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ھدي النبي علیھ الصالة والسالم في العمل الخالص لوجھ هللا تعالى.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھدي النبي علیھ الصالة والسالم في العمل الخالص لوجھ هللا تعالى. - 02الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -07-19  

  الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین. 

  أي عمل خالص لوجھ هللا ال یتصل بمصالح اإلنسان خیر من الدنیا و ما فیھا :

  یقول علیھ الصالة والسالم: 

  ((غدوة في سبیل هللا أو روحة خیر مما طلعت علیھ الشمس و غربت))

  [مسلم والنسائي عن أبي أیوب]

, وال منفعة, وال تألقاً, وال أي ھل لك عمل خالص � عز وجل مئة في المئة, ال ترجو مدیحاً, وال مكانة 

  ثناء؟

غدوة في سبیل هللا ـ ذھاب ـ مشیت مع إنسان لوجھ هللا، عدت مریضاً لوجھ هللا، ذھبت إلى مجلس علم  

لوجھ هللا، غدوة أو روحة، أي عمل ال یتصل بمصالحك إطالقاً؛ ال بكسب المال, وال بعالقات األھل, 

  ترید أحداً أن یطلع علیھ, قال: وال بسمعة, عمل تبتغي بھ وجھ هللا, وال

  ((غدوة في سبیل هللا أو روحة خیر مما طلعت علیھ الشمس و غربت))

  [مسلم والنسائي عن أبي أیوب]

  كما یقول النبي علیھ الصالة والسالم مخاطب اإلمام علیاً رضي هللا عنھ : 

ِ َألَْن یُْھَدى هللا بَِك َرُجالً َواِحداً َخْیٌر لَ    َك ِمْن ُحْمِر النَّعَِم))((فََو �َّ

  [أخرجھ البخاري و مسلم عن سھل بن سعد الساعدي ]

البشر خمسة آالف ملیون, والبشر من آدم إلى یوم القیامة, ال یعلم عددھم إال هللا, كل ھؤالء بكفة, وكالم  

    هللا.النبي ـ علیھ الصالة والسالم ـ بكفة خاصة؛ ألن النبي ال ینطق عن الھوى, إنھ یبلغنا عن 

  على كل إنسان أن یبحث عن عمل خالص لوجھ هللا عز وجل :

حركة الحیاة واضحة, الناس كلھم یكبر, یعمل, یتزوج, ینجب أوالداً, تكون لھ حرفة, كل كالمھ, وكل  

حركاتھ, وكل تصرفاتھ، تابعة لمصالحھ, أي یكون وكیل شركة؛ المدیح والثناء للبضاعة, وال یوجد 

حسن األنواع, ولم یأت مثل نوعھا, سحبوا الوكالة منھ یذمھا ـ ھو نفسھ یذمھا ـ و أفضل منھا, ومن أ
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یمدح غیرھا, كل كالمھ تابع لمصالحھ, كل تصرفاتھ؛ یمدح نفسھ, یحطم غیره, یمدح بضاعتھ, یذم 

بضاعة اآلخرین, أین األدسم یلبي؟ أین یشعر بسعادة یلبي؟ ھكذا الناس؛ كل كلمة یتكلمونھا, كل حركة 

  تحركونھا ,في سبیل مصالحھم.ی

نحن نرید عمالً لیس لھ عالقة ال بمصالحك, وال ببیتك, وال بأوالدك, وال بدخلك, وال بمھنتك, وال  

بحرفتك, وال بسمعتك, وال بمكانتك, وال بسرك, تبتغي بھ وجھ هللا وحده؛ ال تتحرك إال في سبیل هللا, ال 

ن الدنیا وما فیھا, ماذا یوجد في الدنیا؟ نحن أحیاناً بعیدون تبتغي أن یمدحك الناس, ھذا العمل خیر لك م

عما في الدنیا؛ یوجد في الدنیا أموال ال تأكلھا النیران, شركة أدویة أمریكیة, مبیعاتھا أربعمئة ملیار في 

العالم كم أرباحھا؟ مالكھا إنسان واحد, ھناك شركات عمالقة تبیع للعالم كلھ, مالك ھذه الشركة كم 

  ؟ أین یسكن؟ لھ طائرة خاصة؟ لھ یخت خاص؟ لھ ألف إنسان یخدمھ؟حجمھ

أن تھدي رجالً واحداً، تذھب إلى بیتھ, تقنعھ باإلسالم, تدعوه إلى مأدبة حتى یمیل لك، تكرمھ, تعطیھ  

شریطاً, تقنعھ باإلسالم, تقدم لھ ھدیة لیس لك مصلحة فیھ, وال یھمك أمره, وال یقدم لك شیئاً, وال ینفعك, 

  كنك ابتغیت بھذا العمل وجھ هللا.ل

جالس في بیتك، زوجتك أمامك, أوالدك أمامك, بیتك مریح, وأنت مرتاح ومسرور, نھضت وارتدیت  

ثیابك, وجئت إلى مجلس علم, على األرض, ال یوجد شيء؛ ال كأس عصیر, وال كأس شاي, وال مقعد 

لذي دفعك إلى دخول ھذا المسجد؟ هللا عز مریح, وال منظر جمیل, جالس تستمع, تتعلم كالم هللا, ما ا

   وجل, ابحث عن عمل خالص.

  على اإلنسان أن یعمل لآلخرة ال للدنیا فقط :

  النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ كان ماشیاً مع أصحابھ, لقي قبراً, فقال: 

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم))

  [ رواه ابن المبارك عن أبي ھریرة ]

ما ھي دنیاكم؟ أراض, محاضر, مزارع, فیالت, معامل, شركات، یوجد وكالء شركات أدوات غذائیة؛  

ً بمئة  شخص في الشام ربحھ بلیون, ھناك حجوم أرباح كبیرة جداً, وهللا قال لي شخص: أخذت بیتا

ین ملیون؛ ماذا عن حق سیارتھ؟ نوع مصروفھا؟ وخمسین ملیون في الشام, إذا كان سعر بیتھ مئة وخمس

ً بالدین, یتعذب معھ قلیالً, یتحملھ, یزوره, یغریھ, یقدم لھ ھدیة, یأت بھ إلى  یأتي إنسان لیقنع إنسانا

  الجامع, كان شارداً وانضبط خیر لك من الدنیا, وما فیھا.
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نھ الحدیدیة عبارة عن غرفة ـ لیس أغنى غني بالعالم ـ روتشیلد ـ كان یقرض الحكومة البریطانیة, خزائ

صندوقاً حدیدیاً ـ مرة دخل بطریقة, أو بأخرى, الباب أغلق علیھ، صرخ, صاح, ال یوجد أمل, ثم جرح 

   یده, وكتب: (أغنى رجل في العالم, یموت جوعاً, وعطشاً) مات ضمن خزانتھ الحدیدیة.

  على اإلنسان أن یبحث عن عمل لیس لھ عالقة بكل مصالحھ :

أنا ھدفي: ابحث عن عمل لیس لھ عالقة بكل مصالحك أبداً، سمعت عن شخص ـ أنت لست مكلفاً أن  

تفعل ھذا الشيء ـ یقوم بخدمة المساجد خدمة صعبة جداً, ال أحد یفعلھا, ھو یفعلھا وال أحد یعلم بھ, 

لدین إنسان یتكلم متعبة, محرجة, یقدمھا و یقول لك: ھذه �, یا ترى ھل لنا عمل مثل ھذا؟ نحن ضمن ا

الناس یستمعون لھ، ھذه الدنیا أما ھكذا عمل! سراً، ال أحد یعلم بھ, تزور فقیراً, تؤمن لھ طعامھ, تعود 

مریضاً لوجھ هللا, أحیاناً تأتیك دعوة فرضاً خارج دمشق, مكان بعید ـ قریة ـ على كأس شاي, والكتاب 

داً, وال یوجد شيء یطرب لھ اإلنسان, فتلبیة دعوة بالطریق, وال یوجد صالة مكیفة, وال ضیافة ثمینة ج

الفقیر, تأخذ من وقتك ثالث ساعات, أربع ساعات, ساعة ذھاب, وساعة إیاب, وساعة إقامة، على كأس 

شاي, على جلسة على كرسي خیزران في الطریق, كي تجبر خاطره لوجھ هللا, تلبیة دعوة الفقراء من 

  من عمل الدنیا. عمل اآلخرة, وتلبیة دعوة األغنیاء

ً ـ مسكینة, زوجھا فقیر, یسكنان في منطقة بعیدة, ال أحد یزورھم   إنسان لھ قریبة ـ ابنة أختھ فرضا

بسبب فقرھم، الغني إذا عطس, یأتیھ مئة شخص ـ قلوبنا عندك, خیر إن شاء هللا ـ سافر, رجع من 

ء, أما إذا كان اإلنسان فقیراً و سفره, الجمیع یزوره, كیفما تحرك الجمیع یؤدي فرائض الود, والوال

مرض ال أحد یخطر على بالھ أن یزوره, ینجب ولداً, ویموت الولد, ویسافر, ویرجع, ویعمل, وال أحد 

یزوره, وال أحد یدعوه, ھل خطر في بالك أن تزور فقیراً لیس لھ شأن في الحیاة؟ إذا زرتھ ال یقدم لك 

  ید عمالً لوجھ هللا؛ عمالً تبتغي بھ وجھ هللا .شیئاً, لكن أنت تُشّرفھ بھذه الزیارة, نر

لي قریبة, لھا مبلغ من المال عند الدولة ـ أسھم قدیمة تأممت ومن ثم وزعوا على صغار المساھمین ـ  

المبلغ بمقدار الوكالة وھي مقعدة, ذھبت وأملي في المئة واحد أن یوافق الموظف, قلت لھ: یوجد إنسانة 

بلغ عندكم, ھل من الممكن أن تذھب إلى بیتھا وتعطیھا المبلغ؟ یرید بصمتھا مقعدة في البیت, ولھا م

وتوقیعھا حتى تستطیع أن تقبض المبلغ وھي بحاجة لھ, قال: نعم ـ والدنیا رمضان ـ قلت لھ: أنا آخذك 

في السیارة, فلم یرض، قلت في نفسي: ال یرید أن یأتي، طلب العنوان, أخذ العنوان, وهللا عصراً طرق 

الباب: أین الحجة؟ وبصمھا, وأعطاھا المبلغ, ومعھ الحقیبة والدفتر, قال لي: ھل من الممكن أن أصلي 

العصر عندكم؟ قلت لھ: تفضل, فقلت لھ: ھل من الممكن أن أوصلك؟ قال: ال, لم یرض أن أوصلھ, 

ً لوجھ هللا، ال أحد ی فعلھا, أحیاناً: والسیارة موجودة, ومكانھ بعید، أحب أن یكون ھذا العمل خالصا
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شخص یجلس مع شخص یعلمھ القرآن ـ ھو أستاذ ریاضیات ـ وال یوجد عنده وقت, وكل ساعة بألف 

  لیرة, ورجل فقیر سألھ أن یعطیھ عدة دروس, فأجابھ: على عیني.

حدثنا أحد أخواننا ـ طبیب أسنان ـ جاءت إلى عیادتھ إنسانة, واجھتھا كلھا مشوھة, وھي معلمة, كلما  

أن تفتح فمھا, التلمیذات یضحكن علیھا ـ منظرھا لیس مقبوالً ـ سألتھ: كم تكلف العملیة؟ قال: تكلف ترید 

ستین ألفاً فانزعجت، فقال لھا: سنعمل العملیة, ومن ثم نحل المشكلة, أجبرھا أن تصلح أسنانھا, قال لي: 

مل لوجھ هللا, قال لي: في حیاتي عملت حوالي شھرین أو ثالثة, في تقویم أسنانھا، و قلت لھا: إن ھذا الع

ً عنده مئة زبون, ومئة زبونة, كل واحد حسابھ  كلھا ما سعدت, وما شعرت بسرور كھذه المرة، طبعا

أربعون ألفاً, خمسون ألفاً, أما ھذه لوجھ هللا, أحیاناً تجد محامیاً یدافع عن شخص فقیر لوجھ هللا، ال یرید 

هللا, فھناك في الطب, في الھندسة, في التعلیم, في شتى شؤون الحیاة,  منھ شیئاً, طبیب یعالج إنساناً لوجھ

  أعمال لوجھ هللا .

إنسانة وھي تمشي في الطریق شاھدت سیارة صدمت سیارة ثانیة فحطمتھا، الذي صدم السیارة الثانیة  

ي! ھذه قوي ومتجبر و صاحب السیارة الثانیة إنسان ضعیف یعیش منھا, فصار یبكي, فقالت لھ: یا بن

تصلیحتھا علي, لیس لھا عالقة معھ, ھي تمشي في الطریق, لقیت شخصاً اعتدى على آخر, والمعتدى 

علیھ ضعیف, والمعتدي قوي, قالت لھ: امش، تصلیح ھذه السیارة علّي, نرید عمالً �, لیس لك مصلحة 

أصحاب الحظوظ في العالم. "  فیھ, بھذا العمل في اآلخرة تفوق أغنیاء العالم, تفوق أقویاء العالم, تفوق

  قال لھ: یا معاذ, أخلص دینك, یكفك القلیل من العمل".

ً إنسان متعب, ال یستطیع أن یتحرك, یأتیھ عمل صالح، رغم تعبھ یفعلھ, رغم تعبھ یخرج من   أحیانا

   بیتھ, رغم تعبھ ینفق مالھ, أحیاناً معك مبلغ بسیط آلخر الشھر, یأتیك شخص تعطیھ إیاه .

  ین لیس قضیة مظاھر بل عالقة متینة مع هللا عز وجل :الد

أنا ھدفي أن الدین عظیم, ال تستھلكھ استھالكاً رخیصاً, الدین لیس قضیة مظاھر، قضیة عالقة متینة  

  مع هللا, قضیة إخالص �, فعلى اإلنسان أن یبحث عن عمل ال یبتغي بھ إال وجھ هللا.

  ((غدوة في سبیل هللا أو روحة خیر مما طلعت علیھ الشمس و غربت))

  [مسلم والنسائي عن أبي أیوب]

ً بین   ً أدخل حكما ً یبذلون من مالھم, من وقتھم, من صحتھم, أحیانا وهللا بلدنا فیھ خیر, تجد أناسا

ول جلسة, وثاني شخصین, مرة اختلف اثنان ـ أب وابنھ ـ وهللا جلست معھم للساعة الثانیة عشرة, أ

جلسة, األب لم یرض ـ األب لیس من أخواننا ـ ذھبوا إلى القضاء, في القضاء القاضي عین حكماً, أخذ 
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مئة ألف على جلستین؛ خمسون من األب, وخمسون من االبن, وكما حكمت حكم, الناس ماذا یقولون: 

  لیس لنا دخل, فخار یكسر بعضھ, أرید راحتي أرید .

نمط الذي تبتغي بھ وجھ هللا، ال تبتغي سمعة, وال ثناء, ھناك أشخاص إذا عمل عمالً, ال نحن نرید ھذا ال 

  یحب أحداً أن یعلم بھ, ھذه � ال یحب أحداً أن یعلم بھ, ھذه �:

َ خَ  ُ فِي ِظلِِّھ یَْوَم ال ِظلَّ إِالَّ ِظلُّھُ......... َوَرُجٌل ذََكَر �َّ   اِلیًا فَفَاَضْت َعْینَاهُ))(( َسْبعَةٌ یُِظلُُّھُم �َّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

إنسان یصلي قیام اللیل, ال أحد یعلم بھ, ھناك شخص ـ مثل جحا ـ یسھر لیلة, یرید أن ینام اللیل كلھ,  

یظل یتحدث عن نفسھ، ماذا فعل؟ ماذا عمل؟ لكي ینتزع إعجاب الناس, ھذه شھوة, وھناك شخص یرید 

  أحد, أحادیث كثیرة أخذت منھا ھذا الحدیث: هللا عز وجل, ال یھمھ

  ((غدوة في سبیل هللا أو روحة خیر مما طلعت علیھ الشمس و غربت))

  [مسلم والنسائي عن أبي أیوب]

 


