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���﷽  

احلمد ' الذى هدا� هلذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدا� هللا، والصالة والسالم على حبيب هللا 
نلقى هللا، سيد� دمحم وآله وأصحابه وأتباعه، وكل من وااله إىل أن ومصطفاه، الشفيع األعظم لنا أمجعني يوم 

  )أما بعد( .، آمني G رب العاملنيالدينيوم 

  فيا إخواىن وG أحباىب Nرك هللا فيكم أمجعني 
اليوم عند� عطلة من األعمال الرمسية مبناسبة عيد العمال، وهذا يذكر� ويفكر� حبقيقة جيب أالَّ يغفل عنها 

َجاِمُع  { :، ويكون لنا يوم امسه يوم تكرمي العمالعز وجلأى مسلم، أننا عمال عند حضرة الواحد املتعال 
للعاملني املخلصني الصادقني ىف هذا اليوم ما  عز وجلهللا  عدَّ أو  ،)آل عمران -٩( }ْوٍم الَّ رَْيَب النَّاِس لِيَـ 

ب الوها كرميمن ال ،والتكرمي جر والثوابمن األ ،وال خطر على قلب بشر ،وال أذن مسعت ،ال عني رأت
  .عز وجل

من  .ىف هذا الديندين املُجِّ  ن نعرف مع بعضنا بعض مظاهر التكرمي الذى يكرم هللا tا بعض العاملنيأفنريد 
ا منلكل واحد  -سن التعيني ؟عز وجل ومن الذى يرشحهم لتكرمي العلى القدير ؟الذى يكتب التقارير

 على حسب ظهر أو اثىن عشر، أو ثالثة عشر، ،احدى عشرذا كان إ ،هو وقت البلوغ -  يتعني فيه تلقائياً 
ل ويوكِّ  ،عز وجل �نه عامل من عمال هللا داً له عق عز وجلىف احلال حيرر هللا  .عالمات البلوغ ىف جسمه

ىل العصر، إتعمل من الفجر  ةوردي .نساناإل ةومراقب ةىف متابع ةوقات اليوم والليلأيتناوبون  ،كاتبني  به كراماً 
ار �َ  وأنسان ىف ليل ولوقام اإل .ىل الفجرإمن العشاء  ، والوردية الثالثةىل العشاءإتعمل من العصر  ةووردي

حد أ ال  ،واليتزوجون والينامون ،كلون واليشربونم ال��َّ أل .خر عند قدميهأسه واآلعند ر  حدمها جيلسأ
وقال فيهم  ة،ض الدنيويار عاأل هن هللا حفظهم من هذأل ،ن يدخل اخلالءأ وأ ةكل وجبن �أىل إتاج حيمنهم 

  ).نفطاراإل - ١٢، ١١( }يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن . ِكَراًما َكاتِِبنيَ {: شانه زع

لكن يسارعون ىف  ،�م ال يسارعون لتسجيل اخلطأ والذنب والوزرأل ؟ملاذا وصفهم ��م كرام
نتظروا عليه رمبا ا :يقولون لبعضهم ،وعندما يقوم رجل بذنب أو وزر ،واخلري واحلسنة والطاعة تسجيل الربِّ 

 ىتىل الإوعندما يسلمون الوردية  .يعودفينتظروا عليه حىت  ،رمبا يستغفر فيغفر له الغفار، توبيمبا ، ر يعود
صربوا عليه وأمهلوه إىل اف ،ومل نكتبه حىت اآلن دمني �ن هذا الرجل أصاب ذنباً افوا أهل الوردية القتليها يعرِّ 

جعه عقله ىف ست اوال ير  ،وال يرجع لنفسه اً ومن الذى يعمل ذنب .كما ورد ىف بعض الرواGت  ،ست ساعات
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وبعد ثلث ساعة أو  ،هام نفسه والإىل دْ  يعُ ملو  ،وقع ىف ذنب ىف ساعة الغضب ألن الرجل إذا ؟ساعات
ن هللا سبحانه وتعاىل ال يريد منا إال أن ، فإوساحموىن ،وأسأت ،أ� كنت غلطان :نصف ساعة ويعود ويقول

 ،تبي مل يستغفر ومل هفرض أناو  .عز وجل اإلنسان حيس ويعرف ويشعر أنه أخطأ ىف حق نفسه وىف حق ربه
، )الندم توبة ( :ملسو هيلع هللا ىلص قال ،أ� أريد منه ذلك :عز وجل فيقول ربنا ،وأنه أخطأ ،كنه أحس ىف نفسه أنه ندمول

  .طاملا ندم خالص

صحيفة يسجلون  ،هؤالء املالئكة يسجلون كل يوم صحيفة من ساعة صالة الفجر إىل أن ينام املرء
ال إذا عرضوها إ الدوسيه اخلاص به وال توضع ىف ،ىل ملف أوراقهإوبعد ذلك ال حتول  ،فيها أعمال اإلنسان

وهو ال يؤشر على أى صحيفة  ،البد أن يؤشر عليها حىت توضع ىف امللف ،على الناظر العام جلميع األ�م
هذا ا£لس ال يكتبون فالن وال فالن  ،وهم ال يكتبون وإمنا يصورون ،ها ويراجعهيطلع على ما فاإال إذا 

فتح الصحيفة يرى هذا يوالذى  ،ويضعوه ىف الصحيفة ،دايته إىل �ايتهحضر وإمنا يصورون هذا ا£لس من ب
وإمنا يزيد عن التصوير العادى أن النية ظاهرة ومكشوفة، نية اإلنسان عند  ،أين جتلس ،الدرس وأنت جالس

-على ذلك محدت هللا  فإن وجدت خرياً  ،تعرض على أعمالكم كل ليلة ( :فيقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،العمل
  )لكم عز وجلستغفرت هللا اذلك  ن وجدت غريإو  - يعىن يقول خالص 

ورواية احلديث عند البزار والطرباىن والرتمذى رضى ، رمبا يتوب أو يعود .. أمهلوه :يعىن يقول ملسو هيلع هللا ىلص
رمبا  ،آخر له أمر ملسو هيلع هللا ىلص هولكن -ألن املالئكة هلا ست ساعات  - رمبا ¨تى ليلة النصف من شعبان : (هللا عنهم

فيغفر هللا له كل ما تقدم ىف أGمه كلها  ىل بيت هللا احلرام حاجاً إورمبا خيرج  ،ليه رمضان ويتوب ويعودع�تى 
  .من الذنوب

 عز وجلها للعلى الكبري منال إذا خرج النفس األخري ومل يتب اإلنسان إهذه األوراق ال توضع ىف امللف 
إن هللا يبسط يده Nلليل ليتوب مسئ : (ملسو هيلع هللا ىلصري، ولذلك قال ن هللا يؤجل لنا التوبة حىت النفس األخفإ

للتأبني  ،وأبواب املغفرة ،وأبواب العفو ،إمنا يفتح أبواب التوبة، و ويده ليست مثل أيدينا هذه-النهار
 تو حىت مي، )حىت تطلع الشمس من مغرtاليتوب مسئ الليل ويبسط يده Nلنهار  -  واملستغفرين والنادمني

ىف عمله وأعطوه جزاء، يقولون له  يئاً شإذا فعل ميكن الواحد  م،وادب التوبة مفتوح على الإذن N .اإلنسان
ولكن هنا من حقك أن  ،وبعد ذلك ليس من حقك أن تقدم التظلم ،أمامك شهرين حىت ترفع هذا اجلزاء

 - ١٠٥( }ُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَـَرى اّ±ُ َعَمَلُكْم َورَ  {!! تقدم التظلم حىت النفس األخري

منها  ،ت سخية للعاملنيآهلية الرNنية خيرج مكافجهاز املكافأت اإل -ىف احلال - والعمل الصاحل  )التوبة
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خذ من مثار آيعىن أ�  .عز وجل ومنها أومسة ونياشني توزع عليهم يوم لقاء رب العاملني ،مكافآت ىف الدنيا
َمْن َعِمَل َصاِحلًا مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو  { أين هى؟  ،ذى قال ذلكهو الربنا  ،نعم ؟العمل ىف الدنيا

هناك  بل :هل هذا هو األجر وفقط؟ يقول لنا - فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً  ما هى الثمرة ىف الدنيا؟ - ُمْؤِمٌن 
 Gالنحل -٩٧( } ىف اآلخرة -ْعَمُلوَن َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهم �َِْحَسِن َما َكانُوْا يَـ  -  أخرىعطا.(   

ىف املال، بركة ىف  ةيعطيه برك ،فيعطيه ىف احلال .عز وجل هلم أجر وجزاء آخر من العلى القدير
 ºوإذا  ،لزوجة إذا نظر إليها سرتهىف اىف األوالد والعيال، طاعة  االزرع، صحة ىف األجساد، سعادة ىف البال، بر

كل هذه مكافآت عاجلة غري األجر العظيم   .فظته ىف نفسها وماله وولدهح اوإذا غاب عنه ،عتهاأمرها أط
  .الناس ليوم ال ريب فيه عز وجليوم جيمع هللا  ،الذى يوزعه علينا يوم التكرمي ،الذى قدره املوىل العظيم

ويتمادى ىف الذنوب  هياً الوإذا وجد اإلنسان  ،خترج من هذه احلياةحىت يؤجلها  ؟وماذا عن الذنوب
وه ومعها ميدُّ  ،للمالئكة املسخرين أن خيتربوه ويبتلوه ببعض األشياء الصغرية ىف الدنيا اً فيصدر أمر  ،والعصيان

 .عز وجل حىت ميحو الذنوب، ويسرت العيوب، ويغفر هلم عالم الغيوب ،مبدد اللطف من حضرة اللطيف
كذا وكذا، وإذا دخل ىف غفر له tا ذنب  أ :فيقول رب العزة ،هذه العثرة هلا حساب ،وتعثر فإذا كان ماشياً 

ر به طاملا شاكته أوجعته فإن الوجع هذا يكفِّ  ،خرجوا له هذه الشوكة مبلقط أو غريهأآه و  :رجله شوكة وقال
أو مغبون،  أو ،من خطاGه، إذا جاءته مشكلة أو معضلة ىف يوم من األGم واملشكلة أرهقته ومل ينم طول ليله

  . به خطاGه ركفِّ يا التعب كل هذا الوقت وكل هذ  ،تعبان أو مهموم

ملاذا ضيق على  نتبهولكننا مل ن ،رويدا ولكن ينزهلا ربنا رويداً  ،ألن هللا مل يرتك الذنوب على حاهلا
 :لقول احلبيب صلوات هللا وسالمه عليه ىَّ حىت ينزل الذنوب الىت عل ؟ملاذا كل هذا ؟رضصابىن املالرزق وأ

كفر   الَّ إ ،حىت الشوكة يشتاكها ،هم وال ،وال أمل وال غم، نصب وال - يعىن تعب  -ما أصاب املؤمن وصب (
  ). هللا عز وجل tا من خطاGه

 ،)ةحىت ميشى على األرض وليست عليه خطيئلبالء Nملؤمن ال يزال ا: (قال ؟ىل مىت Gرسول هللاإ
وعليه شهور وسنني  ،ويعتقد أن عليه أطنان من الذنوب حزين،وعندما خيرج من الدنيا وهو  وهو نعم يتعجنب

  {:فماذا يقول؟ يقول ،خيرج من الدنيا وليس عليه شئ ،رتكبها والذنوبااجلرائم الذى  من أجلمن العقاب 
  .)فاطر -٣٤( }ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر   ملاذا؟ –اْحلَْمُد ِ±َِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن 
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حملا - وشكور  ،ىت ارتكبناهالذنوب الل - غفور :مسنيالحظوا اال   مديزيد ىف األجر والثواب على ا
 .لنا ىف اجلنةنميها ال إذا إستثمرها لنا ويإوال طاعة  ، وال �خذ صاحلةوالطاعات والصاحلات الىت عملناها

 ،ملا دخل اجلنة كان ينظر إىل املشاريع اإلستثمارية الىت لنا ىف اجلنة - ليلة اإلسراء واملعراج -  ملسو هيلع هللا ىلص والنىب
 - إن املرء ليتصدق Nلشئ ال يلقى له Nالً : (ملسو هيلع هللا ىلص يقول فيه منها حىت أن الواحد، جداً  مشاريع عظيمة جداً 

  ) ... حاجة بسيطة

كانت ،  ملا مسعت هذه األحاديث هى وأصحاب سيد� رسول هللا رضى هللا عنها السيدة عائشة
أتتصدقني حببة  :فقالوا هلا ،ة من العنبجاءها سائل وأعطته حب ،Nالً عطى هلا تتصدق �شياء بسيطة وال ن

تقوا النار ا: (قال ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما علمنا إGه النىب  ،إن فيها ملثاقيل كثرية من احلسنات لو تعلمون :قالت ؟عنب
ما ال خيطر  فتنال من اخلريات ،رمبا ¨كل نصف مترة وتتصدق Nلنصف اآلخر ،ومل يقل بتمرة )ولو بشق مترة

  .على Nل

 ؟ملن هذا Gرب :جيده يوم القيامة كجبل أحد، فيقول تصدق Nلشئ ال يلقى له Nالً إن املرء لي(
أخذ�ها  ،هذه صدقتك الذى تصدقت tا ىف يوم كذا :فيقول ه؟كيف Gرب ومل أعمل  :فيقول ،لك :فيقول

   ).وربيناها لك فصارت كما ترى

نيةالر ( إذن كل األعمال الىت تقوم tا فإن مجيع البنوك اإلستثمارية ºN( ا ،¨خذهاt ؟وماذا تعمل 
على األقل جيدها  ، إمناعمل حسنة وجيدها يوم القيامة حسنة، وما من مسلم ما هىك ظلتستثمرها، وال ت

 ،إستثمار العزيز الغفار للمؤمنني األخيار واألبرار .ملن يشاء عز وجلويضاعف هللا  ،سبعمائة الف حسنة
  .ملسو هيلع هللا ىلص ألننا أمة املختار ،من عنده سبحانه وتعاىل كرمياً   جزاءاً 

بعض ساداتنا  ،)التوبة - ١٠٥(  } َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَـَرى اّ±ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  {: قال لنا وملا
يراه  عز وجل أن هللا ،يعىن �خذ اإلنسان Nله عند العمل ة،شدفيه شئ من الوهذا رأى  :العلماء قالوا
ليس اهليئة  ؟خواىنإG  -وما الذى جبود العمل '  ،عز وجلجيوده وحيسنه ' حىت يصلحه و  ،ويطلع عليه

 ،أو إذا كانت النية فيها صدق ،إخالصفيها إذا كانت النية  .النية :جادة والثواب واإلفادةاإلفقط، أساس 
فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاء رَبِِّه  {، إذا ليس ىف العمل رغبة ىف الرGء أو السمعة أو الشهرة

تكلم عنها نهى األعمال الىت  ).الكهف-١١٠( }َوَال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا  -  و�خذ Nله من - َصاِحلًا 
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وال يزهو وال  ،وال حىت يبسط نفسه ،وال أحد من اخللق ،ليس ألحد من البشر ،أن يكون العمل ' كلها،
  .عنه عز وجل عمل حىت يرضى هللاإمنا يعمل هذا ال ،يتعجب بنفسه

صلى هللا  ولذلك النىب اً،وجيد اإلنسان الشئ القليل كثري  ،يدها وينميها ويزكيهاز األعمال الىت يهى هذه 
 -  G أN ذر ال Æتم Nلكثرة :من الذين يعملون عند هللا وقال له أحضر رجالً  ىىف درس عمل عليه وسلم

G أN ذر أخلص يكفك القليل من ( :نولك ،أو تصوم الدهر كله، يعىن أن تصلى ىف الليلة الف ركعة
، وينميه ويزكيه ويربيهه فإذا كان العمل فيه اإلخالص �خذ ،الذى حيث عنه اإلنسان ألمرهذا هو ا .)العمل
يَن  {، عز وجلألن فيه اإلخالص '  ،يكون مثل عمل الناس العادينوال   }فَاْدُعوا ا±ََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

عملها حىت و قم Nألعمال الىت طلبها منا هللا من يو  ،لصاً اعند هللا أن يكون خ شرط العمل). غافر -١٤(
ال يقبل هذه األعمال ويردها على  عز وجل احلقُّ  ،ال :قال رب العزة ،أو لريضى غرور نفسه ،يعجب الناس

  ).أ� أغىن األغنياء عن الشرك، من عمل ىل عمالً وأشرك فيه غريى تركنه له: ( وقال ،صاحبها

وهذا  ،أن األعمال الىت يقبل عليها ذو اجلالل واإلكرام البد أن نوز�ا مبيزان اإلخالصنالحظ 
من أسرار هللا ىف قلب  وأن اإلخالص سرٌّ  ،الذى يوزنون عليه الذهب ،ق وأحس من امليزان احلساسدميزان أ

زنوا ( :رضى هللا عنهوهذه هى اجلزئية الىت قاهلا سيد� عمر  !!نز أ� الذى أ ؟ومن الذى يوزن ،اإلنسان
ولكن أهتم  ،Gك أن Æتم Nلكمإ ،Nإلخالص ؟مباذا أزن هذه األعمال). وزن عليكمتأعمالكم قبل أن 

أنت هل و  ؟ما النية ىف هذا العمل ،نيتك ىف هذا العملانظر إىل '  وقبل أن تفكر أن تعمل عمالً  ،Nلكيف
  متوجه به ' أم ال ؟

ىل أن نلقى إ ،كل مؤمن ىف يوم العمل على امتداد اآلجالها  يَّ عيهذه هى القضية األساسية الىت جيب أن 
فلما بدأ ينظر  ه،يديمر كان حوله أصحابه و   رضى هللا عنه، وسيد� اإلمام الغزاىل عز وجلالواحد املتعال  

ل الطائرة جعندما يركب ر  -  وىف هذه اللحظات يبدأ اإلنسان يرى ويرى ،إىل العامل اآلخر املقبل عليه
 - ليهإد املكان الذاهب جيو  ،املباىن ىوبر  ،عندما يرى البحر ؟مىت يعلم أنه وصل وذاهب اىل السعودية مثالً 

ىل إيرى املكان الذى يسرتيح فيه  ،يرى املكان الذى هو مقبل عليه ،وكذلك عند املوت Nلنسبة لإلنسان
إستثمرها له  ز يرى املزارع الىتئوجا ،وجائز أن يرى املكان ا£هز ليجلس فيه أمام رب العاملني ،يوم الدين

كل أين   ،وكذا وكذا نانجإطمئن أنت لك هنا مزارع عظيمة وقصور مشيدة و  :ويقال له ،ربه ىف جنات النعيم
ولكن العمل ربنا سبحانه  ،Nلعمل)  األعراف -٤٣( }تِْلُكُم اْجلَنَُّة ُأورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  {؟ هذا
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 )العنكبوت -٥٨( }نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني  {: ل اجلنة ويروا ماهلم يقال هلملذلك عند دخو  ،وتعاىل يزيده أكثر
  .فإن هللا �خذه ويستثمره ويكربه ويعظمه ،نعم العمل ونعم األجر

 اً عظيم اً �س يعطيهم رtم أجر أوهناك  اً،كرمي  اً �س يعطيهم هللا أجر أو  ًا،عظيم اً وهناك أ�س يعطيهم أجر 
الذى يعطيه األجر العظيم . كتاب هللا الذى ال �تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  كل هذا ىف  ًا،وكرمي

والذى �خذ املقام  .والبهاء والسرور ،واحلور والنور ،ألن هناك وسعة من القصور ،يكون ىف جنة النعيم
هل أ ، وحىت يراهنبياءبه سيد األيباهى حىت  ةمنزلة عظيم ،ىف يوم العرض واجلزاء اً كرمي  مقاماً الكرمي يعطيه 

 ،بذكره وشكره وحسن عبادتهو  ،Nلقيام بطاعته عز وجلن هذا عبد أكرم هللا أني يقاملوقف ويعلمون علم ال
جيلس على املنصة الرئيسية حتت  منهم من ،وجعل له منزلة عالية ىف هذا اليوم العظيم عز وجلمه هللا فكرَّ 

والذى ليس له مثيل  ىف  ،هليةى العظمة اإلعلى كرسى من كراسجالس  ،يوم ال ظل إال ظله ،ظل العرش
والعناء  ،ن ىف الكرب واحلسابو حياتنا الكونية، فكل ما خطر ببالك فهناك خبالف ذلك، والناس اآلخر 

تـَْعِرُف ِيف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة . َعَلى اْألَرَاِئِك يَنظُُرونَ  { ىف ظل العرش جالسوهذا  ،والشدائد واألهوال
ُْتومٍ  { يقدمون هلمو واملالئكة يطوفون عليهم ، )املطففني - ٢٤ ،٢٣( }النَِّعيِم  ِخَتاُمُه . ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق خمَّ
أتى حنن  نف ،و�تى الرجل منا تظهر عليه عالمة العمل ظاهرة عليه وواضحة، )املطففني -  ٢٦، ٢٥( }ِمْسٌك 

وله نور ىف  ،له نور هنا ظاهر ،)أثر الوضوء حمجلني من اً ر عث يوم القيامة أمىت غتب( :فينا ملسو هيلع هللا ىلص كما قال النىب
  هفيعلمون أن ،)ستطاع منكم أن يطيل غرنه فليفعلامن : (ولذلك قال ،ونور ىف كل عضو مسه املاء ه،رجلي

  .كان املصلني
أقل املؤمنني : (يقول عنهم ىمثلمن هو ، و عز وجلهذا النور يكون على قدر إخالصه وصدقه وطاعاته ' 

ُ َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمن  {  ألنه ،يرى له قدمه فقط )القيامة إtام قدميه من يضئ له يوم نوراً  ْ َجيَْعِل ا±َّ َوَمن ملَّ
وال  ،ألنه ال يوجد هناك مشس وال قمر وال كهرNء ،ال نور املؤمننيإوليس هناك نور ). النور-٤٠( }نُّور ٍ 

إن من أمىت رجاال ( : ملسو هيلع هللا ىلصقال عنهم  احلني،رجال هللا الصمصابيح وال مشوع، هو نور الطاعة فقط، وأما 
وهناك أعظم  .عز وجل ونوره الذى عشاه به ربه ،ومجال وجهه ،من شدة tائه) يضيئ نوره ألهل املوقف

ُغَرٌف مِّن فـَْوِقَها  {: يقول فيها رب العزة ،مسهم أهل الغرفا ،هناك رجال هلم منزلة عالية :قال ؟من هذا
ما شكلها  األ�ار، جترى من حتتهااجلنة، جمارى أ�ار ) الزمر -٢٠( }َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر  ُغَرٌف مَّْبِنيٌَّة َجتِْري ِمن

: قال ؟ون هذه الغرفنمن الذين يسك )يرى Nطنها من ظاهرها، وظاهرها من Nطنها: (قال ؟G رسول هللا
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صلى قال  ؟ن شكلهمكيف يكو   الغرف أهل )وصلى Nلليل والناس نيام ،وأطعم الطعام ،الن الكالمأملن (
راهم أهل اجلنة  ي). اءى النجوم ىف السماء ألهل األرضيرتاءى حسنهم ألهل اجلنة كما ترت ( :هللا عليه وسلم

  .عز وجل من مجال طاعتهم وصدقهم وإخالصهم ' ،كما نرى حنن النجوم ىف السماء
، ا ونور الصالة غامر األعضاء الىت كان ميسها Nملاء إستعدادا للدخول على موالهمنفيكون اإلنسان 

ولكن مسك ليس  -ونور الصيام خيرج من فمه رائحة يشمها كل أهل املوقف مع شدة الزحام رائحة مسك 
الذى كان يصوم شهر  ،رائحة فالن بن فالن :فيقولون ا؟فيقولون رائحة من هذ، مثل الذى بني أيدينا اآلن

الناس نيام رفعت من صلى Nلليل و ( :ملسو هيلع هللا ىلصقال فيهم احلبيب  .والذى كان يقوم الليل ،عز وجلرمضان ' 
َن  { :ألنه من الذين قال فيهم هللا ،ه يوم القيامة Nألعالمزفُّ املالئكة ت ).له يوم القيامة األعالم َكانُوا قَِليًال مِّ
ْغِفُروَن . اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ  واإلنسان الذى كان يغتسل  ).الذارGت -١٨، ١٧(  }َوNِْألَْسَحاِر ُهْم َيْستـَ

�تى الرجل من ( :ملسو هيلع هللا ىلصفيه  يقولذا وه ،أو كذا ،أو كذا ،اجلو اليوم برد ،ال يؤخر وال يكسل ،نابةمن اجل فوراً 
هم وجيلسه ، فينقذه منفيأتيه غسله من اجلنابة - ىل جهنمإأمسكوا به �خذونه  -  الزNنية د احتوشتهأمىت وق
َن َمَع الَّذِ  {  ؟كيف يكون شكله وحاله  ،ملسو هيلع هللا ىلصجيلس جبوار رسول هللا ، )جبوارى يَن َأنـَْعَم اّ±ُ َعَلْيِهم مِّ

يِقَني َوالشَُّهَداء َوالصَّاحلَِِني  دِّ يوم تكرمي  - ا ىف هذا اليومذويكون ه، )النساء -٦٩( }النَِّبيَِّني َوالصِّ
 ،وجزاء العاملني إظهارهم ىف مقام كرمي ىف املوقف العظيم ،وتكرمي العمال مع الوجهاء والعظماء -  العمال

وهذا  ،هذا موجود .هللا هلم من مثرة العمل من الثواب العظيم والنعيم املقيم ىف جنة النعيم ها أعدَّ وجزاؤهم مب
وىف حىت ن ،ألن الكالم ىف هذا األمر حيتاج إىل آالف السنني ،هذه هى G إخواىن Öختصار شديد ،موجود

اج من املؤمن إذا عرفه وعمله أن يظل حيت ؟ويوم لقاء هللا ؟كون هيئته ىف اجلنةتوكل عمل منا كيف  ،األعمال
  .عز وجلإىل ربه  قدصÖخالص و  طوال أنفاسه متوجهاً 

وأن  ،وأن جيعلنا ىف الدنيا من عباده الصادقني ،نسأل هللا عز شأنه أن جيملنا جبمال عباده املخلصني
ضل علينا �ن وأن يتف ،ول حسنبوأن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا بق ،يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته

حىت نكون من الذين ال  ،متابنا ال وقد صحَّ إوال خيرجنا من الدنيا  ،وأن يسرت لنا عيوبنا ،يغفر لنا ذنوبنا
  .خوف عليهم وال هم حيزنون

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

*********************  


