المبادرة الى عمل الخير-الداللة على عمل الخير-االحتساب-الحذر من البدع
ابن القيم(واما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة اهلل ايمانا واحتسابا)
(فان كل عمل البد له من مبدا وغاية فال يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون
مصدره عن االيمان فيكون الباعث عليه هو االيمان المحض ال العادة وال
الهوى وال طلب المحمدة والجاه وغير ذلك بل البد ان يكون مبدؤه محض
االيمان وغايته ثواب اهلل وابتغاء مرضاته وهو االحتساب وال ريب ان هذا اسم
لجميع اصول االيمان وفروعه)
الَ :س ِم ْعت النَّبِ َّي صلى اهلل عليه وسلم،
حديث أَبِي َس ِعيد رضي اهلل عنه ،قَ َ
ِ
ي قول :من صام ي وما فِي س ِ ِ
ين َخ ِري ًفا(متفق
َ ْ َ َ َْ ً
َ
َ
بيل اهلل بَعَّ َد اهلل َو ْج َهه َع ِن النَّا ِر َس ْبع َ
عليه)
احتِ َسابًا غ ِف َر لَه َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْبِ ِه
ام َرَم َ
إيمانًا َو ْ
َم ْن قَ َ
ضا َن َ
الح ِد ِ
فاحتَ َسبَه " بإسناد حسن (االلباني)
يث " َم ْن َم َ
ات لَه َولَد ْ
َ

وقال األشعث بن قيس  :إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإال سلوت سلو

البهائم
كان نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه فيهم
رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن
يحضر الحلقة لذكر ابنه ففقده النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال ما لي ال أرى
فالنا قالوا يا رسول اهلل بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى اهلل عليه وسلم

فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فالن أيما كان أحب إليك
أن تتمتع به عمرك أو ال تأتي إلى باب من أبواب الجنة إال وجدته قد سبقك
إليه يفتحه لك
قال يا نبي اهلل بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلي قال فذاك لك
فقال رجل يا رسول اهلل أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم
وهذا الحديث دليل بين أن األعمال الصالحة ال تزكو وال تتقبل إال مع
االحتساب وصدق النيات ،كما قال عليه السالم « :األعمال بالنيات ،ولكل
امرئ ما نوى »

ِ
احتَ ِسبوا أَ ْع َمالَك ْم َّ
َجر
ب له أ ْ
فإن َم ِن ْ
َيها النَّاس ْ
حديث ع َم َر " أ َ
ب َ
عملَه كت َ
احتَ َس َ
ِِ
َجر ِح ْسبَتِ ِه "
َع َمله وأ ْ
وم ْعنَى ( اِ ْحتِسابا ) أَ ْن ي ِريد اللَّه تَ عالَى و ْحده َال ي ْق ِ
صد رْؤيَة النَّاس َ ،وَال غَْير
ََ
َ
ًَ
َ َ
ك ِم َّما ي َخالِف ِْ
اْل ْخ َالص .
َذلِ َ
أن عائشة قالت لخادمها :ما أعطيت السائل؟ فقال لها رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  « : -ال تحصى فيحصى اهلل عليك »
" من سن في اْلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير
أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في اْلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء "  .رواه مسلم
( صحيح )

وعن أبي مسعود رضي اهلل عنه قال أتى رجل النبي صلى اهلل عليه وسلم فسأله
فقال ما عندي ما أعطيكه ولكن ائت فالنا فأتى الرجل فأعطاه فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  :من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله
رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البزار مختصرا  :الدال على الخير كفاعله
( موضوع )
[ إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن اهلل ينزل
فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيان فيقول  :أال من مستغفر لي فأغفر له ؟
أال مسترزق فأرزقه ؟ أال مبتلى فأعافيه ؟ أال كذا أال كذا ؟ حتى يطلع الفجر ]

