
 فقه الحدیث

 »...الجنة أهل �عمل أحد�م لیعملإن «معنى حدیث: 

 
قال:  -صلى هللا علیه وسلم–عن النبي  -رضي هللا عنه–ما معنى حدیث ابن مسعود  :السؤال

 الكتاب، علیه فیسبق ذراع، إال و�ینه بینها �كون  ال حتى الجنة أهل �عمل أحد�م لیعملإن «
 بینها �كون  ما حتى النار، أهل �عمل لیعمل أحد�م و�ن النار، فیدخل النار أهل �عمل فیعمل
 ؟ »فیدخلها الجنة أهل عمل فیعمل الكتاب، علیه فیسبق ذراع، إال و�ینه

[البخاري:  حدیث الصادق المصدوق  المشهور، -رضي هللا عنه– حدیث ابن مسعود :الجواب
 أحد�م إن«سوء العاقبة،  من السلف قلًقا شدیًدا؛ خشیةَ  ، ال شك أنه أوجد في نفوس �ثیرٍ ]٣٢٠٨
حتى ما �كون بینه و�ینها إال ذراع فیسبق علیه «�عني: عمره �له،  »الجنة أهل �عمل لیعمل
، »فیعمل �عمل أهل النار فیدخلها«سعید،  شقي أو :الذي �تب علیه وهو في �طن أمه »الكتاب

جاء في �عض  .ل شدید من سوء الخاتمةجَ وَ  والعكس، ال شك أن هذا �جعل اإلنسان على
إن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة، فیما یبدو للناس، وهو من أهل «: الروا�ات الصحیحة قیدٌ 

[البخاري:  »النار، و�ن الرجل لیعمل عمل أهل النار، فیما یبدو للناس، وهو من أهل الجنة
 ؛-جل وعال-مر�وط �اإلخالص هلل فهذا ، في الطرفین »فیما یبدو للناس«، فقوله: ]٢٨٩٨

ن علیه الز�غ هو مَ ؤْ ظاهًرا و�اطًنا، وأن الذي ال یُ  -جل وعال-لیكون العمل خالًصا لوجه هللا 
أهل الجنة، لكنه في الباطن  ه في الظاهر عملَ وصار عملُ  ،ف عنده شرط اإلخالصخلَّ الذي تَ 

؛ ألن ترك االلتفات إلیه أدعى لقیدلم یلتفتوا إلى هذا ا -رحمهم هللا– السلفو على خالف ذلك، 
وعمل  �ما أن في مالحظة القید تز�یة للنفس ،-جل وعال-إلى مراقبة النیة واإلخالص هلل 

مفهومه أنك  »فیما یبدو للناس«�قول:  -علیه الصالة والسالم -ن النبيإ :إذا قلتَ ف ،النفس
أن على احرص على اإلخالص، واحرص  نقول: فیه، لكن أنك أخلصتَ �تز�ي نفسك وعملك 

، والعلماء -جل وعال-، ظاهًرا و�اطًنا، والنتیجة بید هللا -جل وعال-�كون عملك خالًصا هلل 
هلل  عمل خالصٍ و  يوعلى هد �عني إذا �ان اإلنسان على جادةٍ  )الفواتح عنوان الخواتم(�قولون: 

ه على ذلك، وتفقَّد نیتَ  َص رِ وحَ  -علیه الصالة والسالم-نبیه  ةعلى سن صوابٍ  -جل وعال-
 ن هذه حاله.خذل مَ ن أن �َ ألطف �عباده مِ  -جل وعال-سها في �ل وقت وحین، فإن هللا وتحسَّ 

 
 .٢٦/٨/١٤٣١المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرا�عة، 


	فقه الحديث
	معنى حديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة...»

