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 (1) قبوؿ العمل
 اإلخالص

پ پ  چ لعبادتو  دعاناو  ،وأنزل شرائعو ،إن اهلل تعاىل أرسل رسلو ،عباد اهلل

وال حتسنب أنك ناج مبجرد فعل ، [ ١٤الزمر: ] چڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 .بل يدور حول قبول ىذه الطاعات ،ل ىذاو بل إن األمر ال يدور ح ،ىذه الطاعات
 !وكم من متصدؽ صدقة ترد عليو !للم يقبل منو إال القليعامل فكم من 

احي نجك  وادلتابعة ذلدي النيب هلل ل إذا توفر فيو اإلخالص قب  ولكن العمل ي  
 .سقط الوإ ،فال يطًن الطائر إال باجلناحٌن ،الطائر

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  :قول تعاىلي

ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   چ  :ويقول تعاىل، [ ٥البينة: ] چۀۀ ہ ہ ہ 

 :ويقول تعاىل، [ ١٤آل عمران: ] چچ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ

ی ی چ  :، ويقول تعاىلأخلصو وأصوبو :أي [٢ادللك: ] چ ٺ ٺ ٺ  ٿچ

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

متبع  :أي چحئ مئچ  ،أخلص :أي چیچ  [ ٤٤٢البقرة: ] چحت خت 
 .ذلدي النيب 

النية، ىو أال و  ،فلو تكلمنا عن اإلخالص جند أن العمل يدور حول شيء يف القلب
فهي معيار  ،القصد واإلرادة ادلتوجهة حنو الفعل البتغاء مرضات اهلل :فالنية ىي

قال: قال رسول اهلل  مًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب لتصحيح األعمال، فعن أ
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 ؛َرُسوِلوِ وَ  اللَّوِ  ِإَلى ِىْجَرتُوُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  نَػَوى، َما اْمِرئٍ  َوِلُكلِّ  ،بِالنػِّيَّةِ  اْْلَْعَماؿُ ) :
 ؛يَػتَػَزوَُّجَها اْمَرَأةٍ  َأوِ  ُيِصيبُػَها لُدنْػَيا ِىْجَرتُوُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َوَرُسوِلِو، اللَّوِ  ِإَلى َفِهْجَرتُوُ 
 اْلِعْلِم، ثُػُلثُ  اْلَحِديثُ  َىَذا) يقول الشافعي رمحو اهلل: ،1(ِإلَْيوِ  َىاَجرَ  َما ِإَلى َفِهْجَرتُوُ 
 .٢(اْلِفْقوِ  ِمنَ  بَابًا َسْبِعينَ  ِفي َوَيْدُخلُ 

 ابتغاء وجو اهلل ىي عملاجعل نيتك يف ال ،لقبولوا ل اإلخالصص  حت   حىت  :إذن
 .، وكذلك العمل هلل ولغًنه غًن مقبول كذلكالعمل لغًن اهلل غًن مقبولوحده؛ ألن 

 َمنْ  الشِّْرِؾ، َعنِ  الشُّرََكاءِ  َأْغَنى أَنَا): و ت  ع اىل   ت  ب ار ك   اللَّو   ق ال  سي ففي احلديث القد
 ِإَلى رَُجلٌ  َجاءَ ) ، وعن أيب أمامة:١(َوِشرَْكوُ  تَػرَْكُتوُ  ؛َغْيِري َمِعي ِفيوِ  َأْشَرؾَ  َعَماًل  َعِملَ 
 َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  ؟َلوُ  َما ،َوالذِّْكرَ  اْْلَْجرَ  يَػْلَتِمسُ  َغَزا رَُجاًل  َأرَأَْيتَ : فَػَقاؿَ ، النَِّبيِّ 
 اَل ": اللَّوِ  َرُسوؿُ  َلوُ  يَػُقوؿُ  َمرَّاٍت، َثاَلثَ  فََأَعاَدَىا ،"َلوُ  َشْيءَ  اَل ": اللَّوِ 

 بِوِ  َوابْػُتِغيَ  َخاِلًصا َلوُ  َكافَ  َما ِإالَّ  اْلَعَملِ  ِمنَ  يَػْقَبلُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ ": قَاؿَ  ثُمَّ  ،"َلوُ  َشْيءَ 
 .4("َوْجُهوُ 

َوَمْن  ِبِو، اللَّوُ  َسمَّعَ  ؛َسمَّعَ  َمنْ ) :ال تشرك مع اهلل فيو أحًدا ،إذن فالعمل هلل تعاىل
 َشَجاَعًة، يُػَقاِتلُ  الرَُّجلِ  َعنِ  اللَّوِ  َرُسوؿُ  ُسِئلَ ) :وروي، ٥(يُػَراِئي يُػَراِئي اللَُّو ِبوِ 

  َمنْ :  اللَّوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  اللَِّو؟ َسِبيلِ  ِفي َذِلكَ  َأيُّ  رِيَاًء، َويُػَقاِتلُ  َحِميًَّة، َويُػَقاِتلُ 
 .6(اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي فَػُهوَ  اْلُعْلَيا ِىيَ  اللَّوِ  َكِلَمةُ  لَِتُكوفَ  قَاَتلَ 
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 (. ٤091(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )٥١أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
2

 رمحو اهلل.بن رجب احلنبلي ، ال(٤/1٤) العلوم واحلكمجامع  
3

 .(٢09٥يف صحيحو ) محو اهللر رواه مسلم  
4

 حسن صحيح. :(١٤١9يف صحيح النسائي ) قال األلباين رمحو اهلل(، و ١٤١9أخرجو النسائي رمحو اهلل يف سننو ) 
5

 .(٢091(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )1١00أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
  .(1١٥9و مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )(، وأخرج٢9٤9أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 6
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ألشخاص يف عمل واحد؛ فاهلل ا نياتولو اختلفت  ،األجر على حسب النيةف
قالت: قال رسول اهلل  فعن عائشة  ،ويعطي كل ذي حق حقو يز بينهم،ميسبحانو 

 بَِأوَِّلِهمْ  ُيْخَسفُ  اْْلَْرضِ  ِمنَ  بِبَػْيَداءَ  َكانُوا افَِإذَ  اْلَكْعَبَة، َجْيشٌ  يَػْغُزو) :
 َوِفيِهمْ  َوآِخرِِىْم، بَِأوَِّلِهمْ  ُيْخَسفُ  َكْيفَ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا: قُػْلتُ : قَاَلتْ  َوآِخرِِىْم،
ُهْم؟ لَْيسَ  َوَمنْ  َأْسَواقُػُهمْ  عَ  ثُمَّ  َوآِخرِِىْم، بَِأوَِّلِهمْ  ُيْخَسفُ : قَاؿَ  ِمنػْ  َعَلى ُثوفَ يُػبػْ

 .٤(نِيَّاتِِهمْ 
َفْيِهَما اْلُمْسِلَمافِ  اْلتَػَقى ِإَذا) :: مسعت رسول اهلل قال ةوعن أيب بكر   ؛ِبَسيػْ

 اْلَمْقُتوِؿ؟ بَاؿُ  َفَما اْلَقاِتُل، َىَذا اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا: فَػُقْلتُ  النَّاِر، ِفي َواْلَمْقُتوؿُ  فَاْلَقاِتلُ 
أن  وعن عبد اهلل بن عباس  ،2(َصاِحِبوِ  قَػْتلِ  َعَلى يًصاَحرِ  َكافَ  ِإنَّوُ : قَاؿَ 

 َىمَّ  َفَمنْ  َذِلَك، بَػيَّنَ  ثُمَّ  َوالسَّيَِّئاِت، اْلَحَسَناتِ  َكَتبَ  اللَّوَ  ِإفَّ ) :قال رسول اهلل 
 َكَتبَػَها ؛فَػَعِمَلَها اِبهَ  َىمَّ  َوِإفْ  َكاِمَلًة، َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  اللَّوُ  َكَتبَػَها ؛يَػْعَمْلَها فَػَلمْ  ِبَحَسَنةٍ 

 َىمَّ  َوِإفْ  َكِثيَرٍة، َأْضَعاؼٍ  ِإَلى ،ِضْعفٍ  َسْبِعِمائةِ  ِإَلى ،َحَسَناتٍ  َعْشرَ  ِعْنَدهُ   اللَّوُ 
 َكَتبَػَها ؛فَػَعِمَلَها ِبَها، َىمَّ  َوِإفْ  َكاِمَلًة، َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  اللَّوُ  َكَتبَػَها ؛يَػْعَمْلَها فَػَلمْ  ِبَسيَِّئةٍ 

 .: عزم وصمممَّ ى   ١(َواِحَدةً  َسيَِّئةً  وُ اللَّ 
نا ولكن ينظر إىل قلوب نا وال إىل صورنا،ال ينظر إىل أجسام اهللألن  ،ذلك عباد اهلل

 لو، فعن أنس مل تستطع فع وإنل ثواب العمل جيعلك حت  ص  فاإلخالص  وأعمالنا،
 َواَل  َمِسيًرا، ِسْرُتمْ  َما اًماَأقْػوَ  بِاْلَمِديَنةِ  ِإفَّ ) :عندما رجعوا من غزوة تبوك قال 

  َوُىمْ  :قَاؿَ  بِاْلَمِديَنِة، َوُىمْ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا: قَاُلوا َمَعُكْم، َكانُوا ِإالَّ  َواِديًا َقَطْعُتمْ 
                                                           

1
 .(٢99١(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو بلفظ قريب )٢٤٤9أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
2

 .(٢999(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )١٤أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
3

 .(٤١٤مسلم رمحو اهلل يف صحيحو ) (، وأخرجو1١0٤أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
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 .1(اْلُعْذرُ  َحَبَسُهمُ  ،بِاْلَمِديَنةِ 
موم، قال ويفرج عنك اذل باللك اجلاهلل وجو اهلل تعاىل يزلزل بل باإلخالص وابتغاء 

َلُكْم، َكافَ  ِممَّنْ  رَْىطٍ  َثاَلثَةُ  اْنطََلقَ ) :رسول اهلل   َغارٍ  ِإَلى اْلَمِبيتَ  َأَوْوا َحتَّى قَػبػْ
 اَل  ِإنَّوُ : فَػَقاُلوا اْلغَاَر، َعَلْيِهمُ  َفَسدَّتْ  اْلَجَبلِ  ِمنَ  َصْخَرةٌ  فَاْنَحَدَرتْ  َفَدَخُلوُه،
ُهمْ  رَُجلٌ  فَػَقاؿَ  َأْعَماِلُكْم، ِبَصاِلحِ  اللَّوَ  َتْدُعوا َأفْ  ِإالَّ  الصَّْخَرةِ  َىِذهِ  ِمنْ  يُػْنِجيُكمْ  : ِمنػْ

َلُهَما َأْغِبقُ  اَل  وَُكْنتُ  َكِبيَراِف، َشْيَخافِ  أَبَػَوافِ  ِلي َكافَ  اللَُّهمَّ   فَػَنَأى َمااًل، َواَل  َأْىاًل  قَػبػْ
 َغُبوقَػُهَما َلُهَما َفَحَلْبتُ  نَاَما، ىَحتَّ  َعَلْيِهَما أُرِحْ  فَػَلمْ  يَػْوًما، َشْيءٍ  طََلبِ  ِفي ِبي

َلُهَما َأْغِبقَ  َأفْ  وََكرِْىتُ  نَاِئَمْيِن، فَػَوَجْدتُػُهَما  َعَلى َواْلَقَدحُ  فَػَلِبْثتُ  َمااًل، َأوْ  َأْىاًل  قَػبػْ
َقظَا اْلَفْجُر، بَػَرؽَ  َحتَّى اْسِتيَقاَظُهَما أَنْػَتِظرُ  َيَديَّ   ِإفْ  اللَُّهمَّ  ا،َغُبوقَػُهمَ  َفَشرِبَا فَاْستَػيػْ
 الصَّْخَرِة، َىِذهِ  ِمنْ  ِفيوِ  َنْحنُ  َما َعنَّا فَػَفرِّجْ  َوْجِهَك؛ ابِْتغَاءَ  َذِلكَ  فَػَعْلتُ  ُكْنتُ 

 َكاَنتْ  اللَُّهمَّ : اْْلَخرُ  َوقَاؿَ :  النَِّبيُّ  قَاؿَ  اْلُخُروَج، َيْسَتِطيُعوفَ  اَل  َشْيًئا فَانْػَفَرَجتْ 
، النَّاسِ  َأَحبَّ  تْ َكانَ  ،َعم   بِْنتُ  ِلي  َحتَّى ِمنِّي فَاْمتَػنَػَعتْ  نَػْفِسَها، َعنْ  فََأَرْدتُػَها ِإَليَّ

 ُتَخلِّيَ  َأفْ  َعَلى ِديَناٍر، َوِماَئةَ  ِعْشرِينَ  فََأْعطَْيتُػَها َفَجاَءْتِني السِِّنيَن، ِمنَ  َسَنةٌ  ِبَها أََلمَّتْ 
َها، َقَدْرتُ  اِإذَ  َحتَّى فَػَفَعَلتْ  نَػْفِسَها، َوبَػْينَ  بَػْيِني  تَػُفضَّ  َأفْ  َلكَ  ُأِحلُّ  اَل : قَاَلتْ  َعَليػْ

َها اْلُوُقوعِ  ِمنَ  فَػَتَحرَّْجتُ  ِبَحقِِّو، ِإالَّ  اْلَخاَتمَ  َها فَاْنَصَرْفتُ  ،َعَليػْ  النَّاسِ  َأَحبُّ  َوِىيَ  َعنػْ
 فَافْػُرجْ  ؛َوْجِهكَ  ابِْتغَاءَ  َعْلتُ فػَ  ُكْنتُ  ِإفْ  اللَُّهمَّ  َأْعطَْيتُػَها، الَِّذي الذََّىبَ  َوتَػرَْكتُ  ،ِإَليَّ 
رَ  الصَّْخَرةُ  فَانْػَفَرَجتِ  ِفيِو، َنْحنُ  َما َعنَّا َها، اْلُخُروجَ  َيْسَتِطيُعوفَ  اَل  أَنػَُّهمْ  َغيػْ  قَاؿَ  ِمنػْ

رَ غَ  َأْجَرُىمْ  فََأْعطَْيتُػُهمْ  ُأَجَراءَ  اْسَتْأَجْرتُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : الثَّاِلثُ  َوقَاؿَ :  النَِّبيُّ   رَُجلٍ  يػْ
 بَػْعدَ  َفَجاَءِني اْْلَْمَواُؿ، ِمْنوُ  َكثُػَرتْ  َحتَّى َأْجَرهُ  فَػَثمَّْرتُ  ،َوَذَىبَ  َلوُ  الَِّذي تَػَرؾَ  َواِحدٍ 
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 .(٤0٤٤(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو بلفظ قريب )١١٢١أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) 
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 ِمنَ  َأْجِرؾَ  ِمنْ  تَػَرى َما ُكلُّ : َلوُ  فَػُقْلتُ  َأْجِري، ِإَليَّ  َأدِّ  اللَِّو، َعْبدَ  يَا: فَػَقاؿَ  ِحيٍن،
ِبِل،  ِإنِّي: فَػُقْلتُ  ِبي، َتْستَػْهِزئُ  اَل  اللَِّو، َعْبدَ  يَا: فَػَقاؿَ  َوالرَِّقيِق، َواْلَغَنِم، ِر،َواْلبَػقَ  اإْلِ

ُرؾْ  فَػَلمْ  فَاْسَتاَقوُ  ُكلَُّو، فََأَخَذهُ  ،ِبكَ  َأْستَػْهِزئُ  اَل   ُكْنتُ  فَِإفْ  اللَُّهمَّ  َشْيًئا، ِمْنوُ  يَػتػْ
 َفَخَرُجوا الصَّْخَرُة، فَانْػَفَرَجتِ  ِفيِو، َنْحنُ  َما َعنَّا جْ فَافْػرُ  َوْجِهَك؛ ابِْتغَاءَ  َذِلكَ  فَػَعْلتُ 

 .٤(َيْمُشوفَ 
أخلصو  :أي[ ٢ادللك: ] چ ٺ ٺ ٺ  ٿچ  :قولو تعاىلمعىن ىذا احلديث يبٌن 

 َأْوِصِني، اللَّوِ  َرُسوؿَ  )يَا :ث إىل اليمن قالع  حيث ب   عن معاذ بن جبل وأصوبو، 
 .2(ِفيَك اْلَقِليُل ِمَن اْلَعَملِ َيكْ  ؛ِديَنكَ  َأْخِلصْ : قَاؿَ 

 ِإَلى ااِلْلِتَفات َعن اْلقلب عين تغميض) :اإلخالص بأنو القيم رمحو اهللابن  ويصف
، وموقف ابن تيمية مع الرفاعية معروف؛ فقد حتداىم أن يدخل ١(َوَرُسولو اهلل سوى

على أجسامهم  وأهنم يضعون ،ليربىن للناس أهنم دجالون ؛قائدىم مع ابن تيمية النار
ما مينع احرتاقهم بالنار، فلما سئل ابن تيمية: لو أن كبًنىم وافق أن يدخل النار معك 

  .ماذا كنت تصنع؟ فقال: سوف ينجيين اهلل كما جنا إبراىيم عليو السالم
ص اإلخال، ومدار الفالح كلو عليو، وماء حياتو ،فاإلخالص عباد اهلل مسك القلب

اإلخالص أن تعلم أنو ليس أحد ينفع مدحو والذم،  ىو أن يستوي عندك ادلدح
 القلبِ  في اإلخالصُ  َيْجَتِمعُ  ال) يقول ابن القيم: ،شٌن إال اهللذمو وي   ويضر ،ينز  وي  

 ،والنارُ  اْلَماءُ  َيْجَتِمع َكَما ِإال الناسِ  ِعْندَ  ِفيَما والطََّمعِ  ،والثػََّناءِ  ،اْلمدحِ  َوَمَحبَّةُ 
 َأواًل  الطََّمعِ  َعلى فَأْقِبلْ  ؛اإلخالصِ  بطَلبِ  نَػْفُسكَ  َحَدثَػْتكَ  فإذا والحوُت، والضبُ 

                                                           
1

ي   ش ْرب  : اْلغ ب وق  ، (٢1١١(، وأخرجو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو بلفظ قريب )٢٢1٢أخرجو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو )   .اْلع ش 
2

 .(٥0٢/٤(، وصححو أمحد شاكر رمحو اهلل يف عمدة التفسًن )1١١١لبيهقي رمحو اهلل يف شعب اإلميان )أخرجو ا 
3

 .(٤91) الفوائد البن القيم رمحو اهلل 
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نْػَيا ُعشَّاؽِ  زُْىدَ  ِفيِهَما فاْزَىدْ  ؛والثناءِ  اْلمَدحِ  على قبلْ أو  اليأِس، ِبِسكينِ  فَاْذَبْحوُ   الدُّ
 .1(اْلخرةِ  ِفي

 َكانُوا) :، والسلفادلنة ومشاىدة عيب النفس والعمل مطالعة اإلخالص أن تسًن بٌن
ُرَىا َوالَ  َزْوَجُتوُ  ِبوِ  تَػْعَلمُ  الَ  َصاِلحٍ  َعَملٍ  ِمنْ  َخِبيَئةٌ  لِلرَُّجلِ  َيُكْوفَ  َأفْ  َيْسَتِحبُّوفَ    .٢(َغيػْ

 .. ومن فقد اهلل فماذا وجدجد اهلل فماذا فقد .فمن و 
 ... وكل ما فوؽ التراب تراب متى صح منك الود فالكل ىين

 ى سادة المخلصين:ىيا بنا عباد اهلل ننظر إل
ـِ  بَاؿُ  َما) :رمحو اهلل قيل حلمدون بن أمحد  : قَاؿَ  َكاَلِمَنا؟ ِمنْ  أَنْػَفعُ  السََّلفِ  َكاَل

ـِ  ِلِعزِّ  َتَكلَُّموا ِْلَنػَُّهمْ  ْساَل  ِلِعزِّ  نَػَتَكلَّمُ  َوَنْحنُ  الرَّْحَمِن، َوِرَضاءِ  ،النػُُّفوسِ  َوَنَجاةِ  ،اإْلِ
نْػَيا َوطََلبِ  ،النػَّْفسِ   .3(اْلَخْلقِ  َوقَػُبوؿِ  ،الدُّ
 فَِإَذا ُشِغُلوا، ؛َعِمُلوا فَِإَذا َعِمُلوا، ؛َعِلُموا ِإَذا اْلُعَلَماءُ ) :رمحو اهلل ابن أدىميقول 
 .١(َىَربُوا ؛طُِلُبوا فَِإَذا طُِلُبوا، ؛فُِقُدوا فَِإَذا فُِقُدوا، ؛ُشِغُلوا

رَ  َيِجُدوا فَػَلمْ  اإْلِْخاَلصِ  تَػْفِسيرِ  ِفي سُ اْْلَْكَيا َنَظرَ ) :رمحو اهلل وقال التسرتي  :َىَذا َغيػْ
 يَُمازُِجوُ  اَل  ،َلوُ  َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  ِللَّوِ  َوَعاَلنَِيِتوِ  ِسرِّهِ  ِفي َوُسُكونُوُ  َحرََكاتُوُ  َتُكوفَ  َأفْ 

 .5(ُدنْػَيا َواَل  ،َىًوى َواَل  ،نَػْفسٌ  اَل  َشْيءٌ 
 الصالحين بكالـ تتكلمين: )فسو ويوخبها فيقوليعاتب نرضي اهلل عنو وكان احلسن 

  ىذه ما ،واهلل ،المرائين المنافقين الفاسقين فعل وتفعلين ،العابدين القانتين
                                                           

1
 .(٤١0) الفوائد البن القيم رمحو اهلل 
2

 . لإلمام الذىيب رمحو اهلل، (9/0٢) سًن أعالم النبالء 
3

 .رمحو اهلل ، أليب نعيم(٤9/٢١٤) حلية األولياء وطبقات األصفياء 
4

 .، للجرجاين رمحو اهلل(1/10) الكامل يف ضعفاء الرجال 
5

 .(٤/٤٤) للبيهقي رمحو اهلل ،السنن الصغًن 
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 .1(المخلصين صفات
َما تَػَزيََّن النَّاُس ِبَشْيٍء َأْفَضَل ِمَن الصِّْدِؽ َواهلُل َعزَّ َوَجلَّ ، ) :وقال الفضيل 

ابِيَن َيْسَأُؿ الصَّاِدِقيَن عَ  ـُ، َكْيَف بِاْلَكذَّ ُهْم ِعيَسى اْبُن َمْريََم َعَلْيِو السَّاَل ْن ِصْدِقِهْم ِمنػْ
اْلَمَساِكيَن، ثُمَّ َبَكى َوقَاَؿ: أََتْدُروَف ِفي َأيِّ يَػْوـٍ َيْسَأُؿ اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِعيَسى اْبَن 

ـُ يَػْوـَ َيْجَمُع اهلُل ِفيِو اْْلَ  ـَ َفَمْن ُدونَوُ وَّلِيَن َواَمْرَيَم َعَلْيِو السَّاَل ، ثُمَّ قَاَؿ: ْْلِخرِيَن آَد
 .2(وََكْم ِمْن قَِبيٍح َتْكِشُفُو اْلِقَياَمُة َغًدا

 َماتَ  َلوْ  ُيِصيُبُكْم، َأْجِلي ِمنْ  َىَذا: قَاؿَ  ؛َورَْعدٌ  ،َوبَػْرؽٌ  ،رِيحٌ  َىبَّتْ  ِإَذا َعطَاءٌ  َكافَ )
ـُ؛ زَادَ : َلوُ  قُػْلَنا فَِإَذا َعطَاٍء، َعَلى َنْدُخلُ  وَُكنَّا :قَاؿَ  النَّاُس، اْستَػَراحَ  ؛َعطَاءٌ   الطََّعا
ـِ  َغاَلءُ  ُيِصيُبُكمْ  َأْجِلي ِمنْ  َىَذا: قَاؿَ   .3(النَّاسُ  اَلْستَػَراحُ  ؛أَنَا ُمتُّ  َلوْ  ،الطََّعا

 َقطُّ  يَػْوماً  َىبتُ ذَ  ِإنِّي :َأقُػْوؿَ  َأفْ  َأْسَتِطْيعُ  َما َواهللِ ) :رمحو اهلل ئييقول ىشام الدستوا
 .4(أَنَا َوالَ  ،َواهللِ : قُػْلتُ  :الذىبي فعقب ،وجل عز اهلل وجو ِبوِ  أُرِْيدُ  الَحِدْيثَ  َأْطُلبُ 

  النَِّبيِّ  ِإَلى َجاءَ  اْْلَْعَرابِ  ِمنَ  رَُجاًل  َأفَّ ) :بع النيب حديث األعرايب الذي ات  
 َأْصَحابِِو، بَػْعضَ   النَِّبيُّ  بِوِ  فََأْوَصى َمَعَك، ُأَىاِجرُ : قَاؿَ  ثُمَّ  َواتػَّبَػَعُو، ِبوِ  َفآَمنَ 
ًيا  النَِّبيُّ  َغِنمَ  َغْزَوٌة، َكاَنتْ  فَػَلمَّا  َما َأْصَحابَوُ  فََأْعَطى َلُو، َوَقَسمَ  ،فَػَقَسمَ  َسبػْ
 ِقْسمٌ : قَاُلوا ا؟َىذَ  َما: فَػَقاؿَ  ِإلَْيِو، َدفَػُعوهُ  َجاءَ  فَػَلمَّا َظْهَرُىْم، يَػْرَعى وََكافَ  ،َلوُ  َقَسمَ 

: قَاؿَ  َىَذا؟ َما: فَػَقاؿَ   النَِّبيِّ  ِإَلى ِبوِ  َفَجاءَ  فََأَخَذهُ ،  النَِّبيُّ  َلكَ  َقَسَموُ 
 َىاُىَنا ِإَلى أُْرَمى َأفْ  َعَلى اتػَّبَػْعُتكَ  َوَلِكنِّي اتػَّبَػْعُتَك، َىَذا َعَلى َما: قَاؿَ  َلَك، َقَسْمُتوُ 

                                                           
1

 .، للصفاقسي رمحو اهلل(1٥٥) غيث النفع يف القراءات السبع 
 .رمحو اهلل ، أليب نعيم(9/٤99) حلية األولياء وطبقات األصفياء 2
3

 .رمحو اهلل ، أليب نعيم(1/٢٢٤) ء وطبقات األصفياءحلية األوليا 
4

 .لإلمام الذىيب رمحو اهلل، (٤/١1) سًن أعالم النبالء 
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 َيْصُدْقَك، ؛اللَّوَ  َتْصُدؽِ  ِإفْ  :فَػَقاؿَ  اْلَجنََّة، فََأْدُخلَ  فََأُموتَ  َسْهمٍ بِ  َحْلِقوِ  ِإَلى َوَأَشارَ 
، ِقَتاؿِ  ِفي نَػَهُضوا ثُمَّ  َقِلياًل  فَػَلِبُثوا  َسْهمٌ  َأَصابَوُ  َقدْ  ُيْحَملُ   النَِّبيُّ  ِبوِ  فَأُِتيَ  اْلَعُدوِّ
 ثُمَّ  ،َفَصَدَقوُ  اللَّوَ  َصَدؽَ : قَاؿَ  نَػَعْم،: ُلواقَا ُىَو؟ َأُىوَ  : النَِّبيُّ  فَػَقاؿَ  َأَشاَر، َحْيثُ 
َموُ  ثُمَّ ،  النَِّبيِّ  ُجبَّةِ  ِفي  النَِّبيُّ  َكفََّنوُ   ِمنْ  َظَهرَ  ِفيَما َفَكافَ  ،َعَلْيوِ  َفَصلَّى َقدَّ

 َعَلى َشِهيدٌ  اأَنَ  ؛َشِهيًدا فَػُقِتلَ  َسِبيِلكَ  ِفي ُمَهاِجًرا َخَرجَ  َعْبُدؾَ  َىَذا اللَُّهمَّ : َصاَلتِوِ 
  .1(َذِلكَ 

 ِفي ُمَتَطوًِّعا قَػْيسٍ  َعْبدِ  ْبنَ  َعاِمرَ  رَأَيْػَنا َما) :رمحو اهلل قال عمارة بن عبد اهلل
 .2ِمْنُو( َيْخُرجُ  َمنْ  َوَأوَّؿَ  اْلَمْسِجدَ  يَْدُخلُ  َمنْ  آِخرَ  وََكافَ : قَاؿَ  َقطُّ، َمْسِجِدِىمْ 

 عليو، كريما وكاف اْلسفار في المبارؾ ابن صاحب وكاف) رمحو اهلل: أعٌن بن حممد
 ،يناـ أنو ليريني رأسو ليضع ذىب الرـو غزاة في ونحن ليلة ذات كاف :قاؿ

 أناـ كأني الرمح على رأسي ووضعت ،عليو قبضت يدي في برمحي أنا فقلت
 حتى كذلك يزؿ فلم ،صالتو في فأخذ فقاـ ،نمت قد إني فظن :قاؿ ،كذلك

 يا :وقاؿ ،نائم نيأ وظن ،فأيقظني جاء ؛الفجر طلع فلما ،أرمقو وأنا الفجر طلع
 يكلمني ذلك بعد رأيتو ما ؛مني سمعها فلما :قاؿ ،أنم لم إني :فقلت ،محمد

 لو فطنت لما مني ذاؾ يعجبو لم كأنو ،كلها غزاتو من شيء في ليإ ينبسط وال
 .3(منو بالخير أسر قط رجال أر ولم ،مات حتى فيو أعرفها أزؿ فلم ،العمل من

ـُ  اَل  َكافَ  ) وىا ىو مسعر بن كدام رمحو اهلل:   فَػَرغَ  فَِإَذا، اْلُقْرآفِ  ِنْصفَ  يَػْقَرأَ  َحتَّى يَػَنا

                                                           
1

 .(٤0٥١يف صحيح النسائي ) صححو األلباين رمحو اهلل(، و ٤0٥١أخرجو النسائي رمحو اهلل يف سننو ) 
2

 .(٤٢١0) الزىد، ألمحد بن حنبل رمحو اهلل 
 .رمحو اهلل حامت أيب البن ،(٢11/ ٤) والتعديل اجلرح 3
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 ِمْنوُ  َضلَّ  الَِّذي َكالرَُّجلِ  يَِثبُ  ثُمَّ ، َخِفيَفةً  َىْجَعةً  َعَلْيوِ  َىَجعَ  ثُمَّ  ِرَداَءهُ  َلفَّ  ِوْرِدهِ  ِمنْ 
 َفَكَذِلكَ ، اْلِمْحَرابَ  َيْستَػْقِبلُ  ثُمَّ ، َوالطُُّهورُ  السَِّواُؾ، ُىوَ  ِإنََّماوَ ، َيْطُلُبوُ  فَػُهوَ  َشْيءٌ 

 .٤(ِجدِّا َذِلكَ  ِإْخَفاءِ  َعَلى َيْجَهدُ  وََكافَ  ،اْلَفْجرِ  ِإَلى
 ِفي َمِعي فَػَيْدُخلُ  َيِجيءُ  َكافَ ) :كانت تقول عنو زوجتو  انوىذا حسان بن أيب سن

 نَػْفَسوُ  َسلَّ  ؛ِنْمتُ  أَنِّي َعِلمَ  فَِإَذا َصِبيػََّها، اْلَمْرَأةُ  ُتَخادِعُ  َكَما يُيَخاِدُعنِ  ثُمَّ  ِفَراِشي،
 !نَػْفَسكَ  تُػَعذِّبُ  َكمْ  اهلِل، َعْبدِ  أَبَا يَا: َلوُ  فَػُقْلتُ : قَاَلتْ  فَػُيَصلِّي، يَػُقوـُ  ثُمَّ  َفَخَرَج،

َها َأُقوـُ  اَل  رَْقَدةً  َأْرُقدَ  فْ أَ  فَػُيوِشكُ  ،َوْيَحكِ  اْسُكِتي: فَػَقاؿَ  بِنَػْفِسَك، اْرُفقْ   ِمنػْ
 .2(َزَمانًا

ـَ ) وىا ىو داود بن أيب ىند:  ،أحد ِبوِ  يعلم لم سنة َأْربَِعينَ  ِىْند أبي بن َداُود َصا
 السُّوؽ أىل فيظن ،الطَّرِيق ِفي بِوِ  فَيَتَصدَّؽ الدّكاف ِإَلى َويخرج غداه يَْأُخذ َكافَ 

 .3(السُّوؽ ِفي أكل قد أَنو َأىلو ظنوي ،اْلبَػْيت ِفي أكل قد أَنو
 فرحت ؛صائم أنا قاؿ فإف ،صيامو عن أخاؾ تسأؿ ال) بن أدىم:يقول إبراىيم 

 عالمات من وكالىما ،نفسو حزنت ؛صائم غير أنا قاؿ وإف، بذلك نفسو
 .4(الرياء

 اْمَرأَتِوِ  َورَْأسُ  رَْأُسوُ  َيُكوفُ  الرَُّجلُ  َكافَ  ،رَِجااًل  َأْدرَْكتُ  َلَقدْ ) :يقول حممد بن واسع
هِ  َتْحتَ  َما َبلَّ  َقدْ  َواِحدٍ  ِوَسادٍ  َعَلى  َلَقدْ  َواللَّوِ  اْمَرأَتُُو، ِبوِ  َتْشُعرُ  اَل  ُدُموِعوِ  ِمنْ  َخدِّ

هِ  َعَلى ُدُموُعوُ  فَػَتِسيلُ  الصَّفِّ  ِفي يَػُقوـُ  َأَحُدُىمْ  َكافَ  رَِجااًل  َأْدرَْكتُ    َيْشُعرُ  اَل  َخدِّ

                                                           
1

  .رمحو اهلل ، أليب نعيم(1/٢٤٥) حلية األولياء وطبقات األصفياء 
2

  .رمحو اهلل ، أليب نعيم(١/٤٤1) حلية األولياء وطبقات األصفياء 
3

 .، البن اجلوزي رمحو اهلل(١٢9) ادلدىش 
4

 .(1١١٢9) ٥ أرشيف ملتقى أىل احلديث 
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 .٤(َجْنِبوِ  ىِإلَ  الَِّذي
 َظْهرِهِ  َعَلى اْلُخْبزِ  ِجَرابَ  َيْحِملُ ) وكان زين العابدين علي بن احلسٌن رمحو اهلل:

 .2(َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّبِّ  َغَضبَ  ُتْطِفئُ  السِّرِّ  َصَدَقةَ  ِإفَّ : َويَػُقوؿُ  ،ِبوِ  فَيَتَصدَّؽُ  بِاللَّْيلِ 
 واتاالسم رب بك إىل رضاعباد اهلل إن اإلخالص يصل بك إىل أعلى عليٌن ويصل 

 واألراضٌن، فقط ابتغ وجو اهلل وال شيء سواه، ابتغ بصدق ومراقبة ومداومة.
يف منامو كما  كان يتمىن أن يرى النيب   لرجلوأختم ىذه اخلطبة عباد اهلل بقصة 

 باإلخالص ادلطلوب؟حنن ولكن ىل  ،نتمىن
فأطعمو عشاًء وأكثر  ،معي : تعالفقال ،ألحد الصاحلٌن وذكر لو ذلكالرجل ذىب 

قال  ؛فلما نام واستيقظ ،من :مث قال ،مث عطش الرجل فلم يعطو ماءً  ،ادللح يف الطعام
لو أنك تشتاق  :فقال لو ،ومل ير النيب  اذا رأيت؟ قال رأيت أهنارًا وماًء،م :لو

 .لرأيتو  ؛كاشتياقك ذلذا ادلاء  لرؤية النيب 
 صدق القائل:

 ال شيء. د ..ا فقفماذ ،فمن وجد اهلل
 ال شيءفماذا وجد... ،ومن فقد اهلل

 متى صح منك الود فالكل ىين.... وكل ما فوؽ التراب تراب
      

                                                           
1

  .ن أيب الدنيا رمحو اهلل، الب(١1) اإلخالص والنية 
2

 .رمحو اهلل ، أليب نعيم(١/٤١٥) حلية األولياء وطبقات األصفياء 


