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 هـ 1443ربيع األول    30    مجهورية مصر العربية      

        
 
 م 2021نوفمرب    5         األوقاف    وزارة

 ة اجلمعة القادمة  ب ط خ 
 
 
 العبادة    مفهوم

ُهُُللهُُُالحمدُ  فَاْعب د وه ُُُ)ُُ:الكريمُهُُفيُكتابهُهُُالقائلُهُُ،العالمينُُرب  َوَربُّك ْمُ َربه يُ َُ َُّللاَّ ذَاَُُهُ ُُإهنَّ

ْستَقهيمٌُ َراٌطُمُّ اُُاُمحمدُ نَُسيدَُُنُ أُشهدُ ُأُوُلهُُ،ُالُشريكَُُه ُوحدَُُُالُللا ُإُُلهَُإنُالُُأُشهدُ أ(،ُوصه

ُتبعَُومَُُُُ،ُُوصحبهُهُُلهُهآاللهمُصلُوسلمُوباركُعليهُوعلىُُُُ،ُُه ُورسول ُُُه ُعبدُ  ُبهُ ن ُُحسانُ إم

 ُ.الدينُهُلىُيومُهإ

 ُ: وبعدُ 

ُُللا ُُُاُخلقَُهَُجلُهُأنُُالكبرىُالتيُمُهُُالغاية ُفهيُُ،ُُُُعالية ُُُومنزلة ُُُُ،ُُجليلة ُُُمكانة ُُُللعبادةُهُُنُ إف

ُُُُه ُسبحانَُُُالحقُُُُّيقولُ ُُحيثُ ُُُ،ُُالخلقَُُُُ(وجلُ ُُعزُ ) إهالَّ ْنَسُ َواْْله ُ نَّ اْلجه ُ َخلَْقت  )َوَماُ ُ:

،) يَْعب د ونه هََُُوَماُُ:ُ)ه ُسبحانَُُُويقولُ له اَلُإهلَ  ُأَنَّهُ  يُإهلَْيهه ُن وحه ُإهالَّ س ول  نُرَّ نُقَْبلهَكُمه أَْرَسْلنَاُمه

ُأَنَاُفَاْعب د ونُه ُُه ُرحمَُ)ُُالبصريُُُُّالحسنُ ُُيقولُ ُُُ،هاُُكل ُهُُهُهفيُحياتهُُُنسانُهاْلُُوظيفة ُوهيُُُُ،(إهالَّ

ُُ.ُدونُالموتجل ُُأُلعملُالمؤمنُهُلمُيجعلُُْللاَُُنُ (ُ:ُإُللا ُ

ُُواسعٌُُُعامٌُُولُ األُُ،لهُمعنيانُُالعبادةُهُمفهومَُُنُ أيجدُُاْلسلميةُهُالشريعةُهفيُُُُُوالمتأملُ 

فيُُُُوالصدقُهُُ،ُُالخلقُهُُوحسنُهُُُ،الرزقُهُُلىُطلبُهإُُالعبادةُهنُُمُهُُ،اُُهَُكلَُُُّالخيرُهُُوابَُأبُُيشملُ ُُ،

ُُُصلحهُواْلُُُ،ُُالجميلُهُُوالصفحهُُُ،الحديثُه لىُُإُُوالصدقُهُُُ،األهلُهعلىُُُُنفاقُهواْلُُ،بينُالناسه



 

 

 
2 

يقولُ ُُ،البر ُهُُفعالُهأذلكُمنُُُُغيرُه ُ)وتعالىُُُُه ُسبحانَُُُالحقُُُُّحيثُ كثيرُ ُُالُخيرَُ:ُ نُُمُهُُفيُ

ُُُصلح ُإوُُأُُوُمعروفُ أُُبصدقةُ ُُمرَُأنُُالُمَُإنجواهمُُ ُُذلكُابتغاءَُُُنُيفعلُْومَُُُبينُالناسه

(ُ:ُ)ك لُُُّصلىُللاُعليهُوسلمُُاُ)نَُنبيُُُُّويقولُ ُُ(ُُ،اُُاُعظيمُ جرُ أؤتيهُُفسوفُن ُُُللاهُُُمرضاتُه

َُصَدقَةٌ،ُُ ثْنَْينه ل ُبْيَنُااله ،ُيَْعده ُفيهُالشَّْمس  ُتَْطل ع  ُيَوم  ُعليهَُصَدقَةٌ،ُك لَّ َنُالنَّاسه س لَمىُمه

الطَّي هبَة ُُ َصَدقَةٌ،ُوالَكلهَمةُ  ُعليهاَُمتاَعهُ  ل ُعليها،ُأْوُيَْرفَع  ُفَيَْحمه َلُعلَىُدابَّتههه ج  ُالرَّ ين  وي عه

َُصَدقَةٌ(ُ. يقه ُالطَّره يط ُاألذَىَُعنه ْطَوة ُيَْخط وهاُإلىُالصَّلةهَُصَدقَةٌ،ُوي مه َُصَدقَةٌ،ُوك لُُّخ 

ُعمارةَُ ُُُكماُأنَّ ُه ُنفع ُُُ،ُبماُيعودُ العملُهُُ،ُوإتقانُه،ُوالصناعةُهالزراعةُهُُمنُخللُهُُاألرضه

ُُ)عزُ ُُاُللا ُهَُالتيُيحبُُُّالعباداتُه،ُمنُُهُهوتقدمُهُفيُرقيُالوطنُهُُه،ُويكونُ كل ُهُُعلىُالمجتمعهُ

مطلوبُ وجلُ  وهيُ اْلنسانُهوجلُ ُُ)عزُ ُُللاهُُُ(،ُ منُ حيثُ (ُ )ه َوُُُُيقولُ ُُ،ُ ُ: تعاليُ

نَُُأَنَشأَك م َُواْستَْعَمَرك ْمُفهيَهاُ(ُمه  ُاأْلَْرضه

ُُُناُ)صلُللاُعليهُوسلم(:ُ)أحبُُّنبيُُُُّويقولُ  ُللناس،ُوأحبُُّأنفع ُُُإلىُللاهُُُالناسه ُُاألعمالُهُُهم

ا،ُُ،ُأوُتقضيُعنهُدين ُربة ُعنهُكُ ُُ،ُتكشفُ هُعلىُمسلمُ دخل ُت ُُُ(ُسرورٌُوجلُ ُُ)عزُ ُُإلىُللاهُ

فيُهذاُُُُأعتكفَُُُنُأنُْمُهُُإليُ ُُ؛ُأحبُُّفيُحاجةُ ُُأمشيُمعُأخ ُُُنُْا،ُوألَُعنهُجوعُ ُُدُ أوُتطرُ 

ُُُ،أمضاههُُمضيَُهُولوُشاءُأنُي ُا،ُومنُكظمُغيظَُشهرُ ُُُ-ُُالمدينةُهُُيعني:ُمسجدَُُُ-المسجدُه

ُُله:ُثبتَُُُيقضيَهاُُحتىُُفيُحاجةُ ُُا،ُومنُمشىُمعُأخيهُهرضُ ُُهُيومُالقيامةُهقلبَُُُمألُللا ُ

ُ.(األقدامُ ُُيومُتزولُ ُقدميهُهُللا ُ

،ُُشعائرُاْلسلمُهُُإقامةَُُُاُالخاص،ُفيشملُ هَُبمفهومُهُُعلىُالعبادةُهُُيطلقُ وُُ»والثانيُخاصٌُ

ُُ،ُوالصيامُه،ُوالزكاةُههُمنُالصلةُهأركانهُُُوأداءَُ هُ، )َحافهظ واُُُُيقولُ ُُ،ُحيثُ والحج  ُ: تعاليُ

هُقَانهتهيَنُ(ُويقولُ  َّ واَُلِله َُوق وم  ْسَطى  ُاْلو  َلةه َُوالصَّ لََواته ُالصَّ يَنُُُُه ُ:ُسبحانََُُُعلَى ُالَّذه ُأَيَُّها :ُ)يَا

نُقَْبلهك ْمُلَعَلَّك ْمُتَتَّق وَنُ(ُ، يَنُمه يَام َُكَماُك تهَبَُعلَىُالَّذه ُُ)ُعزُ ُُويقولُ ُُآَمن واُك تهَبَُعلَْيك م ُالص ه
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واُُُُوجلُ  م  اَُحَسن اَُُۚوَماُت قَد ه َُقَْرض  ض واَُّللاَّ َكاةََُوأَْقره َلةََُوآت واُالزَّ ُالصَّ وا ك مُُ(ُ:ُ)َوأَقهيم  َنف سه أله

هُ(ُ،ُويقولُ  نَدَُّللاَّ د وه ُعه ُتَجه ْنَُخْير  ُاْستََطاَعُُُه ُسبحانَُُُم ه َُمنه ُاْلبَْيته جُّ ُحه ُالنَّاسه هَُعلَى َّ :ُ)}َوَلِله

يَن{ُُ. ُاْلعَالَمه َُعنه ََُغنهيٌّ َُّللاَّ َُوَمْنَُكفََرُفَإهنَّ َُسبهيل  ُإهلَْيهه

****ُ

ُهُُللهُُُالحمدُ  ُ،ُوالصلة ُُُرب  ُ،ُسيدُهُُاألنبياءُهُُعليُخاتمُهُُمُ والسلُُالعالمين ُاُمحمدُ نَُوالمرسلين

ُأجمعينُُ.ُوصحبهُهُ)ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُ،ُوعليُآلهُه

ُُُبينُأداءُهُُهيُالتيُتوازنُ ُُالسويةَُُُالشخصيةَُُُأنُ ُُنؤك دُ  ُُ)عزُوجل(ُمنُصلةُ ُُللاهُُُفرائضه

والتحليُُُُالكـونُهُُفريضةُلمنُاستطاعُإلىُذلكُسبيل،ُوبينُعمارةُهُُوحج  ُُُوزكاةُ ُُوصيامُ 

ُ«ُ.األخلقُهُبمكارمُه

ُُاْلنسانُهُُفيُأخلقُهُُاُإالُإذاُأثرتُْهَُؤتيُثمرتَُبمعناهاُالخاصُالُت ُُُالعباداتُهُُأنُ ُُكماُنؤكدُ 

ُُوجـلُ ُُ)عـزُ ُُللا ُُُ،ُحيثُيقـولُ هُهوسلوكُه َُعنه َلةَُتَْنَهى  ُالصَّ (ُ،ُويقولُنبيُُّ(:ُ)إهنَّ اُُنَُاْلفَْحَشاءه

َُواَلُيَْصَخْب،ُفَإهْنُُعليهُوسلم(:ُُ)ُُللا ُُُي)صل ك ْمُفََلُيَْرف ْثُيَْوَمئهذ  ُأََحده إذَاَُكاَنُيَْوم َُصْومه

ٌؤَُصائهمٌُ فَْليَق ْل:ُإن هيُاْمر  أََحٌدُأَْوُقَاتَلَهُ  عليهُوسلم(:ُ)إنماُُُُللا ُُُصلُى)ُُ(،ُويقولُ َشاتََمهُ 

ُالخُ ُُ(،ُفمنُزادَُاألخلقُهُُمكارمَُُُألتممَُُُبعثتُ  ُُ.الدينُهُُصحيحهُُُعليكُفيُفهمُهُُزادَُُُلقُهعليكُفي
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