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 ، للدكتور خالد بدير   عالمات قبول األعمال 
 

والقرآن   لقد الصيام  نعمة  علينا  وأمّت  علينا  أنعم  أن  وتعايل  تبارك  هلل  واحلمد  رمضان  شهر  صمنا 
مقبولة   نفسه: هل هذه األعمال كلها  يطرح  ذلك؛ ولكن هنا سؤال  احلرام وغري  بيته  والصالة وحج 

هللا   وجل-عند  القيام    -عز   ( ؟!  ال    –االستغفار    –الدعاء    -احلج  –الصالة    -القرآن    -أم 
الفطر    –إلنفاق  ا هللا    –الصلة    –الرب    –زكاة  بيد  القبول  أن  ونعلم  ...إخل(،  تبارك   –اإلحسان 

صفاٍت   –وتعايل   وضعوا  العلماء  ولكن   ، ال  أم  قُبل  العمل  هذا  علي  حيكم  أن  أحٌد  يستطيع  وال 
والشروط العالمات  هذه  عليه  وتقيس  العمل  هذا  إيل  فتنظر   ، األعمال  لقبول  وشروطاً  ،  وعالماٍت 

فقد   وإذا  هللا،  عند  مقبوٌل  أنه  فاعلم  والعالمات  الشروط  هذه  ومجع كل  استجمع  العمل  فإذا كان 
شرطاً واحداً أو عالمًة واحدًة فعليك أن تراجع نفسك مسرعاً، وحتقق ما نقص من عالماٍت لديك،  

فق نفسه،  إال  يلومن  فال  ذلك  غري  وجد  ومن  هللا  فليحمد  خرياً  وجد  فمن   : أخرى  قال وبعبارة  د 
طالب   أىب  بن  علي  عنه    –اإلمام  هللا  أمل   –رضي  العمل  من  اهتماماً  أشد  العمل  لقبول  " كونوا   :

املائدة:    –عز وجل    –تسمعوا أن هللا   املتقني {.)  من  يتقبل هللا  } إمنا  (، ومن رمحة هللا 27يقول : 
مات القبول، بل رمبا كلها  أنه أخفى عنها كثرياً من عال  -صلى هللا عليه وسلم -تعاىل أبمة نبيه حممد  

"تُ ُقبَِّّل"   الفعل  أن  جند  ولذلك  بعمله،  أحٌد  يفخر  ال  قوله   حىت  من  -تعاىل    -يف  هللا  يتقبل  إمنا   "  :
يسمَّ فاعله وهو هللا     املتقني"، مبنياً ملا مل  أمر غييب، ال يستطيع    -تعاىل    -جاء  القبول  أن  يؤكد  مما 

هللا   بيد  وأنه  به،  جيزم  أن  بني    -اىل  تع  -أحٌد  جامعاً  يظل  حىت  للعبد؛  وخرٌي  رمحٌة  هذا  ويف  وحده، 
مثالً   السماء  من  انٌر  تنزل  أن  السابقة  األمم  يف  القبول  عالمات  من  وقد كان  معاً،  والرجاء  اخلوف 

فإنه ميكن استنباط   -صلى هللا عليه وسلم-فتأخذ القرابن عالمًة على قبوله، أما ابلنسبة ألمة حممد 
بول بعد كل طاعة وعبادة، وقد ذكر العلماء أن عالمات قبول األعمال أكثر من  بعض عالمات الق

عشرين عالمة، وقد مجعتها وخلصتها يف سبع عالماٍت مدعمًة ابألدلة الصرحية الصحيحة من القرآن  
 .والسنة؛ وهاك البيان وهللا املستعان وعليه والتكالن
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 العالمة األوىل: إخالص العمل هلل 

اإلنسا إخالصاً  قد يكون  ليس  ذلك  يفعل  يصلي وينفق ماله وحيج ويفعل اخلرياتِّ كلَّها ولكن  ن منا 
هلل ، ولكن من أجل فالن وفالن ، فيكون بذلك أشرك مع هللا غريه يف العبادة، وهذا بال شك جيعل 

لك هللا   يقول  القيامة  ويوم   ، مردوداً  وجل    –عملك  ولكن  –عز  جزاٌء  عندي  لك  ليس  عبدي  اي   :
يٍج ، َأنّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ  جزاءك عن د فالن ألنك عملت العمل من أجله هو ، فَعْن رَافِّعِّ بن َخدِّ

وَ   ، اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي   : قَالُوا   ، اأَلْصَغُر  ْرُك  الشِّّ َعَلْيُكُم  َأَخاُف  َما  َأْخَوَف  إِّنَّ   "  : قَاَل   ، َوَسلََّم  َما َعَلْيهِّ 
اأَلْصَغُر ؟ قَالَ  ْرُك  يَن  الشِّّ الَّذِّ إِّىَل  اْذَهُبوا  ْعَماِلِِّّْم :  النَّاُس أبَِّ إَِّذا َجاَء  َذلَِّك  يَ ْفَعُل  لَِّمْن  يُ َقاُل  الرِّاَيُء ،   : 

ُأَماَمَة   َأِبِّ  وَعْن  صحيح(.  بسند  والبيهقي  والطرباين  )أمحد   ." ْنَدُهْم  عِّ َذلَِّك  فَاْطلُُبوا  تُ َراُءوَن  ُتْم  ُكن ْ
لِّيِّّ قَاَل: َجاَء رَجُ  ُس اأْلَْجَر َوالذِّْكَر  اْلَباهِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَ َقاَل: َأرَأَْيَت رَُجاًل َغَزا يَ ْلَتمِّ ِّّ َصلَّى اَّللَّ ٌل إِّىَل النَّيبِّ

اَّللَُّ    ُه َصلَّىَماَلُه؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: اَل َشْيَء َلُه. فََأَعاَدَها َثاَلَث َمرَّاٍت؛ يَ ُقوُل لَ 
َخالًِّصا   َلُه  َما َكاَن  إِّالَّ  اْلَعَملِّ  ْن  مِّ يَ ْقَبُل  اَل  اَّللََّ  إِّنَّ  قَاَل:"  ُثَّ   . لَُه  َشْيَء  اَل  َوَسلََّم:  بِّهِّ  َعَلْيهِّ  َوابْ ُتغَِّي 

إين  هللا  رسول  اي  فقال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إيل  رجل  وجاء  حسن(،  بسند  النسائي  َوْجُهُه".) 
هللا ولكىن ُأحب أن يُرى موطين، فسكت صلى هللا عليه وسلم حىت نزل قوله تعاىل:    أقاتل يف سبيل

{)الكهف:   َأَحًدا  رَبِّّهِّ  بِّعَِّباَدةِّ  ُيْشرِّْك  َواَل  ًا  َصاحلِّ َعَماًل  فَ ْليَ ْعَمْل  رَبِّّهِّ  لَِّقاَء  يَ ْرُجو  َفَمْن َكاَن   {110 ،)
 .عل للخلق فيها نصيبافمن أهم عالمات القبول أن خيلص العبُد أعماله هلل فال جي

 .العالمة الثانية: املداومة والثبات والتوفيق لعمل صاحل بعده وعدم الرجوع إىل الذنب بعد الطاعة

تفعلها   اليت كنت  واملعاصي  الذنوب  مجيع  من  والتوبة  ابلتغيري  نفسك  على  عهداً  قطعت  أنك  مبعىن 
م إيل  عدت  فلو  رمضان،  يف  تغري  حالك  هللا  وبفضل  رمضان،  من  قبل  رمضان  قبل  عليه  ا كنت 

وبعد   طاعة  إيل  ووفقك  هداك  لو  هللا  أن  مبعىن  هللا،  عند  مقبوالً  ليس  عملك  أن  فاعلم  املعاصي 
مردوٌد   أن عملك  علي  دليٌل  أخري  مرة  املعصية  إيل  رجوعك  أن  فاعلم  املعصية،  إيل  رجعت  الطاعة 
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مع  املعصية  على  وقلبه  رمضان  صام  من   "  : معاذ  بن  حييي  قال  إيل  عليك.  يرجع  أن  وعزمه  قود، 
 . " الذنب ويعود، فصومه عليه مردود، وابب القبول يف وجهه مسدود

إن   : قل  ولكن  مثله..  تقل  ال  سأعود..  أبين  أعلم  إنين  القول:  دائم  وهو  يتوب  الناس  من  إن كثرياً 
 .."شاء هللا لن أعود " حتقيقاً ال تعليقاً 

كانت حمطة مؤقتة ُث رجعوا إىل ما كانوا فيه، هل هذه    واستعن ابهلل واعزم على عدم العودة..، لقد 
مصيبة كبرية  هذه  أصالً؟  هللا  أطاعت  هل  هللا  حق  وفت  عبادته؟هل  حق  هللا  عبدت  السيئة  النفسية 
أوكارهم،  إىل  الزان  وأصحاب  خمدراهتم،  إىل  املخدرات  ومتعاطي  مخورهم،  إىل  اخلمر  شراب  يعود  أن 

وأصحاب الراب،  إىل  الراب  دخلوا    وأصحاب  وهللا كارثة  مصيبة  هذه  اللغو،  إىل  اللغو  وجمالس  الفسق 
احلسنة   جزاء  من  "إن  البصرى:  احلسن  قال  أبداً،  شيئاً  استفادوا  ما  ابملعاصي  وخرجوا  ابملعاصي 
احلسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئُة بعدها، فإذا قبل هللا العبد فإنه يوفقه إىل الطاعة، ويصرفه  

 ."د قال احلسن: "اي ابن آدم إن مل تكن ىف زايدة فأنت ىف نقصانعن املعصية، وق

َهَداُكْم   َما  َعَلى  اَّللََّ  ُوا  َولُِّتَكربِّّ َة  اْلعِّدَّ ُلوا  َولُِّتْكمِّ  {  : تعاىل  قال  ابلشكر،  الصيام  آايت  هللا  زيل  لقد 
لها " ، فشكر الصيام قال العلماء : " ُشكر الطاعة طاعة مث   (185َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن {.) البقرة:  

شوال،   من  ست  فهناك  بعد،  ينته  مل  والصيام  رمضان  شهر  صمت  أنك  مبعىن   ، وهكذا  مثله  صيام 
واالثنني واخلميس وغريها، ولذلك هناك فرق بني الشكر واحلمد ، فاحلمد ابللسان والشكر ابلعمل  

َبا عِّ ْن  مِّ َوقَلِّيٌل  ُشْكًرا  َداُووَد  آَل  اْعَمُلوا   {  : تعاىل  قال   ،  : سبأ   (.} ُكوُر  الشَّ َي  فالشكر  13دِّ  ،)
دليل  يكون  فهذا  الطاعة  عن  العبد  تكاسل  فإذا  عليك،  هبا  هللا  أنعم  اليت  النعمة  جنس  من  يكون 
على عدم قبول العمل عند هللا، وإذا داوم عليها وثبتها فهذا دليل على قبوِلا عند هللا، وكان هدي  

وسلم-النيب   عليه  هللا  على    -صلى  عائشة املداومة  فعن  الصاحلة،  عنها    -األعمال  هللا   -رضي 
األعمال    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: "كان رسول هللا   مسلم(، وأحب  أثبته." )  إذا عمل عمالً 

: " أحب األعمال إىل  -صلى هللا عليه وسلم-إىل هللا وإىل رسوله أدومها وإن قلَّت، قال رسول هللا  
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عليه(،   متفق  قل.")  وإن  أدومها  َعائَِّشَة  هللا  عنها    -وقَاَلت  هللا  "-رضي  ")   َعَمُلهُ  َكانَ  :  ميًَة  دِّ
البخاري ومسلم.( ، فما كان هلل دام واتصل، وما كان لغريه انقطع وانفصل، وما دام العمل هلل فإن  

نوم   أو  سفر  أو  مرض  بسبب  عنه  انقطع  ُث  صاحل،  عمل  على  داوم  ملن  وبشرى  برمحته،  سيقبله  هللا 
ذلك   له أجر  ما  -العمل. قال صلى هللا عليه وسلمكتب  مثل  له  أو سافر كتب  العبد  مرض  إذا   ":

كان يعمل مقيماً صحيحاً ") البخاري(، وهذا يف حق من كان يعمل طاعة فحصل له ما مينعه منها،  
يداوم عليها. وقال صلى هللا عليه وسلم أن  نيته  بليل فغلبه  -وكانت  له صالة  امرئ تكون  من  :"ما 

 . كتب هللا له أجر صالته، وكان نومه صدقة عليه." )أبوداود والنسائي بسند جيد(عليها نوم إال

 العالمة الثالثة: حتقيق الغاية من العبادات 

مبعىن أن أنظر إىل العبادة ، ملاذا ُشرعت ؟ وما الغاية منها؟ فلو حققت الغاية الىت شرعت من أجلها  
 :ض األمثلةالعبادة فاعلم أهنا مقبولة وإال فال، وإليك بع

َواْلُمْنَكرِّ  * اْلَفْحَشاءِّ  َعنِّ  َهى  تَ ن ْ الصَّاَلَة  إِّنَّ  الصَّاَلَة  َوَأقِّمِّ   {  : تعاىل  قال  ؟  ُشرعت  ملاذا   ، الصالة 
ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن {) العنكبوت :  (، فالغاية من إقامة الصالة أن تنهك عن 45َوَلذِّْكُر اَّللَِّّ َأْكرَبُ َواَّللَّ

إذاً معيار لتهذيب األخالق، فإذا كنت تصلي تنقر الصالة نقراً ُث خترج  الفحشاء واملنكر ، فالصالة
أنه ال صالة لك، ألنك مل حتقق   تسب هذا وتشتم هذا وتضرب هذا ......إخل، فاعلم  املسجد  من 

 .الغاية الىت شرعت من أجلها العبادة، فمن مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له

يَن  الصيام ، ملاذا شُ  * َياُم َكَما ُكتَِّب َعَلى الَّذِّ يَن آَمُنوا ُكتَِّب َعَلْيُكُم الصِّّ رع ؟ قال تعاىل } اَي أَي َُّها الَّذِّ
  : البقرة   (} ُقوَن  تَ ت َّ َلَعلَُّكْم  قَ ْبلُِّكْم  ْن  واجتناب 183مِّ األوامر  امتثال  وهي  التقوى،  منه  فالغاية   ،)

:" رب صائم ليس  -صلى هللا عليه وسلم-لقوله  النواهي، فمن صام ومل حيقق التقوى فال صيام له،  
السهر إال  قيامه  من  له  ليس  قائم  ورب   ، اجلوع  إال  صيامه  من  ماجه ") له  خزمية ابن  واحلاكم   وابن 

فاعلم   العبادة،  من  الغاية  حتقق  مل  فإذا  العبادات  مجيع  تقيس  أن  تستطيع  املقياس  وهبذا  وصححه(، 
 .-عز وجل –أن العمل غري مقبول عند هللا 
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 . وقس على ذلك شعرية احلج وبقية العبادات

 العالمة الرابعة: اخلوف والوجل من عدم قبول العمل 

نفسه   على  مشفق  أنه  إال  القرابت؛  أبنواع  هللا  إىل  والتقرب  الطاعات،  على  إقباله  شدة  مع  فاملؤمن 
ت رسول هللا قالت: سأل  -رضي هللا عنها   -أشد اإلشفاق، خيشى أن حُيرم من القبول، فعن عائشة  

وسلم- عليه  هللا  )املؤمنون:  -صلى  َلٌة{  َوجِّ وَّقُ ُلوهُبُْم  آتَ ْوا  َما  يُ ْؤتُوَن  يَن  }َوالَّذِّ اآلية:  هذه  ( 60عن 
ويصّلون  يصومون  الذين  ولكنهم  الصديق!  ابنة  اي  "ال  قال:  ويسرقون؟!  اخلمر  يشربون  الذين  أهم 

الذين   أولئك  منهم،  يقبل  ال  أن  خيافون  وهم  واحلاكم  ويتصدقون،  الرتمذي  اخلريات.")  يف  يسارعون 
يصوم  عليه،  ترد  أن  وخيشى  يتصدق  منه،  يقبل  ال  أن  وخيشى  يعطي   ، الذهيب(  ووافقه  وصححه 
ويقوم وخيشى أن ال يكتب له األجر، وورد يف اآلية آاثٌر كثريٌة عن سلفنا الصاحل ، منها ما جاء عن  

مين تقبل  هللا  أن  أستيقن  ألن   : قال  الدرداء  هللا    أِب  إن  فيها  وما  الدنيا  من  إيّل  أحب  واحدًة  صالًة 
الصالة  يف  دخل  إذا  عنهما  هللا  رضي  علي  بن  احلسن  وكان  اْلُمتَّقِّني{،  َن  مِّ  ُ اَّللَّ يَ تَ َقبَُّل  َا  }إِّمنَّ يقول: 
أبوه   وكان  ؟!!  اآلن  أقوم  من  يدي  بني  أتدرون   : قال  ذلك  عن  سئل  فإذا   ... لونه  واصفر  ارتعش 

رضي   علي  اليت  سيدان  األمانة  أمحل  اآلن   : فقال  ذلك  عن  سئل  فإذا  ارجتف  توضأ  إذا  عنه  هللا 
حامت   وسئل  أان،  ومحلتها  منها  وأشفقن  حيملنها  أن  فأبني  واجلبال  واألرض  السماء  على  عرضت 

كيف ختشع يف صالتك؟ قال: أقوم فأكرب للصالة، وأختيل الكعبة أمام عيين،   -رمحه هللا    -األصم  
قدم حتت  يتأمل  والصراط  هللا  رسول  وأن  املوت ورائي,  مشايل, وملك  عن  والنار  مييين  عن  واجلنة  ي, 

صاليت، وأظنها آخر صالة , فأكرب هللا بتعظيم، وأقرأ بتدبر، وأركع خبضوع وأسجد خبضوع، وأجعل  
دخل   أنه  وروى   ، ال؟!  أم  أقبلت  أدري  وال  أسلم  ُث  رمحته،  يف  والرجاء  هللا  من  اخلوف  صاليت  يف 

ى ابن عمر رضي هللا عنه فقال البنه أعطه ديناراً ، فأعطاه ، فلما انصرف قال ابنه: تقبل  سائل عل
غائب   يكن  مل  درهم  صدقة  أو  واحدًة  سجدًة  مين  تقبل  هللا  أن  علمت  لو  فقال:  أبتاه  اي  منك  هللا 

اْلُمتَّقِّ  َن  مِّ  ُ اَّللَّ يَ تَ َقبَُّل  َا  إِّمنَّ  { يتقبل هللا  تدري ممن  املوت  من  إيلَّ  بن عبدهللا  أحب  أن عامر  ني{، وروى 
هللا   أمسع  أين  يبكيين  فقال  ؟  وكنت  فقد كنت  يبكيك  ما  له  فقيل  بكى،  الوفاة  حضرته  حني  العنربي 
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هذه   يف   , رده  أو  العمل  قبول   !! اِلاجس  هذا  أشغله  منا  فمن  اْلُمتَّقِّني{،  َن  مِّ  ُ اَّللَّ يَ تَ َقبَُّل  َا  }إِّمنَّ يقول 
أِب رواد رمحه هللا: أدركتهم جيتهدون يف العمل الصاحل فإذا فعلوه وقع  األايم ؟ ، وقال عبدالعزيز بن  

من رمضان: ايليت شعري  ليلة  آخر  يقول يف  السلف  بعض  منهم أم ال ؟ ، وكان  أيقبل  اِلم  عليهم 
هللا   جرب  املردود  أيها  لك،  هنيئا  املقبول  أيها  فنعزيه،  احملروم  هذا  ومن  فنهنيه  املقبول  هذا  من 

وكان   وسرور،  مصيبتك،  فرح  يوم  إنه  له:  فيقال  الفطر،  عيد  يوم  احلزن  عليه  يظهر  السلف  بعض 
ورأى   ال؟،  أم  مين  أيقبله  أدري  فال  عمالً،  له  أعمل  أن  موالي  أمرين  عبد  ولكين  صدقتم،  فيقول: 
وهب بن الورد قوماً يضحكون يف يوم عيد، فقال: إن كان هؤالء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل  

كانوا مل يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل اخلائفني، فيا أهل الصيام تذكروا أنكم إىل    الشاكرين، وإن
من   جيعلكم  ما  رمضان  بعد  والوجل  اخلوف  من  بكم  بلغ  هل  أتملوا  القيام  أهل  واي  راجعون  ربكم 
القيام   على  دوام  رمضان،  بعد  العبادة  مواصلة  سابقون،  ِلا  وهم  اخلريات  يف  الذين يسارعون  أولئك 

لصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن، فعلى الرغم من حرصه على أداء هذه العبادات اجلليالت  وا
هللا  لعفو  التام  االفتقار  ويظهر  أعماله،  يزدري  بل  ربه،  على  هبا  يدل  وال  جهده،  إىل  يركن  ال  فإنه 

ويرف ابهلل،  والعياذ  عليه،  أعماله  ترد  أن  خيشى  ووجالً،  مهابة  قلبه  وميتلئ  الضراعة ورمحته،  أكف  ع 
 .ملتجئ إىل هللا يسأله أن يتقبل منه

   :العالمة اخلامسة: استصغار العمل وعدم العجب والغرور به

يقع عليك،  أن  املعصية وكأهنا جبل ختشي  إىل الطاعة كأهنا شيء صغري وأن تنظر إىل  أن تنظر  مبعىن 
عبادت ويستكثر  صغري،  أنه  الذنب  العبد  يري  العكس  اآلن  حيدث  ميّن  والذي  وكأنه  ويستعظمها  ه 

نفسه   يعد  القرآن  من  جزءاً  قرأ  أو  يوماً  صام  أو  ركعتني  صلى  لو  منا  فالرجل  الطاعة،  هبذه  هللا  على 
  –من أولياء هللا ويود لو بىن له بذلك مقام، وهذا يف حد ذاته دليل على عدم قبول الطاعة عند هللا 

: " إن العبد ليسجد سجدًة هلل يظن أنه   -هللا    رمحه  –، ولذلك يقول اإلمام الغزايل  -تبارك وتعاىل  
تقرب هبا إىل هللا والذي نفسي بيده لو ُوزع ذنب هذه السجدة على البلدة كلها لكفتهم ، قيل له :  

 " ملاذا ؟ قال : ألنه يسجد برأسه ملواله وقلبه منشغٌل بدنياه
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أنس   عنه    -ويقول  هللا  أعم  -رضي  لتعملون  إنكم   " البخاري:  يف  من كما  أعينكم  أدق يف  هي  االً 
هللا   رسول  عهد  على  نعدها  وسلم-الشعر كنا  عليه  هللا  املوبقات  -صلى  بن   من  هللا  عبد  وعن   ،  "

النيب   عن  عنه  هللا  رضي  وسلم-مسعود  عليه  هللا  أصل   " قال:  -صلى  يف  َذنَبُه كأنَُّه  يَرى  املُؤمَن  إن 
ذُ  يَرى  الفاجَر  وإّن  َعليه  يَ َقَع  أن  خَياُف  الرتمذي  َجَبل   (" هكذا  َلُه  فقال  أنفه  َعلى  َوَقَع  نوبَُه َكُذابب 

وأمحد والبخاري موقوفاً علي ابن مسعود .(، ولذلك قال هللا لنبيه : } َواَل ََتُْنْن َتْسَتْكثُِّر { )املدثر :  
العمل  6 فكل   ، تستكثره"  ربك  على  بعملك  َتنن  ال   " البصري:  احلسن  قاله  ما  اآلية  معاين  (،فمن 

تعمله ال يدخلك اجلنة فَعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " اَل َيْدُخُل  الذي  
َدينِّ   يَ تَ َغمَّ َأْن  إِّالَّ  َأاَن،  َواَل   " قَاَل:  هللاِّ؟  َرُسوَل  اَي  أَْنَت  َواَل  قَالُوا:   " بَِّعَملِّهِّ  اجْلَنََّة  ْنهُ َأَحدُُكُم  مِّ بَِّرمْحٍَة هللاُ   
والرتهيب.(،   الرتغيب  وصحيح  الصحيحة،  السلسلة  يف  األلباين  "،)صححه  أن  َوَفْضٍل  تظن  فال 

رضي هللا عنهما    ؟!! ، فهذا عمر الذي قال    –عملك يدخلك اجلنة وأين أنت من أبو بكر وعمر  
ذلك  لسلك فجاً غري فجك اي عمر " ومع  الشيطان سالكاً فجاً  لقيك  لو  النيب "  عمر    له    –يقول 

رضي هللا عنه : " لو اندي مناٍد يوم القيامة: كل الناس يدخلون اجلنة إال واحداً لظننت أنه عمر بن  
اخلطاب "، وهذا أبو بكر الذي لو ُوزن إميان األمة يف كفة وإميانه يف كفة لرجحت كفة أِب بكر ومع  

واأل اجلنة  يف  قدماي  إحدى  أن  لو  بيده  نفسي  والذي   "  : يقول  مكر  ذلك  آمن  ال  ابهبا  على  خرى 
ذهب إيل حذيفة   -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه     ملا مات النيب  –هللا " ، وهذا سيدان عمر 

بن اليمان أمني سر النيب والذي أعطاه النيب أمساء املنافقني وقال له عمر : " أَْنُشُدَك هللَا، َهْل مَسَّاينِّ 
يفِّ  يَ ْعينِّ  هللاِّ،  َرُسوُل  مهما    َلَك  املؤمن  العبد  إن   ،  " َأَحًدا  بَ ْعَدَك  ُأزَكِّى  َواَل   ، اَل  فَ يَ ُقوُل:  ؟  اْلُمَنافِّقِّنَي 

م من أعماٍل صاحلة ,فإن عمله كله ال يؤدي شكر نعمة من النعم اليت يف جسده من مسع   عمل وقدَّ
ا فوق  حقه  فإن  وتعاىل،  تبارك  هللا  حق  من  بشيء  يقوم  وال  غريها،  أو  نطق  أو  بصر  لوصف، أو 

ولذلك كان من صفات املخلصني أهنم يستصغرون أعماِلم، وال يروهنا شيئاً، حىت ال يعجبوا هبا، وال  
استصغار  على  يعني  ومما  الصاحلة،  األعمال  عن  ويكسلوا  أجرهم،  فيحبط  الغرور  يصيبهم 

 .العمل:معرفة هللا تعاىل، ورؤية نعمه، وتذكر الذنوب والتقصري
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 :القلب من البغضاء والشحناءالعالمة السادسة: طهارة 

وحتج بيت هللا احلرام؛ ولكن القلب مملوء ابلنفاق  –عز وجل  –مبعين أنك تصلي وتصوم وختشع هلل 
منثوراً،   هباًء  أعمالك كلها  وتكون  هللا  عند  عملك  يُقبل  فال  والبغضاء  والعداوة  واخلصام  والشحناء 

وشحناء   خصام  بسبب  تعيينها  وعدم  القدر  ليلة  رفع  َأنَّ  إن  تِّ  الصَّامِّ ْبُن  ُعَباَدُة  فعن  رجلني،  بني 
نَي فَ َقاَل: "إِّيّنِّ  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوَل اَّللَِّّ  ْن اْلُمْسلِّمِّ َلةِّ اْلَقْدرِّ فَ َتاَلَحى رَُجاَلنِّ مِّ ُ بَِّلي ْ َخَرَج خُيْربِّ

َوُفاَل  ُفاَلٌن  َتاَلَحى  َوإِّنَُّه  اْلَقْدرِّ  َلةِّ  بَِّلي ْ ُْخربَُِّكْم  ألِّ َلُكْم")  َخَرْجُت  َخرْيًا  َيُكوَن  َأْن  َوَعَسى  فَ ُرفَِّعْت  ٌن 
رجلني   بسبب  القدر  ليلة  ىف  والفضل  واملغفرة  الرمحة  رفع  هللا  إذا كان  نفسي:  يف  قلت  البخاري(، 
متشاحنني، فما ابلكم لو كانت األمة كلها متشاحنة متباغضة متخاصمة كما هى اآلن؟!!! ، لذلك 

والعداوة واخلصام  الشحناء  قال    فإن  حلقاً، كما  واحلسنات  الدين  حتلق  عليه -والبغضاء  هللا  صلى 
قال:  -وسلم هللا،  رسول  اي  بلي   : قلنا  والصدقة،  والصالة  الصيام  من  أفضل  علي  أدلكم  أال   "  :

  (". الدين  الشعر ولكن حتلق  حالقة  أقول  ال  احلالقة،  هي  البني  ذات  فساد  إن  البني،  ذات  إصالح 
وصححه( وحن والرتمذى  هللا أمحد  فيغفر  واخلميس  يومي االثنني  يف  هللا  إيل  ترفع  األعمال  أن  نعلم  ن 

هللا   فيقول  املتشاحنني  إال  شيئاً  ابهلل  يشرك  ال  عبٍد  وجل    –لكل  حىت   -عز  هذين  أنظروا   "  :
و  َعلْيهِّ  هللا  َصلَّى  هللاِّ  لَِّرُسولِّ  قِّيَل   : قَاَل   ، َعْمٍرو  ْبنِّ  هللاِّ  َعْبدِّ  وَعْن   ، مسلم(   (" َأيُّ  يصطلحا   : َسلََّم 

  ، نَ ْعرِّفُُه   ، اللَِّّسانِّ  َصُدوُق   : قَالُوا   ،  " اللَِّّسانِّ  َصُدوقِّ  اْلَقْلبِّ ،  خَمُْمومِّ  " ُكلُّ   : قَاَل  ؟  َأْفَضُل  النَّاسِّ 
لَّ ، وَ  بَ ْغَي ، َوالَ غِّ إُِّْثَ فِّيهِّ ، َوالَ  النَّقِّيُّ ، الَ  التَّقِّيُّ  اْلَقْلبِّ ؟ قَاَل :" ُهَو  َحَسَد. " )ابن  َفَما خَمُْموُم  اَل 

إِّْخَوااًن   لٍّ  غِّ ْن  مِّ ْم  ُصُدورِّهِّ يفِّ  َما  اجلنة:} َونَ َزْعَنا  أصحاب  وصف  يف  هللا  وقال   ، صحيح(  بسند  ماجة 
(، إن من أهم عالمات القبول أن يتخلص القلب من أمراضه    47َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِّلِّنَي { ) احلجر :  

وتقدمي تعاىل  هللا  حب  إىل  فيعود  من    وأدرانه  أوامر  على  أوامره  وإيثار  غريه،  مرضاة  على  مرضاته 
ابهلل  يرضى  وابجلملة  والكراهية،  والبغضاء  احلسد  يرتك  وأن  هلل،  إال  حيبه  ال  املرء  حيب  وأن  سواه، 

 .وبقضائه وحيسن الظن بربه

 :العالمة السابعة: كثرة الدعاء واالستغفار بعد كل طاعة
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فيه التوفيق والسداد وتستغفر هللا بعد العمل ، ولذلك جعل  مبعين أن كل عمل تعمله تطلب من هللا  
من   االنتهاء  فبعد  العبادة،  هذه  يف  حدث  الذي  للخل  جرباً  واستغفاراً  دعاًء  عبادة  بعد كل  هللا 
احلج قال  الصالة ، وىف  الذي وقع يف  اخللل  جلرب  الصالة استغفار وتسبيح وحتميد وتكبري ، ملاذا ؟ 

َأفَ  َذا  فَإِّ  {  : :  تعايل  البقرة   (  } احْلََرام  اْلَمْشَعرِّ  ْنَد  عِّ اَّللََّ  فَاذُْكُروا  َعَرفَاٍت  ْن  مِّ وقال     (  198ْضُتْم   ،
  : البقرة   (  } اَّللََّ  فَاذُْكُروا  َكُكْم  َمَناسِّ ُتْم  َقَضي ْ َذا  فَإِّ  { وسيدان    200تعايل:  إبراهيم  سيدان  وهذا   .)

{ تعايل:  قال   ، الكعبة  بناء  أثناء  هللا  دعوا  يُل    إمساعيل  َوإِّمْسَاعِّ اْلبَ ْيتِّ  َن  مِّ َد  اْلَقَواعِّ يُم  إِّبْ َراهِّ يَ ْرَفُع  َوإِّْذ 
يُع اْلَعلِّيُم { ) البقرة :   مِّ نَّا إِّنََّك أَْنَت السَّ (، وعند االنتهاء من اجمللس ختتمه بدعاء    127رَب ََّنا تَ َقبَّْل مِّ

رك وأتوب إليك " فما من كفارة اجمللس : "سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغف
يبلغهم   أن  يدعون هللا ستة أشهر قبل رمضان  الصحابة  أو رفث إال غفر هللا لك ، ولذلك كان  لغو 
الدعاء   علي  نفسك  فعود   ، رمضان  منهم  يتقبل  أن  أشهر  ستة  هللا  يدعون  رمضان  وبعد   ، رمضان 

فإنه عملك  تكميل  على  حرصت  مهما  ألنك   ، تعمله  عمل  بعد كل  النقص    واالستغفار  من  البد 
 .والتقصري

إىل األمصار أيمرهم خبتم شهر رمضان ابالستغفار والصدقة    -رمحه هللا   -كتب عمر بن عبد العزيز 
من   حدث  ما  يرفع  واالستغفار  والرفث  اللغو  من  للصائم  طهرة  الفطر  صدقة  فإن  الفطر  وصدقة 

يف كتا العزيز  عبد  بن  عمر  وقال  والرفث،  ابللغو  الصيام  يف  آدم اخلروق  أبوكم  قال  قولوا كما  به: 
رِّيَن{ )األعراف: اخْلَاسِّ َن  مِّ لََنُكوَننَّ  لََنا َوتَ ْرمَحَْنا  تَ ْغفِّْر  أَنْ ُفَسَنا َوإِّْن مَلْ  ( وقولوا كما قال  23}رَب ََّنا ظََلْمَنا 

رِّيَن{ )هود: َن اخْلَاسِّ  -وا كما قال إبراهيم ( وقول47نوح عليه السالم: }َوإِّالَّ تَ ْغفِّْر يلِّ َوتَ ْرمَحْينِّ َأُكْن مِّ
السالم )الشعراء:-عليه   } ينِّ الدِّ يَ ْوَم  َخطِّيَئيتِّ  يلِّ  َر  يَ ْغفِّ َأْن  َأْطَمُع  ي  }َوالَّذِّ قال  82:  وقولوا كما   )

)القصص: َلُه{  فَ َغَفَر  يلِّ  ْر  فَاْغفِّ ي  نَ ْفسِّ ظََلْمُت  إِّيّنِّ  َربِّّ  }قَاَل  السالم:  عليه  وقولوا كما  16موسى   )
نَي{ )األنبياء:قال ذو النون عليه الس َن الظَّالِّمِّ  . (87الم: }.. ال إِّلََه إِّالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِّيّنِّ ُكْنُت مِّ

 نسأل هللا أن يتقبل منا صاحل أعمالنا،، 
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