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 أمهقَُّة اإِلخالِص  -2

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ الِل َوحح  َفُف، َوَأصح

ُد.  ا َبعح  َأمَّ

 ؾقا أَيا افـاس.

اتؼقا الِلَ وأضقعقه، وأخؾُِصقا فف افعبادَة وحَده ال َشيَؽ فف، ؾننَّ الِلَ خؾَؼ اخلَؾؼ 

َـّ  ِ ُت اْلح ـُ ـؾُّف لِل، ؿال الِلُ تعاػ: ﴿َوَما َخَؾؼح ي وبعَث افرشؾ وأكزَل افؽُتَب5 فقؽقَن افدِّ

ُبُدوِن﴾ كحَس إاِلَّ فَِقعح َواإلح
()

ـح َرُشقٍل إاِلَّ ،  ـح َؿبحؾَِؽ ِم ـَا ِم َشؾح وؿال شبحاكف: ﴿َوَما َأرح

ُبُدوِن﴾ ُكقِحل إَِفقحِف َأكَُّف ال إَِفَف إاِلَّ َأَكا َؾاظح
()

بُُدوا الِلََّ ُُمحؾِِصَغ ،  وؿال: ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ فِقَعح

﴾ ـَ ي َفُف افدِّ
()

 . 

 أَيا ادممـقن.

إن ظبادَة الِلِ ال تؼقُم وال تستؼقُؿ إال باإلخالِص فف، ؾاإلخالُص لِلِ هق حؼقؼُة 

، وفبُّ افعبادِة، وَشُط ؿبقِل افعؿِؾ، ؾفق بؿـزفِة األشاِس فؾبـقاِن، وبؿـزفِة  ـِ ي افدِّ

وِح فؾجسِد، ؾال ظبادَة وال ظبقديَة دـ ال إخالِص فف، ؿال الِلُ شبحاكف وتعاػ ُمزًا  افرُّ

                                 

 . 65( شقرة افذاريات: )

 . 26( شقرة األكبقاء: )

 . 6( شقرة افبقـة: )
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ـح َظَؿٍؾ  ظـ ـَا إَِػ َما َظِؿُؾقا ِم أظامل افؽػار افتل ال إخالَص ؾقفا وال تقجقَف:﴿َوَؿِدمح

ـَاُه َهَباًء َمـحُثقرًا﴾ َؾَجَعؾح
()

ؾفذا اإلحباط فؾعؿؾ، واإلبطال فؾسعل كصقب ـؾ مـ مل  

ََقا اَن ُيِريُد اْلح ـَ ـح  قَا خيؾص لِل تعاػ يف ؿقفف وظؿؾف، ؿال الِل شبحاكف وتعاػ:﴿َم كح َة افدُّ

اَمََلُؿح ؾِقَفا َوُهؿح ؾِقَفا ال ُيبحَخُسقَن  ـَ َفقحَس ََلُؿح يِف  َوِزيـََتَفا ُكَقفِّ إَِفقحِفؿح َأظح ِذي ُأوَفِئَؽ افَّ

َؿُؾقَن﴾ اُكقا َيعح ـَ ِخَرِة إاِلَّ افـَّاُر َوَحبَِط َما َصـَُعقا ؾِقَفا َوَباضٌِؾ َما  اْلح
()

 . 

 أَيا ادممـقن.

 ظـ افؼِك، وهق يعؾُؿ 
ِ
اتؼقا الِلَ وأخؾِصقا أظامَفؽؿ لِلِ، ؾنن الِلَ أؽـك افؼـاء

خائـَة األظِغ وما ختػل افصدوُر، ؾعـ أيب هريرة  ريض الِل ظـف  أن افـبلَّ صذ الِل 

َل الـَّاِس ُيْؼََض َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َعَؾْقِه َرُجٌل اْسُتْشِفَد »ظؾقف وشؾؿ ؿال:  َفُه  َفُلِتَ  إِنَّ َأوَّ بِِه َفَعرَّ

َكَذْبَت  :َقاَل  ،َقاَتْؾُت فِقَك َحتَّى اْسُتْشِفْدُت  :َقاَل  ؟َفََم َعِؿْؾَت فِقَفا :َقاَل  ،كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا

 يَ ُثمَّ َُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعَذ َوْجِفِه َحتَّى ُأْلؼِ ققل،  َفَؼْد  ،ءٌ يَجرِ  :َوَلؽِـََّك َقاَتْؾَت ألَْن ُيَؼاَل 

َؿُه َوَقَرَأ اْلُؼْرآَن َفُلِتَ  .ِِف الـَّارِ  َم اْلِعْؾَم َوَعؾَّ َفُه كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا َوَرُجٌل َتَعؾَّ َفََم  :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ

ْؿُتُه َوَقَرْأُت فِقَك اْلُؼْرآنَ  :َقاَل  ؟َعِؿْؾَت فِقَفا َكَذْبَت َولَؽِـََّك :َقاَل  ،َتَعؾَّْؿُت اْلِعْؾَم َوَعؾَّ

ٌ  :َعؾَّْؿَت اْلِعْؾَم لُِقَؼاَل تَ  ُثمَّ ُأِمَر بِِه  ،َفَؼْد قِقَل  ،ُهَو َقاِرئٌ  :َوَقَرْأَت اْلُؼْرآَن لُِقَؼاَل ، َعاِل

َع اهللُ َعَؾْقِه َوَأْعَطاُه ِمْن َأْصـَاِف ادَْاِل  يَ َفُسِحَب َعَذ َوْجِفِه َحتَّى ُأْلؼِ  ِِف الـَّاِر. َوَرُجٌل َوسَّ

                                 

 . 22( شقرة افػرؿان: )

 . 55-56( شقرة هقد: )
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ِه َفلُِتَ  َفُه كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا ُكؾِّ َما َتَرْكُت ِمْن َسبِقٍل ُُتِبُّ  :َقاَل  ؟َفََم َعِؿْؾَت فِقَفا :َقاَل  ،بِِه َفَعرَّ

َفَؼْد  ،ُهَو َجَوادٌ : َكَذْبَت َولَؽِـََّك َفَعْؾَت لُِقَؼاَل  :َقاَل ،َأْن ُيـَْػَق فِقَفا إاِلَّ َأْكَػْؼُت فِقَفا َلَك 

()(ِِف الـَّارِ  يَ ِه َفُسِحَب َعَذ َوْجِفِه ُثمَّ ُأْلؼِ ُثمَّ ُأِمَر بِ  ،قِقَل 
 كعقذ بالِل مـ حال أهؾ افـار. 

 أَيا ادممـقن.

كقا وُمبُة  إن مـ أظظِؿ أشباِب ؽقاِب اإلخالِص يف أظامِل ـثٍر مـَّا هق ضؾُب افدُّ

 بؿحبِة اددِح وافثـا
ٍ
، ؾنن اإلخالَص ال يؼرُّ يف ؿؾٍب معء

ِ
 وافطؿِع ؾقام اددِح وافثـاء

ِ
ء

ؾنذا حدثتحؽ كػُسؽ بطؾِب اإلخالِص ؾلؿبِؾح "ظـد افـاِس، ؿال ابـ افؼقؿ رمحف الِل: 

 ؾازهدح ؾقفام زهَد 
ِ
ف بسؽِغ افقلِس، وأؿبِؾح ظذ اددِح وافثـاء ظذ افطؿِع أوالً، ؾاذبحح

هِد يف افثـ اِق افدكقا يف اْلخرِة، ؾنذا اشتؼام فؽ ذبُح افطَؿِع، وافزُّ  واددِح شُفؾ ُظشَّ
ِ
اء

 . ()"ظؾقؽ اإلخالُص 

 أَيا ادممـقن.

إنَّ مما يعقـُـا ظذ ترِك افطؿِع ويسفؾف ظؾقـا يؼقـَـا أنَّ اخلَر ـؾَّف بقِد الِلِ تعاػ، ال 

ُؾف ظؾُؿؽ   واددِح ؾقسفِّ
ِ
هُد يف افثـاء أكف فقس يؿؾُِؽف ؽُره، ؾؿـ أراَده ضؾَبف مـف، وأما افزُّ

ف ويِشُغ إال الِلُ تعاػ.  ، ويرضُّ ذمُّ ـُ  أحٌد يـػُع مدُحف ويزي

ف.  ُحف، ويف ذمِّ مـ ال يشقـُؽ ذمُّ ؾازهدح يا ظبَد الِلِ يف مدِح مـ ال يزيـُؽ مدح

ف.  ِغ يف ذمِّ ـِ يف مدِحف، وـؾُّ افشَّ يح  وارؽبح يف مدِح مـ ـؾُّ افزَّ

                                 

 (. 5496( أخرجف مسؾؿ ))

 (.544( افػقائد ))
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ؽقكقا مـ أهِؾ اإلخالِص، افذيـ أظامَُلؿ ؾجاِهدوا ياظباَد الِلِ أكػَسؽؿ حتك ت

 ـؾُّفا لِلِ وحَده، ال ُيريدون بذفؽ مـ افـاِس جزاًء وال صؽقرًا. 

 أَيا ادممـقن..

 إن إلخالِص افعؿِؾ ؾقائَد ـثرًة، مـفا:

ـَ أداُؤها-أن األؿقاَل واألظامَل ال ُتؼبُؾ  إذا مل يصاحبحفا إخالٌص لِِل  -مفام حُس

إنَّ اهللَ ال يؼبُل »امة  ريض الِل ظـف  أن افـبل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ ؿال:تعاػ: ؾعـ أيب أم

«من الَعَؿِل إال ما كاَن خالِصاً، وابُتغَي به وجُفه
()

، ويف حديث أيب هريرة  ريض الِل  

ظـف  يف وصِػ أشعِد افـاِس بشػاظِة افـبلِّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ يقَم افؼقامة ؿال رشقل 

«من قال: ال إلَه إال اهللُ خالصًا من قؾبِه»ؾقف وشؾؿ:الِل صذ الِل ظ
()

 . 

ومـ ؾقائد اإلخالص: أن افعؿَؾ افؼؾقَؾ مع اإلخالِص شبٌب فؾػقِز برضا الِل 

«اتق الـاَر ولو بشقِّ مترة:»تعاػ، ومـ أمثؾِة ذفؽ ؿقُفف صذ الِل ظؾقف وشؾؿ
()

ؾِشؼُّ ، 

 يقفُج افتؿرِة مع اإلخالِص يِؼل افـاَر بِؿـَّة ا
ِ
فؽريؿ ادـان، ـام أن ـثَر افعؿِؾ مع افرياء

ـَ افـَّاِر  َػِؾ ِم َشح ِك األح رح افعبَد أشػَؾ افـراِن، ـام ؿال افعزيُز افؼفاُر:﴿إِنَّ ادحُـَاؾِِؼَغ يِف افدَّ

                                 

 (. 2222(، وحسـف األفباين ـام يف اْلامع افصغر )2549( أخرجف افـسائل ))

 (. 44( أخرجف افبخاري ))

 ( مـ حديث ظدي بـ حاتؿ ريض الِل ظـف.5452( أخرجف افبخاري ))
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ـح ََتَِد ََلُؿح َكِصرًا﴾ َوَف
()

 . 

ؾقِب مـ افتقحقِد ومـ ؾقائِد اإلخالِص: أن األظامَل تتػاضُؾ بتػاُضِؾ ما يف افؼ

 
ِ
واإلخالِص، ؾتؽقُن صقرُة افعَؿَؾغح واحدًة، وبقـفام مـ افتػاضؾ ـام بغ افسامء

وما  ُف إن الرجَل لقـرص»:ؿال واألرِض، ويف اْلديث أن افـبل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ

«كتب له إال عرُش صالتِه، تسُعفا ثؿـُفا سدُسفا مخُسفا ربُعفا ثؾُثفا كصُػفا
()

 . 

ؾاتؼقا الِل أَيا ادممـقن، وأخؾصقا لِل رؽبتؽؿ وظؿؾؽؿ، ؾنكف ال يضقع ظؿؾ 

 ادخؾصغ. 

 

                                 

 .546( شقرة افـساء )

( مـ حديث ظامر بـ يارس  ريض الِل ظـف ، واْلديث حسـف 245( أخرجف أبق داود ))

  .األفباين
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 اخلطبة افثاكقة 

 أما بعد.

ؾاتؼقا الِلَ أَيا ادممـقن، وأخؾِصقا لِلِ شبحاكف وتعاػ، ؾنن اإلخالَص شبٌب 

يِغ، ؾفذا كب ـِ وافزَّ قُّؽؿ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ فؼقِة افؼؾِب، وثباِت افقؼِغ ظـد تقاُؾِر افِػت

َؾ مراتَِب اإلخالِص أكزَل الِلُ ظذ ؿؾبِِف افسؽقـَة، ؾثبَّت ؾماَده وكرَصه ظذ  دا ـؿَّ

 أظداِئف، ؾافعبُد ُيـرُص بنخالِصف لِلِ تعاػ. 

ؾعـ شعد بـ أيب وؿاص ريض الِل ظـف  ظـف ؿال: ؿال رشقُل الِل صذ الِل ظؾقف 

«األمَة بضعقِػفا، بدعوِِتم وصالِِتِم وإخالِصِفم إكَم َيـرُص اهللُ هذه»وشؾؿ:
()

 . 

، وافؼقاِم بف،  ُق مع الِلِ ُيعُغ افعبَد ظذ افـُّفقِض باْلؼِّ دح ؾاإلخالُص وافصِّ

وافدظقِة إفقف مفام ظظؿت ؿقُة افباضِؾ، ؾفذا كبلُّ الِلِ هقد ظؾقف افصالة وافسالم حتدى 

َؿاُفقا َيا ُهقُد َما ِجئحَتـَا بِبَقِّـٍَة َوَما ﴿الِل ظؾقـا كبَلهؿ يف ـتابف، حقث ؿال: ؿقَمف، ـام ؿصَّ 

ـُ بَِتاِرـِل  ُض آَِلَتِـَا َكحح اَك َبعح َسَ ِمـَِغ * إِنح َكُؼقُل إاِلَّ اظح ـُ َفَؽ بُِؿمح فَِؽ َوَما َكحح ـح َؿقح آَِلَتِـَا َظ

ِفُد الِلََّ َواصح   َؿاَل إيِنِّ ُأصح
ٍ
قَن﴾بُِسقء ـُ ِ َفُدوا َأينِّ َبِريٌء مِمَّا ُتؼح

()
ؾاإلخالُص أظظُؿ ما ُيعُغ ،

 .  افعبَد ظذ افؼقاِم باْلؼِّ

 أَيا ادممـقن.

                                 

 (.4562واْلديث صححف األفباين يف اْلامع افصغر ) ،(2523( أخرجف افـسائل ))

 . 64-62( شقرة هقد: )
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ـَ  إن الِلَ بََعَؽ ِم ـِ اتَّ َيؼقُل:﴿إِنَّ ِظَباِدي َفقحَس َفَؽ َظَؾقحِفؿح ُشؾحَطاٌن إاِلَّ َم

َغاِويـ﴾ افح
()

همالء افعباد يف ؿقفف: ﴿إاِلَّ ِظَباَدَك ِمـحُفُؿ وؿد بغَّ الِلُ شبحاكف ، 

َؾِصَغ﴾ ادحُخح
()

َف َظـحُف ،  ِ َذفَِؽ فِـرَصح ـَ دون ُمػقطقن بحػِظ الِلِ: ﴿ ؾادخؾصقن ادقحِّ

َؾِصَغ﴾ ـح ِظَباِدَكا ادحُخح ُف ِم َشاَء إِكَّ َػحح قَء َوافح افسُّ
()

 . 

ؾقا تؾؽ افػضائَؾ ؾاجتفدوا أَيا ادممـقن يف إخالِص افَعَؿِؾ لِلِ،  ظسك أن حتصِّ

 وادـاؿَب. 

 افؾفؿَّ إكا كسلفؽ اإلخالَص يف افؼقِل وافعؿِؾ. 

 

 

 

                                 

 . 42( شقرة اْلجر: )

 . 49( شقرة اْلجر: )

 . 24( شقرة يقشػ: )


