
All praise is due to Allah who made this dunya for 
us an opportunity of work and effort and made the 
hereafter the place of reward and settlement. 
He sent the messengers and the messages to show 
us the road to success and salvation.  He rewards 
those who believe in Him, His messengers, His 
books, abide by His commands, and follow His 
messengers with success in both this life and in the 
hereafter. 
 
His Justice dictates as losers, those who disbelieve 
in Him, or His messengers, or His books, or do not 
abide by His commands, as well as those who do 
not follow the Sunnah of His Messengers, pbut, all.  
 
 
See attached file for Quranic translations of the 
meanings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدنیا دار عمل وابتالء وجعل الحمد � الذى جعل ا
األخرة دار جزاء واستقرار وأرسل الرسل وأنزل 
الكتب برحمتھ لیبین للناس طریق الفوز والنجاح 

من تلك الدنیا إلى دار القرار وجعل الفوز فى 
الدارین جزاءا لإلیمان بھ تعالى وبرسلھ وكتبھ 

 سلھ.وأتباع أمره واإلقتداء بر
 
 

ان على من كفر بھ وقضى بعدلھ سبحانھ بالخسر
تعالى أو برسلھ أو بكتبھ أو خالف أمره سبحانھ 

 وتعالى أو خالف سنة رسلھ سالم هللا علیھم جمیعا.
 

فقضى سبحانھ وتعالى على من عبد غیره 
بالخسران فقال: "قل هللا أعبد مخلصا لھ دینى 

فاعبدوا ما شئتم من دونھ قل إن الخاسرین الذین 
القیامة أال ذلك ھو  خسروا أنفسھم وأھلیھم یوم
 )15-14الخسران المبین" (الزمر 

 وقضى على من كفر بأیاتھ بالخسران فقال
"إن الذین ال یؤمنون بأیات هللا ال یھدیھم هللا ولھم 

عذاب ألیم .... إلى قولھ تعالى ..... ال جرم أنھم فى 
 )109-104األخرة ھم الخاسرون" (النحل 

ھو شفاء ورحمة وقال تعالى "ونزل من القرءان ما 
للمؤمنین وال یزید الظالمین إال خسارا" (اإلسراء 

82( 
وقضى بالخسران على من اتبع شرعا غیر شرعھ 
فقال "قد خسر الذین قتلوا أوالدھم سفھا بغیر علم 

وحرموا ما رزقھم هللا افتراءا على هللا قد ضلوا وما 
 )140كانو مھتدین" (األنعام 

رحمتھ تعالى  وقضى بالخسران على من یأس من
فحول وجھھ عن هللا إلى غیره فقال "ومن الناس 

من یعبد هللا على حرف فإن أصابھ خیر أطمأن بھ 
وإن إصابتھ فتنة أنقلب على وجھھ خسر الدنیا 

 )11واألخرة ذلك ھو الخسران المبین" (الحج 
وقضى بالخسران على من اتبع ھواه فقال " ومن 

أنفسھم فى خفت موازینھ فأولئك الذین خسروا 
 )103جھنم خالدون" (المؤمنون 

 



All of these are losers.   
May I inform you abouy 

كل ھؤالء خاسرون.  "فھل ننبئكم باألخسرین 
أعماال" ھل ننبئكم بمن ھم أشد خسارة من كل 
ھؤالء "الذین ضل سعیھم فى الحیاة الدنیا وھم 

 ) 104-103یحسبون أنھم یحسنون صنعا" (الكھف 
األخسرون أعماال الذین یظنون أنھم مؤمنون با� 

ھ الذین یظنون أنھم یتبعون كتاب هللا. الذین ورسول
یظنون أنھم یسیرون بل یسعون على طریق الھدى 

والحق ولكنھم فى حقیقة األمر غیر ذلك تماما. 
أولئك ھم األخسرون. األخسرون ألنھم علموا ان 

للحق طریق لكنھم لم یجتھدوا فى تبین ھذا الطریق 
 فسلكوا طریق الضالل والھالك وھم یظنون أن

آخره الفوز والنجاح. فیا حسرتھم عندما یصلوا إلى 
نھایة الطریق فیجدوه سرابا. یقول تعالى "والذین 
كفروا أعمالھم كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد هللا عنده فوفاه 

 )39حسابھ وهللا سریع الحساب" (النور 
فلنتدبر حدیث ولنعلم مثاال لھؤالء األخسرین أعماال 

ان اول الناس یقضي  "رسول هللا (ص) حیث یقول 
ي بھ فعرفھ ترجل استشھد فا :ثالثة فیھ یوم القیامة

فعرفھا فقال ما عملت فیھا قال قاتلت فیك  ھنعم
قتلت قال كذبت ولكن قاتلت لیقال ھو جريء  حتي

في  فقد قیل ثم أمر بھ فسحب على وجھھ حتي ألقى
وعلمھ وقرأ القرآن فأتي بھ  النار ورجل تعلم العلم

علمت فیھا قال تعلمت  فعرفھ نعمھ فعرفھا فقال ما
فیك العلم وعلمتھ وقرأت فیك القرآن فقال كذبت 

لیقال ھو عالم فقد قیل وقرأت القرآن  ولكنك تعلمت
 ب علىحلیقال ھو قاريء فقد قیل ثم أمر بھ فس

وجھھ حتي ألقي في النار ورجل وسع هللا علیھ 
فعرفھ  طاه من أصناف المال كلھ فأتي بھرزقھ وأع

نعمھ فعرفھا فقال ما عملت فیھا فقال ما تركت من 
أنفقت فیھا لك قال  سبیل تحب أن ینفق فیھا اال

كذبت ولكنك فعلت لیقال ھو جواد فقد قیل ثم أمر 
حتى ألقي في النار وفي لفظ  بھ فسحب على وجھھ

 "لق هللا تسعر بھم النار یوم القیامةفھؤالء أول خ
والسؤال األن كیف نتجنب أن نكون من ھؤالء 

األخسرین أعماال. ولإلجابة على ھذا السؤال یجب 
أن كل عمل نعملھ بل كل لفظ نتقولھ  أن نعلم أوال



نحن محاسبون علیھ صغیرا كان أو كبیرا. یقول 
 تعالى "ما یلفظ من قول إال لدیھ رقیب عتید" ویقول
سبحانھ "فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل 

 مثقال ذرة شرا یره"
 وحتى یكون العمل مقبوال یشترط

 یَْصعَدُ  إلَْیھِ ﴿أن یكون العمل صالحا: یقول تعالى   
اِلُح یَْرفَعُھ﴾  الَكِلُم الطَّیُِّب َوالعََمُل الصَّ

 ّ�ُ  یَتَقَبَّ��لُ  إنََّم��ا﴿ : یق��ول تع��الىوأن یك��ون الم��رء تقی��ا 
 27آیة  المائدةِمَن الـُمتَِّقْیَن﴾ 

 ھووأن یكون العمل مخلصا � تعالى: فاإلخالص 
السر المھم الذي بین العبد وربھ الیطلع علیھ إال هللا 

هللا إلى حسن النیة  وفقھمقلب القلوب فمن 
 ّ�َ  قُلِ ﴿:  تعالى قال. واإلخالص كان عملھ مقبوالً 

الحدیث  وفي .14 الزمرآیةِني﴾ أَْعبُدُ ُمْخِلًصا لَھُ ِدیْ 
بالنیات وإنما لكل امريء  األعمال إنما(:  الشریف
، فمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ  ما نوى

 )ھلهللا ورسو إلىفھجرتھ 
 
وأن یكون العمل موافقا لما جاء فى كتاب هللا وسنة  

رسولھ (ص). وال یتأتى كل ھذا إال باألجتھاد فى 
 وأقتفاء سنة رسولھ (ص) تدبر أیات هللا تعالى

ُسْوُل فَُخذُْوهُ َوَما  آتَاُكمُ  َوَما: ﴿ هللا تعالى قال الرَّ
 7الحشر آیة  سورةنََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھْوا﴾ 

وقال تعالى "ومن یطع هللا ورسولھ فقد فاز فوزا 
 ) 71عظیما" (البقرة 

وقال تعالى "وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى 
را أن یكون لھم الخیرة من أمرھم" هللا ورسولھ أم

 )36(األحزاب 
وقال رسول هللا (ص) "من عمل عمال لیس علیھ 

 أمرنا فھو رد"
وأعلم أخى فى هللا أن من أسباب قبول العمل أیضا 

ان تدعوا هللا تعالى أن یتقبل صالح عملك. أنظر 
إلى خلیل هللا أبراھیم وأبنھ إسماعیل حین أمتثلوا 

رفعوا القواعد من البیت یبتھلون ألمر هللا تعالى و
إلى هللا تعالى "ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع 
العلیم" أین نحن بأعمالنا من خلیل هللا وأبنھ 

 أسماعیل



ومن شروط قبول العمل أیضا اإلتقان: یقول رسول 
هللا (ص) "إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن 

قال  یتقنھ" وكلنا یعلم حدیث رسول هللا (ص) حین
 للرجل فى المسجد "صلى فأنك لم تصلى"

وأعلم أخى فى هللا أن علیك أن تجتھد أن تتبین 
طریق الحق فى كل أمر من أمور حیاتك صغیرا أو 

كبیرا  بالتعلم وسؤال العلماء العاملین المتقین. فإن 
تعذر األمر علیك ولم تجد دلیلك الشرعى على أى 

تعالى شرع  أمر من أمور حیاتك فال تنسى أن هللا
 لك فى سنة رسولھ (ص) األستخارة 

ل : كان رسول هللا صلى هللا علیھ (ر) قاعن جابر
االستخارة في األمر كما یعلمنا السورة  وسلم یُعلمنا

 من القرآن ، یقول :
باألمر فلیركع ركعتین من غیر  إذا ھم أحدكم" 

 الفریضة ، ثم لیقل : اللھم إني أستخیرك بعلمك ،
درتك ، وأسألك من فضلك العظیم ، وأستقدرك بق

وأنت عالم  فإنك تقدر وال أقدر ، وتعلم وال أعلم ،
ویسمي  -الغیوب ، اللھم إن كنت تعلم أن ھذا األمر 

دیني ومعاشي وعاقبة أمري ،  خیٌر لي في -حاجتھ 
فاقدرهُ لي ، ویسرهُ لي ، ثم بارك لي فیھ ، وإن 

ومعاشي أن ھذا األمر شرٌّ لي في دیني  كنت تعلم
وعاقبة أمري فاصرفھ عني ، واصرفني عنھ ، 

  "لي الخیر حیُث كان ، ثم رضني بھ واقدر
 

أحمد  من حدیث سعد بن أبي  وفي مسند اإلمام
 وقاص ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال :

سعادةِ ابن آدم استخارة هللا ، ومن سعادةِ ابن  من ”
ابن آدم تركھُ  آدم رضاه بما قضاه هللا ، ومن شقوة

استخارة هللا ، ومن شقوة ابن آدم سخطھ بما قضى 
 "هللا 

فال تقدم رأیك وال ھواك وال رأى األخرین بین  
یدى هللا ورسولھ. یقول تعالى "وال تقدموا بین یدى 

 هللا ورسولھ واتقوا هللا إن هللا سمیع علیم"
  
 


