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3 )  بلغوا عين ولو آية ) سنن أمرنا بها رسول اهلل

كتاب اإلخالص

L  الرتغيب يف اإلخالص والصدق والنية الصاحلة J

L  1 J

ْيثِيَّ َيُقوُل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب  َعَلى  َعْن َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّ
َما  َما األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت، َوإِنَّ الِمنَْبِر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ  َيُقوُل: »إِنَّ
َينْكُِحَها،  اْمَرَأٍة  إَِلى  َأْو  ُيِصيُبَها،  ُدْنَيا  إَِلى  ِهْجَرُتُه  َكاَنْت  َفَمْن  َنَوى،  َما  اْمرٍِئ  لُِكلِّ 

َفِهْجَرُتُه إَِلى َما َهاَجَر إَِلْيِه«))).

L  2 J

َوَعْن َأبِي ُأَماَمَة اْلَباِهلِيِّ  َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ  َفَقاَل: 
 : ِْكَر))) َما َلُه؟))) َفَقاَل َرُسوُل اهَّلل َأَرَأْيَت َرُجلاً َغَزا َيْلَتِمُس اْلَْجَر َوالذِّ
: »َل َشْيَء  اٍت، َيُقوُل َلُه َرُسوُل اهَّللِ  »َل َشْيَء َلُه« َفَأَعاَدَها َثَلَث َمرَّ
َلُه« ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهَّللِ : »إِنَّ اهللَ َل َيْقَبُل ِمْن اْلَعَمِل إِلَّ َما َكاَن َخالًِصا 

َلُه، َواْبُتِغَي بِِه َوْجُهُه«))).

))) أخرجه البخاري )1( ومسلم )1907(.
))) أي: يطلب الثواب من عند اهَّلل تعالى وذكر الناس له بالشجاعة.

))) أي: أيُّ شيء من الجر له؟ هل يحصل له الجر الذي أراده من اهَّلل تعالى أم ليس له منه شيء؟
))) أخرجه النسائي )3140(.



4)  بلغوا عين ولو آية ) سنن أمرنا بها رسول اهلل

L  3 J

َغْزَوِة  مِْن  َرَجَع    اهَّللِ  َرُسوَل  َأنَّ    َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َوَعْن 
َقَطْعُتْم  َولَ  َمِسيًرا،  ِسْرُتْم  َما  َأْقَواًما،  بِاْلَمِدينَِة  »إِنَّ  َفَقاَل:  الَمِدينَِة،  مَِن  َفَدَنا  َتُبوَك، 
بِاْلَمِدينَِة،  »َوُهْم  بِاْلَمِدينَِة؟ َقاَل:  َيا َرُسوَل اهَّللِ، َوُهْم  َقاُلوا:  َواِدًيا إِلَّ َكاُنوا َمَعُكْم« 

َحَبَسُهُم الُعْذُر)))«))).

L  4 J

ْرَداِء  َأنَّ النَّبِيَّ  َقاَل: »َمْن َأَتى فَِراَشُه، َوُهَو  َوَعْن َأبِي الدَّ
ْيِل، َفَغَلَبْتُه َعْينُُه َحتَّى ُيْصبَِح، ُكتَِب َلُه َما َنَوى، َوَكاَن  َي ِمَن اللَّ َينِْوي َأْن َيُقوَم َفُيَصلِّ

َنْوُمُه َصَدَقًة َعَلْيِه ِمْن َربِِّه«))).



))) أي: منعهم من الخروج معكم للقتال أعذار لهم.
))) أخرجه البخاري )4423(.

))) أخرجه النسائي )1787( وابن ماجه )1344(.



5 )  بلغوا عين ولو آية ) سنن أمرنا بها رسول اهلل

L  الرتهيب من الرياء، وما يقوله من خاف شيًئا منه J

L  5 J

: »َقاَل اهللُ َتَباَرَك  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهَّللِ 
ْرِك، َمْن َعِمَل َعَمًل َأْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيرِي، َتَرْكُتُه  َرَكاِء َعِن الشِّ َوَتَعاَلى: َأَنا َأْغنَى الشُّ

َوِشْرَكُه«))).

L  6 J

اهللُ  َع  َسمَّ َع  َسمَّ »َمْن   : النَّبِيُّ  َقاَل  َقاَل:    ُجنُْدٍب  َوَعْن 
بِِه))) َوَمْن ُيَرائِي ُيَرائِي اهللُ بِِه)))«))).

L  7 J

ْر َهِذِه  : »َبشِّ َوَعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهَّللِ 
ِمنُْهْم  َعِمَل  َفَمْن  اأْلَْرِض،  فِي  َوالتَّْمكِيِن  َوالنَّْصرِ  يِن،  َوالدِّ ْفَعِة،  َوالرِّ نَاِء  بِالسَّ َة  اأْلُمَّ

ْنَيا َلْم َيُكْن َلُه فِي اْلِخَرِة َنِصيٌب«))). َعَمَل اْلِخَرِة لِلدُّ

))) أخرجه مسلم )2985(.
))) أي: من عمل عملاً على غير إخلص يريد أن يراه الناس ويسمعوه، كشفه على حقيقته وفضح أمره.
))) أي: من يعمل العمل يريد أن يطلع الناس عليه بقصد الثناء منهم، ُيْطلُِع اهَّلل الناس على حقيقته، 

وأنه ال يعمل لوجه اهَّلل تعالى فيذمه الناس مع استحقاق سخط اهَّلل تعالى عليه.
))) أخرجه البخاري )6499( ومسلم )2987(.

))) أخرجه اإلمام أحمد يف »المسند« )144/35 رقم 21220(.



6)  بلغوا عين ولو آية ) سنن أمرنا بها رسول اهلل

L  8 J

َفَقاَل:    َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اهَّللِ    َلبِيٍد  ْبِن  َمْحُموِد  َوَعْن 
َرائِِر؟ َقاَل:  َرائِرِ!« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َوَما ِشْرُك السَّ »َأيَُّها النَّاُس، إِيَّاُكْم َوِشْرَك السَّ
َفَذلَِك  إَِلْيِه،  النَّاِس  َنَظرِ  ِمْن  َفُيَزيُِّن َصَلَتُه َجاِهًدا؛ لَِما َيَرى  َفُيَصلِّي،  ُجُل  »َيُقوُم الرَّ

َرائِرِ«)1(. ِشْرُك السَّ

L  9 J

َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ  َيُقوُل: »إِنَّ 
َفَعَرَفَها،  نَِعَمُه،  َفُه  َفَعرَّ بِِه  َفُأتَِي  اْسُتْشِهَد،  َرُجٌل  َعَلْيِه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُيْقَضى  النَّاِس  َل  َأوَّ
َوَلكِنََّك  َكَذْبَت،  َقاَل:  اْسُتْشِهْدُت.  فِيَك َحتَّى  َقاَتْلُت  َقاَل:  فِيَها؟  َعِمْلَت  َفَما  َقاَل: 
ُأْلِقَي فِي  ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى  َفَقْد ِقيَل. ُثمَّ  ُيَقاَل )َجرِيٌء(  َقاَتْلَت أِلَْن 
َفُه نَِعَمُه، َفَعَرَفَها، َقاَل:  َمُه، َوَقَرَأ اْلُقْرآَن، َفُأتَِي بِِه، َفَعرَّ َم اْلِعْلَم َوَعلَّ النَّاِر. َوَرُجٌل َتَعلَّ
ْمُتُه، َوَقَرْأُت فِيَك اْلُقْرآَن. َقاَل: َكَذْبَت،  ْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّ َفَما َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل: َتَعلَّ
ْمَت اْلِعْلَم لُِيَقاَل )َعالٌِم( َوَقَرْأَت اْلُقْرآَن لُِيَقاَل )ُهَو َقاِرٌئ( َفَقْد ِقيَل. ُثمَّ  َوَلكِنََّك َتَعلَّ
َع اهللُ َعَلْيِه، َوَأْعَطاُه ِمْن  ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى ُأْلِقَي فِي النَّاِر. َوَرُجٌل َوسَّ
َفُه نَِعَمُه، َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل: َما  ِه، َفُأتَِي بِِه، َفَعرَّ َأْصنَاِف اْلَماِل ُكلِّ
َتَرْكُت ِمْن َسبِيٍل ُتِحبُّ َأْن ُينَْفَق فِيَها إِلَّ َأْنَفْقُت فِيَها َلَك. َقاَل: َكَذْبَت، َوَلكِنََّك َفَعْلَت 

لُِيَقاَل )ُهَو َجَواٌد( َفَقْد ِقيَل. ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه ُثمَّ ُأْلِقَي فِي النَّارِ«)2(. 

))) أخرجه ابن خزيمة )937(.
))) أخرجه مسلم )1905(.



7 )  بلغوا عين ولو آية ) سنن أمرنا بها رسول اهلل

L  10 J

  َرُسوُل اهَّللِ  َخَطَبنَا  َقاَل:    اْلَْشَعِريِّ  َأبِي ُموَسى  َوَعْن 
ُه َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْمِل)))« َفَقاَل  ْرَك، َفإِنَّ ُقوا َهَذا الشِّ َذاَت َيْوٍم َفَقاَل: »َأيَُّها النَّاُس، اتَّ
َقاَل: »ُقوُلوا:  النَّْمِل؟  َدبِيِب  مِْن  َأْخَفى  َوُهَو  َنتَِّقيِه  َوَكْيَف  اهَّللِ،  َرُسوَل  َيا  َرُجٌل:  َلُه 

ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َأْن ُنْشرَِك بَِك َشْيًئا َنْعَلُمُه، َوَنْسَتْغِفُرَك لَِما َل َنْعَلُمُه«))). ُهمَّ إِنَّ اللَّ



))) أي: أن الرياء يقع يف العمل من حيث ال يدري به صاحبه، كما ال يدري اإلنسان بدبيب النمل.
))) أخرجه اإلمام أحمد يف »المسند« )383/32 رقم 19606( وصححه اللباين.


