القريب
ىاداكَ :فإِِّن َق ِريب ،فال ِ
تبتعد طنه يا حبوب
ي
ٌ

ً
أوٓ :معنى اسم القريب
قال الشقخ السعدي:
« الؼريب أي هق الؼريب مـ كؾ أحد ،وقربف كقظان:
قرب ظام مـ كؾ أحد بعؾؿف ،وخزتف ،ومراقبتف ومشاهدتف ،وإحاضتف ،وهق أقرب إىل اإلكسان مـ حبؾ القريد.
ٌ
وقرب خاص مـ ظابديف ،وشائؾقف ،وجمقبقف ،وهق قرب يؼتيض ادحبة ،والـرصة ،والتليقد ذم احلركات ،والسؽـات،
ٌ
واإلجابة لؾداظني ،والؼبقل ،واإلثابة.
وقرب اهلل قرب ظؾؿ ،وقرب قدرة..
فعؾؿ الرب أقرب إىل العبد مـ قؾبف الذي بني جـبقف؛ ولذا قال اهلل ظز وجؾ:
َي ُ
ني ادرء َو َق ْؾبِ ِف}
قل َب ْ َ
{واظؾؿقا َأ َّن اهلل َ ُ
متثقؾ لشدة ِ
قرب اهلل تعاىل مـ العبد ،وتـبق ٌف ظذ أن اهلل مطؾ ٌع ظذ مؽـقكات الؼؾقب التل يغػؾ ظـفا صاحبُفا ،وفقف ٌّ
وهق ٌ
حث
ِ
تصقير لتؿؾؽ
الؼؾقب ،وتصػقتِفا قبؾ أن يباغتـا مؾؽ ادقت ،فنهنا حائؾ ٌة بني ادرء وقؾبِف ،أو أن ذلؽ
ظذ ادبادرة إىل إخالص
ٌ
الرب مـ ِ
ويغر كقاتِف ومؼاصدَ ه ،وَيقل بقـف وبني الؽػر إن إراد شعادتَف ،أو بقـف وبني اإليامن
قؾب العبد ،بحقث يػسخ ظزائؿ ُف ِ
إن أراد صؼاوتف؛ ولذا قال القشري:
كس وشؽقن قؾب لؼقم» ( .)1
« ذم هذه أية هقبة وفزع وخقف لؼقم،
وروح و ُأ ٌ
ٌ

ثاىوًا :تيمالت يف قوله (فإِّن قريب)
}وإذا سيلك طبادي طني فإِّن قريب{
وذم شبب كزول أية ققٓن:
الصحابة قالقا :يا رشقل اهللَ ،أ َقريب ربـا فــاجقف ،أم بعقد فــاديف؟ فـزلت أية.
َأحدمها :أن َّ
والثَّاين :أكف دا كزل ققل اهلل تعاىل{ :ا ْد ُظ ِ
قين اشتجب لؽؿ} ..قالقا :يا رشقل اهلل ،كقػ كدظقه ومتك كدظقه؛ فـزَ لت
أية.
وذم أية تلمالت مػقدة:


أتك اهلل شبحاكف بؽؾؿة (إذا) ادػقدة لؾؿستؼبؾ ،ففل طرف دا ُيستَؼبَؾ مـ الزمان ،والرس ذم ذلؽ  -واهلل
أظؾؿ  -أن اهلل يستجقب لعبده ذم كؾ وقت ،ولقس ذم ادايض فحسب ،فنن باب إجابتف مػتقح ،وخره
َوجق ُده لؾسائؾ ممـقح.

(  )1نطائف اإلشاساخ نهقشٍشي 450/3



أن اهلل أضاف العباد إلقف؛ ٕن كؾ مـ ذم السؿقات وإرض ظبقدٌ لف ،وحتت قفره وشؾطاكف.



ومـ صلن العباد صدة حاجتفؿ ورغبتفؿ وضؾبفؿ إىل رهبؿ ،فال غـك هلؿ ظـف ضرفة ظني.



وٕن الصقم مظـة إجابة الدظاء؛ فؼد جاءت هذه أية ظؼب آيات الصقام.



قرب ما بعده قرب ،ومالضػة ما مثؾفا مالضػة ،وكلن اهلل يؼقل :وإذا شللؽ ظبادي ظـل يا حمؿد ،فال ِ
دمبفؿ
وذم أية ٌ
يب» ..أو كلكف قال:
بؾساكؽ ،فنكؽ وإن كـت الرشقل بقــا ،ففذا اجلقاب يل وحدي ،فلكا الذي أتقٓهَ « :فنِ ِين َق ِر ٌ



 oظبدي ،إكام حتتاج إىل القاشطة ذم غر الدظاء ،أما ذم الدظاء فال واشطة بقـل وبقـؽ!
ِ
ِ
ٍ
متعال ظـ ال ُؼ ْر ِ
لدظقة مـ دظاهَّ ،
ب احليس لتعالقف ظـ
وإٓ فنكف شبحاكف
رسظة إجابتف
وذم ققلف« :فنين قريب» جمازٌ ظـ
ادؽان.



واضح طاهر ،فؿـ آثار الؼرب( :اإلجابة لؾداظني ،واإلثابة لؾعابديـ ،ففق
واقسان اشؿ الؼريب باشؿ ادجقب
ٌ
ادجقب إجابة ظامة لؾداظني مفام كاكقا ،وأيـ كاكقا ،وظذ أي حال كاكقا كام وظدهؿ هبذا القظد ادطؾؼ ،وهق ادجقب
أيضا لؾؿضطريـ ،ومـ اكؼطع رجاؤهؿ مـ ادخؾققني
إجابة خاصة لؾؿستجقبني لف ادـؼاديـ لرشظف ،وهق ادجقب ً
وققي تعؾؼفؿ بف ضؿ ًعا ورجا ًء وخق ًفا) .
( )2



ص يل
وققل ربـا (إذا دظان)  :أي إذا صدق ذم دظائف إياي ،بلن صعر بشدة افتؼاره إ َّيل ،وأين قادر ظذ إجابتف ،وأخ َؾ َ
الدظاء ،فؾؿ يتعؾؼ قؾبف بغري.



وأية تتـاول كقظل الدظاء دظاء العبادة ،ودظاء ادسللة والطؾب ،ودظاء العبادة صامؾ لؽؾ ال ُؼ ُربات الظاهرة
والباضـة؛ َّ
وكشػ
َ
ضالب ودا ٍع بؾسان مؼالف وحالف ،وأما دظاء ادسللة ففق أن يطؾب الدَّ اظل ما يـػعف،
ٕن ادتعبِدَ هلل
ٌ
ُضه.
ُ َّ

 )1ورشط إجابة الدظاء هـا :اشتجابتفؿ ٕمر اهلل ،فؿـ اشتجاب هلل فؾقبرش بالزياده مـ فضؾ اهلل }ويستجقب الذيـ
آمـقا وظؿؾقا الصاحلات ويزيدهؿ مـ فضؾف{ ) الشقرى .(22:

التقرب إىل اهلل؟
ثالثًا :كوف ُّ
إول :ادحافظة طذ النوافل
قال تعاىل:
«وٓ يزال ظبدي يتؼرب إيل بالـقافؾ حتك أحبف ».
فادقاطبة ظذ الـقافؾ دلقؾ صدق ادحبة ،وبقابة الؼرب مـ (القريب).
وكؾام كان العبد ظؾقفا أدوم كان إىل اهلل أحب؛ ٕن (أحب إطامل إىل اهلل أدومها وإن قل) ،ومـ بؾغ درجة احلب أشبغ
اهلل ظؾقف ظطايا ال ُؼرب.

(  )2ذٍسٍش انكشٌم انشحمه 949/1

الثاِّن :السجود
قال رشقل اهلل ^:
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فيكثروا الدطاء» .
( )3

(فيكثروا الدطاء) :وٕكؽ قريب مـ اهلل ذم هذا ادقضع ،وهق مظـة اإلجابة ،فاغتـؿ الػرصة وأكثر مـ الطؾب ،وهذا اإلكثار
وظز ظـ السجقد
دا ٍع إىل اإلضالة ،ومـ اإلضالة يليت اخلشقع ،وقد أظاكـا اهلل ظذ هذا بلن هناكا ظـ اإلرساع ذم السجقدَّ ،
اخلاضػ اخلايل مـ اخلشقع بقصػ( :كؼر الغراب).
ومع الؼرب ِمـ اهلل شؽقـة الروح وغاية الراحة ،وكقػ ٓ وأكت قريب مـ أرحؿ الرامحني؟! وقد حؽك إشتاذ ظبد
احلؾقؿ خػاجل أن ً
رجال أداكقا أشؾؿ؛ ٕكف رأى ادسؾؿني يسجدون ذم الصالة ،فسلل ظـ هذه اهلقئة التل كان كؾام أراد
آشسخاء هقى إىل إرض ظذ كػس هقئة السجق د ،فؾام رأى ادسؾؿني يصؾقن بـػس اهلقئة؛ شلل ظـ اإلشالم حتك هداه اهلل
إلقف ،فلشؾؿ!
ظرف ربف الؼريب َمـ اغتـؿ شجقده ،فرفع فقفا حاجاتف ،وضؾب مغػرة زٓتف.
ما ظرف ربف الؼريب َمـ كؼر شجقده كؼر الغراب ،فال َّ
تؾذ َذ ،وٓ كال ادراد.
لؽـ ماذا كان يؼقل رشقل اهلل ^ ذم شجقده؟
الدطاء إول:
روى مسؾؿ ذم صحقحف ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا ،قالت:
ِ
فق َق َع ْت يدي ظذ َب ْط ِـ قدمقف وهق ذم ادسجد ،ومها مـصقبتان ،وهق يؼقل:
َف َؼدْ ُ
ت َر ُشقل اهلل ^ َلقْ َؾ ًة م َـ الػراش ،فا ْلت ََؿ ْستُف َ
ِ
« الل ُهم أطوذ بِرضاك من سخطِك ،وبِمعافاتِك من طقوبتكَ ،
وأ ُطوذ بِ َ
أثنوت طذ
ثناء طلوك ،أىت كام
َ
ك منكُ ٓ ،أ ْحِص ً
ِ
ىفسك» ( .)4
الدطاء الثاِّن:
أن رشقل اهلل ^ كان ي ُؼ ُ
ذم حديث أيب هريرة َّ 
قل ذم شجقده( :)5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ُه ».
«ال َّؾ ُف َّؿ ا ْغػ ْر ِيل َذكْبِل ُك َّؾ ُف ،د َّق ُف َوج َّؾ ُفَ ،أ َّو َل َف َوآخ َر ُهَ ،و َظالَك َقتَ ُف َو َّ

ثال ًثا :جوف اللول أخر
قال رشقل اهلل ^:
أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف اللول أخر ،فإن استطعت أن تكون من يذكر اهلل يف تلك الساطةَ ،ف ُكن»( .)6
«
ُ

(  )3صحٍح :سَاي مسهم َأتُ داَد عه أتً ٌشٌشج كما فً صحٍح أتً داَد سقم819 :
(  )4صحٍح :سَاي مسهم عه عائشح كما فً كراب انصالج تاب أركاس انشكُع َانسجُد سقم486 :
( َ )5ستما ذٌُم انعثذ فً سجُدي قشب انمسافح مه هللا ،فىذتً هللا نٍزا انقُل دفعا نزنك انٌُم ،فقشب هللا عز َجم ثاتد نً ٌَُ فً عهُي؛ فٍُ
مسرُ فُق عششًَ ،ال ٌمكه تحال مه األحُال أن ٌكُن معىا فً انمكان انزي وكُن فٍٍاَ ،عهى ٌزا فٍجة انجمع تٍه
قشٌة مىا ٌَُ ,عال
ٍ
ً فً دوُي.
انقشب َانعهُ ،فٍُ انعهً انقشٌةٌَ ،مكه أن ذقُل ٌُ :قشٌة فً عهُيَ ،عه ٌّ
(  )6صحٍح :سَاي انرشمزي َانىسائً َانحاكم عه عمشَ ته عثسح كما فً صحٍح انجامع سقم1173 :

ٕن العبد يؼسب فقف مـ ربف ،وخيؾق بف ذم إشحار؛ لذا يؽسقه اهلل مـ كقره..
قال صقخ اإلشالم ابن توموة ذم أفضؾقة هذا الققت:
« والـاس ذم آخر الؾقؾ يؽقن ذم قؾقهبؿ مـ التقجف والتؼرب والر ِ
مـاشب لـزولف إىل
قة ما ٓ يقجد ذم غر ذلؽ الققت ،وهذا
ٌ
ِ
شامء الدكقا ،وققلف :هؾ مـ دا ٍع ،هؾ مـ شائؾ ،هؾ مـ تائب» ( .)7

وذم رواية رائعة مسؾؿ :
« ،...ثم يبسط يديه ويقول :من ُي ِ
قرض غر َطدوم وٓ ضلوم؟ حتى ينفجر الفجر» ( .)8
كعؿ ..يـادي ربـا كؾ لقؾة:
مـ يؼدِ م ظبادتف إيل ظذ شبقؾ اإلقراض حتك ُأ ِ
كعؿ ظؾقف بالعقض؟
َّ
مـ يتاجر معل ولـ يـدم؟
ووصػ اهلل كػسف بؼقلف:
غر ظدوم) أي ربا غـقا ،غر فؼر.
( َ
(وٓ طؾقم) أي ٓ يظؾؿ بعدم وفاء الدَ ْي ِـ الذي اقسضف أو بتلخر أدائف ظـ وقت شداده ادستحؼ.
وخص اهلل هاتني الصػتني بالذكر؛ ٕهنام ذم الغالب ما يؿـعان العبد مـ إقراض غره ،فاكظر إىل تؾطػ اهلل ذم الطؾب مـ ظباده
َّ
وخص هذا الـداء بققت
وكلهنؿ يؼرضقكف! وخماضبتف هلؿ بام يػفؿقن ويعايِشقن ،مع كامل غـاه ظـفؿ وصدة افتؼارهؿ إلقف؛
َّ
الس َحر ادبارك ،وفقف إغرا ٌء بجزيؾ ثقاب الطاظة فقف مع ظظؿة العطاء!
َّ
وذم جقف الؾقؾ زاد ادممـ ومصدر ققتف وكبع ظزيؿتف ،كام رآه ظبد الرمحـ العشاموي ،فؼال:
ذم ُج ِ
ـح هذا الؾقؾ أصعر أكـل ..بؽ يا ظظقؿ الشلن أققى مققِػا
و ُأ ِحس أين حني أشجد أرتؼل ..وأرى ِ
الؼق َّي مـ الطغاة إضعػا
وشبب هذه الؼقة أن ادممـ يعؾؿ أن هذا الققت أشؿع لؾدظاء وأرجك لؼبقل ما يتؿـك العبد.
الس َل ِم ُّي :
قال طمرو بن َطبَ َسة ّ
ِ
الؾقؾ أشؿع؟
قؾت :يا رشقل اهلل ،أي
قال:
ف اللول أخرَ ،ف ي
صل ما شئت» ( .)9
« َج ْو ُ
ظرف ربف الؼريب َمـ حرص ظذ أن يؽقن قري ًبا مـف ذم وقت إشحار بالصالة وآشتغػار.
ما ظرف ربف الؼريب َمـ مل َيرص ظذ مؼابؾتف ذم إشحار ،حني يتـزل ً
تـزٓ يؾقؼ بؿؼامف ذي اجلالل.

رب البرش؟!
فكوف بقرب ي
(  )7مجمُع انفراَي 241/5
(  )8صحٍح :سَاي مسهم فً كراب صالج انمسافشٌه َقصشٌا -تاب انرشغٍة فً انذعاء َانزكش فً آخش انهٍمَ ،اإلجاتح فًٍ سقم758 :
(  )9صحٍح أتً داَد سقم1158 :

قال أبق مقشك إصعري :
« اشتؿع رشقل اهلل ^ قراءيت مـ الؾقؾ ،فؾام أصبحت قال:
مزمارا مـ مزامر آل داود.
اشتؿعت قراءتؽ الؾقؾة ،لؼد أوتقت
يا أبا مقشك،
ُ
ً
قؾت:
ت َ
حتبرا» ( .)10
يا رشقل اهلل ،لق
حلز ُ
ُ
ظؾؿت مؽاكؽ َّ
لؽ ً
أي حل َّسـت قراءيت لؽ حتسقـًا وز َّيـتُفا  ،فؾق ظؾؿ أبق مقشك  قرب رشقل اهلل ^ مـف لبالغ ذم حتسني قراءتف ودمقيدها ،فؽقػ
بؿـ ظؾِؿ قرب اهلل؟!
كقػ تؽقن قراءتف؟!
وأي شؼػ يبؾغ تدبره؟!
وهؾ يـطؾؼ الؽالم إٓ مـ قؾبف لقػقض ظذ لساكف؟

راب ًعا :ترك ما يباطد طن اهلل
قال احلارث ادحاسبي:
« مـ كان َيب الؼرب مـ اهلل ،فؾقسك َما يباظد مـ اهلل تعاىل» ( .)11

فالؼرب مـ اهلل ذم أخرة يظفر ذم تػاوت الدرجات وادـازل ،وادحبقن أقرهبؿ إلقف إذ كاكقا ذم الدكقا أصدهؿ حبا لف
وأقرب إلقف ،فؽافلهؿ بلن َّقرهبؿ ذم أخرة ،والؼرب مـ اهلل ذم الدكقا تؽؾقػ ،لؽـف ذم أخرة أظظؿ مؽافلة وترشيػ.
تؼرب إلقف بام يرضقف.
ظرف ربف الؼريب َمـ َّ
ما ظرف ربف الؼريب َمـ ابتعد ظـف بؿعاصقف.

خامسا :الدطوة إىل اهلل
ً
قال ابـ اجلقزي:
ألست تبغل الؼرب مـف؟! فاصتغؾ بدٓلة ظباده ظؾقف»
«
َ

( )12

.

فؽؾام َّقربت ظبدً ا مـ اهلل كؾام َّقربؽ اهلل مـف ،وكؾام جذبت ظبدً ا إىل دائرة هداه؛ كؾام جذبؽ جلقاره وهدي مصطػاه.
ظرف ربف الؼريب َمـ شعك ذم تؼريب العباد مـف.
ما ظرف ربف الؼريب مـ مل يؽـ لف دور ذم تؼريب الشارديـ ظـف إىل رحابف.

سادسا :القرب ادوسمي آضطراري
ً
كافرا  ،فقسؿع اهلل دظاءه ،ويستجقب لف.
فاجرا أو ً
ظـد كزول الظؾؿ ظذ العبد يؽقن اهلل قريبًا مـف ولق كان ً
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وظـد وققع آضطرار وكػاد إشباب يؽقن اهلل أقرب إلقؽ ويـػتح لؽ الباب!
وقد اشتجاب لؾؿرشكني حني ركبقا ذم الػؾؽ ،وأحاضت هبؿ إمقاج وإظاصر؛ دَّا دظقه خمؾصني.
وهذا قرب ٍ
مجال ورمحة بعباده ،ولق كاكقا بالعصقان قد بارزوه ،وظاكدوه وخالػقه!

ً
وطمال
راب ًعا :فادطوه هبا طبادة
 .1سكونة القرب من اهلل
قرب اهلل يستؾزم معقتف  ،هل غر معقَّة ادراقبة التل قال اهلل فقفاَ } :و ُه َق َم َع ُؽ ْؿ َأ ْي َـ ما ُكـْتُ ْؿ{ (احلديد ،)4 /وإكام هل مع َّق ة
السالم } َك َّال إِ َّن َم ِعل َر ِيب َشقَ ْف ِد ِ
يـ{ (الشعراء/
الـرصة والتليقد والتسديد واإلظاكة واهلداية كام جاء ظذ لسان إبراهقؿ ظؾقف ّ
.) 22
و ققلف شبحاكف دقشك وهارون}إِكَّـِل َم َع ُؽام َأ ْش َؿ ُع َو َأرى{ (ضف.)42 /
وكام جاء ظذ لسان كبقـا ^ ٕيب بؽر ذم ققلف تعاىل}ٓ َحتْزَ ْن إِ َّن اهللََّ َم َعـا{ (التقبة. )40 /
حؽرا ظذ إكبقاء بؾ تَعؿ الصاحلني ،فؼد جعؾفا اهلل لؾؿتؼني والصابريـ وادحسـني والذاكريـ،
لؽـ ادعقة الرباكقة لقست
ً
َّ
وجؾَ }:وا ْظ َؾ ُؿقا َأ َّن اهللََّ َم َع ادُْت َِّؼ نيَ{.
فؼال ظزَّ
يـ{.
الصابِ ِر َ
وقال ظزَّ مـ قائؾ}:إِ َّن اهللََّ َم َع َّ
وقال ظـ ادحسـني}:إِ َّن اهللََّ َم َع ا َّل ِذي َـ ا َّت َؼ ْقا َوا َّل ِذي َـ ُه ْؿ ُحم ِْسـُ َ
قن{.
وقال ظـ كؾ ذاكر}:وأكا معف إذا ذكرين{.
قال ابـ الؼقؿ:
ادعقة احلاصؾة لؾؿحسـ وادتؼل ،وهل ِ
ِ
معقَّة ٓ ُت ِ
دركفا
«وادعقة احلاصؾة لؾذاكر معقة ٓ يشبففا صئ ،وهل أخص مـ َّ
الصػة ،وإكام ُتع َؾؿ بالذوق»( .)13
العبارة وٓ تـاهلا ِ

قريب مـف؟!
وكقػ ٓ يسؽـ ويطؿئـ ،واهلل (القريب)
ٌ

الذي ٓ يـام ،واهلادي ِ
قال قتادة« :مـ يتؼ اهلل يؽـ معف ،ومـ يؽـ اهلل ظز وجؾ معف فؿعف الػئة التل ٓ ُتغ َؾب ،واحلارس ِ
الذي
ٓ يضؾ»(.)14

الس َؾػ إيل أخ لف:
ولذا كتب بعض َّ
أما بعد ..إن كان اهلل معؽ فؿـ ختاف ،وإن كان ظؾقؽ فؿـ ترجق؟! والسالم.
وهل مع هذا معقة لطقػف ٓ تشعر معفا بثؼؾ وجقده ،بؾ بالراحة مع وجقده.
 .2الدطاء اخلفي
(  )13انُاتم انصٍة 66/1
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قال ابن القوم :
يتلت لف
« فؽؾام اشتحرض الؼؾب قرب اهلل تعاىل مـف ،وأكف أقرب إلقف مـ كؾ قريب
وتصقر ذلؽ؛ أخػك دظاءه ما أمؽـف ،ومل َّ
َّ
رفع الصقت بف ،بؾ يراه غر مستحسـ ،كام َّ
جؾقسا لف يسؿع خػل كالمف ،فبالغ ذم رفع الصقت اشتفجـ ذلؽ
أن مـ خاضب
ً
مـف ،وهلل ادثؾ إظذ شبحاكف ،وقد أصار الـبل ^ هذا ادعـك بعقـف بؼقلف ذم احلديث الصحقح دا رفع الصحابة أصقاهتؿ بالتؽبر
أصام وٓ غائبًا ،إكؽؿ تدظقن شؿق ًعا قريبًا؛ أقرب إىل أحدكؿ مـ
وهؿ معف ذم السػر ،فؼال :اربِعقا ظذ أكػسؽؿ ،إكؽؿ ٓ تدظقن ً
ظـؼ راحؾتف» ( .)15

هقكقا ظؾقفا والطػقا هبا ،وٓ تشؼقا ظذ أكػسؽؿ ،وٓ صؽ أن الدظاء اخلػل أبعد ظـ الرياء  ،وأقرب لؾؼؾب
ومعـك اربِعقاِ :
إىل الصػاء.
 .3اخلوف من القريب
شمال هام:
ما وجف خقف ادالئؽة ،وهؿ معصقمقن مـ الذكقب التل هل شبب اخلقف؟ ،وما شبب صدة خقف الـبل ^ مع ظؾؿف بلن اهلل
غػر لف ما تؼدَّ م مـ ذكبف وما تلخر ،وأكف أقرب اخلؾؼ إىل اهلل؟!
واجلقاب ظذ لسان مجال الدين القاسمي :
«أن هذا اخلقف ظذ حسب الؼرب مـ اهلل وادـزلة ظـده ،وكؾام كان العبد أقرب إىل اهلل كان خقفف مـف أصد؛ ٕكف ُيطا َلب بام ٓ
ُيطا َلب بف غره ،وجيب ظؾقف مـ رظاية تؾؽ ادـزلة وحؼققفا ما ٓ جيب ظذ غره.
وكظر هذا:
َّ
أن اداثؾ بني يدي أحد ادؾقك ادشاهد لف أصد خق ًفا مـف مـ البعقد ظـف؛ بحسب قربف مـف ومـزلتف ظـده ومعرفتف بف وبحؼققف ،وأكف
يطا َلب مـ حؼقق اخلدمة وأدائفا بام ٓ ُيطا َلب بف غره؛ ففق أحؼ باخلقف مـ البعقد» ( .)16

خامسا :فادطوه هبا مسيلة وصلبًا
ً
إهلـا ..ضعػت ققتـا ،وق َّؾت حقؾتـا ،فال مؾجل وٓ مـجا مـؽ َّإٓ إلقؽ.
يا قريب..
إن أوحش قؾقبـا البعدُ ظـؽِ ،
فآكسفا بطاظتؽ ولذة الؼرب مـؽ..
َ
َ
يا قريب..
كشؽق إلقؽ قسقة قؾقبـا ،ومجقد أظقــا ،وكثرة ذكقبـا ،وضعػ تقبتـا ،وكثرة الؽالم ،وقؾة العؾؿ ،وضعػ العؿؾ ،وأفقل اهلؿة،
وخقر العزيؿة.
يا قريب..
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ما مـ دابة َّإٓ أكت آخذ بـاصقتفا؛ فخذ بليديـا وكقاصقـا إلقؽ أخذ الؽرام ظؾقؽ..
يا قريب..
ارزقـا الؼرب مـؽ ذم أحب إوقات إلقؽ ،وٓ ِ
حترمـا ظطاءك بالؾقؾ مـ أثر ذكقب الـفار..
يا قريب..
أقرب إىل كؾ ظبد مـ حبؾ القريد .امــ ظؾقـا بؾحظة مـ حلظات ال ُؼرب ،فال كشؽق بعدها وحشة البعاد وأمل الطريد.

سادسا :حاسب ىفسكِ ..
تعرف ربك
ً
هؾ تتؼرب إىل اهلل بـافؾة ثابتة مـ صدقة أو صقم أو صالة بـقة كقؾ الؼرب مـف؟
هؾ تؽثر الدظاء ذم السجقد؟
هؾ حتػظ إدظقة ادلثقرة ذم السجقد؟ وهؾ حتافظ ظؾقفا؟
هؾ تدظق إىل اهلل بـقة تؼريب العباد مـف؟
هؾ تدظق ربؽ رسا ذم خػاء؛ لقؽقن أقرب لؾصػاء ،وأبعد ظـ الرياء؟
هؾ حترص ظذ ققام إشحار ،وتتؼرب فقف إىل اهلل بالدظاء؟

