




وجه المقارنة بينهما هو تقرب العبد بعمله هلل عز وجل بدون رياء

.وسمعه والتفرد بالطاعة هلل؛ أي تجريد التوحيد هلل









ق ثالثة انطل: )يقولصلى هللا عليه وسلمسمعت رسول هللا : قال–رضي هللا عنهما –عن عبد هللا بن عمر 

ار، نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغ

أبوان اللهم كان لي: فقال رجل منهم. إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم: فقالوا

طلب ، فنأى بي(ال أقدم في الشراب قبلهما أحداا : أي)شيخان كبيران، وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال 

أن الشجر يوماا فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت ان أوقظهما و

ة يتضاغون عند أغبق قبلهما أهالا أو ماالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبي

افرج اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف. ، فاستيقظا فشربا غبوقهما(أي يصيحون من الجوع)قدمي 

ه كانت لي اللهم إن: فقال اآلخر. عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاا ال يستطيعون الخروج منه

سها كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نف: ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية

يني وبين فامتنعت، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي ب

ن الخاتم إال اتق هللا وال تفض: فلما قعدت بين رجليها قالت: نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها وفي رواية

.بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها

طيعون اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يست

اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب : وقال الثالث. الخروج

ل ما ترى من ك: يا عبد هللا أدِّ إلي أجري، فقلت: فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال، فجاءني بعد حين فقال

أخذه كله ال أستهزئ بك، ف: فقلت! يا عبد هللا ال تستهزئ بي: أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال

انفرجت الصخرة اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ف. فاستاقه فلم يترك منه شيئاا 

وهكذا كل ؛ هذه القصة العظيمة، هؤالء الثالثة عرفوا هللا في الرخاء فعرفهم هللا في الشدة،(فخرجوا يمشون

يلطف به من تعرف إلى هللا في حال الرخاء واليسر، فإن هللا تعالى يعرفه في حال الشدة والضيق والكرب ف

َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجا : "قال هللا تعالى. ويعينه وييسر له أموره
، قال "بُ ا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتسِ َوَمن َيتَِّق هللاَّ

ا: "تعالى َ َيْجَعل لَُّه ِمْن أَْمِرِه ُيْسرا
[.سورة الطالق" ]َوَمن َيتَِّق هللاَّ

:الفوائد المتعلقة بموضوع الدرس

.أن النية الخالصة الكريمة تنجي صاحبها من المصائب•

ره هللا له• .أن الدنيا كلها تتخلى عن المؤمن إذا ابتلي وُظلم، إال ما يسخِّ

اتعالىأن هللا• .أعد للُمخلصين جزاءا عظيما





.التصفية من الشوائب:لغةا •

ا• .إفراد هللا تعالى بالطاعاِت والقصد وحده ال شريك له:اصطالحا

َ }: الدليل قوله تعالى
ينَ قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد هللاَّ [  11]  ُمْخلِصاا لَُّه الدِّ

لَ الُمْسلِِمينَ  [.12: الزمر]{ َوأُِمْرُت ألَْن أَُكوَن أَوَّ

أن اإلخالص أساس األعمال ولبها وروحها. 1.

اإلخالص أهم أعمال القلوب وأعظمها. 2.

أن هللا أمر به عباده. 3.

.اإلخالص يؤدي إلى تقوى هللا والرضا

.في اآلخرةصلى هللا عليه وسلم الفوز بشفاعة النبي 

.اإلخالص سبب لمغفرة الذنوب

.اإلخالص ينفس الكروب ويزيل الهموم ويريح النفوس





من يتصدق على الفقراء ألجل سالمة ماله. 1.

من يجاهد ألجل الغنيمة. 2.

من يحج البيت الحرام نيابة عن غيره وليس قصده زيارة . 3

.المشاعر والعبادات األخرى وإنما قصده المال







.صلى هللا عليه وسلمهو نوع من أنواع الشرك األصغر، وهو الرياء كما فسره النبي 

.ألن صاحبه يخفيه ويضمر خالف ما هو مبديه للناس



أن يكون الرياء في أصل العمل : الوجه األول•

.فاسد ال يقبله هللا تعالى: وحكمه•

ا أو أن يكون أصل العمل هلل تعالى ولكن يزيد فيه وصفا : الوجه الثاني•

ا ألجل  الناس، شيئا

ا فهذا يجب : الحالة األولى: وحكمه له حالتان• ا عارضا أن يكون خاطرا

ما أن يسترسل معه فهذا ال يبطل جميع عمله وإن: دفعه، الحالة الثانية

.  يبطل العمل الذي قارنه بالرياء



.تذكر عظمة هللا تعالى وجالله، وأن العبادة يجب إخالصها له وحده ال شريك له•

.مدافعة الرياء، واالجتهاد في استحضار اإلخالص هلل تعالى•

.تذكره بأن هللا تعالى ال يقبل العمل ما دام فيه شيء من الشرك•

.أن يسترسل معه فهذا ال يبطل جميع عمله وإنما يبطل العمل الذي قارنه بالرياء

ا هلل عز وجل .هذا العمل فاسد ال يقبه هللا تعالى؛ ألنه غير خالصا



اإلخالص والمتابعة



ْرُجو َفَمن َكاَن يَ 

هِ لَِقاَء َربِّ 

أن من يعمل العمل يريد به 

ك وجه هللا تعالى وحده ال شري

.له

حاا َمالا َصالِ ْلَيْعَملْ عَ 

اَدِة  بِِعبَ َوالَ ُيْشِركْ 

ِه أََحداا  .َربِّ

نة أن يكون العمل موافقاا لس

رسول هللا من غير زيادة وال

.نقصان





عبادة يراها الناس، 

أو طاعة وخير 

ُيظهر

يخفي

.الشرك الخفي؛ ألن الرياء نوع من الشرك باهلل تعالى وهو يحبط العمل

.صلى هللا عليه وسلماإلخالص هلل تعالى، المتابعة لرسول هللا 







أن كالا منهما لم 

يقصد بالطاعة وجه

.هللا والدار اآلخرة

.أن المرائي يريد ثناء الناس

.أنه يريد المال أو الجاه ونحوهما



.إرادة وجه هللا تعالى والدار اآلخرة



ارُ أُْولَئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَ }: قوله تعالى:والدليلال يجوز،  ُهْم فِي اآلِخَرِة إاِلَّ النَّ

ا َكاُنوا َيْعمَ  [.16:هود ]{ لُونَ َوَحبَِط َما َصَنُعوا فِيَها َوَباِطلٌ مَّ



وجه االختالفوجه االتفاق

أن كالا منهما لم يقصد الرياء

بالطاعة وجه هللا والدار 

.اآلخرة

أن المرائي يريد ثناء

.الناس

إرادة الُدنيا بعمل 

الدنيا

أن كالا منهما لم يقصد 

بالطاعة وجه هللا والدار 

.اآلخرة

أنه يريد المال أو الجاه

.ونحوهما




