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 العبــادة -3

  :معنى العبادة 

 الذي يستحق العبادة هو هللا وحده، والعبادة تطلق على شيئين: 

عز وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه محبة له  ٬: وهو التذلل األول: التعبد -1

 وتعظيماً. 

: ويشمل كلل ملا يحبله هللا وير لاه ملن ا ولوام وا عملام الثاني: المتعبد به -2

باطنة كاللدعا،، واللذكر، والةل ة، والمحبلة ونحوهلا، ةالةل ة الظاهرة وال

، ةنعبد هللا وحده بالتذلل له، محبة لله وتعظيملاً لله، ٬مث ً عبادة، وةعلها تعبد 

 وال نعبده إال بما شرع. 

  :حكمة خلق الجن واإلنس 

عبثلللاً أو ،لللدي، للللخ ي ل هلللخ ليللل كلوا  -الجلللن واإلنللل - للللخ ي للللق هللا الث للللين

 ويلهوا ويلعبوا ويضحكوا. ويشربوا، 

إنما خل هلخ ببهلخ  ملر عظليخ ليعبلدوا هللا علز وجلل، ويوحلدوه، ويعظملوه، 

ويكبروه ويطيعوه: بفعل أوامره، واجتنلاب نواهيله، والوولون عنلد حلدوده، 

 .[56]الذابيات/ (ڃڃ ڃ   ڃ  ڄ ڄ  ڄ )وترك عبادة ما ،واه، كما وام ،بحانه: 

 :طريق العبودية 

علز وجلل و م  ٬جل مبنية على أصلين عظيمين: حب كامل عبادة هللا عز و

 تام له.

وهذان ا ص ن مبنيان على أصلين عظيمين وهما: مشاهدة منة هللا وةضله 

وإحسانه وبحمته التي توجب المحبلة، ومطالعلة عيلب اللنف  والعملل اللذي 

 عز وجل. ٬يوبث الذم التام 

إللى ببله، ةل  يلري نفسله  وأورب باب يدخل منه العبد إلى ببه باب االةت اب
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إال مفلساً وال يري لنفسه حاالً وال م اماً وال ،بباً يتعلق بله، وال و،ليلة يملن 

بها، بل يشهد  روبته كاملة إلى ببه عز وجل، وأنله إن ت للى عنله خسلر 

 وهلك.

         جئ جئ  جئ  جئ جئ جئ     جئ  جئي ي   ی     ی  ىئ     ىئ ) وام هللا تعالى:

 .[55-53]النحل/ (ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻٻ  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

  :أكمل الناس عبادة 

ً به،  أكمل الناس عبادة ا نبيا، والر،ل؛  نهخ أكملهخ معرةة باهلل، وعلما

وتعظيماً له من غيرهخ، ثخ زادهخ هللا ةض ً بإب،الهخ إلى الناس، ةةاب لهخ 

 ةضل الر،الة، وةضل العبودية ال اصة. 

ولر،وله وا،ت اموا على أمره، ثخ  ٬ين كمل تةدي هخ ثخ يليهخ الةدي ون الذ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڇڃ چ چ چ چ )الشهدا،، ثخ الةالحون، كما وام ،بحانه: 

 . [69]النسا،/ (ژ ڑڎ ڈ ڈ ژ 

  :حق هللا على العباد 

حق هللا على أهل السماوات وأهل ا بض أن يعبلدوه وال يشلركوا بله شليئاً، 

ر ةل  يكنسلى، ويكشلكر ةل  يككفلر، وملن اللذي للخ ب ن يطاع ةل  يعةلى، ويكلذك

لللق للله إمللا عجللزاً وإمللا جهلل ً، وإمللا تفريطللاً وإمللا  يةللدب منلله خلل ن مللا خك

 ت ةيراً. 

لذا ةلو أن هللا عذب أهل ،ماواته وأهل أب ه لعلذبهخ وهلو غيلر ملالخ لهلخ، 

 ولو بحمهخ كانت بحمته خيراً لهخ من أعمالهخ.

عللى حملاب ي لام  ×وام: كنت بدن النبلي عن معا  بن جبل ب ي هللا عنه 

عَلا ك »له عفير وام: ة ام:  ي َملا َحلق  ا يَا مك ، َوَملا َحلق  الَعلَلى  ٬تَلدربي بَلادي بَلادي العي عي

بَلادي أَنر الَعلَلى  ٬ةَلإن  َحلق  ا»أعللخك، ولام:  لكلـهك وب،و وام: وللت: هللاك « ؟٬َعلَى ا عي

ككوا  بكدكوا هللاَ يَـعر  ري هي َوال يكشر بَادي َعلَى االَشيرئاً، َوَحق   بـي َب يكلـعَ َعّز َوَجّل أَنر ال  ٬عي ذّي
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كك َمنر ال هي  يكشرري ً  بـي ال »أَةَل  أبشلرك الن لاَس؟ ولام:  ٬وللتك يَلا َب،كلوَم اولام: « َشليرئا

رر  ا هكـخر تكبَّشي لكور  .(1)متفق عليه  «.ةَيَت كي

 :كمال العبودية 

 تتللرادن عليلله: ةواجبلله ةيهللا الحمللد كللل عبللد يت لللب بللين ثلل ث: نعللخ مللن هللا -1

والشكر، و نوب اوترةها: ةواجبه اال،تغفاب منهلا، ومةلا ب يبتليله هللا بهلا: 

 ةواجبه ةيها الةبر، ومن وام بواجب هذه الث ث ،عد ةي الدنيا واآلخرة.

هللا عز وجلل يبتللي عبلاده ليملتحن صلبرهخ وعبلوديتهخ ال لليهلكهخ ويعلذبهخ،  -2

ودية ةي الضرا، كما له عبودية ةلي السلرا،، ولله عبوديلة هللف على عبده عب

ةيمللا يكللره كمللا للله عبوديللة ةيمللا يحللب، وأكثللر النللاس يعطللون العبوديللة ةيمللا 

يحبللون، والشلل ن إعطللا، العبوديللة ةللي المكللابه، وهللخ متفللاوتون ةللي  لللك، 

ةالو للو، بالمللا، البللابد ةللي شللدة الحللر عبوديللة، ونكللا  زوجتلله الحسللنا، 

بالملا، البلابد ةلي شلدة البلرد عبوديلة، وتلرك المعاصلي  عبودية، والو لو،

التلي ترغبهللا الللنف  مللن غيللر خللون النللاس عبوديللة، والةللبر علللى الجللوع 

 وا  ي عبودية، ولكن ةرق بين العبوديتين.

بللالعبوديتين ةللي حللام السللرا، والضللرا،، وحللام المكللروه  ٬ةمللن كللان وا مللاً 

يهخ وال هلخ يحزنلون، وللي  والمحبوب، ةهو من عباد هللا الذين ال خون عل

ةاهلل يحفظه، ولكن ود يغتاله الشيطان أحياناً، ةإن العبد ود  لعدوه ،لطان عليه

بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوم الشيطان على العبد من هذه ا بواب 

الث ثة. وود ،لط هللا على كل عبد نفسه وهواه وشيطانه وابت ه هلل يطيعهلا 

 أم يطيع ببه.

ز وجللل لله علللى اإلنسلان أوامللر، واللنف  لهللا أواملر، وهللا يريللد مللن وهللا عل

اإلنسللان تكميللل اإليمللان وا عمللام الةللالحة، والللنف  تريللد تكميللل ا مللوام 

                                                           

 (، واللفظ له.30(، ومسلخ بروخ )2856، أخرجه الب ابي بروخ )متفق عليه (1)
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والشللهوات، وهللا عللز وجللل يريللد منللا العمللل ل خللرة، والللنف  تريللد العمللل 

 للدنيا، واإليمان هو ،بيل النجاة والمةبا  الذي يبةلر بله الحلق ملن غيلره

 وهذا محل االبت ،.

 (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه) وام هللا تعالى:  -1

 .[3-2]العنكبوت 

 .[53]يو،ف/  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وام هللا تعالى: و -2

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )وام هللا تعالى: و -3

 .[50 ةص/]ال    (جئي ي 
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