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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
أحب األعمال إلى اهللا 

احلمد هللا احملمود جبميع صنوف احملامد املنعوت جبميع صفات 
اجلالل، احلمد هللا الذي هدى عباده إيل َحمَابَّه ويسَّر إليها السبيل، 
والصالة والسالم على املصطفى األمني، صالة ريب وسالمه عليه 

دائمني إيل يوم الدين.  
وبعد:  

فإنه على قدر اجتهاد العبد يف حتقيق عبوديته لربه فيما حيبه اهللا 
ويرضاه من عباده تكتمل حمبة العبد لربه، وتتحقق حمبة الرب لعبده.  
وإذا كان األمر كذلك فال بد من التعرف على ما حيبه اهللا تعاىل 
ويرضاه من األعمال واألقوال، ومن   السع  إىل العمل با واالجتهاد 
يف حتقيقها ومتابعتها، وسؤال اهللا تعاىل التوفيق إليها؛ فلقد كان من 

اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحب «: دعاء النيب 
العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي 

.  »وأهلي ومن الماء البارد
ومن رمحة اهللا تعاىل وحكمته: أن جعل لكل غاية حيبها 
ويرضاها وسيلة توصل إليها، وقد جعل تعاىل ألشرف الغايات 

 جعل هلا وسائل، وه  – وه  القرب منه وبلوغ مرضاته –وأعالها 
.  اإلميان واألعمال الصاحلة اليت شرعها لعباده وبينها رسوله 
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بل إن اإلسالم بعقائده وأحكامه كلها حتقق مرضاة اهللا تعاىل 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوابـْتَـُغوا ِإلَْيِه والقرب منه؛ قال تعاىل: 
].  35 [املائدة: اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

 أي: اطلبوا العمل َوابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ واملعىن يف قوله: 
الصا  متوسلني به إليه تعاىل، وهو سائر القرب اليت يتقرب با العبد 

إىل ربه؛ ليظفر حببه ومرضاته والقرب منه.  
إال أن األعمال الصاحلة اليت جاءت با الشريعة ليست كلها يف 
مرتبة واحدة يف الفضل واحلب عند اهللا تعاىل، وإن كان األصل فيها 
كلها أن اهللا حيبها ويرضاها، ولكن هلا مراتب تتفاوت من جهة حمبة 
اهللا تعاىل؛ فبعضها أفضل عند اهللا تعاىل من بعض؛ فمن العمل ما هو 

مفضول، ومنه الفاضل، ومنه األفضل، ولذلك درجات ومنازل ال 
حتصى.  

والناس يتفاوتون يف سلوكهم هذه األعمال كل حبسب توفيق اهللا 
تعاىل له أوًال،   حبسب قوة معرفته باهللا تعاىل وبأمسائه وصفاته 

وأفعاله، وحبسب معرفته بفضائل األعمال املشروعة وأوقاتا املشروعة 
فيها واملنهية عنها؛ حيث إن العمل الصا  يتفاضل عند اهللا تعاىل من 

جهة جنس العمل نفسه، فيحبه اهللا تعاىل لعظمته عنده أكثر من 
غريه؛ كاإلميان مثًال، والصالة وغريها، وكذلك يتفاضل من جهة 

الوقت الذي يؤدي فيه العمل:  
فقد يكون أداء العمل املفضول يف وقته املشروع فيه أفضل 

وأحب عند اهللا من أداء العمل الفاضل يف ذلك الوقت؛ مثال: الرتديد 
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مع املؤذن وقت األذان أفضل من قراءة القرآن يف ذلك الوقت، مع أنه 
عند اإلطالق قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر.  

وقد حيب اهللا تعاىل العمل أكثر من غريه؛ لكون نفعه وأثره 
متعديًا للغري؛ كصلة الرحم، والدعوة إيل اهللا تعاىل، والصدقة.  

ويوضح هذا املعىن اإلمامان اجلليالن ابن تيمية وتلميذه ابن 
 أوضح بيان:  – رمحهما اهللا تعاىل –القيم 

):  22/308 (»جمموع الفتاوى« من –فيقول ابن تيمية
بعض العلماء يقول: كتابة احلديث أفضل من الصالة النافلة، «

وبعض الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث ال يراين أحد 
أفضل من كتابة مائة حديث، وآخر من األئمة يقول: بل األفضل 

فعل هذا وهذا، واألفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس؛ فمن األعمال ما 
يكون جنسه أفضل   يكون تارة مرجوًحا أو منهّيا عنه كالصالة؛ 
فإ�ا أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل الذكر، والذكر 
أفضل من الدعاء،   الصالة يف أوقات النه ؛ كما بعد الفجر 

والعصر ووقت اخلطبة؛ منه  عنها، واالشتغال حينئذ إما بقراءة أو 
. »ذكر أو دعاٍء أو استماع أفضُل من ذلك

 باختصار من كتاب – رمحه اهللا تعاىل –وننقل كالم ابن القيم 
 يف إيضاح هذا الفقه البعيد يف العبادة؛ فيقول: »مدارج السالكني«

فاألفضُل يف كل وقت وحال: إيثاُر مرضاة اهللا يف ذلك الوقت «
واحلال، واالشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 
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وهؤالء هم أهل التعبد املطلق، واألصناُف قبلهم أهل التعبُّد 

املقيَّد؛ فمىت خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه 
يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته؛ فهو يعبد اهللا على وجه واحد، 
وصاحب التعبُّد املطلق ليس له غرٌض يف تعبد بعينه يؤثره على غريه؛ 
بل غرضه تتبع مرضاة اهللا تعاىل أين كانت؛ فمدار تعبده عليها؛ فهو 
ال يزال متنقالً يف منازل العبودية؛ كلما رُِفَعْت له منزلٌة عمل على سريه 
إليها، واشتغل با حىت تلوح له منزلة أخرى؛ فهذا دأبه يف السري حىت 
ينته  سريه؛ فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العبَّاد رأيته 
معهم، وإن رأيت الاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته 

معهم، وإن رأيت احملسنني رأيته معهم؛ فهذا هو العبد املطلق الذي مل 
متلكه الرسوم، ومل تقيده القيود». اهـ. 

وقبل أن أشرع يف بيان جانب من أحب األعمال إىل اهللا تعاىل 
ال بد أن نذكَِّر بأمور مهمة عليها مدار قبول العمل الصا  ومضاعفة 

مثوبته، وبقاء نفعه يف اآلخرة، ه : 
- اإلخالص هللا تعاىل يف مجيع األعمال، بأن يبتغ  بالعمل 1

وجه اهللا تعاىل، ومرضاته، والرجاء فيما عنده، وختلية القلب من نظر 
الناس وحظوظ النفس العاجلة. 

- متييز النية يف العبادة، وكثٌري من الناس يظنها ه  بعينها 2
 رمحه اهللا تعاىل - –اإلخالص، واألمر ليس كذلك؛ يقول ابن القيم 

النية يف العبادة، وهذه قدٌر زائٌد على اإلخالص؛ فإن اإلخالص «: 
هو إفراد املعبود عن غريه، ونية العبادة هلا مرتبتان: 
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 متييز العبادة عن العادة. إحداهما:
 متييُز مراتب العبادة بعضها عن البعض. الثانية:

- النصُح يف العبادة؛ وهو بذل اجلهد يف إيقاع العبودية على 3
 الوجه احملبوب للربَّ املرض  له، وهذا يتطلب اتباع سنة املصطفى 

وما كان عليه صحابته، رضوان اهللا عليهم. 
- احملافظة على ثواب األعمال الصاحلة، وذلك باحلذر من 4

َنَّ واألذى والُعْجب 
الوقوع يف مفسدات األعمال وُحمِْبطاتا؛ كالرياء وامل

والنشوز وإتيان العرَّافني والكهنة وغري ذلك. 
وعلى العامل كذلك جتنب ما قد يكون سبًبا يف نقل حسنات 
عمله إىل الغري، قد يكون ذلك بالتعدي عليهم يف الدنيا، أو منعهم 
حقهم، أو إيذائهم بأي أنواع األذى: كالغيبة، والشتم، والسرقة، 

واهلجر احملرَّم، وغري ذلك. 
وسنتناول اآلن ذكر بعض أحب األعمال إىل اهللا تعاىل ومنها: 

أوالً : أحبُّ األعمال إلى اهللا إيمان باهللا: 
أحبُّ األعمال إلى اهللا إيماٌن «: كما قال رسول اهللا 

. »باهللا
اإلميان باهللا: هو التوحيد، وهو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة، ويكون 
بالتجرد هللا بأعمال القلوب، وأعمال اجلوارح تبع هلا؛ إذ اإلميان شعٌب 
وأعماٌل كثرية، منها ما يكون من أعمال القلوب، ومنها ما يكون من 
أعمال اجلوارح، وآَكُدَها وأفرضها عمل القلب؛ فهو أوجب يف كل 
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وقت وعلى مجيع املكلفني، فإذا زال عمل القلب زال اإلميان، كما أن 

 منوٌط – أي أعمال اجلوارح –صالح سائر أعمال اإلميان الظاهرة 
صالحها وقبوهلا بصالح اإلميان القليب الذي هو األصل؛ لذلك يقول 

فمعرفة «: »بدائع الفوائد« يف كتابه – رمحه اهللا تعاىل –ابن القيم 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجلوارح؛ إذ ه  األصل، 

. »وأحكام اجلوارح متفرعة عنها
أصل الدين وقاعدته عند املؤمن ينطلق من عمل القلب الذي 
يبدأ بتلق  حماسن العلوم واألخبار الربانية اليت يثمر منها سائر أعمال 
القلب؛ كاليقني باهللا، وإخالص الدين له، واحملبة له، والتوكل عليه، 
والشكر له، والصرب على حكمه الشرع  والقدري، واخلوف منه، 

والرجاء له، واملواالة فيه، واملعاداة فيه، والذل واخلضوع واإلخبات له، 
والطمأنينة به، وغري ذلك كثري. 

والناس يف أعمال اإلميان الباطنة والظاهرة يتفاوتون يف مراتبهم 
ودرجاتم حبسب أدائها كًما وكيًفا؛ فمنهم ظامل لنفسه، ومنهم 
مقتصد، ومنهم سابق باخلريات، وكل صنف من هذه األصناف 

الثالثة أيًضا هلم منازُل ال حيصيها إال اهللا تعاىل.  
أال وإن في الجسد «ويقول ابن رجب أثناء شرحه حديث 

:  ».. احلديثَ مضغة 
وفيه إشارة إىل أن صالح حركات العبد جبوارحه، واجتنابه «

للمحرَّمات واتقاءه للشبهات َحبَسِب صالح حركة قلبه؛ فإْن كان قلبه 
سليًما ليس فيه إال حمبُة اهللا وحمبَُّة ما حيبُّه اهللا، وخشيُة اهللا وخشيُة 
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الوقوع فيما يكرهه- صلحت حركاُت اجلوارح كلُّها، ونشأ عنها 
اجتناُب احملرَّمات كّلها، وتوقِّ  الشبهات حذرًا من الوقوع يف 

.  »احملرَّمات
وهنا يربز سؤال: ملاذا كان اإلمياُن أحبَّ األعمال إىل اهللا تعاىل؟  
اجلواب: ألنَّ يف حتقيقه استغناًء باهللا تعاىل عن مجيع املخلوقات، 

والتفاَت القلب إليه وحده والتجرُّد عمن سواه، وهذا هو حقيقُة 
العبادة اليت ِمْن أجلها خَلَق اهللا تعاىل اجلنَّ واإلنس، وأنَزَل الكتب، 

وبعث الرسل، وجعل الثواب والعقاب.  
ولن «: »جمموع الفتاوى« يف – رمحه اهللا تعاىل –قال ابن تيمية 

يستغين القلُب عن مجيِع املخلوقات إال بأن يكوَن اهللا هو مواله الذي 
ال يـَْعُبُد إال إياه، وال يستعني إال به، وال يتوّكُل إال عليه، وال يفرَُح إال 
مبا حيبُّه ويرضاه، وال يكره إال ما يبغُضُه ويكرهه، وال يوايل إال َمْن 

وااله اهللا، وال يعادي إال َمْن عاداه اهللا، وال َميَْنُع إال هللا؛ فكلَّما قوي 
إخالُص دينه هللا كملت عبوديـَُّتُه واستغناؤه عن املخلوقات، وبكمال 

.  »عبوديتِه هللا يربئه من الكفر والشرك
فهذا العمل هو الفاضل، وغريه دونه يف الفضِل عند اهللا تعاىل.  

ثانًيا: أحبُّ األعمال إلى اهللا صلُة الرحم: 
أحبُّ األعمال إلى اهللا إيماٌن باهللا، ثم «: قال رسول اهللا 

.  »ِصَلُة الرحم
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إنَّ اهللا خلق الَخْلَق حتى إذا فَرَغ من «: قال رسول اهللا 

َخْلقه قالِت الرَِّحمُ : هذا مقاُم العائذ بك من القطيعة، قال: نعم؛ 
أَما تـَْرَضْيَن أن أصَل من وصَلِك، وأقطَع من قطَعِك؟! قاَلتْ : بلى 

: فاقرؤوا إن شئتم: يا رب، قال: فهو َلِك، قال رسوُل اهللا 
 * فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوتـَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم

 – 22 [حممد: ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصارَُهمْ 
 [رواه مسلم].  »]23

  .»لعن اهللا قاطع الرحم«ويف احلديث: 
قال العلماء: وحقيقُة الصلة العطُف والرمحة؛ قال القرطيب: 

الرحُم على وجَهْني : عامة، وخاصة:  «
- فالعامة: رحُم الّدين، وجيُب مواصلتها مبالزمة اإلمياِن واحملِبة 1

ألهله ونصرتم، والنصيحِة هلم، وترِك مضارَّتم والَعْدِل بينهم، 
واإلنصاف يف معامالتم، والقيام حبقوقهم الواجبة؛ كزيارة املرضى، 

وحقوق املوتى، وغسلهم والصالة عليهم ودفنهم.  
- أما اخلاصة: وه  رحُم القرابة من طريفَِ الرُجِل أبيه وأمه، 2

فتجُب هلم احلقوُق اخلاصَّة وزيادة؛ كالنفقِة، وتفقُِّد أحواهلم، وترِك 
التغافِل عن تعاهدهم يف أوقاِت ضروراتم، وإذا تزاَمحَِت احلقوق بدأ 

باألقَرِب فاألقرب.  
تكوُن صلُة الرحم باملاِل، وبالعوِن على «قال ابن أيب َمجْرة: 

احلاجة، وبدفع الضرر، وبطالقة الوجه، وبالدعاِء، وإيصاِل ما أمَكَن 
من اخلري، ودفِع ما أمَكَن من الشر ِحبََسِب الطاقة.  
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وهذا إمنا يستمرُّ إذا كان أهُل الرحم أهَل استقامة؛ فإن كانوا 
كفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم يف اهللا ه  صلتهم؛ بشرٍطِ◌ بذِل اجلهد 
يف وعظهم   إعالمهم إذا أصرُّوا أنَّ ذلك بسبب ختلُّفهم عن احلق، 
وال يسُقُط مع ذلك صلتهم بالدعاِء هلم بظهِر الغيب أْن يعودوا إىل 

ثْـَلى طريق احلق
ُ
.  »الطريِق امل

ثالثًا: أحبُّ األعمال إلى اهللا: األمُر بالمعروف والنهُي عن 
المنكر: 

أحبُّ األعمال إلى اهللا اإليماُن باهللا، ثم «: قال رسوُل اهللا 
.  »صلُة الرحم، ثم األمُر بالمعروف والنهُي عن المنكر

املعروف: مجيع الطاعات، ومسيْت معروفًا أل�ا تعرفها العقوُل 
السليمة والفطُر املستقيمة، وأوُل معروٍف وأعظمه: عبادُة اهللا وحده ال 

شريك له، وإخالص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وبْعَد ذلك 
سائُر الطاعات من واجبات ومستحبات كلُّها تدخل نطاق املعروف.  

املنكر: كلُّ ما نـََهى اهللا تعاىل عنه ورسوله؛ فجميُع املعاص  
كبائرَُها وصغائرها منكٌر؛ أل�ا تنكرها العقول السليمة والفطر 

املستقيمة، وأعظُم املنكر: الشرُك باهللا عز وجل.  
إن األمر باملعروف والنه  عن املنكر فرق ما بني املؤمنني 

واملنافقني، وهو من أخص أوصاف املؤمن.  
وهناك مراتُب ثالثٌة لألمر باملعروف والنه  عن املنكر بيَّنها 

َمْن رأى منكم منكًرا فليغيِّره بيده، فإْن لم يستطْع «: رسول اهللا 
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 [أخرجه »فبلسانه، فإْن لم يستطْع فبقلبه؛ وذلك أضعف اإليمان

مسلم].  
ُُ صفاٍت ينبغ  أن يتحلَّى با اآلمُر  وكذلك هناك ثال

باملعروف، والناه  عن املنكِر، وه :  
ا باملعروف الذي يأُمُر به، واملنكِر 1

ً
- العلم: أن يكون عامل

الذي ينَهى عنه.  
- الرفق: أن يكوَن رفيًقا حكيًما مبا يأُمُر به، وفيما ينهى عنه.  2
- الصرب: أن يكوَن صبورًا على األذى؛ كما حك  اهللا 3

 سبحانه عن وصيَّة لقمان احلكيم البنه ليمتثلها الناُس ويقتدوا با: 
  يَا بـَُنيَّ َأِقِم الصََّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما

].  17 [لقمان: َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر 
فالعلُم يكوُن قبل األمر والنه ، والرفُق يكون يف حالة األمر 

والنه ، والصُرب يكون بعد األمر والنه .  
رابًعا: أحبُّ اِألشياء إلى اهللا الفرائض: 

َمْن عادى لي ولًيا « مبلغاً عن ربه عز وجل: قال رسوُل اهللا 
فقد آذنُتُه بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيٍء أحبَّ إليَّ مما 

 [أخرجه البخاري].  »افترْضُت عليه
: العاملُ باهللا، »وّيل اهللا«: املراُد بـ »من عادى لي ولًيا«قوله: 

املواظُب على طاعته، املخلُص يف عبادته.  
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: الفرائضُ : يدخُل حتت هذا اللفظ »مما افترضته عليه«وقوله: 
مجيُع فرائض العني والكفاية، والفرائض الظاهرة:  

الفعلية: كالوضوء، والصالة، والزكاة، وصدقة الفطر، والصيام، 
واإلحرام، واحلج، واجلهاد يف سبيل اهللا.  

والتـَّزِْكية: كالزنا، والقتل، وشرب اخلمر، والربا، وأكِل حلم 
اخلنزير، وغريَِها من احملرَّمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن.  
والفرائض الباطنة: كالعلِم باهللا، واحلبَّ له، والتوكُّل عليه، 

واخلوِف منه.  
وأداُء الفرائض أحبُّ األعمال إىل اهللا تعاىل وأشدُّها تقربًا إليه، 
ويف اإلتياِن بالفرائض على الوجه املأمور به: امتثاُل األمر، واحرتاُم 

اآلمر وتعظيُمُه باالنقياِد إليه، وإظهاِر عظمة الربوبية، وذلِّ العبودية؛ 
فكان التقرب بذلك أعظَم األعمالِ .  

 –وأحبُّ الفرائِض الصالُة على وقتها؛ عن عبد اهللا بن مسعود 
: أيُّ العمل أحبُّ إىل اهللا؟  قال: سألُت النيبَّ –رض  اهللا عنه 

  .»الصالة على وقتها«قال: 
قال ابن بطال: فيه أنَّ الَبْدَء إىل الصالة يف أوَّل أوقاتا أفضُل 
من الرتاخ  فيها؛ ألنه إمنا شرط فيها أن تكون أحبَّ األعمال إذا 

أقيمْت لوقتها املستحب.  
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وقال الطربي: إنَّ من ضيَّع الصالة املفروضة حىت خيرَُج وقتها من 

غري عذر، مع خفة ُمؤنتها عليه، وعظيِم فضلها، فهو ملا سواها 
أضَيعُ .  

فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن  فإخراجها عن وقتها حمرَّم؛ وقد قال اهللا تعاىل: 
].  5 – 4 [املاعون: * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَالتِِهْم َساُهوَن 

 الذين هم أهُل الصالة، وقد التزموا با،   ِلْلُمَصلِّيَن  فقوله: 
هم عنها ساهون؛ إمَّا عن فعلها بالكلية، وإما عن فعلها يف الوقت 
املقدَّر هلا شرًعا فيخرجها عن وقتها بالكلية؛ عن ابن عباس قال: 

الذين يؤخرو�ا عن أوقاتا. وعن أيب العالية: ال يصلُّو�ا ملواقيتها، وال 
يتمُّون ركوعها وال سجودها.  

  َعْن َصَالتِِهْم َساُهوَن إما عن وقتها األول؛ فيؤخرو�ا إىل :
آخره دائًما أو غالًبا، وإما عن أدائها بأركا�ا وشروطها على الوجه 

املأمور به، وإما عن اخلشوع والتدبُّر ملعانيها.  
خامًسا: يحب اهللا الوتر: 

 [رواه مسلم].  »وإن اهللا وتٌر يحبُّ الوتر«: قال رسول اهللا 
الوتر: الفرُد، ومعناه يف وصف اهللا تعاىل: الواحُد الذي ال 

شريَك له وال نظري، واحٌد يف ذاته؛ فليس هلا مثيل وال نظري، وواحٌد 
يف صفاته؛ فال شبيه وال مثيل، وواحٌد يف أفعاله؛ فال شريَك له وال 

معني.  
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: تفضيُل الوتر يف األعمال وكثٍري »حيب الوتر«وقيل: إنَّ معىن 
من الطاعات؛ فجَعَل الصالَة مخًسا، والطهارَة ثالثًا، والطواَف سبًعا، 
والسعَ  سبًعا، وَرْمَ  اجلمار سبًعا، وأياَم التشريق ثالثًا، واالستنجاَء 
ثالثًا، وكذلك األكفان، وجَعَل كثريًا من عظيِم خملوقاته وترًا؛ منها 

السماواُت واَألرضون والبحار وأيَّام األسبوع وغُري ذلك.  
وقيل: إن معناه منصرف إىل صفة من يعبد اهللا بالواحدنية 

والتفرد خملًصا.  
وقيل: أي: يثيُب عليه ويقبله عن عامله.  

قال القاض : كل ما يناسب الش ء أدىن مناسبٍة كان أحب 
إليه مما مل يكن له تلك املناسبة.  

إن اهللا «وهناك من محله على صالة الوتر؛ مستنًدا إىل حديث: 
 [أخرجه الرتمذي]؛ ولكن »وتر يحب الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن

ال يلزم أن حيمل احلديث على هذا فقط؛ بل العموم فيه أظهر.  
سادًسا: أحب العمل إلى اهللا بر الوالدين: 

سألُت النيب « قال: – رض  اهللا عنه –عن عبد اهللا بن مسعود 
 :قلتُ : «الصالة على وقتها»: أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال ،

 [رواه البخاري].  »«ثم بر الوالدين  أي؟ قال: 
 أن بر الوالدين أحب األعمال إىل اهللا بعد الصالة اليت أخرب 

 اليت تعط  الرتتيب » «ه  أعظُم دعائم اإلسالم، ورتب ذلك بـ 
واملهلة.  
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َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا  وقال تعاىل: 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال  ِإمَّا يـَبـْ
َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قـَْوًال َكرِيًما * َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة  تـَنـْ

].  24 – 23 [اإلسراء: َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبـََّياِني َصِغيًرا
 [لقمان:  َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ  وقال تعاىل: 

، قيل: الشكر هللا َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك  ]، واملعىن: قلنا له: 14
على نعمة اإلميان، وللوالدين على نعمة الرتبية. 

 بالشكر – بعد اخلالق املنان –قال العلماء: فأحق الناس 
واإلحسان والتزام الرب والطاعة له واإلذعان: من قرن اهللا اإلحسان إليه 

بعبادته، وطاعته، وشكره، ومها الوالدان.  
ومن الرب بالوالدين: أن يقابلهما بالقول املوصوف بالكرامة، وهو 

السامل عن كل عيب.  
رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه!! قيل: «: وقد قال 

من يا رسول اهللا؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو 
 [رواه مسلم].  »كليهما، فلم يدخل الجنة

فالسعيد: الذي يبادر اغتنام فرصة برمها؛ لئال تفوته مبوتما؛ 
فيندم على ذلك، والشق : من عقهما؛ ال سيما من بلغه األمر 

بربمها. 
ومن الرب بما: أن ال ينهرمها؛ بل خياطبهما بالقول اللني 

اللطيف؛ مثل: يا أبتاه، ويا أماه؛ من غري أن يسميهما ويكنيهما، 
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وأن يشفق بما ويتذلل هلما تذلل العبيد، للسادة، وأن يرتحم عليهما، 
ويدعو هلما، وأن يرمحهما كما رمحاه، ويرفق بما كما رفقا به.  

ولكن طاعة الوالدين ال تراعى يف ركوب كبرية، وال يف ترك 
 سابًعا: أحب األعمال إلى اهللا ذكر اهللافريضة على األعيان 

أحب األعمال إلى اهللا أن تموت «: قال رسول اهللا 
.  »ولسانك رطب من ذكر اهللا

قال الطييب: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه؛ كما أن 
يبسه عبارة عن ضده،   إن جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر.  
وأصل الذكر: التنبه بالقلب للمذكور، والتيقظ له، ومس  الذكر 
باللسان ذكرًا؛ ألنه داللة على الذكر القليب، غري أنه ملا كثر إطالق 

الذكر على القول اللساين، صار هو السابق للفهم.  
والذكر: هو اإلتيان باأللفاظ اليت ورد الرتغيب يف قوهلا واإلكثار 

سبحان اهللا، احلمد هللا، وال «منها؛ مثل الباقيات الصاحلات، وه : 
 وغريها مثل: احلوقلة، والبسملة، واحلسبلة، »إله إال اهللا، واهللا أكرب

واالستغفار، وحنو ذلك، والدعاء خبريي الدنيا واآلخرة.  
 ويراد به املواظبة على العمل مبا – أيًضا –ويطلق ذكر اهللا 

أوجبه أو ندب إليه، كتالوة القرآن، وقراءة احلديث، ومدارسة العلم، 
والتنفل بالصالة.  

والذكر يقع تارًة باللسان ويؤجر عليه الناطق؛ ولكن يشرتط أن 
ال يقصد به غري معناه، وإذا أضيف إىل النطق الذكر بالقلب فهو 
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أكمل؛ فإن أضيف إىل ذلك استحضار معىن الذكر وما اشتمل عليه 
من تعظيم اهللا تعاىل ونف  النقائص عنه ازداد كماًال، فإن وقع ذلك 
يف عمل صا  ازداد كماًال؛ فإن صح التوجه وأخلص هللا تعاىل يف 

ذلك، فهو أبلغ يف الكمال.  
واملراد بذكر اللسان: األلفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 

والتمجيد.  
واملراد بذكر القلب: التفكر يف أدلة الذات والصفات، ويف أدلة 

التكاليف من األمر والنه ؛ حىت يطلع على أحكامها، ويف أدلة 
أخبار اجلزاء، ويف أسرار خملوقات اهللا.  

وذكر القلب نوعان:  
 هو أرفع األذكار وأجلها، وهو إعمال الفكر يف أحدهما:

عظمة اهللا تعاىل وجالله وجربوته وملكوته وآياته يف مسواته وأرضه.  
 ذكر القلب عند األمر والنه ؛ فيتمثل ما أمر به، والثاني:

ويرتك ما �ى عنه؛ طمًعا يف ثواب اهللا تعاىل وخوفًا من عقابه.  
أما ذكر اجلوارح: فهو أن تصري مستغرقة يف الطاعات؛ ومن 

 فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه  ذلك مسيت الصالة ذكرًا؛ فقال تعاىل: 
 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكًرا َكِثيًرا ]، قال تعاىل: 9[اجلمعة: 
 :41 [األحزاب  .[

أمر اهللا تعاىل عباده بأن يذكروه ويشكروه، وأن يشغلوا ألسنتهم 
يف معظم أحواهلم بالتسبيح و التهليل، والتحميد والتكرب.  
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قال جماهد: هذه كلمات يقوهلن الطاهر واحملدُ واجلنب، 
وقال: ال يكون ذاكرًا اهللا تعاىل كثريًا حىت يذكره قائًما وجالًسا 

ومضطجًعا.  
 رض  اهللا عنه-: إن اهللا تعاىل مل يفرض على –وقال ابن عباس

عباده فريضًة إال جعل هلا حًدا معلوًما،   عذر أهلها يف حال العذر 
غري الذكر؛ فإن اهللا تعاىل مل جيعل له حًدا ينته  إليه، ومل يعذر أحًدا 

فَاذُْكُروا اللََّه ِقَياًما َوقـُُعوًدا  يف تركه إال مغلوبًا على تركه؛ فقال تعاىل: 
]، بالليل والنهار، يف الرب والبحر، 103 [النساء:  َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ 

ويف السفر واحلضر، والغىن والفقر، والسقم والصحة، والسر والعالنية، 
وعلى كل حال، فإذا فعلتم ذلك، صلى اهللا عليكم ومالئكته.  

ما ش ء أجنى من « رض  اهللا عنه: –وقال معاذ بن جبل 
.  »عذاب اهللا من ذكر اهللا
 الذكر يف آيات كثرية جًدا يف – عز وجل –لقد ذكر اهللا 

القرآن، وجعل ذكره للذاكر جزاًء لذكره له، وأنه أكرب من كل ش ء، 
وختم األعمال الصاحلة به.  

أال أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند «: قال رسول اهللا 
مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب 

والورق، وخير لكم من تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا 
 [أخرجه الرتمذي].  »أعناقكم؟! قالوا: بلى! قال: ذكر اهللا تعالى
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أحب الكالم إلي اهللا أربع؛ سبحان «: وقال رسول اهللا 

اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر؛ ال يضرك بأيهن 
 [أخرجه مسلم].  »بدأت

 قيل: إن هذه الكلمة فيها :»ال إله إال اهللا«فائدة في 
خاصيتان:  

 أن مجيع حروفها جوفية، واحلروف اجلوفية: ه  اليت إحداهما:
يكون خمرج نطقها من اجلوف، وليس فيها حرف من احلروف 

الشفهية اليت يكون خمرجها من الشفتني؛ مثل الباء، والفاء، وامليم، 
إشارة إىل اإلتيان با من خالص اجلوف، وهو القلب، ال من 

الشفتني.  
 أنه ليس فيها حرف ذو نقط؛ بل مجيعها متجردة عن الثانية:

النقط؛ إشارة إىل التجرد عن كل معبوٍد سوى اهللا تعاىل.  
 

ثامًنا: حسن الخلق: 
. »أحب عباد اهللا إلى اهللا أحسنهم خلًقا«: قال رسول اهللا 

حسُن اخلُلق: اخلُُلُق واخلَْلق عبارتان مستعملتان مًعا، يقال: فالن 
َحَسُن اخلُُلِق واخلَْلق؛ أي حَسُن الباطن والظاهر.  

واإلنسان: مركَّب من جسد مدرٍك بالبصر، ومن روٍح ونفٍس 
مدركٍة بالبصرية، ولكل واحد منهما هيئة وصورة: إما قبيحة، وإما 

مجيلة.  
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فاخلُُلقُ : عبارة عن هيئة يف النفس راسخٍة؛ عنها تصدر األفعال 
بسهولة ويسٍر، من غري حاجٍة إىل فكر ورويَّة، وال يوصف اإلنسان 
خبلق حسن ما حىت يثبت ذلك يف نفسه ثبوت رسوٍخ، وتصدر منه 

األفعال بسهولة من غري روية؛ أما من تكلف عمالً ما جبهٍد ورويَّة فال 
يقال: إن هذا ُخُلُقه. ومثال ذلك: الذي يتكلف بذل املال حلاجٍة 

عارضة، أو يسكت عند الغضب جبهد وروية؛ ال يقال: خلقه 
السخاء واحللم. 

إن اخللقة الظاهرة ال ميكن تغيريها؛ بينما األخالق على العكس 
من ذلك؛ حيث تقبل التغيري؛ وهلذا أوِجد الديُن، وكانت الدعوة إىل 
مكارم األخالق واألمر باملعروف والنه  عن املنكر، ووجدت الوصايا 

ِإنَّ اللََّه َال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم  واملواعظ والتأديبات، وقد قال اهللا تعاىل: 
].  11 [الرعد:  َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ 

واكتساب أخالٍق حسنٍة جديدة ممكن بالاهدة ورياضة النفس، 
 يدعو ربه؛ لريشده إىل أحسن األخالق، ويوفقه وقد كان النيب 

اللهم اهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها «للتخلق با: 
 .»إال أنت، واصرف عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت

  .»وخالق الناس بُخُلق حسن« يوص : [أخرجه النسائ ]، وكان 
ومجع بعضهم عالمات حسن اخللق فقال: هو أن يكون كثري 
احلياء، قليل األذى، كثري الصالح، صدوق اللسان، قليل الكالم، 
كثري العلم، قليل الزلل، قليل الفضول، براً وصوًال، وقورًا صبورًا 

شكورًا، رضًيا حليًما رفيًقا، عفيًفا شفيًقا، ال لعانًا وال سبابًا، وال مناًما 
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وال مغتابًا، وال عجوالً وال حقوًدا، وال خبيالً وال حسوًدا، بشاًشا 

هشاًشا، حيب يف اهللا، ويبغض يف اهللا، ويرضى يف اهللا، ويغضب يف 
اهللا.  

ما من شيٍء يوضع في الميزان أثقل من «: قال رسول اهللا 
حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 

. [أخرجه الرتمذي].  »الصوم والصالة
وإمنا أعط  صاحب اخللق احلسن هذا الفضل العظيم؛ ألن 
الصائم واملصل  يف الليل جياهدان أنفسهما يف خمالفة حظهما؛ أما 

من حيسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخالقهم فكأنه جياهد 
نفوًسا كثرية، فأدرك ما أدركه الصائم والقائم يف الليل يف الطاعة 

فاستويا يف الدرجة؛ بل رمبا زاد.  
إن حلسن اخللق مثراٍت، وه  عالمات تدل عليه؛ قيل: أن ال 
خياصم من شدة معرفته باهللا، وقيل: أن يكون من الناس قريًبا، وفيما 
بينهم غريًبا. وقيل: هو الرضا عن اهللا تعاىل. وقيل: أدناه االحتمال، 

وترك املكافأة، والرمحة للظامل، واالستغفار له، والشفقة عليه.  
تاسًعا: يحب اهللا التقي الغني الخفي: 

إن اهللا يحب العبد التقي الغني «: قال رسول اهللا 
.  »الخفي

التق : هو الذي يؤمن بالغيب، ويقيم الصالة، وينفق مما رزقه 
اهللا، ويتق  حمارم اهللا، ويطيع ويتَّبع شريعته اليت بعث با خامت رسله 

.  وسيدهم 
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واملراد بالغين: الغين غىن النفس؛ هذا هو الغىن احملبوب؛ لقوله 

 :»ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى النفس« 
[أخرجه البخاري].  

قال ابن بطال: معىن احلديث: ليس حقيقة الغىن كثرة املال؛ ألن 
كثريًا ممن وسَّع اهللا عليه يف املال ال يقنع مبا أويت؛ فهو جيتهد يف 
االزدياد، وال يبايل من أين يأتيه؛ فكأنه فقري لشدة حرصه؛ وإمنا 

حقيقة الغىن غىن النفس؛ وهو من استغىن مبا أويت، وقنع به ورض ، 
ومل حيرص على االزدياد وال أ  يف الطلب؛ فكأنه غين.  

وغىن النفس إمنا ينشأ عن الرضا بقضاء اهللا تعاىل والتسليم 
وإمنا «ألمره؛ علًما بأن الذي عند اهللا خري وأبقى، قال ابن حجر: 

حيصل غىن النفس بغىن القلب؛ بأن يفتقر إىل ربه يف مجيع أموره؛ 
فيتحقق أنه املعط  املانع؛ فريضى بقضائه، ويشكره على نعمائه، 

ويفزع إليه يف كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غىن نفسه 
.  »عن غري ربه تعاىل

واخلف : هو املنقطع إىل العبادة واالشتغال بأمور نفسه؛ قال 
رب أشعث مدفوٍع باألبواب لو أقسم على اهللا «: رسول اهللا 

 [أخرجه مسلم].  »ألبره
إن اهللا حيب التق  اخلف  الذي إن غاب مل يفقد، وإن حضر مل 
يعرف؛ ال يتظاهر باخلري وإظهار العمل والعلم، وال يطلب اجلاه يف 
قلوب اخللق؛ يقنع باطالع اخللق على طاعته دون اطالع اخللق، 

ويقنع حبمد اهللا وحده دون محد الناس.  
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عاشًرا: يحب اهللا الرجل السمح: 

إن اهللا يحب سمح البيع، سمح «: قال رسول اهللا 
 [أخرجه الرتمذي].  »الشراء، سمح القضاء

 أي: سهالً جواًدا، »مسًحا«السماحة: ه  السهولة واجلود، و
 »اإليمان الصبر والسماحة«: والسماحة من اإلميان؛ قال 

[أخرجه أمحد].  
ومسح البيع والشراء: هو الذي يكون سهالً جواًدا إذا باع، وإذا 

اشرتى، ويتجاوز عن بعض حقه إذا باع.  
ومسح القضاء: هو الذي يطلب حقه بسهولٍة ورفٍق ولني جانٍب، 
وعدم إحلاٍح أو إضرار؛ فالسمح: هو الذي يتعامل مع الناس بسماحٍة 

وسهولة، ويستعمل معايل األخالق، ويرتك اخلالف.  
واهللا حيب الرجل السمح؛ لشرف نفسه، وحسن خلقه مبا ظهر 
من قطع عالقة قلبه باملال الذي هو رمز الدنيا، وإفضاله على عباد 

اهللا، ونفعه هلم؛ فلذلك استوجب حمبة اهللا تعاىل.  
حادي عشر: يحب اهللا العفو: 

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر  ، وقال اهللا تعاىل: »إن اهللا يحب العفو«: قال 
 ]، وقال تعاىل: 199 [األعراف:  بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ 

  َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن آل] 
 [البقرة:  َوَأْن تـَْعُفوا َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى ]، وقال تعاىل: 134عمران: 

237  .[
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والعفو: ترك املؤاخذة بالذنب، والصفح: إزالة أثره يف النفس، 
ويكون العفو ممن له حق فيسقطه؛ يف مال أو عرض أو دم وحنوه.  
وقد مدح اهللا تعاىل الذين يغفرون عند الغضب وأثىن عليهم؛ 

].  37 [الشورى:  َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُرونَ  فقال تعاىل: 
العفو: اسم من أمساء اهللا احلسىن، والعفو: صفة من صفات اهللا 

تعاىل، وهو يعفو عن عباده، مع قدرته على عقابم.  
َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال ُتِحبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم  وقال تعاىل: 

]؛ فاجلزاء من جنس العمل؛ فكما 24 [النور:  َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 
تعفو عمن أساء إليك يغفر اهللا لك، وكما تصفح يصفح عنك.  

 على كظم الغيظ والعفو عن الناس، وملك وحث رسول اهللا 
النفس عند الغضب؛ وذلك من أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال 

 :» ما من جرعٍة أعظم أجًرا عند اهللا من جرعة غيظ كظمها
 [أخرجه ابن ماجه].  »عبد ابتغاء وجه اهللا

من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه اهللا «: وقال 
 »يوم القيامة على رؤوس الخالئق حتى يخيره من أي الحور شاء

[أخرجه الرتمذي]، أي: شهره بني الناس، وأثىن عليه، وتباهى به حىت 
جيعله خمريًا يف أخذ أي احلور العني.  

وما زاد اهللا عبًدا بعفٍو إال عًزا، وما «: وقال املصطف  
.  »تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

فيه وجهان:  



 
 28 أحب األعمال إلى اهللا

 
- أنه على ظاهره، وأن من عرف بالعفو والصفح، عظم يف 1

القلوب، وزاد عره وإكرامه.  
- أن املراد أجره يف اآلخرة وعزه هناك.  2

وقد يكون املراد الوجهني مًعا يف مجيعهما يف الدنيا واآلخرة.  
ثاني عشر: يحب اهللا الرفق 

 »إن اهللا يحب الرفق في األمر كله«: قال رسول اهللا 
[أخرجه البخاري].  

إن اهللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما «: وقال 
 [أخرجه »ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه

مسلم].  
من يحرم الرفق يحرم «: والرفق سبب كل خري؛ قال 

.  »الخير
 أي: لطيف بعباده، يريد بم اليسر، وال »إن اهللا رفيق«وقوله: 

 أي: »يعطى على الرفق«يريد بم العسر؛ فال يكلفهم فوق طاقتهم 
يثيب عليه ما ال يثيب على غريه؛ فيعطى عليه يف الدنيا من الثناء 
اجلميل ونيل املطالب وتسهيل املقاصد، ويف اآلخرة من الثواب 

.  »ما ال يعط  على العنف، وما ال يعط  على ما سواه«اجلزيل: 
والرفق واللني: نتيجة حسن اخللق ومثرته.  

وقيل: احلكمة أن تضع األمور يف مواضعها؛ الشدة يف موضعها، 
واللني يف موضعه، والسيف يف موضعه، والسوط يف موضعة؛ فاحملمود 
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وسط بني العنف واللني؛ كما يف سائر األخالق؛ ولكن ملا كانت 

الطباع إىل العنف واحلدة أميل، كانت احلاجة إىل ترغيبهم يف جانب 
الرفق أكثر؛ فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف.  

والكامل: من ميز مواقع الرفق عن مواقع العنف؛ فيعط  كل أمر 
حقه؛ فإن كان قاصر البصرية أو أشكل عليه حكم واقعٍة من الوقائع، 
فليكن ميله إىل الرفق؛ فإن النجاح معه يف الغالب؛ فقد قال املصطف  

 :» إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال
.  »شانه

 
 

ثالث عشر: يحب اهللا الحياء والستر: 
إن اهللا عز وجل حليم حيي ستير؛ يحب «: قال رسول اهللا 

 [أخرجه النسائ ].  »الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر
اإليمان بضع وسبعون شعبة، والحياء «: وقال رسول اهللا 

 [أخرجه مسلم].  »شعبة من اإليمان
.  » أشد حياء من العذراء يف خدرهاوقد كان النيب «

الحيــاء 
احلياء يف اللغة: من احلياة، واستحيا الرجل: من قوة احلياة فيه؛ 
لشدة علمه مبواقع العيب.. فاحلياء من قوة احلس ولطفه، وقوة احلياة، 

وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق احلياء.  



 
 30 أحب األعمال إلى اهللا

 
واحلياء يف اإلنسان قد يكون من ثالثة أوجه:  

أحدها: حياؤه من اهللا تعاىل.  
والثاين: حياؤه من الناس.  
والثالث: حياؤه من نفسه. 

فأما حياؤه من اهللا تعاىل: فيكون بامتثال أوامره والكف عن 
استحيوا من اهللا حق الحياء، قال: قلنا: يا « زواجره، وقد قال 

رسول اهللا، إنا نستحيي والحمد هللا! قال: ليس ذاك؛ ولكن 
االستحياء من اهللا حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن 

وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة 
 [أخرجه »الدنيا؛ فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق الحياء

الرتمذي].  
وهذا احلياء يكون من قوة الدين وصحة اليقني.  

أما حياؤه من الناس: فيكون بكف األذى، وترك الاهرة 
بالقبيح.  

وهذا النوع من احلياء قد يكون من كمال املروءة، واحلذر من 
املالمة والذم.  

: أما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة اخللوات؛ قال 
 عليه الصالة والسالم: – أيًضا –، وقال »الحياء ال يأتي إال بخير«
؛ أي: أنه سبب »الحياء خير كله». أو قال: «الحياء كله خير«

جللب اخلري إليه.  
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.  »ما كان الحياء في شيء إال زانه«: وقال 
 فيه مبالغة؛ أي: لو قدر أن يكون احلياء يف »في شيء«فقوله: 

مجاٍد لزانه، فكيف باإلنسان؟! 
الستر 

َزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري  قال اهللا تعاىل:  يَا بَِني َآَدَم َقْد أَنـْ
رٌ  ].  26 [األعراف:  َسْوَآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ

 بين آدم بتغطية العورات، وسرت – عز وجل –أمر اهللا 
 األجسام؛ ألنه حيب السرت، ويبغض التعري، وكذلك أمر رسوله 

إياكم «بالسرت واالعتناء حبفظ العورة، و�ى عن التعري؛ فقال: 
  .»والتعري

رابع عشر: يحب اهللا الراضي بالبالء: 
إن عظم الجزاء مع عظم البالء، وإن «: قال رسول اهللا 

اهللا إذا أحب قوًما ابتالهم؛ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله 
 [أخرجه الرتمذي].  »السخط

الراض  بالبالء: هو العبد الذي حيبه اهللا سبحانه وتعاىل، وخيتربه 
باحملن واملصائب، فيصرب ويسرتجع وحيتسب ذلك عند اهللا، ويرضى 
مبا ابتاله اهللا به؛ فيكون له الرضا وجزيل الثواب على قدر مصيبته، 

 عبده املؤمن يف الدنيا ليس من سخطه – عز وجل –وابتالء اهللا 
عليه؛ بل إما لدفع مكروه، أو لتكفري ذنوب، أو لرفع منزلة.  
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ما من مسلم يصيبه أذى إال حاتَّ اهللا عنه «: وقد قال 

 [أخرجه البخاري].  »خطاياه؛ كما تحاتُّ ورق الشجر
وهذه بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ ألن اآلدم  ال ينفك غالًبا من 

أٍمل بسبب مرٍض أو هم أو حنو ذلك.  
: والصرب على البالء يكون عند الصدمة األوىل، كما أشار 

؛ فأشار إىل أن الصرب الشاق »إنما الصبر عند الصدمة األولى«
على النفس، والذي يعظم الثواب عليه: هو ما يكون يف أول وقوع 
البالء ومفاجأة املصيبة، فيفوض ويسلم؛ فيدل ذلك على قوة القلب 
وثباته يف مقام الصرب، أما إذا بردت حرارة املصيبة فالكل يصرب إذ 

ذاك.  
فاإلنسان يف هذه الدار معرض دائًما للبالء والفتنة، واالختبار 

َنةً  واالمتحان؛ قال تعاىل:  ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفتـْ  [األنبياء:  َونـَبـْ
]، باملصائب وبالنعم، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغىن 35

والفقر، واحلالل واحلرام، والطاعة واملعصية، واهلدى والضالل.  
فليس من السهل احلصول على مرتبة اإلميان بكلمٍة تقال 

باللسان؛ بل ال بد من امتحان من يدع  اإلميان، ومصداق ذلك 
رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن  قوله تعاىل:  َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ

َليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ  * َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـَ
ُلَونَُّكْم َحتَّى نـَْعَلَم  ]، وقوله تعاىل: 3 [العنكبوت: اْلَكاِذبِيَن  َولََنبـْ

].  31 [حممد: اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن 
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الَِّذي َخَلَق   كما قال تعاىل: – أيًضا –وسبب االبتالء 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال  ]؛ فاالبتالء 2 [امللك:  اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبـْ

امتحان للعبد أيرضى أم يسخط؟ أيصرب أم جيزع؟ أيشكر أم يكفر؟  
 أن ندعو اهللا تعاىل ونسأله األجر وقد علمنا رسول اهللا 

 عليه الصالة –والثواب والتعويض خبري عن املصيبة اليت وقعت؛ فقال 
ِإنَّا  ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا: «والسالم -: 

 اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيًرا ،ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ 
.  »منها، إال أخلف اهللا له خيًرا منها

كما علمنا إذا رأينا مبتلى أن نحمد اهللا على المعافاة؛ فقال 
 :» ،من رأى مبتلى فقال: الحمد هللا الذي عافاني مما ابتالك به

 [أخرجه »وفضلني على كثير ممن خلق تفضيًال، لم يصبه ذلك البالء
الترمذي].  

خامس عشر: يحب اهللا إتقان العمل: 

.  »إن اهللا تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن«: قال 

 – عز وجل –إحسان العمل هو اإلخالص والعدل فيه، واهللا 
بحب من كل عامل إذا عمل عمًال أن يحسن عمله، ويؤدي األمانة 

رَِجاٌل َال  بقدر جهده، وال يشتغل عن عبادة ربه؛ كما قال تعالى: 
تـُْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن 

].  37 [النور: يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصاُر 
خص اهللا تعاىل التجارة بالذكر أل�ا أعظم ما يشتغل با 

اإلنسان عن العبادات، وأمهها الصالة؛ وهلذا مدح هؤالء الذين ال 



 
 34 أحب األعمال إلى اهللا

 
تلهيهم التجارة عن العبادات، وال شك أ�م حيسنون صنًعا، وحيسنون 

أعماهلم، ويوفقون بينها وبني العبادات ومواقيت الصالة.  
سادس عشر: أحب األشياء إلي اهللا قطرتان وأثران: 

ليس شيء أحب إلى اهللا من قطرتين وأثرين؛ قطرة «: قال 
من دموع في خشية اهللا، وقطره دم تهراق في سبيل اهللا، وأما 

 »األثران: فأثر في سبيل اهللا، وأثر في فريضٍة من فرائض اهللا
[أخرجه الرتمذي].  

 من قطرة دموع تفيض – عز وجل –ليس ش ء أحب إىل اهللا 
من عني من شدة خوف اهللا وعظمته؛ فهذه العني ال متسها النار.  
بل إن صاحب هذه العني الباكية من خوف اهللا يظله يف ظله 

سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل «: يوم ال ظل إال ظله؛ قال 
 [أخرجه البخاري].  »إال ظله.. ورجل ذكر اهللا خالًيا ففاضت عيناه

وقد مدح اهللا النبيني الذين أنعم اهللا عليهم بأ�م إذا مسعوا آيات 
َلى َعَلْيِهْم َآيَاُت الرَّْحَمِن  اهللا سجدوا وبكوا؛ فقال تعاىل:  ِإَذا تـُتـْ

].  58 [مرمي:  َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكّيا
 سورة مرمي فسجد – رض  اهللا عنه –وقد قرأ عمر بن اخلطاب 

وقال: هذا السجود، فأين البك ؟! يريد البكاء.  
 الذين أوتوا العلم أ�م إذا تل  عليهم – عز وجل –ومدح اهللا 

َوَيِخرُّوَن ِلْألَْذقَاِن يـَْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا   كما وصفهم تعاىل -: –
 :109 [اإلسراء  .[
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 من أثر يف – عز وجل –كذلك ليس ش ء أحب إىل اهللا 
فريضٍة من فرائض اهللا؛ كالساع  املتعب نفسه يف أداء الفرائض، 

والقيام با، والكد فيها؛ مثل: تشقق األقدام من برد ماء الوضوء، أو 
خلوف فمه يف الصوم، أو اغربار قدمه يف اجلمعة واحلج.  

فعن عبايه بن رفاعة قال: أدركين أبو عبس وأنا أذهب إىل 
من اغبرت قدماه في « يقول: اجلمعة، فقال: مسعت رسول اهللا 
 [أخرجه البخاري]، واملراد بقوله: »سبيل اهللا، حرمه اهللا على النار

: مجيع طاعاته.  »يف سبيل اهللا«
هذا ما تيسر مجعه من أحب األعمال إىل اهللا؛ وإال فإن ما 

اختص به الفضل واحملبة عند اهللا تعاىل من األعمال الصاحلة كثري جًدا 
ال ميكن حصره يف هذا املقام.  

واهللا أسأل أن يوفقنا إىل أحب األعمال إليه، وخيتم لنا مبرضاته.  
واحلمد هللا رب العاملني 

 
 

 

  
 

 * * * *
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