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 اإلخالُص وؾواِئُده -1

َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ  َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح ؾِلح َؾالَ َاِِيَي إِنَّ اْلح  ُمِضلَّ َفُه، َوَمنح ُضضح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُفُه. ضَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَه إاِلَّ الِل َوحح  َفُه، َوَأصح

ُد.  ِ َبعح  َأمَّ

ؾنن أصدَق اْلدضِث ـتُِب الِل، وخَر اهلدي ادُي ُمؿٍد صذ الِل ظؾقه وشؾم، 

ألموِر ُمدثُُِتِ، وـلُّ ُمدثٍة بدظٌة، وـلُّ بدظٍة ضالفٌة، أَيِ افـِس اتؼوا الِل وَشَّ ا

ِذي َخَؾَؼُؽمح ِمنح  ُؽُم افَّ ُؼوا َربَّ ُس اتَّ َِ افـَِّ وأضقعوه؛ ؾنكه تعِػ أمَرـم بذفك ؾؼِل: ﴿َضِ َأَيُّ

ـَ  َجَفِ َوَبثَّ ِمـحُفََم ِرَجِالً  ٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـحَفِ َزوح ُؼوا الِلََكػح ِذي  ثِرًا َوكَِسًِء َواتَّ افَّ

﴾ًِ َِن َظَؾقحُؽمح َرِؿقب ـَ َحَِم إِنَّ الِلََّ  َرح َتَسَِءُفوَن بِِه َواألح
()

 . 

 أَيِ اإلخوة افؽرام.

افرشَل إػ افـِِس فقعبدوه وحَده ال إن الِلَ تعِػ خؾَق اخلؾَق فعبِيتِه، وبعَث 

ضَن﴾ ُبُدوا الِلََّ ُُمحؾِِصَغ َفُه افدِّ َشضَك فه، ؿِل تعِػ: ﴿َوَمِ ُأِمُروا إاِلَّ فَِقعح
()

، وؿِل جل 

ـَِ ِمنح َؿبحؾَِك ِمنح َرُشوٍل إاِلَّ ُكوِحي  َشؾح إَِفقحِه َأكَُّه ال إَِفَه إاِلَّ َأَكِ ذـره: ﴿َوَمِ َأرح

ُبُدوِن﴾ َؾِظح
()

َتـِبُوا  ُبُدوا الِلََّ َواجح ٍة َرُشوالً َأِن اظح لِّ ُأمَّ ـُ ، وؿِل تعِػ: ﴿َوَفَؼدح َبَعثحـَِ ِِف 

                                 

 . 1( شورة افـسِء: )

 . 8( شورة افبقـة: )

 . 58( شورة األكبقِء: )
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افطَُِّؽوَت﴾
()

 . 

ال تؼوُم إال بِإلخالِص فه، ؾِإلخالُص او حؼقؼُة -شبحِكه وتعِػ  -وظبِيُة الِلِ 

ضنِ  ، وفبُّ افعبِيِة، وَشٌط ِف ؿبوِل افعؿِل، واو بؿـزفِة األشِِس فؾبـقِِن، وبؿـزفِة افدِّ

وِح فؾجسِد؛ وفذفك دِ ـِكت أظَمُل افؽػِِر ال توحقَد ؾقفِ وال إخالَص جعؾفِ الِلُ  افرُّ

ـَُِه  ـَِ إَِػ َمِ َظِؿُؾوا ِمنح َظَؿٍل َؾَجَعؾح َاَبًِء تعِػ ابًِء مـثورًا، ؿِل تعِػ: ﴿َوَؿِدمح

َمـحُثورًا﴾
()

واذا اإلبطُِل واإلحبُِط كصقُب ـلِّ من مل خيؾص افعؿَل لِلِ تعِػ، وؿصد  ،

ََمهَلُمح ؾِقَفِ َوُامح  َقِ َوِزضـََتَفِ ُكَوفِّ إَِفقحِفمح َأظح كح ََقَِة افدُّ َِن ُضِرضُد اْلح ـَ ؽَره، ؿِل تعِػ: ﴿َمنح 

ِذضنَ  ُر َوَحبَِط َمِ َصـَُعوا ؾِقَفِ  ؾِقَفِ ال ُضبحَخُسون * ُأوَفِئَك افَّ ِخَرِة إاِلَّ افـَِّ َفقحَس هَلُمح ِِف اْلح

َؿُؾوَن﴾ ُِكوا َضعح ـَ َوَبِضٌِل َمِ 
()

. 

ؾقِ خقبَة من جَِء بلظَمٍل مثِل اجلبِِل، جيعؾفِ الِلُ ابًِء مـثورًا، وضؽبُّه ظذ وجِفه 

إِنَّ »الِل ظؾقه وشؾم ؿِل  ؾعن أيب ارضرة  ريض الِل ظـه  أن رشول الِل صذ !ِف افـِرِ 

َل الـَّاِس ُيْؼََض َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َعَؾْقِه َرُجٌل اْستُْشِفَد َفلُِتَ  َفُه كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا َأوَّ َفََم  :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ

ْؾَت ألَْن َكَذْبَت َوَلؽِـََّك َقاتَ  :َقاَتْؾُت فِقَك َحتَّى اْسُتْشِفْدُت. َقاَل  :َقاَل  ؟َعِؿْؾَت فِقَفا

َم  .ِِف الـَّارِ  يَ َفَؼْد قِقَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَذ َوْجِفِه َحتَّى ُأْلؼِ  ،ءٌ يَجرِ  :ُيَؼاَل  َوَرُجٌل َتَعؾَّ

                                 

 . 69( شورة افـحل: )

 . 56( شورة افػرؿِن: )

 . 19-18( شورة اوي: )
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َؿُه َوَقَرَأ اْلُؼْرآنَ  َفُه كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا َفُلِتَ  ،اْلِعْؾَم َوَعؾَّ  :َقاَل  ؟َفََم َعِؿْؾَت فِقَفا :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ

ْؿُتهُ  َكَذْبَت َوَلؽِـََّك َتَعؾَّْؿَت اْلِعْؾَم  :َوَقَرْأُت فِقَك اْلُؼْرآَن. َقاَل  ،َتَعؾَّْؿُت اْلِعْؾَم َوَعؾَّ

ٌ  :لُِقَؼاَل  ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَذ َوْجِفِه  ،َفَؼْد قِقَل  ،ُهَو َقاِرئٌ  :َوَقَرْأَت اْلُؼْرآَن لُِقَؼاَل  ،َعاِل

ِه َفُلِتَ  يَ ؼِ َحتَّى ُألْ  َع اهللُ َعَؾْقِه َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصـَاِف ادَْاِل ُكؾِّ َفُه  ِِف الـَّاِر. َوَرُجٌل َوسَّ بِِه َفَعرَّ

َما َتَرْكُت ِمْن َسبِقٍل ُُتِبُّ َأْن ُيـَْػَق فِقَفا إاِلَّ  :َقاَل  ؟َفََم َعِؿْؾَت فِقَفا :َقاَل  ،كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا

ُثمَّ ُأِمَر بِِه  ،َفَؼْد قِقَل  ،ُهَو َجَوادٌ  :َكَذْبَت َوَلؽِـََّك َفَعْؾَت لُِقَؼاَل  :َقاَل  ،قَفا َلَك َأْكَػْؼُت فِ 

«ِِف الـَّارِ  يَ َفُسِحَب َعَذ َوْجِفِه ُثمَّ ُأْلؼِ 
()

الِن.   كعوذ بِلِلِ من اخِلذح

افصدوُر، ؾسبحَِن من ال ختػى ظؾقه خِؾقٌة، بل ضعَؾُم خِِئـَة األظُغِ ومِ ختػي 

ؾنن ادرَء مفَم ضؾَّل افـَِس وخَدظفم طِاُره وصورُته، ؾنن اذه افظوااَر وافصوَر، 

 .ًِ  واذا افتزضقَف وافتضؾقَل، ال ضغـي ظـه صقئ

أمِ ظـد الِلِ تعِػ ؾؼد ؿَِل ِف ـتِبِه: ﴿إِنَّ ادحُـَِؾِِؼَغ خُيَِِيُظوَن الِلََّ َوُاَو 

﴾ َخِِيُظُفمح
()

إن اهللَ ال يـظُر إىل صوِرُكم  »صذ الِل ظؾقه وشؾم:  ، وؿد ؿِل افـبيُّ 

« وأموالِؽم، ولؽن يـظُر إىل قؾوبُِؽم وأعَملِؽم
()

. 

َظَِن مِ ضـؽشُف افستُِر، وتبدو اْلؼقؼُة فألكظِِر، إمِ ِف افدكقِ أو رسأمِ افـُِس ؾ

                                 

 (. 1098( أخرجه مسؾم ))

 . 175( شورة افـسِء: )

 ( من حدضث أيب ارضرة ريض الِل ظـه. 5897( أخرجه مسؾم ))
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 ِ ُؽُث ِف ياِر افؼراِر، ؿِل الِل تعِػ: ﴿َؾَلمَّ َس َؾَقؿح ِ َمِ َضـحَػُع افـَِّ َاُب ُجَػًِء َوَأمَّ َبُد َؾَقذح افزَّ

َثَِل﴾ َمح ُب الِلُ األح ِ َذفَِك َضْضح ـَ ِض  َرح ِِف األح
()

 . 

 أَيِ ادسؾؿون.

اظؾؿوا أن من أظظِم أشبِِب ختؾُِّف اإلخالِص وؽقِبِه ِف األظَمِل او ضؾُب 

، ؿِل اب
ِ
ال جيتؿع اإلخالُص ِف افؼؾِب "ن افؼقم رمحه الِل: افدكقِ، أو ُمبَُّة اددِح وافثـِء

ُر وافضبُّ   وافطؿُع ؾقَم ظـد افـِِس، إال ـَم جيَتؿُع ادُِء وافـَِّ
ِ
وُمبُة اددِح وافثـِء

ثتحك كػُسك بطؾِب اإلخالِص ؾلؿبلح ظذ افطَّؿِع "وؿِل رمحه الِل:  "واْلوُت  ؾنذا حدَّ

ِغ افقلِس، وأؿبلح  ِِق افدكقِ ِف أوالً ؾِذبحه بِسؽِّ  ؾِزادح ؾقفَم زاَد ظشَّ
ِ
ظذ اددِح وافثـِء

 واددِح شُفَل ظؾقك اإلخالُص، 
ِ
اْلخرِة، ؾنذا اشتؼَِم فك ذبُح افطؿِع وافزاِد ِف افثـِء

 واددِح؟ ؿؾت: أمِ ذبُح 
ِ
ل ظع ذبَح افطؿِع وافزاِد ِف افثـِء ؾنن ؿؾت: ومِ افذي ضسفِّ

ُؾه ظؾقك ضؼقـُك أكه فقس يشٌء ُضطَؿع ؾقه إال او بقِد الِلِ وحَده، ال ضؿؾُؽه  افطؿِع ؾقسفِّ

ًِ شواه ىؽُره، وال ُضمت  .()"افعبُد مـه صقئ

ؾه ظؾقك ِظؾُؿك أكه فقس أحٌد َضـػُع مدُحه   واددِح ؾقسفِّ
ِ
وأمِ افزاُد ِف افثـِء

ه وضِشُغ، إال الِلُ وحَده، ؿِل ذفك األظرايبُّ فؾـبيِّ صذ  الِل ظؾقه وضزضُن، وضْضُّ ذمُّ

ي صٌغ، ؾؼِل افـبي صذ الِل ظؾقه وشؾم: »وشؾم:  ٌن، وذمِّ حي زضح ذلك اهلل عز »إن مدح

                                 

 . :1( شورة افرظد: )

 (.170(  افػوائد ))
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«وجل
()

. 

ه، وارؽبح ِف مدِح  ُحه، وِف ذمِّ من ال ضشقـُك ذمُّ َادح ِف مدِح من ال ضزضـُك مدح ؾِزح

ه.  ِغ ِف ذمِّ ضِن ِف مدِحه، وـلُّ افشَّ  من ـلُّ افزَّ

ِح افـِِس وثـِِئِفم، وَؿَصَد الِلَ ؾنذا جِاَد افعبُد كػَس  ه حتى زِاَد ِف افدكقِ، وِف َمدح

م لِلِ، وحبُّفم  ِف ظَؿؾِه ـِن من أاِل اإلخالِص افذضن أظَمهُلم ـؾُّفِ لِِل تعِػ، وأؿواهلُّ

ًِ فوجِه الِلِ وحَده، ال ُضرضدون بذفك من  لِلِ وبغُضفم لِلِ، ؾُؿعِمؾُتفم طِِارًا وبِضـ

 ُصُؽورًا، وال ابتغَِء اجلِِه ظـَدام، وال ضؾَب ادحؿدِة وادـزفِة ِف افـِِس جزاًء وال

فم، وِبذا تؽوُن أؿوى افـِِس؛ ألنَّ وفقَّك حقـئٍذ او موالك  ًِ من ذمِّ ؿؾوِِبم، وال اَرب

 .
ِ
 افؼويُّ ادتُغ، وِبذا تؽوُن من أاِل افؽرامِة ِف اذه افداِر، وِف ياِر اجلزاء

 

                                 

 (، وأخرجه:659( أخرجه افسمذي من حدضث افزاء بن ظِزب  ريض الِل ظـه  ))

 (، واْلدضث حسـه افسمذي. 18891أمحد من حدضث األؿرع بن حِبس  ريض الِل ظـه  )
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 اخلطبة افثِكقة

 أمِ بعد.  

 أَيِ ادسؾؿون.

إن إلخالِص افعؿِل لِلِ تعِػ ؾوائَد ـثرًة، أذـُر بعَضفِ ظسى أن تؽوَن حِؾزًة فـِ 

 إػ مزضٍد من االجتفِِي وافعؿِل ِف حتؼقِق اإلخالِص لِلِ تعِػ، ِف األؿواِل واألظَمِل. 

ال إذا صِحَبفِ اظؾؿوا أن من ؾوائِد اإلخالِص: أن األؿواَل واألظَمَل ال تؼبُل إ

اإلخالُص، ؾِألظَمُل مفَم حسن أياُؤاِ إذا مل ضصِحبحفِ إخالٌص لِلِ تعِػ ؾفي 

إن »مريويٌة حِبطٌة، ؾعن أيب أمِمة ريض الِل ظـه  أن افـبي صذ الِل ظؾقه وشؾم ؿِل:

«اهللَ ال يؼبُل من العؿِل إال ما كان خالصًا، وابُتِغي به وجُفه
()

 . 

ل افـبيُّ صذ الِل ظؾقه وشؾم ِف وصِف من أشعُد افـِِس ؿِ ،وـذفك األؿواُل 

«من قال: ال إله إال اهلل خالصًا من قؾبه »بشػِظتِه ضوَم افؼقِمِة: 
()

. 

 افعبِيِة 
ِ
ِل أظبِء ومـفِ: أن اإلخالَص شبٌب فؼوِة افؼؾِب وربِضِة اجللِش، وحتؿُّ

بعِض ادخؾصغ افصِيؿغ فتبَغ فه وتؽِفقِف افدظوِة، وفو تلمَل افواحُد مـَِّ حَِل 

ذفك، ؾؿن ذفك ربِضُة جلِش افـبيِّ صذ الِل ظؾقه وشؾم وؿوُته مع تواؾِر أشبِِب 

َزنح إِنَّ الِلََّ  اهلالِك ظؾقه، حقث ؿِل فصِحبِه واو ِف افغِِر:﴿إِذح َضُؼوُل فَِصِِحبِِه ال حَتح

                                 

 (.... 6179( أخرجه افـسِئي ))

 ( من حدضث أيب ارضرة ريض الِل ظـه.00( أخرجه افبخِري ) )
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َمَعـَِ﴾
()

، وجمِِبِة  ، ؾِإلخالُص وافصدُق مع الِلِ تعِػ ضعغُ  ظذ افـفوِض بِْلقِّ

افبِضِل مفَم ظُظَؿتح ؿوُة افبِضِل، ؾفذا كبيُّ الِلِ اوي مل تؽن فه آضٌة بِرزٌة، ـَم ـِن فغره 

، يظِ ؿوَمه إػ ظبِيِة الِلِ وحَده، وترِك ظبِيِة مِ شواه، ؾجِيفه ؿوُمه وؿِفوا 
ِ
من األكبقِء

ُن بَِتِِرـِي آهِلَتِـَِ ـَم ؿصَّ الِلُ ظؾقـِ كبَلام ِف ـتِبِه: ﴿ؿَ  ُِفوا َضِ ُاوُي َمِ ِجئحَتـَِ بَِبقِّـٍَة َوَمِ َكحح

 َؿَِل إِِّنِّ 
ٍ
ُض آهِلَتِـَِ بُِسوء اَك َبعح َسَ ِمـَِغ * إِنح َكُؼوُل إاِلَّ اظح ُن َفَك بُِؿمح فَِك َوَمِ َكحح َظنح َؿوح

ون * ـُ ِ َفُدوا َأِّنِّ َبِريٌء ِِمَِّ ُتؼح ِفُد الِلَ َواصح ًِ ُثمَّ ال  ُأصح ِمنح ُيوكِِه َؾؽِقُدوِِّن ََجِقع

ُتـحظُِروِن﴾
()

 . 

ومـفِ: أن من ؾوائِد اإلخالِص افتخؾَُّص من ـقِد افشقطِِن وتسؾُّطِه، ؿِل الِلُ 

تعِػ إخبِرًا ظَم ؿِفه إبؾقُس دِ ضؾَب أن ُضـظَِره ربُّ افعِدغ: ﴿إاِلَّ ِظَبَِيَك ِمـحُفُم 

َؾِصَغ﴾ ادحُخح
()

 . 

ِة ضوشَف ظؾقه ومـ ، ؿِل تعِػ ِف ِؿصَّ
ِ
 وافػحشِء

ِ
وء فِ: أكه شبٌب فرصِف افسُّ

وَء  َف َظـحُه افسُّ ِ َذفَِك فِـرَصح ـَ ِه  َاَِن َربِّ ال َأنح َرأى ُبرح افسالم: ﴿َوَفَؼدح ََهَّتح بِِه َوَامَّ ِِبَِ َفوح

َؾِصَغ﴾ ُه ِمنح ِظَبِِيَكِ ادحُخح َشَِء إِكَّ َػحح َوافح
()

 . 

                                 

 . 79( شورة افتوبة: )

 . 88-86( شورة اوي: )

 . 79( شورة اْلجر: )

 . 57( شورة ضوشف: )
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افعؿَل افؼؾقَل مع اإلخالِص شبٌب فؾػوِز برضِ الِلِ تعِػ، ومن أمثؾِة  ومـفِ: أن

« ٍ اتؼوا الـاَر ولو بشقِّ مترة» ذفك ؿوُفه: صذ الِل ظؾقه وشؾم
()

، ؾِشقُّ افتؿرِة مع  

 توفُج أشػَل افـراِن، 
ِ
ضِء ِن، وأضـُِن افتؿِر مع افرِّ اإلخالِص َضِؼي افـَِر بِؿـَِّة افؽرضِم ادـَِّ

ِر َوَفنح ََتَِد هَلُمح َكِصرًا﴾ؿِ َػِل ِمَن افـَِّ َشح ِك األح رح ل تعِػ: ﴿إِنَّ ادحُـَِؾِِؼَغ ِِف افدَّ
()

 . 

 ؿِل ابن افؼقم رمحه الِل: 

ك بؽَثررررِة ؾِعؾِـرررِ  والِلُ ال ضررررح

 ؾِفعرررِرؾون ُمرررراُيام إحسرررُِكه 
9 

 فؽررررنح بلحرررررَسـِه مررررع اإلضررررَمنِ   

ا ظررن    ()اإلحسررِنِ واجلررِاؾون َظَؿرروح
9 

بؼي من افػوائِد: أن افعبَد ُضـرَصُ بنخالِصِه، ؿِل افـبيُّ صذ الِل ظؾقه وشؾم ؾقَم 

ظن مصعِب بن شعد ظن أبقه أكه طنَّ أن فه ؾضاًل ظذ َمن يوَكه من أخرجه افـسِئيُّ 

َيـُُصُ اهللُ هِذه إكَم »:أصحِِب افـبيِّ صذ الِل ظؾقه وشؾم، ؾؼِفصذ الِل ظؾقه وشؾم

َة بضِعقِػفا، بدْعَوِِتم وَصالِِتم وإِْخالِص  «مفاألمَّ
()

. 

 أَيِ اإلخوُة ادممـون..

أن األظَمَل وافطِظِِت ال تتػِضُل بصَوِراِ وظَدِياِ،  -وؾََّؼؽم الِلُ -اظؾؿوا 

                                 

 ( من حدضث ظدي بن حِتم ريض الِل ظـه.:171( أخرجه افبخِري ))

 . 178( شورة افـسِء: )

 (.68( افؼصقدة افـوكقة ))

 (، وصححه األفبِِّن:615( شـن افـسِئي ))
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ِ واحدًة، وبقـفَم من وإكَم تتػِضُل بتػُِضِل مِ ِف افؼؾوِب، ؾتؽوُن صورُة 
افعؿَؾغح

 واألرِض، وافرجالن ضؽوُن مؼُِمفَم ِف افصفِّ واحدًا، وبغ 
ِ
افتػُِضِل ـَم بغ افسَمء

 واألرِض، ؾعن ظَمِر بن ضِرٍس  ريض الِل ظـه  ؿِل: شؿعت 
ِ
صالتقحِفَم ـَم بَغ افسَمء

جَل لقـُِص »رشول الِل صذ الِل ظؾقه وشؾم ضؼول:  تَِب له إال ُعرُش وما كُ  ُف إن الرَّ

« صالتِه، تسُعفا ثؿـُفا سبُعفا سدُسفا مخُسفا ربُعفا ثؾُثفا كصُػفا
()

. 

 ؾقِ إخواِّن ظؾقؽم بتصحقِح افـِّقِِت واألظَمِل لِلِ تعِػ. 

 

 

 

                                 

 وحسـه األفبِِّن . ،( 9:8( أخرجه أبو ياوي ))


