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عن �سليمان بن ي�سار رحمه �هلل قال: تفرق �لنا�ص عن �أبي هريرة  فقال له ناتل �ل�سامي: �أيها �ل�سيخ: 

حدثني حديثًا �سمعته من ر�سول �هلل ، قال: نعم، فيا ترى مباذ� حدثه �أبو هريرة ؟

اقراأ احلديث الآتي لتعرف ذلك:

  11 َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة

ى  َل النَّا�ِص ُيْق�سَ وَّ
اأَ »اإِنَّ  قال: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل � َيُقوُل: 

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها, َقاَل: َفَما َعِمْلَت  َيْوَم اْلِقَياَمِة َعلَْيِه َرُجٌل ا�ْسُت�ْسِهَد َفاأُِتَي ِبِه َفَعرَّ

ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى ا�ْسُت�ْسِهْدُت, َقاَل: َكَذْبَت َوَلِكنََّك َقاَتْلَت ِلأَْن ُيَقاَل: َجِريٌء, َفَقْد 

ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى اأُْلِقَي ِف النَّاِر, َوَرُجٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوَقَراأَ اْلُقْراآَن َفاأُِتَي 

اْلُقْراآَن, َقاَل:  َوَقَراأُْت ِفيَك  َوَعلَّْمُتُه  اْلِعْلَم  َتَعلَّْمُت  َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل:  َفَعَرَفَها, َقاَل:  ِنَعَمُه  َفُه  َفَعرَّ ِبِه 

َكَذْبَت َوَلِكنََّك َتَعلَّْمَت اْلِعْلَم ِلُيَقاَل َعاِلٌ َوَقَراأَْت اْلُقْراآَن ِلُيَقاَل ُهَو َقاِرٌئ, َفَقْد ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعلَى َوْجِهِه 

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها, َقاَل: َفَما  َناِف اْلَماِل ُكلِِّه َفاأُِتَي ِبِه َفَعرَّ َع اهلُل َعلَْيِه َواأَْعَطاُه ِمْن اأَ�سْ َحتَّى اأُْلِقَي ِف النَّاِر, َوَرُجٌل َو�سَّ

بُّ اأَْن ُيْنَفَق ِفيَها اإِلَّ اأَْنَفْقُت ِفيَها َلَك َقاَل: َكَذْبَت, َوَلِكنََّك َفَعْلَت ِلُيَقاَل  َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن �َسِبيٍل ُتِ

)1(
ُهَو َجَواٌد, َفَقْد ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب َعلَى َوْجِهِه ُثمَّ اأُْلِقَي ِف النَّاِر«.

)1( �أخرجه م�سلم برقم: ) 1905(.
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  اأبوهريرة الدو�سي  اأبوهريرة الدو�سي
هو �ل�سحابي �جلليل  عبد �لرحمن بن �سخر �لدو�سي، يكنى باأبي هريرة، يقول : كنت �أرعى غنم �أهلي، 

ة �سغرية فكنت �أ�سعها بالليل يف �سجـرة و�إذ� كـان �لنهــار ذهبت بــهــا معـي فلعبـت بها، فكنونـي  وكانت يل ِهرَّ

. �أ�سلم �سنة �سبع عام خيرب.
)1(

 �أبا هريرة

 وُيعُد �أبو هريرة  حافظ �لأمة، قال: قلت: يا ر�سول �هلل �إين لأ�سمع منك حديًثا كثرًي� �أن�ساه، فقال: 

. وقد �أجمع 
)2(

ـه �إىل �ســدرك ف�سممتـه فمـا �أن�سيـت حديًثا بعد مَّ �ب�سط رد�ءك فب�سطته، ثم قـال: �سُ

�أهل �حلديث على �أنه �أكرث �ل�سحابة حديًثا فمروياته تبلغ )5374( حديًثا، ومن عبادته �أنه كان هو 

و�مــر�أته وخــادمـه يق�سمـون �لليل �أثالًثا ي�سلـي هذ� ثـم يوقظ هذ�، وكان ي�سوم �لثنيـن و�خلمي�ص، 

مات  �سنة )57( باملدينة0

معناهاالكلمة

ى عليه يوم القيامة �أول من يحا�سب يوم �لقيامة.اأول النا�ص ُيْق�سَ

فه نعمه  ره بنعمه عليه يف �لدنيا.فعرَّ َذكَّ

َقرَّ بها.فعرفها
َ
َفاأ

قاتلت يف �سبيلك.قاتلت فيك

قر�أت �لقر�آن �بتغاء ر�ساك وثو�بك.قراأت فيك القراآن

بذلت مايل يف �سبل �خلري طاعًة لك.اأنفقت فيها لك

�لكرمي كثري �لإح�سان.جواد

)2( �أخرجه �لبخاري برقم: )119(. )1( �أخرجه �لرتمذي برقم: )3840(.  

التعريفالتعريف
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�سلوكية �سلوكيةتطبيقات  تطبيقات 

�إخال�ص �لعمل هلل �أ�سا�ص يف قبول �لعباد�ت، فكل عبادة ل يخل�ص �لعبد فيها هلل ف�ساحبها �آثم، وعمله عليه مردود 

.
)1(

قال تعاىل: چ   چ 

لغريه  كان  و�إن  عليه،  فاأقدم  كان هلل  فاإن  فيه،  نيتك  ومر�جعة  بالعمل،  �لقيام  قبل  نف�سك  �حر�ص على حما�سبة 

فلت�سحح �لنية �أوًل ولتخل�ص هلل �سبحانه وتعاىل.

من مف�سد�ت �لنية �أن يعمل �لإن�سان �لعمل �ل�سالح من �أجل روؤية �لنا�ص له؛ طلًبا لثنائهم و�رتفاع �ملكانة عندهم، 

وهذ� هو �لرياء.

من مف�سد�ت �لنية: ........................................، .............................................

من �لأمثلة على �لرياء: �أن يقاتل �لإن�سان وهو ل ينوي بذلك �إعالء كلمة �هلل، و�إمنا ليقال ....................................

من �لأمثلة على �لرياء: .............................................................................

و�ل�سجاعة  �لقوة  فنعمة  �هلل،  طاعة  يف  عم  �لنِّ من  �هلل  حباه  ما  في�سّخر  تعاىل،  �هلل  لوجه  �لعبادة  يوؤدي    �ملوؤمن 

�ململكة  �ل�سريفني دفاعًا عن دينه ووطنه  �لأمر خادم �حلرمني  ي�سخرها يف طاعة �هلل و�لنقياد حتت ر�ية ويل 

�لعربية �ل�سعودية ونعمة �لعلم ي�سخرها يف طاعة �هلل بـ.......................................... ونعمة �ملال ي�سّخرها يف طاعة 

�هلل بـ...............................................
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66

77

اأجتهد ف الإخل�ص ف جميع الأعمال واأبتعد عن الرياء.

اأتعلم ف الدر�سة ابتغاء مر�ساة اهلل ولرفع اجلهل عن نف�سي؛ لأعمل لديني ودنياي با ير�سي اهلل.

اأجتهد ف ال�ستعداد للآخرة, ول اأن�سى ن�سيبي من الدنيا.

من معاين احلديثمن معاين احلديث

اكتب مع مجموعتك ثالثة اأ�سباب تعين على الإخال�ص في العمل.نشاط
١

)1( �سورة �لبينة �آية: )5(.

العمل لغرض دنيويالرياء
جريء

أن ينفق المال ال يبتغي به وجه هللا وإنما ليقال جواد

تعليمه للناس
إنفاقه في سبيله
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عرف الرياء, واذكر مثالني له.

متى يكون العمل �ساحًلا مقبوًل؟

كيف تقق الإخل�ص ف تعلمك ف الدر�سة؟

�س�س11

�س�س33

�س�س22

الرائيالخل�صوجه القارنةم

حمبة �لنا�ص له1

�أثر عمله على نف�سه2

�لأجر يف �لآخرة3

التقـويـم
التقـويـم

قارن بين المخل�ص والمرائي من حيث: نشاط
٢

يبغضه الناسيحبه الناس
الشعور بعدم الرضاالشعور بالرضا
عدم قبول العملقبول العمل

عندما يكون خالصا لوجه هللا موافقا للسنة

 أن يعمل اإلنسان العمل الصالح من أجل رؤية الناس له
 طلباً لثنائهم

 نعم هو نوع من أنواع الشرك سماه النبي الكريم بالشرك
الخفي

 أن أبتغي بتعليمي وجه هللا؛ ثم رفع الجهل عن نفسي
ألعمل لديني ودنياي بما يرضي هللا عز وجل
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