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 العبادة -6

  :معنى العبادة 

 الذي يستحق العبادة هو هللا وحده ال شريك له.

 والعبادة تطلق على شيئين: 

: التعبد: وهو التذلل هلل عز وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، محبة األول

 له وتعظيماً.

: المتعبَّد به: وهو كل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال، واألعمال الثاني

رة والباطنة كالدعاء والذكر، والمحبة والخوف، والصالة ونحو الظاه

 ذلك.

فالصالة مثالً عبادة.. وفعلها تعبُّد هلل.. والزكاة عبادة.. وأداؤها تعبُّد هلل.. 

 وهكذا.

فنعبد هللا وحده بما شرع.. مع كمال التعظيم له.. وكمال الحب له، وكمال 

 الذل له.

  :حكمة خلق الجن واإلنس 

عز وجل الجن واإلنس لعبادته وحده ال شريك له، ولم يخلقهم  خلق هللا

ً أو سدًى، ولم يوجدهم ليأكلوا ويشربوا، ويلهوا ويلعبوا.. ويمرحوا  عبثا

 ويضحكوا.

 إنما خلقهم لعبادته وطاعته، والعمل بشرعه، واجتناب عبادة ما سواه.

ڎ ڈ ڈ ژ  ڌ ڌ ڎ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)قال هللا تعالى:  -1
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 .[58-56: ]الذاريات(   ژ

 .[115: ]المؤمنون(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وقال هللا تعالى:  -2

  :حقيقة اإلنسان 

 هللا تبارك وتعالى خلق اإلنسان في أحسن تقويم.

 وجعله مركباً من ثالثة أشياء: 

 جسداً مادياً.. ونفساً حيوانياً.. وروحاً ملكياً..

وح، وفي نفس اإلنسان بحار الشهوات، وفي فالجسد َمْركب النفس والر

 روح اإلنسان بحار الطاعات، والجسد للغالب منهما. 

 والجسد علبة اإلنسان، والروح حقيقة اإلنسان.

 فالجسد إذا كان فارغاً من الروح فال قيمة له، وال عمل له.

 ولذلك يدفن في التراب الذي خلقه هللا منه.

ة، وله وظيفة، وله عمل، ولذلك يكون وإذا كانت فيه الروح صار له قيم

 ملكاً وأميراً، وزوجاً، وأماً وأباً، وتاجراً وطبيباً.

فإذا خرج صاحب الجسد صار الجسد ال قيمة له، ولذلك يتعفن في 

 الحال، فيعاد إلى التراب الذي خلقه هللا منه، ثم يقوم للحساب والجزاء..

(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)قال هللا تعالى:  -1

 .[70: ]اإلسراء

 .[55: ]طه(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وقال هللا تعالى:  -2

 

  :أمهات العلوم 
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 أمهات العلوم ثالث: 

 معرفة النفس.. ومعرفة الرب.. ومعرفة الدين.

 فمعرفة النفس تكون عن طريق الذي خلقها وصورها.

 اوات واألرض.ومعرفة الرب بآياته ومخلوقاته، والنظر في ملكوت السم

ومعرفة الدين تكون بواسطة الرسل الذين بعثهم هللا إلى عباده، فإذا 

عرف اإلنسان نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة.. وإذا عرف نفسه بالفقر 

 عرف ربه بالغنى.. وإذا عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم.. وهكذا.

وة عرف إذا عرف ربه بالعدل عرف نفسه بالظلم.. وإذا عرف ربه بالق

 نفسه بالضعف.. وإذا عرف ربه بالعزة عرف نفسه بالذلة. 

 هللف صفات الكمال المطلق، وللعبد صفات النقص المطلق. 

وإذا عرف اإلنسان ربه بالجالل والجمال والكمال آمن به وأطاعه واتبع 

 شرعه، وتقرب إليه بما يحب.

 (  يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب)قال هللا تعالى:  -1

 .[19: ]محمد

 .[5: ]البي ِّنة(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)وقال هللا تعالى:  -2

  :مكانة اإلنسان 

لقد أكرم هللا بني آدم، وعظَّم حرمة المسلم، حيث أباحه الشرك عند 

ً لنفسه، وأوجب الحد بقذفه،  ْكر هللا بما ال ينبغي؛ حفظا اإلكراه، وذِّ

المحرم عند الضرورة، وأنزل إليه الكتب،  والقطع بسرقته، وأباح له

وأرسل إليه الرسل، وأطعمه من جوع، وسقاه من عطش، ورزقه وهداه، 
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 وزوده بالسمع والبصر والعقل.

ً هذه صفاته، وهذا إحسانه، لحقيق أن تعظَّم شعائره، وتوقر  إن ربا

 أوامره.

عن أيحسن مع هذا اإلكرام أن يرى الرب عبده عاصياً ألمره، معرضاً 

 دينه، مطيعاً لعدوه.

بينما هو بحضرة الحق والمالئكة سجود له، تترامى به األحوال 

 والجهاالت، فيوجد ساجداً لصنم من حجر، أو شجر، أو مخلوق.

ال يليق بهذا اإلنسان الكريم على ربه أن يُـرى إال عابداً هلل في الدنيا، 

ه في غير مجاوراً له في دار الجزاء، وما بين ذلك فهو واضع نفس

 موضعها.

: ]المائدة (  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)قال هللا تعالى:  -1

76]. 

ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)وقال هللا تعالى:  -2

 .[22-21: ]البقرة(   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  :منزلة العبد عند الخلق 

ظم افتقاراً إليه، كان أقرب إليه، وأعز  له، العبد كلما كان أذل هلل، وأع

 وأعظم لقدره.

والرب أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه، فكلما سألته زاد قدرك 

 ومحبتك عنده.

والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم، وأعظم ما يكون العبد 
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 قدراً عند الخلق إذا لم يحتج إليهم.

 ستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم.فإْن أحسن إليهم مع اال

 ومتى احتاج إليهم ولو في شربة ماء نقص عندهم بقدر حاجته إليهم.

ً بباب مواله العزيز  ً واقفا وهذا من حكمة هللا ورحمته؛ ليظل العبد دائما

 الكريم، وال يذل نفسه لمخلوق مثله أو دونه.

 (  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )قال هللا تعالى:  -1

 .[186: ]البقرة

 .[10: ]فاطر  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)وقال هللا تعالى:  -2

  :الغاية من الخلق واألمر 

المقصود من إظهار الخلق واألمر في العالم العلوي، والعالم السفلي، أن 

يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإذا عرفوه عبدوه وحده ال 

ريك له بما شرعه لهم من الدين، وهو القسط الذي أرسل هللا به رسله ش

 إلى خلقه.

 يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب)قال هللا تعالى:  -1

 .[12: ]الطالق  ( يب يب يب يب يب يب يب يب يب

 .[25: ]الحديد (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وقال هللا تعالى:  -2

  :حاجة األمة للدين 

 بشر معرفة الدين الحق، والعمل به.أعظم حاجات ال

 وال بقاء وال سعادة ألهل األرض إال ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم.

فإذا درست آثار الرسل من األرض، وزالت بالكلية، دمر هللا وأنهى 
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العالم العلوي والسفلي، وأقام القيامة، وليست حاجة أهل األرض إلى 

إلى الشمس، أو الهواء، أو الماء،  الرسل والهدى الذي جاؤا به كحاجتهم

 أو الطعام؛ بل هي أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يخطر بالبال.

فالرسل رحمة من هللا لعباده.. جعلهم هللا وسائط بينه وبين خلقه في أمره 

 ونهيه.. وسفراء في دينه وشرعه.

ىئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[164: ]آل عمران(   ىئ ىئ ی

 يب يب يب يب يب يب يبۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )وقال هللا تعالى:  -2

 .[17: ]الُحُجرات(   يب يب

  :أصل العبادة 

هللا عز وجل غني كريم، وله ملك السماوات واألرض، وهو الغني الذي 

ال يحتاج إلى أحد، القادر الذي ال يستعين بأحد، الخالق الذي خلق كل 

 يء، المالك الذي يملك كل شيء.ش

 أمرنا هللا بشكره ال لحاجته إليه، ولكن لننال به المزيد من فضله.

 وأمرنا بذكره سبحانه ليذكرنا بفضله وإحسانه فنسأله.

 وأمرنا بسؤاله ليعطينا، بل أعطانا أجل  العطايا بال سؤال. 

 سواه.وأمرنا بالتوكل عليه واالستعانة به وحده حتى ال يذلنا ألحد 

 وأرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا الكتب، ليسعدنا في الدنيا واآلخرة.

ولكن أكثر الناس ال يعرف ربه، ومن ثم ال يشكره، وال يطيع أمره، ألنه 

 ال يعرفه، وال يعرف فضله وإحسانه.
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واإلنسان بدون اإليمان ظلوم كفار، إْن أنعم هللا عليه بالعافية والمال 

ً على والجاه استعان بنعم ه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل ساخطا

 ربه، شاكياً له على خلقه.

ال يصلح له على عافية وال على بالء.. العافية تلقيه في مساخطه.. 

 والبالء يدفعه إلى كفرانه، وشكايته على خلقه.

وهللا دعاه إلى بابه فما وقف عليه، وأرسل إليه رسوله يدعوه إلى ما 

ه فعصاه، وحذره من عدوه الشيطان فأطاعه، يسعده في دنياه وأخرا

 ودعاه إلى دار كرامته فاشتغل عنها بدنياه.

ومع هذا لم يؤيسه من رحمته، بل قال متى جئتني قبلتك، ومتى 

 استغفرتني غفرت لك، رحمتي سبقت غضبي، وعفوي سبق عقوبتي.

 .[15: ]فاطر(   ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ)قال هللا تعالى:  -1

 .[152: ]البقرة(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)هللا تعالى:  وقال -2

 .[60: ]غافر (  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ)وقال هللا تعالى:  -3

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وقال هللا تعالى:  -4

َمر  .[53: ]الزُّ

  :حق هللا على العباد 

 بدوه وال يشركوا به شيئاً.حق هللا على أهل السماوات واألرض أن يع

 بأن يطاع فال يُعصى.. ويُذكر فال يُنسى.. ويُشكر فال يُكفر.

فهو سبحانه أحق من ُعبد، وأجود من ُسئل، وأرحم من ملك، وأكرم من 

أعطى، وأعدل من حكم، له األسماء الحسنى، والصفات العلى، وهو 
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 الغفور الرحيم.

ْن أهل األرض لم يصدر منه خالف  ما ُخلق له. فَمْن مِّ

 إما عجزاً.. وإما جهالً.. وإما تفريطاً.. وإما غلواً.. وإما إعراضاً. 

لهذا فلو أن هللا عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 

 لهم؛ ألنهم ملكه، وهم عبيده، والمالك يتصرف في ملكه بما شاء.

 ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم.

: ]النمل  ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) تعالى: قال هللا -1

91]. 

َي هللاُ َعْنـهُ وَ  -2 ْدَف َرُسولِّ ا َعْن ُمعَاذِّ ْبنِّ َجبٍَل َرضِّ ، َعلَـى ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: ُكْنُت رِّ

ـَماٍر يُقَاُل لَـهُ ُعفَـْيـٌر، قال: فَقَالَ  ي َما َحقُّ ا» حِّ بَادِّ  ٬يَا ُمعَاذُ! تَْدرِّ َعلَـى العِّ

بَادِّ َعلَـى اوَ  فَإِّنَّ َحقَّ »قال قُْلُت: هللاُ َوَرُسولُـهُ أْعلَـُم، قال: « ؟٬َما َحقُّ العِّ

بَادِّ َعلَـى ا ٬ا هِّ َشْيئاً، َوَحقُّ العِّ ُكوا بِـّ بَادِّ أْن يَْعبُدُوا هللاَ َوال يُْشرِّ  ٬َعلَـى العِّ

 ً هِّ َشْيئا ُك بِـّ َب َمْن ال يُْشرِّ ! أفَال ٬قال قُْلُت: يَا َرُسوَل ا «َعزَّ َوَجلَّ أْن ال يُعَذ ِّ

ُر النَّاَس؟ قال:  لُوا»أبَش ِّ ْرُهـْم، فَـيَتَّكِّ  .(1)متفق عليه .«ال تُبَش ِّ

  :طريق العبودية 

 الدين يقوم على أصلين عظيمين: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعبادة هللا وحده ال شريك له.. وعبادته سبحانه بما شرعه رسوله 

 مين: وعبادة هللا عز وجل مبنية على أصلين عظي

 حب كامل هلل عز وجل.. وذل تام له.

                                                 

 واللفظ له. ،(30(, ومسلم برقم )2856، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 وهذان األصالن مبنيان على أصلين عظيمين: 

: مشاهدة منة هللا، وفضله، وإحسانه، ورحمته التي توجب محبة العبد األول

 له.

: مطالعة عيب النفس، وتقصيرها، وغفلتها، وعجزها، وفقرها، وسوء الثاني

 عملها  الذي يورث الذل التام هلل عز وجل.

 وأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب االفتقار إلى ربه.

فال يرى نفسه إال مفلساً.. وال يرى ربه إال ملكاً غنياً.. قادراً رحيماً.. فال 

 يرى لنفسه حاالً وال مقاماً.. وال سبباً يتعلق به.. وال وسيلة يمن  بها.

خسر بل يشهد ضرورته كاملة إلى ربه عز وجل، وأنه إن تخلى عنه 

 وهلك.

 .[53: ]النحل  ( يبيب يب يب يب يب يب يبي ي  ىئ ىئ ی ی)قال هللا تعالى:  -1

 .[18: ]النحل(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)وقال هللا تعالى:  -2

 .[73: ]النمل(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)وقال هللا تعالى:  -3

  :العبادة المقبولة 

 م.العبادة حق هللا على خلقه، وفائدتها تعود عليه

 فمن عبد هللا وحده بما شرع فهو مؤمن، وعبادته مقبولة.

 ومن عبد هللا وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، وعبادته مردودة.

 ومن عبد هللا وعبد معه غيره فهو مشرك، وعبادته مردودة.

 ومن عبد غير هللا فهو كافر، وعبادته مردودة.

نافق، وعبادته ومن عبد هللا في الظاهر، وكفر به في الباطن، فهو م
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 مردودة.

: ]الكهف ( يبيب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب)قال هللا تعالى:  -1

110]. 

(   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قال هللا تعالى:  -2

َمر  .[66-65: ]الزُّ

 .[145: ]النساء(   ٴۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قال هللا تعالى:  -3

ي ملسو هيلع هللا ىلص: »قَالَْت: قَاَل َرُسوُل هللا ا َي هللاُ َعْنـهَ َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ وَ  -4 َمْن أَْحدََث فِـّ

ْنـهُ فَـُهَو َرد   نَا َهذَا َما لَـْيَس مِّ  .(1)متفق عليه «.أَْمرِّ

 

  :أصول العبادة 

 أصول العبادة التي أمر هللا عباده بها هي: 

 أن تكون العبادة خالصة هلل عز وجل. -1

 .[5: ]البي ِّنة  ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)قال هللا تعالى: 

 أن يشرعها هللا عز وجل. -2

ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)قال هللا تعالى: 

 .[19-18: ]الجاثية (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول هللا  -3

 .[7: ]الحشر (  ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )قال هللا تعالى: 

أن تكون العبادة قائمة على محبة هللا، وتعظيمه، والذل له، وخوفه  -4

                                                 

 واللفظ له. ،(1718(, ومسلم برقم )2697، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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 ورجائه.

 .[90: ]األنبياء (  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)قال هللا تعالى: 

 أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير ال يجوز تعديها. -5

 .[103: ]النساء(   ہ هڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )قال هللا تعالى:  -1

 .[197: ]البقرة(   ٱ ٻ ٻ ٻ)وقال هللا تعالى:  -2

 أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة. -6

(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)قال هللا تعالى: 

جر  .[99-97: ]الحِّ

  :أحوال العباد في العبادات 

 وال: العبادات المأمور بها شرعاً لها ثالثة أح

 : وهو من أتى فيها بالواجب والمستحب.حال السابق -1

 : وهو من أتى فيها بالواجب فقط.حال المقتصد -2

 : وهو َمْن نقص من الواجب فيها.حال الظالم لنفسه -3

 والنقص من الواجب نوعان: 

 نوع يبطل العبادة كنقص ركن من أركان الطهارة، أو الصالة ونحوهما. -1

العبادة، ولكن ينقصها، كنقص واجبات الصالة، أو الحج،  ونوع ال يبطل -2

 إذا تركها سهواً.

 والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: 

 : العلم بما أنزل هللا.. والثاني: القدرة على العمل به.األول
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ف فال  أمر  فأما العاجز عن العلم كالمجنون، والعاجز عن العمل كالمخر ِّ

 عليه وال نهي.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قال هللا تعالى:  -1

 .[33-32: ]فاطر (  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ

 .[15: ]اإلسراء(   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)وقال هللا تعالى:  -2

يَ َعائَِّشةَ َوَعْن  -3 ِّ  اهللاُ َعنهَ  َرضِّ ي   ،ثالَثٍ  ُرفَِّع اْلقَلَُم َعنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّبِـّ

يرِّ َحتَّى يَْكبَُر َوَعنِّ الَمْجنُونِّ َحتَّى  غِّ َعنِّ النَّائِّمِّ َحتَّى يَْستَْيقَِّظ َوَعنِّ الصَّ

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«يَْعقَِّل أَْو يُفِّيقَ 

  :أقسام الناس في الدنيا 

 البشر في الدنيا أربعة أقسام: 

ء والرسل وأتباعهم، وهؤالء قسم خلقهم هللا لعبادته وجنته، وهم األنبيا -1

 أفضل الخلق.

 وقسم خلقهم هللا لعبادته وناره، وهم المراؤن بأعمالهم كالمنافقين. -2

 وقسم خلقهم هللا لجنته ال لعبادته كمن مات وهو طفل. -3

وقسم خلقهم هللا لمعصيته وناره كإبليس وفرعون ونحوهما ممن مات  -4

 كافراً.

  :كمال العبودية 

 : بودية هلل بأربعة أمورتكمل الع -1

 : اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.األول

                                                 

 .، وهذا لفظه(3432برقم )نسائي الأخرجه (, و4398برقم )أبو داود ، أخرجه صحيح( 1)
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 : أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء واليقين والتوكل ونحوها. الثاني

 . ملسو هيلع هللا ىلص: أعمال الجوارح بامتثال أوامر هللا حسب سنة رسول هللا الثالث

ق بلزوم العبادة والطاعة، ومع المخلوق : حسن الخلق: مع الخالالرابع

 بالنصح له، واإلحسان إليه. 

وأشرف أهل األرض عبوديةً األنبياء والرسل؛ لكمال معرفتهم باهلل وما 

 يجب له.

 : وكل عبد يتقلب بين ثالثة أمور -2

 نعم من هللا تترادف عليه، فواجبه فيها الحمد والشكر.

 ار والتوبة.وذنوب اقترفها، فواجبه فيها االستغف

 ومصائب يبتليه هللا بها، فواجبه فيها الصبر.

ومن قام بواجب هذه الثالث فقد أكمل العبودية، وله السعادة في الدنيا 

 واآلخرة.

 : وهلل على كل عبد عبوديتان -3

عبودية في السراء.. وعبودية في الضراء.. وعبودية فيما يحب.. 

 وعبودية فيما يكره.

لعبودية فيما يحبون، والشأن إعطاء العبودية في وأكثر الناس يعطون ا

 المكاره.

فالوضوء بالماء البارد في الصيف عبودية، والوضوء بالماء البارد في 

شدة البرد عبودية.. والصبر عن المعاصي عبودية، والصبر على الجوع 

 عبودية، ولكن فرق بين العبوديتين.
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ء والضراء، وحال المحبوب فمن كان قائماً هلل بالعبوديتين في حال السرا

والمكروه، فهو من عباد هللا الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون، وليس 

 لعدوه سلطان عليه.

 ،وهللا عز وجل يريد من اإلنسان تكميل محبوباته وهي أوامره سبحانه -4

 والنفس تريد من اإلنسان تكميل محبوباتها وهي الشهوات.

 النفس تريد العمل للدنيا.وهللا يريد منا العمل لآلخرة، و

 وكمال العبودية بحمل النفس على اإليمان واألعمال الصالحة.

 وتكميل ما يحب الرب في الدنيا، ليكمل لإلنسان ما يحب في اآلخرة.

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

 .[3-2]العنكبوت: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ٱ ٻ )وقال هللا تعالى:  -2

لَت:  (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  .[32-30]فُص ِّ

  :أنواع العبادات 

 العبادات أنواع: 

 منها ما يتعلق بالمكان والزمان كالحج. -1

 ومنها ما يتعلق بالمكان دون الزمان كالعمرة. -2

 مكان كالصيام.ومنها ما يتعلق بالزمان دون ال -3

وغالبها ال يتعلق بزمان وال مكان كالنوافل المطلقة والصدقة، والذكر  -4

 والدعاء، وتالوة القرآن ونحو ذلك. 

  :صفة أداء العبادات 
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الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فيجب االعتدال في أداء العبادات، 

 وعدم اإلفراط والتفريط.

ونشاط وكسل، وإقدام وإحجام، ورغبات  فالنفوس لها إقبال وإدبار،

 وشهوات.

هللف حقوق، وللنفس حقوق، وللغير حقوق، فيعطي كل ذي حق حقه، وتؤخذ 

 النفوس إذا نشطت، وتراح إذا كل ت.

 .[185: ]البقرة(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )قال هللا تعالى:  -1

ي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 َي هللاُ عَ  َعْن أبِـّ ِّ َرضِّ ي  يَن يُْسٌر، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص ْنـهُ َعنِّ النَّبِـّ إنَّ الد ِّ

ينُوا  ُروا، َواْستَعِّ بُوا، َوأْبشِّ دُوا َوقَارِّ يَن أَحدٌ إال َغلَبَـهُ، فََسد ِّ َولَْن يَُشادَّ الد ِّ

َن الدُّْلـَجةِّ  ْوَحةِّ َوَشْيٍء مِّ  .(1)أخرجه البخاري .«بِّالغَْدَوةِّ َوالرَّ

ي هللاُ َعنهرَ َمالٍِّك  ْبنِّ  أنَسِّ َوَعْن  -3 : َجاَء ثاَلثَةُ َرْهٍط إِّلَـى بُـيُوتِّ لَ قا ضِّ

 ِّ ي  ِّ ملسو هيلع هللا ىلصأْزَواجِّ النَّبِـّ ي  بَادَةِّ النَّبِـّ ُهـْم ملسو هيلع هللا ىلص، يَْسألُوَن َعْن عِّ ا أُْخبُِّروا َكأنَـّ ، فَلَـمَّ

 ِّ ي  َن النَّبِـّ ْن ملسو هيلع هللا ىلصتَقَالُّوَها، فَقَالُوا: َوأْيَن نَْحُن مِّ هِّ َوَما ؟ قَْد ُغفَِّر لَـهُ َما تَقَدََّم مِّ ذَْنبِـّ

ْيَل أبَداً، َوقَاَل آَخُر: أنَا أُصوُم  ي أَُصل ِّـي اللَـّ ا أنَا فَإِّن ِـّ َر، قال أَحدُُهـْم: أمَّ تَأخَّ

ُج أبَداً، فََجاَء  ُل الن َِّساَء فاَل أتََزوَّ ُر، َوقَاَل آَخُر: أنَا أْعتَزِّ الدَّْهَر َوال أُْفطِّ

ي»فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ي ألْخَشاُكْم  ٬َن قُْلتُـْم َكذَا َوَكذَا؟ أَما َواأْنتُـُم الَّذِّ  ٬إِّن ِـّ

ُج الن َِّساَء، فََمْن  ُر، وأَُصل ِّـي َوأْرقُدُ، َوأتََزوَّ ي أُصوُم َوأْفطِّ ن ِـّ َوأتْقَاُكْم لَـهُ، لَكِّ

ي ن ِـّ ي فَلَـْيَس مِّ َب َعْن ُسنَّتِـّ  .(2)متفق عليه .«َرغِّ

َي هللاُ َعْنـوَ  -4 ي ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: دََخَل َعلَـيَّ َرُسوُل اا هَ َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ ْندِّ َوعِّ

                                                 

 .(39برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.1401مسلم برقم )اللفظ له، و(, و5063، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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هِّ؟»اْمَرأةٌ، فَقَاَل:  َعلَـْيُكْم »فَقُْلُت: اْمَرأةٌ، ال تَنَاُم، تَُصل ِّـي. قال: . «َمْن َهذِّ

يقُوَن، فََوا َن العََملِّ َما تُطِّ ى تَـَملُّوا٬مِّ ينِّ . «! ال يَـَملُّ هللاُ َحتَـّ َوَكاَن أَحبَّ الد ِّ

بُـهُ.إِّلَـيْ   .(1)متفق عليه ـهِّ َما دَاَوَم َعلَـْيـهِّ َصاحِّ

  :أقسام العبودية 

 العبودية نوعان: 

: وهي عبودية أهل السماوات واألرض كلهم.. مؤمنهم العبودية العامة -1

هم وفاجرهم، وهي عبودية القهر والُمْلك التي ال يخرج  وكافرهم.. بَر 

 عنها أحد.

 يب يب يبي  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی يوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )قال هللا تعالى: 

 .[95-93: ]مريم(   يب يب

: وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع األمر، وهي العبودية الخاصة -2

 خاصة بالمؤمنين. 

َمر (  ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ہ)قال هللا تعالى:  : ]الزُّ

17-18]. 

  :أهل العبودية 

 م اإلنس والجن.أهل العبودية المأمورين بالعبادة ه

 فجميع ذرية آدم مأمورون بالعبادة، وهي واجبة عليهم.

والجن مأمورون منهيون كاإلنس، لكن ما أمروا به ليس مساوياً لإلنس 

 في الحد.

                                                 

 واللفظ له. ،(785(, ومسلم برقم )43، أخرجه البخاري برقم )عليهمتفق ( 1)
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لكنهم مشاركون لإلنس في جنس التكليف باألمر والنهي، واإليمان 

 والتوحيد، والتحليل والتحريم.

 ر.مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النا

 والرسل من رجال اإلنس، والجن ليس فيهم إال نذر.

 مبعوث إلى كافة الثقلين اإلنس والجن. ملسو هيلع هللا ىلصومحمد 

وآدم أبو البشر، وإبليس أبو الجن، وفي هؤالء وهؤالء المؤمن والكافر.. 

 والمطيع والعاصي، والسعيد والشقي.

ڈ ژ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)قال هللا تعالى:  -1

 .[58-56: ]الذاريات(   ژ

 .[107: ]األنبياء  ( ک ک گ گ گ گ)وقال هللا تعالى:  -2

  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)وقال هللا تعالى:  -3

 .[29: ]األحقاف

-14: ]الجن(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وقال هللا تعالى:  -4

15]. 

  :فقه العبادة 

 ز وجل خالق كل شيء.هللا ع

َخْلقه للطاعات نعمة ورحمة.. وَخْلقه للمعاصي له فيها حكمة ورحمة، 

وهي مع هذا عدل منه، فإن هللا ال يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم 

 يظلمون.

 وظلم الناس ألنفسهم نوعان: 
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 : عدم عملهم بالطاعات، فهذا ليس مضافاً إليهم.األول

ات، خلقه هللا عقوبة لهم على ترك الطاعات التي خلقهم : عملهم بالسيئالثاني

 لها، وأمرهم بها.

 فكل نعمة منه فضل.. و كل نقمة منه عدل.

وكل ما يذكره هللا في القرآن من َخْلق الكفر والمعاصي فهو جزاء على 

: ]األنعام (  ڦٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)ترك تلك الطاعات كما قال سبحانه: 

125]. 

ن حركة وإرادة، فلما لم يتحركوا بما أمروا به من وال بد لكل عبد م

الطاعات، ُحركوا بالسيئات عدالً من هللا، حيث وضع ذلك في موضعه 

الالئق به، القابل له، وهو القلب الذي ال يكون إال عامالً إما بالحسنات 

 وإما بالسيئات.

 فالعبد أحدث المعصية، وهللا أحدث جزاءها عقوبة منه.

خُرف (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ہ ہ ه ه ه ه ے): كما قال سبحانه  .[56-55: ]الزُّ

  :منازل العبودية 

 عبادة هللا عز وجل تقوم على أصلين: 

 عبودية القلوب.. وعبودية الجوارح.. وكل منهما درجات.

 فعبودية القلوب: 

منها مهابة الجبار جل جالله أفضل من المحبة؛ ألن المهابة نشأت عن 

 وكبريائه.معرفة جالل الرب وعظمته 

ثم يليها محبة هللا عز وجل الناشئة عن معرفة إنعام الرب وإفضاله، وبره 
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 وإحسانه.

ثم التوكل عليه سبحانه؛ ألن منشأه مالحظة توحد الرب جل جالله 

 بالخلق والتدبير والتصريف.

ثم الخوف والرجاء؛ ألنهما نشآ عن مالحظة الخير والشر، والثواب 

 والعقاب، وتعلقهما بهما.

وقد شرفا من جهة معرفة قدرة هللا عليهما، إذ ال يرجى من يعجز عن 

 الخير، وال يُـخاف من ال يقدر على الضير.

َمر(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)قال هللا تعالى:  : ]الزُّ

67]. 

  :فقه العبودية 

 كل مخلوق فقير إلى هللا في جلب ما ينفعه، ودفع ما يضره.

لخلق لعبادته الجامعة لمعرفته، فبذكره تطمئن قلوبهم، وهللا خلق ا

 وبرؤيته في اآلخرة تقر عيونهم.

يعطيهم في الدنيا أعظم شيء وهو اإليمان به، ويعطيهم في اآلخرة أعظم 

 شيء وهو النظر إليه عز وجل.

 وليس في الوجود ما يسكن العبد إليه، ويطمئن به إال هللا سبحانه.

 مان أعظم من حاجة األجساد للطعام.وحاجة القلوب إلى اإلي

ذلك أن اإليمان باهلل وعبادته ومحبته هو غذاء القلوب، وزاد اإلنسان 

 وقُْوته، وصالحه وقوامه.

فليست عبادة هللا تكليف ومشقة ألجل االختبار فقط، وال ألجل التعويض 
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 باألجرة فقط.

ه إليه وإنما المقصود األول واألهم إرادة وجه هللا عز وجل، والتوج

 وحده؛ ألنه اإلله الحق الذي تألهه القلوب، وتطمئن إليه.

 فجميع أوامر هللا عز وجل قرة العيون، وسرور القلوب، ولذة األرواح.

والمخلوق كله ليس بيده شيء، وليس عنده لنفسه وال لغيره نفع وال 

 ضر، وال عطاء وال منع، بل ذلك كله بيد الذي خلقه.

ً تاماً فال وتعلق العبد بما سوى هللا  مضرة عليه، ومن أحب غير هللا حبا

 بد أن يسأمه أو يفارقه.

ومن أحب شيئاً لغير هللا فال بد أن يضره محبوبه، ويكون سبباً لعذابه في 

 الدنيا واآلخرة، والضرر حاصل له إن َوجد أو فَقد.

 فإن وجد حصل له من األلم أكثر من اللذة، وإن فقد تعذب بالفراق وتألم.

خلق كلهم لن ينفعوك إال بشيء كتبه هللا لك، ولن يضروك إال بشيء وال

 قد كتبه هللا عليك.

ولن ينفعوك أو يضرك إال بإذن هللا فال تعلق بهم رجاءك، والعابد حقاً 

 من جمع في عبادته بين المشهدين: 

 األمر الشرعي.. واألمر الكوني، وعلى هذين المشهدين مدار الدين.

عبوديته لربه، لم يكن مستبغضاً ألمر سيده، ال يغيب  فإن العبد إذا شهد

 بعبادته عن معبوده، وال يغيب بمعبوده عن عبادته.

بل يكون له عينان مبصرتان، ينظر بأحدهما إلى معبوده كأنه يراه، 

وينظر باألخرى إلى أمر سيده، فيوقعه على الوجه الشرعي الذي يحبه 
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 مواله ويرضاه.

 هللا أن يرزقنا وإياكم التعبد بها. وتلك عبادة الرسل، نسأل

 (  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)قال هللا تعالى: 

 .[125: ]النساء

  :أكمل الناس عبادة 

أكمل الناس عبادة األنبياء والرسل؛ ألنهم أكملهم معرفة باهلل من غيرهم، 

 وأعلمهم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله.

الهم إلى الناس، فصار لهم فضل الرسالة، ثم زادهم هللا فضالً بإرس

 وفضل العبودية الخاصة.

ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم هلل ورسوله، واستقاموا على 

 أمره.

ثم الشهداء الذين شهدوا للدين أنه الحق، وبذلوا أنفسهم في سبيله، ثم 

الصالحون الذين طابت أعمالهم، وحسنت أخالقهم، وصلحت سرائرهم 

 نيتهم.وعال

ڑ ک ک ک  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)قال هللا تعالى:  -1

 .[70-69: ]النساء(   ک گ گ گ گ

 .[73: ]األنبياء(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وقال هللا تعالى:  -2

  :العوائق التي تعوق القلب عن سيره إلى هللا 

 الثة: الذي يعوق القلب عن سيره إلى هللا ث

 الشرك.. والبدعة.. والمعصية.
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فيزول الشرك بتحقيق التوحيد.. وتزول البدعة بتحقيق السنة.. وتزول 

 المعصية بتحقيق التوبة.

: ]الكهف  ( يبيب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب يب)قال هللا تعالى: 

110]. 
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