
1 

حقیقة العبادة ، تعریفھا وأقسامھا ومستویاتھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة العبادة ، تعریفھا وأقسامھا ومستویاتھا - 1الدرس :  -الكلمة الطیبة 

2008 -09-01  

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد 

بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، األمین ، وعلى آل 

  وارَض عنا وعنھم یا رب العالمین .

  أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .

  آلداب :اإلسالم مثلث مقطع إلى أربعة أقسام ؛ العقائد و العبادات و المعامالت و ا

أیھا األخوة ، إن صّح أن اإلسالم مثلث ، مقطع إلى أربعة أقسام ، فالقسم األول ھو العقائد ، وأخطر ما 

في الدین العقیدة ، فإن صحت صّح العمل ، وإن فسدت فسد العمل ، والقسم الثاني العبادات ، والقسم 

  الثالث المعامالت ، والقسم الرابع اآلداب ، فما العبادات ؟

  عبادات أیھا األخوة ، حتى نفھما على حقیقتھا البّد من مثل :ال

: سأل : إلى أین أذھب ؟ نسألھ نحن إنسان سافر إلى بلد ، نزل في أحد الفنادق ، وفي صبیحة الیوم األول

ً اذھب إلى  لماذا أتیت إلى ھنا ؟ إن جئت طالب علم اذھب إلى المعاھد والجامعات ، وإن جئت سائحا

  متنزھات ، وإن جئت تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات .المقاصف وال

ماذا یعني ھذا الكالم ؟ یعني ھذا الكالم أنھ ال تصح حركتك في مكان ما إال إذا عرفت سّر وجودك ، 

وغایة وجودك ، لو أردنا أن نكبر ھذا المثل ، لماذا نحن في األرض ؟ ما سّر وجودنا ؟ وما غایة 

  وجودنا وغایة وجودنا تصح حركتنا . وجودنا ؟ إذا عرفنا سرّ 

  العبادةعلة وجودنا :

  لذلك لو فتحنا القرآن الكریم لقرأنا ھذه اآلیة :

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ( سورة الذاریات )
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، لعبادة أن تؤدي الصالة ، والصیامفعلة وجودنا العبادة ، العبادة بأوسع معانیھا ، قد یتوھم المسلمون أن ا

تفصیلي ، یبدأ من اشد  والحج ، والزكاة ، وانتھى كل شيء ، نقول لم ینتِھ كل شيء ، العبادة منھج

  العالقات خصوصیة ، یبدأ من فراش الزوجیة ، وینتھي بالعالقات الدولیة .

إذاً العبادة منھج تفصیلي من عند الخالق ، من عند الخبیر ، من عند العلیم ، من عند الرحیم ، من عند 

    القوي ، من عند الغني ، منھج جاءنا من وحي السماء .

  ین :معرفة هللا أصل الد

  لذلك حینما قال هللا عز وجل

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

من أدق تعریفات العبادة أنھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى 

  سعادة أبدیة .

فیھ كلیات ثالث ، فیھ كلیھ معرفیة ، فالذي  ھذا التعریف الدقیق ، الجامع ، المانع ، فیھ كتل ثالث ، أو

یعبد هللا البّد من أن یعرفھ ، ومعرفة هللا أصل الدین ، ھذا الكالم قالھ اإلمام علي رضي هللا عنھ ، البّد 

من أن تعرفھ ، تصلي لمن ؟ تصوم لمن ؟ تحج لمن ؟ تغض البصر لمن ؟ تنفق مالك لمن ؟ البّد من أن 

أن تلتزم ، البّد من أن تخضع حركتك في الحیاة لمنھج تفصیلي دقیق عمیق تعرف هللا ، والبّد من 

  متناسق ، ملخصھ افعل وال تفعل ، فالبّد من معرفة هللا أوالً ، والبّد من تطبیق ألمره ثانیاً .

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا ﴾   ﴿ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

  ) 30( سورة فصلت اآلیة : 

    حركتھم في الحیاة وفق منھجھ ، إذاً طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة . ثم أوقعوا
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  العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة :

أوالً : ھي طاعة ، طاعة تختلف عن طاعة األقویاء ، األقویاء یطاعون قسراً لكن هللا سبحانھ وتعالى 

منا ، أراد أن تكون العالقة بیننا وبینھ عالقة حب ، قال أرادنا أن نطیعھ محبة ، أرادنا أن نأتیھ بمبادرة 

  تعالى :

  ﴿ یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ ﴾

  ) 54( سورة المائدة اآلیة : 

ھي طاعة طوعیة ، وال قیمة للطاعة القسریة ، الطاعة القسریة ال ترقى باإلنسان ، البّد من طاعة 

یة ، أي أنھ ما عبد هللا من أطاعھ ولم یحبھ ، كما أنھ طوعیة ، ھذه الطاعة الطوعیة ، ممزوجة بمحبة قلب

  ما عبد هللا من أحبھ ولم یطیعھ .

  ه ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي اإللھ وأنت تظھر حب

  إن المـحب لمن یحب یطیع لو كان حبك صادقاً ألطـعتھ

* * *  

  العبادة في أدق تعریفھا :

  ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة .إذاً العبادة في أدق تعریفھا طاعة طوعیة ، 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ﴾   ﴿ إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ) 28( سورة فاطر اآلیة : 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، لكن العلم 

یتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظل المرء عالماً ما طلب ال یعطیك بعضھ إال إذا أعط

  العلم ، فإذا ظّن أنھ قد علم فقد جھل .

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

  فـلو شاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا

  ت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثیاب العجب وجئتناولو سمع

  ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتیال بحبنا

* * *  

  ولو نسمت من قربنا لك نسمة لــمت غریباً واشتیاقاً لقربنا

  ولو الح مـن أنوارنا لك الئح تــركت جمیع الكائنات ألجلنا

* * *  
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  ونواھیھ یسوق اإلنسان إلى االتصال با� :الدین على اختالف عباداتھ وأوامره 

ً جاھالً لو  یتضح أیھا األخوة الكرام ، أن العبادة فیھا كلیات ثالث فیھا كلیة معرفیة ، ما اتخذ هللا ولیا

اتخذه لعلمھ ، فیھا كلیة سلوكیة ، فیھا كلیة جمالیة ، الكلیة السلوكیة ھي األصل ، ألن الدین كلھ على 

باداتھ ، وأوامره ، ونواھیھ ، ینبغي أن یسوقك إلى االتصال با� ، بسبب استقامتك اختالف نشاطھ ، وع

ً ، فاألصل ھي طاعة طوعیة ، لكن أساسھا  على أمره ، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدین شیئا

وجة معرفة یقینیة ، نتائجھا تفضي إلى سعادة أبدیة ، نعید التعریف مرة ثالثة : ھي طاعة طوعیة ، ممز

  بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة .

  العبادة التعاملیة یؤكدھا سیدنا جعفر حینما قابل ملك الحبشة :

أیھا األخوة الكرام ، اآلن لو اتضح لنا أن ھناك عبادة شعائریة ، وأن ھناك عبادة تعاملیة ، العبادة 

، حینما قابل ملك الحبشة النجاشي ، وسألھ عن اإلسالم ،  التعاملیة یؤكدھا سیدنا جعفر رضي هللا عنھ

  قال :

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد األصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع األرحام ، 

  ونسيء الجوار ))

  [أخرجھ اإلمام أحمد عن أم سلمة أم المؤمنین ]

  وفي قولھ تعالى : ھذه الجاھلیة ، وھذه الجاھلیة األولى ،

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى ﴾ ْجَن تَبَرُّ   ﴿ َوَال تَبَرَّ

  ) 33( سورة األحزاب اآلیة : 

إشارة إلى جاھلیة تأتي في آخر الزمان یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى وال یستطیع أن یغیر ، 

  یوسد األمر إلى غیر أھلھ .

  وتفیض اللئام فیضاً ویغیض الكرام غیضاً ))(( حتى یكون الولد غیظاً والمطر قیظاً 

  [أخرجھ الطبراني عن عائشة أم المؤمنین ]

  أركان األخالق :

  في آخر الزمان :
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(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ، ولم تنھوا عن المنكر ، قالوا : أوكائن ذلك یا رسول هللا ؟ قال : 

وما أشد منھ ؟ قال : كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، ونھیتم عن المعروف ، وأشد منھ سیكون ، قالوا : 

قالوا : أوكائن ذلك یا رسول هللا ؟ قال : وأشد منھ سیكون ، قالوا : وما أشد منھ ؟ قال : كیف بكم إذا 

  أصبح المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ؟ ))

  بي أمامة بسند فیھ ضعف ][ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أ

  

فالجاھلیة األولى كما قال اإلمام جعفر رضي 

  هللا عنھ :

  

  

  

  

  

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد األصنام ـ وما أكثر األصنام في ھذا الزمان ـ ونأكل المیتة ، 

األرحام ، ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، فكنا على ذلك ، حتى ونأتي الفواحش ، ونقطع 

  بعث هللا إلینا رسوالً منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ ))

  [أخرجھ اإلمام أحمد عن أم سلمة أم المؤمنین ]

  فیف .ھذه أركان األخالق ، إن حدثك فھو صادق ، وإن عاملك فھو أمین ، وإن استثیرت شھوتھ فھو ع

َدهُ َونَْعبَُدهُ ،  ِ ِلنَُوِحّ (( حتى بعث هللا إلینا رسوالً منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ ، فََدَعانَا إِلَى �َّ

ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة واألوثان ـ اآلن أیھا األخوة دققوا في تعریف 

، وأداء األمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن  العبادة التعاملیة ـ وأمرنا بصدق الحدیث

  المحارم والدماء ))

  [أخرجھ اإلمام أحمد عن أم سلمة أم المؤمنین ]

  العبادة التعاملیة و العبادة الشعائریة :

ً ، أن تكون ً ، أن تكون منصفا ً ، أن تكون عفیفا ً ، أن تكون أمینا  إذاً العبادة التعاملیة أن تكون صادقا

ً ، مكارم األخالق ، حتى قال أحد كبار  ً ، أن تكون رؤوفا ً ، أن تكون عفواً ، أن تكون لطیفا رحیما
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العلماء : اإلیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في اإلیمان ، حتى قال النبي علیھ الصالة 

  والسالم :

  (( بُنِي اإلسالُم على َخْمٍس ))

  ترمذي والنسائي عن عبد هللا بن عمر ][أخرجھ البخاري ومسلم وال

  الخمس شيء ، واإلسالم شيء آخر ، اإلسالم مجموعة قیم أخالقیة .

  (( إنما بعثت معلما ))

  [ أخرجھ ابن ماجھ من حدیث عبد هللا بن عمرو ]

  (( إنما بعثت ألتمم صالح األخالق ))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة ]

واألمانة ، واالستقامة ، واإلنصاف ، والوفاء بالوعد ، وإنجاز العھد ، لذلك العبادة التعاملیة الصدق ، 

  ھذه العبادة التعاملیة ، أما العبادة الشعائریة :

(( بني اإلسالم على خمس : شھادة أن ال إلھ إال هللا وإقامة الصالة وإیتاء الزكاة وحج البیت وصوم 

  رمضان ))

  عن عبد هللا بن عمر ][أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

وما إلى ذلك ، فالعبادة التعاملیة مكارم األخالق ، والعبادة الشعائریة الصالة ، والصوم ، والحج ، 

    والزكاة .

  العبادة الشعائریة ال تصح وال تقبل إال إذا صحت العبادة التعاملیة :

الحقیقة الخطیرة األولى : أن العبادة الشعائریة ال تصح ، وال تقبل ، إال إذا صحت العبادة التعاملیة ، 

  طالبوني بالدلیل :

  یسأل النبي صلى هللا علیھ وسلم أصحابھ :

ِ َمْن َال لَھُ ِدْرَھَم وَ  َال ِدینَاَر َوَال َمتَاَع قَاَل اْلُمْفِلُس (( تَْدُروَن َمْن اْلُمْفِلُس قَالُوا اْلُمْفِلُس فِینَا یَا َرسُوَل �َّ

تِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْن یَأْتِي بَِصَالٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة َویَأْتِي قَْد َشتََم ِعْرَض َھذَا َوقَذََف َھذَ  ا َوأََكَل َماَل َھذَا ِمْن أُمَّ

َھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ فَِإْن فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن یُْقَضى َما َعلَْیِھ َوَضَرَب َھَذا فَیُْقعَُد فَیَْقتَصُّ َھَذا ِمْن َحَسنَاتِِھ وَ 

  أُِخَذ ِمْن َخَطایَاھُْم فَُطِرَح َعلَْیِھ ثُمَّ ُطِرَح فِي النَّاِر ))

  [ مسلم و الترمذي عن أبي ھریرة]
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ادة الشعائریة ، ومنھا الصالة ، إذاً لن نستطیع أن نقطف من الدین شیئاً إن لم نستقم على أمره ، أو العب

والصوم ، والحج ، والزكاة ، ال تقبل وال تصح إال إذا صحت العبادة التعاملیة ، ھذه الصالة ، حدیث 

  آخر :

(( یؤتى برجال یوم القیامة ، لھم أعمال كجبال تھامة یجعلھا هللا ھباء منثورا قیل یا رسول هللا جلھم 

ون ، ویأخذون من اللیل كما تأخذون ، ولكنھم إذا خلوا بمحارم هللا لنا ، قال : إنھم یصلون كما تصل

  انتھكوھا ))

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  إذاً لن نقطف من الصالة ثمرة واحدة إن لم نستقم على أمر هللا ، الصوم :

  (( رب صائم حظھ من صیامھ الجوع والعطش ))

  [أخرجھ الحاكم عن أبي ھریرة ]

  والسالم :یقول علیھ الصالة 

وِر والعَمَل بِِھ ، فَلیَس ِ� حاجة فِي أَن یََدَع َطعَاَمھُ وَشَرابَھُ ))   (( َمن لم یََدْع قوَل الزُّ

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

ة انتھى الصوم ، ما لم نستقم على أمر هللا في شھر الصوم ال قیمة لھذا الصیام ولن نقطف منھ ثمرة واحد

  ، الحج :

  (( من حج بمال حرام فقال : لبیك اللھم لبیك ، قال هللا لھ : ال لبیك وال سعدیك حجك مردود علیك))

  [األصبھاني في الترغیب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ]

  ذھب الحج ، بقیت الزكاة :

  ْنتُْم قَْوماً فَاِسِقیَن ﴾﴿ قُْل أَْنِفقُوا َطْوعاً أَْو َكْرھاً لَْن یُتَقَبََّل ِمْنكُْم إِنَّكُْم كُ 

  ( سورة التوبة )

الحقیقة الخطیرة التي في ھذا اللقاء الطیب : أن العبادات الشعائریة ومنھا الصالة والصیام ، والحج ، 

والزكاة ، ال تصح وال تقبل إال إذا صحت العبادات التعاملیة ، ھذه حقیقة نحتاجھا جمیعاً ، ونحن نؤدي 

  سبحانھ وتعالى یقول : العبادات ، ألن هللا

ِ أَْكبَُر ﴾   ﴿ َوأَقِِم الصََّالةَ إِنَّ الصََّالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر �َّ

  ) 45( سورة العنكبوت اآلیة : 

  ھذه حقیقة .
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  مستویات العبادة :

  

  ـ عبادة الھویة : 1

ننتقل أیھا األخوة إلى موضوع دقیق جداً ، ھذا الموضوع متعلق بأن العبادة لھا مستویات ، كما أن لھا 

ً عبادة تعاملیة وعبادة شعائریة لھا مستویات ، فكل إنسان بحسب ھویتھ ، أنت من ؟ أنت غني  أنواعا

ل الباطل ، إذا كنت بجرة عبادتك األولى إنفاق المال ، أنت قوي ؟ عبادتك األولى إحقاق الحق ، وإبطا

ً وتزیل منكراً ، إذاً العبادة األولى إحقاق الحق ، وإبطال  ً ، وتبطل باطالً ، تقر معروفا قلم تحق حقا

  الباطل ، أنت من ؟ عالم ؟ إلقاء العلم ، وأال تأخذك في هللا لومة الئم ، قال تعالى :

ِ َویَْخَشوْ  َ ﴾﴿ الَِّذیَن یُبَِلّغُوَن ِرَساَالِت �َّ   نَھُ َوَال یَْخَشْوَن أََحداً إِالَّ �َّ

  ) 39( سورة األحزاب اآلیة : 

  أنِت امرأة :

(( انصرفي أیتھا المرأة ، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا 

  مرضاتھ واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ أي یعدل الجھاد في سبیل هللا ))

  اكر وأخرجھ البیھقى في شعب اإلیمان عن أسماء بنت یزید األنصاریة][أخرجھ ابن عس

فكل واحد منا لھ ھویة اجتماعیة ، قد یكون قویاً فعبادتھ األولى إحقاق الحق وإبطال الباطل ، وقد یكون 

ً عبادتھ  ً ، فعبادتھ األولى إنفاق المال في سبیل الخیر ، وحّل مشكالت المسلمین ، وإن كان عالما غنیا

األولى إلقاء العلم من دون خوف أو وجل ، ألن كلمة الحق ال تقطع رزقاً ، وال تقرب أجالً ، وإن كنت 

  امرأة فعبادتك األولى رعایة الزوج واألوالد .

  ـ عبادة الظرف : 2

أیھا األخوة ، ھذه عبادة الھویة ، فما عبادة الظرف ؟ أن تعبد هللا في ظرف وضعت فیھ ، عندك أب 

بعض الفرائض البدیھیة أن تعتني بھذا األب ، فھذا جزء من عبادتك ، عندك ضیف أن مریض تأتي 

تعتني بھذا الضیف ، عندك ابن ، أن تبالغ في تربیتھ ، ألنھ ال یمكن أن نواجھ القنبلة الَذریة في المستقبل 

طفال یعنون المستقبل ، إال بالقنبلة الذُریة ، ولم یبَق في أیدي المسلمین من ورقة رابحة إال أوالدھم ، األ

  األوالد رجال الغد ، أمل األمة .

فلذلك ینبغي أن یربي المسلم ابنھ تربیة إیمانیة ، وأخالقیة ، وعلمیة ، ونفسیة ، واجتماعیة ، وجسمیة 

  أیضاً ، ھذا الذي ینبغي أن یفعلھ المسلم ، ألن :
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  (( أفضل كسب الرجل ولده ))

  یار ][ أخرجھ الطبراني عن أبي بردة بن ن

، ن كما تعلمون ُجبل على حّب وجودهحینما یربي ابناً یكون في أعلى درجات العمل الصالح ، ألن اإلنسا

وعلى حّب سالمة وجوده ، وعلى حّب كمال وجوده ، وعلى حّب استمرار وجوده ، سالمة وجوده في 

ده ، فالعبادة الثانیة عبادة طاعة هللا ، وكمال وجوده في العمل الصالح ، واستمرار وجوده في تربیة أوال

الظرف ، عندك ابن صغیر تربیتھ تأتي في المقام األول ، عندك قریب مریض االعتناء بھ یأتي في 

المقام األول ، عندك طالب علیھ امتحان عام العنایة بھ تأتي في المقام األول ، عندك ضیف إكرامھ یأتي 

  في المقام األول .

  ـ عبادة الوقت : 3

لتي تلي تلك العبادة عبادة الوقت ، فإن � عمالً في اللیل ال یقبلھ في النھار ، وإن � عمالً في العبادة ا

  النھار ال یقبلھ في اللیل ، وقت الفجر :

َالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسِق اللَّْیِل َوقُْرآََن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآََن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُھو داً * َوِمَن اللَّْیِل ﴿ أَقِِم الصَّ

ْد بِِھ نَافِلَةً لََك َعَسى أَْن یَْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً ﴾   فَتََھجَّ

  ( سورة اإلسراء )

  ـ عبادة العصر : 4

  وأخیراً عبادة العصر ، إن أراد الطرف اآلخر إفقارنا 

  

  

ج الثروات وتطویر الصناعات ، واستصالح األراضي ، وإنشاء السدود ، وتأمین رزق للعباد ، فاستخرا

تأمین منتجات زراعیة ، ومساكن للشباب ، وحل مشكالت األمة ، ھذه عبادة العصر ، ألن الطرف 

اباتنا في اآلخر أراد إفقارنا ، إن أراد إضاللنا ترسخ المبادئ والقیم ، إن أراد إفسادنا حفظ شبابنا وش
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دور للرعایة ، تعطیھم مناشط إسالمیة ، تلبي رغباتھم دون أن تفسد أخالقھم ، إن أرادوا إذاللنا أن 

   نضحي بالغالي والرخیص ، والنفس والنفیس .

  الشباب ھم أمل األمة فعلینا تأمین حاجاتھم األساسیة :

أیھا األخوة الكرام ، عبادة العصر تعني أن ننھض باألمة ، أن نبني أمتنا ، أن نستصلح أراضینا ، أن 

نستخرج ثرواتنا ، أن نوفر فرص عمل لكل شبابنا ، أن نوفر لھم فرص زواج ، ألن شبابنا كما أقول 

ومسكن تنازعتھم اتجاھات دائماً : قنبلة موقوتة ، إن لم نحقق لھم حاجاتھم األساسیة من زواج ، وعمل ، 

عدیدة ، إما أن یقعوا في التطرف الدیني ، فیكفرون ویفجرون ، وإما أن یقعوا في التطرف التفلتي 

فیلغون القیم ، یسلكون سبیل اإلباحیة ، أما حینما نرعى مصالحھم ، ونؤسس لھم أعماالً ، نبني لھم 

فلعل هللا سبحانھ وتعالى یعید لھذه األمة  مساكن ، نزوجھم ، نكون قد وضعناھم في مكانھم الصحیح ،

دورھا القیادي عن طریق الشباب ، ھم األمل الكبیر لألمة ، ونحن نواجھ كما قلت قبل قلیل القنبلة الَذریة 

  بقنبلة الذُریة .

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

  اء آخر إن شاء هللا تعالى .وإلى لق

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .

 


