناس اخللطة كثري نفسك جتد ال مبعىن أي
o  الزمان هذا يف- يقول هو "الناس خمالطة من فليحذر ،قلبه إصالح و مهه اجتماع أراد من" : الجوزي ابن قال- 

 زماننا؟ يف فكيف
 األمر عليه فيصعب هؤالء أمام يتزين أن إىل اإلنسان ويتحول القلب تلوث أن بد ال السوء أصحاب جمالسة:  حال كل على

 .اإلخالص على أيضا يعينك مما وهذا الدين أهل صاحب لكن؛ قلبه يتشتت و
 .المخلصين صحبة  -7

 .  ((اللَّهُ ذُكِرَ رُؤُوا إِذَا الَّذِينَ)):  قَالَ ؟ اهللِ أَوْلِيَاءُ مَنْ:  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ سُئِلَ: الصحيح احلديث ويف
ء للريا سبب إىل هؤالء فيتحول هبم، اخللطة تكثر النفس ترك عدم أيضا البد واإلخالص، اخلري أصحاب: هؤالء ذلك ومع

 من فاحذر ،بينهم نفسك إلظهار حب عليك يقع لكن معهم، للطاعة نفسك تتحمس قد العابدين، الطائعني ترى ملا ألنك
 .هذا

 .اإلخالص أهل تراجم قراءة -8
 ال أن هنا واملقصود "برؤيتهم القلوب متوت أحياء أناس و بذكرهم، القلوب حتىي موتى أناس من كم": السلف يقول كما

 .الرياء عن وبعدهم االستقامة على حرصهم ويف إخالصهم، يف السلف، هؤالء سري اقرأ لكن احلكايا، و للقصص تذهب
 .الهوى ومخالفة مجاهدتها و النفس محاسبة -9

 صلى النبي عن المروية األذكار و الشرعية، باألوراد منه فتحصن المخلصين، على للشيطان سبيل ل أنه اعلم -11
 .وسلم عليه اهلل

 (قدير شيء كل على هو و احلمد له و امللك له له شريك ال وحده اهلل إال إله ال) قول أن ذكر سلم و عليه اهلل صلى والنيب
 .األذكار من ذلك غري إىل ،الشيطان من حرزا لك تكون أهنا آثاره من

 وإىل قيمتهم، وإىل الناس، إىل نظرك يلفت الذي هو الشيطان ألن الشيطان، من التحصن معاجلته طرق من الرياء أن املهم
 .الباب هذا عليك فيدخل مكانتهم،

 
 فأنت آفات، عمله يف له يعرض بالعمل يقوم ملا اإلنسان أن:  ونقول اهلوى خمالفة و وجماهدهتا النفس حماسبة إىل اآلن نعود

 .العمل بعد نفسك فحاسب اآلفات، هذه تدفع أن أجل من نفسك حتاسب أن حتتاج
 عملت أنك نفسك ترى أي؛ ومالحظته العمل رؤية ؛العمل بعد اإلنسان تصيب آفة فأول العمل بعد احملاسبة عناآلن  تكلمن

 .العمل رؤية من نفسك فأخرج كبريا شيئا تراه و عمال

                                                           
 .رواه البزار يف مسنده، والسنن الكربى للنسائي، وصححه األلباين 1
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 اإلنسان تصيب اليت اآلفات أول ألن ؛العمل رؤية من نفسك خترج أن منك املطلوب العمل؟ رؤية من يخرجك الذي ما
 خيرجك؟ الذي ما ،عمله يرى أنه اتفقنا كما

 .بنفسه ال باهلل وأنه لك توفيقه و فضله و عليك اهلل ملنة مشاهدتك خيرجك الذي

 وَاللَّهُ يَشَاء مَن يُزَكِّي اللَّهَ وَلَكِنَّ أَبَدًا أَحَدٍ مِّنْ مِنكُم زَكَا مَا وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْال}:  تعاىل قوله تنس ال لذلك و

 قُلُوبِكُمْ فِي وَزَيَّنَهُ الْإِميَانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلَكِنَّ}:  تعاىل قوله إىل انظر و، القلوب على اهلل فضل فهذا ؛1{عَلِيمٌ سَمِيعٌ

 . تعاىل و سبحانه فعله فهذا 2{الرَّاشِدُونَ هُمُ أُوْلَئِكَ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ

 فكل {اللّهُ هَدَانَا أَنْ لَوْال لِنَهْتَدِيَ كُنَّا وَمَا لِهَـذَا هَدَانَا الَّذِي لِلّهِ الْحَمْدُ} ؟ قالوا ماذا اجلنة دخلوا ملا اجلنة أهل إىل انظر و 
 .اهلل منة األصل من تفعلها اليت األفعال

 على تثبيته يف رسوله على اهلل فضل هذا 7{قَلِيالً شَيْئاً إِلَيْهِمْ تَرْكَنُ كِدتَّ لَقَدْ ثَبَّتْنَاكَ أَن وَلَوْالَ}:  لنبيه يقول جل و عز اهلل
 . احلق

 اللَّهُ شَاء إِن سَتَجِدُنِي تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ يَا قَالَ }:  قال ،نفسه إىل نسبه ما صربه وصف أراد ملا حىت السالم عليه إمساعيلو  

 . هذا على الصرب يرزقين الذي هو يقول فكأنه مشيئته، جل و عز اهلل إىل األمر فأرجع 3{ الصَّابِرِينَ مِنَ

 أستطيعه ال اجلميل الصرب هذا فحىت ،5{ تَصِفُونَ مَا عَلَى الْمُسْتَعَانُ وَاللّهُ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ} : السالم عليه يعقوب قال وكما 
 ،أعمالك تر الف تعاىل و سبحانه عليه احملمود وهو ومنته إحسانهو  علي، منته و اهلل فضل جمرد فهو أفعله خري كل إمنا، بنفسي

 و خوفك و رجائك و بإخالصك عليك من   الذي هو و وبصرك، بسمعك عليك من   الذي هو ،عليك اهلل منة إىل انظر إمنا
 .الصاحل وعملك للقرآن تالوتك

 أن بني اهلل إىل يسري العبد أن اعرف و  نفسك اعرف و رؤيته من نفسك خلص و العمل، قيام بعد نفسك حاسب ؛إذن

 أنا و خلقتين أنت إال إله ال ربي أنت اللهم)):  تقول االستغفار سيد يف أنت لذلك نفسه عيب يرى أن وبني عليه اهلل منة يرى

 بنعمتك لك أبوء -عيبها و نفسك لضعف مطالعتك هذا- صنعت ما شر من بك أعوذ استطعت ما وعدك و عهد على أنا و عبدك

  ((-عليك ربك لفضل مطالعتك هذا- علي

                                                           
 21 –النور  1
 3: احلجرات  2
 31: اإلسراء  7
 122الصافات  1
 12يوسف 5
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 الذين املالئكة تأمل جيدا املسألة هذه حترر أن أجل من أنتو  ،قلبك يف زينه و اإلميان إليك حبب الذي هو أنه تنس فال
 . عبادتك حق عبدناك ما ؟ يقولون ماذا يفرتون ال النهار و الليل يسبحون

 أَن أَطْمَعُ وَالَّذِي}:  يقول للذبح ولده وسلم النار على تصرب الذي ؛التوحيد يف العلي املقامات له الذي السالم عليه اخلليل و

 1{ الدِّينِ يَوْمَ خَطِيئَتِي لِي يَغْفِرَ

 يَتَغَمَّدَنِىَ أَنْ إِالَّ أَنَا وَالَ )) قَالَ ؟اللَّهِ رَسُولَ يَا أَنْتَ وَالَ :قَالُوا. (( عَمَلُهُ يُنْجِيهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ )):  يقول سلم و عليه اهلل صلى والنيب

 .2(( وَرَحْمَةٍ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ اللَّهُ
 ."اهلل رسول يا لك إال يل وما أنا وهل" : يقول عنه اهلل رضي بكر وأبو

 "!اخلرب ما أعلم أن قبل أمامي ما هول من هبا الفتديت األرض طالع يل أن لو" : يقول عنه اهلل رضي عمر و
 فضائل:  كتاب البخاري صحيح يف هذا عمر قول ،هلل كلها املنة أن ترى وتعاىل سبحانه يديه بني مكسورا جيعلك كله وهذا

 . الصحابة
 ما فعلت أنك أو عملك، برؤية شعور قلبك يف يقع فال لك، إعانته و توفيقهمنته و  أشهدك خريا بك جل و عز اهلل أراد فإذا

 .القبول منه تطلب معلق قلبك يبقى بل،عليك
 : اإلنسان تصيب أن يمكن التي اآلفات من الثاني األمر لذلك

 بِمَا أُورِثْتُمُوهَا الَّتِي الْجَنَّةُ وَتِلْكَ}: تعاىل قوله خطأ أحد فهم ورمبا، األجر يعطيه أن اهلل على يستوجب عمله أن يتصور أن

 اجلنة فدخول ،السببية باء أهنا احلقيقة و واملقابلة، العوض باء :{تَعْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا} هذه الباء أن فتصور 2{تَعْمَلُونَ كُنتُمْ
 وفقك الذي الصاحل العمل وهو أنت به أتيت سبب له عباده على اهلل من واملنة التفضل هذا لكن اهلل من ومنة تفضل حمض

 .-التوحيد هذا علينا حيفظ أن اهلل نسأل -عليك جل و عز اهلل أسبغها اليت التوحيد نعمة يف فكر أنت اآلن إليه
 !؟إليك يرده الذي من توحيدك عليك وأفسد قلبك إىل دخل الرجيم الشيطان أن لو

 مستحق أنك تتصور ال 1{اأَسْلَمُو أَنْ عَلَيْكَ يَمُنُّونَ}:  فيهم اهلل قال الذين القوم هؤالء من تكون أن من احذر ولذلك
 وتقوم وخترج وتدخل وتشرب وتأكل يوميا، ساعات 2 امنت أنت و سنة سبعني عشت لو عمرك، عددتنت أ لو للجنة،
 بالدقائق مبعىن خالصة سنوات تسع إال يبقى ال رمبا ! سنة السبعني من يبقى ماذا فانظر باجلوال، وتتكلم الدنيا بأعمال

 فيها؟ اخللود و اجلنة تستحق هل عبادة سنوات تسع تستحق هل اآلن سنوات التسع هذه .واحلسابات

                                                           
 22الشعراء 1
 .(3242/ باب َلْن يَْدُخَل َأَحٌد اجْلَن َة ِبَعَمِلِه َبْل بَِرمْحَِة الل ِه تـََعاىَل / كتاب صفة القيامة واجلنة والنار)" صحيح مسلم" 2
 32الزخرف 7
 13احلجرات 1
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 أعماهلم تصل ال و عمارة، أو شقة يشرتوا أو أرض، قطعة يشرتوا أن أجل من يكدحون و الدنيا يف يعملون الناس ترى أنت
 ،له اهلل قبول لوال العمل هذا أن ،جيدا نفسك وحتاسب تعلم أن بد فال . األرض يف تراب شراء يف مرادهم إىل هذا العمر يف
  .شيئا كان ملا

 : عليها نفسناأ نحاسب التي اآلفات من الثالثة اآلفة تأيت ولذلك
 هذه أن واحلقيقة جهلنا، على يدل عجيب، أمر وهذا األعمال عن رضا قلوبنا يف جند ،نصوم و ،حنج أي :أعمالنا عن رضانا

 .عليها نفسناأ حناسب أن البد اليت اآلفات أعظم من
 نفسه يتهم مل من و أهلكها فقد منها شيء باستحسان نفسه إىل نظر ومن نفسه عن رضاه العبد آفة :السلف بعض قال 

 .مغرور فهو األوقات دوام على
 البيت قواعد رفع بعدما كيف الرمحن، خليل اخللق، صفوة إىل وانظر القبول، طلب بقوة يأيت ما قدر بالوسواس يأيت ال هذا و

 . 2{الْعَلِيمُ السَّمِيعُ أَنتَ إِنَّكَ مِنَّا تَقَبَّلْ رَبَّنَا}:  يقول و حوله يطوف

 فهذا ،2{الدِّينِ يَوْمَ خَطِيئَتِي لِي يَغْفِرَ أَن أَطْمَعُ وَالَّذِي}:  املرتبة هذه يف هو و الرمحن خليل وسلم عليه اهلل صلى إليه وانظر
 بقرب أعلم ملا مات، أن إىل بعث أن منذ الدعوة يف كله عمره قضى الذي وسلم عليه اهلل صلى والنيب التواضع وهذا األدب

 .توابا كان إنه استغفره و ربك حبمد فسبح:  له قيل النصر، سورة يف موته

 2{ بِاألَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُنفِقِنيَ وَالْقَانِتِنيَ وَالصَّادِقِنيَ الصَّابِرِينَ} بالليل املتهجدين عن يقول جل و عز اهلل و
 ."االستغفار إىل مالوا السحر كان فلما السحر إىل صالهتم وادُّ مَ " : السلف يقول 

 .جرمية كأنه له السابق كان عبد استغفار يستغفرون أي ،اجلرائم ليلهم يف أسلفوا كأهنم االستغفار؟ إىل مالوا ملا ماذا كأهنم

 .3{ رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاسْتَغْفِرُواْ النَّاسُ أَفَاضَ حَيْثُ مِنْ أَفِيضُواْ مَّث} ُ الذنوب من والتطهر احلج بعد انظر و
 يف تقصريا يروهنا و أعماهلم، عن يرضون ال ألهنم ملاذا؟ الاألعم من االنتهاء بعد االستغفار كثريوا أهنم الصاحلني شأن هذاو 

 ترى ال و نفسك، حتاسب أن بد ال فلذلك هنارا، و ليال العفو بطلب يناجونه وهم ،املقت خيافون إحساهنم مع و رهبم، حق
 هذا كل ،إليه تسكن وال اجلنة تستحق بعملك أنك ترى ال و تراه ال أي ،عملك عن الرضا تر مل فإذا عملك على الرضا

 : أمور ثالثة إىل حيركك

 كنت سواء أيامه و احلج تذكرت كلما ،بتكرار العملني هبذين نقوم أن علينا فوجب ،طاعة مواسم بعد خرجنا أننا خصوصا
 املغفرة منه طلبوا يقبلك أن اهلل من اطلب مقبال، طائعا صائما البلد يف كنت أو حاجا

                                                           
 123البقرة 1
 22الشعراء 2
 13آل عمران 7
 144: البقرة 1
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 :مث العمل الثالث

 أن البد العمل فقبل بنياتنا، معتنني األعمال وبعد األعمال قبل أننا اللقاء هذا من به خنرج أن نريد الذي احلقيقة يف هذا و
 أن نسأله و ،لغريه تلتفت أن من قلوبنا و نفوسنا مننع أن يف فنجتهد عمل، كل يف معنا اإلخالص يكون أن البد أنه نعلم
 .اإلخالص يرزقنا

 هو فيما و مضى فيما واإلخالص الصدق يرزقنا أن نسأله و تعاىل، و سبحانه ونستغفره القبول نسأله :العمل انتهى إذا مث
 .آت

 ضد هو ما هناك ألن ،شيء كل عن نتكلم أن اللقاء هذا يف نتوقع نكن مل الكثري، إىل حيتاج اإلخالص عن الكالم زال ال
 حيرك اإلخالص حول النقاش أن تعلم أن املقصود لكن له، مانع لإلخالص جارح هو و، اخلفاء يف غاية يكون و اإلخالص،

 .قلبك حبركة للعناية قلبك
 ال ناقص عملك ألن ؟ مباذا القبول تطلب ملا تشعر أن بد الل القبو  طلب كثري ،االستغفار كثري جيعلكومما :  كررنا كما مث

 .العمل هبذا عنك يرضى أن منه طالبا هلل به تتقدم أن يصلح ال شيئا، تراه
 وهذا عملته، عمل هذا :نقول نأيت هذا ومع ربنا، على قلوبنا مجع وقلة ونقصنا ضعفنا لك سيتبني احلج يف حالنا إىل وانظر
 .سنة كل أتركه مل حج

   .املنة لك أمت أن على وتعاىل سبحانه املشكور وهو بالنعمة ابتدأك الذي فهو
 أن وتعاىل سبحانه أسأله ،عملنا ضعيف يتقبل وأن املقبولني، من نكون وأن صاإلخال مجيعا يرزقنا أن جل و عز اهلل أسأل
 شكره و مغفرته و رمحته و بعفوه يعاملنا أن و العمل ضعيف منا يتقبل أن و ،املقبولني املخلصني الصادقني من مجيعا جيعلنا

 .تعاىل و سبحانه
  وجل عز اهلل أسأل، أنت إال الذنوب يغفر ال فإنه يل فاغفر ،ذلك طالبة إليه القلوب تتوجه الذي هو و ذلك على القادر هو
 . لقاءنا انتهى يكون هبذا حال خري على جيمعنا أن


