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 األمـــانـــة
 

وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا،  الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـهإنَّ 

له،  ضؾل فال هادَي له، ومن يُ  ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضلَّ 

وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله، 

 صؾى اهلل طؾقه وطؾى آله وأصحابه وسؾم تسؾقًؿا كثقًرا.

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

ڀ ڀ )[، 201طؿران: ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿڀ ٺ ٺ ٺ 

 ،[2]الـساء:

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  .[77-77األحزاب:](﮲﮳  ﮴﮵  ﮶﮷ 

 أما بعد:

الشريعة اإلسالمقة السؿحاء باإلخالص يف  ِت لؼد أمر !فوا أيها المؤمنون

األطؿال  رحى قبولِ  ياألقوال، واألطؿال، والـقات، واإلرادات، فجعؾت قطب

  .تابعة الـبي ومُ  ،خالُص اإل :طؾى هذا

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )يؼول الحق سبحاكه: 

 ، [3-1]الزمر: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڌ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )ويؼول سبحاكه: 

o  p 
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 .[5]البقـة: (ۀڻ ڻ ۀ 

َسِؿْعُت ، قال: -◙-ن من حديث طؿر بن الخطاب قويف الصحقح

إِىََّما األْعَماُل بِالنِّوَّاِت َوإِىََّما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما »َيُؼوُل:   الـبي

 َوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَىْت  ،َىَوى
ِ
 َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه إلَى اهَّلل

ِ
َفَمْن َكاَىْت ِهْجَرُتُه إلَى اهَّلل

 يَنْكُِحَها َفِهْجَرُتُه إلَى َما َهاَجَر إلَوْهِ 
 .(7)«ِهْجَرُتُه لُِدْىوَا يُِصوبَُها أَْو اْمَرأَةٍ

 :هذه الشريعةويف  ،يف اإلسالم -أيفا الؿممـون-إن قضقة اإلخالص 

قضقٌة طظقؿٌة وخطقرة، فاإلخالص مِسك الؼؾوب، وهو مادة حقاة هذه 

 وادٍ هؾؽت. طن الؼؾوب يف أي   سْل الؼؾوب، فنذا ذهب اإلخالص فال تَ 

إخالصه  ، ومن قلَّ --تعظقم اهلل : فنن دافع اإلخالص هو ولذلك

مخافة اهلل،  ةِ ؾَّ بؼؾبه يف طؿؾه، إكؿا يدل طؾى قِ  تػَت يف طؿؾه، والْ  تػَت والْ 

 راقبته يف قؾبه.ومُ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )قال الحق سبحاكه: 

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ۆئوئ ۇئ ۇئ ۆئ

ڻ ڻ ڻ ڻ)، ويؼول سبحاكه: [67]الزمر: ہ  ۀ ۀ ہ ہ ں 

 ، إلى آخر اآليات.[4-2]األطؾى: (ھ ھ ے ہ ھ ھ

 (ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)ويؼول سبحاكه: 

 .[129-128]الشعراء:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )ويؼول سبحاكه:  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  .[7]الؿجادلة: (ڃٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

  

                                                                 

 .-◙-(: من حديث طؿر بن الخطاب 2907(، ومسؾم)2أخرجه البخاري ) (2)
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إخالصه، فنكؿا فقه دلقٌل طؾى ضعف مراقبته هلل  إن من قلَّ  !ىعم، عباد اهَّلل

شيٌء من أمور  رب العالؿقن وحده ال شريك له، وإكؿا يدفع ذلك اإلكسانَ 

ما  ، وإلى حؼارةِ اإلخالص، فؾقـظر إلى ِطظم اهلل  الدكقا، ولذلك من أحبَّ 

 إلقه الؼؾوب. ا تؾتػُت مؿَّ  خؾق 

پ): يؼول  پ پ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[73]الحج: (ڤ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

، فرتكوا --إن الؿشركقن حقـؿا صرفوا قؾوهبم وقوالبفم إلى غقر اهلل 

إلى هذه الؼضقة، وأن قؾوهبم حقـؿا  --م اهلل فهلل وحده، كبَّف إخالصفم

هذه الؿخؾوقات الؿربوبات،  ، وجعؾْت --إلى غقر اهلل  ْت تَ ػَ تَ الْ 

 .ات يف مؼابل الخالق رَ بَّ الؿصـوطات، الؿدَ 

بابًا، وهو من أحؼر ن أن همالء لن يخؾؼوا ذُ مثاًل لخؾؼه، وبقَّ  ضرب 

ڤ )أبعد من ذلك:  :الؿخؾوقات، بل  ڤڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[73]الحج: (ڤ ڦ ڦ

قضقة اإلخالص يف شريعتـا اإلسالمقة  :-أيفا الؿممـون-ولذلك 

 (ڄڦ ڄ ڄ)ولذلك يؼول تعالى:  قضقٌة خطقرة: السؿحاء

 .[1]الؿؾك:

 ، وقف مع هذه اآلية وقػةً -من أئؿة التابعقن-ض وقف الػضقل بن طقا

ڦ ڄ )ها: فؼال يف تػسقر ،هأركاكَ  ْت هزَّ ، ووجداكه كْت طظقؿة حرَّ 

  : )أخؾصه وأصوبه(.قال ،(أحسن طؿاًل ) :قال، (ڄڄ

  أخؾصه، وما أصوبه؟يا أبا طؾي ما  :فؼال الـاس
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ا هلل، خالًص  ،--ا قبؾه اهلل ا صوابً إن العؿل إذا كان خالًص ) :فؼال 

ا وإن العؿل إذا كان خالًص ، ة رسول اهلل ـَّا طؾى ُس صوابً 

ا لم ا ولم يؽن خالًص وإن العؿل إذا كان صوابً  ،ا، لم يؼبؾه اهللولم يؽن صوابً 

 .(2)(يؼبؾه اهلل

متابعة الـبي -ة خالص والؿتابعوازدواج بقن اإل اكدماٌج هـاك  ن:إذ

-،  ٌخػقة ال يطؾع طؾقفا إال اهلل رب  اإلخالص قضقة

ا ـعً تصـع يف الؼؾوب ُص  -أيفا الؿممـون-وإن قضقة اإلخالص العالؿقن، 

 ا.طجقبً 

ى وإكؿا دطت إل ،فحسب تدعو إلى تكثور العملفشريعتنا اإلسالموة لن 

مع  ال تدطو إلى كثرة الصالة والصقامشريعتـا  ،اإلخالص وإحسان العؿل

خالص الؽبقر، مع العؿل الؼؾقل مع اإلوإكؿا تدطو إلى  ،إهؿال اإلخالص

تعالى يجعؾه لؽن اهلل  ،قؾقل اإلكسان بعؿلٍ  يليتولذلك قد : اإلخالص العظقم

 ا.طظقؿً 

ُقوا النَّاَر َولَْو »: قال حقـؿا -–كظر إلى حديث الـبي ا اتَّ

بـصف  ،تؿرة قوتصدقت بِش  ،--فؾو أكك أخؾصت هلل  ،(3)«بِِشقِّ َتْمَرةٍ 

 بقـك وبقن ة حائاًل رمن التؿ يليت هذا الـصف ،--هلل  لؽـفا خالصةً  ،تؿرة

 من الـار. عقذين وإياكمأسلل اهلل أن يُ ، ار جفـمك

 ،ا ال تعؿل طؿاًل إكك أحقاكً  :بل ،هذا هو صـع اإلخالص !عباد اهَّلل ،ىعم

ا، ا كثقرً وثوابً  ،اكبقرً  أجًرالك هبذا اإلخالص  -- فقؽتب اهلل ،وإكؿا تتؿـاه

                                                                 

 (.581)ص:  "اإليؿان األوسط" (1)

-(: من حديث طدي بن حاتم 2026(، ومسؾم )2427أخرجه البخاري ) (3)

◙-. 
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إَذا َمرَِض الَعبُد أو َساَفَر َكتََب اهَّللُ لُه َما كاَن »: يؼول الـبي 

 .(4)«يَعَمُل َصِحوًحا ُمِقوًما

بِالَْمِدينَِة أَْقَواًما َما ِسْرُتْم َمِسوًرا،  مْ كُ فَ لْ َخ إِنَّ »: ويؼول 

يًا إَِلَّ َكاُىوا َمَعُكمْ 
إَِلَّ َكاُىوا َمَعُكْم، َحبََسُهُم »، يعـي باألجر، «َوََل َقطَْعتُْم َوادِ

 .(5)«الُْعْذرُ 

 ،زاكٍ  ،فم صاٍف خالَص قؾقل، لؽن إ س ربؿا يلتون بعؿلٍ ا من الـاكثقرً  إنَّ  

 يوم الؼقامة. --ـجقفم اهلل ، فقُ --هلل  صاهرٌ 

طؾقه  عُ ؾِ طَّ ال يَ  الؼؾوبيف  أمرٌ خػي،  أمرٌ  -أيها المؤمنون-اإلخالص  إنَّ و

 يـظر، وال ويف حاله أمرهكسان يف اإل ، ولقـظرِ -سوتؼدَّ  - م الغقوبإال طالَّ 

 اآلخرين. إلى دطوى

 ،هلل إذا كـت غقر مخؾصٍ  --أمام اهلل مدح الؿادحقن ال يـػعك ننَّ ف

الؿفم أن  :--ا هلل إذا كـت مخؾًص  --الذامقن ال يضرك طـد اهلل  مَّ ذَ إنَّ و

 .--صؾح ما بقـك وبقن اهلل تُ 

وهذه  ،أصؾح اهلل ما بقـك وبقن الـاس ،وإذا أصؾحت ما بقـك وبقن اهلل

ما بقـك وبقن  صؾْح ، أهبا بعضفم إلى بعض ونا يبعثوصايا كان العؾؿاء قديؿً ال

 اهلل ما بقـك وبقن الـاس. صؾِح يُ  ،اهلل

طن  الذي أخرب الـبي  ،الصحقح الحديثولذلك يف 

الؼوم،  أكابرمن  يعـي رجٌل  ،وشارة ذو هقئةٍ  فؿر رجٌل  ،فاقَّ بِ رضع َص تُ  امرأةٍ 

 ،ثم تؽؾم وهو يف الؿفد ،هم  أُ  فم اجعل ابـي مثل هذا، فرتك ثدَي الؾَّ  :فؼالت

                                                                 

 .-◙-(، من حديث أبي موسى األشعري 1996أخرجه البخاري ) (4)

 .-◙-(، من حديث أكس 1839أخرجه البخاري ) (5)
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الـبي إنَّ فاستغرب الـاس حتى ، «هثلَ ي مِ نِ لْ عَ ْج  تَ هم ََل اللَّ  » :فؼال 

  ًه شب  فوضع سبابته يف فؿه يُ  ،اا طجقبً يصور الواقعة تصوير

فا َيرمق امرأةٌ  ِت رَّ فؿَ  ،، فراحْت أمهثدي  مَ ؼَ تَ فالْ  :قال ،ل رضاع الطػلؿث  ويُ 

الؾفم ال تجعل  :فؼالت ،ويضربوهنا ،وسرقِت  ،زكقِت  :ويؼولون لفا ،الـاس

فبدأت األم  .(6)«هاثلَ ي مِ لنِ عَ ْج هم االلَّ » :وقال أمه،فرتك ثدي  ،ابـي مثل هذه

  ذو هقئٍة،رأيت رجاًل  :، فؼالت--ابـفا الصغقر الذي أكطؼه اهلل  تـاقش

 : الؾفم ال تجعؾـي مثؾُه.فؼؾَت  ،الؾفم اجعل ابـي مثل هذا :ؼؾُت ، فوطؾى فرسٍ 

التي الثاكقة  اوأمَّ  جفـم. ِب طَ رب والغرور، ومن َح الؽِ  أهلبلن هذا من  رَ كَ فذَ 

 ففي مظؾومةٌ  :هذه اأمَّ  :قال ،حسبي اهلل وكعم الوكقل :تؼول وهم يضربوهنا

مت دُ  ما ذامٍ  فال يغركك يا طبد اهلل ذم   وهي من الصالحات. ،متفؿةٌ  بريئةٌ 

 ةَ ؾَّ وأكت تعؾم من كػسك قِ  ،ٍح ادِ مَ  وال يدفعك مدُح  ،--ا هلل مخؾًص 

ال يدفعك هذا إلى  ،--وضعف الؿراقبة هلل  ،عف القؼقنوَض ، اإلخالص

 العالؿقن. اهلل رب   ةِ ـَّجَ ا بِ ؽ  َص  خذَت قد أَ  َك أن تعتؼد بلكَّ 

ومن  ،ومن أطظؿفا ،من أشد الؼضايا -أيها المؤمنون-اإلخالص 

، يؼول -طـفم وأرضاهمرضي اهلل تعالى -فؾؼد كان سؾػـا الصالح  :أخطرها

 إلخالصِ ا ةَ جَ الَ عَ مُ  ، لؽنَّ ُت ؿْ ؿَ فَ لَ  الجبالِ  معالجةَ  ُت ػْ ؾ  واهلل لو كُ ) :أحدهم

 ؾَ طَ  شد  أَ  ةِ قَّ والـ 
َّ
 تعالى طـفم رضي اهلل-هؽذا كاكوا  ،(بالِ الجِ  عالجةِ من مُ  ي

 ، كاكوا يػتشون طن أكػسفم.-وأرضاهم

ابة البقضاء، بَ يف الجـة كالرَّ  بؼصرٍ  رُ شَّ بَ ؿُ الْ  -◙- طؿر بن الخطاب

قال لحذيػة  ،من الؿرات ةً كه مرَّ ا، حتى أكػسه دائؿً  مُ فِ تَّ كان يَ  ماذا كان يؼول؟

رين كهل ذ ،تك اهلل يا حذيػةدشكاما  :رسول اهلل  ر  ِس  كاتمِ 

                                                                 

 .-◙-(: من حديث أبي هريرة 1550(، ومسؾم )3436أخرجه البخاري )(6)



 

 

 

9 

  ؟قنؼمع الؿـاف رسول اهلل 

 .(7)احدً ك أَ ي بعدَ ك  زَ  أُ واَل  ،اَل  :قال

و أفضل هذه هُ  !؟وهو من هو ،كػسه مُ فِ يتَّ  -◙- الصديق أبو بؽرٍ 

 :قال ابن أبي مؾقؽة :يؼول البخاري ،فا بعد كبق   ةِ مَّ األُ 

ُهْم كان يخشى أَْدَرْكُت َثالَثِوَن ِمْن أَْصَحاِب محمٍد » ، ُكلُّ

 .(8)«َعَلى َىْفِسِه النَِّفاَق 

 قضقةٌ  -أيفا الؿممـون-الؼضقة  ألنَّ  :كؾفم كان يخشى طؾى كػسه الـػاَق 

ضؾه طن سواء السبقل، يُ  ،ويف سبقؾه ،لإلكسان يف صريؼه الشقطان قاطدٌ  ،خطقرة

 .بوط العؿلتجر اإلكسان إلى ما فقه ُح مارة بالسوء والـػس األ

يؼول الحق سبحاكه:  ،امـثورً  باءً هَ  ا ذهَب العؿل إذا لم يؽن خالًص  ألنَّ 

چ) ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  -وذكر اهلل ، [13]الػرقان: (ڄ ڄ ڄ 

- وال يؼومون إلى الصالة إال  ،ونراؤ، لؽـفم يُ طن الؿـافؼقن أهنم يصؾون

 .هلل إال قؾقاًل ، وال يذكرون االـاس ونيراؤسالى، وهم كُ 

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)قال اهلل تعالى يف آخر اآليات: 

ۓ ڭ ڭ ڭ )قال تعالى يف بقان جزاء الؿـافؼقن: ، [245]الـساء:

 .(ڭ ۇ ۇ

طؾى  ؽنَّ هذا العؿل لم ُيبْنَ ول ،كثقر لؿاذا؟ أتوا بعؿلٍ  ،هذا جزاؤهم :كعم

 ،طافاكا اهلل وإياكم ،كقاهم الد  رادُ ، وإكؿا كان مُ --خالص هلل قاطدة اإل

 .-والؿسؾؿاتوجؿقع الؿسؾؿقن 

                                                                 

 (.37390) "الؿصـف" يف ،أخرجه ابن أبي شقبة (7)

 (.28/ 2ُمعؾًَّؼا ) ،أخرجه البخاري (8)
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 كليتؿا كم اإلخالص يف الؼول والعؿل، وفقيرزقـي وإيا أسلل اهلل تعالى أن 

وأستغػر اهلل لي ولؽم، ولسائر الؿسؾؿقن من كل  ،تسؿعونما أقول  ،وكذر

 أستغػر اهلل. ،الؿستغػرين طقئة، ويا فوزَ وَخ  ذكٍب 
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 اخلطبة الثانية
 

  مَ ى اهلل وسؾَّ وصؾَّ  ،ػىالحؿد هلل وكَ 
 
طؾى و ،الؿصطػى وبارك طؾى الـبي

 .والؿـتفى إلى يوم الحشر ،من بلثره اقتػى

 :ا بعدأمَّ 

 طؾى أن قضقة اإلخالص من أشد   دُت كَّ وأَ  كؿا ذكرُت  !المؤمنونها ا أيُّ فوَ 

اإلخالص  ،وسره وطالكقته ،وضاهره وباصـه ،وآخره األمر ُل أوَّ ففي  :الؼضايا

 .ألطؿال، مع متابعة الـبي حى قبول ارَ  هو قطُب 

ذا إولذلك  ،--كسان مع ربه لعبادة اإل ي  رِ ؼَ هو العؿود الػَ  اإلخالص

 ا باهلل رب العالؿقن،شركً مُ إذا كان اإلكسان  ،قد يـتػي العؿل خالصاكتػى اإل

ن وبقَّ  ،خالصى وأطان يف قضقة اإلدَ بْ أَ  -طؾقه الصالة والسالم-ـا كبق   :ولذلك

ْرُك الَْخِفيُّ قَ »ر من ذَّ وَح    وَل ُس ا رَ يَ  وَ ا هُ وا: ومَ الُ الشِّ
ِ
؟ قال: الرياء، يَُقوُم اهَّلل

ي فوُ   .(9)«يائِ رَ أحدكم يَُصلِّ

الذي هو يسقر  :رك األصغرمن الِش  ه الـبي دَّ طَ  ن:إذ

وحقاته كؾفا قائؿة طؾى  ،وطبادته ،إذا كان أصل طؿل اإلكسان اأمَّ  ،ياءِ الر  

يف دائرة  طؾقه، وهو واقعٌ  أن طؿؾه مردودٌ  فال شكَّ  ،ؾى صؾب الدكقا، وطالرياء

 الؿسؾؿقن والؿسؾؿات.وجؿقع  ،طافاكا اهلل وإياكم ،الؿـافؼقن

 أُكاٌس يوم الؼقامة  يليته وأكَّ  ،ياءِ ة الر  رخطو الـبي  نَ قَّ وبَ 

ڄ ڃ ڃ )، اـثورً مَ  هباءً  فتذهُب  ،فامةبال تُ كجِ  بلطؿالٍ  ڄ ڄ ڄ 

                                                                 

(: من حديث أبي 22151(، وأخرجه أحؿد، برقم )4104أخرجه ابن ماجة، برقم ) (9)

ـه األلباين يف  ،-◙-سعقد الخدري   (.2466/ 3) "مشؽاة الؿصابقح"وحسَّ
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چ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ )، [13]الػرقان: (ڃ ڃ 

 .[47]الزمر: (مئ

ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل »: --يؼول اهلل  َرَكاِء َعِن الشِّ فوه أَْشَرَك  أَىا أَْغنَى الشُّ

 .(77)«َتَرْكتُُه َوِشْرَكهُ  :َمعَِي َغوْرِي

شركون به مع تُ  اذهبوا إلى من كـتم :لفم ؼاُل يُ  ،رائقن يوم الؼقامةؿُ لؾؼال ويُ 

 اهلل رب العالؿقن.

  تعالى فاهلل
 
 -والعقاذ باهلل-ه مور تبعً من األ أمرٍ يف  فؿن أشركَ  ،طـؽم غـي

ولذلك  :والؿسؾؿات اهلل وإياكم، وجؿقع الؿسؾؿقن طافاكا ،إلى كار جفـم

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): --يؼول اهلل  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[29-28]اإلسراء: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ں ڻ  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): --ويؼول 

ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ، [10]الشورى: (ڻ 

 يات يف هذا الؿعـى كثقرٌة وكثقرة.واآل

مر الخطقر، من هذا األ  محمدٍ َة مَّ يا أُ  الحذرَ  فالحذرَ 

،  هو طؾقه إالَّ  ؾعُ طَّ ه، ال يَ ب  قـه وبقن رَ ا بَ  صالحً طؿاًل  كسان أن يجعَل طؾى اإل
، لإلكسان طدوٌ  بالسوءِ  األمارةَ  والـػَس ، بؽل صراط قاطدٌ  الشقطانَ  أنَّ  صحقٌح 

يريد  أو حركته كػسه تجاه طؿلٍ  ،شقطاين إذا صاف طؾقه صائٌف  كسانَ اإل ولؽنَّ 

ؿعَة:به الثـاء، يريد به  يريدُ  الدكقا،ا من به شقئً   ،--اهلل  طؾقه أن يستغػرَ  الس 

 لؽن الؿممن يؼظٌ ، من هذا  ويصاب بشيءٍ إالَّ  كسانٍ ه ما من إ: ألكَّ أن يعود إلقه

 طؾى ما بدر مـه. ةً حارَّ  ويبؽي ويذرف دمعةً  ،هفقرجع إلى رب   ا،يتـبه دائؿً  ،نٌ طِ فَ 

                                                                 

 .-◙-(، من حديث أبي هريرة 1985أخرجه مسؾم، برقم ) (20)
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الذي  ، ويطؿئن إلى هذا الؿدح والثـاءياءقطؿئن إلى هذا الر  فا الؿـافق وأمَّ 

 ِش َخ الصحابة  ذلك أن بعَض  ،ةفؿَّ مُ  وهـا قضقةٌ  ،ويحبه يريده
َ
طؾى كػسه من  ي

 :فؼال يا رسول اهلل، كه شؽا إلى الـبي أا، حتى الرياء شديدً 

ُجَل إنَّ »   جهِ لوَ يَْعَمُل الَعَمَل ا نَّ مِ الرَّ
ِ
ثـي ، فقُ --ال يريد به إال اهلل  :، يعـي«اهَّلل

تِلَك َعاِجُل بُْشَرى »: -–طؾقه الـاس، فؼال الـبي 

 .(22)«الُمْؤِمنِ 

وازن، اكظروا إلى االطتدال يف شريعتـا اإلسالمقة السؿحاء، أكظروا إلى التَّ 

 ن، أأن الـاس إذا أثـوا طؾقه خقًرا كثقٌر من الـاس يجفل هذه الؼضقة، فقظن  

 --شرى الؿممن، فاهلل ، هذا من طاجل بُ الَّ  ثم كَ الَّ كَ : هذا من الرياء ذلك

من يؼوم  لَ هقَّ  َك ؾِ ؿَ ، وخػاء طَ تَك ، إذا طؾم صدق كقَّ لَ هقَّ  تَك صدق كقَّ  مَ ؾِ إذا طَ 

 اهلل ذكرك يف هذه الدكقا قبل يوم الؼقامة. ثـي طؾقك، فقرفعُ فقُ 

يؽون يف العبادات، ويؽون يف الؿعامالت،  -أيها المؤمنون-الص واإلخ

، ولؽل كوٍع من -أيًضا-ويؽون يف الوضائف، ويؽون يف العالقات اإلجتؿاطقة 

هذه األكواع قضقٌة تخصه، ولؽـفا طـاوين طريضة أضعفا يف أسؿاطؽم، ويف 

 صدوركم تتـبفون لفا.

ي طالقًة اجتؿاطقًة: حقـؿا تريد أن تبـَ -أيها المسلم-يجب علوك 

 طؾى أصؿاع طؾى دافع اإلخالص، اَل  ٍب، أو غقر ذلك أن يؼومَ َس كصداقٍة، أو كَ 

قـقة، وإكؿا تسؿو بـػسك، فتؽون أمورك ٍة صِ قَّ ؾِ كقوية، وال طؾى أشقاء ُسػْ دُ 

 .حابقًة سؿاوية، كؿا أراد اهلل، وكؿا أراد رسوله َس 

 العؿل هلل رب   ؾَص يجب طؾقك أن تُخ :كذلك ما يتعلق باألعمال

                                                                 

 .-◙-(، من حديث أبي هريرة 1641أخرجه ُمسؾم ) (22)
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ؾٌع طؾقك، كاضٌر إلقك، يعؾم مؽـوكات صدرك، ُمطَّ  -تعالى-العالؿقن، فاهلل  

ـك، أو مراقبًا واًل طك، فنذا كـت بنمؽاكك أن تخادع مسمخػقه ضؿقروما يُ 

، الذي يراك، -َس دَّ ؼَ وتَ  -طقـه الذي ال تـام  أكك لن تخدعَ  فاطؾمْ طؾقك: 

ؾع طؾقك يف جؿقع أحوالك، يجب طؾقك أن طَّ ويعؾم ما يف كػسك، الذي يَ 

ـطار والؼطؿقر، حاسبك طن الؼِ ، واهلل تعالى مُ --راقٌب من اهلل تعؾم أكك مُ 

 وطن الصغقر والؽبقر.

ب له، والتدر   هِ يف معالجة اإلخالص، ويف التـب   -أيها المؤمنون- اهَّللَ  اهَّللَ 

، ويف قضقة ياءِ الر   راًرا يف قضقةطؾقه، كثقًرا من الـاس قد يشؽو أكه وقع مِ 

ه كسبَ  رُ يف الؼؾوب، كذلك ُيقس   -تعالى- اهللُ  يزرطه كؿا ؿعة، فاإلخالُص الس  

اسبة الشريك لشريؽه، حَ ه، وحقـؿا يحاسب كػسه مُ خػي اإلكسان طؿؾَ حقـؿا يُ 

،  هو طؾقه إالَّ  ؾعُ طَّ ال يَ  ،هوحقـؿا يحرص دائًؿا أن يؽون له طؿٌل بقـه وبقن رب  
 اهلل ما بقـه وبقنَ  ما بقـه وبقن اهلل، أصؾَح  ، ومن أصؾَح َص ؾَّ خَ تَ  فؿن أخؾَص 

 الـاس.

طؾى آل إبراهقم،  َت قْ ، كؿا صؾَّ محؿدٍ  حؿٍد، وطؾى آلِ ى مُ طؾَ  الؾفم صل   

طؾى آل  ، كؿا باركَت حؿقٌد مجقد، وبارك طؾى محؿٍد وطؾى آل محؿدٍ  َك إكَّ 

 .ك حؿقٌد مجقدٌ إبراهقم، إكَّ 

 


