
 

 

 
 رق تناوله أربع حصصمحور النظام التعّبدي ويستغ

 د نور الدين سكحال.أ
 النظام التعّبدي في الثقافة اإلسالمية

 وهو النظام التعّبدي،بعد فراغنا من دراسة النظام العقدي يف ثقافتنا اإلسالمية، ننتقل إىل نظام آخر من أنظمة ثقافتنا اإلسالمية،
 .وهو نظام تتمّيز به ثقافتنا اإلسالمية عن غريها من الثقافات

 .ومن أحسن ما كتب يف التعريف هبذا النظام ومقاصده ومثراته، كتاب العبادة يف اإلسالم للدكتور يوسف القرضاوي
 :ونرّكز يف تناولنا هلذا النظام على عناصر أساسية هي

 مفهوم العبادة يف اإلسالم-
 خصائص العبادة يف اإلسالم-
 جماالت العبادة يف اإلسالم-
 مقاصد العبادات-
 ع العبادة يف اإلسالمأنوا -
 مثرات العبادة-

  :مفهوم العبادة في اإلسالم
 .والباطنة  العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة

م هو مضمون وهي تتضمن غاية الذل واحلب؛ إذ تتضمن غاية الذل هلل تعاىل مع احملبة له وهذا املدلول الشامل للعبادة يف اإلسال 
مجيعا وهو ثابت من ثوابت رساالهتم عرب التاريخ فما من نيب إال أمر قومه بالعبادة، قال اهلل تعاىل  -عليهم السالم  -دعوة الرسل 

 [.522: ياءاألنب]﴾  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالا نُوِحي إِلَْيِه أَناُه اَل إَِلَه ِإالا أَنَا فَاْعُبُدونِ  ﴿
 :شمول العبادة 

مسرحا للعبادة مادام   بناء على مفهوم العبادة يف اإلسالم يتضح لنا أن احلياة كلها ميكن أن تكون :مشول العبادة للحياة كلها
 :غايتها إرضاء اهلل تعاىل بفعل اخلري والكف عن الشر، وبيان ذلك كما يلي

بصيغة تعبدية حبتة ميكن أن تتحول إىل عبادة، وذلك بإصالح النية هلل تعاىل، إن األعمال الصاحلة عموما واليت مل تصبغ -  1
 .وابتغاء مرضاته بذلك الفعل

كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بني اثنني : كل سالمى من الناس عليه صدقه: ) -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل  
ا متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة، صدقة، ويعني الرجل يف دابته فيحمله، أو يرفع له عليه

 (.ومييط األذى عن الطريق صدقة 



 :شروط حتول هذه األعمال إىل عبادة: إن عمل اإلنسان يف أمور معاشه عبادة-  5
إن  : ) -صلى اهلل عليه وسلم  -يب فقال الن. لو كان هذا يف سبيل اهلل: فقد رأى الصحابة رجال فعجبوا من جلده ونشاطه، فقالوا

كان يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل اهلل، وإن كان يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج على 
 (.نفسه يعفها فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج رياًء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان 

يف الرجل يأيت شهوته من امرأته  -صلى اهلل عليه وسلم  -صبح عبادة بالنية الصاحلة قال النيب إن األعمال الغريزية ميكن أن ت-  3 
 (.ويف بضع أحدكم صدقة : ) قال

وكذلك احلال يف األكل والشرب إن قصد هبما التقوي على طاعة اهلل تعاىل، ويتشرط جلميع هذه األعمال حىت تصبح عبادات  
 :وط التاليةيثاب عليها أن تتوفر فيها الشر 

 (.لكل امرئ ما نوى   إمنا األعمال بالنيات، وإمنا:) صلى اهلل عليه وسلم -أن تصاحب مجيع هذه األعمال النية الصاحلة قال  /أ
إن اهلل تعاىل :) -  صلى اهلل عليه وسلم -أن يكون العمل مباحا يف ذاته أما إذا كان منهيا عنه فان فاعله يأمث قال رسول اهلل  /ب

 (.وال يقبل إال طيباطيب 
إن ( ) على كل شيء   إن اهلل كتب اإلحسان:) صلى اهلل عليه وسلم -أن يؤدي ذلك العمل بإتقان وإحسان قال رسول اهلل  /ت

 (.اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه 
( من غشنا ليس منا :) -سلم صلى اهلل عليه و  -أن يراعى فيه الضوابط الشرعية فيجتنب فيه الغش والظلم والفحش لقوله /ث

 ((.واجتنبوا قول الزور :)) وقال اهلل تعاىل
 ((.ذكر اهلل   يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن:)) أال يشغله ذلك عن واجب ديين قال اهلل تعاىل /ج

 :الغاية من العبادة
نحن نعبد اهلل جل وعال ألنه مستحق للعبادة حتقيقا للغاية اليت من إن الباعث األساسي للعبادة هو استحقاق اهلل تعاىل، لذلك ف

ْنَس ِإالا لِيَ ْعُبُدوِن﴾  أجلها خلق اإلنس واجلن، كما قال اهلل تعاىل ﴿ فهو املستحق الوحيد [ 255: الذاريات]َوَما َخَلْقُت اجلِْنا َواإْلِ
 .نيللعبادة لعموم سلطانه على الكون وعظيم فضله على اخللق أمجع

ومع ذلك جيب أن نعلم أن اهلل تعاىل غين عن العاملني، فالعبادة ال تزيده وال تنقصه مثقال ذرة ألنه غين بذاته غىن مطلقا، فال حيتاج 
﴾  اللاُه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ يَاأَي َُّها النااُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللاِه وَ  إىل شيء مما يف الوجود بل كل ما يف الوجود حمتاج إليه قال اهلل تعاىل ﴿

 [.122: فاطر]
: ىلوعليه فإن مثرة العبادة إمنا ترجع إىل الشخص العابد نفسه؛ إذ هو احملتاج إىل اهلل تعاىل واملفتقر إليه استعانة وتوكال كما قال تعا

َا َيضِ  ﴿ َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمْن َضلا فَِإمنا َهاَمِن اْهَتَدى فَِإمنا  [.122: اإلسراء]﴾  لُّ َعَلي ْ
 :ثمرات العبادة

 .حتقق العبادة للمؤمنني مثرات كثرية تعود عليهم بالنفع يف دنياهم وأخراهم ومن أهم تلك الثمرات
ة يف العناصر املادي  ذلك أن اإلنسان مكون من مادة وروح فإذا كان العنصر اجلسدي فيه جيد حاجته :تربية الروح وتغذيتها/ أواًل 

يف الكون من مأكل ومشرب وملبس وتناسل وغري ذلك، فإن العنصر الروحي ال جيد إشباعا حلاجته أال بالقرب من اهلل تعاىل إميانا 
صلى  -به، واتباعا حىت يشعر مبعيته، وذلك ال يتحقق إال بالعبادة سواء يف الضراء أو يف السراء كما قال اهلل تعاىل خماطبا رسوله 

اِجِدينَ  * َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَناَك َيِضيُق َصْدُرَك مبَا يَ ُقوُلونَ  ﴿: -اهلل عليه وسلم  َواْعُبْد َرباَك َحىتا يَْأتَِيَك  * َفَسبِّْح حبَْمِد َربَِّك وَُكْن ِمَن السا
 [.77 - 79: احلجر]﴾  اْلَيِقنيُ 



﴾  َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَ ْغِفْرُه ِإناُه َكاَن تَ واابًا * لنااَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اللاِه أَفْ َواًجاَورَأَْيَت ا * ِإَذا َجاَء َنْصُر اللاِه َواْلَفْتحُ  ﴿: وقال تعاىل
 .على التقرب إىل اهلل تعاىل وتعبده -صلى اهلل عليه وسلم  -فدل رسول اهلل [ 3 - 1: النصر]

فتصبح بذلك حرا   من اخلضوع لغري اهلل تعاىل ومن االستسالم لآلهلة املزيفة،فالعبادة حترر املؤمن  :حتقيق حرية اإلنسان/ ثانيًا 
طليقا من سلطان سوى سلطان اهلل تعاىل وبذلك يصل إىل شاطئ األمان، وحيس بالسكينة إىل اهلل تعاىل كما جيد قيمة كل أشياء 

يًعا تعاىل ﴿العلم حيس حبريته أمامها مجيعا، فإن مصدر العزة إمنا هو اللجوء إىل اهلل  : فاطر]﴾  َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزاَة فَِللاِه اْلِعزاُة مجَِ
111.] 

َا َهِذِه  قال اهلل تعاىل على لسان موسى عليه السالم ﴿ :متحيص املؤمن بابتالئه بالعبادة إعدادا له للحياة اآلخرة/ ثالثًا  يَاقَ ْوِم ِإمنا
نْ َيا َمَتاٌع َوِإنا ا فالدنيا دار ابتالء ومادة هذا االبتالء هي عبادة اهلل تعاىل حتقيقا [ 377: غافر]﴾  آْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَارِ احْلََياُة الدُّ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل  ألمره ﴿  [.55: امللك]﴾  الاِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيب ْ
الفردي واالجتماعي   إىل العبادة مبفهومها الشامل جند أهنا شاملة لكل أوجه اإلصالح بالنظر :العبادة سبيل لصالح اجملتمع/ رابعاً 

 .حيث إن كل عمل يقوم به الفرد أو تقوم به اجلماعة يدخل يف إطار العبادة
ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعَد اللاُه الا  ﴿: وقد شرع اإلسالم مبدأ فروض الكفاية اليت يراعي فيها صالح اجلماعة واجملتمع قال اهلل تعاىل

َننا هلَُ  ُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ ُهْم ِمْن بَ ْعِد َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن ا لَن ا ْم ِدينَ ُهُم الاِذي اْرَتَضى هَلُْم َولَُيَبدِّ
 [.222: النور]﴾   ُيْشرُِكوَن ِِ َشْيًًاَخْوِفِهْم أَْمًنا يَ ْعُبُدوَنيِن اَل 

 :اإلصالح اإلسالمي في مجال العبادة
جاء اإلسالم والعامل يعج بألوان من العبادات شىت بعضها بقايا ديانات مساوية والبعض اآلخر من وضع البشر، والذي له أصل 

 .له أو ييادة فيه أو تنقيصا منهمساوي قد دخله التحريف تغريا يف شكله أو مضمونه، أو وضعا له يف غري حم
فبالغت بعض األديان باألشكال واملظاهر يف طقوسهم، وبالغ آخرون يف التحرر واالحنالل من الرسوم و األشكال يف طقوسهم،  

كما تشدد البعض حىت صارت عبادهتم أصراراً وأغالاًل ورهبانية وغال البعض اآلخر يف التسيب والرتخص؛ حىت خرج من الفروض 
لتعبدية، فجاء اإلسالم مصلحا ومصححا لذلك كله، ومنشًا مبتدئا يف غريه حيث جاء مببادئ إصالحية حتقق ذلك وتصونه وأهم ا

 :تلك املبادئ
 :أنه ال معبود حبق إال اهلل/ أوالً 

ال إله إال اهلل حممد ))  فقد جاء اإلسالم أول ما جاء بكلمة التوحيد، وهي كلمة الشهادة اليت يصبح هبا املرء مؤمنا باهلل ورسوله
وهذه الشهادة تعين أنه ال معبود حبق إال اهلل تعاىل، وبذلك قضى اإلسالم على كل ألوان الشرك واليت تناقض كلمة (( رسول اهلل 

 :الشهادة ومن أهم الوسائل اليت جعلها محاية للتوحيد ما يلي
َوَلَقْد  ﴿ -صلى اهلل عليه وسلم  -قال اهلل تعاىل خماطبا رسوله أنه جعل الشرك سببا إلحباط األعمال واخلروج من الدين  //أ 

  [.522: الزمر]﴾  أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لًَِْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنا َعَمُلَك َولََتُكوَننا ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
 :على سد كل ما يؤدي إىل الشرك فقرر يف ذلك ما يلي فقد حرص اإلسالم: سد كل الذرائع املفضية إىل الشرك //ب 

هني عن تعظيمه وإطرائه مبا يؤدي إىل الغلو يف االعتقاد فيه فبني بأنه عبد اهلل ورسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن الرسول -  1
 (.ورسوله عبد اهلل : ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي، إمنا أنا عبده ورسوله فقولوا:) فقال

: أو بأحد من الصاحلني، فقد روي أن أحد املنافقني كان يؤذي املؤمنني فقال -صلى اهلل عليه وسلم  -منع االستغاثة به -  5
 إنه ال يستغاث ِ وامنا يستغاث باهلل:) -صلى اهلل عليه وسلم  -بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول اهلل من هذا املنافق، فقال النيب 



 -صلى اهلل عليه وسلم  -هني عن اختاذ القبور مساجد وحذر من ذلك أشد حتذير حىت إنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه  //ج
إنه اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا قبور : ) -صلى اهلل عليه وسلم  -حني وفاته ظل يردد النهي عن ذلك حىت توفاه املوت، قال 

 (أنبيائهم مساجد 
به فنهى أن يكون   هني عن احللف بغري اهلل ألن احللف ينطوي على تقدير وتعظيم للمحلوف -وسلم  صلى اهلل عليه -أنه  //د

من )  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقال ( من كان حالفا فال حيلف إال باهلل : ) -صلى اهلل عليه وسلم  -احللف إال باهلل تعاىل قال 
 (.حلف بغري اهلل فقد أشرك 

 (. لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ) -صلى اهلل عليه وسلم  -أو النذر لغري اهلل وعد ذلك من الشرك قال أنه منع من الذبح  //ه 
 :حترير العبادة من سلطان الكهنوت// ثانياً 

مكنهم من التسلط   ا وسائل ومراسيم كثرية مل يرد هبا شرع اهلل، مماذلك أن األديان السابقة لإلسالم بعد حتريفها اختذ رجاهل //أ
على رقاب العباد، والتأثري على ضمائرهم باحتكار العبادة مما جعل العباد ال يستطيعون االستقالل يف صالهتم باهلل تعاىل إال عرب 

ما يصلح ذلك أو مينعه، ومن ذلك أنه حرر  تلك الوسائط واملراسيم اليت تصب يف جيوب رجال الدين؛ لذا جاء اإلسالم بكل
الضمري من كل سلطان غري سلطان اهلل تعاىل فالعالقة باهلل تعاىل يف اإلسالم مفتوحة لكل مؤمن بدون وسائط، بل عد اختاذ هؤالء 

املؤمنني بذلك  وقد فتح اهلل تعاىل باب دعائه وأمر -عليهم السالم  -الوسائط من الشرك، ولو كان الوسيط من الرسل الكرام 
وقال تعاىل [ 511: غافر]﴾  ينَ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنا الاِذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهناَم َداِخرِ  ﴿: فقال

اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليُ ْؤِمُنوا َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ  ﴿: -صلى اهلل عليه وسلم  -آمرا رسوله  َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدا
: أما العلماء فإمنا يكون دورهم الشرح والبيان ألحكام اإلسالم وشرائعه كما قال اهلل تعاىل[ 1655: البقرة]﴾  ِِ َلَعلاُهْم يَ ْرُشُدونَ 

َناِت َوالزُّبُرِ  * ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنْ  ﴿  [.333، 33: النحل]﴾  بِاْلبَ ي ِّ
َولِلاِه  ﴿: فتح املكان كله للعبادة كما فتح الطريق بني العبد وربه قال اهلل تعاىل: أنه حرر العبادة ذاهتا من قيود املكان والزمان //ب

وجعلت ِل األرض : ) -اهلل عليه وسلم   صلى -وقال رسول اهلل [ 1122: البقرة]﴾  َوْجُه اللاهِ  اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثما 
  (مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل 

أما  -يعا عليهم السالم مج -وهذه القاعدة عامة ال خيرج عنها إال احلج الذي خص بالبيت احلرام إحياء لذكرى إبراهيم أب األنبياء 
ْمِس ِإىَل َغَسِق  الزمان فقد جعل اهلل تعاىل لبعض العبادات مثل الصلوات اخلمس ميقاتًا قال اهلل تعاىل ﴿ أَِقِم الصااَلَة ِلُدُلوِك الشا

[ 1799: البقرة]﴾  َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ احلَْجُّ  ﴿: وقال يف احلج[ 96: اإلسراء]﴾  اللاْيِل َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنا قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
  .املطلقة  أما ما سوى ذلك كله فكله يمان للطاعات

 :التواين بني الروح واجلسد// ثالثاً 
إن مما مسته التحريفات لألديان السابقة على اإلسالم مسألة التواين بني الروح واجلسد، حيث غلت فًة وأفرطت يف شان الروح 

خرى، وأفرطت يف اجلانب املادي، أما اإلسالم فقد تدارك ذلك حفاظا على جوهر الدين والرجوع به إىل صورته بينما غلت الفًة األ
 :احلقة القائمة على التواين وجاء يف ذلك مببادئ هامة منها

إن لربك :) -وسلم   صلى اهلل عليه -االعرتاف التام بأن لكل من الروح واجلسد متطلباته اليت جيب إشباعها والوفاء هبا قال  //1
وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة )) وقال اهلل تعاىل ( عليك حقا ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حقا حقه

 ((.وال تنس نصيبك من الدنيا 

http://www.alukah.net/sharia/0/89892/


ع اجلسد وذلك بإحالل وعليه فقد شرع اهلل تعاىل ما يشبع حاجات الروح املتمثلة يف عبادة اهلل تعاىل وطاعته كما أباح ما يشب
  .الطيبات من الريق

تشمل كل خري   إن اإلسالم جعل احلياة الدنيا مزرعة لآلخرة، وجعل وظيفة اإلنسان يف األرض إعمارها بالصاحلات اليت //5
اآلخرة بل الدنيا يقدمه املؤمن لنفسه وملن حوله من عموم اخللق، فال خصومة يف اإلسالم بني الدين والدنيا، وال تعارض بني الدنيا و 

نْ َيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا  ميدان للعمل لتحصيل اآلخرة، لذا جند أن اهلل تعاىل يعلم عباده أن يدعوه قائلني ﴿ َرب اَنا آتَِنا يف الدُّ
  [.5111: البقرة]﴾  َعَذاَب الناارِ 

 :التيسري ورفع احلرج يف العبادات// رابعاً 
: إلسالم بشرائعه مجيعا ميسرًا رافعا للحرج الذي كان يف الديانات السابقة بل قد نص على ذلك صراحة بقوله تعاىلفقد جاء ا

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيهِ  ﴿  [.1933: البقرة]﴾  َفَمِن اْضطُرا َغي ْ
ة يف الشريعة اإلسالمية مثل رخص السفر من جواي الفطر ويف هذه تدخل مجيع الرخص الوارد: املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثانية

 [.1622: البقرة]﴾  يُرِيُد اللاُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  فيه يف هنار رمضان، وقصري الصالة وغري ذلك قال اهلل تعاىل ﴿
 :شعائر العبادة في اإلسالم

 (.الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج :) شعائر األربع الكربى وهيشعائر العبادة يف اإلسالم املقصود هنا ال
وهذه الشعائر مع الشهادتني شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل هي أركان اإلسالم اخلمس اليت بين عليها، كما قال 

وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة  بين اإلسالم على مخس شهادة أال إله إال اهلل:) -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
 (.وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال 

وتعد هذه األركان األربع احلد األدىن من العبادة الذي يعترب التقصري فيه كبرية من كبائر الذنوب، وقد يؤدي إىل الكفر، وقد ندب 
فيما يرويه عن  -صلى اهلل عليه وسلم  -ك سببا لزيادة القرب من اهلل تعاىل كما قال الشرع إىل الزيادة على هذه الشعائر وجعل ذل

 ((.وما تقرب إِل عبدي بشيء أحب إىل مما افرتضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إِل بالنوافل حىت أحبه )) ربه 
 :هذه العبادات قدمية جديدة

: -عليهم السالم  -نت من ثوابتها كما قال اهلل تعاىل عن بعض الرسل لقد جاء نظري هذه العبادات يف الديانات السابقة، وكا
رَاِت َوِإقَاَم الصااَلِة َوِإيَتاَء  ﴿ َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَي ْ ًة يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحي ْ وذلك [ 933: األنبياء]﴾  الزاَكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ َوَجَعْلَناُهْم أَئِما

يَاأَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  ﴿: وقال تعاىل يف الصيام -عليهم السالم  -الكالم عن موسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب بعد 
ُقونَ  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلاُكْم تَ ت ا بْ رَاِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْيِت َوِإْذ بَ وا  ﴿: ويقول تعاىل يف احلج[ 163: البقرة]﴾  الصِّ أْنَا إِلِ

ُجودِ  ِع السُّ ْر بَ ْييِتَ لِلطاائِِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكا َوأَذِّْن يف النااِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتنَي ِمْن   * أَْن اَل ُتْشرِْك ِِ َشْيًًا َوَطهِّ
 [.599، 55: احلج]﴾  ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 

وبالضرورة فإن صور ومضامني هذه العبادات يف الشرائع السابقة ختتلف عنها يف اإلسالم، فصورة الصالة يف اإلسالم ختتلف عنها 
 .يف اليهودية أو النصرانية، وكذلك الزكاة والصيام، واحلج

 :آثار العبادات األربع
حمضة واجبة األداء مهما قصر إدراك املتعبد هبا ألبعاد حكمتها، وآثارها اليت رمبا هذه العبادات وإن كانت يف األصل شعائر تعبدية 

حصلت له دومنا شعور منه إال أن العلم هبذه احلكم واآلثار يزيد القائم هبا اطمًنانا لعظم أمرها، وأن الفقه بآثارها يضاعف من 
 .مثارها يف نفس فاعلها



 :الصالة
 :منزلة الصالة يف اإلسالم

الصالة الركن الثاين يف اإلسالم بعد الشهادتني، وقد أكد عليها اإلسالم، وحذر من عواقب التهاون بشأهنا أو تركها، إذ هي تعد 
 .عمود الدين ومفتاح اجلنة، وأول ما حياسب عليه املسلم يوم القيامة

ِإنايِن  ﴿: -عليه الصالة والسالم  -اطبًا موسى وهي كذلك أول التكاليف يف رساالت األنبياء بعد اإلميان باهلل، يقول اهلل تعاىل خم
أنه   -عليه الصالة والسالم  -وأخربنا تعاىل عن دعاء إبراهيم [ 133: طه]﴾  أَنَا اللاُه اَل إَِلَه ِإالا أَنَا فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصااَلَة ِلذِْكرِي

اَلِة َوِمْن ُذرِّ  ﴿: كان يقول عليه الصالة والسالم  -كما أن إمساعيل [ 31: إبراهيم]﴾  يايِت َرب اَنا َوتَ َقباْل ُدَعاءِ َربِّ اْجَعْليِن ُمِقيَم الصا
اَلِة َوالزاَكاِة وََكاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّا ﴿: كان يأمر هبا أهله، قال تعاىل  -  -وقد نطق هبا املسيح [ 222: مرمي]﴾  وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصا

وهو يذكر ما أمره اهلل  -عليه الصالة والسالم  -كان يف املهد، قال اهلل تعاىل حاكيًا عن املسيح    منذ أن -ة والسالم عليه الصال
اَلِة َوالزاَكاِة َما ُدْمُت َحيًّا: تعاىل به صلى اهلل  -كما أن اهلل عز وجل أمر هبا خامت األنبياء حممد [ 311: مرمي]﴾  ﴿َوأَْوَصاين بِالصا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِ  ﴿: قال اهلل تعاىل -وسلم عليه  ْكُر اللاِه اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصااَلَة ِإنا الصااَلَة تَ ن ْ
 [.322: العنكبوت]﴾  َأْكبَ رُ 

  
 :آثار الصالة

 .تزويد الروح بغذائها املناسب، وإشباع رغبتها يف الصلة برهبا واألمن به، مما يكسب اإلنسان السعادة والطمأنينة-  1
 -تطهري القلب من أدران الغفلة واخلطايا من خالل الصلة املستمرة باهلل تعاىل والتوبة واإلنابة إليه، وهذا ما أشار إليه الرسول -  5

ال : قالوا( أرأيتم لو أن بباب أحدكم هنرا غمرا يغتسل فيه كل يوم مخس مرات، هل يبقي من درنه شيًا؟ :) -صلى اهلل عليه وسلم 
َهى  ﴿: وهو تأكيد لقول اهلل تعاىل( وكذلك الصلوات اخلمس، ميحو اهلل هبن الذنوب واخلطايا :) يا رسول اهلل، قال ِإنا الصااَلَة تَ ن ْ

 [.322: العنكبوت]﴾  َوَلذِْكُر اللاِه َأْكبَ رُ  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 
 -تعاىل  -التأكيد على البعد الديين لكل املمارسات اليومية؛ إذ أن احلياة يف نظر اإلسالم جيب أن تكون متجهة كلها هلل -  3

قيق هلذا املعىن، حيث ينتقل املؤمن وأن تكون جمااًل لعبادته وذكره، ويف تكرار الصالة خالل اليوم، وختللها ملناشط احلياة اليومية حت
 .بالروح اليت كسبها يف صالته؛ حىت يصبغ هبا مجيع أعماله احلياتية

ِإنا  ﴿: تربية املسلم على احرتام الوقت وحسن تدبريه واستغالله، حيث تذكره الصالة مبدى أمهية الوقت، قال اهلل تعاىل-  3
  [.1133: النساء]﴾  َتابًا َمْوُقوتًاالصااَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي كِ 

صلى  -تربية املسلم على روح املواظبة واالستمرار يف األعمال، ولو على القدر القليل مع فتح الباب للزيادة والتنافس، قال -  2
 (.أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل :) -اهلل عليه وسلم 

 .االحتاد بني املسلمنيتزكية معاين األخوة واملساوة والتواضع، و -  5
 :الزكاة

هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي عبارة عن إخراج جزء معني من املال إذا بلغ قدراً حمدداً؛ حىت يدفع ألصناف من الناس 
 .خمصوصني، يف وقت معني؛ لتحقيق مصاحل عامة

 :الزكاة يف الديانات السابقة



َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل  ﴿: عام، وهي رعاية الفقراء جبزء من املال، قال اهلل سبحانهعرفت الرساالت السابقة الزكاة مبعناها ال
َة َوآتُوا الزاَكاَة مُثا تَ َولاْيُتْم ِإالا ِس ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصااَل اَل تَ ْعُبُدوَن ِإالا اللاَه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلوا لِلناا

: أنه قال يف املهدي -عليه الصالة والسالم  -وذكر اهلل تعاىل عن املسيح [ 633: البقرة]﴾  قَِلياًل ِمْنُكْم َوأَنْ ُتْم ُمْعرُِضونَ 
اَلِة َوالزاَكاِة َما ُدْمُت َحيًّا ﴿  [.311: مرمي]﴾  َوأَْوَصاين بِالصا

 :ة يف اإلسالم نظام شاملالزكا
فلما قامت دولة اإلسالم (( ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم :)) حض اإلسالم يف أول أمره على اإلنفاق العام، قال اهلل تعاىل

 :باملدينة فرضت الزكاة كشعرية إسالمية، ذات نظام مميز تقوم على أسس ومبادئ منها
خذ من :)) -صلى اهلل عليه وسلم  -رد تربع أو إحسان منه، قال اهلل تعاىل آمراً رسوله أهنا فريضة تؤخذ من الغين، وليست جم-  1

َها َواْلُمَؤلاَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِّقَاِب  ﴿: وقال تعاىل(( أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا  َا الصاَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ ِإمنا
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللاِه َواللاُه َعِليٌم َحِكيمٌ وَ    [.511: التوبة]﴾  اْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللاِه َواْبِن السا

أهنا تؤخذ من أصناف حمدودة من األموال، ولكل صنف نصاب معني تؤخذ منه عند بلوغه إياه، وخيتلف القدر املأخوذ من -  5
 .صنف آلخر

  
كان جهد اإلنسان املبذول يف حتصيل املال أقل، يادت نسبة القدر املأخوذ يف يكاته، وذلك مثل الزروع فما كانت   أنه كلما-  3

 .سقيه باملطر تزيد نسبة يكاته عما كانت سقياه بالري البشري
َا الصادَ  ﴿: أهنا تدفع ألفراد خمصوصني جاء النص عليهم يف القرآن الكرمي، قال اهلل تعاىل-  3 قَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي ِإمنا

ِبيِل َفرِيَضًة مِ  َها َواْلُمَؤلاَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللاِه َواْبِن السا  [.51: التوبة]﴾  َن اللاِه َواللاُه َعِليٌم َحِكيمٌ َعَلي ْ
 :م باإلنسانالزكاة مظهر لعناية اإلسال

تعاىل راعى اإلنسان   ومن مظاهر هذا التكرمي أن اهلل[ 91: اإلسراء]﴾  َوَلَقْد َكراْمَنا َبيِن آَدمَ  ﴿: لقد كرم اهلل تعاىل اإلنسان، بقوله
عظمها حال عجزه عن الوفاء حباجاته وضروراته، فأوجب على اجملتمع كفالته ورعاية حاجاته والوفاء هبا يف تشريعات كثرية من أ

  .الزكاة
غري أن هذا االهتمام بتوفري حاجة اإلنسان مشروط ببذل احملتاج وسعه يف كسبه حىت يكون العطاء تكمياًل ملا ينقصه، كما أن 

 .االهتمام قد يكون لطارئ حل به أو عجز تام عن الكسب قائم به
 :الزكاة مؤسسة مالية ترعاها الدولة

صلى  -ع الزكاة وحفظها، وتوييعها على احملتاجني املذكورين يف اآلية، قال اهلل تعاىل لرسوله إن الواجب على وِل األمر أن يتوىل مج
يِهْم هِبَا ﴿: -اهلل عليه وسلم  رُُهْم َوتُ زَكِّ   [.1133: التوبة]﴾  ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

وكتبة ومويعني وغري ذلك، ويفرض هلم نصيبًا من الزكاة مقابل  ويقوم الواِل بتعيني املوظفني القائمني بأعماهلا من جباة وحفظة،
 .أعماهلم

 :األهداف العامة للزكاة
 :الزكاة طهارة شاملة وذلك ألهنا

  .تطهر نفس الغين من الشح الذي يقوض البناء االجتماعي باألنانية الضيقة-  1
 .حق املال ويذهب بركتهوتطهر املال من حق الفقراء املتعلق به، حيث إن عدم إخراجها مي-  5



  .كما أهنا تطهر اجملتمع كله، فقراءه وأغنياءه، بإيالة أسباب الصراع والفنت-  3
 :الزكاة مناء وييادة للمال

فهي إمناء للشخصية االجتماعية املعنوية للغين، حيث إن ذلك يزيد من طمأنينته وانشراح صدره؛ ألن فعل اخلري من أهم -  1
 .ك مناء لشخصية الفقري حيث يشعر بتكاتف اآلخرين معهأسباب ذلك، وهي كذل

مث هي مناء للمال وبركة فيه، فالنقص الظاهري الذي يبدو يف املتداول بني الناس ويف مال الغين نفسه، حيث ترفع الزكاة عوامل -  5
 .إلنتاج وايدياد الكسب االحنراف اإلجرامي الناجتة عن الفقر والعوي، مما يؤدي إىل إشاعة األمن واالستقرار الدافع

الزكاة وسيلة من وسائل الضمان االجتماعي، فاإلسالم يأَب أن يوجد بني أفراد جمتمعه من ال جيد الضرورات احلياتية من غذاء -  3
اِئِل  * ومٌ َوالاِذيَن يف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعلُ  ﴿: -عز وجل  -وكساء ومسكن، فالواجب توفر هذه األشياء لكل أفراده، قال اهلل  لِلسا

  [.522، 53: املعارج]﴾  َواْلَمْحُرومِ 
تضييق اهلوة بني األغنياء والفقراء؛ ألن اإلسالم يعرتف بدوافع الفرد الفطرية ومنها حب التملك، وحيرتم التفاوت القدري يف -  3

طغى الغين بغناه، وال يطحن الفقري بفقره، األرياق؛ إذ هو ناتج عن التفاوت يف املواهب والقدرات، غري أنه يضع ضوابط حبيث ال ي
يف  -عز وجل  -أو يلجأ إىل االحنراف بسبب األحقاد واحلسد، وتعد الزكاة وسيلة مهمة وفعالة لتحقيق هذه الغاية، كما قال اهلل 

ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن َما أَفَاَء اللاُه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللاِه َولِلراُسوِل َولِ  ﴿: قسمة الفيء ِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السا
  [9: احلشر]﴾  ُدوَلًة بَ نْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ 

 :الزكاة هي احلد األدىن لإلنفاق
اإلسالم مجيع أفراده إىل ليست الزكاة احلد األقصى لإلنفاق يف اإلسالم، بل هي احلد الواجب أداؤه على األغنياء، فقد ندب 

بُّونَ  ﴿: اإلنفاق، كل قدر استطاعته، قال اهلل تعاىل  [.755: آل عمران]﴾  َلْن تَ َناُلوا اْلربا َحىتا تُ ْنِفُقوا مماا حتُِ
 :الصوم

صادق إىل غروب من طلوع الفجر ال -بعدم إتياهنما  -وهو الركن الرابع يف اإلسالم، ويراد به اإلمساك عن شهويت البطن والفرج 
 .الشمس، طوال شهر رمضان املعظم، بنية التقرب إىل اهلل تعاىل

 :الصوم يف الديانات السابقة
يَاأَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا   ﴿: لقد كان الصوم مفروضاً على أتباع الديانات السابقة لإلسالم، وإن اختلفت صورته ومضامينه، قال اهلل تعاىل

يَ  ُقونَ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ  [.163: البقرة]﴾ اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلاُكْم تَ ت ا
 :آثار الصوم

يِر الصوم يف املسلم قوة اإلرادة والعزم؛ حىت يصمد أمام حتديات احلياة، وذلك ملا فيه من حتكم يف  :تربية اإلرادة الفردية - 1
  .الرغبات والسلوكيات املعتادة يف غريه من األوقات الشهوات، وضبط للنفس، وصرب عن إتيان

وا نِْعَمَة اللاِه اَل حُتُْصوَها ﴿: إن نعم اهلل تعاىل حتيط باإلنسان من كل جانب :الصوم تعرف بالنعمة - 5 : النحل]﴾  َوِإْن تَ ُعدُّ
والصوم فيه تذكري بكثري من النعم اليت   ادها،وغالباً ما ينسى اإلنسان هذه النعم وال يذكرها إال عند يواهلا، أو حصول أضد[ 166

  .يعيشها اإلنسان طوال حياته
وبالصوم يذوق الصائم   فهو يذكر الصائم مبا يتعرض له الفقراء من ويالت الفقر واحلرمان، :الصوم تذكري حبرمان احملرومني - 3

 .يهمالغين ما يذوقه أولًك الفقراء، ويتذكر أحواهلم، ومتيل نفسه لألخذ بأيد



اخلصال احلميدة مثل   فالصوم يعطي املعدة فرصة للراحة، كما يعود ملسلم على كثري من :الصوم رعاية بدنية لصحة اجلسم - 3
 .اإلقالل من األكل، وترتيب تناوله، واالبتعاد عن العادات املضرة مثل التعلق الشديد باملكيفات واملنبهات، ورمبا كثرياً من احملرمات

رقيب عليه سوى اهلل   فهو مثال صادق لتمام اخلضوع هلل تعاىل، واخلوف منه، حيث إنه ال :عبودية الكاملة هلل تعاىلحتقيق ال - 2
كلُّ عمل : ) تعاىل يف ترك الشهوات خالل النهار كله، وال يفعل ذلك إال تقربًا هلل تعاىل، لذا قال اهلل تعاىل يف احلديث القدسي

  (. وأنا أجزي به ابن آدم له إال الصوم، فإنه ِل
 :الحج

وهو خامس أركان اإلسالم وآخرها نزواًل، وهو رحلة إميانية ينتقل فيها املسلم من بلده إىل بيت اهلل احلرام مبكة املكرمة يف أيام 
  .معلومات؛ ألداء شعائر معينة تقرباً هلل تعاىل

تعاىل ببناء البيت احلرام رمزاً لتوحيده، ومكاناً لعبادته، كما قال حيث أمره اهلل  -عليه الصالة والسالم  -احلج إحياء لذكرى إبراهيم 
َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنيَ  ﴿: -عز وجل  -اهلل  َل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنااِس َللاِذي بَِبكا َناٌت َمَقاُم ِإبْ رَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن * ِإنا أَوا ِفيِه آيَاٌت بَ ي ِّ

 [.79، 75: آل عمران]﴾  ِه َعَلى النااِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل آِمًنا َولِلا 
  

رمزاً وداعياً  -عليه الصالة والسالم  -فاإلحرام الذي يتجرد فيه املسلم من ثيابه العادية، فيه رمز الوحدة واملساواة اليت كان إبراهيم 
 [.355: إبراهيم]َمْن تَِبَعيِن فَِإناُه ِمينِّ َوَمْن َعَصاين فَِإناَك َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ فَ  ﴿: هلا، كما قال تعاىل حكاية عنه

والسعي بني الصفا واملروة فيه تذكري بقصة يوجه هاجر اليت تركها مع ولدها، حيث تركها إبراهيم عليه الصالة والسالم متوكاًل على 
َرب اَنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيايِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َيرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحراِم َرب اَنا  ﴿: حاكياً ذلك عنهاهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي 

وقد استجاب اهلل [ 399: إبراهيم]﴾  نَ ُكُرو لُِيِقيُموا الصااَلَة فَاْجَعْل أَْفًَِدًة ِمَن النااِس تَ ْهِوي إِلَْيِهْم َواْريُقْ ُهْم ِمَن الثاَمرَاِت َلَعلاُهْم َيشْ 
 .تعاىل هلذه الدعوة الكرمية

ورمي اجلمرات فيه تذكري بقصة إبراهيم مع الشيطان الذي أتاه يوسوس له؛ ليصده عن أمر اهلل تعاىل له بذبح ابنه، فأخذ إبراهيم 
  .يرميه باحلجارة، فشرع ذلك يف شريعة اإلسالم برمي اجلمرات يف احلج

 :مثرات احلج
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  الذي هو وحدة واملساواة ﴿ :فيه إحياء وتوكيد لشعار اإلسالم - 1 كما أنه إعالن    [11: احلجرات]﴾  ِإمنا

 (.لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك : ) لتوحيد اهلل تعاىل
ر املؤمن بأن هذه املشاعر هي املواطن اليت وقف فيها تاليم املؤمن طوال حياته، حيث يتذك:احلج شحنة روحية وعاطفية كبرية - 5

َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملاِة  ﴿: وقال اهلل تعاىل[ 96: احلج]﴾  ِملاَة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو مَسااُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَ ْبلُ  ﴿:أفاضل خلق اهلل تعاىل
  [.1311: رةالبق]﴾  ِإبْ رَاِهيَم ِإالا َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ 

وهذه املعاين يعرفها من عرف مشاعر احلج واملشاركني فيه، والدروب اليت يسلكها الناس للوصول  :احلج رحلة ثقافية تدريبية - 3
  .حية وشحنات ثقافية عالية للمسلم إليه، ففي كل هذه املواقف واملراحل تدريبات عملية

َوأَذِّْن يف النااِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ  ﴿ :وقد قال اهلل تعاىل :احلج مؤمتر عاملي جامع - 3
  .فهذا اجلمع احلاشد للمسلمني يف كل مكان فرصة كربى للتداول يف شؤوهنم وقضاياهم[ 59: احلج]﴾  َعِميقٍ 

حلج، أو يتابع مسريته يقف على هذه املنافع الكبرية اقتصاديًا واجتماعياً فالذي يأيت إىل ا :تبادل املنافع الدينية والدنيوية - 2
 [.566: احلج]﴾  لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َويَْذُكُروا اْسَم اللاِه يف أَيااٍم َمْعُلوَماتٍ  ﴿: وسياسياً، قال اهلل تعاىل



 
 

، والذي ( ( وكلمات أمية اللغة فيه خفيه ) ) دقيق الداللة ، ومعىن العبادة يف اللغة العربية قبل حدوث املصطلحات الشرعية 
يستخلص منها أهنا إظهار اخلضوع للمعبود واعتقاد أنه ميلك نفع العابد وضره ملكا ذاتيا مستمرا ، فاملعبود إله للعابد كما حكى 

 ابن عاشور  . " وقومهما لنا عابدون" اهلل قول فرعون 
على إرادته أن يعبدوه ، والظاهر أنه  علة خلق اهلل اإلنس واجلن قصر وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فاحلصر املستفاد من قوله

إال ليعبدوين وحدي ، : ، أي " يعبدون " ، وأنه قصر قلب باعتبار مفعول  قصر إضايف وأنه من قبيل قصر املوصوف على الصفة
ال ليشركوا غريي يف العبادة ، فهو رد لإلشراك ، وليس هو قصرا حقيقيا فإنا وإن مل نطلع على مقادير حكم اهلل : أي 

ه ؛ ألن حكم اهلل تعاىل من أفعاله  من خلق اخلالئق ، لكنا نعلم أن احلكمة من خلقهم ليست جمرد أن يعبدو  [ 27 :ص ] تعاىل
كثرية ال حنيط هبا ، وذكر بعضها كما هنا مما يقتضي عدم وجود حكمة أخرى ، أال ترى أن اهلل ذكر حكما للخلق غري هذه  

بله ما ذكره من حكمة خلق بعض اإلنس واجلن كقوله يف  وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم كقوله
  . منا ولنجعله آية للناس ورمحة عيسى خلق

 
وأن تكاليف اهلل للعباد على ألسنة الرسل ما أراد هبا إال صالحهم العاجل واآلجل وحصول الكمال النفساين لذلك الصالح ، فال 

إال " وتلك حكمة إنشائه ، فاستتبع قوله . جرم أن اهلل أراد من الشرائع كمال اإلنسان وضبط نظامه االجتماعي يف خمتلف عصوره 
ما خلقهم إال لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من األوامر والنواهي فعبادة اإلنسان ربه ال خترج  أنه" ليعبدون 

  . عن كوهنا حمققة للمقصد من خلقه وعلة حلصوله عادة
 

 :أنواع العبادات يف اإلسالم
  صلى اهلل عليه وسلم يف أحد أحاديثه النبوية بأنإن العبادة يف اإلسالم شاملة لكل أمور الدين والدنيا، وقد قال رسول اهلل

وعبادة اهلل تتطلب النية الصادقة  [3] «بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق اإلميان»
 :وتتمثل أنواع العبادات فيما يلي. واإلخالص يف العمل واالستقامة

 .لصالة والوضوء والطهارة والصومعبادات يؤديها املرء جبسده كا -
 .عبادات يؤديها املرء مباله كالزكاة والصدقات -
 .عبادات بدنية ومالية كاجلهاد واحلج -
 .عبادات هي عبارة عن أعمال بشرية عادية كالزراعة والتجارة واألعمال الوظيفية إال أهنا جيب أن يقصد هبا إرضاء اهلل تعاىل -
قال اهلل . لتأمل يف خملوقات اهلل الذي يؤدي إىل تقوية اإلميان وتعميقه واليقني يف عظمة اهلل وقدرتهعبادات عقلية وفكرية كا -

َهاِر آليَاٍت أُلْوِل األَْلَباِب } :تعاىل َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللاْيِل َوالن ا ودًا َوَعَلى الاِذيَن يَْذُكُروَن اللاَه ِقَيامًا َوقُ عُ . ِإنا يف َخْلِق السا
َمَواِت َواأَلْرِض َرب اَنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعذَ  ُروَن يف َخْلِق السا  .[171-171: آل عمران] {اَب الناارِ ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكا

: ني مبثابة السياج لذلك كله، أال ومهاوواقع األمر أن ابن تيمية أضاف إىل مجيع ما سبق ذكره فضيلتني أو باألحرى فريضتني كبريت
مع األخذ بعني االعتبار أنه ينحو يف مواضع أخرى  .(14)األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجهاد الكفار واملنافقني يف سبيل اهلل

تبعا " اد األكرباجله"من كتاباته إىل عدم حصر اجلهاد يف معناه العسكري، أو اجلهاد األصغر فحسب؛ وإمنا يعرب به عن معىن 
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، إذ يتسع (15)"[جهاد النفس]إىل اجلهاد األكرب [ القتال]رجعنا من اجلهاد األصغر : "حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 :معىن اجلهاد يف اإلسالم ليشتمل على أنواع، أو أبعاد، أو جبهات أربع هي

 .جهاد أو مقاومة احملتل الغاشم الذي يبدأ بالعدوان: أوال
 .مقاومة احلاكم اجلائر، واالستيالب املطلق لألنظمة الشمولية: انياث

 .مقاومة كّل تقليد من شأنه أن يؤدي إىل التبعية العمياء لآلبائية: ثالثا
 ."اجلهاد األكرب"جماهدة النفس، املعرب عنها يف احلديث الشريف ب  /مقاومة: رابعا

 "من األسباب، فهو عبادةإن كل ما أمر اهلل به عباَدُه : "قال ابن تيمية
فإن كل عمل اجتماعّي أو سياسّي أو ثقايّف أو تربوّي نافع يعد عبادة عند اهلل تعاىل، وما أن خيلص املؤمن يف عبادته هلل، وفق هذا 

أعمال  فمساعدة الزوج يوجه يف: ينطبق ذلك على أقّل األعمال وأكثرها يف آن معا. املعىن، حىت تصبح حياته جهادا يف سبيل اهلل
البيت عبادة، واللعب مع أطفاله عباده، وإطعام أهله من الريق احلالل عبادة، وسريه إىل العمل ورجوعه منه عبادة، وذهابه إىل 
اجلامعة ورجوعه منها عبادة، وإماطته األذى عن الطريق صدقة، وتبسمه يف وجه أخيه املسلم صدقة، ونظافة بدنه عبادة، وتلبية 

 :احلالل عبادة؛ ففي احلديثحاجته اجلنسية يف 
يصلون كما نصلي، ويصومون  : ذهب أهل الدثور باألجور! يا رسول اهلل: أّن أناسا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا

أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصّدقون؟ إّن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، : قال. كما نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم
يا رسول : قالوا. ميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقةوكل حت

أرأيتم لو وضعها يف حرام، أكان عليه فيها وير؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل  : أيايت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال! اهلل
   !كان له أجرا

يدور حول تنظيم عالقة العبد خبالقه تنظيما حيقق يف املقام األول عالقة "ظام التعبدي يف اإلسالم أنه ن من أبري مسات النإ
انسجامية ومستقيمة بني العبد وربه، ويف املقام الثاين حيقق التواين واالنسجام املنشودين بني مطالب الروح والعقل والنفس واجلسد، 
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