
 

 
 

 : لحديث دراسة عقدية
َّ َمن سم   ))  (( يرائي الله به رائيّ  ي  ، وَمن  ع هللا بهّ  ع سم  ّ 

 
 د/ عبد هللا بن سليمان الغفيلي        

 كلية الدعوة وأصول الدين- الجامعة اإلسالمية    

 
الحمدهلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى 

 آله وصحبه ومن وااله وبعد:
لصههحيا المبنههي علههى كعهها  هللا عهه  فإن ههه بههالعلم ا

إليمهههان الصهههحيا، والعوحيهههد ال هههال ، يكهههون ا وجهههل، وسهههنة رسهههوله 
والمههن ا السههليم، فالمعرفههة الصههحيحة ل ههرع هللا عهه  وجههل المبنيههة علههى 

 ،ركـ ههد والـ  بههين العوحيههـد العمييههـعوجهه  للعبهه نصههو  الكعهها  والسههنة
داد العبهد معرفهة بهدين هللا مها ا والحق والباطهل، وكل  فر، ــان والكــمـواإلي

ة ومحبههة وععميمههاً هلل عهه  وجههل،  ههال هللا ـاناً و  يههـعهه  وجههل  ا داد  يمهه
  ☺ ⬧  ععههههههههههههههالى: 

⧫◼ ➔◼☺⬧→  (1). 
والباطههل، وبههكلك عحصههل البصههيرة العههي عجلهه  لههه العمييهه  بههين الحههق  

والمحرمهها ، ومههن أعمههم  الال  وال هه وا وعحصههنه مههن ال ههب ا  وال هه
األمور العي عفسد األعمال وعحبط ا ال رك باهلل عه  وجهل  ك اإل هال  فهي 

  رطان أساسيان لقبول العمل  ال هللا ععهالى: وعجريد المعابعة للنبي  العمل
 ☺⬧ ⧫ ❑⧫ ◆⬧ 

◼◆ ☺➔◆⬧ ◆⧫ 
⬧ ◆  

⧫➔ ◼◆ ☺⧫◼ 

                                                        
 (.28، آية )سورة فاطر (1)
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 ولهه في عفسير هكه اآلية:" -هللا ععالىرحمه -يقول الحافم ابن كثير ،(1)

  ☺⬧ ⧫ ❑⧫ععهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالى: 
◆⬧ ◼◆  اؤه، ـجهههههههه وـأي ثوابههههههه  

☺➔◆⬧ ◆⧫ ⬧   أي ما كان
  ◆ موافقههههههههههههههههههههههههههههههاً ل ههههههههههههههههههههههههههههههرع هللا، 

⧫➔ ◼◆ ☺⧫◼ 
، ن هما ركنا العمل وهو الكي يراد به وجه هللا وحده ال  ريك له، وهكا

 . " (2)المعقبل، ال بد أن يكون  الصاً هلل صواباً على  ريعة رسول هللا 
ههل ن وَمهه أهميههة  عبههين لهههالنصههو  الههواردة فههي الكعهها  والسههنة يعأم 

هميهة المو هوع، ة وبيان ا للناس، واسع عاراً من هي ألدي ي اح مسائل العق
والكي يعد  من أ طر األصغر  فقد رأي  الكعابة عن نوع من أنواع ال رك

ط العمههل وهههو الريههاك، وكلههك مههن  ههالل حههديث أنواعههه وأ ههد ها فههي  حبهها

 هال:  جند  بن عبد هللا ر ي هللا عنه الوارد في الصهحيحين أن النبهي 

مل البحهث علهى مقدمههة، عوي ه، [ يرائن  ه  نم يُرائن َمن  َّعنمس َّ نمس ه  نمَ  َمن   ]

 وع رة مباحث، و اعمة.
 

 

                                                        
 (.110سورة الك ف، آية ) (1)

 (.3/108عفسير ابن كثير ) (2)
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ر ههي هللا  –د  بههن عبههد هللا جنهه ورد حههديث روايا  الحديث
في كثير من كع  السهن ة والمسهانيد، والمععب ه  - عنه

ل كه الروايا  يجد أن  ا ورد  بألفام معقاربهة، بهل 
 يههراد راويهها  علههى معطابقههة فههي كثيههر مههن الروايهها ، ولههكلك سأ عصههر 

لمكانهة ههكه الكعه   أحمهد ردة في الكع  السعة م  مسند اإلمامالحديث الوا
واععبارها عند أهل العلم، وكثرة عداول ا بين طهال  العلهم  بين كع  السن ة

 باإل افة  لى ما ككرعه سابقاً من عطابق األلفام في كثير من الروايا .

وصحيا مسلم، وسنن ابن و د ورد هكا الحديث في صحيا الب اري، 
 مسند اإلمام أحمد، وهي على النحو اآلعي:ماجه، و

 .-رحمه هللا ععالى-رواية اإلمام الب اري -1
د حدثنا يحيى بن سفيان حهدثني سهلمة  ال اإلمام الب اري: حدثنا مسد  

بن ك يل، وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة  ال: سمع  جندباً يقول: 

فهدنو  منهه فسهمععه  غيره ولم أسم  أحداً يقول:  ال النبي   ال النبي 

 .(1)[ يرائ  ه  م  رائ يُ َم  َّعمس َّ مس ه  مَ  َم   ]:   ال النبي  :يقول

وفي رواية أ رى عنده أي هاً،  هال رحمهه هللا ععهالى: حهدثنا  سهحا  
ال: ـهـة،  ـي عميمهـريف أبهـن طهـريري عهـالد عن الجهـدثنا  ـالواسطي، ح
: هههل  ، فقههالوا ، وهههو يوصههي م(2) دباً وأصههحابهـنههـوان وجـ هه د  صفهه

َمن  ََّعنمس ََّ نمس ه  نم ين    ] هيئاً   هال سهمععه يقهول:  ول هللا ـسمع  من رس
 .(3) الحديث [القيامة...

 :-رحمه هللا ععالى-رواية اإلمام مسلم -2

حدثنا وكي  عن سهفيان  ، ال اإلمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي  يبة

 ]:  :  ال رسول هللا  الـع  جندباً العلقي  عن سلمة بن ك يل،  ال: سم
 .(4) [يرائ  ه  م  رائ يُ مس يسممس ه  مَ  َم  م  يسم  

 :-رحمه هللا ععالى-رواية اإلمام ابن ماجه-3

                                                        
 (.7/189با  الرياك والسمعة )-صحيا اإلمام الب اري: كعا  الر ائق (1)

(: وككره الم ي في األطراف بلفم: "   د  13/138أصحا  صفوان،  ال الحافم ابن حجر في الفعا ) (2)
 ".صفوان، وأصحابه وجندباً يوصي م...

 (.8/107صحيا اإلمام الب اري، كعا  األحكام، با  من  ا   ق هللا عليه ) (3)

 (.4/2289با  من أ رك في عمله غير هللا )-صحيا اإلمام مسلم: كعا  ال هد والر ائق (4)
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 ال اإلمام ابن ماجه: حدثنا هارون بن  سحا ، حدثني محمد بن عبد 

: ل هللا ال رسوـعن جند   ال:  بن ك يل عن سلمة الوها  عن سفيان 

 .(1) [م  يُرائ  يرائ  ه  مَ  م  ُيسم مس يسم مس ه  م  ]

 :-رحمه هللا ععالى-رواية اإلمام أحمد-4
ن ـلهرحمن  هاال: حهدثنا سهفيان عهدثنا وكي  وعبد اــح : دـام أحمـ ال اإلم

ال: ــال عبد الرحمن البجلي  ـ: سمع  جندباً يقول:   الـيل،  ـ ــلمة بن كـس

 .(2) [َ  م  يرائ  يُرائ  ه  م    يسممس يسم مس ه  منم ]:  ل هللا ال رسوــ 

هكه الروايا  الواردة في هكا الحديث عهن جنهد  بهن عبهد هللا راوي 
الصحابي الجليل أبو عبد هللا جنهد  بهن عبهد هللا هو هكا الحديث، وجند  

ان، بن سفيان البجلهي العلقهي، و هد ينسه   لهى جهد ه فيقهال: جنهد  بهن سهفي

، روى عنه سكن الكوفة ثم البصرة، وروى عد ة أحاديث عن رسول هللا 
من أهل الكوفة عبد الملك بن عمير، واألسود بن  يس، وسلمة بن ك يهل، 
وروى عنه من أهل البصرة الحسن بن أبي الحسهن، ومحمهد بهن سهيرين، 

ه ـوأنس بن سهيرين، وغيهرهم، ويقهال: لهه جنهد  ال يهر، أ هرا ابهن ماجه

 حننن  يايننا   مس الننن   نن ا منننُكنن  ]:  الـند  ر ههي هللا عنههه  ههـن جههـه عههدـنههـبس
، (4)[َ ياعل منا اإلميا  قبل أ  ناعل م القرآ  مث تعل منا القرآ  يازددان  م إميناان  (3)زا رةنح

 .(5) عوفي ر ي هللا عنه في حدود سنة سبعين من ال جرة
رحمههه هللا - فههي هههكه الدراسههة روايههة اإلمههام الب ههاري و ههد ا عههر   

لمكانعه، ومكانة كعابه بين كع  السهن ة، ولمها سهبق مهن أن روايها   -ععالى
 . الحديث عكاد عكون معطابقة في ألفام ا وجمل ا

 

عن ههى  ورد  أحاديههث كثيههرة عههن الرسههول 
 عن الرياك، وعحكر منه، ومن هكه األحاديث:

] أبي سعيد ال دري ر ي هللا عنه  ال: حديث -1
                                                        

 (.2/1407با  الرياك والسمعة )-سنن ابن ماجه: كعا  ال هد (1)

 (.4/313مسند اإلمام أحمد ) (2)

 (.1/380جم  ح ور، وهو الكي  ار  البوغ. الن اية في غري  الحديث )ح اورة،  (3)

 (:  سناده صحيا ، ورجاله ثقا .1/6(، و ال البوصيري في ال وائد )1/23سنن ابن ماجه ) (4)

 (.1/249( ، واإلصابة البن حجر )1/217انمر عرجمعه في: االسعيعا  البن عبد البر ) (5)

ـــــــــــــــــــــاألح
ث ـههههههههههههههههههههـاديـــــــ

الههههههواردة فههههههي كم 
الريههههاك والعحههههكير 
منههههههه وأنههههههه مههههههن 

رك ـــههههههههههههههههههههههـ ـال
 رــــــغـــاألص
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أال أخننن كم هنننا  ننن  جالَ يقنننال  املسنننيل الننن    َ  حنننن  ناننن اكرل ه خنننرل نليننننا ر ننن  
 جال؟ قننال  قلنننا   لناَ يقننال  اليننر  ا  نن  أ  أخن   نلننيعم نننن ا منن  املسنيل النن

 .(1) [ل ي ِّ  صالتمَ ملا يرى م  نظر رجيز   الرجل ليصل َ ي  يق

عهن  أبي موسى األ عري ر ي هللا عنه  ال: سئل رسهول هللا ديث ــح-2
اعل حميهة، ويقاعهل ريهاك، أي  كلهك فهي سهبيل هللا، ـاعل  هجاعة، ويقهـل يقـلرجا

 .(2) [  قاتل لاع   كلمة ه    العلياَ يه  يف  بيل ه نمَ  ]:  ول هللا ــفقال رس

إ   ]:  ر هي هللا عنهه  هال:  هال رسهول هللا (3)د بن لبيهدومحمحديث -3
اي ر نن ل هَ  مننا اليننر  ااصنن ر؟  أخنن   مننا أخننا  نلننيعم اليننر  ااصنن رَ قننال ا 
   اهلم  اذ بنن ا إا النن ي  كنننام تننرانقننال  الننراينَ إ  ه يقنن ل ينن   بننازى العبنناد  نمنن

 .(4)[ ياَ يانظر ا  ل ب    نن  م جزانيف ال ن م نمالع

الينر   كننا نعن   النراين نلنا نهن  ر ن ل ه   ]داد بهن أوس  هال: ـهـ  حديث-4
 .(5)[ااص ر 

م الجو يهة  هي  ف ابهن و هد عهر  ياك نوع من أنهواع ال هرك األصهغر، فالر
ال هرك األصهغر فكيسهير الريهاك وأمها  "هللا ععالى ال رك األصغر بقوله: رحمه 

، و ول الرجل مها  هاك هللا و هئ ، وههكا   لل لق والحلف بغير هللا ععالىنصوالع
معوكههل علههى هللا مههن هللا ومنههك، وأنهها بههاهلل وبههك، ومهها لههي  ال هللا وأنهه ، وأنهها 

" ، و هد يكهون  هركاً أكبهر بحسه   ائلهه ومععقهده وعليك، ولوال أن  لم يكهن كهكا

                                                        
(، والحههاكم فههي المسههعدرك 2/1406بهها  الريههاك والسههمعة )-كعهها  ال هههدأ رجههه ابههن ماجههه فههي سههننه:  (1)

 (، وصححه ووافقه الكهبي.4/329)
هللا ههي العليها ف هو فهي سهبيل هللا بها  َمهن  اعهل لعكهون كلمهة : أ رجه مسهلم فهي صهحيحه: كعها  اإلمهارة (2)

(3/1513.) 

وسي، أبو نعيم المدني، ولد بالمدينة في الصحابي الجليل محمود بن لبيد بن عقبة بن راف ، األنصاري األ (3)

، روى عدة أحاديث، روى عن عمر بن ال طا ، ورافه  بهن  هديا، و عهادة بهن النعمهان، ع د رسول هللا 
وغيرهم، روعى عنه ال هري، ومحمد بن  براهيم العيمي، وبكير ابن األ يم، وغيرهم، وفي أبيه ن ل  آية 

سنة سب  وعسعين من ال جرة، ر ي هللا عنه. انمهر عرجمعهه فهي: الر صة فيمن ال يسعطي  الصوم، عوفي 
 (.3/387( ، واإلصابة )5/117أسد الغابة )

(: رواه أحمهد 1/69(. و هال المنهكري فهي العرغيه  والعرهيه  )5/428أ رجه اإلمام أحمهد فهي مسهنده ) (4)
 يا.(: رواه أحمد ورجاله رجال الصح1/102بإسناد جيد، و ال ال يثمي في المجم  )

 (، وصححه ووافقه الكهبي.4/329أ رجه الحاكم في المسعدرك ) (5)
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ععريهههههههههههف 
الريههههههههههههههاك 

 والسمعة

(1). 
ولكلك يقول ال وكاني مبيناً  طر الرياك بعهد أن سهرد بعهأل األحاديهث 

 هال: " فهإكا كهان مجهرد الريهاك ههو فعهل الطاعهة هلل منه، العحكير الواردة في 
عليههه ب هها أو يسعحسههن ا  أو يثنههيمحبههة أن يطلهه  علي هها غيههره  عهه  وجههل مهه 

 .(2)  ركاً، فكيف بما هو محأل ال رك"
 

هن راكى يرائهي وراكيه   الريهاك فهي اللغهة: مصهدر ما
أنها عليهه،  رياك: أريعه أني على  الف مهاالرجل مراكاةً و

 .(3)واالسم منه: الرياك
مهها س ههم ا  بههه مههن طعههام أو غيههر كلههك ريههاك  :والسههمعة

ليهراه النهاس  :رياك وسهمعة أيليسم  ويرى، وعقول: فعله 
 .(4)ويسمعوا به

 .(5): راكى فالن يرائي، وفعل كلك رئاك الناسيقول ابن فارس
أي َمن عمل عمهالً ": هللا به َراكى َمن راكى ": (6)المطر ي ويقول

 .(7) يوم القيامة هلكي يراه الناس    ر هللا رياك
والسمعة م عقة  " اعلم أن الرياك م عق من الرؤية: ويقول ابن  دامة

 .(8) من السماع"
: أريعه على  الف ما اكً وراكيعه مراكاة وري" ويقول الفيرو  آبادي:

 .(9) "أنا عليه
-ب م الم ملة وسهكون المهيم  –ويقول الحافم ابن حجر: " السُّمعة 

م ههعقة مههن سههم ، والمههراد ب هها نحههو مهها فههي الريههاك، لكن  هها عععل ههق بحاس ههة 
 .(10) البصر "السم ، والرياك بحاس ة 

                                                        
 (.1/344مدارا السالكين ) (1)
 (.26الدر الن يد في   ال  كلمة العوحيد   ) (2)

 (.166، 8/165(، )14/296لسان العر  ) (3)

 (.166، 8/165المصدر السابق ) (4)

 (.2/412مجمل اللغة البن فارس ) (5)

د السيد بن علي بن المطر ، أبو الفعا المطر ي النحوي األدي ، كان رأساً في فنون األد ، ناصر بن عب (6)
ههـ(. 610وداعية  لى االعع ال، من مصنفاعه:  رح المقاما ، والمغر  في عرعيه  المعهر ، مها  سهنة )

 (.2/311( ، بغية الوعاة )22/28انمر عرجمعه في: سير أعالم النبالك )

 (.1/314  المعر  للمطر ي )المغر  في عرعي (7)

 (.214م عصر من اا القاصدين   ) (8)

 (.3/116بصائر كوي العميي  ) (9)

 (.11/336فعا الباري ) (10)
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رـهههـفــــــــــــــــــال
ن ـهههههههههههههـيـــــــــ  ب
اك ــههههههههههههههههههههههههههههـالري
 ةــعــمـوالس

 ً ا ععريف الرياك اصطالحا فه أبو هالل العسكري بقوله:  ،وأم  فقد عر 
 .(1) الرياك جميل الفعل رغبة في حمد الناس ال في ثوا  هللا ععالى

ف الريهاك  م هار عمهل العبهادة لينهال " ه الع  بهن عبهد السهالم بقولهه: ــوعر 
ها عر اً دنيوي اً  ما بجله  نفه  دنيهوي، أو  ر  ْم ا لهدف   هرر دنيهوي، أو م 

 .(2) " ععميم أو  جالل
الرياك وهو أن يفعل  يئاً من العبادا  العهي أمهر "  ويقول القرطبي:
 .(3) هللا بفعل ا له لغيره "

الحافم ابن حجر: " الرياك  م ار العبادة لقصهد رؤيهة النهاس  لوويق

 .(4) ل ا فيحمدوا صاحب ا "

المرائهههي  د، وههههو أن   ههها عهههدل  علهههى معنهههى واحهههكل   الععريفههها ههههكه 
أن يههراه  ال يقصههد بفعلههه وجههه هللا عبههارك وععههالى، و نمهها يقصههد والمسهم ، 

، وههكا كلهه فهي وثنهائ م عليههمهن مهدح النهاس الناس ويسمعوه فيحصل له 
يصهل بصهاحبه  لهى ال هرك  هد اليسير من الرياك، وأما  كا كان كثيراً فإنه 

م هللا عهه  وجههل بالههد رك كين عوع ههدهألكبههر الههكي يصههدر مههن المنههافقين الهها
مبحهث حكهم الريهاك  ن  هاك هللا األسفل من النار كما سيأعي بيان كلهك فهي 

 ععالى.
 

 ر ي هللا عنه-حديث جند  بن عبد هللا يدل  
هناك فر اً بين الرياك  على أن  في الرياك والسمعة -

والسمعة، فالكي ي سم ا  الناس بأعمالهه ي سهم ا  هللا بهه 
ائهي النهاس بأعمالهه يرائهي هللا ويف حه، والهكي ير

به ويف حه وي  ره، فالسمعة هي الفعل ألجل سماع الناس، والريهاك ههو 
ـق ، والريهاك يععله العمل ألجل رؤية الناس، فالسمعة عععلهق بحاسهة السهم 

ْنهَون فهي عَ - رحمه هللا ععالى-الب اري اإلمام د ـك نجولكلبحاسة البصر ، 
الفر  بين الرياك والسمعة حيث  ال رحمه ل فيه على صحيحه بعنوان ي دل ا 

 رياك والسمعة ".با  ال صحيحه: " كعا  الر ا ، هللا ععالى في 

                                                        
 (.189الفرو  اللغوية للعسكري   ) (1)

 (.1/124 واعد األحكام للع  بن عبد السالم ) (2)

 (.5/181عفسير القرطبي ) (3)

 (.11/331الفعا البن حجر ) (4)
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واع ـــــــههههههههههههـأن
 اكــــــريـــال

يقول صاح  عيسير الع ي  الحميهد: " الفهر  بهين الريهاك وبهين السهمعة أن 
الرياك هو العمهل لرؤيهة النهاس، والسهمعة ألجهل سهماع م، فالريهاك يععلهق بحاسهة 

م ، ويههد ل فيههه أن ي فههي عملههه هلل، ثههم يحههدث بههه البصهر، والسههمعة بحاسههة السهه

 .(1) الناس "
 

واع، وكهل نهوع مهن ههكه األنهواع ــاك له أنــريــال
الناس والعمهل مهن أجل هم، ومهن يقصد صاحبه مراكاة 

 :(2) العي ككرها العلماك هعأنوا

 :البدنيالرياك -1
هالنُّ ويقصد به أن المرائي يم هر  ليهوهم  ؛علهى جسهمهار والصهفول ح 

 و وفه من هللا والدار اآل رة. ، دة اجع اده في العبادةالناس 

 اللباس وال ي: الرياك من ج ة-2

العي يه عم أنهه ،الف مها يلبسهه النهاس مهن الثيها ــهلى  ـيلبس عأن و ــهو       
ه عههالم ومههن العب ههاد ـهـهل أن يقههال  نـألجهه،اليلبسهه ا  ال العلمههاك وأهههل هللا و اصعه

 اد.ــوال ه  

 بالقول: الرياك-3

و م ههار ، وهههو الريههاك بههالنطق والكههالم و م ههار أنههه حههافم للحههديث
األمر بالمعروف والن هي عهن المنكهر أمهام جمه  مهن الككر هلل ع  وجل و

ومنههه ريههاك أهههل الههوعم واإلر ههاد الههكين يم ههرون للنههاس أن ههم  النههاس،
ألجهل محهاورة العلمهاك و م هار غه ارة العلهم،  ؛يحفمون األ بار واآلثهار

ليم هههر للنهههاس الحههه ن  ؛ فهههأل الصهههو  وعر يقهههه بقهههراكة القهههرآن ومنهههه
 وال وف ونحو كلك.

 الرياك بالعمل:-4

ول الصههالة والقيههام والركههوع والسههجود و م ههار ومنههه المههراكاة بطهه
ال  وع، والمراكاة بكثرة الصد ة والحا وغيرها من األعمال العي يراها 

 ناس ويحمدونه علي ا.لا

                                                        
 (.525عيسير الع ي  الحميد   ) (1)

( وما بعدها، وم عصر من اا القاصهدين البهن  دامهة   179انمر: الرعاية لحقو  هللا للمحاسبي   ) (2)
 (.101، 100( ، مقاصد المكلفين )اإل ال ( للدكعور عمر األ قر   )223-225)
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ا  ـههههههههههههههههههههههـبـأس
 اكــــــــريـــال

 ل وار:الرياك بكثرة األصحا  وا-5

ليراهها النهاس  ؛ادف بهدعوة العلمهاك والم هايا والعب هوهكا كالكي يعكل ه
ين يعرد دون عليه وي ورونهه، فيحمدونهه ألجهل الد ا العلم و ن  أهل  :ويقولوا
 كلك.

 لبعهداكل  هكه األنواع يق  في ها الريهاك، ولهكلك يجه  علهى كهل  مسهلم 
؛  عههن الريههاك والحههكر منههه، والحههر  علههى   ههال  العمههل هلل عهه   وجههل 

 لعكون أعماله مقبولة عند هللا سبحانه وععالى.
 

 يقههول ابههن  دامههة رحمههه هللا ععههالى: " اعلههم أن  
ل ـصهـ، و كا ف ةـاه والمنـ لهـالجه    ـاك حهـريهـأصل ال

الثة أصهول، وههي حسه  لهكة الحمهد، والفهرار مهن ألهم الهكم، ـ   لى ثهـرج
 .(1) والطم  فيما في أيدي الناس "

هههي رههها ابههن  دامههة رحمههه هللا ععههالى، لثالثههة العههي ككهههكه األمههور ا
 :وعفصيل ا على النحو اآلعي األصول الجامعة الباعثة على الرياك

المرائههي يحهه   حمههد النههاس وثنههاكهم علههى أعمالههه الصههالحة أن   أوالً:
مههن الصههالة والصههد ة والج ههاد وععلههيم العلههم،  ويقوم ب هها،العههي يم رههها

العي يعمل ا من أجل أن يحمدوه علي ا، ولهم  وغيرها من األعمال الماهرة
حهديث أبهي هريهرة ر هي  ويدل علهى ههكا، يقصد وجه هللا عبارك وععالى

إ  أ ل الناس يقضا نليم ي   القيامة  ]يقول:  هللا عنه  ال سمع  رسول هللا 
رجل ا ايه  ينتتا  نم يعرينم نعمنمَ يعريهناَ قنال  منا نملنق ييهنا؟ قنالك قاتلنق يين  

 تَ قال  ك  ق  لعن  قاتلنق ا  يقنال  جنرانَ يقن  قينلَ مث أمنر  نم حىت ا ايه
يسحب نلا  جهم حىت ألق  يف النارَ  رجل تعلم العلم  نل ممَ  قرأ القرآ َ يتتا  م 
يعرعيم نِّعمم يعريهاَ قنال  منا يعلنق ييهنا؟ قنال  تعل منق العلنم  نل مانم  قنرأت القنرآ َ 

املَ  قرأت القنرآ  ليقنال  قنارفَ يقن  قينلَ قال  ك  ق  لعن   تعلمق العلم ليقال ن
مث أمنر  ننم يسننحب نلننا  جهننم حننىت ألقنن  يف النننارَ  رجننل   عننمس ه نليننمَ  أن ننا  منن  
أصنننا  املننال كل ننمَ يننتتا  ننمَ يعريننم نعمننمَ يعريهنناَ قننال  يمننا نملننق ييهننا. قننال  مننا 

                                                        
 (.122م عصر من اا القاصدين   ) (1)
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يعلنق تركق م   نبيل بنب أ  ين ني ييهنا إال أن قنق ييهنا لن َ قنال  كن  ق  لعن ن  
 .(1) [ليقال     ج ادَ يق  قيلَ مث أمر  م يسحب نلا  جهم مث ألق  يف النار 

لى، و نما أرادوا مدح ما أرادوا بأعمال م وجه هللا عبارك وععاف ؤالك 
فالمجاهههد  اعههل وجاهههد ليقههال:  ن ههه  ههجاع، و ن ههه جههريك،  هم،النههاس وثنههاك

ق األمهوال ليقهال  نهه جهواد نفهم العلم ليقهال  نهه عهالم، والمنفهق أالعالم ععل  و
 منفق.

يعمههل أعمههاالً عجههده لههكلك  النههاس لههه، والمرائههي مههن كم   ههوف  ثانيههاً:
ف هو ، ، ال لوجه هللا ععالى، و نمها  وفهاً مهن كم  النهاس لههماهرها الصالح

 نههه  :ب يههل، ويقاعههل ويجاهههد حعههى ال يقههال :ينفههق ويعصههد  حعههى ال يقههال
 قوم ب ا.بقية األعمال العي يوهككا في  ،جبان

وكهكلك مههن  ": فهي بيههان ههكين السهببين (2) يقهول الحهارث المحاسهبي
ع لف عن الصف األول في القعال فلم يمكنه طل  الحمهد علهى ال هجاعة، 

أن  االنصرافمن  لقلة رغبعه في األجر أو لجبن يمنعه االنصرافوأراد 
 وفهاً أن يهكم،، فصار حبسه نفسه في كلك المو هف  به يكم بالجبن ويسمى

ولوال كلك النصرف؛ ألنه  كا  هاف ال  يمهة، أو رأى كثهرة القعهل، أحه   
 أن يعنحهى عهن الصهف أو يفهر مههن العسهكر والسهرية، فهإكا  هاف أن يقههال

، وكالرجل يكون م  القوم، فيعصد  كل واحد َجب ن َحبَس نفسه على المقام
بمثل   وال عس و نفسه أن يعصد   ،من م بالدينار وبالدرهم أو ال يك الكثير

اليسهير لهئال فيعصد   بال يك  ،ما عصد  وا ويكره أال يعصد   ب يك فيب ل
 .(3)" ...يب ل، و د ييأس أن يحمد،  ك فاعه القوم بما أعطوا

المرائههي الحصههول علههى مهها عنههد النههاس مههن مههال وجههاه رغبههة  ثالثههاً:
طهام الهدنياوغير كلك، ف و يريد أن  ولهم  ،يحصل بعملهه علهى  هيك مهن ح 

رنا فهي القهرآن ك  هللا سبحانه وععالى حَ  رة، ولم ينمر ل ا، ولكلك يعمل لآل
  ⧫: عههه  وجهههل   قهههالفالكهههريم مهههن  يثهههار الهههدنيا علهههى اآل هههرة 

⧫⬧➔ ◼❑◆⬧ 

                                                        
 (.3/1514اإلمارة ) أ رجه مسلم في صحيحه: كعا  (1)

الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، أبو عبهد هللا ال اههد،  هيا الصهوفية فهي  مانهه، لهه كعه  فهي ال ههد  (2)
وغيره، يقول الكهبي: " المحاسهبي كبيهر القهدر، و هد د هل فهي  هيك يسهير مهن الكهالم فهنقم عليهه، وورد أن 

ر عرجمعه في: عاريا ــهـ(. انم243". عوفي سنة )اإلمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه، وحكر منه 
 (.12/110( ، سير أعالم النبالك )8/215بغداد )

 (.170الرعاية لحقو  هللا   ) (3)
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ـــهـكـــــــــــــــــــــح
ل ــههـمــــــعـــــم الــههـ
ه ـلههههههههـــكي د ـههههههههـال

 اكــالري

◆  ⧫◆ 
 ◆⬧ (1)الى: ـ، ويقهههول عبهههارك وععههه
 ⧫ ⧫❑⧫ ⬧⬧➔ 
 ◆⬧⧫ ⧫◼ (2). 

يقههول ابههن كثيههر: "  ن ههم  نمهها هم  ههم  لههى الههدار الههدنيا العاجلههة، وهههم 
 .(3)الهون مع اغلون عن اآل رة"

الحههارث المحاسههبي فههي كعابههه الثالثههة أي ههاً هههكه األسههبا  و ههد ككههر 
الرعاية حيث  ال: " فالكي يبعث على الرياك و بهول  طهرا  العهدو ههكه 

وال عة، والطم  للدنيا، ولما  المحمدة، و وف المكمة الثالث  الل: ح   
 ً ويجمه  كلهك كلهه: حه   المحمهدة و هوف المكمهة؛ ، في أيدي الناس جميعها

ألن العبهد  ههد يعلههم أنههه ال ينههال مها عنههد النههاس بطاعههة رب ههه  ال أن يحمههدوه 
علي ا فعبكل له أموال م، وأنه  نما ج ع من الكم للمحمدة كراهية أن ي ول 

دهم، فعؤول هكه ال الل الثالث  لى ح  المحمدة،  ال أن ا ع عب  عنه حم
 .(4) "   على أ دار الناس و در مراعب موعفر

 

 ورد  نصههو  فههي كعهها  هللا سههبحانه وععههالى، وسههنة الرسههول 
عحث  على   ال  العمل هلل ع  وجل  وعحرم ال رك، وعحك ر من الرياك، 

حاديث يقول ال وكاني: " واألة  طره،  د  وعبين 
الواردة في كون الرياك مبطالً للعمل موجباً لإلثم 
كثيهرة جهد اً، واردة فههي أنهواع الريههاك: الريهاك فههي 
العلههم، الريههاك فههي الج ههاد، الريههاك فههي الصههد ة، 

والرياك في أعمال ال ير على العموم، ومجموع ها ال يفهي بهه  ال منصهف 
ونهه ال فائهدة فيهه مسعقل، والرياك هو أحد المعاصي الباطنة وأ رها مه  ك

 ال كها  أجر العمهل، والعقوبهة علهى و وعهه فهي الطاعهة، فلهم يهكه  بهه 
 .(5) مجرد العمل بل ل م صاحبه م  كها  عمله اإلثم البالغ"

ول هللا ـــهـ:   ال ــهـباإل في ها األمهر اك ـهـا  العهي جــــن اآليــــمو
  ⧫◆  ى: ـالهههههههههههههههههههههههههـــعع

                                                        
 (.17، 16سورة األعلى، آية ) (1)

 (.21، 20سورة القيامة، آية ) (2)

 (.4/406عفسير ابن كثير ) (3)

 (.169، 168الرعاية لحقو  هللا للحارث المحاسبي   ) (4)

 (.459 طر الولي على حديث الولي لل وكاني   ) (5)
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➔◆  ⧫✓➔ 
⬧ ⧫ ◆◆ 

❑☺◆ ◼❑◼ 
❑➔⬧◆ ◼❑  

◆⬧  ⬧☺  
(1). 

:  ر الريهاك ومقه  المهرائين وأعمهال مككهومن اآليا  العي جاك في ها 
  ⧫ ههههههههههههههههههول هللا عبههههههههههههههههههارك ععههههههههههههههههههالى: 

⧫ ❑⧫◆  
❑➔➔ ⬧ 
☺ ⬧◆ 

  ⬧⧫ 
◆⬧  ◆ ⬧ 
 ❑◆◆  

 (2). 
واألكى  بهه  صههد عه بههالمن  سههبحانه وععههالى ي بههر أن صههد ة المعفههاهلل 

يريد صد ة من راكى بصد عه الناس؛ ألنه يم ر ل م أنه  باطلة كما عبطل
ب هها وجههه هللا و صههده ثنههاك النههاس لههه، أو الحصههول علههى مصههلحة مهههن 

 المصالا الدنيوية.

  ⧫◆  ولههههههههههههههههه ععههههههههههههههههالى:ومن هههههههههههههههها      
❑→ ⬧◆❑ 
◆⬧  ◆ 

❑⬧  ◆ 
❑◆   ⧫◆ 

⧫ ⬧ ⬧ 
⬧ ⬧◆ ⬧  (3). 

يككر هللا سبحانه وععهالى فهي ههكه اآليهة حهال المنفقهين أمهوال م رئهاك 
وال  ،الناس الكين يقصدون بإنفا  م الرياك والسمعة من مدح الناس وغيره

 . يريدون وجه هللا عبارك وععالى

  ◆❑⬧ ولههههههههههههههههههههههههه ععههههههههههههههههههههههههالى: ومن هههههههههههههههههههههههها 
☺  ⧫ 

                                                        
 (.5سورة البينة، آية ) (1)

 (.264سورة البقرة، آية ) (2)

 (.38سورة النساك، آية ) (3)
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➔ ⧫  ⧫❑➔  
⧫ ➔ ⧫  

◆⧫☺◆➔❑⧫ ☺❑⧫  (1). 

راكون بصهالع م ـة يعوعد هللا سهبحانه وععهالى الهكين يهـــكه اآليـفي ه
 . بالويل وال الك

  ◆ومن هههههههههههههها  ولههههههههههههههه ععههههههههههههههالى: 
⧫☺⧫ ⧫ ⚫ 

⧫   ⧫◆ 
⬧ ➔❑◆ ⧫❑  (2). 

  ههههههههههال ابههههههههههن كثيههههههههههر رحمههههههههههه هللا ععالى:و ولههههههههههه ععههههههههههالى 
◆ ⧫☺⧫ 

⧫   ال مجاهد وسعيد بن جبير و  ر بن 
حو هه : هههم المههراكون بأعمههال م، يعنههي يمكههرون بالنههاس يوهمههون أن ههم فههي 

يهراكون بأعمال م...ول هكا طاعة هللا ععالى، وههم بغ هاك  لهى هللا عه  وجهل، 
  ⚫ ⧫   هههههههههال ععهههههههههالى: 
⧫◆ ⬧ ◆❑➔ ❑⧫ 

  أي يفسد ويبطل ويم ر  يغ م عن  ري  ألولي البصائر والن ى، فإن ه ما
أسر أحد سريرة  ال أبداها هللا ععالى على صفحا  وج ه وفلعا  لسهانه، ومها 

 ن  يراً ف ير و ن  راً ف ر، فالمرائي هللا رداكها أسر أحد سريرة  ال كساه 
ال يروا أمره ويسهعمر  ال علهى غبهي، أمها المؤمنهون المعفرسهون فهال يهروا 

 بل ينك ف ل م عهن  ريه ، وعهالم الغيه  ال ع فهى عليهه  افيهة "كلك علي م 
(3). 

ههكه بعهأل اآليها  العهي ورد  فهي العحهكير مهن الريهاك وبيهان حالهة 
 أهله.

العههي في هها األمههر بههاإل ال  والعحههكير مههن ال ههرك  ديههثأمهها األحا
حديث أبي هريرة ر ي هللا عنه  ال: سهمع  رسهول هللا  ، فمن ا:والرياك

  :قال ه تعاا  أان أغىن اليركان ن  الير  م  نمل نمال  أشر  ييم مع   ]يقول
                                                        

 (.7، 6، 5، 4سورة الماعون، آية ) (1)

 (.10سورة فاطر، آية ) (2)

 (.3/512عفسير ابن كثير ) (3)
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والعمههههل الههههكي 
د لهههههه الريهههههاك 

 أ سام:

 .(1) [غريا تركام  شركم 

سههئل " ال:  ههر ههي هللا عنههه حههديث أبههي موسههى األ ههعري ومن هها: 

عههن الرجههل يقاعهل  ههجاعة ويقاعههل حميهة، ويقاعههل ريههاك، أي  رسهول هللا 

العلينا   َمن  قاتنل لاعن   كلمنة ه  ن ]:   فقال رسول هللا  كلك  في سبيل هللا
 .(2) [يه  يف  بيل ه 

، ف كه اآليا  واألحاديث في ا الحث  على   ال  العمل هلل ع     وجل 
 ك.والحكر من ال رك والريا

 
عمل المرائي الكي د له الرياك مهن  القسم األول:

ساسه، بحيث أنه لم يعمل العمهل مهن الصهالة وال كهاة أ
والصههوم وغيرههها مههن العبههادا   ال مههن أجههل النههاس، 

يسمى بالرياك المحأل، ف كا العمل باطل مردود وهو ما 
علههى صههاحبه، و ههد دل  علههى بطالنههه األدلههة الكثيههرة فههي 

الحنبلهي  رج  لعي سبق ككر بعأل من ا، يقول الحافم ابنالكعا  والسنة، وا
يهراد ريهاك مح هاً بحيهث ال  -العمهلأي -عارة يكون مبيناً حكم هكا العمل: " ف

به سوى مرئيا  الم لو ين لغرأل دنيوي كحال المنافقين في صالع م،  هال 
  ⬧◆ ❑⬧ ◼ هللا عهههههه  وجههههههل:

❑◼ ❑⬧ ◼ 
⧫⧫   (3) :و ههال ععههالى ، 
⬧❑◆ ☺ (4) وكهههههههههههههههكلك ،

  ◆وصههف هللا ععههالى الكفههار بالريههاك المحههأل فههي  ولههه ععههالى: 
❑❑⬧ ⧫ 
❑⧫  ⧫ ⬧⧫ 

◆⬧◆  (5) وههههههههههكا الريهههههههههاك ،
فرأل الصالة والصيام، و د يصدر  في المحأل ال يكاد يصدر من مؤمن

                                                        
 (.4/2289من أ رك في عمله غير هللا ) با -أ رجه مسلم، كعا  ال هد (1)
 (.3/1512با  من  اعل لعكون كلمة هللا هي العليا ف و في سبيل هللا )-أ رجه مسلم، كعا  اإلمارة (2)

 (.142سورة النساك، آية ) (3)

 (.4سورة الماعون، آيا  ) (4)

 (.47سورة األنفال، آية ) (5)
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في الصد ة الواجبة والحا وغيرهما من األعمال المهاهرة، والعهي يععهدى 
نفع ا، فإن اإل ال  في ها ع يه ، وههكا العمهل ال ي هك مسهلم أنهه حهابط، 

 .(1) وأن صاحبه يسعحق المق  من هللا والعقوبة "
لعمهل باطهل  كا  هارك الريهاك العمهل مهن أصهله، فهإن ا القسم الثهاني:

ومردود على صاحبه، و هد دل  علهى بطالنهه األدلهة الكثيهرة فهي كعها  هللا 

العهي عهأمر بهإ ال  العمهل هلل عه  وجهل،  ع  وجل، وسنة المصهطفى 
وعحكر من الرياك، وهكا هو رياك ال رك كما يسميه العه  بهن عبهد السهالم 

جهل مها حيث  ال:  وأمها ريهاك ال هرك ف هو أن يفعهل العبهادة ألجهل هللا وأل
 ً  .(2)ككر من أغراأل المرائين، وهو محبط للعمل أي ا

بر الههكي ـههـرك األكـههـون مههن ال ــههـكا العمههل ي  ههى عليههه أن يكــههـهو
  ككههههههههههره عهههههههههه  وجههههههههههل عههههههههههن المنههههههههههافقين بقولههههههههههه: 

⧫✓◆☺ ⧫❑⬧ 
 ◆❑➔◆  ⬧◆ 

❑⬧ ◼ ❑◼ 
❑⬧ ◼ ⧫⧫ 
 ◆ ⧫  

 ⬧  (3)يم ههرون للنههاس أن ههم يصههلون هلل  ، ف ههؤالك
لغيههر وجههه هللا  ويعبدونههه عهه  وجههل، وهههم يبطنههون  ههالف كلههك، فعمل ههم

 .(4) ألنه كان لغير هللا " ن هللا  ال  ليالً،  ال الحسن:  ل  ععالى، وال يككرو
ريرة ر ي هللا عنه  ال: سمع  رسهول ـاك في حديث أبي هــد جــــو       

قننال ه تعنناا  أان أغننىن اليننركان ننن  اليننر  َمنن  نمننل نمننال  أشننر  ييننم  ]يقههول:  هللا 
، يقول ابهن  هيم الجو يهة رحمهه هللا ععهالى عهن ههكا (5) [مع  غريا تركام  شركم 

 والنههاس، فيريههد أداك مريههداً ب هها هللا- أي العبههادة-القسههم وحكمههه: " أن يبعههدئ ا 
فر ه والج اك وال كور من الناس، وهكا كمن يصهلي بهاألجرة، ف هو لهو لهم 

يحا ليسقط الفرأل عنه،  نيأ ك األجرة صل ى، ولكن يصلي هلل ولألجر، وكم
، أو يعطي ال كاة ككلك، ف كا ال يقبل منه العمل "  .(6) ويقال: فالن حا 

                                                        
 (.13جام  العلوم والحكم   ) (1)

 (.1/124ألحكام ) واعد ا (2)
 (.142سورة النساك، آية ) (3)

 (.1/506(، وعفسير ابن كثير )4/266انمر: المحرر الوجي  البن عطية ) (4)

 عقدم ع ريجه. (5)

 (.2/182 عالم المو عين ) (6)
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بقوله:  ىج  رحمه هللا ععالوممن بين هكا القسم وحكمه علميكه ابن ر
" وعهههارة يكهههون العمهههل هلل، وي هههاركه الريهههاك، فهههإن  هههاركه فهههي أصهههله، 

 .(1) فالنصو  الصحيحة عدل على بطالنه أي اً وحبوطه "
أن يكههون أصههل العمههل هلل عبههارك وععههالى ثههم ي ههاركه  القسههم الثالههث:

 الرياك في أثنائه، ف ل يبطل العمل أم ال 
" أن  الجو ية رحمه هللا ععهالى حيهث يقهول:يجي  على كلك ابن  يم 

يكون الباعث األول على العمل هو اإل ال  ثم يعرأل له الرياك و رادة 
غيهر هللا فهي أثنائههه، ف هكا المعمههول فيهه علههى الباعهث األول مهها لهم يفسهه ه 

العبههادة  أثنههاكفههي  بههإرادة جا مههة لغيههر هللا فيكههون حكمههه حكههم  طهه  النيههة
 .(2)"  عصحا  حكم اوفس  ا أعني  ط  عرك اس

ويقول ابن رج  رحمهه هللا ععهالى: " وأمها  ن كهان أصهل العمهل هلل ثهم 

طرأ  عليه الرياك فال ي ره، فإن كان  اطراً ودفعه فال ي ره بغير  الف، 

فإن اسعرسل معه ف ل يحبط عمله أم ال ي ره كلك ويجا ى على أصل نيعه  

اإلمهام أحمهد وابهن جريهر  في كلك ا هعالف بهين العلمهاك مهن السهلف  هد حكهاه

وأنهه ي جها ى بنيعهه األولهى، وههو  ،ل بهكلكطهبَعَملَهه ال يالطبري، وأرجهو أن  

بن جرير أن هكا اال عالف  نما مروي عن الحسن البصري وغيره... وككر ا

ا ما ال ارع هو باط فيه في عمل يرعبط آ ره بأوله كالصالة والصيام والحا، فأم 

ريهاك الطارئهة مهال ون هر العلهم، فإنهه ينقطه  بنيهة الالكالقراكة والككر و نفها  

 جديد نية... فأما  كا عمل العمل هلل  الصاً ثهم ألقهى هللا لههعليه، ويحعاا  لى ع

حمعه واسعب ر بهكلك لهم  لو  المؤمنين بكلك ففرح بف ل ر الثناك الحسن في

  نلل مننأ ] هال:  ي ره كلك، وفي هكا المعنى جاك حديث أبي كر عن النبي 
 [هلل م  ا ري حيم   الناس نليمَ يقال  تل  ناجل  ينرى املننم  ن  الرجل يعمل العمل 

الرجنل يعمنل العمنل ييحبنم النناس نلينم  ]وعنهده:  (4) وابن ماجهأ رجه مسلم، ، (3)
                                                        

 (.13جام  العلوم والحكم   ) (1)

 (.2/182 عالم المو عين ) (2)
 (.4/2034أثنى على الصالا ف و ب رى ال ع ره ) با   كا-أ رجه مسلم: كعا  البر والصلة (3)

 (.2/1412با  الثناك الحسن ) -ابن ماجه، كعا  ال هد (4)
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آثههههار الريههههاك 
ـــــــــــههـوأ 

 رارهــــــــــ

] (1). 

 

 وعوا ههه    عمهههل مهههن األعمهههال السهههيئة آثهههار   كهههل  ل

 : يقهههههول ك الى ـ، وصهههههد  هللا عبهههههارك وععهههههو يمهههههة  

⧫◆ ◆⧫ ⧫ 

 ⬧ ⬧ ⧫➔⧫ 

  (2)ه ألن ه معرأل عن ككر هللا عبارك وععالى؛ ، والمرائي

 السهيئة وعوا ه  الريهاكيقصد بأعماله غير وجه هللا عبارك وععالى، وآثار 

هها كلههك فههي  ،ا هههو فههي اآل هرةالههدنيا، ومن هها مه فهي يحصههل ها مهها من ويع  

 :األمور العالية

؛ ويبطلهه ويجعلهه مهردوداً علهى صهاحبهعمل الرياك يحبط ال ن  أ أوالً:

الصهاً لهه، وعمهل    ال  مها كهانهللا سبحانه وععالى ال يقبل مهن العمهل  ألن  

: هباك منثوراً يقهول هللا عبهارك وععهالىالمرائي لغير وجه هللا فلكلك يكه  

 ☺⬧ ⧫ ❑⧫ ◆⬧ 

◼◆ ☺➔◆⬧ ◆⧫ 

⬧ ◆  

⧫➔ ◼◆ ☺⧫◼ 

 (3).  

أان أغنىن الينركان  ] ال هللا ععهالى: السابق: وكما في حديث أبي هريرة 
 .(4) [ن  الير  يم  نمل نمال  أشر  ييم مع  غريا تركام  شركم 

ف هها صههاحبه يههوم القيامههة وي هه ر بههه، فههالمرائي أن  الريههاك ي ثانيههاً:

                                                        
 (.16، 15جام  العلوم والحكم   ) (1)

 (.124سورة طه، آية ) (2)

 (.110سورة الك ف، آية ) (3)

 عقدم ع ريجه. (4)
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علههى رؤوس ال الئههق يههوم القيامههة، كمهها جههاك فههي  وجههل   عهه    يف ههحه هللا

منا من  نبن   ] هال:  حديث معاك بن جبهل ر هي هللا عنهه عهن رسهول هللا 
 .(1) [يق   يف ال نيا مقا  َّعة  راين إال َّ مس ه  م نلا رؤ س ا الئي ي   القيامة 

، المرائهي يبغ هه أههل السهماك وأههل األرألأن  الرياك يجعهل  اً:ثالث

هللا عبهارك وععهالى، عمهل العمهل لغيهر وجهه هللا ععهالى فأبغ هه وكلك ألنه 

أبهي هريهرة  هال: وجعل بغ ه في األرأل والسماك، كما جاك في حهديث 

ه إذا أحب  نب ا  دنا ج يل يقال  إين أحب  يالان  يتحب مَ  إ    ]:  ال رسول هللا 
  ه حيننب يننالان  يننتحب  َ ييحبننم قننال  ييحبننم ج يننلَ مث ينننادا يف السننمانَ ييقنن ل  إ

أ ل السمانَ قال مث ي ضمس لم القب ل يف اارضَ  إذا أ  ض نب ا  دنا ج ينل ييقن ل  
إين أ  ض يالان  يت  ضمَ قال ييب ضم ج يلَ مث ينادا يف أ نل السنمان  إ  ه ينب ض 

 .(2) [   َ مث ت ضمس لم الب ضان يف اارضيالان  يت  ض  َ قال  ييب ض

وعدم   الصه في  يادة  الل المرائي في الدنيا بسب  ريائه،  اً: عراب

جهابر بهن حهديث العمل والقول والقصد هلل سهبحانه وععهالى، ويهدل  علهى كلهك 

َرة ر ي يعنهي - كا أهل الكوفة سعداً ر ي هللا عنهه  ))هللا عن ما  ال:  َسم 

ه- ابن أبي و ها  ال يحسهن اراً، ف هكوا حعهى ككهروا أنهه واسهععمل علهي م عم 

ك ال عحسهن أبها  سهحا ،  ن  ههؤالك ي عمهون أن ه يصلي، فأرسل  ليه، فقال: يا

عصلي، فقال أبو  سحا : أما أنا وهللا فإني كن  أصلي ب هم صهالة رسهول هللا 

في األوليين وأ ف في  (4) الع اك فأركد عن ا، أصلي صالعي (3) ، ال أ رم

- أو رجهاالً -وأرسل معه رجهالً اآل ريين،  ال: كلك المن  بك يا أبا  سحا ، 

                                                        
(: رواه الطبرانهي بإسهناد 1/66لعرغيه  والعرهيه  )( ، و ال المنكري فهي ا20/119رواه الطبراني في الكبير ) (1)

 حسن.

 (.4/2020با   كا أح  هللا عبداً حببه  لى عباده )-أ رجه مسلم: كعا  البر والصلة واآلدا  (2)

 (.2/27أي ال أنق  وال أدع وال أعرك. الن اية في غري  الحديث واألثر ) (3)

مهن الصهالة الرباعيهة. الن ايهة فهي غريه  الحهديث واألثهر أي أسكن وأطيل القيام فهي الهركععين األوليهين  (4)
(2/258.) 
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 لههى الكوفههة يسههأل عنههه أهههل الكوفههة، فلههم يههدع مسههجداً  ال سههأل عنههه، ويثنههون 

بهن معروفاً، حعى د ل مسهجداً لبنهي عهبس فقهام رجهل مهن م، يقهال لهه أسهامة 

ما  كا ن دعنا، فإن  سعداً كان ال يسير بالسرية، وال  عادة، يكنى أبا سعد، فقال: أ

يعدل في الق ية،  ال سعد: أما وهللا ألدعون بثالث: الل م  يقسم بالسوية، وال

 ، فأطل عمره، وأطل فقره، وَعر ا ه ن كان عبدك هكا كاكباً  ام رياك وسمعة

للفعن، وكان بعد كلك  كا سئل يقول:  يا كبير مفعون، أصهابعني دعهوة سهعد، 

سهقط   ال عبد الملك بن عمر الراوي عن جابر بن سمرة: فأنها رأيعهه بعهد  هد

 (( حاجباه على عينه من الكبر، و نه ليععرأل للجواري في الطر  فيغم هن
(1). 

جه اك المهرائين  ن  أن  الرياك يجعهل المرائهي عا بعهه النهار؛ أل اً: امس

  ◆❑⬧ :كمهههههها  ههههههال عهههههه  وجههههههل  يههههههوم القيامههههههة النههههههار؛ 

☺  ⧫ 

➔ ⧫  ⧫❑➔  

⧫ ➔ ⧫  

◆⧫☺◆➔❑⧫ ☺❑⧫  (2). 

:  ههال  الـأبههي هريههرة ر ههي هللا عنههه  ههحههديث فههي اك ــههـما جــههـوك

يقضنا ين   القيامننة نلينم رجنل ا ايننه  ينتتا  نم يعرعيننم  إ   أ ل الننناس ]:  رسهول هللا 
يننه تَ قننال  كنن  قَ َريهنناَ قننال  يمننا نملننق ييهنناَ قننال  قاتلننق يينن  حننىت ا اعَ نَِّعَمننم ي

 لعنن  قاتلنق ا  يقنال  جنرانَ يقن  قينلَ مث أمننر  نم يسنحب نلنا  جهنم حنىت ألقنن  يف 
النارَ  رجل تعلم القرآ   نلعممَ  قرأ القرآ َ يتتا  م يعرعيم نِّعمم يعريهاَ قنال  يمنا يعلنق 

ال تعلمنق العلنم ليقنكن  ق  لعن ن  قنال   قال  تعلمق العلم  نلمام  قرأت القرآ َ ييها؟ 
 ن  قنارفَ يقن  قينلَ مث أمنر  نم يسنحب نلنا  جهنم حنىت ألقن    ناملَ  قرأت القرآ  ليقال

                                                        
 (.184، 1/183أ رجه الب اري: كعا  اآلكان ) (1)
 (. 7، 6، 5، 4سورة الماعون، آية ) (2)
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أمهههههور ليسههههه  
ن ـــــهههههههههههههههههههههـم
ــــــــــريــــــال
 اكـــ

يف الننننارَ  رجنننل   عنننمس ه نلينننمَ  أن نننا  مننن  أصننننا  املنننال كل نننمَ ينننتتا  نننمَ يعرينننم نعمنننمَ 
ييهنا  أن قنقيعريهاَ قال  يما نملق ييها. قال  ما تركق م   بيل بب أ  ين ي ييها إال 

 لعن نن  يعلننق ليقننال   نن  جنن ادَ يقنن  قيننلَ مث أمننر  ننم يسننحب نلننا لنن َ قننال  كنن  ق 
 .(1) [  جهم مث ألق  يف النار

الصهحابة  ولهكلك كهانفالرياك محبط للعمل وعوا به وآثهاره جسهيمة، 
ويحهكرون منهه  ر ي هللا عن م أجمعهين ي هافون مهن الريهاك أ هد ال هوف

  يمة.يعرفون د ة وجله وعوا به الوكانوا ؛ ألن  م أ د  الحكر
،  نهه (2) أن يجعل أعمالنا  الصهة لوج هه الكهريمع   وجل  نسأل هللا 
 سمي  مجي .

 
هنهاك أمهور يمههن  بعهأل النهاس أن  هها مهن الريههاك، 

 : وهي ليس  منه، ومن كلك
 عجميل الثيا  والنعل ونحوه أوالً:

عبد هللا بهن مسهعود ر هي ويدل على أن  كلك ليس من الرياك حديث 

َ  ال ين خل انننة من  كنا  يف قلبنم مذقنال ذرة من  كن  ] ال:   هللا عنه عن النبي
قال رجل  إ  الرجل حيب أ  يع   ث  م حسنا َ  نعلم حسنةَ قال  إ   ه مجينل حينب 

 .(3) [َ الع    ر احلي  غمط الناس انمال

 د على عمل صالا دون ح   منه لكلكحمد الناس العبثانياً: 
، أرأيه  الرجهل  : يا رسهول هللا ر  الي كـأبدل على كلك حديث ــوي

تل  ناجل  يرى  ]: يعمل العمل من ال ير يحمده الناس عليه،  ال النبي 
 .(4) [املنم  

 ال النووي: "  ال العلمهاك: معنهاه: ههكه الب هرى المعجلهة لهه بهال ير 
وهي الدليل على ر ا هللا ععالى عنهه ومحبعهه لهه فيحببهه  لهى ال لهق كمها 

                                                        
 (.3/1513با  من  اعل للرياك والسمعة اسعحق النار )-صحيا مسلم، كعا  اإلمارة (1)

 ( وما بعدها.41(، الرياك وكمه لسليم ال اللي   )72 -70انمر: اإل ال  لحسين عواي ه   ) (2)

 (. 28عقدم ع ريجه،   ) (3)

 (.4/2642أ رجه مسلم في صحيحه ) (4)
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عهههههههههههههههالا 
ـــــــــــــهـال
ـــــــــــريــ
 اكـــ

ث، ثههم يو هه  لههه القبههول فههي األرأل، هههكا كلههه  كا حمههده سههبق فههي الحههدي
 .(1) الناس من غير ععرأل منه لحمدهم و ال فالععرأل مكموم "

 ثالثاً:  م ار  عائر اإلسالم 
مههن الفههرائأل العههي ال يمكههن   فاؤهههها، ومههن حق هها اإلعههالن ب ههها، 
وع  يرها؛ ألن ا  عائر الدين وعالما  اإليمان وأركان اإلسالم كالصالة 

لصوم وال كاة والحا والعمرة والجمعة والجماعة؛ ألن  عارك ها يسهعحق وا
: -رحمه هللا ععالى-الكم والمق ، فوج   م ارها، يقول الع   بن عبد السالم

اً كههاآلكان، واإل امههة، والعكبيههر، والج ههر بههالقراكة فههي " مهها  ههرع مج ههور
امهة الصالة وال ط  ال رعية واألمر بهالمعروف والن هي عهن المنكر،و  

وع هيي  األمهوا ،  ىالجمعة والجماعا  واألعياد والج اد وعيادة المر ه
  لهى أنفي دفعهه ف كا ال يمكن   فاؤه، فإن  اف فاعله الرياك جاهد نفسه 

فيحصل على أجر كلك عح ر نية اإل ال ، فيأعي به م لصاً كما  رع، 
 .(2) المععدية "الفعل، وعلى أجر المجاهدة لما فيه من المصلحة 

 

ممهههها سههههبق يعبههههين أن داك الريههههاك داك ع ههههال  (3)

ور عحفهم المسهلم ومرأل يج  الو اية منه، ومعالجعهه بهأم

 ل   هكه األمور بما يأعي:ون ،عنه منه وعجعله بعيداً 

والبعهههد عهههن ال هههرك الحهههر  علهههى   هههال  العمهههل هلل عههه  وجهههل،  .1

 هلل عبارك وععالى. الصاً عه، ومجاهدة النفس في أن يكون العمل ابأنو

 وأن هههاسع ههعار عممههة هللا سههبحانه وععههالى و درعههه علههى كههل  ههيك،  .2

 ، فالمرائي الكي َعم م الناس سبحانه وععالى هو الكي بيده النف  وال ر 

هللا ع  وجل و درعه على وعمل العمل من أجل م عندما يعككر عممة 

فيرا هه  هللا عبهههارك وععهههالى ، ويقهههوىعنهههده كههل   هههيك ي يهههد اإليمههان 

مههن عقابههه؛ ألنههه يعلههم أن هللا سههبحانه وععههالى مطلهه   ويعممههه وي ههاف

                                                        
 (.16/189 رح صحيا مسلم للنووي ) (1)

 (.128( ، وانمر: مقاصد المكلفين للدكعور عمر األ قر   )1/128 واعد األحكام ) (2)

-61(، والرياك كمه وأثره السيئ في األمة لسليم ال اللي   )126انمر: م عصر من اا القاصدين   ) (3)
 (.30(، كعا  اإل ال  لحسين عواي ه   )72
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ه هلل عبارك وععهالى، ـالـ  أعمـكلك ي ل  جميـوب ،  يكعليه في كل 

   ⧫◆ ➔⧫ ⧫ل: ـ ههههههههال عهههههههه  وجهههههههه

  ⬧ ▪⬧ 

  ◆  

☺ ◆ ⧫⧫  

⬧ ◆ ◆   

⧫ ✓  (1). 

النمههر فههي عوا هه  معرفههة الريههاك ومدا لههه و فايههاه، وال ههوف منههه، و .3

الريهاك  وا ه ، فهالمرائي عنهدما ينمهر فهي عفهي الهدنيا واآل هرةالرياك 

ه مههردود عليههه كمهها يجههد أي ههاً أن مههن عوا هه  لههملو يمههة يجههد أن  عا

 م، ف كا ممهاوععالى ي عك سعر المرائين ويف ح  الرياك أن هللا سبحانه

، وي اف منه؛ ألن ويحعر  منه المرائي يكره الرياك ويبععد عنه يجعل

الريههاك  هههد يجلهه  سههه ط النههاس وكهههراهيع م لههه، ومقهههع م وسههه ريع م 

واسع  اكهم به، و د عنا ل العلماك في كعب م حكايا  المهرائين ونهددوا 

 .(2) ب ا

لفين ألوامهره الم اووالمرائين د به الكافرين والعاصين معرفة ما عوع   .4
أن  هللا سبحانه وععهالى سيف هح م علهى و، في نار ج نم العكا  األليممن 

رؤوس ال الئق يوم القيامة، فإن  المرائهي  كا عهرف كلهك أ له  أعمالهه 
 أن  فإنهه يعلهم ، اأو يفسهده ا  هيك يبطل هعهن كهل  وابععد  ،هلل عبارك وععالى

  وجههل علههى أحسههن ى هللا عههقههلفيحهه  أن يهنههاك حسههاباً وجهه اًك ونههاراً، 
 حال.

دعاك هللا سبحانه وععالى واالسععانة به على دف  الرياك، فالدعاك سالح  .5
 الـقهههفالمسهههلم، وهللا سهههبحانه  هههد أمرنههها فهههي كعابهههه الع يههه  أن نهههدعوه 

  ⧫⬧◆ →◆: ع وجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل

                                                        
 (.61سورة يونس، آية ) (1)

 (.125انمر: مقاصد المكلفين   ) (2)
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❑ ⧫ ⬧  
  ⧫⧫ 
⧫ ⧫ ⧫❑➔◆ 

➔⧫   (1) فهههههههههههههههههدعاك هللا .
سبحانه وععالى والععوك به من الرياك أحسن األدوية للق هاك علهى كهل 

علههى دعههاك يبعههدنا عههن  مهها يحههبط العمههل ويبطلههه، و ههد دلنهها رسههولنا 

أيهنا النناس اتقن ا  ن ا  ]ال رك وأنواعه حيث  ال عليه الصالة والسهالم: 
 كين  ناقينم  منلَ يقنال لنم من  شنان ه أ  يقن ل  ينب النالينر  ينننم أخ نا من  د

    أخ ا م  د يب النمل اي ر ن ل ه؟ قنال  ق لن ا  اللهنم إان نعن ذ  ن  من  أ  
 .(2) [علمم    شيلا  نعلمم  نسا  ر  ملا ال ننير  

هللا عبارك وععالى ويسععين به ويلجأ  ليه يكثر من دعاك على المسلم أن ف
ل رك وأنواعه؛ ألن  الدعاك سالح المؤمن، يقول ابهن  هيم ويسععيك به من ا

الجو ية رحمه هللا ععالى: " والدعاك مهن أنفه  األدويهة وههو عهدو الهبالك، 
ه  كا نهه ل، وهههو سههالح عالجههه ويمنهه  ن ولههه، ويرفعههه أو ي ففههه ويـيدافعهه

 .(3)" المؤمن 

بعد عنه من أنف  األدوية في دف  الرياك والو  فاك العبادا  وكعمان ا .  .6
العبهادا  وعمل ها فهي السهر النوافهل مهن أن يعود اإلنسان نفسهه   فهاك 

الهدواك النهاف  فهي  وعدم  عالم الناس ب ا، و غال  األبوا  دون ا، فإن  
على النفس فهي بدايهة األمهر، ولكهن الرياك   فاك األعمال، وكلك ي ق 

أمده فإكا صبر على كلك سقط عنه ثقله و ،والمجاهدة حعاا  لى الصبري
هللا بههالعون، فعلههى العبههد أن يجاهههد نفسههه فههي كلههك، ومههن هللا العوفيههق 

 .(4) والسداد
وكان العلماك واأل يار  هديماً وحهديثاً يحب هون   فهاك أعمهال م حعهى ال 
ي الط ا الرياك، وال يدعون لل يطان مد الً ي وش علي م ويفسد أعمال م، 

ال ـ  فههاك الصههد ة، فقههو ههد ورد فههي القههرآن الكههريم مهها يههدل علههى أف ههلية 

                                                        
 (.60سورة غافر، آية ) (1)

ي في الكبير واألوسط ( رواه أحمد والطبران10/223(، و ال ال يثمي في المجم  )4/403أ رجه أحمد ) (2)
 ورجال أحمد رجال الصحيا غير أبي علي وثقه ابن حبان.

 (.9الجوا  الكافي لمن سأل عن الدواك ال افي   ) (3)

 (، و د عصرف  في النقل منه.223انمر: م عصر من اا القاصدين البن  دامة   ) (4)
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ــاعـــــ ــال
 ةــــم

   ➔ ⬧ : ععالى
☺➔⬧   ◆ 

❑→➔ ❑➔⬧➔◆ 
◆⧫⬧→ ◆❑⬧  

→  (1). 
و ههد نقههل عههن السههلف الصههالا فههي   فههاك األعمههال أمههور عههدعو  لههى 

 .(2) اإلعجا  وعجعل م أسوة يحعكى ب م
 

 ة، والصال نعمعه ععم الصالحا الحمد هلل الكي ب
والسالم على سيد األولين واآل رين نبينا محمد وعلى آله 

 وبعد:   . وصحبه أجمعين

فقد انع ي  بحمد هللا وَمن هه وف هله مهن ههكا البحهث الهكي عكلمه  فيهه 
عن الرياك، فبين  فيه أن الرياك من أ طر أنواع ال رك األصغر وأ دها 

و هاف علهى أمعهه منهه، و هد  ر منهه النبهي ط العمهل، ولهكلك حهك   حبافي 
الو اية منه   ال  العمل هلل وككر  فيه أن أهم األمور في عالا الرياك 

علهى كلهك، بهه ع  وجل وحده ال  ريك له والععلق به سبحانه واالسععانة 
وال  هها  مههن ععلههق بههاهلل واسههععان بههه، جعلنهها هللا مههن عبههاده الم لصههين، 

 ،  نه سمي  مجي .قنا لما يحبه وير اهوف  و
 وصلى هللا وسل م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 (.271سورة البقرة، آية ) (1)

 (129، 127انمر: مقاصد المكلفين   ) (2)
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  ـــراجــادر والمـــصالم

دار -ابن رج  الحنبلي وأثهره فهي عو هيا عقيهدة السهلف. لعبهد هللا الغفيلهي •
 هـ.1418-المسير، الطبعة األولى

ين. للغ الي •  القاهرة.-مطبعة الحسيني- حياك علوم الد ا

الطبعهههة الثالثهههة  -األردن-المكعبهههة اإلسههالمية-اإل ههال . لحسهههين عواي ههه •
 هـ.1403

-دار الهههوطن-العبهههد اللطيهههف اإل هههال  وال هههرك األصهههغر. عبهههد الع يههه  •
 الطبعة األولى. -الرياأل

ب ههامش اإلصههابة البههن -االسهعيعا  فههي معرفههة األصههحا . البههن عبهد البههر •
 هـ.1328-الطبعة األولى-حجر. مكعبة المثنى

 هـ.1390-القاهرة-دار ال ع -الغابة في معرفة الصحابة. البن األثيرأسد  •

-لبنهان-مكعبهة المثنهى-اإلصابة في عميي  الصهحابة. البهن حجهر العسهقالني •
 هـ.1328-الطبعة األولى

 بيرو .-دار الجيل-أعالم المو عين. البن  يم الجو ية •

سههنة  -ةالطبعههة ال امسهه -بيههرو  -دار العلههم للماليههين -كلههيراألعههالم لل  •
 م.1980

-بصائر كوي العميي  في لطائف الكعا  الع ي . لمجد الهدين الفيرو آبهادي •
 لبنان.-بيرو -المكعبة العلمية

-الريهاأل-مكعبة الر د-عأليف د/عواد المععق-بعأل أنواع ال رك األصغر •
 هـ.1420الطبعة األولى 

-بيههرو -دار الفكههر-بغيههة الوعههاة فههي طبقهها  اللغههويين والنحههاة. للسههيوطي •
 هـ.1399-الطبعة الثانية

 بيرو .-دار الكعا  العربي-عاريا بغداد. لل طي  البغدادي •

-الطبعهة الثالثههة-بيههرو -دار  حيهاك العهراث-العرغيه  والعرهيه . للمنههكري •
 هـ.1388

 هـ.1408-بيرو -دار الكع  العلمية-الععريفا . للجرجاني •

سههنة -ةالطبعههة الثالثهه-القههاهرة-طبعههة الحلبههي-عفسههير ابههن جريههر الطبههري •
 هـ.1388

 هـ.1387الطبعة الثالثة سنة  -القاهرة-دار الكعا  العربي-عفسير القرطبي •

 هـ.1400بيرو   -دار الفكر -عفسير ابن كثير •
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 الطبعة األولى. -المغر  -مطبعة ف الة-العم يد . البن عبد البر •

-ال نهد -دائهرة المعهارف النماميهة -ع كي  الع كي . البن حجهر العسهقالني •
 هـ.1426سنة -ألولىالطبعة ا

 القاهرة.-الدار المصرية-ع كي  اللغة. لأل هري •

-المكعه  اإلسهالمي-عيسير الع ي  الحميد. للعالمة سليمان بن عبد الوهها  •
 هـ.1400-بيرو 

 .بيرو -دار الكع  العلمية-العلوم والحكم. البن رج  الحنبليجام   •

 و ية.الجوا  الكافي لمن سأل عن الدواك ال افي. البن  يم الج •

-مكعبهة الصهحابة اإلسهالمية-. لل هوكانيالدرر الن يد في   ال  العوحيد •
 الكوي .

 مكعبة الفر ان.-عحقيق: محمد النجار-الدين ال ال . لصديق حسن •

كم الريهههاك فهههي األعمهههال وال ههه رة فهههي اللبهههاس واألحهههوال. ألبهههي محمهههد  •
الطبعهههة -المدينهههة المنهههورة-دار الب هههاري-عحقيهههق: محمهههد بهههاكريم-ال هههرا 

 هـ.1416سنة-األولى

الطبعهة  -بيهرو -دار الكعه  العليهة-الرعاية لحقو  هللا. للحارث المحاسبي •
 الرابعة.

-مكعبههة ابههن الجههو ي-فههي األمههة. لسههليم ال اللههي ئالريههاك كمههه وأثههره السههي •
 الطبعة األولى.-السعودية

 هـ.1393سنة -الطبعة األولى-سنن أبي داود. دار حم  •

 هـ.1395سنة  -بيرو -عراث العربيسنن ابن ماجه. دار  حياك ال •

 هـ.1395سنة  -الطبعة الثانية -سنن العرمكي. القاهرة •

 .هـ1396سنة -الطبعة الثانية-الهور -سنن النسائي. المكعبة السلفية •

الطبعههة  -بيههرو -مؤسسههة الرسههالة-سههير أعههالم النههبالك. للحههافم الههكهبي •
 هـ.1401سنة  -األولى

 بيرو .-دار السيرة-ي كرا  الكه . البن العماد الحنبل •

 هـ.1349سنة –القاهرة  –  رح صحيا مسلم . للنووي •

-مكعبهههة الر هههد-ألبهههي بكهههر محمهههد  كريههها ال هههرك بهههين القهههديم والحهههديث. •
 هـ.1421سنة -الطبعة األولى-الرياأل

المدينهههة  -طبههه  الجامعهههة اإلسهههالمية -ال هههرك وممهههاهره. لمبهههارك الميلهههي •
 هـ.1407سنة  –الطبعة األولى  –المنورة 
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سهههنة -الطبعهههة األولهههى-بيهههرو -دار العلهههم للماليهههين-الصهههحاح. للجهههوهري •
 هـ.1402

 هـ.1981سنة  –عركيا  –المكعبة اإلسالمية  -صحيا اإلمام الب اري •

 -بيههرو  -دار  حيههاك العههراث العربههي–صههحيا اإلمههام مسههلم بههن الحجههاا  •
 هـ.1374

المكعبهههة  -البهههن حجهههر العسهههقالني -فهههعا البهههاري  هههرح صهههحيا الب هههاري •
 هـ.1381سنة  -القاهرة -لفيةالس

مطبعهة -فعا القدير الجام  بين فني الرواية والدراية في علم العفسير لل هوكاني •
 .هـ1383-الطبعة الثانية -مصر -مصطفى الحلبي

 -مكعبة دار البيان -فعا المجيد  رح كعا  العوحيد. لعبد الرحمن بن حسن •
 هـ.1402 -الطبعة األولى -دم ق

 هـ.1401سنة  -بيرو  -دار  الكع  العلمية -عسكريغوية. لللالفرو  ال •

الطبعهههة  -بيهههرو  -مؤسسهههة الرسهههالة -القهههاموس المحهههيط. للفيرو آبهههادي •
 هـ.1406سنة  -ولىاأل

-دار  حيههاك العههراث العربههي- طههر الههولي علههى حههديث الههولي. لل ههوكاني •
 بيرو .

 .لبنان-بيرو -دار الكع  العلمية - واعد األحكام. للع  بن عبد السالم •

 بيرو . -دار صادر -لسان العر . البن منمور •

الطبعهة -بيهرو -دار الكعها  العربهي-مجم  ال وائد ومنب  الفوائد. لل يثمهي •
 هـ.1402-الثالثة

-مؤسسههة الرسههالة-مجمههل اللغههة. ألبههي الحسههين أحمههد بههن فههارس اللغههوي •
 هـ.1404-الطبعة األولى-لبنان-بيرو 

و ارة  -وعرعيه  ابهن  اسهمجمه   -مجموع فعاوى  هيا اإلسهالم ابهن عيميهة •
 السعودية. -ال ؤون اإلسالمية

طبهه  -المحههرر الههوجي  فههي عفسههير الكعهها  الع يهه . البههن عطيههة الغرنههاطي •
 هـ.1402-الطبعة األولى-أمير دولة  طر

 -المكعههه  اإلسهههالمي -م عصهههر من هههاا القاصهههدين البهههن  دامهههة المقدسهههي •
 هـ.1393 -بيرو 

الطبعهة  -بيهرو  -ار الكعه  العلميهةد -مدارا السالكين. البن  هيم الجو يهة •
 هـ.1403األولى 
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 بيرو . -يدار الكعا  العرب -المسعدرك. للحاكم •

القهاهرة سهنة -دار المعهارف-بيهرو  -المكع  اإلسالمي -مسند اإلمام أحمد •
 م.1954

 بيرو .-دار الكع  العلمية-م اهير علماك األمصار. البن حبان •

سههنة -الطبعههة الثانيههة -بيههرو  -ةالمكعبههة العلميهه -معههالم السههنن. لل طههابي •
 هـ.1401

سهههنة  -الطبعهههة األولهههى -دار الجيهههل -معجهههم مقهههاييس اللغهههة. البهههن فهههارس •
 هـ.1411

سهههنة -الطبعهههة األولهههى-بغهههداد-مطبعهههة الهههوطن-المعجهههم الكبيهههر. للطبرانهههي •
 هـ.1400

الطبعهة -حل -مكعبة أسامة بن  يد-المغر  في عرعي  المعر . للمطر ي •
 هـ.1399سنة -األولى

 .هـ1381سنة -القاهرة -طبعة الحلبي -مفردا . للراغ  األصب انيال •

 عمان. -دار النفائس -فين. للدكعور عمر األ قرمقاصد المكل •

سههنة -الطبعههة األولههى -دار الفكههر-للحليمههيالمن ههاا فههي  ههع  اإليمههان .  •
 هـ.1399

 بيرو . -دار الفكر -الن اية في غري  الحديث. البن األثير •
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