لذة العبادة

د .عبد البارئ بن عواض الثبييت

 ٖٔٗ٘/ٜ/ٙه

لذة العبادة
ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبييت  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنوان" :لذة العبادة" ،واليت حتدَّث فيها عن لذة
صورىا يف شهر رمضان ادلبارك ،يف الصيام والقيام ،ويف الذكر وقراءة القرآن ،ويف سائر العبادات ،كما أشار إىل اللذة
العبادةُ ،مبينًا َ
العظمى والنعيم ادلقيم يوم القيامة ابلنظر إىل وجو هللا الكرمي ،ذاكرا السبل اليت هبا ِ
يصل العبد إىل ىذه اللذات.
ُ
ً

اخلطبة األوىل
احلمد هلل ،احلمد هلل القائل« :كل ِ
وأشكره القائل:
عمل اب ِن آدم لو إال الصوم؛ فإنو يل وأان أج ِزي بو» ،أمح ُده  -سبحانو -
ُ
اّللُ ِع ْن َدهُ ُح ْس ُن الث ََّو ِ
َو َّ
اب [آل عمران ،]ٜٔ٘ :وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو القائل :ومن يعمل ..
الصيام ُجنَّة» ،صلَّى هللا عليو وعلى آلِو وصحبِو.
رحيما  ،وأشهد أن سيِّ َدان ونبيَّنا زلم ًدا عب ُده ورسولُو القائل« :
ُ
أما بعد:
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ّ
الصيَ ُ
ين َ
ب َعلَى الذ َ
فأُوصيكم ونفسي بتقوى هللا ،قال هللا تعاىلَ :ي أَيُّ َها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُوا ُكت َ

تَتَّ ُقو َن [البقرة.]ٖٔٛ :

ِ
ِ
ِ
ِ
ب إىل حسراتَّ ،
َّ
واللذةُ
غري أن تلك اللذائذ زائلةٌ فانيةٌ؛ بل منها ما ينقل ُ
الناس مبا يتل َّذذون بو ،ويستمتعون مبا يستمتعون بوَ ،
يتلذذ ُ
َ
سلم يف أعلى درجات السعادة َّ
لذة القلوبَّ ،
اللذةُ ادلعنويَّة َّ ..
احلقيقية ىي َّ
واللذة.
لذة العبادة اليت جتعل ادلُ َ

رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص « :-ذا َق طعم اإلديان من ِ
حم ٍد رسوالً».
قال ُ
رض َي ابهلل ِّ
راب ،وابإلسالم دينًا ،ومبُ َّ
َ
طعم الطعام والشراب.
طعما ،وأن
أخب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن لإلديان ً
َ
القلب يذوقُو كما يذو ُق اللسا ُن َ
َ
ثالث من ُك َّن فيو وج َد حالوةَ اإلديان».
وقال ُ
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ٌ « :-
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وتطمئن النفس ،وأتنَس الروح .وهبذه َّ
اإلديان لو حالوةٌ َّ
اللذة ِ
الثمار احلقيقية ،والسعادةَ األبديَّة.
جيِن العب ُد
يسع ُد هبا القلب،
ُّ
ولذة َ
َ
ُ
ُ
ِ
ويطمئن ويس ُكن ،ولو حصل لو كلُّ ما ُّ
هبذه َّ
يلتذ بو من ادلخلوقات.
طيب،
ُّ
ح ويُ ُّ
اللذة يصلُ ُح القلب ويُفل ُ
سر ويَ ُ
َ
ٍ
لذةٌ واحدةٌ مث ُتزول ،إال العبادة هلل  -عز وجل -؛ فإن ذلا ثالث َّ
ملذوذ يف الدنيا َّ
كنت فيها ،وإذا َّ
رت أنك
لكل
تذك َ
لذات :إذا َ
ثواهبا.
ُعطيت َ
أدَّيتَها ،وإذا أ َ
والقلب إذا ذا َق طعم عبادة هللا واإلخاله لو مل يكن شيءٌ ُّ
والتقرب إليو
قط عنده أحلَى من ذلك ،وال أطيَب وال أل ّذ .وحملبَّة هللا
ُّ
ُ
َ
اتمةٌ للقلوب ،وسرور ال ِ
مبا حيبُّو َّ
ينقطع.
لذةٌ َّ
ٌ

كنت يف ٍ
قال أح ُد السلف  -وىو يذو ُق َّ
أىل اجلنة يف ىذه
حال ُ
ومتعة ادلُناجاة " :-لقد ُ
لذة العبادة والطاعة ُ
أقول فيها :إن كان ُ
عيش ٍ
احلال إهنم لفي ٍ
طيب".

وقال آخر ِ -
ِ
نعيم
أوقات
"لتمر على القلب
ونعيمو ابإلديان ُّ :-
ٌ
يص ُ
ُ
طراب وليس يف الدنيا ٌ
يرقص فيها ً
سرور القلب َ
ف َ
نعيم يُشبوُ َ
ُ
نعيم اإلديان وادلعرفة".
اآلخرة ،إال َ
وج ِعلَت قُ َّرة عيِن يف الصالة».
كان  -عليو الصالة والسالم ِ -جي ُد راحةَ نفسو ،وقُ َّرة عينو يف الصالة ،ويقولُ « :
لذة ِجي ُد طعمها رىبا ُن الليل ِ
ألفرح ابلليل حني يُقبِل ،دلا ُّ
ويف قيام الليل َّ
يلتذ بو عيشي،
حالوَتا .قال أحد السلف" :إين
ويصفون
َ
ُ
َ ُ

أشتغل بو ابلنهار عن ذلك".
وأغتم للفجر إذا طلَع ،دلا
وتقر بو عيِن من ُمناجاة من ُّ
أحبُّ ،
ُّ
ُ

ولقراءة القرآن َّ
وتلني القلوب ،وتس ُكن
ويطر ُق اآلذان ،فتخشع
النفوسُ ،
رور وجاللُ ،
وس ٌ
لذة ومجالُ ،
ُ
األلسنُ ،
كالم هللا يُتلَى على ُ
وخشوعا ،حبِّا وحبورا .وال شيء عند ادلُحبِني أحلى من كالم ِ
زلبوهبم؛ فهو َّ
لذة قلوهبم ،وغايةُ مطلوهبم.
اجلوارِح؛ خشيةً
ً
ّ
ً
َ

طهرت قلوبُكم دلا شبِ َعت من كالم هللا".
يشبع ادلُ ُّ
حب من كالم من ىو غايةُ مطلوبو؟! يقول عثما ُن بن عفان  -هنع هللا يضر " :-لو ُ
وكيف ُ
ويف اإلنفاق َّ
أنفس مالو ،وأغلَى ما ل َديو ،وجعلو يف سبيل هللا ،مث جاء إىل
لذةٌ وجد
َ
حالوَتا أبو الدحداح  -هنع هللا يضر  ،-حني َ
أنفق َ
اخرجي من احلائِط؛ فإين قد بعتُو هلل .فقالت :ربِ َح البيع!
امرأتو ،وقال :ي أم الدحداح! ُ
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َّ
يرقص
القلب
جتعل
َ
ُ
َ
فخرجت من مزرعتها ف ِر َحةً مسرورةً ،فقد أبدذلَا هللا  -تبارك وتعاىل ً -
أجرا جزيالً ،ولذة إنفاق ،وحالو َة إديان ُ
يبذل أغلى ما ديلِك.
فرحا وىو ُ
ً
ِ
ِ
يسهرون الليل ،ويستس ِهلون الشدائِد؛ دلا ِجيدون من َّ
لذة ِ
طلب
اس الدين ،ادلُشتغلون ابلعلم وحتصيلو ،فإهنم َ
أما ُ
أرابب العلمُ ،
وح َّر ُ

بعض السلف أربعني سنةً يف تصنيف ٍ
كتاب.
العلم .بل َ
مكث ُ

اللذة ِ
ولذتو يًتقَّى ادلُتعلِّم مدارِج الفضل ودرجات الكمال ،ولوال جهل األكثرين حبالوة ىذه َّ
ابلعلم َّ
وعظَم قد ِرىا لتجالَدوا عليها
ُ
ٍ
ليختص هللا من شاءَ من عباده ابلفضل العظيم.
وح ِجبُوا عنها أبسوا ٍر من اجلهل؛
ابلسيوف ،ولكنَّها ُح َّفت
َّ
حبجاب من ادلكا ِرهُ ،
ِ
ِ
بريض اجلنَّة ،وما َّ
َّ
ِ
تلذذ ادلُتل ِّذذون ِ
مبثل ذكر هللا  -عز وجل
س الذكر
واللذةُ يف الذكر  -عباد هللا ٌ -
روح ورحيا ٌن ،وذلذا ُسّيَت رلال ُ
ِ
أعظم َّ
ِ
 .فليس شيءٌ من األعمال َّللقلب من الذكر.
هاجا
أكثر فرحةً وابت ً
لذةً ،وال َ
أخف مؤونةً ،وال َ

قال هللا تعاىل :إِ َّن ْاألَبْ َر َار ل َِفي نَ ِع ٍيم [االنفطار.]ٖٔ :
وأي َّ
لذةٍ ٍ
خيتص بيوم ادلعاد فقط؛ بل ىؤالء يف ٍ
أطيب من ِّ
بر القلب وسالمة
ونعيم يف الدنيا
ىذا النعيم ال ُّ
نعيم يف ُدوِرىم الثالثةُّ ،
ُ

الرب  -تبارك وتعاىل  -وزلبَّتو.
الصدر ،ومعرفة ِّ

وإن من العقوبة واحلِرمان ،واأل َمل واخلُسران أن ُحي َرم العب ُد َّ
لذة الطاعة والعبادة.
أعصيك وال تُعاقِبِن!" ،فقيل لو :كم أُعاقِبُك وأنت
بعض أحبار بِن إسرائيل" :ي رب! كم
َ
ذكر ابن اجلوزي  -رمحو هللا تعاىل  -أن َ
ال تدري؟! أليس حرمتُك حالوةَ ُمناجايت؟!
لذةَ الطاعة من ي ِ
وسئِل أح ُد السلف :أجي ُد َّ
ىم".
عصيو؟ قال" :وال من َّ
َ
ُ
شيخ اإلسالم  -رمحو هللا " :-إذا مل ِجتد للعمل حالو ًة يف قلبِك وانشراحا َّ
الرب تعاىل شكور".
فاَتِمو؛ فإن َّ
قال ُ
ً
وقوة ِ
فحيث مل
انشراح ،وقُ َّرة عني.
ثيب
العامل على عملِو يف الدنيا من حالوةٍ ِجي ُدىا يف قلبِوَّ ،
ُ
قال ابن القيم" :يعِن :أنو ال بُ َّد أن يُ َ
َ

ِجيد ذلك فعملُو مدخول".
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ِ
غمَّ :
واللذةُ الدائمةُ  -عباد هللا َّ ،-
َّ
لذة الدار اآلخرة
ىم وال ّّ
صها ّّ
اللذة الدائمة ادلُ َّ
ستقرة اليت ال ي ُ
ش ُ
وهبا ك َدر ،وال يع ُقبُها أمل ،وال يُنق ُ
ِ ِ
ِِ
ونعيمها ،فهو أفضل ٍ
آمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن [يوسف.]٘ٚ :
نعيم وأجلُّوَ ،وَأل ْ
ين َ
َج ُر ْاآلخ َرة َخ ْي ٌر للَّذ َ
ُ

لذة النظر إىل وجو الكرمي  -تبارك وتعاىل  ،-وذلذا كان ُدعاء النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص « :-وأسألُك َّ
والنعيم ادلُقيمَّ :
َّ
لذة النظر
واللذة الكبى
ُ
ضرةٍ ،وال ٍ
فتنة ُمضلَّ ٍة».
ضراء ُم َّ
إىل وج ِهك ،والشو َق إىل لقائِك ،يف غري َّ

وأستغفر هللا العظيم يل
ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعِن وإيكم مبا فيو من اآليت والذكر احلكيم ،أقول قويل ىذا،
ُ
ولكم ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية
احلمد هلل رب العادلني ،أمح ُده  -سبحانو -
وأشكره على نعمة الصيام والدين ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ويلُّ
ُ
ادلبعوث ابذلُدى والنور ادلُبني ،صلَّى هللا عليو وعلى آلو وصحبِو أمجعني.
الصابرين ،وأشهد أن سيِّ َدان ونبيَّنا زلم ًدا عب ُده ورسولُو
ُ
أما بعد:
فأ ِ
ُوصيكم ونفسي بتقوى هللا ،قال هللا تعاىل:
عمران.]ٕٔٓ :

َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا ا َّّللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوَال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
ين َ
َي أَيُّ َها الذ َ

[آل

نعيم ال ُجي َارىَّ ،
وطراب ذلا .فيو تدبُّر القرآن وروحانيَّةُ الصيام
القلب حالوة،
تغم ُر
فيمتلئ فرحةً ابلطاعة ً
ويف رمضان ٌ
بارىُ ،
ولذةٌ ال تُ َ
ٌ
َ
اخللوة وادلُناجاة.
والقيام ،وروعةُ َ

وتدمع العني ،وتس ُكن اجلوارِح.
يف رمضان ي ِر ُّق القلب،
ُ
النفس من الشوائِب واألدران.
ف احلياة ،ويُص ِّفي
صحتَها اليت سلَبَتها
رمضان يُعي ُد للقلب واجلوارِح َّ
شواغل الدنيا وصوا ِر ُ
ُ
َ
طعمِن وي ِ
واصل .قال« :أيُّكم ِمثلي؟ إين ُ ِ
ودلا هنى النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ال ِوصال ،قالوا :فإنك تُ ِ
سقني».
أبيت يُ ُ َ
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ضو على قلبِو من َّ
لذة ُمناجاتو ،وقُ َّرة عينو ب ُقربو،
قال ابن القيم  -رمحو هللا " :-إن ادلُراد بو :ما يُغ ِّذيو هللا بو من معا ِرفو ،وما يُفي ُ

ِ
ِ
ونعيم األرواح ،وقُ َّرة العني ،وهبجة النفوس والروح
وتنعُّمو حببّو ،والشوق إليو ،وتواب ُع ذلك من األحوال اليت ىي غذاءُ القلوبُ ،
غِن عن ِ
غذاء األجسام ُم َّدةً من الزمان".
ُ
وأجوده ُ
وأنفعو .وقد َ
أعظم غذاءً
والقلب مبا ىو ُ
يقوى ىذا الغذاءُ حىت يُ ِ َ
اّللَ َوَم َالئِ َكتَوُ يُ َ ُّ
ُّ
أمركم هللا بذلك يف كتابو ،فقال :إِ َّن َّ
َّيب َي أَيُّ َها
أال وصلوا  -عباد هللا  -على رسول اذلُدى؛ فقد َ
صلو َن َعلَى النِ ِّ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
يما [األحزاب.]٘ٙ :
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيو َو َسلّ ُموا تَ ْسل ً
الذ َ

يت على آل إبراىيم ،واب ِرك على ٍ
صل على ٍ
ِ
ِ
كت على آل
زلمد
زلمد
وأزواجو وذريَّتو ،كما ابر َ
وأزواجو وذريَّتو ،كما صلَّ َ
اللهم ِّ
إبراىيم ،إنك محي ٌد رلي ٌد ،وارض اللهم عن خلفائِو األربعة الر ِ
اشدين :أيب بك ٍر ،وعُمر ،وعُثمان ،وعليٍ ،وعن ِ
والص ِ
حب
اآلل َّ
َ
ّ
الر ِ
ِ
ِ
ِ
امحني.
أرح َم َّ
الكرام ،وعنَّا ُ
معهم بعف ِوك وكرمك وإحسانك ي َ
ِ
أع َّز اإلسالم وادلُسلمني ،اللهم ِ
اللهم ِ
ِ
أع َّز اإلسالم وادلُسلمنيِ ،
أعداء الدين ،واجعل اللهم
ودمر أعداءَك
وأذ َّل
الكفر والكافرينّ ،
َ
َ
َ
َ

ىذا البل َد آمنًا ُمطمئنِّا وسائر بالد ادلسلمني.

اإلسالم وادلُسلمني ،اللهم انصر دينَك
نصر ال ِّدين ،واخ ُذل اللهم من خ َذ َل
َ
اللهم احفظ ادلسلمني يف كل مكان ،اللهم ُ
انصر من َ
ِ
صفوف ادلسلمني ،وامجَع كلمتَهم ،وس ِّدد رميَهم ،وامجع كلمتَهم على احلق ي رب
وحد
َ
وكتابك و ُسنَّة نبيِّك َ
وعبادك ادلؤمنني ،اللهم ّ
العادلني.
قرب إليها من ٍ
قرب إليها من ٍ
قول وعمل.
قول وعمل ،ونعوذُ بك من النار وما َّ
اللهم إان نسألُك اجلنةَ وما َّ
ِ
ِ
ِ
وآخره ،ونسألُك الدرجات العُلى من اجلنة ي رب العادلني.
اللهم إان نسألُك فواتح اخلري وخواَتَو وجوام َعو ،وأولَو َ
عاجلو وآجلِو ،ما علِمنا وما مل نعلَم ،ونعوذُ بك من الشر كلِّو ِ
اللهم إان نسألُك من اخلري كلِّو ِ
عاجلو وآجلِو ،ما علِمنا وما مل نعلَم.
ِ
ِ
ِ
معادان ،واجعل احلياةَ
اللهم أصلح لنا دينَنا الذي ىو عصمةُ أم ِران ،وأصلح لنا ُدنياان اليت فيها معا ُشنا ،وأصلح لنا آخرتَنا اليت إليها ُ

وادلوت راحةً لنا من كل ٍّ
شر ي رب العادلني.
زيدةً لنا يف كل خ ٍري،
َ
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ِ
ِ ِ
ِ
وانصران على من بغَى علينا.
ويسر اذلُدى لناُ ،
وانصران وال ُ
اللهم أعنَّا وال تُعن عليناُ ،
تنصر علينا ،وام ُكر لنا وال َت ُكر علينا ،واىدان ّ
اللهم اجعلنا لك ذاكِرين ،لك شاكِرين ،لك ُسلبتني ،لك َّأواىني ُمنيبني.
واغسل حوبتنا ،وثبِت ح َّجتنا ،وس ِّدد ِ
اللهم تقبَّل توبتناِ ،
ألسنَتنا ،واسلُل سخيمةَ قلوبِنا.
َ
َ ّ ُ
ِ
ِ
واشف مرضاانِّ ،
مهومنا ،وفُ َّ
أموران ،ووفِّقنا ي رب العادلني.
اللهم ارحم مواتان،
وفرج َ
ويسر َ
ك أسراانّ ،
ِ
باركني أينما كنا ي رب العادلني.
اللهم ابرك لنا يف أعمالنا وأعماران وأزواجنا وذريتنا ،واجعلنا ُم َ
حتب وترضى ي رب
ب وترضى ،اللهم وفِّقو ذلُداك ،واجعل عملَو يف ِرضاك ،ووفِّق انئبَو دلا ُّ
وويل أمران دلا ُحت ُّ
اللهم وفِّق إمامنا َّ
العادلني.
اللهم وفِّق مجيع والة أمور ادلسلمني للعمل بكتابِك ،وحتكيم ِ
شرعك ي رب العادلني.
ِ ِ َّ ِ
ِ
ربَّنَا ظَلَمنَا أَنْ ُفسنَا وإِ ْن َمل تَغْ ِفر لَنَا وتَر َمحْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
وان
ين َسبَ ُق َ
ْ
َ َ ْ ْ َْ
ين [األعرافَ ،]ٕٖ :ربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
اخلَاس ِر َ
َ
َ
وف رِحيم [احلشر ،]ٔٓ :ربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْ يا حسنةً وِيف ْاآل ِخرةِ
ِ ِ ِِ
ِ
آمنُوا َربَّنَا إِنَّ َ
ََ َ
ين َ
ك َرءُ ٌ َ ٌ
َ َ ََ َ
ِاب ِْإلديَان َوَال َجتْ َع ْل ِيف قُلُوبنَا غ ِّال للَّذ َ
َ
ِ
اب النَّا ِر [البقرة.]ٕٓٔ :
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
َح َ
اإلحس ِ
ِ ِ
إِ َّن َّ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن [النحل.]ٜٓ :
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَب َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اّللَ ََي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
ِ
ِ
يعلم ما تصنَعون.
كر هللا أكب ،وهللاُ ُ
فاذكروا هللاَ يذ ُكركم ،واش ُكروه على نعمو ي ِزدكم ،ولذ ُ
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