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╝ 

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

لحؽؿة عظقؿة  -الجن واإلكس  -خؾق الخؾق  (سبحاكه وتعالى) فنن اهلل

 :، والدلقل عؾى ذلك قوله تعالى(سبحاكه وتعالى)ية جؾقؾة، وهي عبادته وغا

ے ے ۓ ۓ ﴿ :، وقال تعالى﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

﯁  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

، أي: َأحِسب ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ :، وقال تعالى﴾ 

 ،  ا ُيمرر و ا ُيـفى، و ا ُيححاسب و ا ُيححعاقب اإلكسان أن ُيرتك هؿًل 

مال قد يطرحه بعضفم: لؿاذا اهلل خؾؼـا لعبادته، أهو يف حاجة ألن وهـا س

 كعبده  

فقؼال: إن اهلل غـي عن العالؿقن، ورن صػات اهلل )الغـي(، قال اهلل يف 

، وإكؿا خؾؼـا اهلل ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :الؼرآن عن كػسه

حححُه  ، ألكه هو (وتعالىسبحاكه )لعبادته لِحححِحؽم عظقؿة رـفا: أن العبادة َححححؼُّ

الخالق الرازق الحُؿحدبر لفذا الؽون، فبفذا استحق اهلل العبادة وحده، و ا أحد 

غقره يستحق العبادة رعه،  ا كبي و ا َرحَؾحك و ا صـم و ا تؿثال و ا صؾقب و ا 

 غقر ذلك رن الؿخؾوقات.
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ر فنذا عبد اإلكسان ربه كؿا أرره فنن اهلل يجازيه يوم الؼقارة عؾى ذلك خق

الجزاء، وهو دخول الجـة، فؼد جعل اهلل لؾُؿحسن دار كرارته )الجـة(، 

 ولؾُؿسيء الحُؿعرض عن عبادة اهلل وحده دار عؼابه )الـار(.

، أن رن قام بحق اهلل )وهو عبادته (سبحاكه وتعالى)وهذا رن عدل اهلل 

 وحده  ا شريك له( فنن اهلل يؽافئه يف اآلخرة  بدخول الجـة، ورن أعرض عن

 ا باهلل رن ذلك. عبادة اهلل فنن اهلل يعاقبه بدخول كار جفـم، عقاذً 

 :الغاية من إرسال الرسل

هذه الرسالة )عبادة اهلل وحده(، ألن  َأرسل اهلل الرسل لححححُقحححَبحححؾِّحححغوا الـاَس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :الرسل وسائط بقن اهلل وبقن خؾؼه، قال اهلل تعالى

فالرسل يبؾغون الـاس هذه الرسالة، ، ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ا تػاصقل الشريعة )الؼاكون(  التي أوحاها اهلل لذلك الـبي، وهي ؿوهنم أيًض ويعؾِّ 

 تدور عؾى ستة رواضقع:

: أحؼقة اهلل وحده بالعبادة، فجؿقع الرسل دعوا إلى شيء واحد وهو أواًل 

أو أكبقاء أو  اأشخاًص أو  اعبادة اهلل وحده وترك عبادة رن سواه، سواء كاكوا أصـارً 

 أو غقرها. اأحجارً 

 فدين األكبقاء واحد هبذا ا اعتبار، وهو عبادة اهلل وحده.



 5 ملاذا خلقنا اهلل؟

 
: العؼقدة: وهي اإليؿان باهلل ورلئؽته وكتبه ورسؾه والقوم اآلخر اثانيً 

 وبالححححَؼححححَدر خقره وشره.

لعبادات، فقعؾؿوهنم كقػقة الصلة، وكقػقة الصقام وغقر ذلك : كقػقة ااثالثً 

 رن العبادات.

: ورؿا جاء يف تؾك الشرائع األرر بؿحاسن األخلق والـفي عن ارابعً 

 ب ر الوالدين وصؾة األرحام وإكرام الضق  والعط  عؾى قبقحفا، فتلرر رثًل 

ِؼسِط وغقر ذلك، الػؼراء والؿساكقن والؼول الحسن وحسن الجوار والعدِل وال

كؿا أهنا تـفى عن الؼبائح، كالظؾم والعدوان وعؼوق الوالدين واكتفاك األعراض 

رقة وغقر ذلك.  والؽلم البذيء والؽذب والسَّ

: والشرائع السؿاوية تلرر بحػظ الضروريات الخؿس، وهي الدين اخامًس 

 والعؼل والؿال والِعرض والـػس.

والحساب وهو يوم الؼقارة، ويف : تذكقر الـاس بقوم الجزاء اسادًس 

ذلك القوم ُيبعث الـاس رن قبورهم، فُقحاسبون عؾى أعؿالفم، فؿن كان 

له كان  اكان رن أهل الجـة، ورن كان عاصقً لؾـبي الذي أرسؾه اهلل إلقه  اعً بِ رتَّ 

ۉ ۉ ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ :اهلل تعالى رن أهل الـار، قال

 .﴾ې ې ې
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 :مػهوم العبادة يف اإلسالم

ا، بػعل أوارره واجتـاب عبادة هي التذلل هلل )عز وجل( رحبة وتعظقؿً ال

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ :كواهقه عؾى الوجه الذي جاءت به شرائعه، كؿا قال تعالى

، أي: را ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ُأرِر الـاس يف سائر الشحححححرائع إ ا لقعبدوا اهلل وحده، ويؽوكوا حـػاء، أي رائؾقن 

ع اهلل يف العبادة إلى التوحقد واإلخلص هلل يف سائر العبادات، عن اإلشراك ر

ويؼقؿوا الصلة، ويمدوا الزكاة لؿستحؼقفا رن الػؼراء والؿساكقن وكحوهم، 

 وذلك دين الؼحقِّؿة، أي دين ا استؼارة، وهو اإلسلم.

وال راءة رن واإلسلم هو ا استسلم هلل بالتوحقد، وا اكؼقاد له بالطاعة، 

 .وأهؾه الشرك

 ا.ا كثقرً وصؾى اهلل عؾى كبقـا رحؿد وعؾى آله وصحبه، وسؾَّم تسؾقؿً 
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