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 { العبادات هلل عز وجل أنواع}
خلقنا بقدرته ودبَّر أموران كلها ظاهرًا وابطنًا حبكمته، وأمران أن  ،احلمد هلل رب العاملني

 .عبادتهنشكره على ذلك جل وعلى حُبسن 
وقاته، ع خمل، الغين بذاته وصفاته عن مجيوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

سبحانه سبحانه ال يتنفعه طاعة الطائعني، وال تضره معصية العاصني، واألمر يف ذلك كما قال  
 :كتابه املبني

َها ُثمَّ إِ ﴿ َعَليـْ  (.اجلاثية51) ﴾ََل رَبِ كمْم تـمْرَجعمونَ َمْن َعِمَل َصاِِلًا َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـَ
أول العابدين وحامل لواء احلمد للخالئق أمجعني ن سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، أوأشهد 
 .يوم الدين

نا واجعلنا به مقتدين، وعلى هديه سائرين، وارزقاللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم 
دين، واجعلنا من أهل جواره يف جنة الفردوس شفاعته واجعلنا حتت لواء محده وكرمه يوم ال

 .أمجعني آمني اي رب العاملني
 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

 ؟تبارك وتعاىلملاذا خلقنا هللا 
يقف عند هذه النقطة بعض الناس غري الفاقهني آلايت كتاب هللا، فيجعلون سر خلقتنا 

 :تبارك وتعاىلقول هللا 
 (.الذارايت15) ﴾الْنَس ِإال ِليَـْعبمدمونِ َوَما َخَلْقتم اجلِْنَّ َوا﴿
ن هللا خلقنا لعبادته وهو كالٌم صحيح، ولكنهم يقصرون الفهم عن العبادة يف العبادات إ

وهذا خطأٌ املفروضة، من صالٍة وصياٍم وزكاٍة وحج، ويدعون الناس إىل التفرغ هلا وترك ما دوهنا، 
 . بنٌي يف فهم آايت كالم هللا

يف هذه اآلية عباداٌت تتعلق خبلق هللا، وهلا  تبارك وتعاىلليت أمران هبا هللا فإن العبادات ا
 تبارك وتعاىلأجرها وهلا ثواهبا، وكان حريصًا عليها نبينا الكرمي وأصحابه العظماء رضوان هللا 
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وان يريد أن يصل إليه ووصفت له الطريق نفلو سألك إنساٌن يف الطريق عن ععليهم أمجعني، 
 .وإرشادك للضال صدقة صلى هللا عليه وسلَّمبداً هلل لقوله انت عأبمانة، ك

، لو حرصت على الكلمة الطيبة مع كل من لو تبسمت يف وجه أخيك فهي لك صدقة
لو سعيت يف مصلحة مؤمٍن ابتغاء وجه هللا،  حتدثهم، فكل كلمة طيبٌة هي لك عبادٌة وصدقة، 
خر، أو إشرتيت شيئًا ال يستطيع شراءه، أو كأن أخذت بيده من جانب الطريق إىل اجلانب اآل

 :صلى هللا عليه وسلَّمقضيت له حاجًة يف أي مصلحٍة مدنية، يقول يف ذلك 
 (.، ُكتب له عبادة ستني سنةتبارك وتعاىلمن مشى يف حاجة أخيه املؤمن إبتغاء وجه هللا )

 :ويف رواية ُأخرى يقول مبشراً 
فإن  ،يزانه، كنت واقفًا عند متبارك وتعاىلجه هللا إبتغاء و من مشى يف حاجة أخيه املؤمن )

 (.ثُقلت كفة حسناته وإال شفعُت له
 [.رواه الشيخان عن ابن عمر]

 .ألنه مشى يف حاجة أخيه ابتغاء وجه هللا
أو  على قارعة الطريق وحجَّز بينهما، كان من ألَّف بني مسلمني وأصلح متخاصمني إن  

ا وجعلهما إخوًة متآلفني، أو كانوا من ذوي قرابته، أو كانوا ٌن له، فأزال ما بينهماكانوا جري 
أعلى  صلى هللا عليه وسلَّمجعل هذه النافلة  ، سعى لإلصالح بني املسلمني،زمالء له يف العمل

 .تبارك وتعاىلمن صالٍة تطوعاً من صياٍم تطوعاً من حٍج تطوعاً هلل من كل العبادات النفلية، 
 :مصلى هللا عليه وسلَّ قال  
أال أدلكم على خري أعمالكم أال أدلكم على ما هو خريق لكن من الصالة والصيام )

 (.إصالح ذات البني: بلى اي رسول هللا، قال: والزكاة واحلج ـ ويقصد النوافل ـ قالوا
 :ويف رواية أخرى

اِت إصالُح ذ: بلى، قال: أال أخربُكم أبفضِل من درجِة الصياِم والصالِة والصدقِة ؟ قالوا)
 ).البنِي ، وفساُد ذاِت البنِي احلالِقةُ 
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أخرجه أبو داود  : التخريج صحيح أيب داود : املصدر | األلباين : احملدث | أبو الدرداء : الراوي]
  [.والرتمذي ابختالف يسري، وأمحد

فهي عبادة يكافئك أي أنك عندما خترج طالبًا للرزق احلالل سعيًا يف طلب معاشك، 
 :صلى هللا عليه وسلَّمقول فيها عليها هللا وي

 (.ال يكفرها إال السعي على املعاش إن من الذنوب ذنوابً )
  [.يف اِللية أبلفاظ خمتلفة متقاربة وأبو نعيم ,يف مسند الفردوس والديلمي ,يف األوسط الطرباين رواه]

 :صلى هللا عليه وسلَّمقاً ومتعبا، يقول عمل مرهوإذا كان ال
 (.مله، ابت مغفوراً لهعمن ابت كااًل من )
 [.الطرباين عن إبن عباس]

صلة األرحام، كل ـ تشييع اجلنازة ـ اخلري يف الدنيا عبادات هلل، زايرة املريض  أبوابكل 
ولكنها لكي  ،هي عمٌل من أعمال الرب واخلري، عبادٌة لهسان اخلري األعمال اليت يقصد هبا اإلن
 .ضر النية يف قلبه قبل أدائها، البد أن يستحُُيتسب له أجرها وثواهبا

 :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال 
 (. إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل أمرٍئ ما نوى)
 [.الصحيحني عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر]

ل لو قضى شهوته من زوجته، كانت له صدقة أن الرج صلى هللا عليه وسلَّمحىت ذكر 
صلى هللا عليه سول هللا أأنيت شهواتنا ويكون لنا هبا أجر؟ فقال اي ر : وُكتب له هبا أجر، فقالوا

 :وسلَّم
كذلك إذا وضعها يف احلالل : نعم، قال: أرأيت لو وضعها يف احلرام أكان عليه وزر؟ قالوا)

 (.فهي له أجر
 [.اإلمام أمحد والطيالسي عن أيب ذر الغفاري]

عنه بنية طيبٍة كان له أجر، فاملهم النية والنية جتعل أعمال ح حىت لو داعب إبنه لريو ِ 
مبكرًا ليؤدي صالة الفجر  اإلنسان كلها عبادات هلل حىت النوم، فلو انم مثاًل بعد صالة العشاء
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 :يف ذلك صلى هللا عليه وسلَّمقال حىت انم،  تبارك وتعاىلأو قبلها صالة القيام، فظل يذكر هللا 
: ، ُكتب طوال ليلته هذه ذاكرًا قائماً، فإذا استيق  قالت له املالئكةمن انم على ذكر هلل)

 (.أدُع فإن لك دعوٌة ال تُرد
ابلنوم على القيام يف الوقت الذي  ينوي أن يستعنيفيكون انئماً وُيكتب عند هللا قائماً ألنه 

 .تبارك وتعاىلُيب هللا فيه منجاة عبيده حلضرته 
وهذا ما حنتاج إىل أيقاظه وإلعالء شأنه اليوم مجاعة  دات هلل،ا عباالرب واخلري كلهإذاً أعمال 

 .صلى هللا عليه وسلَّماملؤمنني لنكون على هدي نبينا 
ما معتكفًا يف العشر األواخر من رمضان يف رضي هللا عنهكان سيدان عبد هللا بن عباٍس 

م رسول هللا إن يل ديٌن اي إبن ع: وجاءه رجل فقال، صلى هللا عليه وسلَّممسجد رسول هللا 
: لفالن وال أستطيع تسديده اآلن، وقد طلبت منه أن ميهلين وينظرين ولكنه أىب ورفض، قال

 . كأنك تريد أن أكلمه؟ فسكت الرجل
فقام إبن عباس وأخذ حبذائه من جانب املسجد وخرج، والرجل يعرف أن املعتكف ال 

اي ابن عم رسول هللا أنسيت : لباب، فقالإال لضرورة، فلحقه عند اجيب أن خيرج من املسجد 
والعهد به قيب  صلى هللا عليه وسلَّمصاحب هذا القرب مسعت ال ولكن : أنك معتكف؟ قال

 :يقول
                 (. من سعى يف حاجة مؤمٍن إبتغاء وجه هللا كان خرياً من اعتكاٍف يف مسجدي هذا سنة)

 له ال تكلفه شيئًا إال أن خياطب الذي عليه وترك اإلعتكاف وخرج ليقضي مصلحة ملؤمنٍ 
 .أن يُنظره إىل أجٍل آخر حىت يرتك له الفرصةمال، 

 :حب إىل هللا، قالأأي األعمال : عندما ُسئل صلى هللا عليه وسلَّمقال 
 (.سروٌر ُتدخله على قلب مسلم)

 :أو كما قال
 .نتم موقنون ابإلجابةأدعوا هللا وأ
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 :انيةاخلطبة الث
أن سيدان دمحماً  وأشهد، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهاحلمد هلل رب العاملني 

 .عبد هللا ورسوله
واعطنا اخلري وادفع عنا الشر وآله وصحبه وسلم،  على سيدان دمحماللهم صلِ  وسلِ م وابرك 

 .وجننا واشفنا وانصران على أعدائنا اي رب العاملني
كل أبواب اخلري وأصناف القيام يف  ؤمنني العبادة اليت كلفنا هبا هللا عبادٌة يف إذًا مجاعة امل

 .وهذه مع خلق هللااملعروف، 
هذه العبادات اليت  تبارك وتعاىلوجعل هللا  ،وعبادٌة هلل وهي الصالة والصيام والزكاة واحلج

 . ك وتعاىلتبار فهي غري مقبولة عند هللا  ،هلل هلا مثرة إذا مل خُترج هذه الثمرة
خالقه غري كرمية ابلعبادات كلها هلل، وكانت أ فمن قام ،ومثرهتا يف مجلتها األخالق الكرمية

 :يف الصالة تبارك وتعاىلمنه عماًل، قال هللا  ن هللا ال يقبلفإ ،مع خلق هللا
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلممْنَكرِ ﴿  (.العنكبوت51) ﴾ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ

 :يف تفسريها عليه وسلَّم صلى هللاوقال 
 (.مل يزدد من هللا إال بعداتنهه صالته عن الفحشاء واملنكر، مل من )
 [.حديث صحيح عن إبن مسعود]

 :يف الصيام صلى هللا عليه وسلَّمقال 
ه أو إذا كان يوم صيام أحدكم فال يرفث وال يصخب وال يسب وال يشتم، فإن أحٌد ساهبَّ )

 (.أمرٌء صائم، اللهم إين إمرٌء صائماللهم إين : شامته، فليقل
 :يف الصدقات والزكاة تبارك وتعاىلوقال هللا 

يِهْم ِِبَا﴿  (.التوبة501) ﴾خمْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقًة تمَطهِ رمهمْم َوتـمزَكِ 
فإذا مل يتطهر اإلنسان من داء الشح ومرض البخل، فال  الُبخل،يطهرهم من الُشح، ومن 
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 .تبارك وتعاىلمواله عربة لصدقته عند 
 :احلجأما 
 ﴾َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اِلَْجَّ َفال َرَفَث َوال فمسموَق َوال ِجَداَل يف اِلَْج ِ  َمْعلموَمات  ﴿

 (.البقرة591)
فالغاية من العبادات هلل أن هتذب نفوسنا وترقي أخالقنا حىت حُنسن التعامل فيما بيننا وبني 

 .خلق هللا
حقا ويرزقنا وأين يران احلق رشدان وأن يُلهمنا أن يفقهنا يف ديننا،  عاىلتبارك وتنسأل هللا 

 .الكاً ويرزقنا اجتنابهوه اتباعه، وأن يرينا الباطل زاهقاً 
اللهم حبب إلينا فعل اخلريات واستباق النوافل والقرابت، واحفظنا حبفظك من مجيع 

 .املعاصي واملخالفات
وحمكومني  سلمني أمجعني، حكاماً ا وبناتنا ويف إخواننا املاللهم ابرك لنا يف أوالدان وزوجاتن

 .ورؤساء ومرؤوسني
 .يف قلوب املسئولني حىت خيففوا عن مجوع املسلمنياللهم انزل شفقتك ورمحتك 
، األحياء منهم واملؤمنني واملؤمنات ،، وللسملمني واملسلماتااللهم اغفر لنا ولوالدين

 .عوات اي أرحم الرامحنيواألموات إنك مسيٌع قريب جميب الد
  : إتقوا هللا: عباد هللا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلممْنَكِر  ِإنَّ للاَ ﴿ َيَْممرم اِبْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلقمْرََب َويـَنـْ
 (.النحل90) ﴾َواْلبَـْغِي يَِعظمكمْم َلَعلَّكمْم َتذَكَّرمونَ 

 .وأقم الصالةواشكروه على نعكم يزدكم لكم،  أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر
 


