
أعمال القلوب - الصدق

الصدق: 
اِدِقنَي سورة التوبة ١١٩: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ وَُكونُوا َمعَ الصَّ

اهلل تعالى يحب الصدق وأهله، فهو الصادق ومن أصدق من اهلل حديثا، ومن 
أصدق من اهلل قيال. 

اهلل تعالى يحب كل األخالق الشامخة العالية ويحب عباده أن يتخلقوا بها. 

ما هو الصدق؟؟

الصدق الوفاء هلل بالعمل ١.

اختبار الصدق، كالتالي، املرء يبدء بالعمل كقراءة القرآن، أو أي عمل صالح 
فيدخل عليك أحد يزعجه أو يؤخره فماذا يعمل الصادق؟؟ هل يتراجع ويقول قّدر 
اهلل أن ال أعمل!!! وهذا خطاء كبير، بل إذا وعدت اهلل بفعٍل ما واختُبرت يجب أن 

تستمر فيه. 

القول بالحق في مواطن التهلكة٢.

وهذا أيضا من اختبارات الصدق أن تصدق ولو على حساب نفسك. 

الصدق هو الحق الثابت املتصل باهلل واملوصل هلل. وهو الرابط بيننا وبني اهلل ولو 
عملنا ما عملنا من األعمال الصالحة.

فاالنسان الذي يتصل بأحد ويذهب اليه فقط عندما له حاجة ليس صادقا في 
اتصاله. 



فأمر اهلل عباده بالصدق. ومن صفات الصادق أنه ال يتكلم كثيرا بل هو قليل 
الشرح.  ألنه ال ينطق اال ما هو صدق وال يزيد على الصدق شيئا. 

والكافر واملنافق هما الذين يزيدون في الكالم واملواقف واملدح الكثير. 
والصدق من أساس أعمال القلوب حتى قبل اإلخالص. 

فحاسب نفسك ألن ال أحد يقدر أن يحاسبك أكثر من نفسك. 

سورة اإلسراء ٨٠: َوُقْل رَبِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل 
لِي ِمْن َلُدنَْك ُسْلطَانًا نَِصيرًا

الصدق هو املدخل لكل عبادة وقربة الى اهلل. كما هو في البداية نحتاج -
الصدق أيضا في النهاية يجب أن نكون صادقني في الترك أو الخروج من أي 

عمل وعالقة. 

أنواع الصدق: 

الصدق في النية واإلرادة ١.
على الصادق أن ال يلجأ الى املجامالت أو الذم عند حب الشيء أو كراهيته. -

كما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم اذا لم يحب طعاما لم يذمه ولكن تركه 
فقط. 

الصدق في العزم وعلى تنفيذه٢.
األولية للمرء يجب أن تكون العبادات و الفرائض باألخص. -
الصدق يجعل املرء ال يسارع الى األمور ولكن يحذر ويفكر ولو كان أحدا له -

العزيمة في انجازه فال يمنعه شيء من العمل. وهذا من عالمات الصدق.

الصدق في األعمال (داخله = خارجه)٣.
فالصادق ال يعارض ظاهره باطنه -



الكذب ال يجوز أبدا اال بني الزوجني وإلصالح األمور بينهم. وأيضا بني -
املتخاصمني وأيضا في الحرب. 

ما عالمات الصادق؟؟؟؟

كتمان الطاعات واملصائب
فال يشتكي الى الناس مصائبه “إنما أشكوا بثي وحزني الى اهلل” -
وال يُري الناس طاعاته وصالحه، فيخاف على نفسه من العجب والكبر والرياء. -

درجات الصادق: 

صدق القصد ١.
فكل مقاصده صادقة، فال ينطق بما ال يشعر ويؤمن به. -

يعيش من أجل الحق ٢.
فال يعيش اال أن يكتشف الصدق والحق فيتبعه. -

الصدق في معرفة الحق ٣.

قوة الصدق: 

انتفاعهم يوم القيامة بهذا الصدق 1.

اِدِقنَي ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن  املائدة ١١٩: َقاَل اهللَُّ َهذَا يَْوُم يَنْفَعُ الصَّ
تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها أَبًَدا رَِضيَ اهللَُّ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه ذَلَِك اْلفَْوزُ اْلَعِظيُم

النجاة من الشرور 2.

الجنة 3.



رضا اهلل سبحانه وتعالى 4.

الثناء الصادق من الناس - لسان صدق 5.
- والكاذب يحصل على ثناء كاذب من الناس.

من عالمات اإليمان 6.
الحجرات ١٥: إِنََّما امْلُؤِْمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباهللَِّ َورَُسولِِه ثُمَّ َلْم يَرْتَابُوا َوَجاَهُدوا 

اِدُقوَن ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنْفُِسِهْم ِفي َسِبيِل اهللَِّ أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

أمان من النفاق7.
اِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويَُعذَِّب امْلُنَاِفِقنَي إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب  األحزاب ٢٤: لِيَْجِزَي اهللَُّ الصَّ

َعَليِْهْم إِنَّ اهللََّ َكاَن َغفُورًا رَِحيًما

الهداية الى البر 8.
يسأل البعض ملاذا ال أوفق الى البر والخير؟؟ والجواب أن الصدق مفقود -

عنده. 

البركة في الرزق في البيع والشراء 9.
حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، -

وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. 
وكذلك في أي عالقة اذا أسست على الصدق يبارك فيها.-

يصدقه اهلل ويجيب دعوته 10.
حديث: من سأل الشهادة بصدق مات شهيدا ولو على فراشه. -



أعمال القلوب - اإلخالص

واالخالص خامس شروط ال اله اال اهلل: 

العلم١.

اليقني٢.

القبول٣.

االنقياد٤.

الصدق ٥.

اإلخالص ٦.

املحبة ٧.

 وهو أيضا من شروط قبول العمل الصالح. واالخالص ثمرة من ثمرات التوحيد. 

املعنى اللغوي: 
االخالص: (خلص) خالص - نقي 

اَلةَ  سورة البينة ٥:َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا اهللََّ ُمْخلِِصنَي َلُه الدِّيَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ
َويُؤْتُوا الزََّكاةَ َوذَلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة

ذكر تعالى “مخلصني” كاسم أي يجب علي املرء أن يكون مخلصا دائما -
مقيما عليه. 

واالخالص هو تصفيه العمل من كل شوائب النفس. وهو عمل علينا الدوام عليه 
في كل وقت وكل األعمال. لذلك قال أحد السلف، لم أجاهد لشيء أكثر من 

جهادي لإلخالص لعشرون سنه. 



ما هي شوائب النفس؟؟؟

طلب مدح الناس 1.

طلب تعظيم الناس له 2.

البعد عن ذمهم 3.

طلب خدمتهم 4.

طلب محبتهم 5.

جلب أي نفع 6.

دفع أي ضرر 7.

االخالص سكون العبد وحركاته هلل. العبد إذا عمل العبد باخالص، يكون ساكنا 
متوازنا مكتفي باهلل ووعوده. 

اإلخالص له قوة عظيمة: 

 قوته في عظم األجر مع قلة العمل

قوته بمغفرة الذنوب 

حديث: َحدَّثَنَا َعبُْد اهللَِّ، أَْخبَرَنَا َمالٌِك، َعْن ُسَمىٍّ، َعْن أَِبي َصالِحٍ، َعْن أَِبي ُهَريْرَةَ ـ 
رضى اهلل عنه ـ أَنَّ رَُسوَل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل  " بَيْنََما رَُجٌل يَْمِشي 

ِبطَِريٍق، َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك فَأََخذَهُ، فََشَكَر اهللَُّ َلُه، فََغفََر َلُه ".

ومن قوته دخول الجنة:

ومن قوته دفع النقم واملصائب



اُهْم إَِلى  ا نَجَّ إِذَا َغِشيَُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اهللََّ ُمْخلِِصنَي َلُه الدِّيَن فََلمَّ لقمان ٣٢: َو
اْلبَرِّ فَِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد ِبآيَاِتنَا إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر

الحفظ من الذنوب 
وَء  ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلواَْل أَْن رَأَى بُرَْهاَن َربِِّه َكذَلَِك لِنَْصرَِف َعنُْه السُّ يوسف ٢٤: َوَلَقْد َهمَّ

َواْلفَْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعبَاِدنَا امْلُْخَلِصنَي

الحفظ من الشيطان 
َ َلُهْم ِفي اأْلَرِْض وأََلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي *  الحجر ٣٩-٤٠ قاَل رَبِّ ِبَما أَْغَويْتَِني أَلُزَيِّننَّ

إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم امْلُْخَلِصنَي

شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم

رضا اهلل عن املخلص

إنزال السكينة 

الفتح القريب 

تيسير األمور 

رفع درجات املجد والفضل 

الثبات على مواصلة الخير 


