
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

أو يتكاسل   فِمن الناس َمن يرتُك الصالةَ   ينقلب عىل َعقبيه،الكثري    بعد رمضان حاٌل يدمي القلب؛حالنا  لألسف  

أ الطاعة والعبادة أو  هيجر املساجد،    وعنها،  العنان! كأنَّ رمضان وحده هو شهر  وسجن املعصية   ُيطلق لشهواته 

 !!والرذيلة

هدأت املساجد وقلت الصفوف!!  لقد  ؛  املساجدِ   يفيَن الذيَن تكاثروا  ازدمحوا يف ليلِة سبٍع وعرشين، أأيَن الذين  ف

 وعادت املصاحف ايل الرفوف!! 

قصة عيسى بن مريم يف  كر لنا  ذ فألنبياء عليهم الصالة والسالم؛  لإن املداومة عىل الطاعة هي وصية اهلل عز وجل  

اَلةِ َوَأْوَصاِِن  }:  قوله َحيًّا  بِالصَّ ُدْمُت  َما  َكاِة  وسلم:وق  ؛[31مريم  ]{َوالزَّ عليه  اهلل  صىل  لنبينا  َربَّ }ال  َحتَّى َواْعُبْد  َك 

 .  [99احلجر ] {َيْأتَِيَك اْلَيِقيُ 

؛ وقد قيل لبِرْش احلايف: إنَّ قوًما يتعبَّدون وجيتهدون يف كون عىل الدوام ال يف رمضان فحسبفالعبادة والطاعة ت

نَة ُكلَّهار ا إالَّ يف رمضان، إنَّ الصالح الذي يتعبَّد وجيتهد السَّ  . مضان، فقال: بئس القوُم قوٌم ال يعرفون هلل حقًّ

القرآن    صمنا تبارك وتعاىلوقمنا وتلونا  وال يستطيع   أم ال؟؛ ولكن هل هذه األعامل مقبولة عند اهلل  واحلمد هلل 

كونوا لقبول العمل أشد اهتاممًا من   عيل بن أبى طالب  ريض اهلل عنه:  ُقبل أم ال، قال   هعمل  أن حيكم عىل  منا  أحدٌ 

اهلل عز وجل  ،العمل أن  املتقي }:  يقول  أمل تسمعوا  من  اهلل  يتقبل  نبيه [  27املائدة:]  {إنام  بأمة  تعاىل  اهلل  ، ومن رمحة 

جامعًا    بقىحتى يو أنه أخفى عنها كثريًا من عالمات القبول، حتى ال يفخر أحٌد بعمله،    حممد صىل اهلل عليه وسلم

بي اخلوف والرجاء معًا، وقد كان من عالمات القبول يف األمم السابقة أن تنزل ناٌر من السامء مثاًل فتأخذ القربان 

 ا تلخيص هلا:ذ وهلقبول، ط بعض عالمات ا فإنه يمكن استنباتنا مًة عىل قبوله، أما بالنسبة ألمعال

 :العالمة األوىل: إخالص العمل هلل-1

َأَرَأيْ  َفَقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيِّ  إىَِل  َرُجٌل  ))َجاَء  َقاَل:  اْلَباِهيِلِّ  ُأَماَمَة  َأِِب  اأْلَْجَر َعْن  َيْلَتِمُس  َغَزا  َرُجاًل  َت 

َرُسوُل  َفَقاَل  َماَلُه؟  ْكَر  َعلَ َوالذِّ اهللَُّ  َصىلَّ  َلُه  َيُقوُل  اٍت؛  َمرَّ َثاَلَث  َفَأَعاَدَها  َلُه.  َء  ََشْ اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  ْيِه  

َواْبُتِغَي  َلُه َخالًِصا  َما َكاَن  إاِلَّ  اْلَعَمِل  ِمْن  َيْقَبُل  اَل  إِنَّ اهللََّ  َقاَل:  َلُه . ُثمَّ  َء  وجاء رجل إيل  بِِه َوْجُهُه((،    َوَسلََّم: اَل ََشْ

 النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل إِن أقاتل يف سبيل اهلل ولكنى ُأحب أن ُيرى موطني، فسكت صىل 



 

 

ْك بِِعبَ } :اهلل عليه وسلم حتى نزل قوله تعاىل          ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ  اَدِة  َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ِه َأَحًدا   .[110الكهف: ]، {َربِّ

الثانية: املداومة والثبات  -2 الطاعة،    العالمة  الطاعةعىل  الذنب بعد  ، فمن رجع ملا كان عليه  وعدم الرجوع إىل 

عالمة احلج املربور أن يرجع احلاج بحال أفضل من التي ، كام أن   عند اهلل  ، دل عىل عدم قبول عملهقبل رمضان

   باقي العبادات.  لك عن ذ هب هبا، وقل مثل ذ

،  للسان والشكر بالعملبي الشكر واحلمد، فاحلمد با  أهل العلم  لطاعة طاعة مثلها، لذلك فرقالتوفيق ل  ُشكرو

ُكورُ لِيٌل ِمْن اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوقَ }قال تعاىل:   [.13سبأ : ] {ِعَباِدَي الشَّ

 العالمة الثالثة: حتقيق الغاية من العبادات 

الغاية   حققت  العب  التيفلو  أجلها  من  فرشعت  فال،  وإال  مقبولة  أهنا  فاعلم  قالالصالة  ادة   عنها   مثاًل 

اَلَة َتنَْهى  }:سبحانه اَلَة إِنَّ الصَّ شاء  ك عن الفحاأن تنه  هافالغاية من    ،[45:  العنكبوت]{َعِن اْلَفْحَشاِء َواملُْنَْكرِ َوَأِقِم الصَّ

، فاعلم أنه ال صالة لك، ألنك  دون أن ترتك أثرًا يف سلوكك وأخالقك فإذا كنت تصيل تنقر الصالة نقرًا    واملنكر،

 .من أجلها العبادة، فمن مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له رشعت التيمل حتقق الغاية 

قالالو قَ }  :تعاىل  عنه  صيام  ِمْن  ِذيَن  الَّ َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكتَِب  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َتتَُّقونَ َيا  َلَعلَُّكْم   {ْبلُِكْم 

[  : اهلل عليه وسلم:  [183البقرة  لقوله صىل  له،  التقوى فال صيام  التقوى، فمن صام ومل حيقق  منه  فالغاية  رب ))، 

مجيع العبادات فإذا مل   قس عليهام، و((صائم ليس له من صيامه إال اجلوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر

 .، فاعلم أن العمل غري مقبول عند اهلل  عز وجلهاحتقق الغاية من

 :لعالمة الرابعة: اخلوف والوجل من عدم قبول العملا

فعن  القبول،  من  حُيرم  أن  خيشى  أنه  إال  القربات؛  بأنواع  اهلل  إىل  والتقرب  الطاعات،  إقباله عىل  مع شدة  فاملؤمن 

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما  }:عن هذه اآلية  عائشة  ريض اهلل عنها قالت: سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُقُلوهُبُْم آتَ َوالَّ ْوا وَّ

يصومون   [60املؤمنون:  ]{َوِجَلةٌ  الذين  ولكنهم  الصديق!  ابنة  يا  ال  قال:  ويرسقون؟!  اخلمر  يرشبون  الذين  أهم 

  .((يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون يف اخلريات أالوهم خيافون  ويصّلون ويتصدقون،

 : العالمة اخلامسة: استصغار العمل وعدم العجب والغرور به

من  جزءًا  قرأ  أو  يومًا  صام  أو  ركعتي  صىل  لو  منا  اهلل  فالرجل  أولياء  من  نفسه  يعد  عبادته  ف  ، القرآن  يستكثر 

احلسن   قال  ،[6املدثر :  ]{َواَل ََتْنُْن َتْسَتْكثِرُ }:  قال لنبيه  ، مع أن اهلل تعاىلويستعظمها وكأنه يمّن عىل اهلل هبذه الطاعة

ستكثره، فكل العمل الذي تعمله ال يدخلك اجلنة فَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل البرصي: ال َتنن بعملك عىل ربك ت

 َقاُلوا: َواَل َأْنَت َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: َواَل َأَنا، إاِلَّ َأْن  . َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل َيْدُخُل َأَحُدُكُم اجْلَنََّة بَِعَملِهِ 



 

 

 لو لقيك الشيطان  :قال له النبي عمر  ريض اهلل عنها؟نحن من أين  ((،َدِِن اهللُ ِمنُْه بَِرمْحٍَة َوَفْضلٍ َيَتَغمَّ            

عمر يا  فجك  غري  فجًا  لسلك  فجًا  عنه  .سالكًا  اهلل  ريض  عمر  يقول  ذلك  كل  ومع  القيامة:  يوم  مناٍد  نادي  لو   :

ذهب إيل حذيفة   اخلطاب، وملا مات النبي صىل اهلل عليه وسلمالناس يدخلون اجلنة إال واحدًا لظننت أنه عمر بن  

النبي أس النبي والذي أعطاه  َلَك َرُسوُل اهللِامء املنافقي وقال له عمربن اليامن أمي رس  ِِن  َأْنُشُدَك اهللَ، َهْل َسامَّ  :  ،

ى َبْعَدَك َأَحًداَيْعنِي يِف املُْنَافِِقَي؟ َفَيُقوُل: اَل      .، َواَل ُأَزكِّ

 :العالمة السادسة: طهارة القلب من البغضاء والشحناء

ي  االثني واخلميس فيغفراألعامل ترفع إيل اهلل يف يومي   املتشاحني  لكل عبٍد ال  يقول: أنظروا رشك باهلل شيئًا إال 

 ((. هذين حتى يصطلحا

 :العالمة السابعة: كثرة الدعاء واالستغفار بعد كل طاعة

منف تطلب  تعمله  عمل  التوفيق   كل  فيه  العمل  اهلل  بعد  اهلل  وتستغفر  عبادة  والسداد  كل  بعد  اهلل  جعل  ولذلك   ،

استغفار الصالة  من  االنتهاء  فبعد  العبادة،  هذه  يف  حدث  الذي  للخل  جربًا  واستغفارًا   اً وحتميد  اً وتسبيح  اً دعاًء 

ُثمَّ َأفِيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا اهللََّ }جلرب اخللل الذي وقع يف الصالة، وىف احلج قال تعايل:    اً وتكبري

    [ 199البقرة :  ]{ َغُفوٌر َرِحيمٌ إِنَّ اهللََّ

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 


