
 العبادة معناها ورشوطها

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

سؤال  022»مباحث ملخصة يف العقيدة انتقيتها من  فهذه

سائال اهلل   احلكمي للعالمة «وجواب يف العقيدة

 .اإلخالص يف القول والعمل

 ؟: ما أول ما جيب عىل العبادس

العباد معرفة األمر الذي خلقهم  : أول ما جيب عىلجـ

به رسله إليهم وأنزل  ، وأرسل، وأخذ عليهم امليثاق بهاهلل له

، والنار ، وألجله خلقت الدنيا واآلخرة واجلنةبه كتبه عليهم

، ويف شأنه تنصب املوازين وبه حقت احلاقة ووقعت الواقعة

، وعىل ، وفيه تكون الشقاوة والسعادةالصحف وتتطاير

 .جيعل اهلل له نورا فام له من نور ، ومن مله تقسم األنوارحسب

: ما هو ذلك األمر الذي خلق اهلل اخللق س

 ؟ألجله

 چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: : قال تعاىلجـ

 [.٦٥الذاريات: ]

 ؟: ما معنى العبدس

، فهو هبذا ملسخربه املعبد أي املذلل ا جـ : العبد إن أريد

العوامل العلوية والسفلية  املعنى شامل جلميع املخلوقات من

باملؤمنني الذي  وإن أريد به العابد املحب املتذلل خص ذلك

هم عباده املكرمون وأولياؤه املتقون الذين ال خوف عليهم 

 .هم حيزنون وال

 ؟: ما هي العبادةس

هلل ويرضاه من جـ : العبادة هي اسم جامع لكل ما حيبه ا

األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة والرباءة مما ينايف ذلك 

 . ويضاده

 ؟: متى يكون العمل عبادةس

، : إذا اكتمل فيه شيئان ومها كامل احلب مع كامل الذلجـ

  [.٥٥٦البقرة: ] چکڑ ڑ ژ ژ ڈ چ: قال تعاىل

 ؟: ما عالمة حمبة العبد ربه س

حيب ما حيبه اهلل تعاىل ويبغض ما  ، أن: عالمة ذلكجـ

ويوايل أولياءه  ،، فيمتثل أوامره وجيتنب مناهيهيسخطه

 ، ولذا كان أوثق عرى اإليامن احلب يف اهللويعادي أعداءه

 . والبغض فيه

 ؟: بامذا عرف العباد ما حيبه اهلل ويرضاهس

، نزاله الكتباهلل تعاىل الرسل وإ : عرفوه بإرسالجـ

، وبذلك يكرهه ويأباه ، ناهيا عامآمرا بام حيبه اهلل ويرضاه

 .، وظهرت حكمته البالغةقامت عليهم حجته الدامغة

 ؟: كم رشوط العبادةس

صدق العزيمة وهو رشط يف  : األول: ثالثةجـ

الرشع  ، والثالث موافقة، والثاين إخالص النيةوجودها

 . ، ومها رشطان يف قبوهلاأن ال يدان إال بهالذي أمر اهلل تعاىل 

 ؟: ما هو صدق العزيمةس

والتواين وبذل اجلهد يف أن  : هو ترك التكاسلجـ

   ں ڱ ڱ ڱ چ: ، قال اهلل تعاىليصدق قوله بفعله

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 [.٣ – 0الصف: ] چھ
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 ؟: ما معنى إخالص النيةس

مراد العبد بجميع أقواله وأعامله  : هو أن يكونجـ

 ڳ چ: قال اهلل  ،الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه اهلل تعاىل

 [.٦البينة: ] چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

: ما هو الرشع الذي أمر اهلل تعاىل أن ال يدان س

 ؟إال به

: ، قال تبارك وتعاىل: هي احلنيفية ملة إبراهيم جـ

 [.٥١آل عمران: ] چچچ چ چ ڃ ڃچ

 ؟: كم مراتب دين اإلسالمس

، اإلحسان: اإلسالم واإليامن و: هو ثالث مراتبجـ

 . وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله

 ؟: ما معنى اإلسالمس

، واالنقياد له : معناه االستسالم هلل بالتوحيدجـ

 . ، واخللوص من الرشكبالطاعة

 ؟: ما حمل الشهادتني من الدينس

: ، قال اهلل تعاىليف الدين إال هبام : ال يدخل العبدجـ

، وقال  [٥0النور: ] چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 [وغري ذلك كثري، ٥٣١١، 0٦رواه البخاري ] «اهلل وأن حممدا عبده ورسوله

 ؟: ما معنى شهادة أن ال إله إال اهللس

استحقاق العبادة عن كل ما سوى اهلل  نفي : معناهاجـ

، كام أنه له يف عبادته  رشيكوحده ال تعاىل وإثباهتا هلل 

 ھ ہ ہچ، قال اهلل تعاىل : ليس له رشيك يف ملكه

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے ھ ھ ھ

 [.٥0احلج: ] چۆ ۇ

: ما هي رشوط شهادة أن ال إله إال اهلل التي ال س

 ؟-عها فيهإال باجتام-تنفع قائلها 

. العلم بمعناها نفيا وإثباتا: األول: : رشوطها سبعةجـ

. اقياد هلا ظاهرا وباطنث: االن، الثال: استيقان القلب هباالثاين

. لوازمها ومقتضياهتا شيئا من القبول هلا فال يرد: الرابع

 : الصدق من صميم. السادس: اإلخالص فيهااخلامس

، واملواالة : املحبة هلا وألهلها. السابعالقلب ال باللسان فقط

 . ألجلها واملعاداة
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