
العبادة 

األصول أقسامھا
المحبة

الخوف 

الرجاء

المحاذیر
الشرك 

النفاق 

تعریفھا 

لغة :آلتذلل والخضوع

شرعاً :١- كل مایحبھ هللا ویرضاه 
٢- من األقوال واألعمال الظاھره والباطنھ 

أنواعھا 

ظاھره 

الصالة :أقوال وأفعال تبدا
بتكبیر وتختم بتسلیم

قال تعالى :(قل إن صالتي ونسكي
ومحیاي ومماتي X رب العالمین )

الدعاء :أن یسأل العبد ربھ كل مایحتاجھ
وینتفع بھ من أمور الدنیاء واألخره

قال تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قریب
اجیب دعوة الداعي إذا دعان )

باطنة 

المحبة :وھي روح العبادة 

قال صلى هللا علیھ وسلم :
( ثالث من كن فیھ وجد حالوة االیمان 

أن یكون هللا ورسولھ احب الیھ مماسواھما 
(… X وأن یحب المرء ال یحبھ إال

محبة تعبدیة أقسامھا 
١- محبة هللا 

٢- محبة في هللا 

محبة طبیعیة 
١- حب الوالدین 
٢- محبة الطعام 

الخوف : وھو ان یخاف العبد عقاب هللا
في الدنیاء وعذابھ في األخرى

قال تعالى :
(فال تخافوھم وخافون إن كنتم مؤمنین )

خوف العبادة أقسامھا 
خوف في السر والجھر وھو 8 

الخوف الطبیعي 
الخوف من العدو أو السبع 

 Xالرجاء وھو حسن الضن با
قال صلى هللا علیھ وسلم:

 (ان هللا قال أنا عند ظن عبدي بي 
إن ظن خیراً فلھ وإن ظن شراً فلھ )

التوكل وھو اعتماد
القلب على هللا تعالى

التوسل وھو التقرب إلى هللا
تعالى بما امر بھ رسولھ

أقسامھ 

شرعي 

١- التوسل إلى هللا
بأسمائھ الحسنى

التوسل إلى هللا 
باألعمال الصالحة 

التوسل إلى هللا 
بدعاء الصالحین األحیاء 

بدعي 

التوسل إلى هللا بالجاه 
التوسل إلى هللا بذوات
الصالحین األموات

منزلتھا 

خلق هللا الخالئق لعبادتھ 
قال تعالى :( وما خلقت الجن

واإلنس إال لیعبدون )

إن جمیع الرسل دعو إلى عبادة هللا

امر هللا تعالى بعبادتھ
في جمیع األحوال

ذم المتكبرین عن عبادة هللا
وتوعدھم بالجحیم

قال تعالى :( إن الذین یستكبرون عن
عبادتھ سیدخلون جھنم داخرین)

قواعدھا كمال المخلوق وعلو منزلتھ
X في تحقیق عبودیتھ

العبادة تجمع بین أمرین 

كمال الذل كمال الحب 

كل من استكبر عن عبادة هللا
البد لھ ان یعبد إلھ غیره

العبادات القلبیة اعظم من
عبادات الجوارح

شمولیتھا  العبادة شاملھ لكل اعمال المؤمن إذا
نوى بھا التقرب إلى هللا تعالى

مفاھیم غیر صحیحة عن العبادة 

إن قوم یعبدون هللا وفق اھمائھم 
وھو من البدع 

انحرف البعض وحصرو العبادة في الشعائر الدینیة 
وأقصو العبادة عن  النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

شروطھا 

 X اإلخالص

متابعة النبي صلى هللا علیھ وسلم 

أ/ تركیھ احمد حسن الغامدي 
ث ١٠٢

ا


