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١٢٨

تعاىل:  يقول  وعز،  جل  هللا  التوحيد  حتقيق  أوًال:   
 ،[٣  -٢ [الزمر:  ٱۡلَالُِص)  ٱّلِيُن   ِ َّ ِ  َ

َ
ٱّلِيَن٢أ  ُ لَّ (ُمۡلِٗصا 

َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِيَن) َّ َّ ِلَۡعُبُدواْ ٱ ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
وقال تعاىل: ( َوَمآ أ

[البينة: ٥].
ثانًيا: حتقيق اتباع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وطاعته فيام أمر، واجتناب ماهنى عنه وزجر، وتصديقه 
ۡمرِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ ٱلرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ  َ َّ ٱ ِطيُعواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ وعز:(َيٰٓ جل  اهللا  يقول  أخرب،  فيام 

َذٰلَِك  ِخرِۚ  َوٱۡلَۡوِم ٱ  ِ َّ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ  ِ َّ َ ٱ ِ وهُ إ ءٖ فَُردُّ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ِمنُكۡمۖ 
٥٩) [النساء: ٥٩]. ً وِي

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َخۡيٞ َوأ

قه 
ۡمرِ
َك 
ِ

كيف تكون مخلًصا؟

 كل باطن يخالفه
ظاهر؛ فهو باطل.
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من  أن  دائامً  وتذكر  الصالح،  عملك  عىل  فاحرص  ا  خملصً تكون  أن  أردت  إذا  ثالثًا: 
فأخفاها..“ بصدقة  تصدق  ”..ورجل  ظله:  إال  ظل  ال  يوم  بظله  اهللا  يظلهم  الذين  السبعة 

بالنيات..“ (رواه البخاري). األعامل  ا: ”إنام  (رواه البخاري)، وتذكر أيضً

أيدي  يف  مما  واقنط  بقلبك،  والثناء  املدح  حب  عىل  أقبل  رابًعا:   
الناس، واجعل تعلقك بخالقك جل وعز؛ فاملخلص ال يطمع يف 

دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؛ ولكن طمعه يكون يف رمحة اهللا.
خامًسا: عليك باالنطراح بني يدي ربك، ولزوم عتبة الذل عند   
من  وخيلصك  اإلخالص،  يرزقك  أن  تعاىل  بدعائه  وعز  جل  بابه 

الرياء، ويتوب عليك مما قد سلف من الذنوب واملعايص.
النفس  عىل  ومداخله  الرياء  طريق  العبد  عرف  فإذا  منه؛  واحلذر  الرياء  اجتناب  سادًسا:   
ابتعد عن طريق اإلخالص، ومن ذلك وصف بعض الناس لنفسه بالويل، أو رضاه بتسميته 
ۡنَيا َوزِينََتَها  َيٰوةَ ٱلُّ بذلك، أو اإلخبار عن أفعاله وطاعاته، يقول جل وعز: (َمن َكَن يُرِيُد ٱۡلَ
ٱلَّاُرۖ   َّ ِ إ ِخَرةِ  ٱ ِف  لَُهۡم  لَۡيَس  ِيَن  ٱلَّ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ُيۡبَخُسوَن١٥أ  َ فِيَها  َوُهۡم  فِيَها  ۡعَمٰلَُهۡم 

َ
أ إَِلِۡهۡم  نُوَّفِ 

ا َكنُواْ َيۡعَملُوَن ١٦) [هود: ١٥- ١٦]. وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبِٰطٞل مَّ
الوخيمة  عواقبه  من  أن  ويكفي  أصغر،  رشك  والرياء   
وردها  ظاهرها،  يف  صاحلة  كانت  ولو  األعامل  قبول  عدم 

عىل أصحاهبا.
دين  عىل  ”الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  املخلصني:  صحبة  سابًعا: 

خليله..“ (رواه الرتمذي).
يقول:  وعز  جل  واهللا  وإرسارها،  العبادة  إخفاء  ثامًنا: 

ن ُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو َخۡيٞ لَُّكۡم) [البقرة: ٢٧١].  ۖ ا ِهَ َدَقِٰت فَنِعِمَّ (إِن ُتۡبُدواْ ٱلصَّ
تاسًعا: حماسبة النفس أدق وأشد ما تكون املحاسبة، وهي املحاسبة املالزمة يف كل حني، 
سبحانه  قوله  وتأمل   ،[٦٩ [العنكبوت:  ُسُبلََنا)  َلَۡهِدَينَُّهۡم  فِيَنا  َجَٰهُدواْ  ِيَن  (َوٱلَّ وعز:  جل  قال 

وتعاىل: (فِيَنا)!!
عاشًرا:لزوم دعاء اهللا واإلقبال عليه وتكرار ذلك، فالعبد الفقري إذا لزم باب سيده أشفق 

عليه ورمحه وقىض حاجته ومطلوبه وسدّ خلته...فالدعاء الدعاء هللا جل وعز.

  ا�خالص أال
 تطلب على

 عملك شاهًدا
 غير ا�، وال

مجازًيا سواه.

ا�خالص يجتمع   ال 
ومحبة القلب   في 
 المدح والثناء إال كما
يجتمع الماء والنار.
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