
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

عبادة واجبة أو مستحبة، نفل أو اء هذه الوس طاعة وكل عمل   معإن املؤمن العامل بطاعة اهلل حيمل   عباد اهلل

 اثني:  فرض، حيمل مهي 

أن يكون العمل خالصًا لوجه اهلل تعاىل ال يرجو من أحد من اخللق جزاء وال شكوًرا، بل يبتغي  اهلم األول:  

، فإن اهلل جل جالله ال يقبل  اهلل وأن يكون عمله وعبادته عىل هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجه  

العمل  عمل عامل إال أن يكون هذا العمل خالًصا هلل، يبتغي به عامله وجه اهلل والدار اآلخرة، فإن يكن 

َقاَل صىل الناس والثناء عليه، كان عماًل باطاًل،  َتَباَرَك رياَء الناس وحمبة مديح   اهلل عليه وسلم: ))َقاَل اهللُ 

َكُه، َويف رواي  َوَتَعاىَل:  ي، َتَرْكُتُه َوِْشْ َك فِيِه َمِعي َغْْيِ ِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْْشَ ْ  َعِن الُّشر
ِ
َكاء َ ة: َفَأَنا  َأَنا َأْغنَى الُّشر

 ((. ِمنُْه َبِريٌء َوْلَيْلَتِمْس َثَواَبُه ِمنْهُ 

قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل  مقبوالً عند اهلل تعاىل، فقبول العمل غاية املنى،  العمل    يكونأن    اهلم الثاين:

ا ِمنُْكْم بِاْلَعَمِل، َأََلْ َتْسَمُعوا اهللََّ َيُقوُل:  ) تعاىل عنه: ََم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقيَ }ُكوُنوا لُِقُبوِل اْلَعَمِل َأَشدَّ مَهًّ وال  ،{إِنَّ

 فَم قيمة العمل بال قبول.  عجب

 اهتَمم املؤمن بقبول عمله سنة النبيي واملرسلي والصدقي والشهداء والصاحلي. و

خليل الرمحن وابنه إسَمعيل يرفعان القواعد من البيت وقلوهبم وجلة وألسنتهم ضارعة أن يتقبل اهلل  فهذا  

منهم تعاىل:  تعاىل  اْلقَ }قال  إِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  ِميُع َوإِْذ  السَّ َأْنَت  إِنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  نَا  َربَّ َوإِْسََمِعيُل  اْلَبْيِت  ِمَن  َواِعَد 

َربر إِينر َنَذْرُت َلَك }وهو ما كانت تسأله امرأة عمران حي نذرت محلها خادمًا لبيت اهلل املقدس    ،{اْلَعلِيمُ 

إِنََّك أَ  ِمنري  َفَتَقبَّْل  ًرا  َبْطنِي حُمَرَّ ِميُع اْلَعلِيمُ َما يِف  يذبح أضحيته    صىل اهلل عليه وسلم   نا وهذا رسول،  {ْنَت السَّ

اهلل ))قائاًل:  حممد   ، بسم  وآل  حممد  من  تقبل  فيقول:  ،  ((اللهم  توبته  قبول  تعاىل  اهلل  تقبل  ))ويسأل  رب 

 ((. توبتي 

بقبول سعيو تعاىل عىل عبده  اهلل  يتفضل  أن  معها  يرجى  أسباًبا  الصاحلة  اجلامع  و ه؛  لقبول األعَمل  السبب 

ََم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقيَ }لقبول األعَمل   صىل  ويف سنة رسولهتعاىل هذا السبب جاء يف كتاب اهلل  وتفصيل،{إِنَّ



 

 

ُْم  }تعاىل:قال اهلل عليه وسلم،               {بِاهللَِّ َوبَِرُسولِهِ  َكَفُرواَوَما َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاُُتُْم إاِلَّ َأَّنَّ

الكفر:     أهل  أعَمل  تعاىل يف  َمنُْثوًرا }وقال  َهَباًء  َفَجَعْلنَاُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلوا  َما  إِىَل  يرافقه  {َوَقِدْمنَا  فعمل ال 

 إيَمن باهلل حابط بائن. 

ْدَعاَن َكاَن يِف اجْلَاِهلِيَِّة َيِصُل  ا َرُسوَل اهللِ، اْبُن ُج يف الصحيح من حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها قالت ي 

اْغِفرْ  َربر  َيْوًما:  َيُقْل  ََلْ  ُه  إِنَّ َينَْفُعُه؛  اَل  َقاَل:  َنافُِعُه؟  َذاَك  َفَهْل  املِْْسكَِي،  َوُيْطِعُم  ِحَم،  َيْوَم   الرَّ َخطِيَئتِي  ِِل 

ينِ  عمل يقع فيه ْشك مع اهلل تعاىل، عمل فلم يكن عمله عن إيَمن فلم ينتفع به بي يدي رب العاملي،  ((الدر

 حابط وصاحبه خارس.  يبتغى غْي وجهه سبحانه وتعاىل

ال تقوى إال باالستمساك هبدي النبي صىل    عليه، وال تقوى إال بمتابعة سيد املرسلي صلوات اهلل وسالمه  

أي  (( رد   يه أمُرنا فهومن عِمل عَماًل ليس عل))  والسْي عىل سنته قال صىل اهلل عليه وسلم:  اهلل عليه وسلم

 غْي مقبول. 

ال يقبل اهلل عماًل صغًْيا أو كبًْيا فرًضا أو تطوًعا إال من املتقي وال تقوى إال باخلوف من أن يرد اهلل  ف-1

العبد دون   العمل عىل  أوليائه:    قبول، تعاىل  تعاىل يف وصف بعض  ِْم }قال اهلل  َرهبر َخْشَيِة  ِمْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ِ   ُمْشِفُقونَ  َرهبر بِآَياِت  ُهْم  ِذيَن  ُيْؤِمنُونَ َوالَّ ُكونَ   ْم  ُيُّْشِ ال  ِْم  بَِرهبر ُهْم  ِذيَن  َوُقُلوهُبُْم    َوالَّ آَتوا  َما  ُيْؤُتوَن  ِذيَن  َوالَّ

اِت َوُهْم هَلَا َسابُِقونَ  َك ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَْْيَ
ِْم َراِجُعوَن ُأْوَلئِ ُْم إِىَل َرهبر عائشة رسول  السيدة  سألت  ، {َوِجَلٌة َأَّنَّ

اهلل  اهلل وسلمصىل  عليه  اآلية     هذه  ابنَة    فقالت  عن  يا  ال  قال  ويرسقوَن؟  اخلمَر  يُّشبوَن  الذين  أهُم   :

يقَبَل منهم أولئك الذين ُيسارعوَن   أالالصديِق! ولكنهم الذين يصوموَن ويصلون ويتصدقوَن وهم خيافون 

   ((.يف اخلْياِت 

إال بحسن الظن به فاهلل تعاىل عند ظن عبده به كَم جاء   إال من املتقي وال تقوىال يقبل اهلل من العمل  -2

رغبوا إليه فيَم عنده؛ فإن  ا و فأحسنوا الظن باهلل تعاىل((أنا عند ظن عبدي يب))  قديس: ذلك يف احلديث ال

فيَم   قال صىل اهلل عليه وسلم، ربنا غفور شكور رؤوف رحيم ذو فضل وإحسان يعطي عىل القليل الكثْي 

بُت إليه باًعا ومن أتاين  )) يرويه عن ربه ب إِلَّ ذراًعا تقرَّ بُت إليه ذراًعا ومن تقرَّ ب إِلَّ شرًبا تقرَّ من تقرَّ

                                                                                                                                                 ((.َهرولةً  يميش أتيُته

 إبراهيم    وال تقوى هلل تعاىل إال بسؤاله ودعائه القبول، فمن دعاء ال يقبل اهلل تعاىل عماًل إال من املتقي -3

 



 

 

 َربر اْجعَ } عليه الصالة والسالم           
ِ
نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاء ي َربَّ

تِ يَّ اَلِة َوِمْن ُذرر  فينبغي للمؤمن ، {ْلنِي ُمِقيَم الصَّ

 د يف سؤاله القبول؛ فإنَم الفالح يف قبول رب العاملي. ته تعاىل وأن جي  يهإذا وفق إىل عمل صالح أن جيأر إل 

القبول فضل من اهلل سإ- أن  السلف الصالح  انعقد عليه اعتقاد  بحانه يفيضه عىل من سبقت له منه ن مما 

ثوابًا عىل اهلل بذاُتا لصاحبها  الطاعة ال توجب  إذ  يطلع  ف،  احلسنى؛  العمل أمر غيبي ليس ألحد أن  قبول 

:  قال ابن مسعود،  عليه إال بوحي من رب العاملي، فال سبيل إىل اجلزم بقبول يشء من العمل صغْي أو كبْي

وهذا ابن  ،  ((عمال صاحلا أحب إِل من أن يكون ِل ملء األرض ذهبا  ألن أكون أعلم أن اهلل تقبل مني))

يا   تقبل اهلل منك  له  بدينار وقال  بعد أن تصدق  يقول البنه  تعاىل عنه  لو   قال:  أبتاه،عمر ريض اهلل  بني  يا 

َل يكن غائٌب أحب إِل من املوت تدري ممن يتقبل   درهم،علمت أن اهلل تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة  

َقْد َتَقبََّل ِمنري َصاَلًة َواِحَدًة َأَحبر إَِِلَّ   .؟ إنَم يتقبل اهلل من املتقياهلل وقال أبو الدرداء: )إلْن َأْسَتْيِقَن َأنَّ اهللََّ 

ْنَيا َوَما فِيَها، إِنَّ اهللََّ َيُقوُل:  ََم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقيَ }ِمَن الدر     .{إِنَّ

من بشائر قبول العمل وعالماته التي يستبُّش هبا املؤمن ويقوى رجاؤه يف قبول اهلل تعاىل لعمله أن يوفق و-

َوَمْن  }املؤمن لالشتغال بالعمل الصالح؛ فاحلسنة تقود إىل أختها واإلحسان يزيد باإلحسان قال اهلل تعاىل:  

ُحْسنًا فِيَها  َلُه  َنِزْد  َحَسنًَة  ْف  قال احلسن{َيْقََتِ بعدها، ومن عقوبة    ،  احلسنَة  )إن من جزاء احلسنة  البرصي: 

السيئِة السيئُة بعدها(، إذا قبل اهلل منك الطاعة يرسَّ لك أخرى وأبعدك عن معاصيه ولو اقَتبت منها قال  

ى}تعاىل:  ُه لِْلُيرْسَ ُ َق بِاحْلُْسنَى َفَسنَُيرسر ا َمن َأْعَطى َواتََّقى َوَصدَّ  [.7 -5]الليل: {َفَأمَّ

اهلل  - منة  يشهد  وأن  عينه  يف  عظيًَم  كان  مهَم  بعمله  اإلنسان  يعجب  أال  وعالماته  العمل  قبول  بشائر  من 

فنعمة من اهلل عليك أن    عليه؛ فلوال اهلل ما قام بذلك العمل واهلل لوال اهلل ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا 

 قليل ال يفي حق رب العاملي قال صىل يوفقك إىل العمل الصالح واعلم أن كل عظيم أو كثْي يف حق اهلل 

لن يدُخَل اجلنََّة أحٌد منكم بعمٍل قالوا وال أنَت يا رسوَل اهللِ قال وال أنا إالَّ أن : ))ألصحابه   اهلل عليه وسلم

َدين اهلل برمحٍة منه وفضلٍ   ((.يتغمَّ

اس وأن يضع له قبواًل وذكًرا  من بشائر قبول العمل وعالماته أن يضع اهلل تعاىل حمبة العبد يف قلوب الن-

تعاىل:   اهلل  قال  نسب  وال  سبب  غْي  من  مْحَُن }مجياًل  الرَّ هَلُُم  َسَيْجَعُل  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ا وال  {ُودًّ ينالوَّنا  دنيوية  مصلحة  ألجل  ال  سبب  غْي  من  وقبواًل  حمبة  الناس  قلوب  يف  هلم  سيجعل  أي 

    . ونه وال لنسب وغْيه من األسبابألجل أمر حيصل



 

 

 قال أبو ذر: يا رسول اهلل أرأيت الرجل أخربين أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلْي وحيمده             

ى املُْْؤِمنِ ))قال صىل اهلل عليه وسلم: ؟ الناس عليه       ((. تِْلَك َعاِجُل ُبُّْشَ

بِِذْكِر }من بشائر قبول العمل وعالماته ما جيده اإلنسان يف قلبه من الطمأنينة والسكينة واالنُّشاح    - َأال 

اْلُقُلوُب  نر 
َتْطَمئِ َيْعَمُلونَ }،  {اهللَِّ  َكاُنوا  َما  بَِأْحَسِن  َأْجَرُهْم  وا  َصرَبُ ِذيَن  الَّ ِمْن }،  {َوَلنَْجِزَينَّ  َصاحِلًا  َعِمَل  َمْن 

 . {ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيرَبة  َذَكٍر َأوْ 

من بشائر قبول العمل وعالماته أن يتوسل العبد إىل ربه بعمله فيجد منه إجابة كَم جرى ألصحاب الغار  -

هلل  يكون  أن  يرجو  بعمل  اهلل  منهم  واحد  كل  فسأل  صخرة  عليهم  وانطبقت  الغار  أواهم  الذين  الثالثة 

منهم:  فقا  خالًصا  واحد  كل  فِيهِ ))ل  َنْحُن  َما  َعنَّا  َفاْفُرْج  َوْجِهَك،  اْبتَِغاَء  َفَعْلُت  ُكنُْت  إِْن  هذه   اللَُّهمَّ  من 

 فاستجاب اهلل هلم وكشف ما هبم من كرب؛ فدل ذلك عىل أن عملهم كان مقبواًل. ((، الصخرة

مال أو  ْشوطه،  أحد  باختالل  وذلك  العمل،  قبول  يمنع  مما  احلذر  املنر  احلذر  ومنها:  املوانع،  أحَد  بسته 

تعاىل يقول  َواأْلََذى}:  واألذى،  بِاملَْنر  َصَدَقاتُِكْم  ُتْبطُِلوا  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّير أكل  [264]البقرة:    {َيا  ومنها:   ،

الدعاء، ومع ذلك احلرام، فقد ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيَم رواه مسلم َمن تلبس بأسباب إجابة  

ومنها:   له!،  يستجاب  فأنى  باحلرام؛  وغذي  حرام  ومُّشبه  حرام  ومطعمه  احلرام؛  بأكل  اإلجابَة  ُحِرم 

تعاىل يقول  والتربم،  الكراهية  وجه  بالعبادة عىل  والقيام  الصالة،  أداء  يف  ُتْقَبَل  }:  التكاسل  َأْن  َمنََعُهْم  َوَما 

ُمْ  َأَّنَّ إِالَّ  َنَفَقاُُتُْم  َوُهْم    ِمنُْهْم  إاِلَّ  ُينِْفُقوَن  َواَل  ُكَساىَل  َوُهْم  إِالَّ  اَلَة  الصَّ َيْأُتوَن  َواَل  َوبَِرُسولِِه  بِاهللَِّ  َكَفُروا 

هذا هو فقه القبول: معرفًة حلقيقته، وثمرته، وعالماته، وْشوطه، وأسبابه، وموانعه.    [54التوبة:  ]{َكاِرُهونَ 

 .وتطبيقه؛ ليفتح اهلل له أبواب القبول، وُّيدَيه الرصاط املستقيم وذلكم أوىل ما يوّجه املرء مهته بفقهه 

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

    


