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قصة نجار
رارا مررا ارا كرران ال ملي ر لرره ف ر روعررة ص ر عقه وقررد ه رردم برره العمررر و ل ر مررن ر يسرره ف ر العم ر وصرراح
يررروأ أن نجر ا
المؤسسة أن يحيله إلى الق اعد ،ليعيش ما هب ى من عمرره مرز زوهقره وأوال ه ،فر البدايرة رفر صراح العمر لر
ال جار ،وحاول أن يغريه باالسقمرار ف عمله عن ريق زيا ة راهبه ،إال أن ال جرار رفر

وأصرر علرى لبره ،وع ردما لرم

يجد صاح العم مفر من إهابة لبه حاول أن يحص على مكس أخير من ذا ال جار ،ف ال له ل رهرا أخيرر،
أخيرا هربح م ه المؤسسة ثم بعد ذلك سوف أحيلك للق اعد ،وافق ال جار وبردأ فر عملره ولعلمره
أريدك أن هب ى م ازال ا
أن ذا و البيت األخير الذي سيب يه لم يحسن ال جار ص عقه وأسرع فر االنقهرا ون هح يرق الجرو ة المعروفرة ع ره

ف السابق.
وع دما انقهى ال جار العجوز من الب ا سلم صاح العم مفراهيح الم رزل الجديرد ،و الر م ره السرماا بالرحير كمرا
و االهفرا إال أن صراح العمر فاهروه وقرال لره رذا الم رزل رديق لرك هعوي ارا عرن بيقرك ال رديم المقهالرك وناي اررا

صرعق مررن المفاهرروة! لررو كرران يعلررم رذا ال جررار أنرره سرريب ى ررذا الم ررزل
لعملرك مررز المؤسسررة بررفخالص وهفرران  .ال جررار ق
ل فسه لما هوانى ف اإلخالص ف أ ا العم  ،سبحان اهلل!.

إخوان وأخواه ف ك حل ة مرن حل راا البرنرامن ك را نرقكلم عرن كيفيرة اسقشرعار عبرا ة معي رة ،اليروم األمرر مخقلر ،
سرروهكلم عررن عبررا ة إذا أه قهررا فسرروف هقلررذذ بجميررز العبررا اا ،وعلررى ررذا فيمك ررك أن هعقبررر ررذه الحل ررة مررن أ ررم
حل اا البرنامن ذه العبا ة

اإلخالص.

أحلى حياة
إذا ب ت قوانين اإلخالص فسرقعيش أحلرى حيراة ،لري

مرز العبرا اا ف ر  ،بر مرز كر حركرة فر حياهرك ،أذكرر أن را

أقم ررا ف ر السررابق ورة عررن اإلخررالص ،ي ررول أحررد المشرراركين فيهررا وواهلل لررذة اإلخررالص ال هوص ر  ،اليرروم أول مرررة
أعرف أنها كذاو ،شخص آخر كان يبعر لر رسرالة بالهراه ي رول فيهرا وأنرا ا ن فر قمرة السرعا ة ..واهلل رذه ر
حررالوة اإليمررانو ،آخررر مشرراركة اسررمحول أقولهررا لكررم ر مررن أحررد الشرربا ي ررول :وواهلل إن اإلحسررا ال هصررفه
الكلماا ،إذا كانت ذه

البداية فكي بما سيوه و .انقهى كالمه.

إي واهلل ما أحلى اإلخالص! صدق واهلل لن هجد ش
اإلخالص وأحلى حياة من سلسلة " كيف تتلذذ بعبادتك؟ "

ف قلبك أحلى وال ألذ من اإلخالص.
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مع ى اإلخالص:
اإلخالص أن هكون أعمالك كلها هلل ،وعبا اهرك كلهرا هلل ال ريرا وال سرمعة ،فونرت هحسرن إلرى والرديك سروا ف رلوك
على إخوانك وأخواهك أو أنهم ف لوا إخوانك عليك ،ال يهم.
أن يكررون اهلل هعررالى قرد علررم بر  ،أ ررم شر

أنرت هقصررد علررى الف رررا سروا عرررف ال ررا أم لررم يعرفرروا أ رم شر

أن

المال كررة سررجلت عملر ثررم بعررد ذلررك ال يهم ر أحررد ،ال هاهررر حسررن أخالقررك مررز أصررحابك أو أ ر زوهقررك لكر
يحس وا القعام معك ،ال؛ ب أظهرر لهرم أخالقرك سروا أحسر وا إليرك أو لرم يحسر وا إليرك ،أ رم شر
ع أم ال؟ إذا ك ت قد أرضيت اهلل فك ش
إذا صح م ك الررو فالك

ي ر ر ر ررن

فر ررلير ررقك هحل ر ر ررو والحير ر ر ر ر رراة مري رررة
ولير ر ر ررت الذي بي وبي ك ع ر ر ر ر ر ررامر

ر اهلل راض

سواه ال يهم.

وك الذي فررو القرا هر ر ررا ق
ولر ريقك هرضى واألنررام غ ر ررا ق

وبي وبين العال ررمين خر ر ر ر ر ر ررا ق

المخلو لن يعطيك قدرك
إي واهلل ..مررا الررذي هريررده مررن ال ررا ؟ أ ررم ش ر

أن هرردخ أنررت الج ررة حقررى لررو مررا عرراك أحررد ال يهررم سرروا عرررف

المدير أنك مجقهد أم ال ،سوا عرف المسئول أنك لم هخطر أو لرم يعررف ،فر ال هايرة ألسرت مقوكر ادا أن اهلل هعرالى

يعلم ع ك؟ ف ذا و المطلو  ،المخلو لن يعطيك قدرك ،لن يعطيك ح ك ،أما رب ا سربحانه وهعرالى ففنره أكلرر
من يعلم ع ك ويعلم ماذا هسرقحق و رو سريعطيك أكلرر ممرا هسرقحق قرال هعرالى ومرن هرا بلالحسر لة فرلرهق عش قرر أملاللهراو
األنعام061:
إذا ك ررت ا امررا هفكررر بهررذه الطري ررة فلررن يحزنررك شر

ولررن ههررقم ألي أحررد لررن يعطيررك قرردرك ألنررك أصر ارال لررم هعم ر

ألهله ،وقلي من ال ا من يعيش كرذا ألن كلي اررا مرن ال را يحسرن إلرى أ لره ،يحسرن إلرى والديره ،أو إلرى أصرحابه،

يحسررن فر العمر ثررم ال يجررد الق رردير فيقوقر عررن اإلحسران ،المفررروض أنرره ال يقوقر  ..لمرراذا؟ ألنرره أصر ارال لررم يعمر
ألهلهم ب أله أن يحص على ثوا

فررو م ش ر

ذا اإلحسان.

ر أنررت حصررلت علررى أهرررك مررن اهلل أم ال؟ إذا ك ررت قررد حصررلت عليرره فرراألمر قررد انقهررى ،ررذا ررو

اإلخالص أن هكون أعمالك كلها هلل بدون أن هعملها أله أي ش

آخر .

ماذا سيحدث إذا أخلصت؟
أوال اإلخرالص لري
سولت نفسك مرةا ماذا سريحدث لر إذا أخلصرت؟ ا

علرى رهرة واحردة بر علرى رهراا فرفذا

زا اإلخالص ف قلبك ففنك سقعام معاملة خاصة من اهلل هعالى ال كغيرك من ال ا  ،و رذه المعاملرة الخاصرة هكرون
ف ثالثة أمور:
أوال :الحصول على حس اا أكلر
ا

األعمال الصالحة الق سقفعلها بفخالص سقحص م ابلها على حس اا أكلر من غيرك حقى لو كان
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ذا الشخص قد عم مل عملك بال ب فسقحص أنت على أهر أكبر.
قررال عبررد اهلل بررن المبررارك وكررم مررن عمر صررغير عامقرره ال يررة وكررم مررن عمر كبيررر صررغرهه ال يررةو فالصررحابة يفعلررون ملر
األعمررال الق ر يفعلهررا كليررر مررن أ ر زمان ررا ررذا ولكررن أهررور م أعاررم ،لمرراذا؟ ألن اإلخررالص الررذي ف ر قلرروبهم كرران
أعام.

قال -صلى اهلل عليه وسلم -وال هسبُّوا أصحابل  ،فلو أن أحد قكم أنرفق لمل أقحد ذ با ،ما برلغ مرد أح لرد م وال ن ل
صريفهقو
ا
ق
ق
صررحيح البخرراري يع ررى لررو أنف ررا مل ر هب ر أقحررد ذ باررا فلررن نسرراوأ ف ر األهررر مل ر مررا أنفررق ررو بكميررة قمررد اليررد مررن
المد.
الصدقة وال حقى نص ق

لهررذا قررال المزن ر -رحمرره اهلل هعررالى -وأبررو بكررر الصررديق مررا سررب هم بكلرررة صرريام وال صررالة ولكررن بش ر

وقررر ف ر

صدرهو.
ثانياا :يعام معاملة خاصة ع د الوقوع ف السيئاا
المعاملة الخاصة اللانية الق هكون للمخلص :أنه حقى لو وقز ف السيئاا ففنه يقجاوز ع ه أكلر من غيره ،لره معاملرة
خاصة حقى إذا وقز ف السيئاا ،قال بعر

العلمرا  :ووال روع الواحرد مرن العمر قرد يفعلره اإلنسران علرى وهره يكمرن

فيره إخررالص فيقغفررر فيرره الكبررا رو كمررا ذكررر ال بر -صررلى اهلل عليره وعلررى آلرره وصررحبه وسررلم -عررن البغر مررن بغايررا ب ر
إسرا ي الق س ت كلباا فشكر اهلل لها فغفر لها ،ي ول العلما  :ول د ح ر ف قلبهاو – ف قلر

رذه البغر – ومرن

اإلخالص ما ال يعلمه إال اهلل هعالى لهذا غقفر لها وإال فلي ك بغ س ت كلباا يقغفر لهاو.

هميعا معاملة واحدة ب كر إنسران يقعامر بحسر قلبره وهاريخره فرانار مراذا هحمر فر
إن من العدل أال يقعام ال ا
ا
قلبك أث ا المعصية وعلى أساسها سقكون المحاسبة.
قررال بررن ال رريم –رحمررة اهلل عليرره– والكبيرررة مررن الكبررا ر قررد ي قرررن بهررا مررن الحيررا والخرروف واالسررقعاام لهررا مررا يلح هرا
بالصررغا ر ،وقررد ي قرررن بالصررغيرة مررن قلررة الحيررا وعرردم المبرراالة وهرررك الخرروف واالسررقهانة بهررذه الصررغيرة مررا يلح هررا
بالكبا ر ب يجعلها ف أعلى ره الكبا ر ،ذا أمر مرهعه إلى ما ي وم ف ال ل و.
للمح ولصاح اإلحسان العايم ما ال يقعطى لغيره ،ويقسامح بما ال يسامح به غيرهو
ي ول ابن ال يمو وففنه يقعطى ق
انار إلى موسى عليه السالم رمى األلواا القر فيهرا كرالم اهلل فكسرر ا ،وهرر لحيرة نبر و رو رارون -عليره السرالم،-
ولطررم عررين ملررك المرروا ،وعاهر ربرره ليلررة اإلسرررا فر محمررد -صررلى اهلل عليرره وسررلم ،-وربرره هعررالى يحقمر لرره ذلررك
ويحبه ويكرمه ويدنيره م ره؛ ألنره قرام هلل م امراا عايمرة فر م ابلرة فرعرون وعاهر ب ر إسررا ي أشرد المعاهبرة ،فكانرت
ذه األمور كالشعرة ف البحر.
ولكرن اناررر إلررى يررون

عليرره السرالم حير أنرره لررم هكررن لره ملر

ررذه الم امرراا القر كانرت لموسررى عليرره السررالم فلمررا

غاضر ربرره مرررة أخررذه سرربحانه فسررج ه فر بطررن الحرروا ،ولررم يحقمر لرره مررا احقمر لموسررى ،وفررر بررين مررن إذا أهررى
بذن واحد ولم يكن له من اإلحسان والمحاسن ما يشفز له ،وبين من إذا أهى بذن ها ا محاس ه بك شفيز
اإلخالص وأحلى حياة من سلسلة " كيف تتلذذ بعبادتك؟ "

( صفحة  3من ) 4

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

كما قي :
وإذا الحبي أهى بذن واحد

ها ا محاس ه بول شفيز

ووكلما كان هوحيد العبد أعام كانت مغفرة اهلل له أهمو انقهى كالم ابن ال يم -رحمة اهلل عليه.-
ثاللاا :الشعور بالسعا ة ف الدنيا قب ا خرة

وأما المعاملة الخاصة اللاللة الق يعطيها اهلل هعرالى للمخلرص :فهر السرعا ة القر سيشرعر بهرا فر الردنيا قبر ا خررة،
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسرلم :-ومرن كان ل
رت ا خررةق مره هعر اهللق لغ راه فر قلبلره وهمرز لره
شمله وأهرقه الدنيا و راغمة ،ومن كانت الدنيا مه هع اهللق ف ره بين عير ري له ،وفررر عليره شرمله ،ولرم يوهل لره مرن الردنيا
إال ما ققدِّر لهو صححه األلبان
مواق السل الصالح مز اإلخالص:

ل د كان الصالحون ف السابق يحرصرون أال يحر

بعبرا ههم أحرد إال اهلل ،فر إحردأ المرراا بكرى أيرو السرخقيانى

من خشية اهلل هعالى ،فوخذ بونفه وقال وربما ذا زكامو ال يريد أن يعرف أحد أنه يبكر  ،مررة مرن المرراا بكرى وحراول
أن يوق بكا ه فلما لم يملك نفسه قام ك ال يعلم به أحد.
راال كرران الرهر يكرون رأسره ورأ امرأهرره علرى وسرا ة واحردة و ررو قرد بلر مررا
رت ره ا
ي رول محمرد برن واسرز :ول رد أ رك ق

راال كران أحرد م يكرون فر الصر فقسري
رت ره ا
هحت خده بالدموع وال هشعر به امرأهه ،ول د أ رك ق

موعره علرى خديره

وال يشعر به الذي إلى ه بهو اهلل أكبر.

اخا بالبكرا واألولرى أن يخفر اإلنسران اعقره ،قرال رسرول
اسقمعوا إليهم ا ن ف المسراهد كير أنهرم يصررخون صرر ا

اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -وإن اهلل يح ُّ العبد الق  ،الغ  ،الخف و صحيح مسلم
خفا ما يشعر به أحد.
ما المانز أن هخلص هلل هعالى؟
إخروان وأخرواه ؛ إذا علم ررا كر
أنررت ال هحقرراأ أن هرررك

رذا فمررا المرانز أن نخلرص هلل هعررالى؟ ،إن اإلخرالص لري

فيرره ههرد بردن وال هعر ،

مررن أه ر أن هخلررص ،ألن ب يررة العبررا اا هحقرراأ إلررى ههررد كالصررالة والصرريام ،أو إلررى نف ررة

كالصدقة ،أو إلى سفر وهع كالحن ،لكن اإلخالص ال يحقاأ إلى ك

ذا ،المسولة هحقاأ إلى نية ف .

ولكن...
هوهد مشكلة لدأ بع

ال ا و

أنه ا اما يشعر ويخي إليه أنره يرا ر يرا ر  ،ا امرا ي رول لره الشريطان أنرت لسرت

مخلصا و و قد هع من ذلك فماذا يفع ؟
ا
س ذكر الح مز عالأ كام لمشكلة الريا لكن اسمحوا ل أن يكون ذلك ف الحل ة ال ا مة بفذن اهلل هعالى.
هم بحمد اهلل
شا دوا الدر لل شر على ال ت ف قسم هفريغ الدرو ف م قدياا الطريق إلى اهلل هف لوا ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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