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 العمل فإن الناقد بصريوأخلص 
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 
 اللَّهَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإلَّ  أُِمُروا َوَما: يقول اهلل عزَّ وجل يف كتابه الكرمي: فيا أيها املسلمون أما بعد

ينَ  َلهُ  ُُمِْلِصيَ   اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتوا الصَّالةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاء الدِّ
َناُهمُ  الَِّذينَ : ، ويقول جلَّ شأنهاْلُمْخَلِصيَ  اللَّهِ  ِعَبادَ  ِإلَّ  :ويقول سبحانه ُلونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ  يَ ت ْ

 اْْلَاِسُرونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  ِبهِ  َيْكُفرْ  َوَمن بِهِ  يُ ْؤِمُنونَ  أُْولَِئكَ  ِتالَوتِهِ  َحقَّ 
 َخاِشُعون َصالِِتِمْ  يف  ُهمْ  الَِّذينَ   اْلُمْؤِمُنونَ  أَف َْلحَ  َقدْ : ويقول جلَّ شأنه 

 إنَّ ": قال الثمانية والبيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  روى ابن حجر يف املطالبِ 
 ه" نَ قِ تْ الً أن ي ُ مَ عَ  مْ كُ دُ حَ أَ  لَ مِ ا عَ ذَ إِ  بُ اهلل يُِ 

 َأي   ُسِئلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُيَدِّثُ ة مَ لَ وروى مسلٌم أنَّ أبَا سَ 
 "َقلَّ  َوِإنْ  أَْدَوُمهُ  قَالَ " اللَّهِ  ِإَل  َأَحب   اْلَعَملِ 

  :أيها المسلمون
اهلل  إل اهلل سبحانه وتعال الطريق اليت وعدَ  ربه وسلكَ  شريعةَ  والتزمَ ه ربَّ  رفَ عَ  إنسانٌ  املسلمُ 

سها لبِ نَ  واإلسالم ليس جمرد انتماء ول حليةً  ه وجنته.ه برضوانِ سلكها أن يكرمَ ن سبحانه وتعال مَ 
هدافه وإمنا عقيدٌة نؤمن هبا وشريعٌة نتمسك هبا وعمٌل نبين به احلياة واجملتمع على الوجه الذي يقق أ

ه حمققًا أهدافَ  همؤديًا نتائجَ  املسلمِ  اإلنسانِ  ؛ ولكي يكون العمل يف حياةِ ويرضي املول تبارك وتعال

هلل سبحانه لوجه ا النية إخالصُ: وافر فيه شروط يف مقدمتهاتَ لبد أن ت َ ؛ عند اهلل عزَّ و جلمقبول ً 
؛ بل إن كل فقط والصومَ  وتعال وعندما أقول إخالص النية هلل سبحانه وتعال ل أعين بذلك الصالةَ 

، يبتغي األجر والقبول يف حياة اإلنسان املسلم ينبغي أن يكون متجهًا فيه ملرضاة اهلل عزَّ وجل عمل  
ل ينال اإلنسان  -أي إخالص القصد لوجه اهلل تعال-حلصول األجر وبدون النية  ، والنية سببٌ لديه

النية  ، قضيةُ ئاً ال شيناس مثله ولكنه عند اهلل عزَّ وجل ل ينجرًة من أُ قد ينال أُ  .على ذلك أجراً 
 سأقف عندها بعد قليل فهي روح العمل وهي سر قبوله كما أشرت

وغري  وصومًا وعبادًة وحجًا وزكاةً  كان صالةً   سواءٌ  –أي عمل– إتقان العمل :األمر الثاين 
تؤديها ينبغي أن  ، أو وظيفةً تقوم هبا تقدمها أو مهنةً  أم كان صنعةً ، ذلك من العبادات والطاعات



 د. حممد توفيق رمضان البوطي   ص العمل فإن الناقد بصري وأخل خطبة اجلمعة:

 www.naseemalsham.com  : ماشلا ميسن عقو م                                                               2

كانه مستوفياً شروطه مستوفيًا أر مستوفيًا  ،الصحيح وجهالعلى  وإتقانه إمنا يكون بأدائه .قن العملنت
كن أن ، الطبيب الذي مل يتمكن من فن الطب يف دراسته ل ميآدابه، وهذا يقتضي العلم هبذا العمل

كام يكن قد تعلم أحمل و جل يقف للصالة بي يدي اهلل عزَّ و  ، والذييتقن صنعة الطب يف ممارسته
ي اجلهاد يف سبيل اهلل إذا مل يكن قد تعلم عِ دَّ ، والذي يَ فإنه لن يؤديها على الوجه الصحيح؛ الصالة

 أحكام اجلهاد وأحكام السياسة الشرعية وما يتعلق بالعمل اجلهادّي رمبا حتول عمله إل جرائم تدمرُ 
يف هذه احلياة ينبغي  عمل   ، أي  وجل ل اهلل عزَّ اجملتمع واحلياة بدًل من أن يكون عماًل يتقرب فيه إ

 َمنْ "ه يف الدين ق؛ أي ينبغي أن أتفهأن يكون متقناً وإتقانه يتوقف على معرفة آدابه وأحكامه وشروط
رًا ِبهِ  اللَّهُ  يُرِدْ  أو  أو جهاداً  كان عبادةً   ، هذا يف مجيع األعمال اليت متارسها سواءٌ "الدِّين يف  يُ َفقِّْههُ  َخي ْ
نسان ، لبد أن يتقن اإليقوم هبا اإلنسان لكسب عيشهمن الوظائف اليت  أو وظيفةً  أو مهنةً  طباً 

، ومامل يرص على أدائه على النحو الذي بالدراية واملعرفة واألداء، ومامل يتعلم لن يسن العمل
 لن يفضي إل الثمرة املطلوبة منه.تعلمه 

أن لثاين ، واألمر اإخالص القصد هللمر األول األ :ول العمل عند اهلل أمرانبُ وشرط ق َ 

النية إذا و  .به الثواب فكان وبالً عليهو ، وإل فَ ُربَّ إنسان قام بعمل يرجيؤديه على الوجه الصحيح
ألداء ومعرفة  لوجوه مل تقرتن حبسن ا ، ل قيمة لنية  مبعرفة وحسن أداء ليست بشيء مل تكن مصحوبةً 

 .ُحسن األداء
ن أيضًا أن أتعلم فأؤدي العمل على الوجه وأمكَ  ،أمكن أن أخلص القصد هلل جلَّ شأنه مثَّ إذا

م يقأستهناك أمٌر ثالٌث هو من الضرورة مبكان هو أن  ،الذي تعلمته متقنًا على الشكل األتّ 
 ْأُِمْرت َكَما فَاْسَتِقم كثريون الذين يتعلمون ويباشرون أعماهلم على   واملواظبة.الدميومة و الستمرار ب

يواظبون على ما كانوا قد تعلموه  الون التزام الضوابط واألحكام والشروط فالنحو الذي تعلموه مث ميلّ 
 .الشكل العملي أويف دميومة أدائه يف

هلل نحو الذي أمر انؤدي واجباتنا على ال ،طلب منا أن نكون خلفاء اهلل يف األرضحنن اليوم يُ 
، خالفة اهلل يف األرض أن نَ ْعُمَرها على الوجه الذي أمر اهلل عزَّ وجلَّ به باْلري بالرمحة عزَّ وجلَّ به

جند لألسف أكثَر الذين يؤدون الصالة  ،. ما جنده اليومباإلخالصو اإلتقان وباإلحسان و بالعدل 
ن يصومون كما يصوم الناس ، أكثر الذيا أحكام تلك الصالةيؤدوهنا مقلدين بعضهم دون أن يتعلمو 

من الذين ميارسون املهن يؤدوهنا على وجه ، أكثر الذين أو كثرٌي كنهم مل يتفقهوا يف أحكام الصيامول



 د. حممد توفيق رمضان البوطي   ص العمل فإن الناقد بصري وأخل خطبة اجلمعة:

 www.naseemalsham.com  : ماشلا ميسن عقو م                                                               3

، إما مية الدقيقة حلسن أداء هذا العملبالشروط الفنية والعل وننضبطما يرضي اآلخرين، لكنهم ل ي
علينا أن به من حيث األحكام الشرعية اليت فرض اهلل  أنه ل يتقنه على الوجه الذي أمر اهلل عزَّ وجلَّ 

كوين أو النظام ، أو ل يؤدي العمل على النحو الصحيح من حيث النظام النؤدي العمل ملتزمي هبا
  .الوظيفي الذي نؤدي أعمالنا يف إطاره

 :أيها المسلمون
لتفت الناس إليها هذه مسألة قد ل ي ول عمل. حسابٌ  ، ولكنَّ غداً ول حساب اليوم عملٌ 

، وسأقف اليوم بعض الشيء عند مسألة دقيق ينبغي أن نضعه نصب اهتمامناوميزان  لكنها ضابطٌ 
، ل قيمة لإلخالص ما مل يكن العلم بأن اإلخالص هو الشق األولمع  ،والنية اإلخالص يف القصد

 بنية خالصة   يكن مصحوباً ، ول قيمة إلتقان العمل ما مل األتّ  مصحوبًا بإتقان العمل على الوجه
قد يستفيد اإلنسان منه يف بال نية هلل  وعملٌ  لوجه اهلل عزَّ وجل، وكما أشرت النية روح العمل.

 .يوم القيامةغداً ، ولكن ل مثرة له الدنيا
 غداً  كلنا حباجة إل أن يكون عملنا مقبولً   خالص العمل لوجه اهلل عزَّ وجل؟ما السبيل لتحقيق اإل

 بنون إل من أتى اهلل بقلب سليم؛ول  يوم ل ينفع مالٌ  ،وجل يامة يوم نقف بي يدي اهلل عزَّ يوم الق
ه من أي شائبة أشرك فيه يف قصد ، سليم  من الَغَرِضية اليت حتبط األعمال ، سليم  من الرياء سليم  

  ...لإلخالص ، هناك شروطٌ بالعمل غري اهلل سبحانه وتعال
، القلب الذاكر بي يديهوالدعاء ، ودوام استغفاره والتبتل اهلل عزَّ وجلدوام ذكر الشرط األول: 

هلل عز وجل يف  اً كان مراقب  ، فإذاتعال يف العملهلل سبحانه و  وجل بصورة مستمرة قلب مراقبٌ  هلل عزَّ 
 ، بطلب رضاء اهلل باستجداءمبراقبة اهلل كانت خطوات اإلنسان إل العمل دائمة مصحوبةً  العمل

ي اهلل قلب  حاضر  بي يد ؛ وإمنا يقظةُ والذكر ليس متتمًة على اللسان ،القبول عند اهلل سبحانه وتعال
 .عن بياهنا وتفصيلها والذكر إمنا له آدابه وأحكامه اليت يضيق املقام عز وجل.
 أن أكون دائماً علي : لكي يتحقق اإلخالص يف العمل واإلخالص يف النية والقصد الثاين األمر
الذي ، قبل أن أنام أخلو إل نفسي فأفكر يف اليوم دائمًا أحاسب نفسيفسي باحملاسبة متعهدًا ن

بول ومحدت اهلل على وجل الق ، فإن كنت قد أحست سألت اهلل عزَّ انصرم ما أحسنت فيه أو أسأت
ربه  وإن كنت قد أسأت استغفرت الستغفار الصادق الذي هو عهد بي العبد وبيما وفقين إليه، 

، عندما تأوي إل بة النفس والستغفار وتذكر املوت، حماسيقلع عن هذا الذنب الذي وقع فيه أن
بامسك ريب وضعت جنيب وبامسك أرفعه، ): اشك قد تنام ول تستيقظ، ولذلك من السنة أن تقولفر 
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نك رأيت: إأفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلي( ، وإن أطلقتها فاحاللهم إن أمسكت نفسي فارمحها
، .. واملوت ليس مشكلةدائما على موعد مع اهلل سبحانه وتعال ؟؟ إذًا حماسبة النفس وتذكر املوت

، املوقف بي يدي اهلل عز ما بعد املوتهو مع املوت أن نضعها نصب اهتمامنا  لة اليت ينبغياملشك
رًا َذرَّة   ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمنوجل للحساب  أن استحضر  يَ رَهُ  َشرًّا َذرَّة   ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمن  يَ رَهُ  َخي ْ

معىن الِوقَفة بي يدي اهلل عز وجل  هذا املعىن يف حماسبيت لنفسي وأن يكون قليب مستحضرًا دائماً 
 َْيَ َرى اللَّهَ  بَِأنَّ  يَ ْعَلمْ  َأمل،  َُكنتُ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُهو ًلي دائماً ألن يكون عم ، ليكون ذلك دافعا 

  .ألن اهلل هو النافع وهو الضار وهو الذي إليه املآل؛وجل  لوجه اهلل عزَّ  خالصاً 

، قم يف السحر ولو لدقائق قيام الليل والناس نيام: من أسباب اإلخالص يف القصد وإحياء القلب
ر حوساعة السَ  بِاأَلْسَحارِ  َواْلُمْستَ ْغِفرِينَ عليهم بقوله  لتكون من أولئك الذين أثىن اهلل عزَّ وجلّ 

يه : هل من سائل فأعطفيها اهلل تعال إل خلقه ويقول ، ساعة ينظروما قبلها ساعة استجابة للدعاء
ي الفينة واألخرى إذا مل على نفسك هذه الفرصة وليكن لك ب ، ل تفوتوهل من مستغفر فأغفر له

 .لك كل يوم حلظات قدسية قبل الفجرتتمكن أن تؤدي ذ
وروح  مسوٌ و للنفوس  للقلوب دواءٌ  جمالسة الصاحلي بلسمٌ  ،جالس الصاحلنيتُأن  :اآلخر ألمرا

جتد قسوة احلياة الدنيوية  ، أولئك الذين لنالذين صفت قلوهبم ، ألنك ترى أولئكتسري يف كيانك
من أهل الدنيا هم من أهل  ، هم ليسوال تصل إل اهتماماِتم؛ ألن الدنيا تقف عند عتبتهم عندهم
شع يف وجوههم وجتد ، جتد نور اإلخالص يُ ت إليهم تذكرت ربك سبحانه وتعال، إذا نظر اآلخرة

، ول وجل تتجسد يف مظاهرهم، ولقد نعمت بالد الشام هبؤلء حالة من السكينة واإلخالص هلل عزَّ 
، فقدت يث تشري إل أهنم موجودون تعال بالد الشام بدميومة ذلك، األحادندري ترى هل يكرم اهلل

ت الصاحلي الذين كنا إذا جلسنا إليهم رقت أفئدتنا وصف منالشاِم خالَل السنواِت املاضيِة الكثرَي 
ة نوالصالح القدوة احلسجمالسة الصاحلي وأهل التقى  ،؛ ألن نظراِتم كانت دواءً قلوبنا وذرفت أعيوننا

مجة حمبة اهلل عز وجل يف أحواهلم، هم ل يتقنون فن الذين جتد تر ، ن يعلموننا بأحواهلم ل بأقواهلمالذي
، ولكن حاهلم يسري إل قلبك ويؤثر يف وجدانك فيجعلك تشعر مبدى تقصريك وتشعر الكالم
 .إلقدام والوصول إل حالة ترقى بكحبوافز ا

وكثرة نبوية والسرية اللء فلنجعل من دراستنا للسنة حباجة إذا مل نستطع أن جنتمع هبؤ  حنن
 .لعنصر املهم لتحقيق معىن اإلخالصهلذا ا ورافداً  تعويضاً  الصالة على النيب 
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وإخالص  إتقان العمل واملواظبة على ذلكأسأل اهلل أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يرزقنا 
 القصد لربنا الكرمي 
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