العبادة مفهومها ومبطلتا
المد ل الذي خل2ص قلوب عباده التقي من ظ(ل.م الشهوات ،وأخلص عقولم عن ظ(ل&م الشبهات .أحده حد من رأى آيات قدرته الباهرة ،وبراهي عظمته القاهرة ،وأشكره شكر
من اعترف بجده وكماله ،واغترف من بر جوده وأفضاله.
وأشهد أن ل إله إل ال فاطر الرضي والسماوات ،شهادة تقود قائلها إل النات  ،وأشهد أن سيدنا ممدا عبده ورسوله ،وحبيبه وخليله ،والبعوث إل كافة البيات ،باليات
العجزات ،والنعوت بأشرف اللل الزاكيات.
صلى ال عليه ،وعلى آله الئمة الداة ،وأصحابه الفضلء الثقات ،وعلى أتباعهم بإحسان ،وسلم كثيا.
ي2أيها ٱلذين ءامنوا +ٱت#ق,وا +ٱلله حق #تقاته ول تموتن #إ!ل وأنتم مسلمون

فأوصيكم ونفسي بتقوى ال .قال تعال:

]آل عمران[102:

"إن ال عز وجل أنعم على عباده ،وكل2فهم الشكر بقدر طاقتهم"
"لقد أدركت أقواما qوصحبت طوائف فما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ،ول يزنون على شيء أدبر ،وكانت ف أعينهم أهون من التراب الذي يطأون عليه ،وكانوا عاملي
بكتاب ربم وسنة نبيهم صلى ال عليه وسلم .كانوا إذا جن الليل قاموا على أقدامهم وافترشوا وجوههم وجرت دموعهم على خدودهم"

وقالت فاطمة بنت عبد اللك زوج أمي الؤمني عمر بن عبد العزيز -رحه ال :-ما رأيت أحدxا أكثر صلة ول صيامxا منه ،ول أحدxا أشد طرقqا منه ،كان يصلي العشاء ث يلس
يذكر ال حت تغلبه عيناه ث ينتبه .ولقد كان يكون على الفراش فيذكر الشيء من أمور الخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الاء ويلس~ يبكي ،فأطرح~ عليه اللحاف
ومن أحسن دينCا مم#ن أسلم وجهه لله وهو محس?ن> وات#بع ملة إ!براهيم حن!يف5ا وات#خذ الله إ!براهيم خليل5ا )(125
))وال إن لستغفر ال وأتوب إليه ف اليوم أكثر من سبعي مرة((
فيقال له :يا رسول ال ،تفعل هذا وقد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول)) :أفل أكون عبدا 5شكورا] ((5أخرجه البخاري ومسلم[
))أما وال إن لخشاكم ل وأتقاكم له ،لكن أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء فمن رغب عن سنت فليس من(( ]أخرجه البخاري[
"القلب ل ي‘صل(ح~ ول ي~فل•ح ،ول ينعم~ ول ي~سر ،ول يتد ول يضيق ،ول يسكن ول يطمئن؛ إل بعبادة ربه وحده ،ولو حص‹ل كل ما يرتد به من الخلوقات ,ل يطمئن ول يسكن ،إذ
فيه فقر ذات إل ربه بالفطرة فهو معبوده ومبوبه ومقصوده"
))إن ال قال :وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه(( ]أخرجه البخاري[
وما خلق+ت ٱل+ج!ن #وٱل?نس إ!ل ليعبدون

]ق[56:

))أل أخبكم بأفضل من درجة الصيام والصلة والصدقة ،قالوا :بلى يا رسول ال ,قال :إصلح ذات البي وفساد ذات البي الالقة((
))من عاد مريضا 5أو زار أخا 5له ف ال ناداه مناد{ :أن طبت وطاب مشاك وتبوأت من النة منزل((5
))بينما رجل يشي ف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر ال له فغفر له((
))عرضت علي أعمال أمت حسنها وسيئها فوجدت ف ماسن أعمالا الذى ياط عن الطريق((
ولو أشرك,وا +لحب!ط عنهم م#ا كانوا +يعمل,ون

))من عمل عمل 5ليس عليه أمرنا فهو رد((
))إن الفلس من أمت من يأت يوم القيامة بصلة وصيام وزكاة ،ويأت وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ،فيعطى هذا من حسناته وه……ذا
من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أ,خذ من خطاياهم فط,رحت عليه ث ط,رح ف النار((
)إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ال ل يرى با بأسا 5فيهوي با ف نار جهنم سبعي خريفا((5
))من ذا الذي يتأل علي أل أغفر لفلن ،فإن قد غفرت لفلن وأحبطت عمله((
))مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال :وال ل‘ني•ن هذا عن السلمي ل يؤذيهم ,فأ,دخل النة((
ق,ل +إ!ن صلتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب• ٱل+ع…2لمي

ل شر!يك له وب!ذ2لك أ,مرت وأنا +أو#ل ,ٱل+مسلمي

اللهم أنا نسألك فعل اليات وترك النكرات ،اللهم اغفر للمسلمي والسلمات واحفظهم ف أفراحهم من النكرات وبارك لم ف أوقاتم وأموالم وأولدهم واحفظهم من بي
أيديهم ومن خلفهم ،واحفظهم من نزغات الشيطان ياحي ياقيوم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ممد...

