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مفيوم العبادة في اإلسالم

ممخص الخطبة

ٔ -غنى اهلل تعالى -ٕ .ضرورة العبودية -ٖ .فضل العبودية هلل تعالى -ٗ .سيولة العبادات

ويسرىا -٘ .تنويع أبواب التقرب إلى اهلل تعالى -ٙ .الحكمة من اتساع مفيوم العبادة في اإلسالم.

 -ٚحياة المسمم كميا عبادة -ٛ .خطأ قصر العبادة عمى نطاق ضيق -ٜ .عالمة القبول-ٔٓ .
الحث عمى المداومة والثبات.

-------------------------

الخطبة األولى

ال تَموتُ َّن ِإالَّ
أما بعد :فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل ،قال تعالى :ياأَيُّيا الَِّذين ءام ُنوْا اتَّقُوْا المَّو ح َّ ِ ِ
َ َ
َ
ق تُقَاتو َو َ ُ
َ َ
ِ
ون [آل عمران.]ٕٔٓ:
َوأَنتُم ُّم ْسم ُم َ
َّ
تضره]
غني عن عبادتيم وطاعتيم ،ال تنفعو طاعةُ من أطاع ،وال [ ّ
غني عن العالمينّ ،
إن اهلل تعالى ّ
ِ
عبد
وصف
ك عن
معصية من عصاه .و
اإلنسان ال ينف ّ
فإما أن يكون عبداً هلل ،واال فيو ٌ
ّ
ُ
العبوديةّ ،
ِ
إن لم يرض أن يكون عبداً هلل
لغيرهٌ ،
إما المال وا ّما الجاه ،أي :إنو ْ
عبد ذليل لذلك المراد المعبود؛ ّ
الجن واإلنس وما يزّينون لبني آدم من
استعبدتْو حاجاتُو
ومطامعو وأىواؤه وشيواتُو وطو ُ
اغيت ّ
ُ
عبودية أخرى شعروا بيا أو لم
الناس من ك ّل
أن
العبودية هلل ِّ
ّ
ّ
ضح ّ
معبودات ،ومن ىذا يتّ ُ
تحرر َ

يطيب وال يسكن
ينعم وال ُي َس ّر وال يمت ّذ وال
يشعروا بيا رضوا أو سخطوا،
ُ
ُ
فالقمب ال يصمح وال يفمح وال َ
وحده و ِ
اإلنابة إليو ،ولو حصَّل َّ
كل ما يمت ّذ من المخموقات لم يسكن ولم
وال
يطمئن إال بعبادة رّبو َ
ّ

َّ
معبوده ومحبوبو ومطموبو ،وبذلك يحصل لو
ذاتي إلى رّبو بالفط ِرة من حيث ىو
ُ
يطمئن إذ فيو فقر ّ
فإنو ال ِ
يقدر
الفرُح والسرور والمّذة والنعمة والسكون والطمأنينة ،وىذا ال يحصل لو إال بإعانة اهلل لوّ ،
ِ
ِ
ين
عمى تحقيق ذلك
َّاك َن ْع ُب ُد َوِاي َ
السرور والسكون إال اهلل ،فيو دائماً مفتقر إلى حقيقة ِإي َ
َّاك َن ْستَع ُ
[الفاتحة ،]٘:فإنو لو أُعين عمى ح ِ
يحبو ويطمبو ويشتييو وير ُ
يده ولم تحصل لو عبادةُ
صول ك ّل ما ّ

يحصل إال عمى ِ
األلم والحسرة والعذاب ،ولن يخمَّص من آالم الدنيا ون َكد عيشيا إال بإخالص
اهلل فمن
َ
ِ
مقصوده ،وىو المحبوب لو بالقصد األول ،وك ّل ما
الحب هلل بحيث يكون اهلل ىو غاية مرِاده ونياية
ّ

يحصل ىذا لم ي ُكن قد حقَّق حقيق َة "ال
يحب شيئاً لذاتو إال اهلل ،ومتى لم
يحبو ألجمو ،وال ّ
سواه إنما ّ
ُ
األبدية فميمزم عتبةَ
إلو إال اهلل" ،وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل يقول" :ومن أراد السعادةَ
ّ
يق أقرب إلى اهلل من العبودية"(ٔ)[ٔ].
العبودية" ،وقال بعضيم" :ال طر َ
ليمجيا َمن لمخير
إن اهلل تعالى قد سيّل العبادةَ ويسَّرىا غايةَ التيسيرَ ،
جعل لمخير أبواباً َ
عباد اهللّ ،
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ِ
مفرقة
خمس في الفعل وخمسون في الميزان ،وىي َّ
يقصد ويسير ،فالصالةُ قميمةُ الكمفة كثيرةُ األجرٌ ،
ِ
ٍ
صالة
يتسرب الممل إلى النفوس الضعيفة .الصالةُ مع الجماعة أفض ُل من
في
أوقات مناسبة كيال َّ

الفرد بسبع وعشرين درجة ،ىذه النوافل التابعة لممفروضات اثنتا عشرة ركعة من صالىن بنى اهلل لو

الوضوء ثم قال" :أشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،
اإلنسان فأسبغ
توضأ
بيتاً في الجنة ،إذا ّ
ُ
َ
اب
وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو ،الميم اجعمني من التوابين واجعمني من المتطيرين" فُتحت لو أبو ُ
بني ٍة خالصة و ِمن ٍ
طيب َّ
اهلل
الجنة الثمانية يدخل من ّأييا شاء .ىذه
كسب ّ
الصدقات إذا كانت ّ
ُ
فإن َ
أعظمو من ٍ
أجر
مثل الجبل العظيم ،فما
يقبمُيا بيمينو ويرّبييا لصاحبِو حتّى يكون ما يعادل الثمرةَ َ
َ
جزيل.
ِ
التقرب والعبادة من تالوٍة ٍ
وذكر وصيام
وسع ليم أبو َ
َ
حجاج بيت اهلل ،من رحمة اهلل بعباده أن ّ
اب ّ
ِ
المسمم َّ
ومجاالت اإلحسان ليست قاصرةً عمى نوٍع من أنواع
اب الخير واسعة
وصدقة ،فيشعر
أن أبو َ
ُ

الطاعات ،ذلك َّ
ود العبادات ،ويشمل حتى
أن مفيوم العبادة في اإلسالم
مفيوم واسع يتجاوز حد َ
ٌ
إرضاء هلل تعالى واجتنابًا لنواىيو.
أحسنا الني َة فييا وفعمناىا
األعمال إن
ّ
ً
اتِّساعُ مفيوم العبادة ِ
ِ
ِ
يسعد الناس بمساعدة
البر كي
الناس إلى
ييدف إلى توجيو
أعمال الخير و ِّ
َ

العمل
بعضيم بعضاً ،ولو كانت العبادة َ
وحدىا ىي الطريق الوحيدة لتحصيل األجر لقعد الناس عن َ
وعن ِفعل الخير.
قصد ِ
كل ٍ
إن َّ
َّ
فاعمو الخير ،ال
يعده اإلسالم عبادةً من أفضل العبادات ما دام
عمل
اجتماعي ٍ
نافع ّ
ُ
ّ
ٍ
وعكوف
مجرَد االنزواء عن الحياة
تصيد الثناء واكتساب السمعة الزائفة عند الناس ،فميست العبادة َّ
ّ
عممية ليا ،ولذلك
عن المساجد ،وانما ُشرعت العبادةُ في اإلسالم
لتكون محقّقة لمعقيدة ،وثمرةً
سموكية ّ
ّ
َ
ٍ
ِ
مفيوم العبادة في اإلسالم عمى ُّ
معينة
النسك والعبادات الراتبة التي تُقام في
يقتصر
لم
أمكنة ّ
ُ
معينة ،بل شممت العبادة َّ
كل جو ِ
انب الحياة ،قال تعالى:
وبكيفيات مخصوصة ،وال باالتجاه إلى ِجية ّ
ق واْلم ْغ ِر ِب وَال ِك َّن اْلبَِّر من ءامن بِالمَّ ِو واْليوِم ِ
لَّ ْيس اْلبِ َّر أَن تُولُّوْا وج َ ِ
اخآخ ِر َواْل َممَئِ َك ِة
َ ُُ
َْ ََ
َ
وى ُك ْم قَب َل اْل َم ْش ِر ِ َ َ
َ َْ
َ
ِ
ِ
السبِ ِ
واْل ِكتَ ِ
اب َو َّ
يل [البقرة.]ٔٚٚ:
ين َو ْاب َن َّ
امى َواْل َم َساك َ
النبِّي َ
ين َوءاتَى اْل َما َل َعَمى ُحّبو َذ ِوى اْلقُ ْرَبى َواْل َيتَ َ
َ
ِ
َّ
ويكفييم المؤون َة فذلك
لينفق عمى أىمو
اإلنسان يعمل
إن حياتَنا كميا عبادة ،فالعم ُل عبادة ،فإذا خرج
َ
َ
ُ
عبادةٌ لقولو عميو الصالة والسالمَّ (( :
المسمم إذا أنفَق عمى أىمو نفقَة وىو يحتَسبيا كانت لو
إن
َ
صدقة)) أخرجو مسمم(ٕ)[ٕ].

طمب العمم فريضة عمى ك ّل مسمم)) أخرجو ابن
طمب العمم عبادة ،بل ىو فريضة لقولو ُ (( :
ُ
ماجو(ٖ)[ٖ].

لمرجل الذين أقبل لمبايعة الرسول عمى
ُّبر الوالدين
ُ
حسن صحبتيما عادةٌ لقولو عميو الصالة والسالم ّ
األجر من
حي؟)) قال :نعم ،بل كالىما ،قال(( :فتبتغي
اليجرة والجياد(( :فيل من والديك ٌ
َ
أحد ّ
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ِ
فأحسن صحبتَيما)) أخرجو مسمم(ٗ)[ٗ].
الديك
اهلل؟)) قال :نعم ،قال(( :فارِجع إلى و َ
الرحم معمّقة بالعرش تقول :من وصمني وصمو
صمةُ األرحام عبادةٌ لقولو عميو الصالة والسالمُ (( :

قطعو اهلل)) أخرجو مسمم(٘)[٘].
قطعني َ
اهلل ،ومن َ
غصن شجرٍة يؤذي
كان عمى الطريق
ُ
إماطةُ األذى عن الطريق عبادةٌ لقولو عميو الصالة والسالمَ (( :
طيا رجلِ ،
فأدخل الجنة)) أخرجو ابن ماجو(.]ٙ[)ٙ
الناس ،فأما َ
َ
ِ
َّ
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن
طالقةُ الوجو عند المقاء عبادةٌ لقولو عميو الصالة والسالم(( :ال
تمقى أخاك ٍ
بوجو طمق)) أخرجو مسمم(.]ٚ[)ٚ

ٍ
ِ
النووي رحمو اهلل" :وفي ىذا دليل عمى َّ
طاعات بالنية
المباحات تصير
أن
يقول اإلمام
ّ
الصادقة"(.]ٛ[)ٛ
ّ

ٍ
جانب من العبادة مع إىمال غيرىا مجانبة لمصواب
نظام شامل لمحياة .وأخ ُذ
إخوةَ اإلسالم ،العبادةُ ٌ
ومخالفة ليدي الرسول  ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال :جاء ثالثة ر ٍ
ىط إلى بيوت أزواج

فمما أُخبِروا كأنيم تقالّوىا ،فقالوا :وأين نحن من النبي ؟! قد ُغفر لو
النبي يسألون عن عبادة النبي ّ ،
فإني أصمّي الميل أبدًا ،وقال آخر :أما أنا أصوم
أما أنا ّ
ما تقدم من ذنبو وما تأخر ،قال أحدىمّ :

أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل إلييم فقال(( :أنتم الذين
الير وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتز ُل النساء فال ّ
أتزوج
لكني
قمتم كذا وكذا؟ أما واهللّ ،إني ألخشاكم هلل وأتقاكم لوّ ،
أصوم وأفطر ،وأصمّي أرقُد ،و ّ
ُ
مني)) أخرجو البخاري(.]ٜ[)ٜ
سنتي فميس ّ
النساء ،فمن رِغب عن ّ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اخآيات والذكر الحكيم ،أقول قولي
ىذا ،وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ،فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل الذي َّ
من عمينا بالصالحات ووفَّقنا لمطاعات ،أحمده سبحانو وأشكره ،وأشيد أن ال إلو إال

قاد من شاء [اهلل] بتوفيق اهلل
اهلل وحده ال شريك لو إلو البرَيات ،وأشيد أن سيدنا محمداً عبده ورسولو َ
الجنات ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو أولي النيى والمكرمات.
إلى ّ
أما بعد :فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعالى.

قدمتموه و ِ
احرصوا عمى الخير الذي َّ
عباد اهللِ ،
الفضل الذي نِمتموه بالمداومة عمى العمل الصالح.

أحسن حاالً بعد الطاعة عما قبل ،ومن عالمة
يكون العبد
َ
من عالمة َقبول التوبة واألعمال أن َ
ٍ
اء
اء الحسنة حسنةٌ بعدىا ،وجز ُ
القبول التوفيق بعد العمل إلى عمل صالح ،قال بعض السمف" :جز ُ

بعضيا بعضاً ،واألعما ُل السيئة يسوق بعضيا
السيئة سيئةٌ بعدىا" ،فاألعمال الصالحات
يستجر ُ
ّ
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بعضاً ،قال بعض السمف" :من وجد ثمرةَ ِ
عممو عاجالً فيو دليل عمى وجوِد القبول آجالً".
َ
ُ
مما يعطيو قوة وثباتاً
إخوةَ اإلسالم ،المداومةُ عمى األعمال الصالحة تد ّل عمى اتّصال القمب بخالقوّ ،
وتعمقًا باهلل عز وجل ،واعتبر بعض أىل العمم ىذا األثر من ِ
األذكار
الح َكم التي ُشرعت من أجميا
ُ
ُ
َ
المقيدة باألحوال.
المطمقة و ّ
ِ
الصالحة من ِّ
تقرب
المداومةُ عمى األعمال
أحب األعمال إلى اهلل ،كما في الحديث القدسي(( :وما َّ
إلي بالنوافل حتّى أحبَّو))
مما
افترضت عميو ،وما يزال عبدي َّ
يتقرب َّ
أحب َّ
َّ
ُ
إلي عبدي بشيء ّ
إلي ّ
أخرجو البخاري(ٓٔ)[ٔ].

ومن ىدي الرسول المداومةُ عمى األعمال الصالحة ،فعن عائشة رضي اهلل عنيا قالت :إذا عمل
عمالً أثبتَو ،وكان إذا نام من الميل أو ِ
مرض صمّى من النيار ثنتي عشرة ركعة .أخرجو
مسمم(ٔٔ)[ٕ].

ِ
َّ
أال وصموا ـ عباد اهلل ـ عمى رسول اليدى فقد أمركم اهلل بذلك في كتابو فقالِ :إ َّن الم َو َو َم َالئ َكتَوُ
َِّ
ي ُّ
صمُّوْا َعَم ْي ِو َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميماً [األحزاب.]٘ٙ:
ون َعَمى الَّنبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صم َ
ءام ُنوْا َ
ُ َ
ين َ
الميم صل وسمم عمى عبدك ورسولك محمد ،وارض الميم عن الخمفاء األربعة الراشدين...

__________

(ٔ) انظر :مدارج السالكين (ٔ.)ٖٗٔ/

(ٕ) أخرجو مسمم في الزكاة (ٕٓٓٔ) من حديث أبي مسعود رضي اهلل عنو ،وىو أيضا عند

البخاري في النفقات (ٖٔ٘٘).

(ٖ) أخرجو ابن ماجو في مقدمة السنن (ٕٕٗ) من حديث أنس رضي اهلل عنو ،وأخرجو أيضا أبو
يعمى ( )ٕٖٛٚوغيره ،قال البييقي في الشعب (ٕ" :)ٕٖ٘/ىذا الحديث متنو مشيور ،واسناده

ضعيف ،وقد روي من أوجو كميا ضعيفة" ،وأشار المنذري في الترغيب (ٔ )ٕ٘/إلى ضعفو ،وقال

يوطي ـ
البوصيري في الزوائد (ٔ" :)ٖٓ/ىذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سميمان" ،وقال ّ
الس ّ
ووي رحمو اهلل تعالى عن ىذا الحديث
كما في حاشية السندي (ٔ )ٕٔ/ـ" :سئل ال ّشيخ محيي ّ
الدين ّ
الن ّ

ي :ىذا
سندا ـ وان كان
فقالّ :إنو
ٌ
معنى ـ ،وقال تمميذه جمال الدين ّ
ضعيف ـ أيً :
صحيحا ـ أيً :
ً
المز ّ
فإني رأيت لو نحو خمسين طريقًا ،وقد
الحديث روي من طرق تبمغ رتبة الحسن ،وىو كما قالّ ،
صححو األلباني في صحيح سنن ابن ماجو (.)ٖٔٛ
جمعتيا في جزء" ،وقد ّ
(ٗ) أخرجو مسمم في البر ( )ٕٜ٘ٗمن حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنيما.
(٘) أخرجو مسمم في البر (ٕ٘٘٘) من حديث عائشة رضي اهلل عنيا.

( )ٙأخرجو ابن ماجو في األدب (ٕ )ٖٙٛمن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،وىو بنحوه عند
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البخاري في المظالم (ٕ ،)ٕٗٚومسمم في البر (ٗٔ.)ٜٔ

( )ٚأخرجو مسمم في البر ( )ٕٕٙٙمن حديث أبي ذر رضي اهلل عنو.
( )ٛشرح صحيح مسمم (.)ٜٕ/ٚ

( )ٜأخرجو البخاري في النكاح (ٖ ،)٘ٓٙوىو أيضا عند مسمم في النكاح (ٔٓٗٔ).
(ٓٔ) أخرجو البخاري في الرقاق (ٕٓ٘ )ٙمن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.
(ٔٔ) أخرجو مسمم في صالة المسافرين (.)ٚٗٙ

