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 نما وفُِسنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ،هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح
ه ومن يضللْ فَالَ هادي لَه، وأَشهد أَنْ الَ إِلَه إِلَّا سيئَات أَعمالنا، من يهده اللَّه فَالَ مضلَّ لَ

 ،لَيهع كاربو لَمسلَى اُهللا وص ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكالَ ش هدحو اللَّه
و هلَى آلعأوبِاحص نني، ومعمأَج طَرِيقَه لَكسعباتو ،ه هتنيِنِسمِ الْدوي إلَى .  

دعا بأَم:   
 مع صفات الفرقة الناجية ، وما زلنا يف هذا اليوم،أيها اإلخوة يف اهللا باألمس

خرة من ق النجاة والسعادة يف الدنيا واآل بل ومع صفات أهل طري؛والطائفة املنصورة
وا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا إِلَّا الَّذين آمن{ ،خالل سورة العصر

   ١}بِالصبرِ
إِنَّ { :-تعاىل–وله بعد أن بين صفة الفرقة اخلاسرة اهلالكة وهم األكثرية يف ق

   ٢}الْإِنسانَ لَفي خسرٍ
 واملأخوذة  على اإلميان وهي صفة العلم املبنيةُ؛وقد تكلمنا باألمس عن الصفة األوىل

 حياة نا باألمس أمهية طلب العلم يفوبي }إِلَّا الَّذين آمنوا{ :- سبحانه وتعاىل- من قول اهللا 
 ومييز به بني ،شياء به بني األق يفراا ساطع وبرهان وحجةًا وكيف أنه يكون نور،املؤمن

  . احلق والباطل
 العلم :ألن املسألة األوىل هي ؛ العمل الصاحل: أال وهي؛واليوم مع الصفة الثانية

إِلَّا الَّذين آمنوا { ،لعلم الذي تعلمناه وتفقهنا فيه، العمل ذا ا العمل:واملسألة الثانية هي
اتحاللُوا الصمعن العمل الصاحل جزءاً من  وإن كا، ذكر العمل الصاحل بعد اإلميان}و

 ؛ وال اجلنسية، وليس بالتبعية، وليس بالكالم،لبيان أمهية أن اإلميان ليس بالدعوى؛ اإلميان
، إذ  وكذلك التصديق والعمل،هو اإلقرار و؛ على القولولكن اإلميان احلق هو املشتملُ

 بل إنه قد ؛، وليس معىن ال يتجزئ أي أنه ال يتبعضالعمل جزء ال يتجزئ من اإلميان
ه ما تركه ينقص اإلميان من، ونه ما تركه يبطل اإلميان بالكليةم:  وهو درجات،يتبعض

 صلى اهللا عليه -ول اهللا  كما قال رس؛نه ما تركه ينقص اإلميان املستحب، ومالواجب
اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن (( :وسلم
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لُوا إِلَّا الَّذين آمنوا وعم{ :ذلك قاللو ،٣))واحلياء شعبة من اإلميانالطريق 
اتحالهل ،الناس وال ندخل يف الفلسفة اليت توسع فيها بعض ، فالعمل من اإلميان؛}الص 

 ؛ن اإلميان ال يتم اإلميان إال به؟ بل العمل ركن من أركاهو شرط صحة أو شرط كمال
 وجانب أساسي ال يتم اإلميان بالكلية ، ما هو جانب أقوى:-من هذا الركن-لكن منه 

 ؛ا ال يتم اإلميان املستحب إال به ومنه م،ا ال يتم اإلميان الواجب إال به ومنه م،إال به
 كما يقول ،ن والسنةآك من القرولذلك فإن عبارات السلف تدل على هذا كما فهموا ذل

 ،اإلميان قول وعمل: ا من العلماء يقولونأدركت ألفً (:-رمحه اهللا تعاىل-اإلمام البخاري 
 بل ؛، وال جيوزمل من اإلميان وجزء منه وركن منهفالع. )يةيزيد بالطاعة وينقص باملعص

 فيسوون بني ؛جيب البعد عن مذهب املرجئة الذين خيرجون العمل من مسمى اإلميان
 الكُمل وبني العصاة  وبني املؤمنني، وبني العاملني وغري العاملني،املؤمنني والكافرين

   .الناقصني
رورية املارقة واخلوارج  كما تقول به احلَ، بطل به اإلميانكوال ندعي أن أي عمل ترِ

، سواء يف ذلك جزء منه وركن منه:  أي؛ إن العمل من اإلميان:كد ونقول بل نؤ؛املارقة
 أو عمل . وما إىل ذلك، واإلنابة، والرجاء، واخلوف، واحملبة، كاإلخالص؛أعمال القلوب

 ح أو عمل اجلوار،والتهليل والتحميديح  كالتالوة والقراءة والذكر من التسب؛األلسن
   . يف مسمى اإلميان ذلك داخلٌ، كلُة واحلج والصوم والزكاة وحنو ذلككالصال

 : هنا بقوله- تبارك وتعاىل- كما أمر اهللا ،امل ال يكون عمالً صاحلًوهذا الع
}اتحاللُوا الصمعين على أصلني}وإال إذا ب  :  

   .حدهو إخالص العمل هللا :أحدمها
، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلدي اا وموافقً كون العمل مطابقً:وثانيهما

 بعمله  عن إرادة العاملا وبعيد، الرياء والسمعة عنا بعيد، هللا وحدهاكون العمل خالصي
عربتغى بالعمل وجه اهللا  مب؛حطامها الزائل من أعراض الدنيا واضسبحانه - عىن أن ي

  . عن اإلفراط والتفريطا بعيد،خرةلدار اآل وا-وتعاىل
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اوثاني:تبعرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقتدى يف هذا العمل ب أن يألنه هو ؛ وأن ي 
 هيِ ولذلك وجب أن نسري وفق هد؛-سبحانه وتعاىل-ذي جاء ذا الدين من عند اهللا ال

الذي هو هدوالسنة الكتابي ،وإذا ،وجه اهللا مل يكن مقبوالً لا وإذا مل يكن العمل خالص 
ستنبط أهل العلم ا ، ولذلكرسول اهللا، مل يكن مقبوالً كذلكا على منهج مل يكن صواب
 ؛ أخلصه وأصوبه:قالوا ؛٤}ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{ :-حانه وتعاىلسب-من قول اهللا 

فَمن كَانَ { :واخر سورة الكهف يف أ- وجلعز-كما فهموا هذين الشرطني من قول اهللا 
 بد عليه فإنه ال وبناًء،٥}يرجو لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

ران اللذان تنبين  يعين األم؛مها ركنا العمل: ابن كثري بل قال احلافظ ؛من اإلخالص واملتابعة
   . من إخالص العمل هللا وحدهبد فال،، وال تصح العبادة بدوماةعليهما العباد

وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحِسن كَما {
كإِلَي اللَّه نس{ ،٦}أَح نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمموا ويمقيفَاَء ونح ينالد لَه

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ و٧}الص.  
ا سأله عن أحق  عندم-رضي اهللا عنه- قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب هريرة و

يب  وكذلك اإلقتداء بالن؛٨)) من قلبهامن قال ال إله إال اهللا خالص(( :الناس بشفاعته قال
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ { :، قال اهللا تعاىل وسلم الذي ال يصح عمل بدونهصلى اهللا عليه

اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا لَقَد كَانَ لَكُم في 
ةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسارريكَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي ن٩}م.  

إن شاء -  وسوف نتحدث يف درس الحق ،ا صوابا من أن يكون العمل خالصبدفال
ا  مع بيان ما ينقض ذلك أو ينقصه وكيف يكون العمل صواب،ا عن معىن كونه خالص- اهللا

  . ما ينقض ذلك أو ينقصهمع بيان
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