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 املقدمة :   

 بسم هللا، وامحلد هلل، أ ما بعد: 

ينبغي اس تحضار الإخالص والقصد هلل  

تعاىل يف لك قول ومعل، ومن أ مه ذكل  

أ راكن الإسالم ومبانيه العظام؛ من شهادة  

هل اإل هللا وأ ن محمًدا رسول هللا،  أ ن  ل اإ

يتاء الزاكة، وصوم   قام الصالة، واإ واإ

ليه   رمضان، وجح البيت ملن اس تطاع اإ

سبياًل؛ ل ن من ضيَّع النية يف مباين  

الإسالم، فهو لغريها من ال عامل وفروع  

 الإسالم أ ضيع. 
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قال عبدهللا بن أ يب مجرة: "وددت أ نه لو  

ل أ ن  اكن ِمن الفقهاء َمن ليس  هل شغل اإ

يعمل الناس مقاصدمه يف أ عامهلم"؛ ]املدخل  

 ([. 5لبن احلاج )ص:  
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هل   الركن ال ول: الإخالص يف شهادة أ ن ل اإ

ل هللا:   اإ

 

ويكون ذكل يف عبادة هللا وحده ل   

رشيك هل، وعدم الإرشاك به؛ قال تعاىل:  

 ﴿  َ لَّ ِلَيْعُبُدوا اَّللَّ
ِ
ُمْخِلِصنَي هَلُ  َوَما ُأِمُروا ا

اَكَة   اَلَة َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحنََفاَء َويُِقميُوا الصَّ ِ الد

َمةِ  [، وقال  5﴾ ]البينة:  َوَذكِلَ ِديُن الَْقيدِ

اغُوِت َويُْؤِمْن   س بحانه: ﴿  فََمْن يَْكُفْر ِِبلطَّ

َتْمَسَك ِِبلُْعْرَوِة الُْوثَْقى َل   ِ فََقِد اس ْ ِِبَّللَّ
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يٌع عَِلميٌ انِْفَصاَم لَهَا وَ  ُ ََسِ ﴾ ]البقرة:   اَّللَّ

هل اإل هللا. 256  [؛ والعروة الوثقى يه ل اإ

 

وقال النيب عليه الصالة والسالم: ))ما   

هل اإل هللا وأ ن محمًدا   من أ حد يشهد أ ن ل اإ

ل حرمه   عبده ورسوهل صدقًا من قلبه، اإ

 هللا عىل النار((؛ ]رواه البخاري ومسمل[. 

 

ومن أ نوع العبادة هلل تعاىل: العاء واخلوف   

والرجاء واحملبة، والرغبة والرهبة، واخلش ية  

والإانبة، والاس تعانة والاس تعاذة،  

 والاس تغاثة واذلحب والنذر 
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وغريها من العبادات، لكها هلل وحده ل    

 رشيك هل. 

 

ويف ال ثر عن سلامن ريض هللا عنه:  

النار    ))دخل اجلنَة رجٌل يف ذِبب، ودخل 

رجل يف ذِبب، قالوا: كيف ذكل اي رسول  

هللا؟ قال: مرَّ رجالن عىل قوم هلم صمن ل  

ِب هل شيئًا، فقالوا   جيوزه أ حٌد حىت يقرد

ِب فقال: ليس عندي يشء   ل حدهام: قرد

ب   ِب، قالوا هل: قرب ولو ذِبًِب، فقرَّ ُأقرد

 ذِبًِب، خفلَّوا سبيهل فدخل النار 
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ِب فق    َِب  وقالوا للآخر: قرد ال: ما كنُت ل قرد

ل حد شيئًا دون هللا عز وجل، فرضبوا  

عنقه فدخل اجلنة((؛ ]حصحه ال لباين  

موقوفًا عىل سلامن ريض هللا عنه؛ كام يف  

(  722/ 12سلسةل ال حاديث الضعيفة ) 

حيث قال: وِبمجلةل، فاحلديث حصيح  

موقوفًا عىل سلامن الفاريس ريض هللا  

 عنه[. 
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 شهادة أ ن محمًدا رسول هللا: الإخالص يف  

 

وذكل يف طاعته فامي أ مر، وتصديقه فامي   

أ خرب، والانهتاء عام هنىى عنه وزجر، وأ ل  

ل مبا رشع، فال تقدم طاعة أ حد   يعبد هللا اإ

عىل طاعته، ول حمبة أ حد عىل حمبته، ول  

نرصة أ حد عىل نرصته، ول يقدم قول أ حد  

اإىل ما  عىل قوهل، أ و ُُيرج عن رشيعته 

َمْن يُِطعِ   وضعه الناس؛ قال تعاىل: ﴿ 

َ َوَمْن تََوىلَّ فََما   ُسوَل فََقْد َأَطاَع اَّللَّ الرَّ

ْم َحِفيًظا   [. 80﴾ ]النساء:   َأْرَسلْنَاَك عَلَْْيِ
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وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:   

))ل يؤمن أ حدمك حىت يكون هواه تبًعا ملا  

ووي:  جئت به((؛ ]حديث حصيح؛ قال الن

س ناد   رويناه يف "كتاب الـحجة" ِبإ

 حصيح[. 

 

ليه.  معىن )هواه(:   ما حتبه نفسه ومتيل اإ

 

وقال النيب عليه الصالة والسالم: ))ل   

ليه من وله   يؤمن أ حدمك حىت أ كون أ حبَّ اإ



 اإلخالص  في أركان اإلسالم 

 

- 11 - 

وواله والناس أ مجعني((؛ ]رواه البخاري  

 ومسمل[. 

 

وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   

ل من   قال: ))لك أ مت  يدخلون اجلنة اإ

أ ىب، قالوا: اي رسول هللا، ومن يأ ىب؟ قال:  

من أ طاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد  

 أ ىب((؛ ]رواه البخاري[. 

 

ىل    عن معر ريض هللا عنه: ))أ نه جاء اإ

ين ل عمل أ نك   احلجر ال سود فقبَّهل وقال: اإ

جحر ل ترض ول تنفع، ولول أ ين رأ يت  
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مل يقبدِكل ما  النيب صىل هللا عليه وس 

قبَّلتك((؛ ]رواه البخاري[، وهذا احلديث  

 قاعدة عظمية يف التسلمي والتباع. 

 

ومن ذكل أ يًضا ما رواه أ بو داود: ))ملا   

اس توى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  

يوم امجلعة قال: اجلسوا، فسمع ذكل ابن  

آه   مسعود جفلس عىل ِبب املسجد، فرأ

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فقال:  

تعال اي عبدهللا بن مسعود((، ويف  

احلديث فضل ابن مسعود ريض هللا عنه  
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هل ل مر النيب عليه الصالة  ورسعة امتثا 

 والسالم. 

 

وروى الرتمذي يف الصحيح: ))أ ن رجاًل  

عطس اإىل جنب ابن معر، فقال: امحلد هلل  

والسالم عىل رسول هللا، قال ابن معر:  

وأ ان أ قول: امحلد هلل والسالم عىل رسول  

هللا، وليس هكذا علمنا رسول هللا صىل  

  هللا عليه وسمل، علمنا أ ن نقول: امحلد هلل 

عىل لك حال((؛ ]حصحه ال لباين[، ويف  

ناكر السلف للبدع.   هذا احلديث اإ
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 الركن الثاين: الإخالص يف الصالة: 

 

نَّ َصاَلِِت َونُُسِِك   قال تعاىل: ﴿ 
ِ
قُْل ا

ِ َربدِ الَْعالَِمنيَ  َل   *  َوَمْحَياَي َوَمَماِِت َّلِلَّ

ُل   رَشِيَك هَلُ َوِبَذكِلَ ُأِمْرُت َوَأاَن َأوَّ

[، وعن  163،  162﴾ ]ال نعام:   ُمْسِلِمنيَ الْ 

النيب عليه الصالة والسالم قال: ))أ ل  

أ خربمك مبا هو أ خوف عليمك عندي من  

املس يح الجال؟ قالوا: بىل، قال: الرشك  

اخلفي، يقوم الرجل فيصيل، فزيين صالته  

ِلام يرى من نظر رجل((؛ ]رواه ابن  



 اإلخالص  في أركان اإلسالم 

 

- 15 - 

ماجه[، والصالة تكون هلل ل رايء ول  

 ة ول تزين فْيا للخلق. َسع

 

ويف ذكل أ ن رجاًل حصب محمد بن أ سمل   

فقال: "لزمته أ كرث من عرشين س نة مل أ َرُه  

يصيل حيث أ راه ركعتني من التطوع يف  

ل يوم امجلعة"؛ ]سري   ماكن يراه الناس اإ

 ([. 12/ 200أ عالم النبالء ) 

 

ويف احلديث: ))صلوا أ هيا الناس يف   

صالة املرء يف  بيوتمك؛ فاإن أ فضل الصالة 

ل املكتوبة((؛ ]متفق عليه[.   بيته اإ
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 الركن الثالث: الإخالص يف الزاكة: 

 

آَمنُوا َل تُْبِطلُوا   قال تعاىل: ﴿  يَن أ ِ َا اذلَّ اَي َأهيه

ي يُْنِفُق َماهَلُ   ِ َصَدقَاِتمُكْ ِِبلَْمندِ َواْلََذى اَكذلَّ

 ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر  ِرئَاَء النَّاِس َوَل يُْؤِمُن ِِبَّللَّ

فََمثهَُلُ ََكَثَِل َصْفَواٍن عَلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَُه َواِبٌل  

ا   ٍء ِممَّ ا َل يَْقِدُروَن عىََل يَشْ َكُه َصْْلً فرََتَ

ُ َل هَيِْدي الَْقْوَم اْلاَكِفرِينَ  ُبوا َواَّللَّ ﴾   َكس َ

 [. 264]البقرة:  
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ويف احلديث أ ن أ ول من تسعر هبم النار  

ع هللا عليه  ثالث  ة، وذكر مهنم: ))ورجل وسَّ

وأ عطاه من أ صناف املال لكه، فيقال: مفا  

معلت فْيا؟ قال: ما تركت من سبيل حتب  

ل أ نفقته فْيا كل، قال:   أ ن ينفق فْيا اإ

كذبت، ولكنك فعلت لُيقال: هو جواد،  

فقد قيل، مث ُأمر به، فُسحب عىل وهجه،  

اد:  مث أ لقي يف النار((؛ ]رواه مسمل[، وجو 

 أ ي: كرمي. 

 

ويف الس بعة اذلي يظلهم هللا يف ظهل يوم  

ل ظهل، وذكر مهنم النيب عليه   ل ظل اإ
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الصالة والسالم: ))ورجل تصدق بصدقة  

فأ خفاها حىت ل تعمل شامهل ما تنفق ميينه((؛  

]متفق عليه[، وهذا من شدة اإخالصه هلل  

 تعاىل يف صدقته. 

 

مل  واكن عيله بن احلسني زين العابدين حي 

الصدقات والطعام لياًل عىل ظهره،  

ىل بيوت ال رامل والفقراء   ويوصل ذكل اإ

يف املدينة، ول يعلمون من وضعها، واكن  

ل يس تعني خبادم ول عبد أ و غريه؛ لئال  

 يطلع عليه أ حد. 
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قال محمد بن اإحساق: "اكن انٌس ِبملدينة  

يعيشون، ل يدرون من أ ين يعيشون ومن  

بن احلسني فقدوا   يعطْيم، فلام مات عيل 

ذكل؛ فعرفوا أ نه هو اذلي اكن يأ تْيم يف  

 الليل مبا يأ تْيم به. 

 

وملا مات وجدوا يف ظهره وأ كتافه أ ثر محل  

ىل بيوت ال رامل واملساكني يف   اجلراب اإ

نه اكن يعول مائة أ هل بيت   الليل، وقيل: اإ

ِبملدينة ول يدرون بذكل حىت مات"؛  

 ([. 9/ 123]البداية والهناية ) 
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 الركن الرابع: الإخالص يف صيام رمضان: 

 

آَمنُوا ُكِتَب عَلَْيمُكُ   قال تعاىل: ﴿  يَن أ ِ َا اذلَّ اَي َأهيه

يَن ِمْن قَْبِلمُكْ لََعلَّمُكْ   ِ َياُم مََكَ ُكِتَب عىََل اذلَّ ِ الصد

[، ورأ س التقوى  183﴾ ]البقرة:  تَتَُّقونَ 

 وأ عظمها الإخالص هلل تعاىل. 

 

الة والسالم: ))من  وقال النيب عليه الص

ميااًن واحتساًِب، غُفر هل ما   صام رمضان اإ

تقدم من ذنبه((؛ ]رواه البخاري ومسمل[؛  

ومعىن )احتساًِب(: أ ي: طلًبا لل جر  
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والثواب، بأ ن يصومه اإخالًصا لوجه هللا  

تعاىل، ل رايًء ول تقليًدا ول جتًْلا لئال  

 ُيالف الناس أ و غري ذكل من املقاصد. 

 

عىل الإخالص حىت يف صيام    ويف احلرص 

النافةل: أ نه صام داود بن أ يب هند أ ربعني  

س نة ل يعمل به أ ههل، واكن خراًزا حيمل  

معه غداءه من عندمه، فيتصدق به يف  

الطريق، ويرجع عش يًّا فيفطر معهم؛ ]صفة  

 ([. 2/ 89الصفوة ) 
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ىل بيت   الركن اخلامس: الإخالص يف احلج اإ

 هللا احلرام: 

 

ِ  تعاىل: ﴿ قال  وا الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة َّلِلَّ ﴾   َوَأتِمه

خالصهام هلل  196]البقرة:  [، وفْيا ال مر ِبإ

 تعاىل. 

 

وقال النيب عليه الصالة والسالم: ))من  

جح هلل فمل يرفث، ومل يفسق، رجع كيوم  

 . ولته أ مه((؛ ]رواه البخاري[ 
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وقال سفيان بن عيينة: "جح عيل بن    

هللا عهنام، فلام أ حرم  احلسني ريض 

 واس توت به 

 

راحلته، اصفرَّ لونه وانتفض ووقعت عليه    

الرعدة، ومل يس تطع أ ن يليب، فقيل هل: مَل  

ل تليب؟ فقال: أ خىش أ ن يُقال يل: ل لبيك  

ول سعديك، فلام لىب غيُش عليه ووقع عن  

راحلته، فمل يزل يعرتيه ذكل حىت قىض  

حياء علوم الين )   ([. 1/ 349جحه"؛ ]اإ
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 اخلامتة: الإخالص يف مجيع الين: 

 

ل بد من اس تحضار النية الصاحلة يف لك  

قول ومعل واعتقاد هلل تعاىل، يف الفرائض  

والنوافل، والواجبات واملس تحبات؛ وذكل  

يُن   يف معوم قوهل تعاىل: ﴿  ِ ِ الد َأَل َّلِلَّ

 [. 3﴾ ]الزمر:   الَْخاِلُص 
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 هلل تعاىل: ذكر بعض أ خبار من أ خلص   

 الإخالص يف تصنيف الكتب:   

 

مام املاوردي قصة يف الإخالص يف   لالإ

تصنيف الكتب، فقد أ لفَّ املؤلفات يف  

التفسري والفقه وغري ذكل، ومل يُظهر شيئًا  

يف حياته، وقال ملن يثق به: الكتب الت  

منا مل   يف املاكن الفالين لكها تصنيفي، واإ

ذا  أ ظهرها؛ ل ين مل أ جد نيًة  خالصًة، فاإ

عاينت املوت ووقعت يف الزنع، فاجعل  

 يدك يف يدي، فاإن قبضت علْيا وعرصهتا 
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فاعمل أ نه مل يقبل مين يشء مهنا، فامعد    

ن بسطت   ىل الكتب وأ لقها يف دجةل، واإ اإ

يدي ومل أ قبض عىل يدك، فاعمل أ هنا  

قُبلت، وأ ين قد ظفرت مبا كنت أ رجوه من  

  هللا، قال ذكل الشخص: فلام قارب 

املوت، وضعت يف يده يدي، فبسطها ومل  

يقبض عىل يدي، فعلمت أ هنا عالمة  

القبول، فأ ظهرت كتبه بعده؛ ]اترخي  

 ([. 30/ 254الإسالم ) 
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 اإخالص عبدهللا بن املبارك:   

 

عن سلامين املروزي قال: "كنا رسية مع  

ابن املبارك يف بالد الروم، فصادفنا العدو،  

من العدو،  فلام التقى الصفان، خرج رجل 

ليه رجل من   ىل الرباز، خفرج اإ فدعا اإ

آخر   آخر فقتهل، مث أ املسلمني فقتهل، مث أ

ليه رجل   ىل الرباز، خفرج اإ فقتهل، مث دعا اإ

من املسلمني، فطارده ساعًة، فطعنه  

ليه الناس، فنظرت   املسمل فقتهل، فازدمح اإ

ذا هو يكمت   ذا هو عبدهللا بن املبارك، واإ فاإ
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َكه مفددته،  وهجه بمكه، فأ خذت بطرف 

ذا هو هو، فقال: وأ نت اي أ ِب معرو ممن   فاإ

 ([. 165/  10يش نع علينا"؛ ]اترخي بغداد ) 

 

وأ خبار السلف يف ذكل كثرية، ونسأ ل هللا  

أ ن جيعلنا من اخمللصني املتابعني رسوهل  

الكرمي والسلف الصاحل والتابعني، وصىل  

هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه  

 أ مجعني. 
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 : وعات  هزسة  الموض 
 ف 

 ٣املقدمة ..............................

ل  شهادة أ ن   الإخالص يف هل اإ ل اإ

 ٥..................................هللا

الإخالص يف شهادة أ ن محمد رسول  

 ٩هللا..................................

 ١٤الإخالص يف الصالة.............

 ١٦الزاكة..............الإخالص يف  

 ٢٠الإخالص يف الصيام...........

 ٢٢الإخالص يف احلج..............
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 ٢٤اخلامتة .............................

 ٢٩الفهرس............................
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