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احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله اهلل وحده 

صىلى اهلل  ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 عليه وعىل آله وصحبه وسلىم تسليًًم كثرًيا.

أما بعد: فإن الداعية واخلطيب والواعظ قد يطلق 

كالًما ويتوسع فيه ـ بحسن نية ومجيل قصد ـ لكن 

دون أن يتنبىه عىل ما يرتتىب عىل كالمه من نتائج 

ني  خطرية، أو لوازم فاسدة، أو أثر غري حممود يف املتلقِّ

ن أن هذا هو الذي حصل مع كلمة انترشت عنه، وأظ

املراد األهم ليس مجع »بني كثري من الناس عنواهنا: 

، وهي كلمة مقتطعة من حمارضة للشيخ «احلسنات

حفظه اهلل تعاىل ووفقه،  ُعبيد بن سامل العمريالدكتور 



  

حيث فهم منها بعض اإلخوة التهوين أو االستخفاف 

وين التىعليق عليها، بالعبادات واألعًمل الظاهرة، فسأل

وكثرت األسئلة حول هذه الكلمة فأحببت إجابتهم 

هبذه الكلمة لتحرير القول يف هذه املسألة املهمة، 

وستكون طويلة! وطالب العلم ال بد أن يصرب عىل 

العلم، فليس املقصود مما ننرشه الدعاية أو التأثري 

 اإلعالمي بمقاطع دقيقتني وثالث دقائق.

 ه اهلل:قال الشيخ وفق

الذذذذذبد أ  ذذذذذ  ن  ملرادذذذذذه ن  املذذذذذراد لذذذذذيس مجذذذذذع      

احلسنات وإمنا املراد ملتائج األعدال عاذ  القاذ،     

ولبلك يق،ل الراداء: إ  نعدال القا،  نهم مذ   

نعدذذذذذذال ا ذذذذذذ،اقل  نعدذذذذذذال القاذذذذذذ، : ا شذذذذذذي      

وا ذذذذذ،إل  وا،ملا ذذذذذ   واأمليسذذذذذاق  ذذذذذ  يذذذذذ د اهلل    

اذذ  والت، ذذ   وا،صذذوت  ومراذذيم اهلل وا،ق ذذال ع  



  

 الذذذر  والت، ذذذ   هذذذبل مق مذذذ  عاذذذ  ن  ن ذذذا       

قكر   ونمل  آصذب عدذر     قكر  يف الرتاويح  نو 

يف قمضا   ونمل  نجاذس إ  ا،رذرا   هذبل نعدذال     

مهدذذ   وهذذ  و،ذذائ   ليذذ  ليسذذ، هذذ  املذذراد  هذذ         

و،ذذذائ   املذذذراد ال، ذذذ،ل إ  القاذذذن  ون  ا،ملسذذذا     

 .جيته  عا  قا ه

كبري من جهة جعل هذا الكالم فيه إشكال  أقول:

 العبادات وسائل، وجعل أعًمل القلوب هي املقصودة.

 نحن عندنا هنا ثالثة أمور:

أعًمل القلوب من النية واإلخالص  األمر األول:

 واملحبة واخلوف والرجاء والتعظيم.

 العمل نفسه. :واألمر الثاين

اآلثار والنتائج املرتتبة عىل اإلتيان  واألمر الثالث:

 هبذا العمل.



  

فال بد أن نعرف لكل أمٍر من هذه األمور الثالثة 

 األمر األول:مرتبته ومنزلته وما يستحقه، فال شكى أن 

م عىل اجلميع، سواء  النية وأعًمل القلوبـ أي:  ـ مقدى

من جهة األمهية أو من جهة الوقت واألسبقية، فالنيُة 

واإلخالُص رشٌط ال بد أن يسبق العمل ثم يصاحبه 

. فجعل أعًمل القلوب هي املراد من العمل حتى هنايته

خطأ من هذه اجلهة، ألهنا يف احلقيقة سابقة عىل العمل 

ُل »: ومصاحبة للعمل، كًم قال رسول اهلل  إِنىًما األاْعًما

 .«بِالنِّيىاِت 

ـ فهو مقصوٌد  وهو العمل نفسهـ  األمر الثاين:أما 

وهذا هو لذاته ومراٌد كًم سأبينه ـ إن شاء اهلل تعاىل 

املقصود من هذه الكلمة ـ، ومثل هذا األسلوب يفهم 

 منه نوع هتوين أو استخفاف بالعمل الظاهر.



  

 ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ. األمر الثالثوسنأيت عىل 

 ثم قال الشيخ وفقه اهلل:

ولبلك ملا ،ئ  ريخ ا،،وم ا   ميدي : ند 

األعدال نفض ؟ ماذا قال؟ ط ًرا ا   ميدي  ليس 

حت  يق،ل لاناس ند  وليس مث  النيب مشرع  

األعدال نفض  ذ لي  نجا   إجا   من،ذجي  ميتن 

ند األعدال مباء البهن وأ    ن  يتن ه إليها ذ 

نفض ؟ قال ريخ ا،،وم ه، الرد  البد جت  

. هبا ه، نفض  األعدال  النس   لك فيه قا ك

دال وإمنا املراد نمل،  أل  املراد ليس كثرت األع

قا ك يتأثر م  ماذا فاجته  يف هبا الرد  

، ول قا ك  قا ك كيف يأم   ه ا ،إل 

واأ،تر اد لاد،ت  وا شي  م  اهلل عزَّ وج َّ  

ومراق   اهلل عزَّ وج َّ يف السر والروملي   ماذا ه، 

الرد  البد يصاح قا ك. ليس املراد كثر  

 األعدال.



  

، وهو يفتح باب ري صحيحغ اإلطالُق هذا  أقول:

الوسوسة والقلق عىل عباد اهلل الذين جيتهدون يف 

اإلتيان بعباداهتم وأعًمهلم الصاحلة وفق ما رشعه اهلل 

تعاىل، ثم إهنم بسبب مثل هذا الكالم قد يقعون يف 

لو كان عميل صاحلًا الوسوسة واحلرج فيقولون: 

: أن من أتى واحلقيقة. لوجدت أثر ذلك يف قلبي

عمل عىل وجه اإلخالص هلل تعاىل ومع استحضار بال

 النية، فقد حقق املقصود الرشعي، وكفى.

أما ما نسبه املتحدث لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

. أفضل العمل الذي جتد فيه قلبكاهلل تعاىل أنه قال: 

 ـ واهلل تعاىل أعلم بصحة هذا النقل ـ فهذا مل أقف عليه

ابن تيمية ال يساعد  لكن الذي وقفت عليه من كالم

 «:الوصية الصغرى»عىل هذا املعنى، فقد قال يف 



  

وأما ما سألت عنه من أفضل األعًمل بعد »

الفرائض؛ فإنه خيتلف باختالف الناس فيًم يقدرون 

عليه وما يناسب أوقاهتم، فال يمكن فيه جواب جامع 

مفصل لكل أحد، لكن مما هو كاإلمجاع بني العلًمء باهلل 

مالزمة ذكر اهلل دائًًم هو أفضل ما شغل العبد  وأمره: أن

 «. به نفسه يف اجلملة

ثم ذكر ابن تيمية طرًفا من األدلة عىل فضل الذكر، 

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره »ثم قال: 

ب إىل اهلل من تعلم علم وتعليمه، وأمر  القلب مما يقرِّ

من اشتغل  بمعروف وهني عن منكر فهو من ذكر اهلل. وهلذا

بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس جملًسا يتفقه 

ه فيه الفقه الذي سًمه اهلل ورسوله فقًها فهذا أيًضا من  أو يفقِّ



  

أفضل ذكر اهلل. وعىل ذلك إذا تدبرت مل جتد بني األولني يف 

 .«كلًمهتم يف أفضل األعًمل كبريا اختالف

 [661-10/660]جمموع الفتاوى: 

وأفضل اجلهاد »يف موضع آخر رمحه اهلل: وقال 

، ]أي: فيه امتثال  والعمل الصالح ما كان أطوعا للربِّ

ملا رشعه اهلل عزى وجلى وأمر به[ وأنفعا للعبد، فإذا كان 

ه ويمنعه مما هو أنفع منه مل يكن ذلك صاحلًا  «.يرضُّ

 [ 22/300، املجموع: 2/138]الفتاوى الكربى: 

ُم الفصل يف  هذا؛ األحاديُث التي أجاب فيها واحلاكا

عن أفضل العمل أو خري العمل ـ وهي كثرية  النبيُّ 

 ـ منها:

ما يف الصحيحني من حديث ابن مسعود ريض اهلل 

ألُت النبيى  : أيُّ العمِل أحبُّ إىل اهللِ؟ عنه قال: سا



  

الُة عىل وقتِها»قال:  ؟ قال: «الصى ثمى برُّ »، قال: ثمى أيٌّ

؟ قال: «الوالدينِ   «.اجلهاُد يف سبيل اهللِ»، قال: ثمى أيٌّ

 ويف الصحيحني عن أيب هريرة، أن رسول اهلل 

ُل؟ فقال:  ٌن بِاهللِإِي»سئل: أايُّ العمِل أاْفضا ُسولِهِ  ًما را  «.وا

بِيِل »قيل: ُثمى ماذا؟ قال:  اُد يِف سا قيل: ُثمى  «اهللِاجِلها

ورٌ »ماذا؟ قال:  رْبُ جٌّ ما  «.حا

حيحني عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال: ويف الص

ُل؟ قال:  سألت النبي  ٌن بِاهللِ، »أيُّ العمِل أاْفضا إِيًما

ُل؟ قال: «وجهاٌد يف سبيِلهِ  قاِب أفضا ، قلُت: فأيُّ الرِّ

ا» ا ِعنْدا أاْهِلها ُسها ْنفا أا نًا، وا ا ثاما ، قلُت: فإْن مل «أْعالاها

ْل؟ قال:  اِيًعا، أو تاْصنا »أْفعا قا ُتِعنُي ضا قال: : «ُع ألْخرا

ْل؟ قال:  ٌة »فإْن مل أْفعا قا اا صدا ، فإهنى ِّ ُع النىاس من الرشى تادا

ُق هبا عىل نْفسكا   .«تصدى



  

 هذه األحاديث ماذا نستفيد منها؟

أرشد إىل العمل، ومل يرشد إىل  أن النبي  أواًل:

النظر يف آثاره ونتائجه سواء عىل القلوب أو عىل 

للعبادات واألعًمل الصاحلة  السلوك. وال شكى أن

آثاًرا حسنة يف صالح القلوب وتزكيتها وتقويم 

السلوك وحتسينها، لكن املبالغة يف أمر هذه اآلثار، 

والترصيح بأن العمل غري مراد، وأنه وسيلة، هذا كله 

يفتح باب الوسوسة عىل الناس، كًم أنه خمالف ملنهج 

عًمل، يف تعليم األمة وإرشادها ألفضل األ النبي 

 هو األعلم واألحكم واألقوم. ومنهجه 

نستفيد من هذه األحاديث تعظيم األعًمل  ثانًيا:

، الفرائضالظاهرة، خاصة العبادات، وعىل رأسها 

فهي معظمة ومقصودة ومرادة لذاهتا، تعبًدا هلل تعاىل 



  

وتقرًبا وطاعة ألمره وامتثااًل لرشعه، وإيًمًنا بأن اهلل 

ويرىض عن فعلها، واحتساًبا  تعاىل يريدها وحيبها

لألجر العظيم والثواب اجلزيل الذي رتبه اهلل تعاىل 

 عىل نفس هذه األعًمل.

من نظر يف نصوص الكتاب والسنة علم علًًم يقينيًّا 

أن األعًمل الظاهرة مقصودة للشارع احلكيم، قصًدا 

 مستقالًّ بعد رشط النية واإلخالص:

أحكام الصيام تأمل بيان احلقِّ سبحانه وتعاىل 

العملية يف سورة البقرة عىل وجه التفصيل من دخول 

الوقت وخروجه وما حيرم عىل الصائم وما حيلُّ له، ثم 

 کگ ک ک ک يئڑقال احلقُّ جلى وعال: 

 ڳڱىئ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ]البقرة[.



  

ها ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف  والتقوى فَّسى

 يئڳه: وأما تأويُل قول»الصيام بنفس الفعل، فقال: 

فإنه يعني به: لتتُقوا أكلا الطعام ورشبا  ڳڱىئ

الرشاب ومجاعا النساء فيه. يقوُل: فرضُت عليكم 

الصوما والكفى عًمى تكونون برتِك الكفِّ عنه ُمفطِرين، 

  «.لتتىُقوا ما ُيْفطُِرُكم يف وقِت صوِمكم

 . ط. دار عامل الكتب[ 3/156]تفسري الطربي: 

ل بنفس ما رشعه اهلل فحقيقة التقوى يف العم

 وفرضه عىل عباده.

أما أعًمل احلجِّ الظاهرة من الطواف والسعي 

وتقديم قرابني اهلدي واألضاحي، فقد ذكرها اهلل 

 ڤ يئٹٹتعاىل يف سورة احلجِّ فقال ـ أثناء ذلك ـ: 



  

ثم ، ڄىئ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  .ھىئ ھ ہ ہ ہ يئہ قال سبحانه:

: ڤىئ ڤ ڤ يئڤ»قال الطربيُّ رمحه اهلل: 

معنيٌّ به كلُّ ما كان من عمٍل أو مكاٍن جعله اهلُل علًًم 

 «. ملناسِك حجِّ خلِقه

 [3/156]تفسري الطربي: 

وكذلك بنيى احلقُّ سبحانه وتعاىل بعض أحكام 

 جس يئمخاحلج والعمرة يف سورة البقرة، ثم قال: 

 .جضىئ مص حص مس خس حس

 ۈئ يئۆئوبنيى اهلل تعاىل أحكام الطالق ثم قال: 

 يئحجوقال:  ،ىئىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

وقال تعاىل يف  .مخىئ حخ جخ مح جح مج



  

 يئڭسورة النساء ـ بعد ذكر أحكام املواريث ـ: 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

وقال احلقُّ سبحانه يف سورة  ،ېئېئىئ ېئ ۈئ

 ڱ ڱ ڱ ڳ يئڳاملجادلةـ  يف كفارة الظهار ـ: 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

 ے ھے ھ ھ ھ ہہ ہ

وقال عزى  .ۇىئ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

ة:   يئڤوجلى يف أول سورة الطالق بعد أحكام الِعدى

 .ڄىئ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 



  

إن أحكام الطالق والظهار  هنا قد يقول قائل:

ة واملواريث ليست من العبادات، بل من  والعدى

الرشائع العملية؟ فنقول: نعم، لكن املطلوب من 

ة ألمره تعاىل، املسلم أن يلتزم بأحكامها ويأيت هبا طاع

وانقياًدا لرشعه، فهي من هذه اجلهة من العبادات، 

ومن أجل العبادات، ثم إن كان هذا التشديد والوعيد 

يف هذه األحكام وهي ليست تعبدية، فكيف باألحكام 

 التعبدية املحضة كالصالة والصيام؟

ُيعنى  ثم إذا نظرنا يف السنة النبوية؛ نجُد أن النبيى 

ببيان األعًمل الظاهرة، ويأمر باالقتداء به  عناية بالغةً 

أاْيُتُموين »يف الصالة:  فيها، فيقول  ًما را لُّوا كا صا وا

يلِّ  ُكمْ »، ويقول يف احلج: «ُأصا نااِسكا نِّي ما  .«لِتاْأُخُذوا عا



  

وأخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهلل 

، ُثمى جا  ىلى ُجٌل امْلاْسِجدا فاصا لا را اءا إىِلا النىبِيِّ عنه قال: داخا

، وقال:   ما الا ْيِه السى لا دى عا را ، فا لىما إِنىكا »فاسا لِّ فا اْرِجْع فاصا

لِّ  ْ ُتصا اٍت، قال: فقال: «ملا رى ثا ما لِكا ثاالا لا ذا عا فا عا فا جا ، فارا

لِّْمنِي ا، فاعا ذا رْيا ها ا ُأْحِسُن غا ، ما ثاكا بِاحْلاقِّ الىِذي باعا ، قال: وا

ا ُقْمتا » ، ُثمى  إِذا ْ ربِّ ِة فاكا الا عاكا ِمنا  إىِلا الصى ا ما ا تاياَّسى ْأ ما اْقرا

تىى  اكًِعا، ُثمى اْرفاْع حا ئِنى را تىى تاْطما ْع حا اْلُقْرآِن، ُثمى اْركا

اِجًدا، ُثمى اْرفاْع  ئِنى سا تىى تاْطما ائًًِم، ُثمى اْسُجْد حا ْعتاِدلا قا تا

تِكا ُكلِّ  الا لِكا يِف صا ْل ذا الًِسا، ُثمى اْفعا ئِنى جا تىى تاْطما احا  «.ها

 ( 9635وهذا لفظ أمحد )

امليسء »فهذا احلديث الصحيح الذي اشتهر بحديث 

ـ  التي يسميها «صالتاه ؛ رصيٌح يف أن األعًمل الظاهرة

بعض اجلهلة اليوم بالشكليات واملظاهر والعادات 



  

ارع احلكيم،  واألعراف والطقوس ـ هي مقصودٌة للشى

رع من ُلبِّ العبادة واإلتيان هبا عىل الوجه الذي بيىنه الشا

 وحقيقتها.

وأخرج البخاري عن حذيفة ريض اهلل عنه أنه رأى 

ه وال سجوده، فلًم قىض صالته  رجاًل ال ُيتمُّ ركوعا

. قال: وأحسبه قال: ولو  قال له حذيفة: ما صلىيتا

 . ُمتى ُمتى عىل غري سنة حممد 

ة ريض وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائش

ثا يِف »: اهلل عنها، قالت: قال رسول اهلل  ْن أاْحدا ما

دٌّ  ُهوا را ْيسا فِيِه، فا ا لا ا ما ذا ا ها ، ويف لفٍظ عند مسلم: «أاْمِرنا

دٌّ » ُهوا را ا فا ْيِه أاْمُرنا لا ْيسا عا اًل لا ما ِملا عا ْن عا  .«ما

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كلمة مهمة يف 

باع الرسول  عته، نبىه فيها عىل أن ما ذهب إليه وطا اتِّ



  

بعض غالة الصوفية من إسقاط التكليف إنًم هو كفٌر 

فمن مل يكن له مصدًقا فيًم أخرب، »رصيح، فقال: 

فيًم أوجب وأمر يف األمور الباطنة  ملتزًما لطاعته 

التي يف القلوب، واألعًمل الظاهرة التي عىل األبدان، مل 

، وقال: «مؤمنًا، فضاًل عن أن يكون وليًّا هلل تعاىليكن 

ِمن أحب األعًمل إىل اهلل وأعظم الفرائض عنده »

الصلوات اخلمس يف مواقيتها، وهي أول ما حياسب عليها 

العبد من عمله يوم القيامة، وهي التي فرضها اهلل تعاىل 

بنفسه ليلة املعراج، مل جيعل فيها بينه وبني حممد واسطة، 

عمود اإلسالم، الذي ال يقوم إال به، وهي أهم أمر  وهي

ومن اعتقد أهنا تسقط عن بعض الشيوخ »، وقال: «الدين

ا ال  العارفني واملكاشفني والواصلني، أو أن هلل خواصًّ

جتب عليهم الصالة، بل قد سقطت عنهم لوصوهلم إىل 



  

حرضة القدس، أو الستغنائهم عنها بًم هو أهم منها أو 

املقصود حضور القلب مع الرب ]لننتبه هلذه  أوىل، أو أن

الكلمة! فإن هذا هو املدخل لالنحراف عندما يتم الرتكيز 

عىل هذا اجلانب، ويكون هناك نوع استخفاف بالعمل[، 

أو أن الصالة فيها تفرقة، فإذا كان العبد يف مجعيىته مع اهلل 

 فال حيتاج إىل الصالة، بل املقصود من الصالة هي املعرفة،

فإذا حصلت مل حيتج إىل الصالة، فإن املقصود أن حيصل 

لك خرق عادة، كالطريان يف اهلواء، وامليش عىل املاء أو 

ملء األوعية ماء من اهلواء، أو تغوير املياه واستخراج ما 

حتتها من الكنوز، وقتل من يبغضه باألحوال الشيطانية، 

فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصالة ونحو ذلك، أو 

ا ال حيتاجون إىل متابعة حممد  بل  أن هلل رجااًل خواصًّ

استغنوا عنه كًم استغنى اخلرض عن موسى، أو أن كل من 



  

كاشف وطار يف اهلواء، أو مشى عىل املاء فهو ويلٌّ سواء 

صىل، أو مل يصل، أو اعتقد أن الصالة تقبل من غري 

 واملجانني الذين يكونون طهارة، أو أن املوهلني واملتوهلني

يف املقابر واملزابل والطهارات واخلانات والقًممني وغري 

ذلك من البقاع، وهم ال يتوضؤون وال يصلون الصلوات 

املفروضات، من اعتقد أن هؤالء أولياء، فهو كافر مرتد 

عن اإلسالم باتفاق أئمة اإلسالم، ولو كان يف نفسه زاهًدا 

 .«عابًدا

 [1/182ى: ]الفتاوى الكرب

وهذه التقريرات لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف تعظيم 

الرشيعة وااللتزام بأحكامها، يقول هبا مجيع علًمء الرشيعة 

عىل اختالف فرقهم ومذاهبهم، ال خيالفهم فيها إال 

 الباطنية والزنادقة الذين يقول بإبطال الرشائع واألحكام. 



  

، أعني أصل يف هذا القدر كفاية للتنبيه عىل هذا األصل

االتِّباع وتعظيم األعًمل الظاهرة وأهنا يف نفسها عبادات 

مقصودة يف دين اهلل تعاىل. وأعتقد أن هذا معلوم من الدين 

بالرضورة، ال خيفىـ  يف اجلملةـ  عىل أحد من املسلمني، 

وإن كانوا يتفاوتون تفاوًتا عظيًًم يف العلم والعمل به، ويف 

المة من البدع واملح دثات، حتى إنك جتد بعض السى

ـ  املبتدعة املخالفني للسنة يف كثري من مسائل الرشيعة 

ى حتريًّا بالًغا  ـ  يتحرى باجلهل واهلوى والتأويل والتقليد

غروب الشمس قبل أن يفطر من صيامه، ذلك ملا هو 

ـ  من لزوم التقيِّد بأحكام  ـ  وعند كل مسلم مسلىم عنده

 الرشيعة الظاهرة.

كلِّم ال خيفى عليه هذا إن شاء اهلل تعاىل، والشيخ املت

وليس املقصود أنه يقصد هذا املعنى أو يروج له، لكن ملا 



  

صار بعض كالمه مومًها لالستخفاف بالعمل الظاهر 

وجب التنبيه والبيان، ألن االستخفاف بالعمل الظاهر إنًم 

هو منهج غالة الفالسفة والصوفية من الباطنية والزنادقة 

 لرشائع األنبياء، والقائلني بسقوط التكليف. املبطِلني

 ثم قال: 

فا، كا  ا،ملسا  عن ل كثر  نعدال  و   

و يام  وحج  وعدر   و  ق  وإملفا   وإمام 

مسج  يصا   الناس  وصطين جامع وخيطن 

ك  مجر   وخيطن الري ي   واأ،تسقاء 

وا س،إل واليس،إل  ويؤم الناس  ودائًدا يستفت  

،قع عا  اأملرتملي، ويفيت الناس وجيين وعن ل م

ويرادهم وينشر ا ري  ك  هبل مرترب ايش؟ 

هبل و،ائ  نعدال فقط  لي  ملأم  إ  القان  ه  

هبا البد عداته كاه ل، قام  ها  حا   ليا  



  

اآل  ق  و   إ  نعا  املرامن )الص يقي (  ألملهم 

 يردا،  حبض،ق قان.

ب بالوس أقول: ائل خطأ، وصف هذه العبادات والُقرا

بل هي أعًمل حمققة ملقصود الشارع، طاملا أهنا أدِّيت 

 بتوفر الرشطني: 

 اإلخالص والنية. الرشط األول:

 املوافقة للسنة.  الرشط الثاين:

أما ما ذكره الشيخ بعد هذا من بطالن األعًمل وضياع 

احلسنات بسبب الرياء والسمعة واملن واألذى أو 

إضافية طارئة، ال انتهاك احلرمات، فهذه أسباب 

عالقة هلذا بتلك األعًمل الصاحلة. واإلنسان ال خيلو 

 من التقصري والتفريط والغفلة.



  

نعم؛ ما يقوم به العبد من العبادات واألعًمل الصاحلة 

إذا كانت بإخالص ونية واحتساب وحضور قلب؛ 

فإن لذلك أثًرا بالًغا يف تقوية إيًمن العبد وحفظه من 

اإلقالع عنها. كًم قال سبحانه املعايص والذنوب و

 ې ې ې ۉ ۅۉ يئۅوتعاىل: 

 ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ىى ې

فهذا األثر أثٌر متأخٌر عن  ]العنكبوت[. ۆئىئ ۇئ

تصحيح النية والعمل، وليس ُيطلب من العبد ـ بعد 

حتقق هذين الرشطني ـ يشء، لكن ال بأس أن يالحظ 

العبد ما بعد ذلك من األثر الطيب للعبادات، فيحافظ 

عباداته وعىل آثارها الطيبة، ـ يف قلبه ونفسه عىل 

وكالمه وسلوكه ـ باليقظة والتقوى واملداومة عىل 

الطاعات واحلرص عىل االستزادة منها، وإن كان 



  

اإلنسان ال خيلو من الغفلة والتقصري وتسلط الشيطان 

عليه بالوسوسة وبارتكاب ما يبعده عن طاعة اهلل عزى 

  .  وجلى

 ثم قال:

س  ونذكركم  أ ال،اح  يرين ينشغ  نذكر ملف

 قضي  احلسنات:  اينا الي،م احلد  هلل قحنا 

وما قصر الشيخ دعا فينا دعاء طين وط،لنا يف 

الصو   هبل كاه ايش؟ و،ائ   و انا وأ  اق ؟ 

هيبا أ    ن  ملسأل نملفسنا؟ و انا وأ  اق  

 اح، قا، نا وأ  اق ؟ ا،ملسا  البد ا،تفاد 

مام و و  ا،مام والقيام  ه، البد ملا م  دعاء ا،

صرج م   ا  املسج  عا  ط،ل عزم عا  الت،   

وعا  مرك مرصي  وعا  التخفيف م  امل احات 

وعا  ا،ق ال عا  الطاعات ونق   عا  قض  اهلل 

 عزَّ وج َّ.



  

أن تثمر العبادات والطاعات التوبة من املعايص  أقول:

ا أمر مطلوب رشًعا، وإصالح احلال مع اهلل تعاىل؛ فهذ

احلسنات جتر ومعقول واقًعا، وكًم قال العلًمء: 

فكلًم زاد العبد من  .احلسنات، والسيئات جتر السيئات

، لكن  العبادة والطاعة زاد خرًيا وقرًبا من اهلل عزى وجلى

ال يلزم أن تقع منه التوبة التامة مبارشة، بمجرد 

ف، وقد خروجه من املسجد مثاًل، ألن اإلنسان ضعي

يكون عنده تدين وصالح، وعبادته صحيحة، لكن 

عنده ضعف أمام معصية معينة، فهنا ال يستقيم أن 

نربط مجيع عباداتِه وأعًمله بالقلب، ونتهمه بعدم 

صالح القلب، لكن املسلم جتتمع فيه احلسنة والسيئة، 

والطاعة واملعصية، وأوضح مثال عىل هذا احلديث 

اري من حديث عمر بن املشهور الذي أخرجه البخ



  

ْهِد النىبِيِّ  ىلا عا ُجاًل عا انا  اخلطاب ريض اهلل عنه أانى را كا

انا ُيْضِحُك  كا ُب مِحااًرا، وا انا ُيلاقى كا ْبدا اهللِ، وا اْسُمُه عا

ُسولا اهللِ  انا النىبِيُّ را كا اِب،  ، وا ا ُه يِف الرشى لادا ْد جا قا

را بِِه  أاما ْوًما فا ُأيِتا بِِه يا ْوِم: فا ُجٌل ِمنا القا الا را قا ، فا فاُجِلدا

الا النىبِيُّ  قا ا ُيْؤتاى بِِه؟ فا ا أاْكثارا ما نُْه، ما الا »: اللىُهمى العا

هُ  ُسولا را ُه حُيِبُّ اهللِ وا ِلْمُت إِنى ا عا اهللِ ما نُوُه، فاوا ْلعا  «.تا

هوا إىل القيام بًم أوجبه اهلل  املقصود: أن يعلىم الناس ويوجى

 عليهم من األعًمل واألقوال الظاهرة والباطنة، وأن تعاىل

هذا مقصود هلل تعاىل، وهو غاية التكليف، وال يفتح هلم 

باب الوساوس والقلق بطلب ما وراء ذلك من األمور 

 املعنوية والنفسية.

يف وعظ الناس وتذكريهم تشبه  الطريقة العرصيةهذه 

 ما ظهر عند بعض الصوفية قديًًم من الكالم يف



  

الوساوس واخلاطارات، وقد أنكره علًمء السلف 

عليهم يف ذلك الزمان سًدا للذرائع، التي تبعد الناس 

عن حقيقة التعبد هلل عزى وجلى وتفتح عليهم أبواب 

 الرش.

قال العالمة ابن مفلح رمحه اهلل يف ]اآلداب الرشعية: 

1/531-532 :] 

ن تكلم» : ُسئل أبو عبد اهلل عمى يف  قال املروزيُّ

الوساوس واخلطرات؛ فنهى عن جمالستهم، وقال 

للسائل: احذرهم، وقال سمعت أبا عبد اهلل يقول: 

جاءين األرمينيون بكتاب ذكر الوسواس واخلطرات 

 قلتا هلم؟ قال: قلُت: هذا 
ٍ
وغريه، قلُت: فأيى يشء

ُكلُّه مكروٌه. وقال يف موضع آخر للمروذي: عليكا 

 بالعلم، عليكا بالفقه. 



  

ل إسحاق بن إبراهيم: سمعت أمحد بن حنبل وقا

ن تكلم يف اخلطرات؟ التابعون، تابعو  يقول: ما

 التابعني؟! 

وقال أمحد بن القاسم: سمعت أبا عبد اهلل ورجل 

يسأله من أهِل الشام رجل غريب، فذكر أنى ابن أيب 

احلواري وقوًما معه هناك يتكلمون بكالم قد وضعوه 

م. فقال: ما هو؟ قال: يف كتاب، ويتذاكرونه بينه

، وموضع احلب املحبُة هلل أفضُل من الطاعةيقولون: 

ُه، وقال:  ْستاتِمُّ كالما ُه أبو عبد اهلل يا عا دا درجة كذا. فلم يا

ْن قال هذا،  ُت إىل ما هذا ليس من كالم العلًمء، ال ُيْلتافا

 وأنكر ذلك وكرهه. 

: وسئل عن احلارث امل اِزيُّ ةا الرى حاسبي وقال أبو ُزْرعا

وكتبه، فقال للسائل: إياكا وهذه الكتب، هذه كتُب 



  

ٍع وضالالت، عليكا باألثِر، فإنك جتُد فيه ما  بِدا

ْن مل يكن  . قيل له: يف هذه الكتب عربة، فقال: ما ُيغنيكا

له يف كتاب اهلل عربٌة فليس له يف هذه الكتب عربة. 

نىُفوا هذه  بلغكم أن سفيان ومالًكا واألوزاعي صا

 يف اخلطراِت والوساوس؟ ما أرسعا الناسا إىل الكتبا 

 انتهى النقل عن ابن مفلح رمحه اهلل.«. البدع!

ويف هذا القدر كفاية، وباهلل تعاىل التوفيق، له احلمد 

أواًل وآخًرا، ظاهًرا وباطنًا، وصىلى اهلل عىل حممٍد وعىل 

 آلِه وصحبِه وسلىم تسليًًم كثرًيا.



  

 


