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ماهومفهوم العبادة
المد ل رب العالي ،والعاقبة للمتقي ،ول عدوان إل على الظالي ،والصلة والسلم على رسوله المي ،وعلى
التابعي لم بإحسان إل يوم

الدين.

:وم
:ن مفه:
:اءال ع:
أما بعد:فقدكناتدثناف السبوع الاضي عن فضل العبادةف قت الفت واليوم نتحدث ان ش:
العبادة الشامل
فإن ال خلق اللق ول يتركهم سدى وهل ،Sبل خلقهم لعبادته وحده ل شريك له ،فأمرهم وناهم } :و\م\ا خ\ل[قZتY
الZج`ن bو\ال̀Zإنس\ ̀إل_ا ل]ي\ع^بYدYون]{الذاريات  56ف" ::هذه -هي -الغاية الت خلق ال الن والنس لا ،وبعث جيع الرسل
:ك
:واه ،وذل:
يدعون إليها ،وهي عبادته ،التضمنة لعرفته ومبته ،والنابة إليه والقبال عليه ،والعراض عما س:
يتضح.من معرفة ال -تعال ،-فإن تام العبادة متوقف على العرفة بال ،بل كلما ازداد العبد معرفة لربه ،ك::انت
عبادته أكمل ،فهذا الذي خلق ال الكلفي لجله ،فما خلقهم لاجة منه

إليهم"

::رYوا̀ Zإل_
وهذه العبادة الت خلقنا ال من أجلها لبد أن تكون لن خلقنا وحده ل شريك له؛ قال تعال} :و\م\ا أxم]:
ل]ي\ع^بYدYوا̀ Zإل[هyا و\اح]دyا{التوبة . 31-فل يوز أن نصرف منها شيئا Sلغيه ،ل لنب مرسل ،ول للك مقرب ،فضل Sعن
غيهم من

البشر.

اعلم بأن ال ج:ل وعل

ل يترك اللق سدى وهل

بل خل:ق اللق ليعبدوه

وب:الل:ية يف::ردوه

إن مفهوم العبادة شامل واسع ،وليس كما يفهم البعض أن العبادة تعن :الصلة ،والصدقة ،وما أشبه ذلك م::ن
:ط ،أو ف
:ان فق:
المور التعبدية الظاهرة؛ أو أنا التعبد ل ف السجد فقط ل غي ،أو أنا عبادة موسية ف رمض:
المع ،والعياد ،وكل هذه من الفاهيم الاطئة الت ياول العلمانيون غرسها ف الناس وذلك عب وسائل العلم
الختلفة.

بل العبادة لا مفهوم شامل لميع مناحي الياة؛ يقول شيخ السلم ابن تيمية -رحه ال تعال" :-العبادة هي اسم
:ج،
:يام ،وال:
جامع لكل ما يبه ال ويرضاه من القوال والعمال الباطنة والظاهرة ،فالصلة ،والزكاة ،والص:
:ن
:ى ع:
وصدق الديث ،وأداء المانة ،وبر الوالدين ،وصلة الرحام ،والوفاء بالعهود ،والمر بالعروف والنه:
النكر ،والهاد للكفار والنافقي ،والحسان إل الار ،واليتيم ،والسكي ،وابن السبيل ،والملوك من الدميي،

والبهائم ،والدعاء ،والذكر ،والقراءة ،وأمثال ذلك من العبادة" .أي من العبادات

الظاهرة.

"وكذلك حب ال ورسوله ،وخشية ال والنابة إليه ،وإخلص الدين له ،والصب لكمه ،والشكر لنعمه ،والرضا
بقضائه ،والتوكل عليه ،والرجاء لرحته ،والوف لعذابه ،وأمثال ذلك هي من العبادة ل" وهذا عبادات

باطنة.

وهذه العبادة تدور رحاها على خس عشر قاعدة؛ كما يقول ابن القيم-رحه ال" :-ورحى العبودية تدور عل::ى
خس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب

العبودية.

وبيانا أن العبودية منقسمة على :القلب ،اللسان ،والوارح ،وعلى كل منها عبودية

تصه.

:ب
:ن القل:
:د م:
والحكام الت للعبودية خسة :واجب ،ومستحب ،وحرام ،ومكروه ،ومباح ،وهي لكل واح:
واللسان

والوارح".

فالعبادة -عباد ال -غي مقتصرة على الصلة ،أو الصدقات ،وليست مقتصرة على السجد فقط ،بل النسان عبد
ل ف السجد وف البيت وف العمل ،وف السفر وف الضر ،وف كل مكان وزمان هو عبد ل؛ قال ال

–تعال:-

}قxل̀ Zإن_ ص\ل[ت]ي و\نYسYك]ي و\م\ح^ي\اي\ و\م\م\ات]ي ل]ل™ه] ر\ب˜ الZع\ال[م]ي\{النعام .162-ويتضح ذلك من خلل معرفة أن الياة
كلها يكن أن تكون مل Sللعبادة ما دامت غايتها إرضاء ال –تعال ،-وذلك بفعل الوامر ،واجتناب النواهي ،بل
بفعل الي والكف عن

الشر.

أيها الناس :إن العمال الصالة عموما ،Sوالت ل تصبغ بصيغة تعبدية بتة يكن أن تتحول إل عب::ادة ،وذل::ك
بإصلح النية ل –تعال ،-وابتغاء مرضاته بذلك الفعل؛ فقد جاء ف الديث التفق عليه عن أب هريرة -رضي

ال-

قال :قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :كل سلمى من الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل
:دقة،
:ة ص:
بي الثني صدقة ،ويعي الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيب:
وكل خطوة يطوها إل الصلة صدقة ،وييط الذى عن الطريق

صدقة(

بل إن عمل النسان -عباد ال -ف أمور معاشه عبادة ،ولكن ل يكون ذلك إل بشروط ،فلق::د رأى الص::حابة
رجل Sفعجبوا من جلده ونشاطه ،فقالوا :لو كان هذا ف سبيل ال؟ .كما جاء ف حديث كعب بن عجرة قال :مر¡
على النب -صلى ال عليه وسلم -رجل فرأى أصحاب النب -صلى ال عليه وسلم -من جل::ده ونش::اطه م::ا
أعجبهم ،فقالوا :يا رسول ال لو كان هذا ف سبيل ال؟ فقال رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-إن كان خرج
يسعى على ولده صغارا Sفهو ف سبيل ال ،وإن خرج يسعى على أبوين شيخي كبيين فهو ف س::بيل ال ،وإن
كان يسعى على نفسه يعفها فهو ف سبيل ال ،وإن كان خرج رياء وتفاخرا Sفهو ف سبيل الشيطان(الطبان

أيها الؤمنون :إن العمال الغريزية قد تصبح عبادة بالنية الصالة ،ويؤجر عليها النسان؛ فقد جاء ف حديث أب
ذر –رضي ال عنه -قال :قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم ...) :-وف بضع أحدكم صدقة( .قالوا  :يا رسول
:ذلك إذا
:ه وزر؟ فك:
ال أيأت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال) :أرأيتم لو وضعها ف حرام أكان عليه في:
وضعها ف اللل كان له أجر(مسلم -ففي" :هذا دليل على أن الباحات تصي طاعات بالني::ات الص::ادقات،
:د
فالماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ،ومعاشرتا بالعروف الذي أمر ال -تعال -به ،أو طلب ول:
صال ،أو إعفاف نفسه ،أو إعفاف الزوجة ومنعهما جيعا Sمن النظر إل حرام ،أو الفكر فيه ،أو الم ب::ه ،أو غي
ذلك من القاصد

الصالة"

بل جاء ف الديث بيان أنا يعله الرجل ف فم امرأته يؤجر عليه ،فقد جاء ف الديث أن النب –صلى ال عليه
:ت
:ا ،ح:
وسلم -لا زار سعد بن أب وقاص قبل وفاته قال له) :ولست تنفق نفقة تبتغي با وجه ال إل أجرت ب:
:ار
:ال -ص:
اللقمة تعلها ف ف™ امرأتك(مسلم -قال النووي -رحه ال" :-وفيه أن الباح إذا قصد به وجه ال -تع:
طاعة ،ويثاب عليه ،وقد نبه صلى ال عليه وسلم على هذا بقوله صلى ال عليه وسلم) :حت اللقمة تعلها ف ف™
امرأتك(؛ لن زوجة النسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملذه الباحة ،وإذا وضع اللقمة ف فيها
فإنا يكون ذلك ف العادة عند اللعبة واللطفة فهذه الالة أبعد الشياء عن الطاعة وأمور الخرة ،ومع ه::ذا
فأخب صلى ال عليه وسلم أنه إذا قصد بذه اللقمة وجه ال -تعال -حصل له الجر بذلك ،فغي هذه الالة أول
بصول الجر إذا أراد وجه ال -تعال ،-ويتضمن ذلك أن النسان إذا فعل شيئا أصله على الباحة ،وقصد ب::ه
:وم إل
:تراحة ليق:
وجه ال –تعال -يثاب عليه ،وذلك كالكل بنية التقوي على طاعة ال –تعال ،-والنوم للس:
العبادة نشيطا ،Sوالستمتاع بزوجته ليكف نفسه وبصره ونوها عن الرام ،وليقضي حقها ،وليحص::ل ول::دا
صالا"S

الطبة

الثانية:

المد ل رب العالي ،وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى التابعي لم بإحسان إل
يوم

الدين.

:ا إل إذا
:اب عليه:
أيها الناس :إنه يب علينا أن نعي ونعقل أن العمال السابقة ل يؤجر عليها النسان ،ول يث:
كانت وفق ضوابط وشروط ،ومن هذه الضوابط والشروط ما

يلي:

أ -أن تصاحب جيع هذه العمال النية الصالة؛ فقد جاء ف الديث التفق عليه عن عمر بن الطاب -رضي ال
عنه -قال :سعت رسول ال -صلى ال عليه وسلم يقول) :إنا العمال بالنيات ،وإنا لكل امرئ ما نوى (...فمن

نوى خيا Sفله ،ومن نوى شرا Sفعليه .وجاء ف قصة سعد بن أب قاص قوله صلى ال عليه وسلم) :ولست تنف::ق
نفقة تبتغي با وجه ال إل أجرت

با(.

:رة
:ن أب هري:
ب -أن يكون العمل مباحا Sف ذاته ،أما إذا كان منهيا Sعنه فإن فاعله يأث؛ فقد جاء ف الديث ع:
رضي ال عنه -قال :قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-أيها الناس إن ال طيب ل يقبل إل طيبا(...Sمسلمت -أن يؤدي ذلك العمل بإتقان وإحسان؛ وعلى الوجه الطلوب منه شرعا SوعرفاS؛ وذلك أن ال قد طلب من::ا
الحسان ف كل شيء؛ فعن شداد بن أوس قال :ثنتان حفظتهما عن رسول ال -صلى ال عليه وسلم -قال) :إن
ال كتب الحسان على كل شيء(...مسلم -وعن عائشة أن رسول ال قال) :إن ال -عز وجل -يب إذا عم::ل
أحدكم عمل Sأن

يتقنه(الطبان.

ث -أن يراعى فيه الضوابط الشرعية ،فيجتنب فيه الغش ،والظلم ،والفحش ،واليانة؛ فعن أب هريرة :أن رسول
ال -صلى ال عليه وسلم -قال ...) :ومن غشنا فليس منا(مسلم -وقال ال -تعال} :-و\اج^ت\̀نبYوا ق[و^ل[

الز³و̀ر{الج-
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ج -أن ل يشغله ذلك عن ما فرض ال عليه من أداء الصلوات ،وما أوجب ال عليه؛ قال ال –تعال} :-ي\ا أ[ي³ه\ا
ال_ذ]ين\ آم\نYوا ل[ا تYل̀Zهكxم^ أ[م^و\الxكxم^ و\ل[ا أ[و^ل[ادYكxم^ ع\ن ذ]ك̀Zر الل_ه] و\م\ن ي\فZع\ل Zذ[ل]ك\ ف[أxو^ل[ئ]ك\ هYمY

الZخ\اس]رYون[{النافقون09-

فلنتق ال  -عباد ال  -جيعا ،Sولنجعل من الياة مطة للتزود إل السفر إل ال-تعال ،-ولنواصل العبادة ل ف كل
زمان ومكان.حت نلقاه فنفوزبرضاه
وال نسأل أن يوفقنا لطاعته ،وأن ينبنا معصيته ..ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب
ربنا أفرغ علينا صبا Sوثبت أقدامنا وانصرنا على القوم

الكافرين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسلم على الرسلي ،والمد ل رب

العالي.

النار.

