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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 رمضان شهر العبادة: الدرس الثامن
 

لقد تعود الناس مبجرد دخول شهر رمضان املبارك أن حيافظوا على العبادة من صيام وصالة وقيام وقرآن وإنفاق وغري ذلك  مكن العبكادا  
 واألعمال الصاحلة .

 اآلتية : األربعة وذل  من خالل احملاور تعاىل ا اللقاء إن شاء هللانقف حول اإلجابة عنها يف هذ؛ ولكن هنا عدة أسئلة تشغل الكثري 
 

 احملور األول: ملاذا خلقنا هللا ؟!!
 ؟!نفع هللا أو معصيتنا تضر هللا؛ أو مبعىن آخر: هل عبادتنا تيف حاجة وافتقار إىل عبادتنا –لعز وج–: هل هللا احملور الثاين

 ن ال يعبد هللا على اإلطالق ؟!!!احملور الثالث: ما هو تصوير القرآن مل 
 احملور الرابع: هل إذا كنت يف عملي أو وظيفيت أو مصنعي أو جتاريت أعترب يف عبادة هلل ؟!!!

 وهللا واملستعان وعليه التكالن !! من خالل هذه احملاور فتعالوا بنا لنجيب عن هذه األسئلة
 

 احملور األول: ملاذا خلقنا هللا ؟!!
َوَمكا َخَلقتك   }  دقكول احلك  عكوج وجكلج:  وال دشكرووا بكه شكيئا ف خلك  هللا اللك  ليعبكدوه ودوحكدوهيف القكرآن والسكنةف فقكد اجلكوا  علكى ذلك  

نَس ِإالَّ لِيَكعتب د وِن * َما أ رِدد  ِمنكته م مِجن رجِزتٍق َوَما أ رِدد  أَن د طتِعم وِن * ِإنَّ اَّللََّ ه وَ  نَّ َواإلتِ   (58 - 56: الذاراي  ){لتق وَِّة التَمِتي   الرَّزَّاق  ذ و ااجلِت
) عبككديل   بككادة فكك ن هللا ال دقطكك  عنككه الككرزقف عككن الطاعككة والع العبككد   طككلكك  إذا انقذ فقككد تكفككل هللا لعبككاده ولككرزق و ككمنه  ككمف ومكك 

 ف ف ذا خالفتين يف فردضيت مل أخالف  يف رزق .(علي  فردضة ول  عليَّ رزق  
دارك األفهكام وعكن سككلطان العقكول مل دكلهكا هللا سكبعانه وتعككاىل إىل أفككار النكاس وركارهبمف بككل أرسكل هبكا رسككله وألجكل وكو العبكادة عككن مك

َوَمكا }  قكال تعكاىل: فمبشردن ومنذردنف وولج رسول منهم حيمل الدعوة إىل عبادة هللا سبعانه وتعاىل وإخالصها له وعكدم إشكراك غكريه فيهكا
َ } (ف 25)األنبيككاء  {س ككوٍل ِإالَّ ن ككوِحي إِلَيتككِه أَنَّككه  اَل إِلَككَه ِإالَّ أََد فَاعتب ككد ونِ أَرتَسككلتَنا ِمككن قَكبتلِككَ  ِمككن رَّ  َوَلَقككدت بَكَعثكتنَككا يف و ككلِج أ مَّككٍة رَّس ككوال  أَِن اعتب ككد وات اَّللج

َتِنب وات الطَّاغ   َ َمكا َلك كم  }الوا لقكومهم: أهنكم قكب وصكا،ف (ف وقد حكى سبعانه وتعكاىل عكن نكوه وهكود وشكعي36)النعل {و َ َواجت اعتب كد وات اَّللَّ
َ َرِِج َوَربَّك ك } (ف وحكى عوج وجلج عن املسيح عليه السالم أنه قكال:59) األعراف  { مِجنت إَِلٍه َغريت ه   ورسكولنا (ف 72)املائكدة  { ماعتب كد وات اَّللج

امكا  مل دنكول ة هللا وحكده ال شكرد  لكهف واسكتمر ذلك  عالعكة عشكر عظل الفرتة املكية ولها ددعوا النكاس إىل عبكاد  -صلى هللا عليه وسلم  –
َعكنت م َعكاِذ بتكِن فا مبكممن مكن عكذا  ر  العكامليف فع  هللا علكى عبكاده أن دعبكدوه ويف املقابكل إذا حققكوا العبوددكة وكانو فيها أحكام تشردعيةف 

ريل َمكا َحكك   اَّللَِّ و نتك   رِدتَف َرس كوِل اَّللَِّ َصكلَّى اَّللَّ  عَ "  َجبَكٍل ف قَكاَل :  َليتككِه َوَسكلََّم َعلَكى ِرَكاٍر ف دك َقكال  لَكه  : ع َفككريت  ف قَكاَل : فَكَقكاَل : اَي م َعكاذ  ف تَكدت
كرِو وا بِكِه  اَّللَِّ عَ َعَلى التِعَباِد ؟ َوَما َح   التِعَباِد َعَلى اَّللَِّ ؟ قَكاَل : قك لتك   : اَّللَّ  َوَرس كول ه  أَعتلَكم  ف قَكاَل : فَكِ نَّ َحك َّ  َ ف َواَل د شت لَكى التِعبَكاِد أَنت دَكعتب كد وا اَّللَّ
ئ ا ف قَككاَل : قك لتك   : كرِك  بِككِه َشكيكت َ  َمككنت اَل د شت ئ ا ف َوَحكك َّ التِعبَكاِد َعلَككى اَّللَِّ َعكوَّ َوَجككلَّ أَنت اَل دك َعكذِج ككر  النَّكاَس ف قَككاَل : اَل  َشكيكت اَي َرس ككوَل اَّللَِّ ف أَفَكاَل أ َبشِج

 .]متف  عليه[.  "شِجرته مت فَكيَكتَِّكل وا تك بَ 
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 نفع هللا أو معصيتنا تضر هللا ؟!يف حاجة وافتقار إىل عبادتنا ؛ أو مبعىن آخر: هل عبادتنا ت –وجلعز –احملور الثاين : هل هللا 

بككاديل إمل مل أخلقكككم ألسككتمنس اي ع "وومككا جككاء يف األعككر: ف  لككيس مفتقككرا  أو اتاجككا  لعبادتنككا –عككو وجككل  –هللا اجلككوا  علككى ذلكك : أن 
وثككريا ف   وتككذورومل فبكككم مككن وحشككةف وال ألسككتكثر بكككم مككن قلككةف وال ألسككتعي بكككم علككى أمككر عجككو  عنككهف وإ ككا خلقككتكم لتعبككدومل  ككودال  

 ." وتسبعومل بكرة وأصيال  
ككككمت لَككككنت " ف ومعصككككيت  ال تضككككر هللا: تكككك  و اعتكككك  ال تنفكككك  هللاأن عباد امككككو عِككككي اَي ِعبَككككاِديلف ِإنَّك  ل غ ككككوا نَكفت ل غ ككككوا َ ككككرجيل فَكَتض ككككر وملف َولَككككنت تَكبكت  تَكبكت

َفع وملف اَي ِعَباِديلف َلوت أَنَّ أَوََّلك كمت َوآِخكرَو مت َوِإنتَسكك مت َوِجكنَّك متف َوكان وا َعلَكى أَتكتَقكى قَكلتكِب َرج كلٍ  ئ اف اَي فَكتَكنكت  َواِحكٍد ِمكنتك متف َمكا زَاَد َذلِكَ  يف م لتِككي َشكيكت
ئ اف اَي ِعبَكاِديلف لَكوت أَنَّ ف َلوت أَنَّ أَوََّلك مت َوآِخكرَو مت َوِإنتَسكك مت َوِجكنَّك متف َوكان وا َعلَكى أَفتَجكِر قَكلتكِب َرج كٍل َواِحكٍدف َمكا نَكَقكَ  َذلِك َ ِعَباِديل  ِمكنت م لتِككي َشكيكت

مَلََته ف َما نَكَقَ  َذلِكَ  ِمَّكا ِعنتكِديلف ِإالَّ َوَمكا دكَكنكتق    أَوََّلك مت َوآِخرَو مت َوِإنتَسك مت َوِجنَّك متف قَام وا يف َصِعيٍد َواِحٍد َفسَ  مَل وملف فََمعتطَيت   و لَّ ِإنتَساٍن َمست
َهكك ِ َّ أ َوفجِككيك مت ِإايَّ ِصككيَها َلك ككمتف  َككا ِهككَي أَعتَمككال ك مت أ حت ككَرف اَي ِعبَككاِديلف ِإ َّ ككَي   ِإَذا أ دتِخككَل التَبعت َمككدت اَّللََّف َوَمككنت َوَجككَد َغككريتَ اف َفَمككنت َوَجككَد َخككريت  التِمخت ا فَكلتَيعت

َسه  َذِلَ ف فَ   )مسلم(. " اَل دَكل وَمنَّ ِإالَّ نَكفت
فعملكه السكيك وكذل  لنفسكه يف  مقابلكة املسكيء أخكراهف وذلك  يفدنيكاه و  صكا، يفدعمل لنفسهف فهو املسكتفيد بعملكه ال فالذيل دعمل صاحلا  

ٍم لِلتَعِبيدِ َمنت َعِملَ  }قال تعاىل:  دنياه وأخراه. َها َوَما َرب َ  ِبَظالَّ ِسِه َوَمنت َأَساَء فَكَعَليكت  (46) فصل : { َصاحِل ا فَِلنَكفت
ومك   فم ولكدك ليعصكل علكى أعلكى الشكهادا لجِ عَ إن  تسعى بكل جهدك ووسع  و اقت  أن تك  ولنضر  لذل  مثاال  على أرض الواق : 

 وفشلف ووما قيل يف املثل العامي: ) إل بياول على درسه بينف  نفسه (ورب إن خا  ذل  هو املستفيد إن جنح وأفلحف وهو الاسر األ
ف وأن اإلنسككان أحسككن أو خنلكك  مككن عنصككرد هككذا أن الغادككة مككن خلكك  اإلنسككان هككي العبككادةف والعبككادة ال تنفكك  هللاف واملعصككية ال تضككر هللا

 أساء فلنفسه.
 د هللا على اإلطالق ؟!!!احملور الثالث: ما هو تصوير القرآن ملن ال يعب  
 من الناس مل درو  هلل روعة ومل ددخل املسجد دوما ف ودعيش يف الدنيا ليمول ودشر  فق  فكيف صوَّره القرآن؟!!! وثري  

 إذا وان اإلنسان دتكون من روه وجسمف ووان الغذاء املاديل هو قوام اجلسم؛ ف ن عبادة هللا تعاىل على اختالف أصنافهاف وتنكو   كروهبا
ورمككه مككن بككي سككائر املخلوقككا ف ومظككاهر هككذا التكككر  أن هللا  كك  فيككه اإلنسككان و  هللا هككي قككوام الككروه ف وهككي الغادككة الككيت مككن أجلهككا خلكك 

ب صفا  العامل العلويل ) املالئكة ( واليت تتمثل يف اجلانكب الروحكيف وصكفا  العكامل السكفلي ) احليكواد  والبهكائم ( والكيت تتمثكل يف اجلانك
صكعد بروحكه إىل أعلكى حكل دصكل إىل درجكة ؛ وقمعهكا وهكذهباالشهواملف ف ذا اهكتم اإلنسكان وجلانكب الروحكي وتغلكب علكى شكهواته  املاديل

شكهوا  والفكك  كلمكا وثكر  اللشكهوة مكك  قمعهكا أفضكل مكن عكدم وجودهككاف فقاعكدة عامكة عنككد العلمكاء تقكول: وجكود األن هنكاك  املالئككةف
ككرٍَة ِإَ َّ  : " -صككلى هللا عليككه وسككلم  –ف دككدل علككى ذلكك  قولككه ثككر أجككرا  عنككد هللاوتغلككب العبككد عليهككا ولمككا وككان أو َِ َوِهجت َككرت " التِعبَككاَدة  يف ا ت

قككال اإلمككام النككوويل: " املككراد و ككَر هنككا الفتنككة واخككتالس أمككور النككاس ف وسككبب وثككرة فضككل العبككادة فيككه أن النككاس دغفلككون عنهككا ف . ]مسككلم[
 تفرغ  ا إال أفراد ."ودشتغلون عنها ف وال د

 زمان الف  والومان الذيل نعيش فيه اآلنف أيخذ أجور الناس  يع ا. يفعبد هللا د فالذيل
 ها عظيم من الشا  الفيتِج.ر جاملعصية تصري وبرية من الشيخ الكبريف وما أن الطاعة أ ف ن لذل 

توا كعي وحك  للغكين عي وحك  للشكا  الطكائ  أشكدف وأحكب املأحكب الطكائ وحك  لكثالأ أشكد ف " أحب عالث  فقد جاء يف األعر اإل ي: 
أبغككث العصككاة وبغضككي للشككيخ العاصككي  وبغضككي لككثالأ أشككد ف وأبغككث عككالث  ف ف وأحككب الكرمككاء وحكك  للفقككري الكككر  أشككد املتوا كك  أشككد

 وأبغث البخالء وبغضي للغين البخيل أشد " وأبغث املتكربدن وبغضي للفقري املتكرب أشد ف أشد ف
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ملكذا  احليكاة وعكال وثكري مكن  مكن ملكبس ومروكب وغكذاء وشكرا  وغريهكا مكن املكاديلأما إذا أمهكل اجلانكب الروحكي واهكتم بغكذاء اجلانكب   
َوَلَقكدت َذرَأتَد  }ف نه دهب  إىل أسفل حل دصل إىل درجة البهائم.قكال تعكاىل:  سنا  سبيال فوال للع عرفون للمسجد  ردقا  دلذدن ال ا الناس
نتِس َ  مت قك ل و   اَل دَكفتَقه وَن هِبَا َوَ  مت أَعتي   اَل دك بتِصكر وَن هِبَكا َوَ  كمت جِلَهَ  نِج َواإلتِ َنكتَعكاِم بَكلت ه كمت َأَ كل  نََّم َوِثري ا ِمَن اجلِت كَمع وَن هِبَكا أ ولَئِكَ  َواألت  َآَذان  اَل َدست

 (179األعراف: ){ أ ولَِئَ  ه م  التَغاِفل وَن 
إن احلياة بدون عبادة حياة خاودة الروهف مظلمة الفكرف منتنة الطب ف متعفنكة الفطكرةف مكرة املكذاقف وال أدل علكى ذلك  مكن حكاال  النكاس 
يف تلكك  امتمعككا  الككيت فقككد  السككلطان الروحككي؛ حيككم دنككدف  الكثككري مككنهم إىل االنتعككار نتيجككة القلكك  النفسككيف فكك ن عبككادة هللا سككبعانه 

فظ التوازن بكي مطالكب اجلسكم ورغائكب الكروهف وبكي دوافك  الغرائكو ودواعكي الضكمائرف وبكي تطلعكا  العقكل وأشكواق القلكبف وتعاىل هبا حي
 وهي مدد ووقود جلذوة العقيدة اليت تنري جوانب النفس.

بضككي  أو  -ليككه وسككلم صككلى هللا ع – لمككا أحككسوو ف ) أبككو داود ( "إذا حوبككه أمككر صككلى   -صككلى هللا عليككه وسككلم  –وككان النكك  "   ولككذل 
وقلكك  نفسككي وتككوتر  يف  ككي  وغككمجٍ  عككن العبككادة والطاعككة ونكك َ  َّ فكلمككا بعككد( ف  أبككو داود)  هبككا " دقككول: " أقككم الصككالة اي بككالل أرحنككا مجٍ َهكك

ككريل فَككِ نَّ لَككه  َمِعيَشككة  َ ككنتك ا َوَ تش ككر   }و ككن  ف والشككفاء والعككالَ يف صككلت  وهللف  قَككاَل َر ِج ملَ  ف دكَككوتَم التِقَياَمككِة أَعتَمككىه  َوَمككنت أَعتككَرَض َعككنت ذِوت
 ( 126 - 124: )  ه{ ا وََوَذِلَ  التيَكوتَم تك نتَسىقَاَل َوَذِلَ  أَتَكتتَ  َآاَيتك َنا فَكَنِسيتَكهَ  فأَعتَمى َوَقدت و نت   َبِصري ا َحَشرتَتيِن 

ت َسكككبِجح  لَكككه   }  وتسكككجد لكككه؛ فتككككون أعلكككى مرتبكككة منكككه.ال دعبكككده ولبهكككائمف بكككل هكككو أ كككل ألن البهكككائم تسكككبح هللاوقكككد وصكككف هللا حكككال مكككن 
ِدِه َوَلِكنت اَل تَكفتَقه وَن تَ  ٍء ِإالَّ د َسبِجح  ِِبَمت َرتض  َوَمنت ِفيِهنَّ َوِإنت ِمنت َشيت ِبيَعه مت ِإنَّه  َواَن َحِليم ا َغف ور ا السََّمَوا   السَّبت   َواألت  (44اإلسراء: ){ست

ككج د  لَككه  َمككنت يف }  فيككه دسككجد هلل ال دتخلككف حلظككة إال اإلنسككان مبكا الكككون سككورة احلككني تبككي أن ة يفوقكد أوقفتككين آدككة ور كك َ َدست أملَت تَكككَر أَنَّ اَّللَّ
َِبال  َوالشََّجر  َوالدََّوا   وََوِثري  ِمنَ  َرتِض َوالشَّمتس  َوالتَقَمر  َوالن ج وم  َواجلت  وََوِثري  َح َّ َعَليتِه التَعَذا   َوَمنت د ِهِن اَّللَّ  َفَمكا النَّاسِ  السََّماَواِ  َوَمنت يف األت

َعككل  َمككا َدَشككاء   َ دَكفت ككرٍِم ِإنَّ اَّللَّ وف يف اللغككة أن املعطككوف دوافكك  املعطككوف عليككه يف أربعككة مككن عشككرةف ر فمككن املعككف  (18) احلككني : {.لَككه  ِمككنت م كت
مككن جككس وقمككر  –املخلوقككا  هككذه  تفيككد عمككوم وجككول جككنس وككل نككو  مككن الككيت " لبكككك " اف  يكك  املخلوقككا  عطكك - عككو وجككل –وهللا 

ليشكري  { وََوثِكري  ِمكَن النَّكاِس وََوثِكري  َحك َّ َعَليتكِه التَعكَذا    }فعدل عن سكياق العطكف فقكال:  وجاء عند اإلنسان -وجنوم وجبال وشجر ودوا 
خيلككك  إال للعبكككادة هكككو الكككذيل  ف وأن اإلنسكككان الوحيكككد الكككذيل ملادةظكككة عكككن التسكككبيح والسكككجود والعبكككتتخلكككف حل ال إىل أن  يككك  املخلوقكككا 

 دتخلف!!!!
 احملور الرابع: هل إذا كنت يف عملي أو وظيفيت أو مصنعي أو جتاريت أعترب يف عبادة هلل ؟!!!

لعبكادة إذا أخلك  بصكبغة ا –أاي  وانك  هكذه األعمكال دنيودكة أو أخرودكة  –من عظمة اإلسالم وروحه أنه صكب  أعمكال اإلنسكان  اجلواب:
..... اخل يف مدرسكته ف والكوار  يف مورعتكه العبد فيها هلل سبعانه وتعا ف فالرجل يف حقله والصان  يف مصنعه والتاجر يف متجره ف واملدرس

لعكيش والبقكاء ول هؤالء دعتربون يف عبكادة إذا مكا أحسكنوا واحتسكبوا وأخلصكوا النيكة هلل تعكا  يف عملهكمف فكالفرد مك  أنكه دعمكل مكن أجكل اف  
واحلصككول علككى زاد دقككيم صككلبه إال أنككه يف عبككادة هلل سككبعانه وتعككا  ف وهككذا هككو الفككارق بككي العامككل املسككلم الككذيل درجككو عككوا  اآلخككرة قبككل 

 عوا  الدنيا. 
كرِب وَن  }وقد أود القرآن هذه احلقيقة يف قوله تعاىل:  كِل اَّللَِّ َوَآَخكر وَن َعِلَم أَنت َسَيك ون  ِمنتك مت َمرتَ كى َوَآَخكر وَن َدضت تَكغ كوَن ِمكنت َفضت َرتِض دَكبكت يف األت

"سككككوت هللا تعككككا  يف هككككذه اآلدككككة بككككي درجككككة اماهككككددن  –ررككككه هللا  –قككككال اإلمككككام القككككر   ( ف20) املومككككل:  {.دك َقككككاتِل وَن يف َسككككِبيِل اَّللَِّ 
 اجلهاد ألنه  عه م  اجلهاد يف سبيل هللا"واملكتسبي املال احلالل ف فكان هذا دليال  على أن وسب املال مبنولة 

كككَعا   َرس كككوِل اَّللَِّ و  كككل ف فَككككرََأت َأصت كككرََةف قَكككاَل: َمكككرَّ َعلَكككى النَّكككِ ِج َصكككلَّى اَّللَّ  َعَليتكككِه َوَسكككلََّم َرج   َصكككلَّى اَّللَّ  َعَليتكككِه َوَسكككلََّم ِمكككنت ِجلتكككِدِه َعكككنت َوعتكككِب بكككن ع جت
ََ  َوَنَشاِ ِهف فَكَقال وا: اَي َرس ولَ  ؟ف فَكَقاَل َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَليتِه َوَسلََّم:"ِإنت َواَن َخكَر : َلوت َواَن َهَذا يف َسِبيِل اَّللَِّ كَعى َعلَكى َولَكِدِه ِصكَغار ا اَّللَِّ َدست



  (4 ) 

ِ َوِبريَدتِن فكَ  َعى َعَلى أَبَكَودتِن َشيتَخيت ََ َدست ف َوِإنت َواَن َخَر ِسكِه د ِعف َهكا فَكه كَو يف َسكِبيِل فَكه َو يف َسِبيِل اَّللَِّ كَعى َعلَكى نَكفت ف َوِإنت َوكاَن َدست ه َو يف َسكِبيِل اَّللَِّ
ََ راَِيء  َوم َفاَخرَة  فَكه َو يف َسِبيِل الشَّيتطَاِن". ف َوِإنت َواَن َخَر  )الطربامل بسند صعيح(.اَّللَِّ

كر  ؟ قَكاَل : َويف ب ضتِ  َأَحدِو مت صَ : "  -صلى هللا عليه وسلم  –ودقول  َوتَه  َوَدك كون  لَكه  ِفيَهكا َأجت َدَقة  ف قَال وا : اَي َرس وَل اَّللَِّ ف أأََيِت َأَحكد َد َشكهت
اَلِل َواَن َله   ر   أَرَأَدكتت مت َلوت َوَ َعَها يف َحرَاٍم َأَواَن َعَليتِه ِفيَها ِوزتر  ؟ َفَكَذِلَ  ِإَذا َوَ َعَها يف احلَت  ) مسلم (.  "َأجت

يف هكذا دليكل علكى أن املباحكا  تصكري  اعكا  ولنيكا  الصكادقا  ف فاجلمكا  دككون عبكادة إذا نكوت بكه قضكاء حك  " قكال اإلمكام النكوويل: 
مكن النظكر  الووجة ومعاشرهتا وملعروف الذيل أمر هللا تعاىل به ف أو  لب ولكد صكا، ف أو إعفكاف نفسكه أو إعفكاف الووجكة ومنعهمكا  يعكا  

 أو غري ذل  من املقاصد الصاحلة ." لفكر فيه ف أو ا م به فإىل حرام ف أو ا
بسكيطة ) العمكل عبكادة يف غكري دؤخذ مكن وكل مكا سكب  أن العمكل عبكادة ف وهكذه عبكارة صكعيعة يف ميكوان الشكر  ولككن دضكاف  كا إ كافة 

 وق  العبادة (
ِمِنَي ِوتَكككاو   } لصكككالة بوقككك ا  هللا َ بكككادة ف لكككذل  وقَّكككجكككة العمكككل عألن وثكككريا  مكككن النكككاس درتوكككون الصكككالة ِب كككؤت ِإنَّ الصَّكككاَلَة َوانَككك ت َعلَكككى التم 

  ألن هذا الوق  مل  هلل وحيكرم فيكه بيك  أو شكراء أو عمكل فف وأمرك أن ترتك رارت  وعمل  وهتر  إىل الصالة( 103)النساء: {َموتق وت  
كت مت تَكعتَلم كوَن َمن وا ِإَذا ن كوِديَل لِلصَّكاَلِة ِمكنت دكَكاَي أَدك َها الَِّذدَن آ} كِر اَّللَِّ َوَذر وا التبَكيتكَ  َذِلك كمت َخكريت  َلك كمت ِإنت و نكت كَعوتا ِإىَل ذِوت فَكِ َذا ق ِضكَيِ  * وتِم اجلت م َعكِة فَاست

ِلع   َ َوِثري ا َلَعلَّك مت تك فت َرتِض َوابكتتَكغ وا ِمنت َفضتِل اَّللَِّ َواذتو ر وا اَّللَّ كا ق كلت * وَن الصَّاَلة  فَانكتَتِشر وا يف األت َهكا َوتَكرَو كوَك قَائِم  َوِإَذا رَأَوتا ِرَارَة  أَوت َ تكو ا انكتَفض كوا إِلَيكت
ِو َوِمَن التِجَجارَِة َواَّللَّ    ( 11 – 9) اجلمعة :  {. َخريت  الرَّازِِقَي َما ِعنتَد اَّللَِّ َخريت  ِمَن اللَّهت

يف األرض واالبتغكاء مكن فضكل  وأمرهم والجتما ف أذن  م بعد الفراغ يف االنتشكار ا  وشراء  بيع عليهم يف التصرف بعد النداءهللا َلمَّا َحَجر 
ومكككا وكككان عكككرَاك بكككن مالككك  ر كككي هللا عنكككه إذا صكككلى اجلمعكككة انصكككرف فوقكككف علكككى و  املسكككجدف فقكككال: اللهكككم إمل أجبككك   دعوتَككك ف   فهللا

 .( رواه ابن أِ حامت) ري الرازقي. وصلي   فردضت ف وانتشر  وما أمرتينف فارزقين من فضل ف وأن  خ
ف ألن املكؤذن دقكول: هللا أوكربف دسكتجيب لنكداء هللا حكلالسكندان ال دنكول املطرقكة علكى  وك  األذانووان أحكد الصكاحلي دعمكل حكدادا  فك ذا 

 أيل أورب ما يف ددك.
يف خيطككب بينمككا هككو  -صككلى هللا عليككه وسككلم  – النكك أن   بعككث الصككعابة ملككا انشككغلوا ولتجككارة وتروككوا وككا  الطبككةف فككرويلوقككد عاتككب هللا

 -صكلى هللا عليكه وسكلم  –حتمل رارةف فلما و  الناس هباف وهم يف املسجدف انفضوا من املسجدف وترووا الن   عري   الناسف إذ قدم املددنة
َها َوتَكرَو وَك قَائِم ا ق كلت َمكا ِعنتكَد اَّللَِّ َوِإَذا رَأَوتا  } فمنول هللا:ملا ال دنبغي أن دستعجل لهف وترك أد ف  خيطب استعجاال   ِرَارَة  أَوت َ تو ا انكتَفض وا إِلَيكت

ككِو َوِمككَن التِجَجككارَِة َواَّللَّ  َخككريت  الككرَّازِِقَي  هللا سككخر وككل هككذه فككال دنبغككي للعبككد أن دنشككغل ولككدنيا ومككا فيهككا ودككرتك العبككادةف ألن  ف {َخككريت  ِمككَن اللَّهت
 ليستعي هبا على  اعة هللا ال لتشغله عن عبادته!!!! ونية لدمة اإلنسانالك املخلوقا 

 عبديل: خلقت  من أجلىف وخلق  األشياء ولها من أجل ف فال تنشغل مبا هو ل  عما أن  له."جاء يف األعر اإل ي: " وقد 
 م.رهبعبادة م وراراهتم أن ال تشغلهم عن وبعد: فهذه رسالة أحبب  أن أبلغها إلخوامل وآوئي الذدن دعملون يف حقو م وزراعاهت

 جعلين هللا وإايوم من عباده املخلصيفففففففاللهم فاشهد اي ر  العامليف  اللهم إمل قد بلَّغ 
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