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)اإلشالً دَٖ اإلخالص 


 (م

 

مال مننيماظضملؾدمورنف، معػملؽممإنماإلخةصمدر ؼشملػملعمسػملؿملف

مصؿملظمللده مذؿملشملمملن موال ماظشملمصؿملغملؿؾف، مروحؾب موػق موجقػرؾبم، مملسمملِت،

مجضملػملفمآمدؾقمملغفموتضملمملظبم مالمتعملؾؾمندوِغِف مصمملظشملمملسهمُل م، اظضملؾمملداِت

ماظزملممليهمل ماألسؼملمملل معبؿملع مظعملؾقل ظؿملسمؼبماظضملؾمملداتم ،مذررممل

 صعملط،منؾمؼبمعبؿملعماألسؼملممللمواألضقال.

مواالنؿضملمملدم مسػملكماإلخةص، مأتؾمملسف مدؼـمضبىملقب واإلدةم

:مضملؽملمملهاظؽملظملسمواظرملؾملرةم،مواإلخةصمعمسـماظرؼمملءمواظلؼملضملهمل،موحنمل

موحبرطمملتفمودغملؽملمملتفموجفمآم أنمؼعملزملدماإلغلمملنمنعملقظفموسؼملػملف،

تضملمملظبموانؿطملمملءمعرضمملتف،معـمشرلمغصملرمإظبمعطملؽملؿمأومجمملهمأومعصملؾملرم

أومذؾملرةمأوماطؿلمملبمربؼملدةمسؽملدماظؽملمملسم،مأومربؾهملمأومعدحمعـم

ماًػملؼ.

مصةمم،أيا اإلخالص هلل واإلخةصمؼغملقنمٓم،موظػملقرـ:م

                                                           

)ممملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمنم–علضملدمأغبدماظرملمملؼنملمد/م. 
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اممملظضملؾمملدةمإالمظفم،مصةمغرملركمعضملفمأحدـبغضملؾدمإالمإؼممله،موالمغؿقجفمن

مغؾؿطمللم موإمنممل موعؾمملػمملة; موالمصكرا موالمغقملدؼؾملمملمزلضملهملمورؼمملء، صؿملؾملممل،

مؼعملقل: مصمملظعملرون موتضملمملظب، مدؾقمملغف موجؾملف م ؽبػمَلمملِتلم}نؾملممل مإكبنمب ُضؾؿب

مَظفؾبم مذؽبركبؼَؽ مَظممل ماْظضملؽبمملَظؼمِلنيؽب* مرؽببىب مِظػملَِّف موؽبعؽبؼملؽبمملِتل موؽبعؽبقؿبؿملؽبممليؽب وؽبغؾبلؾبغمِلل

موؽبَأ مُأِعرؿبتؾب ماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽبوؽبِنذؽبِظَؽ مَأومبلؾب م{غؽبممل م،م163،162ػاألغضملمملم: ؼ

مأؼسملممل: ؽبم}وؼعملقل ماظدىبؼ مَظفؾب معؾبكؿبػمِلزمِلنيؽب ماظػملَّفؽب مِظؿملؽبضملؿبؾؾبدؾبوا مإكبظَّممل مُأِعرؾبوا وؽبعؽبممل

مؼ.5ػاظؾؿملؽملهمل:{حؾبؽملؽبظمَلمملءؽب

مرجؾمسـم مدفملظف محؿملؽملؼملممل مودػملؿ( واظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف

منرملفمملسؿف(م م)اظؿقدث مواظذطر ماألجر منعملزملد مظػملفؾملمملد اًروج

ؿبماْظضملؽبؼملؽبؾكبمإكبظَّمملمعؽبمملمَطمملنؽبمَظفؾبمخؽبمملِظزملـبمملموؽبانؿبؿؾبطمِللؽبممضمملل:م)إكبنمب اظػملَّفؽبمَظمملمؼؽبعمْلؾؽبؾؾبمِع

ِنِفموؽبجؿبؾملؾبفؾب(م)رواهماظؽمللمملئل(،موؼعملقلم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأؼسملمملم

مدؾقمملغفم ماظضملزة مربقب مسـ مرواه ماظذي ماظعملددل مايدؼىمل ؼب

كبماظرملىبرؿبِكموتضملمملظب:م)َضممللؽبماظػملَّفؾبمتؽبؾؽبمملرؽبَكموؽبتؽبضملؽبمملَظك:مَأغؽبمملمَأْشؽملؽبكماظرملنبرؽب َطمملِءمسؽب

معؽبضمِل مِصؿملِف مَأذؿبرؽبَك مسؽبؼملؽبًة مسؽبؼمِلؾؽب ؿب م)رواهمملعؽب موؽبِذرؿبَطفؾب( متؽبرؽبْطؿؾبفؾب َشؿملؿبركبى

معلػملؿ(.
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،مصةمغضملؼملؾمإالمظرصضملؿفموتعملدعفم،موالمأيا اإلخالص نهىطن 

مأحدـب مغلمملسد موال مإظؿملف، مإال موالمغؽملؿؼملل موطلره، مػزميؿف مسػملك ا

مخ موغلرل مأػػملف، موسبنمل مأرضف معـ مرعؾ مذرة مؼب ػملػمغظملرط

موذضملؾفممضؿملمملدتف مأرضف، محنمل مؼلؿػملزم مظػملقرـ مصمملإلخةص ،

،موحنملماظقرـمعـمطؼملممللماإلميمملنمطؼملمملمسػمّلؼملؽملمملم) ػملكمموحغملقعؿف

مػقم مودػملؿ( مآمسػملؿملف م) ػملك مػمملجر مصقؿملؽملؼملممل مودػملؿ(، آمسػملؿملف

و قمملنؿفمعـمعغملهملمإظبماٌدؼؽملهملمذملمورؽملؾملؿماىدؼدمذملموطمملغوملمنؾملمملم

ذملممغبكمذدؼدةم،موطمملغوملمضػملقبماظزملقمملنهملمعمملزاظوملمعضملػملعملهملممبغملهمل

ورؽملؾملؿماظعملدؼؿمذملمإذمنمملظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼدسقمرنقبفمأنم

،موأنم)اٌدؼؽملهملماٌؽملقرة(ممضبؾنملمإظبم قمملنؿفمورؽملؾملؿماىدؼد

مؼزملققؾملمملم موأن موعغملؿملمملشلممل، مؤمملرػممل مزروسؾملممل مؼب مشلؿ ؼؾمملرك

م مونمملءػممل موؼذػنملمسؽملؾملممل م)، ماْظؼملؽبِدؼؽملؽبهمَلممصؿملعملقل: مإكبَظؿملؿبؽملؽبممل محؽبؾىبنملؿب اظػملؾملؾبؿمب

مَأوؿب معؽبغملَّهمَل ممَطقؾبؾىبؽملؽبممل مَأذؽبدمب معؾبدىبغؽبمملم، موؽبِصل م ؽبمملِسؽملؽبممل مِصل مَظؽملؽبممل منؽبمملركبْك اظػملؾملؾبؿمب

م)رواهماظؾكمملري(.موؽب ؽبقىبقؿبؾملؽبمملمَظؽملؽبمملموؽباغؿبعمُلؾؿبمحؾبؼملمبمملػؽبمملمإكبَظكماْظفؾبقؿبظمَلهمِل(

موٕمضبىملنبماإلدةممسػملكماإلخةصمٓموظػملقرـمصقلنملم،م
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مدسمملم مصعملد م، مإظبماإلخةصمؼبمطمملصهملمذبمملالتمايؿملمملة نؾمدسممل

ماظضملؼملؾ ماإلخةصمؼب مإتعملمملغفممإظب ممبضملؽملك م، مواظؾؽملمملء واإلغؿمملج

مصؿملعملقل: مذظؽ مإظب مؼدسق مواظعملرون ماسؿبؼملؽبػمُلقام}وإحلمملغف، وؽبُضؾكب

مإكبَظكمسؽبمملِظؿكبم موؽبدؽبؿؾبرؽبدنبونؽب موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب موؽبرؽبدؾبقُظفؾب مسؽبؼملؽبػمَلغمُلؿؿب َصلؽبؿملؽبرؽبىماظػملَّفؾب

متؽبضملؿبؼملؽبػمُلقنؽب مُطؽملؿبؿؾبؿؿب مِنؼملؽبممل مَصؿملؾبؽملؽبؾىبؽؾبغمُلؿؿب موؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبِة ؼ،م105ػاظؿقنهمل:{اْظطملؽبؿملؿبنمِل

)إكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبمإكبذؽبامسؽبؼمِلؾؽبممواظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼعملقل:

 (.واظشملدلاغلم(م)رواهمأنقمؼضملػملكَأحؽبدؾبُطؿؿبمسؽبؼملؽبًةمَأنؿبمؼؾبؿؿبعمِلؽملؽبفؾب

مو مواظؿضملمملعؾمضد مإظبماإلخةصمؼبماحملؾهمل ماإلدةم دسممل

مٓم)سزقبم مخمملظزملهمل موعضملمملعػملؿؾملؿ مربؾؿؾملؿ متغملقن ماٌقملعؽملنيمنفملن عع

وعـماإلخةصمؼبم،مٌزملػملقهملمذكزملؿملهملموجؾقب(مالمظطملرضمعمملم،موالم

ماًقالغل:م معلػملؿ مأنل مصضملـ م، مشلؿ ماظؽملزملح مواظؿضملمملعؾ احملؾهمل

ؿبم مِع مُطؾملؾبقلفب مِصؿملؾملؽبممل محؽبػمْلعمَلهمٌل مَصكملكبذؽبا مِدعؽبرملؿبؼؽب، مَأػؿبؾكب معؽبلؿبِفدؽب م)َأتؽبؿملؿبوملؾب َضممللؽب:

َأ ؿبقؽبمملِبماظؽملمبِؾلىبم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(،موؽبإكبذؽبامذؽبمملبوبمِصؿملؾملكبؿؿبمَأْطقؽبؾؾبم

مإكبَظكماْظظمَلؿؽبك،ماْظضملؽب مرؽبدنبوهؾب مِصلمذؽبلؿبٍء ماخؿبؿؽبػمَلظمُلقا مُطػملَّؼملؽبممل ماظمبؽملؽبمملؼؽبممل منؽبرمباقؾب كب ؿملؿب

مػؽبذؽبا مَضممللؽب: مػؽبذؽبا؟ ؿب معؽب مِظل: مِظفؽبػمِلؿملسلب مُضػمْلوملؾب مَضممللؽب: مذؽبمملبوب، مممممَصؿـبك



 مجلس األعلى للشئون اإلسالميةلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 97- 

 

مَضممللؽب:م مؼؽبقؿبسملؾبرؾبوا. مَصػمَلؿؿب ماْظضملؽبرمِللىب ؽب مِع مَصِفؽؿبوملؾب مَضممللؽب: مجؽبؾؽبؾلب ؾب منؿب عؾبضملؽبمملذؾب

ماْظطملؽبِد ؽب مِع مِنمملظرملمبمملبىبمَصطملؽبدؽبوؿبتؾب مَأغؽبممل مَصكملكبذؽبا مَصرؾبحؿبوملؾب مؼؽبِفؿملؽؾبقا مَصػمَلؿؿب مَضممللؽب: .

مَصلؽبػملَّؿؽبم مَضممللؽب: مإكبَظؿملؿبِف. متؽبقؽبقمبْظوملؾب مثؾبؿمب مَصرؽبَطضملؿبوملؾب، مدؽبمملركبؼؽبهمٍل، مإكبَظك ؼؾبزملؽبػملخملل

ِٓ.مَضممللؽبم:مَصؼملؽبدمبِغلمإكبَظؿملؿبِف.م َصدؽبغؽبقؿبتؾبمِعؽملؿبفؾبمَصعمُلػمْلوملؾب:مإكبغىبلمأُلِحؾنبَؽمِصلما

مُضػمْل مُضػمْلوملؽب؟ مَطؿملؿبػؽب مدؽبؼمِلضملؿبوملؾبمَضممللؽب: مَضممللؽب: .ِٓ مِصلما مإكبغىبلمأُلِحؾنبَؽ وملؾب:

ِٓم ِٓم) ؽبػملَّكماظػملَّفؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(مؼؽبعمُلقلؾب:ماْظؼملؾبؿؽبقؽبمملننبقنؽبمِصلما رؽبدؾبقلؽبما

ؿبمغؾبقرلبمِصلمِزؾىبماْظضملؽبرؿبشكبمؼؽبقؿبمؽبماَلمِزؾمبمإكبالَّمِزػملهفؾب.مَضممللؽب:م سؽبػمَلكمعؽبؽملؽبمملِنرؽبمِع

مسؾبؾؽبمملدؽبَة محؽبؿمبكمَظعمِلؿملوملؾب محؽبِدؼىملؽبممَصكؽبرؽبجؿبوملؾب مَظفؾب ماظزملمبمملِعومِلمَصذؽبَطرؿبتؾب ؽب نؿب

مسؽبػمَلؿملؿبِفم ماظػملَّفؾب م) ؽبػملَّك ِٓ ما مرؽبدؾبقلؽب مدؽبؼمِلضملؿبوملؾب مَصعمَلممللؽب: مجؽبؾؽبؾلب كب منؿب عؾبضملؽبمملِذ

مِصلمب،م معؽبقؽبؾمبِؿلمِظػمْلؼملؾبؿؽبقؽبمملنىبنيؽب مؼؽبعمُلقلؾب:محؽبعملَّوملؿب مرؽبنىبِف ؿب مؼؽبقؿبغمِللمسؽب وؽبدؽبػملَّؿؽب(

موؽبحؽبعملَّ مِصلمب، مِظػمْلؼملؾبؿؽبؾؽبمملِذِظنيؽب معؽبقؽبؾمبِؿل ؽبموؽبحؽبعملَّوملؿب مِظػمْلؼملؾبؿؽبزؽباوكبركبؼ معؽبقؽبؾمبِؿل وملؿب

ؿبمغؾبقرلبمِصلمِزؾىبماْظضملؽبرؿبشكبم ِٓمسؽبػمَلكمعؽبؽملؽبمملِنرؽبمِع ِصلمب،موؽباْظؼملؾبؿؽبقؽبمملننبقنؽبمِصلما

مِزػملهفؾب( مإكبالَّ مِزؾمب ماَل م) ػملكمآمسػملؿملفممؼؽبقؿبمؽب موؼعملقل: مأغبد( )رواه

موؽبِظغمِلؿؽبمملِنِف م)ِظػملَِّف مضمملل: مٌـ؟. مضػملؽملممل: ماظؽملمبزمِلؿملقؽبهمُل(. ؾب م)اظدىبؼ ،مودػملؿ(:

م.وؽبِظرؽبدؾبقِظِف،موؽبأَلِئؼملمبهمِلماْظؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽب،موؽبسؽبمملعمبِؿؾملكبؿؿب(م)رواهمعلػملؿ(
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ماظضملػملؿم مرػملنمل ماإلخةصمؼب مإظب مأتؾمملسف ماإلدةم ودسممل

الممؼؿضملػملؼملقغفمظػملؿغملدلموالمظػملؿفدل،مودقاءمأطمملنمدؼؽملؿملمملمأممدغؿملقؼممل،مصة

موالمم ماظضملػملؼملمملء، منف مظؿملؼملمملروا موال مواظلػملشملمملن، مواىممله ظشملػملنملماٌمملل

مجملمملدظهمل مودػملؿ(ممؼؿضملػملؼملقغف مسػملؿملف مآ م) ػملك مصمملظؽمليب اظلظملؾملمملء،

مَظمملم موؽبجؽبؾمب مسؽبزمب ماظػملَِّف موؽبجؿبفؾب مِنِف مؼؾبؾؿبؿؽبطملؽبك مِعؼملمبممل مِسػمْلؼملـبممل متؽبضملؽبػملَّؿؽب ؿب ؼعملقل:)عؽب

ماْظفؽبؽملمبهمِلم مسؽبرؿبفؽب مؼؽبِفدؿب مَظؿؿب ماظدنبغؿبؿملؽبممل، ؽب مِع مسؽبرؽبضـبممل مِنِف مِظؿملؾبزمِلؿملنملؽب مإكبظَّممل ؼؽبؿؽبضملؽبػملَّؼملؾبفؾب

م)رواه مؼؽبضملؿبؽمِللمركبضَبؾملؽبممل ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل( أنقمداود(،موؼعملقلم) ػملكمآممؼؽبقؿبمؽب

مَأوؿبم ماظضملؾبػمَلؼملؽبمملءؽب مِنِف مِظؿملؾبفؽبمملركبيؽب ماظضمِلػمْلؿؽب مَرػمَلنملؽب ؿب م)عؽب مأؼسملممل: مودػملؿ( سػملؿملف

ِظؿملؾبؼملؽبمملركبيؽبمِنِفماظلنبظمَلؾملؽبمملءؽب،مَأوؿبمؼؽبزملؿبركبفؽبمِنِفموؾبجؾبقهؽبماظؽملمبمملسكبمإكبَظؿملؿبِفمَأدؿبخؽبػمَلفؾبماظػملَّفؾبم

 اظؽملمبمملرؽب(م)رواهماظذلعذي(م.

ماظدسمملء،مصققبؾملؿمودسمملماإلدةممأتؾمملسفمإظبماإلخةصمؼب

موالمشمملصؾ،م موالمدمملٍه مشرلمالٍه سػملكماظدسمملءمنعملػملنملمحمملضرمخمملذع،

مَأوؿبِسؿملؽبهمٌل،موؽبنؽبضملؿبسملؾبؾملؽبمملم صمملظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼعملقل:م)اْظعمُلػمُلقبؾب

ماظؽملمبمملسؾب،م مَأؼنبؾملؽبممل موؽبجؽبؾمب، مسؽبزمب َٓ ما مدؽبفمَلْظؿؾبؿؾب مَصكملكبذؽبا منؽبضملؿبضلب، ؿب مِع َأوؿبسؽبك

معؾبقِضؽملؾبقنؽب موؽبَأغؿبؿؾبؿؿب مِظضملؽبؾؿبٍدممَصمملدؿبفمَلُظقهؾب مؼؽبلؿبؿؽبِفؿملنملؾب مَظممل َٓ ما مَصكملكبنمب ِنمملْظكملكبجؽبمملنؽبهمِل،
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مَضػمْلنمٍلمَشمملِصؾلب( مَزؾملؿبركب ؿب مسؽب موؼعملقلم) ػملكمآممدؽبسؽبمملهؾب )رواهمأغبد(،

مَظفؾبم مَصفمَلخؿبػمِلزملؾبقا ماْظؼملؽبؿملىبومِل مسؽبػمَلك م ؽبػملَّؿملؿبؿؾبؿؿب م)إكبذؽبا مأؼسملممل: مودػملؿ( سػملؿملف

 .اظدنبسؽبمملِء(م)رواهمأنقمداودموانـمعمملجف(

ؼبماظؿقطؾمسػملكمآم)سزقبمودسمملماإلدةممإظبماإلخةصم

قبموالمرجمملءمعـمتقطؾمسػملؿملف،مصمملظؽمليبقبم وجؾقب(موأغفمظـمطبؿملنملمز

مسؽبؾؿبِديم ىب مَز مِسؽملؿبدؽب م)َأغؽبممل مؼعملقلمسـمرنف: مودػملؿ( ) ػملكمآمسػملؿملف

مِصلم مذؽبَطرؿبتؾبفؾب مذؽبَطرؽبِغلمِصلمغؽبظمْلِلِف مَصكملكبنؿب مذؽبَطرؽبِغل، مإكبذؽبا معؽبضملؽبفؾب موؽبَأغؽبممل ِنل،

معؽبػمَل مِصل مذؽبَطرؽبِغل موؽبإكبنؿب موؽبإكبنؿبمغؽبظمْلِلل، مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مخؽبؿملؿبرلب معؽبػمَلكمللب مِصل مذؽبَطرؿبتؾبفؾب كمللب

مِذرؽباسـبمملم مإكبَظلمب متؽبعمَلرمببؽب موؽبإكبنؿب مِذرؽباسـبممل، مإكبَظؿملؿبِف متؽبعمَلرمبنؿبوملؾب مِنرمِلؾؿبرلب مإكبَظلمب تؽبعمَلرمببؽب

تؽبعمَلرمبنؿبوملؾبمإكبَظؿملؿبِفمنؽبمملسـبمملموؽبإكبنؿبمَأتؽبمملِغلمؼؽبؼملؿبرمِللمَأتؽبؿملؿبؿؾبفؾبمػؽبرؿبوؽبَظهمًل(.م)عؿظملؼمسػملؿملف(،م

مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف منؽبؽمِللمموؼعملقل: ؿب مِع مرؽبجؾبػمًلممل م)...أن أؼسملممل:

مِدؼؽملؽبمملرلب،م مَأْظػؽب مؼؾبلؿبػمِلظمَلفؾب مَأنؿب مإكبدؿبرؽباِئؿملؾؽب منؽبؽمِلل منؽبضملؿبضؽب مدؽبفمَللؽب إكبدؿبرؽباِئؿملؾؽب،

َصعمَلممللؽب:مائؿبِؿؽمِللمِنمملظرملنبؾملؽبدؽباِءمُأذؿبؾملكبدؾبػؾبؿؿبمَصعمَلممللؽب:مَطظمَلكمِنمملظػملَِّفمذؽبؾملكبؿملدـبا،مَضممللؽب:م

مَطظمِلؿملػمًلممل، مَطظمَلكمِنمملظػملَِّف مَضممللؽب: مَصدؽبَصضملؽبؾملؽبمملممَصفمْلِتؽمِللمِنمملظغمَلظمِلؿملؾكب، َضممللؽب:م ؽبدؽبْضوملؽب،

مثؾبؿمبم مَصعمَلسملؽبكمحؽبمملجؽبؿؽبفؾب ماظؾؽبقؿبركب مِصل مَصكؽبرؽبجؽب معؾبلؽبؼملهبك، مَأجؽبؾلب مإكبَظك إكبَظؿملؿبِف
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اظؿؽبؼملؽبسؽبمعؽبرؿبَطؾـبمملمؼؽبرؿبَطؾؾبؾملؽبمملمؼؽبعمْلدؽبمؾبمسؽبػمَلؿملؿبِفمِظػمْلفمَلجؽبؾكبماظَِّذيمَأجمبػمَلفؾب،مَصػمَلؿؿبمؼؽبِفدؿبم

مِص مَصفمَلدؿبخؽبؾؽب مَصؽملؽبعمَلرؽبػؽبممل، مخؽبرملؽبؾؽبهمًل مَصفمَلخؽبذؽب موؽب ؽبِقؿملظمَلهمًلمعؽبرؿبَطؾـبممل، مِدؼؽملؽبمملرلب مَأْظػؽب ؿملؾملؽبممل

مإكبَظكماظؾؽبقؿبركب،م مَأتؽبكمِنؾملؽبممل مثؾبؿمب معؽبقؿبِضضملؽبؾملؽبممل، مزؽبجمبيملؽب مثؾبؿمب مإكبَظكم ؽبمملِحِؾِف، ِعؽملؿبفؾب

مِدؼؽملؽبمملرلب،م مَأْظػؽب مُصَةغـبممل متؽبلؽبػملَّظمْلوملؾب مُطؽملؿبوملؾب مَأغىبل متؽبضملؿبػمَلؿؾب مإكبغمبَؽ ماظػملَّؾملؾبؿمب َصعمَلممللؽب:

مَط مَطظمَلكمِنمملظػملَِّف مَصعمُلػمْلوملؾب: موؽبدؽبفمَلَظؽمِللمَصلؽبفمَلَظؽمِللمَطظمِلؿملَة، م مِنَؽ مَصرؽبِضلؽب ظمِلؿملػمًلممل،

موؽبَأغىبلمجؽبؾملؽبدؿبتؾبم مِنَؽ، مَصرؽبِضلؽب مذؽبؾملكبؿملدـبا، مَطظمَلكمِنمملظػملَِّف مَصعمُلػمْلوملؾب: ذؽبؾملكبؿملدـبا،

موؽبإكبغىبلم مَأْضِدرؿب، مَصػمَلؿؿب مَظفؾب ماظَِّذي مإكبَظؿملؿبِف مَأنؿبضملؽبىملؾب معؽبرؿبَطؾـبممل مَأِجدؽب َأنؿب

ِصؿملِف،مثؾبؿمبماغؿبزملؽبرؽبفؽبمَأدؿبؿؽبقؿبِدسؾبغمَلؾملؽبممل،مَصرؽبعؽبكمِنؾملؽبمملمِصلماظؾؽبقؿبركبمحؽبؿمبكموؽبَظفؽبوملؿبم

وؽبػؾبقؽبمِصلمذؽبِظَؽمؼؽبػمْلؿؽبؼمِلسؾبمعؽبرؿبَطؾـبمملمؼؽبكؿبرؾبجؾبمإكبَظكمنؽبػمَلِدِه،مَصكؽبرؽبجؽبماظرمبجؾبؾؾبم

ًَرملؽبؾؽبهمِلم اظَِّذيمَطمملنؽبمَأدؿبػمَلظمَلفؾب،مؼؽبؽملؿبصمُلرؾبمَظضملؽبؾمبمعؽبرؿبَطؾـبمملمَضدؿبمجؽبمملءؽبمِنؼملؽبمملِظِفمَصكملكبذؽبامِنممل

محؽبشمَلؾـبممل، مِظفمَلػؿبػمِلِف مَصفمَلخؽبذؽبػؽبممل ٌَممللؾب، ما مِصؿملؾملؽبممل موؽبجؽبدؽبمماظَِّؿل مغؽبرملؽبرؽبػؽبممل َصػمَلؼملمبممل

مِنمملأَلْظِػم مَصفمَلتؽبك مَأدؿبػمَلظمَلفؾب، مَطمملنؽب ماظَِّذي مَضِدمؽب مثؾبؿمب موؽباظزملمبِقؿملظمَلهمَل، ٌَممللؽب ا

مِظـملِتؿملؽبَؽم معؽبرؿبَطنمٍل مِصلمَرػمَلنمِل مجؽبمملِػدـبا مزكبْظوملؾب معؽبممل موؽباظػملَِّف مَصعمَلممللؽب: ِدؼؽملؽبمملرلب،

مَض مِصؿملِف، ماظَِّذيمَأتؽبؿملؿبوملؾب مَضؾؿبؾؽب معؽبرؿبَطؾـبممل موؽبجؽبدؿبتؾب مَصؼملؽبممل مػؽبؾؿبمِنؼملؽبمملِظَؽ، ممللؽب:

ُطؽملؿبوملؽبمنؽبضملؽبؿبوملؽبمإكبَظلمبمِنرملؽبلؿبٍء؟مَضممللؽب:مُأخؿبِؾرؾبَكمَأغىبلمَظؿؿبمَأِجدؿبمعؽبرؿبَطؾـبمملمَضؾؿبؾؽبم
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ماظَِّذيمنؽبضملؽبؿبوملؽبم مَأدمبىمسؽبؽملؿبَؽ مَضدؿب ماظػملَّفؽب مَصكملكبنمب مَضممللؽب: مِصؿملِف، اظَِّذيمِجؽؿبوملؾب

ًَرملؽبؾؽبهمِل،مَصمملغؿبزملؽبركبفؿبمِنمملأَلْظِػماظدىبؼؽملؽبمملركبمرؽباِذدـبا(م)رواهماظؾكمملري(. مِصلما

 أيا عن عاليـــاث اإلخـــالص فكثرية ويتعددة:
 عؽملؾملمملم:مسدمماغؿصملمملرماظـؽملمملء،موايؼملدمعـمأحد،مصمملظؽمليبم

مؼؾبعمْلسملؽبكمؼؽبقؿبمؽبم ماظؽملمبمملسكب مَأومبلؽب م)إكبنمب مؼعملقل: مودػملؿ( ) ػملكمآمسػملؿملف

اْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِلمسؽبػمَلؿملؿبِفمرؽبجؾبؾفبمادؿبؿؾبرملؿبؾملكبدؽبمَصفمُلِتكؽبمِنِفمَصضملؽبرمبَصفؾبمِغضملؽبؼملؽبفؾبمَصضملؽبرؽبَصؾملؽبممل.مَضممللؽب:م

مادؿبؿؾبرملؿبؾملكبدؿبتؾب.مَص محؽبؿمبك مِصؿملَؽ مَضمملتؽبػمْلوملؾب مَضممللؽب: مِصؿملؾملؽبممل. مسؽبؼمِلػمْلوملؽب ؼملؽبممل

َضممللؽب:َطذؽبنؿبوملؽب،موؽبَظغمِلؽملمبَؽمَضمملتؽبػمْلوملؽبمأَلنؿبمؼؾبعمَلممللؽب:مجؽبركبىءفب;مَصعمَلدؿبمِضؿملؾؽب.ثؾبؿمبم

ُأِعرؽبمِنِفمَصلؾبِقنملؽبمسؽبػمَلكموؽبجؿبؾملكبِفمحؽبؿمبكمُأْظعمِلكؽبمِصكماظؽملمبمملركبم،موؽبرؽبجؾبؾفبمتؽبضملؽبػملَّؿؽبم

م موؽبسؽبػملَّؼملؽبفؾب مَضممللؽب:ماْظضمِلػمْلؿؽب مَصضملؽبرؽبَصؾملؽبممل. مِغضملؽبؼملؽبفؾب مَصضملؽبرمبَصفؾب مِنِف مَصفمُلِتكؽب ماْظعمُلرؿبونؽب وؽبَضرؽبَأ

مِصؿملَؽم موؽبَضرؽبْأتؾب موؽبسؽبػملَّؼملؿبؿؾبفؾب ماْظضمِلػمْلؿؽب متؽبضملؽبػملَّؼملؿبوملؾب مَضممللؽب: مِصؿملؾملؽبممل. مسؽبؼمِلػمْلوملؽب َصؼملؽبممل

مَطذؽب مَضممللؽب: مسؽبمملِظؿفب.ماْظعمُلرؿبونؽب. مِظؿملؾبعمَلممللؽب: ماْظضمِلػمْلؿؽب متؽبضملؽبػملَّؼملؿبوملؽب موؽبَظغمِلؽملمبَؽ نؿبوملؽب،

وؽبَضرؽبْأتؽبماْظعمُلرؿبونؽبمِظؿملؾبعمَلممللؽب:مػؾبقؽبمَضمملركبئفب.مَصعمَلدؿبمِضؿملؾؽب.مثؾبؿمبمُأِعرؽبمِنِفمَصلؾبِقنملؽبم

مسؽبػمَلؿملؿبِفم ماظػملَّفؾب موؽبدمبعؽب موؽبرؽبجؾبؾفب ماظؽملمبمملركب. مِصك مُأْظعمِلكؽب محؽبؿمبك موؽبجؿبؾملكبِف سؽبػمَلك

مَأ ؿبؽملؽبمملِفما ؿب مِع مَصضملؽبرؽبَصؾملؽبممل.موؽبَأسؿبشمَلمملهؾب مِغضملؽبؼملؽبفؾب مَصضملؽبرمبَصفؾب مِنِف مَصفمُلِتكؽب مُطػملخملِف ْظؼملؽبممللكب
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مَأنؿبم متؾبِقنملنب مدؽبِؾؿملؾلب ؿب مِع متؽبرؽبْطوملؾب معؽبممل مَضممللؽب: مِصؿملؾملؽبممل. مسؽبؼمِلػمْلوملؽب مَصؼملؽبممل َضممللؽب:

مَصضملؽبػمْلوملؽبم موؽبَظغمِلؽملمبَؽ مَطذؽبنؿبوملؽب مَضممللؽب: مَظَؽ. مِصؿملؾملؽبممل مَأغؿبظمَلعمْلوملؾب مإكبالَّ مِصؿملؾملؽبممل ؼؾبؽملؿبظمَلؼؽب

ؿملؾؽب.مثؾبؿمبمُأِعرؽبمِنِفمَصلؾبِقنملؽبمسؽبػمَلكموؽبجؿبؾملكبِفمثؾبؿمبمِظؿملؾبعمَلممللؽبمػؾبقؽبمجؽبقؽبادفب.مَصعمَلدؿبمِض

 ُأْظعمِلكؽبمِصكماظؽملمبمملركب(م)رواهمعلػملؿ(م.

 مصمملظعملرونمؼـينمسػملكم مواظشملمملسهمل، ماظضملؾمملدة مإخظملمملء وعؽملؾملممل:

غيبمآمزطرؼمملم)سػملؿملفماظلةم(مألغفمدسمملمآمؼبماًظملمملءمواظلرقبم

مزؽبَطركبؼمبممل}صعملمملل: مسؽبؾؿبدؽبهؾب مرؽبنىبَؽ مرؽبحؿبؼملؽبومِل مغؽبمملدؽبىمم*مطؾملؿملضملص*ِذْطرؾب إكبذؿب

مخؽبظمِلؿملهبممل مِغدؽباءـب م{رؽبنمبفؾب م1ػعرؼؿ: موتضملمملظبم3ذمل مدؾقمملغف مايؼ مودسممل ؼ،

مصعملمملل: ماظضملؾمملدةمواظشملمملسهمل، ادؿبسؾبقام}سؾمملدهماٌقملعؽملنيمإظبمإخظملمملء

ؽب ماْظؼملؾبضملؿبؿؽبِدؼ مؼؾبِقنملنب مَظممل مإكبغمبفؾب موؽبخؾبظمْلؿملؽبهمًل متؽبسملؽبرنبسـبممل ؼ،م55ػاألسراف:{رؽبنمبغمُلؿؿب

ماظل مؼبمحدؼىمل مؼعملقل مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ؾضملهملمواظؽمليب

م)...وؽبرؽبجؾبؾفبم مزػملف: مإال مزؾ مال مؼقم منصملػملف مآ مؼصملػملؾملؿ اظذؼـ

متؾبؽملؿبظمِلؼؾبم معؽبممل مِذؼملؽبمملُظفؾب متؽبضملؿبػمَلؿؽب ماَل محؽبؿمبك مَصفمَلخؿبظمَلمملػؽبممل مِنزملؽبدؽبَضهمٍل تؽبزملؽبدمبقؽب

ماظرمبجؾبؾؾبم مَطمملنؽب م)إكبنؿب ماظؿؿملمملح: مأنق موضمملل مسػملؿملف(، م)عؿظملؼ ؼؽبؼمِلؿملؽملؾبفؾب...(

ؽبمدؽبؽملؽبهمًلموؽبعؽبمملمؼؽبضملؿبػمَلؿؾبمِنِفمجؽبمملرؾبهؾب (.م)اإلخةصمواظؽملؿملهملمالنـمؼؽبؿؽبضملؽبؾمبدؾبمِسرملؿبركبؼ
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م)إكبذؽبام مضمملل: موسـمسؿمللكمنـمعرؼؿم)سػملؿملفماظلةم( أنلماظدغؿملممل(،

ؿبمِظقؿبؿملؽبؿؽبفؾب،موؽبَظؿملؽبؼملؿبلؽبحؿبمذؽبظمَلؿؽبؿملؿبِفمحؽبؿمبكم َطمملنؽبمؼؽبقؿبمؾبم ؽبقؿبمكبمَأحؽبِدُطؿؿبمَصػمْلؿملؾبدؿبِػ

ؼؽبكؿبرؾبجؽبمإكبَظكماظؽملمبمملسكبمَصؿملؽبعمُلقُظقا:مَظؿملؿبسؽبمِنزملؽبمملِئؿلب،موؽبإكبذؽبام ؽبػملَّكمَأحؽبدؾبُطؿؿبم

نكبمسؽبػمَلؿملؿبِفمِدؿؿبرؽبمنؽبمملِنِف،مَصكملكبنمبماظػملَّفؽبمؼؽبعمْلِلؿؾبماظمبؽملؽبمملءؽبمَطؼملؽبمملمؼؽبعمْلِلؿؾبماظرمبزؿبقؽب،مَصػمْلؿملؾبدؿب

مِذؼملؽبمملِظِف(م ؿب مِع موؽبْظؿملؾبكؿبِػ مِنؿملؽبؼمِلؿملؽمِلِف، مَصػمْلؿملؾبضملؿبِط مَأحؽبدؾبُطؿؿب مَأسؿبشمَلك وؽبإكبذؽبا

 )ذضملنملماإلميمملن(.م

 مضؾقلم مسدم معـ ماظعملػملنمل مووجؾ ماًقف وعؽملؾملممل:

مؼعملقل: مصمملظعملرون ؽب}اظضملؼملؾ، ماظَِّذؼ مرؽبنىبؾملكبؿؿبممإكبنمب مخؽبرملؿبؿملؽبهمِل ؿب مِع ػؾبؿؿب

مػؾبؿؿبم ؽب موؽباظَِّذؼ م* مؼؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽب مرؽبنىبؾملكبؿؿب مِنـملؼؽبمملِت مػؾبؿؿب ؽب موؽباظَِّذؼ عؾبرملؿبظمِلعمُلقنؽب*

ؽبمؼؾبقملؿبتؾبقنؽبمعؽبمملموتؽبقؿباموؽبُضػمُلقنؾبؾملؾبؿؿبموؽبِجػمَلهمٌلمَأغمبؾملؾبؿؿبم ِنرؽبنىبؾملكبؿؿبمَظمملمؼؾبرملؿبركبُطقنؽب*وؽباظَِّذؼ

ِصلماْظكؽبؿملؿبرؽباِتموؽبػؾبؿؿبمَظؾملؽبمملممإكبَظكمرؽبنىبؾملكبؿؿبمرؽباِجضملؾبقنؽبم*مُأوَظِؽَؽمؼؾبلؽبمملركبسؾبقنؽب

ؼ،مودفملظوملماظلؿملدةمسمملئرملهملم)رضلم61ذملم57ػاٌقعؽملقن:م{دؽبمملِنعمُلقنؽب

مآ م) ػملك ماظؽمليبقب مسؽملؾملممل( ماآلؼهملمآ متػملؽ مسـ مودػملؿ( مسػملؿملف

مؼؽبمملمصعملمملظومل م)َظممل مضمملل: موؼلرضقن؟ ماًؼملر مؼرملرنقن ماظذؼـ مأػؿ :

ؽـبمؼؽبزملؾبقعؾبقنؽبموؽبؼؾبزملؽبػملهق  نؽبموؽبؼؽبؿؽبزملؽبدمبُضقنؽب،مِنؽملؿبوملؽبماظزملىبدىبؼؼكب،موؽبَظغمِلؽملمبؾملؾبؿؾبماظَِّذؼ
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 وؽبػؾبؿؿبمؼؽبكؽبمملُصقنؽبمَأنؿبمَظمملمتؾبعمْلؾؽبؾؽبمِعؽملؿبؾملؾبؿؿب(م)رواهماظذلعذي(م.

 منمملظشملمملسهملم ماشذلارػممل موسدم ماظؽملظملس، ماحؿعملمملر وعؽملؾملممل:

مَأْطؿملؽبمملسؽبم مَأَضؾمب م)عؽبممل مضمملل: معؾملران منـ معؿملؼملقن مصضملـ واظضملؾمملدة،

،موؽبإكبَظكمعؽبمملماظؽملمبمملسكب،مَظمملمؼؾبؾؿبزمِلرؾبماظرمبجؾبؾؾبمَأعؿبرؽبهؾبمحؽبؿمبكمؼؽبؽملؿبصمُلرؽبمإكبَظكماظؽملمبمملسكب

ؽبماظدنبغؿبؿملؽبمملمَصؿملؽبعمُلقلؾب:معؽبمملمػؽبقملؾبَظمملِءم ُأِعرؾبوامِنِف،موؽبإكبَظكمعؽبمملمَضدؿبمَأَطؾنبقامسؽبػمَلؿملؿبِفمِع

مِصلمَأجؿبقؽباِصؾملؽبمملم متؽبفؿبضملؽبؾؾب معؽبممل مإكبظَّممل مَظؾملؽبممل مػؽبؿمب ماظَِّؿلمَظممل ماْظفمَلنؽبمملِسركب مَأعؿبؽبممللؾب إكبظَّممل

مَص مغؽبظمْلِلِف مإكبَظك مغؽبصمَلرؽب مَشظمْلػمَلؿؽبؾملؾبؿؿب مَأنؿبزملؽبرؽب مإكبذؽبا مإكبغىبلمحؽبؿمبك ِٓ موؽبا عمَلممللؽب:

ؿبمذؽبرىبِػؿؿبمنؽبضمِلرلـباموؽباِحدـبا(م)حػملؿملهملماألوظؿملمملءموانـماٌؾمملركم َظفمَلرؽباِغلمِع

مؼبماظزػد(.

 

 


