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 املقدمة
سرنا وسريتاأ أعمالنرا، إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شررور أنف

من يهده هللا فال مضل له، ومن يضرلل فرال هراله لره، وأشرهد أن ال إلره إال هللا و رده ال 
 اما بعد،،، شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله..

قرررد أمررررع أن نعمرررل ابتغرررا  وجررره  -سررربهانه ولعررراىل-إن هللا  إرالة اإلنسررران بعملررره الررردنيا
َفِمرَن الناراِ  ): -عر  وجرل-رة هبذه األعمال الصاحلة، فقرال الكرمي، وأن نريد الدار اآلخ

ُهم مارن يَرُقروُل رَبرانَرا آلِنَرا يف  ٍ*  ِوِمرنرْ نْرَيا َوَما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخراَل َمن يَرُقوُل رَبراَنا آلَِنا يف الدُّ
نْرَيا َ َسَنًة َويف اآلِخَرِة َ َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النارارِ  ن هنرا  مر.و ̂ ڑ 201-200 (الدُّ

راَن يُرِيرُد اْلَعاِجلَرَة )يريد بعمله ثواب الدنيا وال يرجو ما عند هللا، وقد قال هللا لعاىل:  مارن ََ
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشا  ِلَمن نُّرِيدُ   .m ڑ 18 (َعجا

النية حمط نظر هللا من العبد، والعبال يبعثرون علرن نيرا م، فالنيرة هرة نرواة الصرال  وبرذرة 
انرت ا لقبول، وأعمال العبراِل مرهونرة بصرال  النرواح، و را العامرل مرن عملره نيتره، فر نَ 

انررت فاسررردة فعملررره فاسرررد وعليررره و ره، وصرررال   صرراحلة فعملررره صرررار ولررره أجرررره، وإنَ 
 .القلب بصال  العمل، وصال  العمل بصال  النية
لعاىل، ولكن يطيب لنا النبة هلل  إبخالصف نه ال  ياة للقلوب وال سعالة وال استقرار إال 

 :أن نقول ملن اجتهد للسعالة بغري االخالص هبذا القول الطيب
فأول ما جيين عليه                          إذا مل يكن من هللا عون الفىت                   

 اجتهاله
 وبقدر ما ينشغل العقل يف إجيال السعالة بغري االخالص هلل لعاىل، بقدر ما يشقن صا به

 ويتعذب.
انرت النرا  فيهرا، البد ان نوضح أصرنا  وألمهية النية وجاللة قدرها ، فمرن النرا  مرنَ 

انرت نيتره هلل والردار اآلخررة والردنيا  نيته هلل والدار اآلخرة فتاليه الدنيا لباعا، ومرنهم مرنَ 
ران مهره الردنيا فيعمرل العمرل الصرار وال يريرد بره  فهو يطلب احلسنيني، ولكن هنا  منَ 
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مرال التو يررد أو ابترردا  ابلعمرل الشرررعة علررن  ررري  وجره هللا وهررذا قررد يوقعره اررا ينرراقتَ 
أن يقرأ سورة البقرة بنية ال واج.  اهليتة اليت أمر هللا هبا،َ 

وألمهية هذا املوضرو  وخطرره علرن العقيردة، ارلأ ان ا رذ يف هرذا املوضرو  وعنونتره   
 إرالة اإلنسان بعمله الدنيا  .

 مشكلة البحث:
را   اإلسرالم وهرة االخرالص واملتابعرة، ي عد االخالص يف العمل ا دى اهم َر اتن مرن َر

فررال ىفررن علررن أ ررد امهيتهررا، وال يرر ال هررذا األمررر موجررول يف عتمعالنررا مررن عمررل العمررل 
ران البرد مرن الكشر  عرن  وارالة به الدنيا، الرذه قرد يوصرل إىل الشرر  ابهلل، ومرن هنراَ 

 لذه قد يقلب الطاعة إىل معصية.ابعال هذا املن لق اخلطري ا
 اهمية البحث:

ان هررذا البهررذ يتعرررن لبيرران املوقرر  الصررهيح مررن مسررا ل اال رران والشررر ،  .1
 واليت هة من اهم مسا ل الدين، وعناية القرآن والسنة هبا ظاهرة.

وجول اسا ة فهم لبعت االعمال اليت يرتلب عليها جر ا  لنيروه، فتعمرل ابتغرا   .2
 وه السريع وا فال اجل ا  األخروه.اجل ا  الدني

 الدراسات السابقة:
تبره  تبروا يف االخرالص منهرا مَا جند ان هذا املوضو  شغل  البية العلمرا  قرد ا و رديثا َو

تابرره التو يررد ابابً خاصرراً يف:  -رمحرره هللا-الشرريحم حممررد بررن عبرردالوهاب   يررذ أفرررل يفَ 
ترراب نررور اإل ررذلكَ  خررالص وظلمرراأ إرالة الرردنيا بعمررل إرالة اإلنسرران بعملرره الرردنياك َو

ترراب  النيررة  ،سررعيد بررن علررة بررن وهرر  القهطرراي اآلخرررة يف ضررو  الكترراب والسررنة ل. َو
ثررري مررن  تور صررار بررن  رران السرردالن ، ولكررن جنررد انَ  وأثرهررا يف األ كررام الشرررعية للررَد
 النا  أشكل هذا األمر عليهم مثرل الصردقة واالسرتغفار و ريهرا مرن العبرالاأ الريت وعرد

إذ يفعلهررا وهررو يبتغررة اخلررريين خررري الرردنيا واآلخرررة أو  ،واالخرررة هللا هبررا ثررواب يف الرردنيا
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يبتغررررة فيهررررا الرررردنيا فقررررط لررررذا ارلأ بيرررران مثررررل هررررذه النمرررراذج والتفصرررريل هبررررا و قيررررق 
 االخالص .

 اهداف البحث:
 بيان مواطن لسرب مثل هذه االقوال واالفعال إىل النا ، ومظاهرها. .1
 اط للك املظاهر ابلشر .بيان ارلب .2
 لدى النا . لاصحللصهيح اللبس ا .3
يفية اخالص العمل والبعد عن الشر . .4  بيانَ 

 خطة البحث:
التايل:امبثالث يقع هذا البهذ يف متهيد و    ذ، جا أَ 

 التمهيد: اإلخالص من مثراأ التو يد اخلالص.
 :املبهذ األول: أمهية النية يف  قيق اإلخالص، وفيه مطالب

 املطلب األول: أمهية النية.
 املطلب الثاي: شروط العبالة وأنوا  الشر .

 املطلب الثالذ:  قيقة النية وامهيتها.
 املبهذ الثاي: االعمال اقاصدها، وفيه مطالب:

 املطلب األول: أنوا  االعمال.
 املطلب الثاي: لنو  ج ا  العمل الوا د.
 ب، وفيه مطالب:املبهذ الثالذ: أبر  مظاهر هذا التسر 

 املطلب األول: مناذج من االعمال للدنيا.
 املطلب الثاي: مناذج من اعمال السل .

 املطلب الثالذ: وسا ل العالج.
 اخلامتة، وفهار  املوضوعاأ.
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 .التمهيد: اإلخالص من مثرات التوحيد اخلالص
األعمررال،  قبررل ان نعمررل أه عمررل علينررا أن نعررر  السرربل الرريت فيهررا النجرراة، فررال نكثررر 

يفيده إال التعب منها يف الدنيا والعذاب يف اآلخررة ومرن مثرل  فرب مكثر من األعمال ال
:  رب صا م ليس له من صيامه إال اجلو ، ورب قا م ليس له من قيامره ‘هذا قول النيب 

ويرررجر عليهررا العبررد أن  ¸، لررذا يشرررتط يف العبررالاأ  ررىت لقبررل عنررد هللا  (1)إال السررهر 
 :ا شرطانيتوفر فيه

يَن ¸اإلخالص هلل  الشرط األول: ُِِْلِصرنَي لَرُه الردِ  ، قال لعراىل: )َوَمرا ُأِمرُروا ِإالا لِيَرْعبُرُدوا اُماَ 
يكون مرال العبد جبميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغرا  ف، á/5 ڑُ نَرَفاَ ( 

راَن يُرِيرُد احْلَيَراَة  نْرَيا َو ِينَرتَرَهرا نُررَو ِ  ِإلَرْيِهْم َأْعَمراهَلُْم ِفيَهرا وجه هللا لعاىل، قال لعاىل: )َمْن ََ الردُّ
َوُهْم ِفيَها ال يُرْبَخُسوَن ُأْولَتِرَك الارِذيَن لَرْيَس هَلُرْم يف اآلِخرَرِة ِإال الناراُر َوَ رِبَط َمرا َصرنَرُعوا ِفيَهرا 

انُوا يَرْعَمُلوَن(   .g/15-16 ڑَواَبِطٌل َما ََ
يقول:  إمنا األعمرال ابلنيراأ وإمنرا لكرل ‘عت رسول هللا قال مس ¢وعن عمر بن اخلطاب 

انررت هجرلرره إىل لنيررا يصرريبها أو إىل امرررأة ينكههررا فهجرلرره إىل مررا  امرررم مررا نرروى فمررنَ 
: قرال هللا ‘  وجرا  عنرد مسرلم مرن  رديذ أر هريررة قرال: قرال رسرول هللا  (2)هاجر إليره

ا  عن الشر  من عمل  تره لبار  ولعاىل:   أع أ ىن الشَر عمرال أشرر  فيره معرة  رريه لَر
ه    .وشَر

الشرررط الثرراي: موافقررة العمررل للشررر  الررذه أمررر هللا لعرراىل أن ال يُعبررد إال برره وهررو متابعررة 
:   مرن عمررل عمرراًل  ‘فيمررا جرا  برره مرن الشرررا ع فقررد جرا  يف احلررديذ عرن النرريب  ‘النريب 

ظرريم مررن أصررول : هررذا احلررديذ أصررل ع ¬ قررال ابررن رجررب (3)لرريس عليرره أمرررع فهررو رل 
مررا أن  ررديذ   إمنررا األعمررال ابلنيرراأ    رراملي ان ليفعمررال يف ظاهرهررا ،َ  اإلسررالم وهرروَ 

                                 
 (.3482رواه ابن ماجه عن ار هريرة، وصههه األلباي يف صهيح اجلامع )( 1)

 (5300رواه مسلم )ال هد والرقا ق/ (2)
 (3243(  رواه مسلم ) األقضية/3)
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رل عمرل ال يُررال بره وجره هللا لعراىل ، فلريس لعاملره  مي ان ليفعمال يف ابطنهرا ، فكمرا أنَ 
رل عمرل ال يكرون عليره أمرر هللا ورسروله فهرو مررلول علرن عاملره ،  فيه ثواب ، فكرذلكَ 

ل من أ  .وأمرر (1)دث يف الدين ما مل أيذن به هللا ورسروله ، فلريس مرن الردين يف شرة  َو
:   علريكم بسرنيت وسرنة اخللفرا  الراشردين  ۴ابلبا  سرنته وهديره ول ومهمرا قرال   ‘النيب 

املهردين مررن بعررده عضروا عليهررا ابلنواجررذ   و رذار مررن البررد  فقرال:   وإحَررم وحمررد أ 
لا بدعة ضاللة    فالع  ة الصالقة والنية، وموافقة السنة شررط يف قبوهلرا، (2)األمور ف نَ 

ْم أَيُُّكررْم )إال ابجتماعهررا، ولررذا قررال الفضرريل بررن عيرران يف قولرره لعرراىل:  لقبررلفررال  لُررَوَُ لِيَربرْ
، يعررين: خالصررا مررن شرروا ب (3)2قررال: أخلصرره وأصرروبه â :2 ڑ (َأْ َسررُن َعَمررالً 

 .(4)الشر ، موافقا للسنة
ُِِْلِصرنَي وقوله سبهانه: )قُ  ْل َأَمَر َررِ  اِبْلِقْسِط ۖ َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد َُلِ  َمْسِجد* َواْلُعوُه 

ْم لَرُعررروُلوَن( َُ َمرررا بَرررَدَأ يَن ا ََ ثرررري: أه : ابلعررردل  c :29 ڑ لَرررُه الررردِ  ، قرررال ابرررنَ 
م ابالسررررتقامة يف عباللرررره يف حماهلررررا ، وهررررة متابعررررة املرسررررلني املريررررك واالسررررتقامة دين أمررررَر

ابملعج اأ فيما أخربوا به عن هللا لعاىل ومرا جرا وا بره عنره مرن الشررا ع ، وابإلخرالص لره 
نني : أن يكرون صروااب موافقرا  يف عبالله ، ف نه لعاىل ال يتقبل العمل  ىت جيمع هذين الَر

يَن( )للشررريعة ، وأن يكررون خالصررا مررن الشررر ، قررال السررعده:   ُِِْلِصررنَي لَررُه الرردِ  َواْلُعرروُه 
والرردعا  يشررمل لعررا  املسررألة، ولعررا   كأه: قاصرردين بررذلك وجهرره و ررده ال شررريك لرره

 .(5) العبالة، أه: ال لرا وا وال لقصدوا من األ ران يف لعا كم سوى عبولية اُم  ورضاه

                                 
 (.1/176)( جامع العلوم واحلكم 1)

 (. 2157( وصههه األلباي يف صهيح سنن الرتمذه برقم )2600)العلم / رواه الرتمذه( 2)

  ومتامره: قيرل لره: ح أاب علرة مرا أخلصره وأصروبهإ قرال: إن 600/ 11انظر عمو  فتراوى شريحم اإلسرالم   (3)
رران صرروااب ومل يكررن خالصررا مل يقبررل،  ررىت يكررون صرروااب  رران خالصررا ومل يكررن صرروااب مل يقبررل، وإذاَ  العمررل إذاَ 

 الصا.خ

 .(442/ 2)احلكمة  (  معارج القبول بشر  سلم الوصول إىل علم األصول،4)
 http://www.quran7m.comنظر لفسري القران ( ا5)
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رل عمرل ال برد لره مرن مبردأ و ايرة فرال يكرون العمرل طاعرة وقربرة  ،قال ابرن القريم:  فر نَ 
فيكون الباعرذ عليره هرو اإل ران ا.رت ...و ايتره ثرواب  ، ىت يكون مصدره عن اال ان

فتبررني هبررذا أن هنررا  فرقرراً بررني الباعررذ علررن ؛ (1) كوهررو اال تسرراب ،هللا وابتغررا  مرضرراله
 .العمل وبني الغاية، فاألول: اإل ان، والثاي: اال تساب

 (2)ال.فاهلل جعل اإلخالص واملتابعة سببا لقبول األعمال ف ذا فقد مل لقبل األعم

                                 
ية )(  1)  (.45انظر الرسالة التبَو

 (.1/135الرو  )(  2)
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 .املبحث األول: أهمية النية يف حتقيق اإلخالص

 : أهمية النية وفضلها.األولاملطلب 
ُعرفررت الني ررة ابإلخررالص، ويعرردُّ  اإلخررالص أمرررا  ا رردا علررن الني ررة، ال  صررل برردو ا، وقررد 

، ولكن اإِلخالص هو للك الني رة املتجهرة هلل و رده لون سرواه، والنيرة قرد (1) صل بدونه
ذل  ك وقد ال لكون.لكونَ 

ويرى آخرون أنا النياة هة للك اإلرالة الريت لقصرد الفعرل، أم را اإِلخرالص فهرو للرك الريت 
ن الفرٍر برني النيرة واإلخرالص هرو أن النيارة لتعلرق إلقصد الوجه ابلفعل إىل هللا، فقد قيل 

 .(2)لعاىلبفعل العبالة، وأم ا إخالص النية يف العبالة فيتعلق إبضافة العبالة إىل هللا 
واحلررق الررذه لرردل عليرره األللررة أن النيررة لطلررق ويرررال هبررا قصررد العبررالة، ويرررال هبررا قصررد 
ررا األعمررال  مررا يف احلررديذ  إمن  املعبررول، بررل لاللررة الني ررة علررن املعررىن الثرراي أوضررح وأظهرررَ 

 ، وختصريص الني رة (4) ، وبذلك يصح قول من قال:  وإخالص الدين هرو النيرة(3)ابلنياأ
ة املتوجهة إىل العبالة ال يعدو أن يكرون اصرطال ا خاص راً لربعت العلمرا ، أمرا لغرة ابإِلرال

العرب ونصوص السنة فال لدالن علن ختصيصها بذلك، والنية عبارة عن انبعاث القلرب 
 .(5)حنو ما يراه موافقا لغرن من جلب نفع أو لفع ضر   اال أو ماال

ون علن نيا م، فالنية هرة نرواة الصرال  وبرذرة فالنية حمط نظر هللا من العبد، والعبال يبعث
انرت  القبول، وأعمال العبراِل مرهونرة بصرال  النرواح، و را العامرل مرن عملره نيتره، فر نَ 
صرراحلة فعملرره صررار ولرره أجررره،  ررىت وان مل يفعلرره، مررا لام عا مرراً قاصرردًا، قررال صررلن هللا 

ل فغلبته عيناه  ىت أصبح من ألن فراشه وهو ينوه أن يقوم يصلة من اللي عليه وسلم: 
عة- ان نومره صردقة عليره -طلع الفجر وما قام الليل ما صلن َر تب له ما نوى َو قال:َ 

                                 
 (.20األشباه والنظا ر للسيوطة )ص  ( 1)

 /أ( نقال من الشاملة. 25( منتهن اآلمال )2)

ي  بد  الو ة ) خرجه( ا3)  (.1البخاره اببَ 

 (.31/ 26عمو  الفتاوى )( 4)

 (.30/ 1(، فيت القدير )30انظر األشباه والنظا ر للسيوطة )ص ( 5)
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انت فاسدة فعمله فاسد وعليه و ره، وصرال  القلرب بصرال   (1) من ربه ع  وجل وإنَ 
 العمل، وصال  العمل بصال  النية.

عناه : أال  مل العبرَد إىل العبرالة :  اإلخالص هلل يف العبالة م ¬قال الشيحم ابن عثيمني 
إال  ب هللا لعاىل ولعظيمه ورجا  ثوابره ورضروانه ، وهلرذا قرال هللا لعراىل عرن حممرد رسرول 
ررٌد َرُسرروُل اُمِا َوالاررِذيَن َمَعررُه َأِشرردااُ  َعلَررن اْلُكفارراِر  هللا صررلن هللا عليرره وعلررن آلرره وسررلم: )حُمَما

نَرُهْم لَرَراُهمْ  تَرُغوَن َفْضاًل ِمرَن اُمِا َوِرْضرَواعً(  ُرمَحَاُ  بَريرْ  (2)  29/ ® ڑرَُاعاً ُسجادًا يَربرْ
فرراملرمن يعمررل هلل ،   لد الرردنيا لبعررا ، وهررذا مررن مثرررة إخالصرره وعملرره ، ألن هللا جيا يرره 

رر* َأْو أُنْرثَرن َوُهروَ  ََ ما قال لعاىل : )َمْن َعِمرَل َصراحِلاً ِمرْن َذ ُمرْرِمٌن   سنيت الدنيا واآلخرة ،َ 
ررانُوا يَرْعَملُرروَن(  l /97 ڑ فَرَلُنْهِييَرناررُه َ يَرراًة طَيِ بَررًة َولََنْجرر ِيَرنراُهْم َأْجررَرُهْم مَِْ َسررِن َمررا ََ

هررذا وعررد مررن هللا لعرراىل ملررن عمررل صرراحلا من  ييرره هللا  يرراة طيبررة يف الرردنيا ، وأن جي يرره ف
انت م سن ما عمله يف الدار اآلخرة ، واحلياة الطيبة لشم ل وجوه الرا ة من أه جهةَ 

ََِْرجرراً   َويَرْر ُقْررُه ِمررْن َ ْيررُذ اَل َ َْتِسررُب َوَمررْن (3)   وقررال لعرراىل : )َوَمررْن يَرتاررِق اُماَ جَيَْعررْل لَررُه 
ررْل َعلَرررن اُمِا فَرُهررَو َ ْسرررُبُه(  قررال: قرررال  وعررن أنرررس بررن مالرررك À /2 ،3 ڑيَرتَرَوَا

انت اآلخرة مهه جعل رسول هللا:  هللا  ناه يف قلبه ومجرع لره هلره وألتره الردنيا وهرة  منَ 
انت الدنيا مهه جعل هللا فقره بني عينيه وفٍر عليه هله ومل أيلره مرن الردنيا  را مة، ومنَ 

 من مل لكن نيته صاحلة ، وعملره عمرال  وقال شيحم اإلسالم ابن ليمية:  (4)إال ما قدر له 
رران عملرره فاسررد، ابطررل ،   َمررا قررال لعرراىل: )إن سررعيكم لشررىت(، هررذه صرراحلا لوجرره هللا ،َ 
لها ابطلة من جنس أعمال الكفرار    فمرن أرال بعملره  رري وجره هللا ، ونروى (5)األعمالَ 

                                 
 وصههه االلباي . (1459سنن النسا ة رقم ) ( 1)

 (.19/ 21انظر  عمو  فتاوى ورسا ل العثيمني  )( 2)

ثري  ) ( 3)  (.601/ 4لفسري ابنَ 

 ( وصههه األلباي يف  صهيح الرتمذه .2465روى الرتمذه )و ( 4)

 (.169/ 28انظر  عمو  الفتاوى  )( 5)
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شيتا  ري التقرب إليه ، وطلب اجل ا  منه ، فقد أشر  يف نيته وإرالله، فال برد أن ىلرص 
برراهيم الريت أمرر هللا هبرا عبراله  هلل يف أفعاله وأقواله وإرالله ونيته، وهذه هرة احلنيفيرة ملرة إ

َلهم ، وال يقبل من أ د  ريها، وهرة  قيقرة اإلسرالم وهرة ملرة إبرراهيم الريت مرن ر رب 
 .(1)عنها فهو من أسفه السفها 

 فضل النية
، لرذا اخللرول ابجلنرة أو النرار، ولوصرله إىل ماال يبلغه بعمله ايبلغ املر  هبللنية فضل عظيم 

، ةظرلرر اإلنسران علرن اليق، و ا.ول العجيب للثواب واجل ا هة ، فاهتم العلما  ابلنياأ
انررت صررراحلة ومل ينبثررق عنهررا متابعررة للشررر  وامتثرررال ، و شررر  النيررة اوجرردهاف النيررة إذاَ 

 .ليفوامر واجتناب للنواهة فال قيمة هلذه النية

                                 
 (.135انظر  اجلواب الكايف  )ص (1)
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 .شروط العبادة وأنواع الشرك: لثانياملطلب ا
ملعرفتره واإلعبرة إليره، وحمبتره، واإلخرالص لره ...و راجتهم خلق هللا اخللق لعبالله اجلامعرة 

َهاجتهم وأعظم يف خلقه هلم وربوبيته إحهم، ف ن ذلرك لهك  م هليه يف عبال م إحه، ولهلإ
ني، وال صرال  هلرم وال فرال ، وال  هو الغاية املقصولة هلم وبذلك يصريون عاملني متهرَر

ررر ربرره فرر ن لرره معيشررة ضررنكا  نعرريم، وال لررذة برردون ذلررك  ررال، بررل مررن أعرررن ، عررن َذ
ال   (1)عمررل عمررال لرريس عليرره أمرررع فهررو رل  شررروط  مررن ولكررة لكررون العبررالة مقبولررة هلررا

فال لكون عبالة مقبولة  ،قوام للعبالة إال هباك النية اخلالصة وموافقة السنة شرط يف قبوهلا
ا أَررب أو ،إال ابجتماعها أصرغر  سرب مرا  ف خالص النيرة بردون إخرالص فيره يكرون شرَر

ران الباعرذ علرن العمرل مرن أصرله هرو إرالة  رري هللا فنفراٍ، نقص مرن اإلخرالص  ،فر نَ 
ران  ان الباعذ عليه أوال إرالة هللا والدار اآلخررةَ  ان لخل الرح  يف ل يني العمل َو وإنَ 

ا أصغر  سبه  ىت إذا  لب عليه التهق ابألَرب َثريا من املسلمني يقرع يف ، لذا جند شَر
ونه يصلة ، وقد برني ذلرك النريب ال فيمرا عرن أر سرعيد، قرال:   خررج علينرا  ‘شر  معَ 

ر املسرريح الرردجال ، فقررال:  ‘رسررول هللا  م اررا هررو أخررو  علرريكم  وحنررن نتررذَا أال أخرررَب
عنررده مررن املسرريح الرردجالإ، قررال: قلنررا: بلررن، فقررال: الشررر  اخلفررة، أن يقرروم الرجررل 

فقرد يقرع املرر  يف الشرر  وهرو يصرلة ،  (2) ر رجليصلة ، في ين صالله، ملا يرى من نظ
مرررن  يرررذ يررردره ، أو ال يررردره   وأن اإلنسررران إذا أرال بعملررره الصرررار الررردنيا ومل ختطرررر 

وعررن أر بررن   ،اآلخرررة لرره علررن ابل: مل يصررح عملرره، ومل يقبررل منرره،  ررىت يريررد برره وجرره هللا
عرررة والررردين والنصرررر بشرررر هرررذه األمرررة ابلسرررنا  والرف : ‘قرررال: قرررال رسرررول هللا  ¢َعرررب 

والتمكررررني يف األرن، فمررررن عمررررل مررررنهم عمررررل اآلخرررررة للرررردنيا، مل يكررررن لرررره يف اآلخرررررة 
من الواجباأ ا.تماأ، ومن أهم املهماأك أن يعر  العبرد معرىن الشرر  وخطرره ، لذا (3) نصيب

                                 
   يف األقضية، ابب نقت األ كام الباطلة.1718/  1343/ 3(  مسلم  1)

 (  سنه األلباي يف  صهيح ابن ماجة  4204رواه ابن ماجة )( 2)

 ( .2825صههه األلباي يف  صهيح اجلامع  )(20715مام أمحد )روى اإل( 3)
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، ومررا هررة ترره قيقالشررر  ، فمررا هررو وأقسررامه  ررىت يررتم لو يررده، ويسررلم إسررالمه، ويصررح إ انرره
 .هإأقسام

يقرال: أشرر  بينهمرا ، الشر  يف اللغة: اختراذ الشرريك يعرين أن جُيعرل وا ردًا شرريكاً آلخرر
 .إذا جعلهما اثنني، أو أشر  يف أمره  ريه إذا جعل ذلك األمر الثنني

وأمرا يف الشررر : اختراذ الشررريك أو النررد مرع هللا جررل وعرال يف الربوبيررة أو يف العبررالة أو يف 
 األمسا  والصفاأ

لررذا  رن هللا لعرراىل عرن اخترراذ األنرردال وذم الرذين يتخررذو ا مررن  كهررو: النظرري واملثيررلوالنرد 
ثرررية مررن القرررآن فقررال لعرراىل: )فَررال َهَْعلُرروا ُِمِا أَنْررَدالًا َوأَنْرررُتْم لَرْعَلُمرروَن(  لون هللا يف آحأَ 

من مراأ وهرو يردعو مرن لون هللا نردا  قال :  ‘ويف احلديذ أن النيب  22/  ̂ ڑ
 . (1)النار  لخل

، وقرد ال رج مرن امللرةقد ىرأقسام الشر : للت نصوص الكتاب والسنة علن أن الشر  
مرررن امللرررة، ولرررذا اصرررطلح العلمرررا  علرررن لقسررريمه إىل قسرررمني: شرررر  أَررررب، وشرررر   ىررررج
 .هلما رلعري  ِتص، وهذا أصغر

ه وأمسا رره الشررر  األَرررب: أن يصررر  لغررري هللِا مررا هررو حمررت  ررق هللا مررن ربوبيترره وألوهيترر
شررر  عباررال األو ن واألصررنام وعباررال القبررور ، وصررفاله وهررذا الشررر  اترة يكررون ظرراهرًا :َ 

لني علن  ري هللا مرن اآلهلرة املختلفرة ، واألمواأ والغا بني شر  املتَو واترة يكون خفيًا :َ 
هم أَررب ىررج مرن امللرة وىلرد صرا به يف ان شرَر فر املنافقنيك ف  م وإنَ  شر  َو  ، أوَ 
ون يف  النارك إال أنه شر  خفة، أل م يظهرون اإلسالم وىفون الكفر والشر  فهم مشرَر
اعتقررال أن هنررا   مررا أن هررذا الشررر  اترة يكررون يف االعتقررالاأكَ  البرراطن لون الظرراهركَ 

، أو اعتقرال (2)من ىلق أو  ة أو  يت أو  لك أو يتصر  يف هذا الكرون مرع هللا لعراىل

                                 
 (.92( ومسلم )4974رواه البخاره ) ( 1)

َمررا يرردعون اصررهاب لوراأ العلرروم ال ا فررة الررذين يرردعون ان الكررون لرره لثررري علررن االنسرران وانرره يبررذ (  2)
 احلديثة للبا ثة. طاقاأ وان االنسان يستطيع ان يصنع قدره، انظر الطاقة الكونية يف الوثنياأ
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اعررة مطلقررة مررع هللا، فيطيعونرره يف  ليررل مررا شررا  و رررمي مررا شررا  ولررو  أن هنررا  مررن يطررا  ط
مررا  َرران ذلررك ِالفررا لرردين الرسررل، أو الشررر  ابهلل يف ا.بررة والتعظرريم، من ُ ررب ِلوقرراَ 
 ررب هللا، فهررذا مررن الشررر  الررذه ال يغفررره هللا، وهررو الشررر  الررذه قررال هللا فيرره: )َوِمررَن 

ُهربِ  اُمِا ۖ(  النااِ  َمن يَرتاِخُذ ِمن ُلونِ  أو اعتقرال  165/  ̂ ڑاُمِا أَنَدالًا  ُِبُّونَرُهْم ََ
َمرن لعرا أو اسرتغاث أو ،  ، واترة يكرون يف األقروال(1)أن هنرا  مرن يعلرم الغيرب مرع هللا 

ان هذا الغري نبيا أو وليا  ¸استعان أو استعاذ بغري هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا  ك سوا َ 
ِجنِ ياًّ، أو  ري ذلك من املخلوقاأ ، ف ن هذا من الشرر  األَررب املخررج مرن أو َمَلكا أو 

َمن يذبح أو يصلة أو يسجد لغري هللا، ك  ألفعالاب ، وقد يكونَمن استه أ ابلدين،  امللة
مرن  م إليهرا، َو أو يسن القوانني اليت لضاهة  كم هللا ويشرعها للنرا ، ويلر مهم ابلتهرَا

ن املرمنني، وحنو ذلرك مرن األفعرال الريت لنرايف أصرل اإل ران، ظاهر الكافرين وعصرهم عل
لررره مرررن الشرررر  األَررررب والرررذنب العظررريم الرررذه ال يغفرررر، وختررررج فاعلهرررا مرررن ملرررة  فهرررذاَ 

 اإلسالم، نسأل هللا عفوه وعافيته.
رران وسرريلة إىل الشررر  األَرررب، أو ورل يف النصرروص أنرره  الشررر  األصررغر: ررل مرراَ  وهرروَ 

مررن جهررة  وهررذا يكررون يف الغالررب مررن جهتررني:، لشررر  األَررربشررر ، ومل يصررل إىل  ررد ا
تعليرق الَكر ِ  واخلرر  وحنرو ذلرك  التعلق ببعت األسباب الريت مل أيذن هللا جرل وعرال هبرا،َ 
علن أ ا سربب للهفرا أو أ را لردفع العرني وهللا لعراىل مل جيعلهرا سربباً لرذلك ال شررعاً وال 

احلل   من جهة لعظيم بعت األشيا  التعظيم، و قدراً  الذه ال يوصلها إىل مقام الربوبية،َ 
قول: لوال هللا وفالن، وأشباه ذلك  .بغري هللا، َو

وقرد وضررع العلمررا  ضروابط وقواعررد يتميرر  هبرا الشررر  األَرررب عرن األصررغر عنررد وروله يف 
 النصوص الشرعية فمن هذه الضوابط:

 .صرا ة علن أن هذا الفعل من الشر  األصغر‘أن ينص النيب  -1

                                 
الرافضة و الة الصوفية والباطنية عموما ،  يرذ يعتقرد الرافضرة يف أ مرتهم أ رم يعلمرون الغيرب ، و 1) َرذلك يعتقرد الباطنيرة ( وهذا يكثر لدى بعت الفٍر املنهرفةَ 

 .والصوفية يف أوليا هم حنو ذلك
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 .لفا الشر  يف نصوص الكتاب والسنة منكاراً  أن يرل -2
أن يفهم الصرهابة مرن النصروص أن املررال ابلشرر  يف هرذا املوضرع هرو األصرغر  -3

، وألراهررم ¸لون األَررب، وال شرك أن فهرم الصررهابة معتررب، فهرم أعلررم النرا  بردين هللا 
 .اقصول الشار 

صررول برره األصررغر لفررا الشررر  أو الكفررر اررا يرردل علررن أن املق ‘أن يفسررر النرريب  -4
 .وليس األَرب

لبس احللقة واخليط والتما م وحنرو ذلرك مرن األعمرال  والشر  األصغر اترة يكون ظاهرًاَ 
يسري الرح ، واألقوال َأن يعتقرد يف ،  َما أنه اترة يكون ابالعتقالاأ،  واترة يكون خفياًَ 

تقررد يف شررة  أو يع ،شررة  أنرره سرربب جللررب النفررع ولفررع الضررر ومل جيعلرره هللا سرربباً لررذلك
ررة، وهللا مل جيعررل فيرره ذلررك ررذاك ،  واترة يكررون ابألقرروال، الرَب ررذا َو َمررن قررال مطرررع بنررو َ 

_ألنره مرىت مرا اعتقرد ا را لسرتقل  ،رلون أن يعتقد أن النجوم هة اليت لستقل إبن ال املط
ررب_، أو  لرر  بغرري هللا لون أن يعتقرد لعظريم ا.لرو  برره  منر ال املطرر  رول إىل شرر  َا

َمررن يعلِ ررق التمررا م أو ،  واترة يكرون ابألفعررال، اواله هلل ، أو قررال مررا شررا  هللا وشررتتومسر
ل من أثبرت سربباً لشرة  وهللا مل  يلبس  لقة أو خيطا وحنومها لرفع البال  أو لفعه، ألنَ 

 .جيعله سببا له شرعا وال قدرًا، فقد أشر  ابهلل
، فرُيهكم مَررب ِررج مرن اإلسرالفهرو أن الشرر  األ وأما الفٍر بينهما مرن  يرذ احلكرم:

رافرًا مرلرداً  وأمرا الشرر  األصرغر ، علن فاعله ابخلروج من اإلسالم واالرلدال عنره فيكرونَ 
فال ىرج من اإلسرالم، برل قرد يقرع مرن املسرلم ويبقرن علرن إسرالمه،  رري أن فاعلره علرن 

 .خطر عظيم
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 .املطلب الثاني: حقيقة النية، وارادتها، وحملها
مرا قرال النريب صرلن هللا النية يف اإلس الم أمرها عظيم، وهة رو  األعمال، وهبرا صرال  األعمرال،َ 
والنيررة حملهررا القلررب، فلررو لفررا   (1)إمنررا األعمررال ابلنيرراأ، وإمنررا لكررل امرررم مررا نرروى عليرره وسررلم: 

قرال النرووه رمحره هللا لعراىل:  أمجرع ، بلسانه  لطا خال  ما يف قلبه فاالعتبار اا ينروه ال ارا لفرا
ثررة فوا رده وصرهته...    قرال:  قرال مجراهري العلمرا   املسلمون علن عظم موقع هذا احلرديذ، َو
ور، ولنفرة مرا سرواه ، من أهل العربية واألصول و ريهم: لفظرة )إمنرا( موضروعة للهصرر، لثبرت املرَذ

َانرت برال نيرة وقرال ابرن رجرب   (2) فتقدير هذا احلديذ: إن األعمال  سب بنية، وال  سب إذا 
إخبار أنه ال  صل له من عملره إال مرا   وإمنا لكل امرم ما نوى  رمحه هللا لعاىل:  وقوله بعد ذلك:

نواه به، ف ن نوى خرريا  صرل لره خرري، وإن نروى بره شررا  صرل لره شرر، ولريس هرذا لكريررا حمضرا 
للجملررة األوىل، فرر ن اجلملررة األوىل للررت علررن أن صررال  العمررل وفسرراله  سررب النيررة املقتضررية 
إلجياله، واجلملة الثانية للت علن أن ثواب العامل علن عمله  سب نيته الصاحلة، وأن عقابه عليه 
 سب نيته الفاسدة، وقد لكون نيته مبا ة، فيكون العمل مبا ا، فال  صل له ثرواب وال عقراب، 

ثررواب فالعمررل يف نفسرره صررال ه وفسرراله وإاب ترره  سررب النيررة احلاملررة عليرره، املقتضررية لوجرروله، و 
العامل وعقابه وسالمته  سب النية اليت هبا صار العمل صاحلا، أو فاسدا، أو مبا ا وقال ابن القيم 

، ال يتصرور انفكرا   (3)رمحه هللا لعاىل:  النية قصرد فعرل الشرة ، فكرل عرا م علرن فعرل فهرو عويره
م ألفعرال اإلنسران ذلك عن النية ف نه  قيقتها، فرال  كرن عردمها يف  رال وجولهرا، فالنيرة أمرر ال  

 ،ولو أرال إخال  أفعاله االختيارية عن نيته لعج  عن ذلك ،املقصولة، ال  تاج إىل لعب وال  صيل
لفره هللا عر  وجرل الصرالة والوضرو  بغرري نيرة لكلفره مرا ال يطيرق، وال يردخل  رت وسرعه ،  (4)ولوَ 

واحلديذ يدل علن أن األعمال ك النية ال  ول املعصية لعمل صار وجيب التنبه هنا إىل أمر هام أن
ال لصح إال مع وجول النية، وأن النية لرثر يف العمل، فتهو ل املبا  إىل قربة وطاعة، و رول الطاعرة 

                                 
 (.1907رواه ومسلم ) ( 1)

 (.13/47شر  مسلم، للنووه ) ( 2)

 .(3/91(، وينظر: إعالم املوقعني )1/65)امع العلوم واحلكم ج ( 3)
 (.1/137إ اثة اللهفان من مصا د الشيطان ) ( 4)
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ما يظن ذلك  من يفعلها رح  ومسعة أو ألجل الدنيا، لكنها ال  ول املعصية إىل مبا َ  إىل معصية،َ 
مال إىل:  معاص، وطاعاأ، ومبا اأ، ولثرري النيرة يف انقسام األعيف  (1)قال الغ ايل، بعت النا 

ذلك: القسم األول: املعاصة، وهة ال لتغري عن موضعها ابلنية، فال ينبغرة أن يفهرم اجلاهرل ذلرك 
َالرذه   إمنا األعمال ابلنياأ من عموم قوله عليه السالم:  فيظن أن املعصرية لنقلرب طاعرة ابلنيرة، 

، أو يطعم فقرياً من مال  ريه، أو يبين مدرسة أو مسرجداً أو رابطراً يغتاب إنساعً مراعاة لقلب  ريه
ونرره ظلمرراً وعرردواعً  لرره جهررل، والنيررة ال لرررثر يف إخراجرره عررنَ  اررال  رررام، وقصررده اخلررري، فهررذاَ 
ومعصررية، بررل قصررده اخلررري ابلشررر علررن خررال  مقتضررن الشررر ، شررر آخررر، فرر ن عرفرره فهررو معانررد 

رل مسرلمللشر ، وإن جهلره فهرو عراص جبهلره إىل أن قرال: فر ذن ، ك إذ طلرب العلرم فريضرة علرنَ 
ىرتص مررن األقسررام الثالثرة ابلطاعرراأ واملبا رراأ لون   إمنرا األعمررال ابلنيرراأ قولره عليرره السررالم: 

املعاصةك إذ الطاعة لنقلب معصرية ابلقصرد، واملبرا  ينقلرب معصرية وطاعرة ابلقصرد، فأمرا املعصرية 
 فال لنقلب طاعة ابلقصد

 يةأهمية الن
النيررة  ِ ررول املبا رراأ إىل طاعرراأ وقرررابأ، فلهررذا ينبغررة العنايررة واالهتمررام هبررا، وجعلهررا هلل لعرراىل، 
خالصة من شوا ب الرح  والسمعة وال شك أن لصهيح النيرة، واستهضرارها يف بدايرة العمرل، مرن 

ار صررال  أعظررم مررا ينبغررة أن يشررتغل برره العابررد، فرر ن عليهررا مرردار قبررول العمررل أو رله، وعليهررا مررد
 القلب أو فسالهك ف ن القلب ال يصلح إال من يكون عمله وسعيه هلل خالصا مما سواه.

 النية من العلم والعملمكان 
ررا  ع  ررة القلررب ، أو  وجهررة القلررب ، أو  يظهررر لنررا أنا حمررل النيررة القلررب، فقررد عرافهررا بعضررهم م ا

 ، و الة(2)الشريعة علن أنا القلب حمل النية  قصده ، أو  انبعاثه  وقد نقل ابن ليمية الفٍا علما  
نه، والعمل يتبعه، ألنه مثرله وفرعها  .لقلب يكتنفها أمران: علم وعمل، العلم يَرْقُدمه، ألنه أصله وَر

 متعلقان: اهل نية الة ال بدا منها إلجيال الفعل، والنية فال

                                 
 (.4/368(  ا يا  علوم الدين )1)

 (.18/262عمو  الفتاوى )(  2)
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راهلوه  ه نيةاألول: الفعل املرال  قيقه، فال إىل السرجول مرثال، ف نره اترة يكرون بقصرد،  عله اختيارحَ 
 .واترة يسقط اإِلنسان علن وجهه بصرعة أو صدمة

ران مرن أجلره الفعرل، والقصرد يكرون اعرىن العل رة الريت وجرد الفعرل مرن أجلهرا،  الثاي: املعىن الرذهَ 
م فيكون القصد هنرا االنبعراث إلجابرة الرداعة والباعرذ، فالرذه يقروم ِترارا قرد يكرون قصرده القيرا

ا رتاما إلنسان قالم، وقد يقصد الوقو  لعظيما هلل يف الصالة، وقد يقصد لناول شة  ما، فالقيام 
 .ال ىلو عن ابعذ يدعو إىل  قيقه، فالقصد هنا إجابة ذلك الداعة ا.ر  إىل الفعل

ررة يتهقررق القصررد اعنييرره، فالقصررد إىل الفعررل ال يكررون مررا مل يكررن الفعررل املرر رال والعلررم ال بررد منررهَ 
ي  يتألن منه أن يقصد ذلكإ وعا وسجولاَ   .معلوما، فالذه ال يعلم أنا يف الصالة وقوفا وَر

والقصد اعىن الباعذ يستدعة العلم أيضا، ف نا الغرن إمنا يكرون ابعثرا يف  رقِ  مرن علرم الغررن، 
 .(1)التعظيمفمن ال يعلم معىن اال رتام والتعظيم ال  كنه أن يقوم لغريه علن نياة اال رتام و 

َانررت  واملخطرر األعمررال الصررالرة مررن اانررون واملعترروه  والسرراهة والغافررل والنررا م ال يُعترردُّ هبررا إن 
َانت معاصة، فالذه يستمع القرآن بغرري قصرد االسرتما  ال يثراب  طاعاأ، وال يعاقب عليها إن 

 (.2)علن استماعه، والسامع للمهرام من الكالم من  ري قصد ال عقوبة عليه
نيررة مسررتهبة، لتهصرريل ، و : نيررة مفروضررة، وال لصررح العبررالة إال هبررا، النيررة نوعرراناأأنرروا  النيرر 

األجررر والثررواب، وهررذه الرريت يغفررل عنهررا بعررت النررا ، وهررة استهضررار النيررة يف املبا رراأ، لتكررون 
ما قال صلن هللا عليه وسلم:  َأن أيَل ويشرب وينام بنية التقوه علن الطاعة،َ  طاعاأ وقرابأ، 

وقرال معراذ   (3)نك لن لنفق نفقة لبتغة هبا وجه هللا إال أجرأ عليها  ىت ما هعل يف فم امرألركإ 
مرا أ تسرب قروميت  فكران رضرة هللا عنرره (4)رضرة هللا عنره:  أمرا أع فرأعم وأقروم فأ تسرب نروميتَ 

ما  تسبه يف قيام الليل، ألنه أرال ابلنوم التقوه علن العبال  .ة والطاعة تسب األجر يف النوم،َ 

                                 
 .(365/ 4إ يا  علوم الدين ) ( 1)
 (.66) مقاصد املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني األشقر ( 2)

 (.56رواه البخاره )  (3)

 (.4088رواه البخاره ) ( 4)
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والررذه يعررني علررن استهضررار هررذه النيررة: التررأي والترردبر وعرردم العجلررة، فيفكررر اإلنسرران فيمررا أيد 
 ويذر، و اسب نفسه قبل العمل، فينظر هل هو  الل أو  رام،   ينظر يف نيته: ماذا أرال بذلكإ

َان ذلك  لما  ره أمر ا نلعافكلما  اسب نفسه، وعولها النظر قبل العمل،َ  لنية،  ىت يصري لتَذ
ذلك ملكة له، وعالة يعتالها، فال ىرج وال يدخل، وال أيَل وال يشرب، وال يعطة وال  نرع، إال 

 وله نية يف ذلك، وهبذا لتهول عامة أوقاله إىل أوقاأ عبالة وقربة.
 ةني رر َانررت فرر نْ صررري اترة  رامررا، واترة  ررالال، وصررورله وا رردة، تيف الفعررل، فختتلرر   ةرثر املررالنيررة و 

 فهرذا¸  هللا لوجره خالصرة  رري العامرل نية َانت صار، وإن عملٌ  العمل فهذا¸  هلل خالصة العامل
َالرذبح مرثال، ف نره  رل احليروان إذا ذبرح ألجرل صرار،   عمل صورة صورله َانت وإن فاسد عملٌ 

له فتهررم عل، هللا، و رمه إذا ذبح لغري هللا، والصورة وا دة يره، ولنفسره والرجل يشرته اجلارية ملَو
ترراب الرررو :  الشررة  الوا ررد لكررون صررورله  فتهررل لرره، وصررورة العقررد وا رردة، وقررال ابررن القرريم يفَ 
ررل والعجرر ، والرجررا والتمررين، واحلررب هلل  وا رردة، وهررو ينقسررم إىل حممررول ومررذموم، فمررن ذلررك التَو

والعلرو يف  واحلب مع هللا، والنصح والتأليب، و رب الردعوة إىل هللا و رب الرحسرة، وعلرو أمرر هللا
األرن، والعفرررو والرررذل، والتواضرررع واملهانرررة، واملوجررردة واحلقرررد، واال ررررتا  وسرررو  الظرررن، واهلديرررة 

رل مرا ، والرشوة، واإلخبرار ابحلرال والشركوى، والتهردث ابلرنعم شركرا والفخرر هبرا فر ن األول مرنَ 
ر حممول، وقرينه مذموم، والصورة وا دة، وال فاٍر بينهما إال القصد    (.1)َذ

ال يتعلُمرُه إال لُيصريب بره  - ¸ -: )من لعلم علماً ما يُبتغرن بره وجره هللا -‘-ال النيب وق
 .(2)عرضاً من الدنيا مل جيد َعْر  اجلنة يوم القيامة( يعين ر ها 

يرفعه: )ال لعلامروا العلرم لُتبراهوا بره العلمرا ، وال لتمراروا بره السرفها ،  - ¢ -وعن جابر 
وا به ااالس  (.(3) ، فمن فعل ذلك فالنار الناروال لتخري 

                                 
 / ب(.20(، نقال عن منتهن اآلمال )71املرجع السابق ص ) ( 1)

تاب العلرم، ابب: يف طلرب العلرم لغرري هللا )(  2) (، وصرههه األلبراي يف 3664(، بررقم )323/ 3ابو لاول،َ 
 (. 48/ 1صهيح سنن ابن ماجه )

(، وصرههه األلبراي يف صرهيح سرنن 254(، بررقم )93/ 1ابلعلرم والعمرل بره، )ابن ماجه، ابب االنتفرا   ( 3)
 ابن ماجه.
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: )ال لعلامرروا العلررم لررثالث: لُتمرراروا برره السررفها ، وُهرراللوا برره - ¢ -وقررال ابررن مسررعول 
العلما ، ولتصرفوا به وجوه النا  إليكم، وابتغوا بقرولكم مرا عنرد هللاك ف نره يردوم ويبقرن، 

 .(1) وينفد ما سواه(
أن العربة ليسرْت يف صرورة علن صورله ف فتختل  نتيجة العمل علن  سب العمل وليس

ما قرال ، العمل فراا يكون من يتصد ٍ بشة  قليل مع ني ة صاحلة ينال به أجرًا عظيماً،َ 
:  القوا النار ولو ِبِشقِ  متررة، فمرن مل جيرد فبكلمرة طيِ برة ، فالعمرل القليرل مرع اإلخرالص ‘

ثريًا لكن فا دله قليل ثريًا، وراا يكون العملَ  ة أو ليس فيه فا ردة أصراًل نظررًا لني رة يكونَ 
م وأمررروالكم، وإمنرررا ينظرررر إىل قلررروبكم ‘عاملررره، وهلرررذا يقرررول  :  إن هللا ال ينظرررر إىل صررروَر

إىل القلررروب واألعمرررالك أعمرررال القلررروب مرررن املقاصرررد  ´وأعمرررالكم ، فمهرررل نظرررر هللا 
 .نية العاملوالني اأ، وأعمال اجلوار  أيضاً، فالعربة ليست بصورة العمل وإمنا هة ب

 والقطيفررررة والرررردرهم الرررردينار عبررررد  لعررررس: -وسررررلم عليرررره هللا صررررلن- هللا رسررررول قررررال
فرة احلرديذ لليرل علرن الفرٍر برني ف (2) يررنَ  مل يُعرطَ  مل وإن رضة، ُأعِطة إنْ  واخلميصة،

ررر عبرردين: وا رردًا  العبررد الررذه يعمررل لوجرره هللا والعبررد الررذه يعمررل ألجررل الرردنيا، ألنرره َذ
يا ووا رردًا يعمررل ألجررل اآلخرررة، فالررذه يعمررل ألجررل الرردنيا إن ُأعطررة يعمررل ألجررل الرردن

رضة، وإن مل يُرْعَط مل يرَن، هذه عالمته، خبال  املررمن ف نره ال يررث ِر عليره العطرا  وعردم 
العطا  لإل ان الذه يف قلبه، فاحلديذ فيه: الفٍر بني من يعمل من أجل هللا ومن يعمرل 

إال الدنيا قد لنقلب عليه األمور، وال يستطيع اخلالص  الذه ليس له همف ، ألجل الدنيا
ة، خبال  احلرا م اذه ال  مره الردنيا ، برل أرال اآلخررة ومل يرنس  من ألىن أذية وهة الشَو

 .نصيبه من الدنيا، وقنع اا قدره هللا له

                                 
(، و سررنه األلبرراي يف 260(، برررقم )96/ 1ابررن ماجرره عررن أر هريرررة، ابب االنتفررا  ابلعلررم والعمررل برره، )(  1)

 (.48/ 1صهيح ابن ماجه )

تاب اجلهال )( 2)  (.2886رواه البخارهَ 
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مسة العبد الذه يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدًا هلا، وهرذا يقتضرة الشرر ، ‘النيب جند 
يكون شر  ما مل يصل هبا إىل  د الشر ، ولكنها نرو  آخرر ىرل ال كنه يف  ق املرمن ول

ينقِ ص ف (1) وحمبة أعمال اخلري – ¸ –ابإلخالص، ألنه جعل يف قلبه حمبة  امحت حمبة هللا 
لو يده ويبطل أعمالره الريت خالطهرا هرذا القصرد السرة ، ألنره جعرل عمرل اآلخررة وسريلة 

 لعمل الدنيا.
انت اآلخرة مه رُه جعرل هللا  َكفال هللا ابلسعالة ملن عمل هلل، فعن أنس يرفعه: وهلذا لَ  منَ 

انررت الرردنيا مهرره جعررل هللا   نرراه يف قلبرره، ومجررع لرره هلرره، وألترره الرردنيا وهررة را مررة، ومررنَ 
َر له  . (2) فقره بني عينيه، وفراٍ عليه هله، ومل أيله من الدنيا إال ما ُقدِ 

 ين، فالتوكل جيمع شيئني:"التوكل جيمع األمر
االعتمررال علررن هللا، واإل رران منررره مسرربب األسررباب، وأن قَررَدره عفرررذ، وأنرره قَرردار األمرررور 

تبها   .، ولعاطة األسباب´وأ صاها َو
هللا خالقهرررا ومقررردرها، واإلسرررالم لررريس فيررره  واألسرررباب هرررة مجيرررع اخللرررق ومسرررببهاك وهرررو

مسررببها، ولريس فيره قطرع األسررباب اعتمرال املسرلم علرن األسرباب مررع  رت الطرر  عرن 
:   وممررا ينبغررة أن يعلررم: مررا قالرره - ¬ –والتخلررة عنهررا، قررال شرريحم اإلسررالم ابررن ليميررة 

طا فة من العلما ، قالوا:   االلتفاأ إىل األسباب: شر  يف التو يرد، وحمرو األسرباب أن 
، وإمنررا لكررون أسررباابً: نقررص يف العقررل، واإلعررران عررن األسررباب ابلكليررة: قررد  يف الشررر 

ل، والرجا : معىن يتأل  من موجب التو يد، والعقل، والشر    . (3)التَو
وبيان ذلك : أن االلتفاأ إىل السبب هو اعتمال القلب عليه ، ورجاؤه ، واالستنال إليره 
ا  ،  ، ولرريس يف املخلوقرراأ مررا يسررتهق هررذا ك ألنرره لرريس مسررتقالًّ ، وال بررد لرره مررن شررَر

                                 
 (. 460َتاب التو يد البن عثيمني )القول املفيد علن  (  1)

تررراب صرررفة القيامرررة، ابٌب:  ررردثنا قتيبرررة، ) (2) (، وصرررههه األلبررراي يف 2465(، بررررقم )4/642الرتمرررذه،َ 
 (.950األ اليذ الصهيهة، )

 ( . 169/  8انظر عمو  الفتاوى ) (  3)
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لره : فر  ن مل يسرخِ ره مسربِ ب األسرباب : مل يسرخار ، فعلرن العبرد أن وأضدال ، ومع هذاَ 
يكون قلبه معتمدًا علن هللا ، ال علرن سربب* مرن األسرباب ، وهللا ييسرر لره مرن األسرباب 
انت األسباب مقدورة له ، وهو مأمور هبا : فَرَعَلها ،  ما يصلهه يف الدنيا واآلخرة ، ف نَ 

ررل علررن هللا ، وَمررن لررر  األسرربا   (1)ب املررأمور هبررا : فهررو عرراج  ، مفرررط ، مررذموممررع التَو
وال يتوقرر  رٍ  العبررد علررن ذلررك السرربب املعررني ، بررل يفررتح لرره سرربباً  ررريه أ سررن منرره ، 
لهرا أن جيعرل فضرل ربره ، والطمرع  وأنفع ، وراا فتح لره عردة أسرباب ، فعليره يف أ والرهَ 

ون ابلرجرا  ك فر ن هللا يقرول يف برِ ه : نصرب عينيره ، وقبلرة قلبره ، ويكثرر مرن الردعا  املقرر 
أع عنررد ظرررن عبررده ر ، فرر ن ظرررنا ر خررريًا فلررره ، وإن ظررن ر شرررر ًا  علررن لسرران نبيررره : 

لرون علرن  يقرول:  ‘، إنه مسرع نريب هللا ¢و ديذ ُعَمَر ْبَن اخْلَطااِب   (2) فله لرو أنكرم لتَو
ما يرٍ  الطري لغدو مخاصا ولرو  بطاع له لر قكمَ   .(3) هللا  ق لَو

اإلنسان من هم و رم: إمنرا هرو بسربب معراص* هرو مرلكبهراك فر ن هللا لعراىل  بما يصيوأن 
انررت هررذا  الرره، قررال اإلمررام ابررن قرريم اجلو يررة  :  ومررن - ¬ –قررد يعجررل ابلعقوبررة ملررنَ 

: ما يلقيه هللا سبهانه من الرعب، واخلو  يف قلب -أه: املعاصة والذنوب  –عقواب ا 
 . (4)اً مرعوابً، ف ن الطاعة  صُن هللا األعظم العاص، فال لراه إال خا ف

                                 
 ( . 529،  528/  8املصدر السابق ) (  1)

 (.85ليسري اللطي  املناان ) انظر،( 3386( رواه أمحد، وصههه األلباي يف صهيح الرت يب )2)

ل علن هللا ) (  3) تاب ال هد، ابب يف التَو  .(2344(، رقم: )4/573أخرجه الرتمذه،َ 
 ( . 50انظر، اجلواب الكايف  )( 4)
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 الثاي: األعمال اقاصدها. املبهذ
 أنواع االعمالاملطلب األول: 

االسرتغفار قرال  هنا  أعمال أجورها عند هللا عظيمة ، ولكن هلا  ظوظ للرنفس ابلردنيا،َ 
ررراَن َ فارررارًا  يُرْرِسررر رررَما  َعلَرررْيُكم مِ ْدرَارًا َوُ ْرررِدْلَُْم هللا:)فَرُقْلرررُت اْسرررتَرْغِفُروا رَباُكرررْم ِإنارررُه ََ ِل السا

فتختلرر   ،æ ڑ 12-10مَِْمررَوال* َوبَنِررنَي َوجَيَْعررل لاُكررْم َجنارراأ* َوجَيَْعررل لاُكررْم أَنْرَهررارًا(
يف اجلنرة  ةوالر بر مقاصد النا  بعمل للك االعمال الصراحلة فهنرا  مرن يعملهرا لوجره هللا

وصرن  يبتغرة وجره هللا وثرواب الردار ، ار ومرا يقررب منهراواهلرب من النرإليها، وما يقرب 
وصرن  يبتغرة ، اآلخرة ابلقصد األول، استهضر الثواب الدنيوه والثرواب األخرروه معراً 

ل وجه وال يريد وجه هللا،   وهذه لنقسم إىل اقسام:بعمله ونيته الدنيا منَ 
ا، وأراله ومل يُررل القسم األول: أن يكون العمل الرذه عملره، واستهضرر فيره ثرواب الردني

ر ثررواب الرردنيا، مثررل: الصررالة، والصرريام، وحنررو ، ثررواب اآلخرررة مل يُر ررب الشررر  فيرره بررَذ
 .ذلك من األعمال والطاعاأ

ر ثرواب هلرا يف  والقسم الثاي: أعمال رلاب الشار  عليها ثواابً يف الردنيا، ور ارب فيهرا برَذ
َمْن َسراُه َأْن يُرْبَسَط لَرُه يف ِرْ ِقرِه، َأْو ): صلن هللا عليه وسلم صلة الر م، وقد قالَ  الدنيا،

 ررني يعمررل هررذا  -فهررذا النرو  إذا استهضررر يف عملرره ، يُرْنَسرَأ لَررُه يف أَثَرررِِه، فَرْلَيِصررْل َرمِحَررُه(
استهضر ذلك الثرواب الرد نيوهك وأخلرص هلل يف العمرلك ومل يستهضرر الثرواب  -العمل 

 .األخروه  
 لذين يعملون األعمال ألجل الرح .أهل الرح ، ا الثالذ:القسم 

انرت أجورهرا الدنيويررة، فر ال جيرو  أن يعمرل اإلنسران عبررالة يبتغرة هبرا  رري وجرره هللا مهمراَ 
، وإال فالعمل  بط، فعلن العبد أن ينوه بعملره وجره هللا، وأمرا اآلخرر فسيهصرل لره لبعراً 
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اخلررري،  مررده أنرره  سررتل عررن الرجررل يعمررل العمررل مررن ‘جررا  يف  ررديذ أر ذر عررن النرريب 
 .(1)النا  عليه، فقال: للك عاجل بشرى املرمن

 للدنيا: العمل جواز شروط
أ دها: أن ال يقصدوا بذلك الدنيا لذا ا، بل يتخذو ا وسريلة للعمرل يف احلقرول النافعرة 

 للخلق.
الثاي: أن من أرال النفع الدنيوه يدخل بنيرة النفرع األخرروه وال يررثر عليره مرا  صرل لره 

 نفع فيما بعد.من ال
الثالررذ: أن اإلنسرران إذا أرال بعملرره احلسررنيني  سررىن الرردنيا، و سررىن اآلخرررة فررال شررة  
ََِْرجررراً   َويَرْر ُقْرررُه ِمرررْن َ ْيرررُذ ال  عليررره يف ذلررركك ألن هللا يقرررول: )َوَمرررْن يَرتارررِق اُماَ جَيَْعرررْل لَرررُه 

ِإنا اُماَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اُماُ ِلُكلِ  َشرْة * قَرْدرًا(  َ َْتِسُب َوَمْن يَرتَرَوَاْل َعَلن اُمِا فَرُهَو َ ْسُبهُ 
 ، وهذا لر يب يف التقوى ممر لنيوه.À/2 -3 ڑ

 عمال للدنياأنواع األ
طلب اإلنسان أن يوسع عليه يف ر قه، وإرالله لذلك ال  رج فيهك ألنه طلب ألمرر أوال: 

رران طلبرره مسررتهبا مشررروعا،  مررن األمررور املبا ررة، وإذا طلررب ذلررك لينفررق يف سرربيل هللاَ 
خبال  من يطلب ذلك لكثرا و حلة و رصا علن الدنيا و ينتها فهذا مرذموم، و ظره مرن 

 .الذم بقدر ما يرله ذلك إليه من اإل 
قول الرجل   هذا مايل ورثته عرن أجرداله   لريس مرن الشرر ك ألنره أثبرت السربب  نيا: 

 الشرعة والقدره
ك لكربا علن اخللرق ولعاظمرا، فهرذا  الره مرذموم، وفعلره هرذا مرن أفعرال أما من يقول ذل

 اجلاهلية.

                                 
 (.2642مسلم: الرب والصلة واآللاب ) (  1)
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ذلك نسبة العمل إىل السببك  قول القا ل   ليس مرن الشرر  إذا اعتقرد أن ذلرك  لثا:َ 
افر ابهللالسبب هو الفاعل اشيتة هللا، أما من اعتقد أن  .، لون لقدير هللا، فهوَ 

 .، ونيته رح  النا  ال طلب ثواب اآلخرةأن يعمل أعمااًل صاحلةرابعا: 
وهررال  أعقرل مرن الرذين قربلهم، أل رم ، : أن يعمرل أعمرااًل صراحلة يقصرد هبرا مراالً خامسا

عملوا ملصلهة  صلو ا، والذين قربلهم عملروا مرن أجرل املرد  واجلاللرة يف أعرني النرا ، 
هلل و رده ال شرريك لره، وال  صل هلم طا ل، والنو  األول أعقل من هرال ، أل م عملوا 

لكرررن مل يطلبررروا منررره اخلرررري الكثرررري الررردا م وهرررو اجلنرررة، ومل يهربررروا مرررن الشرررر العظررريم وهرررو 
 .(1)النار

نْرَيا َو ِينَرتَرَها )وملا ُستل الشيحم حممد بن عبدالوهاب عن قوله لعاىل:  اَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ َمْن ََ
ر أ ا لشمل أنواعاً g :15 ڑ (ُهْم ِفيَها اَل يُرْبَخُسونَ نُرَو ِ  ِإلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم ِفيَها وَ   :، َذ

النرررو  األول: املشرررر  والكرررافر الرررذه يعمرررل أعمرررااًل صررراحلًة يف هرررذه الررردنياك مرررن إطعرررام 
الطعام، وإَرام اجلار، وبر الوالَدْين، والصدقاأ والتبَررُّعاأ، ووجوه اإل سان، وال يرجر 

رراَن يُرِيررُد احْلَيَرراَة )علررن التو يررد، فهررو لاخررل يف قولرره: عليهررا يف اآلخرررةك أل ررا مل لُرررْ َ  َمررْن ََ
نْرَيا َو ِينَرتَرَها نُرَو ِ  ِإلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُرْبَخُسونَ  ك فالكافر g :15 ڑ (الدُّ

عند إذا عمل  سناأ، ف نه قد جيا ه هبا يف الدُّنيا، وأماا يف اآلخرة فليس له ج ا  عليها 
ا مل لُرْ َ علن التو يد واإلخالص هلل   .¸هللاك أل ا

النررو  الثرراي: املرررمن الررذه يعمررل أعمررااًل ِمررْن أعمررال اآلخرررة، لكنارره ال يُريررد هبررا وْجرره هللا، 
الذه  الذه  ج ويعتمر عن  رْيه، يريد أْخذ الِعَون واملال، َو ا يُريد هبا طمع الدنياَ  وإمنا

رعة من أجل أن  صَل علن وظيفة*، فهذا عمُله ابطل يف الدُّنيا، يتعلم ويطلب العلم الشا 
 .و ابط يف اآلخرة، وهو ِشْر  أصغر

                                 
 (.463-462ميد )ليسري الع ي  احل (1)
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لصراً هلل  ُِ ال يُريرد بره مرااًل أو متاعراً مرن مترا   ¸النو  الثالذ: مرمن عمرل العمرل الصرار 
يرردفع عنررره الرردُّنيا وال وظيفررة، لكررن يُريررد أن جيا يرره هللا بررره، من يشررفيه هللا مررن املرررن، و 

ران هرذا قصرده، فهرذا قصرد سري ، ويكرون عملره هرذا  العني، ويدفع عنه األعردا ، فر ذاَ 
نْرَيا َو ِينَرتَرَها نُرَو ِ  ِإلَْيِهْم َأْعَمراهَلُْم ِفيَهرا َوُهرْم ِفيَهرا اَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ  لاخاًل يف قوله: ﴿ َمْن ََ

ْن يرجو ثواب اآلخررة، يرجرو أعلرن ، واملْفرون يف املسلم أg :15 ڑ (اَل يُرْبَخُسونَ 
مما يف الدنيا، ولكون مهته عالية، وإذا أرال اآلخرة أعانه هللا علن ُأُمرور الردُّنيا ويساررها لرهك 

رْل َعلَرن اُمِا فَرُهر) ََِْرجاً   َويَرْر ُقْرُه ِمرْن َ ْيرُذ اَل َ َْتِسرُب َوَمرْن يَرتَرَوَا َو َوَمْن يَرتاِق اُماَ جَيَْعْل َلُه 
 .À :2 - 3 ڑ (ْسُبهُ  َ 

رره ُعاهرد يف اآليرة أ را ن لرْت فيره،  ََ النو  الرابع: وهو أَرب من الذه قبلره، وهرو الرذه ذ
 .وهو أن يعمل أعمااًل صاحلة، ونياته رح  النا ، ال طلب ثواب اآلخرة

  بعد ذلك عمل أعمااًل قاصدًا هبا  إذا عمل الرجُل الصلواأ اخلمس، ابتغا  وْجه هللا،و 
لدُّنيا، مثل أن  جا فَرْرضه هلل،    ج بعده ألْجل الدنيا، فهو ملا  لب عليه منهما، وقرد ا

ر أهرل اجلنرة اخللرص وأهرل النرار اخللرص، ويسركت عرن  ثريًا ما يرَذ قال بعضهم: القرآُنَ 
 .(1)صا ب الشا بتني، وهو هذا وأمثاله

كنرره أيخررذ علررن عملرره جْعرراًل وأمارا مررن عمررل هلل و ررده، وأخلررص يف عملرره إخالصراً اتم رراًك ل
معلومرراً، يسررتعني برره علررن العمررل والرردينك فهررذا ال يضرررُّ أْخررذه يف إ رران العبررد ولو يرردهك 
لكونه مَل يُرِْل بعمِله الدُّنيا، وإمنا أرال الدِ ين وقصد أن يكون مرا  صرل لره ُمعينراً علرن قيرام 

 .(2)الدِ ين
ِسررياان عنرردهك وال يررنقص فُأعطررة شرركر، وإن مل يعررَط ف نرره يصرررب وال يسررخط،  املرمن إنفرر

ان النيب  يعطة بعت الن را  وهرو ‘ذلك من عمله هلل شيتاً، ألنه  ب هللا ورسوله، وهلذاَ 

                                 
تراب 123 – 120َتاب  االستنباط ك للشريحم حممرد عبردالوهاب )(1) تراب: فرتح اايرد شرر َ  (، نْقراًل عرنَ 

 (. 441 - 437التو يدك ابن عبدالوهاب ) 

 (.189 – 187انظر: القول السديد ) ( 2)
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يبغضهم من أجل لليفهم، واخلرو  علريهم مرن النفراٍ، و نرع عسراً هرم أ رب الن را  إليره 
واثررٌق مررن إ ررا م، وأ ررم ال يتررأث رون إذا مل يُعطرروا، وهررذه عالمررة وَيِكُلهررم إىل إ ررا م، ألنرره 

ٍ* علن إ انه ويقينه أعطَة من الدنيا أو مل يعط، أما صا ب الدنيا فهذا إْن  املرمن: أنه اب
 .ُأعطة منها رضة وإن مل يعط منها سخط، فهو يرضن هلا ويغضب هلا
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 .تهتنوع جزاء العمل الواحد بتنوع ني :الثانياملطلب 
ويطلب الخرار  ،أن جيمع يف عمله بني الباعذ والغاية فيعمل العمل طاعة هلل ملرمنا البد

ولكرن قرد يعمرل املسرلم  (1) فلتصررب ولتهتسرب : ‘الثواب عنده لعاىلك وهلذا قرال النريب 
 ،ولكنره ال يستهضرر ا تسراب الثرواب ،وإرالة طاعتره ،عماًل يبعثه عليره إ انره ابهلل لعراىل

: - ¬ -قررال الشرريحم ابررن عثيمررني  ،ولكنرره يفولرره ثررواب اال تسرراب ،ملررهفيرررجر علررن ع
 األعمال الصاحلة قسمان:

النو  األول: أعمال ال مة ال يتعدى نفعها للغري، فهذه إن عملها اإلنسان بنية أثيب ولو 
 بنية القيام ابلواجبك يعين: ولو مل ينو اال تساب لكنه نوى القيام ابلواجب ف نه يثاب.

لثاي: عبالاأ متعديرة ينتفرع هبرا الغرري، فهرذه يررجر علرن انتفرا  الغرري هبرا، وإن مل والنو  ا
أن من  ر   رعاً أو  ر  شجرة فأصاب منها  ‘يكن له نية عند فعلهاك وهلذا أخرب النيب 

 يوان أو سٍر منهاك ف ن له بذلك أجرًا، مع أنره رارا يغرر  وال ينروه هرذه النيرة، ولكرن 
ثِرري* ِمرْن )لنرا  فلره أجرر بره، ويردل علرن هرذا قولره لعراىل: ما لام فيه انتفا  ل رَر يف ََ ال َخيرْ

وهررذا 114:̀ ڑ (جَنْررَواُهْم ِإالا َمررْن َأَمررَر ِبَصررَدَقة* َأْو َمْعررُرو * َأْو ِإْصررال * بَرررنْيَ الناررا 
َوَمرْن )بدون قصد الثواب ففيره خرري،   قرال:  -ولو ارل اإلصال   -إذا فعله اإلنسان 

وهذا أمرر  114:̀ ڑ( َذِلَك اْبِتَغاَ  َمْرَضاِأ اُمِا َفَسْوَ  نُرْرلِيِه َأْجرًا َعِظيماً  يَرْفَعلْ 
ررره هللا يف أول اآليررة، ف ماطررة األذى عررن الطريررق نفعهررا متعررد*ك   ا ررد علررن اخلررري الررذه َذ

رران  ،فيثرراب اإلنسرران عليرره، وإن مل يكررن لرره نيررة علررن هررذه اإلماطررة فمررن عمررل عمرراًل َو
ف نه ال أجر له  ىت وإن أرال اال تساب عند رؤية األثررك ألن وقرت  ،ه الرح الباعذ علي

 .ولكنه يثاب علن لوبته هلل لعاىل وندمه ،اال تساب قد فاأ
ررالرريت األعمررال الصرراحلة  مررناالسررتغفار ف ، بِرررِ  الوالرردينذلك هلررا ثررواب معجررل يف الرردنيا،َ 

رمره يعجرل للبرارِ  مرن إرالة وجره هللا والردار اآلفيهمرا لكون النية جيب أن  خررة، وهللُا مرنَ 

                                 
 (.1284( ، برقم )2/80لبخاره )ا(  1)
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رربِ  أوالله بره وصرهة ور قراً  ثرواب االسرتغفار املعجرل يف الردنيا  أمرا ثواب عملره يف الردنياَ 
راَن َ فارارًا  يُرْرِسرِل السارَما  َعلَرْيُكم مِ ْدرَارًا َوُ ْرِدْلَُْم مَِْمررَوال*  فَرُقْلرتُ ) اْسرتَرْغِفُروا رَباُكرْم ِإنارُه ََ

إذا قصرردع  ، ولكررنæ ڑ 12-10َوجَيَْعررل لاُكررْم َجنارراأ* َوجَيَْعررل لاُكررْم أَنْرَهررارًا( َوبَنِررنيَ 
َفِمرَن الناراِ  َمرن يَرُقروُل رَبرانَرا )فلريس لنرا إال هرو، قرال لعراىل: من االستغفار النفع الردنيوه 

 *ٍ نْرَيا َوَمررا لَررُه يف اآلِخررَرِة ِمررْن َخرراَل اإلنسرران قصررد بينمررا لررو ،̂ ڑ 200 (آلِنَررا يف الرردُّ
ررم  ،ينروه أن لغفرر ذنوبرهمن  ،ابالستغفار وجه هللا والردار اآلخررة ف نره سيهصرل لره مرنَ 

 .لبعاً  والدنيا لليههللا  سناأ يف الدنيا لبعاً، فعلن العبد أن ينوه بعمله وجه هللا، 
ررران الصرررهابة عنررردما ىرجرررون إىل اجلهرررال يف سررربيل هللا ال يقصررردون الغنرررا م وإمنرررا  وقررردَ 

 -عررر  وجرررل-الشرررهالة، ويقصررردون ثرررواب اآلخررررة، ويقصررردون مرضررراة الررررب يقصررردون 
والغنا م  صل لبعاً، وإال فر ن الرجرل إذا خررج يلرتمس املغرنم أو خررج يلرتمس فخررًا فرال 
ما يف قصرة الرجرل الرذه سرأل عرن الغر و قرا اًل: الرجرل يغر و ويلرتمس  شة  له عند هللاَ 

رى مرا لرهإ الردنيا والسرمعة فيقرال: فرالن شرجا ، أو يعرين يلرتمس الفخرر يف  األجرر والرَذ
أنه ليس له شة  عند هللاك ألنره أشرر  الردنيا يف عملره  -۴ -فالن جره ، فأخربه النيب 

رضة هللا -لبعاً ليفعمال وليست أساساً وال قصدًا فيها، وأبو طلهة  لد األر اٍف ،ذلك
برهرا وذخرهرا عنرد  إ را صردقة هلل أرجرو : -۴ -ملا لصردٍ ببسرتان لره قرال للنريب  -عنه
 .(1) هللا

 والفٍر بني الرح ، وإرالة اإلنسان بعمله الدنيا:
 لغَررْي  العمليف  جيتمعانبينهما عمومًا وخصوصًا مطلقاً،  الدنيا أن وطلب الرح  بني الفٍر
رررام مررنهم واملررد   خفررة، شررر  أ مررا ويف هللا، وْجرره ألنرره لصررن ع عنررد النررا ، وطلررب اإَل

 الطمررع بره فرررُيال الردُّنيا طلررب وأمرا والشُّررهرة، اجلراه برره يُررال الرررِ ح  أنا يف  ، ويفرتقرانوالثنرا 
 الطمرررع أجرررل ِمرررن يعمرررل والرررذه فقرررط، املرررال أْجرررل ِمرررنْ  جُياهرررد ََمرررن العاجرررل، والعررررن

                                 
ني ابب فضل النفقة والصدقة عصهيح مسلم (  1) انوا مشَر  (.998)لن األقربني وال وج واألوالل والوالدين ولوَ 
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 شرة ، لره  صل ال للرح  يعمل الذه ألنا  للرِ ح ك يعمل الذه من أعقلُ  العاجل والعرن
 .ومنفعة الدُّنيايف  طمع له  صل فقد لدُّنيا،ا أْجل من يعمل الذه وأما

أمررا العمررل للرردنيا فهررو أن يعمررل اإلنسرران عمرراًل صرراحلاً ال يقصررد برره الرررح  للنررا ، وإمنررا 
َمن جياهد للمغنم، أو  ري ذلك، فاملرا ة عمرل ألجرل املرد  ك  يقصد به عرضًا من الدنيا

المهررا والثنررا  مررن النررا ، والعامررل للرردنيا يعمررل العمررل الصررار  يريررد برره عرررن الرردنيا، َو
 .(1)خاسر، نعوذ ابهلل من ُموجباأ  ضبه، وأليم عقابه

من التفصيل والبسرط والتمثيرل قرال القررايف:  مسألة التشريك يف العبالة  تاج إىل شة ف
 اعلم أن الرح  يف العبالاأ شر  ولشريك مع هللا لعاىل يف طاعته وهو موجب للمعصية 

مرررا نرررص عليررره اإلمرررام ا.اسررريب و رررريه ويعضرررده مرررا يف واإل  والررربطالن يف  للرررك العبرررالةَ 
ا  عررن الشررر   احلررديذ الصررهيح أخرجرره مسررلم و ررريه أن هللا لعرراىل يقررول أع أ ررىن الشررَر
ته لشريكة فهذا ظاهر يف عدم االعتدال  ته له أو لَر فمن عمل عمال أشر  فيه  ريه لَر

ررذلك قولرره لعرراىل  ُِِْلِصررنَي لَررُه )بررذلك العمررل عنررد هللا لعرراىل َو َوَمررا ُأِمررُروا ِإالا لِيَرْعبُررُدوا اُماَ 
ينَ  يدل علن أن  ري املخلصني هلل لعاىل ليسروا مرأمورين بره ومرا هرو  رري مرأمور بره ال  (الدِ 

جيرر ى عررن املررأمور برره فررال يعتررد هبررذه العبررالة وهررو املطلرروب و قيررق هررذه القاعرردة وسرررها 
واملتقررب بره إىل هللا لعراىل ويقصرد بره وجره هللا لعراىل وضابطها أن يعمرل العمرل املرأمور بره 

وأن يعظمه النا  أو يعظم يف قلوهبم فيصرل إليره نفعهرم أو ينردفع عنره ضرررهم فهرذا هرو 
قاعدة أ د قسمة الررح  والقسرم اآلخرر أن يعمرل العمرل ال يريرد بره وجره هللا لعراىل ألبترة 

م األول رح  الشر  ألن هذا ال بل النا  فقط ويسمن هذا القسم رح  اإلخالص والقس
 .نتهنا(2)لشريك فيه بل خالص للخلق واألول للخلق وهلل لعاىل....  

ان  فالتشريك يف العبالة ال  رم خبال  الرح  فيها ف نه  رم وذلك أن التشريك فيها ملاَ 
مررن صررام ليصررح  اررا جعلرره هللا لعرراىل للمكلرر  يف هررذه العبررالة ممررا ال يرررى وال يبصررر: َو

                                 
 .534، وليسري الع ي  احلميد، ص442انظر: فتح اايد، ص ( 1)

، للقرايف لقواعد الفقهيةأ(  2)  .(24-3/23) نوار الربٍو يف أنوا  الفرٍو
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من يتوضرأ بقصرد الترربلج من صام ليقطع الشهوة، َو مرن أمرر بكثررة املشرة ، سده، َو َو
و  من أجل الداخل فهرذا لشرريك يف  اإلمام إذا أطال الَر فقال بداًل من ذلك أطو ، َو
مرن قررأ يف الصرالة آيرة وقصرد هبرا القررا ة والتفهريم ف  را ال لبطرل، ومرن ذلرك  العبالة، َو

لظهرر ولرك لينرار فصرلن هبرذه النيرة ف نره ه  ره صرالله وال أيضا من قرال لره إنسران صرل ا
 .يستهق الدينار

املررة ملررا يصررح مررن العبررالاأ مررع التشررريكك ألن مجيررع هررذه األ ررران ال  فهررذه أمثلررةَ 
يرردخل فيهررا لعظرريم اخللررق بررل هررة لشررريك أمررور مررن املصررار لرريس هلررا إلرا  وال لصررلح 

َير  لقرد  وصرا ب الشرر  قرد أمرر هبرا   لإللرا  وال للتعظيم فال لقرد  يف العبرالاأ إذ
ح معشر الشباب من استطا  منكم البا ة فليت وج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم ‘يف قوله 

 .أه قاطع (1)ف نه له وجا 
ا  ران شرَر نعم إذا هرلأ العبالة عن هذه األ ران  ال األجر، وأمرا الررح  فيهرا ف نره ملراَ 

ذلك أن يعمل العمل املأمور به واملتقررب بره إىل هللا ولشريكا مع هللا لعاىل يف طاعته، من 
لعاىل ويقصد به وجه هللا لعاىل وأن يعظمه النا  أو يعظم يف قلوهبم فيصل إليه نفعهرم أو 

 .يندفع عنه ضررهم فيسمن رح  الشر  ألنه للخلق وهلل لعاىل
رح  اإلخرالص  أو أن يعمل العمل ال يريد به وجه هللا لعاىل ألبتة برل النرا  فقرط فيسرمن

: إن هللا لعراىل يقرول أع ‘ولقوله ، لقوله لعاىل  وما أمروا إال ليعبدوا هللا ِلصني له الدين 
ته لشريكة ته له أو لَر ا  عن الشر  فمن عمل عمال أشر  فيه  ريه لَر  ،(2)أ ىن الشَر

أن  رري ف ن احلديذ ظاهر يف عدم االعتدال بذلك العمل عند هللا لعاىل واآلية لدل علرن 
املخلصني هلل لعاىل ليسروا مرأمورين بره ومرا هرو  رري مرأمور بره ال جير م عرن املرأمور بره فرال 

:  كرة أن أاب  امرد الغر ايل بلغره أن  ¬قال شيحم اإلسالم ابرن ليميره ، يعتد هبذه العبالة
من أخلص هلل أربعني يوماً لفجرأ ينابيع احلكمة من قلبه علن لسانه ، قال : فأخلصرت 

                                 
 .( عن ابن مسعول1400( ومسلم )5066رواه البخاره ) ( 1)
 .(2985صهيح مسلم ) ( 2)
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رأ ذلررك لرربعت العررارفني فقررال يل : إمنررا أخلصررت أربعررني ي ومرراً فلررم يتفجررر شررة  ، فررَذ
للهكمة ومل ختلص هللك وذلك ألن اإلنسان قرد يكرون مقصروله نيرل العلرم وقرد عرر  أن 
ذلك  صل ابإلخالص هلل وإرالة وجهره ، فر ذا قصرد أن يطلرب ذلرك ابإلخرالص وإرالة 

ان متناقضاًك ألن من أرال شيتًا لغريه  فالثاي هو املرال املقصول بذاله، واألول يرال وجههَ 
لكونه وسيلة إليره، فر ذا قصرد أن ىلرص هلل ليصرري عاملراً فهرو هنرا مل يررل هللا برل جعرل هللا 

مال اإلخالص (1)وسيلة إىل ذلك املطلوب األلىن  .وهو من الشر  األصغر، فهذا ينايفَ 
منفعة لنيوية، فهذا ال ىلو من  اية وقصدًا لكن  صل له بذلك أما من جيعل اإلخالص 

  الني:
َالغنيمرة يف اجلهرال فهرذا ال ىلرو  أن لكون هذه املنفعة مما جعلت يف العبالة أصالً  - 1

 :من  الني أيضاً 
 أن الىالط العامل قصد لتهصيل هذه املنفعة، فهذا يف أعلن الدرجاأ. -
عليه ابإلمجا  علن ما نقلره أن ىالط العامل قصد لتهصيل هذه املنفعة، فهذا ال  رم  -

 .القرايف، لكنه هبذه املخالطة قد ينقص أجره
أن لكررون هررذه املنفعررة ُجْعرراًل جيعررل للعامررل فهكررم هررذا خاضررع أل رروال العامررل مررن  - 2

 جهة مقصده.
وأمرا العمرل ألجرل   لفصريل مهرم يف ذلرك  يرذ قرال: ¬ولإلمام عبد الرمحن بن سعده 

انرت لهرا هلرذا القصرد ومل يكرن لره إرالة لوجره  الدنيا و صيل أعراضها فر نَ  إرالة العبردَ 
هللا والدار اآلخرة فهذا ليس له يف اآلخررة مرن نصريب ، وهرذا العمرل علرن هرذا الوصر  

ان ضعي  اإل ان البرد أن يريرد هللا والردار اآلخرر   ةكال يصدر من مرمن ف ن املرمن وإنَ 
ن متسراوحن أو متقرارابن فهرذا وإن  وأما من عمل العمل لوجه هللا وألجرل الردنيا والقصردا

مررررال  َرررران مرمنرررراً ف نرررره عقررررص اإل رررران والتو يررررد واإلخررررالص، وعملرررره عقررررص لفقرررردهَ 
وأما من عمل هلل و ده وأخلص يف عمله إخالصاً اتماً لكنه أيخذ علن عملره صك اإلخال

                                 
 (.24/144عمو  الفتاوى، ابن ليمية )(  1)



 

 
2679 

اجلعرراالأ الرريت هعررل علررن أعمررال اخلررري  جعرراًل معلومرراً يسررتعني برره علررن العمررل والرردينَ 
األوقرا  الريت هعرل علرن املسرراجد  ، َو اااهرد الرذه يرلرب علرن جهراله  نيمرة أو رٍ  َو
واملرردار  والوظررا   الدينيررة ملررن يقرروم هبررا فهررذا ال يضررر أخررذه يف إ رران العبررد ولو يررده 
لكونه مل يرل بعمله الدنيا ، وإمنا أرال الدين وقصد أن يكون ما  صل له معينراً علرن قيرام 

بررريًا  الرردين ، وهلررذا جعررل واأ وأمرروال الفررة  و ريهررا جرر ً َ  ررالَ  هللا يف األمرروال الشرررعيةَ 
 . (1) ملن يقوم ابلوظا   الدينية والدنيوية النافعة

:  مررن ‘قررال رسررول هللا  ،قررال الصررنعاي يف سرربل السررالم: وعررن أر موسررن األشررعره قررال
لمة هللا هة العليا فهرو يف سربيل هللا  متفرق عليره ويف احلر ديذ هنرا اختصرار قالل لتكونَ 

ر ‘للنريب  قرال ولفظه عن أر موسن أن أعررار : الرجرل يقالرل للمغرنم والرجرل يقالرل للرَذ
والرجل يقالل لريى مكانه فمن يف سبيل هللا قال:  من قالل...  احلرديذ واحلرديذ لليرل 
لمة هللا هة العليا ومفهومه أن  علن أن القتال يف سبيل هللا يكتب أجره ملن قالل لتكونَ 

 .(2)طمن خال عن هذه اخلصلة فليس يف سبيل هللا وهو من مفهوم الشر 
ويبقن الكالم فيما إذا انضم إليها قصد  ريها وهو املغنم مثال هل هو يف سبيل هللا أو ال 
لمرة هللا لعراىل مل يضرر مرا  صرل مرن  رريه  ران أصرل املقصرد إعرال َ  قال الطرربه إنره إذاَ 

ونره يف سربيل هللا مرع قصرد ضمنا وبذلك قال اجلمهور واحلديذ   تمل أنه ال ىررج عرنَ 
لمة هللا هة العليا ويتأيد بقوله لعاىل:  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  )التشريك ألنه قد قالل لتكونَ 

تَرُغوا َفْضاًل ِمرْن رَبِ ُكرمْ  فر ن ذلرك ال ينرايف فضريلة احلرج فكرذلك يف  رريه فعلرن هرذا  (َأْن لَربرْ
لمرررة هللا مل يضرررره مرررا انضرررا  إليررره العمررردة الباعرررذ علرررن الفعرررل فررر ررران هرررو إعرررال َ   نَ 

 .(3)ضمنا

                                 
 (.273(  هبجة قلوب األبرار )1)

 (.355انظر سبل السالم: شر  بلوغ املرام من مجع اللة اال كام، صنعاي )(  2)

 (.12/347(   انظر جامع البيان  )3)
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إذ اإلخبررار برره يقتضررة ذلررك ك وال ىفررن أن األخبررار هررذه لليررل علررن جرروا  لشررريك النيررة
ما خرج رسول هللا  ون ارل  ب أمواهلمَ  ان معه يف  ر اة  ‘ البا   إنه قد يقصد املشَر

ني وال ينايف ذلك أن ل لمة هللا هة العليا برل ذلرك مرن إعرال   بدر ألخذ عري املشَر كونَ 
ِة )َلمة هللا لعاىل وأقرهم هللا لعاىل علن ذلك بل قال لعاىل:  َر َذاِأ الشاْوََ َولَرَولُّوَن َأنا َ يرْ

ومل يررذمهم بررذلك مررع أن يف هررذا اإلخبررار إخبررارا هلررم اهبررتهم للمررال لون  (َلُكرروُن َلُكررمْ 
لمة هللا يردخل فيره إ ني وأخرذ أمرواهلم وقطرع أشرجارهم وحنروه القتال ف عال َ  خافرة املشرَر

وأما  ديذ أر هريرة عند أر لاول أن رجال قال ح رسول هللا رجل يريد اجلهال يف سبيل 
ررل ذلررك يقررول:  ال  هللا وهررو يبتغررة عرضررا مررن الرردنيا فقررال ال أجررر لرره فأعررال عليرره ثررال َ 

ان أن احلامل هو العرن من الدنيا  ‘أجر له  فكأنه فهم  فأجابه اا أجاب وإال ف نه قدَ 
م والبيهقة إبسرنال  لشريك اجلهال بطلب الغنيمة أمرا معروفا يف الصهابة ف نه أخرج احلَا
صهيح أن عبد هللا بن جهش قال يوم أ د اللهم ار قين رجال شرديدا أقاللره ويقراللين   

ران أمررا  ىت أقتله وآخذ سلبه فهرذا يردل علرن أن طلرب العررن مرن الردنيا مرع اجل هرالَ 
 .معلوما جوا ه للصهابة فيدعون هللا بنيله

قال ابن عثيميني: إن اإلنسان إذا أرال بعمله احلسنيني  سىن الدنيا، و سىن اآلخرة فرال 
ََِْرجاً   َويَرْر ُقْرُه ِمرْن َ ْيرُذ ال  شة  عليه يف ذلكك ألن هللا يقول: )َوَمْن يَرتاِق اُماَ جَيَْعْل َلُه 

َوَمْن يَرتَرَوَاْل َعَلن اُمِا فَرُهَو َ ْسُبُه ِإنا اُماَ اَبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اُماُ ِلُكلِ  َشرْة * قَرْدرًا( َ َْتِسُب 
 .، وهذا لر يب يف التقوه ممر لنيوه 3- 2الطالٍ/سورة 
يقصرررد مرررا اة النرررا  ومررد هم علرررن ومل أخلرررص العبررالة ومل يررررل هبررا اخللرررق إطالقررا  فمررن
راملرا ة الرذه يتقررب إىل النرا  ارا عبالل ه بل قصد أمرا مالح من مثراأ العبالة، فلريسَ 

يتقرررب برره إىل هللا ويريررد أن  ررد وه برره، لكنرره إبرالة هررذا األمررر املرراله نقررص إخالصرره 
 .فصار معه نو  من الشر  وصارأ من لته لون من لة من أرال اآلخرة إرالة حمضة

عتني لعمل الوا دل بتعدل النية يف اديتع األجرف ، ف ذا لخل املسلم املسجد متوضتا، فصلن َر
ينوه هبما سنة الفجر، وسنة الوضو ، وسنة  ية املسجد،  صل له أجر ما نوى، وهللا ذو الفضل 

أما األصل فهو أن ينوه  كالطاعاأ مرلبطة ابلنياأ يف أصل صهتها، ويف لضاع  فضلهاف العظيم
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وأمرا لضراع  الفضرل فبكثررة النيراأ  ، ن نروى الررح  صرارأ معصريةهبا عبالة هللا لعاىل ال  رري، فر
ثرية، فيكون له بكل نية ثواب  ما من ، و (1)احلسنة، ف ن الطاعة الوا دة  كن أن ينوه هبا خرياأَ 

ثرية، وإمنا  ضر يف قلب العبد املرمن بقدر جده يف طلب اخلري، ولشرمره  طاعة إال و تمل نياأَ 
روا األعمرال ولتضراع  احلسرناألره، ولفكرره فيره، فبهر وقرال الشريحم ابرن اب  رمحرره هللا:  إذا  ،ذا لَ 

عترني  عترني ينويهمرا سرنة الوضرو ، وإذا لخرل املسرجد بعرد الوضرو  صرلن َر لوضأ اإلنسان صرلن َر
ينويهما سنة التهية وسنة الوضو ،  صل له األجر، أجر سنة الوضرو  وأجرر  يرة املسرجد،  صرل 

 .(2) ل هللا واسعله ذلك، واحلمد هلل فض
 

                                 
 (.371 -4/370إ يا  علوم الدين للغ ايل )(  1)

 (.57/ 11لدرب )انتهن من فتاوى نور علن ا (2)
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 :: لسرب مفاهيم عدم االخالص يف الواقع املعاصرلذاملبهذ الثا
 ويتضمن مطلبان:

 برز مظاهر هذا التسربأاملطلب األول: 
رذلك   قرا ة القرآن هلرا أثرر عظريم يف عرالج اهلرم والقلرق، وجلرب السرعالة والطمأنينرة، َو

ثررار مررن الطاعرراأ بصررفة عامررة، مررن أسرربا، االسررتغفار مررا قررال واإَل ب  صرريل السررعالة،َ 
ررر* َأْو أُنْرثَررن َوُهررَو ُمررْرِمٌن فَرَلُنْهِييَرناررُه َ يَرراًة طَيِ بَررًة َولََنْجرر ِيَرنراُهمْ  ََ  لعرراىل: )َمررْن َعِمررَل َصرراحِلاً ِمررْن َذ

رانُوا يَرْعَملُروَن( )َوَمرْن يَرتارِق اُماَ جَيَْعرْل لَرُه  وقرال لعراىل، l/97 ڑ َأْجَرُهْم مَِْ َسِن َمرا ََ
ِه َقْد َرجاً. َويَرْر ُْقُه ِمْن َ ْيُذ ال َ َْتِسُب َوَمْن يَرتَرَوَاْل َعَلن اُمِا فَرُهَو َ ْسُبُه ِإنا اُماَ اَبِلُغ َأْمرِ َِْ 

 .À/2،3 ڑ َجَعَل اُماُ ِلُكلِ  َشْة * َقْدرًا(
رره واسرتغفاره ولعا ره وقرا لره للقررآن ، فمن أَثر من الطاعاأ، و افا علرن صرالله وَذ

رجة له التوفيق والسعالة، و قيق مراله ومطلوبه، لكن ال يشرر  التعبرد بربعت األعمرال 
مررا  بنيرة الرردنيا لون اآلخرررةك فرذلك إمررا أن يررنقص مرن األجررر أو يسررقط العمرل الصررار،َ 
يفعل البعت  يذ يعملون الصاحلاأ من صدقة وصالة وصلة وإ سان إىل النا  ولرر  

رره خالصررا لوجرره هلل، لكنرره بعملرره هررذا ال يريررد ظلررم، وحنررو ذلررك ممررا يفعلرره الررب عت، أو يرَت
ثواب هللا يف اآلخرة، إمنا يريد أن جيا يه هللا  فا ماله ولنميته، أو  فرا أهلره وعيالره، أو 
إلامة النعمة عليهم، وال مهة له يف طلب اجلنة واهلرب من النارك فهذا يعطن ثرواب عملره 

َمررن يتصرردٍ بنيررة الشررفا ، فقررد ورل يف بعررت يف الرردنيا، ولرريس لرره يف اآلخرررة نصرريب،  
قولره م ابلصردقة   األ اليذ أن الصدقة لرداوه األمررانَ  مرع لضرعي   (1)لاووا مرضرَا

العلما  هلذا احلديذ، لكن علن القول بفضل الصردقة وا را لطفر   ضرب الررب، فهنرا  
ا، من يتصدٍ بنية عالج املريت وهذا هرد  لنيروه، فيكرون قصرد العمرل الصرار الردني

                                 
أللبراي يقتصرر علرن  سرني مجلرة وا ردة منره يف لعليقره علرن ٌ الرت يرب و الرتهيرب ٌ ، وقرال عنره ا(  ورل هذا احلديذ من طٍر متعدلة عن مجع من الصرهابة1)

الم النقال علن رجاهلا، و، وقال الشيحم يوس  العمره:  مشهور(-1/335) بيان عللها، فوجد ا ال  فتتبعت للك الطٍر من مظا ا، و استقصيتَ 

 http://www.ahlalhdeeth.comانظر     ينجرب ضعفها
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برررل صررراروا يتصررردقون ألجرررل الشرررفا  لررريس إال، ورارررا ال يفكرررر أصررراًل يف الررردار اآلخررررة، 
أمررًا مقرد رًا مقسروماً للعبرد   الردنيااستغفر بنية الولد، قرا ة البقرة ابتغا  النكا ك بينما أمر 

ما قرال النريب  إن رو   :  ‘َسا ر ر قه، ولن متوأ نفس  ىت لستكمل ر قها وأجلها ،َ 
يف روعررة أن نفسررا لررن مترروأ  ررىت لسررتكمل أجلهررا ، و لسررتوعب ر قهررا ،  القررد  نفررذ

م استبطا  الرٍ  أن يطلبه اعصية هللا ،  فالقوا هللا ، وأمجلوا يف الطلب ، وال  ملن أ َد
 لتهصرريل األسررباب اخترراذ أن يشررر  لكررن  (1)فرر ن هللا لعرراىل ال ينررال مررا عنررده إال بطاعترره

ران أقروى منره لفعره، وإذا  الدعاالدعا ، ف ذلك ومن ، الرٍ    سبب يردفع الربال ، فر ذاَ 
ابلصررالة والرردعا  برره و َرران سرربب الرربال  أقرروى مل يدفعرره لكررن ىففرره ويضررعفه، وهلررذا أمررر 

 مرررن البررد: -هللا رمحررره- عثيمررني ابررن الشررريحم قررالواالسررتغفار والصرردقة عنرررد الكسررو  
 فوا رررد إىل ولو رررا  العبرررالاأ فو رررد علرررن يتكلمرررون عنررردما النرررا  بعرررت أن علرررن التنبيررره
 إ الرررة فا ررردة الصررريام ويف األعصررراب، وإفرررالة رحضرررة الصرررالة: يف يقولرررون فمرررثالً  لنيويرررة،

 ألن األصررلك هررة الدنيويررة الفوا ررد هعررل ال أن واملفرررون الوجبرراأ، ولرليررب الفضررالأ
 إىل العبرررالاأ اآلخررررة، و ولرررت إرالة عرررن والغفلرررة اإلخرررالص إضرررعا  إىل يررررله ذلرررك

 ال وصراروا هبرا، الشرغ  وصرار ابلردنيا ولعلقروا النا ، علن َثرياً  واابً ث وفولت عالجاأ،
ر ال اليت ابحلسناأ يهتمون  (2). ولكل مقام مقاللنيوية فوا د هلا يَذ

 عملره عمرل أو هبرا لصدٍ صدقة عن واإلنسان قد يُعطن أشيا  من التعويضاأ يف الدنيا
 عرررن  تنررع وال هللا فضررل نمرر فهرررذا  صررل فرر ذا الرردنيوه، املقابرررل هررذا يقصررد أن برردون
 لرذلك العمرل فضرال مرن هللا لبعراً   صرل ما ف ن ابلعمل هللا وجه قصدإذا  فاملسلم أخذه،

 الررذنوب، و فررران اآلخرررة، يقصررد بررل الرردنيا يقصررد ال يسررتغفر عنرردما فهررو برره، ر قرره هللا
 اليت الدنيويةالفوا د  لبعاً  له  صل لكن ابجلنة، والفو  النار، من والنجاة هللا، من واألجر
رها  الذه األمر معقد هو وهذا ابتداً ، أو استقالالً  يقصدها أن لون -وجل ع - هللا َذ
 الردنيا، ألجرل يعملو را الردين مرن أشريا  يقصردون لكرن مرن النرا ، مرن َثرري علرن ىفن

                                 
 (.2085رواه أبو نعيم يف احللية من  ديذ أر أمامة، وصههه األلباي يف صهيح اجلامع برقم ) ( 1)

تاب العلم، ابن عثيمني )(  2)  (.24انظرَ 
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 النيررة َررل ألن نصرريبك مررن اآلخرررةيف  لرره لرريس هررذا اآلخرررة، ال ألجررل للشررفا  َالصرردقة
 والثرواب هللا وجره ابتغرا  لصردٍ لرو لكرن لنيروه، شرة  وهو الشفا ، هو للعمل والدافع

 وال الرردنيا،يف  شررفا  لبعرراً  لرره سيهصررل ف نرره واملغفرررة اجلنررةيف  ور بررة اآلخرررة،يف  هللا مررن
 جيرو  فرال مقردماأ، الردنيايف  عبرده يعطة َرمي هللا ألن ليهصلك ينويه أن اإلنسان  تاج
 وإال الدنيويرررة، أجورهرررا َانرررت مهمرررا هللا وجررره  رررري اهبررر يبتغرررة عبرررالة اإلنسررران يعمرررل أن

 ويكرررون وعرررال، جرررل هللا ملرضررراة طلبررراً  يتصررردٍ برررل عليررره أن ابهلل، والعيررراذ  ررربط فالعمرررل
 أال بررردعوة لعررراإذا  اإلنسررران أمرررر والرسرررول لرررذلك، اتبرررع الررردنيا مرررن يريرررد مرررا أو الشرررفا 

 :ثالث من وا دة له يتعجل، فاهلل وعد ابإلجابة، فال بد ان  صل
 .عاجلة لعوله يعطن أن إما
 .ذلك من أعظم هو ما البال  من عنه يصر  أن وإما
 .أفضل وهذا اآلخرة،يف  له لدخر أن وإما

ما من مسرلم يردعو بردعوة لريس فيهرا  عن أر سعيد أن النيب صلن هللا عليه وسلم قال: 
عولرره، وإمرررا أن إ  وال قطيعررة ر ررم إال أعطرراه هللا هبررا إ رردى ثررالث: إمررا أن لعجررل لرره ل

يدخرها له يف اآلخرة، وإما أن يصر  عنه من السرو  مثلهرا، قرالوا: إذا نكثرر إقرال : هللا 
 .(1) أَثر

 يشرررفن أو بدنررره، يصرررح أو مالررره، يكثرررر أن ألجرررل يتصررردٍ أن جيرررو  ال املتصررردٍ َرررذلك
أنه انره  ذلك معىن وليس مرضاله، وطلب هللا، فضل ابتغا  عن النظر بقطع فقط، مريضه

 أهررم ولكررن فقررط، مررراله هررة الرردنيا لكررون أال املقصررول الرردنيوهك بررل إذا طلررب النفررع ا 
ونرره هللا، ورضررا  اآلخرررة،يف  يكررون مررراله وأعظررم وأ لررب  ال الررردنيايف  عرراجالً  يطلررب َو
نْرَيايف  آلِنَرا )رَبرانَرا :فيقرول يعلمنا وعال جل وهللا يضره،  اَوِقنَر َ َسرَنةً  اآلِخرَرةِ  َويف  َ َسرَنةً  الردُّ
 شريتاً  َران ولرو هللا مرن شرة  َل طلب يكون أن وجيب 201:̂ ڑالنااِر(  َعَذابَ 
 .يسرياً 

 

                                 
 (. 1633 يب والرتهيب ) ( ، وصههه األلباي يف   صهيح الرت  10749رواه أمحد )  ( 1)
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 عند اهلل املطلب الثاني: مناذج من السلف وابتغاهم ما
َان بعت الص هابة ال يرضن أن يُعطن من الدنيا شيتاً، وال يطلب شيتاً، ألنه يريد الردار 

ا يف الدار اآلخررة، فرال  برون أن يتعج لروا مرن اآلخرة، من ابب  فا أعماهلم ورجا  ثواهب
 سنا م شيتاً، ولكن من ُأعطة من  ري لشوُّ ، ومرن  رري طمرع، ومرن  رري طلرب، ف نره 
ما يف احلديذ:  ما جا   من هذا املال وأنرت  رري مستشرِر * لره فخرذه، ومرا ال  أيخذ،َ 

 .فال لُرْتِبْعُه نفسك 
النرررا   ا تسررربوا أعمرررالكم فررر ن مرررن  ، قرررال عمرررر: أيهررراهمَررران اال تسررراب شرررعار فقرررد  

ترب لرره أجرر عملره وأجررر  سربته، وهكرذا قررال الصرهار اآلخرر: أمررا أع  ا تسرب عملرهَ 
مرررا أ تسرررب قررروميت فطلرررب الثرررواب يف الرا رررة ألجرررل  ،فرررأعم وأقررروم وأ تسرررب نررروميتَ 

االسررتعانة علررن العبررالة، ومررن ابتغررن يف أعمالرره وجرره هللا والرردار اآلخرررة صررارأ يف امليرر ان 
 .احلسناأ، ومن ابتغن هبا فر  الدنيا وهبجتها صارأ هباً  منثوراً  من

ملا عمل اخلري وسقن للمرألني وأعان ذلك الرجل الكبري يف السن  -عليه السالم-موسن 
َفَجا لْرررُه ِإْ رررَدامُهَا متَِْشرررة َعلَرررن اْسرررِتْهَيا  قَالَرررْت ِإنا َأِر يَرررْدُعوَ  ) علرررن  نمررره، ولعرررا ربررره،

ملررا و  ،قصررد مقررابالً ي مل،ملررا سررقن موسررن x ڑ 25 (ْجررَر َمررا َسررَقْيَت لَنَررالَِيْج ِيَررَك أَ 
ىرجرون إىل  َران الصرهابةك و وهكرذا يغرين هللا أوليرا ه،  صل مل يكن هنرا  مرانع أن ينالره

اجلهررررال يف سرررربيل هللا ال يقصرررردون الغنررررا م وإمنررررا يقصرررردون الشررررهالة، ويقصرررردون ثررررواب 
والغنرا م  صرل لبعرراً، يقرول:  هراجرع مررع  -عر  وجررل-اآلخررة، ويقصردون مرضرراة الررب 

نريررد وجرره هللا، فوقررع أجرررع علررن هللا، فمنررا مررن مضررن مل  -صررلن هللا عليرره وسررلم-النرريب 
أيخذ من أجره شيتاً  يعين مثل مصعب بن عمري،  ومنا من أينعت له مثرله  يعين فتح هللا 

 .عليه ور قه
رضررة هللا -صرردًا فيهررا، وأبررو طلهررة جررا أ األر اٍ لبعرراً ليفعمررال وليسررت أساسرراً وال ق

: )إ را صردقة هلل أرجرو برهرا وذخرهرا عنرد -۴ -ملا لصردٍ ببسرتان لره قرال للنريب  -عنه
قيرل للهسررن بررن علرة يومرراً: إن النررا  يقولرون: إنررك لريررد اخلالفرةإ فقررال:  َانررت ، هللا(
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مجررراجم العررررب يف يرررده  قرررال:  َانرررت مجررراجم العررررب يف يرررده يسررراملون مرررن سررراملت، 
تها ابتغا  وجه هللا و    .اربون من  اربت فرَت

قال شبيب بن شيبة:  َنا يف طريق مكرة فجرا  أعررار يف يروم صرا  * شرديد احلرر، ومعره 
ترب،  -أمة  لكها-جارية له سولا   البإ  قلنا: نعم، فقرال: َا وصهيفة فقال: أفيكمَ 

الكرالر، أعترق جاريرة وال ل يدن علن ما أقول لك  رفاً: هذا ما أعتق عبد هللا بن عقيرل 
َفاَل اقْرَتَهَم اْلَعَقبَرَة َوَما ، )له سولا  يقال هلا: لرلرةك ابتغا  وجه هللا وجوا  العقبة العظمن

ران ليردن الصراحلني، إذا ، Ù ڑ 13-11 (َأْلرَاَ  َما اْلَعَقَبُة  فَركُّ رَقَربَرة*  وهكرذاَ 
إذن  .القصررد ثررواب هللا عملرروا العمررل الصررار فالقصررد وجرره هللا، القصررد الرردار اآلخرررة،

 .البد أن حنرص علن ابتغا  وجه هللا ابألعمال الصاحلة
رل البعرد عمرا ىدشره،  ر يف  ره بعرت أهرل العلرم لإلخرالص، والبعردَ  ومن لقيق ما يَذ
رره ابرن عبرد اهلراله، قرال: وأخرربأ عرن القاضرة عرال  الردين برن اللهرام أنره قرال:  ما َذ

ر لنرا مررة الشريحم ر يعرين احلرافا  ابرن رجرب ر مسرألة فأطنرب فيهرا، فعجبرت مرن ذلرك، َذ
ومن إلقانه هلا، فوقعت بعرد ذلرك اهضرر مرن أرابب املرذاهب و رريهم، فلرم يرتكلم فيهرا 
الكلمرة الوا رردة، فلمرا قررام، قلرت لرره: ألريس قررد لكلمرت فيهررا برذلك الكررالم، قرال: إمنررا 

 .(1)ألكلم اا أرجو ثوابه، وقد خفت من الكالم يف هذا االس 
المره فليصرمت، فر ن  قال الذهيب: ينبغة للعامل أن يتكلم بنية و سن قصد، ف ن أعجبهَ 

 (2)أعجبررره الصرررمت فليرررتكلم، وال يفررررت عرررن حماسررربة نفسرررهك ف  رررا  رررب الظهرررور والثنرررا  
فا تساب األجر والثواب مهم، ولنقية النية مهمرةك ألن الرنفس إذا استشرعرأ ثرواب هللا 

 .دألعاىل وا تسبت األجر عنده اجته

                                 
تابه اجلوهر املنضد يف طبقاأ متأخره أصهاب اإلمام أمحد  ( 1)  (52)املعرو  بر ) ابن اْلَمرْبل ( يفَ 

 (.4/494(  يف السري)2)
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:  مررن صررلن ليأخررذ، أو أذان ليأخررذ: فهررذا لرريس لرره أجررر يف ¬وقررال الشرريحم ابررن عثيمررني 
 . (1)اآلخرةك ذلك ألنه أرال بعمله الدنيا، فال يكون له إال ما أرال 

ثري يف هذه املسألة ما خالصته:  الذه ظهر يل بعد  ذَ 
روه مرع طلرب من عمل الطاعاأ بنية طلب مد  النرا  فقرط أو بنيرة الثرواب األخر -1

 .مد  النا  فهو الرح  ا.رم
التجررارة يف احلررج  -2 مررن عمررل الطاعرراأ بنيررة فا ررد ا الدنيويررة الرريت علمررت مررن العررالةَ 

والغنيمررة يف احلرررب ولقاضررة أجرررة علررن لعلرريم القرررآن أو اإلمامررة أو احلميررة الغذا يررة يف 
، وأمرا ا  خرروه فهروالصوم أو رحضة البدن يف الصالة إذا خال من نية طلب الثرواب األ

 .ولكنه ينقص الثواب الاب إذا اقرتن بنية الثواب األخروه ف
الشررفا  ابلرر-3  دعا مررن عمررل الطاعرراأ بنيررة فا ررد ا الدنيويررة الرريت علمررت مررن الشررر َ 

 ،أو  حلة العمرر والررٍ  بصرلة الرر موالصردقاأ واالَثرار مرن الطاعراأ، ولالوة القررآن 
إذا خرال مرن نيرة الثرواب األخرروه فهرو نيرة صراحلة إن شرا   أو املطر واألوالل ابالسرتغفار

هللا ولكررن يررنقص أجررره ، وقلنررا هررة نيررة صرراحلة ملررا يف هررذه النيررة مررن التصررديق بوعررد هللا 
ووعد رسوله صلن هللا عليه وسلم ، إذ ليس هنا  رابط عقلة من خالل املقاييس املالية 

تغفار، فيكررون مررن طلبهمررا ابالسررتغفار يررربط بررني اإلمرردال ابملررال والبنررني مررثال وبررني االسرر
ما أن من طلبهما بتميمة أو ولعة آمثرا مرأ ورا لتصرديقه بوعرد  مصدقا بوعد هللا مأجورا،َ 
الدجالني وأخذه بسبب ليس شرعيا وال مالح، وأما مرن طلرب الشرفا  أو الررٍ  ومثلهمرا 

الترداوه والتجرارة وال راعرة قرد فعرل مبا را مرأذوع  من املصار الدنيوية مسرباهبما املاليرةَ 
فيررره، أمررررا إذا اقررررتن األخررررذ ابألسرررباب الشرررررعية للشرررفا  والرررررٍ  وحنومهرررا بنيررررة الثررررواب 
األخروه فهو نية صاحلة ل يد الثواب إن شا  هللا ملا يف هذه النية من التصرديق بوعرد هللا 

، يكررون منررع بعررت األعررالم الفضررال  مررن ذلررك قرردووعررد رسرروله صررلن هللا عليرره وسررلم، و 
َالم املتصوفة  يذ إ م جيعلرون عبرالة  تسرب ل ا من ان يكون عملهم الصاحلاأ،خوف

                                 
 ( برتقيم الشاملة.2/ 8فتاوى نور علن الدرب )( 1)
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هللا بنيررة الفررو  ابجلنررة والنجرراة مررن النررار قررد ا يف اإلخررالص، فررألى هبررم ذلررك إىل جعررل 
األخرررذ ابألسرررباب الشررررعية قال رررا يف اإلخرررالص، نسرررأل هللا لعررراىل أن جيعلنرررا مرررن عبررراله 

أقردام، نسرأل هللا العفرو والعافيرة، وابهلل لعراىل التوفيرق،  املخلصني، واملسألة شرا كة وم لرة
 .وهو أعلم ابلصواب
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 .املطلب الثالث: وسائل العالج
إصررال  ، و التوبررةك فررأن التوبررة هررب مررا قبلهررا ك عليررهخلررط عمررل صرراحلاً وآخررر سرريتاً فمررن 

، e 105 ڑ (َوقُرررِل اْعَملُررروا َفَسررريَرَرى اُماُ َعَمَلُكرررمْ )قرررول هللا لعررراىل: لالعمرررل، ال م 
ذلك  الصدقةك فر ن الصردقة لكفرر اخلطيترة ولطفر   ضرب الررب وابخالص العمل هلل، َو

هلرم فتهصرل  ك‘الصرالة علرن النريب ، واالَثرار مرن ، وفيها إ سان  هرو هللا بره السريتاأ
ن للذنوب أثر ي عج الررو  ويقلقهرا فرال لسركن إال ارا جعلره هللا مرن أسرباب إلالسكينةك 
ر احل، و السرركينة ني هبررذه الوصرراح رجررة لرره أن صررسرراب واجلرر ا ، فمررن أخررذ مررن املخل  لررَذ

 يتوب هللا عليه ويغفر له ويرمحه.
رل  ذلرك مرن األعمرال  فبذل أسباب رفع البال  من التوبة واالستغفار والصردقة والردعا َ 

 املشروعة.
 خامتة: 

بري ويف اخلتام جيب ع صرة هللا ، فر ن أعظرم معصرية عهلن املسلم أن  ذر الشر  صغريه َو
 .هبا هة الشر  به، والتعده علن خالص  قهك وهو عبالله وطاعته و ده ال شريك له

مرا  ني وأخرب أنه ال يغفر هلم، و رام اجلنة عليهمَ  ولذا فقد أوجب اخللول يف النار للمشَر
ْن َيَشراُ  َوَمرْن ُيْشرِرْ  اِبُمِا قال لعاىل: )ِإنا اُماَ ال يَرْغِفُر َأْن ُيْشَرَ  ِبِه َويَرْغِفُر َما ُلوَن َذِلَك ِلمَ 

وقرال جرل شرأنه )ِإنارُه َمرْن ُيْشرِرْ  اِبُمِا فَرَقرْد ، 48/  ̀ ڑ فَرَقِد افْرتَررَرى ِإمْثرًا َعِظيمراً(
 .a  /72 ڑ َ راَم اُماُ َعَلْيِه اجْلَناَة َوَمْأَواُه النااُر َوَما ِللظااِلِمنَي ِمْن أَْنَصار*(

ل ذه عالف ، ان ىلص العمل هلل وجيعل نينته للدار اآلخرة وسرو  قل ولينوجب علنَ 
أن ىشن علن و  لليه الدنيا لباعا لون ان يطلبها مىت ما ا تسب عند هللا االجر واملثوبة،

مررا قررال اخلليررل  : ’نفسرره مررن الشررر  وأن يلرروذ بربرره طالبرراً منرره أن ينجيرره مررن الشررر كَ 
، قال بعت السل :   ومن أيمن j  /35 ڑ أَلْصَناَم()َواْجنُرْبيِن َوَبيِنا َأْن نَرْعُبَد ا

 .البال  بعد إبراهيم  
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فرال يسررع العبررد الصررالٍ إال أن يَعظُررم خوفره مررن الشررر ، وأن لشررتد ر بترره إىل ربرره يف أن 
ألصرهابه  رني قرال هلرم:   الشرر  ‘ينجيه منره، لاعيرًا ابلردعا  العظريم الرذه علمره النريب 

للك علن شة  إذا فعلتره أذهرب عنرك صرغار الشرر  فيكم أخفن من لبيب النمل، وسأ
باره لقول:    .(1)     ملا ال أعلم وأستغر اللهم إي أعوذ بك أن أشر  بك وأع أعلم،       َو

                                 
 (. 3731صههه األلباي يف صهيح اجلامع )  ( 1)
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 املراجع
أبرررو  امرررد حممرررد برررن حممرررد الغررر ايل ، إ يرررا  علررروم الررردينا يرررا  علررروم الررردين  .1

 بريوأ -الناشر: لار املعرفة ، الطوسة
عبررد الرررمحن بررن أر بكررر، جررالل الرردين )املتررو :  ،السرريوطة، راألشررباه والنظررا  .2

 م1990 -هر 1411الطبعة: األوىل، ، هر( لار الكتب العلمية911
حممررد بررن أر بكررر بررن أيرروب بررن سررعد هررس ، إعررالم املرروقعني عررن رب العرراملني .3

الناشرر: لار الكترب ،  قيرق: حممرد عبرد السرالم إبرراهيم، الدين ابن قيم اجلو ية
 م1991 -هر 1411الطبعة: األوىل، ، يريوأ –مية العل

حممررد بررن أر بكررر بررن ، ابررن قرريم اجلو يررة، إ اثررة اللهفرران مررن مصررايد الشرريطان .4
مكتبة املعار ، الرحن، ، أيوب بن سعد هس الدين ا.قق: حممد  امد الفقة

 اململكة العربية السعولية
ثرري القرشر، لفسري القرآن العظيم .5 ة الدمشرقة أبرو الفردا  إمساعيرل برن عمرر برنَ 

سرنة النشرر: ، الناشرر: لار طيبرة، ا.قق: سامة برن حممرد السرالمة، عمال الدين
 2طبعة: ، 1999 – 1420

ترراب التو يررد الررذ .6 ، هررو  ررق هللا علررن العبيررد هليسررري الع يرر  احلميررد يف شررر َ 
املكترب ، ا.قق:  هري الشاويش، سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب

 م2002هر/1423الطبعة: األوىل، ، المة، بريوأ، لمشقاالس
، عبد الرمحن بن عصر السعده، ليسري اللطي  املنان يف خالصة لفسري القرآن .7

الناشرر : و ارة الشرتون اإلسرالمية واألوقرا  والردعوة واإلرشرال ، الطبعة: األوىل
 هر1422اتريحم النشر : ، اململكة العربية السعولية -

 ين الدين عبد الرمحن بن أمحد برن رجرب برن  كم، ابن رجب،جامع العلوم واحل .8
ا.قرق: شرعيب األرعؤوط ، احلسن، الَسالمة، البغرداله،   الدمشرقة، احلنبلرة

الطبعررررة: السررررابعة، ، بررررريوأ –الناشررررر: مرسسررررة الرسررررالة ، إبررررراهيم ابجررررس -
 م2001 -هر 1422
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حممرد برن أر بكرر ، ا اجلواب الكايف ملن سأل عن الدوا  الشايف أو الدا  والردو  .9
الطبعرة: ، املغررب –لار املعرفرة ، بن أيوب بن سعد هس الدين ابن قيم اجلو ية

 م1997 -هر 1418األوىل، 
 اجلررروهر املنضرررد يف طبقررراأ مترررأخره أصرررهاب أمحرررد )أ: العثيمرررني( .10

ا.قرق: ، يوس  بن احلسن بن عبداهلاله الدمشقة الصاحلة احلنبلرة ابرن املرربل
 2000 - 1421النشر: ، ليمان العثيمنيعبد الرمحن بن س

ية =  ال املهاجر إىل ربه .11 حممد بن أر بكر بن أيروب برن ، الرسالة التبَو
الناشرر: مكتبرة ، ا.قق: ل.حممرد مجيرل  را ه، سعد هس الدين ابن قيم اجلو ية

 جدة الرو  -املدي 
هس الدين أبو عبد هللا حممرد برن أمحرد برن عثمران ، سري أعالم النبال  .12

ا.قررررق: عموعررررة مررررن ا.ققررررني إبشرررررا  الشرررريحم شررررعيب ، بررررن قَاْ ررررا  الررررذهيب
 .م 1985هر /  1405الطبعة: الثالثة، ، رسسة الرسالة، ماألرعؤوط

ترراب التو ير .13 عبررد الرررمحن برن  سررن برن حممررد بررن د، فرتح اايررد شرر َ 
مطبعررة السررنة ، ا.قررق: حممررد  امررد الفقررة، عبررد الوهرراب بررن سررليمان التميمررة

 .م1957هر/1377الطبعة: السابعة، ، دية، القاهرة، مصرا.م
 يرررن الررردين حممرررد املررردعو بعبرررد ، فررريت القررردير شرررر  اجلرررامع الصرررغري .14

الرررررؤو  بررررن اتج العررررارفني بررررن علررررة بررررن  يررررن العابرررردين احلررررداله   املنرررراوه 
مررررع  1356الطبعررررة: األوىل، ، مصررررر –املكتبررررة التجاريررررة الكررررربى ، القرررراهره

 ة ملاجد احلموهالكتاب: لعليقاأ يسري 
ترراب التو يررد .15 أبررو عبررد هللا، عبررد الرررمحن بررن ، القررول السررديد شررر َ 

و ارة  هرررر(1376عصرررر برررن عبرررد هللا برررن عصرررر برررن محرررد آل سرررعده )املترررو : 
، اململكررة العربيررة السررعولية -الشررتون اإلسررالمية واألوقررا  والرردعوة واإلرشررال 

 هر1421الطبعة: الثانية، 
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ترراب ا .16 لتو يررد، ابررن عثمررني، حممررد بررن صررار، لار القررول املفيررد علررنَ 
 هر.1437، 7ابن اجلو ه ط:

عمررررو  فتررررراوى شررررريحم اإلسرررررالم أمحرررررد برررررن ليميرررررة )عمرررررو  الفتررررراوى(  .17
عمرررع امللرررك فهرررد ، أمحرررد برررن عبرررد احللررريم برررن ليميرررة )ط.األوقرررا  السرررعولية(
 2004 – 1425سنة النشر:  ،لطباعة املصه  الشري 

حممررد ، حممرد برن صرار العثيمرنيعمرو  فتراوى ورسرا ل فضريلة الشرريحم  .18
، مجع ولرليب: فهد بن عصر بن إبراهيم السرليمان ،بن صار بن حممد العثيمني

 هر 1413 -الطبعة: األخرية ، لار الثرح -الناشر: لار الوطن 
 
 رافا برن أمحرد  ،معارج القبول بشر  سلم الوصول إىل علرم األصرول .19

الرردمام  –مررر، لار ابررن القرريم بررن علررة احلكمررة ا.قررق: عمررر بررن حممررول أبررو ع
 م 1990 -هر  1410الطبعة: األوىل، 

مقاصد املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني، عمر بن سليمان برن عبرد  .20
 -هرررر  1401مكتبرررة الفرررال ، الكويرررت الطبعرررة: األوىل، ، العتيررريب هللا األشرررقر

 م 1981
تَرَهن اآلَماِل يف َشر   رديذ إمن را االعمرال .21  ا.قرق: يوطةالسر، اإلمرام ُمنرْ

 .م 1998ه/ 1419األوىل  الطبعة: لار ابن   م، حممد عطية
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