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أهمُخ اإلخالص
الخـجخ األولً
أمب ثعذ. . .
أَهب النبط ارقوىا آّ وأؿُعوىو وأخوظوىا لوع العجوبدح و وذو
شووشَل لووع اووبل آّ خوووو الخوووو وثعوول الشت و وأ ووض ال زووت
خوَ ْقذُ الْجِنَّ وَالْوب ََْ
لُ ىل الذَن كوع ّٓ قب آّ رعبلًَ ّْ :ومَب َ
اِلَّب لَُِعْ ُجذُولِّّ
ن َستُوى ٍ اِلَّوب ُوى ٍِ
ل مِو ْ
ن َق ْجوِو َ
وقب تجحب عَ ّْ :ومَوب َأ ْستَو ْونَب مِو ْ
ِالَ ُْعِ أَ َّعُ

ِاَلعَ اِلَّب أَ َب اَبعْ ُجذُولِّّ

خوِظُِنَ َلعُ الذَِّنَّّ.
الوعَ مُ ْ
وقب َ ّْ :ومَب ُأمِشُوا اِلَّب لَُِعْ ُجذُوا َّ
أَهووووووب المئمنووووووىل ال عجووووووبدح آّ

رقووووووى و ر ووووووزقُ ا

ثووبإلخالص لووع اووبإلخالص ّٓ هووى قُقووخ الووذَن ولووت العجووبدح
وششؽ قجوى العمو ثمنضلوخ األتوبط لوجنُوبل وثمنضلوخ الوشو
لوج ووذ اووال عجووبدح و عجىدَووخ لموون

اخووالص لووع قووب آّ

تجحب ع ورعبلً مخجشاً عن أعمب ال فبس الزٍ

اخالص اُهب

عمَو ٍ اَجَ َعوْنَووبوُ هَجَووب ً
ع ِموُووىا مِ ونْ َ
و رىجُووعّْ :وَقَ و ِذمْنَب ِالَووً مَووب َ
مَنْثُىساًّّ
اهووزا اإل جووبؽ لوعموو واإلثـووب لو وووعٍ ظووُت كوو موون لوو
َخوووض ّٓ رعووبلً اووٍ قىلووع وعموووع قووب آّ تووجحب ع ورعووبلً:
عمَوبلَهُ ْ اُِهَوب
ّْ َمنْ كَبلَ َُشَِذُ الْحََُبحَ الذُّ َُْب وَصَِنَزَهَب ُىَفِّ ِالَُْهِ ْ َأ ْ
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َُجْخَ ُىلَ  أُولَ ِئلَ َّالزَِنَ لَََُْ لَهُ ْ اٍِ الْآخِ َشحِ اِلَّب

النَّبسُ وَ َجِؾَ مَب طَنَعُىا اُِهَب وَثَبؿِ ٌ مَب كَب ُىا َ ْع َموُىلَّّ.
أَهب المئمنىل ارقىا آّ وأخوظىا أعموبل

ّٓ اوبل آّ أىنوً

الشووشكب عوون الشووشي وهووى َعو و خبونووخ األعووُن ومووب رخفووٍ
الظوذوس اعوون أثووٍ هشَوشح سػووٍ آّ عنووع مشاىعوبً(( :ال أو
النبط َى القُبمخ َقؼً عوُع سج اتزشهذ اؤرٍ ثوع اعشاوع
عمووع اعشاهووب قووب  :امووب عموووذ اُهووب قووب  :قبروووذ اُوول زووً
اتزشهذد قب آّ رعبلً :كزثذ ول نل قبروذ ألل َقوب  :اوالل
جشٌ اقذ قُ ث أمش ثع ا حت عووً وجهوع زوً ألقوٍ اوٍ
النبس .وسج رعوو العوو وعوموع وقوشأ القوشتل اوؤرٍ ثوع اعشاوع
عمع اعشاهب قب  :امب عموذ اُهب قب  :رعومذ العوو وعومزوع
وقووشأد اُوول القووشتل قووب آّ رعووبلً :كووزثذ ول نوول قووشأد ألل
َقووب  :قووبسٌ رعومووذ العوو لُقووب عووبل وقووشأد القووشتل لُقووب
قبسة اقذ قُ ث أموش ثوع ا وحت عووً وجهوع زوً ألقوٍ اوٍ
النبس .وسج وتع آّ عوُع وأعـوبو مون أطونبف الموب اوؤرٍ
ثع اعشاع عمع اعشاهب قب  :اموب عمووذ اُهوب قوب  :موب رشكوذ
مون تووجُ رحووت أل َنفووو اُهووب ا أ فقووذ اُهووب لوول قووب كووزثذ
ول نوول اعوووذ لُقووب جووىاد اقووذ قُ و ث و أمووش ثووع ا ووحت عوووً
وجهع زً ألقٍ اٍ النبس

))

عىر ثبّٓ من ب أه النبس.
أَهووب المئمنووىل ال موون أعاوو أتووجبة ىُووبة اإلخووالص اووٍ
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أعمووب كثُووش منووب هووى ؿوووت الووذ ُب ومحجووخ المووذ والثنووب اووبل
اإلخالص

َقش اٍ قوت موٍ ثمحجخ المذ والثنوب والـموع

اُمب عنذ النبط قب اثن القوُ س موع آّ :اوبرا وذثزل ف ول
ثـوت اإلخالص اؤقج عوً الـمع أو ً ابرثحع ث ُن الُؤط
وأقج عوً المذ والثنب ابصهذ اُهمب صهذ عشوب الوذ ُب اوٍ
اِخشح ابرا اتزقب لل رثح الـمع والضهوذ اوٍ الثنوب والموذ
ته عوُل اإلخالص.
أَهب المئمنىل ال ممب َعُننب عوً رشي الـموع وَ وهوع عوُنوب
َقُننب أل الخُش كووع ثُوذ آّ رعوبلً

َمو وع ىُوشو امون أسادو

ؿوجع منوع وأموب الضهوذ اوٍ الثنوب والموذ اُ وهوع عومول أ وع
لَُ أ ذ َنفع مذ ع وَضَن وَؼش رمع وَشُن ا آّ رعبلً.
َضَنول مذ وع واوٍ ر مون

ابصهذ َبعجذآّ اوٍ موذ مون

َشُنل رمع .واسىت اوٍ موذ مون كو الوضَن اوٍ مذ وع وكو
الشُن اٍ رمع.
اجبهووذوا َبعجووبدآّ أ ف و

زووً ر ى ووىا موون أه و اإلخووالص

الزَن أعمبله كوهب ّٓ و ذو َشَذول ثزلل من النبط جوضا
و ش ىساً.
أَهوووب المئمنوووىل ال إلخوووالص العمو و اىاووووذ كثُوووشح منهوووب أل
األقىا واألعمب

رقج مهمب

ون أداإهوب ارا لو َظوب جهب

اخووالص ّٓ رعووبلً :اعوون أثووٍ أمبم وخ  مشاىع وبً(( :ال آّ
َقج من العم ا مب كبل خبلظبً واثزغٍ ثع وجهع

))
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أتوعذ النوبط ثشوفبعخ

النجٍ َ ى القُبمخ قب ستوى آّ (( :مون قوب :

الوع ا

آّ خبلظ ًب من قوجع)).
وموون اىاوووذ اإلخووالص أل العم و القوُ و مووع اإلخووالص تووجت
لوفىص ثشػب آّ رعبلً ومون أمثووخ رلول قىلوع((  :اروو النوبس
ولى ثشو رمشح

))

اشو الزمشح مع اإلخالص َقٍ النبس ثمنخ ال شَ المنوبل كموب
أل كثُش العم مع الشَوب َوىلا العجوذ أتوف النُوشال كموب قوب
العضَض القهبسّْ :اِلَّ ا ْلمُنَباِقُِنَ اٍِ الذَّ ْسيِ ا ْل َؤتْفَ ِ ِمنَ النَّبسِ َولَونْ
جذَ لَهُ ْ َظُِشاًّّ.
رَ ِ
وموون اىاوووذ اإلخووالص أل األعمووب رزفبػ و ثزفبػ و مووب اووٍ
القوىة من الزى ُذ واإلخالص ،از ىل طىسح العموُن وا ذح
وثُنهمب من الزفبػ كمب ثُن ال مب واألسع واٍ الحوذَل:
((ال الشج لُنظشف ومب كزجذ لع ا عشش طوالرع أو ر وعهب
أو ثمنهب تذتهب خم هب سثعهب ثوثهب ظفهب

))

 .ابرقىا آّ أَهب المئمنىل وأخوظىا ّٓ سىجز وعمو اب ع
َؼُع عم المخوظُن.
الخـجخ الثب ُخ
أمب ثعذ...
ابرقىا آّ أَهوب المئمنوىل وأخوظوىا ّٓ توجحب ع ورعوبلً اوبل
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اإلخووالص تووجت لقووىح القوووت وثجووبد الُقووُن عنووذ رووىااش الفووزن
والضَووف اهووزا جووُ

طوووً آّ عوُووع وتووو لمووب كم و مشارووت

اإلخووالص أ ووض آّ عوووً قوجووع ال و ُنخ اثجووذ اووئادو و ظووشو
عوً أعذاوع ابلعجوذ َنظوش ثبخالطوع ّٓ رعوبلً .اعون توعذ ثون
أثٍ وقبص  عنع قب  :قب ستى آّ (( :ا موب َنظوش آّ
هزو األمخ ثؼعُفهب ثذعىره وطالره واخالطه )).
ابإلخالص والظذ مع آّ َعُن العجذ عووً النهوىع ثوبلحو
والقُب ثع والذعىح الُوع مهموب عاموذ قوىح الجبؿو اهوزا جوٍ
آّ هووىد عوُووع الظووالح وال ووال رحووذي قىمووع كمووب قووض آّ
عوُنب جؤه اٍ كزبثع ُل قب ّْ :قَبلُىا ََب هُىدُ مَب جِئْزَنَوب ثِجَُِّنَوخٍ
عنْ قَ ْى ِللَ َومَوب َحْونُ لَولَ ِثمُو ْئمِنُِنَ 
حنُ ثِزَبسِكٍِ تلِهَزِنَب َ
َومَب َ ْ
غ ت ِل َه ِزنَوب ِث ُوى ٍ قَوب َ ِا ِّوٍ ُأشْو ِه ُذ الوَّو َع
ي َثعْو ُ
عزَوشَا َ
ل َقُى ُ اِلَّب ا ْ
ِا ْ
وَاشْ َهذُوا أَ ٍِّ ثَشٌِ ٌ مِمَّب ُرشْشِكُىلَّّ
ابإلخالص أعا مب َعُن العجذ عوً القُب ثبلحو.
أَهوووب المئمنوووىل ال آّ توووجحب ع ورعوووبلً َقوووى ّْ :اِلَّ عِجَوووبدٌِ
توْـَبلٌ اِلَّب َمنِ ارَّجَ َعلَ ِمنَ الْغَبوَِنّّ
عوَُْهِ ْ ُ
لَََُْ َللَ َ
وقذ ثُن آّ تجحب ع هئ

العجبد اٍ قىلعّْ :اِلَّب عِجَب َديَ مِنْهُ ُ

خوَظُِنَّّ
ا ْلمُ ْ
ابلمخوظىل المى ذول محفىظىل ثحفظ آّ ّْ َك َز ِللَ لِنَظْوشِفَ
خوَظِوُنَّّ .ابجزهوذوا
حشَب َ اِ َّعُ ِمنْ عِجَبدِ َوب ا ْلمُ ْ
عَ ْنعُ ال ُّى َ وَالْفَ ْ
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أَهب المئمنىل اوٍ اخوالص العمو ّٓ ع وً أل رحظووىا روول
الفؼوووبو والمنبقوووت .لوهوو ا وووب
والعم .

وووؤلل اإلخوووالص اوووٍ القوووى

