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أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على
أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
اليوم إبذن هللا تبارك وتعاىل مع درس جديد ،درس النهارده حتت عنوان :الرجل الصفر.
الرجل الصفر
الرجل الصفر ممكن يكون إنسان ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل يف قيام الليل ال مثيل له ،يف قراءة القرآن ال يُسبق ،يف

ذكر هللا -عز وجل -ويف الصدقات شيء يعين حمدش بيلحقه خالص يف عمل اخلري ،رجل ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل
حريص جدا على طاعة هللا ،ولكن مشكلته أن هذا الرجل ملا كان يعمل ما كان يرجو هبذا العمل وجه هللا -عز وجل-
 ،فهو إن كان حقيقة عمل أعمال كثرية جدا جدا جدا ،إال إن قيمة هذه األعمال عند هللا -عز وجل -تساوي حقيقة
صفر ،وده املعىن اللي إحنا عايزين نتكلم عليه النهارده.
شروط قبول العمل
أحبايب ،إن هللا -عز وجل -ال يقبل من األعمال إال إذا توفرت يف هذه األعمال شروط قبول هذه األعمال ،وهللا -
سبحانه وتعاىل -ال يقبل من األعمال إال ما كان متوفر فيه شرطني أساسيني:
أما الشرط األول فهو شرط اإلخالص ،أن يكون هذا العمل خالصا لوجه هللا -عز وجل.-
وأما األمر الثاين فهو أن يكون هذا العمل موافقا هلدي النيب -صلّى هللا عليه وسلم.-
فلو إنسان يف يوم من األايم عمل عمال لغري هللا -عز وجل -هذا عمل مردود ،ولو يف يوم من األايم عمل عمال
خملصا فيه هلل -عز وجل -ولكن مل يكن هذا العمل موافقا هلدي النيب -صلّى هللا عليه وسلم -أيضا هذا العمل
مردود.
الرايء أعظم خطرا من فتنة الدجال
نتكلم النهارده عن الشرط األول ،وهو البد هلذا العمل حىت يُقبل عند هللا -عز وجل -أن يتوفر فيه اإلخالص ،أن

يُبتغى هبذا العمل وجه هللا -عز وجل ،-ال يكون مراءة للناس ،عشان كده كان من أكثر األحاديث اليت حذر النيب -

صلّى هللا عليه وسلم -فيها أمته حذرهم النيب -صلّى هللا عليه وسلم -من الرايء ،بل كان النيب -صلّى هللا عليه
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وسلم -بيخاف على هذه األمة من الرايء أكثر من خوفه على هذه األمة من املسيح الدجال ،النيب -صلّى هللا عليه
وسلم -كان بيقول للصحابة ،يقول أبو سعيد:
خرج النيب علينا ذات يوم وحنن نتذاكر الدجال ،الدجال اللي مسعوا النيب بيقول" :إهنا مل تكن فتنةٌ على وجه األرض..

أعظم من فتنة الدجال" صححه األلباين.

جيجهُ دون ُكم"..
وأخشى ما خيشاه النيب على أمته الدجال" ،غريُ الدجال أخو ُ
خيرج وأان في ُكم ،فأان ح ُ
ف يل علي ُكم إن ُ

حجيج نفسه" صححه األلباين.كل واحد منكم
ولست في ُكم فامرٌؤ
خيرج
ُ
ُ
لو خرج وأان فيكم أان هتواله .." ،وإن ُ
ونفسه بقى.
النيب -صلّى هللا عليه وسلم -من ُكت ما هو بيحذر أمته من الدجال يف يوم النيب -صلّى هللا عليه وسلم -خارج على

الصحابة ،فوجدهم يتذاكرون الدجال ،عمالني يتكلموا على الدجال وعلى فتنته" ،خرج علينا ُ
رسول هللا  -صلى هللاُ
أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ ،قال
عليه وسلم -وحنن نتذاكر املسيح الدجال فقال :أال أخربكم مبا هو
ُ
الشرك اخلفي "..قلنا وما الشرك اخلفي اي رسول هللا ،قال:
قلنا :بلى ،فقال:
ُ

"أن يقوم الرجل يصلي ،"..إذا ده واحد بيصلي ،واحد بيعبد ربنا" ،أن يقوم الرجل يصلي فيزين صالته؛ ملا يرى من
نظر رجل" حسنه األلباين.
ويف رواية فيطيل من صالته من أجل نظر الناس إليه ،استشعر إن فيه انس عمالة تبص عليه ،فبدأ يط ّول يف الصالة،
فبدأ يتظاهر ابلبكاء ،فبدأ يتظاهر ابخلشوع ،بدأ يتظاهر قدام الناس مبنظر مجيل ،النيب قال ده أكثر حاجة أان أخافها

على األمة ،أكثر من أي شيء آخر ،أكثر من أي فتة حىت وإن كانت الفتنة دي فتنة الدجال ،ليه؟ إلن املشكلة
احلقيقية إن بعض الناس ال تتصور خطورة العمل اللي اإلنسان بيعمله رايء.
احذر  ..من مسع الناس بعمله مسع هللا به وصغره وحقره
النيب -صلّى هللا عليه وسلم -وأان عايزك بقى تركز معااي يف احلديث ده ،وأان عايزك كده تفهمه وايرب كده ربنا
يكرمين و أقدر أوصل احلديث ليكم.
قال رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلم" :-من مسع ،مسع هللاُ به "..صححه األلباين ،يعين إيه من مسع مسع هللا به؟ إحنا
حافظني تعالوا نشوف املعىن ،من مسع أي من عمل عمال من أجل أن يُس ّمع الناس هبذا العمل ،اتكلم بكالم ،ده أان
إمبارح عملت ،ده أان إمبارح سويت ،يسمع الناس بعمله ،قال النيب -صلّى هللا عليه وسلم" :-مسع هللا به" أي مسع

هللا برايئه يف قلوب الناس..
هو عم ال يقول هلم أان طول الليل بقوم الليل ،طول الليل ببكي ،طول الليل بعمل ،هو عمال يقول هلم هذا الكالم
حىت يُس ّمع بعمله ،وهو ال يشعر أن هللا -عز وجل -يسمع برايئه يف قلوب خلقه.
ويف رواية صحيحة رواها الطرباين يف معجمه الكبري ،قال النيب -صلّى هللا عليه وسلم:-
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"من مسع الناس بعمله؛ مسع هللاُ به مامسع خلقه ،وصغره وحقَره" صححه األلباين ،يوم القيامة يصغره هللا وحيقره،
ويضع من شأنه ،وده بيكون على رؤوس األشهاد يوم القيامة.
ال قيمة وال مثوبة لعمل خيالطه الرايء
وليس هناك اي أحبايب أخطر فيما يتعلق مبسألة الرايء إن أان أعمل العمل أبتغي بيه الناس وكالم الناس وثناء الناس،
مافيش شيء أخطر من إن كل العمل بتاعي -والعياذ ابهلل -حيبط يوم القيامة ،قال هللا" :وقدمنا إ ٰىل ما عملُوا من عمل

فجعلناهُ هباء منثُورا" الفرقان.23:

وهللا -سبحانه وتعاىل -يقولُ " :و ُجوهٌ ي ومئذ خاشعةٌ * عاملةٌ انصبةٌ" الغاشية ،2،3:ده الناس دي اشتغلت ،ربنا بيقول

عاملة ،الناس دي كانت بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتنفق" ،عاملةٌ انصبةٌ" انصبة يعين تعبت جدا يف العمل،
عاملة انصية طب الطبيعي عاملة انصبة يبقى تدخل إيه؟ جنة عالية!
الالأل ولكن قال" :تصل ٰى انرا حامية" الغاشية ،4:ليه ايرب؟ العلماء بيقولولك أصل ملا عمل العمل زمان واجتهد يف
العمل زمان ماكانش عايز أصال من العمل ده وجه هللا ،ده كان بيعمل كده علشان الناس ،يروح مجعية من اجلمعيات
اخلريية ،ويشتغل ويعمل ويطلع قوافل ويشيل وحيط ويعمل ويسوي ،إنت رايح ليه؟ أصل فيه هناك بنات ،والبنت إنت
راحية ليه؟ أصل أجيب ابن احلالل ،اي هنار أبيض معقول؟! جتد العمل -سبحان هللا -كله وقع.
لدين" املاعون ،1:يكذب
ب اب ّ
آية يف القرآن ،تتعب الواحد جدا ،هللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :أرأيت الذي يُك ّذ ُ
ابلدين يعين يكذب بيوم القيامة..
"ف ٰذلك الذي ي ُدع اليتيم * وال حيُض عل ٰى طعام المسكني * ف وي ٌل لّل ُمصلّني" املاعون ،2:4ده مصلي ،دا بيصلّي! ربنا
بيقول إن هو مصلي وحمافظ على صالته ،ولكن املشكلة إنه ملا كان بيقوم يصلي كان بيقوم ليه؟" ،ف وي ٌل لّل ُمصلّني *
اهون * الذين ُهم يُراءُون" املاعون ،4:6يتعب يف الدنيا تعب ما بعده تعب.
الذين ُهم عن صالِتم س ُ
ابلرغم من اجتهادهم يف الطاعات إال أهنم أول من تسعر هبم النار
احلديث اللي رواه مسلم من حديث أبو هريرة ،أول ثالثة تسعر هبم النار ،أان كل أما أقف مع احلديث أحس الناس
دي كانت قطعت نفسها يف الدنيا شغل.
واحد كرمي جدا ربنا "أتى به فعرفه نعمه فعرفها ،فقال :ماعملت فيها؟" قال له عملت بيها إيه ،قال ايرب ما تركت
من ابب خذ ابلك من احلتة دي "ما تركت من سبيل حتب أن يُنفق فيها إال أنفقت فيها لك" ،بناء مساجد أول واحد
بيحط فلوس يف أرضية املس جد ،حد يتزوج فقري أان هساعد ،أرملة هساعد ،مسكني هساعد ،حتفيظ قرآن هساعد،

هعمل ..ما تركت من ابب ،الراجل ده مكانش بيقعد يف بيته!
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"ما تركت من سبيل حتب أن يُنفق فيها إال أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ولكن ليقال إنه جواد فقد قيل ،مث أُمر به

فسحب على وجهه فألقي يف النار" صححه األلباين.
ُ

الثاين جماهد ،النيب ملا اتكلم على الشهيد إن هو ال يفنت يف قربه الراجل اللي ميوت شهيد ويوضع يف القرب ما
بيتسألش ،فالصحابة بيسألوا النيب طب إمشعىن الشهيد ال يفنت يف قربه؟
قال" :كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة" صححه األلباين ،هو فيه فتنة أعظم من فتنة إنه شايف السيوف عماله
تلمع فوقه ده دي لوحدها فتنة.
ده جماهد يف قلب املعركة بيُقاتل وبيقطع الدنيا خالص ،ويف اآلخر تعال" ،فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما
عملت فيها ،قال :قاتلت فيك حىت استُشهدت" ،تفهم من صيغة اللغة دي قاتلت فيك حىت قُتلت ،الراجل ده قضى
حياته كلها قتال ،ويف اآلخر حياته انتهت مبات يف املعركة ،يقول ال إنت كذاب "قال :كذبت ،ولكنك قاتلت ليقال
فالن جريء ،فقد قيل ،مث أُمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار" صححه األلباين ،إيه ده؟ ايرب سلم ايرب،
ليه؟ الرايء.
اعمل يف اخلفاء
يعين اي شيخ هو أان ملا أحب إن الناس تثين علي خري أبقى مرائي؟ أل ،ده النيب -صلّى هللا عليه وسلم -ملا ذُكر له

ثناء الناس على الرجل يعمل الصاحلات ،قال" :تلك عاجل بشرى املؤمن" صحيح مسلم ،بس إنت ما تقولش للناس

علشان يقولوا ،إنت خلي عملك يف السر ،خلي عملك يف اخلفاء ،إمنا أان عن نفسي أداري عملي.
وخد ابلك ما من إنسان على وجه األرض خيبئ عمال صاحلا له إال ويظهره هللا على رؤوس اخللق شاء من شاء وأىب من
ُ
أيب ،حىت قيل يف األثر "وهللا لو عملت اي ابن آدم عمال داخل حجر أصم" ،لو جوا حجر /استخبيت جوا حجر

وعملت العمل" ،ألظهره هللا للناس خريا كان أو شر".
يوسف قال معاذ هللا -سبحانه هللا -الدنيا كلها اتكلمت على يوسف أبدبه وعفته وحيائه ،وأظهر هللا عمله ،يقينا
خيش السجن يقولوا له "نبّئ نا بتأويله َ إان ن راك من ال ُمحسنني" يوسف ،36:طب ُهم عرفوا منني إن هو حمسن؟ ظهر

يف وشه ،ظهر يف وجهه!

إخواته بعد كده خيشوا عليه "فأوف لنا الكيل وتصدق علي نا َ إن الل ه َيزي ال ُمتص ّدقني" يوسف ،88:بردو طب
عرفوا منني؟ ظهر يف وجهه -صلّى هللا عليه وسلم.-
فكون إن أان أكون عايز ثناء الناس ،أل إحنا ما بنقولش ثناء الناس ،ولكن أان أخيب عملي ،إلن كل ما أان خبيب عملي
هللا -سبحانه وتعاىل -يظهره شاء من شاء وأىب من أىب.
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حكم العمل إذا خالطه رايء
طيب احلاجه الثانية ،إيه حكم العمل إذا خالطه رايء وهنختم ابملسألة دي ،إيه حكم العمل إذا خالطه رايء؟
ثالث أحوال:
احلالة األوىل :أن يكون العمل من بدايته رايء
حكم العمل حابط غري مقبول ،يقول هللا -سبحانه وتعاىل" :-أان أغىن الشركاء عن الشرك .من عمل عمال أشرك فيه
يقول هللاُ عز وجل إذا جزى الناس أبعماهلم :اذهبوا إىل الذين
معي غريي ،تركتُه وشركه" صحيح مسلم ،ويف روايةُ " :
كنتم تُراؤون يف الدنيا فانظُروا هل جتدون عندهم جزاء" صححه األلباين.
احلالة الثانية :العمل إذا خالطه رايء
ب الرايء ،احلكم؟ يف نص العمل حصل رايء.
أان خالص بدأت العمل ويف نص العمل د ّ
العمل هنا يبقى عندي نوعني:

-عمل يُنبىن آخره على أوله ،زي الصالة دب الرايء يف نُص الصالة حكم الصالة وقعت خالص.

عمل ال يُبىن أوله على آخره ،طب أان معااي النهارده ألف جنيه تصدقت خبمسمائة صدقة ،واخلمسمائة التانينيطلعوا رايء حكم الصدقة هنا بقى آخره ال يتوقف على أوله يبقى النص األوالين مقبول والنص التاين إيه؟ مفصول.
احلالة الثالثة :أن أييت الرايء بعد العمل
طب حكم العمل إذا أان عملت العمل وبعد العمل رائيت به ،أان عملت العمل خالص خملص لوجه هللا -عز وجل-
ي بطُل العمل وإن كان بعض العلماء قال إن هو يُقبل إال يف الصدقة فإنه يبطل ،بعض العلماء قال يف احلالة األخرية

دي كل األعمال تُقبل طاملا أان عملتها إبخالص ،وبعد كده دب الرايء بعد ما خلصتها خالص ،قالوا يقبل إال يف
الصدقة فعندها ال تُقبل.
كيف نعاجل الرايء ونصل إىل اإلخالص؟
أحبايب اإلخالص ،طب إزاي أعاجل الرايء؟ أعاجل الرايء حباجتني:
دع هللا -عز وجل -أن يرزقك اإلخالص بصورة دائمة.
احلاجة األوالنية :ا ُ

احلاجه التانية :ودي من النصائح اللي وجهها مشاخينا لينا ،وأان لسه بطلب علم ،كانوا بيقولوا يل داميا ،عليك بعمل
السر ،أكثر حاجة تريب اإلنسان على اإلخالص عمل السر كتري ،كل ما اإلنسان بيتىب على عمل السر كتري هللا -
سبحانه وتعاىل -يرزقه اإلخالص يف أقوله و يف أعماله.
وده أحد أتولني يف ق ول هللا" :ك ٰذلك لنصرف عنهُ السوء والفحشاء َ إنهُ من عبادان ال ُمخلصني" يوسف ،24:أي
استخلصه هللا ،ليه؟
الرجل الصفر من سلسلة "كونوا ربانيين"
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

قال لك عشان قراءة اتنية إنه من عبادان إيه؟ املخلصني ،ألنه كان خملصا يف عمل السر استخلصه هللا سبحانه ،كت
من عمل السر إن شاء هللا ربنا يتقبل منك إن شاء هللا.
نكتفي إن شاء هللا هبذا القدر ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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