
1



2

 تخيل نفسك وأنت وحدك وترتكب
 المعاصي وتخاف أن يطلع عليك الناس

 فكذلك إن فعلت طاعة فاختبئ واجعلها بينك
وبين الله

 المخلص يكتم حسناته
كما يكتم سيئاته

..

.
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 اإلخالص والتوحيد شجرة في القلب؛ فروعها “
 األعمال، وثمرها ِطـيب الحياة في الدنيا والنعيم

 المقيم في اآلخرة، وكما أن ثمار الجنة ال
 مقطوعة وال ممنوعة فثمرة التوحيد واإلخالص
 في الدنيا كذلك,والشرك والكذب والرياء شجرة

 في القلب؛ثمرها في الدنيا الخوف والهم
 والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في

 اآلخرة الزقوم والعذاب المقيم “ .) ابن القيم
 الجوزية

شجرة في القلب

(.
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 قال سهل بن عبد الله : “ ليس على النفس
 شيء أشق من اإلخالص ألنه ليس لها فيه

 نصيب

 فجاهد نفسك وحقق اإلخالص واجعل أجرك
على الله لتفوز فوزًا عظيما

أشق شيء على النفس

“.

.
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شوائب اإلخالص

 الحجاب األول: رؤيته لعمله وإعجابه به وبعبادته ،
 وهذه الرؤية للعمل والعبادة تحجبه عن المعبود

والمعمول له وهو الله تعالى
 فتخلُص العبد من رؤية أعماله وإعجابه بها يكون 

 بمعرفة نفسه ومعرفة دخائلها ، فليجتهد
اإلنسان في تحصيل هذه المعرفة

شوائب اإلخالص
:

.

.
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شوائب اإلخالص

 لو ُرفعَت إلى ذروة األكوان وترقيَت إلى حيث )
 ال مكان ، ثم اغترْرَت بشيء طرفة عين فلست

من ُأولي األلباب

 الحجاب الثاني: طلبه العوض لعمله ، والعوض 
إما أن يكون في الدنيا أو في اآلخرة

 أما الذي يكون في الدنيا ، فطلبه الشهوات

(.

.
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شوائب اإلخالص

 ومنها شهوة السمعة والشهرة ، وحب الظهور.
 وأما طلب العوض في اآلخرة: فدخول الجنة

والنجاة من النار
 

ص العبد من طلب العوض على عمله  فالذي ُيَخلِّ
 ِعْلُمُه بأنه عبد محض ، وأنه ال ينال دخول الجنة

والنجاة من النار إال بفضل الله تعالى

.

.
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شوائب اإلخالص

الحجاب الثالث: رضاه عن أعماله واغتراره بها
وتخلصه من شائبة الرضا بعمله يكون بأمرين 

 أولهما: اإلطالع على عيوبه في أعماله . فكل
 عمل من األعمال إال وفيه حظ للشيطان و حظ

للنفس
 ثانيهما: علم العبد بما يستحقه الرب جّل جالله
 من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة

وشروطها

:

.

.
.
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 انطلقت في الوطن العربي منذ سنين موجة
 تدين ظاهري.. اهتمت باللحية والحجاب..

 وتهاونت في أمر العقيدة ومعرفة الله عز
 وجل.. فكان ما حدث أن رأينا حجاًبا على الطريقة
 األمريكية واإلسبانية.. ورأينا ذوي لحى يؤيدون

 الطغاة

لو عرف اإلنسان ربه لما تناقض ظاهره مع فعله

..

.

 لماذا يتناقض ظاهرنا
مع أفعالنا
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 فالعقيدة هي جذع الشجرة.. واالفرع هي
 األفعال

 فإذا انكسر الجذع.. ال غرابة ان تجد فرًعا في
 الشرق وفرًعا في الغرب.. فرًعأ قد طار مع

 الريح.. وفرًعا قد غاص في الطين.. فرع بين ..
وفرع في واد سحيق

 لماذا يتناقض ظاهرنا
مع أفعالنا

..

..
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 لماذا يتناقض ظاهرنا
مع أفعالنا

 اما اذا كان الجذع قوًيا ثخيًنا .. فمهما اشتدت
.الرياح.. فستظل األفرع تشير للسماء
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إذا أحبك اهلل

 عندما يحب الله سبحانه وتعالى العبد جعله
 محبوبا وحبب فيه عباده ، فعن النبي صلى

 الله عليه وسلم ، قال : “إن الله إذا أحب عبدا
 دعا جبريل فقال: إني أحب فالنا فأحبه قال:

 فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن
 الله يحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم
 يوضع له القبول في األرض. وإذا أبغض عبدا
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إذا أحبك اهلل

 دعا جبريل فيقول: إني أبغض فالنا فأبغضه.
 فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن
 الله يبغض فالنا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم

.يوضع له البغضاء في األرض“ رواه مسلم
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