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س :ما هي ِ
العبادة؟
ج :العبادة هي اسم جامع ِّ
لكل ما هيحبه اهلل ويرضاه من األ دال واألدمال الظاهرة
والباطنٌ ،والرباء هة مما هينايف ل و هيواده.

كر الم،نِّف ؒ

سااال هخر؛ فقال( :ما هي َ
ً
العبادة؟).

ثم أجاُ دنه بقدله( :العبادة هي اسم جامع ِّ
لكل ما هيحبه اهلل ويرضاه) إلا هخره.
َ
العبدديٌ».
وأصل جدابه هد من كالم ابن تيمي ٌَ الحَيد يف رسالٌ
َ
المت َعبد به؛ أي أفراد ما هيتعبد هلل به؛ فإنه
وهذا الحد لْْْْ (العبادة) هد بادتبار المَعدل ه
هيتعبْد لْه بمْا ( هيحبْه ويرضْْْْاه من األ دال واألدمْال الظْاهرة والبْاطنٌْ) ،مع (الرباءة ممْا
هينايف ل و هيواده).
َ
ْب
ُعرٍ (العبـادة) بْادتبْار التعبْد  -وهد فعْل الَْادْل  :-أنَّلْا تْألْه القلْب هلل بْالح ِّ
وت َّ
والتود .
وال َف ْر) بين هذين الحدَّ ين:
األول :يتعل بالمَعدل.
▪ َّ
أن َّ
▪ وال َّثاين :يتعل بالَادل.
وتعريف (العبادة) بْْْْْْْ (فعل الَادل) َأولا مَن تعريََّلا بْْْْْْْ (المَعدل الدا ع نتيج ًٌ
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للَعل).
و د هيس َل األول للمبالغٌ يف اإليوا والبيا ؛ وهد الذي َجرى دليه الم،نِّف هنا.
الحد المذكدر لْ (العبادة) هد بادتبار إرادة العبادة الشرديٌ هلل ،ال بادتبار أصل
وهذا َ
العبادة.
بالحب والتود .
فـ (العبادة) يف أللها :تأله القلب
ِّ
و(التَّصله) :اإلجالل والتعظيم.
وهذا التَّصله:
✓ إ ا كا هلل :فَّلد دبادة تداليديٌ.
✓ وإ ا كا لغيره :فَّلد دبادة شركيٌ.
والمراد منَّلما يف كالم الم،نِّف :العبادة الشرديٌ.
وال تكد هذه العبادة التداليديٌ شْردي ًٌ؛ إال باإلخال

هلل  ،واال ِّتبا لرسْدله

♀.
مما ت:دَّ م:
فتَلخَّ ص َّ
ب والتود .
◊ َّ
بالح ِّ
أن العبادة هي تأله القلب ه
◊ وأنَّها نوعان:
 أحدهما :العبادة التداليديٌ؛ وهي التي هي َاله فيَّلا اهلل والده. واآلخرَ :العبادة ِّ
الشركَيٌ؛ وهي التي هي َاله فيَّلا مير اهلل.
ِ
َّوحيد َّية) نوعان:
و(العبادة الت
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 -أحـدهمـا :دبْادة تداليْديٌْ شْْْْرديٌْ؛ وهي مْا اجتمع فيَّلْا اإلخال

هلل ،واال ِّتبْا

لرسدله ♀.
 واآلخر :دبادة مير شردي ٌٍ؛ وهي ما اختل فيَّلا اإلخالوإ ا هأطلَ

أو اال ِّتبا .

َكر (العبْْادة) يف كالم أهْْل العلم فْْإنَّلم يريْْدو (العبْْادة التداليْْدي ٌْ

الشرديٌ).
كقدل المْْ،نِّف هنا( :ما هي العبادة؟) ،ثم أجاُ دنه بأ (العبادة هي اسْْم جامع)
إلا هخر ما َ كر؛ فإنه يريد العبادة التي تكد تداليدي ًٌ شردي ًٌ.
وسيأيف بعده مَن األسئلٌ ما هيب ِّين هذا.
َ
ْب والتوْْْْد  ،هد المتتْْار مَن
ومْْا كرنْْاه من َجعْْل َم ْدار (العبْْادة) دلا الحْ ِّ
الجملتين الشا عتين يف كالم أهل العلم.
العلم يعبرون عما تحصق به ِ
فإن أهق ِ
العبادة بجملتين:
َّ
ُ ِّ
َّ
 األولى :الحب والتود . وال َّثانية :الحب والذل.ٍ
جمادٌ مَن األكابر؛ منَّلم :ابن تيمي ٌَ الحَيد ،وصْاالبه ابن
وكالهما وا عتا يف كالم
الق ِّيم.
ِ
ب وخود .
والم:دَّ م من الجملتين :األهولا؛ فإ (العبادة) تشتمل دلا هال ٍّ
ُ
و ُقدِّ م (الخضوع) على (الذ ِّل) باستعماله يف هذا الموضع ألمرين:
* أحدهما :أ (التود ) هد الدارد يف خهاُ الشر .
* واآلخر :أ يف اسم (الذ ِّل) َن ْق،ا ال يناسب مقام َ
العبادة.
ً
ه
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وسب بيا هذا.
َ
ٍ
ٍ
هالل العسْْكري يف
واالد؛ أشْْار إليه ابن َسْيدَ ْه ،وأبد
وهاتا الكلمتا ليسْْتا بمعنًا
الَرو اللغديٌ» ،وبين الثاين :أ (الذل) يكد مع اإلكراه ،بتالِّ (التود ).
ب والتود .
الح ِّ
فمدار (العبادة) دلا ه
وأشرت إلا ل بقدلي:
ه
َو( َدْ َب ْا َد هة الْر ْالْ َمْ َن) َم ْ َاي ْ هٌ هالْ ِّب ْ َه

اصْْْْ َد َه ههمْا ه ْهبْا َ
و هخ هوْْ ْد َْ َ
َ
ه
َ
َ

َو(الْْذل) َ ْي ْد َم ْا َأ َتا فَي َو ْاليَ َْنْا

و ْالْدالْي َْ ْهْع ْا َأ ْْك م ْ هل الْتِّْ بْيْْا َ
َْ
ً
َ
َ َ ْ ه
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س :متى يكون العمق عبادة؟
الحب ،مع كمال الذ ِّل.
ج :إ ا َك همل فيه شيئا ؛ وهما كمال
ِّ
ال اهلل
و ال

 :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ [البقرة.]165:
 :ﯺﯻﯼ ﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ

و ْْد َجْمْع اهلل

بْيْن ل ْ

[المامند

].

يف ْدلْْه :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ [األنبياء].

كر الم،نِّف 

ً
سااال هخر؛ فقال( :متا يكد العمل دباد ًة؟).

ْب مع كمْال الْذ ِّل)؛ أي
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :إ ا َك همْل فيْه شْْْْيئْا ؛ وهمْا كمْال الح ِّ
دلا ما تقدم بيانه مَن كد العبادة دا ر ًة دلا َتحق تأله القلب للمعبدد بح ِّبه والتوْْد
له.
ٍ
ً
بح ِّبْه وخوْْْْددْه؛ هسْْ ْ ِّمي (دبْادةً)،
فْإ ا تدجْه لْب العبْد تعظي ًمْا
وإجالال لمعبدد ه
الح هد اهلل والْده؛ فال يكد العمْل دبْاد ًة التا يشْْْْتمْل لْب العْابْد دلا
والمعبدد َ
محبٌ اهلل  والتود له.
ولكَر المصـــ ِّف ثالث نيا تُشـــير إلى هذا األلـــق  -وهد كد العبادة دا ر ًة دلا
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ب والتود :-
الح ِّ
ه
فاآلية األولى :دله

للحب.
 ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ [البقرة )]165:دليل
ِّ

واآلية ال َّثانية ( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

[المامند

]) دليل للتوْد ؛

فإ (اإلشَا َ ) الذي يعرتي لب العبد ويتاِّ معه ال يكد إال مع التود .
ثم َلكَر نيـة ثـالثـة جـامعـة بي همـا؛ وهي دلْه
َّ

 ( :ﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ [األنبياء])؛ فاآليٌ المذكدرة
ب والتود يف لدهبم.
دالٌ دلا اجتما
الح ِّ
ه
○ فْْْْْْ ْ (الحْب) يف دلْه

 ( :ﯨﯩﯪﯫﯬ

[األنبيْاء:

.)]90
○ و(التود ) يف دله

 ( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [األنبياء.)]90 :

(الحب) ،وبعوَّلا يتعل بْ (التود ).
فبعض اآليٌ يتعل بْ
ِّ
جار يف كالم بعض أهل َ
و َسْب بيا أ (الذل) تعبير ٍ
العلم للدِّ اللٌ دلا (التوْد )،
واألَولا :استعمال (التود ).
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س :ما عالمة مح َّبة العبد ر َّبه ؟
ج :دالمٌْ لْ  :أ يحْب مْا يحبْه اهلل

َ
وامره،
 ،و هيبغ َض مْا هيسْْْْت ههْه؛ فيمتث َْل َأ َ

ْب َمنْاه َيْه ،و هيدالي أوليْا َءه ،و هيعْادي أدْدا َءه؛ ولْذا كْا َأوث ه هدرى اإليمْا  :الحْب
و َي ْجتن َ
يف اهلل والبغض فيه.

كر المْ ،نِّف 
لما َ

أ الحب مما ترجع إليه العبادة ،أورد سْ ً
ْااال يتعل

ببيا دالمٌ محبٌ العبد َربه؛ فقال( :ما دالمٌ محبٌ العبد ربه؟).
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :دالمٌْ لْ  :أ هيحْب مْا يحبْه اهلل

أن
المب ِّي ِن َّ
) إلا هخره؛ ُ

عالمة لل شيئان:
َ
محبدبات اهلل.
 أحدهما :محبٌ العبدغوه مساخ َهه  -أي ما هي َ
دجب َس َتهه.
 واآلخر :هب ه َالم ْيل ،وال هبغض تكد معه النَرة.
وهما أمرا متقابَال ؛ فالمحبٌ يكد معَّلا َ
ثم َلكر ما ي شص عن هذين األمرين؛ وهو أربعة أشيا َء:
َّ
وامره) أي يتبعَّلا.
َّ
األول :يف دله( :فيمتثل َأ َ
وال َّثاين :يف دله( :و َي ْجتنب َمناه َيه) أي هيباددها تاركًا لَّلا.
وال َّثالث :يف دله( :و هيدالي أوليا َءه) أي هيحبَّلم وين،رهم.
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والرابع :يف دله( :و هيعادي أددا َءه) أي هيبغوَّلم ويحار هبَّلم.
َّ
ْب يف اهلل وال هبغض فيْه)؛ وبْه صْْْْار لْ ( َأوث
ثم َ كر أ هْذه األمدر تنتظم يف (الح ِّ
ور َويْل هْذه الجملٌْ يف أالْادي َ
ْث السْْ ْن ٌٍْ ،و هتد َجْد يف كالم جمْاد ٌٍْ مَن
هدرى اإليمْا ) ،ه
السلف.
و(العرى) :جمع ( هد ٍ
روة)؛ وهي ما هيتعل به.
َ
ُ
و(األَ ْوثق) :األ دى واألالكم.
ْئ مَن
فاأل دى فيما يثبل به اإليما و هي ْح َكم هد (الحب يف اهلل وال هبغض فيه) ،الناشْْْ ه
َ
محبدبات اهلل و هبغض َمساخهه.
محبٌ
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س :بمالا َعرٍ العباد ما يحبه اهلل ويرضاه؟
ج :درفده بإرسْْال اهلل

همرا بما يحبه اهلل ويرضْْاه ،ناه ًيا
الرسْ َْل ،وإنزالَه
َ
الكتب؛ ً

دما يكرهه ويأباه.
وبذل

امل دليَّلم الج هته الدامغٌ ،وظَّلرت الكم هته البالغٌ.
 :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ْال اهلل
[النِّساء.]165:
و ال
ﭽ

[هل دمرا

 :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
].

سْااال هخر متع ِّل ًقا بما بله؛ فقال( :بما ا َدرِّ َ
ً
العباد ما يحبه
كر المْ،نِّف 
ه
اهلل ويرضاه ) أي بما ميزوا ما ي َ
حبه اهلل ويرضاه وهل استقلدا بمعرفته أم ال
ه
َ
الكتب)؛ أي أ هذه
الرسْْ َْل ،وإنزالَه
ثم أجاُ دنه بقدله( :درفده بإرسْْْال اهلل
َ
سْال
حاُ اهلل ومراضْيه و عل بأ اهلل أرسْل إليَّلم هر ً
المعرفٌ التي الْ،لل لَّلم بتمييز َم ِّ
وأنزل معَّلم كهت ًبا له.
َتقرة إلا دلي ٍل ي َ
ْتقل بمعرفٌ مراد اهلل  ،وهي م َ
فالعقدل ال تسْ َ
رش ْد إليه؛ ف َبعث
ه
ه
اهلل  الرسْْْْل ،وأنزل ال هكتْب؛ لإلرشْْْْاد إلا مراده؛ فْأمروا َ
العبْاد (بمْا يحبْه اهلل
َ
ه
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ويرضاه) ،ونََّلدهم (دما يكرهه ويأباه).
ْال المْ ْْ،نِّف( :وبْذلْ

ْامْل دليَّلم الج هتْه الْدامغٌْ ،وظَّلرت الكم هتْه البْالغٌْ)؛

المبهَلٌْ لْدَ دداهم ،و(البـالغـة) هي الكْاملٌْ التْامٌْ؛ ومنْه دلْه
و(الـدَّ امغـة) هي ه

﴿ :ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [األنعام.]149:
و َلكر المص ِّف دليلين يف بيان هذا:
األولْْ :دلْْه
َّ

 ( :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ [النِّساء ،)]165:وهد مهابَ لَما َ كره الم،نِّف يف أ اهلل َبعث الرسل لَّلدايٌ النا
إلا همراده؛ فال يكد  -مع وجددهم َ -
للتل الجٌ دلا ر ِّبَّلم.
وال َّثـاين :دلْه  ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
أي فاتبعدا الرسدل الذي هأ َ
رسل إليكم؛ فإنه جاء إلرشادكم لَما يحبه اهلل ويرضاه.
[هل دمرا

 )]31 :اآليٌْ؛

