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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل
يوم الدين ،أما بعد،
وسهال ومرحبًا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب ،وأسأل هللا -سبحانه وتعاىل -الذي مجعين وإايكم يف هذه الساعة
هال ً
أ ً
سن أولئك
املباركة على طاعته أن جيمعين وإايكم يف جنته ودار كرامته مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني َ
وح ُ

رفيقا وبعد،

ختيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو!
أحبابنا الكرام ختيل لو حد من الشباب جاله عقد سفر برا يف دولة من دول اخلليج ،طلع يف دولة من دول اخلليج
صب ،وامترمط كتري ،اتذل كتري،
يشتغل هناك ،قعد هناك عشرين تالتني سنة ،قضى حياته كلها هناك تعب وجمهود ونَ َ
اهتان كتريُ ،كل ده علشان جييب مبلغ من املال يقدر يقف على رجليه ملا يرجع بلده.

وابلفعل مجع مبلغ كبري جدا جدا جدا ،املبلغ ده اشتى بيه ُبرج عشرين دور ،قعد يف كل دور جمموعة من الناس
إبجيارات ،بفلوس ،األدوار اللي حتت الدور اإلداري ،والدور األوالين حمالت وإجيارات وفلوس ،عمل مشروع كبري جدا
وحط فيه تقريبًا الفلوس اللي جاهبا من
جدا يف أول دور ،مشروع كبري جدا ،سوبر ماركت ضخم جدا جدا جداَ ،
خالل العشرين تالتني سنة اللي فاتوا يف قلب املشروع ده.
الربج بتاعه فُوجئ إن الربج النار
ومرة واحدة حد من قرايبه اتصل عليه وقاله َ
فورا عند الربج بتاعك ،راح عند ُ
تعال ً
ماسكة فيه حرقت كل حاجة ،حرقت البضاعة اللي يف الدور األرضي ،والنار طلعت على الشقة اللي كان عايش
فيها ،كان حاطط فيها مبلغ من املال ممكن حيتاجه قُدام حرقت الفلوس ،وكل اللي كان بيملكه رأس مال ُشغل عشرين
تالتني سنة يف حلظة راح منه بسبب النار.

ممكن تقولويل حسرته يف الوقت ده هتكون قَد ايه؟ أظن هتكون كبرية ،ربنا ما يكتبها على حد ،بس ممكن حد فيكم
ِ
يقويل طيب ايشيخ إيه املشكلة ماهو ايما رجال أعمال كبار جدا جدا جدا خسروا كل أمواهلم ورجعوا وقفوا على
رجليهم ،أقوله آه علشان كان فيه فرصة إنه يرجع مرة اتنية ويعيد حياته من أول وجديد ،بس هسألك سؤال ،بس لو
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دي كانت آخر فرصة ابلنسباله ممكن ِ
تقويل هتكون حسرته عاملة إزاي؟
انر أتكل احلسنات!!
اللي أان بقوله دلوقيت عايز أقيسه مبثال اتين ،ختيل واحد مننا صام يف هنار رمضان اللي كان يف عز احلر ،واجتهد يف
مسجد كان بيصلي جبزء ،وقف على رجليه حلد ما كانت رجليه بتورم ،وكان بيجتهد يف التهجد ،واعتكف رمضان،
ووقف حياته كلها علشان طاعات وعبادات رمضان.
وبعد كده -ختيل معااي -وهو واقف بني إيدين ربنا -سبحانه وتعاىل -يُفا َجأ إن كل األعمال اللي عملها دي حسنات

كترية جدا مرة واحدة جت انر مسكت يف احلسنات دي ُكلها حرقتها فلم تبقى له حسنة ،هو ممكن انر اتكل
فعال فيه انر بتاكل احلسنات ،عارفني إيه النار دي؟ النار دي ابختصار هي أخالقنا لو كانت يف يوم
احلسنات؟! أيوه ً

من األايم مش منضبطة ابللي ربنا –عز وجل -أمر بيه.

النيب -صلى هللا عليه وسلم -ذُكر ليه يف يوم من األايم امرأة كانت تقوم الليل وال تنام ،تصوم النهار وال تُف ِطر،
رسول ِ
هللا صلى هللا ِ
عليه
وتتصدق ابلكثري ،بس مشكلتها إال أهنا تُـؤ ِذي الناس بلساهنا ،تُـؤ ِذي الناس بلساهنا.." ،فقال ُ

هي من ِ
أهل النا ِر "...صححه األلباين.
و سلم ال َخ َري فيهاَ ،

طيب فني ثواب القيام؟ ثواب الصيام؟ ثواب الصدقة؟ إيه اللي حصل؟! سوء اخلُلق وأذيتها للناس بلساهنا كانت
النتيجة إن دي النار اللي طلعت على جبال احلسنات حرقتها.

هي صامية رمضان ماشاء هللا ال قوة إال ابهلل ،ويف مكان شغلها عمالة تقرأ قرآن ،وماشاء هللا بتوح البيت بتقيم الليل
كتري بركعات كتري جدا جدا جدا ،وبتتصدق بكتري جدا جدا جدا ،بس مشكلتها طول ما هي قاعدة مع الناس تغتاب
دي ،وتقع يف ِعرض دي ،وتشتم دي ،وتغلط يف دي ،وتضحك على دي فتاخد فلوسها ،وفالنة اللي كانت مستلفة
منها قبل كده ما ِ
ردتلهاش الفلوس ،كانت النتيجة إن األخالقيات دي هي النار اللي ممكن اتكل يف يوم من األايم

جبال احلسنات اللي احنا عملناها.
َمـن املـُفلِس؟؟

رسول ِ
"أتدرون من املُفلِس؟ قالوا :املُفلِس فينا اي َ ِ
هللا صلى هللاُ عليه وسلم:
متاع له فقال ُ
درهم له وال َ
َ
رسول هللا َمن ال َ
ُ
ُ
ِ
املُفلِ ِ
ِ
وضرب هذا
القيامة بصالتِه
يوم
وصيامه وزكاتِه وقد شتَم هذا وأ َكل َ
مال هذا وس َفك َ
س من أميت َمن أييت َ
دم هذا َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عطي ما عليه أُخذ من خطاايهم فطُ ِرحت
فيقعُ ُد فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيَت حسناتُه قب َل أن يُ َ
عليه مث طُرِح يف النا ِر" أخرجه ابن حبان يف صحيحه.
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إيه قيمة صيامي ،وقيامي ،وقراءيت للقرآن ،والصدقة اللي أان بعملها ،وسعيي مع مجعية خريية علشان أفطر املساكني
يف رمضان ،وأان راكب عربييت عدى علي واحد كسر علي سبيت ليه الدين ،أو شتمته بوالده أو والدته ،أو زعقتلُه
ونزلنا مسكنا يف بعض ،إيه قيمة الصيام؟ حقيقةً صفر ،ال ال ال مش صفر ،ده حتت الصفر!! ليه؟! إلن لو صفر
خالص ال معاه حسنات وال معاه سيئات ،ولكن مشكلة ضياع األخالق يف هنار رمضان ويف غري هنار رمضان إن

طرح يف النار ،فأان نزلت حتت الصفر.
سيئات الناس هتتطرح علي وبعد كده أُ َ
املشلكه احلقيقة إن اإلنسان مننا ممكن خيسر كتري جدا بسبب سوء اخلُلُق ،عايزك تعمل مقارنة بسيطة بني واحد يوم

القيامة وهو واقف يالقي حسناته راحت فألسف خسر كتري فبقى يف النار ،وبني واحد أخالقه كانت كويسة جدا جدا
جدا يف رمضانِ ،
فعلي جدا ابحلسنات لدرجة أن هللا مل يتضي له مكانةً إال مكانة النيب -صلى هللا عليه وسلم" ،-إن

ِ
ِمن أحبِكم إيل وأقربِ ُكم ِ
القيامة أحاسنَ ُكم أخالقًا "...صححه األلباين.
يوم
جملسا َ
مين ً

ختيل معااي واحد على امليزان ،كفة امليزان هنا وكفة امليزان هنا ،إلنه كان عنده ُحسن ُخلُق ،إلنه كان مؤدب مع الناس
الصائم ِ
ِ
القائم" صححه األلباين ،هبذا
صاحب ُخلق مع الناس فكانت النتيجة "إن
املؤمن لَيُد ِر ُك بُس ِن ُخلُ ِقه درجةَ
َ
الصيام ،هبذا اخلُلُق يف وقت الصيام كفة احلسنات رجحت بكتري جدا جدا جدا ،وبني واحد سبحان هللا النار بتاعة
سوء اخللق أكلت حسناته ُكلها فلم تُـب ِقي لهُ حسنة.

احنا عايزين نقول أخالقنا ترفعنا كتري جدا عند ربنا -سبحانه وتعاىل ،-وإن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ضمن
قصرا يف أعلى اجلنة ملن َحسن ُخلُقه ،لِ َمن َحس َن ُخلُقه ،أفضل الناس منزلة َح َس ُن اخلُلُق ،ده اللي حسناته تفضل
ً
حمافظ عليها حلد ما يقابل ربنا –عز وجل.-
إخواننا وأخواتنا حافظوا على حسناتكم اللي إنتم عملتوها أبخالقكم الكويسة ،اوعوا تضيعوها بسبب أخالق غري
طيبة كانت يف يوم من األايم مع الناس ،اوعي يف يوم من األايم علشان ِ
إنت صامية مامتك بتقولِك روحي اعملي حاجة

ِ
فأسأت اخلُلُق مع األم ،فتكون النتيجة ال قيمة لصيامك وال قيمة لقيامك.
يف املطبخ ،فتزعقي ،فتعملي مشكلة،
آخر فرصة

إخواننا املشكلة احلقيقية اللي هتقابلنا يوم القيامة إن صاحبنا اللي النار حرقت فلوسه ُكلها عنده فرصة إنه يبدأ من

جديد ،إمنا يوم القيامة ملا يكون معااي صيام رمضان ،ومعااي قيام يف مسجد كان بيصلي جبزء ،ومعااي صدقات،
ومكنتش بفطر يف بييت علشان بفطر الناس الصائمني على الطرق ،املشكلة إن ده بسبب سوء ُخلُقه العبادات دي
ُكلها ُح ِرقَت.
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والكارثة الكبرية إن ماينفعش يرجع اتين للدنيا علشان يعمل أعمال صاحلة ،خالص الفرصة انتهت ودي كانت آخر
فرصة ،ال ُحتبِطوا أعمالكم وال ُحتبِطوا صيامكم وقيامكم وقراءتكم للقرآن بسوء اخلُلُقَ ،ح ِسنوا أخالقكم ترتفعوا منزلة
عالية جدا عند ربنا -سبحانه وتعاىل.-
هذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
مت بمد 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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