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  ؟بادةهي العِ  ما  س:

هي اسم  جامع  لكلِّ ما يهحب ه اهلل ويرضاه من األ دال واألدمال الظ اهرة  العبادة ج:

ا يهنايف  ل  ويهواد ه  . والباطنٌ، والرباءةه مم 

 
 

 

 (.؟ما هي الَعبادة)ساااًل هخر؛ فقال:      ؒ كر الم،نِّف

 ( إلا هخره.هي اسم  جامع  لكلِّ ما يهحب ه اهلل ويرضاه  العبادة)ثم  أجاُ دنه بقدله:  

  العبدَدي ٌ«.رسالٌ  الحَيد يف   ٌَ هد من كالم ابن تيمي    وأصل جدابه

تَعب د به؛ أي أفراد ما يهتعب د هلل به؛ فإن ه   ْْ )الَعبادة( هد بادتبار المَعدل المه وهذا الحد  لْْ

د ْله بْما   ه)يهتعبْ  اهرة والْباطْنٌ  يهحبْ  ْْاه من األ دال واألدْمال الظْ  ا  )مع    ،(ويرضْْ الرباءة مْم 

ه  (.يهنايف  ل  ويهواد 

ادة( ٍ )العـب د    وُتعرَّ ار الت عبْ  ادتْب َْاْدلوهد فَ   -ْب ه القْلب هلل ْبالحْبِّ  -  ْعل ال ألْ  ا ْت : أن َّْل

 والتود .

ين:   والَفْر( بين هذين الحدَّ

ل  ▪  : يتعل   بالمَعدل.أنَّ األوَّ

 : يتعل   بالَادل.والثَّاين ▪

ْْ )فعل الَادل( أَ   (العبادة)وتعريف   ًٌ    تعريََّلاولا مَن  بْْْْْ ْْ )المَعدل الدا ع نتيج بْْْْْ
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 للَعل(.

ل    للمبالغٌ يف اإليوا  والبيا ؛ وهد الذي َجرى دليه الم،نِّف هنا.و د يهسَل  األو 

ردي ٌ هلل، ال بادتبار أصل   وهذا الَحد  المذكدر لْْ )العبادة( هد بادتبار إرادة العبادة الش 

 العبادة.

ه القلب بالحبِّ والتود .فـ )العبادة( يف أللها:   تأل 

 اإلجالل والت عظيم.و)التَّصل ه(: 

 التَّصل ه:وهذا  

✓   ٌ  .إ ا كا  هلل: فَّلد دبادة  تداليدي 

✓   ٌ  .وإ ا كا  لغيره: فَّلد دبادة شركي 

ردي ٌ.:  والمراد منَّلما يف كالم الم،نِّف  العبادة الش 

 ًٌ رْسدله  لتِّبا   االو  ،  إال  باإلخال  هلل  ؛وال تكد  هذه العبادة الت داليدي ٌ ْشردي 

♀. 

م: ا ت:دَّ ص ممَّ  فَتلخَّ

بِّ والتود . أنَّ العبادة ◊ ه القلب بالحه  هي تأل 

 وأنَّها نوعان: ◊

ه فيَّلا اهلل والده.تي يهاَ العبادة الت داليدي ٌ؛ وهي ال  أحدهما:    -  ل 

ركَي ٌ؛ وهي ال  واآلخر:  - ه فيَّلا مير اهلل.تي يهاَ الَعبادة الشِّ  ل 

 و)العبادة التَّوحيِديَّة( نوعان:
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ا:    - ٌ  أحـدهـم ٌ  شْْْْرديْ  ديْ  ادة  تدالْي ا   دْب ا اإلخال  هلل، واالتِّْب ا اجتمع فيَّْل ؛ وهي ْم

 .♀لرسدله  

ٌٍ واآلخر:  -  ؛ وهي ما اختل  فيَّلا اإلخال  أو االتِّبا .دبادة  مير شردي 

  ٌ  ْْ الت داليْْدي )العبْْادة  يريْْدو   فْْإن َّلم  العلم  )العبْْادة( يف كالم أهْْل  َ كر    
أهطلَ وإ ا 

ردي ٌ(.  الش 

ْْم  جامع    العبادة)(، ثم  أجاُ دنه بأ   ؟ما هي العبادة)م،ْْنِّف هنا:  كقدل ال (  هي اس

ًٌ إلا هخر ما َ كر؛ فإن ه يريد العبادة ال   ًٌ شردي   .تي تكد  تداليدي 

 وسيأيف بعده مَن األسئلٌ ما يهبيِّن هذا.

مَْْ  َجعْْل  الحْْبِّ والتوْْْْد   (العبْْادة)دار  ومْْا  كرنْْاه مَن  مَن    ،دلا  المتتْْار  هد 

ا عتين يف كالم أهل العلم.  الجملتين الش 

 ا تحصق به الِعبادة بجملتين:فإنَّ أهق الِعلم ُيعبِّرون عمَّ 

 الحب  والتود .األولى:  -

ل.والثَّانية:  -  الحب  والذ 

ٌٍ مَن األكابر؛   الحَيد، وصْاالبه ابن    ٌَ : ابن تيمي  منَّلموكالهما وا عتا  يف كالم جماد

 القيِّم.

م ِمن الجملتين بٍّ وخود .  (العبادة): األهولا؛ فإ    والُم:دَّ  تشتمل دلا اله

( باستعماله يف هذا الموضع ألمرين: لِّ م )الخضوع( على )الذ   وُقدِّ

ر .أ    أحدهما:    *  )التود ( هد الدارد يف خهاُ الش 

لِّ واآلخر:   *  ( َنْقً،ا ال يهناسب مقام الَعبادة.أ   يف اسم )الذ 
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 وَسب  بيا  هذا.

يدَ وهاتا  الكلمتا  ليسْْتا بمعنًا واالدٍ  يف   ، وأبد هالٍل العسْْكري  هْ ؛ أشْْار إليه ابن سَْْ

( يكد  مع اإلكراه، بتالِّ )التود ( ل   . الَرو  الل غدي ٌ«، وبي ن الث اين: أ   )الذ 

بِّ والتود . (العبادة)فمدار    دلا الحه

 وأشرته إلا  ل  بقدلي:

نَ )وَ  ْمَ الْْ ر  اْل اَدةه  َْْ ب
هَ   (دَْ ِّْْ ب الْه ٌه  َْْ اي َْْ  م

 

ا َ   ْهبَْ ا  ه مَْ َدَه هه
اصَْْْْ د ه  َْ وْْْْه  َوخه

 

 

ل  )وَ  َواْليَ   (الْْذ  فَي  َأَتا  ا  مَْْ د   ا َ يْْْ  نَْْ

 

ا َ َوالْْ   َْْ ي بْْ تِّْ اْل له  َْْ م َأكْْ ا  ًْْ ع هْْ ه  َْ
ي  َدالْْ
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  ؟متى يكون العمق عبادة    س:

 .لِّ مع كمال الذ    ،كمال الحبِّ   وهما  ؛ل فيه شيئا مه إ ا كَ   ج:

 .[165]البقرة: ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک:  ال اهلل  

 .]المامند [ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ: و ال  

ْجَ و ْْد  اهلل    ْْه  ْمع  ْ دل يف    ْْ ْين  ل ې ې ى ى ائ  :  ْب

 .]األنبياء[  ۆئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 

 
 

 

 (.؟متا يكد  العمل دبادةً )ساااًل هخر؛ فقال:       كر الم،نِّف

لِّ )ثم  أْجاُ دْنه بقدْله:   ل فْيه شْْْْيْئا ؛ وهْما كْمال الْحبِّ مع كْمال اْلذ  أي    ؛(إ ا َكمْه

ه القلب للمعبدد بحبِّه والتوْْد    م بيانه مَن كد  العبادة دا رًة دلا َتحق   تأل  دلا ما تقد 

 .له

ه وخوْْْْدْده بِّْ ا وإجالاًل لمعبدٍد بحه ه  ْلب العْبد تعظيْمً إ ا تدجْ  ادًة(،    ؛ْف ي )دْب مِّ سْْْْه

ادةً  د دلا   والمعبدد الَح   هد اهلل والْده؛ فال يكد  العمْل دْب ب العْاْب الت ا يشْْْْتمْل  ْل

 والتود  له.  محب ٌ اهلل 

وهد كد  العبادة دا رًة دلا   -ولَكر المصـــ ِّف ثالث نيا   ُتشـــير إلى هذا األلـــق  
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بِّ والتود   :-  الحه

.[165]البقرة: ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک: ) دله  فاآلية األولى:   ( دليل  للحبِّ

( دليل  للتوْد ؛  ]المامند [ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)واآلية الثَّانية:  

 ذي يعرتي  لب العبد ويتاِّ معه ال يكد  إال  مع التود .ال    (اإلشَاَ  )فإ    

ې ې ى ى  : )؛ وهي  دلْه  ثمَّ َلَكر نيـة  ثـالثـة  جـامعـة  بي همـا

(؛ فاآليٌ المذكدرة  ]األنبياء[  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

بِّ والتود  يف  لدهبم. ٌ  دلا اجتما  الحه  دال 

( يف  دْله    ○ ْْ )الْحب  : ]األنبْياء  ى ى ائ ائ ەئ : )فْْْْْْ

90].) 

 (.[90:  ]األنبياء  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ: )و)التود ( يف  دله   ○

  ،)  وبعوَّلا يتعل   بْ )التود (.فبعض اآليٌ يتعل   بْ )الحبِّ

اللٌ دلا )التوْد (،   ( تعبير  جاٍر يف كالم بعض أهل الَعلم للدِّ ل  ب  بيا  أ   )الذ  وسَْ

 واألَولا: استعمال )التود (.
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  ؟ه ة العبد ربَّ ما عالمة محبَّ   س:

ه اهلل    ج: ا يحبْ  ٌ  ْل : أ  يحْب  ْم َل َأوامَره،  ويهبغَ   ،دالْم ه؛ فيمتْث ا يهسْْْْتهْه َض ْم

رى اإليْما : الْحب   ه، ويهْعادي أْدداءَ وَيْجتْنَب َمْناهيَْه، ويهدالي أولْياءَ  ه؛ وْلذا ْكا  َأوث ه ده

 .يف اهلل والبغض فيه

 

 
 

 

ا ترجع إليه       الم،ْْنِّف ا  كرَ لم   أورد سْْاااًل يتعل      ،العبادةأ   الحب  مم 

 (.؟ما دالمٌ محب ٌ العبد رب هببيا  دالمٌ محب ٌ العبد َرب ه؛ فقال: )

ه اهلل: أ  يه دالْمٌ  ْل )ثم  أْجاُ دْنه بقدْله:   أنَّ   الُمبيِّنِ ( إلا هخره؛    ْحب  ْما يحبْ 

 عالمة لل  شيئان:

 اهلل.  محب ٌ العبد محبدباَت أحدهما:   -

 أي ما يهدَجب َسَتهه. -ه  ساخهَ ه مَ بهغوه واآلخر:  -

رة.يْ ال ؛ فالمحب ٌ يكد  معَّلا المَ وهما أمرا  متقابَ   ل، والبهغض تكد  معه النَ 

 :ثمَّ َلكر ما ي شص عن هذين األمرين؛ وهو أربعة أشياءَ 

ل:    ( أي يت بعَّلا.َأوامَره  فيمتثل)يف  دله:  األوَّ

 ( أي يهباددها تارًكا لَّلا.َمناهَيه  وَيْجتنب)يف  دله:  والثَّاين: 

 ( أي يهحب َّلم وين،رهم.ويهدالي أولياَءه)يف  دله:  والثَّالث: 
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ابع:   َّلم.( أي يهبغوَّلم ويحاربه ويهعادي أدداَءه)يف  دله:  والرَّ

ْْار  ْل  )غض فْيهيف اهلل والبه   الْحبِّ ثم  َ كر أ   ْهذه األمدر تنتظم يف ) َأوث   (؛ وْبه صْْ

رى   وَ ،  (اإليْما ده ٌٍ   ْيلوره ْْْن َث السْْ ٌ يف أالْادْي ٌٍ مَن  دجَْ ، وته ْهذه الجمْل اْد د يف كالم جْم

لف.  الس 

روةٍ و)الُعرى(:    (؛ وهي ما يهتعل   به.َجمع )ده

 األ دى واألالكم.ْوثق(:  و)األَ 

الن اشْْْْئه مَن    ،(غض فيهالحب  يف اهلل والبه )َكم هد  فاأل دى فيما يثبل به اإليما  ويهحْ 

 ساخهه.اهلل وبهغض مَ محبدباَت  محب ٌ  
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  ؟ه اهلل ويرضاهرٍ العباد ما يحب  بمالا عَ   س:

سَْْل  درفده بإرسْْال اهلل    ج: ، وإنزالَه الكتَب؛ همًرا بما يحب ه اهلل ويرضْْاه، ناهًيا  الر 

ا يكرهه ويأباه.  دم 

ته  امغٌ، وظَّلرت  وبذل   امل دليَّلم الج   .ه البالغٌالكمته ه الد 

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ:   ْال اهلل  

 .[165ساء:]النِّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ :و ال  

 .]هل دمرا [ چ

 

 
 

 

ًقا بما  بله؛ فقال:      الم،ْنِّف  كر تعلِّ باد ما يحب ه  بما ا َدرِّ العَ )سْاااًل هخر مه

 وهل استقل دا بمعرفته أم ال    يهَحب ه اهلل ويرضاه( أي بما َمي زوا ما  اهلل ويرضاه 

ْْال اهلل  )ثم  أجاُ دنه بقدله:   َْْل  درفده بإرسْ سْ أي أ   هذه    ؛(، وإنزالَه الكتَب الر 

سْاًل تي ال،ْلل لَّلم بتمييز مَ المعرفٌ ال   ُِّ اهلل ومراضْيه و عل بأ   اهلل أرسْل إليَّلم ره حا

تًبا له  .وأنزل معَّلم كه

َتقَ فالعقدل ال تسْْتَقل  بمعرفٌ مراد اهلل   د إليه؛ فَبعث  ، وهي مه رة  إلا دليٍل يهرشَْْ

سْْْْل  اهلل   تَْب   ،الر  راده؛ فْأمروا الَعبْاد    ؛وأنزل الكه ه اهلل )لإلرشْْْْاد إلا مه بمْا يحبْ 
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ا يكرهه ويأباه)(، وَنَّلدهم  ويرضاه  (.دم 

تْه )ْ ال الم،ْْْْنِّف:   اْمل دليَّلم الج  ٌ،  وْبذْل  ْ  امْغ د  الْغٌوظَّلرت الكمتْه ه اْل ؛  ( ه الْب

امـغة(   بهَ و)اـلدَّ ٌو)الـبالـغة(  ،  ْلٌ ْلَددداهمهي المه امْ  ڈ ﴿:   دْله    ومْنه؛  هي الْكامْلٌ التْ 

 .[149]األنعام: ﴾ڈ ژ ژ ڑ

 وَلكر المص ِّف دليلين يف بيان هذا:

ل:   ْْه  األوَّ ْْدل  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ : 

سل لَّلدايٌ الن ا   (، وهد مهابَ   لَما َ كره  [165ساء:]النِّ ڈ ڈ الم،نِّف يف أ   اهلل َبعث الر 

راده؛ فال يكد  ٌ   -مع وجددهم   -  إلا مه  دلا ربَِّّلم. للَتل  الج 

اين:   ( اآلْيٌ؛  [31:  ]هل دمرا  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ : ) دْله  والثَـّ

سدل ال    ويرضاه.ذي أهرَسل إليكم؛ فإن ه جاء إلرشادكم لَما يحب ه اهلل أي فات بعدا الر 

 

 

 

  


