


 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ((مقدمة في أعمال القلوب وضرورة العناية بها))

إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستهديو ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، 
من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادى لو وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 

. وأن حممدا عبده ورسولو 

:  أما بعد 

فإن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ، وأكرمو هبذا الدين القومي ، وأسبغ عليو نعمو 
وْا نِْعَمَت الّلِو الَ ُتْحُصوَىا ِإنَّ اإِلنَساَن }ظاىرة وباطنة  َوآتَاُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تَ ُعدُّ

ولذا كان الشكر سبيل عباد اهلل الصاحلُت، ودأب أولياء اهلل [ 34:إبراىيم]{َلظَُلوٌم َكفَّار
.  ادلتقُت من أتباع األنبياء وادلرسلُت ، صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت 

وإذا مانظرنا إىل تركيب ىذا اإلنسان وجدنا خالقو العليم بو ودبا يصلحو قد ركبو من عنصري 
ْمَع َواألَْبَصاَر }: الروح واجلسد قال سبحانو  ثُمَّ َسوَّاُه َونَ َفَخ ِفيِو ِمن رُّوِحِو َوَجَعَل َلُكُم السَّ

 وشرع ذلما مايصلح شأهنما ، فجعل شرائع ، [9:السجدة]{َواأَلْفِئَدَة َقِليالً مَّا َتْشُكُرون
ألعمال القلوب وأخرى للجوارح ، وقّدر بينهما من التالزم والًتابط ما ال ميكن أن ينفك 

فال ميكن أن تستقيم أعمال القلوب الباطنة إال بانقياد اجلوارح . أحدمها عن األخر 
الظاىرةوكذلك األمر فيما يتعلق باجلوارح ؛ فاستقامتها رىن بسالمة القلوب ، واستقامتها ؛ 

القلب ملك واجلوارح جنوده، فإذا "وألجل ذلك قال الصحايب اجلليل أبو ىريره رضي اهلل عنو 
.  ()"صلح ادللك صلحت اجلوارح، وإذا خبث ادللك خبثت جنوده
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وذلذا جند أن اإلسالم قد اعتٌت بأعمال القلب أشد العناية ، فجعل عمل القلب ىو صلب 
يَا }: قضية اإلميان يف كل وقت وحُت ، وقطب رحاىا الذي حولو تدور ، قال اهلل تعاىل 

أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُىًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنين 
ا َيْجَمُعون ٌر مِّمَّ [ 58-57:يونس]{ُقْل ِبَفْضِل الّلِو َوِبَرْحَمِتِو فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ُىَو َخي ْ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا لِّلِو َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم }: وقال تعاىل 
[. 24:األنفال]{َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَو َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِو َوأَنَُّو ِإلَْيِو ُتْحَشُرون

أن احلياة النافعة إمنا حتصل باالستجابة هلل ولرسولو صلى اهلل عليو وسلم : فتضمنت ىذه اآلية
فمن مل حتصل لو ىذه االستجابة فال حياة لو ، فاحلياة احلقيقية الطيبة ىي حياة من . 

وغَتىم أموات وإن كانوا ، فهؤالء ىم األحياء وإن ماتوا ، استجاب هلل ولرسولو ظاىراً وباطناً 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي }: قال تعاىل ، أحياء األبدان  َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَ ي ْ

َها َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا  النَّاِس َكَمن مَّثَ ُلُو ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج مِّن ْ
 [ .122:األنعام]{يَ ْعَمُلون

إن احلالل بُّت وإن  )): وجاء يف حديث النعمان بن بشَت رضي اهلل تعاىل عنو الطويل وفيو 
احلرام بُّت ، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثَت من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد 

استربأ لدينو وعرضو ، ومن وقع يف الشبهات فقد وقع يف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى 
يوشك أن يرتع فيو ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى اهلل حمارمو ، أال وإن يف اجلسد 

 ()(.(مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلو ، وإذا فسدت فسد اجلسد كلو ، أال وىي القلب 
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بل أشار القاضي أبو ، وقد عظم العلماء ىذا احلديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها األحكام 
ألنو اشتمل : "قال القرطيب ، بكر ابن العريب إىل أنو ميكن أن ينتزع منو وحده مجيع األحكام 

فمن ىنا ميكن أن ، على التفضيل بُت احلالل وغَته ، وعلى تعلق مجيع األعمال بالقلوب 
.  ()" ترد مجيع األحكام إليو 

، ىي من أصول اإلميان  (ادلقامات واألحوال)أعمال القلوب اليت تسمى ، وعليو ؛ فإن 
وقواعد الدين ومنها حمبة اهلل عز وجل وحمبة رسولو صلى اهلل عليو وسلم والتوكل على اهلل 

وإخالص الدين لو والشكر لو والصرب على حكمو واخلوف منو والرجاء لو وما يتبع ذلك  
.  من أعمال 

: والناس يف ىذا على ثالث درجات 

 .ظامل لنفسو - (1 

 .مقتصد  - (2
.  سابق باخلَتات  - (3

.  العاصي بًتك مأمور أو فعل حمظور : فالظامل لنفسو 

.  ادلؤدي الواجبات والتارك احملرمات : وادلقتصد 

ادلتقرب دبا يقدر عليو من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم : والسابق للخَتات 
وادلكروه وإن كان كل من ادلقتصد والسابق قد يكون ذلم ذنوب دتمحى بتوبة أو حبسنات 

.  واهلل حيب التوابُت وحيب ادلتطهرين . أو بغَت ذلك ، أو دبصائب مكفرة ، ماحية 
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ُهم }: قال اهلل تعاىل  ُهْم ظَاِلٌم لِّنَ ْفِسِو َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمن ْ ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ
َراِت بِِإْذِن اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبير ُهْم َساِبٌق بِاْلَخي ْ وكل ،  [32:فاطر]{مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ

من ادلقتصد والسابق باخلَتات ىم من أولياء اهلل الذين ذكرىم النيب صلى اهلل عليو وسلم يف 
من عادى يل وليا فقد آذنتو باحلرب : إن اهلل قال )): احلديث القدسي الوارد يف البخاري 

وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افًتضت عليو وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل 
حىت أحبو فإذا أحببتو كنت مسعو الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو ويده اليت يبطش هبا 

ورجلو اليت ميشي هبا وإن سألٍت ألعطينو ولئن استعاذين ألعيذنّو وما ترددت عن شيء أنا 
. ()((.فاعلو ترددي عن نفس ادلؤمن يكره ادلوت وأنا أكره مساءتو

:  ومن عناية القرآن بالقلب وأعمالو فقد جاءت القلوب على أقسام 

اخلشوع : وقد ذكر اهلل تعاىل لو أكثر من اثنيت عشرة صفة ومنها : القلب السليم - 1
واالطمئنان ، واإلنابة ، والوجل ، واإلخبات، واللُت ، والربط ، والوحدة ، وعدم التعدد 

. والسالمة ، والتقوى ، واذلداية ، والطهارة 

أنو الذي قد سِلم من كل شهوة ختالف أمر اهلل : " واألمر اجلامع لذلك كما يقول ابن القيم 
ومسلم من حتكيم غَت ، مسلم من عبودية ما سواه ، ومن كل شبهة تعارض خربه ، وهنيو 

.  ()"رسولو 

، ويف مقابل ىذه القلوبالسليمة جند أن اهلل تعاىل قد ذكر لنا القلوب األخرى وىي ادليتة - 2
وذكر ذلا أربعة وعشرين ، والقلوب السقيمة ادلريضة حمذرا منها ومن األسباب ادلؤدية إليها 

.  كاخلتم والطبع والريب والغفلة وعدم الفقو والزيغ والعمى والقسوة وغَتىا ، وصفاً 
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ومع ىذه العناية والوضوح الدالة على اىتمام اإلسالم بالقلب وأعمالو إال أن الناس بعد أن 
بعدوا عن عصر النبوة كثر كالمهم وقل عملهم واستبدلوا الكالم النظري وادلعرفة التجريدية 

الباردة باإلميان العملي التطبيقي الذي أممروا بو وساعدت على ذلك دخول العلوم ذات 
األصول اليونانية كعلم الكالم وغَته ، وراج اإلرجاء وعم البالء فكان لزاما على الغيورين أن 

يعتنوا هبذا األمر العظيم كما فعل أسالفهم من سلفنا الصاحل رمحة اهلل عليهم وأن يبينوا للناس 
ما نزُّل إليهم من رهبم ، وأن ينبهوىم إىل ما غفلوا عنو من أصول دينهم من أعمال القلوب 

وغَتىا بعد أن طغت ادلاديات ، وكثرت الشبهات والشهوات ، ومايلقيو شياطُت اإلنس 
واجلن يف األمساع من األلفاظ ، ويف القلوب من الشبو والشكوك بواسطة الوسائل احلديثة مما 
أدى إىل انتشار ىذه األمراض وتأصيلها يف القلوب ومما ال شك فيو أن مرض القلوبادلعنوية 

:  أكثر من مرض األبدان وأخطر وذلك ألسباب منها 

.  أن ادلريض بو ال يدري أنو مريض فيسارع إىل ادلعاجلة - 1

بأآلم ىذا ادلرض ، واإلحساس ، أن عاقبة مرض القلوب غَت مشاىدة لكثَت من الناس - 2
.  قليل خبالف مرض البدن 

قلة األطباء ألمراض القلوب وندرهتم ، خاصة يف ىذه األزمان : وىو الداء العضال - 3
وقد تأثر كثَت منهم هبذا ادلرض وىم يشعرون أو ال ، فإن األطباء ىم العلماء ، ادلتأخرة 

.  فإنا هلل وإنا إليو راجعون ، يشعرون إال من رحم اهلل 

لذا فإن من الالزم على ىؤالء األطباء ، خاصة من يسر اهلل ذلم شيئا من وسائل التوجيو 
كادلنابر والتعليم واإلعالم أن يولوا ىذا ادلوضوع اخلطَت عنايتهم حرصاً على سالمة قلوهبم 

.  وعالجاً ووقاية لآلخرين 
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نسأل اهلل العلي الكرمي أن يطهر قلوبنا وأن يصلحها كما نسألو عز وجل أن يصلح أحوالنا 
ما ظهر منها وما بطن ،اللهم آت نفوسنا تقواىا وزكها أنت خَت من زكاىا أنت وليها 

 .وموالىا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعُت 
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بقلم: عبدالله عمر الدميجي
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