
 المدخلي ربيع بن هادي عمير للشيخ من القلب إلى القلب

  

  نور السلف تفريغ

   

  

  بسم هللا الرمحن الرحيم

   

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من
 ه ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسولهوأشهد أن ال إله إال هللا وحد مضل له، ومن يضلل فال هادي له،

..  

   

ُتْم ُمْسِلُموَن } [ آل عمران يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ  } يَا أَيـَُّها  }، [102 :َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثريًاوَ  النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفسٍ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ  اِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ا قَـْوًال َآَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلو  ]، { يَا أَيـَُّها الَِّذينَ ١اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا } [النساء:  الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ 
فَـَقْد فَاَز فَـْوزًا َعِظيًما } [األحزاب:  َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللََّ َوَرُسوَلهُ  َسِديًدا ،ُيْصِلْح َلُكمْ 

٧١ -٧٠].  

   

ا، وكل حممد صلى هللا عليه وسلم، وشر األمور حم أما بعد: فإن أصدق احلديث كالم هللا، و خري اهلدي هدي دثا
   .حمدثٍة بدعة ، وكل بدعٍة ضاللة

   

ا لفرصة سعيدة أن نلتقي أن  –تبارك وتعاىل  -لنتذاكر يف أمٍر من أمور ديننا لعل هللا  أيها اإلخوة واألبناء، إ
ذه ال أدري هلذا، و  املذاكرة، والعنوان كما مسعتم ** من القلب إىل القلب **، ولست وهللا باملدَّعي ينفعنا مجيعاً 

ويؤثِّر فيها فهذه دعوة عريضًة كبرية، كالم  من الذي وضع هذا العنوان، فأنا ال أضمن أن كالمي خيرتق القلوب
الرهط،  وُيِضّل به كثريًا، واألنبياء كثٌري منهم مل ُيسَمع لكالمهم، ويأيت النيب ومعه هللا عز وجل يهدي هللا به كثرياً 



أحد، فال نّدعي مثل هذه الدعاوى،  ه الرجل والرجالن، ويأيت النيب وليس معهوالنيب ومعه الرهيط، والّنيب ومع
  .ونظن أن هذه املذاكرة سيستفيدون منها ، -إن شاء هللا -ولكن حنسن الظن بكثري من إخواننا 

   

حتدث هللا ورسوله عنها، وما وصف هللا به هذه  وحيث أن الكالم عن القلوب، فسأحتدث مبا أستطيع عّما
ختشى هللا، وهناك قلوٌب قاسية ، وهناك  -تبارك وتعاىل-منيبة إىل هللا  وب، وهناك قلوب مؤمنة، سليمة؛القل

شاء اهلداية ملن شاء من  يفتح مغالق هذه القلوب إذا -تبارك وتعاىل-ُمَغلَّفة، وهناك قلوب يف أِكنَّة، وهللا  قلوبٌ 
يف الدنيا  -والعياذ باهلل  -له اهلوان والعذاب  اد هللاعباده، ويقبض ويضرب األقفال واألغالل على قلوب من أر 

   .واآلخرة

   

  .يف وصف هذه القلوب -الصالة والسالم  عليه-وسأذكر بعض اآليات وما حيضرين من حديث الرسول 

   

البقرة، ووصف قلوب املنافقني، ووصف قلوب الكافرين يف  وصف املؤمنني يف أول سورة -تبارك وتعاىل  -هللا 
الكتاب العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وال يتطّرق إليه  هذه السورة، فبّني أن هذاأول 
م الشك تدي به قلوب املّتقني املؤمنني، وذكر صفات هؤالء املتقني املؤمنني بأ يؤمنون باهلل ويؤمنون  والريب، 

]، وقال عن ٥َرِِّْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن } [ البقرة :  نْ بالغيب إىل آخره، وقال: { ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى مِ 
ُ َعَلى قـُُلوِِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهمْ  } :الكافرين ]، ٧ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم } [ البقرة :  َخَتَم اهللَّ

ذا الكت فختم هللا على قلوب الكافرين، تدي  اب، وال تقبل احلق، وال خيرج منها الباطل الذي غرسه فال 
َمَرًضا َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا  نفوسهم، وحتّدث عن املنافقني فقال: { ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فَـَزاَدُهُم اهللَُّ  الشيطان يف

   .والعياذ باهلل [١٠َيْكِذبُوَن } [ البقرة :

   

م،فمن أسباب هذا النفاق ال كها وأمرَضها فأصبحت ال تقبل احلق، من أدوائها  كذب، متّكن الباطل من قلو فأ
يقاً، وجيب أن يتجنب الكذب ألن  الكذب، وهلذا جيب على املسلم أن يتحّرى الصدق حىت ُيكَتب عند هللا صدِّ

عالمات  - ه وسلمصلى هللا علي -املنافقني كما بّينت هذه اآلية، وكما بنيَّ رسول هللا  الكذب من صفات
  .املنافقني

   

  ." خاصم فجر،وإذا اؤمتن خان فعالمة املنافق: " إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا



  . - عليه الصالة والسالم -هللا  هذه من صفات املنافقني من كتاب هللا، ومن سنة رسول 

  م مسلم ،ويتحّسس كلما تكل ويا إخوة هذه وهللا مذاكرة لنستفيد، يظن بعض الناس 

   

الظن ببعضنا، ولنرتك التُّهم اليت هي من أخالق  فلنّتق هللا يا إخوتاه، وليستفد بعضنا من بعض، ولنحسن 
 الرذيلة، نتحّرى الصدق، ونتحّرى العدل، ونتحّرى اإلنصاف، ونرّيب أنفسنا وأبناءنا املنافقني، نرتك هذه األخالق

قَـْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر  نوايل فيه ونعادي فيه { َال جتَِدُ على الصدق، وعلى حب احلق، وعلى نصرة احلق، 
َناَءُهْم َأوْ  يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  ميَا اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُهْم َأْو أَبـْ  نَ ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوُِِم اْإلِ

م اإلميان كتابًة ال ُمتَحى، هذه من٢٢اجملادلة :  ] { فوائد الوالء يف هللا  ]، هذا الصنف يكتب هللا يف قلو
  .واحلب يف هللا والبغض يف هللا

   

الشيطان ويعادي يف الشيطان ويعادي من أجل هواه،  وقد يكتب هللا النفاق واخلبث والشر يف نفس من يوايل يف
ية، فيجب أن نعاجل أنفسنا من أمثال هذه الظواهر املهلكة املدّمرة ، وهذه الظاهرةويوايل من أجل هواه  اآلن متفشِّ

م اإلميان بسبب حبهم هلل، حبهم الصادق هلل يدفعهم أال  -عز وجل - للعقيدة واخللق، هؤالء كتب هللا يف قلو
م م إىل حيّبوا أعداء هللا ولو كانوا أقربائهم وعشائرهم وإخوا م أحبوا هللا بصدق، دون دعاوى، وأمها  آخره أل

هللا  وعالمات الكاذبني، فالصادق الذي حيب هللا بصدق، واملؤمن الصادق حيب يفƘ̠الصادقي فهذه من عالمات
فيه "، حنن جند اآلن أناساً يتوّلون  ويبغض يف هللا، وهلذا قال رسول هللا: " أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض

م ويستميتون يف الذب والدفاع  ع والضالل ولو سّبوا األنبياء، ولوأهل البد  سّبوا الصحابة، ولو كّفروا األمة يتوّلو
  !اإلميان ؟ ويعادون أهل السنة واحلق من أجل أهل البدع الكربى والضالل، هل هؤالء صادقون يف دعوى عنهم،

   

فع كثرياً من الناس إىل أن حيارب احلق، يعرف أن فالناً د فاتقوا هللا أيها األخوة يف أنفسكم، ألن التعصب األعمى
ويصدع باحلق، فيعاديه من أجل ماذا ؟! من أجل أهل الباطل! ومن أجل الباطل!  على احلق، ويكتب احلق،

ا عوجاً  فُيصبح من   !الذين يصّدون عن سبيل هللا ويبغو

   

ل هللا وُيكّفرهم! وتوايل يف هذا الضال املضّل! رسو  كيف حتب إنساناً يطعن يف األنبياء ؟! و يطعن يف صحابة 
وتوايل أهل الباطل واألهواء من أجله ؟! هذا شيء موجود ال يستطيع أن يكابر  !وتعادي أهل احلق من أجله ؟

يفتك بالدين  ومع األسف ظاهرة خطرية جداً يف املتدينني، يف امللتزمني جتد هذا البالء الفتاك الذي فيه منصف،



واالفرتاءات اليت ال تصدر إال من قلوب  عقيدة، ويفتك باألخالق، وترتب على هذا إشاعات الكذبويفتك بال
فلنعاجل أنفسنا من هذا الداء، وهللا أوىل بالعالج من أمراض  مريضة كما وصف هللا قلوب املنافقني املرضى،

الوالء  دة، وميزِّق اجملتمع، وجيعلالفتاكة األخرى، هذا املرض يفتك باإلميان، ويفتك بالعقي اإليدز! واألمراض
وإن كان لفالن وفالن فمآله أنك  ، جيعل الوالء والرباء للشيطان،-تبارك وتعاىل  -والرباء يف الشيطان ال هلل 

أجله احلق، وتنصر من أجله الباطل، فلنتق هللا يف أنفسنا،  توايل للشيطان، توايل فيه وتعادي فيه، وحتارب من
 : { َوَال  -عليه الصالة والسالم-كما قال إبراهيم   -تبارك وتعاىل -ممن وصفهم هللا  هل حننولننظر أين حنن ؟ 

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن . ِإالَّ  َعثُوَن . يـَْوَم َال يـَنـْ   .[٨٩ - ٨٧َمْن أََتى اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليم } [ الشعراء  ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

   

  !؟ ض ؟! أقلبك حٌي أو ميتانظر يا أخي هل قلبك سليم أو مري

   

، واجعل احلق ضالتك، -عليه الصالة والسالم  -هللا  فأحيه باحلق، واطلب احلق من كتاب هللا ومن سنة رسول 
قَاُلوا نـُْؤِمُن  { َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآِمُنوا ِمبَا أَنـَْزَل اهللَُّ  –والعياذ باهلل  -اليهود  خذه من أي شخص كان، وال نكون مثل

َنا } [ البقرة :مبَِ  وال يقبلونه إال من كتبهم! وُهم كّذابون،حىت يف هذا ال  ]، يعين ما يعرفون احلق٩١ا أُْنِزَل َعَليـْ
   .يصدقون

   

إذا جاء من غريه يرّده، وحيكم عليه جزافاً بأنه باطل،  بعض الناس اآلن ال يقبل إال ما جاء من فالن وفالن، أما
: ،[٦التبّني { ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَـَتبَـيـَُّنوا } [احلجرات :  يطلب -تبارك وتعاىل -وهللا  أي تثبَّت، يعين    تبنيَّ

للكذب! اإلشاعات الكاذبة حالت بني كثري من  كالم تأخذه وتنشره قبل أن تتبنيَّ من حقيقته! أنت َنشَّار
ال أقول البدع  -وإىل نصرة أهل البدع الكربى  وإىل توّيل أهل الباطل، الشباب وبني احلق، ودفعتهم إىل الباطل،

  . - الصغرى

   

م عن  اإلشاعات الكاذبة واالفرتاءات ضد أهل احلق شّوهت مجال احلق، وحالت بني الناس وبني احلق، وصّد
   !إال من فالن وفالن، حىت لو كان كالم فالن باطًال جعلوه حقاً  سبيل هللا، فأصبحوا ال يقبلون احلق

   

مرض القلوب الذي جيب أن حتتشد القوى كلها  فّتاك يا أخوتاه؛ هذا هو مرض القلوب، هذا هو هذا مرضٌ 
أبناء البوسنة يُدمَّرون بأسلحة األعداء، أهون وهللا من القتل بأسلحة  للعالج؛ لعالج هذا املرض الفّتاك. وهللا



اجلنة، لكن الذي  كني مظلوماً نرجو لهوهللا أهون من قتل النفوس، ومن قتل القلوب، الذي يُقَتل مس الباطل ،
الباطل { ِإالَّ َمْن أََتى اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليم } [  ميوت قلبه واحلق أمامه، احلق بني يديه وهو يفر منه ويركض وراء

   [٨٩الشعراء 

   

ل بكل الشرك ويرفض الباطل، ويقبل احلق، ويرد الباط انظر هل قلبك سليم ؟! القلب السليم هو الذي حيارب
نفسك أنك تقبل احلق ولو من يهودي، أو نصراين، أو مسلم، تقبل احلق،  قوة، هذا قلٌب سليم، فإذا رأيت

من  بُغيتك احلق، فوهللا قلبك سليم، وعقلك سليم. وإن رأيت نفسك أنك ترفض احلق إذا جاء رائدك احلق،
ألن الذي يقابل القلب  !أن قلبك مريض جهة معينة وتقبل الباطل إذا جاء من جهٍة معينة وجتعله حقاً فاعلم
ويسرح وميرح فيه الشياطني، وتنفر منه  السليم القلب املريض، الذي يتقّبل الباطل، ويعّشش فيه الباطل،

فينقاد هلذه الوساوس، هذا القلب املريض جيب أن يُعاَجل، ويف هذا  املالئكة فال ُتسّدده، وتوسوس فيه الشياطني
ذا القرآن، ونرّيب للناس،  القرآن شفاءٌ  أنفسنا على  شفاء ألمراض القلوب، وأمراض األبدان، فلنعاجل أنفسنا 

الباطل وأهله ولو كانوا آباءنا أو أبنائنا  عقائده، وعلى الرجولة، وعلى حب الّصدق واحلق والوالء فيه والرباء من
تبارك  -كن العبارات ختتلف، قال هللا السَّليم؛ القلب املُنيب؛ هو نفسه ل أو إخواننا أو عشريتنا، هذا القلب

َر بَِعيٍد . هذا َما ُتوَعُدونَ  } : - وتعاىل ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ . َمْن َخِشَي الرَّْمحََن بِاْلَغْيِب  َوُأْزِلَفِت اْجلَنَُّة ِلْلُمتَِّقَني َغيـْ
  .[٣٣-٣١ُمِنيٍب }[ ق:  َوَجاَء ِبَقْلبٍ 

   

   األواب إىل هللا تبارك وتعاىل ، - تبارك وتعاىل - القلب املنيب؛ الرّجاع إىل هللا

   

القيامة وال أصدقاء وال غريهم، ما عندك إال سالمة القلب  فانظر إىل نفسك وهللا ال ينفعك ماٌل وال بنون يوم 
 يأيت ، هذا من-تبارك وتعاىل  -القيامة، سالمة هذا القلب، وإنابة هذا القلب إىل هللا  هي اليت ستنفعك يوم

َر بَِعيٍد ، هذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ } [ق بقلب منيب تـَُقرَّب له اجلنة، {َ وُأْزِلَفِت اْجلَنَُّة ِلْلُمتَِّقنيَ   َغيـْ
31-32].  

   

، حمافظ على طاعة -تبارك وتعاىل-هللا، مبتعد عما يغضب هللا  حافظ حلدود هللا، ملتزم حبدود هللا، ملتزم بأوامر
 الدرجة األوىل، وعلى حقوق العباد، حيرتم أعراضهم فإن دماء املسلمني وأمواهلم  وعلى حقوق هللا يفهللا

احلق فبنيِّ صاحب  وأعراضهم حراٌم عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، إذا أنت تدافع عن
عرضه فهذا من أشد احملرمات! كحرمة  وتنتهك الباطل وتكّلم مبا فيه، فهذا جهاد، أما أن تفرتي علي املسلم



يف حجة الوداع ليُـَقرِّر  -عليه الصالة والسالم -قاله الرسول  يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا، هذا
 املؤمن أعظم عند هللا من حرمة الكعبة، ما هي سهلة ُحرمة املؤمن، ال نستهني ونستخف حرمة املؤمن، حرمة

، هذا من اجلهاد بشرط أن  دعاً ضاًال أو كافراً مشركاً فيه خطر على الناس وهللابأعراض الناس، إذا كان مبت بنيِّ
ولشفاء غليل حقدك، فهذا ال يصدر من قلب سليم، وهللا  ال هلواك، فإذا كان هلواك -تبارك وتعاىل -ختلص هلل 

يك، وكان هذا دليل تشفي قلبك وغليل حقدك من إنسان، لكان هذا خطر عل لو كنت على احلق وأنت تريد أن
لو  القلب، فاجلهاد يف سبيل هللا بالسيف والسنان والقلم والبيان حيتاج إىل إخالص، وهللا وبرهان أّنك فاسد

ذا اجلهاد يف سبيل هللا لكان من أهل النار، ولو أنفق مثل  اسُتشهد يف سبيل هللا، وُقطِّع إرباً إرباً وهو ال يريد 
   .لكان من أول من ُتَسعَّر به النار -تبارك وتعاىل  - ال يريد وجه هللا جبال الدنيا ذهباً وفضة وهو

   

ال يكفي أن تقول احلق، ال يكفي، ال بد أن يرافق ذلك  فاإلنسان يف كالمه، يف دعوته، يف ذبه عن احلق والسنة،
وية، ما تكون ال تتكلم، لو تكلمت باحلق هلواك، وهلدف من أهدافك الدني اإلخالص وُحسن نية وُحسن قصد،

   .هللا، وال كان هذا كالٌم صادٌر من قلب منيب، وال من قلب سليم قد أردت وجه

   

هذه املضغة صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد   فأمر القلب أمٌر عظيٌم يا إخوتاه، إذا صلح هذا العضو؛
من األدلة على الّنفاق، وعلى  يدل على دَغٍل، وفساٍد يف القلب، هذا كله وال سّيما اللسان، ففساد الكالم

ذكرت  يف املقابل قلوب املؤمنني: قلوب منيبة، قلوب سليمة، وقد -تبارك وتعاىل -ووصف هللا  فساد القلوب،
ا مريضة كما وصفها هللا، ومن قلوب الكافرين َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا  } لكم من أوصاف قلوب املنافقني أ

ٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإنـََّنا َعاِمُلون } [فصلت لَْيِه َوِيف َآَذانَِناَتْدُعونَا إِ     .[5 :َوقـْ

   

وال على املنافقني، بل وهللا موجودة يف كثري من  مع األسف أن مثل هذه األوصاف ليست قاصرة على الكافرين
وقالوا قلوبنا   م هذا وإن مل يكن لسان مقاهلم، لكنهم صرحوااإلسالم، لسان حاهل أهل الباطل من املنتسبني إىل

ٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك ِحَجابٌ  أكّنة، يعين؛ ما نفهم وال نقبل {َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا يف  َتْدُعونَا ِإلَْيِه َوِيف َآَذانَِنا َوقـْ
] ، { ١٧١فَـُهْم َال يـَْعِقُلوَن } [ البقرة:  وقال هللا فيهم: { ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ]، ٥فَاْعَمْل ِإنـََّنا َعاِمُلون } [فصلت: 

فَـُهْم َال يـَْعِقُلوَن } [ البقرة:  الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ  َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثلِ 
١٧١].   

   



الدعوة السلفية شّرقت وغّربت يف أوساط أهل البدع  كثري من أهل الباطل وأهل البدع، يعرف  هذه توجد عند
فرقة،شّرقت وغربت وانتشرت الكتب وانتشرت األشرطة، وذهب الدعاة هنا وهناك،  وهم كثريون، ثالث وسبعني

ٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنَك  َتْدُعونَابعض الناس، وكثٌري منهم لسان حاهلم { قُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا  وهدي هللا ِإلَْيِه َوِيف َآَذانَِنا َوقـْ
يقول،  ]، بل بعض القلوب تسمع رسول هللا يتكلم ما تدري ماذا٥ِإنـََّنا َعاِمُلون } [فصلت:  ِحَجاٌب َفاْعَملْ 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع عليه و  تسمع رسول هللا وهو يقول: ماذا يقول، ماذا قال يف سورَة " حممَّد " صلى هللا سلم: { َوِمنـْ
ُ َعَلى قـُُلوِِْم َواتـَّبَـُعوا  ِعْنِدَك قَاُلوا ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل َآنًِفا ُأولَِئكَ  ِإلَْيَك َحىتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمنْ  الَِّذيَن طََبَع اهللَّ

  [16 : َأْهَواَءُهم }[ حممد

   

تكّلم بكالم لو شاء العادُّ أن يعّده لعّده، لو شاء أن حيصَيُه  الناس وأبلغ الناس، وإذارسول هللا حيّدثهم، أفصح 
املطبوع على  كلمة، بل أحياناً يتكلم بالكلمة ثالث مرات لُتفَهم عنه، وخيرج هؤالء املغلفة ألحصاه بسهولة كلمة

م يقولون: ماذا قال آنفاً ؟ ما يفهمون، فنحن ما نريد للشباب سلم أن يكون فيه من هذه الطباع ومن امل قلو
والتأّين والتثّبت والتعقل واالتصاف بأوصاف العقالء، وأوصاف  هذه األخالق، نريد منهم حب احلق والرجولة

هذا النوع،  الذين حيّبون احلق ويؤثرونه ويضّحون من أجله بالنفس واملال والولد، نريد شباباً من املؤمنني الصادقني
ال خيلو منها كثٌري من املنحرفني عن  اليت -والعياذ باهلل -فيه من هذه الصفات صفات املنافقنيال نريد شباباً 

َفاُهلَا } [حممد:  { َأَفَال  –تبارك وتعاىل  -هْدِي هللا  ً◌ القلوب  ]، فأحيانا٢٤يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ
وال خيرج منها الباطل، كما قال يف  قفل عليها ، ما يدخل فيها احلق،تكون عليها أقفال ، أقفال هللا يعلمها، ي

  .املنافقني هذه السورة " سورة حممد " عن

   

تبارك -وقلوب الكافرين، وقلوب املنافقني، وحنن نرجو هللا  فهذه حملة، أعين أصناف قلوب الناس، قلوب املؤمنني
صادقة، حتب احلق، وتقبله وتتشربه، وال تكون كما وصف جيعل قلوبنا حّية، مؤمنة،  ونضرع إليه أن -وتعاىل 
عوداً عودًا، فأميا  يف احلديث : " إن الفنت تُعَرض على القلوب كعرض احلصري -هللا عليه الصالة والسالم رسول

ا نكت فيه نكتة سوداء، وأميا قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حىت تصري على قلبني، قلب أبيض   قلٍب أشر
، ال -الكوز هكذا  -وقلب أسود مرباٍد، كالكوز جمّخياً  ة ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض،كالصفا

 إال ما ُأشِرب من هواه "، فنعوذ باهلل من الفنت، نعوذ باهلل من الفنت، وقد قال رسول يعرف معروفاً وال ينكر منكراً 
  : هللا

   



، استعيذوا باهلل من الفنت) وهللا ما أخطرها، فكثٌري من  ن الفنتاستعيذوا باهلل من الفنت ، استعيذوا باهلل م ) 
، -باهلل والعياذ -وَتسَودُّ القلوب بذلك، وتنتكس انتكاسة ال تفيق منها إىل يوم القيامة  القلوب تتشّرب الفنت،

   .فال تقبل معروفاً وال تنكر منكراً إال ما أشربت من هواها

   

مث يقعون فيها فيصري مآهلم هذا املآل اخلطري، فمن وقع  فهذا مآل الفنت اليت تشرئب إليها نفوس كثري من الناس
ا -تبارك وتعاىل  -هللا  يف شيء من هذا فلريجع إىل  ، ولنستحضر ما سبق من اآليات اليت ذكرها هللا ووصف 

حىت حياول املؤمن أن  منني والقلوب الطيبة السليمةأعداءه حىت يتجنبها ويتقيها املؤمنون وليعرف أوصاف املؤ 
  .بسالمة القلوب وسالمة األعمال وصحتها يكون من هذا الصنف؛ الصنف الطيب من أهل اجلنة اليت تُنال

   

أن  -رضي هللا عنه  –يرويه أبو سعيد اخلدري  – عليه الصالة والسالم-هناك حديث يقول فيه رسول هللا 
َنضَّر هللا امرءاً مسع مقاليت فأّداها كما مسع، فُرّب حامل فقٍه ليس  " :جة الوداع، فقالرسول هللا خطبهم يف ح

   " اجلماعة قال: ثالث ال يغّل عليهن قلٌب مؤمن؛ اإلخالص هلل، واملناصحة ألئمة املسلمني، ولزوم بفقيه مثّ 

   

ها يعين: ال يَِغلُّ، أو ال يُِغلُّ، أو ال يَِغُل، سليماً، ال يغّل علي يعين إذا قامت هذه الثالث بقلٍب صار قلباً مؤمناً 
يعين ال يدخله حقٌد وال  بثالثة ألفاظ ال يُِغّل من اإلغالل وهو اخليانة يف كل شيء، أو ال يَِغلُّ من الِغلّ  ُرويت

  .يدخل يف الشر يعين ال -بالّتخفيف  –حسد يزيله عن احلق، أو ال يَِغُل 

   

واملناصحة وعدم الغش ألئمة املسلمني، ولزوم اجلماعة؛  هذه الثالث: اإلخالص هلل، يعين القلب الذي تتوّفر فيه
 :توّفرت هذه الثالثة يف قلٍب فهو قلٌب نظيف، ما فيه خيانة، ما فيه شر، ما فيه دغل لزوم مجاعة املسلمني، إذا

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن . ِإالَّ  يعين أن قلبه سليم، كما قال هللا على لسان إبراهيم : { َوَال ُختِْزِين يـَْومَ  َعُثوَن . يـَْوَم َال يـَنـْ يـُبـْ
انتفت كلها من قلٍب  ]، فإذا اختلت واحدة من هذه الثالث، أو٨٩- ٨٧اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليم }[ الشعراء: َمْن أََتى

توىل هذا؟!  جهد جهيد ومعاجلات، ومن ي فهو قلٌب ليس بسليم، هو قلٌب مريض؛ قلٌب مريض عليل، حيتاج إىل
   أن يشفيه من هذه األدواء، فهمتم هذا احلديث؟ -تبارك وتعاىل  - كل إنسان يتوىل عالج نفسه، ويلجأ إىل هللا

   



ذه –ثالٌث ال يَغّل أو ال يُغلُّ أو ال َيِغُل  ال يُغّل من اإلغالل وهو اخليانة يف كل شيء، وال يَِغُل  –األلفاظ  روي 
ومتثّلت فيه  يَِغلُّ يعين ال يكون فيه حقد يزيله عن احلق، فإذا سِلم من هذه األشياء، الشر، وال يعين ال يدخل يف

  إغالل وال ِغلُ  هذه اخلصال الثالث خصال، كان قلُبه قلباً سليماً، ليس فيه أي ِغّل وال

   

  -دون وعي، نقرأ كالم هللا وكالم الرسول وحنفظ هكذا  هذه األحاديث، وهذه اآليات جيب أن نرتىب عليها، ما
م النار، ونعوذ باهلل من الرياء ونعوذ ليقال فالن قارئ - كما سيأيت  باهلل  أوفالن عامل أو لُيقال كذا ممن ُتَسعَّر 

   .من حب السُّمعة

   

اإلخالص، والتوكل،  -تبارك وتعاىل-اإلخالص هلل  عرفتم صفات القلوب وأنواعها، نبدأ نتكلم على -يعين  -
ذا  هذه أموٌر قلبية، والرغبة، والرهبة؛ إذا حتّدثنا عن القلب فينبغي احلديث عن هذه األشياء؛ ألن هلا صلة وثيقة 

اجلسد   ألن هذا القلب إن صلح صلح اجلسد كله، وإذا فسد فسد -قلب املؤمن أو قلب الفاجر  - القلب
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا لِ  { َوَما أُِمُروا ِإالَّ  -تبارك وتعاىل -كله، فهنا آيات تأمر باإلخالص هلل  يَـْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

اإلخالص؛ إخالص الدين هلل، ليس فيه  ]، هذه تفاصيل٥َويـُْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة }[ البينة :  الصََّالةَ 
 : وا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني } [ البينةالشوائب { َوَما أُِمرُ  شرك، ليس فيه رياء، ليس فيه فساد، خالص من كل

 -تبارك و تعاىل -اْلَقيَِّمِة } كأن هللا  ، عبادة هلل خالصة، فيها إقامة الصالة، فيها إيتاء الزكاة، { َوَذِلَك ِدينُ [5
وهللا يقول يف  -تبارك وتعاىل- وهذا يدل على أمهية اإلخالص هلل حصر التكاليف يف اإلخالص وما يتعلق به،

َزْلَنا } :سورة الزمر يَن .  تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهللَِّ اْلَعزِيِز اْحلَِكيِم . ِإنَّا أَنـْ ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْحلَقِّ َفاْعُبِد اهللََّ ُخمِْلًصا َلُه الدِّ
يُن اْخلَاِلُص } [ الزمر  َأَال    .[٣-١هلِلَِّ الدِّ

   

تبارك وتعاىل ؟  -جدًا، مباذا تكافئ هذا ؟ ما هو شكرك هلل  يه الكتاب هذه نعمة عظيمةفاهلل أمر نبيه، وأنزل عل
هذا  ، وهو أسوتنا عليه الصالة والسالم،-عليه الصالة والسالم-الدين، وهذا األمر للنيب  أن تعبد هللا خملصاً له

األمة، نعمة عظيمة، فلتعبد  هذه، هو نعمة على -عليه الصالة والسالم -الكتاب كما هو نعمة على رسول هللا 
ا  يُن اْخلَاِلُص } [ الزمر :  خملصة له الدين { َأَال  -سبحانه وتعاىل -هذه األمة ر ]، ال يقبل سواه، ما ٣هلِلَِّ الدِّ
خالصاً وإمياناً  يقبل شريكاً أو مشارَكة، بل ال يقبل منا إال ديناً خالصاً وعبادة خالصة وإسالماً  يقبل الباطل، ال

كل الشوائب، فليحرص كلُّ واحد مّنا أن  خالصاً ال خيالطه شرٌك وال بدع وال ضالل وال شيء، خالص مصفَّى من
ألحٍد فيه شيء، ال لقريٍب وال لبعيٍد وال مللك ُمَقرَّب، عبادته هلل،  يكون خملصاً، وأن يكون دينه خالصاً هلل، ليس

خالصاً، وقلبه   خيشى إال هللا، وال حيب إال هلل، يكون دينه، قلبه ال-سبحانه وتعاىل-هلل   حركاته طاعته هلل،



الرياء؟! إال من هذا القلب! اإلخالص أو  سليماً هلل، واإلخالص ارتباطه وثيق بالقلب، من أين ينبع اإلخالص أو
  . -تبارك وتعاىل-كلها من القلب، فلنجعل ديننا خالصاً هلل  الشرك أو احلق أو الباطل أو البدع أو الضالل

   

{ ُقْل ِإّينِ أُِمْرُت َأْن  -عليه الصالة و السالم-الرسول  يف هذه السورة أمر هللا رسوله مرات باإلخالص ، يأمر
يَن . َوأُِمْرُت ِألَْن َأُكوَن َأوََّل اْلُمْسِلِمنيَ  َأْعُبَد اهللََّ  ا َلُه ]، { ُقِل اهللََّ َأْعُبُد ُخمِْلصً ١٢-١١الزمر  ] { ُخمِْلًصا َلُه الدِّ

َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَال َذِلَك ُهَو  ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإنَّ اْخلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهمْ  ِديِين . فَاْعُبُدوا َما
   .[١٥-١٤الزمر  ] { اْخلُْسَراُن اْلُمِبني

   

به، وكلما يغفل اإلنسان جيب أن يتدارك نفسه، ألن األمر  تمفأمر اإلخالص أمٌر عظيٌم يا إخوتاه، جيب وهللا أن 
 خلطٌري جداً ، أمر خطري وهللا يف كل قضية، ألن الرياء والشرك وما شاكل ذلك منافيان خطر وهللا، وهللا إن األمر

  .لإلخالص، ينافيان اإلخالص

   

يِّة، ويقاتل شجاعة، فأّي ذلك يف سبيل الرجل يقاتل مح " : - صلى هللا عليه وسلم-فانظر إىل رجل يقول للنيب 
  ." كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا هللا ؟ قال: من قاتل لتكون

   

يقاتل يريد األجر واملغنم، فما لُه ؟ قال: ال شيء له "  وقال رجل: ( يف حديث آخر ) " يا رسول هللا، الرجل
  يقول: ال شيء له، ملاذا ؟ فأعادها ثالثاً، والرسول

   

  .قال الرسول: ال شيء له ألن هذا شيء خالطه غري إرادة وجه هللا، إرادة أخرى، 

   

صوماً أو جهاداً أو تعّلماً أو تعليماً، ال بد أن يكون خالصاً  فال بد أن يكون العمل متمّحضاً خالصاً هلل؛ صالًة أو
َيا  ِخَرِة َنِزْد َلُه ِيف خطري وهللا يقول: { َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلَ  هلل، وهذا وهللا أمرٌ  نـْ َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
َها َوَما َلُه ِيف  يريد إال  ]، من كان يريد حرث اآلخرة يعمل هلل، ال٢٠اْآلَِخَرِة ِمْن َنِصيٍب } [ الشورى :  نـُْؤتِِه ِمنـْ



يريد بأي عمل من األعمال ثناء  ا كان، فإذ-عز وجل -ذا العمل، ويريد ثوابه من هللا  -عز و جل -هللا 
  .نصيب الناس أو أمراً من الدنيا، فماله يف اآلخرة من

   

آثارها ضعيفة! حاولوا أن يكون هلا آثارها، حاولوا أن يكون  وهللا نقرأ هذه اآليات، ونقرأ هذه األحاديث، ولكن
عظيمة هي  إال لغاية -يا إخوتاه-ما خلقنا اآليات آثارها يف نفوسنا ويف قلوبنا؛ ألن هللا  هلذه األحاديث وهذه

  . ، وعبادته هذه جيب أن تكون خالصًة هلل-سبحانه وتعاىل-عبادته 

   

  :هلل يف الدنيا ويف اآلخرة سأذكر لكم بعض األحاديث عن فوائد التجرد هلل واإلخالص

   

ُ َعلَ     َعْن َرُسوِل اهللَِّ  عن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر    :أَنَُّه َقالَ    ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اهللَّ

   

َنَما َثَالثَُة    ) َغارِِهْم َصْخَرٌة ِمْن    َفِم    َعَلى    فَاْحنَطَّْت    ِإَىل َغاٍر ِيف َجَبٍل    فََأَوْوا    َأَخَذُهْم اْلَمَطُر  يـََتَمشَّْونَ    نـََفٍر    بـَيـْ
َا َلَعلَّ اهللََّ  ُهْم لِبَـْعٍض اْنُظُروا َأْعَماًال َعِمْلُتُموَها َصاِحلَةً فَـَقاَل بـَْعضُ  اْجلََبِل َفاْنطَبَـَقْت َعَلْيِهمْ    هلِلَِّ فَاْدُعوا اهللََّ تـََعاَىل ِ

َيٌة ِصغَ  َعْنُكْم فَـَقاَل َأَحُدُهْم اللَُّهمَّ ِإنَُّه َكاَن ِيل َواِلَداِن َشْيَخانِ    يـَْفُرُجَها     َأْرَعى َعَلْيِهْم فَِإَذا    اٌر َكِبريَاِن َواْمَرَأِيت َوِيل ِصبـْ
 َبِينَّ َوأَنَُّه نََأى ِيب َذاَت يـَْوٍم الشََّجُر فَـَلْم آِت َحىتَّ َأْمَسْيتُ  َعَلْيِهْم َحَلْبُت فَـَبَدْأُت ِبَواِلَديَّ َفَسَقْيتُـُهَما قَـْبلَ    َأرَْحُت  

 فَـُقْمُت ِعْنَد رُُءوِسِهَما َأْكَرُه َأْن ُأوِقَظُهَما ِمنْ    بِاحلَِْالِب    َفِجْئُت  فَـَوَجْدتـُُهَما َقْد نَاَما َفَحَلْبُت َكَما ُكْنُت َأْحُلبُ 
َيُة  بـْ َلُهَما َوالصِّ َيَة قَـبـْ بـْ طََلَع َوَدْأبـَُهْم َحىتَّ    َدْأِيب    ِعْنَد َقَدَميَّ فَـَلْم يـََزْل َذِلَك    يـََتَضاَغْوَن    نـَْوِمِهَما َوَأْكَرُه َأْن َأْسِقَي الصِّ

ُرْج    َوْجِهَك    اْبِتَغاَء    َذِلَك  اْلَفْجُر َفِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأّينِ فَـَعْلتُ  َها    فَافـْ َها    فـُْرَجةً    َلَنا ِمنـْ ُ ِمنـْ َها السََّماَء فَـَفَرَج اهللَّ نـََرى ِمنـْ
َها السََّماَء َوقَاَل اْآلَخُر اللَُّهمَّ إِ  فَـَرَأْوا   فـُْرَجًة     َنةُ    نَُّه َكاَنْت ِمنـْ  َعمٍّ َأْحَبْبتُـَها َكَأَشدِّ َما حيُِبُّ الّرَِجاُل النَِّساَء َوطََلْبتُ  ِيلَ ابـْ

َها نـَْفَسَها فَأََبْت َحىتَّ آتِيَـَها ِمبِاَئِة ِديَناٍر فَـَتِعْبتُ  َا فَـَلمَّا  ِإلَيـْ َها    َوقَـْعُت    َحىتَّ َمجَْعُت ِماَئَة ِديَناٍر َفِجْئتُـَها ِ بـَْنيَ رِْجَليـْ
َها فَِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأّينِ    اْخلَاَمتَ    قَاَلْت يَا َعْبَد اهللَِّ اتَِّق اهللََّ َوَال تـَْفَتْح  ِه فَـُقْمُت َعنـْ   َوْجِهَك    اْبِتَغاَء    فَـَعْلُت َذِلَك  ِإالَّ ِحبَقِّ

ُرْج   َها    فَافـْ  َأُرزٍّ فَـَلمَّا َقَضى َعَمَلُه َقالَ    ِبَفَرِق    اْسَتْأَجْرُت َأِجريًا  ْم َوقَاَل اْآلَخُر اللَُّهمَّ ِإّينِ ُكْنتُ فَـَفَرَج هلَُ    فـُْرَجًة    لََنا ِمنـْ
اتَِّق  َءَها َفَجاَءِين فَـَقالَ َأَزْل َأْزَرُعُه َحىتَّ َمجَْعُت ِمْنُه بـََقًرا َورَِعا َعْنُه فَـَلمْ    فَـَرِغَب    فَـَرَقُه    َأْعِطِين َحقِّي فَـَعَرْضُت َعَلْيِه 

ِإّينِ َال  َوِرَعاِئَها َفُخْذَها فَـَقاَل اتَِّق اهللََّ َوَال َتْستَـْهِزْئ ِيب فَـُقْلتُ  اهللََّ َوَال َتْظِلْمِين َحقِّي قـُْلُت اْذَهْب ِإَىل تِْلَك اْلبَـَقرِ 
ُرْج    َوْجِهَك    اْبِتَغاَء    َفَذَهَب ِبِه َفِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأّينِ فَـَعْلُت َذِلَك  َأْستَـْهِزُئ ِبَك ُخْذ َذِلَك اْلبَـَقَر َوِرَعاَءَها َفَأَخَذهُ    فَافـْ

ُ َما بَِقَي ([    . (([١لََنا َما بَِقَي فَـَفَرَج اهللَّ



   

  .القلوب هذه مثرة صالح القلوب واستقامة القلوب وإخالص

   

األنبياء، ما أظن أحداً يسبقه إىل هذا املستوى، وإىل هذا  ليها إالفاألول وصل إىل الرب إىل درجة أظنه ال يسبقه إ
النعم،  باألبوين، من يستطيع أن يفعل مثل هذا ؟ يذهب طول النهار إىل أبعد مكان، َيرعى اخللق العايل من الرب

ه، ما فيظل القدح على يد مث يرجع يف منتصف الليل أو كذا وإذا بأبويه نائمني، فيحلب فيجدمها نائمني،
 -عز و جل -عند قدمه ال يلتفت إليهم، كل ذلك هلل  يوقظهما وال يقّدم عليهما أهله وال ماله، أوالده يتباكون

تبارك -يفعل منا مثل هذا ؟! ال نستطيع، هذا منتهى الرب لكن ملاذا ؟! هلل  وبراً بالوالدين ووفاًء حبقهما، من
   .وجه هللاال ألبويه هلل، فعل هذا كله ابتغاء  ،- وتعاىل

   

، ففطم نفسه من هذه -عز وجل -يفعل، لكنه تركها هلل  وهذا اإلنسان متّكن من هذه املرأة، وكان يستطيع أن
، أمٌر -عليه الصالة والسالم-ال ينافسه فيه أو ال يستطيعه إال مثل يوسف  الشهوة اجلاحمة، وهذا مقامه صعب،

ذه املرأة؟! إال خوفسهل، كل ذلك فعله ملاذا ؟! ما الذ عظيم، ما هو هللا وخشية  ي حجزه أن يواقع الفاحشة 
-الدنيا، ويف اآلخرة أعظم وأعظم عند هللا  ؟ فهذا من مثار اإلخالص يف -تبارك وتعاىل-هللا وتـَرََكها لوجه هللا 

  .-تبارك وتعاىل

   

ن الشعري، َكوَّن منه ماًال إبًال الروايات أنه فرق من الرب أو م وذلك األمني الوّيف، منّى أجر هذا األجري يف بعض
كانت  سنة، ألّن األولني ٤٠سنة،  ٣٠سنة،  ٢٠رقيقاً، مث جاء ذاك بعد حني، ميكن من بعد  بقراً غنماً عبيداً 

من األرز، قد ال يساوي إال  أعمارهم تطول، ميد هللا يف أعمارهم، فبقي دهراً ينّمي مال هذا األجري، من فرق
ا أم والغنم والبقر والرقيق، ويأيت األجري ويقتاد هذه األشياء   واٌل ال أول هلا وال آخر من اإلبلُدريهمات، وإذا 
  !وهذا ينظر، ملاذا فعل كل هذا ؟ كلها مل يرتك منها شيئًا،

   

   !؟ هلل رب العاملني، من يفعل منا مثل هذا ؟! من يستطيع 

   



رق من الشعري، خذ فرقني من الشعري أو ثالثة أيضاً، ف فيقول خذ  قد يأتيه األجري ويقول له يل فرق من الشعري
ا ! هذا من الصعب على النفوس املؤمنة فضًال عن !أما إبل! بقر! غنم! عبيد   .غريها حاجات! كل هذه يذهب 

   

قلوٍب سليمة، قلوب منيبة، مرتبطة باهلل، حتبه  فهذه من مثار اإلخالص، ومن نتائج اإلخالص هلل وناشئ عن
وإال هذه األمور ليست بسهلة على النفس، وال سيما والنفس ميالٌة للشر، طّماعة  اقبه، وُجتّله وتعظِّمهوختشاه وتر 

  .الدنيا يف

   

جيب أن نستفيد منها، من ذلك  -تبارك وتعاىل-اإلخالص هلل  هناك أحاديث فيما يقابل هذا تبني نتيجة ما ينايف
 ضى عليه رجٌل اسُتشِهد يف سبيل هللا، فيؤتى به فيعدِّد هللا: إن أول من يُق-وسلم صلى هللا عليه-قول النيب 

له: كذبت، إمنا فعلت  عليه نعمه، فيقول: ماذا فعلَت فيها، فيقول: قاتلُت فيك حىت اسُتشِهدت، فيقول هللا
  .فُقِذف فيها ذلك ليقال: جريء وقد قيل، اذهبوا به، فأمر به، فُسحب إىل النار

   

، ولكن ربنا الذي -تبارك وتعاىل-ويقول: ها أنا ذا أمام هللا  ، اسُتشِهد،-كما يزعم - ورجٌل قاتل يف سبيل هللا 
ختفي الصدور، ال خيفي عليه ما انطوى عليه قلب هذا الرجل الذي هو يف نظر الناس  يعلم خائنة األعني وما

أنت كافيك هذا  ا جزاؤك،وبطل، ورمبا كان يقال الشهيد الشهيد الفالين البطل الفالين، قيل ، قال: هذ شهيد
قيل ذلك، هذا جزاؤك، مث أِمر به  املدح، وهذا اإلطراء وهذا الثناء ليقال فالن جريء وبطل إىل آخره، فقد

  .-باهلل والعياذ-فُسِحب إىل النار فُقِذف فيها 

   

ل: تعلمت فيك القرآن نعمه، فُيقال له: ماذا عملت فيها ؟ فيقو  ويؤتى مبن تعّلم العلم والقرآن، فيعدِّد هللا عليه
وعلمته، وتعلمت فيك القرآن، فقال: كذبت إمنا تعلمت القرآن ليقال: قارئ وتعلمت  وعلمته، تعلمت العلم

حتققت لك يف الدنيا،  ليقال: عامل، وقد قيل، يعين فهذا جزاؤك، الغاية اليت كنت تطمح إليها، وترمي إليها العلم
؟! وأين تعليم العلم ؟! وأين ذاك الكد والتعب  النار، فأين تالوة القرآنوهذا هو جزاؤك، فيؤمر به فُيسَحب إىل 

  .باهلل ؟! فنسأل هللا العافية ونعوذ

   

ا، فيقول: ماذا  ويؤيت بآخر ثالث، كان جوادًا وعنده أموال ، يؤتى به عند هللا، فيعدد هللا عليه نعمه فيعرتف 
 فق فيها إال أنفقت فيها، ما من سبيٍل كاجلهاد يف سبيل هللا،تركت من سبيل حتب أن يُن عملت فيها ؟ فيقول: ما



من سبيل حتب أن ينفق  كالصدقة على الفقراء، وعلى املساكني، وصلة ذوي القرىب، وصلة األرحام وإىل آخره، ما
  .رجواد، وقد قيل، مث أمر به فُسحب إىل النا فيها إال أنفقت فيها، فيقال: كذبت، وإمنا فعلت ذلك ليقال: هو

   

أعد هللا هلم أعلى املنازل، إىل أن ينال بعض الشهداء  هذه اجلهود كلها، واحد استشهد يف سبيل هللا، والشهداء
باإلخالص، وهذا ما الذي ضّيع عليه ؟! وقلب املسألة رأساً على  -وتعاىل تبارك-مئات الدرجات عند هللا 

وسوء  وقد يكون له فيها دركات، بسبب سوء القصدتُرفع له درجات يف اجلنة، يسحب إىل النار  عقب، بدل أن
  .النية والرياء وحب الظهور، وما شاكل ذلك

   

وأطراف النهار، ويُعّلم العلم وإىل آخره، العلماء ورثة األنبياء،  وهذا يكّد، حيفظ يف القرآن، ويقوم به آناء الليل،
ُ الَِّذيَن َآَمُنوا  وهلم منازل عند ]، يعين يف اجلنة، ١١اْلِعْلَم َدرََجاٍت }[اجملادلة: ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتواهللا، { يـَْرَفِع اهللَّ

 السبب؟! ما هو إال من القلب الفاسد، والنية السيئة، واالستقامة واإلخالص أمر يسريٌ  وبعد هذا ما مصريه ؟! ما
  .على من يسره هللا عليه

   

بشيء! ويضع نصب عينيه مثل هذا احلديث، وهللا أنا  ينيعين من السهل أن اإلنسان يقول إن الناس ال ينفعو 
مثل هذا الذي حدثنا عنه رسول هللا، وإن كان عاملاً أو متعلماً فوهللا  أخاف إن كنت جماهداً أن يكون مصريي

  .، مث يفضحه هللا يوم القيامة-والعياذ باهلل -هذا مصريي  أن يكون أخاف

   

وأنه إن احنرف قليًال يف قصده  -تبارك وتعاىل-هلل  عينيه اإلخالص وهذا الذي يبذل أموال جيب أن يضع نصب
أمور دقيقة يا إخوتاه، حتتاج إىل مالحظة، وحتتاج إىل رعاية، وحتتاج وهللا إىل  سيكون هذا مآله، فنعوذ باهلل، هذه

القصد،   وقد كان خيار السلف يتململون من عزوب النية ومن تفّلتها عن اإلنسان، ومن تفّلت حسن جهاد،
  كيف بنا حنن الغافلني الساهني الذاهلني ؟؟

   

  . سليمة، وأن جيّنبنا أخالق الكافرين واملنافقني واملرائني أن يرزقنا وإياكم قلوباً  -تبارك وتعاىل-فنسأل هللا 

   



  . آله وصحبه وسلم إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى

   

   على مث عرضه  راجع هذا التفريغ

   

  -هللا حفظه –الشيخ/ ربيع بن هادي عمري املدخلي 

   

   

   (م١٥/٧/٢٠٠٦هـ) املوافق (١٩/٦/١٤٢٧بتاريخ : (

   

  (2743) ) ،مسلم٥٩٧٤-٣٤٦٥-٢٣٣٣-٢٢٧٢-٢٢١٥البخاري :( - [1]

 


