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إن مقصـود إيجـاد الخليقـة والغايـَة مـن خلـق الثقليـن معرفـُة اهلل تعالـى 
حب  جب   يئ   ىئ  ژ  وتعالـى:  تبـارك  اهلل  قـول  المعرفـة  ودليـل  وعبادتـه، 
خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت  يت جث مث ىث يث حج مج جح 
مح جخ   حخ مخ جسژ ]À[ ودليـل العبـادة قـول اهلل تعالـى: ژڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ژ ]±[، فـاهلل تعالـى خلـق الثقليـن 
ليعرفـوه بآياته وأسـمائه وصفاتـه وعظمته وجالله وكمالـه، وأنه الخالق 
لجميـع  والمالـك  الكائنـات  لهـذه  والموجـد  العظيـم  والـّرب  المدبِّـر 
وإثباتـا،  وإيمانـا  وتوحيـدا  إقـرارًا  ـه  كلِّ بذلـك  فيؤمـن  المخلوقـات؛ 
وليعبـدوه بـأن ُتخَلـص العبـادة هلل وأن ُيفـرد وحـده سـبحانه بالطاعة فال 

ُيعبـد إال اهلل وال ُيصـرف شـيء مـن العبـادة ألحـٍد سـواه.
هـي  لتحقيقهـا  وأوجدهـم  ألجلهـا  الخلـق  اهلل  خلـق  التـي  والعبـادة 
اسـٌم جامـع لـكل مـا يحبـه اهلل ويرضـاه مـن األقـوال واألعمـال الظاهرة 

والباطنـة. 
والعب�ادة منه�ا م�ا يك�ون بالقل�ب كالرجـاء والخـوف واإلنابـة والتـوكل 

وغيـر ذلـك.
ومنه�ا م�ا يك�ون بالل�س�ان كذكـر اهلل جـّل وعـال وتـالوة القـرآن واألمـر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وكل قـول سـديد يحبُّـه اهلل. 
ومنه�ا م�ا يكون باجل�وارح من فعٍل للطاعـات وقياٍم بالعبـادات وتحقيٍق 

للقربـات التـي أمـر اهلل تبـارك وتعالى عبـاده هبا ودعاهم إلـى فعلها. 
تـرك  تتنـاول  كذلـك  فإهنـا  المأمـور  فعـل  تتنـاول  العبـادة  أن  وكمـا 
المحظـور؛ فـرُك المحرمـات ومجانبتهـا والبعـد عنهـا مـن العبـادة التي 

أمـر اهلل تبـارك وتعالـى عبـاده هبـا ولهـذا قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »ِملْن ُحْسلِن إِْسلَاِم 
اْلَملْرِء َتْرُكلُه َملا َل َيْعنِيلِه«)1(، ويف الحديـث قـال عليـه الصـالة والسـالم: 
لاِرُق ِحيَن َيْسلرُِق  انِلي ِحيَن َيْزنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَل َيْسلرُِق السَّ »َل َيْزنِلي الزَّ

َوُهلَو ُمْؤِملٌن، َوَل َيْشلَرُب اْلَخْملَر ِحيلَن َيْشلَرُبَها َوُهلَو ُمْؤِملٌن«)2(. 
* والعبادة ال يقبلها اهلل من العابد اإال اإذا اأقامها على �سرطني عظيمني 
اهلل  قـال  كمـا  للر�س�ول  ومتابع�ة  للمعب�ود،  اإخال��ص  متين�ني؛  واأ�سا�س�ني 

تبـارك وتعالـى: ژ  يت  جث     مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  
.]n[ حسژ  جس  

فـاهلل جـّل وعـال ال يقبـل العبـادة من العامـل إذا لم تكن خالصـة له، ويف 
لْرِك  لَرَكاِء َعْن الشِّ الحديـث القدسـي يقـول اهلل جـّل وعـال: »َأَنا َأْغنَى الشُّ
َملْن َعِملَل َعَملًا َأْشلَرَك فِيلِه َمِعلي َغْيلرِي َتَرْكُتلُه َوِشلْرَكُه«)3( ، وال يقبـل 
العبـادة إن لـم تكـن موافقـة هـدي النبـي الكريـم وهنـج الرسـول العظيـم 
هـدي  موافقـًة  تكـون  ال  التـي  والعبـادة  عليـه،  وسـالمه  اهلل  صلـوات 
النبـي عليـه الصـالة والسـالم مـردودة علـى صاحبهـا غيـر مقبولـٍة منـه، 
ويف الصحيحيـن أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »َملْن َعِملَل َعَملًا َلْيلَس َعَلْيلِه َأْمُرَنلا 
 ،]٧:g[ 4(، واهلل تعالـى يقـول: ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ژ(» َفُهلَو َردٌّ
قـال الفضيـل بـن عيـاض $ يف معنى هـذه اآليـة: »اأخل�س�ه واأ�سوبه«، 
قيـل يـا أبـا علـي و ما أخلصـه وأصوبه؟ قـال: »إن العملل إذا كان خالصا 
وللم يكلن صوابلا للم ُيقبلل، وإذا كان صوابلا ولم يكلن خالصا للم ُيقبل، 

)1(: أخرجه الرمذي )رقم/2317(؛ وابن ماجه )رقم/3976( عن أبي هريرة ڤ، وصححه األلباين 
يف »صحيح الجامع« )رقم/5911(.

)2(: أخرجه البخاري )رقم/5578(؛ ومسلم )رقم/57( عن أبي هريرة ڤ.
)3(: أخرجه مسلم )رقم/2985( عن أبي هريرة ڤ.

)4(: أخرجه البخاري )رقم/2697(؛ ومسلم )رقم/1718( واللفظ له، عن عائشة ڤ.

والخاللص ملا كان هلل والصلواب ملا كان عللى السلنة«)5(.
* والعبـادة أنـواع كثيـرة وصنـوف عديـدة جـاء بياهنا يف كتاب اهلل وسـنة 
مبـاين اإلسـالم  العبـادة شـأنا وأرفعهـا مكانـة  رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأعظـم 
ْسـاَلُم َعَلـى َخْمـٍس َشـَهاَدِة  الخمسـة المبيَّنـة يف قـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبنِـَي اإْلِ
َكاِة  الـزَّ َوإِيَتـاِء  ـاَلِة  َوإَِقـاِم الصَّ ـًدا َرُسـوُل اهللِ  َوَأنَّ ُمَحمَّ إاِلَّ اهلُل  إَِلـَه  َأْن اَل 

« متفـق عليـه)6(. َوَصـْوِم َرَمَضـاَن َواْلَحـجِّ
ثـم إن كل عبـادة يتقـرب هبـا العامـل إلـى اهلل مـن صـالة وصيـام وحـج 
وغيـر ذلـك يجب اأن ُتقام عل�ى اأركان قلبيٍة ثالث�ٍة عظيمة وهي: حبُّ 
وكل طاع�ة  نـأيت هبـا  عبـادة  فـكل  ثوابـه، وخـوُف عقابـه،  اهلل، ورجـاُء 
نتق�رب اإىل اهلل به�ا ال ب�د اأن تك�ون قائم�ة عل�ى ه�ذه االأركان الثالث�ة: 

احل�ب والرج�اء واخلوف. 

فنحـن نعبـد اهلل حبـا هلل ورجـاًء لثوابـه وخوفـا مـن عقابـه، نصلـي حبا 
لثوابـه  ورجـاًء  هلل  حبـا  نصـوم  عقابـه،  مـن  وخوفـا  لثوابـه  ورجـاًء  هلل 
وخوفـا مـن عقابـه، وهكـذا يف كل الطاعـات وجميـع العبـادات، وقـد 

جمعت هذه األركان يف قول اهلل سـبحانه: ژې ې  ې ى 
ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

.  ]m[ ېئ ېئژ 
والُعّبـاد وُعّمـال اآلخـرة والسـائرون يف رضـا اهلل تبـارك وتعالـى هـم يف 
حقيقـة األمـر يف مضمـار سـباق وميـدان منافسـة، ولهـذا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َسلَبَق 
اكِلُروَن اهللَ َكثِيًرا  ُدوَن َيا َرُسلوَل اهللِ ؟ َقاَل الذَّ ُدوَن، َقاُللوا َوَملا اْلُمَفلرِّ اْلُمَفلرِّ
اكِلَراُت« )٧(؛ فالعاملـون لآلخـرة و القائمون بعبادة اهلل هم يف حقيقة  َوالذَّ

)5(: أخرجه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )8/95(.
)6(: أخرجه البخاري )رقم/8(؛ ومسلم )رقم/16( عن ابن عمر ڤ.

)٧(: أخرجه مسلم )رقم/2676( عن أبي هريرة ڤ.



األمـر يعيشـون هـذه الحيـاة الدنيـا يف ميـدان سـباق ويف ميـدان مسـارعة، 
ائ   ائ       ى   ى   ې   ې    ژ  وعـال:  جـّل  اهلل  قـال 
وعـال:  جـّل  وقـال   ]q[ ۆئژ  ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ  
ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]s[، واآليـات يف هـذا 

المعنـى كثيـرٌة .
ومـن يعمـل لآلخـرة مجتهـدًا يف عبـادة اهلل سـاعيا يف التقـرب إلـى اهلل 
بمـا يحبـه اهلل ويرضـاه مـن صالـح األعمـال وسـديد األقـوال فإنـه يفـوز 
باألربـاح العظيمـة والمكاسـب الكبيـرة والنتائـج المثمـرة العظيمـة يف 
الدنيـا واآلخـرة، وهـذا مـن مِنّـة اهلل جـّل وعـال علـى عبـاده المؤمنيـن 
وحزبـه الصادقيـن وأوليائـه المقربيـن، وثمـار العبـادة والقيـام بالّطاعـة 
كثيـرة عديـدة يطـول عّدهـا ويحتـاج األمـر إلـى وقـت كثير لسـردها واهلل 

تعالـى يقول: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
 .]l[ ژ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ  

* وإن مـن مقامـات عبـاد اهلل العظيمـة يف تقرهبـم إلـى اهلل ومحافظتهـم 
السـائرين  الكبيـرة لمنـازل  الفائقـة ورعايتهـم  علـى طاعـة اهلل عنايتهـم 
ومقامـات العابديـن، ولهـذا فـإن العابـد هلل جـّل وعـال يحتـاج إلـى أمـور 
عظيمـة تعينـه علـى القيـام بالعبـادة وتيسـر لـه المحافظـة علـى الطاعـة؛ 
ومـن ذلك: ال�س�رب باأنواعه الثالثة : �سرب عل�ى طاعة اهلل، و�سرب عن 

مع�سي�ة اهلل، و�س�رب عل�ى اأقدار اهلل. 

* ومم�ا يحت�اج اإلي�ه العاب�د حاجـًة عظيمـة بـل حاجـة ُملّحـة: التـوكل 
علـى اهلل واالسـتعانة بـاهلل واالعتمـاد علـى اهلل يف طلب مصالحـه الدينية 
والدنيويـة، ولهـذا قـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمعـاذ ڤ : »َيا ُمَعلاُذ َواهللِ إِنِّي َلُِحبَُّك 

َواهللِ إِنِّلي َلُِحبُّلَك َفَقلاَل ُأوِصيلَك َيلا ُمَعلاُذ َل َتَدَعلنَّ فِلي ُدُبلرِ ُكلِّ َصلَاٍة 
ُهلمَّ َأِعنِّلي َعَللى ِذْكلرَِك َوُشلْكرَِك َوُحْسلِن ِعَباَدتِلَك« رواه أبـو  َتُقلوُل: اللَّ

داود)8(. 
* وإذا كانـت العبـادة ثقيلـة علـى العبـد فـإن أعظـم مـا يسـهلها ويلّينهـا 
بـن  اهلل  الرمـذي)9( عـن عبـد  تبـارك وتعالـى، ويف  اهلل  قلبـه ذكـر  علـى 
ْسلَاِم َقلْد َكُثلَرْت  ُبْسـرڤ : »َأنَّ َرُجلًا َقلاَل َيلا َرُسلوَل اهللِ إِنَّ َشلَرائَِع اْلِ
َعَلليَّ َفَأْخبِْرنِلي بَِشلْيٍء َأَتَشلبَُّث بِِه َقلاَل َل َيَزاُل لَِسلاُنَك َرْطًبا ِملْن ِذْكرِ اهللِ« 
كـر العظيمـة وآثـاره العميمـة أنه  والحديـث دليـل علـى أن مـن فوائـد الذِّ
لهـا للعبـد تذليـالً بـإذن  ل الطاعـة ويعيـن علـى القيـام بالعبـادة ويذلِّ يسـهِّ

اهلل جـّل وعـال. 
وحم�ده  نعم�ه  عل�ى  اهلل  �س�كر   : العظيم�ة  العابدي�ن  مقام�ات  * وم�ن 
عل�ى عطاي�اه ومنن�ه، واأعظ�م ِم�ن اهلل علين�ا  توفيق�ه لن�ا يف الّدخ�ول 

يف ه�ذا الدي�ن واأن كن�ا م�ن اأه�ل ال�س�الة وال�سي�ام ؛ فه�ذه نعم�ة عظيمة 

ومّن�ة ج�س�يمة، والمؤمـن شـاكٌر لنعمـة اهلل حامـٌد هلل جـّل وعـال علـى 

نعمـه وعطايـاه والشـكر ُمـؤذن بالمزيـد، واهلل جـّل وعـال يقـول: ژڤ 
ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃژ 

.  ]j[

 اللهـم أوزعنـا شـكر نعمـك، ووفقنـا السـتعمال نعمـك يف طاعتك وما 
يقـرب إليـك، وجنِّبنـا إلهنـا منكـرات األخـالق واألهـواء واألدواء إنـك 

سـميع الدعـاء وأنـت أهـل الرجـاء وأنت وليُّنـا ونعـم الوكيل .

)8(: )رقم/1522(، وصحح إسناده األلباين يف »صحيح أبي داود« )رقم/1362(..
)9(: )رقم/33٧5(، وأخرجه ابن ماجه )رقم/3٧93( عن عبد اهلل بن بسر ڤ، وصححه األلباين يف 

»صحيح الجامع« )رقم/٧٧00(.
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