
 السؤال الرابع: كيف تفتح باباً بينك وبين اهلل؟
األبواب إلى اهلل سبحانو وتعالى التي فتحها لنا اهلل ال تُعد وال 

ُتحد، أعظمها وأكرمها باب الصالة، ويندرج تحت الصالة باب قيام 
الليل، وباب صالة الُضحى، وباب صالة االستخارة، وباب السنن 

 المتعلقة بالصالة، وباب صالة التسابيح.والنوافل القبلية والبعدية 
يلي ذلك باب التوبة واالستغفار، فإن ىذا من أعظم األبواب: " 

 النور(.13َوُتوبُوا ِإَلى اهلِل َجِميًعا َأي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن " )
غافر( 06يلي ىذا الباب باب الدعاء: " اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم " )

 كما قال صلى اهلل عليو وسلَّم:و 
َعاءُ   3اْلِعَباَدِة { ُمخُّ  } الدُّ

 وقال:
َعاِء { يَن ِفي الدُّ  2} ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمِلحِّ

أي من يسأل على الدوام، وكما ورد أن اهلل تعالى قال لموسى: 
وروي: فى شسع  -))يا موسى اسألني كل شيء حتى ملح عجينك 

 -قال يا رب إنو ليعرض لي الحاجة من الدنيا ف -نعلك وعلف دابتك 
فأستحي أن أسألك! قال سلني حتى ملح  -يقصد قضاء حاجتو 

 1عجينك وعلف حمارك((
إذًا ينبغي أن يكون العبد سئااًل لمواله، يطلب منو أعلى شيء في 

                                                           
 جامع الترمذي والطبراني عن أنس رضي اهلل عنو 3

 أورده الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل 2
 جامع العلوم والحكم 1



األعراف( ويطلب منو رغيف 341الوجود: " َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإَلْيَك " )
القصص( ويطلب 24الخبز: " َربِّ ِإنِّي ِلَما َأنْ َزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر " )

منو التوفيق في كل حركة وسكنة، التوفيق ليؤدي الصالة، والتوفيق 
من أبواب القرب من اهلل  ليسعى في ىذه الحياة، فالدعاء باٌب عظيم

 تبارك وتعالى.
ومن أعظم األبواب التي سلكها الصديقون باب اإلنفاق، فقد قال 

 اهلل تعالى في حديثو القدسي:
 4{ َعَلْيكَ  أُْنِفقْ  َأْنِفقْ  آَدمَ  اْبنَ  } يَا

يق األعظم وأصحاب حضرة النبي أجمعين يتبارون في  وكان الصدِّ
كلها، باب اإلنفاق من مال اهلل على   ىذا الباب وىو ُلبُّ األبواب

الفقراء من عباد اهلل، وىو باٌب عظيٌم في الوصول إلى اهلل سبحانو 
 وتعالى.

وىناك باب قضاء حاجات المسلمين ابتغاء وجو اهلل، وىناك باٌب 
لطاعة الوالدين وجبر خاطرىما لوجو اهلل، وىناك باٌب للُصلح بين 

و أعلى القربات التي تقرب العبد المتخاصمين في أي زمان ومكان، وى
 إلى اهلل.

وىناك باب تالوة كتاب اهلل، وباب ذكر اهلل، وباب التسبيح 
والتحميد والتقديس هلل، وباب الصالة على رسول اهلل .. أبواٌب كثيرة 
ال تعد وال تحد وال أستطيع عدىا كلها في ىذا المجال، وأكتفي منها 
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 بهذا القدر القليل إن شاء اهلل.


