
 



 
 ٣ مفتاح دعوة الرسل

 املقدمة
احلمد هللا وحده ال شريك له، والصالة والسالم على نبينا 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :وبعد

كيتها أمر مهم غفل عنه أمة من الناس، زفإن تربية النفوس وت
ومع انتشار اخلري وكثرة من يسلك طريق االستقامة إال أن البعض 

، وقد انربى هلم يروم الصواب وال جيده وينشد اجلادة ويتيه عنها
الشيطان فاختذ هؤالء مطية ومركبا يسري م يف جلة الرياء والسمعة 

 .والعجب
وخلطورة األمر وعظمه وردت اجلم وأدليت بدلوي ونزعت 
نزعا ال أدعي كماله وحسيب منه اجتهاد مقصر وحمبة اخلري يل 

 .وللمسلمني
أين حنن من [من سلسلة ] السابع عشر[ ءوهذا هو اجلز

 ).مفتاح دعوة الرسل: (حتت عنوان ]!ء؟هؤال
رزقنا اهللا اإلخالص يف القول والعمل، وجعل أعمالنا صوابا 

 .خالصة لوجهه الكرمي ال رياء فيها وال مسعة
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم



 
 ٤ مفتاح دعوة الرسل

 مدخل
مفتاح دعوة الرسل عليهم إن اإلخالص هو حقيقة الدين، و

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه : السالم قال اهللا تعاىل
 .))0F١الدين حنفَاَء

: ، وقال تعاىل))1F٢أَلَا للَّه الدين الْخالص: وقال جل وعال
أَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خلًاالَّذمع نسأَح كُم)2F٣(. 

يا أبا : قالوا. هو أخلصه وأصوبه: قال الفضيل بن عياض
إن العمل إذا كن خالصا ومل يكن : علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال

صوابا مل يقبل، وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت 
أن : والصوابأن يكون هللا، : واخلالصيكون خالصا وصوابا، 

فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه : تعاىلعلى السنة، مث قرأ قوله يكون 
 .))3F٤فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه : وقال اهللا تعاىل
ِسنحم وهو)4F٥(. 
أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إميانا  :ابن كثريقال 

(واحتسابا
5F

٦(. 
                                     

 .٥: سورة البينة، اآلية )١(
 .٣: سورة الزمر، اآلية )٢(
 .٢: سورة امللك، اآلية )٣(
 .١١٠: آليةسورة الكهف، ا )٤(
 .١٢٥: سورة النساء، اآلية )٥(
 .١/٥٦٠تفسري ابن كثري  )٦(



 
 ٥ مفتاح دعوة الرسل

 .إخالص القصد والعمل هللا: فإسالم الوجه
 .وسنته متابعة رسوله : واإلحسان فيه

أما حال من قصد غري وجه اهللا عز وجل فقد قال عنهم جل 
 وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه: وعال يف حمكم كتابه

، وهي األعمال اليت كانت على غري السنة أو أريد ))6F١هباًء منثُورا
(ا غري وجه اهللا

7F

٢(. 
أنا أغىن الشركاء : قال اهللا تعاىل«: وعن أيب هريرة مرفوعا

عن الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته 
 .)8F٣(»وشركه

من صلى يرائي فقد أشرك، من صام يرائي فقد «: وقال 
 .)9F٤(»رك، ومن تصدق يرائي فقد أشركأش

مسعت رسول اهللا : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
 إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن «: يقول

كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فجرته إىل ما هاجر 

 .)10F٥(»إليه

                                     
 .٢٣: سورة الفرقان، اآلية )١(
 .٩٣مدارج السالكني، ص  )٢(
 .رواه مسلم )٣(
 .رواه أمحد )٤(
 .متفق عليه )٥(



 
 ٦ مفتاح دعوة الرسل

 :أخي املسلم
إن اإلخالص أهم أعمال القلوب املندرجة يف تعريف اإلميان، 

عموما آكد وأهم من  وأعظمها قدرا وشأنا، بل إن أعمال القلوب
 .أعمال اجلوارح

: اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عن األعمال القلبية ل شيخويق
ورسوله،  وهي من أصول اإلميان وقواعد الدين، مثل حمبة اهللا

والتوكل على اهللا، وإخالص الدين هللا، والشكر له، والصرب 
علىحكمه، واخلوف منه، والرجاء له، وهذه األعمال مجيعها 

(واجبة على مجيع اخللق باتفاق أئمة الدين
11F

١(. 
وودت أنه لو : وألمهية ذلك وعظم أمره قال أحد العلماء

مقاصدهم يف  كان من الفقهاء من ليس له شغل إال أن يعلم الناس
دريس يف أعمال النيات ليس إال، فإنه ما أتى تأعماهلم، ويقعد لل

 .على كثري من الناس إال من تضييع ذلك
وحىت هذا العلم الذي ينفع اهللا به البالد والعباد إذا مل يكن 
صاحبه صادق اإلخالص هللا عز وجل يف طلبه مث يف بذله فإنه متوعد 

من تعلم علما مما «: حيث قال يوم القيامة على لسان رسوله 
يبتغى به وجه اهللا عزوجل، ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من 

 .)12F٢(»يوم القيامة  -يعين رحيها-الدنيا مل جيد عرف اجلنة 

                                     
 .١٠/٥جمموع الفتاوى  )١(
 .رواه أبو داود )٢(



 
 ٧ مفتاح دعوة الرسل

واهللا عز وجل مطلع على السرائر وما ختفي األنفس، ال ينظر 
إىل الصور، وما ملكت اليد؛ فهو صاحب الفضل ومسدي النعم، 

نظر إىل ما يف داخل الصدور من اإلميان به والتصديق ولكنه ي
 .برساالته والعمل مبقتضى ذلك

قال : عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر رضي اهللا عنه قال
إن اهللا ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم، «: رسول اهللا 

 .)13F١(»ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
ملة كل حظ من واألحاديث يف هذا الباب كثرية، وباجل

إذا  -قل أم كثر–حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ومييل إليه القلب 
 .تطرق إىل العمل تكدر به صفوه وزال به إخالصه

 شهواته قلما ينفك يفواإلنسان مرتبط يف حظوظه منغمس 
فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من 

(هذه األجناس
14F

٢(. 
على صفة وهو  عمالًن يري الناس أنه يعمل هو أ: والرياء

يضمر يف قلبه صفة أخرى، فهو مستحق للذم والعقاب، وال ثواب 
 .له إال فيما خلصت فيه النية هللا تعاىل

الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هلا : احلافظقال 
 .فيحمدونه عليها

                                     
 .رواه مسلم )١(
 .٤/٤٠٠اإلحياء  )٢(



 
 ٨ مفتاح دعوة الرسل

والفرق بينه وبني السمعة، أن الرياء ملا يرى من العمل، 
ملا يسمع كالقراءة والوعظ والذكر،  والسمعةالصالة والصدقة، ك

ويدخل يف ذلك التحدث به، وهو البحر الذي ال ساحل له وقل أن 
غري وجه اهللا، أو نوى شيئًا إىل غري اهللا  بعلمهينجو منه، فمن أراد 

وطلب اجلزاء منه فقد أشرك يف نيته وإرداته، واإلخالص أن خيلص 
(اله وإرادته ونياتههللا يف أقواله وأفع

15F

١(. 
يتصور أن يشوبه غريه، فإذا صفا عن  واعلم أن كل شيء

: شوبه وخلص عنه مسي خالصا ويسمى الفعل املصفى املخلص
(إخالصا

16F

٢(. 
 .استواء أعمال العبد يف الظاهر والباطن اإلخالص: وقيل

 .أن يكون ظاهره خريا من باطنه: والرياء
 .طنه أعمر من ظاهرهأن يكون با: والصدق يف اإلخالص

نسيان رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق، : اإلخالص: وقيل
(ومن تزين للناس مبا ليس فيه سقط من عني اهللا

17F

٣(. 
وجتمع املرائي به مخسة أقسام، وهي جمامع ما يتزين به العبد 

 :للناس
وذلك بإظهار النحول  :الرياء يف الدين بالبدن: القسم األول

على أمر الدين  بذلك شدة االجتهاد وعظم احلزنوالصفار ليوهم 
                                     

 .٢٦٤ب التوحيد، البن قاسم، صحاشية كتا )١(
 .٤/٤٠٠اإلحياء  )٢(
 .٩٥مدارج السالكني، ص  )٣(



 
 ٩ مفتاح دعوة الرسل

وغلبة خوف اآلخرة، وليدل بالنحول على قلة األكل، وبالصفار 
على سهر الليل وكثرة االجتهاد وعظم احلزن على الدين، وكذلك 
يرائي بتشعيث الشعر ليدل به على استغراق اهلم بالدين، وعدم 

وإغارة  التفرغ لتسريح الشعر، ويقرب من هذا خفض الصوت
العينني وذبول الشفتني، ليستدل بذلك على أنه مواظب على 
الصوم، وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته أو اجلوع هو 

 .الذي ضعف قوته
فبتشعيث شعر الرأس  أما اهليئة: الرياء باهليئة والزي: الثاين

وإطراق الرأس يف املشي واهلدوء يف احلركة وإبقاء أثر السجود على 
 .الوجه

فمنهم من يطلب املرتلة عند : على طبقات واملراءون بالزي
الوسخة القصرية  اخلرقةأهل الصالح بإظهار الزهد فيلبس الثياب 

الغليظة لريائي بغلظها ووسخها وقصرها وخترقها أنه غري مكترث 
 .بالدنيا

، فمراءام بالتبختر واالحتيال وحتريك اليدين وأما أهل الدنيا
ألخذ بأطراف الذيل وإدرادة العطفني ليدلوا وتقريب اخلطى وا

 .بذلك على اجلاه واحلشمة
بالوعظ والتذكري  ورياء أهل الدين: الرياء بالقول: الثالث

والنطق باحلكمة وحفظ األخبار واآلثار ألجل االستعمال يف 
احملاورة، وإظهار لغزارة العلم، وداللة على شدة العناية بأحوال 

الناس، واألمر باملعروف بالذكر يف حمضر  السلف، وحتريك الشفتني



 
 ١٠ مفتاح دعوة الرسل

لنهي عن املنكر مبشهد اخللق، وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار او
األسف على مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت يف الكالم 
وترقيق الصوت بقراءة القرآن، ليدل بذلك على اخلوف واحلزن، 

ي احلديث وادعاء حفظ احلديث ولقاء الشيوخ والدق على من يرو
ببيان خلل يف لفظه، ليعرف أنه بصري باألحاديث، واملبادرة إىل أن 
احلديث صحيح أو غري صحيح إلظهار الفضل فيه، واادلة على 
قصد إفحام اخلصم يظهر للناس قوته يف علم الدين، والرياء بالقول 

 .كثري وأنواعه ال تنحصر
ر واألمثال ، فمراءام بالقول حبفظ األشعاوأما أهل الدنيا

لألغراب على أهل  والتفاصح يف العبارات وحفظ النحو الغريب
 .الفضل وإظهار التودد إىل الناس الستمالة القلوب

كمراءاة املصلي بطول القيام ومد : الرياء بالعمل: الرابع
الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس، وترك االلتفات 

 واليدين، وكذلك بالصوم وإظهار اهلدوء والسكون وتسوية القدمني
والغزو واحلج وبالصدقة وبإطعام الطعام، وباإلخبات يف املشي عند 
اللقاء كإرخاء اجلفون وتنكيس الرأس والوقار يف الكالم حىت أن 
املرائي قد يسرع يف املشي إىل حاجته فإذا اطلع عليه أحد من أهل 

إىل العجلة  خوفًا من أن ينسبه الرأسالدين رجع إىل الوقار وإطراق 
وقلة الوقار، فإن غاب الرجل عاد إىل عجلته، فإذا رآه عاد إىل 
خشوعه ومل حيضره ذكر اهللا حىت يكون جيدد اخلشوع له، بل هو 



 
 ١١ مفتاح دعوة الرسل

الطالع إنسان عليه خيشى أن ال يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء 
 .الصاحلني

 :املراءاة باألصحاب والزائرين واملخالطني: اخلامس
عاملًا من العلماء ليقال إن فالنا قد  يستزيرلف أن كالذي يتك

لريى أنه لقي شيوخا كثرية  الشيوخزار فالنا، وكالذي ذكر 
واستفاد منهم فيباهي بشيوخه، ومباهاته ومراءاته تترشح منه عند 

من لقيت من الشيوخ؟ وأنا قد لقيت فالنا : خماصمته، فيقول لغريه
 .جيري جمراهوخدمت الشيوخ وما  دودرت البال

، وكلهم يطلبون بذلك اجلاه املراءونفهذه جمامع ما يرائي به 
ومنهم من يقنع حبسن االعتقادات فيه، . واملرتلة يف قلوب العباد

فكم من راهب انزوى إىل ديرة سنني كثرية وكم من عابد اعتزال 
ة جبل مدة مديدة، وإمنا خبأته من حيث علمه بقيام جاهه يف مإىل ق

ق، ولو عرف أم نسبوه إىل جرمية يف ديره أو صومعته قلوب اخلل
لتشوش قلبه ومل يقنع بعلم اهللا برباءة ساحته، بل يشتد لذلك غمه 
ويسعى بكل حيلة يف إزالة ذلك من قلوم مع أنه قد قطع طمعه 
من أمواهلم ولكنه حيب جمرد اجلاه فإنه نوع قدرة وكمال يف احلال 

به إال اجلهال ولكن أكثر الناس  وإن كان سريع الزوال ال يغتر
 .جهال

ومن املرائني من ال يقنع بقيام مرتلته بل يلتمس من ذلك 
 .إطالق اللسان بالثناء واحلمد



 
 ١٢ مفتاح دعوة الرسل

 .من يريد انتشار الصيت يف البالد لتكثر الرحلة إليه ومنهم
شفاعته وتنجز  لقبلمن يريد االشتهار عند امللوك : ومنهم

 .ك جاه عند العامةاحلوائج على يده فيقوم له بذل
من يقصد التوصل بذلك إىل مجع حطام وكسب مال  ومنهم

ولو من األوقاف وأموال اليتامى وغري ذلك من احلرام، وهؤالء شر 
طبقات املرائني الذين يراءون باألسباب اليت ذكرناها، فهذه حقيقة 

(الرياء وما به يقع الرياء
18F

١(. 
فَويلٌ للْمصلِّني : وقد توعد اهللا عز وجل املرائني فقال تعاىل

ويمنعونَ * الَّذين هم يراُءونَ * الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ * 
يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تبطلُوا : وقال تعاىل... ))19F٢الْماعونَ

الَهم قفني يالْأَذَى كَالَّذو نبِالْم كُمقَاتدص  نمؤلَا ياسِ ورِئَاَء الن
 .))20F٣بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ

 : وأسباب الرياء وبواعثه ترجع إىل ثالثة أصول هي
 .حب لذة احلمد والثناء من الناس: األول
 .الفرار من الذم: الثاين

 .الطمع فيما يف أيدي الناس من مال وجاه وغريه: الثالث
نسان وتأخذ بيد من وافقها فقد وألن هذه البواعث تطرق اإل

من الرياء خلفائه وعدم ظهوره، بل وجهل بعض الناس  حذرالنيب 
                                     

 .باختصار ٣/٣١٤اإلحياء  )١(
 .٧-٤: سورة املاعون، اآليات )٢(
 .٢٦٤: سورة البقرة، اآلية )٣(



 
 ١٣ مفتاح دعوة الرسل

أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم «: عن أيب سعيد مرفوعا. بأمره
: بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا» ؟عندي من املسيح الدجال

 .»الشرك اخلفي«
هللا، وألن صاحبه وقد مساه خفيا ألنه عمل قلب ال يعلمه إال ا

قصد به غريه، أو شكه فيه بتزيني صالته ييظهر أن عمله هللا، وقد 
 .ألجله

كنا نعد الرياء على عهد رسول : قال شداد بن أوسوعن 
(الشرك األصغر اهللا 

21F

١(. 
وأما الشرك األصغر فكيسري الرياء، والتصنع : قال ابن القيم

وهذا من   وشئتللخلق واحللف بغري اهللا وقول الرجل ما شاء اهللا
اهللا ومنك، وما يل إال اهللا وأنت، وأنا متوكل على اهللا وعليك، 
ولوال اهللا وأنت، وقد يكون هذا أكرب حبسب حال قائله ومقصده، 

(وال خالف أن اإلخالص شرط لصحة العمل وقبوله
22F

٢(. 
فالسجود، والعبادة، والتوكل، واإلنابة، : وقال رمحه اهللا تعاىل

والتحسب، والتوبة، والنذر، واحللف،  والتقوى، واخلشية،
والتسبيح، والتكبري، والتهليل، والتحميد، واالستغفار، وحلق الرأس 
خضوعا وتعبدا، والطواف بالبيت، والدعاء، كل ذلك حمض حق 

(اهللا، وال ينبغي لسواه من ملك مقرب وال نيب مرسل
23F

٣(. 
                                     

 .رواه ابن جرير وغريه، وصححه احلاكم )١(
 .٢٦٧حاشية كتاب التوحيد، ص  )٢(
 .١٨٠اجلواب الكايف، ص  )٣(



 
 ١٤ مفتاح دعوة الرسل

هذا إذا كان ال جيوز مللك مقرب وال نيب مرسل فما بالك 
مبن يصرف بعضا من ذلك أو يسريه رياء ملن يرى من رؤسائه 

 !ومسعة ملن يسمع من أقاربه أو معارفه وجريانه؟!! ومدرائه
 :أخي املسلم

رضي اهللا عنه  علي بن أيب طالبللمرائي عالمات ذكرها 
يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا : للمرائي ثالث عالمات: بقوله

(إذا أثىن عليه وينقص إذا ذم كان يف الناس، ويزيد يف العمل
24F

١(. 
  إذا السر واإلعالن يف املؤمن استوى

 فقد عز يف الدارين وستوجب الثنا 
  فإن خالف اإلعالن سرا فما له

 على سعيه فضل سوى الكد العنا 
إن الناس يسمونين : فقالشقيق بن إبراهيم وسأل رجل 

 : يقصاحلًا فكيف أعلم أين صاحل أو غري صاحل؟ فقال شق
أظهر سرك عند الصاحلني فإن رضوا به فاعلم أنك : أوالً

 .صاحل، وإال فال
 .أعرض الدنيا على قلبك، فإن ردها فاعلم أنك صاحل: ثانيا
اعرض املوت على نفسك، فإن متنيته فاعلم أنك صاحل، : ثالثًا

 .وإال فال
ال  لكيفإذا اجتمعت فيك هذه الثالثة فتضرع إىل اهللا تعاىل 

                                     
 .٣/٣١٣اإلحياء  )١(



 
 ١٥ مفتاح دعوة الرسل

(رياء يف عملك فيفسد عليك أعمالكيدخل ال
25F

١(. 
فهذا سعى .. وكثر حديث النفس يف االس مباهاة ورياء

فتراه يذكر قصته من أول يوم وما واجهه من عقبات : لبناء مسجد
 !؟وصعوبات وكيف تعب وشقي حىت أمت األمر كله 

واآلخر يتحدث عن صدقته وأنه يوصلها لأليتام بنفسه 
حظ النفس وأنه ذهب يف احلر الشديد  وحيكي ما رأى على سبيل

 !!ودخل أحياء موحشة
وتلك تتحدث عن جهدها يف الدعوة وكم شريطًا اشترت 

 !!وكم كتابا وزعت
 !!وهكذا يكن اللسان يف كثري من االس وباالً على صاحبه

بأعمال ظاهرة للناس فتراه يتصنع التعب وضيق  ليوأما من ابت
!! جني وأن مهوم اإلسالم على ظهرهالوقت وكثرة الداخلني واخلار

 !!ولقد قارب الفالح ولكن الشيطان أىب..فسبحان اهللا ما أجهله
  يهوى الثناء مربز ومقصر

 حب الثناء طبيعة اإلنسان           
آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إىل نفسه : قال بعضهم

ام باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن مل يتهم نفسه على دو
(األوقات فهو مغرور

26F

٢(. 

                                     
 .١/٢٤تنبيه الغافلني  )١(
 .٩٩مدارج السالكني، ص  )٢(



 
 ١٦ مفتاح دعوة الرسل

ال شيء أفسد لألعمال من العجب ورؤية : ابن القيمقال 
النفس وال شيء أصلح هلا من شهود العبد منة اهللا وتوفيقه 

(واالستعانة به واالفتقار إليه وإخالص العمل له
27F

١(. 
 :أخي احلبيب

إن العمل بغري إخالص وال اقتداء كاملسافر ميأل جرابه رمالً 
(ينفعه يثقله وال

28F

٢(. 
ويف العمل القليل اخلالص لوجه اهللا عز وجل بركة وأجر 

 .عظيم
ألن تصلي ركعتني يف خلوة ختلصهما : سري السقطيقال 

 .خري لك من أن تكتب سبعني حديثًا أو سبعمائة بعلو
يف إخالص ساعة جناة األبد ولكن اإلخالص : وقال بعضهم

 .عزيز
(خالصالعلم بذر والعمل زرع وماؤه اإل: ويقال

29F

٣(. 
ومن مثرات اإلخالص وصدق التوجه إىل اهللا عز وجل ما نراه 

 .يف حال السلف رمحهم اهللا
ما أخلص عبد هللا أربعني يوما إال أنبت : قال سفيان بن عيينة

اهللا احلكمة يف قلبه نباتا، وأنطق لسانه ا، وبصره عيوب الدنيا 
                                     

 .٦٤الفوائد، ص  )١(
 .٢/٢٦٢اموعة السعدية  )٢(
 .٤/٣٩٩اإلحياء  )٣(



 
 ١٧ مفتاح دعوة الرسل

(داءها ودواءها
30F

١(. 
وجل  الص وجه اهللا عزهذا إذا كان هدفه من هذا اإلخ

فإا حينئذ . وليس هلدف أن ينبت اهللا يف قلبه احلكمة أو غريها
ومن قصد اهللا وجده، ومن ميم حنو .. تنصرف إىل اجلهة والقصد

 !!هدف كاحلكمة أو هدف آخر فإن إخالصه ينثلم
جاهد نفسه يوما بعد آخر وشهرا بعد شهر فإن اهللا عز  نوم

واالنقطاع له وجيعل له نفعا ولعمله  وجل ييسر له أمر اإلخالص
 .قبوالً

عمل باطن : واملأمور به أمران :ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 
وهو إخالص الدين هللا، وعمل ظاهر وهو ما شرعه اهللا لنا من 
واجب ومستحب، وخلق كثري يعبدون غري اهللا، وخلق كثري 

ليس خالصا  يبتدعون عبادة مل يأذن ا اهللا، وكثري من الناس عملهم
ضالل يشرعون دينا مل يأذن به  يعة اهللا، مبتدعةرهللا، وال موافقًا لش

 .اهللا
ما بال كالم السلف أنفع من كالمنا؟ : سئل محدون القصار

اإلسالم، وجناة النفوس، ورضا الرمحن، وحنن  لعزألم تكلموا : قال
(نتكلم لعز النفوس، وطلب الدنيا ورضا اخللق

31F

٢(. 
رة وجتهزوا هلا وعملوا لإلسالم وبذلوا له فكان استعدوا لآلخ

                                     
 .٧/٢٨٧حلية األولياء  )١(
 .٢/١٢٢صفة الصفوة  )٢(



 
 ١٨ مفتاح دعوة الرسل

يام صفحتها وقل نظريهم وندر هلم النفع والقبول، مث طوت األ
جنسهم، فاهلوى والنفس األمارة والشيطان كل جياذب اإلنسان يف 

وها هو الشيطان يف خداع مع اإلنسان يبحث له عن !! طريق
 .مدخل ويطرق عليه مجيع األبواب

ال يترك الشيطان اإلنسان حىت حيتال له : يادقال احلسني بن ز
من عمله، لعله يكون كثري  خيرببكل وجه، فيستخرج منه ما 

ما كان أحلى الطواف الليلة، أو يكون صائما : الطواف، فيقول
ما أثقل السحور، وما أشد العطش، فإن استطعت أن ال : فيقول

ما أبلغه : قالوا تكون حمدثًا وال متكلما وال قارئًا، إن كنت بليغا
وأحسن حديثه وأحسن صوته، فيعجبك ذلك فتنتفخ وإن مل تكن 

ليس حيسن حيدث، وليس صوته حبسن، أحزنك وشق : بليغا قالوا
عليك، فتكون مرائيا، إذا جلست فتكلمت ومل تبال من ذمك ومن 

(مدحك من اهللا فتكلم
32F

١(. 
ن وعليك بإخالص النية وصدق االلتجاء إىل اهللا عز وجل فإ

ما : يف ذلك فالح الدارين، حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه
فإن : أجاهده، قال: تصنع بالشيطان إذا سول لك اخلطايا؟ قال

هذا : قال.. أجاهده: قال.. فإن عاد: أجاهده، قال: عاد، قال
أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما . يطول

هذا يطول عليك، ولكن : هدي، قالده جرأكابده، وأ: تصنع؟ قال
                                     

 .٨/٩١حلية األولياء  )١(



 
 ١٩ مفتاح دعوة الرسل

(استعن بصاحب الغنم يكفه عنك
33F

١(. 
 :أخي احلبيب

من مداخل الشيطان العجب وهو الدرجة األوىل يف سلم 
الكرب والعياذ باهللا، والعجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع 

 .نسيان إضافتها إىل املنعم
فمن الناس من يعجب بصحته وقوته : والعجب أنواع

ناسب إعضائه وحسن صورته، فليعلم أن ذلك من نصيب الدود وت
ألطوفن «: وأن كل من عليها فان، وقد قال سليمان عليه السالم

» الليلة على مائة امرأة كل منهن تنجب فارسا جياهد يف سبيل اهللا
ومل يقل إن شاء اهللا، فلم تنجب منهن إال واحدة ولدت نصف 

ن شاء اهللا جلاهدوا يف سبيل لو قال إ«: طفل، قال رسول اهللا 
 .)34F٢(»اهللا

ومن الناس من يعجب بعقله واستكشافه لبطائن األمور الدينية 
والدنيوية، ومثرة هذا العجب أن جتده مستبدا برأيه مستجهالً لغريه 
معرضا عن مساع آراء اآلخرين، فليفكر هذا العاقل فيما لو ابتاله 

 .اهللا مبرض يف دماغه جلن عقله وطار لبه
وذهب فكره، فليحمده اهللا على العافية وليشكره على النعمة، 
ومن الناس من يعجب بنسبه ويظن أنه ناج ال حمالة، أليس هو ابن 

                                     
 .٣٧تلبيس إبليس، ص  )١(
 .متفق عليه )٢(



 
 ٢٠ مفتاح دعوة الرسل

فالن؟ فليعلم هذا الغافل أن من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه، 
اعملي فإين ال : يا فاطمة«نادى أقرب الناس إليه  وأن النيب 

 .)35F١(»أغين عنك من اهللا شيئًا
ومن الناس من يعجب بكثرة أوالده وأهله وعشريته، وهذا 

* وأُمه وأَبِيه * يوم يفر الْمرُء من أَخيه : يكفيه قول اهللا تعاىل
 نِيهبو هتباحصو *نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل)36F٢(... 

الك، ويهرب منك يف فأي عجب مبن يتركك يف أشد أحو
 أحرج أوقاتك؟

يا أَيها : ومن الناس من يعجب مباله وغناه، فليقرأ قوله تعاىل
يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اُء إِلَى اللَّهالْفُقَر متأَن اسالن)37Fوقول .. )٣

أمر  بينما رجل يتبخر يف حلة قد أعجبته نفسه إذ«: رسوله 
 .)38F٤(»خذته، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامةاهللا األرض فأ

ومن الناس من يعجب بعبادته، وهذا إمنا أوتى من جهله، ألنه 
 ال يدري أقبلت عبادته أم ال؟

وأما اإلخالص فهو حقيقة : ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 
: هو االستالم هللا ال لغريه كما قال تعاىل] اإلسالم[اإلسالم إذ 

م اللَّه برا ضلَملًا سجرونَ وساكشتكَاُء مرش يهلًا فجثَلًا ر
                                     

 .يهمتفق عل )١(
 .٣٧-٣٤: سورة عبس، اآليات )٢(
 .١٥: سورة فاطر، اآلية )٣(
 .متفق عليه )٤(



 
 ٢١ مفتاح دعوة الرسل

 .))39F١لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلًا
فمن مل يستلم هللا فقد استكرب ومن استسلم هللا ولغريه فقد 

ضد اإلسالم، واإلسالم ضد الشرك  والشركأشرك، وكل من الكرب 
(والكرب

40F

٢(. 
خيشى اهللا، وكفى باملرء كفى باملرء علما أن : مسروققال 
(بعمله يعجبجهالً أن 

41F

٣(. 
بل هللا احلمد يف األوىل واآلخرة، فله احلمد على نعمة 
اإلسالم، وله احلمد على نعمة اهلداية والتوفيق، وله احلمد أن يسر 

أن  لنا العمل الصاحل، وندعوه عز وجل كما يسر لنا ذلك وفقنا له
يتجاوز  نلوجهه الكرمي، وأ إىل قبول العمل الصاحل اخلالص يوفقنا

يمنونَ علَيك أَنْ عن تقصرينا فهو صاحب اإلحسان العظيم 
 اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملَامإِس لَيوا عنموا قُلْ لَا تلَمأَس

نيقادص متإِنْ كُن انلْإِميل)42F٤(. 
تعرف  من صالح توبتك أن إن: عن عمر رضي اهللا عنه قال

 شكركذنبك، ومن صالح عملك أن ترفض عجبك، ومن صالح 
 .أن تعرف تقصرك

وتأمل فقههم يف الدين وعلمهم بعظمة اهللا عز وجل على 
                                     

 .٢٩: سورة الزمر، اآلية )١(
 .١٠/١٤جمموع الفتاوى  )٢(
 .رواه الدارمي )٣(
 .١٧: سورة احلجرات، اآلية )٤(



 
 ٢٢ مفتاح دعوة الرسل

ألن أبيت نائما : مطرف بن عبد اهللالعباد وحقوقه علىعباده، قال 
(وأصبح معجبامن أن أبيت قائما  وأصبح نادما أحب إيلَّ

43F

١(. 
: أن رجالً سأهلا فقال -رضي اهللا عنها- عائشةوروي عن 

ومىت أعلم : إذا علمت أنك مسيئ، قال: مىت أعلم أين حمسن؟ قالت
 .إذا علمت أنك حمسن: أين مسيئ؟ قالت

كثر اخللق إذا نالوا الرئاسات تغريت أخالقهم : ابن القيمقال 
باألخالق ومالوا إال الكرب وسرعة االنفعال، فمن الغلط أن تطالبه 

اليت كان يعامل ا قبل الرئاسة؛ وخماطبة الرؤساء بالقول اللني 
(خياطب العشائر والقبائل مطلوب شرعا وعقالً وهكذا كان 

44F

٢(. 
وخلوف سلف األمة على أنفسهم ومهابتهم من اهللا عز وجل 

، أدركت ثالثني من صحابة رسول اهللا : ابن أيب مليكةقال 
(سهالنفاق على نف خيافكلهم 

45F

٣(. 
نظر األكياس يف تفسري : سهل بن عبد اهللاوهلذا قال 

أن تكون حركته وسكونه يف سره : اإلخالص، فلم جيدوا غري هذا
 .وعالنيته هللا تعاىل، ال ميازجه شيء ال نفس وال هوى، والدنيا

إحدى اآلفات اليت تفسد األعمال، ولك العباد،  والعجب
أثناء سريهم إىل اهللا تعاىل،  وهو أحد العوارض اليت تعرض للعاملني

فمنهم من يباهي بنفسه أنه تصدق بكذا وكذا، وآخر أنه صلى كذا 
                                     

 .٤/١٠٩السري  )١(
 .٢/٢١٨اموعة السعدية  )٢(
 .٢٥٢تنبيه الغافلني، ص  )٣(



 
 ٢٣ مفتاح دعوة الرسل

أنه يدعو إىل اهللا منذ عشر سنني، وكل ذلك  :وكذا، والثالث
 !!عجب ومباهاة

داء ينايف اإلخالص ويضاده، وجيايف الذل واالفتقار والعجب 
ن العجب جيانب هللا تعاىل، فهو سوء أدب مع اهللا جل جالله كما أ

 .حماسبة النفس، ويعمي عن معرفة أدواء النفس وعيوا
من أراد أن يكسر العجب فعليه : أبو الليث السمرقنديقال 

 :بأربعة أشياء
أن يرى التوفيق من اهللا تعاىل، فإذا رأى التفويق من اهللا : أوهلا

 .تعاىل فإنه يشغل بالشكر ومل يعجب بنفسه
ماء اليت أنعم اهللا ا عليه فإذا نظر يف أن ينظر إىل النع: الثاين

 .نعمائه اشتغل بالشكر عليها واستقل عمله ومل يعجب به
القبول ف أن ال يتقبل منه، فإذا اشتغل خبوف اأن خي :الثالث

 .ال يعجب بنفسه
أذنب قبل ذلك، فإن خاف أن  اليتأن ينظر يف ذنوبه : الرابع

يف يعجب املرء ترجح سيئاته على حسناته فقد قل عجبه، وك
وإمنا يتبني عجبه  ؟بعمله وال يدري ماذا خيرج من كتابه يوم القيامة

(وسروره بعد قراءة الكتاب
46F

١(. 
العجب أن ترى عندك شيئًا عند : عبد اهللا بن املباركقال 

(غريك
47F

٢(. 
                                     

 .٢٥٢لغافلني، ص تنبيه ا )١(
 .٨/٤٧السري  )٢(



 
 ٢٤ مفتاح دعوة الرسل

وهذا أصل مرض إبليس حيث قال اهللا تعاىل قاصا اعتراضه 
قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي  :على السجود آلدم عليه الصالة والسالم

، فأعجبت املسكني نفسه حيث ظن ))48F١من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ
أن النار خري من الطني، فأورثه ذلك العجب خسران األبد، والعياذ 

 .باهللا
إِنما أُوتيته علَى : وهذا قارون أعجب بنفسه وماله فقال

 .فأهلكه اهللا تعاىل حيث خسف به األرض، ))49F٢علْمٍ عندي
وكثريا ما يقرن الناس بني : ابن تيميةيقول شيخ اإلسالم 

الرياء والعجب، فالرياء من باب اإلشراك باخللق والعجب من باب 
إِياك : اإلشراك بالنفس، وهذا حال املستكرب فاملرائي ال حيقق قوله

دبعنواملعجب ال حيقق قوله :اإِيونيعتسن كفمن حقق قوله :
دبعن اكإِي خرج عن الرياء، ومن حقق قوله :نيعتسن اكإِيو 

(خرج عن اإلعجاب
50F

٣(. 
يعمى عليه كثري من : جيمع العجب خصاالً شىت: احملاسيبقال 

ذنوبه، وينسى مما مل يعم عليه منها أكثر، وما ذكر منها كان له 
، وقوله بغري احلق، وخيرجه ذلك إىل أخطاؤه مستصغرا وتعمى عليه

الكرب والتعظيم على العباد، ويغتر باهللا عز وجل ويدل عليه بعلمه 
فحينئذ ينقطع عن اهللا  وجللى ربه عز ع وعمله، حىت كأن له منة

                                     
 .١٢: سورة األعراف، اآلية )١(
 .٧٨: سورة القصص، اآلية )٢(
 .١٠/٢٧٧الفتاوى  )٣(



 
 ٢٥ مفتاح دعوة الرسل

عز وجل عصمته، ويكله إىل نفسه فريى أنه من احملسنني وهو عند 
(اهللا من الظاملني الفاسقني

51F

١(. 
أن العلم  أن يعلم :يف نفي اإلعجاب هوطريق: وويالنقال 

فضل من اهللا تعاىل، ومنة عارية فإن هللا تعاىل ما أخذ، وله ما أعطى، 
وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن ال يعجب بشيء مل 

(خيترعه وليس مالكًا له، وال على يقني من دوامه
52F

٢(. 
 :أخي املسلم

وإن ظهر لك مثل  كل عملك الذي تقدمه قليل يف جنب اهللا
: عون فأمجع على قلبك اخلوف والرجاء، وتذكر قول ابن.. اجلبال

وال تأمن ! ال تدري أيقبل منك أم ال؟ فإنكال تثق بكثرة العمل 
إن عملك مغيب عنك ! ذنوبك فإنك ال تدري أكفرت عنك أم ال؟

(كله
53F

٣(. 
يف تغييب خامتة العمل عن العبد حكمة بالغة : ابن بطالقال 

لطيف، ألنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان  وتدبري
(هالكًا ازداد عتوا، فحجب عنه

54F

٤(. 
رضي اهللا عنها رأت رجالً  عائشةيروي أن  وكان احلسن

ال أبعد اهللا : إنه صاحل، فقالت: ما بال هذا؟ فقالوا: متماوتا فقالت
                                     

 .٣٣٧الرعاية، للمحاسيب، ص  )١(
 .١/٥٥اموع  )٢(
 .٢١١جامع العلوم واحلكم، ص  )٣(
 .١١/٣٣٠فتح الباري  )٤(



 
 ٢٦ مفتاح دعوة الرسل

غريه، كان عمر رضي اهللا عنه أصلح منه، وكان إذا مشى أسرع، 
ذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، فدعوا التصنع فإن اهللا ال يقبل وإ

 .نع عمالًصمن مت
أفضل الزهد، : وروي عن بعض الصاحلني أنه كان يقول

من تزين للناس مبا ال يعلمه اهللا منه شانه : إخفاء الزهد، وكان يقول
(ذلك

55F

١(. 
وداء الرياء ليس يف احلياة فحسب بل قد يصاحب أناسا بعد 

 .املوت
حيب  قد يكون الرجل مرائيا بعد موته،: بشر بن احلارثقال 

(أن يكثر اخللق يف جنازته
56F

٢(. 
موته من دون  دبل وبعضهم حيب أن يكون طاغوتا يعبد بع

وجتميله واختيار ] ضرحيه[اهللا؛ فهو يسارع يف آخر حياته إىل بناء 
 يف الصناع املهرة لبنائه خمالفًا  أمر اهللا عز وجل وأمر رسوله 

 !!التحذير من ذلك والنهي عنه
ليس على النفس شيء : وما أحسن قول سهل بن عبد اهللا
(أشق من اإلخالص ألنه ليس هلا فيه نصيب

57F

٣(. 
هاك أيها القارئ جوهرة من جواهر شيخ اإلسالم ابن تيمية و

وهو يصور للمرائي سقوط ما يسعى إليه وافت ما يبحث عنه 
                                     

 .١١/٣٣٠فتح الباري  )١(
 .١٠/٤٧٣السري  )٢(
 .٢١امع العلوم واحلكم، ص ج )٣(



 
 ٢٧ مفتاح دعوة الرسل

 ...!حتصيله غري مطلوبرضا الناس غري مقدور و:حيث قال
وهل له كتاب اهللا !! ومن ذا الذي يقدر على إرضاء الناس

ما حيث على السعي لتحصيل هذا الرضا  ورسنة رسوله 
وإِنْ تطع : بل إن أكثر الناس كما قال اهللا تعاىل عنهم! والقبول؟

بِيلِ اللَّهس نع لُّوكضضِ يي الْأَرف نم أَكْثَر)58F١( ،اسِ والن ا أَكْثَرم
نِنيمؤبِم تصرح لَوو)59F٢(. 

وهذا حبد ذاته جيعل اإلنسان يركن إىل عزيز جبار ويلجأ إىل 
فإن .. فاطر السموات واألرض بعيدا عن حتصيل رضا فالن وعالن

 .رضي اهللا عنك فأنت يف خري وإىل خري
ن تزينت هلم بالصوم فلم ترهم يرفعو: الفضيل بن عياضقال 
تزينت هلم تزينت هلم باقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسا  بك رأسا 

(بشيء بعد شيء، إمنا هو حلب الدنيا
60F

٣(. 
إن كان الرجل مجع القرآن وما يشعر به جاره، : احلسنوقال 

وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثري وما يشعر به الناس، وإن كان 
ه الزوار وما يشعر به، الرجل ليصلي الصالة الطويلة يف بيته وعند

ظهر األرض من عمل يقدرون ولقد أدركنا أقواما ما كان على 
على أن يعملوه يف سر فيكون عالنية أبدا ولقد كان املسلمون 

إن كان إال مهسا بينهم  جيتهدون الدعاء وما يسمع هلم صوت،
                                     

 .١١٦: سورة األنعام، اآلية )١(
 .١٠٣: سورة يوسف، اآلية )٢(
 .٢/٢٤٠صفة الصفوة  )٣(



 
 ٢٨ مفتاح دعوة الرسل

ا ادعوا ربكُم تضرع:  يقول -عز وجل-وبني رم ذلك أن اهللا 
: وذلك أن اهللا تعاىل ذكر عبدا صاحلًا ورضي قوله فقال ))61F١وخفْيةً
ايفاًء خنِد هبى رادإِذْ ن)62F٢(. 

(املخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته: قال يعقوب
63F

٣(. 
وانظر إىل كرم اهللا عز وجل وجوده ملن أخلص له عمله 

 !!أهلها وراءهخرة وخلف الدنيا ووصدق يف توجهه واستقبل اآل
إذا كان العبد خملصا له اجتباه ربه، فيحيي : يقول ابن تيمية

 قلبه، واجتذبه إليه، فيتصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء
والفحشاء، وخياف من حصول ضد ذلك، خبالف القلب الذي مل 
خيلص هللا، فإنه يف طلب وإرداة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له، 

(ن أي نسيم مر بعطفهويتشبث مبا يهواه، كالغص
64F

آماله، فتارة  )٤
تيجتذبه الصور احملرمة وغري احملرمة، فيبقى أسريا عبدا ملن لو اختذه 
هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة جيتذبه الشرف 

الدرهم  ويستعبدهوالرئاسة، فترضيه الكلمة، وتغضبه الكلمة، 
 .ستعبد القلوبوالدينار، وأمثال ذلك من األمور اليت ت

 يكن خالصا هللا عبدا له، قد صار قلبه معبا لربه وحده ملومن 
ال شريك له، حبيث يكون اهللا أحب إليه من كل من سواه، ويكون 

                                     
 .٥٥: سورة األعراف، اآلية )١(
 .٣: سورة مرمي، اآلية )٢(
 .١٧تزكية النفوس، ص  )٣(
 .أي جبانبه )٤(



 
 ٢٩ مفتاح دعوة الرسل

ذليالً له خاضعا وإال استعبدته الكائنات، واستولت على قلبه 
اء ما ال شالسوء والفح نالشياطني، وكان من الغاوين، وصار فيه م

(ال اهللا، وهذا أمر ضروري ال حيلة فيهيعلمه إ
65F

١(. 
أخلص هللا قلبه وتوجه بقلبه هللا عز وجل،  وتأمل يف حال من

وقد جرت عادة اهللا اليت ال تبدل وسنته اليت : يقول العالمة ابن القيم
من املهابة والنور واحملبة يف قلوب اخللق  ال حتول أن يلبس املخلص

صه ونيته ومعاملته لربه، وإقبال قلوم إليه ما هو حبسب إخال
ويلبس املرائي الالبس ثويب الزور من املقت واملهانة والبغضة ما هو 

 .الالئق به
فاملخلص هلاملهابة واحملبة ولآلخر املقت والبغضاء،وقد شرط 
اهللا لقبول العبادات وصحتها أن تكون خالصة له سبحانه وأن ينوي 

وليس عبادة، يقول اهللا  ا العبد التقرب إىل اهللا وإال كانت عادة
 .))66F٢وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين: تعاىل

إن اهللا ال ينظر إىل «: وثبت يف الصحيحني وغريمها، قال 
 .)67F٣(»صوركم وال إىل أموالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم

فإذا  السهواتو الشبهات ىلوفساد النية يف الغالب مرجعه إ
كثرت الشكوك والشبهات سبب ذلك االحنراف وكذلك إذا كثر 
ورود شهوات على القلب أشرب حبها وأخذ يسعى يف حتقيقها، 

                                     
 .١٠/٢١٦جمموع الفتاوى  )١(
 .٥: سورة البينة، اآلية )٢(
 .اه البخاري ومسلمرو )٣(



 
 ٣٠ مفتاح دعوة الرسل

من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف : وصدق اهللا العظيم
خبا لَا ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمونَ إِلَيس * سلَي ينالَّذ كأُولَئ

لَهم في الَْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا 
 .))68F١يعملُونَ

كاة أمواهلم زقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الذين يدفعون و
إىل السلطان خشية أن تضرب أعناقهم، أو تنتقص حرمام، أو 

خذ أمواهلم، وعن الذين يقومون يصلون خوفًا على دمائهم أو تؤ
حتدث عنهم واصفًا إياهم بالنفاق والرياء مث . أمواهلم أو أعراضهم

عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة، ال يسقط : قال
(الفرض ذه النية

69F

٢(. 
عليك أخي احلبيب جبهادالنفس وإلزامها اجلادة وترك الرياء 

رحم اهللا رجالً مل : صنع للناس فإنك يا ابن آدم كما قال احلسنوالت
 .يغره كثرة ما يرى من الناس

إنك متوت وحدك، وتدخل القرب وحدك، وتبعث : ابن آدم
(!!!وحدك، وحتاسب وحدك

70F

٣(. 
واعلم أخي احلبيب أن من عالمات السعادة والفالح أن العبد 

ا زيد يف عمله زيد يد يف عمله زيد يف تواضعه ورمحته،وكلمكلما ز
زيد يف عمره ونقص من حرصه، وكلما  وكلمايف خوفه وحذره،

                                     
 .١٦، ١٥: سورة هود، اآليتان )١(
 .٢٦/٢٨جمموع الفتاوى  )٢(
 .٢/١٥٥حلية األولياء  )٣(



 
 ٣١ مفتاح دعوة الرسل

زيد يف ماله زيد يف سخائه وبذله، وكلما زيد يف قدره وجاهه زيد 
(يف قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هلم

71F

١(. 
السجود يذهب بالكرب ، والتوحيد يذهب : قال احلسن

(بالرياء
72F

٢(. 
 اهللا عبدا أعطاه ثالثًا ومنعه ثالثًا، إذا أبغض: وقال بعضهم

أعطاه األعمال الصاحلة أعطاه صحبة الصاحلني ومنعه القبول منه، و
(ومنعه اإلخالص فيها، وأعطاه احلكمة ومنعه الصدق فيها

73F

٣(. 
والشهرة اليت يسعى إليها البعض من أهل الدنيا تنايف 

ه على اإلخالص إذا كان اهلدف منها اجلاه وإبراز النفس والتي
اآلخرين، أما إذا أتت طائعة مرغمة فإا من أنواع االبتالء الذي 

 !!حيتاج إىل جهاد ومدافعة حلظوظ النفس
(ما صدق اهللا عبد أحب الشهرة:قال إبراهيم بن أدهم

74F

٤(. 
واعلم أن املؤمن ال يريد بعمله إال اهللا : يابن اجلوزيقول 

لبس األمر فنجاته سبحانه وتعاىل، وإمنا يدخل عليه خفي الرياء في
منه صعبة، ويف احلديث مرفوعا عن يسار قال يل يوسف بن 

تعلمته يف اثنني وعشرين تعلموا صحة العمل من سقمه فإين : أسباط
 .سنة

                                     
 .٢٠١ ،صالفوائد )١(
 .٢١٠التواضع واخلمول، ص  )٢(
 .٤/٣٩٩اإلحياء  )٣(
 .٣/٣٩٣السري  )٤(



 
 ٣٢ مفتاح دعوة الرسل

مسعت بقية بن : ويف احلديث مرفوعا عن إبراهيم احلنظلي قال
تعلمت املعرفة من : مسعت إبراهيم بن أدهم يقول: الوليد يقول
يا : له مسعان، ودخلت عليه يف صومعته فقلت له راهب يقال

.. منذ سبعني سنة: مسعان، منذ كم أنت يف صومعتك هذه؟ قال
: يا حنيفي، وما دعاك إىل هذا؟ قالت: ما طعامك؟ قال: قلت

 .أحببت أن أعلم
فما الذي يهيج من قلبك : قلت.. يف كل ليلة محصة: قال

نعم، : ائك؟ قلتترى الذي حبذ: حىت تكفيك هذه احلمصة؟ قال
إم يأتونين يف كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعيت : قال

ويطوفون حوهلا يعظمونين بذاك، وكلما تثاقلت نفسي عن العبادة 
ذكرا تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا 

أزيدك؟ : قليب املعرفة، فقال يففوقر .. حنيفي جهد ساعة لعز األبد
فرتلت، فأدىل إيل ركوة فيها . انزل عن الصومعة: م، قالنع: قلت

ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك، : فقال يل.. عشرون محصة
يا حنيفي، ما الذي : فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى، فقالوا

وما تصنع به وحنن أحق؟ : من قوته، قالوا: أدىل إليك الشيخ ؟ قلت
عطوين عشرين دينارا فرجعت إىل عشرين دينارا، فأ: قلت. ساوم

 عزأخطأت، لو ساومتهم عشرين ألفًا ألعطوك، هذا : الشيخ فقال
أقبل : يا حنيفي ؟من ال يعبده، فانظر كيف تكون بعز من تعبده

(على ربك
75F

١(. 
                                     

 .١٥٣تلبيس إبليس، ص  )١(



 
 ٣٣ مفتاح دعوة الرسل

 :أخي املسلم
ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء والطمع فيما 

والنار والضب واحلوت، فإذا حدثتك عند الناس إال كما جيتمع املاء 
نفسك بطلب اإلخالص فأقبل على الطمع فاذحبه بسكني اليأس، 
وأقبل على املدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا يف اآلخرة، 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح سهل عليك 

(اإلخالص
76F

١(. 
فإا أبلغ من  تعلموا النية: عن حيىي بن أيب كثري قال

(العمل
77F

٢(. 
النية اردة عن العمل يثاب : -رمحه اهللا-قال ابن تيمية 

عليها، والعمل ارد عن النية ال يثاب عليه، ومن نوى اخلري وعمل 
 .منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل

ومع كثرة مشاغل احلياة وجهل البعض ترى من ال يستحضر 
 !!ه وأكله وشربه ليؤجر عليهاالنية الصاحلة يف نوم

ومما ينبغي التذكري به يف هذا املوضع هو أن اإلخالص إذا 
متكن من طاعة ما فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه اهللا تعاىل، فإننا 
نشاهد أن اهللا تعاىل جيزي اجلزاء الكبري والعطاء العظيم هلؤالء 

 .املخلصني، وإن كانت الطاعة يف ظاهرها يسرية أو قليلة

                                     
 . ١٩٥الفوائد، ص  )١(
 .٣/٣٠٧حلية األولياء  )٢(



 
 ٣٤ مفتاح دعوة الرسل

والنوع الواحد من العمل قد : يقول ابن تيمية يف هذا الشأن
يفعله اإلنسان على وجه يكمل فيه إخالصه وعبوديته هللا، فيغفر اهللا 
به كبائر كما يف حديث البطاقة، فهذه حال من قاهلا بإخالص 
وصدق، كما قاهلا هذا الشخص، وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا 

، ومل يترجح قوهلم على سيئام كما النار كلهم يقولون التوحيد
 .ترجح قول صاحب البطاقة

.. مث ذكر ابن تيمية حديث البغي اليت سقت كلبا فغفر اهللا هلا
فهذه : والرجل الذي أماط األذى عن الطريق فغفر اهللا له، مث قال

سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا، وإال فليس كل 
فاألعمال تتافضل بتفاضل ما يف القلوب . بغي سقت كلبا يغفر هلا

(من اإلميان واإلجالل
78F

١(. 
ويف املقابل جند أن أداء الطاعة بدون إخالص وصدق مع اهللا، 
ال قيمة هلا وال ثواب، بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد، وإن 
كانت هذه الطاعة من األعمال العظام كاإلنفاق يف وجوه اخلري، 

م الشرعي كما جاء يف حديث أيب هريرة وقتال الكفار، ونيل العل
إن أول الناس يقضى يوم «: يقول اهللا مسعت رسول : قال

فما : القيامة عليه رجل استشهد فأيت به، فعرفه نعمه فعرفها، قال
كذبت، ولكنك : قاتلت حىت استشهدت، قال: عملت فيها؟ قال

جريء، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه : قاتلت ليقال
                                     

 .٦/٢١٨منهاج السنة  )١(



 
 ٣٥ مفتاح دعوة الرسل

لقي يف النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأيت به حىت أ
تعلمت العلم : فما عملت؟ قال: فعرفه نعمه فعرفها، قال

عامل، : كذبت، ولكن ليقال: وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال
قارئ، فقد قيل، مث أمر به فسحب على : وقرأت القرآن ليقال

ليه، وأعطاه من وجهه حىت ألقي يف النار، ورجل وسع اهللا ع
ما عملت فيها؟ : صنوف املال، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال

ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، :  قال
جواد، فقد قيل، مث أمر به : كذبت ولكنك فعلت ليقال: قال

 .)79F١(»فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار
وخسران  اإلنسان ومن اخلوف العظيم من تسلط الرياء على

 ..العمل وضياع اجلهد
لو قدرت أن أتطوع حيث ال يراين : حممد بن أسلمقال 

(ملكاي لفعلت خوفًا من الرياء
80F

٢(. 
أعمال القلوب : يقل ابن القيم يف بيان عظم أعمال القلوب

هي األصل، وأعمال اجلوارح تبع ومكملة، وإن النية مبرتلة الروح، 
ء الذي إذا فارق الروح فموات، والعمل مبرتلة اجلسد لألعضا

(أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجلوراح فمعرفة
81F

٣(. 
يف مصادرها ومواردها،  ومن تأمل الشريعة،: ويقول رمحه اهللا

                                     
 .رواه مسلم )١(
 .١٢/٢٠٠السري  )٢(
 .٣/٢٢٤بدائع الفوائد  )٣(



 
 ٣٦ مفتاح دعوة الرسل

علم ارتباط أعمال اجلوارح بأعمال القلوب، وإمنا أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال اجلوارح، وهل مييز املؤمن عن املنافق 

ال مبا يف قلب كل واحد من األعمال اليت ميزت بينهما؟ وعبودية إ
القلب أعظم من عبودية اجلوراح وأكثر وأدوم فهي واجبة يف كل 

(وقت
82F

١(. 
أبو ومن فوائد اإلخالص هللا عز وجل وابتغاء مرضاته ما قاله 

إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس : سليمان الداراين
(والرياء

83F

٢(. 
(ما أحب أن يعرفين بطاعته غريه: العجلي مورققال 

84F

٣(. 
 أخي احلبيب أين حنن من هؤالء؟

ال يشتري زاده من خباز  حممد بن يوسف األصبهاينكان 
(لعلهم يعرفوين فيحابوين، فأكون ممن أعيش بديين: واحد، وقال

85F

٤(. 
أنت ممن حيضرنا : برجل فاستسقى، مث قال محزة الزياتومر 

(ال حاجة لنا يف مائك: نعم، قال محزة :يف القراءة، قال
86F

٥(. 
حانوتا وهو يريد أن يشتري ثوبا،  عبد اهللا بن حمرييزودخل 

هذا ابن حمرييز فأحسن بيعه، فغضب : فقال رجل لصاحب احلانوت
                                     

 .٣/٣٣٠بدائع الفوائد  )١(
 .٩٦مدارح السالكني،ص  )٢(
 .١٣التواضع واخلمول،ص  )٣(
 .٨/١٣١حلية األولياء  )٤(
 .٣/١٥٦صفة الصفوة  )٥(



 
 ٣٧ مفتاح دعوة الرسل

(إمنا نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا: ابن حمرييز وخرج، وقال
87F

١(. 
 !!بدينهمكثرة املشترون  -واهللا املستعان –واليوم 

 :أخي املسلم
ساعات الالسنة شجرة، والشهور فروعها، واأليام أغصاا، و

أوراقها، واألنفاس مثرها، فمن كانت أنفاسه يف طاعة فثمرته شجرة 
طيبة، ومن كانت يف معصية فثمرا حنظل، وإمنا يكون اجلداد يوم 

 .ند اجلداد يتبني حلو الثمار من مرهاعاملعاد، ف
حيد شجرة يف القلب، فروعها األعمال، واإلخالص والتو

ومثرها طيب احلياة يف الدنيا والنعيم يف املقيم يف اآلخرة، وكما أن 
مثار اجلنة ال مقطوعة وال ممنوعة، فثمرة التوحيد واإلخالص يف 

(الدنيا كذلك
88F

٢(. 
اخلوف على العمل أن ال يتقبل، أشد : مالك بن دينارقال 
(من العمل

89F

٣(. 
حتولت لديه العبادة إىل عادة جيريها بال  وصدق، فإن الكثري
 !!روح وبدون حضور قلب

وقد أوصى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، بوصية جامعة 
كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم : مانعة فقال للعاملني

                                     
 .٤/٢٠٦صفة الصفوة  )١(
 .٢١٤الفوائد،ص  )٢(
 .٢/٣٧٧اء حلية األولي )٣(



 
 ٣٨ مفتاح دعوة الرسل

(بالعمل، فإنه لن يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل عمل يتقبل؟
90F

١(. 
ص العمل من الرياء والسمعة، وهلذا كانوا حيرصون على ختلي

 .فأخفوه حىت عن أقرب األقرباء وأصفى األصفياء
عشرين سنة  إن كان الرجل ليبكي: حممد بن واسعقال 

(وامرأته معه ال تعلم به
91F

٢(. 
وبني العبد، ال يعلمه  اهللاإلخالص سر بني : بعضهموقال 

(ملك فيكتبه وال شيطان فيفسده، وال هوى فيميله
92F

٣(. 
فإنه يذكر لنا قصة رجل من أفضل أهل  منبه وهب بنأما 
إنا قد : ن يزار فيعظم، فاجتمعوا إليه ذات يوم فقالازمانه، وك

وال خمافة الطغيان، وقد خفت مخرجنا من الدنيا وفارقنا األهل واأل
أكثر مما يدخل  الطغيانأن يكون قد دخل علينا يف هذه حالة من 

أحدنا أن تقضى له حاجته،  على أهل األموال يف أمواهلم، أرانا حيب
ووقر ملكان  يانه دينه، وإن لقي حكوإن اشترى بيعا أن يقارب مل

دينه، فشاع ذلك الكالم حىت بلغ امللك فعجب به فركب إليه 
هذا امللك قد أتاك : ليسلم عليه وينظر إليه، فلما رآه الرجل قيل له

به، للكالم الذي وعظت : وما يصنع؟ قال: ليسلم عليك، فقال
شيء من مثر الشجر مما كنت : هل عندك طعام؟ فقال: فسأل غالمه

بني يديه، فأخذ يأخذ  تفطر به، فأمر به ، فأيت على مسح فوضع
                                     

 .١٧٠تاريخ اخللفاء،ص  )١(
 .٢/٣٤٧، حلية األولياء ٣/٢٦٩صفة الصفوة  )٢(
 .٩٥مدارج السالكني، ص  )٣(



 
 ٣٩ مفتاح دعوة الرسل

منه، وكان يصوم النهار وال يفطر، فوقف عليه امللك فسلم عليه 
أين : فأجابه بإجابة خفيفة، وأقبل على طعامه يأكله، فقال امللك

نعم، : هذا الذي يأكل؟ قالوا: قال!!! ذاهو ه: الرجل؟ فقيل له
احلمد هللا الذي : فما عند هذا من خري، فأدبر، فقال الرجل: قال

(صرفك عين مبا صرفك به
93F

١(. 
اهللا تعاىل من عمله  لَبِروي أنه من قَ: يقول احلسنكان :وقيل

يا أبا سعد، فأين تذهب : حسنة واحدة أدخله ا اجلنة، قيل
اهللا عز وجل إمنا يقبل اخلالص الطيب  نإ: حسنات العباد؟ فقال

فهو من  واحدةاانب للعجب والرياء، فمن سلمت له حسنة 
(املفلحني

94F

٢(. 
: رضي اهللا عنه قال البنه ابن عمروعندما جاء سائل إىل 

: تقبل اهللا منك يا أبتاه، فقال: أعطه دينارا، فلما انصرف قال ابنه
وصدقة درهم مل يكن  لو علمت أن اهللا يتقبل مين سجدة واحدة

غائب أحب إيل من املوت، أتدري ممن يتقبل؟ إمنا يتقبل اهللا من 
 .املتقني

ما أقل من يعمل هللا تعاىل خالصا، ألن : بن اجلوزيويقول ا
أكثر الناس حيبون ظهور عبادام، واعلم أن ترك النظر إىل اخللق، 

، هو وحمو اجلاه من قلوم بالتعمل وإخالص القصد وستر احلال
                                     

 .١٥٣تلبيس إبليس، ص  )١(
 .١٦٠الزهد، للحسن البصري، ص  )٢(



 
 ٤٠ مفتاح دعوة الرسل

 .الذي رفع من رفع
فقد كان أمحد بن حنبل ميشي حافيا يف وقت، وحيمل نعليه 
يف يديه، وخيرج للقاط، وبشر ميشي حافيا على الدوام وحده، 
ومعروف الكرخي يلتقط النوى، واليوم صارت الرياسات من كل 
جانب، وما تتمكن الرياسات حىت يتمكن من القلب الغفلة، ورؤية 

 .احلق فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيااخللق ونسيان 
ولقد رأيت من الناس عجبا حىت من يتزيا بالعلم، إن رآين 

: وحدي أنكر علي، وإن رآين أزور فقريا عظم ذلك، فقلت يأمش
والصحابة رضي اهللا عنهم،   فواعجبا هذه كانت طريق الرسول 

هللا سقطتم من فصارت أحوال اخللق نواميس إلقامة اجلاه، ال جرم وا
 .من عني اخللق عني احلق، فأسقطكم

فالتفوا إخواين إىل إصالح النيات، وترك التزين للخلق، 
ولتكن عمدتكم االستقامة مع احلق، فبذلك صعد السلف 

(وسعدوا
95F

١(. 
ها هو قول الفضيل يرسم .. وللحائرين الذين مل جيدوا اجلادة

ترك : م الشريعةهلم منارات هلذه احلرية وعالمات ملا خفي من عل
العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك، 

(أن يعافيك اهللا منهما: واإلخالص
96F

٢(. 
                                     

 .باختصار ٢٦٦صيد اخلاطر، ص  )١(
 .٩٥، مدارج السالكني، ص ١٧تزكية النفوس، ص  )٢(



 
 ٤١ مفتاح دعوة الرسل

وتأمل يف حال السؤال يوم القيامة عن كل كبرية وصغرية 
زاا اإلخالص أو شاا الرياء، وهل هي صواب على اجلادة أم 

 !!تفرقت ا السبل؟
شيء، حىت التبسم، فيم  يسألون واهللا عن كل: الثوريقال 

(تبسمت يوم كذا وكذا؟
97F

١( 
اثنتان أنا : قال رجل من العلماء: قالسفيان بن عيينة وعن 

ترك الطمع فيما بيين وبني الناس، : أعاجلهما منذ ثالثني سنة
(وإخالص العمل هللا عز وجل

98F

٢(. 
غزوت يف البحر فعرض بعضنا : قالويروى عن بعضهم 
كذا  مدينةا يف غزوي فإذا دخلت  خمالة، فقلت أشتريها فأنتفع

بعتها فرحبت، فاشتريتها فرأيت تلك الليلة يف النوم كأن شخصني 
: اكتب الغزاة فأملى عليه: قد نزال من السماء فقال أحدمها لصاحبه

خرج فالن مترتها وفالن مرائيا وفالن تاجرا وفالن يف سبيل اهللا، مث 
!! اهللا اهللا يف أمري: ، فقلتفالن خرج تاجرا: اكتب: نظر إيل وقال

ما خرجت أجتر وما معي جتارة أجتر فيها، ماخرجت إال للغزو، 
خمالة تريد أن تربح فيها، فبكيت  سشيخ، قد اشتريت أم: فقال

: ما ترى؟ فقال: ال تكتبوين تاجرا فنظر إىل صاحبه وقال: وقلت
فيها خرج فالن غازيا إال أنه اشترى يف طريقه خمالة لريبح : اكتب

                                     
 .١٩٣ ابن حنبل، ص الورع، لعبد اهللا )١(
 .٧/٢٧١حلية األولياء  )٢(



 
 ٤٢ مفتاح دعوة الرسل

(حىت حيكم اهللا عز وجل فيه مبا يرى
99F

١(. 
ما ضربت ببصري وال : وتأمل أخي الكرمي يف قول احلسن

نطقت بلساين وال بطشت بيدي وال ضت على قدمي، حىت أنظر 
أعلى طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت 

(معصية تأخرت
100F

٢(. 
يقبل من العمل إال  فإن اهللا تعاىل ال: قال ابن تيمية رمحه اهللا

: أنه قال ما أريد به وجهه، كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
أنا أغىن الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمالً : يقول اهللا تعاىل«

وثبت يف » فأشرك فيه غريي فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك
الصحيح حديث الثالثة الذين هم أول من تسعر م النار، والقارئ 

واملتصدق املرائي، بل إخالص الدين هللا هو  املرائيي، وااهد املرائ
الدين الذي ال يقبل اهللا سواه، وهو الذي بعث به األولني واآلخرين 
من الرسل، وأنزل به مجيع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل اإلميان، 

خالصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور  هووهذا 
(عليه رحاه

101F

٣(. 
أقاتل بسيفي يف سبيل اهللا : رجل لعبادة بن الصامت وقال

ال شيء لك، فسأله : أريد به وجه اهللا تعاىل وحممدة الناس، قال
إن : ال شيء لك، مث قال يف الثالثة: ثالث مرات، كل ذلك يقول

                                     
 .٤/٣٩٩اإلحياء  )١(
 .١١٦الورع، البن أيب الدنيا، ص  )٢(
 .١٠/٤٨جمموع الفتاوى  )٣(



 
 ٤٣ مفتاح دعوة الرسل

 .احلديث.. )102F١(»...أنا أغىن األغنياء عن الشرك«: اهللا يقول
على وجهه عند قتاله يف يضع اللثام  عبد اهللا بن املباركوكان 

ما رفع اهللا ابن : سبيل اهللا، ولذا قال عنه اإلمام أمحد بن حنبل
(املبارك إال خببيئة كانت له

103F

٢(. 
إذا : يف نصحية للمتصدقني واملنفقني عون بن عبداهللاقال 

بارك اهللا : بارك اهللا فيك، فقل أنت: أعطيت املسكني شيئًا فقال
(فيك، حىت ختلص لك صدقتك

104F

٣(. 
الوصية أن تكون صدقتك خالصة هللا عز وجل  نه يريد ذهأل

ذلك عن أم  وقد روي مثل.. وليس فيها حظ من حظوط النفس
 .املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها

وهذا احلسني بن زياد وكأنه خياطب أحدنا على ضعفنا 
تريد اجلنة مع النبيني : وقصورنا وتفريطنا وتسويفنا فيقول

قف املواقف مع نوح وإبراهيم وحممد عليهم والصديقني، وتريد أن ت
! وبأي شهوة تركتها هللا عز وجل ؟! الصالة والسالم، بأي عمل؟

 ي قريب بعدته يف اهللا وأي قريب قربته يف اهللا ؟أو
فتارة يكون رياء خمضا : العمل لغري اهللا أقسام: قال ابن رجب

لَاة قَاموا كُسالَى وإِذَا قَاموا إِلَى الص: كحال املنافقني، قال تعاىل
                                     

 .٣/٣١٣اإلحياء  )١(
 .٤/١٤٦صفة الصفوة  )٢(
 .٤/٢٥٣حلية األولياء  )٣(



 
 ٤٤ مفتاح دعوة الرسل

 .))105F١يراُءونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا
وهذا الرياء احملض ال يكاد يصدر عن مؤمن يف فرض الصالة 
والصيام، وقد يصدر يف الصدقة أو احلج أو غريمها من األعمال 

ذا الظاهرة، أو اليت يتعدى نفعها، فإن اإلخالص فيها عزيز، وه
مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق املقت من اهللا  ال يشكالعمل 

 .والعقوبة
وتارة يكون العمل هللا ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطالنه، وإن كان أصله هللا مث طرأ 
عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا مث دفعه فال يضره بغري خالف، وإن 

فيجازى على أصل نيته، فيه  ؟فهل حيبط عمله أو الاسترسل معه 
 خالف رجح أمحد وغريه ال يبطل بذلك، وأنه جيازى بنيته 

 .األوىل
وال يظن الظان أنه يكتفي فيه حببوط عمله فال له وال عليه، 

بل هو مستحق للذم والعقاب، وقد دل الكتاب والسنة : قال الشيخ
 .عليهعلى حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد 

وأما إذا عمل العمل هللا خالصا، مث ألقى اهللا الثناء احلسن يف 
قلوب املؤمنني، ففرح بفضل اهللا ورمحته واستبشر بذلك مل يضره، 

أنه سئل عن الرجل يعمل العمل  ويف حديث أيب ذر عن النيب 
 ىتلك عاجل بشر«: من اخلري حيمده الناس عليه، فقال

                                     
 .١٤٢: سورة النساء، اآلية )١(



 
 ٤٥ مفتاح دعوة الرسل

يدخل علي الرجل يف بييت وأنا : ةر، ويف حديث أيب هري)106F١(»املؤمن
 رلك أجران، أجر الس يرمحك اهللا«: أصلي فيسرين ذلك، فقال

ألنه مل يقصد رؤية أحد عند الشروع، وال قام بقلبه » وأجر العالنية
(أن يراه أحد

107F

٢(. 
وسأورد لك أخي القارئ بعضا من دقائق الرياء اليت ال ختفى 

 :التايل على كثري من الناس وخفاياه على النحو
ما ذكره أبو حامد الغزايل يف إحيائه حيث قال أثناء : أوهلا

] العامل بطاعته[وأخفى من ذلك أن خيتفي : ذكره للرياء اخلفي
حبيث ال يريد االطالع، وال يسر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا 

يقابلوه بالبشاشة  نرأى الناس أحب أن يبدءوه بالسالم، وأ
عليه، وأن يوسعوا له يف املكان، فإن قصر فيه والتوقري، وأن يثنوا 

مقصر ثقل ذلك على قلبه، ووجد لذلك استبعادا يف نفسه، كأنه 
يتقاضى االحترام مع الطاعة اليت أخفاها مع أنه مل يطلع عليه، ولو 
مل يكن قد سبق منه تلك الطاعة ملا كان يستبعد تقصري الناس يف 

مها يف كل ما يتعلق باخللق حقه، ومهما مل يكن وجود العبادة كعد
مل يكن قد قنع بعلم اهللا، ومل يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء 
أخفى من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أن حيبط األجر، وال 

(يسلم منه إال الصديقون
108F

٣(. 
                                     

 .رواه مسلم )١(
 .٢٦٦البن قاسمِ، ص  حاشية كتاب التوحيد، )٢(
 .٣٠٦، ٣/٣٠٥اإلحياء  )٣(



 
 ٤٦ مفتاح دعوة الرسل

 -ال غاية وقصدا-فهو أن جيعل اإلخالص هللا وسيلة  :ثانيها
 .ألحد املطالب الدنيوية
إلسالم على تلك اآلفة اخلفية فكان مما قال وقد نبه شيخ ا

حكي أن أبا حامد الغزايل بلغه أن من أخلص هللا أربعني : رمحه اهللا
فأخلصت : يوما تفجرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسان، قال

: أربعني يوما فلم يتفجر شيء، فذكر ذلك لبعض العارفني، فقال يل
 .تعاىل إنك إمنا أخلصت للحكمة، ومل ختلص اهللا

وذلك ألن اإلنسان قد يكون مقصوده نيل : مث قال ابن تيمية
العلم واحلكمة، أو نيل املكاشفات والتأثريات، أو نيل تعظيم الناس 
له ومدحهم إياه، أو غري ذلك من املطالب، وقد عرف أن حيصل 
ذلك باإلخالص هللا وإرادة وجهه، فإذا قصد أن يطلب ذلك 

متناقضا ألن من أراد شيئًا لغريه  كانباإلخالص هللا وإرادة وجهه 
فإذا . فالثاين هو املراد املقصود بذاته، واألول يراد لكونه وسيلة إليه

قصد أن خيلص هللا ليصري عاملًا أو عارفًا أو ذا حكمة أو صاحب 
مكاشفات وتصرفات وحنو ذلك، فهو هنا مل يرد اهللا، بل جعل اهللا 

(وسيلة له إىل ذلك املطلوب األدىن
109F

١(. 
إن الفاعل للسبب عاملًا بأن : رمحه اهللا الشاطيبولذا يقول 

املسبب ليس إليه، إذا وكله إىل فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب 
إىل اإلخالص، فاملكلف إذا لىب األمر والنهي يف السبب من غري نظر 

                                     
 .٦٧، ٦/٦٦الدرء  )١(



 
 ٤٧ مفتاح دعوة الرسل

إىل ما سوى األمر والنهي، خارج عن حظوظه، قائم حبقوق ربه، 
الف ما إذا التفت إىل املسبب وراعاه، واقف موقف العبودية، خب

فإنه عند االلتفات إليه متوجه شطره، فصار توجهه إىل ربه 
بالسبب، بواسطة التوجه إىل املسبب، وال شك يف تفاوت ما بني 

(الرتبتني يف اإلخالص
110F

١(. 
وملا ذكر الشاطيب حكاية من أخلص أربعني يوما قال رمحه 

يف ] النتائج والعواقب[ة املسببات وهذا واقع كثريا من مالحظ: اهللا
األسباب، ورمبا غطت مالحظاا فحالت بني املتسبب وبني مراعاة 
األسباب، وبذلك يصري العابد مستكثرا لعبادته، والعامل مغترا بعلمه، 

(إىل غري ذلك
111F

٢(. 
رمحه  ابن رجبما أشار إليه .. ثالثهاومن دقائق الرياء وهو 

دقيقة، وهي أن اإلنسان قد يذم نفسه بني وها هنا نكتة : اهللا بقوله
الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه؛ فريتفع 
بذلك عندهم وميدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه 

كفى : مطرف بن عبد اهللا بن الشخريعليه السلف الصاحل، قال 
ها زينتها، وذلك تريد بذم كأنكبالنفس إطراء أن تذمها على املأل 

(عند اهللا سفه
112F

٣(. 
                                     

 .٢٢٠، ١/٢١٩املوافقات  )١(
 .١/٢٢٠املوافقات  )٢(
، نقالً عن اإلخالص والشرك ٤٦ص .. شرح حديث ما ذئبان جائعان )٣(

 .األصغر



 
 ٤٨ مفتاح دعوة الرسل

 :أخي املسلم
فما !! اإلخالص وإخفاء العمل عن الناس عزيز وصعب املنال

 !بالك وأنت يف دارك بل ويف وسط بيتك وبني أهلك؟
كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من : اخلرييبقال 

(عمل صاحل ال تعلم ا زوجته وال غريها
113F

١(. 
 !من هؤالء؟أين حنن .. أخي احلبيب

كله سرا، إن كان ليجيء الرجل  حثيمعمل الربيع بن كان 
(وقد نشر املصحف فيغطيه بثوبه

114F

٢(. 
أيكم استطاع أن : رضي اهللا عنه الزبري بن العواموهلذا قال 

(يكون له خبيئة من عمل صاحل فليفعل
115F

٣(. 
يصلي ) ابن منصور(كان بشر : سهل بن منصوروقال 

ال : ففطن له، فلما انصرف قالفيطول، ورجل وراءه ينظر، 
(يعجبك ما رأيت مين، فإن إبليس قد عبد اهللا دهرا مع املالئكة

116F

٤(. 
: أنه شرب الدواء فقالت له امرأته حيىي بن كثريوروي عن 

هذه مشية ال : لو متشيت يف الدار قليالً حىت يعمل الدواء، فقال
ره يف أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ ثالثني سنة، فكأنه مل حتض

(هذه املشية تعلق بالدين فلم جيز اإلقدام عليها
117F

٥(. 
                                     

 .٩/٣٤٩السري  )١(
 .٢/١٠٧حلية األولياء  )٢(
 .٣٩٢الزهد، البن املبارك، ص  )٣(
 .٨/٣٦السري  )٤(
 .٢/١١٠، اإلحياء ١٢٢الورع، لعبد اهللا ابن حنبل، ص  )٥(



 
 ٤٩ مفتاح دعوة الرسل

(ب عمل صغري تعظمه النيةر: ابن املباركقال 
118F

١(. 
كانوا يراءون مبا يعملون وصاروا : الفضيل بن عياضقال 

 .اليوم يراءون مبا ال يعملون
وهؤال كثروا يف هذا الزمن وينطبق عليهم وعيد اهللا عز 

ذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا لَا تحسبن الَّ: وجل
 ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَازبِم مهنبسحلُوا فَلَا تفْعي ا لَمبِم

يمأَل)119F٢(. 
فما أكثر املدعني ألعمال غريهم، خاصة إذا كانوا يف الواجهة 

احد منهم ينسب عمل من من مدراء أو كرباء أو غريهم، فترى الو
 !!من اهللا وال من اخللق يحتت يده إليه ويباهي بذلك، وال يستحي

أما استصحاب النية يف عمل فإن الكثري مفرط فيه، وقليل من 
 .ينوي حتويل العادة كاألكل والنوم إىل عبادة بنية صادقة

وقد أوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيالً دقيقًا يف هذا األمر 
ينبغي أال يفعل من املباحات إال ما يستعني به على الطاعة، : فيقول

(ويقصد االستعانة ا على الطاعة
120F

٣(. 
فاملسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى ا على طاعة 
اهللا، كي يتمكن من قيام الليل واجلهاد يف سبيل اهللا، فهذا مثاب 

أنه قال  األعمال ذه النية، وقد صح عن رسول اهللا  هعلى هذ
                                     

 .١٤جامع العلوم واحلكم، ص  )١(
 .١٨٨: سورة آل عمران، اآلية )٢(
 .١٠/٤٦٠جمموع الفتاوى  )٣(



 
 ٥٠ مفتاح دعوة الرسل

إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال «: لسعد بن أيب وقاص
 .)121F١(»أجرت عليها حىت ما جتعل يف يفِّ امرأتك

وضع اللقمة يف يفّ الزوجة يقع غالبا يف حال : النوويقال 
 وجهاملداعبة ولشهوة النفس يف ذلك مدخل ظاهر، وعلى ذلك إذا 

(لثواب حصل له بفضل اهللالقصد يف تلك احلالة إىل ابتغاء ا
122F

٢(. 
وقد حث العلماء ورغبوا يف استحضار النية عند املباحات 

، ليثات عليها ثواب العبادات مع أنه ال مشقة علينا يف العاداتو
القيام ا، بل هي مألوفة لنفسه مستلذة، وهذا من عظيم سعة رمحة 

عليها  اهللا، أن أباح لعبده الطيبات اليت يشتهيها مث مع ذلك يثيبه
(حبسن نيته

123F

٣(. 
(من العمل تعلموا النية، فإا أبلغ: حيىي بن كثريقال 

124F

٤( . 
أحب أن يكون يل يف كل شيء نية، حىت يف : زبيدوقال 

(طعامي وشرايب
125F

٥(. 
ما عاجلت شيئًا أشد علي من نييت، : قالسفيان الثوري وعن 

ا تتقلب عليأل)
126F

٦(. 
ح العمل، صالح القلب بصال: مطرف بن عبد اهللاقال 

                                     
 .وراه البخاري )١(
 .١/٣٧فتح الباري  )٢(
 .١٥٦كتاب اإلخالص، لعمر األشقر، ص  )٣(
 .٣/٧٠حلية األولياء  )٤(
 .٥/٦١حلية األولياء  )٥(
 .١٢جامع العلوم واحلكم، ص  )٦(



 
 ٥١ مفتاح دعوة الرسل

(وصالح العمل بصالح النية
127F

١(. 
العبد على نيته ما ال يعطيه على  يعطيإن اهللا : عكرمةوقال 

(عمله ألن النية ال رياء فيها
128F

٢(. 
على قدر نية العبد ومهته ومراده : رمحه اهللابن القيم يقول 

من  عونةملورغبته يف معايل األمور يكون توفيقه سبحانه وإعانته فا
ر مهمهم ونيام ورغبتهم ورهبتهم، لى العباد على قداهللا ترتل ع

واخلذالن يرتل عليهم على حسب عكس ذلك، فاهللا سبحانه أحكم 
الالئقة به ويضع يضع التوفيق يف مواضعه احلاكمني وأعلم العاملني 

اخلذالن يف مواضعه الالئقة به، وهو العليم احلكيم؛وما أويت من 
مهال االفتقار والدعاء،وال ظفر من أويت إال من قبل إضاعة الشكر وإ

.. والدعاء االفتقارشكر وصدق لظفر مبشيئة اهللا وعونه إال بقيامه با
 .ومالك ذلك كله الصرب

 !أخي احلبيب أين حنن من هؤالء؟
إذا حضرته الرقة حيول وجهه إىل  عمرو بن قيس املالئيكان 

(هذا الزكام: احلائط ويقول جللسائه
129F

٣(. 
يا ابن أخي، : فتنفس رجل الصعداء فقالوعظ يوما : وقيل 

ما عساك أردت مبا صنعت؟ إن كنت صادقًا فقد شهرت نفسك، 
وإن كنت كاذبا فقد أهلكتها، ولقد كان الناس جيتهدون يف اخلفاء 

                                     
 .١٢جامع العلوم واحلكم، ص  )١(
 .٣/٣١٤اإلحياء  )٢(
 .٣/١٢٤صفة الصفوة  )٣(



 
 ٥٢ مفتاح دعوة الرسل

وما يسمع ألحدهم صوت، ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم 
ين يستكمل القرآن فال يشعر به جاره،ولقدكان اآلخر يتفقه يف الد

ما أقل التفاتك يف : وال يطلع عليه صديقه، ولقد قيل لبعضهم
يا ابن أخي، وما يدريك أين : فقال الصالة وأحسن خشوعك؟

(كان قليب؟
130F

١(. 
ذلك، فإذا  ييقوم الليل كله، فيخف أيوب السختياينوكان 

(كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة
131F

٢(. 
مر عظيم غفل عنه كثري فإنه حيث على أ سلمة بن دينارأما 

 اكتم حسناتك أشد: من الناس وذلك يف نصيحة صادقة حيث قال
(مما تكتم سيئاتك

132F

٣(. 
إال من جاهد نفسه ووفقه اهللا جل وعال ! ومن يستطيع ذلك؟

 !!انه وسدده عوأ
إن كان الرجل ليجلس الس فتجيئه عربته : احلسنقال 

(فريدها فإذا خشي أن تسبقه قام
133F

٤(. 
 علي بن احلسنيمات  ملا :بن عمرو بن ثابت جريروقال 

: ما هذا؟ فقيل: فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سواد بظهره، فقالوا
(كان حيمل جرب الدقيق ليالً على ظهره يعطيه فقراء أهل املدينة

134F

٥(. 
                                     

 .١٥٩الزهد، للحسن البصري، ص  )١(
 .٣/٤٩٢صفة الصفوة  )٢(
 .١٠/٦، السري ٣/٢٤٠حلية األولياء  )٣(
 .٣٧٣الزهد، ص  )٤(
 .٣/١٣٦حلية األولياء  )٥(



 
 ٥٣ مفتاح دعوة الرسل

إخفاء الدمعة الصغرية .. ويف صورة من صور حفظ العمل
يف جملس، ) ختياينالس(كان أيوب : محاد بن زيدحىت ال ترى قال 

(ماأشد الزكام: عربة، فجعل يتمخط ويقول فجاءته
135F

١(. 
لقد أدركت رجاالً كان الرجل يكون : حممد بن واسعوقال 

بل ما حتت خده من  درأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، ق
دموعه، ال تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجاالً يقوم أحدهم يف 

(وال يشعر به الذي إىل جنبه الصف، فتسيل دمعوعه على خده
136F

٢(. 
وحاهلم يف إخفاء الصيام والصدقة عجيب، وقد مجع بني 

الذي مكث عشرين سنة يأخذ  أبو احلسني النوويهاتني العبادتني 
بالرغيفني  من بيته رغيفني، وخيرج ليمضي إىل السوق، فيتصدق

ويدخل املسجد، فال يزال يركع حىت جييء وقت سوقه، فإذا جاء 
مضى إىل السوق، فيظن أنه تغدى يف بيته، ومن يف يبته الوقت 

(عندهم أنه قد أخذ معه غذاءه، وهو صائم
137F

٣(. 
الصرب وأشقها وأعصاها هؤالء قوم صربوا على أعظم أنواع 

على النفس وهو الصرب على الطاعة، فجاهدوا أنفسهم ودربوها 
 !!فذلت هلم وأطاعتهم حىت أتت صاغرة حنو احلق واجلد يف الطاعة

  إين رأيت ويف األيام جتربة
 للصرب عاقبة حممودة األثر 

                                     
 .٨/٥٠٣السري  )١(
 .٢/٣٤٧حلية األولياء  )٢(
 .٢/٤٣٩صفة الصفوة  )٣(



 
 ٥٤ مفتاح دعوة الرسل

  وقل من جد يف أمر حياوله
 فاستصحب الصرب إال فاز بالظفر 

أربعني سنة ما علم به أحد، وكان خزازا،  داود الطائيصام 
وكان حيمل غذاءه معه ويتصدق به يف الطريق، ويرجع إىل أهله 

(يفطر عشاء ال يعلمون أنه صائم
138F

١(. 
بشر هذه األمة بالسنا والدين والرفعة «: قال رسول اهللا 

والتمكني يف األرض، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا،مل يكن 
 .»له يف اآلخرة من نصيب

إين : كيا، فقال سفيانبسفيان والفضيل فتذاكرا، ف التقى
ألرجو أن يكون جملسنا هذا أعظم جملس جلسناه بركة، فقال له 

أليس . أخاف أن يكون أعظم جملس جلسناه شؤمالكين : الفضيل
نظرت إىل أحسن ما عندك، فتزينت به يل، وتزينت لك، فعبدتين 

 .أحييتين أحياك اهللا: وعبدتك؟ فبكى سفيان حىت عال حنيبة، مث قال
 :أخي املسلم

أربعني سنة، وقام ليلها، وكان يبكي  منصور بن املعتمرصام 
وبرق شفتيه ودهن رأسه، فتقول  الليل كله فإذا أصبح كحل عينيه

(أنا أعلم مبا صنعت نفسي: أقتلت قتيالً؟ فيقول: له أمه
139F

٢(. 
ويف اإلسرائيليات أن عابدا كان يعبد اهللا دهرا طويالً فجاءه 

                                     
 .٣/١٣٥صفة الصفوة  )١(
 .١/١٤٢تذكرة احلفاظ  )٢(



 
 ٥٥ مفتاح دعوة الرسل

إن ههنا قوما يعبدون شجرة من دون اهللا تعاىل، فغضب : قوم فقالوا
تقبله ليقطعها، فاس الشجرةلذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد 

أريد أن : أين تريد رمحك اهللا؟ قال: إبليس يف صورة شيخ فقال
تركت عبادتك !! وما أنت وذاك: أقطع هذه الشجرة، قال

إن هذا من عباديت، : فقال! واشتغالك بنفسك وتفرغت لغري ذلك
فإين ال أترك أن تقطعها، فقاتله فأخذه العابد فطرحه إىل : قال

أطلقين حىت أكلمك، : إبليس له األرض وقعد على صدره، فقال
يا هذا، إن اهللا تعاىل قد أسقط عنك هذا ومل : فقام عنه فقال إبليس

وما تعبدها أنت وما عليك من غرك، وهللا تعاىل ! يفرضه عليك
!! أنبياء يف أقاليم األرض ولو شاء لبعثهم إىل أهلها وأمرهم بقطعها

ه العابد وصرعه البد يل من قطعها، فنابذه للقتال فغلب: فقال العابد
هل لك يف أمر فصل بيين : وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له

أطلقين حىت أقول : وما هو؟ قال: وبينك وهو خري لك وأنفع؟ قال
أنت رجل فقري ال شيء لك إمنا أنت كل : لك، فأطلقه فقال إبليس

على الناس يعولونك، ولعلك حتب أن تتفضل على إخوانك 
: نعم، قال: قال !!وتستغين عن الناسوتواسي جريانك وتشبع 

فارجع عن هذا األمر ولك علي أن أجعل عند رأسك يف كل ليلة 
دينارين إذا أصبحت أخذا فأنفقت علىنفسك عيالك وتصدقت 

 الشجرةعلى إخوانك، فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمني من قطع 
نني اليت يغرس مكاا وال يضرهم قطعها شيئًا وال ينفع إخوانك املؤم



 
 ٥٦ مفتاح دعوة الرسل

لست ! صدق الشيخ: فتفكر العابد فيما قال، وقال!! قطعك إياها
بنيب فيلزمين قطع الشجرة وال أمرين اهللا أن أقطعها فأكون عاصيا 
بتركها، وما ذكره أكثر منفعة، فعاهده على الوفاء بذلك وحلف 
له، فرجع العابد إىل متعبده فبات، فلما أصبح رأى دينارين عند 

ك الغد، مث أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير رأسه فأخذمها وكذل
شيئًا، فغضب وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبله إبليس يف صورة شيخ 

هيهات، فأخذه : أقطع تلك الشجرة، فقال: إىل أين؟ قال: فقال له
إبليس وصرعه، فإذا هو كالعصفور بني رجليه وقعد إبليس على 

ذحبنك؛ فنظر العابد فإذا لتنتهني عن هذا األمر أو أل: صدره، وقال
وأخربين كيف غلبتك  يا هذا  غلبتين فخل عين: ال طاقة له به، قال

ألنك غضبت أول مرة هللا وكانت نيتك : أوالً وغلبتين اآلن؟ فقال
اآلخرة فسخرين اهللا لك، وهذه املرة غضبت لنفسك وللدنيا 

(فصرعتك
140F

١(. 
 يوصي الكثري منا يف نصيحة صادقة بشر بن احلارثقال 

(ال تعمل لتذكر، اكتم احلسنة كما تكتم السيئة: وحمبة ظاهرة
141F

٢(. 
ومصارعة الرياء عجيبة، ولكن من أعانه اهللا صرعه مرة بعد 

 !!رى، وإن عاد فله مثل األوىلخاأل
اإلخالص، وكم : أعز شيء يف الدنيا: يوسف بن احلسنيقال 

                                     
 .٤/٣٩٨اإلحياء  )١(
 .١٠/٤٧٦السري  )٢(



 
 ٥٧ مفتاح دعوة الرسل

(أجتهد يف إسقاط الرياء عن قليب، فكأنه ينبت على لون آخر
142F

١(. 
اإلخالص أن ال تطلب لعملك شاهدا غري اهللا، : وقا بعضهم

(وال جمازيا سواه
143F

٢(. 
كثري االختالف إىل  عبد اهللا بن املبارككان العامل العابد 

طرطوس، وكان يرتل الرقة يف خان، فكان شاب خيتلف إليه، ويقوم 
فقدم عبد اهللا الرقة مرة فلم يرد : حبوائجه ويسمع منه احلديث، قال

الشاب، وكان مستعجالً فخرج غازيا يف سبيل اهللا فلما قفل  ذلك
إنه حمبوس : من عزوته ورجع إىل الرقة، سأل عن الشاب، فقالوا

عشرة آالف : وكم مبلغ دينه؟ قالوا: ركبه، فقال عبد اهللا نلدي
درهم، فلم يزل يستقصي حىت دل على صاحب املال، فدعا به ليالً 

فه أن ال خيرب أحدا ما دام عبد ووزن له عشرة آالف درهم، وحل
إذا أصبحت فأخرج الرجل من احلبس: ا، وقالاهللا حي)

144F

٣(. 
 :أخي املسلم

وإخفاء  ملا حرض أولئك األولياء على اإلخالص التام
الطاعات يف سبيل حتقيق كمال التجرد هللا وحده ال شريك له، فإن 

جعل اهللا هلم اهللا تعاىل جازاهم يف العاجلة بالقبول والثناء احلسن، و
لسان صدق ألم سعوا إىل حتقيق مرضاة اهللا فرضي اهللا عنهم، 

 .وأرضى عنه الناس
                                     

 .٩٦مدارج السالكني، ص  )١(
 .٩٦مدارج السالكني، ص  )٢(
 .٤/١٤١صفة الصفوة  )٣(



 
 ٥٨ مفتاح دعوة الرسل

ولقد جعلوا اإلخالص غاية ومقصدا، فلم يتوسلوا به إىل (
حتقيق رضى الناس عنهم، فمن أخلص اهللا تعاىل ليصري له قبول وثناء 

ري أما غ) حسن فهو مل يرد اهللا تعاىل، بل جعل اهللا وسيلة له
فما )  العقل املعيشي(املخلصني من املرائني وأهل العجب وأصحاب 

على نقيض قصدهم  نالوا إال ذم الناس وسخطهم، عقوبة هلم
(والوعيد الشديد هلم يف اآلخرة

145F

١(. 
خرج داود الطائي إىل السوق فرأى الرطب، فاشتهته نفسه 

ذهب إىل ا: أطعين بدرهم إىل الغد، فقال له: فجاء إىل البائع فقال له
عملك، فرآه بعض من يعرفه فأخرج له صرة فيها مائة درهم، 

اذهب فإنه آخذ منك بدرهم فاملائة لك، فلحقه البائع وقال : وقال
ال حاجة يل منه إمنا جربت هذه : ارجع خذ حاجتك، فقال: له

(النفس فلم أرها تساوي يف هذه الدنيا درها وهي تريد اجلنة
146F

٢(. 
كنا نزوالً مع حممد بن سريين : انقالت امرأة هشام بن حس

(يف داره، وكنا نسمع بكاءه يف الليل وضحكه بالنهار
147F

٣(. 
بكاؤهم يف الليل خوفًا وطمعا يرجون رمحة رم، وضحكهم 
بالنهار إخفاء حلاهلم وإظهارا لإلخالص وعدم إبداء التعب واحلزن 

 .وآثار اجلهد من قيام الليل

                                     
 .٩٢معامل يف السلوك، ص  )١(
 .٣/١٣٩ة الصفوة صف )٢(
 .٤٢٢الزهد، ص  )٣(



 
 ٥٩ مفتاح دعوة الرسل

ل من يعمل الطاعات مث: روي عن بعض احلكماء أنه قال
للرياء والسمعة كمثل رجل خرج إىل السوق ومأل كيسه حصاة، 

ما أمأل كيس هذا الرجل، فال منفعة له سوى مقالة : فيقول الناس
يشتري له شيئًا ال يعطى به شيئًا، كذلك الذي  نالناس، ولو أراد أ

عمل للرياء والسمعة ال منفعة له سوى مقالة الناس، وال ثواب له 
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ : اآلخرة، كما قال اهللا تعاىليف 

، يعين األعمال اليت عملوها لغري وجه اهللا ))148F١فَجعلْناه هباًء منثُورا
الذي يرى  تعاىل أبطلنا ثواا، وجعلناها كاهلباء املنثور، وهو الغبار

(يف شعاع الشمس
149F

٢(. 
الدرداء أنه ملا احتضر جعل يغمى  عن أيب أمحدذكر اإلمام 
ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا : عليه مث يفيق ويقرأ

 خاففمن هذا . ))150F٣بِه أَولَ مرة ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ
 .السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبني اخلامتة احلسىن

ال تكون ملن  -أعاذنا اهللا تعاىل منها –واعلم أن سوء اخلامتة : قال
ما مسع ذا وال علم به وهللا احلمد، إمنا . استقام ظاهره وصلح باطنه

تكون ملن له فساد يف العقيدة أو إصرار على الكبرية، وإقدام على 
العظائم، فرمبا غلب ذلك عليه حىت نزل به اإلنابة، فيظفر به الشيطان 

(عند تلك الصدمة، وخيتطفه عند تلك الدهشة والعياذ باهللا
151F

٤(. 
                                     

 .٢٣: سورة الفرقان، اآلية )١(
 .١/١٦تنبيه الغافلني  )٢(
 .١١٠: سورة األنعام، اآلية )٣(
 .٢٤٥اجلواب الكايف، ص  )٤(



 
 ٦٠ مفتاح دعوة الرسل

 عالج الرياء
حيث إن لكل داء دواء علمه من علمه، وجهله من جهله، 
ولعظم أمر الرياء وخطورته على عمل املسلم، فإن لداء الرياء وكذا 

 :غريه مما يضاد اإلخالص أنواعا من العالج والدواء فمنها
ما يقينا بأنه عبد حمض، والعبد ال أن يعلم املكلف عل -١

يستحق على خدمته لسيده عوضا وال أجرة، إذ هو خيدمه مبقتضى 
عبوديته، فما يناله من سيده األجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه 

 .ال معاوضة
مشاهدته ملنة اهللا عليه وفضله وتوفيقه، وأنه باهللا ال بنفسه  -٢

فكل خري فهو جمرد . ال مشيئته هو وأنه إمنا أوجب عمله مشيئة اهللا
 .فضل اهللا ومنته

مطالعة عيوبه وآفاته وتقصريه، وما فيه من حظ النفس  -٣
ونصيب الشيطان، فكل عمل من األعمال إال وللشيطان فيه نصيب 

عن التفات الرجل يف  وإن قل، وللنفس فيه حظ، سئل النيب 
» العبد خيتلسه الشيطان من صالة هو اختالس«: صالته، فقال

 !إىل ما سوى اهللا؟ قلبهفإذا كان هذا االلتفات طرفة فكيف التفات 
تذكري النفس مبا أمر اهللا تعاىل به من إصالح القلب  -٤

 .وإخالصه وحرمان املرائي من التوفيق
خوف مقت اهللا تعاىل إذا اطلع على قلبه وهو منطو على  -٥

 .الرياء



 
 ٦١ مفتاح دعوة الرسل

خفاءها؛ كقيام اإلكثار من العبادات غري املشاهدة وإ -٦
 .بكاء خاليا من خشية اهللالالليل وصدقة السر و

حتقيق تعظيم اهللا تعاىل، وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد  -٧
 .هللا بأمسائه وصفاته العال

تذكر املوت وسكراته والقرب وأهواله واليوم اآلخر  -٨
 .الولدان هلابأحواله اليت تشيب 

 .ىت يتم االحتراز منهمعرفة الرياء ومداخله وخفاياه ح -٩ 
 .النظر يف عاقبة الرياء يف الدنيا واآلخرة -١٠

فيعلم العبد أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء مل 
 ينفعوه إال بشيء قد كتبه اهللا له، كما جاء يف وصية رسول اهللا 

من عرف أسباب الرياء : البن عباس، ولذا قال بعض السلف
ون الناس عندك كالبهائم والصبيان، واستراح، واحرص على أن يك

وال نفرق يف عبادتك بني وجودهم وعدمهم وعلمهم ا أو غفلتهم 
 .عنها واقنع بعلم اهللا وحده

فمن خلصت نيته يف : ورضي اهللا عن الفاروق عمر القائل
احلق ولو على نفسه كفاه اهللا ما بينه وبني الناس، ومن تزين مبا ليس 

 .فيه شانه اهللا
ومن تزين مبا «: القيم معلقًا على عبارة أمري املؤمنني يقول ابن

ملا كان املتزين مبا ليس فيه ضد املخلص فإنه : ليس فيه شانه اهللا قال
عامله اهللا بنقيض قصده، فإن -يظهر للناس أمرا وهو مبطن خبالفه  

املعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، وملا كان املخلص يعجل له 



 
 ٦٢ مفتاح دعوة الرسل

الصه احلالوة واحملبة واملهابة يف قلوب الناس، عجل من ثواب إخ
للمتزين مبا ليس فيه عقوبته أن شانه اهللا بني الناس، ألنه شان باطنه 

 .عند اهللا، وهذا موجب أمساء الرب احلسىن وصفاته العليا
من مسع مسع اهللا «: وأما عاقبة الرياء يف اآلخرة فكما قال 

 . )152F١(»به، ومن يرائي يرائي اهللا به
 .كما أن املرائي من أوائل الذين تسعر م نار جهنم

االستعانة باهللا على اإلخالص والتعوذ به من الرياء؛  -١١
يقيه الرياء  نفعلى املسلم أن يكثر من الدعاء والتضرع إىل اهللا بأ

الشرك فيكم «: ودواعيه، كما جاء يف احلديث عن رسول اهللا 
يء إذا فعلته أذهب أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على ش

اللهم إين أعوذ بك أن أشرك : عنك صغار الشرك وكباره، تقول
 .)153F٢(»بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم

وأنواع الرياء كثرية نسأل اهللا اإلعانة يف حتقيقها والتداوي 
(ا
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٣(. 
 :أخي املسلم

هناك أمور قد ختطر يف ذهنك وهي أمور ال تعد من الرياء 
 :ومنها

                                     
 .رواه البخاري ومسلم )١(
 .٣/٢٣٣صحيح اجلامع الصغري  )٢(
 .عبد العزيز العبد اللطيف. نقالً عن كتاب اإلخالص، د )٣(



 
 ٦٣ مفتاح دعوة الرسل

الناس للعبد على عمل اخلري دون قصد منه، فعن أيب  محد -١
العمل من  أرأيت الرجل يعمل! يا رسول اهللا: ذر رضي اهللا عنه قال

. )155F١(»تلك عاجل بشرى املؤمن«: اخلري حيمد الناس عليه؟ قال 
وهكذا يفر املخلص من الشهرة ويكرهها ولكن اهللا يضع له القبول 

وأما املرائي فإنه يركب الصعب  بفضل اهللا، يف األرض، فيسر العبد
 .والذلول ليحظى بالقبول

نشاط العبد يف عمل اخلري عند رؤية العابدين، وجمالسة  -٢
أهل اإلخالص والصاحلني فإا تبعث يف نفسه اهلمة والنشاط 

 .وتقوي عزمه
جيب على املسلم أن يستتر وال جياهر : كتمان الذنوب -٣

ونشر الذنوب والتحدث ا من . بذنوبه، فمن تاب تاب اهللا عليه
 .إشاعة الفاحشة ويؤدي إىل االستخاف حبدود اهللا تعاىل

كل أميت معاىف إال ااهرون، وإن من «: قال رسول اهللا 
ااهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً، مث يصبح وقد ستره اهللا، 

بات يستره ربه  عملت البارحة كذا وكذا، وقد! يا فالن: فيقول
 .)156F٢(»كشف ستر اهللا عنهويصبح ي
فعن عبد اهللا بن مسعود : جتميل الثياب والنعل وحنوه -٤

ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه «: قال رضي اهللا عنه عن النيب 
إن الرجل حيب أن يكون ثوبه : قال رجل» مثقال ذرة من كرب

                                     
 .رواه مسلم )١(
 .رواه مسلم )٢(
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بطر : إن اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب«: حسنا، ونعله حسنة، قال
 .)157F١(»ط الناساحلق، وغم

يتضمن اإلسالم عبادات ال ميكن : إظهار شعائر اإلسالم -٥
إخفاؤها، كاحلج والعمرة واجلمعة واجلماعة، والعبد ال يكون مرائيا 

هارها، ألن من حق الفرائض اإلعالن عنها، وتشهريها؛ ألا ظبإ
أعالم اإلسالم وشعائر الدين، وألن تاركها يستحق الذم واملقت، 

(ة التهمة باإلظهارفوجب إماط
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٢(. 
واحذر أخي املسلم أن يأتيك الشيطان بعد إخالصك 
وحذرك من الرياء مبدخل عجيب، وهو زهوك بنفسك وعجبك ا 
وعجبك بإخفاء العمل واملن ذا على اهللا عز وجل، بل امحد اهللا 

 .واشكره أن يسر لك هذا اإلخالص وتذلل له واخضع لطاعته
ورزقنا اإلخالص يف القول والعمل، صوابا  جعل اهللا أعمالنا

 .وبارك يف أعمالنا وغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني
كما أدعوه عز وجل أن نعيش سعداء وأن منوت على 

 .التوحيد شهداء
 .وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

                                     
 .رواه مسلم )١(
 .وما بعدها باختصار ٥٣الرياء، ذمه وأثره يف األمة، ص  )٢(
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