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٢-علة وجود اإلنسان  -مقومات التكلیف: العبادة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢-علة وجود اإلنسان  -مقومات التكلیف: العبادة  - ٠٢الدرس :  -العقیدة واإلعجاز 

١٥-٠٤-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما 

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، وا

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، 

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  العبادة:

  

  العبادةُ ھي علّةُ وجوِد اإلنسان: – ١

  قیدة و اإلعجاز، وموضوع الدرس الیوم، العبادة.أیھا اإلخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس الع

العبادة علة وجودنا على وجھ األرض، فلو أن طالباً سافر إلى بلد غربي لینال درجة الدكتوراه لیس لھ 

في ھذا البلد من ھدف إال ھذه الشھادة، نقول لھ: إن علة وجودك في ھذا البلد نیل الدكتوراه، وأّي شيء 

  ھدفھ فھو مشروع، وأي شيء یصرفھ عن ھذا الھدف فھو غیر مشروع. في ھذا البلد یقربھ من

  اختیار الوسائل المشروعة لتحقیق الھدف المشروع: – ٢

  

فإذا علمت أن العبادة علة وجودك على وجھ 

األرض، وھذا ھو الھدف الكبیر، إذاً یجب أن 

تختار من جزئیات حیاتك، ومن معطیات بیئتك 

ھذا ھو النجاح كل ما لھ عالقة بھذا الھدف، و

النجاح، وھذا ھو الفالح كل الفالح، وھذا ھو 

الفوز كل الفوز، علة وجودك أن تعبد هللا، كما 

  أن الطالب علة وجوده أن ینال ھذه الدرجة.

حینما تتضح األھداف تتضح الوسائل، وإذا 

رفون أھدافھم إطالقاً أبلغتكم مع األسف الشدید أن سبعة وتسعین بالمئة من الشباب في بالد نامیة ال یع
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یعیش ھكذا بحكم وجوده بحكم الصوارف والمغریات والدوافع، لذلك ال شيء یعلو عن أن تعرف سر 

وجودك، وغایة وجودك، أو ال شيء یعلو عن أن تعرف عن علة وجودك، لقد أخبرنا القرآن الكریم بأن 

  قال تعالى: علة وجودنا أن نعبده، الدلیل، ولوال الدلیل لقال من شاء ما شاء،

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن (   ) ﴾٥٦﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  [ سورة الذاریات ]

  المفھوم الواسُع للعبادة: – ٣

ً جداً، وھذه  ً موسعا ً جداً، وھذه ھي الطامة الكبرى، وقد تفھم فھما ً ضیقا لكن كلمة عبادة قد تفھم فھما

  البطولة.

  سمى سیارة، قال تعالى:مثالً: أي شيء یسیر ی

  ) ﴾١٩﴿َوَجاَءْت َسیَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِرَدُھْم فَأَْدلَى َدْلَوهُ قَاَل یَا بُْشَرى َھذَا ُغَالٌم (

  [ سورة یوسف ]

  

أّي شيء یسیر بالمفھوم الواسع لكلمة سیارة، 

أّي شيء یسیر، بالمفھوم الضیق المركبة التي 

انفجاري تتحرك على عجالت بقوة من محرك 

فیھ وقود سائل، فإذا فھم المسلمون العبادة على 

أنھا صالة وصیام، وحج وزكاة، والنطق 

بالشھادة، لیس غیر، ابتعدوا بُعد األرض عن 

السماء عن فھم حقیقة دینھم، ألن اإلسالم كما 

  قال علیھ الصالة والسالم:

  (( بُنَِي اإلسالُم َعلَى َخْمٍس ))

  [ البخاري عن ابن عمر ]

اإلسالم شيء، واألركان الخمس شيء آخر، األركان دعائم، اإلسالم بناء، منھج، مجموعة قیم أخالقیة، 

  منظومة مبادئ، سلسلة أوامر، مجموعة نواه، ھذا ھو اإلسالم، اإلسالم منھج تفصیلي.

د ؛ في كسب مالك، في إنفاق وصدقوا أیھا اإلخوة، وال أبالغ إن قلت: إنھ یقترب من خمسمئة ألف بن

مالك، في زواجك، في طالقك، في تربیة أوالدك، في تعاملك مع الناس، مع َمن ھم أقوى منك، مع َمن 

ھم أضعف منك، مع َمن ھم في مستواك، في حلك، في ترحالك، في سفرك، في حضرك، في فقرك، في 
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مسلمون إلى خمس عبادات غناك في حالة السلم في حالة الحرب منھج تفصیلي فكیف ضغطھ ال

  ؟شعائریة

  الدین لیس في المسجد !!! – ٤

ً موسعاً، ما لم  كیف أصبح اإلسالم، ھو الذي یصلي فقط ؟ ھنا الطامة الكبرى، ما لم نفھم العبادة فھما

نفھمھا منھجاً مفصالً، ما لم نفھمھا فضالً عن الشعائریة افعل وال تفعل، فنحن بعیدون عن حقیقة الدین، 

ً وأبداً الطرف اآلخر یریدون أن یحصروا الدین في المسجد فقط، أنت ھنا مسلم، لكنك خارج ودائ ما

المسجد تأكل وتشرب، وتلتقي وتحتفل، وتمارس كل الشھوات، وتقیم كل الحفالت التي ترضي والتي ال 

ت في ترضي، اإلسالم في المسجد، الذي أقولھ بالعكس: أنت في المسجد تأخذ تعلیمات الصانع، وأن

المسجد تقبض الثمن، إن حضرت مجلس علم، أن تتلقى تعلیمات الصانع، أما إذا دخلت لتصلي یتجلى 

هللا علیك في المسجد، فیمنحك الرضا، یمنحك الحكمة، یمنحك القرب، یمنحك السعادة، یمنحك األمن، 

، دینك في غرفة المسجد لتلقي التعلیمات، والمسجد لقطف الثمرة، دینك في مكتبك، دینك في عیادتك

العملیات، دینك في مكتب المحامي، دینك في زراعة األرض، ھل تستخدم الھرمونات المسرطنة ؟ دینك 

في وظیفتك، ھل تضع العصي في العجالت أمام المواطنین لتبتز أموالھم، أم تقدم لھم خدمة، وھم دافعوا 

في كسب مالك، دینك في إنفاق الضرائب، دینك في عملك، دینك في بیتك، دینك في حفالتك، دینك 

  مالك، الدین النصیحة، الطامة الكبرى أن نفھم العبادة مفھوماً ضیقاً، أن نقصرھا على الصالة والصیام.

 ُ ِّ َصلَّى �َّ النبي علیھ الصالة والسالم سأل أصحابھ الكرام: من ھو المفلس ؟ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعْن النَّبِي

  اَل:َعلَْیِھ َوَسلََّم قَ 

ِ َمْن َال لَھُ ِدْرَھَم َوَال ِدینَاَر َوَال  َمتَاَع، قَاَل: (( أتَْدُروَن َمْن اْلُمْفِلُس ؟ قَالُوا: اْلُمْفِلُس فِینَا یَا َرُسوَل �َّ

تِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْن یَأْتِي بَِصَالٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة، َویَأْتِي قَْد َشتَ  َم ِعْرَض َھَذا، َوقََذَف َھَذا، اْلُمْفِلُس ِمْن أُمَّ

َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن  َوأََكَل َماَل َھَذا، َوَضَرَب َھَذا، فَیُْقعَُد فَیَْقتَصُّ َھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ َوَھَذا ِمْن َحَسنَاتِِھ، فَِإْن فَنِیَتْ 

  ِرَح فِي النَّاِر ))یُْقَضى َما َعلَْیِھ أُِخَذ ِمْن َخَطایَاُھْم، فَُطِرَح َعلَْیِھ، ثُمَّ طُ 

  [ مسلم، الترمذي ]

أیھا اإلخوة، علة وجودك في الدنیا العبادة، علة وجودك في الدنیا أن تعرف هللا، وأن تعرف منھجھ، بل 

أن تعرف هللا معرفة تدفعك إلى تطبیق أمره، وأن تعرف اآلخرة معرفة تمنعك ِمن أن تؤذي مخلوقاً كائناً 

اك هللا الدار اآلخرة، أن توظف مالك وعملك، ووقتك وخبرتك، وقدراتك من كان، وأن تبتغي فیما آت

  ومھاراتك في سبیل هللا عز وجل.

  العبادة مفھوم واسع جداً، وأسأل هللا جل جاللھ أن یمكنني في ھذا الدرس أن أوضح العبادة.
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  ما معنى العبادة:

  

أیھا اإلخوة الكرام، من التعاریف الجامعة 

ھا: طاعة، فالذي ال یطیع هللا المانعة للعبادة أن

  ال یعبده، بشكل مختصر العبادة الطاعة.

نحن في حیاتنا لیس ھناك إعجاب سلبي في 

اإلسالم، ما شاء هللا دین رائع، دین حضاري، 

  دین الفطرة، لكنك ال تطبقھ.

أحب شاب فتاة في بالد الغرب، فاستأذن والده 

 بالزواج منھا، فأقام علیھ الدنیا، وتوعده أن

یتبرأ منھ، ماذا یفعل ؟ بعد شھر عرض علیھ شیئاً، یا أبت، لو أنھا أسلمت فجاء الجواب إیجابیاً، قال لھ: 

ً باللغة اإلنكلیزیة  ال مانع، اختل توازن ھذا الشاب من الفرح، فانطلق إلى المكتبة، واشترى لھا كتبا

ھا، أعطاھا الكتب، لكنھا ذكیة جداً، لتقرأھا، وتستوعب اإلسالم كي تسلم، ثم یوافق أبوه على الزواج من

طلبت منھ إجازة أربعة أشھر كي تقرأ الكتب بھدوء، وبعیداً عن ضغوطاتھ وعن تمنیاتھ، ومرت علیھ 

ھذه اإلجازة كأربع سنوات، عّد الوقت بالدقائق والثواني، فلما انقضت ھذه األشھر األربعة اتصل بھا، 

قالت لھ: لقد أسلمت، إذاً: حقق الھدف، لكنھا قالت كلمة ثانیة، وسمع منھا كلمة اختل لھا توازنھ فرحاً، 

  قالت: ولكنني لن أتزوجك، ألنك بحسب ما قرأت لست مسلماً.

وهللا ال أبالغ، وهللا ال أبالغ، وهللا ال أبالغ، ھذا معظم حال المسلمین، والده مسلم، أمھ مسلمة، یصلي، 

مالھ، وقضاء أوقات فراغھ، وھوایاتھ، ولھوه، ولعبھ،  یحج، أما في بیتھ، وعملھ، وكسب مالھ، وإنفاق

ومبادئھ، وقیمھ، وطموحاتھ، وتمنیاتھ لیس مسلماً، لذلك ھان أمر هللا على المسلمین فھانوا على هللا، قال 

  تعالى:

َالةَ َواتَّبَعُوا الشََّھَواِت فََسْوَف یَْلقَْوَن َغیّاً (   )﴾٥٩﴿فََخلََف ِمْن بَْعِدِھْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

  [ سورة مریم ]

  ملخص العبادة:

العبادة طاعة، طاعة طوعیة، وما من إنسان إال ویطیع القوي طاعة قسریة، ھل تسمى الطاعة القسریة 

ة، هللا عز وجل أرادنا أن نأتي إلیھ طائعین بمبادرة منا، أن نأتیھ محبین، عبادة ؟ مستحیل، طاعة طوعی

  قال تعالى:
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  ) ﴾٢٥٦﴿َال إِْكَراَه فِي الِدّیِن (

  [ سورة البقرة ]

  ) ﴾٢٩﴿فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر(

  [ سورة الكھف]

ا َشاِكراً وَ  ا َكفُوراً (إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ   )﴾٣إِمَّ

  [ سورة اإلنسان ]

  )﴾١٤٨﴿َوِلُكٍلّ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَوِلّیَھا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت (

  [ سورة البقرة ]

ً باكراً،  ً أن تقتنع أنك إذا نظمت وقتك، ونمت باكراً، واستیقظت صباحا طاعة طوعیة، ال یكفي أحیانا

ودرست فالساعات الصباحیة تعدل أضعاف ما في النھار، فنمت باكراً وفق السنة، واستیقظت باكراً وفق 

بمحبة قلبیة، ما عبد  السنة، وتبتغي أنت أن تحرز الدرجة األولى في االمتحان، طاعة طوعیة، ممزوجة

هللا من أحبھ، ولم یطعھ، كما أنھ ما عبد هللا من أحبھ، ولم یطعھ، وال من أطاعھ، ولم یحبھ، طاعة 

  طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة.

قال بعض العلماء: العبادة غایة الخضوع وغایة الحب، غایة االستسالم، طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة 

، تفضي إلى سعادة أبدیة، فیھا جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة

جمالي، الجانب السلوكي ھو األصل، ال یمكن أن نقطف من الدین شیئاً إن لم نستقم على أمر هللا، وإذا 

شئت فقل: یمكن أن یضغط الدین كلھ بكلمة واحدة، ھي االستقامة، كما یمكن أن تضغط التجارة كلھا 

  أال وھي الربح، فإن لم تربح فلست تاجراً، وإن لم تستقم فلست دیناً.بكلمة واحدة، 

ھناك إسالم فلكلوري، وخلفیة إسالمیة، وأرضیة إسالمیة، ونزعة إسالمیة، واھتمامات إسالمیة، 

وأقواس إسالمیة، وفي زخرفة إسالمیة، ورسم إسالمي، وطموحات إسالمیة، وثقافة إسالمیة، وآالف 

لكنھا شيء، واإلسالم شيء آخر، ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة  األشیاء اإلسالمیة،

  اإلسالم.

إذاً: مركز الثقل ثالثة خطوط، اللون األحمر على كلمة سلوك، طاعة طوعیة، أساسھا معرفة یقینیة، 

حرف عریض، حرف أسود، حرف أحمر، التركیز على كلمة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، 

  ا معرفة یقینیة.أساسھ
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  زعم المنجم والطبیب كالھما ال تبعث األموات قلت إلیكمـا

  إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار علیكما

***  

ً كفروا، أھل األرض ستة آالف  لیس ھذا ھو اإلیمان، اإلیمان معرفة یقینیة، لو أن أھل األرض جمیعا

ون عدا واحد كفروا فأنت ال تكفر یقیناً، في كل خلیة في ملیون، وأنت واحد منھم، لو أن ستة آالف ملی

جسمك، وفي كل قطرة، في دمك تجد اإلیمان، اإلیمان با� موجودا وواحدا وكامال، اإلیمان بأسماء هللا 

الحسنى، وصفاتھ الفضلى، اإلیمان بالیوم اآلخر، اإلیمان بالمالئكة، اإلیمان بالكتب، اإلیمان بالنبیین، 

  لقدر خیره وشره من هللا تعالى.اإلیمان با

أیھا اإلخوة، أساسھا معرفة یقینیة، لكن ما سمعت إنساناً نام مساًء استیقظ ومعھ دكتوراه، یقول لك: ثالثا 

وثالثین سنة لم أعرف الراحة، ولم أعرف النوم، ولم أعرف لقاء مع صدیق، ولم أعرف نزھة، حتى 

دون شيء، صار بحرف الدال، ثالث وثالثون سنة أضیف إلى اسمھ حرف دال، كان یكتب اسمھ من 

دراسة، اإلنسان یتوھم أنھ مؤمن، متى حضرت درس علم ؟ متى اقتنیت كتاباً ؟ متى قرأت كتاباً ؟ متى 

قرأت القرآن الكریم ؟ متى قرأت السنة ؟ متى فكرت ماذا یأمرك هللا ؟ متى قلت لماذا أنا في الدنیا ؟ ما 

؟ متى تأملت؟ متى تفكرت ؟ متى قرأت ؟ متى التحقت بمسجد ؟ متى سر وجودي، ما غایة وجودي 

حضرت درساً ؟ أنا مؤمن إیماني أقوى من إیمانك، وھو غارق في المعاصي واآلثام، سبحان هللا !!! كل 

حرفة لھا اختصاصیون، كل حرفة لھا أرباب، لھا خبراء، إال أن الدین عند عامة الناس كأنھ كأل مشاع، 

  دث في الدین على مزاجھ، ھذه ما قنعت بھا، من أنت ؟كل إنسان یتح

  یقولون ھذا عندنا غیر جائز فمن أنتم حتى یكون لكم عندُ 

***  

أحیانا تكون في وزارة الخارجیة، وفیھا مستخدم یقول لك: عیّنا فالنًا سفیراً، َمن أنت حتى تعینھ سفیر ؟ 

  فیأخذ مرتبة الوزیر، عیناه سفیرا.

العبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، اسأل نفسك: ھل  فلذلك أیھا اإلخوة،

التزمت بدرس علم ؟ ھل قرأت كتاباً وانتفعت منھ ؟ ھل لخصتھ ؟ ھل نقلت كلمة حق لآلخرین ؟ تسبقھا 

إلى أن معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، حاجتك إلى الجمال أساسیة، أنت بحاجة إلى أن تكون سعیداً 

تحیى حیاة جمیلة، إلى أن تتصل با�، إلى أن تكون في جنة عرضھا السماوات واألرض، لذلك ھؤالء 

  الذین استحبوا الحیاة الدنیا على اآلخرة تحركوا بدافع من حبھم للجمال في وقت غیر مناسب.
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  نحن في دار عمل وتعب ال دار تنعم ورفاه:

اویة قائمة، والجو أمیل للبرودة، والوظائف كثیرة، والسبورة الطالب في مدرسة، المقعد من خشب، والز

ممتلئة، والمدرس یتكلم، ھذا مكان دراسة، ھذا مكان طلب علم، ھذا مكان تحصیل، ھذا مكان تقشف، 

  ھذا مكان أن تكون أمیل إلى الجوع، ألن البطنة تذھب الفطنة.

ً في الدرس أراد أن یكون لھ مقعد وثیر كمقاعد الطائرات، یصبح سریراً، وأمامھ  لو أن طالبا

المشروبات، القھوة، والشاي، والموالح، والفواكھ، وبعض األلعاب، ورادیو صغیر، وشاشة صغیرة، 

یرید أن یترفھ، ھذا لیس مكان ترفھ، ھذا مكان عمل، لكن بعد أن تأخذ الدكتوراه تترفع، تنشئ غرفة 

  ة، ومنظرا طبیعیا.خاصة، مكتبًا خاًصا، غرفة استقبال، غرفة نوم مریح

نحن في دار عمل، ولسنا في دار أمل، نحن في دار تكلیف، ولسنا في دار تشریف، نحن في دار 

مسؤولیة، نحن في دار ھي إعداد لدار أبدیة، یا لیتني قدمت لحیاتي، إن ھذه الدنیا دار التواء ال دار 

من عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن استواء، ال تستقیم ألحد لحكمة بالغة، ومنزل ترح ال منزل فرح، ف

لشقاء، ألن الرخاء مؤقت، والشقاء مؤقت، قد جعلھا هللا دار بلوى، وجعل اآلخرة دار عقبى، فجعل بالء 

  الدنیا لعطاء اآلخرة سبباً، وجعل عطاء اآلخرة من بلوى عوضا، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي.

ا بَعََث بِِھ إِلَى اْلیََمِن قَاَل:ورد في بعض الحدیث َعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل أَ  ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَمَّ   نَّ َرُسوَل �َّ

ِ لَْیُسوا بِاْلُمتَنَِعِّمیَن ))   (( إِیَّاَك َوالتَّنَعَُّم، فَِإنَّ ِعبَاَد �َّ

  (مسند اإلمام أحمد)

وسك مع أھلك، لكن القصد إرضاء هللا، قد تتنعم، وقد تسر، إْن في شراء بیتك، أو في زواج، أو في جل

القصد تحقیق ھدف، إلھي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي، هللا عز وجل ال یضّن علي بالتنعم، تتنعم 

  دون أن تجعلھ ھدفاً وحیداً.

مشكلة الناس الیوم أنھم یجعلون التنعم ھدفاً وحیداً، واسألوا الفالسفة حینما تتخذ اللذة ھدفاً، فإنھا تنقلب 

ألم، لذلك خذ من الدنیا ما شئت، وخذ بقدرھا ھماً، ومن أخذ من الدنیا فوق ما یكفیھ أخذ من حتفھ،  إلى

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ِ َصلَّى �َّ ِ ْبِن ِمْحَصٍن اْلَخْطِميِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ   وھو ال یشعر، َعْن عبِد �َّ

ْنیَا ))(( َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسرْ    بِِھ، ُمعَافًى فِي َجَسِدِه، ِعْنَدهُ قُوُت یَْوِمِھ، فََكأَنََّما ِحیَزْت لَھُ الدُّ

  [ الترمذي ]
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سأل ملك وزیره قال لھ: َمن الملك ؟ قال: أنت 

یا سیدي، لیس ھناك ملك إال أنت ملك قال لھ: 

ال ملك الملك رجل ال نعرفھ ملك، وال یعرفنا 

ك وزوجة ترضیھ، ملك لھ بیت یأویھ، ومل

ورزق یكفیھ، إنھ إن عرفنا جھد في إرضائنا، 

  وإنا إن عرفناه جھدنا في إحراجھ، لذلك:

  

  

  ْنیَا ))(( َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسْربِِھ، ُمعَافًى فِي َجَسِدِه، ِعْنَدهُ قُوُت یَْوِمِھ، فََكأَنََّما ِحیَزْت لَھُ الدُّ 

  بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.العبادة طاعة طوعیة، ممزوجة 

  أیھا اإلخوة الكرام، في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة اآلخرة الدلیل، قال تعالى:

فََھا لَُھْم (   ) ﴾٦﴿َویُْدِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

  [ سورة محمد ]

  لذلك قال بعض العلماء الشعراء: إنھا جنةٌ في الدنیا، وذاقوا بعضھا، إنھا جنة القرب،

  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه لمـــا ولیت عنا لغیرنا

  و لو سمعت أذناك حسن خطـابنا خلعت عنا ثیاب العجب وجئتنا

  و لو ذقت من طـعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتیالً بحبنا

  او لو نسمـت من قربنا لك نسمة لمت غریباً واشتیاقاً بقربنــ

  ولو الح من أنوارنا لك الئــح تــركت جمیع الكائنات ألجلنا

***  

أیھا اإلخوة، الحاجة إلى الجمال أساسیة في اإلنسان، والدین أول ثمراتھ السعادة، لذلك في قلب المؤمن 

وزع على أھل بلد لكفاھم، في قلب المؤمن من األمن ما لو وزع على أھل بلد   من السعادة ما لو

النفس فراغ ال یملؤه المال، وال الزواج، وال المرأة، وال المنصب، وال المتع، ال یملؤه إال  لطمأنھم، في

اإلیمان، وھذا الذي یبحث عنھ اإلنسان في وقت متأخر في حیاتھ، وكان یتمنى أن یبحث عنھ في وقت 

  مبكر من حیاتھ.
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  أقسام العبادة:

  

  العبادة الشعائریة: – ١

  أیھا اإلخوة الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، أن العبادة تقسم إلى عبادة شعائریة وإلى عبادة تعاملیة.

  العبادة الشعائریة:

  الصالة: تقف تقرأ الفاتحة، وبعض القرآن الكریم، وترفع، وتسجد، وتقعد وتسلم.

  هللا منھ أیضاً. الصیام: تدع الطعام والشراب من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والذي منعك

  الحج: تقصد مكة بیت هللا الحرام، وتطوف، وتسعى، وتقف في عرفات، وتؤدي مناسك الحج.

  الزكاة: تدفع زكاة مالك.

  النطق بالشھادة: تقول: أشھد أن ال إلھ إال هللا، ھذه عبادات شعائریة.

  العبادة التعاملیة: – ٢

، شاھُدھا الكبیر أن النجاشي ملك الحبشة سأل لكن الحجم األكبر واألخطر ھو العبادات التعاملیة

  المسلمین الذین ھاجروا إلیھ، وفي مقدمتھم سیدنا جعفر، قال لھ: حدثني عن اإلسالم، قال أیھا الملك:

فََواِحَش، َونَْقَطُع اْألَْرَحاَم، (( أَیَُّھا اْلَمِلُك، ُكنَّا قَْوًما أَْھَل َجاِھِلیٍَّة، نَْعبُُد اْألَْصنَاَم، َونَأُْكُل اْلَمْیتَةَ، َونَأْتِي الْ 

ُ إِلَْینَا َرُسوًال مِ  ِعیَف، فَُكنَّا َعلَى ذَِلَك َحتَّى بَعََث �َّ نَّا، نَْعِرُف نََسبَھُ َونُِسيُء اْلِجَواَر، یَأُْكُل اْلقَِويُّ ِمنَّا الضَّ

ِ ِلنُوَ  َدهُ، َونَْعبَُدهُ، َونَْخلََع َما ُكنَّا نَْعبُُد نَْحُن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوِصْدقَھُ، َوأََمانَتَھُ َوَعفَافَھُ، فََدَعانَا إِلَى �َّ ِحّ

ِحِم، َوُحْسِن اْلِجَوارِ  ، َواْلَكِفّ َعْن اْلِحَجاَرِة َواْألَْوثَاِن، َوأََمَرنَا بِِصْدِق اْلَحِدیِث، َوأََداِء اْألََمانَِة، َوِصلَِة الرَّ

وِر، َوأَْكِل َماَل اْلیَتِیِم، َوقَْذِف اْلُمْحَصنَِة...))اْلَمَحاِرِم َوالِدّمَ    اِء، َونََھانَا َعْن اْلفََواِحِش، َوقَْوِل الزُّ

  [ أحمد ]

  حقیقة العبادة التعاملیة:

  العبادة الشعائریة قیم أخالقیة، أو انضباط أوالً، وفعل للخیرات ثانیاً.

مة سلبیة، والعمل الصالح إیجابي، العبادة الشعائریة أن العبادة التعاملیة استقامة وعمل صالح، االستقا

تصلي، وأن تصوم، وأن تحج، والعبادة التعاملیة أال تكذب، وأال تأخذ ما لیس لك، وأال تعتدي على 

  إنسان ال مادیاً وال معنویاً، وال من أي نوع من أنواع االعتداء.

ن العبادة ھي العبادة الشعائریة فقط، فإذا المشكلة الكبرى، والطامة الكبرى أن المسلمین توھموا أ

  وصلى، وصام، وحج، وزكى أدى كل شيء، ووقف عند ھذا الحد.
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  العبادة الشعائریة لن تقطف ثمارھا إال إذا صحت العبادة التعاملیة:

وأخطر ما في ھذا الدرس أن العبادات الشعائریة ال تقبل وال تصح إال إذا صحت العبادات التعاملیة، 

  ي بالدلیل، ولوال الدلیل لقال من شاء ما شاء.طالبون

  الصالة:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَاَل:   َعْن ثَْوبَاَن َعْن النَّبِيِّ َصلَّى �َّ

تِي یَأْتُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة بَِحَسنَاٍت أَْمثَاِل ِجبَاِل تَِھاَمةَ بِیًضا، فَیَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ (( َألَْعلََمنَّ أَْقَواًما ِمْن أُمَّ ْجعَلَُھا �َّ

ِ، ِصْفُھْم لَنَا، َجِلِّھْم لَنَا، أَْن َال نَُكوَن ِمْنُھْم َونَْحنُ  َال نَْعلَُم، قَاَل: أََما  َھبَاًء َمْنثُوًرا، قَاَل ثَْوبَاُن: یَا َرُسوَل �َّ

ِ إِنَُّھْم إِْخَوانُُكْم، َوِمْن ِجْلَدتُِكْم، َویَأُْخذُوَن ِمْن اللَّیْ  ِل َكَما تَأُْخذُوَن، َولَِكنَُّھْم أَْقَواٌم إَِذا َخلَْوا بَِمَحاِرِم �َّ

  اْنتََھُكوَھا ))

  [ ابن ماجھ ]

  العبادات الشعائریة في أعلى درجة.

  

ثمة طرفة إلنسان من تركیا عنده ولیمة، 

اشترى كمیة من اللحم كبیرة، وعنده قِط أكل 

لعوام أوراًدا، ھذا اللحم، والقط لھ خریر یسمیھ ا

فھذا التركي نظر إلى ھذا القط، كاد یتمیز من 

  الغیظ، قال لھ: أوراد شوك أمنات یوك.

ھذه المشكلة، إمام مسجد معین في مدینة لندن، 

نقل إلى بلدة في ظاھر لندن إلى مانشیستر، 

والقصة واقعیة، فاضطر أن یركب المركبة كل 

لى المركبة فأعطى السائق قطعة نقد كبیرة، ورّد لھ السائق یوم مع السائق نفسھ، في أحد المرات صعد إ

البقیة، عدھا فإذا ھي تزید عشرین بنساً عما یستحق، مسلم ورع یعرف الحقوق، فلما جلس في المقعد، 

قال: ال بد أن أؤدي الزیادة إلى السائق حینما أنزل، لكنھ استرخى قلیالً، وقال: إنھا شركة عمالقة، 

مبلغ یسیر، وأنا في أمّس الحاجة إلیھ، فال علي أن آخذه، ال تستعجلوا بالحكم على ھذا ودخلھا فلكي، وال

اإلمام، لكن لما أراد أن یغادر المركبة دون أن یشعر مّد یده إلى جیبھ، وأعطى السائق عشرین بنساً، 

یومین أن آتیك ابتسم السائق، قال لھ: ألست أنت إمام ھذا المسجد ؟ قال لھ: بلى، قال: حدثت نفسي قبل 

  في المسجد ألتعبد هللا عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إلیك.
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الذي أرسل لي ھذه الرسالة بالبرید اإللكتروني قال: ھذا اإلمام وقع مغشیًا علیھ، أغمي علیھ، ألنھ تصور 

ا رب، كدت أبیع عظم الجریمة التي كاد یقترفھا لو أبقى المبلغ في جیبھ، فلما صحا من غفوتھ قال: ی

  اإلسالم كلھ بعشرین بنساً .

وضعت یدي على مشكلة المسلمین یبیع دینھ بیمین كاذبة، یبیع دینھ بتصریح كاذب، یبیع دینھ باغتصاب 

  بیت، یبیع دینھ باغتصاب شركة، یبیع دینھ باعتداء على أعراض اآلخرین، وھو مسلم.

ً أرضیاً، فلذلك أیھا اإلخوة، الدین كلھ مجموع بكلمة استقا ً ومنتجا مة، وما لم نستقم یصبح الدین تراثا

وثقافة عامة وفلكلوراً، وعادات وتقالید، وھذا واقع المسلمین، والحقیقة المرة أفضل ألف َمرة من الوھم 

  المریح.

تِي یَأْتُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة بَِحَسنَاٍت أَْمثَاِل ِجبَ  ُ َعزَّ ((... َألَْعلََمنَّ أَْقَواًما ِمْن أُمَّ اِل تَِھاَمةَ بِیًضا، فَیَْجعَلَُھا �َّ

ِ، ِصْفُھْم لَنَا، َجِلِّھْم لَنَا، أَْن َال نَُكوَن ِمْنُھْم  َونَْحُن َال نَْعلَُم، َوَجلَّ َھبَاًء َمْنثُوًرا، قَاَل ثَْوبَاُن: یَا َرُسوَل �َّ

، َویَأُْخذُوَن ِمْن اللَّْیِل َكَما تَأُْخذُوَن، َولَِكنَُّھْم أَْقَواٌم إَِذا َخلَْوا بَِمَحاِرِم قَاَل: أََما إِنَُّھْم إِْخَوانُُكْم، َوِمْن ِجْلَدتُِكمْ 

ِ اْنتََھُكوَھا )) َّ�  
  الصوم:

ِ َحاَجةٌ فِي أَْن یََدَع َطعَاَمھُ َوَشَرابَھُ )) وِر َواْلعََمَل بِِھ فَلَْیَس ِ�َّ   (( َمْن لَْم یََدْع قَْوَل الزُّ

  خاري، الترمذي أبو داود، ابن ماجھ، أحمد ][ الب

صائم لیس لھ من صیامھ إال الجوع والعطش، أول فقرة انتھت الصالة، الفقرة الثانیة انتھى  ُربَّ و

  الصیام.

  الفقرة الثالثة:

  الحج:

َمن حج بمال حرام، و وضع رجلھ في الركاب، و قال: لبیك اللھم لبیك، ینادى أن ال لبیك، و ال سعدیك، 

  و حجك مردود علیك.

  انتھى الحج.

  الزكاة:

  بقیت الزكاة، قال تعالى:

  )﴾٥٣﴿قُْل أَْنِفقُوا َطْوعاً أَْو َكْرھاً لَْن یُتَقَبََّل ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكْنتُْم قَْوماً فَاِسِقیَن (

  ]٥٣[ سورة التوبة: اآلیة 

  الشھادتان:

  بقي النطق بالشھادة: قال علیھ الصالة والسالم:
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  تحجزه عن محارم هللا )) (( من قال: ال إلھ إال هللا بحقھا دخل الجنة، قیل: وما حقھا ؟ قال: أن

  [ ورد في األثر ]

إذاً: العبادات الشعائریة، ومنھا الصالة والصیام، والحج والزكاة، والنطق بالشھادة ال تقبل وال تصح إال 

  إذا صحت العبادات التعاملیة.

  أحذر ما یكون بینك وبین أخیك من حقوق:

  ما معنى قولھ تعالى:

  ) ﴾١٠ُكْم (﴿ِلیَْغِفَر لَُكْم ِمْن ذُنُوبِ 

  [ سورة إبراھیم ]

من للتبعیض، یعني یغفر لكم بعض ذنوبكم، أي ذنب یغفر ؟ ما كان بینك وبین هللا فقط، أما الذنب الذي 

بینك وبین الناس ھذا ال یغفر إال باألداء أو بالمسامحة، لذلك یتوھم معظم المسلمین أنھم إذا صاموا 

ً واحتساباً، وإذا قاموا رمض ً غفر هللا لھم ما تقدم من ذنبھم، وقد أجمع رمضان إیمانا ً واحتسابا ان إیمانا

العلماء على أن هللا یغفر لھم الذنوب التي بینھ وبینھم فقط، أما الذنوب التي بینھم وبین العباد فال تغفر إال 

باألداء والمسامحة، ألن حقوق هللا عز وجل مبنیة على المسامحة، بینما حقوق العباد مبنیة على 

  مشاححة.ال

ومعظم المسلمین یتوھمون أنھم إذا حجوا بیت هللا الحرام رجعوا من ذنوبھم كیوم ولدتھم أمھاتھم، أیضاً 

  الذنوب التي بینھم وبین هللا تغفر في الحج، أما التي بینھم وبین الناس فال تغفر.

 ؟ والجود بالنفس أیھا اإلخوة، ھل من عمل أعظم على اإلطالق من أن یقدم اإلنسان حیاتھ في سبیل هللا

أقصى غایة الجود، ھل من عمل على اإلطالق یرقى إلى أن یقدم اإلنسان نفسھ في سبیل هللا ؟ اسمعوا 

  قول النبي علیھ الصالة والسالم:

ْیَن ))   (( یُْغفَُر ِللشَِّھیِد ُكلُّ َذْنٍب إِالَّ الدَّ

  [ مسلم، أحمد ]

  َعْن َجابٍِر قَاَل:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَُصِلّي عَ (( تُُوفَِّي َرُجٌل فَ  ِ َصلَّى �َّ لَْیِھ، غَسَّْلنَاهُ َوَحنَّْطنَاهُ، َوَكفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَْینَا بِِھ َرُسوَل �َّ

لَ  ُھَما أَبُو قَتَاَدةَ فَقُْلنَا: تَُصِلّي َعلَْیِھ، فََخَطا ُخًطى، ثُمَّ قَاَل: أََعلَْیِھ َدْیٌن ؟ قُْلنَا، ِدینَاَراِن، فَاْنَصَرَف فَتََحمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: أُ  ِ َصلَّى �َّ ، فَقَاَل َرُسوُل �َّ ینَاَراِن َعلَيَّ ِحقَّ اْلغَِریُم، َوبَِرَئ فَأَتَْینَاهُ، فَقَاَل أَبُو قَتَاَدةَ: الِدّ

ینَاَراِن ؟ فَقَاَل: إِنََّما َماَت أَْمِس،  ِمْنُھَما اْلَمیُِّت، قَاَل: نَعَْم، فََصلَّى َعلَْیِھ، ثُمَّ قَاَل بَْعَد َذِلكَ  بِیَْوٍم: َما فَعََل الِدّ
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ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى �َّ : اْآلَن بََرَدْت َعلَْیِھ قَاَل: فَعَاَد إِلَْیِھ ِمْن اْلغَِد، فَقَاَل: لَقَْد قََضْیتُُھَما، فَقَاَل َرُسوُل �َّ

  ِجْلُدهُ ))

  [ أحمد ]

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل:َعن َعائِشَ  ِ َصلَّى �َّ   ةَ قَالَْت: َسِمْعُت َرُسوَل �َّ

  ْمَرٍة قَطُّ ))(( لَیَأْتِیَنَّ َعلَى اْلقَاِضي اْلعَْدِل یَْوَم اْلِقیَاَمِة َساَعةٌ یَتََمنَّى أَنَّھُ لَْم یَْقِض بَْیَن اثْنَْیِن فِي تَ 

  [ أحمد ]

  اححة، وحقوق هللا مبنیة على المسامحة.حقوق العباد مبنیة على المش

أیھا اإلخوة، الحقیقة األولى في ھذا اللقاء الطیب العبادات الشعائریة ال تقبل وال تصح إال إذا صحت 

  العبادات التعاملیة.

  ال بد في االستقامة في المعاملة:

العبادات التعاملیة أن تكون صادقاً كفى، بھا خیانة أن تحدث أخاك بحدیث ھو لك بھ مصدق، وأنت لھ بھ 

  كاذب.

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ِ َصلَّى �َّ   المؤمن ال یكذب، فعَْن أَبِي أَُماَمةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

   اْلِخیَانَةَ َواْلَكِذَب ))(( یُْطبَُع اْلُمْؤِمُن َعلَى اْلِخَالِل ُكِلَّھا إِالَّ 

  [ أحمد ]

ً واألمانة لیست نسبیة بل حدیة بمعنى یستوي عند المؤمن التبر والتراب اللیرة والملیار  أن تكون أمینا

لیرة الحرام حرام، المؤمن أمین، المؤمن صادق، المؤمن عفیف، ال یعتدي على أعراض اآلخرین، وال 

م، المؤمن منصف، المؤمن متواضع، اإلیمان مجموعة قیم یطلق بصره في الحرام، المؤمن رحی

أخالقیة، إنما بعثت معلماً، إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق، اإلیمان ھو العطاء، ولیس األخذ، بطولتك 

  في أن تعطي، ال في أن تأخذ.

حیاة فأعطیت، ألف أحُدھم كتاباً عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأھداه إلیھ، قال: " یا من جئت ال

ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ، ورعیت قضیة اإلنسان، یا من زكیت سیادة العقل، ونھنھت غریزة 

القطیع، یا من ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع، فعشت واحداً بین الجمیع، یا من كانت الرحمة 

  مھجتك، والعدل شریعتك، والحب فطرتك، ومشكالت الناس عبادتك ".

یقة العبادة التعاملیة: أن تكون مستقیماً، أن تكون صادقاً، أمیناً، عفیفاً، عادالً، متواضعاً، حلیماً، حق

رحیماً، إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق، اإلیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في 

  اإلیمان.
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ابن عباس رضي هللا عنھما كان معتكفاً في  أیھا اإلخوة الكرام، األصل في العبادة التعاملیة لذلك سیدنا

ً ؟ قال: وهللا دیون لزمتني ما  ً قال لھ: مالي أراك كئیبا مسجد رسول هللا في رمضان لقي واحداً كئیبا

أطیق سدادھا، قال: لمن ؟ قال: لفالن، فقال ابن عباس: أتحب أن أكلمھ لك ؟ قال: إذا شئت، فقام ابن 

قائال: یا ابن عباس، أنسیت أنك معتكف ؟ قال: وهللا ما نسیت،  عباس من معتكفھ، لفت نظره رجل

ولكنني سمعت صاحب ھذا القبر، وأشار بیده إلى قبر النبي علیھ الصالة والسالم، والعھد بھ قریب، 

  ودمعت عیناه، وهللا ألن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ في مسجدي ھذا.

ب هللا كثیراً، فاستیقظت الساعة الرابعة صباحاً، وصلت قیام اللیل، وبكت، وقرأت أنا أقیس لو أن أماً تح

القرآن، وفي الساعة السادسة تعبت كثیراً، عندھا خمسة أوالد، قالت لھم: دبروا شأنكم، یا بني ونامت، 

لث ثیابھ الغرفة باردة، الطعام غیر موجود، أحد أوالدھا ما كتب وظیفة، والثاني ما حفظ الدرس، والثا

غیر نظیفة، والرابع حذاءه غیر نظیف، والخامس أخذ شطیرة ما لفھا بمادة عازلة، فانتقل الزیت إلى 

ً من معلمھ على ترك وظیفتھ، وھذا على ترك كتابھ،  الكتب، فلما ذھبوا إلى المدرسة، ھذا تلقى ضربا

قاسیاً، والغرفة باردة، وال أكل، أنا وھذا على عدم ھندامھ، وھذا على حذائھ، أوالدھا الخمسة تلقوا عقاباً 

أقول باجتھادي الشخصي، وأرجو أن أكون على صواب: إن ھذه األم لو استیقظت قبل طلوع الشمس 

بساعة، ودفأت الغرفة، وھیأت الطعام، وراقبت وظائف أوالدھا، وراقبت ھندامھم، وراقبت أدواتھم، 

ع فواكھ، وودعتھم إلى الباب، ولم تطمئن علیھم ھیأت لھم شطائر مرتبة محفوظة بأكیاس عازلة، مع قط

حتى ركبوا في السیارة، أنا أرى أن ھذه األم التي ما صلت قیام اللیل أقرب من هللا ملیون مرة عن 

األولى، ألن الثانیة عبدت ربھا فیما أقامھا، أقامھا أماً، ألن الثانیة عبدت ربھا العبادة التعاملیة، وأضافت 

  ئریة العبادة التعاملیة.إلى عبادتھا الشعا

العبادات التعاملیة فرض، فرض حتمي على كل مسلم، أنا أقول: أضیفوا إلى عبادتكم الشعائریة العبادات 

التعاملیة، وهللا سمعت صاحب ھذا القبر ألن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ 

  في مسجدي ھذا.

یة، والعبادات الشعائریة ال تقبل وال تصح إال إذا صحت العبادات عندنا عبادات شعائریة، وعبادات تعامل

ً أن یضیفوا إلى عباداتھم الشعائریة العبادات التعاملیة حتى  التعاملیة، والذي أتمناه على إخوتنا جمیعا

  یقطفوا ثمار اإلسالم.

 


