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Mosquée Al mouminine de Muret
األعمال بالخواتيم
أما بعد:
فاتَّقوا اهلل أيها املؤمنون ،فقد أمركم اهلل جل في عاله بتقواه ،فقالَ ﴿ :يا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َمنُوا اتَّ ُقوا اهللََّ َحقَّ تُ َق ِ
ات ِه َوال تَ ُموتُنَّ
سلِ ُمونَ﴾]آل عمران ،[102:وتقوى اهلل جل وعال هي أن يقوم العبد بما أمره اهلل تعالى به ،رغب ًة فيما عنده
إِ َّال َوأَنْت ُ ْم ُم ْ
ورهب ًة مما أعده ،فلذلك يكون العبد قائما ً
ً
ممتثال هلل جل وعال في األمر بفعله ،وفي الزجر والنهي بتركه ،يرغب فيما عند
اهلل تعالى ،وعند ذلك يكون من عباد اهلل املتقني.
اللهمَّ اجعلنا من عبادك املتقني ،وحزبك املفلحني ،وأوليائك الصالحني يا ربِّ العاملني.
ِ
أيها املؤمنون! إنَّ اهلل جل في عاله أذن لعباده املتقني بعبادته بأنواع من القربات والطاعات﴿ :يَا أَيُّ َها الَّذي َن آ َمنُوا
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم َوافْ َع ُلوا ا ْل َ
خ ْي َر َل َعلَّ ُك ْم تُفْلِ ُحونَ﴾]الحج ،[77:واملؤمنون يتسابقون لطاعة اهلل تعالى بأنواع
ار َك ُعوا َو ْ
ْ
القربات يرجون رحمته ويخشون عذابهٌ ،
كل منهم يأخذ على ما يسَّره اهلل تعالى له من األعمال الصالحة ،يُسابق بما
ات َو َ
ٌ
سا ِر ُعوا إِ َلى َمغ ِْف َر ٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
األ ْر ُ
ض﴾]آل عمران:
يستطيع وذاك
ض َها الس ََّم َو ُ
امتثال ألمر اهلل تعالىَ ﴿ :و َ
 ،[133وهو في هذا السير وفي ذلك السباق وفي تلك املسارعة ،ال يخفى عليه وال يغيب عنه أنَّ الفضل بيد اهلل تعالى،
يهبه من يشاء ،وأن العطاء من اهلل جل في عاله ،هو الذي ييسر لك العمل الصالح ،فلو لم ييسر اهلل تعالى العمل
الصالح للعبد فمهما كان من جهد وطاقة ،ال يدرك بها ما أمر اهلل تعالى وال ما نهى.
ولذلك يجب على املؤمن في سيره إلى اهلل تعالى ،وفي مسارعته ومسابقته ،أن يستصحب هذا األمر ،وأن يشهد منَّة
اهلل تعالى عليه ،بأن وفَّقه إلى الطاعة واإلحسان ،وأنه لوال اهلل وتوفيقه وتيسيره وإعانته ملا كان منه عمل صالح.
واهلل لوال اهلل ما اهتدينا ~~ وال تصدَّقنا وال صلَّينا
س َل ُموا
يمنُّ على عبده باإليمان والطاعة ،واليقني والرسوخ في الهدى واملسابقة إلى الخير﴿ ،يَ ُمنُّو َن َع َليْ َك أ َ ْن أ َ ْ
فهو الذي ُ
ِ
يم ِ
ان﴾]الحجرات.[17:
ُق ْل ال تَ ُمنُّوا َع َليَّ إِ ْ
سال َم ُك ْم بَ ِل اهللَُّ َي ُمنُّ َع َل ْي ُك ْم أ َ ْن َه َدا ُك ْم لِإل َ
إنها قضية تخفى ويغفل عنها كثير من العاقلني ،حيث إنهم يجتهدون في الطاعة واإلحسان ،ويتقرَّبون بألوان القربات
ً
فضال ،وي ُدلون بأعمالهم
والصالحات ،ثم ي ُدبُّ إلى قلوبهم شيء من الغفلة عن ِمنَّة اهلل عليهم ،فيرون ألنفسهم على اهلل
على اهلل ،واهلل هو املنعم املتفضِّل املستوجب للثناء والحمد في كل حال وفي كل مقام ،فلوال اهلل ما كانت صالة ،ولوال
تيسيره ما كان صوم ،ولوال إعانته ما كانت زكاة ،ولوال توفيقه ما كان حج ،ولوال ما كان من عون الرب للعبد ملا كان منه
َّاك نَ ْعبُ ُد َو إِي َ
شيء﴿ ،إِي َ
ست َ ِع ُني﴾]الفاتحة.[5:
َّاك نَ ْ
فعبادته جل وعال ال تكون إال بإعانته ،فإذا وفقت إلى شيء من الخير فإياك أن تغترَّ ،إنما هو فضل اهلل حباك به
عجب به ،أو أن ترى لنفسك على ربك حقا ً وتُدلَّ بذلك ،فإن اهلل تعالى يوجب للعبد العطاء الجزيل
وخصك به فإياك أن تُ َ
بنفس كسيرة وقلب ذليل وروح متضرعة هلل تعالى ترى الفضل له في كل شيء ،ترى اإلحسان منه في كلِّ عمل ظاهر
أو باطن.
ً
فضال ،فأدلَّ بعمله وأُعجِب به ،فكم من
و ُيحجب عن العبد التوفيق ،ويُحال بينه وبني القبول ،إذا رأى لنفسه على ربه
عامل يذهب عم ُله هبا ًء منثوراً ،ال يجد منه خيرا ً في الدنيا وال يدرك به أجرا ً في اآلخرة ،إنما يتعب نفسه ،ويشقي روحه
فيما ال فائدة وراءه ،وذلك إذا كانت طاعته من صالته أو صدقته أو صومه أو حجه أو سائر ما يتقرب به إلى ربه ،إذا
كان من نفس مليئة بال ُعجب والكبر ،واإلدالل على اهلل تعالى بالعمل.
نبيُّنا محمد صلى اهلل عليه وسلم نموذج فريد ،أسوة حسنة ،قدوة للعاملني ،كان من أعظم الناس عبودية هلل تعالى في
الظاهر والباطن ،في السراء والضراء ،في املنشط واملكره ،في رمضان وفي غيره ،ومع هذا كله لم يكن يرى لنفسه
ً
فضال لوال رحمة اهلل ،ففي الصحيح من حديث عائشة وأبي هريرة :أن النبي صلى اهلل عليه
على ربه حقا ً يستوجب به
وسلم قال» :واعلموا أن أحدا ً منكم لن يدخل الجنة بعمله ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال :وال أنا ،إال أن يتغمَّدني
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اهلل برحمته«.
ً
ذليال خاضعاً ،ال يرى لعمله وال من عمله شيء ،إنما فضل اهلل تعالى سابق والحق،
هكذا يكون السائر إلى اهلل تعالى
فضله سابق أن يسَّر العبد إلى الصالحات ،وفضله الحق أن يتقبل من العبد ما كان من صالح العمل ،فأين تذهب؟
ففضل اهلل قد سبق عملك ،وفضل اهلل قد لحق عملك ،فلوال اهلل فضل اهلل ما كان منك شيء.
أيها املؤمنون ،اتقوا اهلل تعالى وابذلوا كل ما تستطيعون من أنفسكم في طاعة اهلل جل وعال ،واعلموا أن كل طاعة
يتقرب بها العبد في سرٍّ أو علن ،في غيب أو شهادة ،في ظاهر أو باطن ،فإنَّ اهلل ال يضيع عمل عامل من ذكر أو
أنثى﴿ ،أَنِّي ال أ ُ ِ
ضيعُ َع َم َل َع ِ
ام ٍل ِمن ْ ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر أ َ ْو أُنْثَى﴾]آل عمران ،[195:فينبغي للمؤمن أن يجتهد في كل خير،
ال﴾]الزلزلة [7:أي :وزن﴿ ،فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمث ْ َق َ
وأن يتوقَّى كل شر ،فأجمعُ آية في الخيرات قوله تعالى﴿ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمث ْ َق َ
ال
خيْ ًرا َي َره * َو َم ْن يَ ْع َم ْل ِمث ْ َق َ
ال ذَر ٍَّة َ
ذَر ٍَّة َ
ش ًرّا َي َره﴾]الزلزلة ،[8-7:فال تحقرنَّ من املعروف شيئا ً دقَّ أو جلَّ ،وال تحقرنَّ من
املعاصي شيئا ً َدقَّ أو َجلَّ ،فإياك ومقارف َة ومقاربة املعاصي فإنها قد تهلكك» ،إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن
على الرجل فيهلكنه«.
وأما الطاعات واإلحسان والخير ،فبادر إلى كل عمل صالح دقيق أو جليل ،فالعمل ولو كان في عينك صغيرا ً إذا قارنه
ٍ
ً
بغصن أزاحه عن طريق املسلمني حتى ال يؤذيهم ،وغفر لبغيٍّ
رجال الجنة
اإلخالص كان عند اهلل عظيماً ،فقد أدخل اهلل
من بني إسرائيل سقت كلبا ً رحم ًة له ،فأدركتها رحمة اهلل ،وإنما يرحم اهلل من عباده الرحماء.
فال تحقر ّن من املعروف شيئا ً وإن دق في عينك ،وال تحقرنَّ من املعصية شيئاً ،ولو كانت قليلة في نظرك ،كما أن
الطاعات والحسنات تختلف اختالفا ً كبيراً ،بالنظر إلى ما يقوم في قلب صاحبها من طاعة وإحسان أو استهانة وعدم
ً
عمال صالحا ً :أحدهما يكون في أعلى عليني ،واآلخر يكون في أسفل
حفظ لحق امللك الديان ،فهناك اثنان يعمالن
سافلني .والفرق بينهما هو ما قام في قلبيهما من طاعة اهلل تعالى واإلقبال عليه ،فاملنافقون كانوا يقاتلون مع النبي
صلى اهلل عليه وسلم ويخرجون معه ويشهدون املشاهد ،لكن قال اهلل فيهم﴿ :إِنَّ ا ُملْن َ ِ
اف ِق َني ِفي الد َّْر ِك َ
سفَ ِل ِم َن
األ ْ
النَّا ِر﴾]النساء ،[145:وكان معه الصحابة الكرام املخلصون الراغبون فيما عند اهلل ،فبلغوا أعلى الجنان بصدق ما في
قلوبهم من صالح النوايا وصادق العزم والرغبة فيما عند اهلل تعالى.
لهذا ينبغي للمؤمن أن يفتش عن قلبه ،وأن ينظر فيه ،وأن يعلم أن الحسنة والسيئة ال يجزى بها اإلنسان على ظاهر
العمل ،بل البد من النظر إلى ما في القلب ،فإن القلوب هي مناط العطاء واإلثابة» ،إن اهلل ال ينظر إلى صوركم« ،وفي
رواية» :وال إلى أعمالكم ،إنما ينظر إلى قلوبكم« وهذا يدل على خطورة األمر ،وأن املؤمن مطلوب منه أن يصحح قلبه،
وإذا صحَّ القلب وسلم ،فال يمكن أن يكون إال صال ٌح في القول والعمل.
أيها املؤمنون! إنَّ األعمال بالخواتيم ،هكذا قال النبي صلى اهلل عليه وسلم» :إنما األعمال بالخواتيم«،
فاحرص على حسن الخاتمة في كل قول وعمل ،واستحضر قول اهلل ودعاءه﴿ :ربِّ أ َ ْد ِ
خ َل ِ
ص ْد ٍق َوأ َ ْ
خ ْل ِني ُم ْد َ
خ ِر ْج ِني
َ
ِ
خر َج ِ
يرا﴾]اإلسراء ،[80:استحضر مدخل الصدق في كل مدخل تدخله من
ص ْد ٍق َو ْ
اج َع ْل لِي ِم ْن َل ُدنْ َك ُ
س ْلطَانًا نَص ً
ُم ْ َ
قول أو معاملة ،واستحضر مخرج الصدق في كل ما تأتيه أو تذره من قول أو معاملة.
اال وصلوا وسلموا رحمكم اهلل
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