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كیف القى هللا بال عمل!   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كیف القى هللا بال عمل! - 009الرائعة :  - الدین والحیاة 

2020 -01-20  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، أیھا األخوة الكرام : 

والمحرج، لو وقفت بین یدي هللا عز وجل یوم القیامة وقال: یا اسأل نفسك كل یوم ھذا السؤال الدقیق  

  عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ یا رب أكلت، وشربت، وتزوجت،

  

  واشتریت بیتاً، كل ھذا الكالم یوم القیامة ال یقبل، یریدك أن تعمل عمالً صالحاً تبتغي بھ وجھ هللا 

  

مصالح، متعلقة بحرفتھ، لو أن اإلنسان فكر كل یوم كیف ألقى هللا بال عمل؟ معظم أعمال الناس أعمال  

ببیتھ، بدخلھ، بمكانتھ، ھذه كلھا أعمال ال یشعر أنھ یرقى بھا، أما عمل لوجھ هللا ال تبتغي منھ ماالً، وال 

  سمعة، ھذا العمل ھو الذي یرقى بك
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ً یقربنا إلیك"، وحجمك عند هللا بحجم عملك فلذلك   مع دعاء صالة الفجر:" اللھم ھب لنا عمالً صالحا

  الصالح، واألعمال الصالحة ال تعد وال تحصى

  

ً على الطریق ألن   الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخالئق، ھناك إطعام مسكین، أو أن تدل إنسانا

  المستقیم، أو أن تدعو إلى هللا، أو أن تقدم ماالً 
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أو أن تحسن إلى جارك، أو أن ترعى یتیماً، أو أن ترعى أرملة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس  

  الخالئق 

  

  وأنت عندما تعمل عمالً صالحاً تشعر أن هللا یحبك، عندئذ تُحكم الصلة بینك وبینھ، قال تعالى:  

اِلُح یَْرفَعُھُ ﴾   ﴿ َواْلعََمُل الصَّ

  ]10[سورة فاطر اآلیة : 

  فاعتقد یقیناً أن حجمك عند هللا بحجم عملك الصالح: 

  

  ﴿ فََمن َكاَن یَْرُجو ِلقَاء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا ﴾

  ]110[ سورة الكھف اآلیة : 

  � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین .و الحمد  
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  المصدر

حجم اإلنسان عند هللا بحجم  -شروط نجاح الدعوة إلى هللا عز وجل  - 1157الخطبة :  -خطب الجمعة 

  عملھ الصالح.

 


