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 خطبة بعنوان:  
 
 العبادة    مفهوم

 م 2021نوفمب   5هـ ـ 1443ربيع األول 92بتاريخ  
ُهُُللُهُُالحمدُ    يَْعب د ونُه:ُ)العزيزُهفيُكتابهُهُُُالعالمين،ُالقائلُهُُرب  ُله ْنَسُإهَّلَّ َُواْْله نَّ ُاْلجه ،ُُ(َوَماَُخلَْقت 

ُه ُورسول ُُُه ُاُعبدُ اُمحمدُ نَُاُونبيَُّنَُسيدَُُُأنُ ُُله،ُوأشهدُ َُُّلُشريكَُُُه ُوحدَُُُإَّلُللا ُُُأنَُّلُإلهَُُُوأشهدُ 
مُُهُ ،ُومنُتبعَُوصحبهُهُُ،ُاللهمُصلُوسلمُوباركُعليه،ُوعليُآلهُهه ُوخليل ُُُمنُخلقهُهُُوصفيه ُ

ُ:وبعــــدُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.الدينُهُُإليُيومُهُبإحسانُ 

ُمنهُاُوالهدفُ ُالعبادةُهُُأوَّل :ُمفهومُ 
ُُومُا):قالُتعاليُُ،اْلنسانُهُُقُهلُْخَُُُمنُُاألساسيُ ُُالهدفُ ُُهيُُاْلسالميةُهُُالشريعةُهُُفيُُالعبادة ُُُ

ُُالتُيُُالصالحةُهُُاألعمالُهُُكلَُُُّتشملُ ُُالعبادةَُُُفإنُ ُُهذاُُوعلىُُ،(ليعبدونُُإَّلُُواْلنسَُُُالجنَُُُّخلقتُ 
ُُوالرسولُهُُللاُهُُحبَُُُّوكذلكُُُ،الحميدةُهُُواألخالقُهُُالصفاتُهُُبكل ُهُُواَّلتصافَُُُرضيه،وت ُُُللا ُُُاهَُيحب ُ

ُُُومعاملةَُُُوالصالحينُ، ُُطوالَُُُعبادةُ ُُفُيُُالمسلمُ ُُاْلنسانُ ُُيجعلُ ُُمماُُ،حسنة ُُُمعاملة ُُُالناسه
يَُُصالَتهيُُإهنَُُُّق لُْ:ُ﴿الكريمُهُُالقرآنُُفيُُجاءُُكماُُتصرفاتهُهُُجميعهُُُوفيُُهُهحياتهُ َُُوَمْحيَايََُُُون س كه

ُهَُوَمَماتهي ينََُُربهُ ُِله  يكََُُّلَُ*ُُاْلعَالَمه ْرتُ َُوبهذَلهكَُُلَه َُُشره لُ َُُوأَنَاُُْأ مه ينَُُأَوَّ ْسلهمه ُ)سورةُاألنعام،ُ﴾اْلم 
ُ،والظاهرةُهُُالباطنةُهُُواألعمالُهُُاألقوالُهُُمنُُرضاه ُويَُُُللا ُُُحبه ُي ُُُماُُلكل ُهُُجامعُ ُُاسمُ ُُهيُُفالعبادة ُُُ

ُُاألرحامُهُُوصلة ُُُالوالدينُُوبرُ ُُواألمانة ُُُالحديثُهُُوصدقُ ُُوالحجُ ُُوالصيامُ ُُوالزكاة ُُُفالصالة ُ

ُوالمسكينُهُُواليتيمُهُُللجارُُواْلحسانُ ُُالمنكرُُعنُُوالنهيُ ُُبالمعروفُهُُواألمرُ ُُبالعهودُُوالوفاءُ 
ُمُنُُذلكُُوأمثالُ ُُوالقراءة ُُُوالذكرُ ُُوالدعاءُ ُُوالبهائمُهُُاآلدميينُُمنُُوالمملوكُهُُالسبيلُهُُوابن

ُلحكمهُهُُوالصبرُ ُُلهُُالدينُهُُوإخالصُ ُُإليهُُواْلنابة ُُُللاُهُُوخشية ُُُهُهورسولُهُُللاُهُُحبُ ُُوكذلكُُ،العبادةُه

ُُوأمثالُ ُُعذابهُهُُمنُُوالخوفُ ُُلرحمتهُهُُوالرجاءُ ُُعليهُُوالتوكلُ ُُبقضائهُهُُوالرضىُُلنعمهُهُُوالشكرُ 
ُ.للُهُالعبادةُهُمنُهيُذلك
ُُللاُهُُسبيلُُفُيُُوالجهادُهُُالحجهُُُ،الزكاةُهُُ،الصالةُهُُمنُُالعباداتُ ُُتستهدفُ وُُ ُُُتصفيةَُ، ُُالنفسه

ُُالتُيُُوالمنكراتُهُُالفواحشُُمُنُُاَّلجتماعيةُهُُالجرائمُهُُمباشرةُهُُوبيُنُُبينهاُُوالحيلولةُُاْلنسانيةُه
ُُُوهتكُ ُُالزناُُهي ُُُوقتلُ ُُ،األموالُهُُوسرقة ُُُ،العرضه ُُُ،بالحقُُإَُّلُُهاقتلَُُُللا ُُُحرمُُالتيُُالنفسه
ُُوتقويةَُُُ،والتصرفاتُهُُالسلوكُُفيُُالذاتُهُُأنانيةُهُُمنُُالحدَُُُّكذلكُُالعباداتُ ُُهذهُُتستهدفُ و

ُ هُُاْلحساسه ُدائرةُهُمُنُُعبادتهُهُُطريقُهُُعنُُالعابدُ ُُيخرجَُُُحتُىُُُ،المجتمعُُفُيُُباآلخرينُُالجماعي 
ُدائرةُهُُإلُيُُ-ُُماديةُ ُُمتع ُُُمنُُالدنيُاُُهذهُُفُيُُبماُُاَّلنتفاعهُُُفيُُالنشاُطُُهذاُُوأثر-ُُنشاطهُهُُفُيُُالذاتُه

ُُُمنُُيقعُ ُُوماُُولآلخرين،ُُلهُُفهُوُُأرزاقُ ُُمنُُهيصيب ُُُفماُُ،اآلخرينُُأوُُاألمةُهُُأوُُالمجتمعهُ ُمآس 
 .اآلخرينُعلىُكماُهُهيُْلَُفعَُ

ُهاوشمولُهُالعبادةُهُُمفهومُهُثانيا :ُاتساعُ 
ُُُأداءَُُُيشملُ ُُالعبادةُهُُمفهومَُُُنُ إُُ بينُُُُعلىُالتوازنُهُُاُقائمُ نَُ،ُفدين ُمع اُُالكونُهُُوعمارةَُُُالفرائضه

ويشملُ والجسدُهُُالروحهُُُحاجةُه العبادةُههَُكلَُُُّالخيرُهُُأبوابَُُُ،ُ منُ وح سنُهُُا،ُ زقه،ُ الر ه طلَبهُ ُإلىُ

ل قُه ،ُوالصفحهُالخ  ُالحديثه ُفي دقه ُُُ،ُواْلصالحهُالجميلُهُُ،ُوالص ه ُالناسه ُاألهلُهُُ،ُواْلنفاقُهبين ،ُعلى

نُأفعالُه ّ  .البرُإلىُغيرُذلكُمه  ّ 
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،ُوإتقان اُُ،ُوصناعة ُزراعة ُُُالكونُهُُعمارةَُُُيتضمنُ ُُواسعُ ُُعامُ ُُلهاُمعنيان،ُاألولُ ُُالعبادة ُفُُ
والثاني:ُُ،ُُوتقدمهُهُُسبب اُفيُرقيُالوطنُهُُ،ُويكونُ هُهعلىُالمجتمعُكل ُهُُه ُنفع ُُُيعودُ للعمل،ُبماُُ

هُأركانهُُُ،ُوأداءَُشعائرُاْلسالمُهُُإقامةَُُُاُالخاص،ُفيشملُ هَُبمفهومُهُُعلىُالعبادةُهُُيطلقُ وُُخاصُ 

التوازنَُُُنُيفهمُ هوُمَُُُالحقيقيُ ُُ،ُفالمؤمنُ ،ُوالحجهُ،ُوالصيامُهمنُالصالة،ُوالزكاةُه فيُُُُهذاُ

ُ. بينُمعناهاُالخاصُومعناهاُالعامُمفهومُالعبادةُه

أنُُُْ ُ ب  يجه ذلك؛ُ علىُ ُ للعبادةُهُُوبهناء  َئُ الخاطه المفهوَمُ َحُ ُُُتالُُن صح ه بعضه علىُ هاُ يقص ر  يُ
ُُُواألفعالُهُُالطاعاتُه اُأن ُوالفرائهضه م  ُاعتهقاد اُجازه ُيَُُُهُإنُْ،ُوأنُيعتَقهَدُالمرء  ُعمل  َلُأيَّ رَضىُُعمه

ُفيهُالنيَّةَُللُُُُللا ُ ُوجلعنه،ُوي خلهص  ُعليه،ُأن ُعزَّ ور  نُالعباداتُالتيُُبلُإن ُُُ،هُمأج  مه هُعبادةُ 

ُبهاُإلىُللاُه ب  نُاألعمالُصغ َرُأوَُكب رَُي تقرَّ ُمه ُبشيء  ين  كَُُُ،،ُفالُيستَهه ُأخيكُُُُفتبس م  فيُوجهه
َُصدقة ُ. األذَىُعنُالطريقه  َصدقة ،ُوإماطةُ 

ُفيُالعباداتُهُُ ج  نُالخيرُهُُويندره ُمه ل قُهُُ،ُوح سنُهكثيرة ؛ُكالحياءُهُُأبواب  شرةُهُُ،ُوح سنُهالخ  ،ُالعه

ةُه وَّ ،ُوالمغفهَرةُهُُواأل خ  ُفيُالحديثه دقه بينُُُُعنهم،ُواْلصالحهُُُلآلخرينُوالصَّفحهُُُفيُللا،ُوالص ه
نُالتعام التُه نين،ُإلىُغيرُذلكُمه تشاحه ُ.اَّلجتماعيَّةُهُ،ُوالعالقاتُهوالسل وكيَّاتُهُالم 

عُ ُُوعندماُُ ُُُفيُُالعبادةُهُُمفهومُ ُُيتَّسه س ه سلمُهُُحه ا،ُُالصالهحةَُُُاألعمالَُُُأنُ ُُيعلَمُ ُُالم  ُُلُمُُوالتيُُعموم 
بغةُ ُُت صبَغُْ لَُُُأنُُُْي مكنُ ُُبَحتَةُ ُُتعب ديَّةُ ُُبصه بادةُ ُُإلىُُتتحوَّ ُوابتهغاءُهُُتعالى،ُُلُلُُالنيَّةُهُُبإصالحهُُُوذلكُُ،عه

ُ،ُُالفعلُهُبذلكُمرضاتههُه
ُُس الَمُىُك لُ ):ُُوسلمُُعليهُُللا ُُصلىُُُ-ُُللاُهُُرسولُ ُُقال:ُُقالُُعنهُُللا ُُُرضيُُُه ريرةَُُُأبُيُعنفُُ
ن ُُُمه ،ُُفيهُُتطل عُ ُُيومُ ُُكلََُُُّصدقة ُُُعليهُُالناسه لُ ُُالشَّمس  لَُُُوي عينُ ُُصدقَة،ُُاَّلثنَينُُبينُُيعده ُُالرج 
لُ ُُدابَّتهُُعلى صدقَة ُُُوالكلمة ُُُ،صدقَة ُُُمتاَعه ُُُعليهُاُُيرفعُ ُُأُوُُعليها،ُُفيحمه ُُخ طوةُ ُُوكلُ ُُ،الطيبةُ 

ُ()متفقُعليه(ُ.صدقَة ُُالطريقُهُعنُُاألذَُىُوي ميطُ ُ،صدقَة ُُُالصالةُهُإلىُيخط وها
ُيعملُ ُُ،ُفإذاُخرجَُفالعمل ُعبادة ُُُ،اُكلَّهاُعبادة ُحياتَنَُُُإنُ بلُُُُ ُويكفيَهُ ُُاْلنسان  مُُلينفَقُعلىُأهلهه

لقولهُه ُالمسلَمُإذاُأنفَقَُ:ُ)والسالمُ ُُعليهُالصالة ُُُالمؤونةَُفذلكُعبادةُ  وهوُُُُنفقَة ُُُعلىُأهلهُهُُإنَّ
 .(أخرجهُمسلم()هاُكانتُلهُصدقة ُيحتَسب ُ

ُالوالدينُُوُُ ُصحبتهُوبر  ُالصالة ُباُعهمَُحسن  ُلقولهُعليه جلُهُُوالسالمُ ُُادة  ُأقبلَُُُللر  ُلمبايعةُهُُالذي

الهجرةُهُُالرسولُه كالهُ :)والجهادُهُُعلىُ بلُ نعم،ُ قال:ُ ؟"ُ حي  أحد ُ والديكُ منُ قال:ُُمَُفهلُ ا،ُ

عُإلىُوالَديكَُ"فتبتغيُاألجَرُمنُللاُه نُصحبتَهُ ُُ؟"ُقال:ُنعم،ُقال:ُ"فارجه أخرجهُُ ()امَُفأحسه

 ).مسلم
األرحامُهوُُ والسالمُُصلةُ  الصالةُ عليهُ لقولهُ معل قة ُ:)عبادةُ  تقولُ ُُالرحم ُ مَُبالعرشُ نُ:ُ

 ).أخرجهُمسلم ()للا ُُُ،ُومنُقطعَنيُقطعَه ُوصلنيُوصلهُللا ُ
األذىُعنُالطريقُهوُُ لقولُهُُإماطةُ  ُ:)والسالمُ ُُهُعليهُالصالة ُعبادةُ  كاَنُعلىُالطريقُغصن 

لَُشجرة ُيؤذيُالناَس،ُفأماَطهاُرجلُ   .(أخرجهُابنُماجه ()ةالجنُُ،ُفأدخه
الوجهُهوُُ الصالةُوالسالمُُطالقةُ  لقولهُعليهُ ُعبادةُ  اللقاءه المعروفُه:)عندُ ُمنُ تحقرنَّ َُُّلُ

ُطلقشيئ ُ ُ.(أخرجهُمسلم ()اُولوُأنُتلقىُأخاكُبوجه 
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ُُتوافرُبعضُالشروطُهُُفيُحالةُهُُعبادة ُُُيكونَُُُممكنُأنُُُْالمسلمُهُُمنُاْلنسانُهُُيصدرُ ُُعملُ ُُكلُ فُُ
ألجلُُُالناسَُُُوينفعَُُُه ُأسرتَُُالعاملُ ُُيعيلَُُُُأنُْمثالُ ُُفمنُالعبادةُه اُلُلخالصُ ُالعملُ ُيكونَُُُأنُْ:وهي

ُُفالُيجوزُللمسلمُأنُيعملَُّ   الشرعُُضمنُحدودُهُُالعملُ ُُيكونَُُُأنُْ،ُومنُللاُهُُاألجرَُُُينالَُُُأنُْ

ُُ،ُفينبغيُأنُْه ُأوُيغنيُأسرتَُُُليعطيُالفقراءَُُُيسرقَُُُأنُُُْللمسلمُهَُُُّلُيجوزُ ،ُفمثالُ للا ُُُفيماُحرمَُ
لهُُُشاغلُ ُُغيرَُُُه ُعمل ُُُيكونَُُُأنُْ،ُُهرسولُهُُوسنةُهُُللاُهُُماُجاءُفيُكتابُهُُعلىُحسبُهُُالعملُ ُُيكونَُ

ُُآخرُ ُُبعملُ ُُاُعليهُليقومَُاُواجب ُفرضُ ُُيتركَُُُأنُُُْفالُيجوزُللمسلمُه عليهُُللا ُُُعنُالقيامُبماُأوجبَُ

 .العبادةُهُبنيةُه
*ُ*********ُ

ُهُللُهُالحمدُ ُُُ ُُانَُسيدُهُوالمرسلين،ُُاألنبياءُهُخاتمُهُعليُوالسالمُ ُوالصالة ُُالعالمين،ُرب 
ُُ.أجمعينُُوصحبهُهُُآلهُهُوعليُ،(وسلمُُعليهُللاُصلي)محمدُ 

ُعليُالعبادةُهُعليُالمداومةُهُثالثا :ُالحثُ 
)َواْعب ْدَُربََّكَُحتَّىُُُُ،ُقالُتعالي:عليُالعبادةُهُُلمداومةُهعليُاُُاْلسالمية ُُُالشريعة ُُُلقدُحثتُُُْ

) ُبهُ.ُُحتىُيأتهيَكَُُ؛ُأي:ُاعب دُربَّكَُ(99الحجر:ُ)يَأْتهيََكُاْليَقهين  وقهن  ُالذيُأنتُم   الموت 
الق رطبيُ ُُ ُه ُرحمَُُقالُ ُللا ُُ العبادةُهُ ُ استهمرار  راد :ُ ُوالم  دَّةَُُ ُم  العبد ُُحياتههُهُ قالُ كماُ ُ،

: َُحيًّا(أَُ)وَُُالصالهح  َكاةهَُماُد ْمت  اَلةهَُوالزَّ ُُ.(31مريم:ُ)ْوَصانهيُبهالصَّ
متَثهلينُُنستَقهيَمُعلىُشرعهُللاُهُُ،ُوأنُْاُحتىُنلقَاه ُنبقَىُعلىُعبادةهُرب هنَُُُأنُُُْ،للاُهُُعبادَُُُفعليناُُ ،ُم 

ْرَتَُوَمْنُتَاَبَُمعََكَُوََّلُُ:أمَرُللاُه ُ.(112هود:ُ)(تَْطغَْوا)فَاْستَقهْمَُكَماُأ مه

هُ، هري  الز  ُُنَُسيدَُُُأنُ ُُوعنُ الخطابُهُُع مرَُا اآليةَُُُبنُ هذهُ ث مَُُُّ:تاَلُ  ُ َّللاَّ َرب نَاُ قَال واُ يَنُ الَّذه ُ )إهنَّ

وا واُوللاهُللُبطاعتهُُ(30فصلت:ُُ)(اْستَقَام  وغ واُرَوَغانُالثعالهبُهقال:ُ"استقام  ُ".ه،ُولمُير 

ُُ :ُياُرسوَلُللاُهوقالُس فيان  َُّلُأسأَل ُعنهُأحد اُبعَدكَُُُق لُلهيُفيُاْلسالمُهُُ:الثقَفهي  ُُُ)،ُقال:قَوَّل 

ُباللُه  )رواهُمسلم(ُ.(فاستَقهُمُق ل:ُآمنت 
ُللاُهُُ ُاستقاَمُعلىُدينه ُأعظَمُكرامةََُمن ُتعالى:وما ُقال واُُُُ)إهنَُُّ، ُاْستَقَام  ُث مَّ ُقَال واَُرب نَاَُّللاَّ  يَن الَّذه
ُالَّتهيُك ْنت ْمُت وَعد وَن(تَتَنَزَُّ واُبهاْلَجنَّةه ر  ُتََخاف واَُوََّلُتَْحَزن واَُوأَْبشه أََّلَّ م ُاْلَماَلئهَكةُ  ُُُل َُعلَْيهه
أنُُُْ ُ المرءه َسيَره ُُُفعلىُ َلُ رب ههُهُُي واصه هُهُُ،ُوأنُْمعُللاُهُُ،ُويَصد َقُفيُعملههُهإلىُ َمُبشرعه ُيلتَزه
ا،ُوَّلُيربهَطُعبادتَهُهدائهُ ق ُُُللُهُُم  ؛ُبلُيبقَىُصاده ُأوُأشخاص  ُأوُمكان  ُُللاُهُُاُثابهت اُعلىُدينُهبزمن 

ُ.ُعلىُكل ُه ُحال 
يقُ ُُ الصد ه ُ بكر  أبوُ تعلَّمَُُُرضيُللا ُُُفهذاُ قدُ ُ رام ُدرس اُفيُُُُعنهُوأرضاهُ الكه الصحابةُ  منهُ

صلىُللاُعليهُوسلمُإذُقامَُُ،اَّلستهقامةُه ُه :ُ"أَّلُفيهمَُخطيب اُبعدُوفاةهُالنبي  َمنُكانُيعب د ُُُقائهال 
اُُ حمد  َُّلُُ-صلىُللاُعليهُوسلمُُُُ-م  حمد اُقدُماَت،ُوَمنُكانُيعب د ُللاَ،ُفإنُللاَُحيٌّ ،ُفإنُم 

،ُو وت  ْمَُمي هت ونَُُ:ُُللاُهُُلَُوقُُالَُتَُيم  َوإهنَّه  ُ َمي هت  ُُُ:ُللاُهلَُو،ُوق(30الزمر:ُُ)()إهنََّكُ إهَّلَّ د ُ َحمَّ )َوَماُم 

ْنُُ َُُرس ول ُقَْدَُخلَْتُمه بَْيهه ُيَْنقَلهْبَُعلَىَُعقه ُأَْعقَابهك ْمَُوَمْن ُاْنقَلَْبت ْمَُعلَى ُق تهَل ُأَْو ُأَفَإهْنَُماَت س ل  ُالر  قَْبلههه

ينَُ ره الشَّاكه  ُ يَُّللاَّ ََُشْيئ اَُوَسيَْجزه َُّللاَّ ُ(ُ.144آلُعمران:ُ)(فَلَْنُيَض رَّ
ُعبادتُكُكُوحسنُهكُوشكرُ اعناُعليُذكرُهاللهمُ

ُ،،،،،ُوأقمُالصالةَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،،،،،ُُُُُالدعاءُ 
ُكتبه:ُطهُممدوحُعبدُالوهابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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