
 



 

 ٘ ؟ كيف تعمر صلتك بربك
 

 بٌن يدي ادلوضوع

 دلاذا احلديث عن الصلة باهلل عز وجل؟
ألن مل ُيصب ىذه األمة ما أصاهبا من ويالت ونكبات 
ومصائب إال بسبب تفريطها يف عالقتها مع رهبا، فبا نتج عنو ضعف 

 يف نبتها وقوهتا وضعف يف إيباهنا ويقينها.
َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما  قال تعاىل: 

 .َويَ ْعُفو َعْن َكِثًنٍ 
ولن يرتفع عنها ما حل هبا إال بإعمار ىذه الصلة برهبا وخالقها 

 وبارئها.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 توطئة

اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالم على قائد الغر احملجلُت نبينا 
 يوم الدين، وبعد: ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتًا إىل 

فإن العبد التقي يفرح بالقرب من أولياء الرضبن ويأنس هبم، ؼبا 
يرى من أثر ذلك على نفسو من تثبيت على اغبق وزيادة يف اػبَت 
وقوة يف رد الباطل وغَتىا من اؼبنافع الكثَتة اليت وبصل عليها العبد 

لكوهنم بصحبة إخوانو وأحبابو يف هللا، وىذه الثمرات مل تكن إال 
أولياء الرضبن، كيف وإن كان ىذا القرب والقوة يف الصلة باهلل وحده 

؟!! ال ريب أن -اؼبتفرد بكمال اعبمال واعبالل. وهلل اؼبثل األعلى
األنس يكون أعظم والنعيم أمشل، ال سيما يف ىذه الدنيا اؼبليئة 
باؼبنغصات واؼبكدرات، حينما يبحث اؼبرء عن ملجأ أو مالذ، فال 

أقوى من جناب ربو فيهرب من ضيق صدره باؽبموم والغموم يرى 
واألحزان اليت تعًتيو يف ىذه الدار من جراء نفسو وما يتعلق دبالو 
وبدنو وأىلو وعدوه، يهرب من ضيق صدره بذلك كلو إىل سعة فضاء 
الثقة باهلل تبارك وتعاىل، وصدق التوكل عليو، وحسن الرجاء عبميل 

 ن لطفو وبره.صنعو بو وتوقع اؼبرجو م
قال ابن القيم رضبو هللا: ومن أحسن كالم العامة قوؽبم: ال ىم 

َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ ََيَْعْل َلُو ََمَْرًجا * َويَ ْرزُْقُو ِمْن مع هللا، قال تعاىل: 
 .َحْيُث ََل ََيَْتِسبُ 
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قال الربيع بن ُخثَ ْيم: هبعل لو ـبرًجا من كل ما ضاق على 
 الناس.

لعالية: ـبرًجا من كل شدة، وىذا جامع لشدائد الدنيا وقال أبو ا
واآلخرة ومضايق الدنيا واآلخرة، فإن هللا هبعل للمتقي من كل ما 

 ضاق على الناس واشتد عليهم يف الدنيا واآلخرة ـبرًجا.
ْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو وقال اغبسن: ـبرًجا فبا هناه عنو  َوَمْن يَ تَ وَكَّ

يثق بو يف نوائبو ومهماتو، يكفيو كل ما أنبو. ا  أي كايف من َحْسُبوُ 
 .(ٔ)ى  . 

وللصلة باهلل عز وجل، واالنطراح بُت يديو ومناجاتو نعيم عظيم 
ولذة ال تساويها لذة، ال وبرمها إال من أىان نفسو باالتصال دبن ىم 
دونو من اؼبخلوقات واعبمادات والضعفاء والعاجزين، والذين ال 

 ا وال عداًل فكيف بغَتىم؟!يبلكون ألنفسهم صرفً 
وكلما كانت الصلة باهلل عامرة كانت الوالية واإليبان باهلل أقوى، 
وكان النعيم واللذة أعظم، وال ريب أن كل عبد مؤمن يأمل ويسعى 
جاىًدا إلعمار ىذه الصلة باهلل عز وجل الذي بيده ملكوت 

 السموات واألرض. 
صلة بالكبَت اؼبتعال ولعلِّي أتناول ىنا بعض أسباب تقوية ال

سبحانو وتعاىل، لعلها تكون سبًبا يف إصالح حالنا ومآلنا وال يعٍت 
 ذكرىا اغبصر، وإمبا ذلك جهد اؼبقل وأول ىذه األسباب وأنبها: 

                              
 هتذيب مدارج السالكُت.  (ٔ)



 
 ؟ كيف تعمر صلتك بربك

 
ٛ 

 
 السبب األول: حتقيق التوحيد ومتحيصو: 

والتوحيد اػبالص الذي فطر الناس عليو، ىو صباع السعادة، 
هلل يف الدنيا، ومفتاح اعبنة يف اآلخرة متمثاًل وؾبتمع الطاعة والصلة با

ال إلو إال »يف كلمة اإلخالص ال إلو إال هللا ؿبمد رسول هللا، والنطق ب 
يقتضي أن تقدم ؿببتو سبحانو وؿببة رسولو على صبيع احملاب،  «هللا

ُقْل ِإْن  حيث ال تساويها وال تزاضبها ؿببة أيًّا كانت، قال تعاىل: 
ُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشًنَُتُكْم َوَأْمَواٌل َكاَن َآبَاؤُ 

اقْ تَ َرفْ ُتُموَىا َوِِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم 
ُ  ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِو َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِو فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ يَْأٌبَ  اَّللَُّ بَِأْمرِِه َواَّللَّ

 [.ٕٗ]التوبة:  ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقٌنَ 
واحملبة ىي أصل دين اإلسالم » قال الشيخ صاحل الفوزان:

اه، فبكمال ؿببة هللا يكمل دين اإلسالم وبنقصها حالذي تدور عليو ر 
 .(ٔ)«ينقص توحيد اإلنسان

تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَداًدا َوِمَن النَّاِس َمْن ي َ وقال سبحانو: 
 [.٘ٙٔ]البقرة:  َيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا َّلِلَِّ 

أخرب تعاىل أن »قال اإلمام ابن القيم رمحو هللا على ىذه اآلية: 
من أحب من دون هللا شيًئا كما وبب هللا تعاىل فهو من ازبذ من 

 .« أنداًدا يف اغبب والتعظيمدون هللا
وفيو أن من ازبذ » وقال الشيخ حممد عبد الوىاب رمحو هللا:

                              
 (.ٖٕٚاإلرشاد إىل صحيح االعتقاد ص) (ٔ)
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 . ا ى .«ِنًدا تساوي ؿببتو ؿببة هللا، فهو الشرك األكرب
وأطلق هللا تعاىل اإليبان على الذين ارتفعت ؿببة هللا يف قلوهبم 

ار التوحيد على كل احملاب مهما كانت، وذبريد احملبة هلل من دقائق أسر 
إال من رحم ريب، ألهنا من أعمال القلوب  –اليت قل من يسلم منها 

اليت ال يطلع عليها إال الذي يعلم ما زبفي الصدور ولكن أثرىا ظاىر 
على اعبوارح، وذلك أن من أحب هللا مل يكن عنده شيء آثر من 

ال رضاه، وتكون صبيع احملاب تبًعا حملبتو سبحانو ويكون اؼبعبد موفًقا 
وبب إال ما وبب هللا ورسولو، وال يكره إال ما يكره هللا ورسولو فيلتم 
مشل قلبو وهبتمع على ربو، فيحبو ربو ويكون معو يف كل أحوالو، فال 
يكلو إىل نفسو طرفة عُت، فيحميو من نفسو األمارة بالسوء وىواه 

 .-نسأل هللا من فضلو  –وشيطانو 
 قال ابن القيم يف نونيتو: 

 مض                    طر إىل ؿببوب                    و ال                      فالقل                    ب
 

 
 أعل                  ى ف                  ال يغني                  و ح                  ب ث                  اي 

 وص                                الحو وفالح                                و ونعيم                                و 
 

 
 ذبري                        د ى                        ذا اغب                        ب للرضب                        ان 

 ف                  إذا زبل                  ى من                  و أص                  بح ح                  ائرًا 
 

 
 ويع                        ود يف ذا الك                        ون ذا ىيم                         ان 

 إذا أحب هللا عبًدا مل يضره ذنب.  قال الشعيب:  
 –هللا  وتفسَت ىذا الكالم أن قال ابن رجب احلنبلي رمحو هللا:

لو عناية دبن وببو، من عباده، فكلما زلق ذلك العبد يف  –عز وجل 



 
 ؟ كيف تعمر صلتك بربك

 
ٔٓ 

 
ىوة اؽبوى أخذ بيده إىل قبوة النجاة، ييسر لو أسباب التوبة، وينبهو 
على قبح الزلة فيفزع إىل االعتذار، ويبتليو دبصائب مكفرة ؼبا جٌت.اى  

(ٔ). 
 بيد أن ؿببة هللا لربو ربتاج إىل براىُت وأدلة. 

: إنا كبب ربنا حبًّا شديًدا، قال أصحاب النيب  احلسن: قال
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن فأحب هللا أن هبعل غببو علًما، فأنزل هللا تعاىل: 

 [.ٖٔ]آل عمران:  اَّللََّ فَاتَِّبُعوِن َُيِْبْبُكُم اَّللَُّ 
أن ومن ىنا يُعلم أنو ال تتم شهادة أن ال إلو إال هللا، إال بشهادة 

، فإذا علم أنو ال تتم ؿببة هللا إال دبحبة ما وببو، ؿبمًدا رسول هللا 
وكراىة ما يكرىو فال طريق إىل معرفة ما وببو وما يكرىو إال من جهة 

اؼببلغ عن هللا، باتباع ما أمر بو واجتناب ما هنى عنو،  ؿبمد 
 وتصديقو ومتابعتو. فصارت ؿببة هللا مستلزمة حملبة رسول هللا 

ومن عالمات صدق » :حفظو هللا –قال الشيخ صاحل الفوزان 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ؿببة العبد هلل ما ذكره هللا بقولو: 

بُّونَُو َأِذلٍَّة َعَلى  ُهْم َوَيُِ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف يَْأٌب اَّللَُّ ِبَقْوٍم َيُِب ُّ
ٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن َُيَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوََل ََيَاُفوَن اْلُمْؤِمِنٌَن َأِعزَّ 

[، فذكر يف ىذه اآلية الكريبة حملبة هللا أربع ٗ٘]اؼبائدة:  َلْوَمَة ََلِئمٍ 
 عالمات: 

أن احملبُت هلل يكونون أذلة على اؼبؤمنُت؛ دبعٌت العالمة األوىل: 
                              

 اعبامع اؼبنتخب من رسائل ابن رجب.  (ٔ)
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عليهم؛ قال عطاء رضبو هللا: أهنم يشفقون عليهم ويرضبوهنم ويعطفون 
 .«يكونون للمؤمنُت كالوالد لولده»

: أهنم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي يظهرون العالمة الثانية
 ؽبم الغلظة والشدة والًتفع عليهم، وال يظهرون ؽبم اػبضوع والضعف. 

أهنم هباىدون يف سبيل هللا بالنفس واليد واؼبال  العالمة الثالثة:
 عزاز دين هللا وقمع أعدائو بكل وسيلة. واللسان؛ إل

أهنم ال تأخذىم يف هللا لومة الئم؛ فال يؤثر العالمة الرابعة: 
فيهم ازدراء الناس ؽبم ولومهم إياىم على ما يبذلون من أنفسهم 
وأمواؽبم لنصرة اغبق؛ لقناعتهم بصحة ما ىم عليو، وقوة إيباهنم 

عن مناصرة حبيبو فليس ويقينهم؛ فكل ؿبب يؤثر فيو اللوم فيضعفو 
 .(ٔ). اى  «دبحب على اغبقيقة

وأخلصوا يف قوؽبا وصدقوا  «ال إلو إال هللا»إن الذين حققوا قول: 
قوؽبم بعملهم، فلم يلتفتوا إىل غَت هللا ؿببة ورجاء وخشية وخوًفا 

وىم عباد  «ال إلو إال هللا»وطاعة وتوكاًل، ىم الذين صدقوا يف قول 
ا الذين ال ذوا برهبم وقويت عالقتهم خبالقهم فتنعموا بالصلة هللا حقًّ

بو سبحانو وبطاعة أوامره واجتناب نواىيو، وىم الذين ضباىم اؼبوىل 
من عبادة الشيطان واؽبوى، وىم عباد الرضبن الذين قال هللا عنهم يف  

 [.ٕٗ]اغبجر:  ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ كتابو: 
بلسانو، مث أطاع الشيطان وىواه يف  «ال إلو إال هللا»أما من قال 

                              
 (.ٙٚتقاد ص)اإلرشاد إىل صحيح االع (ٔ)
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معصية هللا وـبالفتو فقد كذب فعلو قولو، ونقص من كمال توحيده 

َوََل تَ تَِّبِع اذْلََوى بقدر معصية هللا يف طاعة الشيطان واؽبوى: 
 [.ٕٙ]ص:  فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ 

مرة يعبده للمال  فاؽبوى يشتت صاحبو ويهيم بو يف كل واد،
وأخرى للباس، مث ألىل اؼبال والرئاسة، وىكذا يفرق قلبو يف كل ما لذ 
وطاب من نعيم الدنيا اؼبؤقت الزائل ال ؿبالة، ويف النهاية يهوي بو يف 
نار جهنم، بعد أن جعلو يكره ما وبب هللا ويرضاه، وقدح يف توحيده 

َذِلَك ، قال تعاىل: من الشرك ما يكون سبًبا غببوط عملو عياًذا باهلل
 بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو فََأْحَبَط َأْعَماذَلُمْ 

[، ىذا نص يف أن ؿببة ما يكرىو هللا وبغض ما وببو ٕٛ]ؿبمد: 
 ؿببط للعمل. 

اعلم أنك لن ربب هللا حىت ربب طاعتو. اى .  قال احلسن:
ه وأطاع ربو وتنعم بتوحيده واجتمع قلبو عليو فهنيًئا ؼبن عصى ىوا

 سبحانو، جعلنا هللا منهم ... آمُت. 
ل عليَّ كل » وما أمجل قول عامر بن قيس: أحببت هللا حبًّا سهَّ

مصيبة ورضاي بكل قضية، فال أبايل معو ما أمسيت عليو وما 
 .«أصبحت

ولعلي ركزت ىنا على توحيد احملبة لقلة من يعتٍت بو وكثرة 
 لزاىدين فيو يف عصرنا، وهللا اؼبستعان. ا

وهبذا نعلم أن األساس إلعمار الصلة باهلل تبارك وتعاىل ىو 
 –سالمة العقيدة من كل شوائب الشرك بأنواعو فالعقيدة الصحيحة 
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يكفر هللا هبا اػبطايا فقد روى الًتمذي وحسنو  –جعلنا هللا من أىلها 
قال هللا تعاىل: »يقول:  عن أنس رضي هللا عنو: ظبعت رسول هللا 

يا ابن آدم! لو أتيتين بقراب األرض خطايا، ٍب لقيتين َل تشرك يب 
 .(ٔ)«شيًئا ألتيتك بقراهبا مغفرة

 السبب الثاِن: احملافظة على الصالة واإلكثار من النوافل: 
الدنيا سجن اؼبؤمن يشعر فيها بالضيق، فإذا دخل يف الصالة 

 وجنة قلبو ومسًتاحو يف الدنيا. وجدىا قرة عينو ونعيم روحو 
وىذا النعيم الذي هبده العبد لكون الصالة صلة بُت العبد وربو، 
وتذكر العبد بدوام مراقبتو هلل عز وجل فيحسن باطنو كما وبسن 
ظاىره، وإذا اجتمع للعبد طهارة الظاىر والباطن انشرح صدره 

 لدنيا.وارتاحت نفسو وربققت لو اغبياة الطيبة مهما فعلت بو ا
وتكرار الصالة يف اليوم والليلة طبس مرات يطهر العبد من 
غفالت قلبو وزالت لسانو ومقًتحات جوارحو اليت ىي سبب كل ىمٍّ 
وغمٍّ يصيب اؼبرء، وؽبذا كانت الصالة خَت عون يف الدنيا والدين، 

ِإَلَّ َعَلى  َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْْبِ َوالصَّاَلِة َوِإن ََّها َلَكِبًنَةٌ قال تعاىل: 
 [.٘ٗ]البقرة:  اخْلَاِشِعٌنَ 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْْبِ َوالصَّاَلِة وقال سبحانو: 
 [.ٖ٘ٔ]البقرة:  ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ 

                              
ات، باب يف فضل التوبة و (، والًتمذي: كتاب الدعٕٓٛٓرواه أضبد برقم ) (ٔ)

 (.ٖٓٗ٘واالستغفار، رقم )
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ٔٗ 

 
أما طهارة الظاىر فبالوضوء الذي ىو مفتاح للصالة، وىو من 

ي سبب للمصائب واحملن، وىي اغبائل أسباب مغفرة الذنوب اليت ى
بُت العبد وبُت كمال االستمتاع بنعيم الصلة باهلل عز وجل، ولذا أمرنا 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا بو قبل الشروع يف الصالة، قال تعاىل: 
ِق ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَرافِ 

َما حىت قولو تعاىل:  َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ ٌْنِ 
رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُو  يُرِيُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ

 [.ٙ]اؼبائدة:  َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
رَُكمْ فقولو تعاىل:  يشمل طهارة ظاىر البدن باؼباء  يَُطهِّ

 الطاىر، وطهارة الباطن من الذنوب واػبطايا. 
يدل أنو إذا غفرت اػبطايا  َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكمْ وقولو تعاىل: 

وكفرت السيئات فقد سبت النعمة على العبد، ويشهد لذلك قول هللا 
َم ِمْن َذنِْبَك لِيَ غْ يف سورة الفتح:  تعاىل لنبيو  ِفَر َلَك اَّللَُّ َما تَ َقدَّ

َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيكَ   .َوَما تََأخَّ
وليس بعد مغفرة اػبطايا والذنوب إال دخول اعبنة والنجاة من 

 النار؛ نسأل هللا من فضلو.
بتكفَت اػبطايا بالوضوء ومنو  وقد تكاثرت النصوص عن النيب 

من »قال:  ي هللا عنو عن النيب حديث عثمان بن عفان رض
توضأ، فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده، حَّت َترج 

 .(ٔ)«من حتت أظفاره
                              

 (.ٕ٘ٗرواه مسلم: كتاب الطهارة، باب خروج اػبطايا مع ماء الوضوء، رقم ) (ٔ)
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مث إن العبد إذا وقف بُت يدي ربو وقد أقام الصالة بشروطها 
وأركاهنا وواجباهتا وخشوعها وسننها، وأقبل بقلبو وقالبو ـببًتا منيًبا إىل 

ن الفحشاء واؼبنكر ... فيفلح، ويأنس ربو، فال بد أن تنهاه صالتو ع
بالقرب من الكبَت اؼبتعال الرحيم الرضبن، وىذا الفضل واؼبنة ال ينالو  

، بل إن الرجل الواحد ليختلف حالو يف بعض الصلوات.   كل مصلٍّ
إن الرجلُت ليكونان يف الصالة الواحدة » قال حسان بن عطية:

ألرض، وذلك أن أحدنبا وإن ما بينهما يف الفضل كما بُت السماء وا
مقبل بقلبو على هللا عز وجل واآلخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على 
ـبلوق مثلو وبينو وبينو حجاب مل يكن إقبااًل وال تقريًبا، فما الظن 
باػبالق عز وجل؟! وإذا أقبل على اػبالق عز وجل وبينو وبينو حجاب 

ا، فكيف يكون الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة هبا مألى منه
 .«ذلك إقبااًل وقد أؽبتو الوساوس واألفكار، وذىبت بو كل مذىب؟!

ولذا عد بعض الصاغبُت من سلف ىذه األمة الصلة باهلل تعاىل 
عن طريق السجود بُت يدي هللا من النعيم اغبقيقي الذين أحبوا البقاء 

 يف ىذه الدنيا ألجلو.
ألحببت أن أكون  لوال ثالث»: قال أبو الدرداء رضي هللا عنو

يف بطن األرض ال على ظهرىا: لوال إخوان يل يأتوي ينتقون طيب 
الكالم، كما ينتقى طيب التمر، أو أعفر وجهي ساجًدا هلل عز وجل، 

 .«أو غدوة أو روحة يف سبيل هللا عز وجل
ولقد ظبعت كثَتًا من قصص الذين ىداىم هللا العتناق ىذا 

ظلمات الكفر، فوجدت أن سبب  الدين بعد أن كانوا يتخبطون يف
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إسالمهم والدخول يف نعيم ىذا الدين ىو ظباعهم لألذان طبس 
مرات يف اليوم والليلة وأداء الصلوات يف اؼبساجد، فاللهم لك اغبمد 

 واؼبنة. 
 .«الصالة نور»: وقد قال 

الصالة نور للعبد يف » :-رمحو هللا  –قال الشيخ ابن عثيمٌن 
قربه، ويف حشره، وؽبذا ذبد أكثر الناس نورًا يف  قلبو، ويف وجهو، ويف

الوجوه أكثرىم صالة، وأخشعهم فيها هلل عز وجل، فهي نور لإلنسان 
يف صبيع أحوالو، وىذا يقتضي أن وبافظ اإلنسان عليها، وأن وبرص 

عليها، وأن يكثر منها حىت يكثر نوره، وعلمو وإيبانو ... إىل آخر  
 .«كالمو رضبو هللا

ق العبد لكثرة السجود حظي بالقرب من ربو أكثر، قال وكلما وف
، ولقد كانت الصالة قرة عُت حبيبنا َواْسُجْد َواقْ ََتِبْ تعاىل: 

 وىي ؿبض لذتو وفرحو وسروره وهبجتو، ولذا كان  ونبينا ؿبمد 
إذا حزبو أمر قام إىل الصالة؛ ألن فيها انشراح صدره وسعادتو قال 

نَ ْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَا يَ ُقوُلوَن * َفَسبِّْح َوَلَقْد هللا تعاىل: 
اِجِديَن * َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقٌنُ   ِبَْمِد رَبَِّك وَُكْن ِمَن السَّ

 [.ٜٜ-ٜٚ]اغبجر: 
وىكذا كل من قرت عينو بصالتو يف الدنيا، قرت عينو بقربو من 

ينو بو أيًضا يف الدنيا، ومن قرت عينو ربو عز وجل يف اآلخرة وقرت ع
باهلل قرت بو كل عُت، ومن مل تقر عينو باهلل تقطعت نفسو على 

 الدنيا حسرات!!
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ونعيم الصالة وحالوهتا قد وجدىا أىل اإلكثار من النوافل ال 
 سيما أىل طول التهجد يف الليل.

: أىل الليل يف ليلهم ألذ من أىل اللهو يف قال بعض السلف
 ، ولوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا.ؽبوىم

ما أعلم شيًئا أقر لعيون العابدين يف الدنيا من  وقال آخر:
 التهجد يف ظلمة الليل. 

: كيف السبيل إىل ذوق ىذه اللذة والتمتع ولكن قد يقول قائل
هبذه اغبالوة مع ما هبده اإلنسان من اؼبشاق من القيام لصالة الفجر، 

 يانًا على اإلكثار من النوافل والقيام لصالة الليل؟!وإرغام النفس أح
وقد وجدت اعبواب عند الشيخ ؿبمد اؼبنجد وفقو هللا ... فقال: 
إن الوصول إىل مرحلة يكون فيها العابد لربو كاؼباء الذي هبري يف 
اؼبنحدرات؛ ىذه ال تتم من أول األمر وال يصل إليها العبد من أول 

إليها بعد تدريب ومكابدة ومشقة وؾباىدة العبادة والعمل، بل يصل 
ولذلك فإن اللذة والتنعم بالطاعة ربصل بعد الصرب على التكره 
والتعب أواًل، فإذا صرب وصدق يف صربه وصل إىل مرحلة اللذة اليت 
تكون العبادة بعدىا عنده كجريان اؼباء يف منحدره، ومن عرف ىذا 

بالطاعة أحيانًا وتشق  عرف الطريق، ويبكن للفرد أن يشعر بالتلذذ
عليو أحيانًا وأن نفسو تتقلب حىت تستقر على التلذذ بالطاعة دائًما 

 .(ٔ)ومن فقو ىذا التدرج عرف كيف يصل ؟. اى  

                              
 .«سلسلة أعمال القلوب»وىي إحدى ؿباضرات  «احملبة»بتصرف من ؿباضرتو  (ٔ)
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مث بعد ذلك تسهل عليو كل مشقة وهتون عليو كل صعوبة ومن 
أصبل ما قيل يف شأن الصالة من أقوال السلف قول بكر اؼبزي: من 

م؟! مىت شئت تطهرت مث ناجيت ربك، ليس بينك مثلك يا ابن آد
 وبينو حجاب وال ترصبان. 

 السبب الثالث: العيش مع القرآن: 
َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأقْ َفاذُلَا العيش مع .

القرآن وشغل القلب بالتفكَت يف معٌت ما يقرأ والتدبر لو، والتجاوب 
عر، والدعاء واالستغفار والرجاء ىذا ىو اؼبقصود مع كل آية باؼبشا

 األعظم واؼبطلوب األىم من إنزال القرآن. 
ذات ليلة  صليت مع الرسول » قال حذيفة رضي هللا عنو:

فافتتح البقرة فقلت: يركع عند اؼبائة مث مضى، فقلت: يصلي هبا يف 
تتح آل ركعة، فمضى، فقلت: يركع هبا، مث افتتح النساء فقرأىا، مث اف

عمران فقرأىا، يقرأ مًتساًل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر 
 .(ٔ)«بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ

فال شيء أنفع للقلب وأجلب حملبة هللا وأقوى للصلة باهلل عز 
وجل من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فهو الذي يورث احملبة والشوق 

كل والرضا والشكر والصرب وسائل أعمال واػبوف والرجاء واإلنابة والتو 
القلوب، وىو الذي يزجر عن الصفات اؼبذمومة واألفعال القبيحة اليت 

 تفسد القلب وهتلكو، بل وتفسد اغبياة كلها.
                              

سلم: كتاب صالة اؼبسافرين وقصرىا، باب استحباب تطويل القراءة يف صالة رواه م (ٔ)
 (.ٕٚٚالليل، رقم )
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أنزل القرآن ليعمل بو فازبذوا »: قال احلسن البصري رمحو هللا
فظة  بقدر ما يفرح اؼبؤمن حينما يرى ازدياد أعداد ح «تالوتو عمالً 

كتاب هللا بقدر ما وبزن حينما يرى قلة اؼبطبقُت ألحكامو الوقافُت 
 عند حدوده. 

مل هبالس ىذا القرآن أحٌد إال قام عنو بزيادة أو » قال قتادة:
 .«نقصان

وىذا نداء من القلب أوجهو ألىل القرآن فأقول: إن هللا امنت 
نعمة عليكم باؽبداية لتالوة وحفظ كتابو حُت حرم غَتكم! وىذه 

اختصكم هبا ليبتليكم ويرى أثرىا عليكم، ولكي تؤدوا شكرىا 
 وتتخذوا كتاب ربكم منهًجا غبياتكم.

إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من »: قال احلسن البصري
 .«رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل ويطبقوهنا بالنهار

حث عن معٌت يب َوْيٌل ِلُكلِّ ُُهََزٍة ُلَمَزةٍ فحينما وبفظ اؼبسلم 
اؽبمز واللمز، مث يسأل ربو أن يعينو على اجتنابو ...، وىكذا فال يبر 
بآية إال ويبحث عن معناىا يف مظاهنا ويسأل ربو أن ييسر لو الوقوف 

 عند حدودىا...
مفاتيح تدبر »ومن الكتب النافعة اؼبعينة على تدبر القرآن كتاب 

 للشيخ د. الالحم.  «القرآن
 اؼبعينة على التدبر، منها:  وىناك بعض األمور

صبع القلب عند تالوتو وظباعو، واستحضار أنو خطاب من  -ٔ
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 .اؼبلك سبحانو على لسان رسولو 

االستعاذة قبل البدء بالقراءة فهي تطرد الشيطان الذي وبول  -ٕ
 بينك وبُت التدبر. 

 اعبهر بالقراءة.  -ٖ
 ترتيل اآليات بالقراءة.  -ٗ
 هم معاي اآليات قراءة التفسَت لف -٘
 ربط اآليات بالواقع وتنزيلها عليو. -ٙ
ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِىَي القراءة يف صالة الليل قال تعاىل:  -ٚ

 [.ٙ]اؼبزمل:  َأَشدُّ َوْطًئا َوَأقْ َوُم ِقياًل 
 السبب الرابع: كثرة ذكر هللا: 

روح أما كثرة ذكر هللا باللسان والقلب واغبال فهي حياة الروح و 
اغبياة ونصيب العبد من نعيم وقوة الصلة باهلل حبسب نصيبو من ذكر 

َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثًنًا َلَعلَُّكْم ربو، وىي سبب الفالح قال تعاىل: 
 .تُ ْفِلُحونَ 

 كما أن كثرة ذكر هللا عز وجل أمان من النفاق. 
ان إن كثرة ذكر هللا عز وجل أم» قال ابن القيم رمحو هللا تعاىل:

من النفاق، فإن اؼبنافقُت قليلو الذكر هلل عز وجل، قال هللا عز وجل 
 [.ٕٗٔ]النساء:  َوََل َيْذُكُروَن اَّللََّ ِإَلَّ َقِلياًل يف اؼبنافقُت: 

وهللا  –من أكثر ذكر هللا برئ من النفاق، وؽبذا وقال كعب: 
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لَِّذيَن َآَمُنوا ََل يَا أَي َُّها اختم هللا سورة اؼبنافقُت بقولو تعاىل:  –أعلم 
تُ ْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلدُُكْم َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك 

 [.ٜ]اؼبنافقون:  ُىُم اخْلَاِسُرونَ 
فإن يف ذلك ربذيرًا من فتنة اؼبنافقُت الذين غفلوا عن ذكر هللا عز 

 .(ٔ). اى  «وجل فوقعوا يف النفاق
وأخرب نبيو أنو فوق  د أثىن هللا على أىل ذكره ومدحهم،وق

منزلة اعبهاد، وجعل سبحانو ىذا الذكر حىت بعد العبادات العظيمة 
 وخاسبة األعمال الصاغبة: 

ُوا اَّللََّ َعَلى َما َىَداُكْم  وبعد الصيام َة َولُِتَكْبِّ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
 .َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 .فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اَّللََّ  جوبعد احل
فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّاَلَة فَاذُْكُروا اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا  وبعد الصالة

 .َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ 
فَانْ َتِشُروا ِف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن وبعد اجلمعة إذا انقضت 

 .وا اَّللََّ َكِثًنًاَفْضِل اَّللَِّ َواذُْكرُ 
وىكذا فالذكر ىو األصل الذي ألجلو أُمرنا باألعمال الصاغبة 

َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري  فإذا أردنا قوة الصلة بو سبحانو فلنكثر من
ذكره على كل حال، ونسألو أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 

تو وسبق غَته، عبادتو، وكلما أكثر العبد من ذكر ربو أحبو وفاز دبعي
                              

 (.ٗٙٔالوابل الصيب ) (ٔ)
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ٕٕ 

 
إن هللا تعاىل يقول: أنا مع عبدي ما »: وعلق البخاري قولو 

 .(ٔ)«ذكرِن وحتركت يب شفتاه
وإذا أحيا العبد قلبو بذكر هللا أحب طاعتو ألهنا تقربو من ربو 
وكلما قرب منو ازداد أنسو وأبغض معصيتو واستقبحها مهما صغرت، 

قده من النور الذي بو بل ىي عنده عظيمة ألهنا تبعده من ربو وتف
وبيا حبسب معصيتو، وإذا أحيا العبد قلبو بذكر هللا خشع يف صالتو 

 وسائر عباداتو، وكان موفًقا لإلحسان فيها.
 السبب اخلامس: سؤال هللا وحده واَلنطراح بٌن يديو: 

يقول شيخ اإلسالم رضبو  َواْسأَُلوا اَّللََّ ِمْن َفْضِلوِ قال تعاىل: 
سبحانو أكرم ما تكون عليو أحوج ما تكون إليو، وأفقر والرب »هللا: 

ما تكون إليو، واػبلق أىون ما تكون عليهم أحوج ما تكون إليهم، 
ألهنم كلهم ؿبتاجون يف أنفسهم فهم ال يعلمون حوائجك؛ وال 
يهتدون إىل مصلحتك، بل ىم جهلة دبصاحل أنفسهم، فكيف 

 .اى «يهتدون إىل مصلحة غَتىم
، وىي أوىل ما نريب عليها ده قضية مهمة مهملةوسؤال هللا وح

أنفسنا وأوالدنا وأىلينا فاإلنسان لو حوائج ال تنتهي، ومسائل ال 
تنقضي، فإذا كان ال يسأل إال هللا تعاىل، فإنو يكون دائم الصلة بو، 
وذلك يفتح لو باب معرفة هللا تعاىل، وىذه اؼبعرفة وتلك الصلة من 

ح، تفتح لإلنسان من أبواب الرضبة واإليبان خالل التضرع والسؤال اؼبل
ما مل يكن يعلم، فيجد لذة اإليبان وحالوة اؼبناجاة فالقرب من 

                              
 ، ترصبة الباب.ََل حُتَرِّْك ِبِو ِلَساَنكَ ذكره يف كتاب التوحيد، باب قول هللا تعاىل:  (ٔ)



 

 ٖٕ ؟ كيف تعمر صلتك بربك
 

الرحيم الكرمي العظيم يورث النفس طمأنينة وسعادة، خبالف الذي ال 
يسأل هللا تعاىل كثَتًا ... فإنو يفقد نعيم ىذه الصلة بربو ... وإذا مل 

وذكر خلقو، وسؤال اؼبخلوقُت وذكرىم  يسأل ويذكر العبد ربو، سأل
ذكر الناس داء، »بلية وداء؛ كما يُذكر عن عبد هللا بن عون قولو: 

 .«وذكر هللا دواء
إنو ليكون يل إىل هللا حاجة » ويُذكر عن بعض السلف قولو:

فأدعوه، فيفتح يل من لذيذ معرفتو وحالوة مناجاتو ما ال أحب معو 
تنصرف نفسي عن ذلك، ألن  أن يعجل قضاء حاجيت، خشية أن

 النفس ال تريد إال حظها، فإذا قضيت انصرفت. 
فَ َعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوََيَْعَل اَّللَُّ ِفيِو  وصدق هللا حٌن قال:

ًرا َكِثًنًا ، كما أن اؼبؤمن إذا كان ال يسأل إال هللا عرف هللا تعاىل َخي ْ
يًئا من اػبَت إال أعطاه، حق اؼبعرفة من إجابتو لو، فما يسأل ربو ش

فإذا جرب سؤالو على الدوام، رأى كيف يكون إكرام هللا لو من حيث 
 اإلجابة أو صرف السوء، أو ادخار اغبسنات لو.

وىذا فبا يولد يف قلبو ؿببة ربو، حيث يراه ؿبسًنا رحيًما بو، 
 رءوفًا، كريبًا، جواًدا عفًوا، توابًا، برًا، رزاقًا فسبحانو.

ؾببولة على حب من أحسن إليها، والذي يعتاد سؤال فالقلوب 
هللا يعرف مدى إحسان هللا تعاىل إليو يف قضاء حوائجو كلها، ولكن 
ينبغي أن تكون عالقة اؼبؤمن بربو موصولة يف وقت الرخاء، حىت 
يكون جديرًا باإلجابة يف وقت الشدة، ويبُت ىذا ويوضحو اغبديث 

ريرة رضي هللا عنو عن النيب الذي خرجو الًتمذي من حديث أيب ى
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 :« من سره أن يستجيب هللا لو عند الشدائد، فليكثر الدعاء

 .(ٔ)«ِف الرخاء
إذا كان الرجل َدعَّاء يف »وقال سلمان الفارسي رضي هللا عنو: 

السراء، فنزلت بو ضراء، فدعا هللا عز وجل قالت اؼبالئكة: صوت 
السراء، فنزلت بو ضراء  معروف فشفعوا لو، وإذا كان ليس بدعَّاء يف

فدعاء هلل عز وجل قالت اؼبالئكة: صوت ليس دبعروف فال يشفعون 
 .«لو

تعرَّف على هللا ِف الرخاء »يف وصيتو البن عباس:  وقد قال 
، قال ابن رجب رضبو هللا تعاىل يف شرح ىذا (ٕ)«يعرفك ِف الشدة

يف حال اغبديث: إن العبد إذا اتقى هللا وحفظ حدوده وراعى حقوقو 
رخائو وصحتو، فقد تعرَّف بذلك إىل هللا، وكان بينو وبينو معرفة، 
فعرفو ربو يف الشدة وعرف لو عملو يف الرخاء، فنجاه من الشدائد 

 بتلك اؼبعرفة. 
وىذه معرفة خاصة تقتضي القرب من هللا عز وجل وؿببتو لعبده، 

ال ىبفى عليو  وإجابتو لدعائو، وليس اؼبراد هبا اؼبعرفة العامة فإن هللا
حال أحد من خلقو ... وىذا التعرف اػباص ىو اؼبشار إليو من 

 «وَل يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حَّت أحبو»اغبديث اإلؽبي: 
 .(ٖ)«ولئن سألين ألعطينو ولئن استعاذِن ألعيذنو»إىل أن قال: 

                              
م مستجابة، رقم رواه الًتمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة اؼبسل (ٔ)

(ٖٖٕٛ.) 
 (.ٕٓٓٛرواه أضبد برقم ) (ٕ)
 (.ٕٓ٘ٙرواه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم ) (ٖ)
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إذن ... إذا كان العبد موفًقا إىل كثرة االنطراح بُت يدي ربو يف 
اء والسراء حافظًا غبدوده راعًيا غبقوقو يف صحتو، وال يعرف الرخ

التذلل إىل اؼبخلوقُت، غنيًّا عنهم صبيًعا فقَتًا إىل مواله، فإن هللا تعاىل 
يكون معو على كل حال وال يتخلى عنو أبًدا يف وقت الشدة، وال 
شدة يلقاىا اؼبؤمن يف الدنيا أعظم من شدة اؼبوت، وىي أىون فبا 

ن مل يكن مصَت العبد إىل خَت، وإن كان مصَت العبد إىل خَت بعدىا إ
فهي آخر شدة يلقاىا ... ولذا كان بعض السلف يستحبون أن 
يكون للمرء خبيئة من عمل صاحل، لتكون الشدة أىون عليو عند 

 نزول اؼبوت. 
 السبب السادس: كثرة اإلنابة والتوبة: 

 عز وجل وإذا  إذا كانت معصية الرضبن ىي اليت تقصي عن هللا
كان العبد كثَت اػبطأ والزلل ... وكل ابن آدم خطاء وكل ذنب 
يرتكبو يبعده ويضعف إحساسو بنعيم الصلة بربو، وؼبا كانت التوبة 
واإلنابة ىي سبيل التخلص من مغبة الذنوب، كان حريًا بالعاقل أن 
يكثر منها، نعم ... يكثر منها ألن هللا وبب التوابُت، والتواب 

ب التوبة الكثَتة، ولذا فقد تضمنتها سورة الفاربة اليت نقرأىا يف صاح
 ( سبع عشرة مرة يف اليوم والليلة. ٚٔصالتنا )

ومن أعطى الفاربة حقها علًما وحاالً »قال ابن القيم رمحو هللا: 
ومعرفة علم أنو ال تصح لو قراءهتا على العبودية إال بالتوبة النصوح، فإن 

الصراط اؼبستقيم ال تكون مع اعبهل بالذنوب وال مع  اؽبداية التامة إىل
اإلصرار عليها، ولذا فال تصح التوبة إال بعد معرفة الذنب واالعًتاف بو 
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 .(ٔ).اى «وطلب التخلص من سوء عواقبو أوالً وآخرًا

ولكن ال بد أن نعلم صبيًعا أن ال سبيل إىل التوبة النصوح إال 
ومنتو للهداية إىل الطريق اؼبستقيم، بتوفيق هللا سبحانو وتعاىل وفضلو 

وال سبيل للهداية إىل الطريق اؼبستقيم إال باالعتصام باهلل عز وجل 
واللجوء إىل هللا تعاىل بأن ال يكلنا إىل أنفسنا طرفة عُت، ومصداق 

َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاَّللَِّ فَ َقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ذلك قول اؼبوىل تعاىل: 
 [.ٔٓٔآل عمران: ] ُمْسَتِقيمٍ 

َواْعَتِصُموا بِاَّللَِّ ُىَو َمْوََلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم وقال سبحانو: 
[، أي مىت اعتصمتم باهلل توالكم، وإذا توالكم ٛٚ]اغبج:  النَِّصًنُ 

نصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، ونبا العدوان اللذان ال يفارقان 
 العبد حىت تفارق روحو جسده. 

.. المات ذكرىا ابن القيم رضبو هللاالتوبة اؼبقبولة الصحيحة ؽبا عو 
 منها: 

 أن يكون العبد التائب بعد التوبة خَتًا فبا كان عليو قبلها.
أن ال يزال اػبوف مصاحًبا لو ال يأمن مكر هللا طرفة عُت، 

َأَلَّ ََتَاُفوا فخوفو مستمر إىل أن يسمع قول الرسول لقبض روحو 
 [.ٖٓ]فصلت:  َزنُوا َوأَْبِشُروا بِاجْلَنَِّة الَِِّت ُكْنُتْم تُوَعُدونَ َوََل حتَْ 

ومنها البالع القلب وتقطعو ندًما وخوفًا، وىذا على قدر عظم 
ََل يَ َزاُل اعبناية وصغرىا، وىذا تأويل ابن عيينة لقولو تعاىل: 

                              
 (.ٜٚٔ/ٔهتذيب مدارج السالكُت ) (ٔ)
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َيانُ ُهُم الَِّذي بَ نَ ْوا رِيَبًة ِف قُ ُلوهِبِْم ِإَلَّ أَ  تقطعها  ْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهمْ بُ ن ْ
 بالتوبة. 

ومنها كسرة خاصة ربصل للقلب ال يشبهها شيء وال تكون 
لغَت اؼبذنب... تكسر القلب بُت يدي الرب كسرة تامة، قد أحاطت 
بو من صبيع جهاتو، وألقتو بُت يدي ربو طروًبا ذلياًل خاشًعا، فليس 

والتذلل واإلخبات  شيء أحب إىل هللا من ىذه الكسرة، واػبضوع
واالنطراح بُت يديو، واالستسالم لو، فللو ما أحلى قولو يف ىذه 

أسألك بعزك وذيل إال رضبتٍت، أسألك بقوتك وضعفي، »اغبال: 
وبغناك عٍت، وفقري إليك، ىذه ناصييت الكاذبة اػباطئة بُت يديك، 
عبيدك سواي كثَت، وليس يل سيد سواك، ال ملجأ وال منجى منك 

يك، أسألك مسألة اؼبسكُت، وأبتهل إليك ابتهال اػباضع إال إل
الذليل، وأدعو دعاء اػبائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبتو، 

 .«ورغم لك أنفو، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبو
فمن مل هبد ذلك يف قلبو فليتهم »: حَّت قال رمحو هللا تعاىل

ة باغبقيقة توبتو ولَتجع إىل تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيح
وما أسهلها باللسان والدعوى!! وما عاجل الصادق بشيء أشق عليو 

 .(ٔ)«من التوبة اػبالصة الصادقة وال حول وال قوة إال باهلل
ولفضل التوبة وشأهنا العظيم دعانا الرضبن إليها يف كتابو الكرمي، 

تَ ْوبًَة َنُصوًحا َعَسى يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا تُوبُوا ِإىَل اَّللَِّ قال تعاىل: 
رَبُُّكْم َأْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َِتِْري ِمْن حَتِْتَها 

                              
 هتذيب مدارج السالكُت. (ٔ)
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اأْلَنْ َهاُر يَ ْوَم ََل َُيِْزي اَّللَُّ النَّيبَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَ ٌْنَ 

ُقوُلوَن رَب ََّنا َأمتِْْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ أَْيِديِهْم َوبَِأْْيَاِِنِْم ي َ 
 [.ٛ]التحرمي:  َشْيٍء َقِديرٌ 

 السبب السابع: إعمال عبادة التفكر:
ُسئل أعرايب: مب عرفت ربك؟ فرد جبواب اؼبتفكر: بنقض العزائم 

 وصرف اؽبمم.
ربنا سبحانو وتعاىل  التفكر ... تلك العبادة القلبية اؼبهملة مع أن

ِإنَّ ِف َذِلَك آَلَيَاٍت أمر بالتفكر والتدبر، وأثٌت على اؼبتفكرين بقولو: 
ُرونَ   .ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

 تفكر ساعة خَت من قيام ليلة.  قال أبو الدرداء رضي هللا عنو:
ما طالت فكرة امرئ إال فهم، وما فهم إال  وقال وىب بن منبو:

 مل.علم، وما علم إال ع
 والتفكر يف آيات هللا يدفع العبد لتعظيم اػبالق وؿببتو وإجاللو.

 : لو تفكر الناس يف عظمة هللا ؼبا عصوه. قال بشر احلاِف
،  وكلما استكثرنا من معرفة عجائب آالء هللا وخلقو ومصنوعاتو

كانت معرفتنا جبالل الصانع أمت، ومن عرف هللا قرب منو وخشيو، 
َا ََيَْشى اَّللََّ ِمْن ألن العلم النافع يزيد يف اػبشية، قال سبحانو:  ِإَّنَّ

 ، قال عمر بن عبد العزيز: إمبا العلم ـبافة هللا.ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
مة كالسماوات وكذا التأمل يف آيات هللا الكونية وـبلوقاتو العظي

واألرض، والليل والنهار، والشمس والقمر، وىذا اإلنسان اؼبخلوق من 
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نطفة، وكذا عجائب اعبواىر اؼبودعة يف اعببال، والبحار العميقة 
اؼبكتنفة ألقطار األرض وما يف البحر من العجائب أضعاف ما 

 نشاىده يف الرب!!
يف صم الصخور إىل اللؤلؤ واؼبرجان كيف أنبتو هللا  فلننظر مثالً 

 ربت اؼباء!!
كيف ساقتها الرياح وأمسكها هللا تعاىل على وجو   وإىل السفن

 اؼباء!!
فإنو حياة كل ما على األرض من حيوان وأعجب من ذلك ادلاء 

ونبات، فلو احتاج العبد إىل شربة ماء ومنع منها لبذل يف ربصيلها 
جها لبذل صبيع خزائن الدنيا لو ملك ذلك، مث إذا شرهبا ومنع خرو 

 مثلو يف إخراجها!!
وغَتىا من نعم هللا وآالئو اعبسيمة اليت لو أمعنا النظر فيها 
حصل لنا اإلدراك الواعي لوحدانية هللا وتفرده باؼبلك والقدرة وأنو 
صاحب اؼبلكوت واعبربوت والكربياء والعظمة، ومن مث وجدنا نعيم 

امل بنا ودبا اللجوء إىل مالك اؼبلك الذي ال يعجزه شيء وىو الع
 يصلحنا وما فيو اػبَت لنا.

وكذلك فإن التفكر رائد يهدي صاحبو إىل طريق ربو ووبول بينو 
وبُت االنصراف عنو. وإذا كان التفكر هبذه اؼبنزلة، وشبرتو بتلك 
اؼبكانة، فاؼبصيبة كبَتة حُت وبرم اإلنسان ذلك اعبانب من العبادة، 

الباىر، والعربة اؼبوقظة دون أن فالذي يبر على اآلية العظيمة واػبلق 
يتأثر هبا أو يعتربىا أو يقف عندىا، دل ذلك على ذبمد تفكَته 



 
 ؟ كيف تعمر صلتك بربك

 
ٖٓ 

 
وإدراكو وتبلد شعوره وإحساسو، وكان دبنزلة من فقد العقل أو البصر 

، ُأولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ أو كما وصفهم الرب عز وجل: 
 من نور.  ومن مل هبعل هللا لو نورًا فما لو

ُروَن ِف اأْلَْرِض قال تعاىل:  َسَأْصِرُف َعْن َآيَاٌبَ الَِّذيَن يَ َتَكب َّ
ِبَغًْنِ احْلَقِّ َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ َآيٍَة ََل يُ ْؤِمُنوا هِبَا َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ََل 

َسِبياًل َذِلَك بِأَن َُّهْم   يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَ تَِّخُذوهُ 
َها َغاِفِلٌنَ  بُوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعن ْ  [.ٙٗٔ]األعراف:  َكذَّ

 وِف معىن الصرف: 
 أمنع قلوهبم التفكر يف أمري.  قال الفريايب:

معٌت الصرف ىنا أن هللا جل جاللو يبنع ىؤالء  وقال احلسن:
والتفكر عمل قليب تأيت األشقياء من التفكر يف أمر هللا عز وجل ... 

اعبوارح تبًعا لو، وىو عبادة ربتاج إىل نية وبذل وجهد وقصد، مث إنو 
يأيت حبمل النفس على ذلك واحملاولة وتكرار ذلك، ألن التكرار يورث 
التعود، وفبا يعُت على التفكر الصمت والسكون واػبلوة بالنفس حىت 

 وال قواطع. يسبح الفكر يف آفاق التذكر والتدبر بال شواغل 
ومن أيسر ؾباالت التفكر النظر يف النفس اإلنسانية وعجيب 

 .َوِف أَنْ ُفِسُكْم َأَفاَل تُ ْبِصُرونَ صنع هللا هبا وتغَت مراحلها وأحواؽبا 
أو لستم ترون أن أىل » قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنو:

الدنيا يبسون ويصبحون على أحوال شىت ...، فميت يُبكى، وآخر 
يُعزى، وصريع ُمبتلى، وعائد يعود، وآخر بنفسو هبود، وطالب الدنيا 
واؼبوت يطلبو، وغافل ليس دبغفول عنو، وعلى أثر اؼباضي يبضي 
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 .«الباقي
وفبا ينبغي التنبيو عليو أن التفكر احملمود ىو التفكر يف آالء هللا، 

 أما التفكر يف ذات هللا فهو فبنوع ألن العقول تتحَت يف ذلك، وهللا
سبحانو وتعاىل أعظم من أن سبثلو العقول بالتفكَت أو تونبو القلوب 

ِميُع اْلَبِصًنُ بالتصوير، فهو سبحانو:   .لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
: : قال رسول هللا وقد قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنو

 ]رواه البيهقي[. «تفكروا ِف آَلء هللا وَل تتفكروا ِف هللا»
 السبب الثامن: طلب العلم النافع، وحضور حلق الذكر: 

وأقصد بالعلم النافع كل ما عاد على صاحبو بالقرب من ربو 
وزيادة إيبانو ويقينو خبالقو حىت العلوم اؼبختلفة يف معرفة أسرار الكون 
ودقائق صنع هللا وبديع إتقانو، مع أن أرقى العلوم وأنفعها للعبد العلم 

من مسائل العقائد  هللا تعاىل وسنة رسولو  اؼبستمد من كتاب
واغبالل واغبرام والفضائل واؼبعارف اؼبتنوعة ... وكلما ازداد العبد 

يَ ْرَفِع علًما كلما ازداد رفعة عند ربو يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: 
َّللَُّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َوا

، يف الصحيحُت من حديث معاوية رضي هللا عنو قال: قال َخِبًنٌ 
قال  (ٔ)«ومن يرد هللا بو خًنًا يفقهو ِف الدين»: رسول هللا 

إن هللا عز وجل وتقدست »اآلجري يف مقدمة كتابو أخالق العلماء 
أظباؤه اختص من خلقو من أحب فهداىم لإليبان مث اختص من 

                              
(، ومسلم: كتاب ٔٚرواه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد هللا بو خَتًا، رقم ) (ٔ)

 (.ٖٚٓٔالنهي عن اؼبسألة، رقم )الزكاة، باب 
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ائر اؼبؤمنُت من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب واغبكمة، س

 .«وفهمهم يف الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر اؼبؤمنُت
ومن أعظم أبواب العلم اليت وبصل هبا قوة الصلة باهلل تعاىل وقوة 
اإليبان بو، العلم بأظبائو اغبسٌت وصفاتو العلى وشرف العلم حبسب 

اجة إليو، وال سبيل إىل معرفة الرب سبحانو شرف معلومو وشدة اغب
إال دبعرفة أظبائو ونعوتو اليت تعرف هبا سبحانو إىل عباده من الكتاب 
والسنة الصحيحة، أما ما سوى ىذان اؼبصدران فال هبوز األخذ منو؛ 
ألن أظباءه سبحانو وصفة كلها توقيفية ال تثبت هلل إال بدليل من 

سب معرفة العبد ربو تكون ؿببتو لو القرآن أو السنة الصحيحة، وحب
وخضوعو وطاعتو وبالتايل يقينو وإيبانو، فأظباء الرب عز وجل ونعوتو 
تثمر يف القلب العبودية وقوة الصلة بو سبحانو، ولكل صفة عبودية 
خاصة يشهدىا القلب مث يظهر مقتضاىا على اعبوارح، وبيان ذلك 

النفع والعطاء واؼبنع واػبلق أن العبد إذا علم تفرد الرب تعاىل بالضر و 
والرزق واإلحياء واإلماتة فإن ذلك يثمر لو عبودية التوكل عليو باطًنا 

 ولوازم التوكل وشبراتو ظاىرًا.
وإذا علم بأن هللا ظبيع بصَت عليم ال ىبفى عليو مثقال ذرة يف 
السماوات واألرض، وأنو يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة األعُت وما 

، فإن ىذا يثمر لو حفظ اللسان واعبوارح وخطرات زبفي الصدور
القلب عن كل ما ال يرضي هللا، وأن هبعل تعلقات ىذه األعضاء دبا 

 وببو هللا ويرضاه. 
وإذا علم بأن هللا غٍت كرمي برٌّ رحيم واسع اإلحسان فإن ىذا 
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يوجب لو قوة الرجاء، والرجاء يثمر لو أنواع العبودية الظاىرة والباطنة 
معرفتو وعلمو وإذا علم بكمال هللا وصبالو أوجب لو ؿببة حبسب 

خاصة وشوقًا عظيًما إىل لقاء هللا وىذا يثمر التنعم بأنواع كثَتة من 
العبادة، فال بد للعبد إذا أراد أن يقوي صلتو بربو ووبسن عالقتو بو 
أن يعلم أن ربو قد اجتمعت لو صفات الكمال ونعوت اعبالل، منزه 

يء من النقائض والعيوب، لو كل اسم حسن وكل عن اؼبثال، بر 
وصف كمال، فعال ؼبا يريد، آمر، ناه، متكلم بكلماتو الدينية 
والكونية، أكرب من كل شيء، أرحم الراضبُت وأحكم اغباكمُت، وأقدر 

 القادرين، وأجود األجودين. 
من أعز أنواع اؼبعرفة: معرفة الرب » قال ابن القيم رمحو هللا:

مال، وأسبهم معرفة من عرفو بكمالو وجاللو وصبالو سبحانو باعب
سبحانو، ليس كمثلو شيء يف سائر صفاتو، ويكفي يف صبالو أنو إذا  

كشف اغبجاب عن وجهو ألحرقت سبحاتو ما انتهى إليو بصره من 
خلقو، ويكفي يف صبالو أن كل صبال ظاىر وباطن يف الدنيا واآلخرة 

نو ىذا اعبمال؟ ويكفي يف من آثار صنعو، فما الظن دبن صدر ع
يف دعاء  صبالو أن لنور وجهو أشرقت الظلمات كما قال النيب 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لو الظلمات وصلح »الطائف: 
قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنو:  (ٔ)«عليو أمر الدنيا واآلخرة

ليس عند ربكم ليل وال هنار نور السماوات واألرض من نور وجهو »
هو سبحانو نور السموات واألرض، ويوم القيامة إذا جاء الفصل ف

                              
 (.ٕ٘ٔ/ٜٗ(، وتاريخ دمشق )ٖ٘ٔ/ٔالطرباي يف الدعاء، ) (ٔ)



 
 ؟ كيف تعمر صلتك بربك

 
ٖٗ 

 
 .«والقضاء تشرق األرض بنوره

فإن العبد يًتقى من معرفة األفعال » وقال ابن القيم رمحو هللا:
إىل معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إىل معرفة الذات، فإذا 

، شاىد شيًئا من حسن صبال األفعال استدل بو على صبال الصفات
 .اى . بتصرف.«مث استدل جبمال الصفات على صبال الذات 

أما حضور حلق الذكر واعبلوس مع أىل الذكر فهو حياة للقلب 
وزبلص من الغفلة اؼبميتة، فال بد للعبد أن وبرص على حضور ؾبالس 
الذكر ويقبل عليها كما وبرص اعبائع على حضور وليمة أو مأدبة بل 

رواح؛ وتعلي اؽبمم؛ وربي القلوب، أشد، فمجالس الذكر؛ تغذي األ
َواْصِْبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة قال تعاىل: 

نْ َيا  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ َناَك َعن ْ َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوََل تَ ْعُد َعي ْ
 ْن ِذْكرِنَا َوات ََّبَع َىَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطًاَوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو عَ 

 [.ٕٛ]الكهف: 
وجاء يف اغبديث الذي رواه أنس بن مالك رضي هللا عنو قال: 

ألن أقعد مع قوم يذكرون هللا منذ صالة »: قال رسول هللا 
الغداة )الفجر( حَّت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة 

أقعد مع قوم يذكرون هللا من صالة العصر  من ولد إمساعيل، وألن
 .(ٔ)«إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة

وأىل الذكر ىم أىل اآلخرة وؾبالسهم ىي رياض اعبنة وىم أىل 
                              

(، وأبو داود: كتاب العلم، باب يف القصص، رقم ٜٕٓٙٔرواه أضبد برقم ) (ٔ)
 (، وحسنو األلباي. ٖٚٙٙ)
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اػبَت الذين يدلون صاحبهم وجليسهم إليو ووبببونو لو، قال أبو بكر 
الس الذكر ، وؾب«ذىب الذاكرون باػبَت كلو»الصديق رضي هللا عنو: 

ؾبالس اؼبالئكة اليت فيها تنزل السكينة وغشيان الرضبة وحفوف 
اؼبالئكة وحسبنا أهنا ؾبالس وببها هللا ورسولو، أما ؾبالس أىل الدنيا 
فهي ؾبالس اللهو والغفلة وىي ؾبالس الشيطان اليت فيها تقسو 
القلوب وتغطيها الغفلة اليت تبعد العبد عن ربو وذبره إىل اؼبعاصي 
وربدث بينو وبينو وحشة ال تزول إال بالذكر وؾبالسة أىلو وىذه 
اجملالس حسرة يوم القيامة على أصحاهبا كما أن الغفلة تضعف تعظم 

 الرب سبحانو.
إن حجاب اؽبيبة هلل عز وجل رقيق يف قلب » قال ابن القيم:

 .«الغافل
وفرق بُت ؾبلس يقوم منو العبد وقد زاد إقبالو على ربو واشتاق 

ىل مناجاتو واالنطراح بُت يديو وسؤالو نعيم اعبنة وما قرب إليها من إ
قول وعمل، واالستعاذة بو من النار وما قرب إليها من قول وعمل، 
وازداد حبو للطاعة ووجد طعمها وحالوهتا وبغضو للمعصية والبلع من 
قلبو حب الدنيا وتعلق قلبو دبا عند هللا والدار اآلخرة، وبُت ؾبلس 

منو العبد وقد زاد إقبالو على حطام الدنيا وشرىو باللباس يقوم 
واألثاث والزينة الزائفة وقد زىد يف العمل الصاحل اؼبقرب لرضا الرضبن 
ودخول اعبنان وتعلق قلبو دبا يف أيدي أىل الدنيا من بريق اؼبتاع 
القليل ... ومن مث ىانت على نفسو اؼبعصية يف سبيل اغبصول على 

وثقلت عليو الطاعة وفقد طعمها وحالوهتا وقد يكون  اؼبتاع القليل
ُ َعَلى َيَدْيِو يَ ُقوُل يَا لَْيَتيِن فبن يقول يوم القيامة:  َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاِل
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ْذ ُفاَلنًا َخِلياًل *  اَتََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل * يَا َويْ َلََّت لَْيَتيِن ِلَْ َأَتَِّ

ْنَساِن َلَقْد َأَضلَّيِن َعِن  ْيطَاُن ِلْْلِ الذِّْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءِن وََكاَن الشَّ
 [.ٜٕ-ٕٚ]الفرقان:  َخُذوًَل 

 والعاقل الفطن من ىبتار اجمللس النافع يف الدنيا واآلخرة.
وس   ًنة س   لف األم   ة  الس   بب التاس   ع: دراس   ة س   ًنة الن   يب 

 والتأمل فيها:
سول وعظمة يكفينا أن ربنا عز وجل أقسم على كمال ىذا الر 

ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن * َما أَْنَت أخالقو وأنو أكمل ـبلوق بقول: 
َر ََمُْنوٍن * َوِإنََّك َلَعلى  بِِنْعَمِة رَبَِّك ِبَْجُنوٍن * َوِإنَّ َلَك أَلَْجًرا َغي ْ

 [.ٗ-ٔ]القلم:  ُخُلٍق َعِظيمٍ 
للهداية اليت ىي سبب  وىذا فبا يدفعنا لدراسة سَتة حبيبنا 

وسَتتو وحياتو وعبادتو وكذا  إىل الطريق اؼبستقيم ويف تأمل حالو 
صحابتو من بعده رضوان هللا عليهم وعبادهتم ووصفهم للنعيم الذي 
هبدونو بالصلة برهبم وأثر ذلك على حياهتم وانتصارىم على عدو هللا 
وعدوىم وانتصارىم قبل ذلك على أنفسهم والشيطان كل ذلك فبا 

ؽبمة ووبفز اؼبشمرين على السَت يف الطريق الذي سار عليو نبينا يعلي ا
وأصحابو من بعده، ووبث على اتباع سنتو وسنة اػبلفاء  ؿبمد 

الراشدين اؼبهديُت من بعده ووبصل ذلك من خالل قراءة النصوص 
الواردة الثابتة يف الكتاب والسنة، قال ابن القيم رضبو هللا تعاىل: 

وما فطر عليو من كمال  عرفتو حبالو ومنهم من يهتدي دب»
األخالق واألوصاف واألفعال، وأن عادة هللا أن ال ىبزي من قامت 
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بو تلك األوصاف واألفعال لعلمو باهلل ومعرفتو بو، وأنو ال ىبزي من  
: كان هبذه اؼبثابة، كما قالت أم اؼبؤمنُت خدهبة رضي هللا عنها لو 

تصل الرحم وتصدق اغبديث وربمل أبشر لن ىبزيك هللا أبًدا إنك ل»
 .(ٔ)«الكّل، وتقري الضيف وتعُت على نوائب اغبق

وتابعيهم بإحسان أىل  وسلف ىذه األمة من أصحاب النيب 
الصدر األول من اإلسالم ىم خَت القرون، وىم أىل اؼبواقف العظام، 
وىم ضبلة الدين ونقلتو ؼبن جاء بعدىم من العاؼبُت، وأقوى الناس 

م وإيبانًا ويقيًنا وأرسخهم علًما ىبص منهم أصحاب النيب صلة برهب
  الذين خصهم هللا برؤيتو وأكرمهم بسماع صوتو فأخذوا الدين منو

ا طريًا، فاستحكمت بو قلوهبم واطمأنت نفوسهم وثبتوا عليو  غضًّ
ألن قلوهبم معلقة  ثبوت اعببال ومل يزّلوا أو يرتابوا بعد وفاة نبيهم 

ؼبا كانت الفاجعة عظيمة عليهم ؼبا تويف حبيبهم  خبالقهم ولذلك
وقام هبم أقوى ىذه األمة إيبانًا بعد اؼبصطفى أبو بكر  اؼبصطفى 

من كان يعبد ؿبمًدا فإن ؿبمًدا قد »الصديق قام هبم خطيًبا قائاًل: 
ٌد ، مث تال: «مات ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال يبوت َوَما حُمَمَّ

َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم ِإَلَّ َرُسوٌل 
َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِو فَ َلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشْيًئا  َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ

اِكرِينَ  [، أيقظت قلوب ٗٗٔ]آل عمران:  َوَسَيْجِزي اَّللَُّ الشَّ
قة برهبم دائمة الصلة باهلل عز وجل الصحابة رضوان هللا عليهم اؼبعل

أيقظتها من عظم اؼبصاب، فثبتوا على ىذا الدين وسَتوا اعبيوش 
                              

(، ومسلم: كتاب ٗرواه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم ) (ٔ)
 (.ٓٙٔ، رقم )، باب من بدء الوحي إىل رسول هللا اإليبان
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، ويكفي يف اعبرارة وفتحوا الدنيا بال إلو إال هللا ؿبمد رسول هللا 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت بيان فضلهم أن هللا خاطبهم بقولو:  ُكْنُتْم َخي ْ
 .ِللنَّاسِ 

رف ؿباسنهم وما كانوا عليو من قوة يف ومن تأمل سَتىم وع
الصلة بالكبَت اؼبتعال باإلقبال على الطاعة والتنافس يف فعل اػبَت 
وشدة تعبدىم لرهبم وإعراضهم عن الدنيا الفانية، وإقباؽبم على اآلخرة 
الباقية، من تأمل حاؽبم استصغر نفسو وعلت نبتو، وقويت عزيبتو إىل 

من ذلك إال ؿببتهم ورغبة التحلي صدق التأسي هبم ولو مل وبصل 
 «ادلرء َيشر مع من أحب»: بصفاهتم لكفى ألنو جاء يف اغبديث

ومن  »]رواه الًتمذي[. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رضبو هللا تعاىل: 
 .«كان هبم أشبو كان ذلك منو أكمل

وبعد ذكر أسباب نعيم وقوة الصلة باهلل تعاىل على سبيل اؼبثال 
أن نعرف شيًئا من الثمرات اليت وبصل عليها العبد  ال اغبصر، بقي

 الذي منَّ عليو ربو بالقرب منو ... فمنها: 
 اخلشوع هلل تعاىل َل سيما ِف الصالة: أوًَل: 

وىي من خَتة الثمرات اليت هبنيها العبد قوي الصلة بربو الذي 
ُعونَ َنا َوَيدْ أعلن العبودية هلل ونبذ ما سواه واستقام عليها، قال تعاىل: 

، قال اغبسن البصري: اػبوف الدائم َرَغًبا َوَرَىًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعٌنَ 
َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُىْم ِف يف القلب ويف قولو تعاىل: 

 .َصاَلِِتِْم َخاِشُعونَ 
كان خشوعهم يف قلوهبم فغضوا بذلك أبصارىم، قال احلسن: 
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اح، ومن عرف ربو حق اؼبعرفة خشع لو وتذلل وخفضوا لذلك اعبن
ألمره واستسلم غبكمو ومل يعارضو برأي أو شهوة، ومن معاي اػبشوع 

 اليت ىي شبرة الصلة العامرة باهلل.
 تذلل القلوب لعالم الغيوب. قال اجلنيد: 

اغبق أن اػبشوع معٌت يلتئم من التعظيم واحملبة  قال ابن القيم:
 والذل واالنكسار.

اػبشوع تارة يكون من فعل القلب كاػبشية، وتارة من  :وقيل
 فعل البدن كالسكون. 

معٌت يقوم بالنفس يظهر عنو سكون يف األطراف يالئم  وقيل:
مقصود العبادة ... كما أن العبد اػباشع لربو متواضع إلخوانو ويرقب 
آفات النفس والعمل، ويرى الفضل لكل ذي فضل ويطالع عيوب 

قد يصيبها من العجب وضعف اليقُت، وتشتت  نفسو ونقصها فبا
 النية. 

والعبد اػباشع دائم تصفية القلب من مراءاة اػبلق حافظًا 
غبرمات ربو وحرمات خلقو، وخَت نعيم يظفر بو؛ اػبشوع يف الصالة 

 الذي أمنية ورغبة كل مؤمن.
فما أن تتشبع نفس العبد بضغوط اغبياة وتوشك أن تتفجر حىت 

ة نسيم الراحة وتزفر نكد اغبياة مطمئنة سعيدة تتنفس يف الصال
وتقف بُت يدي رهبا خاشعة ـببتة ذليلة، مث تنصرف من الصالة قد 

 نالت الفالح يف الدنيا واآلخرة. 
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من تواضع هلل زبشًعا، »قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنو: 

ومن  «رفعو هللا يوم القيامة، ومن تطاول تعظًما، وضعو هللا يوم القيامة
 خشع قلبو توىل عنو الشيطان.

 ثانًيا: حفظ هللا للعبد ِف الدنيا واآلخرة: 
فإن اؼبؤمن إذا كانت صلتو بربو عامرة حبفظ حدود هللا وتقواه فإن 

 اعبزاء من جنس العمل ... وحفظ هللا تعاىل لعبده يتضمن نوعُت: 
حفظ هللا لو يف مصاحل دنياه، كحفظو يف بدنو وولده وأىلو  -أ

 الو.وم
حفظ هللا للعبد يف دينو كحفظ جوارحو وقلبو عما حرم  -ب

 هللا.
أن وبفظو هللا يف صحة بدنو ويبتعو بقوتو وعقلو أما النوع األول: 

ومالو، قال بعض السلف: العامل ال ىبرف وتأولوا بعضهم على ذلك 
 الَِّذيَن ِإَلَّ أنو أرذل العمر  ٍبَّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِلٌنَ قولو تعاىل: 

ُر ََمُْنونٍ  كان أبو الطيب   َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ َلُهْم َأْجٌر َغي ْ
الطربي قد جاوز اؼبائة سنة وىو فبتع بقوتو فوثب يوًما من سفينة كان 
فيها إىل األرض وثبة شديدة فعوتب على ذلك، فقال: ىذه جوارح 

  علينا يف الكرب.حفظناىا عن اؼبعاصي يف الصغر، فحفظها هللا
وقد وبفظ هللا العبد بصالحو يف ولده، وولد ولده، كما قيل يف 

 إهنما حفظًا بصالح أبيهما. وََكاَن أَبُوُُهَا َصاحِلًاقولو تعاىل: 
كما وبفظ هللا العبد الذي حفظو من شر كل من يريده بأذى 
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 ْل َلُو ََمَْرًجاَوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ ََيْعَ من اعبن واإلنس كما قال تعاىل: 
قالت عائشة رضي هللا عنها: يكفيو غّم الدنيا ونبها. وكتبت رضي 

إن اتقيت هللا كفاك الناس، وإن اتقيت الناس »هللا عنها إىل معاوية: 
 .«مل يغنوا عنك من هللا شيًئا

 أما النوع الثاِن من احلفظ وىو أشرفها وأفضلها:
حياتو من الشبهات اؼبردية حفظ هللا لعبده يف دينو، وإيبانو يف  

والبدع اؼبضلة، والشهوات احملرمة، ووبفظو عليو عند موتو، فيتوفاه على 
 اإلسالم.

 وقد ثبت يف الصحيحُت من حديث الرباء بن عازب أن النيب 
اللهم؛ إن قبضت نفسي فارمحها، وإن »علَّمو أن يقول عند منامو: 

 .(ٔ)«أرسلتها فاحفظها ِبا حتفظ بو عبادك الصاحلٌن
أنو علمو أن يقول:  ويف حديث عمر رضي هللا عنو عن النيب 

اللهم احفظين باإلسالم قائًما، واحفظين باإلسالم قاعًدا، »
 .(ٕ)«واحفظين باإلسالم راقًدا، فال تطع ِفَّ عدًوا وَل حاسًدا

، ََيُوُل بَ ٌْنَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبوِ وروي عن ابن عباس يف قولو تعاىل: 
 ول بُت اؼبرء وبُت اؼبعصية اليت ذبره إىل النار.قال: وب

: أن العبد قد يسعى يف سبب ومن أنواع حفظ العبد ِف دينو
                              

(، ٕٖٓٙرواه البخاري: كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند اؼبنام، رقم ) (ٔ)
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ اؼبضجع، رقم 

(ٕٚٔٗ.) 
 (.ٕٗٔ/ٖ(، وابن حبان يف صحيحو )ٙٓٚ/ٔرواه اغباكم يف اؼبستدرك ) (ٕ)
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 –إما الواليات أو التجارات أو غَت ذلك  –من أسباب الدنيا 

فيحول هللا بينو وبُت ما أراده ؼبا يعلم لو من اػبَتة يف ذلك وىو ال 
 يشعر مع كراىتو لذلك. 

 أنو ويل اؼبؤمنُت وأنو يتوىل الصاغبُت وذلك يتضمن وقد أخرب هللا
أنو يتوىل مصاغبهم يف الدنيا واآلخرة، وال يكلهم إىل غَته، قال 

َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ َمْوىَل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن ََل َمْوىَل سبحانو: 
 [.ٔٔ]ؿبمد:  ذَلُمْ 

ُ بِ وقال سبحانو:   [.ٖٙ]الزمر:  َكاٍف َعْبَدهُ أَلَْيَس اَّللَّ
من أحب أن »كان بعض السلف يدور على اجملالس ويقول: 

 .«تدوم لو العافية فليتق هللا
كما ربب أن   وقال العمري الزاىد؛ دلن طلب منو الوصية:

 يكون هللا لك، فهكذا كن هلل عز وجل.
 فمن قام حبقوق هللا عليو فإن هللا يتكفل لو بالقيام جبميع مصاغبو

يف الدنيا واآلخرة، ومن أراد أن يتوىل هللا حفظو ورعايتو يف أموره كلها 
فلَتاع حقوق هللا عليو، ومن أراد أال يصيبو شيء فبا يكره فال يأت 

 شيًئا يكرىو هللا منو.
وىو سبحانو أكرم األكرمُت، وهبازي باغبسنة عشًرا ويزيد، ومن 

و ذراًعا تقرب منو تقرب منو شربًا تقرب منو ذراًعا، ومن تقرب من
 باًعا، ومن أتاه يبشي أتاه ىرولة. 

وَل »وقد قال هللا تعاىل يف اغبديث اإلؽبي الذي رواه البخاري: 
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يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حَّت أحبو، فإذا أحببتو كنت مسعو 
الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو ويده الِت يبطش هبا، 

 .(ٔ)«ورجلو الِت ْيشي هبا
... كلما ازداد العبد قربًا من ربو بالطاعات ضبى هللا جوارحو إذن 

 من احملرمات ووفقو لفعل الطاعات.
 ثالثًا: القناعة بالعيش والرضا بالقليل: 

إن من كان عامر الصلة بربو قد ذاق حالوة طاعتو واإليبان بو 
وتعلق قلبو باهلل ودبا أعده لعباده الصاغبُت من نعيم ال ينفد، انصرفت 

فسو من النعيم الذي ينفد ... وكفاه من الدنيا زاد اؼبسافر وقنع ن
باليسَت ... فعزف عن حطام الدنيا رغبة فيما عند هللا وىو واضع 

ْعَنا نصب عينيو قول ربو تبارك وتعاىل:  نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّ نَّ َعي ْ َوََل مَتُدَّ
نْ يَ  ُهْم َزْىَرَة احْلََياِة الدُّ ٌر ِبِو َأْزَواًجا ِمن ْ ا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيِو َوِرْزُق رَبَِّك َخي ْ

 [.ٖٔٔ]طو:  َوأَبْ َقى
نْ َيامث يتأمل قول هللا تعاىل:  والزىر أسرع  َزْىَرَة احْلََياِة الدُّ

نْ َيا َقِليٌل َواآْلَِخَرُة النباتات ذبواًل وخرابًا، وقول تعاىل:  ُقْل َمَتاُع الدُّ
ٌر ِلَمِن ات ََّقى َوََل ُتظْ  ، فهو قنوع دبا رزقو هللا ألنو يعلم َلُموَن فَِتياًل َخي ْ

أن عطاء الدنيا ليس مقياًسا لرضا ربو، ويعلم أن الدنيا ال تساوي عند 
هللا جناح بعوضة ولو كانت كذلك ما سقى منها كافرًا شربة ماء 
ويعلم أن هللا يعطي الدنيا من وبب ومن ال وبب وال يعطي الدين إال 

 من وبب.
                              

 (.ٕٓ٘ٙرواه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم ) (ٔ)
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 اة أحب العباد إىل هللا ... ؿبمد بن عبد هللا ويتذكر حي

فيزداد قناعة دبا رزقو ربو، قالت أم اؼبؤمنُت عائشة رضي هللا عنها: 
وعنها رضي هللا  ،«من أدم وحشوه ليف كان فراش رسول هللا »

ابن أخِت، إن كنا لننظر إىل اذلالل ثالثة »عنها؛ أهنا قالت لعروة: 
نار، فقلت:  ِف أبيات رسول هللا أىلة ِف شهرين، وما أوقدت 

اغبديث،  «ما كان يعيشكم؟ قالت: األسودان؛ التمر وادلاء ...
يقول:  وحديث فضالة بن ُعبيد رضي هللا عنو أنو ظبع رسول هللا 

 .(ٔ)«طوىب دلن ُىدي إىل اإلسالم، وكان عيشو كفافًا وقنع»
 رابًعا: الصْب بأنواعو والرضا بالقضاء: 

بربو يعلم علم اليقُت أن ما أصابو مل يكن  إن عامر الصلة
ليخطئو، وما أخطأه مل يكن ليصيبو وأن ربو ال يقضي لو قضاًء إال  

كان ذلك القضاء خَتًا لو، فهو مسلم ألمر ربو مستسلًما غبكم ربو، 
صابرًا على أي مصاب ينزل بو ألن ما نزل بو قد أراده هللا، فهو بُت 

مؤمن بالقدر ومن آمن بالقدر ذىب يدي ربو يفعل بو ما شاء، فهو 
 نبو وحزنو.

ِلَكْي ََل وقد دل على ىذا اؼبعٌت القرآن الكرمي يف قولو تعاىل: 
، قال الضحاك: تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوََل تَ ْفَرُحوا ِبَا َآتَاُكمْ 

عزاىم لكيال تأسوا على ما فاتكم، ال تأسوا على شيء من أمر »
 .«، فإنو مل يكن يزوي عنكمالدنيا أعطيناكموه

                              
(، والًتمذي: كتاب الزىد، باب ما جاء يف الكفاف ٕٖٕٙٗرواه أضبد برقم ) (ٔ)

 (، وقال: ىذا حديث حسٌن صحيٌح.ٜٖٕٗوالصرب عليو، رقم )
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 يزوي: يطوي. 
فإذا نظر القريب من ربو إىل القضاء والقدر يف حكم هللا ورضبتو، 
وأنو غَت متهم يف قضائو دعاه ذلك إىل الرضا بالقضاء، قال تعاىل: 

 َُما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإَلَّ بِِإْذِن اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن بِاَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبو ،
قال علقمة يف ىذه اآلية: ىي اؼبصيبة تصيب الرجل فيعلم أهنا من 

 عند هللا فيسلم هبا ويرضى.
خامًسا: الثبات عند الفنت وعند شدة ادلوت وِف اآلخرة حَّت 

 دخول اجلنة:
إن هللا تعاىل لو عناية خاصة بالعبد القريب منو فيثبتو سبحانو يف  

؛ وألنو قوي اإليبان بربو، كل أحوالو ال سيما عند ورود أعاصَت الفنت
وال يزل ويهلك عند ورود الفنت إال ضعفاء اإليبان الذين أبعدهتم 
ذنوهبم اؼبًتاكمة عن خالقهم فوكلهم إىل أنفسهم عياًذا باهلل، قال 

نْ َيا َوِف تعاىل:  يُ ثَبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِف احْلََياِة الدُّ
ُ َما َيَشاءُ اآْلَ  ُ الظَّاِلِمٌَن َويَ ْفَعُل اَّللَّ  [.ٕٚ]إبراىيم:  ِخَرِة َوُيِضلُّ اَّللَّ

قال ابن سعدي رضبو هللا يف تفسَت اآلية: ىبرب هللا تعاىل أنو يثبت 
عبده اؼبؤمنُت الذين قاموا دبا عليهم من اإليبان القليب التام الذي 

 يف:  يستلزم أعمال اعبوارح ويثمرىا فيثبتهم هللا
اغبياة الدنيا: عند ورود الشبهات باؽبداية إىل اليقُت، وعند  -ٔ

عروض الشهوات باإلرادة اعبازمة على تقدمي ما وببو هللا ويرضاه على 
 ىوى النفس ومرادىا.

ويف اآلخرة: عند اؼبوت بالثبات على الدين اإلسالمي  -ٕ
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صحيح، إذا واػباسبة اغبسنة ويف القرب عند سؤال اؼبلكُت، باعبواب ال

قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ىداىم للجواب 
 «هللا ريب، واإلسالم ديٍت، وؿبمد نيب»الصحيح، بأن يقول اؼبؤمن: 

 ََوُيِضلُّ اَّللَُّ الظَّاِلِمٌن  عن الصواب يف الدنيا واآلخرة، وما ظلمهم
 هللا ولكنهم ظلموا أنفسهم لبعدىم عن رهبم وطاعتهم ىوى أنفسهم.

وال شدة سبر على العبد أعظم من شدة اؼبوت وىي أىون فبا 
بعدىا إن مل يكن مصَت العبد إىل خَت، وإن كان مصَته إىل خَت فهي 
آخر شدة يلقاىا، فمن كان هللا أنيسو يف خلواتو يف الدنيا، فإنو يرجى 

 أن يكون أنيسو يف ظلمات اللحود وإذا فارق الدنيا وزبلى عنها.
يامة وأفزاعها وشدائدىا إذا توىل هللا عبده وكذلك أىوال الق

اؼبطيع لو القريب منو يف الدنيا أقباه هللا من ذلك كلو، قال قتادة يف 
، قال: من الكرب عند َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ ََيَْعْل َلُو ََمَْرًجاقولو تعاىل: 

 ِإنَّ اؼبوت، ومن أفزاع يوم القيامة، وقال زيد بن أسلم يف قولو تعاىل: 
، قال: يبشر بذلك عند موتو ويف الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَُّ ٍبَّ اْستَ َقاُموا

 قربه ويوم يبعث، فإنو لفي اعبنة، وما ذىبت فرحة البشارة من قلبو.
وقيل يف ىذه اآلية: بلغنا أن اؼبؤمن حُت يبعثو هللا من قربه يتلقاه 

زبف وال ربزن، فيؤّمُن هللا  ملكاه اللذان معو يف الدنيا، فيقوالن لو: ال
خوفو، ويقّر هللا عينو، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إال 

 اى اه هللا وؼبا كان عمل يف الدنيا.وىي للمؤمن قرة عُت، ؼبا ىد
حىت إذا اقًتب من دخول اعبنة استقبلتو اؼبالئكة هتنئو بسالمة 

اَلٌم َعَلْيُكْم ِبَا سَ الوصول ويقال لو كما يقال لغَته من اؼبؤمنُت 
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ارِ   [.ٕٗ]الرعد:  َصبَ ْرًُبْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّ
نسأل هللا من فضلو ... وىكذا فالثمرات أكثر من ذلك منها 
سالمة الصدر للمسلمُت، والغَتة على دين هللا، وخشية هللا يف الغيب 
والشهادة وحفظ حدود هللا، وأعظمها دخول اعبنة والتمتع بالنظر إىل 

 وجهو الكرمي.
اللهم اجعلنا من أوليائك اؼبتقُت الذين ال خوف عليهم وال ىم 

 وبزنون. 
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 اخلامتة

وبعد ... فإن القرب من اؼبوىل تعاىل والصلة بو سبحانو ال تكون 
عامرة إال باتباع شرع هللا عز وجل واإلخالص لو سبحانو وفعل أوامره 

ن النوافل زاد قربًا من واجتناب نواىيو وحفظ حدوده وكلما زاد العبد م
ربو ونعيًما باتصالو بو، وإن العبد مهما أويت من قوة يف جسده أو 
عقلو، فلن تغنيو عن عون ربو وتوفيقو، ومهما تنعم بأنواع اؼبتاع فلن 

 تغنيو عن نعيم الصلة بربو والقرب منو الذي ىو نعيم القلب اغبقيقي.
و النعيم يف الدنيا فهنيًئا ؼبن كانت صلتو بربو عامرة، ىنيًئا ل

 واآلخرة واغبفظ والثبات على اغبق ووالية الرضبن وقوة اإليبان.
واػبسران والبوار ؼبن تشبث بالقوة الواىية من دون هللا تعاىل 

 َمَثُل الَِّذيَن اَتََُّذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْوِلَياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اَتَََّذْت
اْلبُ ُيوِت لَبَ ْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن * ِإنَّ اَّللََّ  بَ ْيًتا َوِإنَّ َأْوَىنَ 

 يَ ْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َوُىَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ 
 [.ٕٗ-ٔٗ]العنكبوت: 

واغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات، وهللا أعلم، وصلى هللا 
  وعلى آلو وصحبو وسلم.وسلم على ؿبمد بن عبد هللا

 كتبتو
 ثريَّا بنت إبراىيم السيف

 ى ٕٚٗٔ/ٛ/٘السبت 
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 الفهرس
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