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الحم ــد لل ــه ال ــذي يعل ــم م ــا تخف ــي القل ــوب

والخواط ــر ،وي ــرى خائن ــة األعين وخفيات الس ــرائر،
وأش ــهد أن ال إل ــه إال هللا وح ــده ال ش ــريك له مقلّب

القل ــوب ،وغ ّف ــار الذن ــوب ،وس ــاتر العي ــوب ،ومفرج
الكروب.

وأش ــهد أن نبين ــا محمدا عبده ورس ــوله ،س ــيد
ـل َ
ـق
المرس ــلين ،وجام ــع ش ــمل الدي ــنَ ،وأ َ ْف َض ـ ُ
خ ْل ـ ِ
ـنَ ،ص َلـ ـ َو ُ
ات هللاِ َو َسـ ـا َُم ُه َع َل ْيـ ـهَِ ،و َع َلــى
ج َمعِ ْي ـ َ
هللاِ أ َ ْ
ن.
ح ِب ِه َوالتَّابِعِ ْي َن َل ُه ْم بِإ ِ ْ
آلِ ِه َو َص ْ
ان إ ِ َلى َي ْومِ ال ِّد ْي ِ
ح َس ٍ
أما بعد:
أق ــف معك ــم عن ــد حدي ــث عظيم م ــن أحاديث

النبي  Hالذي يؤكد فيه أن واجب المس ــلم
أن يهتم بباطنه أ كثر من اهتمامه بظاهره.
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ـول
ـالَ :ق َ
فق ــد روى أب ــو ُه َر ْيـ ـ َر َة َ Iق ـ َ
ال َر ُس ـ ُ

َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ
ُ
الل َّ ال ينظ ُر إِلى ص َو ِرك ْم َوأم َوال ِك ْم،
للا « :Hإِن
َِّ
َ
َ
ْ َ ُ
َُْ َ ُُ ُ
ك ْن ينظ ُر إِلى قلوبِك ْم َوأعمال ِك ْم» رواه مسلم.
َول ِ
ُ
َّ َ َ ْ ُ َ
الل َّ ال ينظ ُر إِلى ُص َو ِرك ْم»،
فقول ــه « :Hإِن

أي ال ينظ ــر نظ ــر اعتب ــار إلــى صورن ــا ،إذ ال اعتب ــار

بحس ــنها أو قبحها ،ولن يجازينا على ذلك؛ ألن هللا
ه ــو ال ــذي صورن ــا ـفـي األرح ــام به ــذه الص ــورة ،وهي
ليست من كسبنا ،وإنما هي قدر هللا علينا.
وكذل ــك ف ــإن هللا  ل ــن ينظ ــر إلــى أموالن ــا
ه ــل ه ــي كثي ــرة أم قليل ــة ،ول ــن يدخل ــك هللا الجنة
ـب عن ه ــذا المال
لكث ــرة مال ــك ،علما بأنك محاس ـ ٌ

من أين ا كتسبته وفيما أنفقته؟

ولكـــن اهلل ســـيرى نيتـــك التـــي
في قلبك ،ويرى صواب عملك.
4
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فالحدي ــث ي ــدل علــى أن المس ــلم محاس ــب
ومس ــئول ع ــن نيته وعمله؛ لذل ــك ينبغي علينا أن
نصل ــح أعمالن ــا ونياتن ــا ،وال نجع ــل همتن ــا متعلق ــة
بالب ــدن والم ــال ،ف ــإن هللا تعالــى ال يقب ــل الم ــرء وال
يقر ب ــه لحس ــن صورت ــه وكث ــرة مال ــه .وق ــد قال هللا


﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ﴾ [سبأ.]37:
لق ــد اهت ــم اإلس ــام بظاه ــر المس ــلم وباطن ــه؛
ولك ــن كان ــت عنايته بالباط ــن أ كث ــر؛ ألن الباطن هو
األس ــاس وهو المقصود ،فاإلنس ــان في نظر اإلسالم
مظه ــر ومخبر ،ص ــورة وحقيقة؛ لكن المش ــكلة هي
أنن ــا أصبحنا في ه ــذا الزمان نعتني بالمظهر ونهمل
المخبر.
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فبع ــض الن ــاس ق ــد يهت ــم بظاه ــره ويهم ــل

باطن ــه ،فت ــراه يهت ــم ويح ــرص علــى هندام ــه وثيابه

وش ــكله ،وت ــراه يك ــرر النظ ــر ـفـي الم ــرآة ليتأ ك ــد ب ــأن
ضحك
َ
ش ــكله مقب ــول عند الن ــاس؛ لئال ُي ــزدرى أو يَ

علي ــه أح ــد ،بينم ــا ال نج ــد مثل ه ــذا االهتم ــام بقلبه
وإخالص ــه وتق ــواه لل ــه والح ــرص علــى تتب ــع
س ــنن النب ــي  Hوزي ــادة إيمان ــه ،فه ــو يهتم

بالظاه ــر وه ــو موض ــع نظ ــر الن ــاس ومدحه ــم ،وال
يهت ــم بالباطن وهو موضع نظر الرب جل جالله.

نح ــن ال نق ــول ال تهت ــم بهندام ــك ،ف ــإن هللا

جمي ــل يح ــب الجم ــال ،ولك ــن ال يك ــون ذل ــك علــى
حس ــاب تفريطك في أمر هللا  ،Dفإن الباطن هو

األصل ،وال خير في مظهر بال مخبر.

إن ــك تج ــد الف ــرد يتجم ــل ويتعط ــر ـفـي الصباح
الباك ــر حت ــى يستحس ــنه زمالؤه ـفـي العم ــل ،ولكنه
6

الحذر من الشكليات



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

7

الحذر من الشكليات

ق ــد يك ــون ممقوت ــا عن ــد هللا؛ ألنه صلــى الفجر بعد
طلوع الشمس ،أو ألنه بات ساهرا على معصية.
فل ــو كان يعل ــم بأن هللا  Dال ينظر إلى صورنا
وأموالن ــا وإنم ــا ينظ ــر إلى قلوبن ــا وأعمالنا لب ــادر إلى
التوبة واإلنابة قبل تحسين مظهره أمام الناس.
وم ــن الن ــاس م ــن ت ــراه يقب ــل علــى صالت ــه
ويحاف ــظ عليه ــا ـفـي المس ــجد ويهت ــم بحركاته ــا
ومظهره ــا ،وه ــذا محم ــود ،لكن ــه ال يهتم بخش ــوعه
ومدى إقبال قلبه على ربه.
وم ــن الن ــاس م ــن يح ــذر أن تص ــدر من ــه رائحة
غي ــر زكي ــة ،فيس ــارع إلــى التنظ ــف والتعط ــر ،لئ ــا
يش ــم منه الناس رائحة تنفرهم منه ،وهذا حس ــن؛
ولك ــن ال ن ــرى مث ــل ه ــذا االهتم ــام ـفـي الخ ــوف من
الوق ــوع ـفـي س ــائر المعاص ــي ،والس ــبب ه ــو غفل ــة
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ه ــذا المس ــلم ع ــن موض ــع نظ ــر ال ــرب واهتمام ــه
فقط بموضع نظر الناس.
وبع ــض الناس اعت ــاد أن يذهب هو وأوالده إلى
مكة في كل رمضان ،وهذا طيب.
لكن السؤال ما هو حالهم هناك؟
ه ــل فع ــا تف ــرغ ه ــو وأهل ــه للعب ــادة واالنقطاع
بإقبال وتذلل واعتكاف ليحصل المرجو والمقصود؟
وس ـ َـمر ٍ وأ ُ ْن ــس وحديث
أم أن الواق ــع جلس ــات َ
وزائ ــر ومزور وس ــواليف وعزا ي ــم ووالئم ،فأصبحت

أس ــفارا عادي ــة أ كث ــر م ــن أن تك ــون أس ــفارا ً لقص ــد
التق ــرب إلــى هللا ،فس ــيطر الظاه ــر علــى الباط ــن،
وظه ــرت الص ــورة وغاب ــت الحقيق ــة ،ولذل ــك ت ــرى
البع ــض منه ــم يرجع إلى بلده كما ذه ــب تماما ،لم
يتغير إيمانه وإقباله على ربه .D
8
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ه ــذا الحديث النبوي اس ــتدل به بعض الناس
على ترك صالح األعمال اتكاال على صالح النية.
فأخ ــذوا رواية من روا ي ــات الحديث التي تقول

َّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
كن ينظ ُر إِلى
«إِن الل َّ ال ينظر إِلى صو ِركم وأموال ِكم ،ول ِ
ُُ ُ
قلوبِك ْم» فرك ــزوا علــى القل ــب فق ــط ،وه ــذا س ــاح

يس ــتخدمه البطال ــون أو المتس ــترون بالمعاص ــي؛

ألن ال ــكل يحس ــن أن يق ــول أن ــه م ــن األتقي ــاء وأن ــه
يحب هللا ورسوله.
ولك ــن ال ــذي يفض ــح ه ــؤالء ه ــي الروا ي ــة الت ــي

ََ ْ
كن
رواه ــا اإلمام مس ــلم عندما ق ــال « Hول ِ
َُْ َ ُُ ُ َ ْ َ ُ
ينظ ُر إِلى قلوبِك ْم َوأعمال ِك ْم».

فبعضه ــم إذا نصحت ــه بت ــرك مح ــرم أو بفع ــل

واج ــب؛ كإعف ــاء اللحي ــة أو عدم إس ــبال الثوب ،قال
أه ــم ش ــيء النية ،وأص ــل التقوى في القل ــب ،وهذه
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قشور ال تؤثر على إيمان المسلم.
وغي ــر ذل ــك م ــن كلم ــات تن ــم ع ــن تهر ب ــه م ــن
االس ــتجابة ألم ــر هللا وأم ــر رس ــوله  ،Hوم ــا
عل ــم أن النب ــي  Hال يأمر بقش ــور ،وأنه ال بد
من صالح النية وصالح العمل.
فيا عبد اهلل إنك بين خيارين.
فأيهما تقدم؟
ف ــإن الن ــاس ينظ ــرون إلــى ظاه ــر الف ــرد ،والــى
جمال ــه ومال ــه ،وأم ــا هللا  Dفإن ــه ينظ ــر إلى باطن
تهتم به؟
الفرد ،إلى قلبه وأعماله ،فأيهما يجب أن
َ
فالل ــه  يك ــرم المرء لتقواه وليس لحس ــبه
ونس ــبه ومال ــه ،وأم ــا الن ــاس فينظ ــرون إلــى الظاهر
ويهملون الباطن.
الساعِ دِيِّ I
ن َس ْع ٍد َّ
ل ْب ِ
فقد جاء عن َس ـ ْـه ِ
10
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ال
ـول َِّ
للا َ Hف َق َ
أَن َّ ُه َق َ
ج ٌ
الَ :م َّر َر ُ
ل َع َلى َر ُس ـ ِ
َ َ
َ َْ ُ َ
َ
َ
ل
جالِ ـ ٍ
ـس« :ما رأيك ف ِي هذا»؟ فق َ
ج ٌ
ـل عِ ْنـ ـ َد ُه َ
الَ :ر ُ
ل َر ُ
جـ ٍ
حـ ـرِي ٌّ إ ِ ْن َ
ب أ َ ْن
َّاسَ ،هـ ـ َذا َو َِّ
اف الن ِ
ـن أ َ ْشـ ـ َر ِ
مِ ـ ْ
للا َ
خ َط َ
ُي ْنك ََحَ ،وإ ِ ْن َش َف َع أ َ ْن ُي َش َّف َع.
ـالَ :ف َسـ ـك َ
للا ُ ،Hث َّم َم َّر
ـول َِّ
َق ـ َ
َت َر ُس ـ ُ
َ
لآ َ
للاِ « :Hما
ـول َّ
خـ ـ ُرَ ،ف َق ـ َ
ـال َلـ ـ ُه َر ُس ـ ُ
جـ ـ ٌ
َر ُ
َ َ
ُْ َ
للا هـ ـ َذا رجـ ـل مِ ن
َرأيك ف ِي هذا»؟ َف َق ــال :ي ــا رس ــول َِّ

َ َ َ ُ َ
َ َ ُ ٌ
حرِي ٌّ إ ِ ْن َ
ب أ َ ْن ال ُي ْنك ََح،
ُف َق َرا ِء ا ْل ُم ْسـ ـل ِمِ َ
ينَ ،هـ ـ َذا َ
خ َط َ
ال أ َ ْن ال ُي ْس َم َع لِ َق ْولِهِ،
َوإ ِ ْن َش َف َع أ َ ْن ال ُي َش َّف َعَ ،وإ ِ ْن َق َ
ْ

«ه َذا َخ ْي ٌر ِمن ِم ْل ِء
ـول
َّ
َف َق ـ َ
ـال َر ُس ـ ُ
للاِ َ :H
األَ ْر ِ
ض ِم ْث َل َه َذا» رواه البخاري.

فليس ــت القضي ــة أن تجع ــل حول ــك هيلم ــان

وصولج ــان وخ ــدم وحش ــم ،فربم ــا كل ه ــذا ال ي ــزن
طائع لل ــه ،ولو كان
تقي
عن ــد هللا ش ــيئا أمام رج ــل ٍ
ٍ

فقيرا مغمورا بين الناس.
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وثَ َّمـ ـ َة أم ــر مه ــم ـفـي ه ــذا الموض ــوع ،وه ــو أن

بع ــض الن ــاس إذا رأى رج ــا ظاه ــره ع ــدم االلت ــزام
ببع ــض أوامر هللا ،اعتقد بخراب باطنه ،فقد يكون

ـل فاس ــقا عندك ،ولكنه مق ــرب عند هللا؛
ه ــذا الرج ـ ُ
ألن ــه عم ــل أعم ــاال جليل ــة يحبه ــا هللا  ،Dوق ــد

تش ــفع ل ــه ي ــوم القيامة؛ كب ــره لوالدي ــه أو محافظته
على الصالة.

ف ــا ينبغ ــي أن نحكم على المس ــلم من ظاهره

فق ــط ،فل ــو رأيت رجـ ـا ً يجلد لش ــربه المس ــكر مثال،

وه ــذا م ــن كبائ ــر الذن ــوب ،ف ــا يل ــزم م ــن ذل ــك أن
يكون قلبه خال ًيا من أعمال يحبها هللا ورسوله.

فق ــد أخ ــرج البخ ــاري ـفـي صحيح ــه م ــن حديث
ي
عم ــر ب ــن الخط ــاب  :Iأ َ َّن َر ُ
جال ً َع َلى َع ْهـ ـ ِد ال َّن ِب ِّ

ب ح َِما ًرا،
اس ـ ُـم ُه َع ْب َد َّ
للاَِ ،وك َ
Hك َ
َان ْ
َان ُي َل َّق ُ
ـي
ـول َّ
َان ُي ْض ِح ـ ُ
للاِ َ ،Hوك َ
َوك َ
ـك َر ُس ـ َ
َان ال َّن ِب ـ ُّ
12
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ُ
ج َلـ ـ َد ُه ِـفـي َّ
ـي بِـ ـ ِه يَ ْو ًم ــا،
َ Hق ــدْ َ
الشـ ـ َر ِ
ابَ ،فأتـِ َ
ل مِ ْن ا ْل َقـ ـ ْومِ  :اللَّ ُه َّم ا ْل َع ْن ُه
جلِدََ ،ف َق ـ َ
ج ٌ
ـال َر ُ
َفأ َ َمـ ـ َر بِـ ـ ِه َف ُ
ـي « :Hال
َم ــا أ َ ْك َثـ ـ َر َم ــا ُي ْؤتـ َـى بِـ ـهَِ ،ف َق ـ َ
ـال ال َّن ِب ـ ُّ
َ َ ْ ُ َّ ُ ُ ّ ُ َ ُ َ ُ
ََُْ ُ ََ
الل َّ َو َرسوله».
حب
تلعنوه ،فو الل َِ ّ ما علِمت إِنه ي ِ
فم ــن ه ــذا الحدي ــث يتبي ــن لن ــا أن الم ــرء ق ــد
يكون فاس ًقا في الظاهر ،ولكن لديه أعمال في الباطن

تف ــوق كثيـ ـ ًرا مم ــن لدي ــه ص ــاح ـفـي الظاه ــر ،ف ــا

أفضل
ـون
تتعج ــل ب ــذم أو تنقص ألخي ــك ،فقد يك ـ ُ
َ
َ
ضعيف االنقياد في الظاهر.
منك عند هللا وإن كان

فينبغ ــي علين ــا أن ال ن ــزدري أي مس ــلم ،ول ــو

كان يطي ــل ثوب ــه أو يحلق لحيت ــه؛ ألن هللا ينظر إلى
القل ــوب أيض ــا ،فرب رجل من ه ــذا النوع يحب هللا

ورس ــوله حب ــا صادق ــا يك ــون أق ــرب إلــى هللا من ــي
ومنك.

كذل ــك علين ــا أال نحك ــم على الن ــاس بالنظر إلى
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صوره ــم فق ــط ،فق ــد تخدعن ــا مظاهره ــم ،وك ــم
إنس ــان تزين بزي الصالحين ليخ ــدع الناس فيأكل

أموالهم بالباطل.

ف ــا ينبغ ــي أن تخدعن ــا المظاه ــر حت ــى ن ــرى

أعمالهم وأفعالهم.

والخالصة التي ينبغي أن نخرج بها:
أن تهتـــم بباطنـــك؛ ألن اهلل D
ينظر إلـــى قلبك وعملـــك وال تجعل جل
اهتمامك بظاهرك.

فأن ــت بين خياري ــن ،فأيهما تق ــدم؟ فإن الناس
ينظ ــرون إلــى ظاهرك والى صورت ــك ،وأما هللا D

فإنه ينظر إلى باطنك ،إلى إيمانك وأعمالك.
تهتم به؟
فأيهما يجب أن
َ
أدع الجواب لك.
14
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اللهم طهر قلوبنا من النفاق...
وأعمالنا من الرياء...
وألسنتنا من الكذب...
وأعيننا من الخيانة  ...إنك تعلم خائنة األعين
وما تخفي الصدور.

جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه...

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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كتب للمؤلف :
 -1كيف تطيل عمرك اإلنتاجي ؟
 -2كيف ترفع درجتك في الجنة ؟
 -3كيف تحظى بدعاء النبي  H؟
 -4كيف تنجو من كرب الصراط ؟
 -5أمنيات الموتى .
 -6كيف تملك قصورا في الجنة ؟
 -7أعمال ثوابها كقيام الليل .
 -8كيف تثقل ميزانك ؟
 -9كيف تفتح أبواب السماء ؟
 -10كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟
 -11كيف تنجو من عذاب القبر؟
 -12ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.
 -13أعمال أكثر منها النبي .H
 -14كيف تسابق إلى الخيرات؟
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