
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أولو األيدي واألبصار

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فبل مضل  نحمده ونستعينو ،إن الحمد هلل
صمى  ،لو، ومن يضمل فبل ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو

  اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:
  اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو. فسبلم

 ىي ،ىي أوصاف الفبلح ،نت ثبلثة أوصاف ىي أوصاف الكمالحديثنا في ىذه الميمة عن آيات ثبلث تضم
  .ن األخياري  لمن أراد الفبلح والنجاح، إنيا صفات المصطف   الحقيقيأوصاف النجاح 

عنو  تحدثتنعبر عن مجموعو مما  جاءت في سياق يمكن أن ىذه األوصاف من ىذه السورة الكريمة سورة ص
: إنيا سورة الصبر الذي يتطمبو تقولالتي يمكن أن نصفيا بأنيا: سورة االبتبلء، ولك أن  ىذه السورة الكريمة

 االبتبلء، ولك أن تقول: إنيا سورة الشرف والكمال الذي يحصل لمن فاز ونجح في ىذا االبتبلء فكان صابرًا.
، والذكر ىنا عمى [1ص:] {ص َواْلُقْرآِن ِذي الذّْْكرِ }قال:  لسورة في أولياذكر في ىذه ا -تبارك وتعالى-اهلل 

نَُّو َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمكَ }األرجح من أقوال المفسرين يشمل الذكر بنوعيو: الذكر الذي ىو الشرف،   ،[44الزخرف:] {َواِ 
 ،شرف لكم ىو [1ص:] {َواْلُقْرآِن ِذي الذّْْكرِ }، وسار عمى منياجو ،وآمن بو ،وىو شرف لمن عمل بو ،فيو تذكير

 وىو تذكير يذكركم باآلخرة، ويذكركم بجميع ما تحتاجون إليو من أجل بموغ المراتب العالية في الدنيا واآلخرة.
واألمة السيما في ىذه األيام في صراعيا مع الباطل، بل إن جميع األجيال من ىذه األمة، بل ومن األمم التي 

ىم بحاجة إلى التذكير في صراعيم المرير مع الباطل،  -عمييم الصبلة والسبلم-كانت قبميا من أتباع األنبياء 
 ىرب، والشمال والجنوب عمى حرب المسممين، عملكننا في مثل ىذه األوقات التي صار يجتمع فييا الشرق والغ

الكيد ليم ولدينيم بجميع أنواع الحرب؛ الحرب في ميدان المعركة، والحرب بطريق الشبيات، والحرب 
 .االقتصادية، والحرب الفكرية، إلى غير ذلك مما ال يخفى عمى أمثالكم
، وتارة ومن لفَّ لفَّيم ،صراع مع الباطنية األمة في مثل ىذا الصراع الذي تارة يتجمى في ميدان المعركة في

وتارة يتجمى في الصراع مع الوثنيين، وقد  مع الييود، وتارة يتجمى في الصراع مع النصارى، الصراعيتجمى في 
يجتمع ىؤالء جميعًا في خندق واحد كما ىو في معركتنا المفصمية عمى أرض الشام في مثل ىذه األيام؛ حيث 

عز -ارى والوثنيون والباطنية ومن شايعيم لحرب المسممين، فيذا القرآن كما وصفو اهلل الييود والنص يجتمع
 .[1ص:] {َواْلُقْرآِن ِذي الذّْْكرِ }: -وجل

العزة  ،العزة الباطمة ،، العزة المذمومة[2ص:] {َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاقٍ }ثم ذكر بعد ذلك حال الكفار: 
 والباطل والضبلل. ، سرعان ما تتبلشى، لكنيم يصرون عمى ىذا الكفرالعزة التي ال حقيقة ليا ،باإلثم

-  ، ىكذا يتواصى أعداء اهلل [6ص:] {َوانَطَمَق اْلَمََلُ ِمْنُيْم َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَمى آِلَيِتُكْم ِإنَّ َىَذا َلَشْيٌء ُيرَادُ }
وتعزيزه،  مستطاع، ويبذلون النفوس واألموال في سبيل نصره وبقائو، فينصرونو بكل باطميمعمى  -عز وجل



ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل المَِّو َفَسُينِفُقوَنَيا ثُمَّ }: -تبارك وتعالى-ولكن كما قال اهلل 
 .[36األنفال:] {ِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَينََّم ُيْحَشُرونَ َتُكوُن َعَمْيِيْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَمُبوَن َوالَّ 

ره بأحوال كبار ثم ذك  ، [17ص:] {اْصِبْر َعَمى َما َيُقوُلونَ }بالصبر:  -صمى اهلل عميو وسمم-ثم أمر نبيو 
، يعني [17ص:] {ِإنَُّو َأوَّابٌ َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اأَلْيِد }، -عمييم الصبلة والسبلم- الكبارالصابرين من األنبياء 

 [17ص:] {َداُوَد َذا اأَلْيدِ } ،والقيام عمى تحقيق شرعو ،وتنفيذ أمره -عز وجل-أنو صاحب القوة في طاعة اهلل 
  ىنا. بمعنى القوةواأليد: 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأَلْرضِ }ثم قال:  ارِ  َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ ِكتَاٌب  * َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ
- اهلل ،، ىذه سورة التذكير والذكر والتذكر[29-28ص:] {َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوا اأَلْلَبابِ 

-    عمى نبيو  -عز وجل-يذكر ىذه اآلية في التدبر في ثنايا ىذا القصص الذي يقصو اهلل  -تبارك وتعالى
  ففييم أسوة لمن أراد أن يأتسي. ،-عمييم الصبلة والسبلم-من أحوال األنبياء العظام  -صمى اهلل عميو وسمم

عمييم -، وكل ىؤالء األنبياء -عميو وسمم صمى اهلل-، ثم ذكر خبره [33ص:] {َوَوَىْبَنا ِلَداُوَد ُسَمْيَمانَ }ثم قال: 
 ابتمى داود، ثم ذكر إنابتو ورجوعو وركوعو.  -تبارك وتعالى-اهلل  ،تعرضوا لبلبتبلء -الصبلة والسبلم
ذكر كبير من كبار في ثم قال بعد ذلك  ،، وذكر ببلءه، ثم ذكر رجوعو-عميو الصبلة والسبلم-ثم ذكر سميمان 

َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّو َأنّْي َمسَِّنَي الشَّْيَطاُن ِبُنْصٍب }، -اهلل عميو وسممصمى -الصابرين، وىو أيوب 
 بالمرض فصبر. مي بجسده، وابتمي بأىمو، وابتمي ببلًء عظيماً ، ابت  [41ص:] {َوَعَذابٍ 

َواْذُكْر }من نحن بصدد الكبلم عمى ذكرىم وخبرىم،  -عمييم الصبلة والسبلم-ثم ذكر بعد ىؤالء األنبياء الكرام 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصارِ  َواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا }، ثم قال بعده: [45ص:] {ِعَباَدَنا إْبرَاِىيَم َواِ 

 .شرف، بعضيم يقول: ىذا [49ص:] {َىَذا ِذْكرٌ }، ثم قال: [48ص:] {اْلِكْفِل َوُكلّّ ِمَن اأَلْخَيارِ 
 .وبعضيم يقول: ىذا تذكير

 ؛ ألن القرآن يعبر بو باأللفاظوابن كثير يقولون: إن اآلية تجمع ىذا وىذا -رحمو اهلل-والمحققون كابن القيم 
 المعاني الكثيرة، فيذا شرف.  القميمة الدالة عمى

نَّ }ويذكر بو أتباعو من أىل اإليمان،  -صمى اهلل عميو وسمم-بو نبيو  -عز وجل-وىو أيضًا تذكير يذكر اهلل  َواِ 
 .[49ص:] {ِلْمُمتَِّقيَن َلُحْسَن َمآبٍ 

صمى اهلل عميو -ثم ذكر ما لممتقين، ثم ذكر ما لمكافرين والمجرمين من العذاب، ثم ختم ذلك بذكر خبر آدم 
حيث أمر اهلل المبلئكة بالسجود لو، وامتناع إبميس عن ىذا السجود، ومنشأ العداوة بين أىل الحق وأىل  -وسمم

 صمى اهلل عميو وسمم.-، فصار إبميس يتوعد ويتيدد بإضبلل ذرية آدم الباطل
، [86ص:] {ا ِمَن اْلُمَتَكمِّْفينَ ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما َأنَ } ىذه السورة بقولو: -عز وجل-ثم ختم اهلل 

 ،، وليس من سمات أتباع الرسل-عمييم الصبلة والسبلم-فالدعوة تقدم بالمجان، والتكمف ليس من سمات الرسل 
 التكمف بجميع صوره وأشكالو.



، فيي [88ص:] {َنَبَأُه َبْعَد ِحينٍ َوَلَتْعَمُمنَّ } ،[87ص:] {ِإْن ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر ِلْمَعاَلِمينَ }: -تبارك وتعالى-ثم قال اهلل 
سورة الذكر والتذكير، سورة الصبر، سورة الشرف، لمن عمل بمقتضى ىذه اآليات، لمن تذكر واعتبر، لمن انتفع 

  .وما يقبح ،بالقرآن، لمن جعمو دليمو وقائده الذي يقوده، فيشرح لو تفاصيل الصراط، ويبين لو ما يحسن ويجمل
في ىذه اآليات الثبلث التي تضمنت أوصاف الكمال لمن يريد الفبلح، لمن يريد الرفعة  -تبارك وتعالى-فقولو 

ْسَحاَق َوَيْعُقوبَ }في الدنيا واآلخرة، لمن يريد النجاح، لمن يريد أن يكون موفقًا،  { َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبرَاِىيَم َواِ 
، [41مريم:] {ي اْلِكتَاِب ِإْبرَاِىيَم ِإنَُّو َكاَن ِصدّْيًقا َنِبيِّاَواْذُكْر فِ }؟ كما جاء في سورة مريم: اذكرىم في ماذا [45ص:]
، اذكرىم في الكتاب، اذكرىم باألوصاف الكاممة [54مريم:] {َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو َكاَن َصاِدَق اْلَوْعدِ }

بكل جميل؛ فيم أىل الكماالت  -الصبلة والسبلم عمييم-والمعاني الجميمة والفعال الحسنة، اذكر ىؤالء األنبياء 
 .ة، ىم القدوات الحقة، وليست القدوات الزائفة المصطنعة التي ال قيمة ليا وال حقيقةيالحقيق

، أضافيم إليو ىنا بيذا الوصف الكامل الشريف، فيذا يعني العبودية الخاصة، ليست [45ص:] {اْذُكْر ِعَباَدَنا}
، لكن العبودية خاضع ذليل -تبارك وتعالى-؛ إذ إن كل من في السموات واألرض عبد هلل عبودية الخمق والقير

عميو -بيا أشرف الخمق  -وجل عز-الخاصة ىي التي يحصل بيا الكمال والرفعة، وىي التي وصف اهلل 
َلْيًًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه }في أشرف المقامات؛ في مقام اإلسراء:  -الصبلة والسبلم

، في مقام إنزال [19الجن:] {َوَأنَُّو َلمَّا َقاَم َعْبُد المَِّو َيْدُعوهُ }، في مقام الدعوة: [1اإلسراء:] {ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى
 {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}: مقام الوحي، في [1الكيف:] {اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَابَ }الكتاب: 

 .[13النجم:]
فكمال العبد في تحقيق العبودية أال يرفع رأسو وال يعترض، ال يعترض عمى قضائو وقدره، ال يعترض عمى دينو 

، ال يرفع عقيرتو فيرد -صمى اهلل عميو وسمم-وشرعو واختياره، ال يعترض عمى كبلم اهلل وال عمي كبلم رسولو 
العبودية  ،ال تكون العبودية بحال من األحوال ،بزعمو أن عقمو الفاسد ال يقبميا -عميو الصبلة والسبلم-سنتو 

تبارك -الذين شرفيم اهلل  الخمقالحقة ال  تكون لمثل ىؤالء، وحال ىؤالء الناس أبعد ما تكون عن حال خاصة 
 .وتعالى

ْسَحاَق َوَيْعُقوبَ َواْذُكْر ِعَباَدَنا }  -صمى اهلل عميو وسمم-إبراىيم  ،، ىؤالء أئمة في الصبر[45ص:] {إْبرَاِىيَم َواِ 
أوذي كثيرًا، وألقي في النار، وصبر عمى األذى، وىجر قومو هلل وفي اهلل، وىو إمام الصابرين، ىو إمام الحنفاء 

تساء بو واالقتداء مع أن النبي مأمور باال -صمى اهلل عميو وسمم-، وأبو األنبياء، ونبينا -عميو الصبلة والسبلم-
تمك  -صمى اهلل عميو وسمم-أفضل من جميع األنبياء، ولكن لينضاف إلى كمالو  -صمى اهلل عميو وسمم-

 بصفات ثبلث: -عز وجل-الذين ذكرىم اهلل  الثبلثةفيؤالء األنبياء ، الكماالت
، واأليدي بمعنى القوة، فيم أىل القوة عمى عبادة اهلل وطاعتو، كما جاء عن ابن [45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي}األولى: 

رحمو -    (1)عباس ومنصور ومجاىد وقتادة والسدي وعطاء الخرساني، وىو اختيار كبير المفسرين ابن جرير
  . ، وقال بو طوائف من أىل العمم-اهلل
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وى التي فيم أىل القوة في أمر اهلل، أىل القوة في إقامة دين اهلل، ىم أىل الق   ،وعبارات العمماء متقاربة في ذلك
وجياد أعدائو كما  -عز وجل-يقدرون بيا عمى إظيار الحق، عمى إظيار الشرع والدين، عمى إعبلء كممة اهلل 

: وذلك أن اليد ىي آلة البطش، وبالبطش تعرف القوة، فمذلك قيل لمقوي   ،(2)-رحمو اهلل-يقول الحافظ ابن القيم 
وال يبعد من ذلك ما ذكره بعضيم من أن المراد باأليدي: الجوارح، باعتبار أن األيدي ىي المتصرفة في  ،ذو يد
لناس، ليم أياٍد كر من أن المراد باأليدي: اإلحسان إلى ايذا كبلم عامة المفسرين سمفًا وخمفًا، وما ذ  ف ،الخير

ألن إحقاقيم لمحق يدخل فيو القيام بتمك  ؛-عز  وجل  -، ليس ببعيد؛ ألن إقامتيم لدين اهلل بيضاء عمى  الخمق
 م، ويبينون ليوعمى توحيده ،األعمال الشريفة؛ ألنيم يحسنون إلى الناس، وأعظم إحسان أنيم يدلونيم عمى اهلل

عمييم -التي يصيرون إلييا، فيذه يد عظيمة لؤلنبياء  الطريق الموصل إليو، ويبينون ليم أحوال تمك الدار
 .-الصبلة والسبلم

يعني: أصحاب القوة في العبادة، في العمل، في  [45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي} :-تبارك وتعالى-إذن يدخل في قولو 
وال ينيضون بفضيمة،  ،نى الذين ال يعممونم  أعمال عظيمة، فميسوا كالزَّ  ،الدعوة، في الجياد، ليم أعمال شريفة

إنيم أصحاب عبادة بما  ،كما أنيم ليسوا كالعمي الذين ال يبصرون، فيؤالء كما سيأتي أيضًا أصحاب أبصار
أشكاليا، وقد اعيا وصورىا و عبادات القمب والمسان والجوارح بأنو  ،تحممو ىذه الكممة وتتسع لو من ألوان العبادات

 رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم.-مف طويبًل في مجمس آخر عن عبادات الس تحدثت
فمثل ىذا يحتاج العبد أن يعرض نفسو عميو في حاالتو كميا، في جميع المزاوالت واألعمال التي يقوم بيا طمبًا 

 .في حقيا الصبلة المكتوبة وما نحن فيو من التقصير هبيذوا ء، ابد-تبارك وتعالى-لما عند اهلل 
 يتمممل ال ،(3)"إلييا أشتاق حتى صبلة وقت دخل ما": -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-عدي بن حاتم  قال

 ،(4)"بلة منذ أسممت إال وأنا عمى وضوءوما أقيمت الص": وقال ،ويتضجر ويشعر أنيا عبء ثقيل يرىق كاىمو
  .منذ أسمم وىو عمى ىذه الحال، ونحن نسمع القرآن والخطب والمواعظ، ومع ذلك ال نكاد نتغير

، إذا رفع المطرقة (5)كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردىا -رحمو اهلل-ىذا إبراىيم بن ميمون الصائغ 
 .؟يذه األوصافكون متحمين بنفسمع النداء لم يردىا، متى 

 . (6)"المسجد في وأنا إال سنة ثبلثين منذ المؤذن أذن ما"يقول:  -رحمو اهلل-سعيد بن المسيب 
، ىذا الكبلم قبل أن آتي إنما ؟يل يمر عمينا أربعة فروض متتابعة ما ينادى لمصبلة إال ونحن في المسجدف

أمر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، واإلنسان ال  -عز وجل-قصدت بو أن أخاطب نفسي قبمكم، لكن اهلل 
يدري ما ىي الكممة التي تنفعو وتكون سببًا لتغيير حالو وىدايتو؛ فإن اليداية مراتب، والعبودية مراتب، والجنة 
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ما فاتتني التكبيرة األولى "ىذا كان يقول:  -رحمو اهلل-سعيد بن المسيب  ،مراتب -عز وجل-والدرجات عند اهلل 
 . (7)"منذ خمسين سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصبلة منذ خمسين سنة

ىذا حال الفرائض اآلن، ما تقرب العبد بشيء أحب إلى اهلل  ،العبادة [45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصارِ }لما يقال: 
 من ىذه الفرائض. -عز وجل-

إنو بقي قريبًا من "األعمش يقول عنو وكيع:  ،-األئمة يذكرون أوصافيم ةتبلمذ- بن الجراح كر وكيع  ذ   :األعمش
 من سبعين سنة ما فاتتو التكبيرة األولى. ا، قريبً (8)"سبعين سنة لم تفتو التكبيرة األولى

 .(9)"يامنفردًا إال مرتين وكأني لم أصم الفريضة قط لم أصل  "يقول:  القاضي تقي الدين سميمان بن حمزة المقدسي
مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة األولى إال يومًا واحدًا "من التابعين، يقول:  -رحمو اهلل- محمد بن سماعة

  .، التكبيرة األولى صبلة الفجر وسائر الصموات، التكبيرة األولى!(13)"ماتت فيو أمي
  .فما بال طبلب العمم يصمون في أطراف الصفوف؟!

  .؟!-لعز وج-لماذا الدعاة إلى اهلل 
 .؟!يصمون في أطراف الصفوف لماذا األخيار

قراءتيم ، إلى ، انظر إلى صبلتيم[45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي}نعرض أنفسنا عمى ىذا، اهلل مدحيم بيذه األوصاف 
في تبلوة القرآن مثبًل؛ ىذا وكيع بن الجراح كان ال ينام حتى يقرأ جزأه من كل ليمة، كان جزؤه ثمث القرآن، ثم 

 . (11)في آخر الميل فيقرأ المفصل، ثم يجمس فيأخذ في االستغفار حتى يطمع الفجر يقوم
ذا جاء رمضان ختم في كل ثبلث، فإذا دخمت العشر ختم كل ليمة  .(12)قتادة كان يختم القرآن في سبع، وا 

أقل من ال يفقو القرآن من قرأ في ))تم القرآن في كل شير ثبلثين ختمة، كان يخ -رحمو اهلل-الشافعي 
ىذا ىو  ،، لكن ىؤالء ما كانوا يرون أنو عمى المنع والتحريم، بصرف النظر، انظر إلى اجتيادىم(13)((ثبلث

 . (14) المقصود، ىذا اإلمام الشافعي، وفي رمضان يختم ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصبلة
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ويقوم بعد التراويح كل ثبلث اإلمام البخاري صاحب الصحيح كان يختم في رمضان في النيار كل يوم ختمة، 
 .(15)لياٍل بختمة

، الشيخ ، ليس ذلك ألجيال انصرمت وانتيت وال يوجد ليم وارث، يوجد من المعاصرينفقط وليس ذلك لمقدماء
، يقول ولده -رحمو اهلل-ه في جمع فتاوى شيخ اإلسبلم ابن تيمية الذي شارك والد   -رحمو اهلل-محمد بن قاسم 

كان في رمضان يختم كل ثبلث، وفي آخر عمره كان يختم كل يوم، يقول: قس م القرآن "في صفتو وترجمتو: 
 . "عمى ساعات الميل والنيار

 في أول ليمة من رمضان في أول يوميذكر أحد تبلمذتو ممن شاىده  -رحمو اهلل-الشيخ محمد الصالح العثيمين 
يقرأ،   -يذىب ويجيء-ضع عباءتو، ثم يدور يعني الذي يصمى فيو الجمعة، ثم ي ،يدخل إلى المصمى الداخمي

يقول: فقرأ عشرة أجزاء في اليوم األول وىو يدور، يطرد النوم، يختم كل ثبلث، ودروسو مستمرة في رمضان، 
 وأعمالو ال تتوقف.

 -رضي اهلل عنيا-في الصحيحين من حديث عائشة  -صمى اهلل عميو وسمم-ولنا األسوة الكاممة برسول اهلل 
رضي اهلل -فقالت عائشة   ،كان يقوم  من الميل حتى تتفطر قدماه -صمى اهلل عميو وسمم-إن النبي "قالت: 
أكون عبدًا  أفبل))، قال: ؟: لم تصنع ىذا يا رسول اهلل وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر-عنيا
يصمي فيما  -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل ": -رضي اهلل عنيا-، وفي صحيح مسمم عنيا (16)((شكوراً 

لكن  ،ال تقصد أنو يواصل إلى الفجر ،(17)"العشاء اآلخرة إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشرة ركعةبين صبلة 
يصمي إحدى عشرة ركعة يسمم بين كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في " ،يصمي في أثناء ذلك تقصد أنو

 .(18)"بقدر ما يقرأ أحدكم  خمسين آية سجوده
ذات ليمة،  -صمى اهلل عميو وسمم-صميت مع النبي ": -رضي اهلل عنو-وفي صحيح مسمم من حديث حذيفة 

فقمت: يصمي بيا في ركعة، فمضى، فقمت: يركع بيا، ثم افتتح آل عمران  ،، فقمت: يركع عند المائةفافتتح البقرة
ذا مر بتعوذ  ذا مر بسؤال سأل، وا  فقرأىا، ثم افتتح النساء فقرأىا، يقرأ مترسبًل، إذا مر بآية فييا تسبيح سبح، وا 

 لمن حمده، ربنا تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعو نحوًا من قيامو، ثم قال: سمع اهلل
لك الحمد، ثم قام قيامًا طويبًل قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي األعمى، فكان سجوده قريبًا من 

 .(19)"قيامو
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فأطال  -صمى اهلل عميو وسمم-صميت مع النبي ": -رضي اهلل عنو-وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود 
ت أن أجمس ، قال: ىمم؟بو ىممت بأمر سوء، قيل: ما ىممت   حتى ،-ما ذكروا رمضان! :الحظ- ،القيام
 من طول القيام. ،(23)"وأدعو

وقد ذكرت في عبادات السمف نماذج كثيرة من أحوال السمف، من المعاصرين، من عمماء القصيم الشيخ محمد 
، توفي قبل سنوات، كان يصمى القيام ثبلث ساعات أو أكثر، وفي يوم تأخر فمم يستيقظ -رحمو اهلل-المنصور 

نا إليو راجعون، الميم   رني في مصيبتي واخمفني خيرًا منيا. ج  أ  إال قبل الفجر بساعة، فمما قام قال: إنا هلل وا 
يقول ولده في ترجمتو: كان قيامو يتجاوز ثبلث ساعات طول السنة، ويقول  -رحمو اهلل-الشيخ محمد بن قاسم 

وكان عمري سبعة عشر عامًا  ،عن نفسو في بدء صبلتو وقيامو بالميل، يقول: قرأت كتابًا في فضل قيام الميل
 فما تركتو، وتقول زوجتو: حتى في ليمة زواجو قام كما كان يقوم في سائر الميالي، ىذا معاصر.

ذا وسنة  ،يجاىد ، كان سنةً (21)وثبلثين حجة است   ، ابن وىب حجمثبل نظرت إلى سائر عباداتيم في حجيم وا 
 وسنة يحج.  ،يعمم

 منيم حج أربعين حجة.  كل   (24)وأيوب السختياني (23)وطاوس (22)ابن المسيب
 . (25)عيسى بن يونس حج خمسًا وأربعين حجة

 . (26)مكي بن إبراىيم الحنظمي حج خمسين حجة
 الشيخ محمد بن قاسم الذي ذكرت خبره آنفًا حج أكثر من خمسين حجة. 

 . (27)سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حج أكثر من اثنتين وخمسين حجة
 .(28)ان حج سبعًا وخمسين حجةذعمارة بن زا

 . (29)عطاء حج سبعين حجة
 . (33)أبو عمر العدني حج سبعًا وسبعين
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 .(31)-يعني بعرفة- ثمانين موقفاً سفيان بن عيينة يقول: شيدت 
إن جينم تسعر ما استطعت أن أزيد  :لو قيل لي"أوقاتيم كانت مستغرقة بالعبادة، ىذا أبو مسمم الخوالني يقول: 

 . (32)"والنار عيانًا ما عندي مستزاد ،لو رأيت الجنة عياناً "، ويقول: "في عممي
ما كان عنده مزيد عمى ما ىو عميو من  غدًا القيامة :لو قيل لو"وصفوان بن س ميم يقول من عرفو ووصفو: 

 . (33)"العبادة
عز -لو قيل لو: إن ممك الموت عمى الباب ما كان عنده زيادة في العمل، كان يذكر اهلل  منصور بن زاذان

ثم يصمي إلى  ،ثم يسبح إلى المغرب ،ثم يصمي إلى العصر ،بعد الفجر إلى طموع الشمس وارتفاعيا -وجل
  . (34)ويسمعون منو العشاء، ويرجع بعد العشاء إلى بيتو فيأتيو أىل الحديث

كان يصمي الميل أجمع ويجتيد في العبادة، ولو قيل لو: إن القيامة تقوم  -من أقران اإلمام مالك-ابن أبي ذئب 
 .(35)دًا ما كان فيو مزيد من االجتيادغ

كانت أوقاتو معمورة "حماد بن سممة لو قيل لو: إنك تموت غدًا ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا، يقول الذىبي: 
 . (36)"بالتعبد واألوراد

   يطاع اهلل في ساعة ما أتينا سميمان التيمي "يقول:  -رحمو اهلل-حماد بن سممة يصف شيخو سميمان التيمي 
ن لم تكن ساعة صبلة وجدناه  -عز وجل- فييا إال وجدناه مطيعًا، إن كان في ساعة صبلة وجدناه مصميًا، وا 

عز -حسن يعصي اهلل أو عائدًا أو مشيعًا لجنازة أو قاعدًا في المسجد، قال: فكنا نرى أنو ال ي   ،إما متوضئاً 
 .(37)"-وجل

، في دعوتيم، في أمرىم أصحاب جمد ،أصحاب عمل ،أصحاب قوة في العبادة [45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي}
 .بالمعروف ونيييم عن المنكر، في سائر أبواب البر، لم يكونوا كسالى وال مترىمين وال متثاقمين

ويقال  ،الذي بو تعرف األشياء والحقائق والمقصود باألبصار ىنا: بصر القمب [45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصارِ }
فيم أىل أبصار القموب، ىم أصحاب العقول، ىم الذين يبصرون  ،لمرجل الذي يعرف حقائق األمور: بصير

وشرعو، ىم أىل العمم بأمر  -عز وجل-الحق، ىم أىل البصر والفقو في الدين، ىم أىل البصيرة في كتاب اهلل 
التبصر في مراعاة أحكام اهلل تعالى وتوخي  ، ىم أىل البصائر في حقائق األشياء، ىم أىل-تبارك وتعالى-اهلل 

كمجاىد وقتادة  مرضاتو، ىم أىل األبصار الثاقبة، ىم أىل اإلصابة في األحكام، كل ىذه عبارات أىل العمم
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 ،موابن القي ،من المفسرين كابن جرير بعدىموغير ىؤالء ممن جاء  ،وعطاء الخرساني ،وسعيد بن جبير ،والسدي
 والسعدي.  ،وابن عاشور ،وابن عطية
أن ىؤالء ىم أولو األيدي، اليد آلة لمعمل، والبصر أقوى آالت اإلدراك، فجاء ىنا الوصف ليم فالمقصود 
فالنفس ليا قوتان: قوة عاممة وقوة عالمة؛ فالنفس العالمة أشرف ما  ،[45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصارِ }باألمرين: 
 ،بربوبيتو ،ويتعمق بيا ىذا العمم ىو العمم باهلل، العمم بذاتو وصفاتو وأفعالو، العمم بوحدانيتو بإلييتو ،يتصل بيا

، العمم بدينو وشرعو، العمم بالدار التي يصير إلييا الناس، ىذا ىو العمم الحقيقي، ىذا العمم بأسمائو وصفاتو
 بو. -عز وجل-الذي مدحيم اهلل 
، واالشتغال بمرضاتو، وأشرف العموم العمم الموصل إلى اهلل -عز وجل-ة اهلل بطاع العملأشرف األعمال 

بخبلف أىل التضييع والتفريط والجيالة  ،جمع ليم ىذين الوصفين الشريفين -تبارك وتعالى-والدار اآلخرة، فاهلل 
 والعمى في البصائر فيم ال يعرفون الحق. -عز وجل-الذين جمعوا بين الخنوع والقعود عن طاعة اهلل 

يعني خصصناىم بخاصة كما ذكر أبو جعفر  [46ص:] {ِإنَّا َأْخَمْصَناُىْم ِبَخاِلَصةٍ } :-تبارك وتعالى-ثم قال اهلل 
 ، ىنا عبر بيا عن مزية ورتبة ليم كما يقول ابن عطية، ما ىذه الخاصة؟ ما ىذه(38)-رحمو اهلل-بن جرير 

ذكر الدار جعل  -عز وجل-يعني أن اهلل  [46ص:] {ِذْكَرى الدَّارِ }الخالصة العظيمة والخصيصة الجسيمة؟ 
اآلخرة في قموبيم، جعل اآلخرة بين أعينيم تتراءى ليم في قياميم وقعودىم ومشييم وأعماليم ومزاوالتيم كميا، 

 -تبارك وتعالى-فصار العمل ليا صفوة وقتيم، أعطوا العمل لآلخرة صفوة أوقاتيم، وصاروا مخمصين هلل 
يتذكر  [46ص:] {ِذْكَرى الدَّارِ } بيذه المثابة، -عز وجل-مراقبين لو، وصار ذلك وصفًا دائمًا ليم، فجعميم اهلل 

ذكرون بأحسن الذكر، ىذه عبارة عبر بيا الشيخ عبد الرحمن بن بأحواليم المتذكر، ويعتبر بيم المعتبر، وي  
يذكرون كروا ذكرت اآلخرة، وىم ، إذا ذ  [46ص:] {ِذْكَرى الدَّارِ }، جمع أقوااًل متعددة في تفسير قولو: (39)سعدي

، (43)بيا وىي تتراءى ليم ال تغيب عن أذىانيم وعقوليم كأنيم يشاىدونيا، ليس ليم سواىا كما يقول ابن جرير
وه، جعميم يسخرون الطاقات والعقول والذكاء واإلمكانات والجيود من أجل اآلخرة، فأطاعوا اهلل وراقب ،يعممون ليا

من قموبيم حب الدنيا وذكرىا، مجالسيم ليست في الدنيا، ليست في العقار، ليست  اهلل يعممون ليا، ونزع
يم بحب اآلخرة، أخمصيم بذكرىا كما يقول ص  مجالسيم في المطاعم والمآكل واألثاث والرياش وما إلى ذلك، أخم  

لى الدار اآلخرةو  -عز وجل-كل ىذا يرجع إلى شيء واحد، فيم يدعون إلى اهلل  ،-رحمو اهلل-مالك بن دينار   ؛ا 
ليم التذكير  ، فخمص  (41)-رحم اهلل الجميع-والعمل لدار القرار كما يقول ابن جرير  ،ألن ذلك من طاعة اهلل

، قتادة، يعني أن اآلخرة صارت شغبًل ليم ال تفارق قموبيم وباآلخرة ودعاء الناس إلييا وحضيم عمييا كما يقول
ىنا، ما تتحول  ًئا يطمب شيالإذا كان اإلنسان بيذه المثابة فإن أعمالو جميعًا تتحول إلى طمب الدار التي ىناك، 

بعمل يعممو من عمل الدنيا كالتجارة والبيع والشراء  ل الدنياجيئة، من الناس من يكون شغمو من أمطالبو إلى دن
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كان ىذا  اعمال اآلخرة يريد بيا الدنيا أي  ىو الذي يعمل أفبئس ما صنع، وأسوأ من ىذا  ،ليس لو ىم إال ذلك
ويفتري  ،يريد منصبًا، وأقبح من ىذا من يكذب عمى اهلل ،يريد والية ،يريد مكانة ،شيرةً يريد  ،؛ يريد شرفاً المراد

 ؛قد ييوي بو في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ، يتكمم بكبلم فج  من الدنيا عمى دينو من أجل أن ينال حظوة
والعمل لمدنيا  ،إن كان والبد فميشتغل اإلنسان بأمور الدنيا ،، فيذا بأسوأ المراتبل شيئًا من ىذا الحطاملعمو يحص  

 أ بعض الناسوترحل ذكرىا اجتر  ،متوترح   اآلخرةبت الكن إذا غ ،، ويمو ثم ويمو-عز وجل- وال يكذب عمى اهلل
نسأل -واالفتراء عميو  ،والكذب عمى اهلل ،وعمى دينو وعمى كتابو، فصدر منيم  الكفر بقرونو ىذه الجرأة عمى اهلل

  .اهلل العافية
ما قال: ذكر الدار،  [46ص:] {ِذْكَرى الدَّارِ }: لما وصفيم بيذه الصفة -تبارك وتعالى-أن اهلل  :المقصود ىنا

 {ِذْكَرى}دل عمى زيادة المعنى، تالذكرى اسم مصدر يدل عمى قوة معنى المصدر؛ ألن زيادة المبنى  {ِذْكَرى}
، في العشر سنوات  يتذكر في السنة مرة واحدةالمتمكن فييا ليس بعارض،  ،يعني أن التذكر راسخ في نفوسيم

ىذه قضية حية ال تفارقيم أبدًا، فإذا أراد أن يتكمم تذكر اآلخرة، أراد أن يكتب تذكر اآلخرة، أراد  ،مرة واحدة، ال
 ،أن يتصدق تذكر اآلخرة، أراد أن يأمر بالمعروف أن ينيى عن المنكر، أن يتكمم بالباطل يتذكر اآلخرة فيتوقف

إذا ذكرت الدار فالمقصود بيا اآلخرة؛ ألن ىؤالء إنما يتذكرون اآلخرة، وىي الدار  [46ص:] {ِذْكَرى الدَّارِ }والدار 
نَّ الدَّاَر اآلِخَرَة َلِيَي اْلَحَيَوانُ } الحقيقية،  والحياة الحقيقية ىناك.  [64العنكبوت:] {َواِ 

والبصيرة النافذة كما يقول ابن  ،وى في عبادة اهللالمقصود من ىذا أنيم أىل العمل الصالح والعمم النافع، أىل الق  
، ىم أىل قوة -رحم اهلل الجميع- (43)، وصفيم بالعمم النافع والعمل الصالح الكثير كما يقول ابن سعدي(42)كثير

، والحكمة عند العرب كما (44)-رحمو اهلل- في العمل وبصيرة في العمم كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية
  .(45)"والعملالعمم "ة: يقول ابن قتيب

نَُّيْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اأَلْخَيارِ } في اآلية الثالثة: عنيم -عز وجل-ىؤالء قال اهلل  ، يعني أن [47ص:] {َواِ 
اهلل اصطفاىم عمى سائر الخميقة، ىم صفوة الخمق، ىم أىل االصطفاء واالجتباء، ىم األخيار الذين ليم كل 

أربعة  عمىجعل الناس  -رحمو اهلل-ابن القيم  ،الء ىم الخم ص، ىم خبلصة اإلنسانخمق كريم وعمم مستقيم، ىؤ 
 :أنواع

النوع األول: وىو الكامل، وىم الذين يجمعون بين ىذين الوصفين؛ يجمعون بين القوة العممية مع القوة العممية، 
 عمى الرؤية، يعرف حدود ما أنزل اهللوبيذا يستقيم سير اإلنسان عمى الصراط، إذا اجتمع لو بصيرة ووضوح في 

مع  مثل ىذا ،يش وال غبش، ليس فيو كدرمن منبع الوحي، ليس فيو تشو  رسولو، عممو متين صحيح صافٍ 
عمى السنة، يكون عممو صحيحًا، فيذه أعمى المراتب، وىذا الذي  ،ن مسددًا، يأتي عممو عمى الجادةالعمل يكو 

والجياد في ميدان الدعوة  ،سابي، الجياد بنوعيو؛ الجياد في ميدان المعركةنريد في أعمالنا كميا، العمل االحت
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في أعمالنا اإلغاثية والخيرية، نحتاجو في عباداتنا، نحتاجو في عممنا  والحجة والبرىان، ىذا الذي نحتاجو
  األعمى.، ىذا القسم األول ىو في األرض -عز وجل-وتعميمنا وبذلنا، ىذا الذي نحتاجو إلقامة دين اهلل 

، ال عمل وال بصيرة، كساح وعمى، ال بصيرة في الدين وال -نسأل اهلل العافية-القسم الثاني: ىم عكس ىؤالء 
مى ىؤالء أكثر الخمق، وىم الذين رؤيتيم قذى العيون وح  "يقول:  -رحمو اهلل-قوة عمى تنفيذ الحق، ابن القيم 

، ىذا (46)"وسقم القموب، يضيقون الديار، ويغمون األسعار، وال يستفاد من صحبتيم إال العار والشنار ،األرواح
الفاسد ال يعمل وال ينيض بفضيمة، وال يبصر الحق وال يميزه، أعمى، وعندي نوع أسوأ من ىذا لم يذكره  النوع

ويصد عن سبيل  ،ًا ينيى عن المعروفالذي ال يعمل بالخير وال ينيض بو، وىو أيض :-رحمو اهلل-ابن القيم 
وينشره  ،مبت عنده فيو الموازين، فيو يجادل عنو ويبثو في الناس، ويدعو إلى باطمو الذي قد ق  -عز وجل-اهلل 

 ويدعو إليو.
الحاصل أن ابن القيم ذكر القسم األول وىم الكم ل، ثم ذكر ما يقابميم، ثم ذكر القسم الثالث: من ال بصيرة لو 

البصيرة في  ال يعرف الحق لكنو يعمل، لو ىمة وعزيمة وقوة في العمل، عنده جمد وصبر، لكن ضعيفبالحق، 
، ال يكاد يميز بين الحق والباطل، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء الدين

 .اوالدواء النافع سم   ،شحمة، يحسب الورم شحماً 
ة لو و ال ق ،لكنو ضعيفباطل، يعرف الحق، الرابع: عكس ىذا، لو بصيرة في الحق، يميز الحق من ال والقسم

 عمى تنفيذه والعمل بو، معرفة من غير عمل.
، إنما تكون اإلمامة في الدين لمن جمع بين ىذه ألقسام سوى األول ال تكون ليم اإلمامة في الدينفيؤالء ا

بالحق، فيؤالء ىم ورثة الرسل وخمفاء األنبياء، ىم الذين قاموا بالدين عممًا  عالماً عامبًل األوصاف، لمن كان 
، ىؤالء ىم الذين ا، ىؤالء أتباع الرسول حق  -رحمو اهلل-وعمبًل ودعوة إلى اهلل كما يقول شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

، قوة عمى بيذه األوصاف الكاممة -عز وجل-جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة عمى الدعوة، فذكرىم اهلل 
تبميغ الحق والدعوة إليو وتنفيذه، وىم أيضًا يعرفونو تمام المعرفة، فينا تتفجر أنواع العموم والفيوم،  ،التبميغ

وتنيض األعمال الطيبة الصحيحة التي عمى منياج النبوة، ىذا الذي نريد في أعمالنا، ىذا الذي ينبغي أن 
بصيرة  "العمم الصحيح" :ونذر، أن نجمع ىذه األوصاف الثبلثة، تذكر ىذا دائماً نحرص عميو بكل ما نأتي 

  . "الدار اآلخرة بين عينيك"، وعمل" قوة في تنفيذ الحقال، و"ووضوح في الرؤية
ل عامي لكنو معبر، حريص ، مث  "دلو ماء ودلو طين"إذا كان اإلنسان ما عنده رؤية واضحة فيو كما يقال: 

أعمال جميمة ثم تفاجأ بأشياء أخرى غير جيدة، يتكمم يتحمس يندفع، تأتي أشياء أحيانًا جيدة، ويعمل ويجتيد، 
ذا نظرت وجدت تخميطاً  أشياء  ،وتأتي أشياء أحيانًا ليست كذلك، يقيم مشاريع قوية أحيانًا يعجز عنيا الناس، وا 

أراد أن  ،أراد نفع الناس ،أراد الخيرشرعًا، وىو باجتياده  وال تسوغ ،جيدة وممتازة، وأشياء أخرى غير صحيحة
أراد أن يقيم برنامجًا ينتفع بو الناس يستفيد  ،أراد أن يقيم جمعية خيرية ،اأراد أن يقيم مخيمًا دعوي   ،يقيم مشروعاً 
 .منو المجتمع
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خواني نعمل ينبغي أن نتذكر ىذا جميعًا في أي موقع كنا، في أي مكان، إذا كنا  :ولذلك أقول ناصحًا نفسي وا 
، ىذا [33فصمت:] {َوَمْن َأْحَسُن َقْوًَّل ِممَّْن َدَعا ِإَلى المَِّو َوَعِمَل َصاِلًحا}، في المؤسسات الدعوية، ىذا عمل شريف

 يتكمم اإلنسان في اللكن ينبغي أن يكون عمى الصراط، الدعوة تكون عمى طريقة صحيحة  ،من أجل  األعمال
ذا سمعتو قمت: ىذا سيفتح أمور ال يحسنيا، ال يقعد عن العمل،  قد يكون عنده كبلم كثير وتنظير جميل وا 

ذا نظرت إلى الجانب العممي عنده وجدتو منعدمًا أو يكاد ينعدم، من الناس من يكون عنده  المشرق والمغرب، وا 
فإذا كنت بصدد أعمال كيذه فينبغي أال تنظر إلى  ،أالتنظير لكن العمل ضعيف، ىذا خطقدرة عمى الشرح و 

أمكنة ثم بعد ذلك الشمل التام، الذين  وناآلخرين، أال يقعدك من قعد، المشكمة أنك تجد أحيانًا الكثيرين يحجز 
ألنيم ينظرون إلى  ؛أو اثنين والبقية قعود ال يعممون ،يعممون في ىذه الجية أو تمك لربما يكون العامل واحداً 

الدعوة، أنت في عمل شريف، األبواب أمامك  كل واحد يقول: غيري ما يعمل، الكل ما يعمل، فتنشل   مغيرى
؟ -تبارك وتعالى-       ، ماذا تريد من ىؤالء اإلخوان من الدعاة إلى اهلل-عز وجل-مفتوحة، أجرك عمى اهلل 

 ،اآلخرة تكون بين عينيك، اشتغل باآلخرة، ما يكون طالب شيرة، [46ص:] {ِإنَّا َأْخَمْصَناُىْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّارِ }
 يكون كذلك فتموت الكممة وينطف  نورىا، قد الفي الوسائل اإلعبلمية المتنوعة، يطمب جماىير، زيادة متابعين 
    .يخرج في كل قناة، لكن ثم ماذا؟

نبتغي  -عز وجل-بالدعوة إلى اهلل وليس عميو نور، وىكذا من يتكسب بدعوتو، كنا نتكسب  ،ال قيمة لكبلمو
كان، سواء كان  اأي   الدعوة إنما يراد بيا ما عند اهلل، ال يطمب من الناس عمى ذلك أجراً  ،المال بدعوتنا، ىذا خطأ

ذلك بطريق مباشر، أو كان ذلك بطريق غير مباشر، باعتبارات ال تخفى، حيث يتحول الداعية إلى مرتزق 
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-بدعوتو بأساليب يعرق بيا الجبين يستحي منيا العاقل، وىكذا أيضًا المتابعة لمرسول 

: -عز وجل-ما عند اهلل والدار اآلخرة يتذكر قول اهلل  لزوم السنة ظاىرًا وباطنًا، الذي يريد ،وضوح المنيج
في مشارق األرض  -تبارك وتعالى-، الدعاة إلى اهلل [133آل عمران:] {َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا َوَّل َتَفرَُّقوا}

  !.ومغاربيا إذا كانوا ىم الذين يتفرقون فكيف تجتمع األمة؟
ر، قد يحسن بصيرًا فيما يأتي وما يذر، قد يحسن الوعظ فمن الخطأ أن يتحول إلى منظ  ينبغي أن يكون الداعية 

إذا كان ال بصر لو بالفقو، كون اإلنسان قريب الدمعة، يستطيع أن يؤثر  ،الوعظ فمن الخطأ أن يتحول إلى فقيو
أو إلى منظ ر في القضايا الكمية، ثم  ،يتحول إلى فقيو أو إلى محدثأن عمى السامعين ال يعني ذلك أنو يستطيع 

بعد ذلك يخبط خبط عشواء، ويأتي بالعجائب والغرائب التي يرفع الناس إليو أبصارىم فييا، ىذا التخميط ىو 
عميو أن يحتسب  بسبب عدم وضوح الرؤية، وىكذا إذا كان اإلنسان يعمل في االحتساب، ىذا اإلنسان القدوة

ى فيو ال يكاف  ىذا العمل الذي يقوم بو، فبل يكون ذلك سببًا إلقعاده عن ىذه عط  األجر عند اهلل؛ ألنو ميما ي  
يكون صاحبو من أىل الفبلح، فيوطن نفسو عمى  الذي ،الوظيفة الشريفة؛ األمر بالمعروف والنيي عن المنكر

 فة.تحمل األذى، وال يكون منتصرًا ليا، وال يقعد إذا رأى غيره يتثاقل عن القيام بيذه الوظي
نما يريد بو ما عند اهلل والدار  ،طالب العمم ال يطمب العمم من أجل رئاسة أو وظيفة أو مال أو نحو ذلك، وا 

 ،وىو في طمبو لمعمم ويكون في عبادة شريفة، فيو بحاجة إلى أن يتذكر اآلخرة دائماً  ،اآلخرة، سيبارك لو في ذلك



 ؟،نحن بحاجة إلى من يتحققون بالعمم، نحتاج إلى عمماء ربانيين، األمة أحوج ما تكون إلى ىذا، فأين النابغون
 .أين ىم من العموم الشرعية؟ ،؟وأين األذكياء

وىكذا أيضًا طالب العمم إذا كان ال يستطيع أن يتكمم بالحق وال يصدع بو، فبل يجوز لو أن يتكمم بالباطل ويزيف 
الحقائق ويضمل الناس، يسعو السكوت، إذا لم تستطع أن تتكمم بالحق فاسكت وال تكذب عمى اهلل، واهلل ال يكمف 

 .نفسًا إال وسعيا
 ،والقائمون عمييا والعاممون بيا يقومون عمى ثغر عظيم ،وىكذا المؤسسات الخيرية ىي شامة في جبين األمة

ذا صدر منيم خبلف ذلك أثر ذلك سمبًا كما ينعكس عمى ىذه األ زىم بذلك ال شك أنوفتمي   عمال الطيبة الخيرة، وا 
 ال يخفى.

فيحتاج من يعمل بيذه المؤسسات إلى أن يستشعر العبودية في أداء العمل، ىو في عبادة، ال يكون ىمو ما 
أريد وما يعطاه من المال، ولؤلسف أصبحت الثقافة التي شاعت في السنوات األخيرة: ال  ،يعطاه من األجر

، أريد أن [91التوبة:] {َما َعَمى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيلٍ } متطوعًا، أريد من يعمل بأجر حتى ال أقول في النياية:
ثارًا سمبية؛ صارت النفوس في كثير من األحوال واألحيان آأحاسبو عميو، ىذا جيد لكنو أثر  أعطيو أجرًا وأن

في األعمال الدعوية ينبغي  عمى األقل الذين في الخطوط األمامية :فقل االحتساب، أقول ،تطمح إلى ما تعطاه
أن يكونوا من المحتسبين ليبقى لمكممة رونقيا وبياؤىا ونورىا، والذين يعممون في الخطوط الخمفية أعمال إدارية 

ال يصح بحال  اى طالبين لممال بيذه األعمال فيذوما إلى ذلك يمكن أن يعطوا، أما أن يتحول الناس جميعًا إل
 وتقام األعمال وال يبارك فييا، فبل تجد ليا من األحوال، فينعدم االحتساب ويتبلشى، كم تدفع حتى أعمل معك؟

واردًا فتموت وتذبل أعمالنا وجيودنا، فنحتاج إلى استحضار ىذا المعنى، نستشعر العبودية، نستحضر 
ن نجاح اآلخرين، أن يسعى لمكاسب مادية، ال اإلخبلص، مما يدل عمى ضعف اإلخبلص أن يستاء اإلنسان م

  لئبل ينكشف ضعفو. ؛يكون عنده رغبة في التطوير
من األشياء التي ينبغي أن نحذرىا أال تكون األعمال فردية في ىذه المؤسسات، فتتخذ القرارات من قبل شخص 

ىذه المؤسسات، نبتعد عن واحد من غير مشورة، نجتنب التعالي عمى اآلخرين من الموظفين والمستفيدين من 
المركزية في العمل، ال يكون اإلنسان ال يثق بأحد ممن معو وال من غيرىم، نتجنب االختبلف والشقاق والنزاع، 
نبتعد عن المظاىر، عن أسباب الشيرة، عما يخل بإخبلصنا، نستخدم أموال المؤسسة فيما وضعت لو ونقوم 

ذلك في أغراضنا الشخصية، وال نحابي في ذلك أحدًا، وال يصح ألحد  عمييا كالقيام عمى مال اليتيم، ما نستعمل
 .ألنو ىو الذي أسسيا أو شارك في تأسيسيا ؛أن يعتبر المؤسسة التي يرأسيا كأنيا ممك خاص لو

وىكذا ينبغي أن يكون ىناك تعاون بين ىذه المؤسسات وتوزيع األدوار، ال يكون كل مؤسسة تعمل في عالميا، 
ود وتضيع األوقات واألموال، وىكذا أيضًا التحرز واالنضباط في األمانة التي أوكمت إلينا، أوقات وتتكرر الجي

العمل االنضباط بيا، القيام باألعمال عمى الوجو المطموب، ترك التسويف أو البطء في إنجاز األعمال الموكمة 
ألن الميزانية  ؛أحيانًا تصرف أموالإلينا، عدم اإلسراف في إنفاق األموال عمى أمور ال يصح صرفيا فييا، 

ييا، ىذا ال يجوز، كذلك أيضًا في نياية السنة ففيو فائض إذًا البد أن نشتري أي شيء، أشياء ال حاجة إلتنتيي 
مستحقات المتعاممين و ، المماطمة واإلىمال في تسميم أجور التأخر في تسميم أجور العاممين ،المماطمة ،ىمالاإل



نفذوا لنا مشروعات، أال نتأخر في إقامة األوقاف التي رصدت ليا األموال، أموال المتبرعين ينبغي  ،مع المؤسسة
أن نقوم عمييا خير قيام، فبل تصرف في غير المجال الذي حددوه، ينبغي أن تكون األمور واضحة، ال يكون 

، -عز وجل-عندي دعوة إلى اهلل ىناك تشبع بما لم يعط اإلنسان، يعني أحيانًا قد يكون عندي عمل، قد يكون 
جاء إنسان بمائة شخص أسمموا عمى يده بالشركة، فجاء بيم إلى المكتب وقال: نعطييم كتيبات، طيب إحصائية 

   يجوز، ىذا ليس من دعاة المكتب. ال، واحد عمى يد دعاة المكتب في ىذا الشير مائة   م  المكتب أسم  
في العالم، مؤسسة عالمية، المعاىد الشرعية، وآتي إلى معاىد قائمة ممكن أن أقيم عمبًل، المعاىد الشرعية 

وأعمق الموحة، ثم آتي أقول: يتبعني ألف معيد تخرج منيا  المعاىد أن أعطييا دعمًا مادي  وأعرض عمى ىذه ا
وسيم: ما ىذا المشروع الكبير الذي سيعيد األمة إلى مجدىا ءمائة ألف طالب، فيضع الناس أيدييم عمى ر 

، قد يكون عندي برنامج مكثف في الصيف لحفظ القرآن، ، وىو مجرد جيود اآلخرين أضافيا إليو؟!وعزىا
، وحفظ عندي في المشروع ثبلثة وىؤالء العشرة جاءوا وحضروا وقالوا: نريد أن يسمع جاءني عشرة من الحفاظ

 ،شخصًا، ىؤالء ما حفظوا عندي وأقول: حفظ القرآن كامبًل ثبلثة عشر ،لنا أحد المشايخ، فآتي باإلحصائية
   ىؤالء حفاظ، ال يجوز أن أنسبيم إلى مشروعي ىذا وأتكثر بيم، فينبغي التحرز.

وىكذا أيضًا الجانب اإلداري في المؤسسات وغيرىا، يعني أحيانًا قد ال يوجد أصبًل نظام أو ىيكل إداري لؤلسف؛ 
ما لطبيعة القائم عمى ىذا العمل و إما لضعف التصور،  أنو يؤثر الفوضى، أو أنو يرى أن ىذا يعقد األمور، أو ا 

أو لربما يرى أنو ال يصمح لمثل ىذا فيؤدي ذلك  ،أنو شيء صعب بعيد المنال، أو أن النفقات التي يتطمبيا أكثر
 إلى إبعاده. 

، تبحث عن بيذا العمل، تعمل تريد ما عند اهلل -تبارك وتعالى-وىكذا الضبط، يعني اإلنسان يريد ما عند اهلل 
ا ومعروفًا، تبحث عن الخير، انتبو أن يكون ذلك زادًا لك إلى النار؛ اإلنسان قد يقدم لآلخرين نفعًا وبر   ،األجر

  لكنو يضر نفسو، يضيع آخرتو آلخرة غيره، كيف يكون ىذا؟ 
من أجل تحصيل موارد مالية مثبًل لمؤسسة من المؤسسات،  ؛حينما نأتي ونتصرف تصرفات ال تجوز شرعاً 

ال نقع فييا، يعني و وال يعني أن ىذه األمثمة موجودة، لكن من أجل أن نتحرز منيا  ،ولعمي أذكر بعض األمثمة
أنا سأؤجر الصناديق التي عند المساجد، عندي مائة صندوق لممبلبس سأؤجرىا،  :مثبًل: لو جاء إنسان وقال

 ،مى من؟ أؤجرىا عمى مؤسسة تشتري المبلبس المستعممة، طيب أجرتيا ليم في السنة بسبعين ألف لايرتؤجرىا ع
أواًل: الناس الذين وضعوا المبلبس ما الذي في اعتبارىم؟ أنيا تصل إلى الفقراء، والواقع أنيا تباع، ولو عمموا 

  لربما لم يضعوا بعض الثياب عمى األقل. 
، البيع ىو العقد ة، عقد إجارة، وعقد اإلجارة ىو عقد عمى المنفعة وليس بعقد عمى العيناألمر الثاني: ىذه إجار 

 . ؟إجارة، فكيف يتممك المستأجر ىذه الثياب ،عقد عمى المنافعفالعين، أما ىذا عمى 
وضع، وقد يوضع كثير وقد يوضع قميل، وقد توضع ثياب توضع ثياب وقد ال تثالثًا: ىذا عقد عمى مجيول؛ قد 

العقد باطل من  ،وقد توضع ثياب ال تصمح لبلستعمال، فيذا عقد عمى مجيول، ال يجوز ،صالحة لبلستعمال
   يكفي واحد منيا لفساده، فننتبو. ،ىذه الوجوه جميعاً 



ال يعني ىذا أنو  ،لو أني فعمت-ليذا المكتب، أقيم إفطار صائم مثبًل،  ،ا أريد موارد مالية ليذه المؤسسةمثبًل: أن
وأضع اإلعبلنات في كل مكان، ىل فعبًل ىذا اإلعبلن الذي  ،، أقول مثبًل: إفطار صائم خمسة رياالت-موجود

وضعتو إفطار الصائم بخمسة رياالت فعبًل مع المخيم وأجرة العاممين وكل شيء؟ قد أقول: ال، ىذا يكمفني 
 .؟ب خمسة عشر رياالً ، طيب لماذا لم تكتلمشخص الواحد خمسة عشر رياالً 

قد أقول: من أجل أن أرغب الناس في المشاركة، طيب ىؤالء الناس حسبوىا، ىو يحسبيا ىكذا أنو ىذا الشير 
، فتبين أن ىذا المبمغ الذي ر صائمًا، فيو دفع ىذا المبمغ من أجل أن يفطر في كل يوم صائماً يفط  سكل يوم 

من أجل أن يفطر ثبلثين صائمًا، تبين أن لمصائم  مائة وخمسين رياالدفعو إنما يكفي لمثمث فقط، يعني ىو دفع 
ن، وىكذا لو قال قائل مثبًل: إفطار الصائم بيَّ ي  أن الواحد خمسة عشر ريااًل، إذًا أنا فطرت عشرة فقط، ىذا البد 

 يم، أليس كذلك؟ الذي يتبادر إلى أذىان الناس أنيا الدعوة التي في نفس المخ :إفطار ودعوة، المقصود بالدعوة
 ،أجور الدعاة ،أجور العاممين ،دعاة يأتون ويقدمون، من الخطأ أن أعتبر الدعوة ىنا مسوغة ألخذ أجور المكتب

حرام، ىذا يصرف لئلفطار  ،ميزانية المكتب لمسنة كاممة، باعتبار أني كتبت: دعوة، ىذا ما يجوز ،أجرة المبنى
  في رمضان فقط، والدعوة التي تقدم فيو.

وجد كفالة حاج تأقول مثل ذلك: كفالة حاج ألف لاير، ألف لاير إذا كانت كفالة حقيقية جيد، لكن قد أقول: ال، ال 
؟ ألن ىناك متبرع دفع ثبلثة آالف لكل حاج، بقي ا، بأربعة آالف، طيب كيف صارت ألفً ن؟بألف لاير، كم إذ

حجج عن نفسو، حجج عن غيره،... إلى  ،اانً جوا عندىم حسابات معينة، حجج إنسألف، طيب ىؤالء الذين حج  
 .آخره، والواقع أنو دفع ربع المبمغ

ُأْوِلي اأَلْيِدي } ىذه أمور ينبغي أن تعرف وأن تحسب، فيذه األشياء حينما نذكرىا، نذكرىا من باب التبصير،
بد من الفقو في الدين مع العمل الجيد الجاد القوي، فالتذكير بيذه القضايا ال يعني أن ، ال[45ص:] {َواأَلْبَصارِ 

َوَأْصِمْح َوَّل }: -عمييم الصبلة والسبلم-األعمال القائمة الموجودة أنيا بيذه المثابة، وقد قال موسى ألخيو ىارون 
-أن يتبع سبيل المفسدين، واهلل قال لنبيو  -عميو السبلم-ىارون  اوحاش [142األعراف:] {َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ 
صمى -النبي  اوحاش [1األحزاب:] {َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ اتَِّق المََّو َوَّل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقينَ }: -صمى اهلل عميو وسمم

أن يتبع الكافرين والمنافقين، لكن المقصود ىو التمثيل والتذكير والتبصير، وذلك انطبلقًا من  -اهلل عميو وسمم
، نحتاج إلى عمل وجد ونحتاج [45ص:] {ُأْوِلي اأَلْيِدي َواأَلْبَصارِ }بيذه األوصاف الكريمة:  -تبارك وتعالى-قولو 

نوا لجنة استشارية شرعية والبصر يمكن أن يكو   أيضًا إلى بصر، إذا كان الذين يعممون ال يوجد عندىم ىذا العمم
يرجعون إلييا في المجاالت الدعوية، في االحتساب، في ميادين الجياد وفي غير ذلك من المزاوالت واألعمال 

ال فإن الثمار تكون ضعيفة، وال تبرأ الذمة.  التي تنيض بيا األمة، من أجل أن يكون العمل مسددًا صحيحًا، وا 
ياكم ىداة ميتدين -تبارك وتعالى-أسأل اهلل  ياكم بما سمعنا، وأن يجعمنا وا   .أن ينفعنا وا 

 .مبتبلنا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا مرضانا، وعاف   الميم ارحم موتانا، واشف  
الميم انصر إخواننا في ببلد الشام، الميم انصرىم نصرًا مؤزرًا، الميم انصرىم عمى عدوك وعدوىم، اهلل ارحم 

 .، الميم اىزميمم، الميم قو ىم، الميم عميك بعدوك وعدوىمضعفي
 .الميم مجري السحاب، ومنزل الكتاب، وىازم األحزاب، الميم اىزميم وانصرنا عمييم يا رب العالمين



 لي ولكم عممًا نافعًا. -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل 


