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اإلهداء
ابتسم رب القبم أخط شمري ،وهو ا﵀اود تساحلنه عبى مل أمت وأنعم وأعلى وأجرى ،تكلبعت
خًناته ،وتوال نعاه وأفضلله ،فبه احلاد جبايت ا﵀لمتد التم ُضبتد عتل ،عبتى صبيت ال ته ،ضب ًتدا
يؤدي حق نعاكه ،ويوجب بته أفضتم مديتدمب ،دبنته و ولته .مث الشتمر لقترة العتٌن وعاتق القبتب،
وأُنس احليلة وتسعلدهتل " والدي " الذي يعاد مداد قباي وتضيق تسلور

كك تتل عت ت ش تتمرعلل ورل تتلإاة إحا تتل ال ف تتل﵁َ أتست ت ُل ذلا تتل الةض تتيبق ة العلجب تتق ،والمرام تتق ة
اآلجب تتق ،وإمك تتلع مت ترأى الع تتٌن حبة وا تتل وتس تتفمكوال مت ت اآلف تتلت والش تترور .وأش تتمر أتس تتكل

الةلضتتبق ومش ترفم الليّاتتق أ .أنيسةةل السةة

عبتتى كتترم أخفقوتتل ،وجديتتم علل وتتل ،وتوجيووتتل

ومالندهتل يل الدا اق بمفمول الليّب .أعقب هللا عابول ابلشمر والقاول ،وأتساغ عبيول
نعاه وأفضلله ،وأحل ول ابلرعليق والبلف.
وألتسكل

عبي يد ال أكلفئول ،وذلل ة عنقي قف د ال يةمول ادلبوان..
العديدة أ.منال الغفيص ّ

تثين عبيك دبل أولي م حا
لتتو كم ج ت ت ت ت تتلرحت ت تتق م ت ت ت تتين ذل ت تتل لت تغت تتق
إليك أصبتتم ة اإلحاتتلن وادلنت
لملن مل إان شمري إ أشرت به
وقين هللا أداء حقك ،و اتين لالن صدق يقوم أبعالء شمرك ..
ولصتتلحام وأتستتكل

خ لةةل اليدةةيد التتم صتتدقكين الاتتعي ،وجوتتدت جوتتدهل معتتي ،ومل تتتدخر

عين وتسعل ،ومل قصرت فيال عودت إليول شمري اجلديم وودادي ..

عُ ُوود.
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احلاتتد ﵁ ويل احلاتتد ،وأهتتم الثنتتلء وا تتد ،ختتللق اخلبتتق ،ومتتدبر األمتتر ،المتترب بعلل تته ،وادلاتتاغ
عبى عالدمب نعال ه وأفضلله ،الت الترحيم عتم ،مث صتفة هللا وتستفمه تت ى عبتى الصتلدق األمتٌن
إمتتلم ادلكقتتٌن ،وتستتيد ادل بصتتٌن ،دمحم ب ت عاتتد هللا وعبتتى لتته وصتتحاه الليّاتتٌن اللتتلهري وم ت
اهكدى عديوم إىل يوم الدي .
رب العتتدة واجلفلتتق؛ لكوحيتتد وجوتتق
وبعتتد  ..لقتتد أُندل ت المكتتب ،وأُرتستتب الرتستتم م ت لتتدن ِّ
القبوب إليه تساحلنه وإخفص الدي له ،أبن ال إله إال هو ،وال رب غًنمب ،وال معاود تسوامب ،ال
تالوي ا الش ت ن الع تتيم واألعليتتق الاللغتتق
مبتتك مقتترب وال نتت! مرتستتم وبكحقيتتق هتتذا األمتتر الات ّ
يكحقتتق التتدي إ أنتته أصتتبه وقلعدتتته وعبيتته متتدارمب ،كاتتل أنتته يُثاتتر لبعاتتد شب ترات جبيبتتق وفوا تتد
ع ياق أ كر رفل منول ،و رق ربصيبول.
وكاتتل ال ؼلةتتى مت انكشتتلر الكقنيتتق احلديثتتق ة عصتتر واالنةكتتلح عبتتى الكةلصتتيم الدقيقتتق مت
حيلة اآلخري دبل فيول شؤو م الكعاديق ،أصاح ال كيد عبى بيلن أعليق اإلخفص ضرورة مبحق،
ملتسق ،فملن هذا الااب ة اخكيلر ادلوضوع
وحلجق ّ
وكتتم عاتتم ال بتتد أن ينتتلل صتتلحاه ادلشتتقق ة تستتايم ربقيقتته ،فمتتلن ضتتيق الوق ت  ،وت تداحم
ادلولم االجكالعيق ومولم العام م الصعوابت الم زبليكول بةضم هللا وكرمه.

وقد كلن خلق الاحث كللكليل:
 ادلقدمق الكاويد -ادلاحث األول :أعليق اإلخفص ة المكلب والانق
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ادلاحث الثلين :شبرات اإلخفص
ادلاحث الثللث :رق ربصيم اإلخفص
اخللسبق
ادلراج
وبعد شمر هللا وضبدمب تساحلنه ،أشمر أتسكل ومشترفم أ .أنياتق الاتعود عبتى ماتلعدهتل
وجديم علل ول وبذذلل،وكم م قدم يد العون وادلالعدة يل م أهم وأتسكل ات وأصحلب.
خللصتتل لوجتته المتترب ،وأن ينةعتتين وينةت قلر تته بتته ،إنتته
أتست ل هللا أن يكقاتتم متتين هتتذا العاتتم ً
ويل لك والقلدر عبيه.
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تمهُذ
ت ييف اإلخالص لغل:

خبَتتا الشتتيء ،ابلةتتكحَ ،ؼلْبُتتا خبُوصتتل وخفصتتل إ ا كتتلن قتتد نَ ِشتتب مث صلتتل ِ
أخبَصتته
وتستتبم .و ْ
َ
ُ ً َ ً
َ
َ
ضه.قلل تعلىل﴿ :إِ اَّل ِعبَادَكَ ِم ۡن ُه ُم ۡٱل ُم ۡخلَ ِصُنَ ٓٗ﴾[احلِار.]ٗٓ:
أخبَا ﵁ دينه :أزلَ َ
وخبَّصه و ْ
َ
وقرئ :ادل بِصٌن ،قلل ثعبب :يعتين ابدل بِصتٌن التذي أَخبَصتوا العاتلدة تعتلىل ،وابدل بَ ِ
صتٌن
ُْ
ْ
ُْ
ُْ
ّ
وجم.
الذي أ ْ
َخبَصوم ا ُّ ّ
عد ّ
س ُمى َر مۥ ُرً ِإاار خمُ َمررا َ ُم ۡخلَصرا [﴾٘ٔ ...متترب .]٘ٔ:وقتترئ
قتتلل الدجتتلج :وقولتتهَ ﴿ :و ۡٱر ُمر ۡرش يِررٍ ۡٱل ِن مِ َر ِ
ِ
ِ
وحد
سلُْبصلً .فلدلُ ْ بَا :الذي أ ْ
َخبَصه ا ُّ جعبه ُسلكلراً خللصلً م الدنس ،وادلُ ْ با :الذي ّ
ا تعلىل خللصلًٔ.
ّ
ق ت تتلل اجلرج ت تتلين –رضب ت تته هللا" : -اإلخ ت تتفص ة البغ ت تتق :ت ت تترك ال ت تتر ء ابلللع ت تتلت " ٕ.والش ت تتيء
اخلللا :هو الصلة الذي إال عنه الشوا ب.

ٔ لالن العرب ،دمحم ب ممرم اب من ور ،دار صلدر – بًنوت.)ٕٙ/ٚ( ،
ٕ معام الكعريةلت ،عبي ب دمحم اجلرجلين ،ت :دمحم صديق ادلنشلوي ،دار الةضيبق( ،صٗٔ).
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اإلخالص اصطالحا:

تعددت عالرات أهم العبم ة بيلن معىن اإلخفص ،وكلن عبى درجلت مكقلربق ة ادلقصد.
جلمعل:
أُورد منول ابكداءً مل كلن ً
حدا ليس ً
من قصي ت ييفه ومل يذكي إال انقض اليايء:

قلل تسعيد ب جاًن – رضبه هللا – " :اإلخفص أن ؼلبا العاد دينه وعابه ﵁ فف يشترك بته
ة دينه وال يرا ي بعابه" ٔ.وقد عُتر أن التر ء مت أع تم أدواء اإلختفص وا﵀التلت لبعاتم
جلمعتتل ة
إال أنتته واحتتدا منوتتل ولتتيس كبوتتل ،فاتتل ك ترمب اب ت جاتتًن – رضبتته هللا – مل يم ت حت ًتدا ً
تعريف اإلخفص ،ألنه قصرمب عبى قض واحد.
ومثب ت تته ق ت تتول الق ت تتر ! – رضب ت تته هللا  " :-اإلخ ت تتفص حقيقك ت تته تص ت تتةيق الةع ت تتم عت ت ت مفح ت تتق
ادل بوقٌن" .وكذلك قول م قلل " :اإلخفص نايلن رؤيق اخلبق بدوام الن ر لب للق"ٕ.
تورا ة
وقد كثرت عالرات أهم العبم ة تعريف اإلخفص م هذا اجللنب ،لم هتذا يُعتد قص ً
احلد.
من قصي ت ييفه ومل يذكي إال اء ال جب:

قتلل الاوتستتي " :اإلختتفص فقتتد رؤيتق اإلختتفص فت ن مت شتلهد ة إخفصتته اإلختتفص فقتتد
احكتتلج إخفصتته إىل إختتفص" ٖ.عبّتتق الغ تدايل – رضبتته هللا – عبتتى هتتذا بقولتته " :ومتتل ك ترمب
إشلرة إىل تصتةيق العاتم عت العاتب ابلةعتم فت ن االلكةتلت إىل اإلختفص والن تر إليته عاتب
وهو م صببق اآلفلت واخلللا مل صةل ع صبي اآلفلت فوذا تعرض آلفق واحد"ٗ .

ٔ معتتلمل الكنديتتم ،احلاتتٌن ب ت ماتتعود الاغتتوي ،ت :دمحم عاتتد هللا الناتتر  -عثاتتلن صبعتتق ضتتاًنيق  -تستتبيالن ماتتبم
احلرش ،دار ياق.)ٔ٘ٚ/ٔ( ،

ٕ مدارج الاللمٌن ،اب قيم اجلوإيق ،ت :دمحم ادلعصكم اب﵁ الاغدادي ،دار المكلب العر –بًنوت.)ٜٕ/ٕ( ،
ٖ إحيلء عبوم الدي  ،دمحم الغدايل ،دار اب حدم ،ط :األوىلٕٔٗٙ،ه – ٕ٘ٓٓم.

ٗ

ادلرج الالبق.
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وم القصتور أيضتل ة بعتض األقتوال ة تعريتف اإلختفص مت حصترمب ة شتؤون ادلترء الكعاديتق
دون تسل ر أحواله وأقواله وأفعلله األخرى.
قتتلل العتتد ب ت عاتتد الاتتفم – رضبتته هللا  " : -اإلختتفص :هتتو أن يقصتتد بللعكتته وجتته هللا وال
يريتتد عتتل تس توامب"ٔ .وال شتتك أن هتتذا معتتىن صتتحيحل ل ختتفص وهتتو أن يقصتتد هللا بعالداتتته،
لم ت اإلختتفص أعتتم م ت هتتذا فوتتو يشتتام كتتم أفعتتلل العاتتد وأقوالتته وحركلتتته وتستتمنلته وتستتل ر
أحواله كال تقدم كرمب.
وهنةةاك مةةن أهةةم ال ع ة مةةن تةةيف اإلخةةالص ت ييفةةا دام ةةا مان ةةاا أو

ةةا من ةةا ل يةةان

مف م اإلخالص:
قتتلل احلماتتي –رضبتته هللا " : -وحقيقتتق اإلختتفص أن يمتتون قصتتد العاتتد وجتته هللا عتتد وجتتم
والتدار اآلخترة "ٕ .وهتتذا معتىن حاتنل ،فاتتع مت لبعاتد هتذا القصتتد أبن ال يمتون مشتركل ألحتتد
م هللا تساحلنه وتعلىل ة قصدمب ونيكه وتسلدلل م ح وظ النةس فقد مت اإلخفص.
كال قلل أيضل اذلروي  " :اإلخفص تصةيق العام م كم شوب " ٖ.وهذا م أصب مل قيم
ة تعريف اإلخفص فت ي شتل اق مت الشتوا ب خلللت النيتق كتلن العاتم ادلشتوب فلقتدا دلعتىن
اإلخفص.
قلل اب القيم –رضبه هللا " : -واإلخفص :أن ؼلبا ﵁ ة أفعلله وأقواله وإرادته ونيكه "ٗ.
شلل تساق كرمب ة ادلعىن البغوي واالصلفحي ل خفص طلبا الكليل:
أن اإلختتفص :هتتو أن يقصتتد العاتتد بعابتته هللا تستتاحلنه وتعتتلىل وحتتدمب ال ش تريك لتته ة علمتتق
أحواله وشؤونه داخم وخلرج العالدة ،وتصةيكه م كم شل اق.

ٔ قواعد األحملم ة مصلحل األ م ،عاد العديد ب عاد الافم الدمشقي ،ممكاق المبيلت األإهريقٔٗٔٗ ،ه
ٕ معلرج القاول ،حلفظ ب أضبد احلماي ،دار اب القيم ،ط :الثللثقٔٗٔ٘ ،ه – ٜٜ٘ٔم)ٖٜٗ/ٔ( .
ٖ مدارج الاللمٌن ،اب قيم اجلوإيق ،ت :دمحم ادلعصكم اب﵁ الاغدادي ،دار المكلب العر –بًنوت.)ٜٖ/ٕ( ،
ٗ الداء والدواء ،اب قيم اجلوإيق ،دار ادلعرفقٔٗٔٛ ،هٜٜٔٚ-م.

اإلخالص ثمراته وطرق تحصيله

8

امل حث األول:

أمهيل اإلخالص يف الكتاب والسنل
مل ؼلبتتق هللا اخلبتتق ويت كوم علتتف ،بتتم أرتستتم إلتتيوم الرتستتم ليعاتتدومب ويوحتتدومب قتتلل تعتتلىل:
ٱَِۡنِبُرىْْ م ا
َب َع ۡثنَا يٍِ ُم ِّل أ ُ امة اس ُ ا
ىَّل أ َ ِ ۡ
ٱهَ َو ۡ
ٱعبُرذُوْْ ا
ٱلَّٰوُرى َ [﴾ٖٙ...النحتم .]ٖٙ:والعاتلدة ال تقاتم
حتتع تمتتون خللصتتق ﵁ ،وموافقتتق دلتتل جتتلء بتته رتستتول هللا  ،قتتلل تعتتلىل﴿ :ٱلا رزٌِ َللَررلَ ۡٱل َمر ۡرى َ
َو ۡٱل َحَُر مرى َ ِلَُ ۡبلُر َرى ُم ۡم أََۡ ُنر ۡرم أَ ۡ ََر ُرن َع َم ر ۥٗل [﴾ٕ ...ادلبتتك " ]ٕ:قتتلل الةضتتيم ب ت عيتتلض :هتتو أخبصتته
ُ
وأصتتوبه .قتتللوا :أاب عبتتي ،متتل أخبصتته وأصتتوبها قتتلل :إن العاتتم إ ا كتتلن خللص تلً ومل يم ت
خللصتتل مل يقاتتم حتتع يمتتون خللص تلً ص توااب .قتتلل:
ص تواابً مل يقاتتم ،وإ ا كتتلن ص تو ًااب ومل يم ت
ً
واخلللا إ ا كلن ﵁  ،والصواب إ ا كلن عبتى الاتنق " ٔ.ولقتد ت تلفرت نصتوص الشتريعق
﴿ َولَقَر ۡرذ

عبتتى االعكنتتلء ابألعاتتلل الال نتتق ،وأكتتدت دبؤكتتدات شتتع عبتتى أعليكوتتل وأ تتل أتستتل ن تتر التترب
 ق ت تتلل الرتس ت تتول  ( :إن هللا ال ين ت تتر إىل ص ت تتوركم وأم ت ت توالمم ولم ت ت ت ين ت تتر إىل قب ت تتوبمم
وأعاتتللمم )ٕ .ولتتئ جتتلءت ادلؤكتتدات عبتتى أعليتتق أعاتتلل القبتتوب كبوتتل إال أن اإلختتفص هتتو
عادهتل ،وهو لب العام وروحه وعبيه مدار قاوله عند هللا .
وإن أتستتل تةلضتتم األعاتتلل عنتتد هللا حباتتب متتل يقتتوم ة القبتتب مت إختتفص وصتتحق مقصتتد
وإن مل يكياتتر العاتتم .قتتلل ( :إن ابدلدينتتق أقوامتتل متتل تستترمت ماتًنا  ،وال قلعتتكم واد إال كتتلنوا
معمم ،قللوا  :رتسول هللا ،وهم ابدلدينقا قلل  :وهم ابدلدينق حااوم العذر )ٖ
فوتتؤالء أ عتتم هللا  عب تتى حا ت نيتتلهتم وتس تتفمكول م ت الش توا ب وإن مل ي تتدركوا العاتتم م ت
قوموم.

ٔ مدارج الاللمٌن ،اب قيم اجلوإيق ،ت :دمحم ادلعصكم اب﵁ الاغدادي ،دار المكلب العر –بًنوت،
(ٕ.)ٜٛ-ٛٛ/
ٕ صحيح مابم ،ككلب ال والصبق واآلداب ،ابب ربرب ظبم ادلابم ،ح ٕٗ٘ٙ
ٖ صحيح الا لري ،ككلب ادلغلإي ،ح ٖٕٗٗ
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ولئ كلن هذا فضتم وثتواب ابكغتلء وجته هللا  ة العاتم ،فت ن العاتم التذي اُنكتدع منته روحته
وهو اإلخفص وكدرته شوا ب النيق ذلو عام حلبط ،ال ميتدان لته عت هللا –تستاحلنه وتعتلىل-
ۡر َ
ررٗلتِ ِه ۡم
صرررلُِّنَ ٗ ٱلارررزَِنَ ُهر ۡررم َ
عرررن َ
مواتتل كلن ت صتتورته براقتتق .قتتلل هللا ﴿ :يَ َى َۡرررل ِلّ ۡل ُم َ
َا ُهى َ ٘ ٱلازَِنَ ُه ۡم َ َُشُْ ُءو َ [﴾ٙادللعون .]ٙ-ٗ:عبق دمحم الغدايل – رضبه هللا – ع صورة
العام هذمب بقوله " :إن الصفة م الر ء أما جرؽلق ،وبعدمل فقدت روح اإلخفص ابتت
صتتورة ميكتتق ال ختتًن فيوتتل " ٔ .والقتتر ن والاتتنق ال ػلاتتنلن العاتتم إ ا فقتتد جتتوهرمب وأصتتبه وهتتو
اإلختتفص " ،ف ت ن النيتتق دبندلتتق التتروح ،والعاتتم دبندلتتق اجلاتتد لألعضتتلء التتذي إ ا فتتلرق التتروح
فاوات ،فاعرفق أحملم القبب أهم م معرفق أحملم اجلوارح "ٕ.

وهذا اخللتلب الناتوي يعبت أن كتم األعاتلل ال تقتوم إال ابلنيتلت ،فات أراد هللا والتدار اآلخترة
بعابه فوو ﵁ وبه ربصم الثارة ،وم أراد عرض م التدنيل قبيتم فوتو دلتل عاتم لته وال شبترة لته
قلل  ( :إظلل األعالل ابلنيلت ،وإظلل لمم امرئ مل نوى ،فا كلن هارته إىل هللا ورتستوله
فوارتتته إىل هللا ورتستوله ،ومت كلنت هارتتته لتتدنيل يصتتياول ،أو امتترة ينمحوتتل ،فوارتتته إىل متتل
هلجر إليه )ٖ  .قلل العبالء ع هذا احلديث أنه أحد األحلديتث التم عبيوتل متدار اإلتستفم،
ألنه ميدان األعالل الال نق ،فوو ؽليد بٌن صحيحول وتسقياول .و عبق اب رجب –رضبه هللا-
عبتتى قولتته  ( إظلتتل األعاتتلل ابلنيتتلت ،وإظلتتل لمتتم امتترئ متتل نتتوى ) بقولتته " :وهتتلاتن كباكتتلن
جلمعكلن ،وقلعداتن كبيكلن ،ال ؼلرج عنوال شيء "ٗ.

ٔ خبق ادلابم ،دمحم الغدايل ،دار القبم – دمشق.
ٕ ادلوتسوعق العقديق ،رلاوعق م الالحثٌن ،موق الدرر الانيقٖٖٔٗ ،ه
ٖ صحيح الا لري ،ابب كيف كلن بدء الوحي إىل رتسوال هللا  ح ٔ
ٗ ج تتلم العب تتوم واحلم تتم ،ابت ت رج تتب احلناب تتي ،ت :م تتلهر تس تتٌن الةح تتم ،دار ابت ت كث تتًن – ب تتًنوت ،ط :األوىل،
ٕٜٔٗه –ٕٓٓٛم
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فلإلخفص م أصول الدي  ،وحباب ربقيقه يمون ربقيق الدي قلل اب تيايق –رضبه هللا:-
" وهتتذا األصتتم هتتو أصتتم التتدي  ،وحباتتب ربقيقتته يمتتون ربقيتتق التتدي  ،وبتته أرتستتم هللا الرتستتم،
وأندل المكب ،وإليه دعل الرتسم ،وعبيه جلهد ،وبه أمتر ،وفيته رغتب ،وهتو قلتب التدي التذي
تدور عبيه رحلمب"ٔ.
ولق تتد ورد الوعي تتد الش تتديد عب تتى م ت عا تتم عا تتف بغ تتًن إخ تتفص ومل ياك تتغ ب تته وج تته هللا وال تتدار
اآلخرة .فقد قلل رتسول هللا  ( :م تعبم عبال شلل ياكغى به وجه هللا ،ال يكعباه إال ليصتيب
به عرضتل مت التدنيل ،مل غلتد عتر اجلنتق يتوم القيلمتق ) ٕ.والنصتوص ة هتذا الشت ن ماكةضتيق
ة الش تريعق ،ج تتلء ة ح تتديث خ تتر أن رتس تتول هللا  ح تتذر م ت إزب تتل العب تتم بغ تترض ادلاله تتلة
والكصدر كل ة قوله  ( :ال تعبّاوا العبم لكالهوا به العبالء وال لكالروا به الاتةولء وال زبتًنوا
بتته ا تتللس فا ت فعتتم لتتك النتتلر النتتلر ) ٖ.ويكاتتٌن لنتتل هنتتل جبيتتل فقتته اب ت ماتتعود  ذلتتذا
احلتتديث وأن اإلختتفص وإبكغتتلء وجتته هللا  ابألعا تتلل هتتو العاتتدة ،حيتتث ق تتلل  " :ال
تعباوا العبم لثفث :لكاتلروا بته الاتةولء ،أو لكاتلدلوا بته الةقوتلء ،أو لكصترفوا بته وجتومب النتل
إليمم ،وابكغوا بقولمم وفعبمم مل عند هللا ،ف نه ياقى ويذهب مل تسوامب " ٗ.و كال ُكتر تستبةل

أن النصتوص التم اعكنت ابإلختفص وأعليكتته والوعيتد دلت خبتط ة نيكتته ماكةيضتق ة الشتريعق
ومكنوعتتق ة صتتورهل ،فوتتذا حتتديث ختتر يتتذكر صببتتق مت األعاتتلل الصتتلحلق التتم اخكلب ت نيتتق
أصحلعل بشوا ب مةادة ذلل ،فملن هالء منثورا ال ثواب ذلل عند هللا .

ٔ رلاوع فكلوى اب تيايق ،اب تيايق ،ط :األوىلٕٖٔٗ ،ه – ٕٕٓٓم.)ٔٓ /ٕٔٗ( ،
ٕتسن اب ملجه ،ادلقدمق ،ابب االنكةلع ابلعبم والعام به ،ح ٕٕ٘ ،صححه االلالين ة صحيح اجللم ،
حٕٜٓٗ
ٖ تسن اب ملجه ،ادلقدمق ،ابب االنكةلع ابلعبم والعام به ،ح ٕٗ٘ ،صححه االلالين.
ٗ ج تتلم العب تتوم واحلم تتم ،ابت ت رج تتب احلناب تتي ،ت :م تتلهر تس تتٌن الةح تتم ،دار ابت ت كث تتًن – ب تتًنوت ،ط :األوىل،
ٕٜٔٗه –ٕٓٓٛم
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قتتلل – ملسو هيلع هللا ىلص  ( :-إن أول النتتل يقضتتى يتتوم القيلمتتق عبيتته رجتتم اتسكشتتود فت بتته فعرفتته نعاتته
فعرفوتتل قتتلل فاتتل عابت فيوتتل قتتلل قلتبت فيتتك حتتع اتسكشتتودت قتتلل كتتذب ولمنتتك قلتبت
ألن يقلل جريء فقد قيم مث أمر به فاحب عبى وجوه حع ألقتي ة النتلر ورجتم تعبتم العبتم
وعباه وقرأ القر ن ف به فعرفه نعاه فعرفوتل قتلل فاتل عابت فيوتل قتلل تعبات العبتم وعباكته
وق ترأت فيتتك القتتر ن قتتلل كتتذب ولمنتتك تعبا ت العبتتم ليقتتلل عتتلمل وق ترأت القتتر ن ليقتتلل هتتو
قلرئ فقد قيم مث أمر به فاحب عبى وجوه حع ألقي ة النلر ورجتم وتست هللا عبيته وأعلتلمب
م أصنل ادللل كبه ف به فعرفه نعاه فعرفول قلل فال عاب فيول قلل مل ترك مت تستايم
ربب أن ينةق فيول إال أنةق فيول لتك قتلل كتذب ولمنتك فعبت ليقتلل هتو جتواد فقتد قيتم
مث أم تتر ب تته فا تتحب عب تتى وجو تته مث ألق تتي ة الن تتلر )  ٔ.و م تتل ُك تتر هن تتل إال رف تتل يات تًنا مت ت
النصوص تاٌن لنل به ع م وأعليق اإلخفص ة المكلب والانق.



ٔ صحيح مابم ،ككلب اإلملرة ،ابب م قلتم لبر ء والااعق اتسكحق النلر ،ح ٜ٘ٓٔ
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امل حث الثاين:

مثيات اإلخالص

مل تمت ت الشت تريعق م تتر بش تتيء دون أن يم تتون لكحقيق تته شب تترة عب تتى العا تتد ولبعا تتد فمي تتف
ابإلخفص الذي عبيه قلب الدي ورحلمب فا شبرات اإلخفص ة الدنيل:
ٔ -أن ادل با ماكحق لثنلء هللا  ومدحه ،فوذا إملم ادل بصٌن إبراهيم – عبيه الافم –
ُِم َمرا َ أ ُ امرة قَااِِرا ِّ اهِ َ نُِفرا
أثىن عبيه هللا  إبختفص وبعتدمب عت الشترك .قتلل تعتلىلِ ﴿ :إ ا ِإ ۡب م َرشه َ
َولَر ۡرم ََررلُ ِمررنَ ۡٱل ُم ۡير ِرشمُِنَ ٕٓٔ﴾[النحتتم " .]ٕٔٓ:وإ ا كتتلن منتتلط الثنتتلء انكةتتلء الشتترك عنتته ،دل
لك عبى أن كم م انكةى عنه الشرك فوو زلم ثنلء م هللا – تساحلنه وتعلىل – "ٔ.
ٕ -قاول األعالل وحصول األجر والثتواب الع تيم مت هللا  وإن كلنت ياتًنة ،قتلل رتستول
ة
هللا  ( :إن تتك ل ت تنة تتق نةق تتق تاكغ تتي ع تتل وج تته هللا ،إال أُج تترت عبيو تتل ،ح تتع م تتل ذبع تتم ة ّ
امرأتك ) ٕ.كر هذا بعض الابف بقوذلم " :م تسرمب أن يمام له عابه ،فبيحا نيكته ،فت ن

هللا  أيجر العاد إ ا حان نيكه حع ابلبقاق "ٖ.
ٖ -اتسكالبق هللا لدعلء ادل با ،فةي حديث أويس القرين ،ع أتسًن ب جلبر  ( أن أهتم
الموفتتق وفتتدوا إىل عاتتر وفتتيوم رجتتم شل ت كتتلن يا ت ر أبويتتس فقتتلل عاتتر هتتم هلهنتتل أحتتد م ت
الق ترنيٌن فا تتلء ل تتك الرج تتم فق تتلل عا تتر إن رتس تتول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ق تتد ق تتلل :إن ف ها تته عن تته إال
موض الدينلر أو الدرهم فا لقيه منمم فبياكغةر لمم )ٗ.
ٔ القول ادلةيد عبى ككلب الكوحيد ،اب عثياٌن ،دار اب اجلوإي ،ط :األوىلٖٔٗٗ ،ه.
ٕ صحيح الا لري ،ككلب اإلؽللن ،ابب مل جلء أن األعالل ابلنيق ،ح ٘ٙ
ٖ ج تتلم العب تتوم واحلم تتم ،ابت ت رج تتب احلناب تتي ،ت :م تتلهر تس تتٌن الةح تتم ،دار ابت ت كث تتًن – ب تتًنوت ،ط :األوىل،
ٕٜٔٗه–ٕٓٓٛم
ٗ صحيح مابم ،ككلب فضل م الصحلبق مهنع هللا يضر ،ابب فضل م أويس القرين هنع هللا يضر ،ح ٕٕٗ٘
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عبق النووي – رضبه هللا  " : -عبى قوله ( :وفيوم رجم يا ر أبويس) أي ػلكقرمب ،وياتكودئ
به ،وهذا دليم عبى أنه ؼلةي حلله  ،ويمكم الار الذي بينه وبٌن هللا عد وجم  ،وال ي وتر منته
شيء يدل لذلك  ،وهذمب ريق العلرفٌن وخواص األوليلء مهنع هللا يضر " ٔ.وهذمب أيضل م صةلت أهم
اإلخفص وأن ليس م رغاكوم أن يعر النل حلذلم م هللا .
ٗ -ػلةتتظ هللا  ادل بتتا ويصتتر عنتته الاتتوء والةحشتتلء .قتتلل  ة حتتق نايتته يوتستتف –
م
يا ُ ۥ َء إِاار خمُ
َ ُى َء َو ۡٱلفَ ۡح َ
ع ۡنمُ ٱل ۡ
ف َ
عبيه الافم  -عندمل راودته امرأة العديد ع نةاهَ ...﴿ :مزَلِلَ ِلنَصۡ ِش َ
ِم ۡن ِعبَا ِداَا ۡٱل ُم ۡخلَ ِصُنَ ٕٗ﴾[يوتسف.]ٕٗ:
٘ -يث تتلب ادل ب تتا عب تتى تس تتفمق نيك تته مت ت الش تتوا ب وإن مل يكيا تتر ل تته العا تتم .ق تتلل ( :إن
ابدلدينتتق أقوامتتل متتل تستترمت ما تًنا  ،وال قلعتتكم واد إال كتتلنوا معمتتم ،قتتللوا  :رتستتول هللا ،وهتتم
ابدلدينقا قلل  :وهم ابدلدينق حااوم العذر )ٕ.
 -ٙتة تريج المتتروب وإوال اذلاتتوم والغاتتوم .فةتتي الصتتحيحٌن م ت قصتتق الثفثتتق التتذي أ اق ت
عبيوم الص رة أنه كتلن مت دعتل وم  ( :البوتم إن كنت فعبت لتك ابكغتلء وجوتك ،فتلفرج عنتل
مل ضل فيه ) فةرج هللا عنوم.
صُنَ
 -ٚػلايه هللا م إغواء الشيللن .قلل تعلىل عبى لالن الشيللنِ ﴿ :إ اَّل ِعبَادَكَ ِم ۡن ُه ُم ۡٱل ُم ۡخلَ ِ
ٓٗ﴾[احلِار.]ٗٓ:
 -ٛالذكر الليّتب والثنتلء احلات لبا بتا عنتد النتل  " .عت نعتيم بت ضبتلد قتلل :عت ابت
ادلالرك يقول ( :مل رأيت أحتدا ارتةت مثتم مللتك ،لتيس لته كثتًن صتفة وال صتيلم ،إال أن تمتون
لتته تستريرة )ٖ ".ومت كلنت لتته تستريرة ال يلبت عبيوتتل أحتتدا مت النتتل فيقكضتتي احلتتلل أن يمتتون
صلحاول سلبصل ،ياكغي عل وجه هللا .

ٔ ادلنولج شرح صحيح مابم ب حالج ،النووي ،مؤتساق قر اق ،ط :الثلنيق ٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ -م.
ٕ صحيح الا لري ،ككلب ادلغلإي ،ابب م حااه العذر ع الغدر ،ح ٖٕٗٗ
ٖ يوم تابى الارا ر ،عاد العديد اجلبيم ،العايملن ،ط :الثلنيقٖٔٗ٘ ،ه – ٕٗٔٓم.
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 -ٜمضتتلعةق األجتتور .يقتتول ابت تيايتتق – رضبتته هللا  " :-والعاتتد قتتد أي ابحلاتتنق بنيتتق وصتتدق
وإخفص تمون أع م م أضعلفول "ٔ .
ٓٔ -كةليتتق هللا لبا بتتا أمتتور التتدنيل  ،ومتتل بينتته وبتتٌن النتتل  .فقتتد كتتلن أهتتم العبتتم إ ا الكق توا
يوصتتي بعضتتوم بعضتتل ة هتتذمب المباتتلت ... " :ومت أصتتبح متتل بينتته وبتتٌن هللا كةتتلمب هللا متتل بينتته
وبٌن النل وم اهكم أبمر خرته كةلمب هللا أمر دنيل "ٕ.
ٔٔ -ال ي تدال ادلتترء خبتتًن متتل دام سلبصتتل .فوتتذا اإلمتتلم أضبتتد ب ت حناتتم يوصتتي ابنتته عاتتد هللا –
رضبوال هللا – أن " بين انو اخلًن ،ف نك ال تدال خبًن مل نوي اخلًن "ٖ.
ٕٔ -ا نين تتق القب تتب وانش تراح الص تتدر .ق تتلل ابت ت تياي تتق – رضب تته هللا  ... " :-إ ل تتيس عن تتد
القبتتب ال أحبتتى وال ألتتذ وال أ يتتب وال ألتتٌن وال أنعتتم مت حتتفوة اإلؽلتتلن ادلكضتتا عاوديكتته ﵁،
وزلاكه له وإخفصه الدي له ٗ."...
ٖٔ -النصتتر والكامتتٌن لألمتتق .ة احلتتديث أن رتستتول هللا  قتتلل ( :هتتم تنصتترون وترإقتتون إال
بضتتعةل مما ) ٘.و " ويتتم احلتتديث أن الضتتعةلء أشتتد إخفصتتل ة التتدعلء  .ٙ"...وة روايتتق
بضعيةول ،بدعوهتم ،وصفهتم ،وإخفصوم ).ٚ
النال ي ( :إظلل ينصر هللا هذمب األمق َ

ٔ عاد العديد اجلبيم ( ،ادلرج الالبق ) ،ص ٖٙ
ٕ اإلخفص والنيق ،اب أ الدنيل ،ت :إ د خللد اللالع ،دار الاشل ر ،ط :األوىل.
ٖ اآلداب الشرعيق ،ابت مةبتح ادلقدتستي ،ت :شتعيب األرنتؤوط – عاتر القيتلم ،ط :الثللثتقٜٔٗٔ ،ه – ٜٜٜٔم،
(ٔ.)ٖٖٔ/
ٗ رلاوع فكلوى اب تيايق ،اب تيايق ،ط :األوىلٕٖٔٗ ،ه – ٕٕٓٓم.)ٔٓ /ٕٔ٘( ،
٘ صحيح الا لري ،ككب اجلولد والاًن ،ابب م اتسكعلن ابلضعةلء والصلحلٌن ة احلرب ،ح .ٕٜٛٙ
 ٙفكح الالري شرح صحيح الا لري ،اب حار العاقفين ،دار الر ن لب اثٔٗٓٚ ،هٜٔٛٙ -م.
 7تسن النال ي ،ككلب اجلولد ،ابب االتسكنصلر ابلضعيف ،ح  ،ٖٔٚٛصححه األلالين ة صحيح اجللم ،
حٕٖٛٛ
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وأما مثيات اإلخالص يف اآلخية:

توم القيلمت ِتق
تلح برجت ٍتم مت أ َُّمت ِتم يت َ
ٔ -مغةتترة التتذنوب وزلتتو الاتتيئلت .ة احلتتديث الشتريف ( :يُ َ
صت ُ
عبتتى ُرُؤو ِ اخلف ت ِتق  ،فيُتْن َشت ُتر لتته تِ ْات َتعقٌ وتِ ْاتتعُو َن ِتست ِتا ٍّف  ،كت لتم ِتست ِتا ٍّم َمت لد الاصت ِر  ،مث يقت ُ
تول هللاُ
تول  :أَظَبَ َات تتك َككَتاَ ت ت ِم
رب  ،فيقت ت ُ
تات تتلرك وتعت تتلىل  :هت تتم تُتْن ِمت ت ُتر م ت ت هت تتذا شت تتيئًل ا فيقت ت ُ
تول  :ال ِّ
تول :
تلب الرج ُتم فيق ُ
رب  ،مث ُ
احللفِ ُو َن ا ُ
تك عُت ْذٌر  ،أَلَ َ
يقول  :أَلَ َ
فيقول  :ال ِّ
تك حاتنقٌ ا فيَت َو ُ
تول  :ببتتى َّ ،
توم  ،فكُ ْ ت َتر ُج لتته بللقتقٌ فيوتتل
ال  ،فيقت ُ
إن لتتك عنتتد حاتتنقً  ،وإنتته ال ظُْبت َتم عبيت َ
تك اليت َ
تود أن ال إلتته إال هللاُ  ،و َّ
رب متتل هتتذمب الاللقتقُ مت هتتذمب
أن ُزلَ َّات ًتدا عات ُتدمب ورتستولُه  ،فيقت ُ
أشت ُ
تول ِّ :
الا ِا َّف ِ
ِ
ِ
الا ِا َّفت ة كِ َّة ٍتق  ،والاللقتقُ ة كِ َّة ٍتق  ،فللشت ِ
تا ُ
فيقول  :إنك ال تُ ْبَ ُم  ،فكُ َ
وض ُ ّ ُ
ّ

ِِ
ت  ،وثَت ُقبَ ِ الاللققُ.ٔ) .
الاا َّف ُ
ّ
ٕ -دخ تتول اجلن تتق ،وه تتذمب أع تتم شب تترة ينلذل تتل العا تتد ادل ب تتا .كا تتل ق تتلل هللا ﴿ :إِ اَّل ِعبَرررادَ ا
ٱهِ
ُ
ررُم ٖٗ﴾
صرررُنَ ٓٗ أ ُ ْو ملَئِرررلَ لَ ُهر ۡررم ِس ۡصۡ امعۡ لُرررى ٔٗ يَ م َى ِمرررمُ َو ُهرررم ۡم ۡن َش ُمرررى َ ٕٗ يِرررٍ َۡ مناررر ِ
ۡٱل ُم ۡخلَ ِ
َّ ٱلنا ِعر ِ
[الصلفلت.]ٖٗ -ٗٓ:
ٖ -الاشرى م هللا لبا بصٌن عند ادلوت ،وة الق  ،وة القيلمق .قلل هللا َ ﴿ :وٱلازَِنَ
ٱَِۡنَبُىْْ م ا
ۡ
ٱلَّٰوُى َ أَ ََعۡ بُذُوهَا َوأَاَاب ُُىْْ إِلًَ اٱهِ لَ ُه ُم ۡٱلب ُۡي َش مۥي يَبَ ّي ِۡش ِعبَا ِد [﴾ٔ7اللدَمر( " .]ٔٚ:
وأ بوا إىل هللا ) أي :بعالدته وإخفص الدي له ،فلنصرف دواعيوم م عالدة األصنلم إىل
عالدة ادلبك العفم ،وم الشرك وادلعلصي إىل الكوحيد والللعلت ،ذلم الاشرى الم ال يقلدر
قدرهل ،وال يعبم وصةول ،إال م أكرموم عل  ...وذلم الاشرى ة اآلخرة عند ادلوت ،وة
الق  ،وة القيلمق .وخلسبق الاشرى مل ياشرهم به الرب المرب ،م دوام رضوانه وبرمب وإحالنه
وحبول أملنه ة اجلنق "ٕ.

ٔ تسن اب ملجته ،ككتلب الدهتد ،ابب متل يرجتى مت رضبتق هللا يتوم القيلمتق ،ح ٖٓٓٗ ،صتححه األلاتلين ة صتحيح
اجللم  ،ح ٖٔٚٙ
ٕ تياًن المرب الرضب ة تةاًن كفم ادلنلن ،عاد الرضب الاعدي ،دار احلديثٕٔٗٙ ،ه – ٕ٘ٓٓم.
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امل حث الثالث:

طيق حتصيم اإلخالص
مكاوتل إليته اذبلهتل صتلدقل تستبيال عبتتى
يياتر هللا لبعاتد اإلختفص ويعينته عبتى ربصتيبه ،إ ا كتلن ً
صراط ماكقيم.

من طيق حتصيم اإلخالص:

ٔ -االتس تتكعلنق اب﵁ والبا تتوء إلي تته ،ودوام الكض تترع واإلحل تتلح ابل تتدعلء رج تتلء أن يُوف تتق هللا العا تتد
ل ختتفص ويُعينتته عبيتته ويياترمب لتته .فقتتد كتتلن مت دعتتلء عاتتر بت اخللتتلب  " :البوتتم اجعتتم
عابي كبه صلحلل واجعبه لوجوك خللصل وال ذبعم ألحد فيه شيئل "ٔ.
ٕ -معرفق هللا أب ل ه احلاىن وصةلته العبى ،فا عتر هللا معرفتق صتحيحق عبتى متذهب أهتم
الاتنق واجلالعتتق ،مل يمت شتتيء أحتب إليتته منته ،ومل تاتتق لته رغاتتق فياتل تستوامب ،إال فياتل يقربتته إليتته
ويعينه عبى تسةرمب إليهٕ.
ٖ -اخلو م حاوط األعالل إ ا خلللكول مةادات النيق ،فوذا يُثار اإلخفص إب ن هللا.
وقد نا رتسول هللا  عبى هذا بقوله " :م خل أدجل ،وم أدجل ببغ ادلندل ٖ."...
ٗ -ككا تتلن األعا تتلل الص تتلحلق ،وع تتدم الكح تتدث ع تتل أو اإلش تتلرة إليو تتل ،فت ت ن ه تتذا يع تتٌن عب تتى
اإلختفص ويُثاتر اإلختفص .و لتك أن هللا  كتر عاتدا صتلحلل رضتي فعبته فقتلل﴿ :إِ ۡر اَرادَ مي
َسبا خمُ اِذَُْ اء َل ِفُّا ٖ﴾[مرب .]ٖ:أي ":دامب نداء خةيل ،ليمون أكام وأفضم وأمت إخفصل "ٗ.
ٔ رلاوع فكلوى اب تيايق ،اب تيايق ،ط :األوىلٕٖٔٗ ،ه – ٕٕٓٓم.)ٔٓ /ٕٔ٘( ،
ٕ روضتتق ا﵀اتتٌن وندهتتق ادلشتتكلقٌن ،ابت القتتيم ،ت :مركتتد الاحتتوث والدراتستتلت دبمكاتتق نتدار مصتتلةى الاتتلإ ،ممكاتتق نتدار
مصلةى الالإ ،ط :الثلنيقٔٗٔٛ ،هٜٜٔٚ -م
ٖ تستن ال متذي ،أبتواب صتةق القيلمتق والرقتل ق والتورع عت رتستول هللا  ،ح ٕٓ٘ٗ ،صتححه االلاتلين ة صتحيح
اجللم  ،ح ٕٕٕٙ
ٗ تياًن المرب الرضب ة تةاًن كفم ادلنلن ،عاد الرضب الاعدي ،دار احلديثٕٔٗٙ ،ه – ٕ٘ٓٓم.
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٘ -الدهتتد ة ثنتتلء اخلبتتق ومتتدحوم ،و بتتب ا﵀اتتدة ة قبتتوعم ،ف نتته إ ا اتستتكقلم الدهتتد ة الثنتتلء
وادلدح تسوم اإلخفص ،وياوم الدهد ة ادلدح العبتم أبنته لتيس أحتد ينةت مدحته ويتدي ويضتر
مه ويشٌن إال هللا وحدمبٔ.
 -ٙتذكر عقوبق هللا لبذي مل ؼلبصوا نيلهتم وياكغوا أبعالذلم وجوه تساحلنه ،ف ن أول م تاتعر
عتتم النتتلر ادلترا ٌن التتذي فاتتدت نيتتلهتم وعابتوا العاتتم لغتتًن هللا  .جتتلء ة احلتتديث أن رتستتول
فعرف تته نعا تته
هللا  ق تتلل " :إن أول الن تتل يقض تتى ي تتوم القيلم تتق عبي تته رج تتم اتسكش تتود ،ف تلُ ب تته ّ
فعرفوتتل ،قتتلل :فاتتل عاب ت فيوتتلا قتتلل :قلتب ت فيتتك حتتع اتسكشتتودت ،قتتلل :كتتذب  ،ولمنتتك
قلتب ألن يقلل :جريء ،فقد قيم ،مث أمر به فاحب عبى وجوه حع ألقي ة النلر ٕ."...
 -ٚمصلحاق األخيلر والصلحلٌن ،فوذا شلتل يعتٌن العاتد ويقويته ويديتد مت حرصته عبتى الللعتلت
واإلختتفص فيوتتل ،وقتتد أم تتر هللا نايتته  أن يص ت نةاتته م ت ادلتتؤمنٌن ادل بصتتٌن بقولتته تع تتلىل:
﴿ َوٱۡۡ ِب ۡش ا َۡف ََلَ َم َع ٱلازَِنَ ََ ۡذ ُعى َ َسبا ُهم ِب ۡٱلوَذَ مو ِ َو ۡٱل َع ِي ٍّ ِ َ ُِشَذُو َ َو ۡۡ َه خمُ [﴾ٕ8الموف.]ٕٛ:



ٔ الةوا د ،اب القيم ،ت :دمحم عاد القلدر الةلضبي ،ادلمكاق العصريقٖٖٔٗ ،هٕٕٓٔ -م
ٕ صحيح مابم ،ككلب اإلملرة ،ابب م قلتم لبر ء والااعق اتسكحق النلر ،ح ٜ٘ٓٔ
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اخلامتل
بعد الاحث ع اإلخفص ة القر ن المرب والانق ادللورة وأقوال أهم العبم توصب إىل:
 أن اإلخفص أصم الدي وقلعدته وعبيه قلاه ورحلمب. أن اإلخفص ال ؼلكا بشؤون ادلرء الكعاديق وحاب بم يشام أعالله وأقوالهوحركلته وتسمنلته وكم تةلصيم حيلته.
 قاول األعالل عند هللا تساحلنه حباب ربقيق اإلخفص. ربقيق اإلخفص يُثار اخلًنات وال كلت عبى العاد ة الدنيل واآلخرة. أن اإلخفص تسوم ياًن عبى م يارمب هللا عبيه.ختامةةا :متتل كتتلن مت صتواب ة هتتذا الاحتتث فات هللا وحتدمب ادلكةضتتم ا﵀اتتود عبتتى لتتك ،ومتتل
كلن م خل فا نةاي والشيللن.
واحلاد ﵁ رب العتلدلٌن ،والصتفة والاتفم عبتى حلمتم رايتق الكوحيتد وعبتى لته وصتحاه وتستبال
تابيال كثًنا.
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فهرس اآلوات
رقمها

اآلوـــــة

رقم الصفحة

دورة وودف
﴿َ ...م مزَلِلَ

ِلنَصۡ ِش َف َع ۡنمُ ٱل َۡ ُى َء َو ۡٱلفَ ۡح َيا ُ ۥ َء ﴾ٕٗ ...

46

35

دورة احلجر
﴿ ِإ اَّل ِع َبادَكَ ِم ۡن ُه ُم ۡٱل ُم ۡخلَ ِصُنَ ٓٗ﴾

64

35 - 7

دورة النحل
﴿ َولَقَ ۡذ بَعَ ۡثنَا يٍِ ُم ِّل أ ُ امة اس ُ ا
ىَّل أ َ ِ ۡ
ٱعبُذُوْْ ا
ٱهَ ﴾ٖٙ...
ُِم َما َ أ ُ امة قَااِِا ِّ اهِ
﴿ ِإ ا ِإ ۡب م َشه َ

َ نُِفا ﴾ٕٔٓ ...

58

:

34 4

34

دورة الكهف
عى
َلَ َم َع ٱلازَِنَ ََ ۡذ ُ
﴿ َوٱۡۡ بِ ۡش ا َۡف َ

َ َسبا ُهم ﴾ٕ8 ...

4:

39

دورة مروم
﴿إِ ۡر اَادَ مي َسبا خمُ اِذَُْ اء َل ِفُّا ٖ﴾
س ُمى َ مۥ ًُ ِإاا خمُ َما
﴿ َو ۡٱر ُم ۡش ِيٍ ۡٱل ِن مِ َ ِ

َ ُم ۡخلَصا ﴾٘ٔ ...

5

38

73

7

دورة الصافات
ُ
﴿ إِ اَّل ِعبَادَ ا
صُنَ ٓٗ أ ُ ْو ملَئِلَ لَ ُه ۡم ِس ۡصۡ امعۡ لُى
ٱهِ ۡٱل ُم ۡخلَ ِ

ٔٗ ﴾

65-64

37

دورة الزمر
ٱَِۡنَبُررىْْ م ا
﴿ َوٱلا رزَِنَ ۡ
ٱلَّٰوُررى َ أ َ ََعۡ بُ رذُوهَا َوأَاَرراب ُُىْْ ِإلَررً ا
ٱهِ لَ ُه ر ُم ۡٱلب ُۡير َرش مۥي

39

37

يَبَ ّي ِۡش ِعبَا ِد ﴾ٔ7
دورة ادللك

﴿ٱلازٌِ َللَلَ ۡٱل َم ۡى َ َو ۡٱل َحَُ مى َ ِلَُ ۡبلُ َى ُم ۡم ﴾ٕ ...

4

:
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ٕٓ

رقمها

رقم الصفحة

دورة ادلاعون
صلُِّنَ ٗ ٱلازَِنَ ُه ۡم َ
عن َ
﴿يَ َى َۡل ِلّ ۡل ُم َ
ۡ َٗلتِ ِه ۡم َا ُهى َ ٘ ٱلازَِنَ ُه ۡم 8-6
َ َُشُْ ُءو َ [﴾ٙادللعون.]ٙ-ٗ:

;
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فهرس األحادوث
ررف احلدوث

الراوي

رقم الصفحة

( إن أول النل يقضى يوم القيلمق عبيه رجم )...

أبو هرورة

( أن أهم الموفق وفدوا إىل عار ) ...

أدري بن جابر

34

( إن هللا ال ين ر إىل صوركم وأموالمم ولم )...

أبو هرورة

:

(إن ابدلدينق أقوامل مل تسرمت ماًنا  ،وال قلعكم واد )...

أنس بن مالك

( إظلل األعالل ابلنيلت ،وإظلل لمم امرئ مل نوى )...

عمر بن اخلطاب

;

بضعيةول )...
( إظلل ينصر هللا هذمب األمق َ

دعد بن أبي وقاص

36

( إنك ل تنةق نةقق تاكغي عل وجه هللا )...

دعد بن أبي وقاص

34

( ال تعبّاوا العبم لكالهوا به العبالء )...

جابر بن عبد اهلل

34

( م تعبم عبال شلل ياكغى به وجه هللا )...

أبو هرورة

34

( م خل أدجل ،وم أدجل ببغ ادلندل )...

أبو هرورة

38

( هم تنصرون وترإقون إال بضعةل مما )

مصعب بن دعد

36

( يصلح برجم م أُمم يوم القيلمق )...

عبد اهلل بن عمرو

37

39 - 33
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ادلصادر وادلراجع
ٔ -القيآن الكيمي.
ٕ -إحياء تع م الدين ،دمحم الغدايل ،دار اب حدم ،ط :األوىلٕٔٗٙ،ه – ٕ٘ٓٓم.

ٖ -اإلخالص والنيل ،اب أ الدنيل ،ت :إ د خللد اللالع ،دار الاشل ر ،ط :األوىل.
ٗ -اآل اب الشيتيل ،اب مةبح ادلقدتسي ،ت :شعيب األرنؤوط – عار القيلم،
ط :الثللثقٜٔٗٔ ،ه – ٜٜٜٔم

٘ -الداء والدواء ،اب قيم اجلوإيق ،دار ادلعرفقٔٗٔٛ ،هٜٜٔٚ-م.
 -ٙالف ائد ،اب القيم ،ت :دمحم عاد القلدر الةلضبي ،ادلمكاق العصريقٖٖٔٗ ،هٕٕٓٔ -م
 -ٚالق ل املفيد تعى كتاب الت حيد ،اب عثياٌن ،دار اب اجلوإي ،ط :األوىلٖٔٗٗ ،ه.
 -ٛاملن ةةاش دةةيي صةةحي مسةةع ةةن حجةةاش ،النتتووي ،مؤتساتتق قر اتتق ،ط :الثلنيتتقٔٗٔٗ ،
هٜٜٔٗ -م.

 -ٜتيس ةةل الك ةةيمي ال ةةيالن يف تفس ةةل ك ةةالم املن ةةان ،عا تتد ال تترضب الا تتعدي ،دار احل تتديث،
ٕٔٗٙه – ٕ٘ٓٓم.

ٓٔ -خعق املسع  ،دمحم الغدايل ،دار القبم – دمشق.
ٔٔ -وضةةل اني ةةز وناهةةل املشةةتاقز ،ابت القتتيم ،ت :مركتتد الاحتتوث والدراتستتلت دبمكاتتق نتدار
مصلةى الالإ ،ممكاق ندار مصلةى الالإ ،ط :الثلنيقٔٗٔٛ ،هٜٜٔٚ -م

ٕٔ -سةةنن ا ةةن مادةةه ،أبتتو عاتتد هللا دمحم ب ت يديتتد القتتدويين ،ت :دمحم ف تؤاد عاتتد الاتتلقي ،دار
إحيلء المكب العربيق.
ٖٔ -سةةنن الذمةةذي ،دمحم ب ت عياتتى ب ت الضتتحلك ال متتذي ،ت :بشتتلر ع تواد معتترو  ،دار
الغرب اإلتسفمي –بًنوتٜٜٔٛ ،م.
ٗٔ -سةةنن النسةةائ  ،أبتتو عاتتد التترضب أضبتتد بت شتتعيب الناتتل ي ،ت :عاتتد الةكتلح أبتتو غتتدة،
ممكاق ادللاوعلت اإلتسفميق –حببٔٗٓٙ ،ه –  ٜٔٛٙم.

اإلخالص ثمراته وطرق تحصيله

ٖٕ

٘ٔ -ص ةةحي ال ي ةةا ي ،دمحم ب ت إ لعيتتم الا تتلري ،ت :دمحم ب ت إهتتًن ،دار تتوق الناتتلة،
ٕٕٗٔه.
 -ٔٙصحي اجلامع ،دمحم صر الدي االلالين ،ادلمكب ال تسفمي.
 -ٔٚصحي مسع  ،مابم ب احلالج ،دار إحيلء ال اث العر  -بًنوت.

 -ٔٛفةةةت ال ة ةةا ي دة ةةيي صة ةةحي ال ية ةةا ي ،ابت ت حا تتر العا تتقفين ،دار ال تتر ن لبت ت اث،
ٔٗٓٚهٜٔٛٙ -م.
 -ٜٔق ات ةةد األحك ةةام يف مص ةةا األانم ،عا تتد العدي تتد بت ت عا تتد الا تتفم الدمش تتقي ،ممكا تتق
المبيلت األإهريقٔٗٔٗ ،ه
ٕٓ -لسان ال يب ،دمحم ب ممرم اب من ور ،دار صلدر – بًنوت.
ٕٔ -مة ةةدا ش السة ةةالكز ،ابت ت ق تتيم اجلوإي تتق ،ت :دمحم ادلعص تتكم اب﵁ الاغ تتدادي ،دار المك تتلب
العر –بًنوت.
ٕٕ -جمم ع فتاوى ا ن تيميل ،اب تيايق ،ط :األوىلٕٖٔٗ ،ه – ٕٕٓٓم.
ٖٕ -م ةةا ش الق ة ة ل ،ح تتلفظ ب ت أضب تتد احلما تتي ،دار اب ت الق تتيم ،ط :الثللث تتقٔٗٔ٘ ،ه –
ٜٜ٘ٔم.
ٕٗ -م ج الت ييفات ،عبي ب دمحم اجلرجلين ،ت :دمحم صديق ادلنشلوي ،دار الةضيبق.
ٕ٘ -م ةةامل التناي ةةم ،احلا تتٌن ب ت ما تتعود الاغ تتوي ،ت :دمحم عا تتد هللا النا تتر  -عثا تتلن صبع تتق
ضاًنيق  -تسبيالن مابم احلرش ،دار ياق.
 -ٕٙي م ت عى السيائي ،عاد العديد اجلبيم ،العايملن ،ط :الثلنيقٖٔٗ٘ ،ه – ٕٗٔٓم.


كتب إلكذونيل:

 -ٕٚامل س تل ال قديل ،رلاوعق م الالحثٌن ،موق الدرر الانيقٖٖٔٗ ،ه
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38
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