
الحمـد للـه، والصاة والسـام عىل رسـول اللـه، أما 

؛   بعد

اللـه أكـر اللـه أكـر، ال إلـه إال اللـه، والله أكـر الله 

أكـر، وللـه الحمد. 

أخي املسلم...

أختي املسلمة...

ل اللـه منـا ومنكـم صالـح األعمـال، وجعلهـا  تقبَـّ

الكريـم. لوجهـه  خالصـة 

قـد رزقنـا اللـه ï يف رمضان عبـاداٍت ذقنـا لذتها، 

وشـعرنا بفرحتهـا، وهـذا الفـرح والرسور الـذي يجده 

الصائـم رغـم مـا ياقيـه ِمـن الجـوع والعطـش؛ لهو 

دليـل عـىل أن السـعادة الحقيقية هي يف طاعـة الله ¸: 

)ُقـْل ِبَفْضـِل اللَّـِه َوِبَرْحَمِتـِه َفِبذَِلـَك َفْليَْفَرُحوا ُهـَو َخْيٌ 

ـا يَْجَمُعـوَن( )يونس:58(. ِممَّ

وهـذه الطاعـة ال تختـص برمضـان، بـل يجـب أن 

َك َحتَّٰى  تكـون مازمـة للعبد طـوال حياتـه: )َواْعبُْد َربَـّ

يَأِْتيَـَك اْليَِقـُن( )الحجـر:99(؛ فينبغـي أن نحاِفظ دوًما 

-يف رمضـان ويف غـي رمضـان- عـىل الصاة والـزكاة، 

والـرِّ والصلة، وحسـن الخلق، وإطابة املطعـم، وينبغي 

أن    يكـون قصدنـا وتوجهنـا وتوكلنـا، عـىل الله ¸ 

وحـده؛ فا ندعـو إال اللـه، وال ننـذر إال لله، 

وال نطـوف إال ببيـت اللـه الحرام.

ِمـن رحمة  أن  ولنعلـم 

اللـه بنـا، وِمـن تكريمه لبنـي آدم: أنـه لم يجعـل بينه 

وبـْن خلقه واسـطة؛ فلكل عبـد أن يناجي ربه، ويسـأل 

ي َفِإنِّي  ربه كمـا قال -تعـاىل-: )َوإِذَا َسـأََلَك ِعبَاِدي َعنِـّ

َفْليَْسـتَِجيبُوا ِل  إِذَا َدَعـاِن  اِع  َقِريـٌب أُِجيـُب َدْعـَوَة الـدَّ

َوْليُْؤِمنُـوا ِبـي َلَعلَُّهْم يَْرُشـُدوَن( )البقـرة:186(.

هوا  وملـا ردَّ اللـه -تعـاىل- عىل املرشكـن الذيـن توجَّ

بعبادتهـم لغـي اللـه؛ بزعـم أنهـم يرجون شـفاعتهم، 

وهـم يف الواقـع يعبدونهم؛ إذ ذبحـوا لهم، ونـذروا لهم، 

وطافـوا حـول قبورهـم؛ بـنَّ اللـه ¸ لهـم أن الواجب 

 :ï عليهـم كان االقتـداء بهـم يف عبادتهـم للـه، فقـال

)أُوَلِئـَك الَِّذيـَن يَْدُعـوَن يَبْتَُغـوَن إىَِل َربِِّهُم اْلَوِسـيَلَة أَيُُّهْم 

أَْقـَرُب َويَْرُجـوَن َرْحَمتَـُه َويََخاُفوَن َعذَابَـُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك 

َكاَن َمْحـذُوًرا( )اإلرساء:57(. 

فكمـا نصـي للـه ونسـجد للـه، ونصـوم للـه؛ فـا 

نحـج إال لبيـت الله الحـرام، وال نطوف إال حـول الكعبة 

املرشفـة، وال ننـذر إال لله، وال نذبـح إال لله، بل وال نحلف 

إال باللـه، وال نذكـر سـببًا ِمـن األسـباب إال بعـد ذكـر 

، وال نذكر مشـيئة أحـٍد ِمـن الخلق -ولو  فضـل اللـه̧ 

كان سـيد الخلـق محمـد ’ إال بعـد مشـيئة اللـه ¸، 

فعـن ابـن عبـاس ƒ: أَنَّ َرُجًا َقـاَل: يَـا َرُسـوَل اللَِّه، 

ا؟! بَْل َما  َما َشـاَء اللَُّه َوِشـئَْت! َفَقـاَل: )َجَعْلتَِنـي ِللَِّه ِنـدًّ

َشـاَء اللَُّه َوْحـَدُه( )رواه أحمـد، وصححـه األلباني(.  

وكذلـك يدخـل يف معنى العبـادة: كل شـعب اإليمان 

املشـار إليهـا يف قـول النبي 

’: )اإْلِيَمـاُن ِبْضـٌع َوَسـبُْعوَن 
ُشـْعبًَة، َفأَْفَضلَُها: َقـْوُل اَل إَِلـَه إاِلَّ اللُه، 

َوأَْدنَاَهـا: إَِماَطُة اأْلَذَى َعِن الطَِّريِق، َواْلَحيَاُء ُشـْعبٌَة 

ِمـَن اإْلِيَماِن( )رواه مسـلم(. 

وال شـك أن أعظـم شـعب اإليمـان: الشـهادتان، وهمـا 

شـعبة واحـدة ِمـن شـعب اإليمـان؛ ألنـه ال تنفـع العبـد 

شـهادته: “أن ال إلـه إال اللـه” حتـى يضـم إليها شـهادة: 

“أن محمـًدا رسـول اللـه”، وبهمـا يدخل العبد يف اإلسـام 

يـَن ِعنَد  الـذي ال يَقبـل اللـه ِمن أحـٍد عمـًا إال بـه )إِنَّ الدِّ

اللَّـِه اإْلِْسـَاُم( )آل عمـران:19(.

رشع  إىل  “التحاكـم  أيًضـا:  العبـادة  معانـي  وِمـن 

اللـه”؛ فاألمـر كله إليـه وحـده ï، )أاََل َلـُه اْلَخْلـُق َواأْلَْمُر( 

)األعـراف:54(. 

وهـذا التحاكـم إىل رشع اللـه ِمن أعظم معانـي اإليمان: 

َك اَل يُْؤِمنُـوَن َحتَّى يَُحكُِّمـوَك ِفيَما َشـَجَر بَيْنَُهْم  )َفـَا َوَربِـّ

ـا َقَضيْـَت َويَُسـلُِّموا  مَّ ثُـمَّ اَل يَِجـُدوا يِف أَنُفِسـِهْم َحَرًجـا مِّ

)النساء:65(. تَْسـِليًما( 

وِمن أعظم معاني العبادة: حب الله ¸. 

وِمـن لوازمهـا: اتباع النبـي’، كما قال -تعـاىل-: )ُقْل 

وَن اللَّـَه َفاتَِّبُعونِـي يُْحِببُْكُم اللَّـُه َويَْغِفْر َلُكْم  إِن ُكنتُـْم تُِحبُـّ

ذُنُوبَُكْم َواللَّـُه َغُفوٌر رَِّحيـٌم( )آل عمران:31(.

وِمـن لوازمهـا كذلك: الحـب يف اللـه، والبغـض يف الله، 
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كمـا قـال رسـول اللـه ’: )إِنَّ أَْوثَـَق ُعـَرى اإْلِيَمـاِن: 

اْلُمـَوااَلُة يِف اللـِه َواْلُمَعـاَداُة يِف اللـِه , َواْلُحـبُّ يِف اللـِه , 

َواْلبُْغـُض يِف اللـِه( )رواه الطراني، وصححـه األلباني(.

أخي املسلم... 

أختي املسلمة...

إن ِمن أكثـر الطاعات أثًرا يف سـعادة النفس وطيبها: 

“الـزكاة والصدقـة”؛ ولذلـك قـال -تعـاىل-: )ُخـذْ ِمْن 

ُرُهـْم َوتَُزكِّيِهم ِبَها َوَصـلِّ َعَليِْهْم إِنَّ  أَْمَواِلِهـْم َصَدَقًة تَُطهِّ

َصَاتََك َسـَكٌن لَُّهـْم َواللَُّه َسـِميٌع َعِليـٌم( )التوبة:103(؛ 

ولذلـك كان رسـول اللـه ’ أجـود النـاس، وكان أجود 

مـا يكـون يف رمضان.

آكـد  ِمـن  رمضـان  يف  الصدقـة  كانـت  ولذلـك 

املسـتحبات، وجعـل يف آخـر رمضـان صدقـة واجبـة 

هـي زكاة الفطـر، وكذلـك العيد هـو ِمن أفضـل أوقات 

واملسـاكن. الفقـراء  عـىل  والتوسـعة  الصدقـة، 

الباد  بها  تمر  التي  االقتصادية  الظروف  أن  وال شك 

 :’ النبي  قول  يستحرض  أن  مسؤول  كل  ِمن  تحتاج 

)ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه( )متفق عليه(. 

وتحتاج باإلضافة إىل هذا: استحضار كل أفراد املجتمع 

ََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة( )الحجرات:10(. لقول الله -تعاىل-: )إِن

والعيـد هـو أحـد املظاهـر التـي تتجـىل فيهـا هذه 

األخـوة ِمـن: الصـاة الجامعـة، وزكاة الفطـر، وصلـة 

األرحـام، واإلحسـان إىل الجـيان؛ فلنجعـل هـذا العيـد 

فرصة ملزيـٍد ِمن اإلحسـان إىل الفقراء واملسـاكن، َفِدين 

اللـه ¸ قائـم ِمن أولـه إىل آخره عـىل إخـاص العبادة 

املخلوق. إىل  للخالـق، واإلحسـان 

ولنجعلـه فرصة إىل التوبة إىل اللـه، وتحكيم رشعه يف 

أنفسـنا، ويف أهلينا، ويف نظـم حياتنا؛ لعـل الله أن يرفع 

عنـا الغـاء والبـاء )َوَلـْو أَنَّ أَْهـَل اْلُقـَرى آَمنُـوا َواتََّقْوا 

ـَماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا  َلَفتَْحنَـا َعَليِْهْم بََرَكاٍت ِمـَن السَّ

َفأََخذْنَاُهْم ِبَمـا َكانُوا يَْكِسـبُوَن( )األعراف:96(.

ويعـز  اإلسـام  ينـر  أن  -تعـاىل-  اللـه  نسـأل 

املسـلمن، وأن ينر املسـلمن املسـتضعفن يف مشارق 

األرض ومغاربهـا، يف بورمـا ويف فلسـطن، ويف كل بقاع 

ا جميًا. األرض، وأن يرد املسـجد األقىص إىل املسـلمن ردًّ

كل  ِمـن  وأوطاننـا  بادنـا  يحفـظ  أن   ¸ ونسـأله 

مكـروٍه وسـوٍء، وأن يهـل علينـا هـال شـوال باألمـن 

واإلسـام. والسـامة  واإليمـان، 

 

 إخالص العبادة للخالق، 
واإلحسان إلى المخلوق
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