بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
اإلخالص 1

الشيخ /خالد بف عثماف السبت
الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد:

فحديثنا عف موضوع اإلخالص ،وىذا الحديث سيكوف متضمناً إلحدى عشرة نقطة وىى:
أولً :معنى اإلخالص وحقيقػػتو.

ثانيػاً :الفرؽ بينو وبيف النصح والصدؽ.

ثالثػاً :منزلة اإلخالص مف الديف وأىميتو.

رابعػاً :ذكر اإلخالص في الكتاب والسنة.
خامساً :م ارتػػب اإلخػػالص.

سادساً :صعػػوبة اإلخػػالص.

سابعا :ثمػراتو وآثػاره السمػوكيػة.
ً
ثامنػاً :اآلثار العكسيػة لممقاصػد السيئػة.

تاسعاً :كيػؼ ننمى اإلخػالص في قمػوبنػا.

عاشر :أمػػور تنػػافي اإلخػػالص.
اً

الحادي عشر :السمػؼ -رضػواف اهلل تعػالى عمييػـ -واإلخػالص.

أولا :ما يتعمق بمعنى اإلخالص وحقيقتو:

اإلخالص مأخوذ مف الخالص ،وتقوؿ :خمص فيو خالص إذا صفا وزاؿ عنو ما يشوبو ،يقوؿ ابف فارس

-رحمو اهلل" :-الخاء والالـ والصاد أصؿ واحد مطرد ،وىو تنقية الشيء وتيذيبو"(ٔ).

المخمِص ىو
أخمص
فإذا قمت:
َ
َ
الديف هلل أي :قصد وجيو وترؾ الرياء ،بمعنى أمحض الديف هلل ونقاه ،و ُ
المخمَص ىو الذي اختصو اهلل أي :جعمو مختا اًر خالصاً مف الدنس.
الذي وحد اهلل خالصاً ،و ُ
وكممة اإلخالص ىي كممة التوحيد ،واإلخالص في العبادة والطاعة ،وترؾ الرياء ،ىذا معنى ىذه المفظة

في كالـ العرب ،تدور حوؿ تنقية الشيء مما يشوبو مف الشوائب ،وتخميصو مف األكدار ومما يداخمو.

وأما اإلخالص في معناه الشرعي فعبارات العمماء فيو متقاربة ،كقوليـ" :ىو إفراد الحؽ سبحانو بالقصد

والطاعة"(ٕ).

وكقوؿ بعضيـ" :أف يكوف العمؿ هلل سبحانو ل نصيب لغير اهلل فيو"(ٖ) ،أو ىو" :نسياف رؤية الخمؽ بدواـ

ٔ  -مقاييس المغة (ٕ.)ٕٓٛ /
ٕ  -انظر :مدارج السالكيف (ٕ ،)ٜٔ /والرسالة القشيرية (ٕ ،)ٖٜ٘ /واألذكار لمنووي (ص.)ٖٗ :
ٖ  -مدارج السالكيف (ٕ.)ٜٕ /

النظر إلى الخالؽ"(ٗ) ،يعني بالقصد ،أو ىو" :استواء عمؿ الظاىر والباطف"(٘).

شيء مف
العمؿ
ويمكف أف نقوؿ :إف اإلخالص ىو :تصفية العمؿ مف كؿ شائبة ،بحيث ل يمازج ىذا
َ
ٌ
الشوائب في واإلرادات ،وأعنى بذلؾ إرادات النفس ،إما بطمب التزيف في قموب الخمؽ ،واما بطمب مدحيـ،
واليرب مف ذميـ ،أو بطمب تعظيميـ ،أو بطمب أمواليـ ،أو خدمتيـ ،أو محبتيـ ،أو أف يقضوا لو

حوائجو ،أو غير ذلؾ مف العمؿ والشوائب واإلرادات السيئة التي تجتمع عمى شيء واحد ،وىو :إرادة ما
سوى اهلل -عز وجؿ -بيذا العمؿ.

وعميو :فاإلخالص ىو توحيد اإلرادة والقصد ،أف تفرد اهلل -عز وجؿ -بقصدؾ وارادتؾ فال تمتفت إلى

شيء مع اهلل -تبارؾ وتعالى.

ثانيا :ما الفرق بين اإلخالص وبين الصدق والنصح؟

بعض أىؿ العمـ يقولوف :إف الفرؽ بيف اإلخالص والصدؽ :أف الصدؽ ىو األصؿ ،واإلخالص متفرع

عنو(.)ٙ

وبعضيـ يقوؿ :إ ف اإلخالص ل يكوف إل بعد الدخوؿ في العمؿ ،وأما الصدؽ فيكوف بالنية قبؿ الدخوؿ

فيو.

وابف القيـ -رحمو اهلل -يذكر فرقاً آخر وىو :أف اإلخالص ىو إفراد الحؽ سبحانو بالقصد في الطاعة ،أو

تصفية الفعؿ عف مالحظة المخموقيف ،وأما الصدؽ فيو التنقي مف مطالعة النفس ،فالمخمص ل رياء لو،

والصادؽ ل إعجاب لو ،ثـ يذكر أف ىذه األمور بينيا تالزـ ول انفكاؾ ألحدىا عف اآلخر(.)ٚ

ويمكف أف نعبر عف الفرؽ بينيما بعبارة واضحة وىو أف يقاؿ :إف اإلخالص ىو أف تفرد اهلل -عز وجؿ-
بقصدؾ ،وأما الصدؽ :فيو الموافقة بيف الظاىر والباطف ،ىذا في األعماؿ وفي األحواؿ.

في األعماؿ :بحيث إف اإلنساف ل ُيظير أعمالً صالحة وقمبو ينطوي عمى غير ذلؾ.
وفي األحواؿ :بحيث إف اإلنساف ل ُيظير خشوعاً ،أو صالحاً ،وقمبو ينطوي عمى خالؼ ذلؾ ،فيذا غير

صادؽ ،وكذلؾ في األقواؿ :الصدؽ فييا بموافقة القوؿ لما في القمب ،فمف قاؿ قولً ولو كاف مطابقاً

لمواقع ،ولكنو يخالؼ ما في مكنونو فإنو يعتبر كاذباً بذلؾ ،فمو سئؿ عف فالف أيف ىو؟ فقاؿ :فالف

مسافر ،وىو يعتقد أنو موجود ولكف صادؼ أف قولو وقع عمى الحقيقة بحيث إف فالناً قد سافر فعالً وىو
لـ يعمـ ،فقاؿ :إنو مسافر ،وىو يظف أنو موجود فإنو يكوف بذلؾ كاذباً مع أف قولو طابؽ الواقع.

وكذلؾ أيضاً إذا خالؼ ما في الواقع ،واف لـ يقصد ذلؾ كما ىو استعماؿ السمؼ كثي اًر ،وىو استعماؿ

عربي معروؼ لكممة :الكذب التي تقابؿ الصدؽ ،فإذا قاؿ مثالً :فالف مسافر وىو يعتقد أنو مسافر،
فتطابؽ قولو مع ما في مكنونو ولكنو أخطأ ذلؾ ،وتبيف أف فالناً لـ يسافر ،فالسمؼ كانوا يقولوف عف ذلؾ:

ٗ  -المصدر السابؽ.
٘  -الغنية لطالبي طريؽ الحؽ (ٕ.)ٔٔٔ /
 - ٙالتعريفات ،لمجرجاني (ص.)ٔٗ :
 - ٚانظر :مدارج السالكيف (ٕ.)ٜٔ /

إنو َك َذب ،ويعدونو مف الكذب ،ل الكذب المذموـ الذي يعاقب عميو صاحبو ،وانما يطمقوف ذلؾ عمى كؿ
ما خالؼ الواقع والحقيقة ،وليذا تجد في أقواؿ الصحابة -رضى اهلل تعالى عنيـ :-كذب فالف ،مف

الصحابة ،عائشة -رضي اهلل عنيا -تقوؿ" :كذب فالف"( ،)ٛماذا تقصد بذلؾ؟ ل تقصد التيمة ،إنما
تقصد معنى آخر وىو أنو أخطأ.

إذف الحصيمة مف ىذا :أف الصدؽ يكوف بموافقة الظاىر لمباطف في األقواؿ واألحواؿ ،ويكوف أيضاً عند
المتقدميف بموافقة القوؿ لمواقع ،ىذا ىو الصدؽ ،وخالفو الكذب ،وىو قسماف:

الصنؼ األوؿ :كذب يؤاخذ عميو اإلنساف ويمحقو الذنب :إف قصد أف يقوؿ شيئاً يخالؼ بو الحقيقة
والواقع ،فيذا يؤاخذ عميو ويكوف مذموماً آثماً.

والصنؼ الثاني :وىو ما ل يؤاخذ عميو :فيما لو وقع منو ذلؾ عمى سبيؿ الغمط ،فيسمى ذلؾ بالكذب،

ولكف صاحبو ل يمحقو ذـ.

ىذا الفرؽ بيف اإلخالص والصدؽ ،ويراد بو اإلخالص ،فيقاؿ :فالف يعامؿ ربو بصدؽ يعني :بإخالص.
وأما الفرؽ بيف اإلخالص والنصح :فيمكف أف يقاؿ في عبارة مختصرة :وىي أف اإلخالص -كما سبؽ-

إفراد اهلل -عز وجؿ -بالقصد ،أما النصح :فيو استفراغ الوسع ،وبذؿ الجيد في أداء العمؿ بحيث ل
يتخمؼ شيء مف طوقو ،وقدرتو ظاى اًر وباطناً(.)ٜ

فتقوؿ :فالف ناصح في عممو ،فالف ناصح لتالمذتو ،فالف ناصح في صحبتو ،فالف ناصح لفالف ،وليس

المراد أف يقدـ لو نصائح ،إنما المراد أف يستفرغ جيده وطاقتو في إيصاؿ النفع لو بكؿ وجو مستطاع ،واذا
قاـ بعمؿ مف األعماؿ يستفرغ جيده وطاقتو في إتقاف ىذا العمؿ وايقاع ىذا الفعؿ عمى الوجو األكمؿ،

فتقوؿ :فالف يعمؿ بنصح ،يعني بجد واجتياد ل يدخر وسعاً ول يتوانى ول يكسؿ ول يغش أو يدلس في
بيعو وشرائو ،تقوؿ :فالف ناصح في بيعو ومعاممتو ،بمعنى أنو يبيف عيوب السمعة الكبار والصغار،

الدقيؽ والجميؿ ،ول يترؾ شيئاً إل بينو ليذا اإلنساف الذي يتعامؿ معو ،ىذا الفرؽ بيف اإلخالص والنصح.

ولربما ُعبر باإلخالص عف النصح ،فقيؿ :فالف يعمؿ بإخالص في كذا وكذا ،أي :أنو يعمؿ بنصح ،واف
كاف المراد أنو يعمؿ يريد وجو اهلل فقط فيكوف ذلؾ مف باب توحيد القصد واإلرادة ،يعمؿ بإخالص أي:

يريد وجو اهلل ل يريد شيئاً آخر ،ويمكف أف نقوؿ :فالف يعمؿ بإخالص أي :أنو يبذؿ طاقتو ووسعو وجيده

ول يتوانى في القياـ بالميمة التي ُوكمت إليو ،وبيذا نعرؼ الفرؽ بيف اإلخالص والنصح وبينو وبيف
الصدؽ .
ثالثاا :منزلة اإلخالص من الدين وأىميتو:
وىذا يتبيف مف وجوه مختمفة منيا:

سو ُل َبمِّ ْغ َما أُْن ِز َل إِلَ ْي َك ِم ْن َرِّب َك} [المائدة ،]ٙٚ:برقـ (ٕٔ،)ٗٙ
ُّيا َّ
 - ٛأخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآف ،باب َ
{يا أَي َ
الر ُ
س َوقَ ْب َل ال ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َرِّب َك قَ ْب َل طُمُوِع َّ
وب} [ؽ.]ٖٜ:
{و َ
وبرقـ (٘٘ ،)ٗٛكتاب تفسير القرآف ،باب قولوَ :
 - ٜالفوائد لبف القيـ (ص.)ٔٛٙ :

الول :أن اإلخالص ىو روح العمل :فعمؿ ل إخالص فيو كجسد ل روح فيو ،فيو بمنزلة الروح مف
الجسد ،يقوؿ ابف القيـ -رحمو اهلل" :-ومالؾ ذلؾ كمو :اإلخالص والصدؽ ،فال يتعب الصادؽ المخمص،
فقد أُقيـ عمى الصراط المستقيـ فيسار بو وىو راقد ،ول يتعب مف حرـ الصدؽ واإلخالص فقد قطعت عميو

الطريؽ واستيوتو الشياطيف في األرض حيراف ،فإف شاء فميعمؿ ،واف شاء فميترؾ ،فال يزيده عممو مف اهلل

بعدا ،وبالجممة :فما كاف هلل وباهلل فيو مف جند النفس المطمئنة"(ٓٔ).
إل ً
وما أجمؿ عبارة ابف الجوزي -رحمو اهلل -حيث قاؿ" :اإلخالص ِمسؾ مصوف في م ِ
سؾ القمب –أي :أنو
َ
ْ َ
محفوظ في ىذا الوعاء الذي ىو القمب– ُينبو ريحو عمى حاممو ،العمؿ صورة واإلخالص روح ،إذا لـ
طعت سائر المنازؿ –يعني في الحج– لـ تكف حاجا إل ببموغ الموقؼ"(ٔٔ).
تخمص فال تتعب ،لو قَ َ
وىو بيذا يريد أف يقوؿ :إف منزلة اإلخالص مف األعماؿ كمنزلة الوقوؼ بعرفة مف أعماؿ الحج ،ولو أف

اإلنساف ذىب إلى منى ،ومزدلفة ،وطاؼ بالبيت الحراـ ،وما إلى ذلؾ مف األعماؿ التي يعمميا الحجاج،
ولـ يقؼ بعرفة ،ىؿ يكوف ذلؾ اإلنساف حاجا؟

عت سائر المنازؿ لـ تكف حاجا إل ببموغ الموقؼ ،وصدؽ -رحمو اهلل.
الجواب :ل ،يقوؿ  :لو قَط َ
ِ
صوف في َمسؾ القمب ُينبو ريحوُ عمى حاممو" ،فاإلخالص ل يحتاج
وتأمؿ قولو قبمو" :اإلخالص م ْسؾ َم ُ

منؾ إلى إظيار ،ول يحتاج منؾ إلى إعالـ لمناس أنؾ مخمص ،وانما يظير ذلؾ في حركات اإلنساف،

وسكناتو ،وتظير آثاره عمى العبد.

وأما الذي يتصنع لمناس ،ويسعى إلعالميـ بعممو ،وصالح قمبو ،وما إلى ذلؾ فالواقع أنو ُيحطـ

اإلخالص في قمبو ،ول يزيده ذلؾ إل َشيناً في قموب الخمؽ ،واهلل المستعاف.

فبيذا نعمـ :أف اإلخالص ىو عمود العمؿ ،وىو سنامو؛ ألف العامؿ بدوف إخالص كادح متعب نفسو ،ل
ِ ِ
أجر لو ،واهلل -عز وجؿ -يقوؿِ :
ورا} [سورة الفرقاف،]ٕٖ:
{وقَد ْم َنا إِلَى َما َعممُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْم َناهُ َى َب ا
َ
اء َم ْنثُ ا
(ٕٔ)
والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ في الحديث المشيور(( :إنما األعماؿ بالنيات. ))...
عمال،
س ُن َع َم اال} [سورة ىود ،]ٚ:ولـ يقؿ :ليبموكـ أيكـ أكثر ً
واهلل يقوؿ -جؿ جاللو ...{ :-لِ َي ْبمُ َو ُك ْم أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
فميست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالصواب مع حسف القصد ،وليذا قاؿ الفضيؿ بف عياض -رحمو اهلل -
س ُن
تعميقاً عمى ىذه اآلية في بياف معنى{ :أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
أخمصو وأصوبو؟ قاؿ" :إف العمؿ إذا كاف خالصاً

َع َم اال} قاؿ" :أخمصو وأصوبو" ،قالوا :يا أبا عمي ما
ولـ يكف صواباً لـ يقبؿ ،واذا كاف صواباً ولـ يكف

خالصاً لـ يقبؿ حتى يكوف خالصاً صواباً ،والخالص :أف يكوف هلل ،والصواب :أف يكوف عمى السنة ،ثـ

ٓٔ  -الروح (ص.)ٕٕٚ :
ٔٔ  -انظر :مفتاح األفكار لمتأىب لدار القرار (ٕ ،)ٕٚ/وموارد الظمآف لدروس الزماف (ٗ ،)ٙٙ/والمدىش (ص.)ٗٔٛ:
ٕٔ  -أخرجو البخاري ،باب بدء الوحي ،كيؼ كاف بدء الوحي إلى رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-برقـ (ٔ) ،ومسمـ،
كتاب اإلمارة ،باب قولو -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-إنما األعماؿ بالنية)) ،وأنو يدخؿ فيو الغزو وغيره مف األعماؿ ،برقـ
(.)ٜٔٓٚ

ش ِر ْك ِب ِعب َ ِ ِ
ِ
ِ
َح ادا} [سورة الكيؼ.)ٖٔ("]ٔٔٓ:
صالِ احا َوَل ُي ْ
قرأ{ :فَ َم ْن َك َ
ادة َرِّبو أ َ
َ
اء َرِّبو َف ْم َي ْع َم ْل َع َم اال َ
ان َي ْر ُجوا لقَ َ
ويقوؿ ابف القيـ -رحمو اهلل" :-العمؿ بغير إخالص ول اقتداء كالمسافر يمأل جرابو رمالً ينقمو ول
ينفعو"(ٗٔ) ،فيو ليس لو مف ىذا الجراب وىذا الحمؿ إل التعب ،فمف حمؿ التراب عمى ظيره فإف ذلؾ ل
ينفعو؛ ألنو ل نفع فيو.

ويقوؿ ابف حزـ مبيناً ىذا المعنى" :النية :سر العبودية ،وىي مف األعماؿ بمنزلة الروح مف الجسد ،ومحاؿ
أف يكوف في العبودية عمؿ ل روح فيو؛ إذ ىو بمنزلة الجسد الذي ل روح فيو ،وىو جسد خراب"(٘ٔ).

وىذا األحنؼ بف قيس -رحمو اهلل تعالى -يقوؿ في حكمة بميغة" :رأس األدب آلة المنطؽ ،ل خير في

قوؿ بال فعؿ ،ول في منظر بال مخبر ،ول في ماؿ بال جود ،ول في صديؽ بال وفاء ،ول في فقو بال
ورع ،ول في صدقة بال نية"( ،)ٔٙواف شئت فقؿ :ول عمؿ بال نية .

يحاسب عمى أعمالو،
الثاني :أنو ل سبيل إلى الخالص والنفكاك من التبعات إل باإلخالص :فاإلنساف
َ
ويحاسب عمى نياتو واراداتو ،واذا ُنصبت الموازيف ،ووضعت الصحؼ أبصر العبد بعد ذلؾ عممو ،وعرؼ
َ

حالو ومنزلتو عند اهلل -عز وجؿ ،-يقوؿ شمس الديف ابف القيـ -رحمو اهلل" :-ما مف فعمة واف صغرت
إل ينشر ليا ديواناف :لِ َـ؟ وكيؼ؟ ،أي :لـ فعمت؟ ،وكيؼ فعمت؟.
فاألوؿ :سؤاؿ عف عمة الفعؿ ،وباعثو وداعيو :ىؿ ىو حظ عاجؿ مف حظوظ العامؿ ،وغرض مف
أغراض الدنيا مف حب المدح مف الناس ،أو خوؼ ذميـ ،أو استجالب محبوب عاجؿ ،أو دفع مكروه

عاجؿ؟ ،أـ الباعث عمى الفعؿ القياـ بحؽ العبودية ،وطمب التودد والتقرب إلى الرب -سبحانو وتعالى،-
وابتغاء الوسيمة إليو؟ ،ومحؿ ىذا السؤاؿ أنو :ىؿ كاف عميؾ أف تفعؿ ىذا الفعؿ لمولؾ ،أـ فعمتو لحظؾ

وىواؾ؟

والثاني :سؤاؿ عف متابعة الرسوؿ -عميو الصالة والسالـ -في ذلؾ التعبد :أي ىؿ كاف ذلؾ العمؿ مما

شرعتو لؾ عمى لساف رسولي ،أـ كاف عمالً لـ أشرعو ولـ أرضو؟

فاألوؿ :سؤاؿ عف اإلخالص ،والثاني :عف المتابعة ،فإف اهلل سبحانو ل يقبؿ عمالً إل بيما.

فطريؽ التخمص مف السؤاؿ األوؿ :بتجريد اإلخالص ،وطريؽ التخمص مف السؤاؿ الثاني :بتحقيؽ
المتابعة وسالمة القمب مف إرادة تعارض اإلخالص ،وىوى يعارض التباع ،فيذه حقيقة سالمة القمب

ضمنت لو النجاة والسعادة"(.)ٔٚ
الذي ُ
وليذا كاف معروؼ الكرخي -رحمو اهلل -يحث نفسو دائماً ،ويردد عمييا" :يا نفس أخمصي تتخمصي"(.)ٔٛ
ٖٔ  -انظر :حمية األولياء وطبقات األصفياء (.)ٜ٘ /ٛ
ٗٔ  -الفوائد لبف القيـ (ص.)ٜٗ :

٘ٔ  -انظر :مدارج السالكيف (ٕ.)ٔٓٚ /
 - ٔٙتاريخ دمشؽ لبف عساكر (ٕٗ.)ٖٖٜ /
 - ٔٚإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف (ٔ.)ٛ /
 - ٔٛإحياء عموـ الديف (ٗ.)ٖٚٛ /

الثالث :منزلة اإلخالص من الدين وأىميتو:
مف األمور الدالة عمى أىمية اإلخالص وعظيـ منزلتو أنو حقيقة اإلسالـ الذي بعث اهلل -عز وجؿ -بو
المرسميف -عمييـ الصالة والسالـ -كما قاؿ الشيخ تقي الديف ابف تيمية -رحمو اهلل" :-إذ اإلسالـ ىو
شرَكاء متَ َ ِ
ِ ِ
{ضر َ َّ
سمَ اما
س َ
ون َو َر ُج اال َ
شاك ُ
الستسالـ هلل ل غيره كما قاؿ اهلل تعالىَ َ :
ب الم ُو َمثَاال َر ُج اال فيو ُ َ ُ ُ
ِ
ستَ ِوَي ِ
ان َمثَاال} [الزمر ،]ٕٜ:فمف لـ يستسمـ هلل فقد استكبر ،ومف استسمـ هلل ولغيره فقد أشرؾ،
ل َر ُج ٍل َى ْل َي ْ
وكؿ مف الكبر والشرؾ ضد اإلسالـ ،واإلسالـ ضد الشرؾ والكبر"(.)ٜٔ

والرابع :مما يدؿ عمى أىميتو أنو الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا ،وبو قواـ األمة ،اهلل ما فطر الناس

عمى الرياء ،وعمى المقاصد السيئة ،وعمى الشرؾ باهلل -عز وجؿ ،-إنما فطرىـ عمى التوحيد ،ول شؾ أف

اإلخالص ىو التوحيد ،مر عمر بف الخطاب -رضي اهلل تعالى عنو -عمى معاذ بف جبؿ فسألو :ما قواـ
ىذه األمة؟ فقاؿ معاذ" :ثالث وىف المنجيات :اإلخالص وىو الفطرةِ ،
ت المَّ ِو الَّ ِتي فَطَر َّ
اس
{ف ْط َر َ
الن َ
َ
َعمَ ْي َيا} [الروـ ،]ٖٓ:والصالة وىي الممة ،والطاعة وىي العصمة ،فقاؿ عمر -رضي اهلل تعالى عنو:-
صدقت"(ٕٓ).

ومف ىنا نعمـ شأف اإلرادات والمقاصد والنيات وخطرىا وعظيـ أثرىا وشأنيا وليذا قاؿ يحيى بف أبي

كثير -رحمو اهلل تعالى" :-تعمموا النية فإنيا أبمغ مف العمؿ"(ٕٔ)! وذلؾ ألنيا تبمغ بصاحبيا ما ل يبمغو
عممو كما يأتي -إف شاء اهلل.

ويقوؿ ابف أبي جمرة -وىو أحد شراح الصحيح" :-وددت أنو لو كاف مف الفقياء مف ليس لو شغؿ إل أف
يعمـ الناس مقاصدىـ في أعماليـ ،ويقعد في تدريس أعماؿ النيات ليس إل ،فإنو ما أُتي عمى كثير مف

الناس إل مف تضييع ذلؾ"(ٕٕ).

ابعا :اإلخالص في الكتاب والسنة:
را
كثير تارة يأمر اهلل -عز وجؿ -بو كقولو{ :فَ ْادعوه م ْخمِ ِ
ين
اإلخالص يذكر في كتاب اهلل -عز وجؿ -اً
ص َ
ُ ُ ُ
ُمروا إَِّل لِيعب ُدوا المَّ َو م ْخمِ ِ
ِ
ين
ص َ
لَ ُو الد َ
َ ُْ
ِّين} [غافر ،]ٙ٘:وتارة يخبر أنو دعاء اهلل -عز وجؿ -لخمقوَ :
{و َما أ ُ
ُ
اد المَّ ِو ا ْلم ْخمَ ِ
ين * أُولَ ِئ َك
ِّين} [البينة ،]٘:وتارة يخبر أف الجنة ل تصمح إل ألىمو كما قاؿ{ :إَِّل ِع َب َ
ص َ
لَ ُو الد َ
ُ
ون * ِفي ج َّن ِ
ق معمُوم * فَو ِ
ات َّ
الن ِع ِيم} [الصافات ،]ٖٗ-ٗٓ:وتارة يخبرنا في مواضع
اك ُو َو ُى ْم ُم ْك َرُم َ
َ
َ
لَ ُي ْم ِرْز ٌ َ ْ ٌ
اد َك ِم ْن ُي ُم
أنو لف ينجو مف شرؾ إبميس إل مف كاف مخمصاً هلل -عز وجؿ ،-كما قاؿ{ :إَِّل ِع َب َ
ا ْلم ْخمَ ِ
ين} [الحجر ،]ٗٓ:بعدما توعد أنو سيضؿ الخمؽ أجمعيف ،ويستغوييـ ويستيوييـ بوساوسو وخواطره
ص َ
ُ
واضاللو وتزيينو ،وعف أبي أمامة الباىمي -رضي اهلل تعالى عنو -قاؿ :جاء رجؿ إلى النبي -صمى اهلل
عميو وسمـ -فقاؿ :أرأيت رجالً َغ َاز يمتمس األجر والذكر؟ -يعني يريد األجر مف اهلل -عز وجؿ -ويريد
 - ٜٔمجموع الفتاوى (ٓٔ.)ٔٗ /
ٕٓ  -أخرجو معمر بف راشد في جامعو ،برقـ ( ،)ٕٜٓٙٛوالبييقي في شعب اإليماف ،برقـ (ٓ٘ٗ.)ٙ
ٕٔ  -أخرجو أبو نعيـ في حمية األولياء وطبقات األصفياء (ٖ.)ٚٓ /
ٕٕ  -المدخؿ لبف الحاج (ٔ.)ٙ /

أف يذكر يقاؿ :فالف مجاىد -ما لو؟ فقاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ل شيء لو)) ،فأعاد ثالث
مرات يقوؿ لو رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ل شيء لو)) ،ثـ قاؿ(( :إف اهلل ل يقبؿ مف العمؿ
إل ما كاف لو خالصاً وابتغي بو وجيو))(ٖٕ) ،وىو حديث حسف اإلسناد.

وجاء مف حديث أبي ىريرة -رضي اهلل تعالى عنو ،-عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أنو قاؿ(( :قاؿ

اهلل -تبارؾ وتعالى :-أنا أغنى الشركاء عف الشرؾ ،مف عمؿ عمالً أشرؾ معي فيو غيري تركتو
وشركو))(ٕٗ) ،أخرجو مسمـ.

فاألعماؿ التي تختمط فييا اإلرادات ،ويتمفت صاحبيا يمنة ويسرة يريد مف اهلل ويريد ما عند المخموقيف ىذه

اهلل غني عنيا ،ول يعبأ بيا ،ول يقيـ ليا وزناً.

وجاء مف حديث أبي ىريرة مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -ما يبيف أف محؿ نظر اهلل -عز

وجؿ -إلى قمب العبد ،وىو محؿ اإلخالص والقصد والنية ،كما في قولو -عميو الصالة والسالـ(( :-إف
اهلل ل ينظر إلى صوركـ وأموالكـ ،ولكف ينظر إلى قموبكـ وأعمالكـ))(ٕ٘) ،أخرجو مسمـ في صحيحو.

وحديث(( :إنما األعماؿ بالنيات ،)ٕٙ())...شاىد واضح في الدللة عمى ىذا المعنى ،ونحف لو أردنا أف
نستقصي اآليات واألحاديث التي تدؿ عمى أىمية اإلخالص ومنزلتو وعظيـ أثره ما كفى لستيعابيا ىذا

المجمس ،بؿ ول مجالس ،ويكفي مف القالدة ما أحاط بالعنؽ.
خامس ا :مراتب اإلخالص:

يمكف أف نقوؿ :إف العمؿ الذي يكوف خالصاً مقبولً عمى مرتبتيف اثنتيف إحداىما أعمى مف األخرى:

األولى :وىي أف يتمحض القصد إلرادة وجو اهلل -عز وجؿ ،-وما عنده مف الثواب والجزاء ،ول يمتفت
العبد إلى شيء آخر واف كاف مباحاً ،فيو يجاىد يريد ما عند اهلل فقط ،ل يريد الغنيمة فضالً عف المقاصد
السيئة كالرياء والسمعة ،وىو يصوـ يريد ما عند اهلل -عز وجؿ -ول يمتفت إلى أمر يجوز اللتفات إليو
كتخفيؼ الوزف ،أو تحصيؿ صحة البدف ،أو ِ
الحمية ،أو ما إلى ذلؾ ،وكالذي يمشي إلى المسجد؛ ليكثر

الخطا التي يتقرب بيا إلى موله ،ل يمتفت إلى معنى آخر ،وىو أف ينشط بدنو ،وأف يتقوى ىذا البدف
وانما يمتفت إلى المعنى األوؿ فقط ،فيذا أعمى المراتب.

المرتبة الثانية -والعمؿ يكوف فييا مقبولً إل أنو دوف األولى :-وىي أف يقصد وجو اهلل -عز وجؿ-

بالعمؿ ،ولكنو يمتفت إلى معنى يجوز اللتفات إليو كالذي يحج يريد وجو اهلل -عز وجؿ -ويريد أيضاً
ض اال ِم ْن َرِّب ُك ْم}
اح أ ْ
َن تَ ْبتَ ُغوا فَ ْ
س َعمَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
التجارة ،فيذا ل مانع منو ،واهلل -عز وجؿ -يقوؿ{ :لَ ْي َ
ٖٕ  -أخرجو النسائي ،كتاب الجياد ،باب مف غ از يمتمس األجر والذكر ،برقـ (ٖٓٗٔ) ،وحسنو األلباني في صحيح
الجامع ،برقـ (.)ٔٛ٘ٙ

ٕٗ  -أخرجو مسمـ ،كتاب الزىد والرقائؽ ،باب مف أشرؾ في عممو غير اهلل ،برقـ (٘.)ٕٜٛ
ٕ٘  -أخرجو مسمـ ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب تحريـ ظمـ المسمـ ،وخذلو ،واحتقاره ودمو ،وعرضو ،ومالو ،برقـ
(ٗ.)ٕ٘ٙ
 - ٕٙتقدـ تخريجو.

[البقرة ،]ٜٔٛ:والمعنى أف تبتغوا فضال مف ربكـ أي :بالتجارة في مواسـ الحج ،وكالذي يحج ألنو يحمؿ
معو طائفة مف الحجاج يأخذ منيـ أجرة عمى ذلؾ ،فيذا يريد وجو اهلل -عز وجؿ ،-ويريد ىذا المغنـ

العاجؿ فحجو صحيح ،ولكف مرتبتو دوف األوؿ ،دوف الذي ذىب إلى الحج ل يريد إل ما عند اهلل،
وكالذي يصوـ لوجو اهلل -عز وجؿ -وىو يستحضر في نفسو معنى آخر وىو أف يصح بدنو ،وكالذي

يحضر لصالة الجماعة تمبية ألمر اهلل -عز وجؿ -وطاعة وعبودية لو ،ويمتفت إلى معنى آخر يجوز

اللتفات إليو وىو أف تثبت عدالتو وأف تقبؿ شيادتو؛ ألف الذي ل يحضر مع الجماعة ل تثبت لو عدالة،

ول تقبؿ لو شيادة ،ول شؾ أف المسمـ مطالب بتحصيؿ األمور التي تثبت بيا عدالتو ،فيذا غير الرياء

والسمعة ،فيذا أمر يجوز اللتفات إليو لكف مف نظر إلى ىذا المعنى فيو دوف األوؿ.

إذف ىما مرتبتاف :أف يتمحض القصد لوجو اهلل -عز وجؿ ،-وأف يريد وجو اهلل ويمتفت إلى معنى آخر،
ىذه مراتب ودرجات المخمصيف الذيف يقبؿ اهلل -عز وجؿ -أعماليـ ،ول تتكدر بشيء مف اإلشراؾ.

سادس ا صعوبة اإلخالص:

اإلخالص أييا اإلخواف واألخوات أمر عسير شاؽ عمى النفس ،صعب عمييا ،يحتاج صاحبو إلى مجاىدة

عظيمة ،ويحتاج العبد معو إلى مراقبة لمخطرات ،والحركات ،والواردات التي ترد عمى قمبو ،ويحتاج إلى

كثرة التضرع إلى اهلل -عز وجؿ -كما سيأتي ذكره عند الكالـ عمى األمور التي يستجب بيا اإلخالص،
يقوؿ أويس القرني -رحمو اهلل -وىو مف ىو" :-إذا قمت فادع اهلل أف يصمح لؾ قمبؾ ونيتؾ فمف تعالج

شيئا أشد عميؾ منيما"( !)ٕٚأويس القرني تعرفونو ىو الذي أوصى النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -عمر بف
ً
الخطاب أف يطمب منو أف يدعو لو ،وأخبره أنو يأتي في أمداد اليمف ،وذكر لو صفتو ،فكاف عمر يترقب
ويتحرى حتى عثر عميو ،فكممو ،وسألو حتى استيقف أنو ىو فطمب منو أف يدعو لو ،ثـ بعدىا اختفى

أويس فمـ ُيعرؼ لو أثر بعد ذلؾ( ،)ٕٛاختفى لشدة إخالصو لما انكشؼ أمره خشي أف يتعمؽ الناس بو،
وأف يثنوا عميو ويطروه ،وأف يتتبعوا آثاره يطمبوف منو الدعاء ،أو يطمبوف منو أف يستغفر ليـ ،وما إلى

ذلؾ ،فاختفى في أجناد المسمميف وخرج غازياً في سبيؿ اهلل -عز وجؿ ،-ولـ يوقؼ عميو بعدىا ،ومع

شيئا أشد عميؾ منيا" ،يعني النية.
ذلؾ يقوؿ" :لف تعالج ً

ويقوؿ يوسؼ بف أسباط -رحمو اهلل" :-تخميص النية مف فسادىا أشد عمى العامميف مف طوؿ

()ٕٜ
كثير في مراقبة
الجتياد"  ،قد يستطيع العبد أف يجاىد سنوات متواصمة ولكنو قد يعجز كثي اًر أو يتعب اً

خطراتو وما يرد عمى قمبو مف المقاصد والنيات ،والواردات التي تقع في ىذا القمب ،قد يستطيع اإلنساف أف

يركع ويسجد ليالً طويالً وأف يصوـ النيار ،ولكنو يصعب عميو أف يضبط قصده وأف يتمحض ىذا القصد

لوجو اهلل -عز وجؿ ،-وقد يسأؿ البعض :لماذا كانت ىذه الصعوبة؟ ولماذا كانت ىذه المشقة في إكسير
 - ٕٚصفة الصفوة (ٕ.)ٖٔ /

 - ٕٛأخرجو مسمـ ،كتاب فضائؿ الصحابة -رضي اهلل تعالى عنيـ ،-باب مف فضائؿ أويس القرني -رضي اهلل عنو،-
برقـ (ٕٕٗ٘).
 - ٕٜانظر :جامع العموـ والحكـ (ٔ.)ٜٙ /

العبادة وفي سر القبوؿ وىو اإلخالص؟ ،لماذا كاف بيذه المشقة؟ ولماذا احتاج إلى ىذه المجاىدة الكبيرة
الطويمة حتى آخر المحظات حينما يفارؽ اإلنساف ىذه الحياة؟

أقوؿ :ذلؾ ألمور:

أوليا :أف اإلخالص ل نصيب لمنفس فيو ،كثير مف األمور التي لمنفس فييا حظ عاجؿ قد ل تضطرب
عمى اإلنساف فييا النية ،وانما يحصؿ بغيتو بمجرد تعاطييا مف ألواف المذات ،أما اإلخالص فاإلنساف

يجرد نفسو ويجرد قصده مف كؿ إرادة والتفات ،ل يمتفت إلى حظ عاجؿ يرجع إلى ىذه النفس ،ل يريد مف
الناس أف يقربوه ،أو يكرموه ،أو يعظموه ،أو أف يسمعوا عف عممو الصالح فيطروه عمى ىذا العمؿ ،ىو ل

عسير عمييا.
يريد ىذا ،فال حظّ لمنفس فيو وبالتالي كاف ذلؾ
اً

األمر الثاني :وىو أف الخواطر التي ترد عمى القمب ل تتوقؼ ،وكما ذكرت لكـ في المرة السابقة أف القمب

يقاؿ لو :الفؤاد؛ لكثرة تفؤده ،أي :لكثرة توقده بالواردات واألفكار والخواطر ،وكذلؾ قيؿ لو :القمب؛ لكثرة

فأمر بيذه المثابة يصعب عمى العبد أف يالحقو ،وأف يضبطو في
تقمبو ،فيو كثير التقمب عمى صاحبوٌ ،
كؿ لحظة مف لحظاتو ،وفي كؿ حركة مف حركاتو ،وليذا يقوؿ اإلماـ الكبير سفياف الثوري -رحمو اهلل

عمي مف نيتي ،إنيا تتقمب
تعالى -وىو مف ىو في العبادة واإلخالص يقوؿ " :ما عالجت ً
شيئا أشد ّ
عمي"(ٖٓ).
ّ
إسقاط الرياءِ
ِ
ٍ
أعز شيء في الدنيا اإلخالص ،وكـ أجتيد في
ويقوؿ يوسؼ بف الحسيف -رحمو اهللّ " :-

وكأنو ينبت فيو عمى لوف آخر"(ٖٔ) ،يقوؿ :أجاىده مف ىذه الناحية وأسد ىذا الباب وينبت لي
عف قمبيّ ،
المكدى
مف ناحية أخرى ،قد يثني عميو بعض الناس ثـ يقوؿ :مف أنا؟ ما مني شيء ،وليس لي شيء ،أنا ُ
المكدي وىو يتكمـ ينقدح في قمبو إبراز جانب وىو التواضع واإلخبات ،وعدـ اللتفات إلى النفس وأنو
وابف ُ
ليس مف أىؿ العجب ،قد يتكمـ العبد يقوؿ :البارحة في ساعة متأخرة مف السحر سمعت كذا وكذا وكذا ثـ
يقوؿ :لكني لـ أكف في قياـ ،وانما قمت لحاجة ،ىذا يطرد اإلخالص كما قاؿ الصحابي لما قاؿ" :مف

أما إني لـ أكف في صالة ولكني لدغت"(ٕٖ) ،فيذا قاليا خالصاً مف
رأى منكـ الكوكب البارحة؟ ،فقاؿ :أناَ ،
خالصا فينقدح لو وىو يقوليا معنى وىو أنو يريد أف ُيظير نزاىتو عف الرياء،
قمبو ،لكف اإلنساف قد يقوليا
ً
فأمر بيذه المثابة كيؼ نستطيع أف نضبطو في كؿ لحظة مف لحظاتنا،
ليقوؿ لمناس :لست مف المرائيفٌ ،
وفي كؿ حركة مف حركاتنا؟ ،اإلنساف قد يذكر أشياء مف جيود طيبة ،ومشاريع خيرة ،والمقاـ قد يفيـ منو
السامع أنو ىو الذي قاـ بيا ثـ يستدرؾ يقوؿ :عمماً بأف ىذه األمور ليس لي منيا شيء ولـ أصنع منيا

شيئا ،ىذا كالـ جيد ليدفع عف نفسو ،لكف قد ينقدح في نفسو وىو يقوؿ ىذا الكالـ أمر آخر يفسد عميو
ً
وىو أنو يبرىف عمى صحة قصده ،ول أعني بذلؾ إطالقًا أف مف قاؿ ذلؾ أنو متيـ أبداً ،لكني أريد أف
ٖٓ  -انظر :حمية األولياء وطبقات األصفياء ( ،)٘ /ٚوسير أعالـ النبالء ( ،)ٕ٘ٛ /ٚوجامع العموـ والحكـ (ٔ.)ٜٙ /
ٖٔ  -جامع العموـ والحكـ (ٔ.)ٛ٘ /

ٕٖ  -أخرجو مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب الدليؿ عمى دخوؿ طوائؼ مف المسمميف الجنة بغير حساب ول عذاب ،برقـ
(ٕٕٓ).

أقوؿ :إف شأف اإلخالص شأف كبير يحتاج إلى معاناة طويمة مدتيا العمر بكاممو ،وىذه المجاىدة ل ينفؾ
عنيا العبد بحاؿ مف األحواؿ ،فتحتاج إلى بصر نافذ في خطراتو وحركاتو وسكناتو.

سبب صعوبة اإلخالص :ىو ما ُجبؿ عميو اإلنساف مف حب الشيوات ،فاهلل -عز وجؿ-
وأمر ثالث ّ
الذ َى ِب وا ْل ِفض ِ
طرِة ِم َن َّ
ين وا ْلقَ َن ِ
ِ
الن ِ
ب َّ ِ ِ
{زِّي َن لِ َّمن ِ
اط ِ
َّة َوا ْل َخ ْي ِل
اس ُح ُّ
يقوؿُ :
َ
ساء َوا ْل َبن َ َ
الش َي َوات م َن ِّ َ
ير ا ْل ُمقَ ْن َ َ
ا ْلمس َّوم ِة و ْالَ ْنعاِم وا ْلحر ِث َذلِ َك متَاعُ ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْن َيا} [آؿ عمراف ،]ٔٗ:ماذا ذكر اهلل -عز وجؿ -بيذه اآلية؟،
ََ
ُ َ َ َ َ َ َْ
َ

إلي مف دنياكـ
ذكر أعظـ المذات وأعظـ الشيوات :النساء ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿُ ( :
(حبب ّ
النساء والطيب))(ٖٖ) ،فذكر النساء وذكر البنيف؛ ألف اإلنساف يتقوى بيـ ويفتخر بيـ ويعتز ويتزيف بيـ في
الذ َى ِب وا ْل ِفض ِ
طرِة ِم َن َّ
المجالس{ ،وا ْلقَ َن ِ
اط ِ
َّة} [آؿ عمراف ]ٔٗ:األمواؿ ،الثروة والمراكب الجميمة،
َ
َ
ير ا ْل ُمقَ ْن َ َ
ِ
ِ
س َّو َمة َو ْالَ ْن َع ِام َوا ْل َح ْرث} [آؿ عمراف ]ٔٗ:ىذه األمور الخمسة المراكب والحروث وما يتبعيا مف
{وا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ
َ
األنعاـ فيذه مف أعظـ الزينة في الحياة الدنيا ،ومف أعظـ ما تطمح إليو نفوس الناس مف ىذا الحطاـ،

ولكف الشيوات ل تقتصر عمى ذلؾ ،والنفوس ل تتعمؽ بيذا وحده ،وانما ىناؾ أمور خفية أعظـ مف ىذا

لربما بذؿ العبد مالو بؿ بذؿ نفسو فضالً عف مراكبو وحروثو مف أجؿ أف يحصؿ شيوة أكبر وأعظـ ،ولذة

كر ،وىي لذة الرياسة والشيرة والمنزلة في قموب الخمؽ ،والمحمدة في نفوسيـ ،ىذه لذة تبذؿ
لربما أورثتو س ًا
في سبيميا األمواؿ لربما أنفؽ الرجؿ مالو مف أجؿ أف يقاؿ -كما سيأتي :-ىو جواد ،ولربما قاتؿ قتاؿ

األبطاؿ فمات ،كؿ ذلؾ ليقاؿ :فالف شجاع ،ولربما قدـ اإلنساف حرثو ومراكبو مف أجؿ أف يقاؿ :جواد،

وخطر مف لذة الحرث والوقاع ،ومف لذة جمع الماؿ وتحصيمو،
ًا
فيذه المذة الخفية ىي أعظـ وأشد فتنة
ولذلؾ تجدوف الرجؿ لربما ترؾ ىذه المذات جميعاً في سبيؿ تحصيؿ لذة أخرى وىي لذة الرياسة ،كاف
احدا في السنة؛ ألف ىمتو -في زعمو -قد تعمقت بما ىو
يوما و ً
بعض األمراء أو المموؾ ل يطأ امرأتو إل ً
أكبر مف ذلؾ وىو تحصيؿ الممؾ ،فيو ل يتفرغ لمعافسة ىذه الشيوات.

وآخر وىو ممف أسس ممكاً في األندلس قُدمت لو جارية ىي غاية في الجماؿ فنظر إلييا وقاؿ :إنؾ
لجميمة حسناء ،ولكف نفسي تطمح إلى أمر آخر ،فأىداىا إلى بعض أصحابو وأعوانو ،لحظ كيؼ ىؤلء

تخموا عف مثؿ ىذه الممذات -التي ل يطيؽ كثير مف الناس التخمي عنيا -في سبيؿ تحصيؿ ىذه المذة؛

وليذا يقوؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ما مف ذئباف جائعاف أرسال عمى غنـ ،)ٖٗ())..وذكر حب

الرياسة والتطمع إلى الناس وطمب المحمدة ،وبعض العمماء ذكر سر ذلؾ؛ ألنو كما عبر بعض السمؼ

آخر ما يخرج مف رءوس الصالحيف حب الرياسة ،فقد تجد الرجؿ يطيؿ الصالة بالميؿ ويكثر الصوـ
ٖٖ  -أخرجو النسائي ،كتاب عشرة النساء ،باب حب النساء ،برقـ ( ،)ٖٜٖٜوفي الكبرى ،برقـ ( ،)ٖٛٛٙوأحمد في

المسند ،برقـ (ٖ ،)ٕٕٜٔوقاؿ محققوه" :إسناده حسف" ،وابف نصر المروزي في تعظيـ قدر الصالة ،برقـ (ٕٕٖ) ،والبييقي

في السنف الكبرى ،برقـ (ٖٗ٘ٗٔ) ،وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقـ (ٕٖٗٔ).
ٖٗ  -أخرجو الترمذي ،أبواب الزىد عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-برقـ ( ،)ٕٖٚٙوالنسائي في الكبرى ،برقـ
( ،)ٜٔٔٚٙوأحمد في المسند ،برقـ (ٗ ،)ٔ٘ٚٛوقاؿ محققوه" :إسناده صحيح" ،وصححو األلباني في صحيح الجامع،
برقـ (ٕٓ.)٘ٙ

بالنيار ،ويتعفؼ عف أمواؿ الناس ،وعف ظمميـ فإذا نوزع الرياسة وقؼ وتصدى لمف نازعو إياىا(ٖ٘)،
عسير عمى النفس.
اً
فيذه األمور التي ُجبمنا عمييا تؤثر ىذا األثر وىو صعوبة اإلخالص ،فيكوف شديداً
سابعا :ثمرات اإلخالص وآثاره السموكية:
ىذه اآلثار عمى قسميف:

-

آثار تحصؿ لمعبد عف قريب ،فتعجؿ لو في دنياه.

وآثار تؤجؿ فيجد ذلؾ في آخرتو.

أما اآلثار المعجمة لإلخالص فيي كثيرة جدا منيا:
أولً :وىو أَجمّيا وأعظميا :أف اإلخالص إكسير األعماؿ الذي إذا ُوضع عمى أي عمؿ -ولو كاف مف
المباحات والعادات -حولو إلى عبادة وقربة ،فإذا قاـ العبد بشيء مف األمور المباحة :كالنوـ ،أو األكؿ،
أو الشرب ،أو المشي ،أو غير ذلؾ ،يريد بو التقرب إلى اهلل -عز وجؿ ،-كأف يقوي بدنو؛ ليجاىد في

سبيؿ اهلل ،وكأف يناـ في النيار مف أجؿ أف يقوـ الميؿ ،وكأف يأكؿ؛ ليتقوى عمى الطاعة ،فكؿ ذلؾ يكوف

عبادة في حقو؛ وليذا كاف السمؼ كما قاؿ زبيد اليامي -رحمو اهلل" :-إني ألحب أف تكوف لي نية في كؿ

شيء حتى في الطعاـ والشراب"(.)ٖٙ

ثانياً :مف ثمرات اإلخالص العاجمة :أف العمؿ بو يكثر ويتعاظـ ،ولو كاف العمؿ بالجوارح قميالً إذا ُوجد

معو اإلخالص فإف العمؿ يعظـ ،ويكوف ارجحاً؛ ألف اهلل -عز وجؿ -ينميو لمعبد ،ويجازى عبده المخمص

بتكثير فعمو حتى إنو ليجد ذلؾ العمؿ يوـ القيامة فوؽ ما يحتسب ،ويبارؾ في ىذا العمؿ ،تجد بعض

الناس لو أعماؿ محدودة ومشاريع لربما كانت صغيرة في عيف أصحاب اليمـ العالية ،ثـ إذا نظرت بعد

حيف تجد أف اهلل -عز وجؿ -أوقع فيو ألواف البركات بسبب ىذه األعماؿ القميمة التي يعمميا بحركة

بطيئة ،عمؿ قميؿ لكف ُوجدت فيو النية ،فنفع اهلل -عز وجؿ -بو ،وصار لو مف اآلثار الحميدة مال يقادر
قدره ،وليذا يقوؿ ابف المبارؾ -رحمو اهللُ " :-رب عمؿ صغير تكثره النية ،وُرب عمؿ كثير تصغره

النية"(.)ٖٚ

لربما قاـ اإلنساف بمشروع صغير بنية صحيحة ،فينفع اهلل -عز وجؿ -بو ،ولربما قاـ آخر بمشروع كبير،

أحد ينتفع بيذا العمؿ ،وليذا كاف
وصرؼ عميو أموالً طائمة ،ولكف اهلل -عز وجؿ -لـ يبارؾ فيو ،ولـ يكد ٌ
بعض السمؼ يوصي إخوانو بيذا اإلخالص ،وتصحيح النيات ،يقوؿ أحدىـ لصاحبو" :أخمص النية في

أعمالؾ يكفؾ القمي ُؿ مف العمؿ"(.)ٖٛ

ٖ٘  -قاؿ الزىري رحمو اهلل" :ما رأينا الزىد في شيء أقؿ منو في الرياسة ،نرى الرجؿ يزىد في المطعـ والمشرب والماؿ،
فإذا نوزع الرياسة حامى عمييا وعادى" .مختصر منياج القاصديف (ص)ٕٜٓ :

 - ٖٙجامع العموـ والحكـ (ٔ.)ٙٛ /
 - ٖٚسير أعالـ النبالء (.)ٗٓٓ /ٛ
 - ٖٛأخرجو أبو نعيـ في حمية األولياء (ٔ ،)ٕٗٗ /وابف أبي حاتـ في تفسيره (ٗ ،)ٜٜٔٓ /برقـ (ٕ ،)ٙٔٙوابف كثير
في تفسيره (ٕ.)ٕٗٗ /

ِ
ِ
يب ُي ْم
واهلل -عز وجؿ -قد أخبرنا عف المجاىديف الصادقيف قاؿَ { :ذل َك ِبأ ََّن ُي ْم َل ُيص ُ
ِ
س ِب ِ
ون ِم ْن َع ُد ٍّو َن ْي اال إَِّل
ون َم ْو ِط ائا َي ِغيظُ ا ْل ُكفَّ َار َوَل َي َنالُ َ
يل المَّ ِو َوَل َيطَ ُئ َ
ص ٌة في َ
َم ْخ َم َ
صالِ ٌح[ }...سورة التوبة ،]ٕٔٓ:فأعماؿ المجاىديف ل يكتب منيا ما زاولوه عند مواجية العدو فقط ،وانما
َ
ب َوَل
صٌ
ظَ َمأٌ َوَل َن َ
ِ
ب لَ ُي ْم ِب ِو َع َم ٌل
ُكت َ

يكتب ليـ كؿ عمؿ عمموه بمجرد الخروج مف بيوتيـ ،بؿ يكتب لممجاىد إعداده لطعامو وشرابو ،ويكتب لو

يمؽ عدوا ،ولو لـ يشير سالحاً في وجو
نومو ،ويكتب لو مشيو ،ويكتب لو كؿ شيء زاولو وعممو ،ولو لـ َ
عدو ،كؿ ذلؾ يكتب لو عند اهلل -عز وجؿ ،-جوعيـ يكتب ليـ ،وعطشيـ يكتب ليـ ،وجراحيـ تكتب
ليـ ،ونفقاتيـ في الطريؽ وفي غير الطريؽ تكتب ليـ ،كؿ ذلؾ يسجؿ في رصيد حسناتيـ.

وىكذا مف خرج في طاعة هلل -عز وجؿ ،-ومف خرج حاجا أو معتم اًر ،فكؿ نفقة أنفقيا منذ أف خرج ،وكؿ

خطوة خطاىا تكتب لو في ميزاف أعمالو.

وىكذا مف سار في الدعوة إلى اهلل -عز وجؿ -ليقيـ درساً ،توجو ليعمـ الناس العمـ الشرعي الصحيح

المبني عمى الكتاب والسنة بعيداً عف البدع واألىواء ،توجو ليدعو إلى التوحيد واتباع الرسوؿ -صمى اهلل
عميو وسمـ ،-إذا خرج إلى مسجده ،أو إلى مدرستو ،أو إلى أي مكاف لمدعوة إلى اهلل -عز وجؿ -فإنو
يؤجر عمى ذلؾ ،ويكتب لو ممشاه ،تكتب لو خطواتو ،ونفقاتو التي أنفقيا.

مر إذا استشعره العبد ىاف عميو الكثير مف األتعاب ،وىاف عميو كثير مف
وُيجمي ذلؾ ويبينو -وىو أ ٌ
النفقات التي ينفقيا -قوؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -كما في حديث أبي ىريرة المخرج في الصحيح:
((مف احتبس فرساً في سبيؿ اهلل إيماناً باهلل ،وتصديقاً بوعده ،فإف ِشبعو ِ
ورّيو وروثو وبولو في ميزانو يوـ
القيامة))(.)ٖٜ
ىذا الفرس إذا ارتوى ،واذا شبع ،واذا أخرج روثاً ،واذا باؿ ،بؿ حتى الخطوات التي يخطوىا الفرس وىو

يجوؿ تكتب لصاحبو وىو في بمده؛ ألنو قصد بيذا الفرس ليس المباىاة ،وليس العبث ،وانما قصد بو
يجمعو
الخير كمو إنما
أيت
الجياد في سبيؿ اهلل -عز وجؿ ،-وليذا قاؿ داود الطائي -رحمو اهلل" :-ر ُ
ُ
َ
ب"(ٓٗ) ،الخير كمو يجمعو حسف القصد.
صْ
ُح ْس ُف النية ،وكفاؾ بو خي اًر وا ْف لـ تَْن َ
ثالثاً :مف ثمرات اإلخالص العاجمة :أنو الطريؽ إلى معية اهلل -عز وجؿ -ونصره ورعايتو ،فاهلل -عز
وجؿ -يقوؿ عف أىؿ بيعة الرضواف{ :لَقَ ْد ر ِ
ت َّ
الش َج َرِة فَ َعِم َم َما ِفي
ين إِ ْذ ُي َبا ِي ُعوَن َك تَ ْح َ
ض َي المَّ ُو َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
ُقمُوِب ِيم فَأَ ْن َز َل َّ ِ
يبا} [سورة الفتح ،]ٔٛ:قاؿ{ :فَ َعمِ َم َما ِفي ُقمُوِب ِي ْم فَأَ ْن َز َل
السكي َن َة َعمَ ْي ِي ْم َوأَثَ َاب ُي ْم فَتْ احا قَ ِر ا
ْ
الس ِكي َن َة َعمَ ْي ِي ْم} فرتب عمى عممو بما في القموب :وىو اإلخالص والصدؽ ،صدؽ العزيمة واإلرادة،
َّ
الس ِكي َن َة َعمَ ْي ِي ْم} ،ومعموـ أف الحكـ المرتب
وصحة القصد ،عمـ ذلؾ ،فرتب عمى ىذا العمـ قاؿ{ :فَأَ ْن َز َل َّ
عمى وصؼ يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو ،فكمما زاد إخالص العبد كمما ازدادت ىذه األمور التي تتنزؿ

عميو مف نصر اهلل -عز وجؿ ،-وطمأنينة القمب ،وسكينة النفس ،وكؿ ذلؾ يكوف بحسب قصده

فرسا في سبيؿ اهلل ،برقـ (ٖ٘.)ٕٛ
 - ٖٜأخرجو البخاري ،كتاب الجياد والسير ،باب مف احتبس ً
ٓٗ  -جامع العموـ والحكـ (ٔ.)ٙٛ /

الس ِكي َن َة َعمَ ْي ِي ْم} ،والتعقيب بالفاء بعد قولو{ :فَ َعمِ َم َما ِفي ُقمُوِب ِي ْم}
واخالصو {فَ َعمِ َم َما ِفي ُقمُوِب ِي ْم فَأَ ْن َز َل َّ
حيث قاؿ{ :فَأَ ْن َز َل َّ ِ
يبا} يدؿ عمى أف سبب نزوؿ السكينة عمييـ ،وسبب
السكي َن َة َعمَ ْي ِي ْم َوأَثَ َاب ُي ْم فَتْ احا قَ ِر ا
إثابتيـ ليذا الفتح القريب ىو عممو ما في قموبيـ مف إخالص ،دؿ ذلؾ عمى أف اإلخالص سبب
لالنتصار ،وأف اإلخالص سبب لنزوؿ السكينة في قموب المؤمنيف في القتاؿ ،وعند مواجية األعداء،

وعندما يرجؼ بيـ الناس مف كؿ جانب ،ويخوفوف بالذيف مف دوف اهلل -عز وجؿ -فيثبتوف.

كؿ ذلؾ بسبب اإلخالص ،وليذا ينبغي لممجاىديف أف يخبتوا هلل -عز وجؿ ،-وأف يراقبوا مقاصدىـ ول

يصدر منيـ قو ٌؿ ول فعؿ يخالؼ ذلؾ؛ ألنيـ قد ييزموف بسبب ىذه المقاصد واإلرادات السيئة ،فإياؾ أف

يشتد بأسؾ عمى العدو ،أو يشتد وعيدؾ وتيديدؾ مف أجؿ معنى فاسد في نفسؾ ،إياؾ أف تيروؿ في وجو
فاسدا ،تريد أف يقاؿ :فالف شجاع ،فالف ل يخشى بأس
العدو وتعرض نفسؾ لمموت وأنت تريد معنى
ً
العدو ويرقص تحت الشظايا والقاذفات ،إياؾ أف يخطر في نفسؾ ذلؾ؛ ألنو سبب لرفع النتصار
والخذلف في أرض المعركة.

المعجمة :أف صاحبو ُيسدد ،وتنبع الحكمة في قمبو ،وتصدر عمى لسانو :كما
رابعاً :مف ثمرات اإلخالص ُ
عبد قط أربعيف يوماً إل ظيرت ينابيع
قاؿ مكحوؿ مف عمماء التابعيف -رحمو اهلل تعالى" :-ما أخمص ٌ
الحكمة مف قمبو عمى لسانو"(ٔٗ) ،وقد قاؿ سفياف بف عيينة -رحمو اهلل -نحواً مف ىذا ،وزاد عميو" :وبصره
اءىا"(ٕٗ).
َ
داءىا ودو َ
عيوب الدنياَ :
فإذا صدؽ العبد مع اهلل -عز وجؿ -فإف اهلل يسدده ،ويوفقو ،ويرشده إلى كؿ خير ،ول تبقى األمور

ممتبسة أمامو ،واذا نزلت الفتف واختمط الحؽ بالباطؿ ،والتبس ذلؾ عمى كثير مف الناس فإف أىؿ الصدؽ

ييدييـ ربيـ بإيمانيـ ،ويوفقيـ لمصواب ،ويظيره عمى أيدييـ ،وتنطؽ بو ألسنتيـ ،واذا كاف العبد سيئ
القصد فإنو يخذؿ أحوج ما يكوف إلى النصرة ،فإذا وقعت الفتف -نسأؿ اهلل العافية -تخبط في موضع

الفتف ،وتمرغ فيو ،وانغمس في ألواف مف الضاللت ،وصدرت عنو أمور عجيبة مع سعة عممو ،وفرط
ذكائو إل أف الذكاء وحده ل ينفع إف لـ يكف معو زكاء ،والعمـ وحده ل ينقذ إف لـ يكف معو إخالص ،إف

لـ يكف القمب عام اًر بتقوى اهلل -عز وجؿ -وارادتو دوف إرادة الدنيا ،ولذلؾ تجد كثي اًر مف الناس إذا وقعت
الفتف ،واشتبكت األحواؿ وكثر الخالؼ بيف الناس فيذا يقوؿ كذا ،وىذا ينفيو ،وىذا يرى أف ىذا العمؿ

الذي حصؿ أنو مف جالئؿ األعماؿ ومما يقرب إلى اهلل –عز وجؿ ،-وآخر يرى أف ذلؾ مف أعظـ

اإلفساد في األرض ،تجد أىؿ اإلخالص يتبينوف الحؽ ول يبقى ممتبساً عمييـ ،فاهلل -عز وجؿ -يسددىـ،
وييدييـ ،ويرشدىـ ،نسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف يسددنا واياكـ.

خامساً :أف صاحب اإلخالص يكفيو اهلل -عز وجؿ -مف وجوه عدة :ومف ىذه الكفايات التي تحصؿ

لممخمصيف:

ٔٗ  -مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ نستعيف (ٕ.)ٜٕ /
ٕٗ  -حمية األولياء وطبقات األصفياء (.)ٕٛٚ /ٚ

أوليا :أف اهلل -عز وجؿ -يكفى ىذا العبد المخمص شأف الناس ،وما بينو وبيف الخمؽ ،فال يصمو شيء
ؤرقو اليموـ؛ ألف ىؤلء يقعوف في عرضو ،ويظممونو ،ويعتدوف
يكرىو مف جيتيـ ،وبالتالي ل يعيش تُ ّ
عميو ،فاهلل -عز وجؿ -يكفيو ذلؾ كما قاؿ اهلل -عز وجؿ{ :-أَلَ ْيس المَّ ُو ِب َك ٍ
ين
اف َع ْب َدهُ َوُي َخ ِّوفُوَن َك ِبالَِّذ َ
َ
ِم ْن ُدوِن ِو[ }...سورة الزمر" ،]ٖٙ:عبد" مفرد أضيؼ إلى معرفة وىو الضمير "الياء"{ :أَلَ ْيس المَّ ُو ِب َكافٍ
َ

َع ْب َدهُ} ،والمفرد إذا أضيؼ إلى معرفة أكسبو العموـ ،والمعنى :أليس اهلل بكاؼ عباده ،وىي قراءة أخرى
متواترة في اآلية{ :أَلَ ْيس المَّ ُو ِب َك ٍ
ين ِم ْن ُدوِن ِو[ }...سورة الزمر ،]ٖٙ:اهلل يكفييـ
اف ِع َب َ
ادهُ َوُي َخ ِّوفُوَن َك ِبالَِّذ َ
َ
شر األشرار ،وكيد الفجار بإخالصيـ.
والمعنى الثاني{ :أَلَ ْيس المَّ ُو ِب َك ٍ
اف َع ْب َدهُ} أي :نبيو -صمى اهلل عميو وسمـ.
َ
والمقصود :أف اهلل -عز وجؿ -عبر بالعبودية ىنا التي أضافيا إلى نفسو ،ما قاؿ :أليس اهلل بكاؼ
خمقو؟ ،أليس اهلل بكاؼ محمداً؟ ،وانما قاؿ{ :أَلَ ْيس المَّ ُو ِب َك ٍ
اف َع ْب َدهُ}؛ ليدؿ ذلؾ عمى أف سر الكفاية ىو
َ
تحقيؽ العبودية ،وىؿ يمكف أف تتحقؽ العبودية بغير اإلخالص؟ ل يمكف ذلؾ؛ ألنو سرىا ،وليذا فإف اهلل
-عز وجؿ -يكفى العبد كما أخبره ،ويجعؿ لو ألواف الكفاية بقدر ما عنده مف تحقيؽ العبودية؛ ألف الحكـ

–وىو الكفاية ىنا– المرتب عمى وصؼ -وىو العبوديةَ { :ع ْب َدهُ} -يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو ،فكمما
يزد َؾ اهلل -عز وجؿ-
ازدادت عبودية العبد هلل كمما ازدادت كفاية اهلل -عز وجؿ -لو،
فازدد عبودية ْ
ْ

كفاية وحفظاً.

يقوؿ عمر بف الخطاب -رضى اهلل عنو" :-مف خمصت نيتو في الحؽ ولو عمى نفسو كفاه اهلل ما بينو
وبيف الناس ،ومف تزيف بما ليس فيو شانو اهلل"(ٖٗ).

يقوؿ شمس الديف ابف القيـ معمقاً عميو في كتابو البديع "إعالـ الموقعيف"" :ىذا شقيؽ كالـ النبوة ،وىو
(ٗٗ)
ِ
المحدثيف ،مف ال ُمميَميف لمصواب ،يقوؿ ابف
المميَـ  ،عمر مف ُ
المحدث ُ
جدير بأف يخرج مف مشكاة ُ
َحسف اإلنفاؽ منيما نفع غيره ،وانتفع غاية النتفاع ،فأما
ومف أ َ
القيـ" :وىاتاف الكممتاف مف كنوز العمـَ ،
الكممة األولى ،وىى قولو" :مف خمصت نيتو في الحؽ ولو عمى نفسو كفاه اهلل ما بينو وبيف الناس".

يقوؿ ابف القيـ" :فيي منبع الخير وأصمو" ،والثانية :وىي قولو" :مف تزيف بما ليس فيو شانو اهلل" ،يقوؿ:

"والثانية أصؿ الشر وفصمو ،فإف العبد إذا خمصت نيتو هلل تعالى ،وكاف قصده وىمو ،وعممو لوجيو
ون} [سورة النحؿ.]ٕٔٛ:
ين ُى ْم ُم ْح ِس ُن َ
ين اتَّقَ ْوا َوالَِّذ َ
سبحانو كاف اهلل معو ،فإنو سبحانوَ { :م َع الَِّذ َ
ورأس التقوى واإلحساف :خموص النية هلل في إقامة الحؽ ،واهلل سبحانو ل غالب لو ،فمف كاف معو ،فمف
ذا الذي يغمبو ،أو ينالو بسوء؟ ،فإف كاف اهلل مع العبد ،فمف يخاؼ؟ ،واف لـ يكف معو فمف يرجو ،وبمف
يثؽ ،ومف ينصره مف بعده؟.

فإذا قاـ العبد بالحؽ عمى غيره ،وعمى نفسو أولً ،وكاف قيامو باهلل وهلل لـ يقـ لو شيء ،ولو كادتو السموات

ٖٗ  -إعالـ الموقعيف عف رب العالميف (ٕ.)ٕٔٔ /
ٗٗ  -المصدر السابؽ.

واألرض والجباؿ لكفاه اهلل مؤنتيا ،وجعؿ لو فرجاً ومخرجاً.

وانما يؤتى العبد مف تفريطو وتقصيره في ىذه األمور الثالثة ،أو في اثنيف منيا ،أو في واحد ،فمف كاف

قيامو في باطؿ لـ ينصر ،واف نصر نص اًر عارضاً فال عاقبة لو- ،قد ينصر مؤقتاً فترة زمنية ثـ ل تكوف
لو العاقبة ،ينيزـ بعد ذلؾ وينكسر ،-وىو ميزوـ مخذوؿ ،واف قاـ في حؽ لكف لـ يقـ فيو هلل ،وانما قاـ

لطمب المحمدة والشكور والجزاء مف الخمؽ ،أو التوصؿ إلى غرض دنيوي كاف ىو المقصود أولً ،والقياـ
في الحؽ وسيمة إليو ،فيذا لـ تضمف لو النصرة ،فإف اهلل ضمف النصرة لمف جاىد في سبيمو ،وقاتؿ لتكوف

كممة اهلل ىي العميا ،ل لمف كاف قيامو لنفسو وىواه ،فإنو ليس مف المتقيف ،ول مف المحسنيف ،واف ُنصر

فبحسب ما معو مف الحؽ ،فإف اهلل ل ينصر إل الحؽ ،واذا كانت الدولة ألىؿ الباطؿ فبحسب ما معيـ

مف الصبر ،والصبر منصور أبداً ،فإف كاف صاحبو محقا كاف منصو اًر لو العاقبة"(٘ٗ).

ويقوؿ الفضيؿ بف عياض -رحمو اهلل" :-إنما اهلل يريد منؾ نيتؾ وا اردتؾ ،ومف أصمح ما بينو وبيف اهلل

أسر أحد سريرة إلّ أظيرىا اهلل عمى صفحات وجيو ،وفمتات لسانو،
أصمح اهلل ما بينو وبيف الناس ،وما ّ
والمخمص مف يكتـ حسناتو كما يكتـ سيئاتو ،ومف شاىد في إخالصو اإلخالص فقد احتاج إخالصو إلى

إخالص"(.)ٗٙ

س المَّ ُو
فالناس ل تعبأ بيـ ،ول تمتفت إلييـ ،ول تتجمؿ ليـ بعممؾ الصالح ،اهلل يكفيؾ شأف الناس{ :أَلَ ْي َ
ِب َك ٍ
اف َع ْب َدهُ} إنما عميؾ أف تصمح ما بينؾ وبيف اهلل -جؿ جاللو.

وأمر آخر وىو مف األمور التي ُيكفَى بيا العبد أف اهلل ينجيو عند الشدائد والكروب ،ومعروؼ خبر عكرمة
رضي اهلل تعالى عنو -لما فتح النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -مكة ففر إلى اليمف ،ثـ ركب سفينة فيالبحر كما في حديث سعد بف أبي وقاص -رضي اهلل تعالى عنو -فأصابتيـ عاصفة ،فقاؿ أصحاب

السفينة" :أخمصوا فإف آليتكـ ل تغني عنكـ شيئاً ىاىنا ،فقاؿ عكرمة :واهلل لئف لـ ينجني مف البحر إل

عمي عيداً إف أنت عافيتني مما أنا فيو أف آتي محمداً -
اإلخالص ل ينجيني في البر غيره ،الميـ إف لؾ ّ
صمى اهلل عميو وسمـ -حتى أضع يدي في يده فألجدنو عفوا كريماً" ،فجاء فأسمـ( ،)ٗٚأخرجو النسائي،
واسناده صحيح.

فما الذي أنجاىـ؟ بؿ ما الذي كاف يستقر في نفوسيـ؟ ،ىو أف اإلخالص طريؽ النجاة مف الكروب
والشدائد ،لسيما إذا كاف لمعبد خبيئة مف عمؿ صالح ،قد يكوف العبد لو عمؿ قميؿ ،أو كثير ،ولكف ل

يعمـ بو إل اهلل -عز وجؿ ،-الناس وأقرب الناس ل يشعروف بو ،وقد يكوف عمالً يسي اًر قد يكوف دمعة في

الخموة وقد يكوف حنوا وعطفاً عمى يتامى المسمميف ،أو عمى قتالىـ أو عمى ما ينزؿ بيـ مف ىذه الجوائح
التي ل يخرجوف مف واحدة منيا إل وقد تبعتيا أختيا ،فالحاصؿ أف العبد قد يكوف لو خبيئة ل يعرؼ بيا

٘ٗ  -المصدر السابؽ (ٕ.)ٕٕٔ /
 - ٗٙإحياء عموـ الديف (ٗ)ٖٛٔ /
 - ٗٚأخرجو النسائي ،كتاب تحريـ الدـ ،الحكـ في المرتد ،برقـ ( ،)ٗٓٙٚوالبييقي في السنف الكبرى ،برقـ (.)ٜٔٙٛٚ

أحد ،صدقة ،أو معروؼ ،أو صالة في سر ل يطمع عمييا إل اهلل -عز وجؿ ،-فيذه تبمغ بو عند اهلل -
تبارؾ وتعالى -كما أنيا تكوف سبباً لنجاتو مف كثير مف الكروب بؿ تكوف سبباً لتثبيتو عند المتحاف
والبتالء والشدة ،قد يمشط بأمشاط الحديد ويثبت ويعوضو اهلل -عز وجؿ -ألواناً مف المذات ،وانشراح

الصدر ،كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل" :-ما يصنع بي أعدائي؟ إف جنتي وبستاني في

صدري؟ إف قتمي شيادة ،واخراجي مف بمدي سياحة ،وحبسي خموة"(.!)ٗٛ

فمف كاف بيذه المثابة ما يصنع بو أعداؤه؟! إف قتموه فيو شييد ،واف أخرجوه فخروجو سياحة خرج هلل وفي

ون
اعتََزلَ ُي ْم َو َما َي ْع ُب ُد َ
اهلل ،وابراىيـ -صمى اهلل عميو وسمـ -لما اعتزؿ قومو وىجرىـ في اهلل قاؿَ { :فمَ َّما ْ
ِم ْن ُد ِ ِ
وب} [مريـ ،]ٜٗ:كما قاؿ ابف كثير وغيره" :مف ترؾ شيئاً هلل عوضو
س َح َ
اق َوَي ْعقُ َ
ون المَّو َو َى ْب َنا لَ ُو إِ ْ

اهلل خي اًر منو ،فإبراىيـ -صمى اهلل عميو وسمـ -ترؾ الوطف والعشيرة هلل وفي اهلل فعوضو اهلل -عز وجؿ-
مف الذرية ما تقر بو عينو مما ينسيو الوطف والعشيرة(.)ٜٗ

فيكذا أقوؿ :إذا كاف لمعبد خبيئة فإف ذلؾ يكوف سبباً لحفظ العبد ،وتثبيتو ،وينجيو اهلل -عز وجؿ -بذلؾ

مف كثير مف المخاوؼ ،وقد يكوف لمعبد عمؿ كبير في الظاىر وليس لو خبيئة ،أو لو إخالص قميؿ ثـ إذا

ابتُمي وامتحف لربما وقع وخذؿ ،ولربما انكسر ،ولربما ترؾ الطريؽ التي كاف يسير عمييا ليصؿ بيا إلى
اهلل -عز وجؿ -فيجزع وينتكس ويتراجع ،وقد يكوف ذلؾ -وىو كثير -بسبب خبيئة سيئة عنده ل يعمميا
كثير مف الناس ،قد يكوف اإلنساف في الظاىر مف الصالحيف ،مف األتقياء ،مف الدعاة ،مف اآلمريف
بالمعروؼ والناىيف عف المنكر ،لكف قد يكوف لو خبيئة سيئة مف عمؿ سيئ في السر يخذؿ بسببو أحوج

ما يكوف إلى لطؼ اهلل ورعايتو وكالءتو ونصرتو ،وىذا شيء مشاىد ،فكـ مف إنساف انكسر ،وكـ مف
جيوش ىزمت بسبب المقاصد السيئة ،أو بسبب الخبايا السيئة ،وليذا قاؿ بعض السمؼ" :كانوا يستحبوف

أف تكوف لمرجؿ خبيئة مف عمؿ صالح ل تعمميا زوجتو ،ول غيرىا"(ٓ٘).

ويقوؿ الزبير بف العواـ -رضي اهلل تعالى عنو" :-أيكـ استطاع أف يكوف لو خبيئة مف عمؿ صالح

(ٔ٘)
أي عمؿ صالح ولو كاف قميالً ،بعض الناس قد يكوف لو عمؿ قميؿ ل يرى مصحفاً عميو
فميفعؿ" ّ ،
غبار إل مسحو مثالً ،أو الرجؿ الذي وجد ورقة فييا اسـ اهلل قد عمؽ بيا قذر فأخذىا وغسميا ونظفيا

سببا لمغفرة اهلل -عز وجؿ -لو ،المرأة البغي التي لـ يشاىدىا أحد مف الناس
وطيرىا وطيبيا فكاف ذلؾ ً
مبمغا فجاءت إلى بئر فشربت ،فجاء كمب يمعؽ الثرى مف شدة العطش فسقتو ،فكاف ذلؾ
بمغ بيا العطش ً

 - ٗٛانظر :الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب (ص ،)ٗٛ :والمستدرؾ عمى مجموع الفتاوى (ٔ.)ٖٔ٘ /

 - ٜٗحديث(( :ما ترؾ عبد شيئا هلل ل يتركو إل لو إل عوضو اهلل منو ما ىو خير لو في دينو ودنياه)) أخرجو أبو نعيـ
في حمية األولياء وطبقات األصفياء (ٕ ،)ٜٔٙ /وقاؿ بوضعو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة ،برقـ (٘) ،وكذا في
ضعيؼ الجامع ،برقـ (ٔٗٓ٘) ،وانظر :تفسير ابف كثير (ٖ ،)ٕٜٚ /و(.)ٕٚٗ /ٙ
ٓ٘  -سير أعالـ النبالء (.)ٖٜٗ /ٜ
ٔ٘  -أخرجو أبو داود في الزىد ،برقـ (ٕٔٔ).

سببا لمغفرة اهلل -عز وجؿ -ليا(ٕ٘) ،الرجؿ الذي مر بطريؽ مف طرؽ المسمميف فوجد فرعاً لشجرة يؤذي
ً
(ٖ٘)
سببا لمغفرة اهلل -عز وجؿ -لو ،
الناس ويضيؽ الطريؽ قاؿ :ىذه تؤذي المسمميف فقطعيا ،فكاف ذلؾ ً
ىذه أعماؿ يسيرة عمميا ىذا اإلنساف لـ يطمع عميو أحد فكانت سبباً لمغفرة اهلل -تبارؾ وتعالى ،-ىذا شأف

الصدؽ ،ىذا شأف األعماؿ التي ل يراىا أحد ول يطمع عمييا أحد ولو كانت قميمة ،يقوؿ نعيـ بف حماد -

أحدا ارتفع مثؿ مالؾ ،ليس لو كثير صالة ول صياـ إل
رحمو اهلل" :-سمعت ابف المبارؾ يقوؿ :ما رأيت ً
أف تكوف لو سريرة"(ٗ٘) ،يعني أف يكوف لو عمؿ باطف ،لو أحواؿ قمبية مف اإلخالص ،وما إلى ذلؾ بمغت
بو ىذا المبمغ فصار إماـ الدنيا في زمانو.

الثالث مف األمور التي ُيكفاىا العبد بسبب إخالصو :أف يصرؼ اهلل -عز وجؿ -عنو الخواطر الرديئة،
واألفكار المشوشة ،والوساوس كما قاؿ بعض السمؼ" :إذا أخمص العبد انقطعت عنو كثرة الوساوس
والرياء"(٘٘).

وأمر رابع مما يكفاه العبد بسبب اإلخالص :أف العبد يكفى الغؿ والضغائف والحسد والغش في القمب

إلخوانو المسمميف ،فيكوف قمبو نقيا طاى اًر سميماً إلخوانو ،والقمب كثير الشواغؿ ينصرؼ عف الخير ألدنى

مالبسة ،واهلل المستعاف.

فاإلخالص كفيؿ بأف يصفي القمب ،وأف يميمو إلى موله ،يقوؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ثالث ل

يغؿ عمييف قمب مسمـ :إخالص العمؿ هلل ،)٘ٙ())..الحديث.

ل يغؿ عمييف :ل يحمؿ الغؿ ،يكوف قمبو طاى اًر مف الغؿ والغش لممسمميف ،يقوؿ شمس الديف ابف القيـ -

رحمو اهلل -تعميقًا عمى ىذا الحديث" :أي :ل يحمؿ الغؿ ول يبقى فيو مع ىذه الثالثة ،فإنيا تنفي الغؿ
والغش ،وىو فساد القمب وسخايمو ،فالمخمص هلل إخالصو يمنع غؿ قمبو ،ويخرجو ويزيمو جممة؛ ألنو قد

يبؽ فيو موضع لمغؿ والغش ،كما قاؿ تعالى عف يوسؼ
انصرفت دواعي قمبو وارادتو إلى مرضاة ربو ،فمـ َ
شاء إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ِ ِ
ين} [يوسؼ]ٕٗ:
ف َع ْن ُو ُّ
ص ِر َ
ص َ
َ
صمى اهلل عميو وسمـَ { :-ك َذل َك ل َن ْوء َوا ْلفَ ْح َ َ
الس َ
ُ
فمما أخمص لربو صرؼ عنو دواعي السوء والفحشاء فانصرؼ عنو السوء والفحشاء ،وليذا لما عمـ إبميس
أنو ل سبيؿ لو عمى أىؿ اإلخالص استثناىـ مف َشرطتو التي اشترطيا لمغاوية واإلىالؾ فقاؿ{ :فَ ِب ِع َّزِت َك
ِ ِ
اد َك ِم ْنيم ا ْلم ْخمَ ِ
س لَ َك
ين * إَِّل ِع َب َ
ص َ
َج َم ِع َ
َلُ ْغ ِوَينَّ ُي ْم أ ْ
ين} [ص ،]ٖٛ-ٕٛ:وقاؿ اهلل تعالى{ :إِ َّن ع َبادي لَ ْي َ
ُُ ُ

ٕ٘  -أخرجو البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،برقـ ( ،)ٖٗٙٚومسمـ ،كتاب السالـ ،باب فضؿ ساقي
البيائـ المحترمة واطعاميا ،برقـ (ٕٕ٘ٗ).
ٖ٘  -أخرجو مسمـ ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب النيي عف اإلشارة بالسالح إلى مسمـ ،برقـ (ٗٔ.)ٜٔ
ٗ٘  -انظر :حمية األولياء وطبقات األصفياء ( ،)ٖٖٓ /ٙوسير أعالـ النبالء (.)ٜٚ /ٛ
٘٘  -مدارج السالكيف (ٕ.)ٜٕ /
 - ٘ٙأخرجو الترمذي ،أبواب العمـ عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماع،
برقـ ( ،)ٕٙ٘ٛوابف ماجو ،كتاب السنة ،باب مف بمغ عمما ،برقـ (ٖٕٓ) ،وأحمد في المسند ،برقـ (ٓ ،)ٕٜٔ٘وقاؿ
محققوه" :إسناده صحيح" ،وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقـ (.)ٙٚٙٙ

ان إَِّل َم ِن اتََّب َع َك ِم َن ا ْل َغ ِ
ين} [الحجر ،]ٕٗ:يقوؿ ابف القيـ" :فاإلخالص ىو سبيؿ الخالص،
او َ
س ْمطَ ٌ
َعمَ ْي ِي ْم ُ
واإلسالـ ىو مركب السالمة ،واإليماف خاتـ األماف"(.)٘ٚ
التقي ،ولو تعمقت جوارحو جميعاً بحب الدنيا لردتو يوماً نيتُو إلى
واألمر كما قاؿ بعض السمؼ" :البر ىمة
ّ
أصمو"(.)٘ٛ
الخامس مف ألواف الكفايات :أف العبد إذا تقمبت عميو نيتو ،أو تعمقت جوارحو بالدنيا فإف كاف العبد مواظباً
اقبا لخطراتو وسكناتو فإنو واف جذبتو الدنيا بعض الشيء فإنو يرجع بعد ذلؾ ،وتكوف لو
عمى اإلخالص مر ً
إفاقة بما لو مف حسف القصد ،فال يغرؽ في النغماس في الدنيا ،والغفمة والشرود عف طاعة اهلل -عز

وجؿ ،-قد يحصؿ لو بعض اإلعراض ،وقد يحصؿ لو بعض الفتور والضعؼ ولكف ذلؾ ل يمبث طويالً،

ُيرجعو حسف قصده واخالصو ،ولذلؾ تجد بعض الناس لربما حصؿ لو بعض الغفمة ،والتراجع ثـ بعد ذلؾ
ما يمبث أف يرجع ،ومنيـ مف إذا أعطاؾ ظيره فإنو ل يرجع ،ول يعرج بعدىا أبداً إل أف يشاء اهلل تعالى،

فعثرتو -نسأؿ اهلل العافية -ليس بعدىا إفاقة وانتباىة وانما ىي غفمة مستحكمة ،يطمس عمى قمبو لما لو
مف سوء القصد ،أو فساد النية ،واهلل المستعاف.

يقوؿ الشيخ تقي الديف -رحمو اهلل تعالى" :-وكمما حقؽ العبد اإلخالص في قوؿ ل إلو إل اهلل خرج مف
ِ ِ
اء
ف َع ْن ُو ُّ
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
قمبو تألو ما ييواه ،وتُصرؼ عنو المعاصي والذنوب كما قاؿ تعالىَ { :ك َذل َك ل َن ْ
ش َ
الس َ
إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ين} [يوسؼ ،]ٕٗ:فعمؿ صرؼ السوء والفحشاء عنو بأنو مف عباد اهلل المخمصيف
ص َ
َ
ُ
ِ ِ
ان} [الحجر ،]ٕٗ:لما قاؿ الشيطاف{ :فَ ِب ِع َّزِت َك
س ْمطَ ٌ
س لَ َك َعمَ ْي ِي ْم ُ
وىؤلء ىـ الذيف قاؿ فييـ{ :إِ َّن ع َبادي لَ ْي َ
اد َك ِم ْنيم ا ْلم ْخمَ ِ
ين} [ص ،]ٖٛ-ٕٛ:وقد ثبت في الصحيح عف النبي -صمى
ين * إَِّل ِع َب َ
ص َ
َج َم ِع َ
َلُ ْغ ِوَينَّ ُي ْم أ ْ
ُُ ُ
مخمصا مف قمبو حرمو اهلل عمى النار))( ،)ٜ٘فإف
اهلل عميو وسمـ -أنو قاؿ(( :مف قاؿ :ل إلو إل اهلل
ً
اإلخالص ينفي أسباب دخوؿ النار ،فمف دخؿ النار مف القائميف ل إلو إل اهلل لـ يحقؽ إخالصيا المحرـ

لو عمى النار ،بؿ كاف في قمبو نوع مف الشرؾ الذي أوقعو فيما أدخمو النار ،والشرؾ في ىذه األمة أخفى
ين} [الفاتحة،]٘:
َّاك َن ْع ُب ُد َوِاي َ
مف دبيب النمؿ ،وليذا كاف العبد مأمو اًر في كؿ صالة أف يقوؿ{ :إِي َ
ستَِع ُ
َّاك َن ْ
والشيطاف يأمر بالشرؾ ،والنفس تطيعو في ذلؾ ،فال تزاؿ النفس تمتفت إلى غير اهلل ،إما خوفاً منو ،واما

رجاء لو ،فال يزاؿ العبد مفتق اًر إلى تخميص توحيده مف شوائب الشرؾ"(ٓ.)ٙ

معنى ىذا الكالـ أف العبد يدخؿ النار وىو مف أىؿ اإليماف والتوحيد بسبب أنو فعؿ ما يستوجب دخوؿ

النار مف الوقوع في الفحشاء ،ومف مقارفة ما ل يحؿ لو أف يقارفو ،فيذه األمور يعذب العبد بسببيا ،فاهلل
ِ ِ
اء إِ َّن ُو ِم ْن
ف َع ْن ُو ُّ
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
عز وجؿ -يقوؿ عف يوسؼ -صمى اهلل عميو وسمـَ { :-ك َذل َك ل َن ْش َ
الس َ
 - ٘ٚمفتاح دار السعادة (ٔ.)ٕٚ /
 - ٘ٛجامع العموـ والحكـ (ٔ.)ٜٙ /
 - ٜ٘أخرجو ابف حباف في صحيحو ،برقـ (ٕٓٓ) ،والطبراني في الكبير ،برقـ (ٖ ،)ٙوصححو األلباني في السمسمة
الصحيحة ،برقـ (ٖٕ٘٘).
ٓ - ٙمجموع الفتاوى (ٓٔ.)ٕٙٔ-ٕٙٓ /

ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ين} [يوسؼ ،]ٕٗ:ول شؾ أف السوء والفحشاء مف أسباب دخوؿ النار ،فإذا صرؼ عف
ص َ
َ
ُ
العبد السوء والفحشاء فإنو يدخؿ بعد ذلؾ الجنة ،وليذا قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-مف قاؿ :ل
إلو إل اهلل مخمصاً مف قمبو حرمو اهلل عمى النار))(ٔ ،)ٙوقد يقوليا العبد ويكوف قد فعؿ ما يستوجب معيا
الدخوؿ في النار حيث لـ تصرؼ عنو السوء والفحشاء؛ لقمة إخالصو فيعذب عمى أعمالو السيئة ،ويقوؿ

ابف القيـ -رحمو اهلل -في تقرير ىذا المعنى الكبير وىو صرؼ السوء والفحشاء عف العبد بسبب إخالصو
يقوؿ" :أصوؿ المعاصي كميا كبارىا وصغارىا ثالثة :تعمؽ القمب بغير اهلل ،وطاعة القوة الغضبية ،والقوة

دعى معو إلو آخر ،وغاية
الشيوانية ،وىي الشرؾ والظمـ والفواحش ،فغاية التعمؽ بغير اهلل شرؾ ،وأف ُي َ
طاعة القوة الغضبية القتؿ ،وغاية القوة الشيوانية الزنا ،وليذا جمع اهلل سبحانو بيف الثالثة في قولو:
ون َّ
ون} [الفرقاف،]ٙٛ:
س الَِّتي َح َّرَم المَّ ُو إَِّل ِبا ْل َح ِّ
ون َم َع المَّ ِو إِلَ ايا َ
ق َوَل َي ْزُن َ
آخ َر َوَل َي ْقتُمُ َ
ين َل َي ْد ُع َ
{والَِّذ َ
الن ْف َ
َ
وىذه الثالثة يدعو بعضيا إلى بعض ،فالشرؾ يدعو إلى الظمـ والفواحش ،كما أف اإلخالص والتوحيد
شاء إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ِ ِ
ين}
ف َع ْن ُو ُّ
ص ِر َ
ص َ
َ
يصرفيما عف صاحبو قاؿ تعالىَ { :ك َذل َك ل َن ْ
وء َوا ْلفَ ْح َ َ
الس َ
ُ
[يوسؼ ،]ٕٗ:فالسوء العشؽ ،والفحشاء الزنا" ،ثـ يقوؿ" :فيذه الثالثة يجر بعضيا إلى بعض ويأمر بعضيا

ببعض وليذا كمما كاف القمب أضعؼ توحيداً وأعظـ شركاً كاف أكثر فاحشة ،وأعظـ تعمقاً بالصور وعشقاً

ليا"(ٕ.)ٙ

ويقوؿ في موضع آخر في زاد المعاد" :وعشؽ الصور إنما تبتمى بو القموب الفارغة مف محبة اهلل تعالى،

المعرضة عنو ،المتعوضة بغيره ،فإنو إذا امتأل القمب مف محبة اهلل والشوؽ إلى لقائو دفع ذلؾ عنو مرض
ِ ِ
اء إِ َّن ُو ِم ْن ِع َب ِاد َنا
ف َع ْن ُو ُّ
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
عشؽ الصور ،وليذا قاؿ تعالى في حؽ يوسؼَ { :ك َذل َك ل َن ْ
ش َ
الس َ
ا ْلم ْخمَ ِ
ين} [يوسؼ ]ٕٗ:فدؿ عمى أف اإلخالص سبب لدفع العشؽ وما يترتب عميو مف السوء والفحشاء
ص َ
ُ
فصرؼ المسبب"(ٖ.)ٙ
التي ىي ثمرتو ونتيجتوُ ،
يقوؿ شيخ اإلسالـ في شرح ىذا المعنى وىو أف العبد إذا كاف مخمصاً كاف ذلؾ سبباً لصرؼ السوء
والفحشاء عنو ،يقوؿ" :ومعموـ أف الزاني حيف يزني إنما يزني لحب نفسو لذلؾ الفعؿ ،فمو قاـ بقمبو خشية

اهلل التي تقير الشيوة أو حب اهلل الذي يغمبيا لـ ِ
يزف ،وليذا قاؿ تعالى عف يوسؼ -عميو السالـ:-
شاء إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ِ ِ
ين} [يوسؼ ]ٕٗ:فمف كاف مخمصاً هلل حؽ
ف َع ْن ُو ُّ
ص ِر َ
ص َ
َ
{ َك َذل َك ل َن ْ
وء َوا ْلفَ ْح َ َ
الس َ
ُ
اإلخالص لـ ِ
يزف ،وانما يزني لخموه عف ذلؾ"(ٗ.)ٙ
ويقوؿ في موضع آخر مبيناً ليذا المعنى" :وذلؾ أف القمب إذا ذاؽ حالوة عبوديتو هلل ومحبتو لو لـ يكف
شيء أحب إليو مف ذلؾ حتى يقدمو عميو" ،يعني ل يكوف عنده شيء يستمذه يقدمو عمى محبة اهلل -عز

ٔ - ٙأخرجو البخاري ،كتاب العمـ ،باب مف خص بالعمـ قوما دوف قوـ كراىية أف ل يفيموا ،برقـ ( ،)ٕٔٛومسمـ ،كتاب
اإليماف ،باب مف لقي اهلل باإليماف وىو غير شاؾ فيو دخؿ الجنة وحرـ عمى النار ،برقـ (ٕٖ).
ٕ - ٙالفوائد لبف القيـ (ص.)ٛٔ :
ٖ - ٙزاد المعاد في ىدي خير العباد (ٗ.)ٕٗٙ /
ٗ - ٙمجموع الفتاوى (.)ٖٓٙ /ٚ

ِ ِ
ف َع ْن ُو
ص ِر َ
وجؿ -يقوؿ" :وبذلؾ يصرؼ عف أىؿ اإلخالص السوء والفحشاء كما قاؿ تعالىَ { :ك َذل َك ل َن ْ
شاء إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ين} [يوسؼ ،]ٕٗ:فإف المخمص هلل ذاؽ مف حالوة عبوديتو هلل ما
ُّ
ص َ
َ
وء َوا ْلفَ ْح َ َ
الس َ
ُ
يمنعو مف عبوديتو لغيره ،ومف حالوة محبتو هلل ما يمنعو مف محبة غيره ،إذ ليس عند القمب أحمى ول ألذ
ول أطيب ول أليف ول أنعـ مف حالوة اإليماف المتضمف عبوديتو هلل ومحبتو لو ،واخالصو الديف لو ،وذلؾ

{م ْن
يقتضي اجتذاب القمب إلى اهلل ،فيصير القمب منيباً إلى اهلل خائفًا منو راغباً راىباً كما قاؿ تعالىَ :
اء ِب َق ْم ٍب م ِن ٍ
يب} [ؽ.)ٙ٘("]ٖٖ:
َخ ِش َي َّ
الر ْح َم َن ِبا ْل َغ ْي ِب َو َج َ
ُ

ويقوؿ في موضع آخر تعميقاً عمى ىذه اآلية" :فاهلل يصرؼ عف عبده ما يسوءه مف الميؿ إلى الصورة -

يعني التعمؽ بالصور الجميمة بالوجوه الحساف مف النساء وغيرىف ،-والتعمؽ بيا ،ويصرؼ عنو الفحشاء
بإخالصو هلل ،وليذا يكوف قبؿ أف يذوؽ حالوة العبودية هلل واإلخالص لو تغمبو نفسو عمى اتباع ىواىا،

فإذا ذاؽ طعـ اإلخالص وقوي في قمبو انقير لو ىواه بال عالج"( ،)ٙٙإذا امتأل القمب مف اإلخالص لـ
يتمذذ العبد إل بالتقرب إلى اهلل -عز وجؿ ،-فمـ يعد ليذه القاذورات مف التعمؽ بالصور المحرمة محؿ في

القمب ،ولـ يعد القمب أو صاحبو يتمذذ بالفواحش والمعاصي ،ويتمذذ بأمور تسخط اهلل -عز وجؿ -عميو.
أسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف ينفعني واياكـ بو.

٘ - ٙالعبودية (ص ،)ٕٖٔ :ومجموع الفتاوى (ٓٔ.)ٕٔ٘ /
 - ٙٙالعبودية (ص ،)ٜٓ :ومجموع الفتاوى (ٓٔ.)ٔٛٛ /

