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ُ
شروط العبادة؟
س :كم
ج :ثالثٌ:

األولَ :صد العزيمٌ؛ وهد شرط يف وجددها.
والثاين :إخال

النِّيٌ.

والثالث :مدا َفقٌ الشر الذي أمر اهلل

أال هيدا إال به.

وهما شرطا يف َ بدلَّلا.

ْااال هخر؛ فقال( :كم شْْ ه
كر المْْ،نِّف  سْْ ً
ْروط العبادة؟) ،و همراده :العبادة
َ
ميرها َت َب ًعا لَّلا.
التي يقبلَّلا اهلل؛ فالمذكدر هنا :شروط ال َقبدل ،و ه كر ه
فإنه أجاُ بقدله( :ثالثٌ :األولَ :صد العزيمٌ) إلا هخر ما ال.
أن تل الشروط نوعان:
وهذا الجواب فيه َّ
ٍ
وجدد.
 أحدهما :شروط واآلخر :شروط َ ٍبدل.
األول  -وهد شروط الدجدد  :-شرط واالد؛ وهد ( َصد العزيمٌ).
فال َّوع َّ
وال َّوع ال َّثاين  -وهد شرط القبدل  :-شرطان؛ هما:
( -إخال

النِّيٌ).
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 و(مدا َفقٌ الشر ).و َكر الند األول هد تدطئٌ للند الثاين المراد.
وألجْل هْذا َجرى أكثر المتك ِّلمين يف شْْْْروط العبْادة دلا أنَّلْا اثنْا  ،وهمْا شْْْْرطْا
َ
ٍ َ
وجددهْا التي
ْالمراد :شْْْْروط العبْادة دنْد
القبدل ،دو الْاجٌْ لْذكر شْْْْرط الدجدد؛ ف ه
يح،ل بََّلا َ بد هلَّلا.
أشرت إلا ما كره الم،نِّف بقدلي:
ود
ه
َ َ
اسْْ ْ َتْ َمْ ْع
َشْْ ْ ْر هط الْعْ َب ْا َدة َهْ هلْم َف ْ ْ

صَ ،واتبَ ْع
اصْْ ْده ْ َد َزي َمْ ًٌَ ،و َأ ْخلَ ْ
ْ

َ
لد هجد ْد
َفْ ْاألَو هل ا ْل َم ْعْده و هد َشْْ ْ ْرط ل ه

َو َبْ ْع ْدَ هه َشْْ ْر َط ْا َْ هبْ ٍ
دل َو هسْْ ْ هعْد ْد
ْ

يَّلمْا َدن الْافَ ٍ
َ
ِ َمْا هسْْ ْ َم َعْا
ْ َ
َوف َ َ

()1

هللَ َر ُِّ ْالْْْ َعْْْ ْر َ
َل َال َسْْْْْْ َدا هه

َفْْ َ
يْْه إَ َصْْْْْ َابٌْْ َوإَ ْخْْ َال

َمْْ َعْْا

هم َدافَ َ الشْْ ْ ْر َ الْ َذي ْار َت َوْْ ْا هه

()2

ٍ
َ
َ
كمي فيما َ كره مَن نظم سلم الدصدل»؛ وهد الشهر
( )1أي ه كر فيَّلما ما هسمع دن العالمٌ الافِ َ
الح ِّ
والبيل المذكدر بعده.
( )2إلا هنْا تمْام المجلس األول ،وكْا بعْد الَجر الجمعٌْ الحْادي والعشْْْْرين من ربي ٍع َ
اآلخر ،سْْ ْنٌْ
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ وتسع وثالثد د يقًٌ.
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س :ما هو ِلد) العزيمة؟
الج َّْلد يف أ ي،دِّ
ج :هد ترك التكاسل والتداين ،وبذل َ
ال اهلل

د َله بَعلَه.

 :ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ [ال،ف].

لما َ كر المْ،نِّف  شْروط (العبادة) الثالثٌ  -ومقدمَّلا :شْرط الدجدد؛ وهد
َصْد العزيمٌ َ ،-شْر هيب ِّين معاين هذه الشْروط الثالثٌ ،وابتدأ بأولَّلا؛ فأورد س ً
ْااال ال

فيه( :ما هد َصد العزيمٌ؟).

د َلْه

الج َّْلْد يف أ يْْْْ،دِّ
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :هد ترك التكْاسْْْْل والتداين ،وبْذل َ
َ
دجد َ
الال وجددها؛ فإ ا َصدَ
بَعلَه)؛ وهذا الذي َ كره هد الز هم صد العزيمٌ؛ أي ما هي َ
الجَّلد يف أ هي،دِّ دله َبَعله.
العبد يف دزيمته َترك التكاسل والتداين ،و َب َذل ه
وأ َّمـا ح:ي:تهـا :فَّلي التي هيشْْْْير إليَّلْا المتك ِّلمد يف َدلم السْْ ْلدك والر ْا بْاسْْْْم
(ال،د ).
ِّ
(الْْ،د ) مَن إضْْافٌ الشْْيء إلا صَْْته؛ فإ ح:ي:ة
وتكد إضْْافٌ (العزيمٌ) إلا ِّ
دزيمٌ ماك ٍ
ٍ
دة ،و(العزيمة) هي اإلرادة الجازمٌ.
(الصد)) :وجدد
ِّ
َ
ال،د ) هد تداليد
ومَن هنا َ كر جمادٌ  -منَّلم ابن الق ِّيم يف
مداضع من كهتبه  -أ ( ِّ
َ
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اإلرادة.
الْ ْْ،د يف القلْب ثبتْل العزيمٌْ؛ فكْانْل اإلرادة جْازمْ ًٌ ،ونشْْْْأ منَّلْا :أ
فْإ ا هو َجْد ِّ
كاسل والتداين ،وأ يبذل هجَّلده يف ت،دي دله بَعله.
يتلع العبد دن نَسه ثدُ الت ه
فاإلشارة إلى هذا َّ
وأشهر يف كالم األج َّلة.
لصق باألد َّلة،
(الصد)) َأ َ
الشرط بكونه ِّ
ُ
ويكد معناه  -كما تقدم  :-تداليد اإلرادة؛ أي بأ يكد َتدجه العبد إلا مقْْْ،دده
ناز ٍ بغيره مَن أندا اإلرادات.
مير هم َ
َ
دمال مَن
فْْإ (اإلرادة) الْْال تعرتي القلْْب ،وتقع دلا أندا ٍ ؛ فتْْار ًة يريْْد العبْْد ً
ٍ
إرادات هأ َخ َر؛ كأ يشْْْْتغل
األدمال  -كالْ ْْ،الة  -فيتدجه إليه ،ثم َت َرد دلا لبه منازد هٌ
َ
كره بزرده ،أو َض ْرده ،أو زوجه ،أو ولده ،أو ميره مَن أندا اإلرادات التي متا خالهل
ف ه
وربما َ هعته دنَّلا.
إرادته يف ال،الة أضع ََ ْتَّلا ،ه
َ
دالد إرادته يف مهلدبه؛ وهذا هد
كاسْ ْل والتداين إال بأ هي ِّ
فال َيتم للعبد َخ ْلع ثدُ الت ه
ال،د ) الذي كرناه.
( ِّ
المقرر لْ (اإلخال
وهذا المعنا مير المعنا ه

):

▪ فـ (اإلخالص) هد تداليد المراد.
الصد)) فَّلد تداليد اإلرادة.
▪
وأما ( ِّ
َّ
َ كره ابن الق ِّيم يف مدارج السالكين» ،و الكافيٌ الشافيٌ».
أشرت بقدلي:
وإلا ل
ه
َو همْْْ ْتْْْ َلْْْص همْْْ َد ِّالْْْد همْْْ َرا َد ْه
وت:ري هذا المع ى:

الْْْْْ،دْ ه فَْي َتْ ْد َالْيْ َْد َه َ
اإل َرا َد ْه
َو ِّ
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اهلل ▐؛ فَّلد يتقرُ إليه بََّلا؛ فال يريد بََّلا
○ أ العبد يف الْ،الة يكد همرا َده ه
مرادا هخر؛ كهلب مدْ ٍ  ،أو ٍ
ٍ
الينئذ متلَ ً،ا.
ثناء ،أو مير ل ؛ فيكد
َ
ه ً َ
أيوْْا إلا تداليد إرادته؛
يتدجه فيَّلا إلا اهلل همريدً ا له ،يحتاج ً
○ وهد يف صْْْالته التي َ
تحْ ْْ،ل بتَدجْه لبْه إلا م ٍ
بْأال هين َ
ْال أو زوجٍ أو ول ٍْد أو مير
ْاز هْذه اإلراد َة إرادة أخرى ه
ٍ
ل مما هي َ
الينئذ صاد ً ا.
ناز إراد َة العبد؛ فيكد
و َ كر المْ ْْ،نِّف تقرير هْذا المعنا بْدليْ ٍل مَن القره ؛ وهد دلْه

 ( :ﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
[ال،ف]).
و(الم ْ:ت) هد شدة ال هبغض.
َ
واآليٌ أصل يف ِّم القدل بال دم ٍل.
ْال ابن الق ِّيم  يف كتْاُ الَدا ْد»( :لد نََع دلم بال دمْ ٍل َل َمْا م اهلل أالبْار
أهْل الكتْاُ)؛ ْال اهلل

 :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ [البقرة].
وهذا بمعنا اآليتين المذكدر َتين مَن سْدرة الْ،ف؛ أ العبد إ ا ال ً
دال هين َسْب إلا
العلم أو ميره ،فْإنْه ينبغي أ يقْارنْه ب َ
َ
ْالَ ْعْل التا يكد صْْْْاد ًْا يف مهلدبْه ،وإال كْا
مكذ ًبا.
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س :ما مع ى إخالص ال ِّ َّية؟
ج :هد أ يكد مرا هد العبْد بجميع أ دال َْه وأدمْال َْه الظْاهرة والبْاطنٌْ ابتغْا َء وجْه اهلل
.
ال اهلل  :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [البيِّنٌ.]5:
و ال

 :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [الليل].

و ال

 :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

و ال

 :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

[اإلنسا

].

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ [الشدرى].
وميرها من اآليات.
ه

ً
سْْااال هخر يتعل بالشْْرط الثاين مَن شْْروط بدل العمل؛
كر المْْ،نِّف 
فقال( :ما معنا إخال

النِّيٌ؟).

والسْْاال دن (المعنا) هيراد به :إظَّلار المقْْ،دد به وإبرازه؛ فــــــ (المع ى) يف كالم
العرب :ظَّلدر الشيء وإبرازه.
أشرت بقدلي:
وإلا ل
ه
إَ َ ا هسْ ْئَ ْل َل َد ْن َم ْعنًا ل َ َذ َ
اك َأ ْو ل َ َذا

َفْ َق ْْْْْْ،ده ههْم َأ ْ هيْظْ ََّلْر الْمْ َ
يْْب
جْ ه
َ ه
الْْْْْْْْْْْْْْْ َْمْْْْْْْْْْْْْْ ْ ْأ َخْْْْْْْْْْْْْْ ْ َذا
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إبراز معنا (إخال
فالساال المذكدر هيراد به :ه

وإظَّلاره.
النِّيٌ)
ه

وأجاُ دنه بقدله( :هد أ ْ يكد مرا هد العبد بجميع أ دالَه وأدمالَه الظاهرة والباطنٌ:
ابتغا َء وجه اهلل

فمتعل (اإلخال
)؛ ه

يتدجه إليه العبد.
) هد مراد َ

ِ
مختلف ٌة:
أنواع
توجه إليهم باألعمال
َّ
ٌ
فإن ا َّلذين ُي َّ
 فتار ًة يتدجه العبد بعمله إلا اهلل. وتار ًة يتدجه العبد بعمله إلا َخ ْل اهلل.فال يتحق (اإلخال

الم َتدجْه إليْه هد اهلل والْدَ ه ،ويكد
) إال بكد ه

أدمْالْه الظْاهرة والبْاطنٌْ ،والحْامْل لْه :ابتغْاء وجْه اهلل

لْ يف جميع

طلْب مرضْْْْْاة اهلل
؛ أي
ه

▐؛ فـ (االبتغاء) هد الهلب واإلرادة.
ين ِمن هذا ا َّلذي َلكره َ
وأ ْلخَ ُص :أ هيقال( :اإلخالص) شــرعا :تَْْ،يٌ القلب مَن
وأ ْب ُ
إرادة مير اهلل.
أشرت بقدلي:
وإلا ل
ه
ب مَ ْن
إَ ْخ َال هصْْ ْنَْا هللَ َصْْ ْ ِّ
ف ال َق ْلْ َ

ٍ َ
اال ْ َذ ْر َي ْا َف ْهَ ْ ْن
إَ َرا َدة سْْْْْ َدا هه َف ْ ْ

فـ (اإلخالص) يتح َّ:ق بشيئين:
✓ أحدهما :أ يكد المراد هد اهلل.
✓ واآلخر :أ هيَ،ا القلب مَن إرادة ميره.
أربع نيا يف تح:يق هذا المع ى:
و َلكر المص ِّف َ
فاآلية األولى :دله

 ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [البيِّنٌ.)]5:

44

وداللتها على م:صوده :يف دله ( :ﮝ ﮞ ﮟ ) ،وهد مهابَ لَما كره.
واآليـة ال َّثـانيـة :دلْه

 ( :ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

[الليل]).
ب وجْه
وداللتهـا على م:صــــوده :يف دلْه ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ) أي إال َط َلْ َ
اهلل؛ تقر ًبا إليه.
واآلية ال َّثالثة :دله

 ( :ﭩﭪﭫﭬ

[اإلنسا

 )]9 :اآليٌ.

تقربين إليْه
وداللتهـا على م:صــــود مـا لكره :يف دلْه ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ) أي هم ِّ
والدَ ه بإرادتنا.
وتمام اآليٌ :براءة مَن إرادة ميره؛ يف دله ( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
الرابعـة :دلْه
واآليـة َّ

[اإلنسا

 ( :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

.)]9 :
[الشْْ ْدرى:

 )]20اآليٌ.
وداللته ـا على م:صــــود كالمــه :يف دلْْه ( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
بالحسْْْنا لَمن أراد ما دند اهلل ،مع دله ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮝﮞ )؛ جزا ًء ه
ﮤ ﮥ )؛ جزا ًء له بالسدأى ،مع دله ( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) أي ٍّ
الِ.
َ
ْالجزاء ،الْذي
وداللـة هـذه اآليـة على مـا لكره المصـــ ِّف :إنمْا هي بْالالزم؛ لتعلقَّلْا ب
يرجع إلا المقْْ،دد بالعمل ،والجزاء الحسْْن ال يقع إال مع كَد المقْْ،دد بالعمل هد
اهلل.
فـ (األعمال) باعتبار ال َْ :صد تحتَفها ثالث مرات َ :
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عمل ألجله.
 األولى :مرتبٌ (المق،دد بالعمل)؛ وهد َمن هي ََ
المنت َظر دليه.
 وال َّثانية :مرتبٌ (المق،دد من العمل)؛ وهد الجزاء ه وال َّثالثة :مرتبٌ (تمييز العمل)؛ بق،د فرضه أو نََله ،أو ،د دبادته ودادته.والمرتبتان األُو َليان ي:ع الخْ َلط بي هما ،مع اختالٍ تعل:هما:
■ فالمرتبة األولى تتعل بْْْ ْ (المقْ،دد بالعمل)؛ أي الذي هيتدجه إليه به؛ هل هد اهلل
ميره
أم ه
وأما المرتبة ال َّثانية :فتتعل بْْْ ْ (المقْ،دد من العمل)؛ أي الجزاء الذي هينت َظر ثدا ًبا
■ َّ
دليه.
ٍ
ٍ
ومتعلقات ِّ
مرتبٌ بالالزم دلا ميرها.
مرتبٌ تتتلف دن الثانيٌ ،وتدل كل
كل
فمثال:
(الريـاء) يتعل بْالمرتبٌْ األولا؛ وهي (المقْْْْ،دد بْالعمْل) الْذي هيتدجْه إليْه؛ أل
○ ِّ
الرياء يتدجه بقلبه إلا َ
الت ْل .
الدا ع يف ِّ

○ و(العمق ألجق الدنيا) يتعل بالمرتبٌ الثانيٌ؛ وهي (المق،دد مَن العمل).

إ ا تبين هْذا؛ فْاآليٌْ المْذكدرة تتعل بْالمرتبٌْ الثْانيٌْ ،وداللتَّلْا دلا اإلخال

هلل

بْالالزم؛ أي أ َمن أراد بْالعمْ َل الجزا َء األالسْْْْن يف اآلخرة فقط ،أو يف الْدنيْا واآلخرة؛
فإنه ال هبد أ هيتلَص هلل ▐.

