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  نور اخالص
  وی دني  کسب  به نيت  ی ل آخرتاعما انجام دادن  های و تاريکی

  ) در پرتو قرآن و سنت (

  

  

  هللا تعالی  مؤلف: نيازمند 

  قحطاني . سعيد بن علي بن وهف کترد 

  مترجم: 

  پدرام اندايش 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ی مترجم: مقدمه

ی اخالص  کنيم که درباره شروع می به نام هللا و برای هللا و به ياد هللا، مبحثی مختصر را 
های نجات معرفی فرموده  باشد، امر مهمی که هللا تعالی در قرآن، آن را يکی از راهمی

نمايد و به عزت هللا تعالی قسم ياد  کند و طلب تکبر می است، آنجا که شيطان طغيان می
اند؛ هللا  هتشگ ص کند که تمامی بندگان را گمراه خواهد ساخت، مگر کسانی که با اخالمی

های ورود  ی راه فرمايد، برای اطالعات بيشتر دربارهتعالی نيز اين سخن او را تاييد می
توانيد به کتاب تلبيس ابليس رجوع کنيد ولی آنچه در قرآن برای نجات يافتن از  شيطان می 

  باشد. دست شيطان بيان شده است، اخالص و توکل به هللا تعالی می 

  ی مؤلف: مقدمه

جوييم و از او  کر و ستايش برای هللا تعالی است، او را حمد گفته و از او کمک میش
بريم از شّرهای درونيمان و بدی اعمالمان.  نماييم و به هللا تعالی پناه می طلب آمرزش می

گمراه سازد،  او ای ندارد و کسی را که کسی را که هللا متعال هدايت کند، گمراه کننده
ی برحقی جز هللا متعال وجود  دهم که پرستش شوندهدارد. گواهی میای نهدايت کننده

  باشد؛ ی وی دهم که محمد بنده و فرستادهشريک است و گواهی میندارد و يکتا و بی
  أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.  صلّى هللا عليه وعلى آله و 

  : اما بعد 

های انجام دادن عمل آخرتـی بـه نيـت نور اخالص و تاريکی اين مطلبی کوتاه است که
ر طکسب دنيا، در آن بيان شده است: مفهوم اخالص و اهميت آن و منزلت نيت صالح و خ

ر ريـا و انـواع و اقسـام آن و اثـر آن بـر طـ انجام دادن عمل صالح برای کسب دنيوی و خ
هـای بدسـت آوردن ين راهشـود و همچنـ عمل و اسباب آن و چيزهايی که باعث دفع آن می

  .در اين مطلب مختصر بيان شده است  اخالص 
باشد يروزی میشکی وجود ندارد که اخالص سبب ياری شدن [از طرف هللا تعالی] و پ

در دنيا و آخرت و رستگاری   ت از عذاب هللا تعالی و باال رفتن منزل  نتو همچنين نجات ياف
 ،آسمانها و زمين توسط شخص بـا اخـالص  اهل ت داشتن هللا متعال و دوست داشتندوسو 
در حقيقت اين گونه است که آن نـوری اسـت کـه هللا تعـالی در قلـب هـر کـدام از  گردد می

(و کسی که  1َوَمن لَّـْم يَْجعَِل هللا لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّورٍ : دهد که بخواهد قرار می بندگانش
انجـام دادن عمـل  ،نخواهـد داشـت) د قرار ندهـد، بـرای او نـوری وجـو یهللا برای او نور

انـد؛ که بعضی از آنها بـر بعضـی ديگـر سـايه افکنـده ت هايی اسآخرت برای دنيا، تاريکی
کند، باطل می ن شود راآن با کامل بودن توحيد منافات دارد و عمل کسی که گرفتار آ  ازير
ا الَ : فرمايد می هللا ْم فِيهـَ ا َوهـُ ـُهْم فِيهـَ ْنيَا َوِزينَتََها نَُوّفِ إِلَْيِهْم أَْعَمالـَ َمن َكاَن يُِريُد اْلـَحيَاةَ الدُّ

انُواْ  يُْبَخُسوَن * أُْولَـئَِك الَِّذيَن َلْيَس لـَُهْم فِي اآلِخَرةِ إِالَّ النَّاُر َوَحبَِط َما َصنَعُواْ  ا كـَ فِيَها َوبَاِطٌل مَّ
(کسی که زندگی دنيوی و زينت آن را بخواهد، اعمال آنها را بدون کم و کاستی  2يَْعَملُونَ 
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گـردد * آنـان کسـانی هسـتند کـه در دهيم و حقی از آنها در آن ضايع نمیدر آن به آنها می
گـردد و اند باطـل مـیآتش جهنم و آنچه انجام داده نخواهد بود، مگر شانآخرت چيزی براي

  .گردد)فايده میکنند پوچ و بیآنچه را که به آن عمل می
  :شود و در هر مبعث اين مسائل بيان می آمده است بحث مدر اين کتاب دو 

  إخالص:أول: نور مبحث 
  أول: مفهوم إخالص.مطلب 
  .اهميت اخالص : دوممطلب 
  .های آنح و ميوهمنزلت نيت صال: سوممطلب 
  .های آنی اخالص و فايدهثمره چهارم:مطلب 

  :های انجام عمل آخرت برای کسب دنياتاريکی: دوممبحث 
  .خطر خواست دنيا با عمل آخرت مطلب أول: 

  .برای دنياعمل نواع ا: دوممطلب 
  .خطر ريا و ضررهای آن: سوممطلب 
  .های آنانواع ريا و ريزه کاری: چهارممطلب 
  .اقسام ريا و اثر آن بر عمل: پنجممطلب 
  .های آنهای پيدايش ريا و دفع کنندهسبب  ششم:مطلب 
  .های کسب اخالص و عالج نمودن رياراه هفتم:مطلب 

-از هللا تعالی با اسم اعظمش که اگر با آن درخواستی صـورت گيـرد، آن را عطـا مـی
خواهم که تا ايـن عمـل انـدک ، میکند آن دعايی انجام شود، اجابت میفرمايد و اگر توسط 

برای رضايتمندی صورت گرامی خودش بـه شـکلی پُربرکـت و خـالص قـرار دهـد، و را 
باعث تقرب مؤلف، [مترجم،] خواننده، چـاپ کننـده و ناشـر آن شـود و باعـث رسـيدن بـه 

ی بهشت که همان فردوس است گردد، توسط آن به من در زندگی و بعد از باالترين درجه
هرکس را که به آن مربوط است، سود رسـانده شـود. هللا به رساند و توسط آن مرگم سود ب

گيـرد، ترين کسی است که از وی آرزو صورت میتعالی بهترين درخواست شده و گرامی
باشد و هيچ قدرت و توانی بـدون اذن هللاِ واال و او برای ما کافی است و نيک نگهبانی می

ی و برکت بر پيامبرمان و بر آلش و بـر اصـحابش بزرگ وجود ندارد و صلوات و سالمت
  .کند تا روز قيامت، در نيکی تبعيت  و کسی که از آنها

  سعيد بن علي بن وهف القحطاني : مؤلف
  صورت گرفته است  هـ 1419/ 10/ 16روز سه شنبه در تاريخ  عصر آن در  ر يحرت
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  أول: نور إخالص مبحث 

  أول: مفهوم إخالص مطلب 

است که معنای آن صفا و پاکی از هر آميختگی   خلص خلوًصاَخلَص ياخالص در لغت: 
» (از گرفتاری راحت شد) به معنای آن است که از  خلص من ورطته«: شود است، گفته می

به معنای نجات يافتن است.   : »خلَّصه تخليًصا«: شود آن سالمت ماند و نجات يافت. گفته می 
  . )1( اخالص در اطاعت دينی: به معنای ترک ريا است 

تقرب به هللا تعالی را به طور يکتا داشته   نيت  با عملش فقط  حقيقت اخالص اين است که بنده 
  . باشد 

  :باشند هايی از آن دارند که بعضی از آنها به بعضی ديگر نزديک میاهل علم تعريف 

  . گفته شده است: اخالص يعنی يکی کردن نيت در اطاعت در حق هللا سبحانه 

معنای درست بودن عمِل بنده در ظاهر و باطن است، و ريا   گفته شده است: اخالص به 
به اين معناست که ظاهر آن از باطنش بهتر باشد و راستگويی در اخالص به معنای آن است  

  . که باطن بهتر و آبادتر از ظاهر باشد 

  . )2( ی عمل از هر آميختگی در آنگفته شده است: تصويه 

انجام عمل فقط برای تقرب يافتن به هللا   بر اساس آنچه آمد: شرح اخالص آن است که
و در آن ريا و قصد آن که مردم از وی خوب بگويند و طلب نمايش   تعالی به شکلی يکتا باشد 

زوال پذير و تصنعی وجود نداشته باشد و فقط اميد به ثواب هللا تعالی و ترس از   دادنِ 
  . مجازات وی و طمع رضايتمندی وی وجود داشته باشد 

«ترک عملی به نيت مردم ريا است و  : ليل قاضی عياض رحمه هللا گفته است به همين د 
انجام عملی برای مردم شرک است و اخالص آن است که هللا از هر دوی آنها برای تو کافی  

  .)3( باشد»

در زندگی مسلمان به آن معناست که او عمل، سخن، ساير رفتارها و آموزش دادنش    إخالص 
شريک باشد و برای خدايی به غير از وی صورت  الی به طور يکتا و بی برای رضايتنمدی هللا تع 

  . نپذيرد 

  اهميت اخالص : دوم مطلب 

باشد و برای اين آنها را آفريده است  هللا تعالی مخلوقات را آفريده است: شامل جنيان و انسانها می 
نمايد و  ص امر می شريک عبادت کنند و تمامی افراد مکلف را به اخال که او را به شکلی يکتا و بی 

ينَ  : فرمايد می  (و امر نشدند مگر آن که هللا را در   )  )4 َوَما أُِمُروا إِالَّ ِليَْعُبُدوا هللا ُمْخِلِصيَن لَُه الّدِ
هللا    ِإنَّا أَنَزْلنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلـَحّقِ فَاْعُبدِ :  فرمايد . همچنين هللا تعالی می)دينش مخلصانه عبادت کنند 

ين *  يُن اْلـَخاِلصُ   ُمْخِلًصا لَّهُ الّدِ (ما کتاب را به حق بر تو نازل نموديم، پس هللا را در دين    )  )5  أَال  الّدِ
قُْل ِإنَّ َصالَتِي َونُُسِكي  ، ) باشد *به هوش که برای هللا دين خالص می  به طور مخلصانه عبادت کن! 

 
 . 77، ومختار الصحاح، ص1/249) المعجم الوسيط، 1(
  .    2/91)  مدارج السالكين، البن القيم،  2(
  .    2/91) انظر: مدارج السالكين، البن القيم، 3(
  .5) سورة البينة، اآلية: 4(
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ُل اْلـُمْسِلِمينَ َوَمْحَياَي َوَمَماتِي  َرّبِ اْلعَاَلِميَن * الَ َشِريَك َلهُ َوِبذَِلَك أُِمْرتُ  نماز    ا (بگو: همان  )  )1   َوأَنَاْ أَوَّ
و به آن    و مرگ من برای هللا پروردگار جهانيان است * شريکی ندارد   من و قربانی من و زندگی من 

فرمايد:  . همچنين می ) امر هللا تعالی) هستم در برابر ام و من اولين مسلمانان(تسليم شدگان امر شده 
 الَِّذي َخلََق اْلـَمْوَت َواْلـَحَياةَ ِلَيْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال  )2 (  ) [او] که مرگ و زندگی را آفريد   است  کسی

  . تا شما را آزمايش کند که کدام يک از شما در عمل نيکوتر است) 

و  کند. گفتند: اب گرداند و آن را درست میآن خالصش می :گفته است  فضيل بن عياض 
گفت: «اگر عمل خالص باشد و  ؟ کند گرداند و آن را درست میعلی چه چيز آن را خالص می

شود، حتی اگر درست باشد،  شود و اگر خالص نباشد قبول نمیدرست نباشد، پذيرفته نمی 
سپس اين  . )3( خالص آن است که فقط برای هللا [تعالی] و درست آن است که مطابق سنت باشد 

فََمن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلـًحا َوال يُْشِرْك بِِعبَاَدةِ  : ا قرائت کرد سخن هللا تعالی ر
کسی که به ديدار پروردگارش اميد دارد، پس عمل صالح انجام دهد و در  ( ))4َربِِّه أََحًدا

ْن  : فرمايد عبادت پروردگارش کسی را شريک نگرداند) و هللا تعالی می مَّ َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ّمِ
(چه کسی در دين نيکوتر از کسی است که صورتش را تسليم   )5() أَْسلََم َوْجَههُ  َوهَُو ُمْحِسنٌ 

اخالص نيت و عمل برای  : تسليم کردن وجه .  ) باشد میاو نيکوکار   در حالی کههللا نموده است 
  . )6(و سنتش است  هللا تعالی است و نيکوکاری در آن تبعيت از رسول هللا 

:  أَبًَدا ُمْسِلمٍ  قَْلبُ  َعلَْيِهنَّ  يَِغلُّ  ال  ثَالثٌ «  فرمود:  است که رسول هللاآورده  انس بن مالک
ِ، اْلعََملِ  إِْخالصُ  َّ   ) 7( »َوَرائِِهمْ  ِمنْ  تُِحيُط  َدْعَوتَُهمْ  فَإِنَّ  اْلَجَماَعِة،  َولُُزومُ  األَْمرِ  ُوالةِ  َوُمنَاَصَحةُ  ِ

: اخالص در عمل برای هللا و  شود برايش سنگين نمی(سه چيز است که قلب مسلمان هرگز 
خيرخواهی صاحبان امر و لزوم اهل جماعت بودن و دعای آنها از پشت سرشان مستجاب  

  شود). می

باشد و بدون آن کوشش  وح عمل مسلمان است و مهمترين صفات وی میاخالص همان ر 
  . باشد گرد و غباری پراکنده می  ،و عملش

باشد و شکی نيست که  به اتفاق نظر امامان اسالم اخالص از مهمترين اعمال قلب می
  اش و توکل بر دوست داشتن هللا تعالی و فرستاده: مانند اعمال قلب باشد، اعمال قلب، اصل می 

وی و اخالص داشتن برای وی و ترس از او و اميد به او؛ اعمال اعضای بدن نيز تابع آن  
ی اعضای بدن که اگر بدون روح  باشد و عمل به منزلهی روح می نيت به منزله؛ باشد می

  . و شناخت احکام قلب مهمتر از شناخت احکام اعضای بدن است  ميرند شوند، می

خالص باشد و به دنبال ريا و تعريف مردم و   بر مسلمان واجب است که برای هللا 
دهد و به سوی هللا تعالی  ستايش آنها و مدح و ستودن آنها نباشد، بلکه عمل صالح را انجام می

- خواهد، همان گونه که هللا سبحانه می نمايد، فقط برای آن که رضايت وی را میدعوت می 
- (بگو: اين راه من است که به سوی هللا دعوت می ) )8 ى هللاقُْل َهـِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَ  : فرمايد 
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ن َدَعا إِلَى هللا : فرمايد دهم)، همچنين هللا سبحانه می مَّ (چه کسی در   ) )1 َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ّمِ
  سخن نيکوتر از کسی است که به سوی هللا دعوت دهد). 

باشد که بر تمامی مسلمانان واجب است و دعوت آنها و  اخالص از بزرگترين صفات می
همچنين بر کسانی که  باشد و عمل آنها فقط برای رضايتمندی هللا تعالی و سرزمين آخرت می

د و به سوی نور سوق  نها خارج نمايد و آنان را از تاريکیماينالح نخواهند تا مردم را اصمی
  . )2( نيز واجب است  دهند 

  سوم: منزلت نيت صالح و ثمرات آن مطلب 

باشد و رأس امور بوده و ستون آن است و اصلی است  ی آن می هقاعد  : أساس عمل ونيت 
ی آن  آن و رانندهی زيرا آن روح عمل است و فرمانده؛ شود که بر اساس آن [عمل] بنا می

شود و با به فساد کشيدن آن به  ، عمل تابع آن است و با درست بودن آن درست میباشد می
صورت وجود نداشتن نيت صالح خواری   ريابد، د شود و توسط آن توفيق میفساد کشيده می

به همين دليل  ؛ )3(يابد دنيوی و اخروی تفاوت می  و بر حسب آن درجات شود حاصل می
(اعمال فقط   )4( »... نََوى  َما اْمِرئٍ  لكل وإَنَما  بِالنِّيَّات  األَْعَمالُ  إِنََّمافرموده است: « پيامبر

  د و برای هر شخصی آن چيزی است که نيت کرده است...) ن باشمی  هاوابسته به نيات آن

ن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو  الَّ خَ : فرمايد می  تعالى هللا ْيَر فِي َكثِيٍر ّمِ
(خيری در   ) )5إِْصالَحٍ بَْيَن النَّاِس َوَمن يَْفعَْل َذِلَك اْبتَغَاَء َمْرَضاِت هللا فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما

ای يا امر نيکی يا اصالح  زياد درگوشی صحبت کردن وجود ندارد، مگر کسی که به صدقه
ردم، امر کند و کسی که آن را برای کسب رضايتمندی هللا انجام دهد، برای او اجر  بين م

  بزرگی خواهد بود). 

، دعوت کنندگان به سوی هللا تعالی و  کند اين آيه به اهميت و منزلت نيت راهنمايی می
نياز به اصالح نيت دارند، اگر آن اصالح گردد به بنده اجر بزرگ و  نيز ديگر مسلمانان، 

  نيتش  ، حتی اگر عملی انجام ندهد، البته اين در حالتی است که شود ب زيادی داده میثوا
  َما  ِمثْلُ  لَهُ  ُكتِبَ  َسافَرَ  أَوْ  اْلعَْبدُ  َمِرضَ  إِذَا« : فرموده است  ؛ به همين دليل پيامبرباشد صادقانه 

در سفری باشد [و عبادات او کم شود]   ا (اگر بنده مريض شود ي )6( »َصِحيًحا  ُمِقيًما  يَْعَملُ  َكانَ 
  شود). همچنين پيامبرباشد، به او اجر داده میبه مانند زمانی که در سفر نيست و سالم می

ٌ  لَهُ  تَُكونُ  اْمِرئٍ  ِمنِ  َما«: فرموده است  ُ  َكتَبَ  ِإالَّ  نَْومٌ  َهاَعَليْ  فَيَْغِلبُهُ  بِلَْيلٍ  َصالَة   ،  َصالَتِهِ  أَْجرَ  لَهُ  َّ
(شخصی نيست که نيت نماز شب نمايد و خواب بر او غلبه کند،   )7( »َعلَْيهِ  َصَدقَةً  نَْوُمهُ  َوَكانَ 

  باشد). نويسد و خوابش صدقه میافتد] مگر آن که هللا اجر نماز او را برايش می[اتفاقی نمی

أَ  َمنْ « همچنين فرموده است:   النَّاسَ  فََوَجدَ  اْلَمْسِجدِ  إِلَى َعاِمًدا َخَرجَ  ثُمَّ  اْلُوُضوءَ  فَأَْحَسنَ  تََوضَّ

 
  . 33) سورة فصلت، اآلية: 1(
  . 4/229و 1/349) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز، 2(
  . 1/151) انظر: النية وأثرها في األحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدالن، 3(
: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى  من حديث عمر بن الخطاب ) متفق عليه 4(

، برقم  3/1515، )) إنما األعمال بالنية (( : . ومسلم، كتاب اإلمارة، باب: قوله 1، برقم  ،1/9رسوله 
1907.  

  .114) سورة النساء، اآلية: 5(
  . 2996،برقم  200/ 4ما كان يعمل في اإلقامة، ) البخاري،كتاب الجهاد والسير،باٌب:يكتب للمسافر  6( 
. والنسائي، كتاب قيام الليل، وتطوع 1314، برقم 2/24) أبو داود، كتاب الصالة، باب من نوى القيام فنام، 7(

. وصححه األلباني في إرواء  1784، برقم 3/275النهار، باب من كان له صالة بليل فغلبه عليها نوم، 
  . 5567برقم  5/160امع، ، وصحيح الج2/204الغليل، 
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ُ  َكتَبَ  َصلَّْوا  قَدْ    (کسی که  )1(  »َشْيئًا  أُُجوِرِهمْ  ِمنْ  ذَِلكَ  يَْنقُصُ  َوالَ  َحَضَرَها  َمنْ  أَْجرِ  ِمثْلَ  لَهُ  َّ
وضوی نيکويی بگيرد و به نيت رفتن به مسجد بيرون بيايد و مردم را در حالتی بيايبد که  

هد  د اند، هللا به مانند آن که در [نماز جماعت] بوده است به او اجر مینماز خود را تمام کرده
  کاهد). و اين از اجر آنها نمی

َ  َسأَلَ  َمنْ همچنين فرموده است: « ُ  بَلَّغَهُ  بِِصْدقٍ  الشََّهاَدةَ  َّ   َعلَى  َماتَ  َوإِنْ  الشَُّهَداءِ  َمنَاِزلَ  َّ
رساند،  از هللا صادقانه شهادت را طلب کند، هللا او را به منازل شهدا می(کسی که  )2(»فَِراِشهِ 

  حتی که در رختخوابش بميرد).

در  به همين دليل پيامبر ؛باشد اش به بندگانش میو نيکوکاری، هللا  اين دليلی بر بخشش
  » َمعَُكمْ  َكانُوا  إِالَّ  َواِديًا  قََطْعتُمْ  الَ وَ  َمِسيًرا ِسْرتُمْ  َما  أَْقَواًما  بِاْلَمِدينَةِ  إِنَّ « ی تبوک فرمود: غزوه 

ه  اای را نپيموديد، مگر آن که همر(افرادی در مدينه هستند که راهی را طی نکرديد و دره
باشند؟  : ای رسول هللا! چگونه همراه ما هستند در حالی که آنها در مدينه میگفتند  ،شما بودند)

  منع نمود).  [از با ما بودن] (عذر داشتن آنها را  )3( »اْلعُْذرُ  َحبََسُهمْ « فرمود:

به   شود تا هللا تعالی اعمال آسان را زياد نمايد؛ به همين دليل پيامبرنيت صالح باعث می
أَْسِلْم ثُمَّ  گفت: بجنگم يا مسلمان شوم؟ فرمود: « ود و به رسول هللامردی که ذره پوشيده ب

  آن مرد اسالم آورد سپس جنگيد و کشته شد و رسول هللا ، )» (مسلمان شو بعد بجنگ؟قَاتِلْ 
  (عملی کم و اجری زياد [برای او بود]).  )4( »َعِمَل قَِليالً َوأُِجَر َكثِيًرافرمود: « 

آموخت و اين  به او اسالم را می آمد و اسالم آورد و رسول هللا  مردی نزد رسول هللا
رفت و   پای شترش در سوارخ موش صحرايی فرو ، در حالی بود که آنها در مسيری بودند 

» (عمل کم و  َكثِيًرا  َوأُِجرَ  قَِليًال  َعِملَ فرمود: «  شکست، رسول هللا شترش [افتاد] و گردن او 
  . )5(. حماد(يکی از راويان حديث) آن را سه بار تکرار کرد ) د اجر زيا

دهد و توسط آنها به بنده ثواب  هللا تعالی در اعمال مباح برکت قرار می ،صالح با نيتِ 
ُجلُ  أَْنفَقَ  إَِذافرموده است: « دهد؛ به همين دليل پيامبرمی   لَهُ  فَُهوَ  يَْحتَِسبَُها أَْهِلهِ  َعلَى  الرَّ

اگر مردی برای اهلش خرجی نمايد و آن را به نيت ثواب انجام دهد، برای او  ( )6(»َصَدقَةٌ 
  نَفَقَةً  تُْنِفقَ  لَنْ  ِإنَّكَ فرمود: « به سعد بن ابی وقاص  همچنين پيامبر ،[اجر] صدقه را دارد)

ِ  َوْجهَ  بَِها تَْبتَِغي مالی را در   هرگز  (تو )7( »أَتِكَ اْمرَ  فِي فِي  تَْجعَلُ  َما  َحتَّى َعلَْيَها  أُِجْرتَ  إِالَّ  َّ
کنی مگر آن که توسط آن به تو اجر  نمايی، انفاق نمیحالی که رضايتمندی هللا را طلب می

  گذاری). ، حتی آنچه را که در دهان زنت میرسد می

 
. والنسائي، كتاب 564، برقم 1/154)أبو داود، كتاب الصالة، باب فيمن خرج يريد الصالة فسبق بها، 1(

، )) إسناده قوي (( . وقال ابن حجر في فتح الباري: 855، برقم 2/111اإلمامة، باب حد إدراك الجماعة، 
6/137.  

  . 1909، برقم 3/1517هادة في سبيل هللا تعالى، )مسلم، كتاب اإلمارة،باب استحباب طلب الش2(
، وأبو داود، كتاب 2839، برقم 3/280)البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، 3(

  ، واللفظ له. 2058، برقم 3/12الجهاد، باب الرخصة في القعود من العذر، 
، برقم  3/271والسير، باٌب: عمل صالح قبل الجهاد،  : البخاري، كتاب الجهاد)متفق عليه من حديث البراء 4(

  . 1900، برقم 3/1509، واللفظ له. ومسلم، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، 2808
  .357/ 4) مسند اإلمام أحمد، 5(
ل  : البخاري، كتاب اإليمان، باب ما جاء أن األعمال بالنية والحسبة، ولك)متفق عليه من حديث أبي مسعود 6(

. ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين، والزوج، 55، برقم 1/24امرئ ما نوى، 
  . 1002، برقم 2/625واألوالد، 

. ومسلم، كتاب 56، برقم 1/24)متفق عليه: البخاري، كتاب اإليمان، باب ما جاء أن األعمال بالنية، 7(
  . 1628 ، برقم1250/ 3الوصية، باب الوصية بالثلث، 
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ْنيَا إِنََّمافرموده است: « پيامبر ُ  َرَزقَهُ  َعْبدٌ  نَفَرٍ  ِألَْربَعَةِ  الدُّ َِّقي  فَُهوَ  َوِعْلًما َماالً  َوَجلَّ  َعزَّ  َّ   فِيهِ  يَت
ِ  َويَْعلَمُ  َرِحَمهُ  فِيهِ  َويَِصلُ  َربَّهُ  َّ ُ  َرَزقَهُ  َوعَْبدٌ  قَالَ  اْلَمنَاِزلِ  بِأَْفَضلِ  فََهَذا قَالَ  َحقَّهُ  فِيهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  ِ َّ  
  فَأَْجُرُهَما  قَالَ  فَُالنٍ  بِعََملِ  َعِمْلتُ  َمالٌ  ِلي َكانَ  لَوْ  لُ يَقُو فَُهوَ  قَالَ  َماالً  يَْرُزْقهُ  َولَمْ  ِعْلًما  َوَجلَّ  َعزَّ 

ُ  َرَزقَهُ  َوَعْبدٌ  قَالَ  َسَواءٌ    َعزَّ  َربَّهُ  فِيهِ  يَتَِّقي  الَ  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َماِلهِ  فِي يَْخبِطُ  فَُهوَ  ِعْلًما يَْرُزْقهُ  َولَمْ  َماالً  َّ
ِ  يَْعلَمُ  َوالَ  َرِحَمهُ  فِيهِ  يَِصلُ  َوالَ  َوَجلَّ  َّ ُ  يَْرُزْقهُ  لَمْ  َوَعْبدٌ  قَالَ  اْلَمنَاِزلِ  بِأَْخبَثِ  فََهَذا َحقَّهُ  فِيهِ  ِ   َماالً  َّ
(دنيا   )1(»َسَواءٌ  فِيهِ  فَِوْزُرُهَما  ِنيَّتُهُ  ِهيَ  قَالَ  فَُالنٍ  بِعََملِ  لَعَِمْلتُ  َمالٌ  ِلي َكانَ  لَوْ  يَقُولُ  فَُهوَ  ِعْلًما  َوالَ 

دهد، او در آن  به او مال و علمی را روزی می ای که هللاگذرد: بندهبرای چهار نفر می فقط 
که  آورد و آنچه از حق آن کند و حق صله رحم آن را بجا میاز پروردگارش تقوا پيشه می

  ها است و فرمود: مردی هللا داند، فرمود: اين برترين مرتبت شود را میمی مربوط به هللا
گويد: اگر مالی  دهد، او مینمیی به او روز را دهد، در حالی که مالی ی روزی میبه او علم

نمودم، فرمود: اجر هر دوی آنها يکی است،  آن عمل می  ی داشتم به مانند فالنی درباره
دهد، در حالی که علمی را به او روزی  ای است که هللا به او مالی را روزی میفرمود: بنده

کند  ، تقوا پيشه نمیکند و در آن از پروردگارشلش به غير علم رفتار میدهد و او در مانمی
ترين  داند، اين خبيث ی آن را نمیآورد و حق هللا دربارهی آن صله رحم بجا نمیو درباره

- دهد و او میای است که هللا مال و علمی را به او روزی نمیها است، فرمود: و بندهمرتبت 
نمودم، فرمود: اين نيت  به مانند فالنی با آن [در کار خير] رفتار می  گويد: اگر مالی داشتم 

  يکی است).   [برای آخرت]  ی آنهااست و توشه
َ  إِنَّ « از جانب پروردگارش فرموده است: پيامبر   فََمنْ  َذِلكَ  بَيَّنَ  ثُمَّ  َوالسَّيِّئَاتِ  اْلَحَسنَاتِ  َكتَبَ  َّ

ُ  َكتَبََها ايَْعَمْلهَ  فَلَمْ  بَِحَسنَةٍ  َهمَّ  ُ  َكتَبََها  فَعَِملََها بَِها  َهمَّ  ُهوَ  فَإِنْ  َكاِملَةً  َحَسنَةً  ِعْنَدهُ  لَهُ  َّ   َعْشرَ  ِعْنَدهُ  لَهُ  َّ
ُ  َكتَبََها يَْعَمْلَها  فَلَمْ  بَِسيِّئَةٍ  َهمَّ  َوَمنْ  َكثِيَرةٍ  أَْضعَافٍ  إِلَى ِضْعفٍ  ِمائَةِ  َسْبعِ  إِلَى َحَسنَاتٍ    ِعْنَدهُ  هُ لَ  َّ

ُ  َكتَبََها  فَعَِملََها  بَِها  َهمَّ  ُهوَ  فَإِنْ  َكاِملَةً  َحَسنَةً  - ها را میها و بدی (هللا نيکی )2(»َواِحَدةً  َسيِّئَةً  لَهُ  َّ
جام  نسپس آن را اين گونه بيان فرمود: کسی که نيت کار نيکی را انجام دهد و آن را ا نويسد،

و به آن عمل   برساند  انجامبه نيت را آن نويسد و اگر ندهد، هللا برای او يک نيکی کامل می
نويسد، کسی که نيت  نمايد، هللا برای او ده برابر تا هفتصد برابر و بلکه بيشتر [نيکی] می

نويسد و اگر او نيت  را انجام دهد و به آن عمل ننمايد، هللا برای او نيکی کاملی می  عمل بدی 
  نويسد). و به آن عمل نمايد، هللا برای او يک بدی می   داشته باشد آن را 

  
  های اخالص و فوايد آن ثمره : چهارم مطلب 

  : های ستوده و فوايد جليل و بزرگی است، از آنها اخالص دارای ثمره 

  . باشد های آن می يابی به خير دنيا و آخرت از فضايل اخالص و ثمره  دست  اول: 
ها برای قبول شدن اعمال  از بزرگترين سبب  به همراه لزوم تبعيت از پيامبر إخالص دوم: 
  . صالح است 

شود، سپس محبت مالئک  باعث به وجود آمدن محبت هللا تعالی در بنده میإخالص  :سوم 
 . شود ن است میو قبولی بر آنچه بر روی زمي

 . باشد ستون عمل و روح آن میإخالص  :چهارم 
 . و ثواب عظيمی برده شود   گ شود تا با عملی آسان و دعايی کم، اجر بزر پنجم: باعث می 

 
، وابن ماجه، كتاب 2325، برقم 4/562)الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، 1(

  .2/270، وصححه األلباني، في صحيح الترمذي، 4/130، وأحمد، 4228الزهد، باب النية، برقم 
من هّم بحسنة أو سيئة،   : البخاري، كتاب الرقاق، بابرضي هللا عنهما)متفق عليه من حديث ابن عباس 2(

، ومسلم، كتاب اإليمان، باب إذا هّم العبد بحسنة كتبت له وإذا هّم بسيئة لم تكتب، 6491، برقم 7/239
  . 131، برقم 1/117
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شخص دارای اخالص هر عملی را به نيت رضايتمندی هللا تعالی انجام دهد، برای  : ششم
  . شود، حتی اگر آن کار مباح باشد او ثواب نوشته می

برای   که آن را انجام دهد، هر عملی را که نيت کند برای هفتم: شخص دارای اخالص، 
 . شود، حتی اگر او آن را انجام ندهد او ثواب نوشته می

، ثواب آن را  است  اگر خواب بماند يا فراموش کند، آن عملی را که انجام نداده : هشتم
 . برد می

ثواب او طوری نوشته   ، اخالصش ه دليلب ،اگر بنده مريض شود و يا در سفری باشد  : نهم 
 . شود که سالم بوده است و در سفر نبوده است می

  . گرداند موده و پيروز می تعالی با اخالص امت را ياری نهللا  دهم: 
 . شود باعث نجات از عذاب آخرت میإخالص  : يازدهم 

 . ت های اخالص اسراحت شدن از طوفانهای بالهای دنيوی و آخرتی از ثمره دوازدهم: 
 . گردد باال رفتن درجات آخرتی توسط اخالص حاصل می  :سيزدهم 

 . رهايی از گمراهی :چهاردهم 
  . شود باعث زياد شدن هدايت میإخالص   پانزدهم: 
 . باشد های اخالص میخوشنام شدن نزد مردم از ثمره : شانزدهم 
 . مينان خاطر در قلب و احساس خوشبختیطا هفدهم: 
 . زيبا شدن ايمان در درون : هجدهم 
 . همنشينی با اهل اخالص پيدا کردن  توفيق  : نوزدهم

 . به شکلی نيکو   زندگی خاتمه يافتن:  بيستم 
 . ت دعا : استجاببيست و يکم

 . به شادی مت در قبر و بشارت داده شدن نع بيست و دوم: 
  . خل شدن به بهشت و نجات يافتن از آتش جهنم اد  بيست و سوم: 

 [بيست و چهارم: فريب شيطان را نخوردن] 
  .)1( شود ها داليل بسياری دارد که از قرآن و سنت استخراج مین ثمره اي

  ما به ماننمايم تا در سخن و عملاز هللا تعالی برای خودم و برادران مسلمانم طلب می
  . مايد اخالص عطا ن

  

  های انجام عمل آخرت به نيت دنيا مبحث دوم: تاريکی

  خواست دنيا با عمل آخرتی مطلب أول: خطر 

در حالی که نيت وی کسب   ی است که انسان عمل صالحی را انجام دهد، خطر بزرگ
توسط آن عمل باطل  ، واجب، تضاد دارد  باشد و اين شرک است و با کامل بودن توحيدِ دنيوی 

خواهد، بسياری از اعمال او را اين  زيرا کسی که دنيا را می  ؛گردد و آن از ريا بدتر است می
دهد که ثوابی ندارد عملی را انجام میشود تا شخص باعث میگيرد، ولی ريا مسأله در برمی

  . باشد يابد و مؤمن از اين و آن برحذر میو اين امر او ادامه نمی 

آنها به طور عموم و خصوص با  : فرق بين ريا و خواست دنيا توسط انسان با عملش
جلوه کند؛ تا او   شود تا عمل نزد مردم زيبايکديگر فرق دارند، در هر دوی آنها خواسته می

دح نمايند و اين ريا است، همچنين خواست دنيا نيز  مرا ببينند و او را بزرگ شمارند و او را 
- دهد و طلب گرامیباشد، زيرا شخص در اين حالت عمل خود را نزد مردم زيبا جلوه میمی

 
  . 64) يدل على ذلك ما تقدم في المطلبين السابقين، وانظر: كتاب اإلخالص لحسين العوايشة، ص1(
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  .دارد  را  داشتن و مدح و ستايش از آنها

دهد و هدف او ريا  حی را برای دنيا انجام میاما عمل دنيا اين است که انسان عمل صال
کسی که به   : دهد به مانند کردن نزد مردم است و فقط آن را برای کسب متاع دنيا انجام می

نمايد تا غنيمت بدست آورد، يا  نمايد تا مالی کسب کند، يا جهاد می جای شخصی ديگر حج می 
دهد. عمل کننده برای دنيا،  انجام میرياکار عمل را برای مدح و ستايش مردم ، به مانند آن

باشد. هر دوی آنها  دهد در حالی که هدف او برای کاالی دنيوی میعمل صالح را انجام می
بريم از چيزهايی که باعث خشمگين شدن وی و عذاب  زيانکار هستند، به هللا تعالی پناه می

  . )1( شوند دردناکش می

  باشد: ی عمل آخرت برای دنيا می ن انجام دهنده بود   ر نصوصی آمده است که دليلی بر زيانکا 

ْنيَا َوِزينَتََها نَُوّفِ إَِلْيِهْم أَْعَمالَـُهْم فِيَها َوهُْم فِيَها  : فرمايد می هللا تعالى  َمن َكاَن يُِريُد اْلـَحيَاةَ الدُّ
ا َكانُواْ  الَ يُْبَخُسوَن * أُْولَـئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَـُهْم فِي اآلِخَرةِ إِالَّ النَّ  اُر َوَحبَِط َما َصنَعُواْ ِفيَها َوبَاِطٌل مَّ

د، آن را به طور کامل به آنها  نی که زندگی دنيوی و زيبايی آن را بخواهان(کس ) )2يَْعَملُونَ 
ماند،  يابند * آنان کسانی هستند که در آخرت چيزی برای آنها نمیدهيم و در آن کاستی نمیمی
گردد و آنچه را که انجام  باطل می ،اند انجام داده [دنيا]  ر آتش جهنم و آنچه را که در آن مگ
  . شود) دادند پوچ میمی

ْلنَا لَهُ فِيَها َما نََشاُء ِلـَمن نُِّريُد ثُمَّ َجعَْلنَا لَهُ َجَهنََّم  : فرمايد می هللا ن َكاَن يُِريُد اْلعَاِجلَةَ َعجَّ مَّ
ْدُحوًرايَْصالَها َمْذُمو ، در آن هر چه را بخواهيم  (کسی که زندگی نزديک را بخواهد  ) )3ًما مَّ
دهيم که در آن خوار و رانده شده در  يم، سپس جهنم را برای وی قرار میدهزود به او می

  آيد). می

َمن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآلِخَرةِ نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُِريُد َحْرَث  : فرمايد هللا تعالی می
ْنيَا نُؤتِِه ِمْنَها َوَما لَهُ فِي اآلِخَرةِ ِمن نَِّصيبٍ  - ی آخرت را بخواهد، بر بهرهکسی که بهره ( ) )4الدُّ

هيم و در آخرت نصيبی  د از آن به او میی دنيا را بخواهد، افزاييم و کسی که بهرهی او می
  نخواهد داشت). 

ْنيَا َوَما لَهُ فِي اآلِخَرةِ ِمْن َخالَقٍ : فرمايد می   هللا (از   ))5فَِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
گويد: پروردگار ما! در دنيا به ما عطا فرما و در آخرت برای او  انسانها کسی است که می

  چيزی نخواهد بود). 

ا  ِعْلًما  تَعَلَّمَ  َمنْ فرموده است: « پيامبر ِ  َوْجهُ  بِهِ  يُْبتَغَى  ِممَّ   يُِصيبَ لِ  إِالَّ  يَتَعَلَُّمهُ  الَ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّ
ْنيَا  ِمنَ  َعَرًضا بِهِ  شايسته  (کسی که علمی را بياموزد که  )6( »اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَجنَّةِ  َعْرفَ  يَِجدْ  لَمْ  الدُّ

شود و آن را نياموزد مگر برای آن که به  طلب  توسط آن رضايتمندی هللا باشد که آن می 
  رسد). او نمیکااليی از دنيا دست يابد، روز قيامت بوی بهشت نيز به 

  بِهِ  ِلتَُماُروا َوالَ  اْلعُلََماءَ  بِهِ  ِلتُبَاُهوا اْلِعْلمَ  تَعَلَُّموا الَ «  فرمود:  آورده است که پيامبر جابر

 
  . 534العزيز الحميد، ص ، وتيسير442) انظر: فتح المجيد، ص1(
  .16- 15) سورة هود، اآلية: 2(
  .18)سورة اإلسراء، اآلية: 3(
  . 20)سورة الشورى، اآلية: 4(
  .200)سورة البقرة، اآلية: 5(
،وابن ماجه،في المقدمة، باب االنتفاع 3664،برقم 3/323)أبو داود،كتاب العلم،باب:في طلب العلم لغير هللا،6(

  . 1/48،وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه،252، برقم 1/93بالعلم، 
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(علم را نياموزيد تا توسط آن به   )1(»النَّارُ  فَالنَّارُ  َذِلكَ  فَعَلَ  فََمنْ  اْلَمَجاِلسَ  بِهِ  ا تََخيَُّرو َوالَ  السُّفََهاءَ 
و در مجالس شاخص شويد، کسی   سوال کردن، وا نداريد به علماء فخر بفروشيد و سفيهان را 

  نم). که اين عمل را انجام دهد، [مجازات وی] آتش جهنم است، آتش جه

سوال  «علم را برای سه چيز فرا نگيريد: تا توسط آن در سفيهان  گفته است:  ابن مسعود 
يا توسط آن با فقها بحث کنيد يا توسط آن مردم را به سوی خودتان متوجه   کردن ايجاد نماييد 

  کنيد و با سخنتان و عملتان آنچه نزد هللا است را بخواهيد، زيرا آن باقی است و تمامی غير از
  . )2(»رود آنچه در نزد وی است، از بين می

موده است،  نمايد، تضمين نعمل می ی تعال هللا تعالی خوشبختی را برای کسی که برای هللا 
هُ  اْآلِخَرةُ  َكانَتْ  َمنْ فرمود: « آورده است که پيامبر أنس ُ  َجعَلَ  َهمَّ   لَهُ  َوَجَمعَ  قَْلبِهِ  فِي  ِغنَاهُ  َّ
ْنيَا َوأَتَتْهُ  َشْملَهُ  ْنيَا َكانَتْ  َوَمنْ  َراِغَمةٌ  َوِهيَ  الدُّ هُ  الدُّ ُ  َجعَلَ  هَمَّ قَ  َعيْنَْيهِ  ْينَ بَ  فَْقَرهُ  َّ   َشْملَهُ  َعَلْيهِ  َوفَرَّ
ْنيَا ِمنْ  يَأْتِهِ  َولَمْ  رَ  َما إِالَّ  الدُّ ازی او  ني (کسی که نيِت کوِشَشش برای آخرت باشد، هللا بی )3( »لَهُ  قُّدِ

دهد، در  نمايد و دنيا را به او میجمع میحول او او را اطرافيان دهد و را در قلبش قرار می
که نيت کوششش برای دنيا باشد، هللا فقر را بين دو   باشد و کسیاز آن دور می  حالی که او

دهد،  کند و به او چيزی از دنيا را نمیوی را پراکنده می اطرافيان دهد و چشم او قرار می
  مگر آنچه تقدير شده است). 

  

  گيرد انواع اعمالی که برای دنيا صورت می: دوم مطلب 

، امام محمد تميمی از آنچه از پيشينيان رسيده است، گونی دارد عمل برای دنيا انواع گونا
  : کند چهار مورد را ذکر می

ی زيادی از مردم آن را برای رضايتمندی  اعمال صالحی وجود دارند که عده: نوع اول
مودن ظلم و ديگر  ندهند، مانند: صدقه، نماز، نيکی کردم به مردم و رّد هللا تعالی انجام می

نمايد، در حالی که اين کار را  را ترک می  ن دهد يا آ انسان آن را انجام میچيزهايی که 
خواهد و  ثواب آخرت آن را نمی ی شخص گاهی ولی  ؛دهد خالصانه برای هللا تعالی انجام می

پاداشی مثل: حفظ مال و زياد شدن آن يا   او دهد تا هللا متعال توسط آن بهفقط آن را انجام می
و نيت   ، دهد شود اش داده میش يا ادامه يافتن نعمتهايی که به او و خانوادهحفظ خانواده و عيال

باشد، به همين دليل پاداش عملش در  او برای انجام آنها طلب بهشت و فرار از آتش جهنم نمی
رضي هللا   شود و در آخرت هيچ چيزی نخواهد داشت. اين از ابن عباسدنيا به او داده می

  . روايت شده است  عنهما 

باشد، آن وقتی است که عمل صالح  تر میآن از اولی بزرگتر است و ترسناک: نوع دوم 
گردد. آن  گيرد تا توسط آن نزد مردم ريا انجام پذيرد و آن برای آخرت انجام نمیصورت می

  . روايت شده است  مجاهد رحمه هللا تعالىاز 

جام آن بدست آوردن  سوم: آن وقتی است که عمل صالحی انجام گيرد که هدف از اننوع 
هدف او  ، نمايد، تا مالی بدست آورد مالی باشد، مانند کسی که برای ديگری حج می

 
، وصححه األلباني في  254، برقم 1/93، في المقدمة، باب االنتفاع بالعلم والعمل به، 1/93)ابن ماجه 1(

  ، وفي الموضعين أحاديث أخرى.1/46، وصحيح الترغيب لأللباني، 1/48صحيح سنن ابن ماجه، 
،  1/96ن أبي هريرة، في المقدمة، باب االنتفاع بالعلم والعمل به، موقوفًا، وابن ماجه ع 1/70)الدرامي، 2(

  . 1/48، وصحيح الترغيب والترهيب، 1/48، وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه، 260برقم 
، وابن ماجه بنحوه من حديث زيد بن  2465، برقم 4/642)الترمذي، كتاب صفة القيامة، باٌب: حدثنا قتيبة، 3(

، واألحاديث 5/351، وصححه األلباني في صحيح الجامع، 4105، برقم 2/1375د، ، كتاب الزهثابت 
  . 950الصحيحة، 
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باشد، يا برای بدست آوردن مال  رضايتمندی هللا تعالی و بدست آوردن سرزمين آخرت نمی
يا علم   ،کند کند تا آن را بدست آورد، يا برای بدست آوردن غنيمت جهاد می دنيا هجرت می

اين که به جاه و مقام برسد و هرگز هدف او   کند تا مدرکی بدست بياورد و می کسب 
کند، تا توسط آن  موزد و يا بر نمازش مواظبت میآيا قرآن می ،باشد رضايتمندی هللا تعالی نمی

کند و هرگز آن را برای  کاری در مسجد پيدا کند يا برای وظايف غير دينی اين کار را می
  . دهد انجام نمیبدست آوردن ثواب 

دهد و در آن هللا متعال را يکتا  عملی را برای اطاعت از هللا تعالی انجام می نوع چهارم: 
دهد که باعث کافر شدن وی و خروج او از  دهد، ولی عملی را انجام میشريک قرار میو بی

و   از انسايم، اين های ايمان آن را بيان داشتهشود، همان گونه که در نقض کنندهاسالم می
  . )1(ديگران روايت شده است 

کند و خشمگينی و غضب هللا متعال را بر  مسلمان بايد از چيزی که عملش را باطل می
دهد، برحذر باشد. تمامی مسلمانان بايد از انواع اين فساد برحذر باشند و به هللا  وی قرار می
  . بريم از آن پناه می

  

  شخطر ريا وآثار  سوم: مطلب 

گرداند  عمل را باطل می ، باشد؛ زيرا آنرگ برای فرد، جامعه و امت میريا خطری بز
  : شود خطر آن در امور زير آشکار می و پناه بر هللا

،  باشد بيشتر میدجال آن از  خطر شوند که امری می  مسلمانان گرفتار ، توسط ريا : اول
الِ  اْلَمِسيحِ  ِمنْ  ِعْنِدي  ُكمْ َعلَيْ  أَْخَوفُ  ُهوَ  بَِما أُْخبُِرُكمْ  أَالَ « :فرموده است  پيامبر (آيا شما   )2(»الدَّجَّ

: گفتيم:  ترسم؟) گفت میبيشتر مسيح دجال از برای شما  آنباخبر سازم که از از چيزی را 
ْركُ بله، او فرمود: « ُجلُ  َيقُومَ  أَنْ  اْلَخِفيُّ  الّشِ »  َرُجلٍ  نََظرِ  ِمنْ  يََرى ِلَما  َصَالتَهُ  فَيَُزيِّنُ  يَُصلِّي  الرَّ

دهد تا  خواند در حالی که به نمازش زينت میخفی است به طوری که مردی نماز می ی (شرک
  مرد ديگری به او نگاه کند). 

ريا از شدت کشته شدن گوسفند توسط گرگ بيشتر است،   توسط ه شدن دوم: شدت کشت 
  اْلَمالِ  َعَلى  اْلَمْرءِ  ِحْرِص  ِمنْ  لََها  أَْفَسدَ  َغَنمٍ  ِفي  أُْرِسَال  َجاِئَعانِ  ِذْئَبانِ  َما فرموده است: «  پيامبر 

آنچه که از دو گرگ که نزد گوسفندان روند تا آنها را هالک کنند برای  (  ) 3( » ِلِدينِهِ  َوالشََّرفِ 
- توسط دينش می  او  حرص شخص بر مالش و شرف پيد کردن  از  تر است شخص فاسد کننده 

  باشد). 

آن را بيان فرموده است تا روشن سازد که دين توسط   اين مثالی است که رسول هللا
- شود، زيرا آن او را از مشغول شدن به اطاعت از هللا تعالی باز میفاسد میحرص بر مال 

دارد و همچنين حرص داشتن برای بدست آوردن شرف دنيوی از طريق دين نيز باعث فساد  
  .باشد شود، زيرا هدف از آن ريا و طلب خوشنامی میمی

ز بين رفتن  باشد، زيرا آن باعث ار ريا بر اعمال صالح خطری بزرگ می خط سوم: 

 
، والقول السديد في مقاصد  536، وتسير العزيز الحميد، ص444)انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص1(

  . 126التوحيد، للسعدي، ص
، وحسنه األلباني في صحيح  4204، برقم 2/1406) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب: الرياء والسمعة، 2(

  . 2/410سنن ابن ماجه، 
، وصححه األلباني في 3/456، وأحمد، 4/588، 2376)الترمذي، كتاب الزهد، باٌب: حدثنا سويد، برقم 3(

  . 2/280صحيح سنن الترمذي، 
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َكالَِّذي يُنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس  : فرمايد گردد، پناه بر هللا، هللا تعالی میبرکت و باطل شدن آن می
ِدُروَن  ا الَّ يَقْ َوالَ يُْؤِمُن بِا َواْليَْوِم اآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلدً 

ا َكَسبُواْ َوهللا الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ  مَّ ... به مانند کسی که مالش را از روی  (  )  )1َعلَى َشْيٍء ّمِ
کند، در حالی که به هللا و روز آخرت ايمان ندارد، مثل او به ماننِد سنگ  ريا به مردم انفاق می

بارد و  ت که بر روی آن خاکی وجود دارد و بارانی شديد بر آن میصاف و بزرگی است اس
برند  اند سودی نمی گذارد، [رياکاران] نيز از آنچه بدست آوردهآن را سخت و صاف باقی می

  مايد). نهللا گروه کافران را هدايت نمی و  

ياريی  گرداند، آن وقت برای رياکار قدرت و اين آثار ريا است که عمل صالح را پوچ می
  . تواند تا آن را رد کند وجود نخواهد داشت و نمی 

ن نَِّخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمن تَْحتَِها  : فرمايد هللا تعالی می أَيََودُّ أََحُدُكْم أَن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ّمِ
يَّةٌ  ُضعَفَاُء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر  األَْنَهاُر لَهُ فِيَها ِمن ُكّلِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ُذّرِ

آيا کسی از شما دوست دارد تا برای او  ( ) )2فَاْحتََرقَْت َكَذِلَك يُبَيُِّن هللا لَُكُم اآليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ 
  ر آن نهرها جاری است و برای او انگور وجود داشته باشد که از زي درخت باغی از نخل و 

وجود دارد و در حالی که پير شده است و فرزندانی ضعيف دارد، ناگهان   ایميوهر نوع ه
گردبادی که در آن آتش وجود دارد بر آن بوزد و آن بسوزد؟ اين چنين هللا آيات را برای شما  

  سازد، بلکه تفکر کنيد). روشن می

های بسياری دارد، آيا  اين عمل صالح است که اصل آن به مانند باغ بزرگی است که ميوه
ها و باغ بزرگ را داشته باشد، سپس ريا بر آن بوزد و  کسی از شما دوست دارد که اين ميوه 

ً  ،در حالی که شخص شديداً به آن نياز دارد    !! رداند؟گپوچ  آن را حقيقتا

ْركِ  َعنِ  الشَُّرَكاءِ  أَْغنَى  أَنَا «: کند میاز پروردگارش روايت  پيامبر   َعَمالً  َعِملَ  َمنْ  الّشِ
ز هستم،  اني بی ت کامن از داشتن شريکانی در شر( )3( »َوِشْرَكهُ  تََرْكتُهُ  َغْيِرى  َمِعى فِيهِ  أَْشَركَ 
که عملی را انجام دهد و همراه من کسی را در آن شريک گرداند، [عمل] او و شرکش   کسی 

  ). گذارم][و کنار می  کنم را ترک می

ُ  َجَمعَ  إَِذا«: همچنين در حديث آمده است  ِلينَ  َّ   فِيِه،  َرْيبَ  ال ِليَْومٍ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َواآلِخِرينَ  األَوَّ
ِ  َعَملُهُ  َعِملٍ  فِي ْشَركَ أَ  َكانَ  َمنْ : ُمنَادٍ  نَاَدى َّ ِ  َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  ثََوابَهُ  فَْليَْطلُبْ  أََحًدا ِ َ  فَإِنَّ  َّ   أَْغنَى  َّ

ْركِ  َعنِ  الشَُّرَكاءِ  [روی زمين] را در روز  (وقتی هللا اولين اشخاص و آخرين اشخاص  )4( »الّشِ
کسی که در انجام   : دهد ای ندا میکند، روزی که شکی در آن نيست، ندا دهندهقيامت جمع می

يک گردانده باشد، پس ثواب آن را از غير هللا  را شر ی دادن عملی برای هللا کسی ديگر
  نياز است). بی   ت کابخواهد و هللا از داشتن شريک در شر

شود: قرائت  اولين کسانی که آتش جهنم برای آنها آماده می  ؛ شود باعث عذاب آخرت می  : چهارم 
دادند تا گفته شود:  ی مال هستند، [البته] وقتی که آن کار را انجام دهنده  ی قرآن، مجاهد، صدقه کننده 

ای صدقه دهنده است و اعمال آنها  ی قرآن است، فالنی شجاع است و فالنی بخشنده فالنی قرائت کننده 
  . ) 5( باشد برای هللا تعالی خالص نمی 

 
  .264) سورة البقرة، اآلية: 1(
  .266) سورة البقرة، اآلية: 2(
  . 2985، برقم 4/2289باب: من أشرك في عمله غير هللا،  )مسلم، كتاب الزهد،3(
أبي سعد بن أبي فضالة    من حديث   ، 3154برقم   ، 314/ 5  ومن سورة الكهف،  باٌب:  )الترمذي، كتاب تفسير القرآن، 4( 

وحسنه األلباني في صحيح   ، 4203، برقم 1406/ 2كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة،   وابن ماجه،   ، األنصاري  
  . 74/ 3،وفي صحيح الترمذي،  18/ 1والترهيب،   الترغيب 

، برقم 3/1514 )انظر: الحديث في صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار،5(
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َمْن  فرموده است: « باعث ذاللت، خواری، پستی و آبرو ريزی است، پيامبر ريا  : پنجم
ُ بِِه، َوَمنْ  َّ َع  َع َسمَّ ُ بِهِ َسمَّ َّ (کسی که برای به شهرت رسيدن [عملی را   )1( » يَُرائِي يَُرائِي 

کند و کسی که برای رياکاری [عملی را انجام دهد] هللا او را  انجام دهد] هللا دستش را رو می
  کند). رسوا می

رْ « فرموده است:  کند، پيامبرحرام میثواب آخرت را  ريا  : ششم ةَ  َهِذهِ  بَّشِ   بِالسَّنَاءِ  اْألُمَّ
ْفعَةِ  ْنيَا اْآلِخَرةِ  َعَملَ  َعِملَ  فََمنْ  اْألَْرِض  فِي  َوالتَّْمِكينِ  َوالنَّْصرِ  َوالّرِ   اْآلِخَرةِ  فِي  لَهُ  يَكُنْ  لَمْ  ِللدُّ
اال بودن منزلت، وااليی، ياری و پيروزی و باال رفتن مقام بر  (اين امت را به ب )2( »نَِصيبٌ 

روی زمين بشارت بده! کسی که عمل آخرت را برای دنيا انجام دهد، در آخرت نصيبی  
  نخواهد داشت).  

ُ  يَْنُصرُ  إِنََّما « فرموده است: گردد، پيامبرباعث شکست امت می ريا  هفتم:  ةَ  َهِذهِ  َّ   اْألُمَّ
دهد و  (هللا اين امت را فقط با ضعيفانشان ياری می )3( » َوإِْخَالِصِهمْ  َوَصَالتِِهمْ  بَِدْعَوتِِهمْ  ا بَِضِعيِفهَ 

سازد که دليل  گرداند، با دعايشان و نمازشان و اخالصشان). اين حديث روشن میپيروز می
ت  باشد و ريا باعث شکسياری و نصرت اين امت بر دشمنانش، اخالص برای هللا تعالی می 

  ! شود امت می

يَُخاِدُعوَن هللا  : فرمايد ی منافقين میکند، هللا تعالی درباره گمراهی را زياد می ريا : هشتم
َرٌض فََزاَدُهُم هللا َمَرًضا وَ  لَـُهم  َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن ِإالَّ أَنفَُسُهم َوَما يَْشعُُروَن * فِي قُلُوبِِهم مَّ

دهند و کسی را  فريب می را  اند که ايمان آورده (هللا و کسانی  )  )4َما َكانُوا يَْكِذبُونَ َعذَاٌب أَِليٌم بِ 
ض وجود  کنند * در قلبهايشان مرحساس نمیمگر خودشان را و[لی آن را] ا ، دهند فريب نمی

دروغی که   افزايد و برای آنها عذاب دردناکی است به واسطهدارد و هللا مرض آنها را می
  گويند). می

  

  آن  هایکاری مطلب چهارم: انواع ريا و ريزه

  : باشد بريم و انواع آن بدين گونه می باشد، از آنها به هللا پناه می انواع ريا  زياد می 

ردم او را بشناسند و مخواهد و دوست دارد که باشد و میغير هللا تعالی می ، کسیمقصود بنده اول:
  .فاق استبريم و اين نوعی از ن باشد، به هللا از آن پناه میهدف او به طور مطلق اخالص نمی

و اگر مردم از عبادت او مطلع گردند،   باشد ی بنده، هللا متعال می هدف و خواسته  : دوم
فرموده   ، اين شرک خفی است، پيامبرگرداند کند و آن عبادت را نيک مینشاط پيدا می

،  دارم از شرک خفی)» (ای مردم! شما را بر حذر میالسََّرائِرِ  َوِشْركَ  ِإيَّاُكمْ  النَّاسُ  أَيَُّها است: «
ُجلُ  يَقُومُ «  گفتند: ای رسول هللا! شرک خفی چيست؟ فرمود:   ِلَما  َجاِهًدا َصالَتَهُ  فَيَُزيِّنُ  َفيَُصلِّى  الرَّ

خواند و نمازش را نيکو  مردی نماز می ( )5( »َرائِرِ السَّ  ِشْركُ  فََذِلكَ  ،  إِلَْيهِ  النَّاِس  نََظرِ  ِمنْ  يََرى 

 
1905.  

. ومسلم، كتاب الزهد، باب 6499، برقم 242/ 7)متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، 1(
  . 2986، برقم 2289/ 4ر هللا، من أشرك في عمله غي

  . 1/15، وصححه األلباني في صحيح الترغيب، 4/418، والحاكم، 5/134) مسند أحمد، 2(
، وأصله في صحيح  3178، برقم 6/45) رواه النسائي بلفظه، كتاب الجهاد، باب االستنصار بالضعيف، 3(

،  2896، برقم 3/296في الحرب، البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
  . 1/6وصححه األلباني في صحيح الترغيب، 

  .10- 9) سورة البقرة، اآليتان: 4(
، وحسنه األلباني 2/291، وأخرجه البيهقي في السنن، 937، برقم 2/67) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، 5(

  .1/7في صحيح الترغيب والترهيب، 
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  کند که مردم به او نگاه کنند، اين شرک خفی است).دهد در حالی که کوشش میجلوه می

گردد، توسط آن شناخته  گردد و از آن خارج میبنده در عبادت هللا متعال داخل می: سوم 
کند تا ستايش شود  نفسش آرزو می  ،يابد گردد و قلبش با آن ستايش آرامش می شده و ستايش می
تر است و اين امر شادی و  نزديک ،دنيايی داشتن یه به خواستاين عمل او و تمجيد گردد و 

  .باشد کند و رسيدن به هدفش دليل بر ريای خفی می رغبت او را در آن عمل زياد می

گرداند تا  ر می الغری خود را آشکا و زردی اين ريای بدنی است؛ مانند کسی که : چهارم 
  .  ی آن عبادت، ترس از آخرت بر وی غلبه پيدا کرده است مردم، فکر کنند که انجام دهنده

همچنين با کم کردن صدا و شل کردن لبها طوری وانمود کند که مردم فکر کنند او  
  . دار است روزه

يند: او  پوشد، تا مردم بگودار می در لباس پوشيدن: مانند کسی که لباس وصله : ريا پنجم
و هدف او اين باشد که مردم  باس خاصی را بپوشد که يا کسی که ل ،ست اعتنادنيا بینسب به 

پوشد که گفته شود: فالنی  ، به مانند کسی که لباس علماء را میخاصی بدانند گروه او را از 
  . عاِلم است 

حفظ   در سخن گفتن: اغلب اين ريا توسط اهل دين در پند دادن و يادآوری، : رياششم
گردد؛ به سبب محاورة، مجادله، مناظره و اظهار زياد بودن  نمودن نقليات و آثار، ايجاد می

  . گردد علم حاصل می

در عمل: به مانند نمازگزاری که نماز، رکوع، سجود و آشکار کردن خشوع را   ريا  هفتم: 
  . گذارد ی خود را به نمايش میگرداند و همچنين روزه، حج و صدقهزياد می

رود تا گفته شود: فالنی  در همنشينی و ديدار: مانند کسی که به ديدن عاِلمی می : ريا مهشت 
کند تا به ديدن وی بروند، تا گفته شود: اهل  به ديدار فالن عالم رفته است. مردم را دعوت می

  . روند دين به نزد وی می

يند: فالنی  دهد تا مردم بگودر نکوهش خود در بين مردم: آن را انجام می : ريانهم 
- کاریاين از ريزه، را به خاطر آن مدح نمايند  متواضع است و نزد آنها مقامش باال رود و او

  . باشد های انواع ريا می 

-ها و مسائل مخفی ريا اين است که عمل کننده اطاعتش را مخفی میکاریاز ريزه دهم: 
شود، ولی او دوست  میدارد تا کسی از آن مطلع نگردد و با آشکار کردن اطاعتش خوشحال ن

ورويی و صبور بودن او  ول آنها به او سالم دهند و با خش ابينند، دارد که وقتی مردم او را می
د و توسط آن وی ستايش شود، برای برطرف کردن نيازهايش شادمان گردند و  را بوسه زنن

ی حس  در خريد و فروش با وی مسامحه کنند، و اگر امر اين گونه نباشد، در درونش درد 
دهد، مورد  ، به مانند آن که وی [دوست دارد] برای اطاعتی که مخفيانه انجام میکند می

  . احترام قرار گيرد 

ای قرار گيرد که توسط آن  های ريا اين است که اخالص وسيلهکاری از ريزه يازدهم: 
کايت  «از ابوحامد غزالی ح :گفته است  شيخ اإلسالم ابن تيميةشود، ها برآورده میخواسته 

شده است که به وی رسيد که کسی که برای هللا چهل روز اخالص داشته باشد، حکمت از 
شود. گفت: چهل روز اخالص داشتم و چيزی به جايی نرسيد، آن را  قلبش به زبانش آورده می

- نزد بعضی از عارفان بيان نمودم، [يکی از آنها] به من گفت: تو برای حکمت اخالص يافته
د انسان رسيدن به بردباری و  واين وقتی است که مقص  ،)1( ای» خالص نگشتهای و برای هللا

 
، واإلخالص  221- 214، ومنهاج القاصدين، ص6/66بن تيمية، ) انظر: درء تعارض العقل والنقل ال1(
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حکمت است، يا رسيدن به بزرگداشته شدن توسط مردم و ستايش آنها از وی، يا چيزهای  
جلب رضايتمندی وی،  توسط اين امور اخالص برای هللا تعالی و . ای مانند آن خواسته شده
  . بوده است  همان  هدفدر واقع  گردد که حاصل می چيزیفقط  گردد وحاصل نمی

  

  اقسام ريا و اثر آنها بر عمل : پنجم مطلب 

ی هر  باشد، شايستهبريم از آن، دارای اقسام و درجاتی می ريا، به هللا تعالی پناه می 
  : ان است که اقسام آن را بشناسد، تا بتواند با آن وارد جنگ گردد؛ آنها بدين گونه هستند ممسل

  مگر آن که ديگران آن ،ی محض باشد و هدفی در آن وجود نداشته باشد عمل ريا اول: 
َوإِذَا قَاُمواْ إِلَى الصَّالَةِ قَاُمواْ  : فرمايد ؛ هللا تعالی میرا ببينند، مانند وضع و حال منافقين عبادت 

ايستند، با کسالت اين  (و وقتی برای نماز می ) )1كَُسالَى يَُرآُؤوَن النَّاَس َوالَ يَْذكُُروَن هللا إِالَّ قَِليالً 
، اين ريای  کنند، مگر کمی) کنند و هللا را ياد نمیدهند، نزد مرد ريا میکار را انجام می

و نزديک شدن به آن توسط مؤمن در اعمال واجب مثل نماز و روزه، مقبول  باشد محض می
ی واجب و حج و ديگر اعمال ظاهری، در باطل بودن اين عمل  باشد، همچنين در صدقهنمی

پناه بر   باشد. می و مجازاتش  شکی وجود ندارد و کسی که آن را انجام دهد مستحق خشم هللا 
  ! هللا

  -اول آن تا آخر آن –پذيرد ولی ريا در اصل آن صورت می عمل برای هللا تعالی  دوم: 
، نصوص صحيحی وجود دارد که داللت بر باطل بودن  شود قرار داده میشريک چيز ديگری 

  . کنند آن عمل و پوچ شدن آن، می
- از آن انجام میای باشد، سپس نيت ريا در گوشهاصل عمل برای هللا تعالی می  سوم: 

  : ر را در بر دارد و امگيرد، اين عبادت د 
باشد، اول آن کامالً در هر حالتی صحيح است و  اول عبادت به آخر آن مربوط نمی - 1

خواهد تا آن را صدقه  باشد. مانند: نزد انسانی بيست لایر وجود دارد، میآخر آن باطل می
ريا   دهد، سپس در ده لایر بعدی دچار دهد، ده لایر آن را خالصانه برای هللا تعالی صدقه می

ی دوم باطل است زيرا ريا با  ی اول صحيح و قابل قبول است و صدقهشود، صدقه می
  . اخالص در آميخته است 

  : پذيرد اول عبادت به آخر آن مرتبط است و اين فقط در دو امر صورت می   - 2
آن راضی   به نمايد و گردد، سپس انسان آن را دفع می اين ريا در فکر ايجاد می امر اول:

ورزد، در اين حالت است که آن ريا به وی  د و از آن روی برگردانده و کراهت می گرد نمی
َ  إِنَّ فرموده است: « رساند، زيرا پيامبرضرر نمی تِى تََجاَوزَ  َّ   لَمْ  َما أَْنفَُسَها بِهِ  َحدَّثَتْ  َما  ألُمَّ

(هللا از امت من بر اين که چيزی در درونشان وجود داشته باشد، در   )2( »بِهِ  يَْعَملُوا  أَوْ  يَتََكلَُّموا
  به شرط آن که آن را به زبان نياورده باشند و به آن عمل نکرده باشند).  ؛گذرد می

فع نکرده  رسد، آن را د گيرد و توسط آن به اطمينان خاطر میريا با او انس می : امر دوم 
زيرا اول آن به آخر آن  ؛ د شود تا تمامی عبادت باطل گرد می دارد و اين باعث و دوستش می

کند،  باشد، مثال اين مورد: شخصی نمازش را خالصانه برای هللا تعالی شروع میمربوط می 
گيرد و تا آخر نماز آن را  سپس ريا در رکعت دوم آن داخل گشته و نماز گذار به آن انس می

 
، والرياء لسليم 9، واإلخالص والشرك األصغر للدكتور عبد العزيز بن عبداللطيف، ص24للعوايشة، ص
  . 17الهاللي، ص

  .142النساء، اآلية: سورة ) 1(
  . 127، برقم 1/116 ا لم تستقر،) مسلم، كتاب اإليمان، باب: تجاوز هللا عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذ2(
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  . )1( باشد شود، چون اول آن به آخر آن مربوط میدهد، تمامی نماز باطل میدامه میا

  . )2( پذيرد ريا بعد از تمام شدن عبادت انجام می: چهارم 

دهد، سپس هللا متعال به خاطر  میاما اگر مسلمان عملی را خالصانه برای هللا تعالی انجام 
از بخشش و رحمت هللا   مؤمن دهد، در نتيجهستايش قرار می آن، او را در قلب مؤمنان مورد 

  رساند. شود، اين ريا ضرری به او نمیمی شود و توسط آن به وی بشارت داده می متعال شاد 
دهد، سپس  ی مردی که عملی از اعمال خير را برای هللا تعالی انجام میدرباره از رسول هللا

  بُْشَرى  َعاِجلُ  تِْلكَ او فرمود: «  دهند، سوال نمودند،مردم او را مورد ستايش قرار می
  اين بشارت نزديک برای مؤمن است). ( )3( »اْلُمْؤِمنِ 

  

  کند. های ريا و چيزهايی که آن را دفع میششم: سبب مطلب 

لبش  کسی که دوست داشتن اين موارد در ق، باشد اصل ريا، دوست داشتن جاه و مقام می
  ها رد، از جلب نظر آنيگمیقرار مخلوقات  باشد، کوشش او بر بدست آوردن تأييد  جای داشته

سخنان،  ، پردازد اعمالش می مراعات از او ستايش کنند به آنها آن که گردد و برای شاد می
بيماری و   اصلِ همان پذيرد، اين اعمال و کارهايش برای بزرگ شدن نزد مردم صورت می

کند  ی که به آن رغبت داشته باشد، در عبادات احتياج به ريا پيدا میدر نتيجه کس  ؛باشد بال می
  .  شمارد را کوچک می است تا آنها را انجام دهد  خواسته شده ی که از او و اوامر

گر عاِلمان به هللا تعالی، کسانی که او  مشناسد، اين امری پوشيده است که کسی آن را نمی
آنها فقط علتش آن است که هللا تعالی آن چيز را  دوست داشتن چيزی توسط شناسند و را می

  . د داردوست می

  : گرديم برای توضيح دادن به اين مريضی مهلک به سه اصل باز می
  . دوست داشتِن لذت ستوده شدن و مورد ستايش و مدح قرار گرفتن اول: 
  . فرار از نکوهش شدن  دوم: 
  .)4( داشتن به آنچه نزد مردم است  طمع   سوم:

آن را بيان داشته است، گفته است: مردی نزد   است که ابو موسی اشعری شاهد آن حديثی 
تواند از روی شجاعت بجنگد و [يا] از روی تعصب بجنگد و  آمد و گفت: آيا کسی می  پيامبر

  ِلتَُكونَ  قَاتَلَ  َمنْ باشد؟ فرمود: «راه هللا می  از روی ريا بجنگد، کداميک از آنها [جهاد] در [يا]
ِ  َكِلَمةُ  ِ  َسبِيلِ  فِي  فَُهوَ  اْلعُْليَا  ِهيَ  َّ (کسی که برای اين بجنگد که سخن هللا تعالی باالتر   )5( »َّ

  است [و بايد اجرا شود، فقط] آن در راه هللا است). 
از او تشکر شود و مورد مدح  : از روی شجاعت بجنگد، يعنی ياد آورده شود وسخنش

  . و ستايش قرار بگيرد 

ی تعصب بجنگد به معنای آن است که کسی سختش باشد که بر او غلبه  و: از ر سخنش
  . مورد مذمت قرار بگيرد ی آن شکست، در نتيجه صورت پذيرد و چيرگی بر او انجام گيرد و 

 
، 438، وفتح المجيد، ص84- 1/79) انظر: هذه األقسام بالتفصيل في جامع العلوم والحكم البن رجب، 1(

  .2/29وفتاوى ابن عثيمين، 
  .2/30) انظر: فتاوى ابن عثيمين، 2(
  . 2642، برقم 4/2034) مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، 3(
  . 222- 221القاصدين البن قدامة، ص) انظر: مختصر منهاج 4(
،  2810، برقم 3/272) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا، 5(

  .1904، برقم  3/1512ومسلم، كتاب الصالة، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل هللا، 
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ذتی در قلبها برای  از روی ريا بجنگد، به اين معناست که مکان آن را به ل: سخنش
  . رسيدن به جاه و مقام ببيند 

کند، ولی گاهی از نکوهش شدن جلوگيری  گاهی انسان به ستايش شدن رغبت پيدا می
- گردد و فرار نمیکند، مانند ترسويی بين شجاعان، در اين حالت است که او ثابت قدم میمی

آن که به خاطر جهلش او   کند، تا مورد مذمت و نکوهش قرار نگيرد و گاهی انسان از ترس
ند و به سوی  نک دهد. اين امور سه گانه است که به ريا تحريک میرا نکوهش کنند، فتوا می

  ! نمايند، پس از آنها برحذر باشيمآن دعوت می

  

  های کسب اخالص و درمان ريا راه : هفتم مطلب 

الی و  کند و باعث غضب هللا تعبه طور قطع مشخص گرديد که ريا عمل را باطل می
خطری بزرگتر از   انبرای مسلمها است و ن از هالک کنندهشود و آخشمگينی وی می

  . آورد مواجهه با مسيح دجال به وجود می

در اين حال است که بايد در از بين بردن آن و درمان کردن آن کوشش جدی و سريعی  
رود  ن ريا از بين میرا انجام دهيم و اصل و فرع آن را از بين ببريم. اين درمانی که توسط آ 

  : ل موارد زير است مشود شاو اخالص به اذن هللا تعالی حاصل می

- مل برای دنيا و انواع ريا و اقسام آن و چيزهايی که آن را دفع میعشناخت انواع  اول:
ها و  اين دفع کننده ، کنند برند و رگ و پی آن را قطع میهايی که آن را از بين میکنند و سبب 

  . بيان شد  ل قبها در سبب 

شناخت عظمت هللا تعالی، با شناختن: اسمهايش، صفاتش و افعالش، معرفتی صحيح  : دوم
  ؛قرار گيرد که بر اساس فهم درست از قرآن و سنت باشد و بر مذهب اهل سنت و جماعت 

رساند و به تنهايی  اگر بنده بداند که هللا تعالی به تنهايی کسی است که به او نفع و ضرر می
مايد،  نکند و منع می برد، عطا می میآورد و باالگرداند، پايين میبخشد و ذليل می می عزت 

شود را  ها مخفی میشناسد و آنچه در سينه کار را میميراند و چشم خيانت کند و میزنده می
داند، وقتی اين را فهميد و دانست که هللا تعالی کسی است که به تنهايی مستحق عبادت  می

يابد. گريزی  در اين حالت است که به اخالصی صادقانه دست می، ريکی ندارد است و ش
  . نيست که شناخت انواع توحيد به شکلی صحيح بايد صورت پذيرد 

ی مرگ و عذاب ا، حالتهعذاب  ،شناخت آنچه هللا تعالی در سرزمين آخرت از نعمت  سوم:
لی باشد، از ريا به سوی  وقتی بنده اين را شناخت و اگر شخص عاق؛ مهيا ساخته است  قبر

  . کند اخالص فرار می

؛  کند ترس از انجام دادن عمل آخرت برای دنيا و اين که ريا عمل را باطل می: چهارم 
کسی که بترسد، شبانه   ؛يابد کند و از آن نجات می کسی که از امری بترسد از آن خودداری می

  . رسد کند و کسی که شبانه سير کند به هدف میسير می
ن ستايش و  ت ته شخص است، بلکه بر وی واجب است تا وقتی به آفت دوست داششايس

  های ريا را برای خود يادآوری کند و خود را از خشمگينی شود، آفت مدح شدن، گرفتار می
هللا تعالی حفظ نمايد و کسی که نيازمندی مردم و ضعيف بودن آنها را بشناسد، [از اين  

«در درونت کوشش  : اند گفته که بعضی از پيشينيان شود، همان گونهمريضی] راحت می 
ای که انسانها نزد تو  کن تا اسباب دفع کردن ريا در تو به وجود آيد، حريص باش به گونه

عبادت تو در  برای تو فرقی نداشته باشد که در هنگام ها باشند تا مانند چهارپايان و بچه 
شکلی  هللا تعالی به اين که و به  ا آن را ندانند باشند يا غايب از آن آگاهی داشته باشند يحاضر 
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  .)1( »!، قناعت کن يکتا از آن باخبر باشد 
شود تا  هللا را به تنهايی [بشناس!] سپس از باطل شدن عملت بترس، اين امر باعث می

  آورده است که پيامبر ، محمد بن لبيد اهل علم و ايمان از ريا و باطل شدن عمل نجات يابند 
ْركُ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  َما أَْخَوفَ  نَّ إِ فرمود: « از آن  برای شما از بيشترين چيزی که ( » اْألَْصغَرُ  الّشِ

يَاءُ « گفتند: شرک اصغر چيست ای رسول هللا؟! فرمود: ،ترسم، شرک اصغر است)می   الّرِ
ُ  يَقُولُ    فِي  تَُراُءونَ  ُكْنتُمْ  الَِّذينَ  إِلَى اْذَهبُوا بِأَْعَماِلِهمْ  النَّاسُ  ُجِزيَ  إِذَا اْلِقيَاَمةِ  ْومَ يَ  لَُهمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّ
ْنيَا در روز قيامت وقتی مردم به اعمالشان   » (ريا، هللاَجَزاءً  ِعْنَدُهمْ  تَِجُدونَ  َهلْ  فَاْنُظُروا الدُّ

و   برويد  د کردنزد کسانی که در دنيا ريا میفرمايد: به نشوند، میپاداش و مجازات داده می 
  .)2( ببنيد آيا پاداشی نزد آنها باقی مانده است)
و تابعين و اهل علم و ايمان از اين بالی خطرناک   از روی اين خطر بزرگ، صحابه

  : رسند. مثالهای زير برای اين امر آمده است تمی
قُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِِّهْم َراِجعُونَ َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن مَ : فرمايد می هللا تعالى  -1 (و   ) )3ا آتَوا وَّ

هراسان است از اين   دهند، در حالی که قلبشان ترسان و کسانی که آنچه را که بايد بدهند می
گفت: ای رسول هللا! آيا او کسی   رضي هللا عنها  عايشه ، که به سوی پروردگارشان بازگردند)

  يَا  أَوْ ( بَْكرٍ  أَبِي بِْنتَ  يَا  الَ «  نوشد؟ فرمود: نمايد و شراب می کند و دزدی میاست که زنا می
يقِ  بِْنتَ  ّدِ ُجلُ  َولَِكنَّهُ  )الّصِ (نه ای   )4(»ِمْنهُ  يُتَقَبَّلَ  الَ  أَنْ  يََخافُ  َوُهوَ  َويَُصلِّي  دَّقُ َويَتَصَ  يَُصومُ  الرَّ

ز  دهد و نماگيرد و صدقه میدختر ابوبکر (يا ای دختر صديق) آن مردی است که روزه می
  ترسد که از وی قبول نشود). خواند، در حالی که می می

را ديدم، تمامی آنها از نفاق   «سی نفر از اصحاب پيامبر: گفته است  ابن أبي ُمليكة -2
-گفت: ايمان او به حد جبرئيل و ميکائيل می ترسيدند و حتی يکی از آن نمیخودشان می 

  .)5( باشد»

رضه نکردم مگر آن که ترسيدم که  م عملعبه «سخنم را : گفته است  إبراهيم تيمي -3
  .)6( دروغ گفته باشم»

ترسد، مگر مؤمن و کسی از آن ايمن  آمده است که حسن [بصری گفته] است: «کسی از آن نمی  - 4
  . ) 7(   گردد، مگر منافق» نمی 

دهم، آيا  «تو را به هللا قسم می: گفت  رضي هللا عنهماحذيفة به  عمر بن خطاب  -5
ياد   –گفته بود]   نام آنها را به خذيفه يعنی منافقينی [که پيامبر  –را در بين آنها نام م  پيامبر

گويم او منافق  [و نمی کنم کسی را بعد از تو به پاکی ياد نمی لی خير و » او جواب داد:فرمود؟
  . )8( نيست]

: خشوع  برم از خشوع منافقانه»، گفته شد «يا هللا! به تو پناه می گفته است:  ابودرداء -6

 
  . 15غر، ص) انظر: اإلخالص والشرك األص1(
  . 2/45، وصححه األلباني في صحيح الجامع، 5/428)أحمد في المسند، 2(
  . 60المؤمنون، اآلية: سورة ) 3(
، والترمذي، كتاب تفسير القرآن،  4198، برقم 2/1404) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب: التوقي في العمل، 4(

اني في سلسلة األحاديث الصحيحة،  ، وصححه األلب3175، برقم 5/327باٌب: ومن سورة ((المؤمنون))، 
  . 2/409، وفي صحيح ابن ماجه، 162برقم 

  . 110/ 1وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه. انظر: فتح الباري،    قال ابن حجر:   ) البخاري معلقًا مجزوًمأ به، 5( 
باري،  ) البخاري مع الفتح معلقًا ومجزوًما به. قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ. انظر: فتح ال6(

1/110.  
) البخاري مع الفتح، وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين، وصححه. انظر: الفتح،  7(

1/111.  
  .36، وانظر: صفات المنافقين البن القيم، ص5/19) ابن كثير بنحوه، في البداية والنهاية، 8(
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- شود و قلب خاشع نمیمنافقانه چيست؟ فرمود: «حالتی است که بدن در خشوع ديده می
  .)1( باشد»

«اگر به يقين برسم که يکی از نمازهايم، قبول شده است برای  : گفته است  ابودرداء - 7
ُل هللا ِمَن  َما َيتَقَبَّ إِنَّ : فرمايد باشد، هللا میتر از دنيا و آنچه در آن است می من دوست داشتنی

  کند)». (هللا فقط از پرهيزکاران قبول می ) )2ُمتَِّقينَ الْ 

] از اصحاب  «صد و بيست نفر از انصار[: گفته است  عبد الرحمن بن أبي ليلى - 8
شد و کسی از آنها نبود، مگر  وی پرسيده میام، هر کدام از آن سوالی از را ديده رسول هللا

  . )3( آن که دوست داشته باشد که برادرش برای او کافی باشد»

های ريا فرار از نکوهش مردم است، ولی  زيرا از سبب فرار از نکوهش هللا تعالی؛  پنجم: 
زيرا نکوهش او خواری و   ؛داند که فرار از نکوهش هللا متعال سزاوارتر است عاقل می

شدن توسط چه کسی برای  ستايش  گفت: باشد، همان گونه که مردی به رسول هللای میزشت
ُ  ذَاكَ او فرمود: « او برای من زشت است؟ من زيباست و نکوهش    » (او هللا َوَجلَّ  َعزَّ  َّ

  .)4()است 

م هللا متعال را  شکی وجود ندارد که اگر بنده از مردم بترسد و برای رضايتمندی آنها خش 
ردم [نيز]  منمايد و شود و بر وی غضب می برای خود برگزيند، هللا تعالی بر وی خشمگين می

ترسيد؟ اگر راستگو باشيد، هللا برای  شوند. آيا شما از غضب مردم میبر وی خشمگين می
  . ترسيدن سزاوارتر است 

ی ريا است و  رچشمه زيرا شيطان س؛ کند شناخت چيزی که شيطان از آن فرار می ششم: 
ی تالوت، پناه برده به هللا  سجدهقرآن، قرائت : أذان، کند، از آنهااز امور بسياری فرار می 

تعالی از او، ياد آوردن هللا تعالی هنگام خروج از خانه و داخل شدن به مسجد به شکلی که  
از و تمامی  و اذکار بعد از نم  5دين آن را ياد داده است، محافظت از اذکار صبح و شام 

  . )6( اذکاری که در قرآن و سنت به آنها توصيه شده است 

شود و پنهان نمودن  هايی که ديده نمیمال خير و عبادت عزياد کردِن انجام داده ا هفتم: 
،  از هللا تعالی 7ی ی پنهانی، گريه کردن فقط از روی خشيهآنها، مانند: نماز شب، صدقه

ای که پنهانکارانه تقوا  بنده . هللارادر ايمانی در خفی و دعای برای ب نمازهای سنت و نافله
َ  إِنَّ « فرمود:  آورده است که رسول هللا سعد بن أبي وقاص دارد، دارد را دوست می َّ  

نياز و پنهانکار باشد، را دوست  ی که پرهيزکار، بی ا(هللا بنده )8(»اْلَخِفىَّ  اْلغَنِىَّ  التَِّقىَّ  اْلعَْبدَ  يُِحبُّ 
  دارد).می

که واجب  ل عدم توجه به نکوهش و ستايش مردم؛ زيرا آن سود و ضرری ندارد، ب: هشتم

 
  . 36) ذكره ابن القيم في صفات المنافقين، ص1(
  من سورة المائدة.  27، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، واآلية: 2/41ابن كثير في تفسيره، ) ذكره 2(
  . 49، برقم 1/140، وابن المبارك في الزهد، 1/53) الدارمي في سننه، 3(
، وإسناده حسن، ورواه الترمذي وحسنه،  ، من حديث األقرع بن حابس 394/ 6، 3/488) أحمد في المسند، 4(

  . 3263برقم 
های ی اذکار صبح  و شام که اثر شديدی بر زندگی انسان، مخصوصاً بيماریی اطاعات بيشتر دربارهبرا -  5

 توانيد به کتاب پناهگاه مسلمان چاپ انتشارات حرمين رجوع کنيد.(مترجم)روانپزشکی دارد، می
هو مهم جدا، ) انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهاللي، و6(

  .63- 57واإلخالص لحسين العوايشة، ص
 گويند که از روی ابهت و عظمت چيزی حاصل گردد.(مترجم)خشيه به ترسی می -  7
  . 2965، برقم 4/2277) مسلم، كتاب الزهد، 8(
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- می ، هللاآيد بدست می است که ترس از نکوهش هللا تعالی باشد و شادی با بخشش هللا متعال
ا يَْجَمعُونَ قُْل بِفَْضِل هللا َوبَِرْحَمتِ  فرمايد:  مَّ (بگو: به فضل و   ) )1ِه فَبَِذِلَك فَْليَْفَرُحواْ هَُو َخْيٌر ّمِ

  اند، بهتر است). هرحمت او(هللا متعال) است که بايد شادمان گردند، آن از آنچه جمع نمود 

مدح و ستايش را قبول کن و آنچنان که عاشقان دنيا نسبت به آخرت   تعالی! ی هللا ای بنده
تفاوت باش، اگر در اين امر استقامت بورزی، اخالص  تفاوت هستند، نسبت به آن دو بیبی

  . )2(شود برايت راحت می

وقتی که علم يقين حاصل  شود اعتنايی نسبت به دوست داشتن مدح و ستايش آسان میبی
- آنها، ضرری نمیو سرزنش رساند و نکوهش شود که مدح و ستايش کسی به انسان نفع نمی

کند و نکوهشی که تو را  ، مگر هللا تعالی به تنهايی، نسبت به ستايشی که تو را زيبا نمیرساند 
- ا را به تو میه و نسبت به ستايشی که آن ستايش تمام زيبايی ،تفاوت باشکند، بیزشت نمی

شود، مگر  رساند، رغبت نشان بده! آن مقدر نمیها را به تو میدهد و نکوهشی که تمام زشتی
خواهد در دريا  با صبر و يقين؛ کسی که صبر و يقين نداشته باشد، مانند کسی است که می 

  .)3( سفر کند در حالی که کشتيی ندارد 

د،  اشاستگو بود و هدف او خيرخواهی بکند، بنگر که اگر ربه کسی که تو را نکوهش می
هديه و خيرخواهی او را قبول کن! او کسی است که عيوب تو را به تو نشان داده است؛ ولی  

ای؛ زيرا چيزی را به  است و تو با سخن او منفعت برده اگر دروغگو بود به خودش ظلم کرده
عرفی کرده است که آنها  متو دانستی و خطايايی از تو را به تو آموخته است که تو آن را می

- را فراموش نموده بودی. اگر آن عيبجويی دروغی در مورد تو بود، تو از آن عيب خالی می
باشی ولی عيوب ديگری داری، پس اين نعمت هللا تعالی را شکر کن که اين شخص افترا  

پاداش  زننده از عيوب تو مطلع نگرديد و اگر در برابر اين افترا صبور باشی و نيت کسب 
گردد و بر تو واجب است بدانی که اين جاهل به  داشته باشی، باعث بخشيده شدِن گناهانت می

؛ بهتر از وی باش  خشم هللا تعالی قرار داده است  ض خودش ظلم کرده است و خود را در معر
 َغفُوٌر  أَال تُِحبُّوَن أَن يَْغِفَر هللا لَُكْم َوهللاو عفو کن و درگذر و برای او طلب آمرزش نما! 

ِحيمٌ  (آيا دوست نداريد که هللا شما را بيامرزد و هللا بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده   ) )4رَّ
  است).

ُكلُّ نَْفٍس ذَآئِقَةُ   مايد:فرمرگ را به ياد بياور و آرزو را کوتاه کن! هللا تعالی می نهم:
فَاَز َوما الْـَحيَاةُ  اْلـَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فََمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلـَجنَّةَ فَقَْد 

ْنيَا إِالَّ َمتَاعُ اْلغُُرورِ  - چشد و فقط در روز قيامت پاداش(هر شخصی طعم مرگ را می ) )5 الدُّ
شود، پس کسی که از آتش جهنم نجات پيدا کند و داخل بهشت  ور کامل داده میهايتان به ط

همچنين   ،گردد، همانا رستگار شده است و زندگی دنيوی چيزی جز کاالی فريبنده نيست)
اذَا تَْكِسُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ هللا فرمايد:می َعِليٌم   َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ

داند که  کند و کسی نمیداند که در فردای [خود] چه چيزی را کسب می(و کسی نمی ) )6َخبِيرٌ 
  هللا بسيار دانا و بسيار باخبر است).  در کدامين سرزمين خواهد ُمرد،

ب است که بترسد که ريا  جبر بنده وا، )هسوء خاتمترس از پايان زندگی به بدی( : دهم

 
  .58) سورة يونس، اآلية: 1(
  . 67) الفوائد البن القيم، ص2(
  .268) انظر: الفوائد البن القيم، ص 3(
  .22رةالنور، اآلية: ) سو4(
  .185) سورة آل عمران، اآلية: 5(
  .34) سورة لقمان، اآلية: 6(
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پايان اعمال او باشد و نهايت زندگی او قرار گيرد، زيرا در اين صورت دچار ضرر سنگين  
ر آن حال ُمرده باشد  گردد که بزيرا انسان روز قيامت در حالی مبعوث می ؛شود و بزرگی می

شوند و بهترين اعمال، اعمالی هستند که در  هايشان برانگيخته میو مردم بر اساس نيت 
  .انتهای زندگی صورت گيرند 

کند و  دور نمی شما همنشينی با اهل اخالص و تقوا؛ همنشين مخلص خير را از : يازدهم 
عمل آنها تقليد  از شرک، اگر يابيد؛ ولی رياکار و متان میای صالح برای خود او را اسوه

  . سوزاند شود، شما را در آتش جهنم می

آن را به ما آموخته است و   دانيم رسول هللادعا و توسل به هللا تعالی، می: دوازدهم
ْركَ  َهذَا اتَّقُوا  النَّاسُ  أَيَُّهافرموده است: « شرک  (ای مردم از اين   »النَّْملِ  َدِبيبِ  ِمنْ  أَْخفَى  فَإِنَّهُ  الّشِ

  بعضی از صحابه ،)تر از راه رفتن مورچه است ا پيشه کنيد و بترسيد که آن مخفیتقو
تر از حرکت مورچه است، ای رسول هللا!؟  گفتند: چگونه از آن تقوا پيشه کنيم و آن مخفی

  ) 1( »نَْعلَمُ  الَ  ِلَما  َونَْستَْغِفُركَ  نَْعلَُمهُ  َشْيئًا بِكَ  نُْشِركَ  أَنْ  ِمنْ  بِكَ  َنعُوُذ  نَّاإِ  اللَُّهمَّ  قُولُوا« فرمود:
ورزيم در حالی که آن را  ای شرک ب بريم از اين که به تو ذره(بگوييد: يا هللا! ما به تو پناه می

  کنيم). دانيم طلب آمرزش میدانيم و از آنچه نمیمی

دوست داشتن ياد هللا تعالی توسط بنده و برتری دادن ياد او بر دوست داشتن ستايش    : سيزدهم 
همچنين   ، (مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم)  )  )2َفاْذُكُروِني أَْذُكْرُكمْ فرمايد: مخلوقات، هللا تعالی می 

  ِإنْ  َيْذُكُرِنى  ِحينَ  َمعَهُ  َوأََنا  ِبى  َعْبِدى  َظنِّ  ِعْندَ  أََنا روايت فرموده است: «  از پروردگارش  پيامبر 
بَ  َوِإنْ  ِمْنُهمْ  َخْيرٌ  مْ هُ  َمإلٍ  ِفى  ذََكْرتُهُ  َمإلٍ  ِفى  ذََكَرِنى  َوِإنْ  نَْفِسى  ِفى  ذََكْرتُهُ  نَْفِسهِ  ِفى  َذَكَرِنى    ِمّنِى  تََقرَّ

ْبتُ   ِشْبًرا  بَ   َوِإنْ   ِذَراًعا   إَِلْيهِ   تَقَرَّ ْبتُ   ِذَراًعا   ِإَلىَّ   تََقرَّ (من   )3(» َهْرَوَلًة   أَتَْيتُهُ   يَْمِشى   أَتَاِنى   َوِإنْ   َباًعا   ِمْنهُ   تََقرَّ
کند،  تم مادامی که مرا ياد میکنم و من همراه او هسبا او رفتار می ، ام به منگمان بنده نزديک 

کنم و اگر مرا در جمعی ياد کند او را  اگر مرا در خودش ياد کند، من او را در خودم ياد می
ی يک وجب به من نزديک شود، من به او  کنم و اگر به اندازهياد می ،در جمعی بهتر از آن

اع به من نزديک شود، من  ی يک ذرشوم و اگر به اندازهبه او نزديک می 4ی يک ذراع اندازه
  ،دوم)من به سمت او می ،شود و اگر به نزد من راه بيايد ی يک باع به او نزديک میبه اندازه

  .)5( وهللا المستعان

شتن ستايش  اخالص همراه دوست د ا نداشتن به چيزی که نزد مردم است؛  : طمع چهاردهم 
شود، مگر آن که آب و  جمع نمیو مدح [مردم] و طمع آنچه در دست آنها است، با قلب يکجا 

طلب اخالص کرد آن را بر طمع   و ، اگر نفست از تآتش يکجا جمع شوند يا سوسمار و ماهی
برتری بده و قبول کن! اول با چاقوی نااميدی طمع به آنچه در دست مردم است را ذبح کن و  

آن طمع صورت  کند، علم يقينی به اين امر است که آنچه در چيزی که ذبح طمع را آسان می
باشد و کسی غير از او  خزائن آن موجود می صورتی يکتا،گيرد، در دست هللا تعالی به می

 
، وصحيح الترغيب  3/233، وإسناده جيد، وغيره، وانظر: صحيح الجامع، 4/403) أخرجه أحمد، 1(

  .1/19والترهيب لأللباني، 
  .152) سورة البقرة، اآلية: 2(
ُرُكُم هللا   ي واللفظ له، كتاب التوحيد، باب قول هللا تعالى: : البخار)متفق عليه من حديث أبي هريرة 3( َويَُحذِّ

، برقم  4/2061، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر هللا، 7405، برقم  ،8/216نَْفَسهُ 
2675.  

 ی باز دو دست.(مترجم)ی فاصلهذراع به اندازه ساعد دست است و باع به اندازه -  4
، 64- 41، وكتاب اإلخالص لحسين العوايشة، ص223- 221ا تقدم في: منهاج القاصدين، ص) انظر م5(

، واإلخالص والشرك األصغر للدكتور عبد 72- 61والرياء ذمه وأثره السيئ في األمة لسليم الهاللي، ص
  . 13العزيز بن عبد اللطيف، ص
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  . )1( مايد نعطا نمی  به بندهباشد و کسی غير از او چيزی را  مالک آن نمی

ی آن در دنيا و آخرت و  های آن و عاقبت ستوده های اخالص و فايده شناخت ميوه : پانزدهم 
نجات   گردد و از عذاب هللا اخالص سبب ياری و پيروزی امت اسالمی می همچنين اين که 

ها در دنيا  رود و از تمام گمراهی شود و منزلت و درجات انسان در دنيا و آخرت باال می حاصل می 
يابد و اهل آسمان و  گردد و بنده به رستگاری دوست داشتن هللا تعالی دست می سالمتی حاصل می 

شود و از طوفانهای بالی دنيا و آخرت گشايش  می   ايجاد دارند و شهرت نيکو  ی زمين او را دوست م 
ها و  آيد و سختی گردد و اطمينان خاطر و احساس خوشبختی و توفيق بدست می حاصل می 

ر و  کند و دعا مستجاب شده و نعمت در قب گردد و ايمان در قلبها زينت پيدا می ها تحمل می دشواری 
  . ) 2( هللا سبحانه توفيق دهنده است   گردد. ی بشارت به شادی حاصل م 

رستگاری به نجات يافتن توسط وی و  مسلمان کسی است که رضايتمندی هللا تعالی و 
خواهد، پس بر وی واجب است که مجاهدانه در بدست آوردن  دوست داشتن هللا متعال را می

و تمامی دعوت   ما خواهم تا من و شاخالص و فرار از ريا کوشش نمايد. از هللا تعالی می
  وال حول و و امامان آنها و عموم آنها را از اين بالی خطرناک حفظ نمايد  های مسلمان کننده

أصحابه   على آله و  بارك على نبينا محمد، و سلم و صلى هللا و و ال قوة إال با العلي العظيم 
  أجمعين. 

      

  

  مؤلف های باكت

1 
العــروة الــوثقي فــي ضــوء الكتــاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

49 
  فضائل الصيام وقيام رمضان

 

2 
بيــان عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة 
ــا ــزوم اتباعهــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــ

 

50 
ــالم ــي اإلســــ ــيام فــــ   الصــــ

 

3 
ــطية ــدة الواســــــ ــرح العقيــــــ   شــــــ

 
العمــرة والحــج والزيــارة فــي  51

ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ
 

4 
شــرح أســماء هللا الحســنى فــي ضــوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

ــاج  52 ــر والحــ ــد المعتمــ مرشــ
  والزائـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

5 
ـ  ــينالـفـ ــران المبـ ــيم والخسـ   وز العظـ

 
ــوء  53 ــي ض ــرات ف رمــي الجم

ــنة ــاب والســــــــــ   الكتــــــــــ
 

6 
  النـور والظلمــات فــي الكتــاب والســنة

 
مناســك الحــج والعمــرة فــي  54

  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــالم
 

 
  .268- 267) انظر:  الفوائد البن القيم، ص 1(
  . 66- 64للعوايشة، ص ) انظر: كتاب اإلخالص2(
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7 
ــي  ــات الشــرك ف ــد وظلم ــور التوحي ن
ــنة ــاب والســـــــ ــوء الكتـــــــ   ضـــــــ

 

الجهاد في سـبيل هللا: فضـله،  55
  وأسباب النصر على األعـداء

 

8 
ظلمـات إرادة الـدنيا نور اإلخـالص و

ــرة ــل اآلخـــــــــــــــــ   بعمـــــــــــــــــ
 

المفاهيم الصحيحة للجهاد فـي  56
ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ

 

9 
نور اإلسالم وظلمات الكفر في ضوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

57 
ــالم ـــــ ــي اإلسـ ــاد فــــــ   الجهــــــ

 

10 
نور اإليمان وظلمات النفاق في ضوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

ــي  58 ــاره ف ــا: أضــراره وآث الرب
ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ

 

11 
ور السنة وظلمات البدعة فـي ضـوء ن

ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ
 

59 
ــدة ــورة المائـ ــام سـ ــن أحكـ   مـ

 

12 
نور التقـوى وظلمـات المعاصـي فـي 
ــنة ــاب والســـــــ ــوء الكتـــــــ   ضـــــــ

 

ــى هللا  60 ــدعوة إل ــي ال ــة ف الحكم
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 

13 

ــي  ــالل ف ــات الض ــدى وظلم ــور اله ن
ــنة ــاب والســـــــ ــوء الكتـــــــ   ضـــــــ

 

مواقف النبي صـلى هللا عليـه  61
هللا  وســـلم فـــي الـــدعوة إلـــى

  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
 

14 

قضية التكفير بـين أهـل السـنة وفـرق 
ــالل   الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مواقــف الصــحابة رضــي هللا  62
عـــنهم فـــي الـــدعوة إلـــى هللا 
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 

15 
  االعتصـــــــام بالكتـــــــاب والســـــــنة

 
مواقف التابعين وأتباعهم فـي  63

ــالى ــى هللا تعـــ ــدعوة إلـــ   الـــ
 

16 
ــوء  ــي ض ــيبة ف ــرارة المص ــد ح تبري
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

اء عبر العصـور مواقف العلم 64
  فــي الـــدعوة إلـــى هللا تعـــالى

 

17 
عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة 

)1/2(  
 

مفهـــوم الحكمـــة فـــي ضـــوء  65
ــنة ــاب والســــــــــ   الكتــــــــــ

 

18 

ــه فــي ضــوء  ــواع الصــبر ومجاالت أن
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

كيفية دعوة الملحـدين إلـى هللا  66
ــاب  ــوء الكتـ ــي ضـ ــالى فـ تعـ
ــنة   والســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

19 

  تاب والسـنةآفات اللسان في ضوء الك
 

كيفية دعـوة الـوثنيين إلـى هللا  67
ــاب  ــوء الكتـ ــي ضـ ــالى فـ تعـ
ــنة   والســـــــــــــــــــــــــــــــــ
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20 
ــاب  ــوء الكت ــي ض ــلم ف ــور  المس طه
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

68 
   كيفيـة دعوة أهل الكتاب إلى هللا تعالى في ضوء الكتاب والسنـــة

 

21 
منزلة الصالة في اإلسـالم فـي ضـوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

69 
   إلى هللا تعالى في ضوء الكتاب والسنةكيفية دعوة عصاة المسلمين 

 

22 
األذان واإلقامــة فــي ضــوء الكتــاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

مقومــات الداعيــة النــاجح فــي  70
ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ

 

23 
ــروط الصــالة فــي ضــوء الكتــاب   ش
ــنة    والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فقه الدعوة في صحيح اإلمـام  71
ــه هللا ( ــاري رحمـ   )1/2البخـ

 

24 

   لمحسنين في ضوء الكتاب والسنةقرة عيون المصلين ببيان صفة صالة ا
 

ــالج  72 ــدعاء والعــ ــذكر والــ الــ
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــالرقى م ب

)1/4(  
 

25 
أركان الصـالة وواجباتهـا فـي ضـوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

73 
ــنة ــاب والس ــن الكت ــدعاء م   ال

 

26 
   سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة

 
ــار  74 ــلم مـــن أذكـ ــن المسـ حصـ

ــا ــنةالكتــــــــــ   ب والســــــــــ
 

27 
   صالة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء الكتاب والسنة

 
ــاء فـــي  75 ــباح والمسـ ورد الصـ

ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ
 

28 
صــالة الجماعــة: مفهــو، وفضــائل، 
ــد، وآداب  ــام، وفوائـــــــــ   وأحكـــــــــ

 

ــاب  76 ــن الكت ــالرقى م ــالج ب الع
ــنة   والســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

29 
المساجد، مفهوم، وفضـائل، وأحكـام، 

  داب وحقــــــــــــــــــــــــــــــــــوق، وآ
 

77 
  شروط الدعاء وموانع اإلجابة

 

30 
اإلمامة في الصالة في ضـوء الكتـاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

نور الشيب وحكم تغييـره فـي  78
ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ

 

31 
ــاب  ــي ضــوء الكت ــريض ف صــالة الم
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

قيام الليـل: فضـله وآدابـه فـي  79
ــنة ــاب والســـ ــوء الكتـــ   ضـــ

 

32 
ــاب  ــوء الكت ــافر فــي ض ــالة المس ص
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

ــوء  80 ــام فـــي ضـ ــلة األرحـ صـ
ــنة ــاب والســــــــــ   الكتــــــــــ

 

33 
صــالة الخــوف فــي ضــوء الكتــاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 
81 

بر الوالدين في ضوء الكتـاب 
ــنة   والســـــــــــــــــــــــــــــــــ
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34 
صــالة الجمعـــة فـــي ضـــوء الكتـــاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

ســـالمة الصـــدر فـــي ضـــوء  82
ــنة ــاب والســــــــــ   الكتــــــــــ

 

35 
صــالة العيــدين فــي ضــوء الكتــاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

83 
   مسلمين في ضوء الكتاب والسنـــةثواب القرب المهداة إلى أموات ال

 

36 
ــاب  ــي ضــوء الكت صــالة الكســوف ف
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

84 
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت ــ ـ ـ ألم م  ل ـ ــ ـ ـ ـ وسـ ه  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ي ــ ـ ل لى هللا ع ــ ـ ــ ول صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسـ لـ ا ع   ه ودا

37 
صــالة االستســقاء فــي ضــوء الكتــاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

رحمة للعالمين محمـد رسـول  85
  هللا ســــــــــيد النــــــــــاس 

 

38 
لجنــائز فــي ضــوء الكتـــاب أحكــام ا

  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
 

86 
الغفلـــة: خطرهـــا وأســـبابها 
ــا   وعالجهـــــــــــــــــــــــــــــ

 

39 
صــالة المــؤمن: مفهــوم، وفضــائل، 

  )1/3وآداب، وأنـــــواع، وأحكـــــام (
 

87 
الثمر المجتنـى مختصـر شـرح  
  أسماء هللا الحسنى (تحت الطبع) 

 

40 

منزلة الزكـاة فـي اإلسـالم فـي ضـوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 
88 

ــريم  ــرآن الكـــ ــة القـــ عظمـــ
تعظيمــه وأثــره فــي النفــوس و

  واألرواح 
 

41 
زكاة بهمية األنعام في ضـوء الكتـاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 
89 

ــة  ــب المنبريـ ــوع الخطـ مجمـ
  (تحـــــــــــــت الطبـــــــــــــع)

 

42 
زكاة الخارج مـن األرض فـي ضـوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 
90 

   تصحيح شرح حصن المسلم في ضوء الكتاب والسنة
 

43 
ــي  ــذهب والفضــة ف ــان: ال ــاة األثم زك

ــاب و ــوء الكتـــــــ ــنةضـــــــ   الســـــــ
 

ــا هللا 91 ــ ـ لـدتي رحمهــ ـيرة وا ـــسى مــــن ســ ــــ ـ ــ ـف ال تن ـــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ قـ   موا

44 
ــوء  ــي ض ــارة ف ــروض التج ــاة ع زك
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 
ة 92 ـــر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــمطهـ لـ ـــة ا ــ ـ ــ السنـ ــوء  ـــ ــ ـــ ــ ء في ضـ ــدا ــ ن ال ــة  ــ بـ ا جــ   إ

45 
  والسـنة زكاة الفطر في ضوء الكتـاب 

 
93 

  )أبراج الزجاج في سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه هللا (تحقيق
 

46 

مصارف الزكاة في اإلسالم في ضوء 
ــنة ــاب والســــــــــــــــ   الكتــــــــــــــــ

 

الجنــة والنــار: تــأليف عبــدالرحمن  94
بــن ســعيد بــن علــي رحمــه هللا 

ــق   )(تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــ
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47 
ــاب  ــوء الكت ــوع فــي ض ــدقة التط ص
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

تح مكـة:  95 دالرحمن غزوة ـف أليف عـب ـت
ق)   بن سعيد بن علي رحمه هللا (تحقـي

  
 

48 
الزكاة في اإلسالم فـي ضـوء الكتـاب 
  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

ســيرة الشــاب الصــالح عبــدالرحمن  96
ي وهـف رحمـه  بن سعيد بن بن عـل

  هللا
 

  

 مترجمة ) للمؤ


