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ت�صدير 

احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على حممد �سلى اهلل عليه وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني.

النا�س،  نفو�س  ليهذب  جاء  الإ�سالم  اأن  الإ�سالمية  الثقافة  اأبجديات  من 
وينمي اأخالقهم يف اجتاه ال�سالح وال�سفاء والتزكية، ويحلي اأفعالهم بخري 

ال�سفات مبا انتظمته ت�سريعاته من نبيل الغايات واملقا�سد.
وقد ا�ستقر يف عرف العديد من امل�سلمني، ف�سال عن غريهم، اأن ال�سعائر 
التعبدية عبارة عن فرو�س حمددة يف الزمان واملكان والهيئة، يقوم امل�سلمون 
اأن  غري  ال�سالم،  عليه  الر�سول  و�سرية  الكرمي  القراآن  بينه  ما  وفق  باأدائها 
القيم  من  جمموعة  لتحقق  ج��اءت  ال�سعائر  تلك  اأن  الكثري  على  يخفى  ما 
الروحية الكفيلة باأن تنعك�س على نف�س امل�سلم �سفاء وتزكية، وعلى حميطه 
خلقا ورحمة، وت�سلحه بقيم التعامل الإيجابي الذي يقيم املعروف وينهى عن 

الفح�ساء واملنكر، ويقل�س من الظواهر ال�سلبية التي يعج بها واقع النا�س.
وقد �سعى الأ�ستاذ الباحث د. حممد حلمي عبد الوهاب اإىل اأن يفرد كتابه 
�سياحة يف الدللت العميقة واملعاين  »القيم الروحية يف الإ�سالم« 
الإ�سالم، وخا�سة ال�سالة وال�سيام  العبادات يف  الروحية اجلليلة  ملختلف 

والزكاة واحلج. 
وقد هدف من وراء ذلك اإىل التذكري مبجموعة من القيم وال�سفات التي 
يوؤدي ال�سعور بها والإح�سا�س باأثرها اإىل تغيري جذري يف تعامل امل�سلم مع تلك 
العبادات ، ويف خمتلف منا�سط حياته، باعتبار اأن العبادات �سرعت، من بني 

RÉ```é`fE’
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ما �سرعت له، للخروج من حال الفو�سى وال�سطراب واملنكر والبغي اإىل حال 
النظام والتوازن والرب والرحمة.

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء اإ�سهاما منها يف جتديد الفهم 
تعاليمه  الثاوية خلف  الروحية  القيم  وتنمية متثل  الإ�سالم،  ل�سعائر  العميق 

وتوجيهاته .
واأملها يف اأن ينفع اهلل به، ويثقل به ميزان ح�سنات موؤلفه. اإنه نعم املوىل 

ونعم املجيب.
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على حممد �سلى اهلل عليه وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني.

منذ ال�ساعة الأوىل لنت�سار الإ�سالم يف املجتمع، حر�س على بث قيم دينية 
احلكمة  طريق  عن   - بها  الوعي  من  جتعل  جديدة،  واأخالقية  واجتماعية 
واملوعظة احل�سنة- �سبيال اإىل اعتناق الإ�سالم ون�سره يف �ستى بقاع الأر�س. 
لهذه  »الأع��راب« حاملني  اأ�سبح  الزمن؛ حتى  قليلة من  اأن مرت حقبة  وما 
حميط  يف  فقط  لي�س  ك��ربى،  واجتماعية  دينية  ث��ورة  اأحدثت  التي  القيم 
وُقدر  الإ�سالم  نور  طالها  منطقة  كل  يف  واإمن��ا  فح�سب،  العربية  اجلزيرة 

لتعاليمه ال�سمحة اأن ت�سل اإليها وتوؤثر يف �ساكنيها.

النفو�س م�ستقرة يف وجدان  وقد ظلت منظومة »القيم الروحية« حية يف 
النا�س على اختالف اأعراقهم وتنوع م�ساربهم اإىل اأن بداأت حركة النفتاح 
على العامل متتد رويدا رويدا، واأخذ امل�سلمون يف�سرونها يف �سوء تلك املعارف 
الفل�سفية اجلديدة التي اكت�سبوها من بالد اليونان والفر�س والهند وغريها.

وبحلول القرن اخلام�س الهجرّي؛ بداأ طور جديد من »اجلمود والتقليد« 
يغلُب على طابع »الأ�سالة والإبداع« الذي طبع احل�سارة الإ�سالمية يف القرون 
ال�سابقة، وهو ما حذر منه اأبو حامد الغزايل حني نعى على امل�سلمني اتباعهم 
خلطى التقليد مما اأدى اإىل انزواء »القيم الروحية« وجمودها، ومتى َجُمَدْت 
مل تعد لها �سفة القيمة اجلوهرية؛ لأنها حتددت مع التجميد، ومتى م�سى 
اإىل تفكري غريهم، وذهب  اأغلقوا عقولهم، وا�ستناموا  النا�س مقلدين فقد 

عنهم الوعي باأنف�سهم!

وعلى  بهم،  اخلا�سة  قيمهم  منظومة  للعرب  كان  فقد  احل��ال؛  وبطبيعة 
النحو الذي و�سل اإلينا فيما تبقى من اأ�سعارهم، كقول عمرو بن كلثوم:

ولكنا �سنب�داأ ظ���املين����ا بغاة ظاملني وما ظلمن��ا    
اإذا مامل جند اإل اأخانا  واأحيانا على بكر اأخينا    
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فكان لبد واأن يتخذ الإ�سالم موقفا وا�سحا جتاه هذه القيم تبعا لنوعيتها: 
فقابل بع�سها بالرف�س القاطع وق�سى عليها ق�ساء مربما، واأقر بع�سها ودعا 
اإليه، و�سما ببع�سها الآخر اإحياء للفطرة ال�سليمة، وتدرجا يف الت�سريع لتهيئة 

النفو�س لقبول التكاليف واأخذ النف�س بالأوامر وجتنب النواهي.)1(

اإىل  بالأ�سا�س  تعود  ل  الروحية  القيم  يف  البحث  �سعوبة  فاإن  هنا؛  ومن 
اأطرافه  وترامي  لت�ساعه  واإمنا  نواحيه؛  يف  انغالق  اأو  املو�سوع  يف  غمو�س 
كله،  الإ�سالم  فيها بحث يف  البحث  واأن  ورحابة مراميه، ومل ل؟ خا�سة 
مبا اأنه دين القيم الذي اأمر – اأول ما اأمر- ودعا – اأول ما دعا- اإىل قيمة 
اإن�سانية وروحية عليا هي القراءة وتلقي العلم الهادف لبناء الإن�سانية حا�سرا 
  )1 })العلق:  الآيتني: {چ  چ  چ  ڇ  ڇ   هاتني  بني  فما  وم�ستقبال. 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   و{چ  
النبوة،  م�سرية  هي  عاما  وع�سرين  ثالثة  مدى  وعلى   ،)3 })املائدة:  ڌڎ  
1- وحني ت�سربت بع�س روا�سب من هذه القيم اجلاهلية اإىل نفو�س بع�س امل�سلمني فرددتها يف �ساعة 
من �ساعات ال�سعف الب�سري واملالحاة العفيفة، جاهد امل�سلمون يف ت�سحيحها وتقوميها مبا يتنا�سب 
مع الفهم الإ�سالمي. فهذا متيم بن مقبل يغ�سب غ�سبا �سديدا ب�سبب هجاء ال�ساعر النجا�سي لقبيلته 

ول يظلم��ون الن�����ا�س حبة خ�������ردلبالقول: قبيلت���ه ل يغ�������������درون ب��ذم���������ة 
اإذا �س�������در ال������ُوّراد عن كل منه���ل ول ي�����ردون امل�������������اء اإل ع�س��ي����ة 
وتاأكل من ع���وف بن كعب بن نه�س�ل تعاف الكالب ال�ساريات حلومهم 
خذ القعب واحلب اأيها العبد واعجل وم��ا �سمي العج�����الن اإل لق��ول�ه�م 

ويعدو متيم م�ستعديا الفاروق على النجا�سي، فما يكون من عمر ر�سي اهلل عنه اإل اأن يعلق على البيت 
الأول بالقول: »يا ليتني كنت من هوؤلء«، وعلى الثاين بقوله: »ذلك اأ�سفى للماء واأقل للزحام«، وعلى 
الثالث بالقول: »كفى �سياعا مبن تاأكل الكالب حلمه«، وعلى الرابع بقوله: »خري القوم اأنفعه لأهله«! 
وبهذا يت�سح اأن اختالف القيم الإ�سالمية عن نظريتها اجلاهلية اإمنا يرجع بالأ�سا�س اإىل اختالف 
مرجعيتها يف احلالني معا: فالقيم اجلاهلية ت�ستند اإىل دواعي الع�سبية والقبلية، على حني اأن القيم 
بحيث  العلوي  باملعنى  العملية احلركية  الإن�سانية  القيمة  يربط  »ربايّن«  منبع  ت�سدر عن  الإ�سالمية 
تكت�سب القيمة �سموا من جهة، ومينحها قوة ور�سوخا من جهة اأخرى. انظر جابر قميحة، »املدخل اإىل 
القيم الإ�سالمية«، �سمن كتاب: درا�سات يف احل�سارة الإ�سالمية ، مبنا�سبة القرن اخلام�س الهجري، 

تقدمي: ح�سني موؤن�س، )القاهرة: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1985م(، 17-15/3.
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الأر���س  بني  احل��ي  الناب�س  والت�سال  الإلهي  الوحي  من  ق��رن  رب��ع  قرابة 
وال�سماء، تكّوَن ر�سيٌد �سخٌم من القيم الروحية اأخرجت العامل من ظلمات 

اجلهل اإىل نور العلم، ومن ال�سعف اإىل القوة، ومن الذل اإىل العز. 

،فنما  املجتمع  يف  الإ�سالم  غر�سها  التي  الأوىل  القيمة  »التوحيد«  كان 
بني  يجمع  ال��ذي  الع�سوي  ال��راب��ط  مبثابة  اأ�سبح  حتى  كنفه  يف  وت��رع��رع 
املوؤمنني �سلة يف اهلل، وات�سال بني النا�س. ثم �سرعان ما قدم الإ�سالم قيمة 
»امل�ساواة« وذلك عرب اإعالنه على روؤو�س الأ�سهاد اأنه: »ل ف�سل لعربي على 
انت�ساره بني  اأثر يف  اأعظم  لها  فكان  ال�سالح«،  والعمل  بالتقوى  اإل  اأعجمي 

خمتلف ال�سعوب والأمم.

ثم توالت قيم الإ�سالم على هذا النحو، فكان لبد من وجود نظام يج�سدها 
يف الواقع، ويف دنيا النا�س، وكان لبد من ربطها باأحكام الإ�سالم الت�سريعية 
اأنف�سهم  بني  فيما  امل�سلمني  ومعامالت  لعادات  تنظيمية  اأم  كانت  تعبدية 
اأو مع غريهم من ال�سعوب واجلماعات. وقد اأجمل القراآن الكرمي يف ن�سف 

چ  چ   } امل�ستقيم  ال�سراط  اإىل  الب�سرية  تقود  التي  الأخ��الق  ف�سائل  اآية 
التي  امل�ساوئ  اأجمل  }كما  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

تف�سد نظام املجتمع يف ن�سفها الثاين {  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
متعظ              لكل  وعظة  معترب  لكل  زاد  املوعظة  وتلك  البيان  هذا  ويف  ڎ} 

{ڈ  ژ  ژ}.)النحل: 90( 

مكينا  ات�سال  الإن�سان  ت�سل  التي  هي  ال�سحيحة  العقيدة  كانت  واإذا 
بخالقه وتربط ما بني عامل ال�سهود وعامل الغيب؛ فاإن الأمناط املختلفة من 
العبادة تعد دليال على �سريان اآثار العقيدة يف النفو�س واجلوارح بحيث يرى 
املوؤمن بنور اهلل، م�ستقبال يومه بالوقوف بني يديه، �سائال اإياه العون واملدد 
على مواجهة �سعاب احلياة. وبهذا متثل »العبادة« جزءا اأ�سا�سيا من نظام 
الت�سور  التي جتعل  اأنها هي  اإذا ما و�سعنا بعني العتبار  الإ�سالم، خا�سة 
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الإ�سالمي للوجود حّيا يف النفو�س ناقلة اإياه من حيز الفكر املجرد اإىل حيز 
التطبيق، ومن منظومة الأوامر والنواهي اإىل رحابة العقل والقلب والوجدان. 

اأ�سف اإىل ذلك اأي�سا؛ اأنها الو�سيلة الناجعة التي تنقل الإن�سان من حال 
بجالله  وال�سعور  الإح�سا�س  مقام  اإىل  اهلل،  بوجود  العقلي  والقتناع  العلم 
وال��وق��وف  لقائه  وبحتمية  ال�سدور  تخفي  مب��ا  �سبحانه  وعلمه  وهيمنته 

ڄ         ڄ   ڄ    ڄ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   {ڤ     عليه:  وال��ع��ر���س  يديه  ب��ني 
ڃ}.)ال�سعراء:89-88( 

احلقيقي  مبوقعه  امل�سلَم  ُتذّكُر  لتنفك  الإ�سالم  يف  العبادة  ّن  اأ كما 
من الوجود، وبخالفته يف الأر�س. واآية ذلك؛ اأن اهلل �سبحانه وتعاىل قد قرن 
يف كتابه الكرمي ما بني اإخال�س العبادة والتمكني يف الأر�س، فقال �سبحانه: 

ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   {ڤ  
ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  
ک   ک  ک  گ  گ}.)النور: 55( مع مالحظة اأن الو�سول اإىل 
يقت�سي-       – فيما  يقت�سي  الوجود(  من  الإن�سان  موقع  )معرفة  املقام  هذا 
اأن يقف املرء اأول على حقيقة ال�سعائر وغايتها التعبدية حتى ي�سبح قيامه 

بها مبثابة النربا�س الذي ينري الطريق له وملن حوله.

ويف كل الأحوال؛ فاإّن من غري احلكمة يف حق اخلالق عز وجل اأن يكون قد 
فر�س علينا عبادة خالية من املعنى، فارغة من احلكمة، وهو الذي زودنا بعقول 
وقلوب لإدراك الغايات البعيدة وفهم الأهداف البعيدة، فقال �سبحانه يف حق 
كتابه: {ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى})الأنبياء:10(، 

وقال اأي�سا:{ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے})يو�سف: 2(، و{ڳ  
ائ     } و   ،)118 عمران:  ں})اآل  ڱ     ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ  
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ})النور: 61(، و { ىئ            
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     } و   ،)24 ی})يون�س:  ی   ی   ی  

ڱ  َڱ} )الرعد:3(...اإىل غري ذلك من الآيات.
اأن يكون املوىل عز وجل قد �سخرنا كالرتو�س  وعلى الرغم من ا�ستحالة 
اأّن بع�سا منا  اإل  التي ل تعرف احلكمة يف حركتها ودورانها؛  امليكانيكية 
ل يزال ي�ستنكر القول باأّن غاية العبادات يف الإ�سالم تكُمُن يف تزكية النف�س! 
ناهيك مبن يتهم القائلني بذلك �سراحة باأنهم يعملون على هدم الإ�سالم، 

وا�سفني دعوتهم ب� »اخلبيثة«!!)1( 

على حني يتذرع البع�س الآخر بالت�ساوؤل: وملاذا مل ياأتنا هذا ال�ستنباط يف 
ا  ا �سريًحا ويف �سنة ر�سوله، اإذا كان هذا ال�ستنباط مفرو�سً كتاب اهلل ن�سًّ
علينا كما تقولون؟! متجاهلني بذلك اعتبار اأّن اهلل �سبحانه وتعاىل قد وهبنا 
الآيات  بذلك  تفيد  كما  علينا  حجة  وجعله  ال�ستباط،  هذا  لإدراك  و�سيلة 
املق�سود  املعنى  تقرب  ت�سبيهات  من   ¤ عنه  ورد  مبا  ناهيك  ال�سابقة، 
من العبادة كقوله يف اأمر ال�سالة: »اأراأيتم لو اأن نهرا بباب اأحدكم ... فذلك 
مثل ال�سلوات اخلم�س، ميحو اهلل بها اخلطايا« )�سحيح البخاري: 528(، 
حيث و�سفها باأنها مبثابة الطهر والغ�سل املعنوي مما ران على امل�سلني من 

ملم وذنوب واآثام.         
وبالعودة اإىل اإمكانية ا�ستك�ساف موقع الإن�سان يف الوجود عن طريق تدبر 
مذكر  غري  من  بدنه  يتذكر  الإن�سان  اإن  القول:  ميكننا  العبادات،  غائية 
الإ�سالم،  يف  العبادة  كتابه:  يف  املثال-  �سبيل  على   - القر�ساوي  يو�سف  ال�سيخ  يقوله  مبا  قارن   -1
الطبعة الرابعة والع�سرون، ) بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، 1413 ه�- 1993م(، حتت عنوان، هل العبادة 
جمرد و�سيلة لتهذيب النف�س؟ من اأن ثمة دعوة خبيثة �سريرة يروجها بع�س امللحدين امل�ستكربين عن 
عبادة اهلل، فتجد هوؤلء ي�ستغلون ما جاء به الدين نف�سه من رد العبادة ال�سطحية املرائية التي 
ل تنفذ اإىل القلب، ول تزكي النف�س، ول تنهى عن فح�ساء اأو منكر- ي�ستغلون هذا ليقولوا: اإن الغر�س 
من الأديان وعقائدها وعباداتها اإمنا هو اإ�سالح النف�س وتربية ال�سمري، وا�ستقامة اخللق! �س 115.



16

اإذ يدفعه اجلوع اأو العط�س اإىل الطعام وال�سراب، وذلك يف حميط اأو دائرة 
نف�سه، مثلما يتذكر زوجه واأولده بحكم قربهم منه، وذلك يف حميط عائلته، 
ويتذكر من ي�ساطرونه املقام يف الوطن، وذلك يف حميط قومه...اإلخ. وهكذا 
كلما ابتعد الإن�سان عن حميطه القريب وعاجله واآجله وحا�سره، كان اأحوَج 
كان  قويا،  الآجل  للبعيد  وعيه  كان  وكلما  انتمائه،  بدوائر  ُيذكره  اإىل من 

اأقرب اإىل الكمال، واأرقى روحا وعقال.
الإن�سان،  فيها  يتمو�سع  التي  احللقات  من  النهائية  احللقة  ف��اإّن  ول��ذا؛ 
موقعه  حتدد  التي  تلك  هي  الدوائر،  اأهم  تعد  التي  الق�سوى  والدائرة 
من الكون وخالقه: باعتباره جزءا من الكون اأول، ثم تريه موقعه هو والكون 
يف  »في�ستقر  ثانيا،  الأزيل  الوجود  اإىل  بالن�سبة  عار�سا  وجودا  باعتبارهما 
وجدانه اأنه خملوق خلالق، وخا�سع ملخ�سع، وماأمور لآمر، و�سعيف بالن�سبة 

لقوي، ومفتقر لغني عن وجود ولقائم بنف�سه وذاته«.)1(
تتو�سط العبادات يف الإ�سالم اإذن بني كلٍّ من العقيدة من جهة، واملعامالت 
من جهة اأخرى. ومرد ذلك اأّن العقيدة ال�سحيحة هي اأ�سا�س العبادات، 
اإل بعد متام كلٍّ  اأّن الأخالقيات وال�سلوكيات العملية ل ي�ستقيُم اأمرها  كما 
اأهميتَها  هذه  العبادة  و�سطية  ُز  ِْ ُت�� هنا  ومن  معا.  والعبادة  العقيدة  من 
اأنها الو�سيلة الأكيدة لإحداث الوعي بال�سريعة و�ساحبها من ناحية،  جلهة 
وربط الدين بالدنيا من ناحية اأخرى. ففيما ترِبُط العقيدُة الإن�ساَن بخالقه 
البعيدة؛  والغريية  القريبة،  ال�سخ�سية  الأخ��رى:  روابطه  بذلك  متجاوزا 
تربُط العبادُة �ساحبَها برباط اآخر: بحياته وواقعه، باإن�سانيته وغايته، مببداأ 

وجوده ومنتهى ب�سريته. 
يتح�سل مما �سبق؛ اأّن املوؤمن احلقيقّي هو ذلك الذي ُيدرك اأّن بلوغ اأرقى 
مراتب الوعي الإن�سايّن مرتبط - بالدرجة الأوىل- باإدراك موقعه من الكون 
الفكر،  دار  )بريوت:  الرابعة،  الطبعة  والعبادة،  العقيدة  الإ�سالم:  نظام  املبارك،  حمّمد    -1

1395ه�/ 1975م(، 165.
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الأ�سئلة  عن  بالغة  ب�سهولة  يجيب  الإ�سالم  يف  العبادة  جوهر  واأّن  واحلياة، 
الثالثة التي حريت الإن�سانية ردحا طويال من الزمان، األ وهي: من اأين؟، 

واإىل اأين؟، وملاذا؟ حيث عربت الآية القراآنية الكرمية: {ڄ   ڄ  ڄ  
انتدب  التي  الكربى  الغاية  عن   )56 ڃ})الذاريات:  ڃ   ڃ  
واجلبال  والأر�س  ال�سماوات  عجزت  اأن  بعد  لأجلها،  الإن�ساَن  �سبحانه  اهلُل 

ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   {ۋ   منها  واأ���س��ف��ق��ن  حملها  ع��ن 
ۇئ   وئ  وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

ۇئ}.)الأحزاب: 72( 

وجل،  عز  املوىل  مع  للعهد  جتديد  مبثابة  العبادة  كون  على  يدل  ومما 
ما ورد من تاأكيد على �سرورة توافر النية لكل عمل تعبديٍّ حتى يكون العبد 
املوؤمن يقظا لكل ما ياأتي من تعبد يناجي به ربه من عهود ومواثيق. فبالنية 
ال�سادقة »تتجمُع العزائُم مع العقائد حتى ي�سبحا �سيئا واحًدا، فال يكوُن 
احلا�سر  والوعي  ال�سادقة،  النية  �ساحب  على  �سلطاٌن  ول  �سبيٌل  للغفلِة 
اإبلي�س:  قول  يف  الإلهّي  ال�ستثناء  معنى  نفهم  وبذلك  املتني«)1(  والعزم 

ک   ک     ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   {ڌ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   گ   گگ   ک  
ہ}.  ہ   ہ   ۀہ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  

)احلجر:43-39(
على  ال�سوء  اإلقاء  هذا  كتابنا  يف  �سنحاول  تقدم؛  ما  جميع  مع  وات�ساقا 
منظومة »القيم الروحية« التي تت�سمنها »العبادات وال�سعائر الدينية« على 
للمعامالت  الروحية  القيم  حول  مماثلة  درا�سات  م�ستقبال  تنجز  اأن  اأمل 

الإن�سانية .
     واهلل املوفق ملا فيه الر�ساد.

1-  ال�سيد �سالح اأبو بكر، تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات يف الإ�سالم، رقم 392 من �سل�سلة املكتبة 
الثقافية، )القاهرة: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1985(، �س 10.
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عبارة  جوهره  يف  هو  دين،  اأي  الّدين،  اإن  القول:  املبالغة  قبيل  من  لي�س 
عن ن�سق قيمي يف الأ�سا�س. فمن املعلوم اأّن التدين كقيمة له اأثر عظيم يف 
املجتمع بوجه عام، لأنه يعمل على توحيد اأفراد الأمة والأخذ بهم اإىل حياة 
روحية �سامية، مع ما تقت�سيه هذه احلياة الروحية من نبل وت�سحية واإيثار. 

من:   بكل  املتعلقة  العقائدية  املنظومة  اأّن  ذل��ك،  على  للتدليل  ويكفي 
اللتزام   جوهر  مبثابة  تعُد  والتي   - »الآخ���رة«  و  »ال��ع��ق��اب«،  و  »ال��ث��واب«، 
الديني- ميكن النظر اإليها بو�سفها البنية الأ�سا�سية التي تت�سمن امل�سوغات 
واملربرات الإن�سانية للتدين وفق ن�سق عملي؛ ف�ساًل عن اأّن جهاز »ال�سريعة« 
الفعال الذي ينفرد به الإ�سالم هو يف جوهره عبارة عن ا�سرتاتيجية لتنفيذ 

منظومة هذا الن�سق القيمي.

ومن املعلوم اأي�سا اأّن الدين عادة ما ي�ستمل على جانبني رئي�سيني: اأولهما 
التي  ال�سعائر  جمموعة  وثانيهما  اأ�سوله،  ت�سكل  التي  العتقادات  جمموعة 
فال�سعائر  الآخ��ر؛  عن  الواقع  يف  ينف�سل  ل  اجلانبني  وكال  ر�سومه.  متثل 
ت��ع��اىل  اهلل  اإىل  ل��ت��ق��رب  ا ب��ه��ا  ُي��ق�����س��د  و���س��اع  اأ جم��رد  ل��ع��ب��ادات  وا
الذي ل يقبل عبادة نوؤديها اإل اإذا اأحلقنا الأداء ل�سورتها بالتطبيق العملي 
لعهودها ومقت�سياتها، بيننا وبينه اأول، ثم بيننا وبني النا�س فيما ي�سلنا بهم 
وفيما يف�سلنا عنهم. وبذلك تكت�سب العبادات معنى جديدا يت�سمن جتديد 
 – التعبد كلها  العهد مع اهلل �سبحانه وتعاىل، بحيث تكون وقفات واأو�ساع 
ركوعا و�سجودا وت�سليما وطوافا واإفا�سة...اإلخ- مبثابة املنا�سك التي تقوم 

مقام العهود التي ياأخذها العبد على نف�سه جتاه ربه، وجتاه النا�س اأي�سا. 

ونتيجة لذلك؛ ت�سبح تلك العهود واجبة التنفيذ يف �سلوك العبد كله مبجرد 
وتطبيقها،  املعاهدات  جتديد  بني  املوؤمُن  يتقلُب  »وبذلك  اأدائها  من  الفراغ 
ت�سبح(  )وبهذا   ... لعبادته،  خلقه  الذي  بربه  حياته  مو�سول طوال  ويكون 
كال�سجرة  عنها،  غنٌي  وهو  اأجلها  من  وخلقنا  بها،  اهلل  كلفنا  التي  العبادة 
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ولعل  بثمارها«)1(  النا�س  وينتفع  تثمر  ما  بقدر  اإل  قيمتها  ُر  ُتقدَّ ل  املثمرة 
يخرج  ل  الدين  اأن  على  اأك��د  الإم��ام حممد عبده حني  ما ق�سده  هو  ذلك 
معناه عن »اإذعان النف�س لإلهها مع اخل�سوع له وامتثال اأوامره فيما يطلب 
اهلل،  اإل  نعبد  ل  اأن  هما:  رئي�سني  اأ�سلني  على  مبنٌي  فالإ�سالم  منها«.)2( 

وتعاىل: {يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت   �سبحانه  �سرع  نعبده مبا  واأن 
حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  

جس}.)الكهف:110(
ولهذا كانت اأ�سول الإ�سالم املتفرعة عن هذين الأ�سلني العظيمني تدور – 

بح�سب البع�س- على اأحاديث ثالثة: 

واإمنا لكل امرئ ما نوى؛  بالنيات،  الأعمال  »اإمنا   :  ¤ النبي  اأولها: قول 
اإىل    فهجرته  ينكحها،  ام��راأة  اأو  ي�سيبها،  دنيا  اإىل  هجرته  كانت  فمن 

ما هاجر اإليه«.)3( 
ثانيها: قوله ¤: »من عمل عمال لي�س عليه اأمرنا فهو رد«.)4( 

يعلمها  ل  َهات  وبينهما م�سبَّ بنّي واحلرام بني،  »احلالل   :¤ قوله  ثالثها: 
ا�سترباأ لدينه وعر�سه، ومن وقع يف  هات  امل�سبَّ اتقى  النا�س، فمن  كثري من 
ال�سبهات كراع يرعى حول احلمى، يو�سك اأن يواقعه، األ واإن لكل مِلٍك حمى، 

1-  ال�سيد �سالح، تاأمالت م�سلم، 4.
الثانية، )القاهرة: دار  2-  حممد عبده، الأعمال الكاملة، حتقيق وتقدمي حممد عمارة، ، الطبعة 

ال�سروق ومكتبة الإ�سكندرية، 1427 ه�- 2006م(، اجلزء اخلام�س، » يف تف�سري القراآن«، �س 485.
الدين  حمب  حتقيق  واأيامه،  و�سنته  اهلل  ر�سول  حديث  من  امل�سند  ال�سحيح  اجلامع  البخاري،    -3

اخلطيب، الطبعة الأوىل، )القاهرة: املكتبة ال�سلفية، 1400ه�(، �س1.
اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو  اأحدث يف  اأنه قال: »من   ¤ النبي  4- ويف ال�سحيحني عن عائ�سة عن 
عمال  عمل  َمن  ال�سرك؛  عن  ال�سركاء  اأغنى  »اأنا  تعاىل:  اهلل  يقول  اأي�سا  وغريه  ال�سحيح  ويف  رد«، 
اأ�سرك فيه غريي فاأنا منه بريء؛ وهو كله للذي اأ�سرك«. قارن ب� ابن تيمية، جمموع فتاوى �سيخ 
الإ�سالم اأحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي احلنبلي، 

)القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1406 ه� - 1985م(، املجلد الأول، توحيد الألوهية، �س 334.
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اإذا �سلَحت  واإن يف اجل�سد م�سغة  األ  اأر�سه حمارمه،  اإن حمى اهلل يف  األ 
�سلح اجل�سد كله، واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله، األ وهي القلب«.)1(

اأول: الدين باعتباره ن�ضقا قيميا

مما ل�سك فيه اأّن النظر اإىل الدين - من حيث هو قيمة ملزمة- ل ي�ستطيع 
اأحد اأن مياري فيها، وحتى املناهجة الذين ينكرون العقائد الأخالقية فاإنهم 
الرباغماتية  وكذلك  هذه.  الدين  قوة  ينكرون  ل  ذلك-  من  الرغم  على   -
التي تفاعلت تاريخيا يف طرح ثري مع القوة الإلزامية والفعلية والقيمية التي 
الواقعية.وميكننا من خالل  له يف احلياة  املجال  واأف�سحت  الدين،  ميتكلها 
ت�سب  رئي�سية  عنا�سر  ثالثة  يف  الدينية  الوظيفة  اإىل  النظر  الزاوية  هذه 

جميعا يف املنبع القيمي؛ األ وهي: 

اللتزام القيمي.( 1)
الإ�سباع النف�سي والتوازن ال�سيكولوجي.( 2)
قدرة الدين على ت�سكيل قوة متا�سك فكري وثقايف. ( 3)

واملق�سود بالفكري هنا: �سبكة القيم والأفكار وامل�سالح والأهداف واملعايري 
التي متثل جمعية اجلماعة ، اأي جتعل النا�س اأكرث من عدد الأفراد)2( 

من  )1599/امل�ساقاة(،  �سحيحه  يف  وم�سلم  الإميان(،  )52/كتاب  �سحيحه  يف  البخاري  رواه    -1
حديث النعمان بن ب�سري، ر�سي اهلل عنه. قال بع�س ال�سراح يف هذا احلديث اإنه ميثل ثلث الإ�سالم، 
وقال فيه احلافظ بن حجر: »هذا احلديث حديث عظيم، وهو اأحد الأحاديث التي مدار الدين عليها، 
وقد قيل: اإنه ثلث العلم اأو ربعه«. ابن حجر الع�سقالين: فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، حتقيق: 
وانظر   .116/1 1407ه�(،  ال�سلفية،  املكتبة  )القاهرة:  الثالثة،  الطبعة  اخلطيب،  الدين  حمب 
ب� حممود علي قراعة، الأخالق يف الإ�سالم من اأحاديث الر�سول ومن فتاوى ابن تيمية، احللقة 18 من 

�سل�سلة الروح اجلامعية، )القاهرة: دار م�سر للطباعة، 1964م(، �س 9.
2-  مينى طريف اخلويل، القيم والدين يف القرن القادم، �سمن كتاب، الفكر الديني وم�ستقبل القيم 
القبطية  بالهيئة  احل�سارات  حوار  منتدى  نظمها  التي  الندوة  اأعمال  القادم،  القرن  م�سارف  على 
الثقافة،  دار  زكي،  اأندرية  الق�س/  حترير   ،1999 مايو   19 يوم  الجتماعية  للخدمات  الإجنيلية 

القاهرة، ط1، 1999، �س13.
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فعلى الرغم من تعدد التعاريف املتعلقة بلفظة »دين«، اإل اأنها تتفق جميعا  
على اأهمية عامل التدين يف احلياة العامة ودوره يف �سياغتها؛ حتى بالن�سبة 
لأولئك الذين ينكرون اأمره بالكلية! والدين بهذا املعنى ل ينح�سر يف »التوجه 
نحو الالم�سروط« بح�سب تعبري بول تيلي�س )1(؛ واإمنا ميثل املُح�سلة الكلية 
لالأفعال الروحانية املوَجَهِة نحو ال�ستحواذ على ذلك الُكنه املُطلق للَمعنى 
-على حد تعبري الفال�سفة - خا�سة اإذا ما و�سعنا بعني العتبار اأّن الدّين 
الطقو�سية  واملمار�سات  واملعتقدات  التمثالت  من  جمموعة  فقط  يعني  »ل 
اأنه  ف�سال عن  اجتماعية،  موؤ�َس�سة  )عبارة عن(  اأي�سا  هو  واإمنا  والثقافية، 

تنظيٌم مادّي )وروحاين( ملجموعة ب�سرية...«.)2(

اأم��ران  مقدمتها  يف  املهمة،  الأم���ور  من  جمموعة  �سبق  ما  على  يرتتب 
رئي�سان: 

اأولهما: اأن الّدين - من حيث كونه معربا عن ن�سق من املعتقدات الفكرية- 
 - يف  جناحه  �سبب  يف�سر  ما  هو  ذلك  ولعل  ذات��ه!  بحد  قيمية  قوة  ميتلك 
طريق  عن  وذل��ك  به،  املوؤمنة  للجماعات  الفكري  التوحيد  على-  وقدرته 

اإر�ساء حاجاتهم النف�سية، وال�سعور بالتما�سك وامل�سري امل�سرتك.
اأ�سباب تلك القدرة الفائقة لالأديان  اأنه تبعا لذلك ميكننا فهم  ثانيهما: 
النخراط  على  املتباينة  املجتمعات  وحتفيز  الروحية«  »التعبئة  على 
يف منظوماتها القيمية التي يتوجب على تلك املجتمعات اأن تتوجه مبقت�ساها 

يف اأخالقها و�سلوكياتها العملية.

ففي القراآن الكرمي نالحظ - على �سبيل املثال- اأن ثمة تاأكيدا وا�سعا على 
مركزية عمق الوازع الإميايّن واأ�سالته يف النف�س الإن�سانية، وتقريرا باأّن هذا 

)القاهرة:  الأوىل،  الطبعة  جماهد،  املنعم  عبد  جماهد  ترجمة:  هو؟،  ما  الدين..  تيلي�س،  بول   -1
مكتبة دار الكلمة، 2004م(، �س75.

2-  Michele Bertrand, Le Statut de la Religion chez Marx et Engels, Editions Socials, 
1979, p.31.
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الإميان ُم�ساحب لها منذ بداية خلقها، كقوله تعاىل: {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  
چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ}. )الأعراف: 172( وقوله 
اأي                )ال��رع��د:20(  َٹ}  ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   {ٿ   �سبحانه: 
ل ينق�سون ميثاق الأزل، امليثاق الأول، وقت اأن قالوا: »بلى«، اإنه ل رب لهم 

غريه، فال يخافون غريه، ول يرجون �سواه، ول ي�سكنون اإل اإليه.

ول�سك اأّن الإميان باهلل �سبحانه وتعاىل - مع ما يقت�سيه ذلك الإميان من 
مراعاة للحقوق والواجبات-، يعد من اأف�سل الطرق لتهذيب النف�س الب�سرية 
وتنقيتها من اأدرانها، وذلك عن طريق ت�سفية ملك اجلوارح )القلب( الذي 
اإذا ما تزكى تبعته الأع�ساُء كافة )َع�ْسكُرُه املُطيُع لأوامره ونواهيه(. ول�سك 
اأي�سا اأن راأ�س الأمر كله يف تزكية النف�س الإن�سانية هو الإميان باهلل، ومن 
اأجل ذلك كان من رحمة اهلل عز وجل باخللق اأن بعث فيهم اأنبياء ور�سال: 

{ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ}.)اجلمعة: 2(

وهذا املعنى الذي اأ�سارت اإليه الآية الكرمية يجد �سندا له يف كتب الأولني، 
اأر�سلناك  »اإنا  ¤ �سفته يف التوراة:  اأّن ر�سول اهلل  فعن عبد اهلل بن عمرو 
�سميتك  ور���س��ويل،  عبدي  اأن��ت  لالأميني.  وح��رزا  ون��ذي��را،  ومب�سرا  �ساهدا 
حتى  اأقب�سه  ولن   ... بالأ�سواق،  �سخاب  ول  غليظ،  ول  بفظ  لي�س  املتوكل، 
باأن  واآذانا �سما، وقلوبا غلفا  اأعينا عميا،  العوجاء، فاأفتح به  امللة  اأقيم به 

يقولوا: ل اإله اإل اهلل«.)متفق عليه(

واملجتمع،  الفرد  على  ويعممها  الأخ��الق  مكارم  ليتمم  الإ�سالم  جاء  لقد 
فكره  كان  بالعامل،  اهلل  علم  ينكر  اأر�سطو  كان  وفيما  حمكوما.  اأو  حاكما 
متجها اإىل عامل الطبيعة، ومل يكن يت�سور اأن ثمة عاملا اأ�سرف واأكرب واأ�سد 
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وطئا واأقوم نظاما، هو عامل احلياة وال�سعور والروح. مل يكن يدري اأن اأكرب 
والرتاب،  املاء  ل  الإن�سان،  قلب  هو  اخلالق  اآثار  فيها  ترى  مراآة  واأ�سقل 
كان  الأخ��الق،  يف  ويكتب  يدر�س  كان  عندما  وحتى  زحل.  اأو  املريخ  ول 
والطبقة  امللوك  عند  للمجامالت  وق��وائ��م  �سوابط  ي�سع  اأن  يف  يفكر 
الأر�ستقراطية، ومل يكن ي�ست�سعر باأنه يتعر�س يف طريقه اإىل علم ما وراء 

الطبيعة، اأو اإىل علم النف�س كما فعل فال�سفة الإ�سالم فيما بعد.

اأر�سطو - رغم علو قامته- اأن علم الأخالق وفل�سفته، بخالف  مل يدرك 
باهلل  الإمي��ان  طريق  عن  اإل  يتحقق  اأو  يتم  اأن  ميكن  ل  الطبيعية،  العلوم 
وب�سفاته، وبخلود النف�س، وبالدار الآخرة، وباأن اهلل يعلم خائنة الأعني 

وما تخفي ال�سدور. وذلك بحكم اأنه كان يف الواقع يدين بدينني: 

اأحدهما: يوناين وثني اأ�ساطريي يتخيل له ولقومه اأن الآلهة تتمثل يف اأبكر 
واأكمل فرد للنوع، فكانوا ين�سبون اإليها الغرائز والنقمة واحل�سد...اإلخ.

ثانيهما: دين فل�سفي يعتقد بالإله كاعتقاده بالأنواع والأجنا�س، اأي جن�سا 
فوق الأجنا�س. واإذا كان كذلك فال حق له يف اأن يكون مظهر حب اأو مبداأ 

نظام اأو نامو�س. 

وهكذا كان الإله فوق قمة اجلبل ينازع النا�س يف حب زوجاتهم وي�سلبهن 
من جحورهن. اأما يف املالأ الأعلى، اأو يف �سماء عقيدتهم، فلي�س ثمة اإل �سكر 
وعربدة وتناف�س على الن�ساء الراق�سات! ول�سك اأن اآلهة كهذه ل يت�سور لها 
والواجبات.  وللحقوق  لالأخالق  ومثال  ملبادئ  م�سادر  تكون  اأن  اإطالقا 
اإليها،  ي�سري  ل  النيقوماخية«  الأخالق  »علم  كتابه  اأر�سطو يف  نرى  ولهذا 

الأحوال.)1(  يتكئ عليها بحال من  ول 

يف  الغزايل  حامد  اأبو  كتاب:  �سمن  الأخالق،  يف  الغزايل  الإمام  اأثر  ال�سلجوقي،  الدين  1-�سالح 
الذكرى املئوية التا�سعة مليالده، )دم�سق: املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية، 

1382ه�-1962م(، �س73-72.  
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جبل  عن  وامل��اورائ��ي��ات  الغيب  مقام  ارتفع  فقد  الإ���س��الم؛  مبجيء  اأم��ا 
اأوليمب�س، وعن اآلهة ذات غرائز جاحمة، اإىل حظرية مقد�سة كان �سورها: 
الإخال�س،  �سورة  وقفلها:   )35 ھ}.)النور:  ھ    ھ   {ہ  

لكنها من جهة القلب اأقرب اإلينا ِمْن َحْبِل اْلَوِريد.
»القلب«  اأو  »النف�س«  الإ�سالم  يعترب  اأن  هذه،  واحل��ال  اإذن،  غريبا  لي�س 
قوية،  مكينة  كانت  وطُهَرْت  ُلَحْت  �سَ اإذا  والتي  الإميانية؛  ال�سخ�سية  حمور 
واإذا ف�سَدْت اأو خُبَثْت �سعفت وانحرفت عن جادة ال�سواب. ويف ذلك يقول 

املوىل عز وجل: {ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    
اجل�سد  يف  اإّن  »األ   :¤ ويقول   )10  -7 ڃ})ال�سم�س:  ڃ   ڃ   ڄ  
األ وهي  غة اإذا �سلحت �سلح اجل�سد كله واإذا ف�سدت ف�سد القلب كله،  ُم�سْ

القلب«. اإذ ل حياة للقلب اإل بفراغه من حّب الدنيا وموت النف�س: { ھ    
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ْڭ} )الرعد:(، »لي�س الإميان بالتحلي 

ول بالتمني ولكن ما وقر يف القلب و�سدقته الأعمال«.)1( 
وحب احل�سيد؛ اإن غاية الأخالق عند متمم مكارم الأخالق تعد من اأكمل 
فنا،  ي�سمى  العمل  جانب  من  نقابله  كنا  اإذا  مفهوم  كل  لأن  يكون،  ما  واأمت 
وحينما تو�سع القوانني وُت�ستنبط الكليات من اجلزئيات ي�سمى علما، واإذا 
والوجوب  القدم  مع  وُتعاَمل  امليتافيزيقية  واملثل  املبادئ  من  الأم��ور  ُتقا�س 
الأن��واع  تت�سمن  املحمدية  الأخ��الق  ومنظومة  فل�سفة.  ت�سمى  والالمتناهي 

الثالثة بل وجتد ممثال لها يف الواقع. 

فن  اإل  تعرف  ل  عامية  طبقة  من  تخلو  ل  الإ�سالم  اأم��ة  اأن  ذل��ك:  وبيان 

1-  متام احلديث بح�سب رواية اأبي هريرة: »والذي نف�سي بيده ل يدخل عبد اجلنة اإل بعمل يتقنه. 
قالوا: يا ر�سول اهلل، ما يتقنه؟ قال: يحكمه«. انظر ابن عدي، الكامل يف �سعفاء الرجال، حتقيق: 
علي حممد معو�س وعادل اأحمد عبداملوجود، الطبعة الأوىل، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1418ه�(، 
والألفاظ، حتقيق:  املخرج على احلروف  القي�سراين، ذخرية احلفاظ  ابن  ب�  اأي�سا  وانظر   .548/7
عبد الرحمن بن عبد اجلبار الفريوائي، الطبعة الأوىل، )القاهرة: دار ال�سلف، 1416ه�(، 2021/4.
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والنتائج  اجلزئيات،  من  الكليات  ت�ستنبط  عاملة  طبقة  ومن  الأخ��الق، 
من املقدمات، ومن جماعة عارفة را�سخة تفهم حقائق الأ�سياء.)1( ومن ثم؛ 

ينبغي اأن حتوز املدر�سة املتممة لالأخالق: 

كل مظاهر املفهوم اخللقي – فن الأخالق-، كما يف هذه الآيات   )1  
البينات: {ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب          حب  خب})لقمان: 18(، { ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے   ۓ})الإ�سراء: 23(، {ىب  يب  جت   حت  خت  
مت})لقمان: :19( واأمثالها. 

{ۓ   ڭ   املقد�سة:  الد�ساتري  ه��ذه  يف  كما  الأخ���الق،  وعلم   )2     
اأن  وكرهت  ال�سدر  ما حاك يف  »الإث��م  و  ڭ  ڭ})هود: 411(، 

يطلع عليه النا�س«.
تعاىل: {ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   قوله  الأخالق، كما يف  وفل�سفة   )3  

ڦ         ڦ   ڦ       ڄ}.)الإن�سان: 9(
وتبعا لذلك؛ متتاز منظومة الأخالق يف الإ�سالم باأّن لها ثالثة اأبعاد: 

اأولها: البعد النف�سي، يعني الفرد مع نف�سه وم�ساعره ومع ربه، وهو املتعلق 
ب�سالته ون�سكه. 

ومعاملة  واحلكومة  باملجتمع  يتعلق  الذي  وهو  الجتماعي،  البعد  ثانيها: 
الآخرين. 

واملثل  واملبادئ  العقيدة  باإطار  يتعلق  ال��ذي  وهو  الغيبي،  البعد  ثالثها: 
واملعارف. 

وبقائمة  و�ساط  بالأ حم�سورة  لي�ست  نها  اأ ي�سا؛  اأ ذلك  اإىل  اأ�سف 
العقلية  الف�سائل  من  جمموعة  عن  عبارة  هي  بل  الفردية،  الف�سائل  من 

1-  ال�سلجوقي، اأثر الإمام الغزايل، 77.
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والعبادات  العقائد  من  اأمناط  جانب  اإىل  والجتماعية،  الفردية  والعملية، 
واملعامالت. 

»اإل باأن  وبح�سب ابن تيمية؛ فاإّن القلب لن ي�ستغني عن جميع املخلوقات 
يتوكل  ول  به،  اإل  ي�ستعني  ول  اإياه،  اإل  يعبد  ل  الذي  موله  هو  اهلل  يكون 
دينه  اإخال�س  ق��وي  فكلما   ... وير�ساه،  يحبه  مبا  اإل  يفرح  ول  عليه،  اإل 
عبوديته  وبكمال  املخلوقات،  عن  ه  وا�ستغناوؤ عبوديته  كُملْت  هلل.. 
اأتباعه  امل�سايخ ين�سح  اأحد  ولذلك كان  وال�سرك«.)1(  الكرب  من  يربئه  هلل 
بالقول: »كونوا–يرحمكم اهلل- على ما مُييُت نفو�َسكم وُيحيي قلوَبكم، فاأ�سُل 
امَلحا�سن - من حيث هي هي- من فراغ القلب من ُحبِّ الُدنيا، كما اأّن اأ�سل 

القبائح - من حيث هي هي- عمارُتُه حلبها«.)2( 

وعلى ذلك؛ فخطورة القلب تكُمُن يف كونه م�سدًرا للخواطر، اأي ما َيْعر�س 
فيه من الأفكار والأذكار، والتي تكون على �سربني: 

�سرٌب يدعو اإىل ال�سر، وهي ما ي�سُر ب�سرر ل ينتج خريا اأقوى منه. ( 1
اأزيد ( 2 فيه  لخري  �سررا  ينتج  ل  بحيث  اخلري،  اإىل  يدعو  و�سرٌب 

�سرره.  من 

اإىل  يدعو  وال��ذي  »اإلهاما«،  ُي�سمى  اخلري  اإىل  الداعي  املحمود  فاخلاطر 
به  يتهياأُ  الذي  »اللطف«  وكذلك  »و�سو�سة«.  ي�سمى  ال�سيطان  بو�ساطة  ال�سر 
القلُب لقبول الإلهام ُي�سمى »توفيقا«، والذي يتهياأ لو�سو�سة ال�سيطان ُي�سمى 
ة اخلريات، لينتُج عن الثاين �سوى ال�سر  »خذلنا«. وفيما ُيَي�ِسُر الأوُل اإفا�سَ

�سندا  ما جند  وهو  بالفقر،  باخلري  الهّم  عن  والتخويف  بالفح�ساء  والأم��ر 
له يف قوله تعاىل: {ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  

1-  ابن تيمية، جمموع فتاوى، 198/1.
2-  العربي الدرقاوي، جمموعة ر�سائل مولي العربي الدرقاوي احل�سني، حتقيق: ب�سام حممد بارود، 

رقم 1 من �سل�سلة ر�سائل مغربية، )اأبو ظبي: اإ�سدارات املجمع الثقايف، 1999م(، �س 80.
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ}.)البقرة: 268(

على  بينهما  متجاذبا  كونه  يف  تكمن  اإمنا  القلب  اإ�سكالية  ف��اإّن  ثم؛  ومن 
لأنه  البدن،  يف  امل�سيبة  من  اأخطر  فيه  امل�سيبة  كانت  هنا  ومن  ال��دوام، 
مو�سع الذكر والإميان، وهو ما عرّب عنه ابن عطاء اهلل احلنبلّي يف تف�سريه 

لقول اهلل عز وجل: {ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  
ھ   ھ   ھ      ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   
ھ  ے ے})الأنعام: 122(، بالقول: »اأوَمن كان ميّتا بحياة نف�سه 
وموت قلبه، فاأحييناه باإماتة نف�سه وحياة قلبه، و�سهلنا عليه �ُسُبَل التوفيق، 

وكحلناه باأنوار القرب«.)1( 

اإىل  امل��ن«  »لطائف  كتابه  يف  نحى  فقد  ال�سكندرّي؛  اهلل  عطاء  ابن  اأم��ا 
عليهم  اخللق  ُت�سلط  اأن  بداياتهم  تعاىل حكمهم يف  اهلل  اأولياء  »اأّن  تاأكيد: 
باعتماد،  ي�ساكنوا اخللق  املزايا، وكيال  وتتكُمل فيهم  البقايا،  ليّطَهروا من 
اإْح�َسانه،  رّق  باأذاه من  اأعتقَك  اآذاك فقد  با�ستناد، وَمن  اإليهم  اأو مييلوا 
اأبي  ال�سيخ  عن  وينقل  امتنانه«.)2(  بجود  ا�سرتقَك  فقد  اإليك  اأح�ْسن  وَمن 
احل�سن ن�سَحُه اأتباعه بالهرب من خري النا�س اأكرث مما يهربون من �سرهم، 
وحجته يف ذلك: »اأّن خريهم ُي�سيُبك يف قلبك، و�سرهم ُي�سيُبك يف بدنك، 
1-  الآدمي،  تف�سري اأبي العبا�س، حتقيق بول�س نويا الي�سوعي ، رقم 7 من �سل�سلة "بحوث ودرا�سات " ، 
)بريوت: معهد الآداب ال�سرقية ، 1986م(،�س: 50. وقيل: كان ميتا باجلهل فاأحييناه بالعلم. واأن�سد 

بع�س اأهل العلم ما يدل على �سحة هذا التاأويل لبع�س �سعراء الب�سرة: 
فاأج�سامهم قبل القبور قب������ور  ويف اجلهل قبل املوت موت لأهله   
فلي�س له حتى الن�س�ور ن�س��������ور واإن امراأ مل ُيحيي بالعلم مي�ت�����ا   

املذكور  النور  هو  وقيل:  احلكمة.  وقيل:  القراآن.  احل�سن:  وقال  والإميان.  الهدى  عن  عبارة  والنور: 
وقوله: {ڦ ڦ ڦ ڄ}.   ،)12 تعاىل: {ٻ پ پ پ پ})احلديد:  قوله  يف 

)احلديد: 13(
احل�سن،  اأبي  و�سيخه  العبا�س  اأبي  ال�سيخ  مناقب  يف  املن  لطائف  ال�سكندري،  اهلل  عطاء  ابن    -2
الكتاب  دار  بريوت:  امل�سري،  الكتاب  دار  )القاهرة:  الأوىل،  الطبعة  حممود،  احلليم  عبد  حتقيق: 

اللبناين، 1411ه�- 1991م(، �س 200. 
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ُل به اإىل  ٌو َت�سِ اب يف قلبك، ولعدُّ ولأْن ُت�ساَب يف بدنَك خرٌي لك من اأن ُت�سَ
اهلل خرٌي لك من حبيب يقطُعَك عنه«.)1(

نخل�س مما �سبق اإىل اأن »القيم الروحية يف الإ�سالم« ترجع اإىل عدة اأ�سول 
عقدية يف مقدمتها: »الإميان باهلل وبالآخرة«. فمن املعلوم اأّن اللتزام بقيمة 
الإميان بالذات يحتاج اإىل قوة روحية دافعة ي�سُعُر بها الإن�ساُن يف طواياه، 
ما  اللوامة«، وهي  »النف�س  ال�سر  حُتر�سُه على فعل اخلري وحتذره من فعل 
اأطلق  فيما  »ال�سمري«،   با�سم  الع�سور احلديثة  النا�س يف  عليها  يتعارُف 

علماوؤنا قدميا األفاظا من مثل: »مراقبة اهلل« و»حما�سبة النف�س«)2( 

فاإذا علم امل�سلم اأّن لالأعمال – بدنية كانت اأو قلبية- تاأثريا يف التوفيق 
فوره  من  اأدرَك  وقبولها،  والو�سو�سة  وقبوله،  الإلهام  يف  وتاأثريا  واخلذلن، 
العبد  اأّن  وبديهٌي  الأعمال.  اآثار  وتفهم  النف�س  مبحا�سبة  ال�ستغال  اأهمية 
اأثَر تلك  اأْن ي�سل اإىل مرحلة ي�ْست�سعر فيها  اإذا ما واظب قلَبُه وراقَب رَبُه، 
املراقبة يف قلبِه وبدنِه وعمله، خا�سة واأّن الغاية الكربى من فرائ�س الإ�سالم 
به،  والعناية  ورعايته  الإن�سان  وحفظ  هلل،  العبودية  »حتقيق  يف  تكُمُن  اإمنا 
وحفظ عقيدته، وتزكية قلبه، وتطهري روحه وعقله، وحفظ ماله وعر�سه، 
والرحمة  اأ�سا�س متني من احلب  على  واإقامتها  الإن�سانية،  الروابط  وتقوية 

والأخوة وامل�ساواة والعدل«.)3(   

1-  امل�سدر ال�سابق، �س 201.
2-  يف تف�سري قوله تعاىل: { ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ} )يو�سف: 53( يقول ابن عطاء 
اأبرئ نف�سي بربي. فالنف�س جمبولة على �سوء الأدب،  اإمنا  اأبرئ نف�سي بنف�سي،  اأي ما  اهلل الأدمي: 
والعبد ماأمور مبالزمة الأدب، والنف�س جتري على طبعها يف ميدان املخالفة، والعبد يردها بجهده 
عن �سوء املطالبة. فمن اأعر�س عن اجلهود )املجاهدة(، فقد اأطلق عنان النف�س وغفل من الرعاية، 
ومهما اأعانها فهو �سريكها يف مرادها، لذلك قال اجلنيد: َمن اأعاَن نف�سه على هواها، فقد اأ�سرك 

يف قتل نف�سه؛ لأن العبودية مالزمة الأدب، والطغيان �سوء الأدب. تف�سري اأبي العبا�س ابن عطاء،63.
النور،  واآفاقها، رقم 7 من �سل�سلة نحو  العبادة يف الإ�سالم، جوهرها  3-حممد عبد اهلل اخلطيب، 

)القاهرة: دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية، 1989م(، �س 7.



32

الإن�سايّن  ال�سمري  يف  ومتثلها  الإلهية  الرقابة  ا�ست�سعار  اأّن  وال��واق��ع 
– على وجه  اأّن جتربة ال�سوم  اأكرث ما تبدو يف عبادة ال�سوم. ذلك  تبدو 
اخل�سو�س- جتعل من مراقبة اهلل – عز وجل- حا�سرة على الدوام يف ظل 
غياب الب�سر، وهنالك ميتنع ال�سائم - مهما ا�ستد به اجلوع اأو العط�س- عن 
                                  - ظماأه  به  ُيطفئ  اأو  رمقه،  به  ي�ُسُد  �سراب  اأو  طعام  اإىل  ي��َدُه  ��َد  مَيُ اأن 

ل خوفا اأو حياًء من رقيب- ولكن خ�سوعا لرقابة املوىل القدير الذي: »ڄ  
ۋ   ۅ        ۅ  ۉ}  و {  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ« )غافر: 19(، 

)الأعلى:7(، {ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  
�ِسّرَك                        مرُه يف  ُت�سْ »عامِلًا مبا  ھ  ے  ے  ۓ})اإبراهيم: 38(، اأي 
وما ُتْخفيِه من خواطرك، فراقْب َمْن هو الرقيب عليك )يف �سّرك وجهرك 
على ال�سواء(«.)1( ولهذا ورد يف احلديث ال�سريف: »ال�سّياُم ل رياَء فيه. قال 

اهلل تعاىل: هو يل واأنا اأْجزي به، َيَدُع طعاَمُه و�سراَبُه من اأجلي«.)2(
ول�سك اأّن الإن�سان ل ي�ستطيع اأن ي�سوم اأمام النا�س ثم يفطر يف خلوته، 
اإل اإذا انخلَع عن اإميانه برقابة اهلل عليه وخوفه منه، وعند ذلك يكون ممن 
د رقابة اهلل يف ال�سّر  اأدخلوا اأنف�سهم يف دائرة العذاب. اأما العبد الذي تعوَّ
والعلن؛ فاإنه ي�سبح من املوؤمنني اإميانا عمليا باأّن اهلل �سبحانه وتعاىل يعلم 
ما يف ال�سدور، واأنه اأراد من �سيامه هذا اأن يتعّوَد على طاعة اأمره، وعلى 
ليكون  رم�سان،  نهار  يف  الطيبات  عليه  فحّرَم  احلياة:  مدى  حمارمه  ترك 
ياأكل        اأن  عليه  وح��ّرم  الأوق��ات،  كل  يف  احل��رام  عن  وبعًدا  امتناعا  اأ�سدَّ 
من ك�ْسِبِه احلالل يف نهار رم�سان، ليكوَن اأ�سدَّ امتناًعا عن الأكل من الك�ْسب 

1-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، �س 45.
التي هي  اأن ذاته  بالقول: واملراد بكونه ل رياء فيه  الهيتمي على هذا احلديث  2-  يعلق ابن حجر 
باأنا  عنها،  بالإخبار  عليها  يطلع  واإمنا  هي،  حيث  من  عليها  الإطالُع  ميكن  ل  بالنية،  الإم�ساك 
�سائم اأو نحوه. وحينئذ فالرياء اإمنا هو بهذا القول ل بال�سيام، فظهر اأن ال�سيام ل رياء فيه. 
انظر ابن حجر الهيتمي، اإحتاف اأهل الإ�سالم بخ�سو�سيات ال�سيام، قّدم له وعّلق حوا�سيه: حممود 
القاهرة:  النه�سة احلديثة،  املكرمة: مكتبة  الديوي، )مكة  الأ�سول: حممد  وقابل  النواوي، �سححه 

مطبعة الفجالة اجلديدة، 1380 ه�- 1961م(، �س 8. وانظر ب� فتح الباري، 129/4.
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احلرام يف كلِّ الأوقات، وهكذا بالن�سبة لكل ُمْفطر حالل تدريًبا له على ترك 
احلرام، وعدم ال�ستغال به، والُبعد عنه با�ستمرار.

لي�س  الإن�ساين  ال�سمري  يف  ومتثلها  الإلهية  الرقابة  ا�ست�سعار  اأن  �سحيح 
وقفا على �سهر رم�سان فح�سب؛ ولكن �سهر رم�سان هو الذي مينح التجربة 
يف  هي  ما  باأجمعها،  الإ�سالمية  فالعبادات  ذلك.  على  الأروع  املثل  ويقدم 
تو�سيط  على  يتوقُف  ل  وح��ده،  الإن�����س��ان  ل�سمري  »تكليف  اإل  جوهرها 
ال�سالة                      موِعُد  اأدرك��ه  حيث  ُي�سلي  امل�سلم(  )بل  كهانة.  تقريب  اأو  هْيكل 
{گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ} 
)البقرة: 115(، وي�سوُم ويفطُر يف داره اأو يف َمْوطن عمله، ويحُج ليذهَب اإىل 

بيت ل �ُسلطاَن فيه لأ�سحاب �سدانٍة، ول حق عندُه لأحد يف قربانه، غرُي حّق 
امل�ساكني واملعوزين. ويذهُب اإىل �سالة اجلماعة، فال تتقَيُد �سالُتُه اجلامعة 
مبرا�سم كهانٍة اأو اإتاوِة حمراب، ويوؤمُه يف هذه ال�سالة اجلامعة َمْن هو اأهٌل 
لالإمامة... اإنُه الّدين الذي نتعلُم فيه اأّن الإن�ساَن خملوٌق ُمكلف، لجرَم تقوُم 

عباداتُه على رعايِة حّق ال�سمري وا�ستقاللِه مب�سيئتِه اأكرم رعاية«.)1( 

اليقني  متام  ويوقن  الإمي��ان  متام  يوؤمن  اأن  امل�سلم  على  يتعني  هنا؛  ومن 
ي�ست�سعر  واأن  خافية،  عليها  تخفى  ل  عليا  لرقابة  ال��دوام  على  خا�سع  باأنه 
بها  اختلى  ما  اإذا  نف�سه  على  رقيبا  منها  فيقيم  �سمريه،  يف  الرقابة  هذه 
مبتعدا عن النا�س، ممتنعا عن اإتيان اأمور هي قواُم حياته، متخذا من ذلك 
عبادة يتقرب بها اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل. ويف كل الأحوال؛ فاإن باإمكان 
اأمينا على حدود اهلل، حمافظا على  ي�سبح رقيبا على نف�سه،  اأن  الإن�سان 
حقوق املجتمع، من دون اأن يخ�سع يف ذلك ل�سطوة القانون وعينه ال�ساهرة. 
خا�سة واأن القانون مبواده ون�سو�سه – مهما تكن �سالمتها و�سمو مبادئها- 

1-  عبا�س حممود العقاد، حقائق الإ�سالم واأباطيل خ�سومه، )بريوت: من�سورات املكتبة الع�سرية، 
1957م(، �س 112- 113.
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»املراقبة  اأمن��وذج  يوفره  الذي  النحو  على  الذاتية  الرقابة  حتقيق  يكفل  ل 
واملحا�سبة«. 

�سحيح اأّن ثمة اأجهزة للرقابة وتنفيذ القانون، »ولكن هذه الأجهزة نف�سها 
يف  اختّل  واإل  ال�سمري،  رقابة  من  القانون  تنفيذ  على  تقوم  وهي  لها  لبد 
يدها امليزاُن )على ماهو �سائع وم�ساَهد!( وحتّول القانون اإىل اأداة متيُل بها 
اأفراد املجتمع لي�سوا دائما ويف جميع احلالت  الأهواُء حيث ت�ساء. وكذلك 
حتت اأعني اأجهزة الرقابة اأو يف متناول قب�سة القانون... ولهذا كانت رقابة 
لتباع  الأكيد  وال�سمان  النا�س،  على  القانون  ل�سلطان  ال�سند  هي  ال�سمري 

اأوامره واجتناب نواهيه«.)1(   
الّدين بهذا املعنى يَهُب الإن�ساَن كرامتُه املوفورة حني ُيوقُظ فيه �سمرَيه، 
بل ويجعلُه حكًما فيما يعر�ُس له من اأمور النا�س. ومن هنا ن�ستطيع اأن نفهم 
حديث ر�سول اهلل )¤(: »ا�ستفت قلبك واإن اأفتوك واأفتوك«)2( وقوله: »الرب 
1-  حممد كامل حته، القيم الدينية واملجتمع، رقم 386 من �سل�سلة اإقراأ، )القاهرة: دار املعارف، 
ر�سول  اإىل  اأتت  التي  باملراأة  الذاتية  الرقابة  مثال على  املوؤلف  وي�سوق  يوليو 1974م(، �س 94. هذا 
اهلل، ¤، تخربه باأنها حملت �سفاحا فاإذا به يردها ثالث مرات فيمهلها حتى ت�سع حملها، وتفطم 
ر�سيعها، وملا اأقام عليها حد الزنا فلتت من خالد بن الوليد كلمة نهره على قولها حيث قال لر�سول اهلل 
¤: يار�سول اهلل، اأت�سلي على امراأة زانية؟ فغ�سب الر�سول، وقال: مهال يا خالد! واأخذ يثني عليها 
موؤكدا اأنها تابت من ذنبها توبة لو وّزعْت على اأهل الأر�س لو�سعتهم جميعا! ملاذا؟ لأنه كان باإمكانها 
األ تف�سح نف�سها، ومع ذلك اأتت اإىل النبي راغبة يف التطهر من ذنبها يف الدنيا، خ�سية عذاب الآخرة! 
ريا�س  يف  النووي  وح�سنه  �سننه،  يف  والدارمي  تاريخه،  يف  والبخاري  م�سنده،  يف  اأحمد  رواه    -2
ال�ساحلني بلفظ: »ا�ستفت نف�سك واإن اأفتاك املفتون«. وعند اأبي نعيم يف حلية الأولياء عن واب�سة بن 
معبد قال: اأتيت النبي ¤ واأنا اأريد ل اأدع �سيئا من الرب والإثم اإل �ساألته عنه، فجعلت اأتخطى فقالوا: 
اإليك يا واب�سة عن ر�سول اهلل، فقلت: دعوين اأدنو منه فاإنه من اأحب النا�س اإىّل اأن اأدنو منه، فقال: 
ادن يا واب�سة، فدنوت حتى م�ست ركبتي ركبته، فقال: يا واب�سة! اأخربك عن ما جئت ت�ساألني عنه؟ 
فقلت: اأخربين يا ر�سول اهلل! قال: جئت ت�ساألني عن الرب والإثم، قلت: نعم، قال: فجمع اأ�سابعه فجعل 
القلب،  اإليه  اطماأن  ما  الرب  نف�سك،  ا�ستفت  قلبك،  ا�ستفت  واب�سة!  يا  ويقول:  بها يف �سدري  ينكت 
واأفتوك«.  النا�س  اأفتاك  واإن  ال�سدر،  يف  وتردد  النف�س،  يف  حاك  ما  والإثم  النف�س،  اإليه  واطماأنت 
اأبو نعيم الأ�سفهاين، حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء، حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، الطبعة 

الثانية، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1423ه�(، 275/6.
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ما �سكنت اإليه النف�س واطماأن اإليه القلب، والإثم ما حاك يف ال�سدر وكرْهَت 
اأن يّطلَع عليه النا�س«.)1( خا�سة اإذا علمنا اأّن املراد من حقيقة ال�سريعة يف 
واتباعا،.  اإخال�سا  املراد واملطلوب  الوجه  العبودية على  اإقامة  الإ�سالم هو 
اأ�سبحُت  قال:  اأ�سبحت؟  »كيف  ¤ حلارثة:  قوله  وم�سداُق ذلك جنده يف 
موؤمنا حقا. قال: لكّل حق حقيقة، فما حقيقة اإميانك؟ قال: يا ر�سول اهلل، 
اإىل  اأنظُر  وك��اأيّن  نهاري  واأظماأُت  ليلي  فاأ�ْسَهرُت  الدنيا  عن  نف�سي  عزفت 
عْر�س ربي بارًزا، واإىل اأهل اجلنة يتزاورون واإىل اأهل النار يتعاوون. فقال 

عليه ال�سالم: عرفت فالزم«.)2( 

واإّي��اك  نعبد  »اإّي���اك  تعاىل:  قوله  يف  كلمتان  يجمعها  ال�سريعُة  فحقيقة 
ن�ستعني« ولذلك روي عنه )¤( اأنه قال: »العلم علمان: علم بالل�سان، وعلم 
بالقلب؛ فاأما علم الل�سان فهو حجة اهلل للعباد، واأما علم القلب فهو العلم 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   } اإل من خالله:  اهلل  ُيخ�سى  ل  الذي  الأعلى«)3( 
ۉ}.)فاطر: 28(

ن�سه:  ما  ن�ستعني«  واإي��اك  نعبد  »اإي��اك  تف�سري  يف  الظالل  �ساحب  يقول 
ال�سورة.                       يف  ال�سابقة  الكليات  عن  تن�ساأ  التي  العتقادية  الكلية  هي  »وهذه 
مفرق  طريق:  مفرق  كذلك  وهنا  باهلّل.  اإل  ا�ستعانة  ول  هلّل،  اإل  عبادة  فال 
للعبيد!  املطلقة  العبودية  وبني  عبودية،  كّل  من  املطلق  التحرر  بني  طريق 

يف  والبخاري  �سمعان،  بن  النوا�س  عن  والرتمذي  وم�سلم  ح�سن،  ب�سند  واب�سة  عن  اأحمد  رواه    -1
الأدب املفرد.

الأوىل،  الطبعة  ال�سلفي،  عبداملجيد  حمدي  حتقيق:  املحدثني،  من  املجروحني  حبان،  ابن    -2
يح�سن  ما  اإتقان  الغزي،  حممد  بن  حممد  واأي�سا   .164/1 1420ه�(،  ال�سميعي،  دار  )الريا�س: 
والن�سر،  للطباعة  احلديثة  الفاروق  )القاهرة:  الأوىل،  الطبعة  الأل�سن،  على  الدائرة  الأخبار  من 

1415ه�(، 355/1.  
3- رواه احلافظ اأبو بكر اخلطيب يف تاريخه باإ�سناد ح�سن، وابن عبد الرب يف كتاب العلم عن احل�سن 
مر�سال باإ�سناد �سحيح، ورواه عن اأن�س الديلمي يف م�سند الفردو�س، والبيهقي عن الف�سيل بن عيا�س 

من قوله غري مرفوع.
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وهذه الكلية تعلن ميالد التحرر الب�سرّي الكامل ال�سامل. التحرر من عبودية 
عبودية  من  والتحرر  )ال�ستبدادية(،  الُنظم  عبودية  من  والتحرر  الأوهام، 
الأو�ساع. واإذا كان اهلّل وحده هو الذي ُيعبد، واهلّل وحده هو الذي ُي�ستعان، 
والأ�سخا�س،  والأو�ساع  النظم  ا�ستذلل  من  الب�سرّي  ال�سمرُي  تخل�س  فقد 

كما تخل�س من ا�ستذلل الأ�ساطري والأوهام واخلرافات«.)1(
ومما يوؤكد هذا الأمر؛ ما روي عن ر�سول اهلل ¤ اأنه قال: »�سرب اهلل 
اأبواب مفتحة  مثال �سراطا م�ستقيما وعن جنبي ال�سراط �سوران فيهما 
النا�س  اأيها  يقول:  داع  ال�سراط  باب  �ستور مرخاة، وعلى  الأبواب  وعلى 
هلم ادخلوا ال�سراط امل�ستقيم جميعا ول تتفرقوا، وداع يدعو من جوف 
له:  قال  الأب��واب  تلك  من  �سيئا  يفتح  اأن  الإن�سان  اأراد  فاإذا  ال�سراط، 

تلجه«.)2( تفتحه  اإن  فاإنك  تفتحه،  ل  ويحك 
املفتحة حمارم  والأب��واب  وال�سوران حدود اهلل،  الإ�سالم،  فال�سراُط هو 
جوف  من  وال��داع��ي  اهلل،  كتاب  ال�سراط  راأ���س  على  الداعي  وذل��ك  اهلل، 
ال�سراط هو واعظ اهلل يف قلب كل موؤمن. ولعله هو الواعظ ذاته الذي �سماه 

قال: {ڤ   ال�سالم حني  عليه  يو�سف  ق�سة  »برهانا« يف  وجل  املوىل عز 
ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     
چچ  ڇ   ڇ  ڇ  َڇ}. )يو�سف: 24( وهو ال�سراط ذاته 
الذي حتدثت عنه �سورة الفاحتة بعد الإقرار باإفراد اهلل بالعبادة وال�ستعانة: 

{ٹ   ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڄ  ڄ}.)الفاحتة: 7-6( 

امل�ستقيم  الطريق  معرفة  اإىل  »وفقنا  الظالل:  �ساحب  يقول  ذلك  ويف 

الأوىل،  الطبعة  ال�سروق،  دار  )القاهرة:  الأوىل،  الطبعة  القراآن،  ظالل  يف  قطب،  �سيد    -1
1972م(، 24/1.

الفجر  دار  )القاهرة:  الأوىل،  الطبعة  ال�سيد،  حممد  حتقيق:  والرتهيب،  الرتغيب  املنذري،    -2
للرتاث، 1421ه�(، 243/3. وانظر ابن تيمية، جامع الر�سائل، حتقيق: حممد ر�ساد �سامل، الطبعة 

الأوىل، )القاهرة: دار العطاء، 1422ه�(، 97/2.
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الوا�سل ووفقنا لال�ستقامة عليه بعد معرفته: فاملعرفة وال�ستقامة كلتاهما 
ثمرة لهداية اهلّل ورعايته ورحمته، والتوجه اإىل اهلّل يف هذا الأمر هو ثمرة 
املوؤمُن  َيطلُب  ما  واأول  اأعظم  الأمر هو  املُعني. وهذا  َوْحَدُه  باأنه  العتقاد 
ال�سعادة  �سمان  هي  امل�ستقيم  الطريق  اإىل  فالهداية  فيه.  العون  ربه  من 
يف الدنيا والآخرة عن يقني .. وهي يف حقيقتها هداية فطرة الإن�سان اإىل 
نامو�س اهلّل الذي ُين�ّسُق بني حركة الإن�سان وحركة الوجود كله يف الجتاه اإىل 

اهلّل رب العاملني«.)1(
القراآن  يف  وردت  »ال�سراط«  لفظة  اأن  ال�سياق؛  هذا  يف  دلل��ة  له  ومما 
لفظ  يرتبط  املوا�سع  اأغلب هذه  واأربعني مو�سعا.)2( ويف  الكرمي يف خم�سة 
تعاىل:         قوله  يف  وكما  الفاحتة،  اآيتي  يف  كما  بالهداية  امل�ستقيم«  »ال�سراط 

{ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٍٹ} )البقرة: 142(.

وجه  على  العدالة  وقيمة  العبادة  من  بكّل  »ال�سراط«  لفظة  ترتبط  كما 
ۉ   {ۅ   تعاىل:  قوله  الأول  الأم��ر  على  ال��دال��ة  الآي���ات  فمن  اخل�سو�س. 
وقوله:   ،)51 عمران:  ى})اآل  ى   ې   ېې    ې   ۉ  
الدالة  الآي���ات  وم��ن   )61 ڈ}.)ي�س:  ڎ   ڎ   ڌڌ    {ڍ  

ک    ک   ک   {ڑ   تعاىل:  قوله  بالعدالة  ال�سراط  ارتباط  على 
ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ      گ   گ   ک  
ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ    ڻ    ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ  
وقوله: {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   ٍھ})النحل: 76(، 
ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    

گ      گ  ِگ}.)�س: 22(   
1-  يف ظالل القراآن، ج1، �س 27.

احلديث،  دار  )القاهرة:  الكرمي،  القراآن  لألفاظ  املفهر�س  املعجم  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد    -2
1422ه�-2001م(، �س501-500.
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اأّن  هذا  ع�سرنا  يف  الأ�سف  اأ�سد  له  يوؤ�سف  مما  ف��اإن  الأح���وال؛  كل  ويف 
الوازع الديني قد �سعف يف نفو�س طائفة من امل�سلمني، لأن نور الإ�سالم قد 
اإل من رحم اهلل، فلم يعد اللتزام  انكفاأ يف القلوب، وانطفاأ يف ال�سمائر، 
كنفه،  اإىل  العامل  واأ�سوى  الدنيا يف عهده  فتح  الذي  الأول،  ال�سدر  التزام 
الزائفة،  وال�سوفية  ال�سالفة،  العقيدة  من  عجيبا  خليطا  اأ�سبح  واإمّنا 
الإ�سالم  اأّن  معتقديه  يوهُم  بحيث  الدخيلة،  والتقاليد  املوروثة  والأ�ساطري 
لي�س من �ساأنه الّدنيا، واأّن امل�سلم لي�س من همه املاّدة، واأّن ما هم عليه من 
اهلل  ور�سا  الّدين  روح  هو  اإمّن��ا  ال�سعور،  وخدر  الفكر  وظالم  العقيدة  رتق 
بع�س  يف  يتوهمون،  ملا  م�سداقا  يجدوا  اأن  يعدمون  ل  ثم  اجلّنة!  وطريُق 
نوعة والآراء  اأو يقراأون من الأحاديث املو�سوعة والأخبار امل�سْ ي�ْسمعون  ما 

امللفقة. 
ومن ثم؛ فاإننا يف اأم�ّس حاجة اليوم اإىل جتديد ديني يقوم يف جوهره على 
ال�ُسنة من  املُ�سّلمة، وتطهرُي  واملتابعة  العاجز  القتداء  العقل من  »حترير 
اأنزل اهلل  ما  الفقِه يف حدود  وتطويُر  امل�سوبِة،  والأقوال  املكذوبِة  الأحاديث 
احل�سارة،  م�سكالت  ويجابَه  ر  الع�سْ مقت�سيات  ليطابَق  الر�سوُل،  وبلغ 
وا�سح  معر�س  يف  النا�س  على  ال�سايف  ال�سادق  الإ�سالم  هذا  عر�س  ثم 

ومظهر جاذب ومنهج قومي«.)1(  
على اأّن حتقق القيم الروحية ي�ستلزم لحمالة املزج ما بني تكوين العتقاد 

13801ه�-  1
اأكتوبر1960م، اجلزء اخلام�س، املجلد الثاين والثالثون، �س 408-409. ويق�سد بالثورات الثالث: 
القت�سادية  والثورة  امل�ساواة،  التي حتقق  الجتماعية  والثورة  التي حتقق احلرية،  ال�سيا�سية  الثورة 
التي حتقق العدالة الجتماعية. ويف عدد يوليو 1961م كتب مقال اآخر بعنوان، »لي�س لفظ الثورة نابيا 
عن معنى الدين«، جاء فيه: اإن الإ�سالم يف حقيقته وطبيعته ثورة م�ستمرة، ثورة على الف�ساد وال�سر، 
وحرب على الَبْغي والعدوان، وما دامت هذه الكبائر يف الأر�س، فالثورة دائمة واحلرب قائمة، واإمنا 
نريد اإذكاء �سعلتها واإعالء �سناها، لتجد فيها ثورتنا العامة، القب�س الذي يحييها بحرارته ويهديها 

بنوره! �س 130.
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ال�سليم من جهة، وتكوين الثقافة الروحية الوا�سعة من جهة اأخرى، خا�سة 
القيم  اأ�سا�ُس  هو  ال��ذي   - التدُين  غر�س  اأّن  العتبار  بعني  و�سعنا  ما  اإذا 

الروحية- ل يكون اإل: 

عن طريق اإعمال النظر يف الذات الإن�سانية اأول، وذلك من خالل ( 1)
البحث والتاأمل م�سداقا لقوله تعاىل: { ٿ  ٿ  ٿ  َٹ}.)الطارق:5( 

وقوله: {ڻ  ڻۀ  ۀ  َہ}.)الذاريات:21( 
م�سداقا ( 2) ثانيا،  )الكون(  املكنون  اهلل  كتاب  تاأمل  طريق  عن  اأو 

لقوله تعاىل: {ڱ  ں  ں   ڻ}.)الذاريات: 20(

وبطبيعة احلال؛ فاإن من احلقائق التاريخية الثابتة اأّن الإن�سان لن ي�سل 
اإىل و�سع ينعدم فيه تاأثري الدين يف الأخالق اأو ال�سيا�سة والعك�س اإل بانزواء 
والكيان  احلياة  م�سرح  من  اأي  الدنيا،  هموم  من  كليا  وان�سحابه  الدين 
اأ�سال- »فالدين قوة  اإن مل يكن م�ستحيال  اأمر بعيد املنال-  الإن�سايّن؛ وهو 
اجتماعية.  ثقافية  روحية  �سلطة  الدينية  وال�سلطة  اجتماعية  ثقافية  روحية 
ولذلك تكت�سُب العقيدة الدينية، حتى يف الدول امل�ستقلة من الدين، موقعا 

ي�سارع املوقع الذي حتتله العقيدة الأيديولوجية«.)1(

ومن هنا كان هرني برج�سون حمقا عندما لحظ تالُزم عن�سر التدين 
دفعه  ما  وهو  ا�ستثناء،  دون  من  جميعها  الإن�سانية  املجتمعات  تطور  مع 
تقرير  اإىل  منتهيا  الب�سري؟!  العقل  منو  مع  ذلك  يطرُد  كيف  يت�ساءل:  لأْن 
اأّن الأديان �سرورة حيوية، بل اإنها مالزمة للحياة نف�سها، كونها جزًءا من 
ينقاُد  احليوان  كان  اإذا  فاإنه  وبح�سبه؛  الب�سري.  للكائن  احليوي«  »النزوع 
اإذا  اأما  التدين،  اإىل  بعقله  ينقاد  الإن�سان  فاإّن  وحدها،  بغريزته  اجتماعيا 
فاإن  الفردية فيعوق م�سريته،  النوازع  اإىل  العقل  اأن ينحرف  املجتمع  خ�سي 

1-  نا�سيف ن�سار، منطق ال�سلطة- مدخل اإىل فل�سفة الأمر، الطبعة الثانية، )بريوت: دار اأمواج، 
2001م(، �س 181.
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الجتماعي  الطريق  اإىل  اإي��اه  رادة  له،  رادع��ة  خري  اآن��ذاك  ت�سبح  الديانة 
ال�سليم »ال�سراط امل�ستقيم«!)1( 

الوظيفة  »فاإّن  ولذا  بالطبع؛  متدين  الإن�سان  اأّن  �سبق  ما  على  يرتتب 
ال�سابقة  الإن�سانية  التجربة  اأّن(  )كما  اأزلية،  وظيفة  عنده  التقدي�سية 
وحتى  �سيء...  باأّي  متدينة  �سيء،  كل  قبل  متدينة  حتما  كانت  للتاريخ 
الأمر  غالب  يف  لأن��ه  التديُّن،  من  ن��وٌع  النتيجة  يف  هو  الّدين  يف  ال�سك 

الأقوى«.)2(  الإله  اإىل  والو�سوُل  اأ�سّد،  باآلهٍة  اآلهة  لتعوي�س  حماولة 

املوجودة  الإلهية  الفطرة  عن  جوهره  يف  يعرب  فاإنه  كدين؛  الإ�سالم  اأما 
لدى جميع اخللق. وهذا املعنى ي�سدد على تاأكيده القراآن الكرمي يف اأكرث من 

تعاىل: {ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   كقوله  مو�سع، 
ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  
فل�سفة؛  لي�س  الإ�سالم  واأن  خا�سة   )30 ائ             ائ  ەئ}.)الروم: 
واإمنا هو عبارة عن »نهج من احلياة ح�سب قوانني الطبيعة التي �سنها اهلل 
خللقه، وما عمله الأ�سمى �سوى التوفيق التام بني الوجهتني الروحية واملادية 
يف احلياة الإن�سانية. واإنك لرتى هاتني الوجهتني يف تعاليم الإ�سالم تتفقان 
وحياته  اجل�سدية  الإن�سان  حياة  بني  اأ�سا�سيا  تناق�سا  تدعان  ل  اأنهما  يف 
يوؤكده  اأمر  فعال  افرتاقهما  وعدم  هذا  تالزمهما  ولكن  فح�سب،  الأدبية 

والدين، �سمن:  الأخالق  منبعا  برج�سون،  بهرني  قارن  النقطة  التفا�سيل حول هذه  ملزيد من    -1
امل�سرية  الهيئة  )القاهرة:  الدائم،  الدروبي، وعبد اهلل  �سامي  ترجمة:  الكاملة،  الفل�سفية  الأعمال 
الطبعة  مقلد،  علي  ترجمة:  الروحية،  الطاقة  اأي�سا،  له  وانظر  1976م(.  والن�سر،  للتاأليف  العامة 

الأوىل، )بريوت: املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 1411ه�- 1991م(.
2-  عزة الن�س، » التاريخ بني القومية والإن�سانية«؛ �سمن: حما�سرات املو�سم الثقايف 1960-1959، 

)دم�سق: وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، 1960م(، اجلزء الثاين، �س130-129.
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الإ�سالم، اإذ يراه الأ�سا�س الطبيعي للحياة«.)1(  
اأو يكبته �ساحبه  اأن هذا ال�سوت الفطري قد يخفت يف النف�س،  �سحيح 
عمدا يف �ساعات الرخاء والدعة؛ لكنه ما اأن تنزل به نازلة اأو مير به حادث 
مرير حتى يهتز وجدانه اأمام ال�سدائد القا�سية فيتجه من فوره �سوب اخلالق 
َر عنه:  �سبحانه �سارعا خا�سعا، راجيا خا�سعا، منيبا متو�سال اأن ُيْذِهَب ال�سُّ

{ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  

ۅ   ۉ  ۉ   ِې})الزمر: 8(.
تعاىل  هلل  بخال�س  لْي�َس  اأنه  على  التزكية  علماء  تاأكيد  كان  هنا؛  ومن 
واملنحة  املحنة  حيث  ال�سدة،  كحال  اهلل  مع  الرخاء  حالة  يف  يكوُن  ل  َم��ْن 
اأحوال ال�سدائد، فهو من العبيد ال�سوء  �سواء، واأن َمن يلتجئ اإىل غريه يف 

الذي ل يقومه اإل الأدب!)2(  
�سيئا جمردا م�ستقال يف ذاته  لي�ست  القيمة  اأّن  اإذن؛  يتح�سل مما �سبق 
بعيدا عن �سلوك الإن�سان؛ واإمنا هي مندجمة يف ال�سلوك نف�سه، بحيث ميكن 
اأن تتخذ من �سلوك فرد ما دليال على القيمة التي يوؤمن بها. ومن هنا؛ كان 
جوهر العبادة يف الإ�سالم طريقا لتزكية النف�س من جهة، و�سبيال للت�سامن 
ُدُر عنه  الجتماعي من جهة اأخرى: فالكوُن حمراُب املوؤمن، وكلُّ حركٍة ت�سْ
يف ليله اأو نهاره تدُخُل يف �سميم العبادِة اإذا ما اأْح�َسَن النّية واأخل�س العمل 

ووافق ال�سنة. 

1-  حممد اأ�سد، الإ�سالم على مفرتق الطرق، نقله اإىل العربية: عمر فروخ، الطبعة الثالثة، )بريوت: 
دار العلم للماليني، 1951م(، �س20. ويقول يف مو�سع اآخر: »ومن بني �سائر الأديان جند الإ�سالم 
وحده يتيح لالإن�سان اأن يتمتع بحياته الدنيا اإىل اأق�سى حد من غري اأن ُي�سّيَع اجتاَهُه الروحيُّ دقيقة 
واحدة. وهذا يختلف كثريا عن وجهة النظر الن�سرانية... )التي توؤكد( اأن النف�س ملك امل�سيح ولكن 
اجل�سد ملعب للموؤثرات ال�سيطانية، واأن عامل املادة �سيطاين يف اأ�سا�سه، بينما عامل الروح اإلهيُّ خرّي«. 

امل�سدر نف�سه، �س 26.  
2-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، 77.
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وجوده،  من  الغاية  حّقَق  فقد  املعنى  هذا  قلبِه  يف  وقَر  فَمن  ذلك؛  وعلى 
ٍد  ق�سْ كّل  من  حياَتُه  واأف��َرَغ  وج��وده،  غاية  اأبطَل  فقد  فهمه  يف  َر  ق�سّ ومن 
نبيل، وهنالك ت�سبح نف�سه »اأوهَن من بْيت العنكبوت«، فاإذا بها تقع فري�سة 

لأ�سعف الإغراءات، واإذا بها ُت�ْسَتْعَبُد من قبل توافه الأمور! 

الإن�سانية  على  عارا  اأ�سبَح  امل�سوؤومة؛  الدرجة  تلك  الإن�سان  بلغ  ما  واإذا 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  {ڍ  وج��ل:  عز  اخلالق  لتكرمي  م�ستحق  غري 
گ}  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

)اإبراهيم: 28-29(، {ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭڭ   ۓ   ۓ   ے     
ې    ېې   ې         ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ    ۈ    

ى  ى  ائ}.)الأعراف: 175- 176( 
اأعماله  اأن تتجلى يف  اإذن - وفقا ملا �سبق- »حامُل قيمٍة« ينبغي  الإن�سان 
للظواهر  اكت�سافه  ويف  العلم،  عن  بحثه  ويف  ال��رزق،  اإىل  �سعيِه  يف  كافة: 
العلمية املفيدة لالإن�سانية داخل خمتربه ومْعَمله، يف �سهره على راحة اأ�سرته: 
»كفى باملرء اإثًما اأْن ُي�سّيَع َمْن يقوت«)1(، يف حْملِه الر�سيع ال�سغري و�سمه 

اإليه، يف م�ساعدته زوجه يف اإجناز بع�س اأعمال البيت ...اإلخ. 

وما كل اأولئك بخارج عن معنى العبادة يف الإ�سالم، التي تطلق على نوعني 
من الأعمال: 

اإل عن طريقه،  ُيْعَرُف  فلْي�َس  و�سورته،  ال�سارُع حقيقَتُه  اأن�ساأ  اأحدهما: 
ول ي�سح الزيادة اأو النق�س فيه، اأو البتكار والبتداع. 

وقعت بني �سابطني  ما  اإذا  كلها،  الإن�ساينِّ  الن�ساط  اأنواَع  ي�سمل  والآخر: 

1-  املنذري، الرتغيب والرتهيب، 109/3.
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مع  الدين  فيه  يت�سابك  النوع  وه��ذا  الغاية«  و�سرف  الق�سد،  »ُح�سن  من 
بع�س الفل�سفات اخللقية والجتماعية التي تتعر�س لأحوال الإن�سان و�سوؤون 

حياته)1( 

ثانيا: مع�ضلة التقدم .. واأزمة القيم. 

ة واأّن  القيم الروحية، وفقا ملا �سبق، تلهم العقل وتهديه �سواء ال�سبيل؛ خا�سً
العقل ُيدرك الأمور على ما هي عليه، اأّما ملاذا يوؤثُر طريقا دون اآخر، وملاذا 
التي  القيم«  »منظومة  اإىل  ذلك  فمَردُّ  اآخر؟  دون  اجتاه  النف�ُس يف  تتحرُك 
ُت�سيُء له ال�سبيَل فيتعّرُف من خاللها احلّق من الباطل. وهذا الأمُر تْزَداُد 
احلاجُة اإليه يف ظلِّ التقُدم التقنّي الهائل الذي ا�ستوىل على جمامع الإن�سان 
املعا�سر؛ فاإذا به يتحوُل بدورِه اإىل اآلٍة من الآلت، واإذا مب�سخ »فرانك�ستاين« 

يتغول على �سانعه. 

ولعّل ذلك هو ما يف�سر لنا – يف جانب من جوانبها- حركة النقد العلمية 
التي تتعاظم يوما بعد يوم من داخل بنية الن�سق العلمي الغربي مت�سائلة عن 
�سبب املع�سلة احل�سارية، وما اإذا كانت ترجع اإىل طبيعة احل�سارة ذاتها، 
اأم اإىل ف�ساد يف منظومة القيم واملثل التي ترافقها؟! فقد اأثرت الآلة يف كّل 
جانب من جوانب الوجود الب�سري احلديث واملعا�سر، خملفة وراءها اأ�سداًء 
اإىل الوجود، ويف �سبل ممار�سته للحياة، وطرائق  عميقة يف نظرة الإن�سان 

عي�سه املتجدد با�ستمرار. 

ومما يوؤكد ذلك؛ ما يقرره البع�س من اأّن الآلة الأوىل التي اأبدعها الإن�ساُن 
مل تكن الفاأ�س ول املنجل ول الع�سا ول املحراث، واإمنا كانت )الفخ( الذي 
ن�سَبُه الإن�ساُن يف رحلِة ال�سيد لقن�س احليوانات واأ�سرها! ثم �سرعان ما 
تطور علم الإن�سان »حتى و�سل اإىل معرفة قوانني اخلليقة، وبرع يف ا�ستخدامها 
1-  حممد الغزايل، هذا ديننا، الطبعة اخلام�سة، )القاهرة: دار ال�سروق، 1421ه�- 2001م(، 

�س100.
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لل�سيطرة على القوى الكونية، اإىل اأْن َقَهَر املادة، وركب منكب الف�ساء وجاوز 
ُيولُد من  اأّن عامَلًا قدمًيا ميوُت واآخر  اليوم  اجلوزاء... ونحن جميعا ندرك 
جديد، وقد غدونا الآَن ُمْرهقي احِل�ّس، �سديدي التاأثر والنفعال حياَل كلِّ ما 

ُل ب�سْرط وجودنا املادّي واملعنوّي يف هذه احلياة«)1( يّت�سِ

ول اأدلَّ على اأزمة القيم الغربية املعا�سرة من التاأثريات ال�سلبية املتعلقة 
املا�سي  يف  الأم��ر  هذا  كان  ففيما  هناك.  الأ�سرة«  وتكوين  »ال��زواج  بفكرة 
عبارة عن م�ساهرة تتم بني اأ�سرتني، اأو ع�سريتني، اأو عر�سني، اأو مملكتني، 
وكان الزوُج يفيُد من الزواج مزيًدا يحميِه من خ�سومِه ويو�ّسُع نطاَق نفوذه 
الجتماعّي، وُيخِفُف عليه �سّدة ال�سدمِة يف اأحوال النْكَبِة املُباغتِة واملر�س 
اإذا به يف احل�سارة احلديثة ل يخُرُج  الع�سال، والقحط والغزو والغارات؛ 
يتكامالن  م�ستقلني  �سخ�سني  بني  املجتمع  يف  به  ُف  ُي��ْع��رَتَ عقًدا  كْوِنِه  عن 

باجلن�س من حيث رغبتهما اخلا�سة، وعاطفتهما املتبادلة! 

وفيما كانت الأ�سرة قدمًيا مدر�ًسة ومْعَمال ومْعبًدا وحْمكًمة معا؛ اإذا بها 
ْطرت املراأُة اإىل العمل خارج املنزل، واأنيطت  تفِقُد اليوَم ُجلَّ وظاِئفها حني ا�سُ
ة تْرعى  الوظائف الأ�سرية مبوؤ�س�ساٍت وهيئاٍت خمتلفة مل ُتْبِق املراأَة مُمر�سً
لل�سيخوخِة  راعًية  الدولُة  �سارت  بل  »�ُسقراط«!  ح�ِسَب  كما  َبْعِلَها  �سيخوخة 
وباَت ال�سماُن �سمانا اجتماعيا عامال يف كفالة الدولِة اأو النقابِة اأو يف ريع 

ا�ستثمار الرثوة يف الأ�سهم وال�سندات! 

كانت الأ�سرة قدمًيا تتكوُن من زوج وزوجة واأبناء، فاإذا بالنموذج الع�سري 
اأخرى  مبخلوقات  الثالث  العن�سر  م�ستبدل  الأول  املعادلة  بعن�سرّي  يكتفي 
اأني�سة واأليفة، اأما اإذا بلغ الأب اأو الأم مرحلة ال�سيخوخة فما من حل، لدى 
�سري  ول  وامل�سنات،  امل�سنني  لرعاية  دارا  اإيداعه  �سوى  الأ�سر،  من  العديد 

1-  عادل العوا، » احل�سارة احلديثة واأثرها على القيم الأخالقية«، �سمن: حما�سرات املو�سم الثقايف 
1959-1960، �س 63.
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من زيارته مرة يف ال�سنة يف اأعياد امليالد!! ولالأ�سف ال�سديد فاإن بع�سا من 
�سبيل  على   - م�سر  ففي  تقريبا؛  النهج  نف�س  تنتهج  اأخذت  العربية  الدول 

املثال- يوجد ع�سرات من دور امل�سنني تتن�سر يف القاهرة بالذات. 

وهكذا مل تعد النظم م�ستقرة والعقائد ثابتة، واإمنا تزعزعت وتاأرجحت 
يعي�س  اأن  اإىل  يطمح  الإن�سان  كان  وبينما  احلياة،  �سغوط  بف�سل  وتهافتت 
اأحفاد اأحفاده يف رغد من العي�س - ولذا يوقف من اأجلهم الأوقاف- اإذا 
به ل يفكر اإل يف حدود نف�سه اأو اأ�سرته على اأبعد تقدير! بعد اأن تغرّيَ وجه 
احلياة يف العامل احلديث، و�ساحب كلَّ تغري مادي تبدٌل يف نظرة الإن�سان. 

»اأزم��ة  عن  عبارة  هي  عنفوانها  يف  الأزم��ة  اأّن  فيه  ل�سك  ال��ذي  والواقع 
انقطاع التزان بني ما يخلق الإن�سان، وبني الأهداف املثلى التي يرتتب على 
الب�سر التزامها فيما وراء الخرتاعات، اأزمة خوف وحرية وقلق وهلع، اإنها 
اأن يعي�س عي�س  اإن�سان اليوم  اأزمة انخالع القلب والعقل، وهي تفر�س على 
الفوؤاد، فاقد  اللب، خائر  بانتظار املوت، ويرقب، وهو م�ستت  اإبلي�س، يحيا 
الرجاء، اأطباق موت ذري ينزل عليه ويحيق به كالقدر املحتوم، فيمحو كيانه 

وحياته، وميحو كل كون وحياة«.)1(

املاأ�ساة  �سر  عن  اليوم  املفكرين  كبار  يت�ساءل  لذا   .68-67 واأثرها،  احلديثة  احل�سارة  العوا،    -1
الفاجعة التي جعلت ال�سجاعة احلديثة عبارة عن �سجاعة عناد، والذكاء ذكاء ياأ�س، والتفاوؤل تفاوؤل 
احلماقة الأخرية: حماقة الأمل! نعم حماقة الأمل التي تعرب عن اأق�سى �سعور ميزق وجود الإن�سان 
يف املجتمع احلديث، ففي الوقت الذي تغّلَب فيه الإن�سان بجدارة على الطبيعة اأطلَق املارد من قمقمه 
اإميانه  ح�ساب  على  املادية  قدراته  ومنت  باجلهالة،  الإبداع  وكربياء  بالإثم،  اخللق  عزة  فاأخذته 
الروحي، بعد اأن اأوقعت الآلة/الفخ يف �سراكها الإن�سان. مبعنى اآخر: لقد ا�سطادت الآلة ربها! وجعلت 
فري�ستها الإن�سان حتى غدت اأزمة الإن�سان املعا�سر هي اأزمة الآلة التي اخرتعها لتحل حمله وتقوم 
نيابة عنه بكافة الأ�سياء التي من املفرت�س اأن يقوم بها بنف�سه. ونتيجة لذلك؛ اأ�سيبت القيم الدينية 
واإمنا  مات  من  احلال  بطبيعة  وحدها  تكن  ومل  واجلمود،  التخلف  �سابها  حني  مقتل  يف  والأخالقية 
�سارع نيت�سة »املجنون املحرتم« باإعالن وفاة الإله، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا، وموت الفل�سفة، 
وتبعه اآخرون من اأنبياء الفجر الكاذب مب�سرين بنهاية التاريخ وموت الإن�سان!! انظر مقالنا، » قلق 
الفل�سفة: من اإثارة ال�سوؤال اإىل البحث يف املاآل«، جريدة احلياة اللندنية، ال�سبت 18 �سبتمرب 2010.  
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العقائديات  فئة  عن  معربا  البع�س  ي��راه  قد  ال�سابق  ال��راأي  اأّن  �سحيح 
اأّن الأخرية هي الأقل حظا  اإل  املت�سائمة يف مقابل فئة الفل�سفات املتفائلة، 
وذيوعا وعمقا يف اآن معا. ويف كّل الأحوال فاإن اأحدا ل ينكر حقيقة اأّن التقدم 
الوقت  – ويف  لكنه  املادية،  الناحية  الإن�سان من  رفاه  يي�سر  الهائل  التقني 
لدرجة  الروحية  وحياته  قيمه  على  م�ستمر  �سغط  عامَل  ُي�سكُل  نف�سه- 
اأّن منظومة عادات الِهّمِة والَداأب والن�ساط ف�سدْت بُرمتها اإزاَء هذا ال�سغط 
املتنامي وامل�ستمر. فالآلت، اإذ تلبي احتياجاتنا تلبية اإجمالية رتيبة، تقتُل يف 
الوقت نف�سه اإمكانات الإن�سان الإبداعية، وتفر�س علينا اأن نعي�س متماثلني 
اأو اإبداع، ف�سال عن اأنها تردينا  بحيث ل يتميز اإن�سان على اآخر باأ�سالٍة 

من حيث تزُعُم اأنها تْنَه�ُس يف خدمتنا على الدوام! 
وبح�سب توما�س كارليل؛ فاإّن املعامل احلديثة حلت حمل املعابد القدمية، 
ومن اأجل جتاوز هذا الأمر لبد واأن ننزل اإىل قرارة اأنف�سنا ونبحُث فيها عن 
�سوؤر من الروح، وبانتظار ذلك ل ن�ستطيع اأن نفعل اأي �سيٍء على الإطالق! 
وهو ما يعك�س تناميا يف وترية اجلدل الدائر حاليا ب�ساأن غائية العلم وقيمته 
الكيمياء  »اأّن علماء  �سك  فما من  الأخالق.  زاوية  وال�سر،  زاوية اخلري  من 
الع�سوية كانوا يهدفون باكت�سافاتهم اإىل النفع الذي �سيجنيه النا�س يف حقل 
اأنتجت  اأّن املعامل الكيميائية ذاتها هي التي  الطعام والغذاء والدواء؛ غري 

الغازات ال�سامة الفتاكة، وهي التي تهددنا بحرب اجلراثيم«.)1(  
وهنا جند اأنف�سنا اإزاء ت�ساوؤل يفر�س نف�سه بقوة، وهو: هل يكون يف الرجوع 
العلم  اأزم��ة  من  خمرجا  الدينية  العقائد  حتملها  التي  الروحية  القيم  اإىل 
لالإن�سان  تعيد  اأن  القيمية  املنظومة  لهذه  ميكن  وكيف  واملعا�سر؟  احلديث 
اإبداعات الب�سرية ب�سغطة زر واحدة؟  ياأتي على كل  اأن  توازنه املفقود قبل 
�سالح               العلم  اأّن  اأول  نوؤكد  اأن  علينا  الت�ساوؤلت  هذه  على  جنيب  اأن  قبل 
للخري  ي�سُلح  كالهما  بالذرة  والتفجري  بالديناميت  فالتفجري  حدين:  ذو 

1-  العوا، احل�سارة احلديثة واأثرها، 73.
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وال�سر. ومن هنا نفهم كيف بنى الجتاه الالهوتي الربوت�ستانتي يف القرن 
التا�سع ع�سر، خا�سة لدى األربت ريت�سل، دعوته الالهوتية على اأ�س�س فل�سفية 
والعلم  للقيم  »الدين  �سعار:  حتت  العلم  هجمات  من  الدين  حماية  بهدف 
يف  متو�سجة  القيم  لأن  قا�سرة  هذه  نظرته  كانت  واإن  واحلقائق«  للظواهر 

�سميم كل ممار�سة وفاعلية اإن�سانية.)1(  
الغربية  احل�سارة  م�سكلة  اأّن  مفادها:  مهمة  نتيجة  �سبق  ما  على  يرتتب 
»النتيجة«،  ل  »ال�سبب«  م�سكلة  اإنها  اأي  بالذات،  »املدنية«  م�سكلة  يف  تكمن 
»الو�سيلة«، م�سكلة »الإن�سان« ل »املادة«، م�سكلة »الإرادة  »الغاية« ل  م�سكلة 
الفاعلة«، م�سكلة »امل�سوؤولية والختيار«. وبالتايل فاإنه ل منا�س من اأن يتحول 
والأخالق«  »املدنية  اإن�سان  اإىل  والطبيعة«  »الغريزة  اإن�سان  من  الإن�سان 
يف  الإن�سان  حرية  »احلرية«:  م�سكلة  هي  الأ�سا�سية  م�سكلته  واأن  خا�سة 
اأن يفعل اأو ل يفعل، وهي م�سكلة »اأخالقية« بالدرجة الأوىل. على اأن حتديد 
مو�سع امل�سكلة يعد مبثابة ن�سف العالج ولي�س العالج كله، خا�سة واأن ذلك 
حول  يتمحور  متاما  اآخ��ر  نوع  من  وج��دال  �سراع  اأت��ون  يف  مبا�سرة  يدخلنا 

القيمة الأخالقية بحد ذاتها: وما اإذا كانت مطلقة اأم ن�سبية...اإلخ؟!  

1-  مينى طريف، القيم والدين يف القرن القادم، 13-14. ومن املعلوم اأن املنهج العلمي منذ جاليليو 
ي�سري يف طريق الف�سل القاطع ما بني املعرفة العلمية ونظريتها اخللقية، اأي النظر اإىل الن�سق العلمي 
بو�سفها  التي ي�سطلع  والنظريات  والظواهر  والفرو�س  العبارات  باعتباره منظومة من  يف حد ذاته 
ينفتح  ول  يتقدم  ل  العلمي  الن�سق  هذا  اأن  بديهية  من  الرغم  على  بالقيم!!  له  �ساأن  ول  وتف�سريها 
اأن  التقدم يف املجالت كافة. ومع  بواعث  ثقافية متكاملة متلك  بيئة  ين�ساأ يف  اأ�سال مامل  املجال  له 
اأنتج  الذي  العلمي  املجتمع  عن  األبتة  تغيب  ل  اأنها  اإل  العلم؛  تف�سريات  عن  اأحيانا  تغيب  قد  القيمة 
اإىل  يق�سم  والذي   Axiknowlogy ا�سم  القيم  مبحث  على  الفل�سفُة  ُتِطلُق  ولذلك  التف�سريات.  هذه 
ثالثة اأق�سام هي: احلق، واخلري، واجلمال. ومن املعلوم اأن احلق يرادف كال من املنطق وال�سواب 
ب املزيد من ال�سدق. اأما اخلري؛  والت�ساق وامل�سداقية، والعلم هوعبارة عن ن�ساط اإن�ساين هدفه تعقُّ
فمعلوم اأن املجتمع العلمي ي�ستند على اأخالقيات را�سخة كالذمة والأمانة وعدم النتحال...اإلخ. اأخريا 
تتداخل قيم اجلمال اأي�سا مع فل�سفة العلم فيما بات ُيعرف با�ستاتيقا العلم حيث ت�ستند النظريات 
يظهر خطاأ  هنا  ومن  والت�سال،  كالت�ساق  بحتة،  مكونات جمالية  الريا�سي على  والتف�سري  العلمية 

املفهوم ال�سائع باأن ل عالقة للعلم بالقيم. 
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اأّن  مبعنى  بطبيعتها،  اإن�سانية  القيمة  اإّن  القول  ميكننا  املح�سلة؛  ويف 
وت�سدر  الذات  تنبع من  واأنها  الأ�سياء  القيمة على  يخلع  الذي  الإن�سان هو 

عنها ل من �سيء خارجيٍّ  يت�سم بطابع اإكراهّي: {ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  
يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب   مبىب   خب   حب    
يرتتب  ما  وهو   )256 جخ})البقرة:  مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث  

عليه اأمران رئي�سيان: 

مبقدار         هدايتها  و�سلطان  وقوتها  و�سوحها  يف  تتدرج  القيمة  اأّن  اأولهما: 
ما ي�سعُر املرُء بذاته.

وتهذيب  الأخ��الق  تطور  يف  اأ�سا�سي  �سرط  بالقيمة  الوعي  اأّن  ثانيهما: 
املجتمع.

الآخر،  هو  نف�سه  يفر�س  ت�ساوؤل  اإزاء  اأنف�سنا  ، جند  تقدم  ما  �سوء  يف 
اإذا  خا�سة  ال�����س��راع/اجل��دال؟!  ه��ذا  من  الدينية  القيم  مبوقع  يتعلق 
ترجيح  عن  عبارة  هي  الأ�سا�س  يف  القيمة  اأّن  العتبار  بعني  و�سعنا  ما 
املحيط  الأف��ق  يف  وما  نف�سه،  يف  ما  بتغيري  قام  اأن  منذ  الإن�سان  عا�سه 
فِه  بو�سْ الفاعل  الإن�سان  يف  بحث  القيم  يف  البحث  ف��اإّن  ث��م؛  وم��ن  ب��ه. 
وعي  اإىل  اأفعاله  عي�س  من  الإن�سان  »انتقل  حيث  والجتماعي،  الفردّي 
لتحقيق  طلبا  باملعرفة  وتذرع  الهدف،  عن  الو�سيلة  وميز  الأفعال،  هذه 
الو�سعية  العلوم  املعرفة  عن  بحثه  دروب  يف  واأجن��ب  املرموقة،  الغاية 
عالقة  جانب  على  ملحفا  املعرفة  هذه  تعمق  اإىل  يتطلع  برح  وما  كافة، 
ا�ستطاع  اإن  التي  بالقيم  اأي  والغايات،  ب��الأه��داف  الإن�ساين  الن�ساط 
جميع  يف  ن�ساطه  مبعنى  معرفته  ا�ستكمال  ا�ستطاع  بجوهرها  الإحاطة 

املجالت«.)1(

العوا،  عادل  تقدمي:  واملطلقية،  الن�سبية  بني  املعا�سر  الفكر  يف  القيم  نظرية  ميمون،  الربيع    -1
)اجلزائر: ال�سركة الوطنية للن�سر والتوزيع، 1980م(، �س11.  
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على اأّن م�سار الرتباط بني القيم والتقدم مل مي�س على هذا النحو املتفائل، 
واإمنا على العك�س من ذلك متاما اأخفقت القيم الأخالقية، وانهزمت، ومت 
�سحقها وبهزميتها انت�سرت ح�سارة الآلة/الفخ، وانحدرت كرامة الإن�سان: 
بالقوة  البط�س  وخ�سة  الغريزة  حطة  اإىل  والقيم  بالروح  ال�سمو  نبالة  فمن 
والأمثلة على ذلك اأكرث من اأن حت�سى اأبرزها الحتالل  واحلروب الفتاكة 

يف العديد من بقاع العامل . 
وبالعودة اإىل برج�سون مرة اأخرى؛ جنده يوؤكد على اأن الب�سرية ا�ستطاعت 
اآلف  خالل  عملت  مما  باأح�سن  الأخ��ري  القرن  خالل  اأدواتها  ت�ستكمل  اأن 
ال�سنني، ولكن روحها – الروح الفردي والجتماعي- مل ي�ستطع اأن يكت�سب 
بعد �سميمة من القوة متكنه من حكم اجل�سد، هذا اجل�سد الذي ازداد �سعة 
وحجما ب�سورة مباغتة! وعلى العلوم الأخالقية يقع عبء الر�سالة، ر�سالة 
اإعادة التزان والتوازن لالإن�سان املعا�سر. فكيف ميكن لالأخالق والقيم 

اأن متار�س دورا مهما – وحتميا- كهذا؟ 

ثمة من يوؤكد اأّن الأمر ب�سيط جدا، ويف متناول ح�سارتنا الإ�سالمية على 
العلمّي،  بالتقدم  القيم الإ�سالمية ل ت�سيق  واأّن  وجه اخل�سو�س، خا�سة 
اإىل عالج  �سبيل  اأنه ل  يبدو  الأح��وال؛  والبتكار. ويف كل  الإب��داع  تنايف  ول 
التي  الفل�سفة  هي  قيمية،  روحية  »بفل�سفة  اإل  الراهنة  احل�سارية  املثالب 
جتعل  اأي  املدنية،  جتعل  بل  والعلم،  الآلة  ح�سارة  هدفا،  احل�سارة  ترى  ل 
واإخال�س  ب�سدق  وتعمل  ر(،  )من كل حت�سُّ والهدف  الغر�س  الأخالق، هي 
واثقا  ليم�سي  الواقع  وتطوير  خلقي،  رق��ي  اإىل  امل��ادي  الرقي  حتويل  على 
بالروح. لقد اأ�ساب الإن�سان ن�سرا على املادة ل ي�سارعه ن�سر، ولكنه يحتاج 
اأ�سمى، ن�سر على نف�سه وطبيعته، وذاك هو اجلهاد  اآخر، ن�سر  اإىل ن�سر 

الأكرب امل�ستدمي«)1(

1-  العوا، احل�سارة احلديثة واأثرها، 76.
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فهل ثمة ثغرة يف احل�سارة احلديثة مل ُت�سد بالفعل متكننا من اأن نتقدم 
كم�سلمني ل�سدها، وهل ثمة جانب مهدوم مل يلتفت اأحد اإىل بنائه ميكننا اأن 
نتقدم نحن لبنائه؟ وهل عندنا ما نقدمه لهذه احل�سارة مما قد ينق�سها، 
م�سريها  وخ��ط  احل�سارة  ه��ذه  اجت��اه  يف  وه��ل  اإليه؟  حاجة  اأم�س  يف  وه��ي 

انحراف ميكن اأن ن�سححه؟! 

الت�ساوؤلت لبد من  اأنه لالإجابة على هذه  فيه،  لب�س  الذي ل  الأمر  واقع 
وخط  املتحرك  م�سريها  يف  احل�سارة  من  وموقعنا  البعيد  هدفنا  معرفة 
اجتاهنا ونوع احل�سارة التي ن�ستهدفها ودورنا املمكن يف تكوينها ور�سالتنا 
فيها، خا�سة واأّن هذه احل�سارة لي�ست مغامن خال�سة من املغارم، ول مكا�سب 

مرباأة من اخل�سران، ول كمال منزها عن النق�سان.)1(

اأّن عنا�سر احلياة ثالثة  ال�سياق يربز ما قاله برتراند ر�سل من  يف هذا 
بالعن�سرين  اهتمت  الغربية  واأّن احل�سارة  والروح.  والعقل،  الغريزة،  هي: 
الأولني ومل تهتم مطلقا بالروح. ومع اأّن باإمكان العقل اأّن يهدينا لفعل اخلري 
والمتناع عن فعل ال�سر، اإل اأّن عن�سر الروح وحده هو الذي مُيّكُننا من اأن 
ويتابع  الآخرين.  باإح�سا�س  نح�س  واأن  قلبيا،  عاطفيا  اإن�سانيا  �سعورا  ن�سعر 
ان�سجام  فاإنه لبد من  امل�سكلة؛ ولذلك  والغريزة ل يحالن  العقل  اإّن  ر�سل: 
العنا�سر الثالثة وتنميتها تنمية قائمة على الن�سجام حتى ت�سري احل�سارة 

على طريقها امل�ستقيم.

لي�س غريبا اإذن، واحلال هذه، اأن يوؤكد البع�س باأن الغرب احلديث »يعبد 
ولكنه  يلتهمه  اإنه  طعاَمُه:  النهُم  بها  يعبُد  التي  نف�سها  بالطريقة  احلياة 
ل يحرتمه. اأما الإ�سالم؛ فاإنه ينظر اإىل احلياة الدنيا بهدوء واحرتام. اإنه 
اإليها على اأنها دار ممر يف طريقنا اإىل وجود  ل يعبد احلياة، ولكنه ينظر 

1-  انظر حممد املبارك، » ال�سعيد العربي ملتقى املثل الروحية«، �سمن: حما�سرات املو�سم الثقايف 
1959-1960، �س 178-175.
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اأ�سمى. ولكن مبا »اأنها دار ممر« �سرورية، فلي�س من حق الإن�سان اأن يحتقر 
حياته الدنيا ول اأن يبخ�سها �سيئا من حقها. من اأجل هذا كان حلياة الإن�سان 
قيمة عظمى، ولكن يجب األ نن�سى اأنها قيمة الوا�سطة اإىل غاية فقط«.)1(    

واإذا تقرر اأّن يف الغرب اأزمات وقلقا نف�سيا وا�سطرابا يف جمرى احلياة 
و�سعفا اأو تدهورا يف اخللق والعواطف وترديا يف النف�س الإن�سانية واإخفاقا 
يف حماولت الإ�سالح الكربى، وفوق هذا وذاك ثمة حاجة �سديدة اإىل بروز 
اأهداف جديدة وغايات اإن�سانية وقيم روحية عميقة...اإلخ. اإذا تقرر ذلك؛ 
ات�سح لنا حجم الدور وامل�سوؤولية الأخالقية – الإن�سانية والدينية بالدرجة 
اخلطط  ور�سم  للعمل  حرٍّ  اأخالقّي  اإن�سان  كل  عاتق  على  امللقاة  الأوىل- 
وتخرجنا  الإميانية  العواطف  فينا  تبعث  �ساملة،  اإن�سانية  روحية  لنه�سة 

من حماأة املادية املتوح�سة. 
ومما يعزز من هذه الفر�سية؛ حقيقة اأنه على الرغم من اأن الرقي املادي 
اأنهما  اإل  الإ���س��الم؛  ي��رى  كما  الآخ��ر  اأحدهما  يعار�س  ل  الروحي  ونظريه 
وجهان من احلياة الإن�سانية خمتلفان متاما، ولي�س لأحدهما بالآخر عالقة 
الأمر  معا.وهذا  يوجدا  ل  اأو  يوجدا  اأن  ميكن  وقد  اإيجابا،  ول  �سلبا  ل  ما، 
يبدو بو�سوح تام حني نقارن ما بني الإ�سالم وروح الغرب؛ فاإذا كان الجتاه 

1-  اأ�سد، الإ�سالم على مفرتق الطرق،27-28. ويقول يف مو�سع اآخر: »اإن الأوربي العادي يعرف دينا 
اإيجابيا واحدا هو التعبد للرقي املادي، اأي العتقاد باأن لي�س يف احلياة هدف اآخر �سوى جعل هذه 
اإن هياكل هذه  التعبري الدارج »طليقة من ظلم الطبيعة«.  اأو كما يقول  اأي�سر فاأي�سر،  احلياة نف�سها 
الديانة اإمنا هي امل�سانع العظيمة ودور ال�سينما واملختربات الكيماوية وباحات الرق�س ... واأما كهنة 
هذه الديانة فهم ال�سيارفة واملهند�سون وكواكب ال�سينما وقادة ال�سناعات «، �س 45-46. ون�ستح�سر 
بية Escapism ومعتقد  هنا املالمة التي وجهها الإمام حممد عبده جتاه ما يراه يف امل�سيحية من تهرُّ
وذلك  �سليمة  غري  ثنائية  العامل  هذا  يف  تخلق  اأنها  ومن  الطواغيت،  بانتهاكات  مبال  غري  اأخرويٍّ 
الإ�سالم  عبده،  حمّمد  انظر  واملجتمع!  اجل�سد  حكم  من  قي�سر  ومتكينها  هلل  الروَح  تكري�سها  عرب 
والن�سرانية بني العلم واملدنية، )القاهرة: دار املنار، 1373ه�(، �س 24-25. وملزيد حول هذه النقطة 
راجع تيم وينرت )عبداحلكيم مراد(، »عي�سى وحممد: نقاط التقاء جديدة«، جملة املحجة، )بريوت: 

معهد املعارف احلكمية للدرا�سات الدينية والفل�سفية، العدد التا�سع ع�سر، 2009(، �س15.
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�سامال،  مطلقا  اأدبيا  قانونا  ثمة  باأن  العتقاد  على  دائما  مبنيا  الديني 
اإىل  باحلاجة  تقر  ل  احلديثة  الغربية  املدنية  فاإن  اإليه؛  اخل�سوع  يجب 
خ�سوع ما اإل ملقت�سيات اقت�سادية اأو اجتماعية اأو قومية بحتة »اإن معبودها 
احلقيقية  فل�سفتها  واإن  الرفاهية.  ولكنه  روح��اين،  نوع  من  لي�س  احلقيقي 
القوة،  يف  الرغبة  طريق  من  نف�سها  عن  التعبري  قوة  جتد  اإمنا  املعا�سرة 

وكال هذين موروث عن املدنية الرومانية القدمية«.)1(  

»طراز من  عبارة عن  باأنها  الأخ��الق  ُيعرف  َمن  كان هنالك  اإذا  ختاما؛ 
النظر اإىل جهد الإن�سان يف الإعراب عن ذاته يف العامل. واأنها رغبة تتطلع 
اإىل النظام واإىل الت�ساق، وتهدف اإىل فهم ال�سلوك الب�سرّي فهًما باطنًيا«)2( 
فاإن القيمة الروحية تبدو دائما واأبدا حا�سرة يف �سلوك الإن�سان، لأنها هي 
ولذا  بنياته.  وتعني  مقوماته  تر�سم  مثلما  ال�سلوك،  هذا  اجتاه  حتدد  التي 
ميكننا اأن نعرف القيمة تعريفا عاما باأّنها: »بنيُة الواقع التي ُتالزُم عملنا،  
اأو اأّنها طراز ال�سروع يف العامَل وو�ْسِمِه ب�سمات َمطالبنا الدائمة اأو املوقوتة«)3( 

احلاجة  اأم�ّس  يف  اليوم  اأ�سبحنا  اأننا  فيه  ل�سك  فمما  الأح��وال؛  كل  ويف 
اإىل ا�ستعادة دور القيم الروحية والتزكية ال�ساملة يف حياتنا العامة، خا�سة  
واأنه، نظرا ملا تت�سمنه قيم الإٍ�سالم من نزعة اإن�سانية عامة، فهي مر�سحة 
بالفعل لتمثيل دور مهم يف امل�ستقبل املنظور على امل�ستوى العاملي .ومما يوؤكد 

1-  اأ�سد، الإ�سالم على مفرتق الطرق،31-33. ويوؤكد يف مو�سع اآخر: »اإن املدنية الغربية ل جتحد 
اأن ق�سية وجود  الفكري احلايل... ومبا  األبتة، ولكنها ل ترى جمال ول فائدة هلل يف نظامها  اهلل 
تلك  اإىل  العملية فقط  الأهمية  ن�سبة  اإىل  الأوربي  امليل  الوجه ول حتت ذاك  اهلل ل تقع حتت هذا 
الأفكار التي تقع يف نطاق العلوم التجريبية، اأو تلك التي ُينتظر منها على الأقل اأن توؤثر يف �سالت 
الإن�سان الجتماعية بطريقة ملمو�سة(، فاإن العقل الأوربي مييل بداءة اإىل اإ�سقاط »اهلل« من دائرة 

اعتباراته«. �س 37.
والن�سر،  والطباعة  لل�سحافة  العربية  ال�سركة  )دم�سق:  الأخالقية،  القيمة  العوا،  عادل    -2

1385ه�1965م(، �س 36.
3- امل�سدر ال�سابق، �س 38.
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بالتهديد يف كيانها املادي والروحي  الب�سرية باتت ت�سعر  اأن  هذا الحتمال 
النفو�س، وب�سبب الفجوة  التقني على  التقدم  ب�سبب ال�سغط الذي ميار�سه 
التي اأحدثها هذا التقدم يف التوازنات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، 

ويف ال�سحة النف�سية لالأفراد واجلماعات! 

الداعية  القيادات  اأن  اأي�سا  ال��دور  هذا  ا�ستعادة  اأهمية  من  يزيد  ومما 
قد  الع�سرين(  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  )خ��الل  والنه�سة  لالإ�سالح 
والتجديد كمحمد عبده  الإ�سالح  رواد  به، مقارنة مع  الهتمام  غفلت عن 
وال�سيا�سية  العقلية  اجلوانب  على  جهودها  مكثفة  الأفغاين،  الدين  وجمال 
والتكنولوجية، ظنا منها اأن التمكن من تلك الأمور، وامتالك نا�سيتها، كفيل 
بتحقيق النه�سة املن�سودة! وهو اأمر اأقل ما يقال عنه اإن الوقائع التاريخية 

قد بينت �سعفه. 

ولعل اأكرب دليل على ذلك؛ اأن الغرب الذي يقود العامل كله يف تلك النواحي 
يعاين اأزمة روحية عميقة، وخواء نف�سيا كبريا، وهو ما ينعك�س يف اهتمامه 
املتزايد باأ�سعار جالل الدين الرومي، ومذاهب الروحية احلديثة، والظواهر 
اإىل  اأ�سف  اإلخ.  بعد(..  عن  كالتوا�سل  للعادة  )اخلارقة  البارا�سيكولوجية 
التقنيات  اأعلى  بالفعل  حازت  قد  العربية  جمتمعاتنا  بع�س  اأن  اأي�سا  ذلك 
الطبيعية  والرثوات  الهائلة،  املادية  الإمكانات  من  الكثري  ولديها  احلديثة، 
ال�سامل:  »النه�سة« مبعناها  البعد عن  اأنها ل تزال بعيدة كل  اإل  املرتاكمة، 

نه�سة العقل والروح معا.

فاإىل اأي مدى ميكننا اأن ن�سل يف �سياق درا�ستنا للقيم الروحية يف الإ�سالم 
من خالل منوذج ال�سعائر والعبادات، اإىل نتائج مهمة تف�سي اإىل اكت�ساف 
العبادات  واأع��ط��اف  ت�ساعيف  �سمن  والعملية  الروحية  الآث���ار  منظومة 

الدينية؟! هذا ما ناأمل بلوغه، والك�سف عنه، يف الف�سول التالية.
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مقدمتها:  يف  الفريدة،  املزايا  من  مبجموعة  الإ�سالم  يف  العبادة  تتميز 
�سموليتها، حيث اأ�سبغ الإ�سالم على جميع اأعمال الإن�سان – تقريبا- �سفة 
العبادة، �سريطة اإخال�س النية للموىل عز وجل واتباع ال�سنة. ولعّل من اأبرز 
وتعاىل  �سبحانه  قاله  ما  تام  بو�سوح  املعنى  تبني هذا  التي  القراآنية  الآيات 

يف معر�س حديثه عن املجاهدين يف �سبيله: {ک  ک    ک  ک  
ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ  
ہھ   ہ   ہ      ہ    ۀ        ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ    ۆ  

ې}.)التوبة: 121-120(

اخل�سوع  اإظهار  يخرج عن  ل  فاإنه  للعبادة؛  العام  باملعنى  يتعلق  فيما  اأما 
عنه  يغفل  اأن  يجوز  ل  اأ�سا�سيًّا  معنًى  تت�سمن  كما  وجل،  عز  هلل  واخل�سوع 
�سّرعها،  ال��ذي  ب��اهلل  الإمي���ان  بعد  تاأتي  ممار�ستها  اأّن  وه��و:  األ  امل��وؤم��ن، 
وبر�سوله الذي بلغها وبنّي تفا�سيلها، واأّن القيام بها تنفيٌذ لأمر اهلل ور�سوله 
بالدين  وال�سعرية،  بال�سريعة  والعبادة،  بالعقيدة  اهلل  عند  الذي جاءنا من 

واملعاملة: {يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث مث    
ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس}.)الكهف: 110(   

اأول: العبادة مفهوما .. وغاية.

تعّبد  يقال:  واخل�سوع.  الذل  العبودية  فاأ�سل  الطاعة،  لغة:  العبادة  تعني 
فالٌن لفالن، اإذا تذّلل له. فكلُّ خ�سوع لي�س فوقه خ�سوع فْهَو عبادة، طاعة 
التذلل واخل�سوع فهي  اأو غري طاعة. وكلُّ طاعٍة هلل من جهة  للمعبود  كان 
عم:  عبادة. فالعبادُة نوٌع من اخل�سوع ل ي�ْستحُقُه اإل املُنعم باأعلى اأجنا�س النِّ
كاحلَياة، والفْهم، وال�ّسمع، والب�سر. والتعبيُد: التذليل. ُيقال: طريٌق ُمَعّبٌد، 



58

ك، تفرق بني املعاين بح�سب ال�ستقاق.  اأي مُمهٌد للم�سي عليه. والتعبُّد: التن�سُّ
والعبادة واخل�سوع والتذلل وال�ستكانة قرائب يف املعاين.)1(   

واإىل جوار املعنى الأ�سلّي للعبادة يف اللغة – وهو غايُة الطاعة واخل�سوع-؛ 
ُيرِبُز ابُن تْيِميَة معًنى اآخر ل تتحقُق العبادة اإل به، األ وهو »احلب«! حيث يقول 
يف ر�سالة »العبودية« ما ن�سه: »والّدين يت�سمُن معَنى اخل�سوع والُذل. ُيقال: 
يعُبُد اهلل  اأي:  وَيديُن هلل،  اهلَل،  َيديُن  وُيقال:   . َفذلَّ اأْذَللُتُه  اأي  َفَدان،  ِدْنُتُه، 
والعبادُة  له.  واخل�سوُع  فديُن اهلل: عبادُتُه، وطاعُتُه،  له.  ويخ�سُع  وُيطيعُه، 
اأْتُه  َوطَّ قد  ُمَذلَّاًل  كان  اإذا  ٌد،  ُمَعبَّ طريٌق  ُيقاُل:  ا.  اأي�سً لُّ  ال��ذُّ معناها:  ُل  اأ�سْ
لِّ ومعنى احلبِّ )معا(،  الأقدام. لكّن العبادة املاأموَر بها، تت�سّمُن معَنى الذُّ
لِّ هلل تعاىل، بغايِة املحبِة له. فاإّن اآخَر مراتَب احُلبِّ  ُن غاية الذُّ فهي تت�سمَّ
ملحبوبِه.  ُد  املعبَّ )هو(  ُم:  فاملُتيَّ اهلل،  عْبُد  اأّي  اهلِل،  َتْيُم  ُيقاُل:   ... التَّتيُّْم  هو 
ِه له )كحال ال�سطرار( ل يكوُن عابًدا له، ولو  ُبْغ�سِ وَمن خ�سَع لإن�سان مع 
قوله هذا  تابعه يف  وقد  له«.)2(  عابًدا  يكن  لُه، مل  ْع  يْخ�سَ ومْل  اأحبَّ �سيًئا 
تلميذه ابن القيم حيث قال: »فاأ�سلُّ العبادة حَمبُة اهلل، بل اإفراُدُه باملحّبة، 
واأْن يكوَن احلبُّ كلُه هلل، فال ُيِحبُّ معُه �سواه، واإمنا ُيِحبُّ لأجلِه وفيه... واإذا 
اأمرِه  باتباع  تتحقُق  اإمنا  َها؛ فهي  و�ِسرِّ لُه هي حقيقُة عبوديتِه  املحبُة  كانت 

واجتناِب نهيه«.)3( 

اآخرين  اأ�سلني  الأ�سل،  اإىل جانب هذا  العبادة ت�سم،  اأّن مراتب  والواقع 
بالد  اإىل  القلوب  يحدو  »حاٍد  عبارة عن:  هو  الذي  والرجاء  اخلوُف،  هما: 
ُب لها ال�سري. وقيل: هو ال�ستب�ساُر  املحبوب )وهو اهلل والدار الآخرة( ويطيِّ

1-  انظر ابن �سيده، كتاب املخ�س�س، الطبعة الأوىل، )القاهرة: املطبعة الكربى الأمريية، 1320ه�(، 
ال�سفر الثالث ع�سر، �س 96.

2-  ابن تيمية، العبودية، قراأها وعلق عليها وخرج اأحاديثها: اأبو عبداهلل حممد بن �سعيد بن ر�سالن، 
)الإ�سكندرية: دار الإميان للطباعة والن�سر والتوزيع، 2003م(، �س 15-14.

3-  ابن قيم اجلوزية، مدارج ال�سالكني يف منازل »اإّياك نعبد واإّياك ن�ستعني«، �سبط وحتقيق: ر�سوان 
جامع ر�سوان، الطبعة الأوىل، )القاهرة: موؤ�س�سة املختار للن�سر والتوزيع، 1422ه�- 2001م(، 97/1.
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بجود وف�سل الرب تبارك وتعاىل، والرتياُح ملطالعة كرمه �سبحانه. وعالمة 
�سحة الرجاء: ح�سُن الطاعة، والنظر اإىل �سعة رحمته تعاىل«.)1( 

ا�ستويا  اإذا  الطائر  الرجاَء كجناحْي  تعاىل، فيالزم  اأما اخلوُف من اهلل 
وهو  وبني ذلك،  بينه  اأحدهما حيل  اختل  واإذا  ويطري،  يتحرك  اأن  ا�ستطاع 

ق��ال: {ې  ې     ې  ى   امل��وىل عز وجل حني  عنه  ما عرب 
ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ۈئ  ېئ          ېئ}.)الإ�سراء: 57( حيث ا�ستملت الآية على درجات الإميان 
الثالث التي ل يقوم بناوؤُه اإل عليها، وهي: احلب، واخلوف، والرجاء. فابتغاُء 
الو�سيلة اإليه يعني: طلُب القرب منه �سبحانه بالطاعة والعبادة. كما ا�ستملت 

ېئ   ۈئ   ۈئ    } والرجاء:  اخلوف  عاملي  على  اأي�سا  احلجر  �سورة  اآيتا 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی})احلجر: 50-49( 
اأقم عبادي بني اخلوف والرجاء لي�سَح لهم �سبيُل ال�ستقامِة يف  ومعناها: 
الإميان؛ فاإنه َمن غلَب عليه رجاوؤُه عّطله، وَمن غلب عليه خوفه اأقنطه.)2( 
{ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     

ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ}.)يو�سف: 87( 

لكّن الإمام حُمّمد عبده يرى اأّن الذي مُييز العبادة عن غريها من خمتلف 
درجة  لي�س هو  الأخ��رى،  النقياد  و�سروب  التذلل  واأمن��اط  األ��وان اخل�سوع 
اأق�سى  هي  العبادة  ي��رون  الذين  اللغويون  يقول  كما   - واخل�سوع  الطاعة 
بالنظر  يكوُن  ذلك  تو�سيح  يف  العمدة  واإمن��ا  واخل�سوع-  الطاعة  درج��ات 

1-  امل�سدر ال�سابق، 457/2. وبح�سب ما قاله الهروي يف منازل ال�سائرين؛ فاإن الرجاء على ثالث 
درجات: الدرجة الأوىل رجاء يبعث العامل على الجتهاد، ويلد التلذذ باخلدمة ويوقظ �سماحة الطباع 
برتك املناهي. الدرجة الثانية: رجاء اأرباب الريا�سيات: اأن يبلغوا موقفا ت�سفو فيه هممهم: برف�س 
امللذوذات، ولزوم �سروط العلم، وا�ستيفاء حدود احلمية. الدرجة الثالثة: رجاء اأرباب القلوب: وهو 
رجاء لقاء اخلالق الباعث على ال�ستياق املبغ�س املنغ�س للعي�س، املزهد يف اخللق«. قارن ب�سرح ابن 

القيم للدرجات الثالثة يف، مدارج ال�سالكني، 474-471/1.  
2-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، 72. 
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اإىل من�ساأ هذا اخل�سوع، فاإْن كان من�سوؤُه و�سببُه اأمًرا ظاهًرا كاملُلِك والقوِة 
واأنه  املعبود  بعظمة  الإق��راُر  من�سوؤُه  كان  واإْن  عبادة،  ُي�سمى  فال  ونحوهما، 
اأْن ُيطلق  ميتلك قدًرة تعلو على قوى الإدراك واحل�س معا، فذلك ما ي�سُح 

عليه لفظ »العبادة«.  

ن�ستعني«)1(:         واإي��اك  نعبد  »اإي��اك  تعاىل:  قوله  تف�سري  يف  الإم��ام  ويت�ساءل 
عبارة  كل  وما  اخل�سوع.  غاية  مع  الطاعة  هي  يقولون:  العبادة؟  هي  »ما 
متثل املعنى متام التمثيل، وجتليه لالأفهام وا�سحا ل يقبل التاأويل، فكثريا 
ما يف�سرون ال�سيء ببع�س لوازمه، ويعرفون احلقيقة بر�سومها، بل يكتفون 
واإننا   ... معناها،  من  يقرب  مبا  الكلمة  ويبينون  اللفظي  بالتعريف  اأحيانا 
اإذا تتبعنا اآي القراآن واأ�ساليب اللغة وا�ستعمال العرب ل� »َعَبَد« وما مياثلها 
هذه  من  �سيء  ل  اأن��ه  جند   ، وذلَّ واأط��اَع  وخَنَع  َع  كخ�سَ املعنى  يف  ويقاربها 
لفظ  اإن  قالوا:  ولذلك  موقعها!  ويقع  حملها  ويحل  »َعَبَد«  ي�ساهي  الألفاظ 
»العباد« ماأخوذ من العبادة، فتكرث اإ�سافته اإىل اهلل تعاىل، ولفظ »العبيد« 
الرق،  مبعنى  العبودية  من  ماأخوذ  لأنه  تعاىل،  اهلل  غري  اإىل  اإ�سافته  تكرث 
اإّن  العلماء:  والعبودية بذلك املعنى. ومن هنا قال بع�س  العبادة  وفرق بني 

العبادة ل تكون يف اللغة اإل هلل تعاىل، ولكن ا�ستعمال القراآن يخالفه«.

غلوا  له  واخل�سوع  مع�سوقه  تعظيم  يف  العا�سق  »يغلو  املثال:  �سبيل  فعلى 
كبريا حتى يفنى هواه وتذوب اإرادته يف اإرادته، ومع ذلك ل ُي�سمى خ�سوعه 
وامللوك  الروؤ�ساء  تعظيم  يف  النا�س  من  كثري  ويبالغ  باحلقيقة،  عبادة  هذا 
من  ت��راه  م��ال  مر�ساتهم  وحتريهم  لهم  خ�سوعهم  من  ف��رتى  والأم����راء، 
املتحنثني القانتني، ف�سال عن �سائر العابدين، ومل يكن العرب ي�سمون �سيئا 

من هذا اخل�سوع عبادة. فما هي العبادة اإذن؟! 
ال�سحيحة،  الأ�ساليب  »ت��دل  بالقول:  ه��ذا  ت�ساوؤله  على  الإم���ام  يجيب 

1-  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 33/4.
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بالغ حّد  العبادة �سرٌب من اخل�سوع  اأّن  ال�سراح على  العربي  وال�ستعمال 
من�ساأها،  يعرف  ل  للمعبود،  عظًمة  القلب  ا�ست�سعار  عن  نا�سىٌء  النهاية، 
منها  يعرفه  ما  وق�سارى  وماهيتها،  كنهها،  يدرك  ل  له  ب�سلطة  واعتقاده 
مللك  الذل  اأق�سى  اإىل  ينتهي  فَمن  اإدراك��ه،  فوق  ولكنها  به  حميطة  اأنها 
الذل  �سبب  دام  ما  اأقدامه،  قّبل موطئ  واإن  عبده،  اإنه  يقال  ل  امللوك  من 
واخل�سوع معروفا وهو اخلوف من ظلمه املعهود اأو الرجاء بكرمه املحدود، 
اللهم اإل بالن�سبة للذين يعتقدون اأن املُْلك قوة غيبية �سماوية اأُفي�سْت على 
 ... الدنيا،  اأهل  �سائر  على  لال�ستعالء  واختارتهم  الأعلى،  املالأ  من  امللوك 
فاتخذوا  والإحل��اد،  الكفر  اإىل  العتقاد  بهم هذا  انتهى  الذين  وه��وؤلء هم 

امللوك اآلهة واأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية )من دون اهلل(«.
وينتهي الإمام اإىل تقرير اأّن لكّل عبادة من العبادات ال�سحيحة »اأثرا يف 
ذلك  على  يكون  اإمنا  الأثر  و)اأّن(  نف�سه،  وتهذيب  بها  القائم  اأخالق  تقومي 
الروح وال�سعور الذي قلنا اإنه من�ساأ التعظيم واخل�سوع، فاإذا ُوجدْت �سورة 
العبادة خالية من هذا املعنى مل تكن عبادة )على احلقيقة(، كما اأّن �سورة 

الإن�سان ومتثاله لي�س اإن�سانا«)1(

ولي�س  اإقامتها  املطلوب  ال�سالة  بعبادة  لذلك  مثال  الإمام  وي�سرب   .34/4 ال�سابق،  امل�سدر    -1
جمرد التيان بها، وما يرتبط بذلك من بيان غايتها على نحو ما قال �سبحانه: {ۉ ې 
ال�سالة  ياأتون ب�سورة  الذين  ې ې ې    ى} )العنكبوت:45(، كما توعد �سبحانه 
من احلركات والألفاظ مع ال�سهو عن معنى العبادة و�سرها فيه، املوؤدي اإىل غايتها بقوله �سبحانه: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  {ڃ 
ڌ})املاعون: 4-7( ف�سماهم م�سلني لأنهم اأتوا ب�سورة ال�سالة وو�سفهم بال�سهو عن ال�سالة 
احلقيقية التي هي: توجه القلب اإىل اهلل تعاىل املذكر بخ�سيته، وامل�سعر للقلوب بعظيم �سلطانه، ثم 
و�سفهم باأثر هذا ال�سهو، وهو: الرياء ومنع املاعون. والرياء �سربان: رياء النفاق... ورياء العادة، وهو 
العمل بحكمها من غري مالحظة معنى العمل و�سره وفائدته ومالحظة من يعمل له ويتقرب اإليه به. 
وهو ما عليه اأكرث النا�س فاإّن �سالة اأحدهم يف طور الر�سد والعقل هي عني ما كان يحاكي به اأباه يف 
طور الطفولة عندما يراه ي�سلي ي�ستمر على ذلك بحكم العادة من غري فهم ول عقل ولي�س هلل �سيء 
يف هذه ال�سالة: وقد ورد يف اأحاديث كثرية اأّن َمن مل تنهه �سالته عن الفح�ساء واملنكر مل يزدد من 

اهلل اإل بعدا، واأّن �سالته ُتّلُف كما ُيّلُف الثوب البايل وُي�سرب بها وجُهه. 
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ال�ستعمال  اإىل  ا�ستنادا  الآخ��ر-  هو  في�سري  امل���ودودي؛  الأعلى  اأب��و  اأم��ا 
هو:  الأ�سا�سّي  العبادة  مفهوم  اأّن  اإىل  »ع.ب.د«-،  مادة  على  الغالب  اللغوي 
اأْن ُيذِعَن املرُء لعالِء اأحٍد وغلبته، ثم ينزل له عن حريته وا�ستقالله، ويرتك 
اإزاءه كل املقاومة والع�سيان وينقاد له انقيادا. وهذه هي حقيقة »العبدية« 
�سماعه  ملجرد  العربي  ذهن  يف  يتمثل  ما  اأول  اأن  ذلك  ومن  و»العبودية«، 
كلمة »العبد« و»العبادة« هو ت�سور العبدية والعبودية. ومبا اأن وظيفة العبد 
)وجوب(  ت�سور  يتبعه  فحتما  اأوام��ره،  وامتثال  �سيده  اإطاعة  هي  احلقيقية 

الإطاعة«.)1( 

عن  عبارة  هما  والتن�سك،  التاأله  اأّن  امل��ودوديُّ  يو�سح  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
حالٍة ُتطلق على العبد الذي مل يقف به الأمر على اأْن يكون قد اأ�سلم نف�سه 
بعلو  بعالئه معرتفا  كان مع ذلك معتقًدا  بل  وتذلل فح�سب،  ل�سيده طاعة 
�ساأنه، وكان قلبه مفعما بعواطف المتنان على ِنَعمه واأياديه. ومن ثم، يبالغ 
�سعائر  اأداء  اآلئ��ه، ويف  ال�سكر على  اإب��داء  ويتفن يف  وتعظيمه،  يف متجيده 
»العبدية« له. فهذا املعنى ل ين�سم اإىل معاين »العبدية« الأوىل، اإل اإذا كان 

ُع معه قلبه اأي�سا.)2(  ُع ل�سيده راأ�َسُه فح�سب، بل ُيخ�سِ العبد ل ُيخ�سِ

عبودية  واأّن  العبادة،  اأ�سُل  هو  الكلّي  واخل�سوع  الإذع��ان  اأّن  يعني  وذلك 
»العبودية«  َد من  املُتعبِّ تنقل  لأّنها  اأ�ْسمى منزلًة من عبودية اجلوارح  القلب 
»التاأُله«  اإىل  ثم  وباطنا،  ظاهًرا  العبادة  يف  املبالغة  مبعنى  »التن�سك«،  اإىل 
ُب اإيّل بالنوافل  وهنالك ينطبق عليه قول املوىل �سبحانه: »ل يزاُل عبدي يتقرَّ
ُر به  حتى اأُحبه، فاإذا اأحببته كنُت �َسْمَعُه الذي ي�ْسَمُع به وب�سَرُه الذي ُيْب�سِ

ويدُه التي يبِط�ُس بها...«.)3(

تعريب  الدين،  العبادة-  الرب-  الإله-  القراآن:  يف  الأربعة  امل�سطلحات  املودودي،  الأعلى  اأبو    -1
حممد كاظم �سباق، )الكويت: الدار الكويتية للطباعة والن�سر والتوزيع، 1955م(، �س97.

2-  امل�سدر ال�سابق، 97.
3-  البخاري: 6502.
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اإًذا ا�سم جامع لكل ما يحبه اهلل وير�ساه من الأقوال والأعمال  العبادة 
الباطنة والظاهرة؛ وذلك بحكم كونها الغاية املر�سية له، والتي خلق اخللق من 
اأجلها، قال تعاىل: {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ})الذاريات:56(، 

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   {ڄ   تعاىل:  قال  الر�سل،  جميع  اأر�سل  وبها 
املعنى  فاإن  ثم؛  چ  چ  چ   چ  ڇ}.)النحل:36( ومن 
املحدد الذي طلبه جميع الر�سل من اأقوامهم ل يخرج عن عبادة اهلل بهذا 

املعنى الدقيق الذي يعد قاعدة الت�سور الإ�سالمي.

النداء الأول يف كل ر�سالة  العبادة هي  اإن  القول  ويف كل الأح��وال؛ ميكن 
وعلى ل�سان كل نبي: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   
ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ})الأنبياء: 25(، وبذلك و�سف مالئكته واأنبياءه، ، 

ونعت �سفوة خلقه بالعبودية له ،كما نعت بها اأكمل خلقه ¤.

فالّدين كله داخل يف العبادة، يقال: دنته فَداَن اأي ذللته فذل، ويقال: يدين 
هلل ويدين اهلل اأي يعبد اهلل ويطيعه ويخ�سع له. وعلى ذلك؛ فالعبادة املاأمور 

بها تت�سمن غاية الذل هلل بغاية املحبة هلل.)1(
بالن�سبة ل�سالت  ولي�ست كذلك  ال�سلة باهلل �سلة عبودية،  ولذلك كانت 
ب�سريتهم  واقتداء  بهديهم  اهتداء  �سلة  بالأنبياء  ف�سلته  الأخرى:  الإن�سان 
�سلته  اأن  حني  على  واأخ��الق��ه��م،  لأ�سخا�سهم  وحمبة  لتعاليمهم  وطاعة 

ڇ   چ   چ  {چ   �سلة:  كل  على  تربو  التي  العليا  ال�سلة  هي  بخالقه 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  ڇ   ڇ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  ڎ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   

ڱ}.)التوبة: 24( 

1-  قراعة، الأخالق يف الإ�سالم، 293.
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»نهاية  ال��رازي-)1( عبارة عن:  الدين  يوؤكد فخر  فيما  العبادة -  اأن  كما 
التعظيم، وهي ل تليق اإل مبن �سدر عنه غاية الإنعام، واأعظم وجوه الإنعام: 

{ہ   تعاىل:  بقوله  الإ�سارة  واإليها  النتفاع.  من  املُْكنة  تفيد  التي  احلياة 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے})مرمي: 9(، وقوله: {ٴۇ  ۋ  

ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
ائ}.)البقرة: 28( وعليه فاإّن »اأقل القليل من العبادة يكرب عن اأن 
ي�ستحقه اإل من كان له اأعلى جن�سا من النعمة، األ وهو اهلل �سبحانه، فلذلك 

ل ي�ستحق العبادة اإل اهلل«.)2(   
وكيان  جهة،  من  واحلياة  الدين  اإذن  الإ�سالم  يف  العبادة  معنى  يت�سمن 
تيمية  ابن  دفع  ما  ولعل ذلك هو  اأخ��رى.  وباطنه من جهة  الإن�سان ظاهره 
األ��وان  من  عليها  زاد  ما  املفرو�سة-  ال�سعائر  جانب  اإىل   – ي�سمنها  لأن 
اإن�سانية  وف�سائل  اأخالق  ومن  وا�ستغفار،  وتالوة  ذكر  من  التطوعي  التعبد 
الأرح��ام،  و�سلة  الوالدين،  وبر  الأمانة،  واأداء  احلديث،  ك�سدق  جامعة: 
والوفاء بالعهود، والإح�سان للجار واليتيم وامل�سكني وابن ال�سبيل، واململوك 
من الآدميني، والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، واأمثال ذلك من �سروب 
العبادة امل�سهورة، ومن اأخالق ربانية عالية: كحب اهلل ور�سوله وخ�سية اهلل 
والإنابة اإليه، واإخال�س الدين له، وال�سرب حلكمه، وال�سكر لنعمه، والر�سا 

بق�سائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، واخلوف من عذابه،...اإلخ.)3(

لأن  ال�سالكني  م��دارج  يف  القيم  ابن  تلميذه  دفع  ما  هو  اأي�سا  ذلك  ولعل 
منها يف  واحلوا�س  واجلوارح  والل�سان  القلب  العبودية وحظ  ل مراتب  يف�سِّ
خم�سني مرتبة موزعة عليها، موؤكدا اأن رحى العبودية تدور على خم�س ع�سرة 

1-  فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب امل�ستهر بالتف�سري الكبري، )م�سر: املطبعة العامرة 
بال�سرقية، 1308ه�- 1890م(، 132/1. 

2-  ابن �سيده، املخ�س�س، 96/13.
3-  ابن تيمة، العبودية، 8.



65

قاعدة، َمن كّملها فقد كّمل مراتب العبودية »وبيانها: اأّن العبودية منق�سمة 
القلب، والل�سان، واجلوارح، وعلى كل منها عبودية تخ�سه. والأحكام  على 
التي للعبودية خم�سة: واجب، وم�ستحب، وحرام، ومكروه، ومباح. وهي لكل 

واحد من القلب والل�سان واجلوارح«.)1( 

ذك��ره  ���س��ب��ق  م��ا  ج��م��ي��ع  اإىل  ���س��اف  اأ ت��ي��م��ي��ة  اب��ن  اأن  م���ر  الأ وواق���ع 
وهما:  كله،  لذلك  ال�سياج  مبثابة  كبريتني  فري�ستني  بالأحرى  و  اأ ف�سيلتني 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجهاد الكفار واملنافقني يف �سبيل اهلل.)2( 
على اأنه ينحو يف موا�سع اأخرى من موؤلفاته اإىل عدم ح�سر اجلهاد يف معناه 
الع�سكري، اأو اجلهاد الأ�سغر، واإمنا يعرب به عن معنى »اجلهاد الأكرب« تبعا 
حلديث ر�سول اهلل ¤ الذي قال فيه: »رجعنا من اجلهاد الأ�سغر )القتال( 

اإىل اجلهاد الأكرب )جهاد النف�س(«.)3( 

اإذ يت�سع معنى اجلهاد يف الإ�سالم لي�ستمل على اأنواع،اأو اأبعاد، اأو جبهات 
اأربع هي:

اأول: جهاد اأو مقاومة املحتل الغا�سم الذي يبداأ بالعدوان.
ثانيا: نهي احلاكم اجلائر، وال�ستالب املطلق لالأنظمة ال�سمولية.

ثالثا: مقاومة كّل تقليد من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل التبعية العمياء لالآبائية.

1-  انظر تف�سيل هذه القواعد اخلم�س ع�سرة يف مدارج ال�سالكني،113-104/2.
2-  العبودية، 31. ويف ارتباط معاين العبادة والتوبة واحلمد وال�سياحة والأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، يقول ابن عطاء اهلل احلنبلي يف تف�سريه الآية 112 من �سورة التوبة {ٱ ٻ 
ٻ ٻ...}، : اعلم اأنه »ل ت�سح العبادة اإل بالتوبة، ول التوبة اإل باحلمد على 
والريا�سة،  ال�سياحة  مبداومة  اإل  )اأي�سا(  التوبة  ت�سح  ول  التوبة،  طريق  طلب  من  له  وفقت  ما 
باملعروف  بالأمر  اإل  كله  ي�سح هذا  ول  وال�سجود؛  الركوع  اإل مبداومة  واملقدمات  املقامات  هذه  ول 
فاملوؤمن من  وباطنا.  اإل بحفظ احلدود ظاهرا  املنكر، ول ي�سح �سيء مما تقدم ذكره  والنهي عن 
تكون هذه �سفته، لأن اهلل يقول: »وب�سر املوؤمنني« الذين هم بهذه ال�سفة«. انظر، تف�سري اأبي العبا�س 

بن عطاء، �س 56-55. 
3-  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 197/11. 
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ال�سريف  احل��دي��ث  يف  عنها  املعرب  النف�س،  م��ق��اوم��ة/جم��اه��دة  راب��ع��ا: 
ب��»اجلهاد الأكرب«.  

العبودية حتى  الأربعة مبفهوم  الأبعاد  نربط هذه  اأن  �سنحاول  يلي  وفيما 
تت�سح لنا ال�سورة اأكرث فاأكرث، ونحيط علما مبدى �سموليتها ملختلف منا�سط 

الدين واحلياة كافة:

فعلى ال�سعيد الأول - اجلهاد الأ�سغر )القتال(- نالحظ اأّن الإ�سالم ياأمر 
امل�سلمني باأن ياأخذوا بامل�ساملة العامة مع كل الفئات امل�ساملة، من كل النا�س 
باأ�سباب العدل،  الذين يختلفون معهم فى املعتقد، وذلك من طريق الأخذ 

اإليهم، م�سداقا لقوله تعاىل: {ڃ  چ      چ  چ   يف معاملتهم وبالإح�سان 
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  
بالقتل  والعدوان  البغي  الذين ميار�سون  اأما  ڑ  ک})املمتحنة: 8( 
اآخر، يك�سف عنه املوىل عز وجل  والت�سريد وم�ساعدة الأعداء، فلهم و�سع 

ڱ   ڳ  ڳ      ڳ   گ   ڳ   گ   ک   گ  گ   {ک   يقول:  حني 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ}.)املمتحنة: 9(

طال  اأن  بعد  اإل  امل�سلمني  على  يفر�س  مل  اجلهاد  اأّن  ذل��ك  من  ونفهم 
ٱ  ٻ   الآية الكرمية: {  الإيذاء من جانب امل�سركني، فنزلت  اأمد  بهم 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ        ٿ   ٺ        ٺ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڌ         ڌ   ڍ  ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

ک  ک  کگ   گ  گ  گر}.)احلج39 -41(    

املو�سوعية   باأ�سبابه  مرتبط  اجلهاد  من  النوع   هذا  اأن  على  يدل  وه��ذا 
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اخلا�سة، املتمثلة يف حرابة الآخر للم�سلمني  ومبادرتهم بالقتال .

احلاكم  نهي  به  واأعني  الثاين،  بال�سعيد  العبادة  لرتباط  بالن�سبة  اأما 
اجلائر وال�ستالب املطلق لالأنظمة ال�سمولية، فيكفي للتدليل على ذلك اأّن 
بالتوقف عن  اآياته  من  مو�سع  اأكرث من  عبادة اهلل يف  قرن  الكرمي  القراآن 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   {ڄ   تعاىل:  فقال  الطاغوت  عبادة 
چ  چ   چ  َڇ}.)النحل: 36( ويكفي للتدليل اأي�سا ما قاله 
¤ يف حديثه ال�سريف: »اأف�سل اجلهاد كلمة عدل عند �سلطان  ر�سول اهلل 
جائر«)1( وقوله »اأف�سل ال�سهداء حمزة ورجل قام اإىل اإمام جائر فاأمره ونهاه 

فقتله )ب�سبب ذلك(«.)2(

وفيما يتعلق بارتباط العبادة بامل�ستوى الثالث - مقاومة كل تقليد من �ساأنه 
اأن يوؤدي اإىل التبعية العمياء لالآبائية- فيكفي للتدليل على ذلك اأّن القراآن 
الكرمي قد ا�ستند يف دعوته الكفار وامل�سركني اإىل الإ�سالم على هدم منظومة 
التبعية العمياء والدعوة اإىل التحرر من قيود التقليد، ووطد لهذا املبداأ الذي 
اأ�سا�سية لبناء املوؤ�س�سات احلياتية مببادئه و�سلوكياته القائمة  يعترب ركيزة 
النزعة  وقيم  للكون،  الكلية  النظرة  ومبادئ  واملنطق،  العقل  معيار  على 
احلوار  اعتماد  يف  مطلقا  �سرر  ل  اأن��ه  اأي�سا؛  اأك��د  كما  التحررية،  الذاتية 
و�سيلة يف اأكرث الأمور الفكرية تعقيًدا، لأنه اأراد اأن يفتح الطريق اأمام العقول 
اإىل  تقليد يوؤدي  التي تنفي كل  املعرفة اجلازمة  الأدلة على  لتقرر  الواعية، 

التبعية: {ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     

1-  الألباين، �سحيح �سن ابن ماجه، الطبعة الأوىل، )مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 1407 ه�(، 
�س 3256. عن اأبي �سعيد اخلدري. وانظر بالألباين، �سحيح �سن اأبي داود، الطبعة الأوىل، )مكتب 

الرتبية العربي لدول اخلليج، 1409ه�(، �س 4344.
دون  املعرفة،  دار  )بريوت:  الكبائر،  اقرتاف  عن  الزواجر  الهيتمي،  املكي  حجر  بن  اأحمد    -2

.170/2 تاريخ(، 



68

ۆ  ۈ  ۈ             ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ}.)الأنبياء: 54-51(  

بالعبادة  النف�س،  مقاومة  الرابع،  امل�ستوى  بارتباط  يتعلق  فيما  واأخ��ريا 
فيكفي للتدليل عليه اأن ر�سول اهلل ¤ �سماه »اجلهاد الأكرب« وهو املق�سود 
ولي�س  اجل��ه��اد«)1(  �سنامه  »وذروة  اآخ��ر:  مو�سع  يف  الإ�سالم  عن  بقوله 
كما يفهمه كثري من امل�سلمني اليوم باأنه القتال، واإل: فكيف يكون »اجلهاد 
الأ�سغر« اأعلى مرتبة من »اجلهاد الأكرب« بل وذروة �سنام الإ�سالم؟! خا�سة 
واأّن الق�سد من الدين –فيما يوؤكد الأ�ستاذ الأكرب ال�سيخ حممود �سلتوت- 
والطاعة،  المتثال  روح  وظهور  القلب،  وتطهري  النف�س،  تزكية  اإل  »لي�س 
وا�ست�سعار عظمة اهلل، واإقرار اخلري وال�سالح يف الأر�س على اأ�سا�س قوي 

متني من ربط الإن�سان بخالقه«)2(.

على اأّن تلك الرتباطات تدفعنا اإىل اإثارة ت�ساوؤل من نوع اآخر، وهو: اإذا كان 
لكل �سيٍء حقيقة؛ فما حقيقة العبادة اإذن؟ هل هي تلك ال�سعائر املفرو�سة 
اآخر يكُمُن وراَء ذلك واأعظم  اأّنها �سيٌء  اأم  من �سالة وزكاة و�سيام وحج؟ 
اآخر وراء ذلك واأبعد منه؛ »فالفرائ�س وال�سعائر  اإّنها بال�سك �سيء  منه؟! 
التعبدية ج�سد حياته ال�سعائر الروحية، وال�سعائر الروحية �سورة حقيقتها، 
حده،  عند  ووقوف  لأم��ره،  وامتثال  له  وخ�سوع  جالله،  جّل  للمعبود  التذلل 

وال�سعائر التعبدية مظهر، وباطنه توحيد املعبود جّل وعال«.)3( 

ولعل ذلك يف�سر – يف ناحية من النواحي- �سمولية العبادة يف الإ�سالم؛ 
ة واأّن حماولة الو�سول اإىل الغايات من العبادات ميُثل بحّد ذاته جزًءا  خا�سً

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       {ڈ   تعاىل:  يقول  العبادة،  من 
1- الرتمذي، اجلامع ال�سحيح )�سن الرتمذي(، حتقيق اأحمد حممد �ساكر، )بريوت: دار الكتب 

العلمية، دون تاريخ(، �س 2616.
2-  حممود �سلتوت، من توجيهات الإ�سالم ، تقدمي: حممد البهي، الطبعة الثانية، )القاهرة: الهيئة 

العامة لق�سور الثقافة، 2010(، �س 18.
3-  اخلطيب، العبادة يف الإ�سالم، 29.
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ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   ک      ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ})اآل عمران: 190-191(، ويكفي اأن الر�سول ¤ 

قد عّقب على هذه الآية بالقول: »ويل ملن قراأها ثم مل يتدبرها«.)1( 

وهذا الأمر - اأعني اجلهاد الأكرب، اأو تزكية النف�س- ف�سال عن ارتباطه 
احلكمة  وهما:  األ  اآخرين؛  باأمرين  يرتبط  فهو  الأوىل،  بالدرجة  بالعبادة 
يقول  اأوليائه«.)2(  قلوب  بها  يقوي  اهلل  »جند من جنود  فاحلكمة  واحلرية. 
تعاىل {ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉ})املدثر: 31( ومن ثم؛ فبمقدور املرء اأن 
يطمح اإىل اأن يكون من جند اهلل، وذلك باأن »ي�سعى باأق�سى ما يف طاقته من 
جهد يف �سبيل بلوغ هذه الغاية ال�سامية، لكن اهلل وحده يعلم جنوده، اإن لكل 
اإن�سان حرية ال�سعي نحو الدخول اإىل �سلطان اهلل«.)3( فوْحَدُه القلُب املمتلئ 
قلبه،  ُيعاينها يف  اإذ  الدينية  للتعاليم  املعنى احلقيقي  يعرف  َمن  حكمة هو 
بعد اأن تتك�ّسَف له طبيعُتها اجلوهرية، ومن هنا نفهم �سرَّ ارتباط التفقه يف 
{ېئ   ىئىئ  ىئ  ی}  �سبحانه:  قوله  يف  كما  بالتقوى،  الّدين 
يف  يفقهه  خريا  به  اهلل  يرد  »من  م�سطفاه:  قول  يف  وكما  )البقرة:282( 

الدين«)4(، وقوله: »َمن عمل مبا علم ورثه اهلل علم مامل يعلم«.

باأّن  اإىل الإميان  اأما بالن�سبة لرتباط »اجلهاد الأكرب« باحلرية؛ في�ستند 
1-  رواه ابن حبان يف �سحيحه، وابن اأبي الدنيا يف باب التفكر. ومن هنا تربز ح�سافة العقاد الذي 

عنون اأحد موؤلفاته ب� »التفكري فري�سة اإ�سالمية«.
الطبعة  عا�سور،  هارون  �سعيد  وتعليق:  و�سرح  وتبويب  جمع  الت�سوف،  جواهر  معاذ،  بن  يحيى    -2

الأوىل، )القاهرة: مكتبة الآداب، 2002م(، �س 27.
3-  خالد مدحت اأبو الف�سل، ال�ستبداد واملرجعية يف اخلطاب الإ�سالمي– درا�سة احلالة املعا�سرة، 
والتوزيع،  للن�سر  الأوائل  )دم�سق:  الأوىل،  الطبعة  اإميان،  اأنور  تقدمي:  عيد،  �سقر  حممد  ترجمة: 

2004م(، �س 21.
4-  رواه اأحمد وال�سيخان وابن ماجة من حديث معاوية، والرتمذي عن ابن عبا�س و�سححه، والبزار، 

والطرباين يف الكبري عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه. �سحيح البخاري، 71.
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مراتب  اأعلى  باعتبارها  هلل  العبودية  عن  خارجا  اأم��ًرا  لي�ست  امل��رء  حرية 
احلرية. وهذا املعنى الفريد للعبودية يقرتن مبنتهى الطاعة هلل، وخال�س 
ق الأْغَيار« وعبودية ما دون اهلل، اإذ ل عبودية اإل هلل. ومعنى  ال�سالكني من »رِّ
ذلك اأّن التحرر من العبودية ل يتم اإل باإحالل »عبودية اهلل« حمل »عبودية 
الإن�سان«؛ فالعبودية هلل م�سروطة اإذن بالالعبودية لل�سلطان، ويف هذا يكمن 

معنى �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل. 

فغاية  واحل��ري��ة،  العبودية  بني  ما  هاهنا  وا�سحا  يبدو  الق���رتان  ولعل 
العارف:  مقام  »اآخ��ر  احلرية:  هي  البغدادي-  اجلنيد  بح�سب  ال��ع��ارف- 
البلخي )ت 240ه���(: »يف  بن خ�سرويه  اأحمد  يقول  احل��ري��ة«)1(، ويف هذا 
احلرية متام العبودية ويف حتقيق العبودية متام احلرية« وال�سر يف ذلك اأّن 
املتجرد هلل ل ي�سح اأن ت�ستعبده الأ�سياء، فمن: »تفرد باهلل مل يذله �سلطان 
ومن توكل عليه مل ي�سره اإن�سان. واأف�سل النا�س من مل تف�سد ال�سهوة دينه 

ومن مل ترد ال�سبهة يقينه«.
وبعيدا عن التعريفات ذات املنحى التجريدي، جند اأن احلرية وفق هذا 
الب�سرية  النف�س  داخل  التحرر  حتقيق  يف  فاعل  م�سمون  ذات  املعنى 
اللذات  واإطاعة  ال�سهوات  عبودية  ومن  جهة،  من  ال�سلطان  عبودية  من 
من جهة اأخرى. »فَفْرُق َما بنَي املوؤمن وغريه: اأّن املوؤمن خرج من العبودية 
لنف�سه وللمخلوقني اإىل العبودية لربه. خرج من طاعة هواه اإىل طاعة اهلل. 
لي�س املوؤمن »�سائبا« يفعل ما تهوى نف�سه اأو يهوى له غريه من اخللق. اإمنا 
اأن يحرتمه، ومنهج يجب  اأن يفي به، وميثاق يجب  هو »ملتزم« بعهد يجب 
اأن يتبعه، وهذا التزام منطقي نا�سئ من طبيعة عقد الإميان ومقت�ساه«.)2( 
فمقت�سى عقد الإميان اأن ُي�ْسِلَم املرُء زماَم حياته اإىل اهلل، واأن يخرج نف�سه 
1-  اجلنيد البغدادي، تاج العارفني، اجلنيد البغدادي: الأعمال الكاملة، درا�سة وجمع وحتقيق �سعاد 

احلكيم، الطبعة الأوىل، )القاهرة: دار ال�سروق، 2004م(، �س 107.
2-  القر�ساوي، العبادات يف الإ�سالم، 53.
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تعاىل:                  لقوله  م�سداقا  اهلل،  لأمر  اخل�سوع  اإىل  لهواه  اخل�سوع  دائ��رة  من 
{ٱ  ٻ       ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ}.)الأحزاب: 36( 
املحتوى  تقت�سر على ذلك  ل  الإ�سالم  اأّن احلرية يف  �سبق  يتح�سل مما 
تتعدى  واإمن��ا  فقط،  الجتماعي  الإط��ار  داخل  ال�سيا�سي  بال�سلوك  املرتبط 
وحرية  ذاتية،  حرية  فثمة  املتعايل:  الروحي  مبفهومها  احلرية  اإىل  ذلك 
غريية، وحتقق هذين ال�سربني من احلرية يف�سي ل حمالة اإىل حتقق كال 

اجلهادين: الأ�سغر والأكرب معا. 

اإىل  تيمية  بابن  دفعت  التي  الأ�سباب  نفهم  اأن  ميكننا  املنطلق  هذا  ومن 
تو�سيع معنى العبودية وبيان �سموليتها لكّل ما فيه �سالح اخللق يف العاجل 
والآجل. ول اأدل على ذلك كله من اأنه عّد الأخذ بالأ�سباب، ومراعاة ال�سن 
الإلهية التي اأقام اهلل الكوَن عليها من العبادة، فقال: »اإن كل ما اأمر اهلل به 
عباَدُه من الأ�سباب، فهو عبادة«.)1( فعبادته �سبحانه وتعاىل لي�ست حم�سورة 
يف ال�سالة وال�سيام وما يلحق بتلك الفرائ�س من تالوة واأذكار وا�ستغفار، 
وامل�ساء،  ال�سباح  اأذك��ار  رددوا  اإذا  اأنهم  املتدينني  من  كثري  يح�سب  كما 

وداوموا على اأذكار ما بعد كل �سالة، فقد قاموا بواجب العبودية هلل كامال! 
فمع ما لهذه ال�سعائر العظيمة من منزلة واأهمية كبرية يف الإ�سالم؛ اإل اأنها 
متثل جزءا ي�سريا فقط من مفهوم العبادة، ولي�ست هي كل العبادة التي خلق 

اهلل لأجلها الإن�سان. 

يف  العبادة   ¤ اهلل  ر�سول  فيها  ربط  التي  الكثرية  الأحاديث  ذلك؛  واآي��ة 
ال�سالة  عليه  قوله  ذل��ك  وم��ن  الجتماعية؛  اجل��وان��ب  مبختلف  الإ���س��الم 
وال�سدقة؟  وال�سالة  ال�سيام  درج��ة  من  باأف�سل  اأخربكم  »األ  وال�سالم: 

1-  ابن تيمية، العبودية، 44.
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قالوا: بلى. قال: اإ�سالح ذات البني، فاإن ف�ساد ذات البني هي احلالقة« ويف 
رواية اأخرى: ل اأقول حتلق ال�سعر ولكن حتلق الدين!! 

و�سمان  بل  العط�سى  و�سقاية  املحتاجني  واإطعام  املر�سى  عيادة  اأما 
الأحاديث  من  اأولئك  كل  يف  البيئة...اإلخ؛  وحماية  احل��ي��وان)1(  حقوق 
�سائع  هو  كما  العبادة  مفهوم  يف  النظر  اإعادة  ل�سرورة  يكفي  ما  والآثار 
وتنعك�س  منها  الغاية  وتتحقق  دائرتها  تت�سع  حتى  النا�س،  من  كثري  لدى 

كافة.)2( احلياة  منا�سط  على  �سلبا،  ل  اإيجابا، 

ولتقريب هذا املعنى من الفهم ، ن�ست�سهد بحديث ر�سول اهلل ¤ املتداول 
على األ�سنة اخللق، خا�سة يف �سهر رم�سان، والذي يقول فيه: »�سرف املوؤمن 

�سدة  من  الرثى  ياأكل  يلهث  كلبا  وجد  الذي  الرجل  عن  اأ�سحابه   ¤ النبي  حّدث  حني  ولذلك    -1
العط�س، فمالأ خفه ماء و�سقى الكلب، ف�سكر اهلل له وغفر له، قالوا يف عجب: اأئن لنا يف البهائم لأجرا 

يا ر�سول اهلل؟ فقال ¤: »يف كل كبد رطبة )اأي ذات حياة( اأجر« )رواه البخاري(.
فلم  اآدم مر�ست  يابن  القيامة:  يوم  يقول  »اإّن اهلل عز وجل  امل�سهور،:  القد�سي  2-  ومنها احلديث 
تعدين! قال: يارب، كيف اأعودك واأنت رب العاملني؟ قال: اأما علمت اأن عبدي فالنا مر�س فلم تعده؟ 
اأما علمت اأنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يابن اآدم ا�ستطعمتك فلم تطعمني! قال: يارب، كيف اأطعمك 
لوجدت  اأطعمته  لو  اأنك  علمت  اأما  تطعمه.  فلم  فالن  عبدي  ا�ستطعمك  قال:  العاملني؟!  رب  واأنت 
ذلك عندي؟! يابن اآدم ا�ست�سقيتك فلم ت�سقني. قال: يارب، كيف اأ�سقيك واأنت رب العاملني؟! قال: 
اإنك لو �سقيته لوجدت ذلك عندي«. )رواه م�سلم( ومن هنا  اأما  ا�ست�سقاك عبدي فالن فلم ت�سقه. 
اأن  نفهم احلديث القد�سي الذي يقول فيه املوىل عز وجل: »اأنا عند املنك�سرة قلوبهم« مع مالحظة 
لفظة »العبد« وردت يف احلديث الأول من دون تخ�سي�س، وهو ما يحمل على العموم لت�سمل جميع 
الب�سر على ال�سواء موؤمنهم وكافرهم، ولذلك كان ر�سول اهلل ¤ اإذا ما مر�س جاره اليهودي يذهب 
اأبو هريرة عن  اأدق الأمور تف�سيال حيث يروي  لعيادته. وهكذا تتداخل العبادة مبفهوما الوا�سع يف 
ر�سول اهلل ¤: »كلُّ �سالم من النا�س عليه �سدقة، كل يوم تطلع فيه ال�سم�س: يعدل بني الثنني �سدقة، 
خطوة  وكل  �سدقة،  الطيبة  والكلمة  �سدقة،  متاعه  عليها  يرفع  اأو  فيحمله  دابته،  يف  الرجل  ويعني 
مي�سيها اإىل ال�سالة �سدقة، ومييط الأذى عن الطريق �سدقة« )رواه البخاري وم�سلم(. ويف حديث 
اآخر عن ابن عبا�س: »على كل مي�سم من الإن�سان �سالة كل يوم! فقال رجل من القوم: هذا من اأ�سّد 
ما اأنباأتنا به! قال: اأمُرك باملعروف ونهيك عن املنكر �سالة، وحملك عن ال�سعيف �سالة، واإنحاوؤك 

القذر من الطريق �سالة، وكل خطوة تخطوها اإىل ال�سالة �سالة« )رواه ابن خزمية يف �سحيحه(.
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قيام الليل وعزه ا�ستغناوؤه عن النا�س«)1( حماولني قراءته وفق املنظور الذي 
قراأ به ابن تيمية وابن القيم وعلماء الأمة مفهوم العبادة يف الإ�سالم. خا�سة 
واأّن بع�سا من �سباب اليوم يفهم مثل هذا احلديث مبعناه الظاهري فقط، 
وفق   - وغايتها  العبادة  جوهر  خمالفته  مع  الليل،  لقيام  وزن  كبرَي  فيقيُم 
املنظور ال�سابق- يف كثري من اأمور املعا�س! ومن ذلك اأّن بع�سهم ُيجهد نف�سه 
اأولئك  النهار! وب�سفة خا�سة  اأثناء  الليل ثم يعّطل م�سالح اخللق  يف قيام 
الذين يعملون بجهات ووظائف حكومية تقت�سي التعامل مع اجلمهور، فهل 
من الإ�سالم اأن حتول العبادة الفردية دون اإمتام م�سالح اخللق اجلماعية؟ 

اأين ذلك ال�سلوك من دعوة امل�سطفى عليه ال�سالم اأمته اإىل اإتقان العمل 
حني قال: »اإّن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«)2( ونهيه عن اأمناط 

الغ�س كافة حيث قال: »من غ�سنا فلي�س منا«؟!)3( 

خا�سة واأّن اإتقان العمل واملحافظة عليه لي�س عبادة فح�سب؛ بل هو جهاد 
يف �سبيل اهلل؛ ملا روي عن كعب بن عجرة قال: مّر على النبي ¤ رجل فراأى 
اأ�سحاب ر�سول اهلل ¤ من جلده ون�ساطه، فقالوا: يا ر�سول اهلل، لو كان هذا 
يف �سبيل اهلل!! )اأي يف جهاد الكفار اإعالًء لكلمة اهلل، وكان اأف�سل العبادات 
عندهم( فقال: اإْن كان خرج ي�سعى على ولده �سغارا فهو يف �سبيل اهلل، واإن 
كان خرج ي�سعى على اأبوين �سيخني كبريين فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج 

1-  متام احلديث: جاء جربيل اإىل النبي ¤ فقال يا حممد ع�س ما �سئت فاإنك ميت واعمل ما �سئت 
فاإنك جمزي به واأحبب من �سئت فاإنك مفارقه واعلم اأّن �سرف املوؤمن قيام الليل وعزه ا�ستغناوؤه عن 

النا�س. قارن باملنذري، الرتغيب والرتهيب، 294/1، 43/2.
)الريا�س:  الأوىل،  الطبعة  وفوائدها،  فقهها  و�سيء من  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة  الألباين،    -2

مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، 1415ه� - 1995م(، 113/1.
فراأى طعاما م�سربا؛  ال�سوق  اإىل   ¤ ر�سول اهلل  بن مالك: خرج علينا  اأن�س  3- متام احلديث عن 
قال:  هذا؟  على  حملك  ما  ل�ساحبها:  فقال  ال�سماء،  اأ�سابته  قد  رطبا  طعاما  فاأخرج  يده  فاأدخل 
حدته  على  والياب�س  حدته  على  الرطب  عزلت  اأفال  قال:  واحد.  لطعام  اإنه  باحلق  بعثك  والذي 

فتتبايعون ما تعرفون؟! َمن غ�سنا فلي�س منا. املنذري، الرتغيب والرتهيب، 31/3.
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ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج ي�سعى رياًء ومفاخرة 
فهو يف �سبيل ال�سيطان«.)1(

الإميان  اإىل  يف�سي  الإ�سالم  يف  التعبدية  ال�سعائر  لغائية  اأعمق  فهما  اإّن 
الرا�سخ الذي ل يتزعزع باأّن �سرف املوؤمن ليقت�سر على قيام ب�سعة ركيعات 
بالليل، على اأهميتها الإميانية واخللقية،  فيما هو را�سخ يف واقع �سلبي، 
واإمنا �سرُف املوؤمن حقا هو اأْن ياأُمَر باملعروف وينهى عن املنكر وي�سعى اإىل 
هداية النا�س يف اأمور دينهم ودنياهم. �سرُف املوؤمن حقا اأن يقاوم  التواكل 
ر�سالة  تبليغ  مهمة  عاتقة  على  يْحِمَل  واأْن   ، والتخلف  وال�سلبية  والك�سل 
الإ�سالم، وهو على اأمت اإدراك اأّن جوهرها احلي اإمنا يكمن يف اإخراج النا�س 
اأعمق   يف  بالعي�س  ولالآخرين  لنف�سه  يْر�سى  اأْن  ل  النور،  اإىل  الظلمات  من 

اأعماق الظلمات!! 

املثل  عليه  ينطبق  َمن  بحال  اأ�سبه  يكون  ذلك  يفعل  َمن  حال  اأّن  والواقع 
بالدلو«؟!، فبع�س اخللق  البقرة  اأطاحت  اإذا ما  اللنب  القائل: »ما فائدة 
ال�سعائر  تلك  انعكا�س  اأم��ا  فح�سب؛  نف�سه  اإل  العبادات  اأداء  يف  يراعي  ل 
تنهاه  ل  �سيئا مذكورا حيث  فيه  يحقق  معامالته فال  على  اإيجابية  ب�سورة 
�سالته عن الفح�ساء واملنكر والبغي! ل تذكره الأعياد الدينية برحم يجب 
و�سلها، اأو ببطون جائعة يجب اإطعامها، ول باأج�ساد عارية يتعني ك�ساوؤها، 
اأو مب�سكني  ناهيك مبظلوم يبحث عن �سند له يف مواجهة ظامل اأقوى منه! 

1-  امل�سدر ال�سابق، 107/3. ول اأدل على ذلك من اأّن القراآن يخلع على ال�سعي يف مناكب الأر�س 
ق�سد الرزق ت�سمية »البتغاء من ف�سل اهلل«، كقوله: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ 
ڦ ڦ ڦ} )اجلمعة: 10(، وقوله:{ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ} 
اإنه يقرن امل�سافرين للرزق باملجاهدين يف �سبيل اهلل وي�سعهما يف �سياق واحد  )البقرة: 198(، بل 
حيث يقول: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ   ڎ}.)املزمل: 20(
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تكفيه اللقمة  فال يجدها! )1(

 اإن الإ�سالم ل يكتفي با�ستحباب رفع الأذى عن الطريق و�سقاية احليوان 
عليها،  ويحث  اإليها،  يدعو  واإمنا  فقط،  القطط  حب�س  عن  والنهي  الظماآن 
على  وهي  »�سالة«،  ي�سميها  وط��ورا  »�سدقة«  ي�سميها  تارة  وهو  بها،  وياأمر 
كل حال عبادة وقربة اإىل اهلل تعاىل. ول اأدل على ا�ستمال العبادة كل هذه 

الأعمال من حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه الذي قال فيه: 

باهلل.  الإمي��ان  قال:  النار؟  من  العبد  ينجي  ماذا   :¤ اهلل  ر�سول  �ساألت 
)اأي  اهلل  خّولك  مما  تر�سخ  اأن  ق��ال:  عمل؟  الإمي��ان  مع  اهلل؛  يانبي  قلت: 
تعطي مما مّلكك اهلل(. قلت: يانبي اهلل؛ فاإن كان فقريا ل يجد ما ير�سخ؟ 
ياأمر  اأن  ي�ستطيع  ل  كان  فاإن  قلت:  املنكر.  وينهى عن  باملعروف  ياأمر  قال: 

اأو  ثقايّف  اأو  اأو �سيا�سّي  واملوؤان�سة، �س 353. وعلى ذلك فكل عمل اجتماعّي  الإمتاع  التوحيدي،    -1
تربوّي نافع يعد عبادة عند اهلل تعاىل، فاإذا ما اأخل�س املوؤمن يف عبادته هلل، وفق هذا املعنى، حتى 
فم�ساعدة  معا:  اآن  يف  واأكرثها  الأعمال  اأقّل  على  ذلك  ينطبق  اهلل.  �سبيل  يف  جهادا  حياته  ت�سبح 
الزوج زوجه يف اأعمال البيت عبادة، واللعب مع اأطفاله عباده، واإطعام اأهله من الرزق احلالل عبادة، 
و�سريه اإىل العمل ورجوعه منه عبادة، وذهابه اإىل اجلامعة ورجوعه منها عبادة، واإماطته الأذى عن 
الطريق �سدقة، وتب�سمه يف وجه اأخيه امل�سلم �سدقة، ونظافة بدنه عبادة، وتلبية حاجته اجلن�سية يف 
احلالل عبادة؛ ففي احلديث: اأّن اأنا�سا من اأ�سحاب النبي ¤ قالوا: يا ر�سول اهلل! ذهب اأهل الدثور 
اأو لي�س قد  اأموالهم. قال:  بالأجور: ي�سلون كما ن�سلي، وي�سومون كما ن�سوم، ويت�سدقون بف�سول 
اإّن بكل ت�سبيحة �سدقة، وكل تكبرية �سدقة، وكل حتميدة �سدقة، وكل  جعل اهلل لكم ما ت�سّدقون؟ 
تهليلة �سدقة، واأمر باملعروف �سدقة، ونهي عن منكر �سدقة، ويف ب�سع اأحدكم �سدقة. قالوا: يا ر�سول 
اهلل! اأياتي اأحدنا �سهوته ويكون له فيها اأجر؟ قال: اأراأيتم لو و�سعها يف حرام، اأكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك اإذا و�سعها يف احلالل كان له اأجرا! )م�سلم: 1006(. فما الظن بكّل عمٍل مْي�َسُح به امل�سلم 
مد به جراح منكوب، اأو ي�سدُّ به َرَمَق حمروم، اأو ي�سدُّ  دمعَة حمزون، اأو ُيخِفُف به ُكْربَة مكروب، اأو ُي�سْ
ر�سول  اأخربنا  ولذلك  مدين...اإلخ؟!  دين  به  يق�سي  اأو  مغلوب،  عرثَة  به  ُيقيُل  اأو  مظلوم،  اأزَر  به 
والقر�ُس  اأمثالها  بع�سر  باب اجلنة: احل�سنُة  بي مكتوبا على  اأ�سري  ن�سه: »راأيُت ليلة  ما   ¤ اهلل 
اأما  واحدا،  فردا  تطال  الأوىل  لأّن   ،)194 �س  احلفاظ،  تذكرة  القي�سراين:  ع�سر«)ابن  بثمانية 
القر�س فلرمبا اأدخل البهجة وال�سرور على اأ�سر باأكملها، ولك اأن تتخيل ما قد ينتج عن هذا الإقرا�س 
لتكوين  الفر�سة  واإتاحة  اأ�سرته وعائلة زوجه،  نف�سه وزوجه، وفرحة  يتزوج من عفة  اأن  يريد  ل�ساب 

اأ�سرة يعمها اخلري والأمن وال�سالم! اإىل غري ذلك من اأعمال الرب التي لتنتهي.
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الذي  اجلاهل  )اأي  الأخرق  فلُيعن  قال:  املنكر؟  عن  وينهى  باملعروف 
ل يعرف �سنعة، يعينه على تعلم �سنعة(. قلت: يا ر�سول اهلل؛ اأراأيَت اإن كان 
اإن كان  اأراأيت  يانبي اهلل؛  اأن ي�سنع؟ قال: فلُيعن مظلوما. قلت:  ل يح�سن 
�سعيفا ل ي�ستطيع اأن يعني مظلوما؟! قال: ماتريد اأن ترتك ل�ساحبك من 
خري؟! لُيم�سك اأذاه عن النا�س. قلت: يا ر�سول اهلل، اأراأيت اإن فعل هذا يدخل 
اجلنة؟ قال: ما من موؤمن يطلب خ�سلة من هذه اخل�سال اإل اأخذْت بيده 

حتى تدخله اجلنة.)1(

على اأّن ما �سبق يثري ق�سية مهمة نالت قدرا كبريا من عناية العلماء تتعلق 
ل ابن القيم القول يف اختالف طرق  باأف�سلية العبادة ومقيا�س ذلك. وقد ف�سّ
ال�سالكني حيث قال: »فاأهل مقام »اإياك نعبد« لهم يف اأف�سل العبادة واأنفعها، 

واأحقها بالإيثار والتخ�سي�س، اأربع طرق، فهم يف ذلك اأربعة اأ�سناف: 
النفو�س  على  »اأ�سقها  واأف�سلها  العبادات  اأنفع  عندهم  الأول:  ال�سنف 

واأ�سعبها«.
ال�سنف الثاين: قالوا اأف�سل العبادات »التجرد، والزهد يف الدنيا، والتقلل 

منها غاية الإمكان«، ثم هوؤلء ق�سمان: 
)1( فعوامهم ظنوا اأن هذا غاية )بحد ذاته(، وقالوا هو اأف�سل من درجة 

العلم والعبادة، وراأوا الزهد يف الدنيا غاية كل عبادة. 
)2( وخوا�سهم: راأوا هذا مق�سودا لغريه، واأن املق�سود به عكوف القلب 

والتوكل  اإليه،  والإنابة  ملحبته،  القلب  وتفريغ  عليه،  الهمة  وجمع  اهلل،  على 
عليه، وال�ستغال مبر�ساته. 

متعدٍّ  نفع  فيه  كان  »ما  واأف�سلها  العبادات  اأنفع  اأّن  راأوا  الثالث:  ال�سنف 
اإىل الغري«، كخدمة الفقراء، وال�ستغال مب�سالح النا�س وق�ساء حوائجهم، 
واحتجوا بقول النبي ¤: »اخللق كلهم عيال اهلل، فاأحبهم اإىل اهلل اأنفعهم 

1-  الألباين، �سحيح الرتغيب والرتهيب، الطبعة الأوىل،)الريا�س: مكتبة املعارف، 1421ه�(، �س:876.
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لعياله«)1(، وبقوله لعلي: »فواهلل لأن ُيهَدى بك رجل واحد خري لك من حمر 
النعم«)2( وباأّن عمل العابد قا�سر على نف�سه، وعمل النّفاع متعد اإىل الغري، 
واأين اأحدهما من الآخر؟ ولهذا كان »ف�سل العامل على العابد كف�سل القمر 

على �سائر الكواكب«.)3( 

يف  الرب  مر�ساة  على  »العمل  العبادة  اأف�سل  اإّن  قالوا  الرابع:  ال�سنف 
العبادات يف وقت  الوقت ووظيفته«، فاأف�سل  كل وقت مبا هو مقت�سى ذلك 
اجلهاد: اجلهاد، واإن اآل اإىل ترك الأوراد من قيام الليل و�سيام النهار، 
اإمتام �سالة الفر�س، كما يف حالة الأمن. والأف�سل يف وقت  ومن ترك  بل 
امل�ستحب،  ال��ورد  عن  به  وال�ستغال  بحقه،  القيام  مثال:  ال�سيف  ح�سور 
وهكذا اإن راأيت العلماء راأيته معهم، واإن راأيت العباد فهو منهم، واإن راأيت 

املجاهدين اأو الذاكرين اأو املت�سدقني املح�سنني راأيته معهم. 

املطلق،  التعبد  »اأه��ل  باأّنهم:  ال�سنف  هذا  اأ�سحاب  القيم  ابن  وي�سف 
والأ�سناف قبلهم هم اأهل التعبد املقيد الذين يعبدون اهلل على وجه واحد 
فيما �ساحب التعبد املطلق لي�س له غر�س حمدد يف تعبده يوؤثره على غريه، 
بل غر�سه تتبع مر�ساة اهلل تعاىل اأين كانت، فمدار تعبده عليها، فهذا هو 

1-  ابن القي�سراين، تذكرة احلفاظ، 416.
الرايَة  »لأُعطنّيَ  خيرب:  يوم  يقول   ¤ النبي  �ُسمع  ال�ساعدي:  �سعد  بن  �سهل  عن  احلديث  متام    -2
رجال يفتح اهلل على يديه« فقاموا يرجون لذلك اأيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو اأن ُيعطى، فقال: اأين 
علي؟ فقيل: ي�ستكي عينيه، فاأمر فُدعَي له، فَب�سَق يف عينيه، فرباأ مكانه حتى كاأنه مل يكن به �سيء. 
فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: على ر�سلك، حتى تنزل ب�ساحتهم، ثم ادعهم اإىل الإ�سالم، 
واأخربهم مبا يجب عليهم، فواهلل لأن ُيهدى بك رجٌل واحد )اأي اإىل الإ�سالم من دون قتال، فذلك( 

خرٌي لك من حمر النعم. �سحيح البخاري، 2924.
3-  جزء من حديث لأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه، ومتامه: »من �سلك طريقا يطلب فيه علما، �سلك 
اهلل به طريقا من طرق اجلنة، واإّن املالئكة لت�سع اأجنحتها ر�سا لطالب العلم، واإّن العامِلَ لي�ستغفر له 
َمن يف ال�سماوات وَمن يف الأر�س، واحليتان يف جوف املاء، واإّن ف�سل العامل على العابد كف�سل القمر 
ليلة البدر على �سائر الكواكب، واإّن العلماء ورثة الأنبياء، واإّن الأنبياء مل ُيْوَرثوا دينارا ول درهما، َوَرثوا 

العلم فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر«. انظر �سن اأبي داود،3641.
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ملب�سه  �سدقا:  بهما  القائم  حقا،  ن�ستعني«  واإياك  نعبد  »اإياك  ب�  املتحقق 
بوقته،  وقت  كل  يف  به  اهلل  اأم��ر  مبا  وا�ستغاله  تي�سر،  ما  وماأكله  تهياأ،  ما 
وجمل�سه حيث انتهى به املكان ووجده خاليا، ل متلكه اإ�سارة، ول يتعبده قيد، 
ول ي�ستويل عليه ر�سم، )بل هو( حر جمرد، دائر مع الأمر حيث دار... ياأن�س 
به كل حمق، وي�ستوح�س منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة 

ل ي�سقط ورقها«.)1(   

اإذا كانت العبادة هلل تت�سمن كمال احلب املت�سمن  يف املقابل من ذلك؛ 
معنى احلمد، وكمال الذل املت�سمن معنى التعظيم؛ فاإّن القلب يكون فقريا 

بالذات اإىل اهلل من وجهني: 

اأولهما: من جهة العبادة؛ وهي العلة الغائية للدين. 

ثانيهما: من جهة ال�ستعانة والتوكل؛ وهي العلة الفاعلية. 

وحقيقة  اهلل«  اإل  اإله  »ل  حقيقة  اإىل  دائما  مفتقرا  العبد  يظل  وبذلك 
املراد  هو  حيث  من  اهلل  اإىل  مفتقر  فهو  ن�ستعني«.  ياك  واإ نعبد  »اإياك 

تتم عبودية  املتوكل عليه، ومن ثم ل  به  امل�ستعان  حيث هو  ومن  املعبود، 
اإىل  يلتفت  اأو  لذاته  اهلل  غري  يحب  كان  »فمتى  الأ�سلني  بهذين  اإل  اهلل 
ورجائه  له  حبه  بح�سب  ورج��اه  اأحبه  ملا  عبدا  كان  بعينه،  اهلل  غري 
له،  اأحبه  فاإمنا  �سواه  اأحب  وكلما  اهلل،  ل  اإ لذاته  يحب  مل  ذا  واإ ياه.  اإ
ل  ح�سّ ما  ل  ح�سّ اأو  الأ�سباب  من  فعل  واإذا  اهلل،  اإل  �سيئا  قط  يرج  ومل 
ح�سل  قد  كان  وقّدرها،  خلقها  الذي  هو  اهلل  اأن  �ساهدا  كان  منها، 

1-  مدارج ال�سالكني،90-85/1.
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له من ذلك«.)1( متام عبوديته هلل بح�سب ما ق�سم  من  له 

ول�سك اأّن الإ�سالم لي�س اأفعال تعد على الأ�سابع من دون زيادة اأو نق�سان؛ 
واإمنا هو �سالحية الإن�سان لل�سري يف احلياة بينما هو يوؤدي ر�سالة حمددة، 
ر�سالة ال�ستخالف يف الأر�س وعمارتها. فكما يقول ال�سيخ حممد الغزايل، 
لالنطالق،  الطائرة  ف�سالحية  م��ا،  �سالحية  اآل��ة  لكل  ف��اإّن  اهلل،  رحمه 
للكتابة، وهذه ال�سالحيات هي  القلم  و�سالحية املدفع للقذف، و�سالحية 
)ال�سالحية(  وجودها  اإىل  اطمئننا  فاإذا  الأ�سياء  قيمة  على  احلكم  مناط 
قبلناها ورجونا ثمرتها. كذلك الإن�سان، يريد الإ�سالُم اأن ت�ْستقيَم اأجهزُتُه 
النف�سية اأول؛ فاإذا توفرت لها �سالحيتها املن�سودة: ب�سدق اليقني، و�سالمة 
الوجهة، فاإن كل عمل تتعر�س له يف احلياة يتحول من تلقاء نف�سه اإىل طاعة 
هلل. ففي �سوؤون احلياة لي�س لالأعمال ال�ساحلة ح�سر تنتهي عنده ول ر�سم 
تخرج فيه، اإمنا هو اإ�سالم الوجه هلل واإ�سالح العمل والبلوغ به حد الكمال)2(

واإذا ما انتقلنا من ال�سيخ الغزايل اإىل هرني لنك - اأحد فر�سان ميدان 
علم النف�س التجريبّي يف القرن الع�سرين- جنده يحكي يف كتابه »العودة اإىل 

1-  قراعة، الأخالق يف الإ�سالم، 295. ولعل ذلك يف�سر لنا قول النبي ¤: »ل يدخل اجلنة من كان 
يف قلبه مثقال ذرة من كرب، ول يدخل النار من كان يف قلبه مثقال خردلة من اإميان« )�سن اأبي داود، 
4091( ؛ ذلك لأّن الكرب ينايف حقيقة العبودية، ومقت�ساها الذل واخل�سوع والنك�سار هلل، ومن هنا 
اأي�سا ربط املوىل  اأغلب العبادات، كال�سلوات والآذان والأعياد واحلج، هو التكبري، ولذا  كان �سعار 

عز وجل ا�ستجابتُه الدعاَء بعدم التكرب، فقال تعاىل: { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ })غافر: 60( ابن تيمية، جمموع فتاوى، 325/2-
328. اأ�سف اإىل ذلك اأي�سا اأّن كمال عبودية الإن�سان هلل ل يتحقق اإل برباءته من ال�سرك، قال تعاىل: 

{ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ 
ڳ  ڳ   ڳ        گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڱ })الأعراف: 146(. وملا كان الكرب م�ستلزما لل�سرك، كان ال�سرك �سد الإ�سالم الذي هو 

دين الأنبياء جميعا، قال تعاىل: { ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ     ۇ }.)الن�ساء: 48(

2-  حممد الغزايل، هذا ديننا، �س102.
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اأّن اأحد طالب جامعة برن�ستون الأمريكية،  الإميان« حادثة طريفة مفادها 
ممن �ساهدوا الالفتة املوجودة يف مدخل اجلامعة والتي حتمل حكمة �سقراط 
التالية:  باجلملة  اإياها  ُم�ستبدل  ب�سطبها  ب��ادَر  نف�سك«،  »اع��رف  اخلالدة 
»هّذب نف�سك«! ويف تعقيبه على تلك احلادثة يوؤكد لنك اأّن اجلملة الأخرية 
تلخ�س كّل مكت�سفات علم النف�س احلديث، التي تخُل�ُس اإىل تقرير اأنه لن 
يت�سنى لنا احل�سول على ال�سخ�سية الناجعة، اأو اخللق القومي، عن طريق 
التاأمل الباطنّي؛ واإمنا عن طريق تدريب النف�س، اأي تهذيبها وال�سيطرة على 

�سهواتها.)1(
وبذلك نفهم اأن ربط �سيخ الإ�سالم ابن تيمية معنى العبادة باملحبة مل يكن 
الإ�سالم، بحكم  العبادة يف  ومعرفة مبكانة  واإمنا مت عن ق�سد  اأمرا عبثيا 
اأنها متثل الغاية التي خلق اهلل لها العباد من جهة اأمر اهلل وحمبته ور�ساه، 
كما قال تعاىل: {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ})الذاريات: 56( 
فهي: »ا�سم يجمع كمال احلب هلل ونهايته، وكمال الذل هلل ونهايته، فاحلب 
اخللي عن ذل، والذل اخللي عن حب، ل يكون عبادة، واإمنا العبادة ما يجمع 
اأرفع منازل  اأّن املحبة هلل تعد  كمال الأمرين )معا(«.)2( خا�سة ونحن نعلم 
اأهل ال�سدق قاطبة، وهو ما عرب عنه �سقيق البلخي بالقول: »اإّن املنازل التي 
اأولها الزهد، والثاين اخلوف، والثالث  اأربع منازل:  يعمل فيه اأهل ال�سدق 

ال�سوق اإىل اجلنة، والرابع املحبة هلل )تعاىل(«.
يرتبط خلق الإن�سان، ومن ثم العبادة، يف الإ�سالم ،اإذن، بتزكية النف�س 
قدرته،  اآث��ار  ول��ربوز  ربوبيته،  لإظهار  خلقه  »اأن�ساأ  اهلل  اأن  ذلك  وتربيتها، 
1-  هرني لنك، العودة اإىل الإميان، ترجمة ثروت عكا�سة، الطبعة الثانية، )القاهرة: الهيئة امل�سرية 

العامة للكتاب، 2010م(، �س 36.
2-  ابن تيمية، التحفة العراقية يف الأعمال القلبية، حتقيق: ق�سي حمب الدين بن اخلطيب، الطبعة 
اأي  ليعبدون  ال�سابقة قيل:  الآية  ال�سلفية، 1399ه�(، �س 64. ويف تف�سري  املكتبة  الثانية، )القاهرة: 
يوحدون، وقال ابن عبا�س: ليعرفوين. وهو معنى قوله تعاىل: »كنت كنزا خمفيا ل اأُعرف فاأحببت اأن 

اأعرف فخلقت اخللق فبي عرفوين«. قارن ب� زبد خال�سة الت�سوف، 77.
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وتدبري حكمته، وليكون ذكره ومدحه مرددا على القلوب، وعلى األ�سنة اخللق 
{ۆئ   ذك��ره:  جل  فقال  تنزيله،  يف  فاأنباأنا  غيبه،  يف  علم  مِلا  واخلليقة، 
ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ  
ڄ   ڄ   {ڄ    فقال:  خلق،  ملا  فاأعلمنا   ،)22 ی})اجلاثية: 
ڃ  ڃ  ڃ} قال اأهل اللغة: اإل ليوحدون، ومثل ذلك قوله تعاىل: 

»اإياك نعبد« يعني نوحد«.)1(

فاإذا اكتمل التوحيد قلبا وقول وعمال، ا�ستقرت املعرفة باأنه واحد، واطماأن 
قلب املوؤمن .

ارتباطا  بالإن�سان  الإ�سالم  يف  العبادة  �سمولية  ترتبط  ذلك  اأج��ل  ومن 
لي�س  النظام  املن�سود، وهذا  الداخلي  توازنه  له  اأن حتقق  اأجل  مبا�سرا من 
مق�سورا على ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج فح�سب، بل اإنه نظام منفتح 
عبادي  نظام  اإن��ه  �سعور،  ولكل  فكر،  ولكل  حركة،  لكل  و�سامل  الكون  على 
ومنهج رباين �سمل حركة احلياة باأ�سرها واحتوى كل جزء فيها احتواء يحقق 

له الن�سجام مع نف�سه ومع �سائر الأجزاء الأخرى. 

ولذلك عندما �سئل ر�سول اهلل ¤ : ما الذي يعدل اجلهاد يف �سبيل اهلل؟ قال: 
ل ت�ستطيعونه. ثم قال: »مثل املجاهد يف �سبيل اهلل كمثل ال�سائم القائم القانت 
باآيات اهلل ل يفرت من �سيام ول �سالة حتى يرجع املجاهد«.)م�سلم: 1878( 
ورغم هذا الأجر العظيم الذي اأخرب النبي اأ�سحابه الكرام اأنه ل يطيقونه، فاإنه 
اأطلق على هذا النوع من اجلهاد عظيم الأجر لقب »اجلهاد الأ�سغر« مقارنة 
بجهاد النف�س والذي �سماه »اجلهاد الأكرب« حني قال بعد عودته من املعركة: 
»رجعنا من اجلهاد الأ�سغر )القتال( اإىل اجلهاد الأك��رب«!! ويف كل الأحوال؛ 

ينبغي اأن يتحقق التوافق ما بني الظاهر والباطن يف كال اجلهادين.

الأوىل،  الطبعة  ال�سايح،  الرحيم  عبد  اأحمد  وتعليق:  حتقيق  النف�س،  اأدب  الرتمذي،  احلكيم    -1
)القاهرة: الدار امل�سرية اللبنانية، 1413ه�- 1993م(، �س11.
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حركات  يت�سمن  ال�سابق-  مبعناه   - الأك��رب  اجلهاد  اإّن  احل�سيد؛  وحّب 
النبي  اأخ��رب  ولهذا  املجاهدة.  حال  يف  اأن��ه  دام  ما  كافة  و�سكناته  الإن�سان 
�سلوات اهلل و�سالمه عليه اأ�سحابه: »عينان ل مت�سهما النار: عني بكت من 
خ�سية اهلل، وعني باتت حتر�س يف �سبيل اهلل«.)�سن الرتمذي: 1639( على 
الرباط  على  تقت�سر  اأّنها  هاهنا  منها  يفهم  ل  اهلل  �سبيل  يف  احلرا�سة  اأّن 
لت�سمل  معناها  يت�سع  واإمنا  الأع��داء فح�سب؛  ملحاربة  اأو اجلهاد  الثغور،  يف 
كل �سيء تقريبا: فطالُب العلم حتر�سه املالئكة وهو يف طريقه اإىل الدر�س 
لكل  بالن�سبة  احلال  وكذا  اهلل،  �سبيل  يف  يحُر�ُس  لأنه  ملاذا؟  واإيابا،  ذهابا 
ال�سالح،  وال�سرطي  ال�سدوق،  والتاجر  الطبيب، واملهند�س، واملزارع،  من: 
اجلهاد  اأي  العزيز:  عبد  بن  عمر  �سئل  عندما  ولذلك  ...اإل��خ.  والإط��ف��ائ��يُّ

اأف�سل؟ اجاب: جهادك هواك. 

ونتيجة لذلك؛ فاإن اإدراك العبادة يف الإ�سالم يختلف عما هو يف كل دين 
اآخر؛ وذلك بحكم كونها »لي�سْت حم�سوًرة يف اأعمال من اخل�سوع اخلال�س، 
كال�سلوات وال�سيام مثال، ولكنها تتناول كل حياة الإن�سان العملية اأي�سا. واإذا 
كانت الغاية من حياتنا على العموم »عبادة اهلل« فيلزمنا حينئذ – �سرورة- 
اأن ننظر اإىل هذه احلياة، يف جمموع مظاهرها كلها، على اأنها تبعة اأدبية، 

متعددة النواحي«.)1( ومن هنا نفهم قول اهلل تعاىل مل�سركي مكة: {ڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
ۇئ   وئ   ەئ  ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  
ی  ی     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ    ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ}.)التوبة:22-19(

يرتتب على هذا الفهم جمموعة من الأمور املهمة براأينا، يف مقدمتها: اأنه 

1-  حممد اأ�سد، الإ�سالم على مفرتق الطرق، 21.
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يجب اأن ناأتي اأعمالنا كلها – مبا فيها تلك التي تبدو تافهة لنا- على اأّنها 
اأّنها توؤلف جزءا من ذلك املنهاج العاملي  عبادات، واأن ناأتيها بوعي، وعلى 
يحتمل  ل  ال�سدد  هذا  يف  الإ�سالم  فموقف  وج��ل.  عز  امل��وىل  اأبدعه  ال��ذي 

التاأويل؛ فهو يعلمنا: 

اأول: اأّن عبادة اهلل الدائمة، واملتمثلة يف اأعمال احلياة الإن�سانية املتعددة 
جميعها، هي معنى هذه احلياة نف�سها. 

اأّن بلوغ هذا املق�سد يظل م�ستحيال ما دمنا نق�سم حياتنا ق�سمني  ثانيا: 
اثنني: )1( حياتنا الروحية، )2( وحياتنا املادية؛ اإذ يجب اأْن تقرتن هاتان 
واأّن  خا�سة  مت�سقا،  واحدا   ) )كالًّ لتكون  اأعمالنا،  ويف  وعينا  يف  احلياتان 
حتديد  عاتقه  على  ياأخذ  ب��اأْن  يكتفي  ل  حياة-  منهج  باعتباره   - الإ�سالم 
ال�سالت املتعلقة مبا وراء الطبيعة فيما بني املرء وخالقه فقط، ولكنه يعر�س 
اأي�سا – مبثل هذا التاأكيد على الأقل- لل�سالت الدنيوية بني الفرد وبيئته 
الجتماعية. اإن احلياة الدنيا ل ُينظر اإليها على اأنها �سدفة عادية فارغة، 
ول على اأنها طيف خيال لالآخرة التي هي اآتية ل ريب فيها من غري اأن تكون 

منطوية على معنى ما، ولكن على اأنها وحدة اإيجابية تامة يف نف�سها.)1(

معنى  الإ�سالم  يف  توؤلف  معانيها  اأو�سع  يف  اهلل  عبادة  ف��اإّن  ذلك؛  وعلى 
اهلل  �سبيل  يف  يجاهد  َم��ن  بني  كبري  ف��رق  فثمة  ذاتها،  الإن�سانية  احلياة 
بتاأ�سي�س املجتمع ال�سالح الذي يريده الإ�سالم، واملتعبد بالعبادات الفردية 

من دون اأن يرتتب عليها اأثر اإيجابي يف احلياة: {ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

1-  امل�سدر ال�سابق، �س21-20.
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ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ}.)البقرة: 177(
حياته  اإط��ار  يف  الكمال  الإن�سان  بلوغ  اإمكان  يرينا  وحده  الإدراك  وهذا 
يعلن  الإ�سالم وحده  الدينية نرى  النظم  �سائر  الفردية، فمن بني  الدنيوية 
يوؤجل  »ل  الإ���س��الم  اإّن  الدنيا.  احلياة  يف  ممكن  اأم��ٌر  الفردي  الكمال  اأّن 
ب�سل�سلة  يعدنا  ول هو  »اجل�سدية«،  ال�سهوات  اإماتة  بعد  ما  اإىل  الكمال  هذا 
متالحقة احللقات من »تنا�سخ الأرواح« على مراتب متدرجة، كما هي احلال 
يف الهندوكية، ول هو يوافق البوذية التي تقول باأن الكمال والنجاة ل يتمان 
العامل.  من  ال�سعورية  عالقاتها  وانف�سام  اجلزئية  النف�س  انعدام  بعد  اإل 
كال، اإن الإ�سالم يوؤكد يف اإعالنه اأّن الإن�سان ي�ستطيع بلوغ الكمال يف حياته 
الدنيا الفردية، وذلك باأْن ي�ستفيد ا�ستفادة تامة من وجوه الإمكان الدنيوي 

يف حياته )ال�سخ�سية(«.)1(

لهذا كله، كان الكتفاُء بالعبادات املخ�سو�سة وحدها والقت�سار منها على 
مظاهرها اخلارجية فح�سب، واإغفاُل العمل لإقامة ذلك النظام الجتماعّي 
دينهم  يف  امل�سلمني  اأ�سابت  كربى  طامة  الإ�سالُم  اإليه  دعا  الذي  املتكامل 
املوؤمنني  »مثل  الأكرم:  الر�سول  قول  ي�سمعون  ينفكون  اأنهم ل  مع  ودنياهم، 
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو 
وبالتايل؛   )6852 وال�سهر«.)م�سلم:  باحلمى  الأع�ساء  �سائر  له  تداعى 
فاإّن »اتخاذ تلك العبادات يف مظهرها اخلارجي مقيا�سا لل�سالح والتقوى، 
واإهمال الأخذ بالأ�سباب التي �سنها اهلل يف الكون، ميثل انحرافا خطريا عن 
جوهر الإ�سالم وت�سويها لقيمه ومعايريه وانحطاطا عن ر�سالته ال�ساملة«.)2(

الأيام  من  يوم  يف  مق�سودة  واجلن  الإن�س  عبادة  تكن  مل  احلقيقة،  ويف 
من اأجل نفع ي�سل اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل من وراء ذلك، فهو الغني عن 

1-  امل�سدر نف�سه، �س 23-22.
2-  حممد املبارك، نظام الإ�سالم ، 171.
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العاملني، ل تنفعه طاعة طائع ول ت�سره مع�سية عا�س، واإمنا خلقهم من اأجل 
عبادته »ليكّملهم بهذه العبادة، ولي�سل بهم عن طريقها ليكونوا اأهال للقائه 
العبادة،  �سبحانه  لهم  نّوع  وقد  رحماته.  فيو�س  من  والتزود  �سبحانه، 
يجعلها على وترية واحدة حتى ل ميلوا، وحتى يكون يف تنوعها تزكية  فلم 
تتنا�سب  وحتى  الب�سرية،  الطبيعة  من  خمتلفة  وزواي��ا  متعددة  جلوانب 

على تفاوت فيما بينها مع كل الفطر وال�ستعدادت«.)1(

العبادة  غاية  حتديد  ب�ساأن  تعددت  قد  العلماء  راء  اآ ّن  فاإ ذلك؛  ومع 
يف الإ�سالم: 

ال��روح، ( 1) وغ��ذاء  النف�س  تزكية  هو  غايتها  اأّن  اإىل  ذه��ب  من  فمنهم 
، ول يلتذُّ  وحجتهم يف ذلك اأّن القلب ل ي�سُلُح، ول ُيْفُلُح، ول َيْنَعُم، ول ُي�َسرُّ
فهو  اإليه،  والإنابِة  وحّبِه  ِه،  ربِّ بعبادة  اإل   ، يطمئنُّ ول  ي�ْسُكُن  ول  يطيُب،  ول 

اَك َن�ْسَتِعني«.)2(  اَك َنْعُبُد واإِيَّ دائما مفتقر اإىل حقيقة »اإِيَّ

1-  عبد احلليم حممود ،ا ل�سالة ومقا�سدها للحكيم اأبي عبد اهلل الرتمذي، حتقيق: ح�سني ن�سر 
زيدان، )القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، 1965م(، التقدمي. وانظر اأي�سا عبد احلليم حممود، 
اأ�ْسراُر العبادات يف الإ�سالم، رقم 148 من �سل�سلة املكتبة الثقافية، )القاهرة: الدار امل�سرية للتاأليف 

والرتجمة، يناير 1966م(، �س32.
الدين  وفخر   ،197/2 اللهفان،  اإغاثة  اجلوزية،  قيم  وابن   ،84 العبودية،  تيمية،  ابن  انظر    -2
العبادة  حاجة  تاأكيد  على  خا�سة  ب�سفة  تيمية  ابن  ويركز   .250-249/1 الكبري،  التف�سري  الرازي، 
اإىل ال�ستعانة حيث يقول: »وما اأكرث ما ت�ستلزم العبادُة ال�ستعانَة، فَمن اعتمد عليه القلُب يف رزِقِه 
رِه ونْفِعِه و�سره؛ خ�سع له وذل، واأّما َمْن اأحَبُه القلُب واأرادُه وق�سَدُه؛ فقد ل ي�ستعيُنه ويعتمُد عليه  وَن�سْ
ِلِه فاإذا ا�ست�سعر  اإل اإذا ا�ست�سعَر قدرتُه على حت�سيل مطلوبه؛ كا�ست�سعار املُحبِّ قدرَة املحبوب على و�سْ
قدرته على حت�سيل مطلوبه ا�ستعانه؛ واإل فال؛ فالأق�سام ثالثة: )1( فقد يكون حمبوبا غري م�ستعان،       
)2( وقد يكون م�ستعانا غري حمبوب، )3( وقد يجتمع فيه الأمران. فاإذا ُعلم اأّن العبد لبد له يف كل 
مد  وقت وحال من منتهى يطلبه هو اإلهه، ومنتهى يطلب منه هو م�ستعانه؛ - وذلك هو �سمده الذي ي�سْ
اإليه يف ا�ستعانته وعبادته- تبنّي اأّن قوله: )اإياك نعبد واإياك ن�ستعني( كالم جامع حميط اأوًل واآخًرا، 
ل يخرج عنه �سيء، ف�سارت الأق�سام اأربعة: )1( اإما اأن يعبد غري اهلل وي�ستعينه، )2( واإما اأن يعبده 
وي�ستعني غريه، )3( واإما اأن ي�ستعينه – واإن عبد غريه-،)4( والق�سم الرابع: الذين ل يعبدون 

اإل اإياه، ول ي�ستعينون اإل به«. ابن تيمية، جمموع فتاوى، 36-35/1.
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ومنهم َمن يحدد غاية العبادة يف احلرية، كالإمام اجلنيد و ابن تيمية. ( 2)
ومنهم َمن يرى اأّن العبادة حم�ُس ابتالٍء اإلهيٍّ ي�سقل الإن�سان، واأّنها ( 3)

�سرٌب من الأمانة التي حملها يف احلياة الدنيا. 
ومنهم َمن ينحو اإىل تقرير اأّن العبادة حق هلل على عباده، وحجتهم يف ( 4)

ذلك حديث معاذ بن جبل ر�سي اهلل عنه قال: »كنت رديف النبي ¤ على 
حمار، فقال يل: يا معاذ؛ اأتدري ما حق اهلل على العباد؟ قلت: اهلل ور�سوله 
اأعلم. قال: حق اهلل على العباد اأن يعبدوه ول ي�سركوا به �سيئا، اأتدري ما حق 
العباد على اهلل؟ قلت: اهلل ور�سوله اأعلم. قال: حقهم عليه اأن ل يعذبهم«)1( 
وواح��دة لك،  اأرب��ع: واحدة يل،  اإمنا هي  اآدم  »يابن  القد�سي:  ويف احلديث 
فتعبدين  يل  التي  فاأما  خلقي.  وبني  بينك  وواح��دة  وبينك،  بيني  وواح��دة 
اإليه،  ماتكون  اأحوج  به  اأجزيك  فعملك  لك  التي  واأما  �سيئا،  بي  لت�سرك 
وبني  بينك  التي  واأما  الإجابة،  وعلي  الدعاء  فمنك  وبينك  بيني  التي  واأم��ا 

خلقي فاأت للنا�س ماحتب اأن ياأتوا اإليك«. 

)5(  ومنهم من ربط غاية العبادة يف الإ�سالم بتح�سيل الثواب وجتنب 
العقاب، وحجتهم يف ذلك قول اهلل تعاىل: {ې  ې     ې  ى  
ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
1- رواه البخاري)7373( وم�سلم)30(. ويف حديث اآخر: »اإّن اهلل ير�سى لكم ثالثا: اأن تعبدوه 
ول ت�سركوا به �سيئا، واأن تعت�سموا بحبل اهلل جميعا ول تفرقوا، واأن تنا�سحوا َمن وله اهلل اأمركم«.
)ابن تيمية: جمموع الفتاوى، 18/1( ويذكر ابن تيمية حديثا م�سابها رواه ابن م�سعود وزيد بن ثابت 
ولزوم جماعة  الأمر،  ولة  ومنا�سحة  العمل هلل،  اإخال�س  م�سلم:  قلب  عليهن  يغل  ل  »ثالث  ون�سه: 
امل�سلمني؛ فاإن دعوتهم حتيط من ورائهم«)جمموع الفتاوى، 18/1( ويعقب على ذلك بالقول: فقد 
وجتمع  وقواعده  الدين  اأ�سول  جتمع  الثالث  وهذه  الثالث؛  اخل�سال  بني  الأحاديث  هذه  يف  جمع 
اأن احلقوق ق�سمان: حق هلل  احلقوق التي هلل ولعباده، وتنتظم م�سالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك 
وحق لعباده، فحق اهلل اأن نعبده ول ن�سرك به �سيئا، وهذا هو معنى اإخال�س العمل هلل، وحقوق العباد 
ق�سمان: خا�س وعام؛ اأما اخلا�س كحق الزوجة واجلار فهي من فروع الدين؛ لأن املكلف قد يخلو من 
وجوبها عليه؛ ولأن م�سلحتها خا�سة فردية. واأما احلقوق العامة فالنا�س نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق 

الرعاة منا�سحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم.
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عز  املوىل  ا�ستغناء  مع  يت�سق  ذلك  واأن   )57 ېئ}.)الإ�سراء:  ېئ           ۈئ  
اأخربنا �سبحانه على ل�سان نبيه �سليمان عليه  وجل عن عبادة اخللق حيث 

ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ     گ     گ   گ   ک   ک        ک   ک      {ڑ   ال�سالم:    
ہہ   ہ     ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ  

ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ                ڭ  ڭ  ڭ    ڭ})النمل: 40(. 
اأنه »يدور  التعبدي يف الإ�سالم  ويف كل الأح��وال، فاإن من �سمات النظام 
عالقة  الأول  املقام  يف  يحقق  تنظيما  بخالقه  العبد  عالقة  تنظيم  ح��ول 
التوازن  يحقق  الثاين  املقام  ويف  ورب��ه،  العبد  بني  وم�ستقيمة  ان�سجامية 
والنف�س واجل�سد، ويحقق  والعقل  الروح  املن�سودين بني مطالب  والن�سجام 
يف املقام الثالث ان�سجاما كليا بني الإن�سان و�سائر املخلوقات الأخرى التي 
يحتويها الكون«.)1( فقد جمع القراآن الكرمي التفكر والتذكر يف قوله تعاىل: 

ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   {گ  
ہ}.          ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں  

)اآل عمران: 191-190(

يف  والتفكر  اهلل  ذكر  اإىل  بالدعوة  يفي�سان  وال�سنة  القراآن  اأّن  واحل��ال 
يدور من  ملا  ووعيه  الإن�سان  �سعور  اإيقاظ  بهدف  دائمة  ملحة  دعوة  ملكوته 
الوقوف على موقعه من الوجود والكون، فكلما كان ذكره  اإىل  حوله و�سول 
هلل عميقا �سامال غنيا باملعاين وامل�ساعر كان وعيه ملوقعه الوجودي عميقا 
ل�سواه  العبودية  من  والتحرر  هلل  الإن�سان  عبودية  يف  »فالإخال�س  و�سامال؛ 
م�ستمرا  ا�ست�سعارا  املعاين  وا�ست�سعار هذه  بالألوهية  واإفراده  الإطالق  على 
بقدر الإمكان هو املعنى الأ�سا�سي واجلوهر الأ�سيل يف �سلة الإن�سان باهلل. 
قوة  يف  ول  العلم،  �سعة  يف  لي�س  درجاتها  واأرفع  الإن�سانية  معاين  واأعلى 

القراآن،  مكتبة  )القاهرة:  اخل�ست،  عثمان  حممد  حتقيق:  ال�سالة،  فهم  املحا�سبي،    -1
1983م(، �س19.
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الجتماعي،  الأدب  يف  ول  املجتمع،  يف  الت�سرف  ح�سن  يف  ول  اجل�سم، 
الإن�سان«.)1( نف�س  العبودية هلل يف  واإمنا هو يف حتقيق معنى 

الإن�سان  على  اإيجابية  اآث��ارا  املعنى  بهذا  العبادة  ل�سمولية  ف��اإن  ثم  ومن 
الربانية،  بال�سبغة  واأعماله  امل�سلم  حياة  ت�سبغ  اأنها  بينها:  من  واحلياة 
فتجعله مرتبطا باهلل يف جميع ما يقوم به يف احلياة. فاإذا علم ذلك ا�ستكرث 
واأتقن  اهلل،  عند  والقربات  احل�سنات  من  ر�سيده  يزيد  نافع  عمل  كل  من 
عمله الدنيوي ابتغاء ر�سوان اهلل. ومن الآثار الإيجابية اأي�سا اأن فهم العبادة 

بهذا املعنى مينح امل�سلم وحدة الوجهة، ووحدة الغاية يف حياته كلها {ڻ  
ھ  ے          ے    ھھ   ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    ٴۇ  ۋ  

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې })الأنعام: 164-161( 
توؤخذ  توفيقية  »�سعائر  اأنها  العبادات  �ساأن  يف  املعلوم  من  فاإن  وختاما؛ 
ال�سارع  حددها  التي  احل��دود  عند  بها  يوقف  اأي  واأ�سكالها«)2(  باأو�ساعها 
لتقييد  ول  والنق�سان،  للزيادة  فيها  جم��ال  ف��ال   ،¤ وفعلها  وبّلغها 

مطلقها اأو اإطالق مقيدها، ول لأي نوع من اأنواع التبديل والتغيري. 
ومعنى ذلك كله: اأّن جوهر العبادة يف الإ�سالم هو نف�سه جوهر الدين من 
حيث هو اعتقاد يف املقام الأول. كما يعني اأي�سا اأنه ل قيمة للعبادة ب�سورها 
الباطنة؛ فاإذا كانت الأعمال  الروحية  الأمور  الظاهرة من دون توافر هذه 
الظاهرة مطلوبة بو�سفها داخلة يف الدين، من حيث اأنها تعبري عن طاعة 
اأ�سول وقواعد  اأعمال القلوب التي هي من  اهلل، فاإنها ل ت�ساوي �سيئا بغري 
تكمن يف  العبادات  غاية  اأن  العتبار  و�سعنا يف  ما  اإذا  الإمي��ان.)3( خا�سة 
ثمرتها  والزكاة  النف�س،  ثمرته تطهري  »فال�سوم  النف�س  اأدران  التطهر من 

1-  املبارك، نظام الإ�سالم، 71-70.
2-  العقاد، حقائق الإ�سالم، 108.

3-  ابن تيمية، التحفة العراقية، 37.
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اجلنة،  دخول  ثمرته  واجلهاد  املغفرة،  وجوب  ثمرته  واحلج  امل��ال،  تطهري 
ذكرنا  ما  جميع  الإقبال  ففي  عبده؛  على  اهلل  اإقبال  ثمرتها  وال�سالة 

من تطهري النف�س واملال ووجوب املغفرة ووجوب اجلنة«.)1(

واحلال، اأننا اإذا ما دققنا وبحثنا عن الجتاه الروحي للعبادة يف الإ�سالم، 
فلن نعجز عن اأن نرى اأن وجهتها القرب من اهلل، وو�سيلتها تطهري النف�س من 
اأدرانها وجعل احلب �سببا من اأ�سباب هذا التطهري، األ ترى كيف ربط املوىل 

عز وجل بني ال�سالة وتزكية النف�س والذكر يف قوله تعاىل: {ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     
ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ})العنكبوت:45( ففي 
الفح�ساء  عن  نهيا  فيها  اأن  كما  ن�سنع  فيما  له  ومراقبة  هلل  ذكر  ال�سالة 

واملنكر من قول اأو عمل.

ارتبطت  التي  القراآنية  الآي��ات  من  العديد  ورود  ذل��ك؛  على  ي��دل  ومم��ا 
ى   ې   {ې     ت��ع��اىل:  كقوله  ال�سالح  بالعمل  ال��ع��ب��ادات  فيها 
ى  ائ  ائ  ەئ})البقرة: جزء من الآية 83(، وقوله:                  

پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  
وغريها  ٺ})الأنبياء:73(،  ٺ    ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ  

كثري .. 

فمن الالفت للنظر يف هذا ال�سياق اأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأمرنا باإقامة 
هلل  كله  الدين  اإقامة  مع  يتقاطع  ما  وهو  باأدائها  فقط  ولي�س  ال�سالة 

كما اأخربنا بذلك حني قال: {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

1-  الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 5-4.
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العزم  اأولو  الر�سل هم  ں  ڻ  ڻ  ڻ}.)ال�سورى: 13( فهوؤلء 
الذين اأخذ اهلل ميثاقهم {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ}.)الأحزاب: 7( 
فكاأن يف اإقامتها اإقامة للدين كله، واإذا كان اهلل قد اأمر الأولني، والآخرين؛ 
باأن يقيموا الدين، ول يتفرقوا فيه؛ فاإن الدين الذي اتفقوا عليه هو الأ�سول، 

فت�سمن الكالم اأ�سياء: 

اأحدها: اأنه �سرع لنا الدين امل�سرتك، وهو الإ�سالم والإميان العام، والدين 
املخت�س بنا؛ وهو الإ�سالم، والإميان اخلا�س.

ونهانا  واملخت�س،  امل�سرتك،  كله  الدين  هذا  باإقامة  اأمرنا  اأنه  ثانيها: 
عن التفرق فيه.)1( ومبا اأن الإ�سالم يف اأ�سمى معانيه ل يخرج عن معنى 
خالل  من  اإل  بتمامه  يتاأتى  ل  ال�ست�سالم  هذا  فاإن  هلل«؛  »ال�ست�سالم 
يف  قيل  ولذلك  تعاىل.  هلل  بالعبودية  الإق���رار  يف  وال�سدق  الإخ��ال���س 
اإخال�س  نعبد  اإياك  ن�ستعني«:  واإياك  نعبد  »اإياك  �سبحانه:  قوله  تف�سري 
العبادة، واإياك ن�ستعني اأف�سل ما طلب به العباد حوائجهم.)2( ففي كثري 
وال�ست�سالم  اخل�سوع  معنى  اإىل  الإ�سالم  مفهوم  ين�سرف  التفا�سري  من 

ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں    {ں   تعاىل:  قوله  يف  كما  وجل،  عز  هلل 
ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ       ھ   ہھ   ہ   ہ     ہ   ۀ  
ڭ    ڭ  ۇ  ۇ}؛)الأنعام: 14( اأي »اأن اأكون من اخلا�سعني 

القدرة«.)3( يبدو يف ميادين  ملا 

وحده  يفي  ل  ال�سهادة،  مبعنى  الإ���س��الم،  اأن  اإذن؛  �سبق  مما  يتح�سل 

1-  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 14-13/1.
العلمية،  املطبعة  )قم:  املحالتي،  الر�سويل  ها�سم  حتقيق:  العيا�سي،  تف�سري  العيا�سي،    -2

1380ه�(، 22/1.
3-  امل�سدر ال�سابق، 48.
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بالتحقق بهذا الأ�سل الإمياين العظيم على هذا النحو الأخري، اإذ ل يكفي 
الإقرار بال�سهادتني عن طريق الل�سان واإمنا حتقيق معنى ال�ست�سالم ظاهرا 
وباطنا يف اآن معا، وبالتايل الرتقي اإىل درجة الإميان ح�سب ما ورد يف حديث 
بالأحرى مراتب،  اأو  �ساأله عن معاين،  ¤ حني  للنبي  ال�سالم  جربيل عليه 
الإ�سالم والإميان والإح�سان، بحيث »ل يرتقي اأحد يف درجات العبودية حتى 
الفرو�س  البدايات هي  واأوائ��ل  البدايات.  اأوائ��َل  وبني اهلل  بينه  فيما  يحكم 
الواجبة والأوراد الزكية ومطايا الف�سل وعزائم الأمر؛ فمن اأحكم على نف�سه 

هذا، مّن اهلل تعاىل عليه مبا بعده«.)1(
يف مرتبة الإميان هذه ل ينفك عمل اجلوارح الظاهرة عن عمل اجلوارح 
الباطنة بحال من الأحوال. ومن هنا نفهم تعريف ابن القيم لالإميان باأن 
ت�سديق  كذلك  وباطنه  الظاهرة،  باجلوارح  وعمل  بالل�سان  قول  »ظاهره 
بالقلب وانقياد وحمبة اهلل، )اإذ( ل ينفع ظاهر ل باطن له«.)2( فامل�سلم 
»اأن  واملراقبة:  نف�سه من اخل�سية  اإل مبا ميالأ  الإح�سان هذه  درجة  يبلغ  ل 
يراك«.)البخاري: 50( حيث  فاإنه  تراه  تكن  فاإن مل  تراه؛  كاأنك  اهلل  تعبد 
يف  املعنني  يجمع  وم��ن  للنف�س،  اأدب  واخل��وف  للقلب،  ���س��راج  اخل�سية 
 )20 ٹ})الرعد:  ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   {ٿ   من:  فهو  ذات��ه 

ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    } وم��ن 
ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 )22-21 ژ})الرعد:  ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ    ڌ  
وهو اأخريا – ولي�س اآخرا- من الذين يخاطبهم املوىل عز وجل بالقول: 

{ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ}.)الرعد: 24(    

وا�ستنادا اإىل ما �سبق؛ عّد املودودي الأخالق يف الإ�سالم اأربع مراتب هي: 

1-  ال�سابق، �س 69.
2-  ابن قيم اجلوزية، الفوائد، الطبعة الأوىل، )القاهرة: املكتبة القيمة، 1450ه�(، �س85.
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الإميان، والإ�سالم، والتقوى، والإح�سان. وهي كلها مرتبة ترتيبا فطريا بحيث 
الطبقة  دامت  فما  عليها.  اإل  توؤ�َس�ُس  ول  �سابقتها  من  تتولد  منها  تالية  كل 
الأوىل منها غري حمكمة متقنة، ل يكاد يخطر بالبال اأن ُتبنى عليها الطبقة 
الثانية. فالإميان مبنزلة الأ�سا�س يف هذا البناء، وهو الذي تقوم عليه طبقة 

الإ�سالم، ثم ت�سيد على طبقة الإ�سالم طبقة التقوى فطبقة الإح�سان.)1(

وهذا الإح�سان يف واقع الأمر هو عبارة عما يجعل املرء متفانيا يف الإ�سالم 
من �سلة قلبية باهلل ور�سوله وحب متاأ�سل ووفاء �سادق وبذل للمهج وت�سحية 
بالنفو�س والنفائ�س. فت�سور التقوى الأ�سا�سي  يقوم على خ�سية اهلل وخوفه، 
وهو الذي ي�ستحث املرء على اتقاء �سخطه. واأما الإح�سان فت�سوره الأ�سا�سيُّ 
هو حب اهلل الذي يحمل املرء ويح�سه على ابتغاء مر�ساته �سبحانه وتعاىل)2(

فاإذا كان جوهر الدين والعبادة اأمرا واحدا، بح�سب ما تقدم، فاإن ذلك 
الأعمال  دام��ت  ما  ينف�سالن  ل  اأم��ران  والقيم/الأخالق  الدين  اأن  يعني 
الإميان  معنى  دام  وما  العبادات،  �سور  لكافة  مالزمة  �سرورة  القلبية 
نف�سه ل يتحقق اإل بارتباط اجلوارح الظاهرة والباطنة معا. لذا ل تنف�سل 
العبادة يف الإ�سالم عن هذا اجلانب القيمي الذي هو اأ�سا�س الدين ومن هنا 

للن�سر  ال�سعودية  الدار  )جدة:  الإ�سالمية،  للحركة  الأخالقية  الأ�س�س  املودودي،  الأعلى  اأبو    -1
والتوزيع، 1405 ه�- 1985م(، �س 39.

اأعلى  الذي هو  الإح�سان  التقوى ومقام  املودودي بني  يفرق  اأن  اأجل  ال�سابق، 53. ومن  امل�سدر    -2
طبقات الإ�سالم واأرفعها؛ ي�سرب مثال مبوظفي احلكومات: فمنهم من يقومون باأداء ما يلقى اإليهم 
النف�س ويواظبون على جميع �سوابط احلكومة وقواعدها،  واإجهاد  بالتبعة  الواجبات بكل �سعور  من 
وباإزائهم طبقة اأخرى من املخل�سني ال�سادقني الأوفياء الذين ينت�سرون للحكومة باأنف�سهم واأموالهم 
ول يقت�سرون على اأداء ما يلقى عليهم من الواجبات فيعملون ويجتهدون مبوجب هذه النزعة اأكرث 
مما يطالبون به. فهوؤلء هم حم�سنون للحكومة واأولئك متقون لها ول �سك اأن املتقني يرفعون درجات، 
ول غريهم.  املتقني  اأعناق  اإليها  تتطلع  ل  التي  الدرجات  باأعلى  ينعمون  الذين  املح�سنني هم  اأن  اإل 
وهكذا احلال بالن�سبة لالإ�سالم؛ فاملتحلون بالتقوى، واإن كانوا رجال يوثق بهم ويعتمد عليهم، ولكن 
التي  باملهمة  ينه�س  ول  املح�سنني وحدهم،  وترتكز يف  تتجمع  اإمنا  الإ�سالم وحيويته اجلوهرية  قوة 

يريدها الإ�سالم يف هذا العامل اإل هذه الطبقة دون غريهم. 
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كان تاأكيد الأ�ستاذ الإمام يف »ر�سالة التوحيد« على اأن الدين يعد من اأقوى 
العوامل املوؤثرة يف اأخالق العامة واخلا�سة على حد �سواء،)1( واأن اهلل مل 

يفر�س من الأعمال اإل ملا اأوجب من التحلي مبكارم الأخالق.)2(      

ُتق�سى، ولكنها  اأو واجبات  الإ�سالم �سرائب جُتبى،  العبادات يف  فلي�ست 
ف�سال عن  وخلقه،  اهلل  بني  الو�سال  وج�سر  وربه،  العبد  بني  ال�سلة  مظهر 

اآدم: {ک  ک        ک  گ  گ   گ   اأنها مظهر من مظاهر تكرمي بني 
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
 – الإن�سان  األقاها  التي  الأمانة  لتحمل  وثمٌن   ،)70 ں

ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   {ۋ   عاتقه  على  اإرادت���ه-  مبح�س 
ۇئ   وئ  وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

ۇئ}.)الأحزاب: 72(

ومما ل�سك فيه اأن �سر الرتقاء الروحي واجلماعي الذي اأدركه �سحابة 
اأ�سا�س  على  ب��اهلل  مو�سولني  ك��ان��وا  اأن��ه��م  يف  يكمن  اإمن��ا   ،¤ اهلل  ر���س��ول 
الكثريون من عنت وتكلف،  به  ي�سعر  له مبا  الفعل  ي�سعروا يف  �سحيح، فلم 
ول مبا يعانون من �سرود وحرية. فهناك طبيعتان يف الإن�سان غري منكورتني: 
الإعجاب بالعظمة، والعرفان باجلميل. وجوهر العبادة ودوافعها هو القيام 
بحق ال�سكر للخالق الذي ل تعد نعمه ول حت�سى، ودافع ال�سوق والرغبة التي 
متالأ القلوب والنفو�س، ولي�ست طاعة القهر والإذلل اأبدا. واأ�سلوب القراآن 
يربي يف امل�سلم هذه املعاين، ويقيمهم على عبودية احلب والتفاين، عبودية 

الإعجاب بالعظمة والإقرار بالإح�سان.)3( 

ويف املح�سلة؛ ينبغي اأن تنعك�س اآثار العبادات على �سلوك املوؤمن يف حياته 

1-  حممد عبده، ر�سالة التوحيد، �سمن، الأعمال الكاملة، 537/3.
2-  امل�سدر ال�سابق، 468/3.

3-  انظر حممد الغزايل، فقه ال�سرية، )القاهرة: دار ال�سروق، القاهرة، 2000م(، �س 150-148.

AGô``°SE’G
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وعالئقه بالنا�س فمامل تكن العبادة على مثل هذا النحو فاإنها ت�سبح مبثابة 
�سورة بال روح، اأو هيكل فارغ بال م�سمون.

ثانيا: الدللت الروحية للتوحيد والإميان.

اأكد القراآن الكرمي يف غري ما مو�سع قيمة الإميان باهلل وما لها من اآثار 
والراحة والطمئنان.  بال�سكينة  ال�سعور  ياأتي يف مقدمتها بث  نف�سية كربى 
فاأ�سل ال�سكينة »الطماأنينة والوقار، وال�سكون الذي ينزله اهلل يف قلب عبده، 
عند ا�سطرابه من �سدة املخاوف، فال ينزعج ملا يرد عليه، ويوجب له زيادة 

الإميان، وقوة اليقني والثبات«.)1(

كلها  م��وا���س��ع،  �ستة  يف  ال��ق��راآن  يف  »ال�سكينة«  �سبحانه  اهلل  ذك��ر  وق��د 
ۋ   ۋ   {ٴۇ   ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  منها  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة)2(؛  معنى  تفيد 
ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   {ۆ   تعاىل:  قوله  ومنها   ى}.)البقرة:248( 

ۋ  ۋ  ۅ})التوبة: 26(.

ففي ال�سكينة حياة القلب ونوره معا، وفيها ما فيها من الثبات يف الإرادة 
والعزم على الطاعة. ولعل ذلك هو معنى الزيادة يف الإميان املق�سود يف قوله 
َع اإِمَياِنِهْم«. ومن ثمراتها اخل�سية والوقار. ويكفي  تعاىل: »ِلَيْزَداُدوا اإِمَياًنا مَّ
الو�ساو�س  تركبه  ول  الهموم  ت�سيبه  ل  ربه  اإىل  املطمئن  املوؤمن  القلب  اأن 

ڦ   املتعلقة بالرزق، فهو مطمئن اإىل وعده تعاىل: {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
{ہ  ہ    ،)30 �سراء: ڃ})الإ ڃ   ڃ    ڄ   ڄ      ڄ   ڄ ڦ  

1-  مدارج ال�سالكني، 207/2.
2-  وهذا ما �سرح به ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما حني قال: »كل �سكينة يف القراآن فهي طماأنينة«. 
وعدم  ال�سيء  اإىل  القلب  »�سكون  اأي�سا  الطماأنينة  تعني  اإذ  معناهما،  ترادف  ذلك  على  يدل  ومما 
ا�سطرابه وقلقه«، ويف الأثر: »ال�سدق طماأنينة، والكذب ريبة« )رواه الإمام اأحمد(، وفيه اأي�سا: »الرب 

ما اطماأنت اإليه النف�س« )رواه اأحمد اأي�سا(.
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رخاء  والطماأنينة  نعمة،  فال�سكينة   )22 ھ}.)الذاريات:  ھ   ھ   

يخيب من ل يدركهما يف الدنيا والآخرة: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ   پ   

ٹ}.)الزمر:22(   
يقول �ساحب الظالل يف تعليقه على هذه الآية: »اإنها ت�سور حقيقة القلوب 
حال  اهلّل.  مع  حالها  وت�سور  به.  وتندى  له  فتن�سرح  الإ�سالم  تتلقى  التي 
ت�سور  كما  وال�ستنارة.  والإ�سراق  والب�سا�سة،  والنداوة  والتفتح  الن�سراح 
وعتمتها  وجفافها،  وموتها  وغلظتها  ق�ساوتها  يف  الأخ��رى  القلوب  حقيقة 
قطعا  لي�س  ن��وره،  من  له  وميد  لالإ�سالم  �سدره  اهلّل  ي�سرح  ومن  وظالمها. 

كالقا�سية قلوبهم من ذكر اهلّل. و�ستان �ستان بني هوؤلء وهوؤلء«.)1( 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    {ٱ   هناك  ال�سيق  ثمة  هنا،  الن�سراح  مقابل  ففي 
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ  
ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  
ڦ}.)الأنعام: 125( فاأ�سد  النا�س بالًء بالُء َمن اأظلَم عليه قلُبه، 
والتب�س عليه اأمُره، وَخفَي عليه قْدُر موله، فهو يرتدُد يف اأمره، متمردا على 

موله، لفقدان نور الهداية عن قلبه، وطلب النجاة من غري وجهه.)2( 

ول�سك اأن لعلم الإن�سان بوجود الآخرة واحل�ساب الأثر الأكرب يف حتديد 
�سلوكه يف احلياة. ومن هنا نفهم خطاب القراآن جلميع النا�س على اختالف 
يبتغون  طبقاتهم: فمنهم من يحركه اخلوف من �سوء امل�سري، ومنهم من 

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     } القدير:  امل��وىل  ر�سوان  عباداتهم  وراء  من 
     ،)207 ھ})البقرة:  ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ  

1-  يف ظالل القراآن، 3048/5.
2-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، 51.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٻ    
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ})الن�ساء: 114(.
اعتقاده  حال  يف  الإن�سان  �سلوك  يت�ساوى  اأن  املعقول  من  فلي�س  ثم؛  ومن 
اأن ثمة جزاء على ما ك�سبت يداه يف احلياة الدنيا، و�سلوك من يعتقد باأن 
الدهريون من  ي�سري على نحو ما قال  الأمر  واأن  املوت من حياة  وراء  لي�س 
قبل: »ماهي اإل اأرحام تدفع واأر�س تبلع وما يهلكنا اإل الدهر«!! اأ�سف اإىل 
اأن فكرة رعاية الآخرة وال�ستعداد للح�ساب يوم اجلزاء عادة  اأي�سا؛  ذلك 
ما تقرتن يف القراآن باأمر اأو نهي اإلهي: اأي مع كل حكم من اأحكام ال�سريعة 

وكل توجيه اأخالقي. ومن ذلك قوله تعاىل يف نهاية اآيات املرياث: {ڭ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  
ى      ى   ې   ېې   ې   ۉ      ۉ   ۅ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ}.)الن�ساء: 14-13(
بني  العظمى  الإن�سان  وم�سوؤولية  بالآخرة  الإمي��ان  اأن  �سبق  مما  يتح�سل 
والمتناع  اخلري  فعل  اإىل  قوًيا  دافًعا  النف�س  اأعماق  يف  يكّوُن  خالقه  يدي 
عن ال�سر ولذلك جاءت �سنوف العبادات كلها مرتبطة بفعل اخلري والعمل 

ال�سالح يف كثري من اآيات الذكر احلكيم، كقوله تعاىل: { گ  ڳ  
ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

ں}.)احلج: 77(
الأخ��الق  قواعد  لتباع  �سامنا  يكون  القوي  النف�سي  ال�سعور  هذا  ومثل 
املتعارف  والعقاب  الزجر  وقواعد  الدنيوية  اجل��زاءات  من  اأكرث  والت�سريع 
عليها يف دنيا الإن�سان. ولذلك الأمر من ال�سواهد ما يفوق احل�سر لو فهم 
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امل�سلمون دينهم فهما �سحيحا والتزموا مبراقبة اأنف�سهم واأحوالهم مع اهلل 
عز وجل. 

يف  ب�سيطا   مثال  لها  �سن�سرب  الأذه��ان  من  امل�ساألة  ه��ذه  ولتقريب 
جمال العمل، : فلو افرت�سنا اأن امل�سلم املعا�سر يفهم تعاليم دينه احلنيف 
جيدا، هل �سري�سى باأن يعمل فقط بنية احل�سول على �سكر رئي�س اأو ترقبا 
من  اأ�سا�سا  ينبع  العمل  يف  اإخال�سه  اأن  اأم  املدير؟  من  مكافاأة  اأو  لرتقية 
اهلل  »اإن  وياأمر  والإهمال  الغ�س  يحرم  الذي  اإ�سالمه  بتعاليم  التزامه 
لالإميان  اأن  الأم��ر  فواقع  يتقنه«؟!  اأن  عمال  اأحدكم  عمل  اإذا  يحب  تعاىل 
العديد من الثمرات الإيجابية يف حياة الإن�سانية: اأفرادا، وجماعات. فعلى 
امل�ستوى الفردي ينتج الإميان قوة قاهرة غالبة تتخطى كل ال�سعاب، خا�سة 
واأن املوؤمن بقدرة اهلل �سبحانه يعلم اأنها ل يعجزها �سيء يف الأر�س ول يف 
ال�سماء { ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ}.)ي�س: 82( 
اأ�سف اإىل ذلك اأي�سا ما يتيحه الإميان من �سعور الإن�سان بالغبطة وال�سعادة 
واللذة وهو ما عرب عنه اأحد ال�سالكني بالقول: »نحن يف لذة لو علمها ملوك 

الأر�س لنازعونا عليها بال�سالح«! 

فمن املعلوم اأن �سعادة كهذه تكون م�سروطة ومقرتنة بالإح�سا�س بالعزة، 
قبل  من  ومرغوب  مطلوب  واأن��ه  الوجود  يف  موقعه  جيدا  يعلم  املوؤمن  لأن 
واحتياجه  افتقاره  مدى  فيه  ي��درك  ال��ذي  نف�سه  الوقت  يف  وجل  عز  امل��وىل 
خلالقه! ذلك اأن املوىل �سبحانه، واإن كان غنيا عن عبادة املتعبدين وتهجد 
النهار، وميد يده  ليتوب م�سيء  بالليل  اأنه ل ينفك ميد يده  اإل  املتهجدين، 
بالنهار ليتوب م�سيء الليل، ويفرح بعودة العبد العا�سي اإىل حظرية الإميان 

كما تفرح الأم بعودة ولدها.

وكما ل يخاف املوؤمن طغياَن الطغاة وا�ستكباَر امل�ستكربين، ل يقلق املوؤمن 
العليم اخلبري  كله مرده  لأن ذلك  املعلوم؛  وك�سبه  املكتوب  اأي�سا على رزقه 
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الذي مبقدوره اأن مينح، وباإمكانه اأن مينع، فال معقب حلكمه يف �سيء اأبدا: 
اإن منَع منع حلكمة قّدرها، واإن اأعطى ومنح فعل ذلك حلكمة يعلمها، ويف 
فاأين ذلك  والر�سا؛  القناعة  الق�سوى عرب  ال�سعادة  املوؤمن  يبلغ  اأولئك  كل 
يف  وال�سطراب  القلق  موجات  وازدي��اد  النتحاري  املد  تنامي  من  ال�سعور 
حياة الإن�سان املعا�سر نتيجة هزات البور�سة وتقلبات ال�سوق وحتكم ثقافة 
الراأ�سمالية وتتابع الأزمات القت�سادية مع ما يعقبها من حتولت يف م�سائر 

الأفراد، وماآلت اجلماعات؟ 

الأر�س  ال�سعي يف  – مع �سرورة  اهلل  بيد  كله  الأمر  اأن  هوؤلء  اأدرك  ولو 
 ،)38 })امل��دث��ر:  ىب  مب   خب   حب   جب    } اأن  لعلموا  بالأ�سباب-  والأخ��ذ 
ولعلموا اأي�سا اأنه »ما من قلب اإل وهو معلق بني اإ�سبعني من اأ�سابع الرحمن، 
اأقواما،  يرفع  الرحمن،  بيد  امليزان  و)اأن(  اأزاغه،  �ساء  واإن  اأقامه،  �ساء  اإن 
ال�سغري/  اجل��ام��ع  »)ال�سيوطي:  القيامة  ي��وم  اإىل  اآخ��ري��ن،  ويخف�س 
مدعوون  ولكننا  جنهلها  وفائدة  يعلمها،  حلكمة  اإل  ذلك  كل  وما   )8084
بقوة ل�ستكناه �سرها والأخذ ب�سننها حتى نفيد من الدرو�س ونتعظ من املحن 
ونتعلم در�س احل�سارة الأول الذي بينه املوىل عز وجل يف ق�س�س الكتاب: 

ېئ   ۈئ   ۈئ               ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ         {ائ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  

حئ      مئ}.)يو�سف: 111( 
لأدائه  تبعا  الأر���س  يف  واخلالفة  لل�سيادة  م�ستحقا  املوؤمن  يكون  وبذلك 

ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   {ڤ   واإخال�س:  ب�سدق  الأمانة 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  

ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ}.)النور:55(



99

واأما على امل�ستوى اجلماعي؛ فتوفر الأمناط املختلفة من العبادات فر�سة 
لنتظام اجلماعة املوؤمنة يف �سف واحد، وحركة واحدة، و�سعي واحد، ي�سم 
البي�ساء، وي�سوي بني مناكب اجلميع من  القدم  اإىل جانب  ال�سوداء  القدم 
دون تفرقة وا�سحة اأو حتى م�سمرة ما بني غني وفقري، رفيع ال�ساأن وو�سيع 
بح�سب معايري اخللق! ول�سك اأن هذا النمط من التجمع التعبدي يعد تعبريا 
على  الجتماع  من  ذلك  يت�سمنه  ما  مع  واح��د،  برب  الإمي��ان  على  �سادقا 
وراء  الدنيوي  التفاوت  اأ�سباب  منهم  واحد  كل  طرح  وقد  وطاعته،  حمبته، 

ظهره، م�ستقبال القبلة الواحدة، ومتوجها لرب واحد.

ب�سالة  اللتزام  �سرورة  على  وتاأكيدا  ت�سجيعا  مثال، جند  ال�سالة  ففي 
وع�سرين  ب�سبع  املفرد  �سالة  وتبز  امل�ساعف  الأج��ر  توجب  التي  اجلماعة 
توا�سعه  على  )م�ساعفا(  اأجرا  ا�ستحق  قد  فيهم  الغني  »كان  فاإذا   درجة؛ 
الفقري منهم  ف��اإن  وم��ال،  دون��ه غنى  )ه��و(  فيه من  اإىل �سف  ال��ذي �سمه 
ي�ستحق الأجر امل�ساعف )اأي�سا( على ا�ستناده واعتزازه بعزة اهلل التي كتبها 
لذاته وللموؤمنني يف قوله تعاىل: {گ  گ    ڳ})املنافقون: 8(، 
تلك العزة التي جعلت هذا الفقري ال�سعيف ي�سم نف�سه اإىل جوار الأغنياء 
والعظماء يف �سف ال�سالة وهو معتز باإميانه بعزة اهلل، اإميانا جعل الفوارق 

)الطبقية( بني النا�س تنتهي، وتذوب يف ح�سن العبودية هلل«.)1(

باإلقاء  ف�سنبداأ  الكربى،  والعبادة  الأوىل،  العبادة  هي  ال�سالة  اأن  ومبا 
واأنها مبثابة املنظم  تت�سمنه من قيم روحية كربى، خا�سة  ال�سوء على ما 

حلياة امل�سلم وللحياة الإ�سالمية كلها، وهي مظهر حياة الإ�سالم وحيويته، 
ف�سال عن اأن كثريا من اأ�سول التكليف وفروعه تعد امتدادا لأ�سولها، ناهيك 
عنها،  انبثاقا  ويعترب  معها،  ويتكامل  ال�سالة  مع  ين�سجم  كله  التكليف  باأن 
»فال�سالة هي حمل الرتكيز الثاين بعد التوحيد يف دعوة ر�سول اهلل ¤، وهي 

1-   تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات، 47.
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للقلب الب�سري وللحياة الب�سرية دواء وغذاء وارتقاء... فالطهارة والنظافة 
تتكامالن، كما اأن بني ال�سالة والتكاليف الأخالقية تكامال، فال�سالة مبا 
فيها من خ�سوع هلل تنفي الكرب والعجب، وتنهى عن الفح�ساء واملنكر، وبني 
اإعمار  وبني  وتكامل،  �سلة  ال�سالة  خارج  و�سرتها  ال�سالة  يف  العورة  �سرت 
�سلة  واجلمعة  اجلماعة  و�سالة  والعلم  الذكر  وبني  ومعنًّى،  ا  ح�سًّ امل�ساجد 

وتكامل«.)1(      

ى، الأ�سا�س يف ال�سنة وفقهها، الق�سم الثالث، الطبعة الثانية، )القاهرة: دار ال�سالم  1-  �سعيد حوَّ
للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة، 1425ه�/2005م(، 179/1.
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الف�صل الثالث

القيم الروحية لل�صالة
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ق�سد الإ�سالم من وراء العبادات كلها التكوين الروحي واخللقي جلماعة 
�سبيل  على  ال�سالة،  اأثر  اإىل  ي�سري  الكرمي  القراآن  جند  ولذلك  املوؤمنني، 

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   {ۆ   بالقول:  و�سالحها  النفو�س  تطهري  يف  املثال، 
ىى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ      
املوىل  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ})العنكبوت: 45( ويقول 
لعظمتي،  بها  توا�سع  ال�سالة ممن  اأتقبل  »اإمنا  القد�سي:  اأي�سا يف حديثه 
يف  النهار  وقطع  مع�سيتي،  على  م�سرا  يبت  ومل  خلقي،  على  ي�ستطل  ومل 
نوره  امل�ساب؛ ذلك  ورح��م  والأرم��ل��ة  ال�سبيل  واب��ن  امل�سكني  ورح��م  ذك��ري، 
كنور ال�سم�س اأكلوؤه بعزتي، واأ�ستحفظه مالئكتي، اأجعل له يف الظلمة نورا، 
اجلنة«.)الرتغيب  يف  الفردو�س  كمثل  خلقي  يف  ومثله  حلما،  اجلهالة  ويف 

والرتهيب:249/1(  

امل���راد من  اأن  ت��دل على  اآي���ات كثرية  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ه��ذا وق��د ورد يف 
ڃ   ت��ع��اىل: {  ال��ظ��اه��رة، ك��ق��ول��ه  الأع���م���ال  ال�����س��الة لي�ست جم���رد 
ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   {ڻ   وق��ول��ه:  ڌ})املاعون:7-4(، 
وقوله:  ے})الن�ساء:43(،  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    

ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ    }
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ    ٿ   ٺ   ٺ    
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ    ژ  ژ  ڑ    ک  ک     ک  ک  

گ  گ}.)املوؤمنون: 11-1( 
واإذا اأردنا اأن نعقد مقارنة �سريعة بني ال�سروط الأربعة الواجب توافرها 
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يف ال�سالة – بح�سب ما جاء يف احلديث القد�سي- وما يقابلها من �سفات 
يقابله  الآي��ة  اأن اخل�سوع يف  لوجدنا  الأخ��رية،  الآي��ات  ال��واردة يف  املوؤمنني 
اَلِتِهْم َخا�ِسُعوَن/ اإمنا اأتقبل ال�سالة  ِذيَن ُهْم يِف �سَ التوا�سع يف احلديث: )الَّ
عدم  يقابله  الآي��ة  يف  اللغو  عن  الإعرا�س  واأن  لعظمتي(،  بها  توا�سع  ممن 
ومل  وَن/  ُمْعِر�سُ اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  ِذيَن  )َوالَّ احلديث  يف  اخللق  على  ال�ستطالة 
عدم  يقابله  الآي��ة  يف  الزكاة  دفع  على  احلر�س  واأن  خلقي(،  على  ي�ستطل 
يبت  ومل  َفاِعُلوَن/  َكاِة  ِللزَّ ُهْم  ِذيَن  )َوالَّ احلديث  يف  املع�سية  على  الإ�سرار 

م�سرا على مع�سيتي(. 

وهكذا بالن�سبة حلفظ الفروج ورعاية الأمانات واحلفاظ على ال�سلوات 
ال�سبيل  واب��ن  بامل�سكني  والرفق  الذكر،  يف  ال�ستغراق  يقابلها:  الآي��ات  يف 
والأرملة والراأفة بامل�ساب يف احلديث. اأما نتيجة هذه الأعمال كلها؛ فوراثة 
اخللق  بانتفاع  احلديث  يب�سر  حني  على  الآي��ات،  يف  ورد  كما  الفردو�س 
ينتفعون بنور ال�سم�س، ودخوله يف كالأ اهلل وعنايته، و�سمان حفظ  كما  به 
ي�سري يف  واأن  نورا، ويف اجلهالة حلما،  الظلمة  له يف  يجعل  واأن  مالئكته، 

اخللق كمثل الفردو�س يف اجلنة!

التي  ملقت�سياتها  وتنفيذا  اإقامة  املوؤمنني  على  ال�سالة  فر�ست  ولذلك 
جتعل العبد يف �سل�سلة مت�سلة احللقات ما بني تنفيذ عهود ال�سالة وتطبيق 
مقت�سياتها. ولرتباط ال�سالة بالتطهر الأخالقي ذكرها القراآن الكرمي يف 
بداية و�سفه جماعة املوؤمنني بالعديد من الآداب اخللقية كما ختم بها تلك 
اأراد بذلك اأن يجعلها مقدمة لكت�ساب تلك الآداب  اأي�سا، وكاأنه  الأو�ساف 

وثمرة لها يف الآن نف�سه.

يف  اخل�سوع  املوؤمنني  اأو�ساف  اأول  �سبحانه  جعل  »املوؤمنون«  �سورة  ففي 
ال�سالة واآخرها املحافظة عليها، ويف �سورة »املعارج« بداأ الأو�ساف بذكرها 

وختم بها اأي�سا.
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ق��ال: {ک   امل��وىل عز وجل عرب عن ال�سالة بلفظ الإمي��ان حني  اإن  بل 
 )143 ٌڱ})البقرة:  ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک      
حتويل  قبل  �سلى  عمن  ال�سوؤال  �سياق  يف  الآي��ة  وردت  حيث  �سالتكم،  اأي 
الإمي��ان،  معاين  بكل  تذكر  لأنها  اإميانا  ال�سالة  �سميت  واإمن��ا  القبلة، 
تف�سري هذه  الظالل يف  �ساحب  يقول  الإميان.  �سعب  تنبثق  اإقامتها  وعن 
الآية:    »...ثم ُيطمئُن امل�سلمنَي على اإميانهم وعلى �سالتهم. اإنهم لي�سوا على 
�سالل، واإن �سالتهم مل ت�سع، فاهلّل �سبحانه ل يعنت العباد، ول ي�سيع عليهم 
عبادتهم التي توجهوا بها اإليه ول ي�سق عليهم يف تكليف يجاوز طاقتهم التي 
ي�ساعفها الإميان ويقويها.. اإنه يعرف طاقتهم املحدودة، فال يكلفهم فوق 
طاقتهم واإنه يهدي املوؤمنني، وميدهم بالعون من عنده لجتياز المتحان، 
حني ت�سدق منهم النية، وت�سح العزمية. واإذا كان البالء مظهرا حلكمته، 
ا�ِس َلَروؤٌُف َرِحيٌم« .. هذا ي�سكب يف  َ ِبالنَّ فاجتياز البالء ف�سل رحمته: »اإِنَّ اهللَّ
قلوب امل�سلمني الطماأنينة، ويذهب عنها القلق، ويفي�س عليها الر�سى والثقة 

واليقني«.)1(

ومما يدل على هذا املعنى اأن اهلل �سبحانه وتعاىل اإذا اأورد تكليفه للموؤمنني 
الزكاة على  اأداء مثل  يورده  باأن  اإقامة مفرو�سة ومل يكتف  اأورده  بال�سالة 
�سبيل املثال. وعلى ذلك؛ فال�سالة لن تكون ناهية عن الفح�ساء واملنكر 
اإل اإذا جعلها امل�سلي قّيًمة على �سلوكه كله، اأي اأن ت�سمن له فاعلية التقومي 
الدائم واملحا�سبة امل�ستمرة ل�سلوكه واأفعاله مع النا�س. ولعل يف حديث اأن�س 
بن مالك الذي يحكي فيه ق�سة عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ما يوؤكد هذا 

الأمر، ون�سه: 

»كنا جلو�سا مع ر�سول اهلل ¤ فقال: يطلع عليكم الآن رجل من اأهل اجلنة، 
فطلع رجل من الأن�سار تنطف حليته من و�سوئه قد تعلق نعليه بيده ال�سمال، 

1-  يف ظالل القراآن، 133/1.
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املرة  مثل  الرجل  ذلك  فطلع  ذلك  مثل   ¤ اهلل  ر�سول  قال  الغد  كان  فلما 
الأوىل، فلما كان يف اليوم الثالث قال ر�سول اهلل ¤ مثل مقالته اأي�سا، فطلع 
¤ تبعُه عبد اهلل  ذلك الرجل على مثل حاله الأوىل، فلما قام ر�سول اهلل 
بن عمرو بن العا�س فقال: اإين لحيُت )خا�سمُت( اأبي فاأق�سمت اأن ل اأدخل 
قال  نعم،  قال:  فعلت،  اإليك حتى مت�سي  توؤويني  اأن  راأيَت  فاإْن  ثالثا،  عليه 
اأن�س: فكان عبد اهلل يحدث اأنه بات معه تلك الثالث الليايل فلم يره يقوم 
من الليل �سيئا غري اأنه اإذا تعار وتقلب على فرا�سه ذكر اهلل وكرّب حتى يقوم 
ل�سالة الفجر، فلما م�ست الثالث ليال وكدُت اأن اأحتقر عمله قلت: يا عبد 
اهلل مل يكن بيني وبني اأبى غ�سب ول هجر، ولكن �سمعت ر�سول اهلل ¤ يقول 
لك ثالث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من اأهل اجلنة، فطلعت اأنت الثالث 
املرار، فاأردت اأن اآوي اإليك لأنظر ما عملك فاأقتدي به، فلم اأرك تعمل كثري 
عمل، فما الذي بلغ بك ما قال ر�سول اهلل ¤؟ قال: ما هو اإل ما راأيت، 
فلما وليُت دعاين فقال: ما هو اإل ما راأيت غري اأين ل اأجُد يف نف�سي لأحد 
من امل�سلمني غ�سا، ول اأح�سد اأحدا على خري اأعطاه اهلل اإياه، قال عبد اهلل: 

هذه التي بلغت بك وهي التي ل تطاق«.)1( 

اإىل   ت�سلل  من  يوجهون  العلماء  جتد  اأن  هذه،  واحل��ال  اإذن،  غريبا  لي�س 
قلوبهم غّل اأوح�سد، اأو كرب، اأو رياء، اإىل احلذر من مغبة هالك اأعمالهم: 
اإل  ولتقم  اأعمالك  �سائر  ومن  �سالتك  من  واأنق�س  ال�سدر،  �سامل  »كن 
باملفرو�س، ومبا تاأكد من امل�سنون، ولتزد �سيئا، اإذ ل ينفعك كرثة اأعمالك 
مع خبث قلبك، ولو عملت ما عملت، اإمنا تنفعك �سالمة �سدرك مع ما فر�س 
ليلك           وقيام  نهارك  �سيام  يكفيك  ول  معها،  يكفيك  عمل  واأقل  عليك،  اهلل 

العزيز  وعبد  عا�سور،  وحممد  البنا،  حممد  حتقيق:  العظيم،  القراآن  تف�سري  كثري،  ابن  انظر:    -1
غنيم، )م�سر: دار ال�سعب، م�سر، دون تاريخ(، 95/8. والعراقي، املغني عن حمل الأ�سفار يف تخريج 

ما يف الإحياء من الأخبار، )بريوت: دار �سادر، 2000م(، 231/3.
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اأو عبادة دهرك كله مع مر�س قلبك، وا�ستغراقك فيما يكره اهلل منك«.)1(

فقد روي عن ر�سول اهلل ¤ اأنه قال: »َمن مل تنهه �سالته عن الفح�ساء 
واملنكر، مل يزدد من اهلل اإل بعدا«، كما ورد عنه اأي�سا اأنه: »ل�سالة ملن مل 
يطع ال�سالة، وطاعة ال�سالة تنهاه عن الفح�ساء واملنكر«. )تف�سري القراآن 
كل  يف  ت�سهد  مثنى،  مثنى  »ال�سالة  اأخ��رى:  رواي��ة  ويف   )290/6 العظيم: 
ركعتني وتباوؤ�س ومت�سكن وُتقنع يديك وتقول: اللهم اغفر يل. فمن مل يفعل 

ذلك فهو خداج«.)2( 

قبلت  �سالته  كانت  اإذا  ما  يعلم  اأن  يود  من  على  يتعني  فاإنه  وبالتايل؛ 
اأم مل تقبل؟ اأن ينظر اإليها: هل نهته عن الفح�ساء واملنكر اأم ل؟ فبقدر 
ما تنهاه عنهما بقدر ما تقبل منه. خا�سة واأن القراآن الكرمي قد ورد بثبوت 
اأي �سالة  اأغلب الآيات املتعلقة بها. وعليه؛ فاإن  هذه اخلا�سية لل�سالة يف 

تخلو منها تكون خداجا. 

ال�سالة مراتب  القلب يف  اأن حل�سور  فيه  الأح��وال؛ فمما ل�سك  ويف كل 
ثالثة: 

فقد يح�سر بكله – حقيقته و�سره، ظاهره وباطنه- عند كل �سالة. ( 1
وقد يكون حا�سرا بظاهره عندها وباطنه م�سغول ب�سيء اآخر. ( 2
وقد يكون حا�سرا بباطنه عندها وظاهره م�سغول ب�سيء اآخر. ( 3

فالفاقدة بجميع مراتب احل�سور هو عمُل ال�ساهي والنائم ونحوهما، واأما 
فاقدة الروح من جميع اجلهات وجميع مراتب الروح، فهي التي ل توؤثر يف 
اأبدا، ل يف جزئّي ول يف كلّي. واأما واجدة يف بع�سها،  النهي عن الفح�ساء 
فالحمالة توؤثر بقدر ما فيها من الروح. ولذلك؛ روي عنه ¤ اأنه قال: »اإن 

1-  ر�سائل العربي الدرقاوي، 150.
2-  انظر �سن الرتمذي، 225/2 حديث رقم 385، واأبو داود 29/2 كتاب ال�سالة: باب �سالة النهار 

حديث رقم 1296، وابن ماجة 419/1 حديث رقم 1325. 
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من ال�سالة مَلا ُيقبل ن�سفها وثلثها وربعها وخم�سها اإىل الُع�ْسر، واإن منها ملا 
ُيّلُف كما يلف الثوب اخَلِلق فُي�سَرُب بها وجُه �ساحبها، واإمنا لك من �سالتك 
ما اأقبلت عليه بقلبك«، ويف رواية اأخرى: »لي�س للعبد من �سالته اإل ما عقل 

منها«.)1(

يتح�سل مما �سبق؛ اأن ال�سالة تعد مبثابة اخلط الوا�سل ما بني ال�سماء 
العبد  تربط  وهي  ال�سلة،  من  »فال�سالة  وخالقه  العبد  بني  ما  والأر���س، 
وهي  الربانية،  العناية  اإىل  الطريق  له  ومتهد  ر�سوانه،  اإىل  وتقوده  بربه، 
لأهميتها ل ت�سقط عن الإن�سان حتى يف حالة احلرب، وعند التقاء اجليو�س، 
واعملوا  حت�سوا،  ولن  »ا�ستقيموا   :¤ اهلل  ر�سول  يقول  القتال.  �ساحة  ويف 
وخري اأعمالكم ال�سالة، ول يحافظ على الو�سوء اإل موؤمن«.)2( ولهذا اتفق 
العلماء على كراهة قراءة القراآن يف الركوع وال�سجود، لأنهما خم�س�سان 
¤: »ُنهيُت اأن  للت�سبيح والدعاء، فالذكر والدعاء فيهما اأف�سل لقول النبي 
اأو �ساجدا، اأما الركوع فعظموا فيه الرب، واأما ال�سجود  اأقراأ القراآن راكعا 
فاجتهدوا يف الدعاء، فقمني اأن ُي�ستجاب لكم«.)جمموع الفتاوى، 58/32(.

والواقع اأن ال�سالة تت�سمن العديد والعديد من الدللت الروحية واخللقية 
ال�سامية؛ ف�سال عن اأنها واحدة من اأهم العبادات التي يتقرب بها العبد اإىل 
خالقه وهو ما يعك�سه بقوة قول النبي ¤: »ال�سالة عماد الدين من اأقامها 
 ،)3566 اجلامع:  الدين«)�سعيف  هدم  فقد  هدمها  ومن  الدين  اأقام  فقد 
وقوله: »اأحب الأ�سياء اإىل اهلل عز وجل: ال�سالة لوقتها، ومن ترك ال�سالة 

فال دين له«.)ال�سابق:170( 
بعد   - ُيبنى  الإ�سالم  بعقيدة  الإق��رار  اأّن  من  اأي�سا؛  ذلك  على  اأدل  ول 

1- الرتغيب والرتهيب: 198/1.
2-  رواه ابن عبد الرب عن مالك بن اأن�س يف، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، 318/24. 

وانظر: عبد احلليم حممود ، ال�سالة ومقا�سدها للحكيم اأبي عبد اهلل الرتمذي، م�سدر �سابق.
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ا�ستطاع  ملن  البيت  وحج  وال�سيام  والزكاة  بال�سالة  بال�سهادتني-  الإقرار 
اإليه �سبيال. ولذلك ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل الزكاة مقارنة لل�سالة غالبا يف 
اأكرث من اآية، اإيعازا مبقارنة التطهري الروحي لل�سالة بتطهري املال وتطهري 

ۇئ   ۇئ     } التطهري:  لهذا  مالنا  من  جزء  واقتطاع  الزكاة  باإخراج  النف�س 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  

حئمئ  ىئ  يئ        جب})�سباأ: 39(.
ال�سالة ويحكم  بها  تكمل  التي  الأح��وال  اإن  القول  لذلك؛ ميكننا  ونتيجة 
العقل بلزومها وورد ال�سرع بها لتخرج عن �ستة اأحوال هي: ح�سور القلب، 

والتفهم/التفكر، والتعظيم، والهيبة، والرجاء، واحلياء. 
اأما ح�سور القلب؛ فلكي ل يغفل عن ال�سالة باأن يكون حا�سرا عند كل 
فعل وقول، راعيا ح�سور ربه و�ساعرا وملتفتا باأدائها عنده، بحيث لي�سغله 
الفكر يف جزء عند الإتيان بجزء اآخر عن هذا املاأتّي الفعلي، واإمنا ي�ستغل 

عند اأداء كل عمل باأنه ماأمور من اهلل باأدائه على النحو الأكمل.  
البديعة  والأحوال  الرفيعة  املقامات  القلب يف  بتفكر  التفهم؛ فيكون  واأما 

التي تنتج عن اخل�سوع يف ال�سالة.
واأما التعظيم؛ فحاٌل من�سوؤه العلُم بعظمة اهلل تعاىل، وح�سوره، وقدرته، 
ل  فاإذا ا�ست�سعر العبد يف �سالته عظمَة َمن يناجيه يف ح�سوره، واأنه يتف�سّ
عليه بالقبول فيكرمه اإكراما جزيال، فيدخل حينئذ يف حال الرهبة فيقوي 
الإح�سان  وا�ستقباله  وتق�سريه،  اأفعاله  �سوء  من  وي�ستحي  بالرجاء،  قلبه 
املطاف،  نهاية  اإىل  في�سل  الأعمال  بقبائح  ال�سنائع  وجميل  بالكفران 
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فبالرجاء واحلياء يتّم اخل�سال ال�سّت.)1( 

وذكرنا؛  �سبق  كما  الروحية  القيم  من  العديد  تت�سمن  ال�سالة  اأن  ومبا 
فاإننا �سوف نقت�سر بدورنا هنا على معاجلة خم�س قيم رئي�سية هي: التطهر، 

واخل�سوع، وال�سرب، والإخال�س، والت�سامن.

اأول: قيمة التطهر

ال�سالة  عليه  النبي  قول  التطهر من  بقيمة  ال�سالة  ارتباط  اأدل على  ل 
الت�سليم«. التكبري، وحتليلها  الطهور، وحترميها  ال�سالة  »مفتاح  وال�سالم: 
�سدقة  ول  بغري طهور،  �سالة  اهلل  يقبل  »ل  كذلك:  وقوله   )61 داود:  )اأبو 
الو�ساءة  معنى  يفيد  الو�سوء  كان  هنا  ومن   )204/1 غلول«.)م�سلم:  من 
املعنوية لأنه م�ستق منها لغويا، ومبا اأن الو�سوء يكون باملاء فقد ُا�سرتط فيه 
»وكاأن اهلل  وتكوينه  الإن�سان  َخْلق  الأ�سل يف  الطاهر هو  املاء  لأن  الطهارة، 
الطاهر  الربئ  كاملاء  يديه  بني  القائم  العبد  يكون  اأن  يريد  وتعاىل  تبارك 
من الذنوب واملعا�سي، واأن يكون وجوده يف جمتمعه �سيئا نافعا ل �سرر فيه 
يعود  واآثامه حتى  العبد من ذنوبه  يتخل�س  اأن  يريد  كاأمنا  اأو  كاملاء متاما. 
اأن كان ماء بريئا طاهرا ل ذنب  يوم  الذنوب كما كان  بريئا طاهرا من 

له ول جرمية«.)2(

1-  التربيزي، اأ�سرار ال�سالة، مراجعة وحتقيق: حم�سن بيدارفر، الطبعة الثانية، )طهران: انت�سارات 
ال�ست لزمة يف  »فهذه اخل�سال  قائال:  الباب  وي�ستطرد يف ختام  بيدار، 1426ه�(، �س166-164. 
ال�سالة من حيث اأنها �سالة، واإن كان لبع�س اأجزائها خ�سو�سية تنا�سب بع�س هذه اخل�سال اأزيد 
من البع�س الآخر، فحال الت�سهد وال�سالم لحمالة اأن�سب للحياء والرجاء من غريها، وحال القيام 
والركوع وال�سجود اأن�سب للتعظيم والرهبة، ولأجزائها من الأقوال والأفعال كّل واحد منها حال اأي�سا 
خم�سو�س به، فاإن احلمد والتنزيه �سفتان للحامد وامل�سّبح، لزمتان عند احلمد والت�سبيح لحمالة، 
وكذلك الإخال�س لزم ملن يقول: »اإياك نعبد«، فاإنك لو قلت: »احلمد هلل: معناه اأّن جميع النعم من 
اهلل ... ل من الو�سائط، ومن يكون هذا حاله فال يتملق على املخلوقني جللب النعم، وهكذا«. �س70-
71. ويف مو�سع اآخر يذكر اأن احلياء خم�سة اأنواع هي: حياء الذنب، وحياء التق�سري، وحياء الكرامة، 

وحياء احلب، وحياء الهيبة، واأن لكل واحد منها اأهال، ولأهله مرتبة على حدته. �س 263.
2-  تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات، 18.
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اأي�سا  والباطن( مالحظ  الظاهر  واقرتان طهارة  )ارتباط  ذاته  واملعنى 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   {ڃ    ال��ك��رمي��ة:  الآي���ة  اأع��ط��اف  يف 
چ})الأنفال: 11(، حيث املق�سود بها اأن املوىل �سبحانه »طّهر به ظواهَر 
اأبدانهم من دن�سها، واأنزل عليهم رحمته فنّور بها قلوبهم و�سفي بها �سدورهم 

عن و�ساو�س العدو، واألب�س بواطنهم لبا�س الطماأنينة وال�سدق«.)1(
فمما ل�سك فيه؛ اأنه لي�س اأدل على قيمة التطهر يف الإ�سالم ب�سفة عامة 
وقوله:       الإمي���ان«)2(،  �سطر  »الطهور  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قوله  من 
بلى  قالوا:  الدرجات؟  به  ويرفع  اهلل اخلطايا  به  ما ميحو  على  اأدلكم  »ال 
يا ر�سول اهلل. قال: اإ�سباغ الو�سوء على املكاره، وكرثة اخلطا اإىل امل�سجد، 
وانتظار ال�سالة بعد ال�سالة، فذلكم الرباط ثالثا.)املوطاأ: 161/1( وقوله 
كذلك: »ا�ستقيموا ولن حت�سوا واعلموا اأن خري اأعمالكم ال�سالة ول يحافظ 

على الو�سوء اإل موؤمن«. 
وتاأويل ذلك؛ اأن النظافة ال�سرعية وتكرار الغت�سال من الأعمال املتممة 
على  واظب  من  اإن  بنتام:  الإجنليزي  يقول  اأن  عجب  »ومن  اخللق  حل�سن 
الطهارة ال�سرعية يف الدين الإ�سالمي خال ظاهره من الذنوب وبرئت نف�سه 
من العيوب، ولقد ا�ستقريت املجرمني الذين جمعتهم ال�سجون )الإجنليزية( 
فلم اأر فيهم اإل قذر اجل�سم و�سخ الثياب فالطهارة من حما�سن الأخالق«.)3( 

1-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، 54.
عنه،  اهلل  ر�سي  الأ�سعري  عا�سم  بن  احلارث  مالك  اأبي  عن   )223( �سحيحه  يف  م�سلم  رواه    -2
و�سبحان اهلل واحلمد هلل متالآن ما بني  امليزان،  الإميان، واحلمد هلل متالأ  »الطهور �سطر  ومتامه: 
ال�سموات والأر�س، وال�سالة نور، وال�سدقة برهان، وال�سرب �سياء، والقراآن حجة لك اأو عليك، كل 

النا�س يغدو، فبائع نف�سه فمعتقها اأو موبقها«.
3-  طنطاوي جوهري، جوهر التقوى يف الأخالق والرتبية، )الإ�سكندرية: طبع على نفقة زكريا اأحمد 
ر�سدي، 1915م(، �س 33-34. على اأن ثمة فرقا بني الطهارة والنظافة، واإن ا�سرتكا معا يف كونهما 
ولكنهما  النظافة  اآثارها  من  تعبدي  معنى  فالطهارة:  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  لذاتهما  مق�سودين 
اأو العك�س. ويف كل الأحوال؛ فاإن امل�سلم  ل يتالزمان دائما، فقد يكون الإن�سان نظيفا ولي�س طاهرا 
اأنه  كما  لعبادة،  وجبت  حيث  بالطهارة  اأي�سا  ومطالب  والنجا�سة،  الطهارة  اأحكام  مبعرفة  مطالب 

مطالب بالنظافة وبالبتعاد عن كل ما هو �سار وقذر.
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والكفر  ال�سرك  من  املعنوية  الطهارة  فمنها:  اأن��واع،  الطهارت  اأن  على 
بالأبدان. وتبعا  املتعلقة  القلوب، والطهارة احل�سية  اأمرا�س  والرياء و�سائر 
لذلك؛ يختلف القدر املطلوب من الطهارة باختالف العبادة املق�سودة لكل 
اإن�سان، بحيث »ُيطالب اأول بالطهارة من الكفر باأن ُي�ْسلم، فاإذا اأ�سلم ودخل 
وقت �سالة يفرت�س عليه الطهارة من احلدث الأكرب والأ�سغر- اإل املراأة اإذا 
كانت حائ�سا اأو نف�ساء، ... فلفقه الطهارة �سلة بتكليفات كثرية، فله ارتباط 
وتالوة  امل�ساجد  باأحكام  �سلة  وله  الأول،  �سرطها  الطهارة  لأن  بال�سالة 

القراآن ...، وللطهارة �سلة ببع�س اأحكام احلج )اأي�سا(«.)1(

اأخريا؛ لي�س اأدل على قيمة التطهر من حديث بالل املعروف عن بريدة بن 
ح�سيب، قال: اأ�سبح ر�سول اهلل ¤ ، فدعا بالل، فقال: يا بالل مب �سبقتني 
اإىل اجلنة؟ ما دخلت اجلنة قط اإل �سمعت خ�سخ�ستك اأمامي! قال: يا ر�سول 
تو�ساأت  اإل  قط  حدث  اأ�سابني  وما  ركعتني،  �سليت  اإل  قط  اأذن��ت  ما  اهلل 
عنده، وراأيت اأن هلل علّي ركعتني، فقال ر�سول اهلل ¤: بهما )اإذن(.)تخريج 

م�سكاة امل�سباح: 77/2(  

ومن هنا؛ فاإن فعل التطهر - كما اأمرت به ال�سريعة- يت�سمن جمموعة من 
الآداب الظاهرة بالإ�سافة اإىل نظرياتها من القيم العميقة:

اإىل  اأنه  الإ�سالم، 255/1. على  العبادات يف  الثالث،  الق�سم  ال�سنة وفقهها،  الأ�سا�س يف  ى،  1-  حوَّ
احل�سارّي،  ال�سعيد  على  الطهارة  بفقه  تتعلق  اأخرى  معان  ثمة  الفقهية،  الطهارة  مباحث  جانب 
ال�سهود  عن  احلديث  ميكن  كيف  واإل  العاملني:  على  و�سهودها  وو�سطيتها  الأمة  بخريية  يرتبط  وما 
احل�ساري لأمة امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم فيما تنت�سر املزابل يف ال�سوارع والأحياء ال�سكنية، 
وفيما تثري مناظر احلمامات واملراحي�س العامة، ويف امل�ساجد!!، من ال�سمئزاز ما يندى له اجلبني؟! 
النيل على �سبيل املثال،  الأنهار،  وكيف نتحدث عن كون النظافة جزءا من الإميان فيما تلوث مياه 
مبخلفات ال�سرف ال�سحّي!! وباإلقاء القمامة وجيف احليوانات النافقة يف �ستى امل�سارف والرتع!! 
تلقائي- على  وب�سكل  �سلبا -  ينعك�س  اأن  امل�سلمني ونظافتهم، قبل  �سلبا على �سحة  ينعك�س ذلك  األ 
انطباعات الآخرين عنهم؟! واأين ذلك كله من اعتبار النظافة والطهارة طريقا اإىل حمبة اهلل، 
اأمل يقل املوىل عز وجل: { چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ }؟!)التوبة: 108(   
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اأما الآداب الظاهرة التي يتعني العمل بها وجوبا وا�ستحبابا؛ فقد اأفا�َس 
القوَل فيها الفقهاء ويف مقدمتها: اأن يجل�س بحيث ل َيرى عورته َمن يحُرم 
نظره اإليها، واأن يغ�سل خمرج البول باملاء، واأن يرتاد املو�سع املنا�سب لق�ساء 
حاجته، واأن يقدم الرجل الي�سرى عند الدخول، واليمنى عند اخلروج، ومنها 
الت�سمية والدعاء عند الدخول بالتعوذ من اخلبث واخلبائث، وعند اخلروج 
النافذة،  والطرق  املياه،  موارد  يّتقي  اأن  ومنها  الأذى،  ذهاب  من  باحلمد 
وم�ساقط الثمار، وموا�سع اللعن كاأبواب الدور واملقابر واأفنية امل�ساجد واملاء 

اجلاري...اإلخ. 

فعن جابر ر�سي اهلل عنه عن النبي ¤ اأنه نهى »اأن يبال يف املاء الراكد«.
¤ قال: »اتقوا الالعننْي،  اأن النبي  اأبي هريرة  اأحمد وم�سلم( وعن  )رواه 
قالوا: وما الالعنان يا ر�سول اهلل؟ قال: الذي يتخلى يف طريق النا�س اأو يف 
العام  الطريق  يف  حاجته  يق�سي  الذي  اأي  25(؛  داود:  اأبي  ظلهم«)�سن 

اأو حتت الأ�سجار التي ي�ستظلون بها. 

واأما الآداب والقيم الروحية العميقة التي ي�ستمل عليها فعل التطهر، فمن 
بينها: 

ال�سعادة ( 1) اأن  فاإذا عرف  وثمراتها،  الطهارة  يتفكر يف حقيقة  اأن 
ظاهرا وباطنا يف النظافة، وتفكر فيما ورد فيها من الآيات القراآنية – ل�سّيما 

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   {ڍ   تعاىل:  قوله 
ک})املائدة:6(  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    

ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   تعاىل:{چ   قوله  ذلك  اإىل  وي�سم 
يف�سي  وما  تعاىل  اهلل  حب  معنى  ويعقل   ،)108 ڌ})التوبة: 
اإذا عرف ذلك  ¤ »الطهور �سطر الإميان«،  اإليه من �سعادة، وكذلك قوله 
اإمنا هو التخلي والتنظيف من موجبات  اأن املراد من الطهور  كله ا�ست�سعر 
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الأكدار والقذارات عن الظاهر والباطن، ويكون الن�سف الآخر من الإميان 
عبارة عن التحلي والتزّين بالفوا�سل والف�سائل يف الظاهر والباطن.)1(

اأن يعترب املوؤمن عند ق�ساء حاجته اأن اخلال�س من حطام الدنيا ( 2)
كذلك ي�سري عاقبته، في�سرتيح بالعدول عنها، فيرتكها ويفّرغ نف�سه وقلبه 
والغائط  النجا�سة  ا�ستنكاَفُه من  واأخذها  وي�ستنكف عن جمعها  �سغلها  عن 
ذليلة يف حال  ت�سري  كيف  مة يف حال،  املكرَّ نف�سه  يتفكر يف  اأن  و  والقذر، 
اآخر؛ فاإن الراحة يف هوان الدنيا والفراغ من التمّتع بها، ويف اإزالة النجا�سة 
– من احلرام وال�سبهة- فيغلق على نف�سه باب الكرب بعد معرفته اإياها ويفّر 
اأوامره  اأداء  ويجتهد يف  والندم واحلياء،  التوا�سع  باب  ويفتح  الذنوب،  من 
واجتناب نواهيه طلبا حل�سن املاآب وطيب الزلفى، ومي�سك نف�سه يف اأجواء 
دار  يف  اهلل  باأمان  يت�سل  اأن  اإىل  ال�سهوات،  عن  والكّف  وال�سرب  اخل��وف 

القرار، ويذوق طعم ر�ساه، فاإن املعّول ذلك، وما عداه ل�سيء«.)2(
و�سع ( 3) وكيف  اأع�سائه،  بناء  تعاىل يف  �سنعه  لطيف  يتفكر يف  اأن 

املحّل:  ه��ذا  يف  كونها  حكمة  ووج��وه  متاما،  لها  منا�سب  مو�سع  يف  عورته 
حتت  وكونه  الأق��ذار  م�ستقر  عن  قربه  مع  والتطهري،  الأذى  دفع  تي�ّسر  من 
املعدة، ويف اأ�ْسرت مو�سع من بدنه...اإلخ، اإذا علم كل اأولئك كان لزاما عليه 
التي هي  نف�سه،  من  الرذيلة  ال�سفات  �سوء  من ظهور  ي�ستحي لحمالة  اأن 
عورات يف احلقيقة لروحه ونف�سه، في�سرتها عن الظهور والربوز يف الأعمال 

والأفعال كما ي�سرت قذارته عن النا�س. 
واأن ( 4) اأدناها،  فيها  مبا  واأعماله  اأحواله  جميع  الإن�سان  يراقب  اأن 

اخلذلن  اإىل  واإم��ا  والإلهام،  التوفيق  اإىل  اإما  الو�سول:  يف  تاأثريها  يتفّهم 
واخل�سران. ففي احلديث ال�سريف الذي قال عنه احلافظ اأبو مو�سى املديني 

1-  التربيزي، اأ�سرار ال�سالة، 10.
الأعلمي  موؤ�س�سة  من�سورات  )بريوت:  الأوىل،  الطبعة  ال�سريعة،  م�سباح  ال�سادق،  جعفر   -2

للمطبوعات، 1400ه�- 1980م(، الباب التا�سع يف التربُّز.
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اأنه »ح�سن جدا« وقال عنه ابن تيمية اأنه من اأح�سن احلديث، يقول امل�سطفى 
عليه ال�سالة وال�سالم: »اإين راأيت البارحة عجبا: راأيت رجال من اأمتي اأتاه 
ملك املوت ليقب�س روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك املوت عنه ... وراأيت 
رجال من اأمتي والنبيون جلو�س حلقا حلقا كلما دنا منهم طرد، فجاءه غ�سله 

من اجلنابة فاأخذ بيده واأجل�سه اإىل جنبي«.)1(
اأن يتدبر معنى ارتباط اجلنابة بفري�سة الغ�سل، واأن ذلك يجعل ( 5)

للعملية اجلن�سية حدودا واقت�سادا يف ا�ستهالك البدن الذي ي�ستوجب عناية 
واقت�سادا يف ا�ستهالكه. فمن عظيم لطف املوىل عز وجل اأنه ما ر�سي اأن 
والعربَ  والدعاء  والذكر  احلكمة  فوائد  من  الغفلة  يف   ¤ حممد  اأمة  يهمل 
يف مثل هذه الأح��وال، ولعل ذلك هو ما ق�سده اليهودي الذي قال ل�سلمان 
الغائط!  �سيء، حتى  ¤ كل  نبيكم  »قد علمكم  الفار�سي، ر�سي اهلل عنه،: 
ن�ستنجي  اأن  اأو  ب��ول.  اأو  لغائط  القبلة  ن�ستقبل  اأن  نهانا  لقد  اأج��ل.  فقال: 
برجيع  ن�ستنجي  اأن  اأو  اأحجار.  ثالثة  من  باأقل  ن�ستنجي  اأن  اأو  باليمني. 
يقربكم من اجلنة  �سيئا  بعظم«.)م�سلم: 262( ويف احلديث: »ماتركت  اأو 
ُوفق الإن�سان ملوافقة مراد  اإل وقد بينته لكم«.)2( فاإذا  النار  ويباعدكم من 
اأّثَر  اهلل تعاىل يف جميع وجوه احلكمة والذكر والِعربة يف تخليته والدعاء، 
ذلك كُلُه يف التوفيق ل�سائر الأفعال والعبادات، واأن يتذكر مما يراه من تبدل 
الواردة عليها، وعلى  املطاعم وامل�سارب بالأقذار والأدنا�س �سائَر التغريات 
�سائر حطام الدنيا التي لينفك يقتل نف�سه عليها ح�سرات! في�ست�سعر ب�سبب 

ذلك هوان الدنيا وخ�ستها. 

الكلم  من  ال�سيب  الوابل  اجلوزية،  قيم  وابن   ،99/1 املجموع،  على  امل�ستدرك  تيمية،  ابن    -1
العربي،  الكتاب  دار  )بريوت:  الأوىل،  الطبعة  عو�س،  الرحمن  عبد  حممد  حتقيق:  الطيب، 

1405ه�- 1985م(، �س 112. 
2- ابن حجر الع�سقالين، املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية، حتقيق: غنيم بن عبا�س غنيم، 

الطبعة الأوىل، )الريا�س: دار الوطن، 1418ه�(، 367/1. 
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ووجه ( 6) املاء  من  التطهري  اأ�سباب  خلق  يف  اهلل  نعمة  يف  يتفكر  اأن 
الأر�س، ومنة اهلل على هذه الأمة بال�سمحة ال�سهلة من ال�سريعة فال يتجاوز 
العرَبة  اأّن  مبعرفة  ويتفطن  نف�سه،  على  والت�سييق  بالو�سو�سة  اهلل  ح��دود 
بتطهري الباطن وطهارة القلب واأن التطهر من الأخباث الظاهرية مقدمٌة 
لتطهري القلب. حيث ينبغي للعبد اأن مييط عن نف�سه كل اأذى وو�سخ يبعده 
عن ربه عز وجل، ومن ذلك: تطهري جوفه بتخليته عن ُف�سلة طعامه و�سرابه، 
فيقوى بذلك التطهري من روؤية الأ�سباب وامل�سّببات، كما هو فائدة الو�سوء، 
وي�سري هذا عنوانا/مقدمة لتطهري قلبه من جميع الأدنا�س، وللرباءة من 

نف�سه ومن النا�س اأجمعني.

للرباءة ( 7) التما�س  من  عليه  يجب  عما  – ف�سال  املوؤمن  يتذكر  اأن 
من  بلغ  مهما  اأنه  به-  ليتو�ساأ  املاء  اإىل  برجوعه  يتذكرهما  الذين  والطهر 
درجات العلو يف الدنيا، فاإمنا هو اأ�سال من ماء مهني خلقه اهلل منه وكونه 
وموعظة  وعربة  وتطهريا  تنظيفا  العبادة  بتلك  كلفه  ثم  عليه  واأنعم  ورب��اه 
باملاء الذي خلق منه رب الكون كل �سيء: {ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ّڻ}.

)الأنبياء: 30(

اأن يتذكر عند التيمم بالرتاب مدى حاجته وافتقاره للموىل عز ( 8)
وجل، واأنه مهما بلغ من منازل الدنيا ودرجاتها العليا فاإن اأ�سله من الطني 
والرتاب! وكاأمنا يخاطب موله بل�سان حاله عند التيمم قائال: اللهم اأ�سهدك 
واأ�سهد كامل خلقك اأنني رهن اإ�سارتك وطوع اأمرك حتى ولو كان )اأمرك( 
�سربا لوجهي بالرتاب! وبهذا يت�سمن كل تيمم »جذبا فعليا للعبد املوؤمن اإىل 
درجات التعبد والتوا�سع لعظمة اهلل جل جالله، وفيه اأي�سا اإبعاد للعبد عن 
خ�سال الكرب املمقوت الذي يوجب حرمانه من رحمة اهلل لتكربه وتعاليه عن 

فرائ�س اهلل عليه«)1( كما هو حال اإبلي�س بالن�سبة لأمر ال�سجود.       

1-  تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات، 20.
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اأن ثمة طهارة للبدن واأخرى للقلب: فالطهارة تارة   يتح�سل مما �سبق؛ 
الأحداث  وتارة من  الأعمال اخلبيثة،  وتارة من  النج�سة  الأعيان  تكون من 
املائعة،ذلك اأن هيئة املظهر وح�سن الهندام، وكذلك هيئة ال�سالح والتقوى 
لي�ست اإل ق�سورا ل قيمة لها يف ميزان اهلل، مادام القلب بعيدا عن الإميان، 
فالإ�سالم يطلب الإخال�س والتجرد وال�ستقامة اإىل جانب نظافة الظاهر، 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ     } الآي��ة  التطهر يف  اإرادة  معنى  هو  وهذا 
ڍ  ڌ  ڌ})التوبة: 108(.

الو�سوء:  اآي��ة  تف�سري  يف   ، الأدم��ي  اهلل  عطاء  ابن  دفع  ما  هو  ذلك  ولعل 
پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  
ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ            ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ                  ٿ  
چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
من  النظر  موا�سع  البواطن  »اإن  القول:  اإىل   ،)6 ک})املائدة: 
�سوركم  اإىل  ينظر  ل  اهلل  اإن  قال:  اأنه   ¤ امل�سطفى  عن  روي  لأنه  احلق، 
اإيّل  النظر  فمو�سع  ونياتكم.  قلوبكم  اإىل  ينظر  ولكن  اأعمالكم،  اإىل  ول 
بالطهارة اأحق، فطهارة الظاهر هي تطهري الأع�ساء الظاهرة الأربع لتباع 
واأنواع  واجلنايات  اخليانات  عن  )تكون(  الباطن  وطهارة  والقتداء،  الأمر 
املخالفات وفنون الو�ساو�س والغ�س واحلقد وال�سمعة )الرياء( وغري ذلك من 

اأنواع النواهي اأحق )باأن ُيتطَهُر منه(«.)1(
اخُتِلَف يف  الذي  الطهور  الثالثة من  الأن��واع  تت�سمن  ال�سالة  اأن  ول�سك 
اأ�سحاب مالك واأحمد  اأم ل؟ فقال كثري من  معناه: هل هو مبعنى الطاهر 

1-  تف�سري اأبي العبا�س، 47.
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اأبي  اأ�سحاب  من  كثري  وق��ال  لزم«،  والطاهر  متعد،  »الطهور  وال�سافعي 
حنيفة: »الطاهر هو الطهور«، فالطاهر يتناول املاء وغريه، وكذلك الطهور، 

ولهذا فاإن النبي ¤ جعل الرتاب طهورا.)1(

ويف كل الأحوال؛ فاإن الإ�سالم حر�س اأ�سد احلر�س على اأن يكون امل�سلم 
طاهرا يف الظاهر والباطن معا، فاأكد على وجوب التطهر وحّبب يف لوازمه. 
جتد  بها  التطيب  على  الإ�سالم  حث  التي  الزكية  الروائح  م�ساألة  مثال  خذ 
ع�سرات الأحاديث التي تدور حول هذا الأمر، من بينها: ما رواه اأبو هريرة 
¤ قال: »َمن ُعر�َس عليه طيب فال يرده، فاإنه طيب الريح  اأن ر�سول اهلل 
خفيف املحمل«)�سن اأبي داود: 2714(، وعن اأبي �سعيد اخلدري اأن النبي 

¤ قال: »اأطيب طيبكم امل�سك«.)ال�سابق: 8513( 

وواقع الأمر؛ اأن النبي ¤ مل يكتف بذلك فح�سب؛ واإمنا حر�س على تاأكيد 
اأن التعطر والتزين والتجمل اأعمال ل تدخل يف باب الكرب، فعن ابن م�سعود 
¤: »ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من  قال، قال ر�سول اهلل 
كرب. قال رجل: اإن الرجل يحب اأن يكون ثوبه ح�سنا ونعله ح�سنا. قال: اإن 
اهلل جميل يحب اجلمال. الكرب بطر احلق، وغمط النا�س«.)م�سلم: 19( بل 
اإن هذه الأمور تعد عبادة يثاب عليها امل�سلم اإذا ما واظب عليها، واآية ذلك 
ما ورد من نهي النبي ¤ اأ�سحابه القرتاب من امل�سجد ملن اأكل منهم الثوم 
والب�سل وما �سابه »من اأكل الثوم، والب�سل، والكراث: فال يقربن م�سجدنا، 

فاإن املالئكة تتاأذى مما يتاأذى منه بنو اآدم«.)متفق عليه( 

فاإذا ما مت للم�سلم التطهر من اأقذار البدن �سرع يف الو�سوء؛ وهو ك�سابقه 
يت�سمن عددا من الآداب الظاهرة والآداب العميقة: اأما الأوىل فمن بينها: 
وعدم  منه،  النتهاء  وعند  البدء  عند  والدعاء  والتيامن،  الو�سوء،  اإ�سباغ 
الإ�سراف يف ا�ستخدام املاء...اإلخ. كما اأن الو�سوء يجب لعدد من العبادات 

1-  قراعة، الأخالق يف الإ�سالم،310.
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بع�س  يف  القراآن  وقراءة  امل�سحف  ومل�س  والطواف،  ال�سالة،  راأ�سها:  على 
الروايات.  

باأن  الو�سوء،  بالدعاء عند  يتعلق  العميقة فمنها: ما  والقيم  الآداب  واأما 
اهلل  ذكر  من  ال�سارع  عّلمه  مبا  واأفعاله  اأحواله  جميع  يف  الإن�سان  يتاأدب 
تعاىل مبا ينا�سب هذا احلال وهذا الفعل. ومنها ما يتعلق بحكمة ا�ستخدام 

ڻ ڻ   ں  ڻ   {ں    ت��ع��اىل:  اهلل  رح��م��ة  ع��ن��وان  ه��و  ال���ذي  امل���اء 
ڻ}.)الأنبياء: 30(، فكما اأحيا به كل �سيء من نعيم الدنيا، كذلك بف�سله 
ُر ذنوب العباد،  ورحمته جعل حياة القلوب بالطاعات، وكما اأن رحمته ُتطهِّ

فكذلك املاء يطهر كافة اأنواع النجا�سات الظاهرة: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں})الفرقان: 49-48( 
فاملاء وحده يوؤدي كل �سيء حقه من دون اأن يتغري عن معناه وهو ما عرب 
�سفوه  يف  اأي  امل��اء«،  كمثل  اخلال�س  املوؤمن  »َمثُل  ال�سريف:  احلديث  عنه 
اأن املوؤمن  ونقائه ورقته وبركته وطهوريته ولطيف امتزاجه بكل �سيء، كما 
بالتقوى  عامر  فقلبه  تعاىل  اهلل  لوجه  واإخال�سها  عبادته  �سفاء  يف  كاملاء 

طاهر بالإخال�س كما تتطهر اجلوارح باملاء.   
لي�س غريبا اإذن، واحلال هذه، اأن يتحدث علماء التزكية يف الإ�سالم عن 
املحا�سبي حتت هذا  قول  ومن ذلك  الو�سوء«،  القلب يف  »عمل  ب�  �سموه  ما 
العنوان: »... واأنت يف اأخذك املاء معظٌم هلل عز وجل بقلبك يف طهارتك له. 
واإن ا�ستطعت جتديد نية التوبة من الذنوب )مع كل و�سوء( لتجمع بني طهر 

التوبة وطهر الو�سوء فعلت، لأن اهلل �سبحانه جمعهما فقال: {ۆ  ۈ  ۈ  
تغ�سله  ع�سو  كل  يف  وتاأمل   ،)222 ۋ})البقرة:  ۋ    ٴۇ  

ومت�سحه تكفري ما اأ�سبت من الذنوب بجوارحك ملا جاء يف ذلك«.)1( 

1-  الرتمذي، فهم ال�سالة، 42-43. وانظر: ابن تيمية، الفتاوى، 185-184/2.
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وتبعا لذلك؛ تعد الطهارة الباطنة املدخل الرئي�س ل�سرح ال�سدر الذي هو، 
بح�سب احلديث النبوي ال�سريف: »نور ُيقَذُف يف القلب فين�سرح منه ال�سدر، 
وعالمته: التجايف عن دار الغرور، والإنابة اإىل دار اخللود. فعن ابن م�سعود 

ر�سي اهلل عنه: تال ر�سول اهلل ¤: {ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ})الأنعام: 126(، فقال: اإن النور اإذا دخل ال�سدر انف�سح. فقيل: 
يا ر�سول اهلل هل لذلك من علم؟ قال: نعم، التجايف عن دار الغرور، والإنابة 
نزوله«.)امل�ستدرك:311/4(  قبل  للموت  وال�ستعداد  اخللود،  دار  اإىل 
وال�سالة، كذلك  امل�سجد  املوانع من دخول  ترفع  اأن طهارة اجلوارح  فكما 
املوانع  ترفع  املح�سو�س  املادي  العامل  هذا  مقت�سيات  عن  ال�سّر  طهارة 

عن الإنابة اإىل دار اخللود، اأي اإىل دار ال�سالم وجوار املوىل عز وجل.

اأي�سا؛ ما يف الو�سوء من طرد للك�سل، وذهاب للنعا�س،  اأ�سف اإىل ذلك 
وتزكية للجوارح والفوؤاد عرب اإعدادها للقيام بني يدي اهلل عز وجل. ناهيك 
با�ستماله على غ�سل الوجه واليدين والراأ�س والرجلني التي يقوم بها بني يدي 
اجلبار: فبوجهه ي�سجد ويخ�سع، وبيده ي�ساأل ويرغب، وبراأ�سه ي�ستقبله يف 
وقوفه وركوعه و�سجوده، وبرجله يقوم ويقعد. وبهذا ي�سبح الو�سوء اإعدادا 
للعبودية  اإظهارا  اأفعالها  ُو�سعت  التي  لل�سالة  وا�ستعدادا، متهيدا ومقدمة 
و�سببال لتطهري املوحدين، و�سرتا مل�ساوئ اأعمالهم التي ياأتونها اأطراف الليل 

النهار م�سداقا لقوله تعاىل: {ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        واآناء 
ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ}.)هود: 114(

يتح�سل مما �سبق؛ اأن التطهر يلحق بكل من الأبدان والأرواح معا: فتطهر 
الأبدان يكون باإ�سباغ الو�سوء حيث روي عن اأبي �سعيد اخلدري قال: »خرج 
علينا ر�سول اهلل ¤ فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قلنا: اهلل ور�سوله اأعلم، 
قال: اإن ربكم يقول: َمن تطهر يف بيته ثم م�سى اإىل �سالته تعظيما حلقها، 
ورغبة فيها، واإيثارا لها على غريها، فله عهد عندي: األ اأعذبه اأبدا. ومن 
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يرتك �سالة ا�ستخفافا بحقها ورغبة عنها واآثر عليها غريها: فال عهد له 
عندي وهو يف امل�سيئة اإن �سئت عذبت واإن �سئت عفوت«.)1( فتطهر الأرواح 
يكون بالتوبة الن�سوح، والرجوع الأبدي اإىل ح�سرة املوىل عز وجل بعد طول 

ع�سيان.

ال�سارع لرتتيب غ�سل  اإهمال  اإىل عدم  التفت  ما  اإذا  الإن�سان  اأن  واحلال 
الأع�ساء يف الو�سوء والغ�سل وغريهما، علم من ذلك عّزة احلكمة الإلهية، 
واأّن لها يف كل �سيء جمرى وِحَكًما يف اأهّمية اأمر املراقبة يف جزئّيات حركاته 
الأفعال  يف  احلكمة  وجوه  من  علمه  مبا  وعمل  بذلك  اهتم  واإذا  و�سكناته، 

تعاىل: {ى  ائ   لقوله  ليعلم من احلكمة م�سداقا  ما  علم  اهلل  يورثه 
ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ}.)البقرة: 269(  فتطهر الأرواح يكون 

بالتوبة الن�سوح، باليقني الذي يورث التقوى، ول يتم ذلك اإل بالرجوع من 
مكروه اهلل اإىل ر�ساه، وبالنتقال من البعد عنه اإىل القرب منه، ومن الظلمة 
اإىل  ال�سقاوة  ومن  واملعرفة،  العلم  اإىل  وال�سالل  اجلهل  ومن  النور،  اإىل 
الهناء، ومن احلرية اإىل الثبات، واأخريا من ذل املع�سية اإىل عز طاعة اهلل. 

يعلم  فاأن  العلم  اأما  وعمال:  وحال  علما  املت�سمن  ال�ستغفار  التوبة  فاأول 
واأما احلال:  ال�سعادة.  مانع من  اأو  ال�سقاوة  مورث  فيه  هو  الذي  اأن احلال 
ر بال�سقاء، وق�سد ال�سعادة الباطلة يف املا�سي واحلا�سر، وال�ستقبال  فالتح�سُّ
والرغبة بالتدارك يف الأحوال الثالثة. واأما العمل: فبالرجوع واخلروج عما 

كان، والعزم لإدامته فيما يكون. 

معان:  �ستة  على  واقع  ا�سم  »وهو  العليني،  درجة  فال�ستغفار  وعلى ذلك؛ 
اأّولها الندم على ما م�سى، وثانيها: العزم على ترك العود اإليه اأبدا، وثالثها: 
اأن توؤّدي اإىل املخلوقني حقوقهم حتى تلقى اهلل اأمل�س لي�س لك تبعة، ورابعها: 
اأن تعمد اإىل كّل فري�سة عليك �سّيعتها فتوّدي حّقها، وخام�سها: اأن تعمد اإىل 

1-  الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 24.
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اللحم الذي نبت على ال�سحت فتذيبه بالأحزان، حّتى ُتل�سَق اجللَد بالَعظم 
وين�ساأ بينهما حلم جديد، اأما �ساد�سها: فاأن ُتذيق اجل�سم اأمل الطاعة كما 

اأذقَتُه حالوة املع�سية، فعند ذلك تقول: اأ�ستغفر اهلل«.)1(   

ومن هنا نفهم ال�سر يف تق�سيم �سلطان العلماء العز بن عبد ال�سالم التوبة 
اإىل ثالثة اأق�سام: اأولها التوبة، واأو�سطها الإنابة، واآخرها الأوبة »فَمن تاب 
اإنابة،  فهو �ساحب  مثوبة  تاب رجاَء  ومن  توبة،  فهو �ساحب  العقوبة  خْوَف 
العقاب  ول رهبة من  الثواب  بالعبودية ل رغبة يف  وقياما  تاب حفظا  ومن 

اأوبة، فالتوبة �سفة املوؤمنني، قال اهلل تعاىل: {ىئ   ی    ی   فهو �ساحب 
الآية  هذه  ففي   )31 مئ})النور:  حئ   جئ   ی   ی  
والطائعني  الع�ساة  علم  فهو  الب�سارة  اأم��ا  عامة:  وب�سارة  خا�سة  اإ���س��ارة 
واملوافقني واملخالفني بلفظ الإميان و�سماهم موؤمنني لئال تتمزق قلوبهم من 
خوف القطيعة، واأما الإ�سارة اخلا�سة ففيها اأمرهم مع طاعتهم بالتوبة لئال 
يعجبوا بطاعتهم وي�سري عجبهم حجبهم فت�ساوى يف ذلك الطائع والعا�سي، 

ولذلك قال ¤ : »توبوا فاإين اأتوب اإىل اهلل يف اليوم والليلة مائة مرة«.)2(   

يرتتب على ما �سبق اأنه اإذا كان الو�سوء مبثابة مفتاح ال�سالة؛ فاإنه لي�س 
اآليا روتينيا ياأتيه الإن�سان غافال عما وراءه من معان روحية �سامية،  عمال 
خا�سة ما يتعلق منها بطهارة البدن والروح يف اآن معا، بل اإن العبد املوؤمن 
طهارة  لي�س  الو�سوء  ه��ذا  اأن  يتو�ساأ  هو  فيما  نف�سه  ق��رارة  يف  لي�ست�سعر 
بهما،  تلحق  التي  الآثام  وروحه من  لنف�سه  واإمنا طهارة  جلوارحه فح�سب؛ 

الكرمية: {ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   الآية  ولعل ذلك هو مق�سود 

1-  الإمام علي، نهج البالغة، وهو ما اختاره اأبو احل�سن حممد بن احل�سني املعروف بال�سريف الر�سى 
من كالم اأمري املوؤمنني علي، �سرح الإمام ال�سيخ: حممد عبده، حتقيق وتعليق: حممد اأحمد عا�سور، 
وحممد اإبراهيم البنا، )القاهرة: كتاب ال�سعب، الكتاب الثاين، 1968م(، حكمة رقم 415، �س420.
2-  العز بن عبد ال�سالم، زبد خال�سة الت�سوف، 42، واحلديث رواه البخاري عن اأبي هريرة بلفظ: 

»واهلل اإين لأ�ستغفر اهلل واأتوب اإليه يف اليوم اأكرث من �سبعني مرة« )كتاب الدعوات رقم 6307(.  



123

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ک}.)املائدة: جزء من الآية 6(

ومن الأ�سباب الداعية اإىل �سكر املوىل عز وجل ما وعد به �سبحانه وتعاىل 
مبعناها  الطهارة  على  املحافظة  ب�سبب  عميم  خري  من  املطهرين  عباده 
 ¤ النبي  ُي�سّبُه  �سريف  نبوي  حديث  ففي  والبدن.  ال��روح  طهارة  ال�سامل: 
يقول  اليوم،  نهر خم�س مرات يف  يغت�سل يف  ال�سلوات اخلم�س مبن  طهارة 
عليه ال�سالة وال�سالم: »اأراأيتم لو اأن نهرا بباب اأحدكم يغت�سل فيه كل يوم 
خم�سا، ما تقول: ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: ل يبقى من درنه �سيئا. قال: 
اآخر  بها اخلطايا«.)1( ويف حديث  اهلل  ال�سلوات اخلم�س ميحو  َمَثُل  فذلك 
يقول ¤: »من تو�ساأ فاأح�سن الو�سوء خرجت خطاياه من ج�سده حتى تخرج 

من حتت اأظفاره«.)م�سلم: 542( 

بقلبه وجميع  العبد على ربه  اإقبال  فال�سالة يف �سميمها هي عبارة عن 
ربه،  على  وقدم  بقلبه،  القبلة  وا�ستقبل  الو�سوء  فاح�سن  تو�ساأ  وقد  بدنه، 
وجاهد كال من و�ساو�س ال�سيطان وو�ساو�س النف�س، اأمال يف اأن يكّفر املوىل 
عز وجل �سيئاته وميحو خطاياه. ومع اأن ال�سالة تنهى عن الفح�ساء واملنكر 
والبغي؛ اإل اأنه اإذا ح�سل من بع�سهم  اأنهم  ل ينتهون رغم ذلك عن اإتيان 
مثل هذه املنكرات، فذلك لأنهم ل يوؤدونها على وجهها الأمت، ول يقيمونها 

كما اأمرهم املوىل �سبحانه يف كتابه الكرمي.

خا�سة؛ واأن املق�سود من اإقامة ال�سالة تاأديتها بكامل �سروطها واأركانها 

1-  �سحيح البخاري: 528، ويف رواية م�سلم عن اأبي اأمامة الباهلي ر�سي اهلل عنه قال: »بينما ر�سول 
اهلل ¤ يف امل�سجد ونحن قعود معه، اإذ جاءه رجل فقال: يا ر�سول اهلل، اإين اأ�سبت حدا، فاأقمه علّي، 
 ،¤ اهلل  ر�سول  ان�سرف  فلما  ال�سالُة،  واأُقيمت  عنه،  ف�سكت  عاد،  ثم   ،¤ اهلل  ر�سول  عنه  ف�سكت 
ُد عليه، فقال له: »اأراأيَت حني خرجَت من بيِتك، األي�س قد تو�ساأت  تِبَعُه الرجل، فاّتَبْعُته اأنظُر ماذا َيرُّ
فاأْح�َسنَت الو�سوء؟« قال: بلى يا ر�سول اهلل، قال: »ثم �سهدت ال�سالة معنا؟« قال: نعم يا ر�سول اهلل، 

ك« – اأو قال: »ذنبك«.    قال: »فاإن اهلل قد غفر لك حدَّ
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من  والن�سالخ  فيها  اخل�سوع  مراعاة  مع  والباطنة،  الظاهرة  وواجباتها 
�سوؤون الدنيا ومتعلقاتها. ولذلك ف�ّسر ابن عطاء اهلل قوله تعاىل: {ٺ 
ٺ})البقرة: 3( بقوله: اإن املراد باإقامتها حفظ حدودها مع حفظ ال�سّر 
يخ�سع  القلب  فاإن  لذلك؛  وتبعا  �سواه.)1(  ب�سّرك  يختلج  ل  اأن  وهو  اهلل،  مع 
»مبا يتجلى له من عظمة اهلل عز وجل وجالله، ويهيج من النف�س اخلوف 
النف�س وخ�سيت، فوجل  فاإذا خافت  القلب،  فيوجل  واحلياء منه،  واخل�سية 
على  بها  ووقف  جوارحه،  القلب  وملك  اجل��وارح،  �سكنت  وا�ستحيا،  القلب 

احلدود«.)2(

وخال�سة القول: اإن قيمة التطهر تعد من اأهم القيم الروحية التي تت�سمنها 
عليه  املتعارف  الفقهي  املعنى  ي�سمل  بالتطهر  املق�سود  اأن  غري  ال�سالة، 
ال�سالة؛  ثم  الو�سوء ومن  والذي هو �سرط �سروري ل�سحة  الفقهاء،  عند 
ويتجاوزه اإىل  التطهر الأخالقي بحيث ي�سبح ذلك ال�سرط مبثابة خ�سي�سة 
ل تنفك عنها ال�سالة يف كل حركة من حركاتها، وبحيث تالزم امل�سلي يف 

قيامه وركوعه و�سجوده على حد �سواء. 

ثانيا: قيمة اخل�ضوع .

تفيد لفظة »ال�سالة« ،لغة، معنى الذكر والنقياد. واإذا كان الذكر والفكر 
للذكر  الأداء  �سيغ  اأرق��ى  »ف��اإن  الإ���س��الم؛  العبادة يف  اأن��واع  اأرق��ى  والدعاء 
والفكر والدعاء هي ال�سالة، لأنه ا�سرتط لها �سروطا خا�سة، وُتوؤَدى على 
هيئة خا�سة، فاجتمع للذكر والفكر والدعاء فيها مامل يجتمع يف غريها )من 

1-  تف�سري اأبي العبا�س، 36. ويف تف�سري قوله تعاىل: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ} 
)اآل عمران: 39( يقول: »ما فتح اهلل تعاىل على عبد من عبيده حالة �سنية اإل باتباع الأوامر واإخال�س 

الطاعات ولزوم املحاريب«، �س41.
امل�سميان  الكتابان  وهما  النف�س،  جماهدة  اأ�سرار  كتاب،  �سمن  الريا�سة،  كتاب  الرتمذي،    -2
اإبراهيم اجلمل، )القاهرة: دار امل�سرق  بالريا�سة واأدب النف�س للحكيم الرتمذي، درا�سة وحتقيق: 

العربي، 1409ه�- 1989م(، �س 50.
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اأي  هلل،  ودع��اء  ذكرا  كافة  ال�سالة  مراحل  تت�سمن  ولهذا  العبادات(«.)1( 
جوهر العبادة يف الإ�سالم، فقد راأينا فيما �سبق ما يت�سمنه الو�سوء والتطهر 
لالآذان  بالن�سبة  املعنيني  هذين  اإبراز  اأي�سا  وبالإمكان  املعنيني،  هذين  من 
الذي يلفت النتباه فيه كونه يبداأ بلفظة »اهلل اأكرب« ويقدمها على »ل اإله اإل 

اهلل« رغم ما ورد من اأنها خري ما قاله النبي ¤ والنبيون من قبله!

والواقع الذي ل لب�س فيه اأن لهذا التقدمي مغزاه العميق جلهة كونه يعرب 
عن اإرادة اهلل �سبحانه يف اأن »يتذكر العبد املوؤمن اأن كربياء اهلل اأعظم من 
اأي �ساغل ي�سغله عن ال�ستجابة الفورية لهذا النداء. وكاأمنا يقول املوؤذن يف 
هذا النداء املرتب بت�سريع اهلل: اهلل اأكرب من اأي كبري ي�سغلكم عن ال�سالة، 
فهلموا اإىل الكبري املتعال واتركوا مال ي�سلح اأن ي�سغلكم عن �سرعة التلبية 
ينبه  اأن  اإىل  باهلل  العارفني   باأحد   دفع  ما  ولعل ذلك هو  ل��ه«.)2(  التعبدية 
اأحد تالميذه قائال: »ويلك تقف يف ال�سالة وتقول: اهلل اأكرب واأنت تكذب يف 

قولك، اخللق يف قلبك اأكرب من اهلل عز وجل«)3( 

اأربعة  اإل على  يوؤكد ابن عطاء اهلل- ل تكون  – فيما  اأن ال�ستجابة  على 
واإجابة  الت�سليم،  واإج��اب��ة  التحقيق،  واإج��اب��ة  التوحيد،  اإجابة  ه��ي:  اأوج��ه 

كان  واإمنا   .179/1 الإ�سالم،  يف  العبادات  الثالث:  الق�سم  وفقهها،  ال�سنة  يف  الأ�سا�س  حّوى،    -1
للذكر هذه املكانة يف الإ�سالم لأنه يعرب عن عبادة الوجود كله، حيث قال �سبحانه يف �ساأن مالئكته:                    

{ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ})الأنبياء: 20(، ويف �ساأن عبادة الكون كله: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ       ڭ      {ڭ  اأي�سا:  وقال   ،)44 ڻ})الإ�سراء:  ڻ  ڻ  ڻ   ں 
تتحدد  ال�سالة  من  الغاية  اأن  كما   ،)41 ې})النور:  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ          ۋۋ  ٴۇ  ۈ 
عبادات  اأرقى  ال�سالة  يجتمع يف  ذلك  وعلى   )14 })طه:  ٺ ٺ ٺ   } اأي�سا:  بالذكر 

املالئكة واملر�سلني اأجمعني.
2-  تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات، 21-21.

3-  اجليالين، الفتح الرباين والفي�س الرحماين، حتقيق و�سبط: اأحمد عبد الرحيم ال�سايح، توفيق 
وقارن   .128-127 �س  2006م(،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  )القاهرة:  الأوىل،  الطبعة  وهبه،  علي 

باملحا�سبي، فهم ال�سالة، 52.
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التقريب.)1( اأما احلكيم الرتمذي؛ فقد نحى اإىل التاأكيد باأن َمن كرّب »فقد 
�سلم الكرب اإىل اهلل، وترباأ منه، وو�سع نف�سه لكربيائه؛ فاإذا و�سع نف�سه رفعه 
اهلل لأنه �سار يف �سورة العبيد، واهلل يحب عبيده ما داموا له كهيئة العبيد، 

فاإذا جتربوا مقتهم لأن ذلك منهم كامل�ساهاة«.)2( 

اأ�سف اإىل ذلك اأي�سا؛ ما يف ارتباط هذه ال�سعرية العظيمة بوقت حمدد 
من عربة وقيمة »الن�سباط«، مما يحث املوؤمن على ترك كل ت�سويف وكل 
نوعا  يعد  ما  وهو  الوقت،  ات�ساع  بحجة  ال�سالة  يفوت  اأن  �ساأنه  من  تاأجيل 
من املماطلة يف ال�ستجابة لنداء ال�سالة، واإخالل باملعنى الذي يفيده قوله 
تعاىل: {ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ}.)الن�ساء: 103(    
اأن هذا املعنى يرتبط ارتباطا عميقا مبفهوم »الإقامة« الذي حدده  على 
املوىل عز وجل �سرطا ل�سحة ال�سالة. فكاأنه اأراد بذلك اأن يذكر املوؤمنني 
باأن وقت الإيفاء بالعهود واملواثيق التي ا�سرتطها املوؤمن على نف�سه قد حان 
�سورة  ال�سالة،  ي��وؤدي  َم��ن  اأّن  ذل��ك  على  ويرتتب  ال�سالة.  وق��ت  باإعالن 
و�سكال، ول يقيمها، ظاهرا وباطنا، ل يعترب مقيما لها كما �سرع املوىل، عز 

وجل، الذي اأمر برتجمتها عمال �ساحلا مع اهلل ومع النا�س. 
ْمُد  ومعنى ذلك؛ اأن ي�سبح �سكر امل�سلي يف ال�سالة معاهدة ن�سها: »احْلَ
هلّلِ َربِّ اْلَعامَلِني«، واأن ُيرتجم هذا ال�سكر اللفظي اإىل �سكر عملي با�ستخدام 
نعم اهلل فيما خلقت لأجله ا�ستخداما عمليا مفيدا، واأن ي�سبح الثناء الالئق 
ِحيِم« مرتجما اإىل معاملة النا�س جميعا  ْحمِن الرَّ باهلل عز وجل قول يف »الرَّ
قوله:  يف  لفظا  تعاىل  متجيده  ي�سبح  واأن  بها.  اهلل  عاملنا  التي  بالرحمة 

1-  تف�سري اأبي العبا�س، 54. ويف تف�سري قوله تعاىل: { ۇ  ۆ })الإ�سراء: 111( يقول: اأي عّظم 
مّنته واإح�سانه يف قلبك، بعلمك بتق�سريك يف �سكره. �س 78. فكاأّن تكبرية الإحرام تت�سمن اإقرارا 
بتق�سري العبد اأول، وتعظيما هلل على غفرانه ثانيا، و�سكرا له على اأن مّد يف عمره واأتاح له �سرف 

الوقوف بني يديه ثالثا.
2-  الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 13.
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ين«، مرتجما هو الآخر يف تعامل العبد مع ربه على اأنه مملوك  »َمِلِك َيْوِم الدِّ
َن�ْسَتِعني«  ��اَك  َنْعُبُد واإِيَّ ��اَك  »اإِيَّ له، واأن ي�سبح عهدا لعبودية اهلل املُلخ�س يف 

مرتجما اإىل عبودية خال�سة وفعلية هلل وحده »ل �سريك له«. 
كل  بكمال طاعته، عز وجل، يف  اإل  تتحقق  ل  العبودية  اأن هذه  واحل��ال؛ 
�سيء. وهنالك ت�سبح ال�ستعانة به مرتجمة اإىل وقوف العبد ببابه �سائال، 
الطريق  اإىل  الهداية  التما�س  يرتجم  اأن  ���س��رورة  من  ذل��ك  يقت�سيه  مبا 
مبثابة  ال�سالة  وقفة  ت�سبح  وهكذا  فعلي،  م�ستقيم  �سلوك  اإىل  امل�ستقيم 
وقفة جتديد للعهود مع اهلل، وت�سبح فوا�سل الزمن بني كل �سالة واأخرى 
جمال لتطبيقها، وترجمتها اإىل واقع فعلي يف ال�سلوك والأخالق، يف الأخذ 

واملعاملة، يف الدنيا والدين.)1(
»اأقوال واأفعال مفتتحة  واإذا كانت ال�سالة يف عرف الفقهاء عبارة عن: 
حيث  خم�سو�سة«.)2(  ب�سرائط  بالت�سليم  خمتتمة  بالنية،  املقرون  بالتكبري 

اأمر احلق �سحانه وتعاىل عباده اأن يقيموها:{ڱ ڱ ڱ  ں 
اإقامة  اأي�سا  تت�سمن  اإقامتها  ف��اإن   )43 ڻ})البقرة:  ڻ  ں 
تعاىل:  قوله  ملا جاء يف  تبعا  كالزينة  الأخ��رى،  الإلهية  الأوام��ر  من  العديد 
م�سداقا  وال��و���س��وء   ،)31 پ})الأع������راف:  پ      پ   ٻ   {ٻ  

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   ت��ع��اىل:  لقوله 
پ    {پ   تعاىل:  لقوله  والقنوت   ،)6 ڀ})املائدة:  پ  

پ})البقرة: 238(...اإلخ.   
واإظهار  والعبادة  للخدمة  اهلل  ي��دي  بني  املثول  يعني  القيام  ك��ان  واإذا 
ذاكرا  يكون  اأن  القلب  مثول  كمال  فاإن  معا،  واجلوارح  بالقلب  العبودية 

1-  تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات، 23-21.
2-  حممد اأمني الكردي، تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب، خّرج اأحاديثه وحّرر بع�س اأحكامه 
وزاد بع�س اأبواب الفقه وغريه: ال�سيخ جنم الدين الكردي، حققه وعلق عليه و�سرح عباراته وقدم له: 

حممد جنم الدين الكردي، )جزءان(، )القاهرة: املكتبة الكردية، 2010م(، 322/1.
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تعاىل: {ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ      هلل 
ڱ   ڱ     ڳ   ڳ    ڳ    گ     گ      گ   گ   ک     ک    ک  
يكون  واأن   ،)220-215 ڻ})ال�سعراء:  ڻ        ڻ    ڻ   ں     ڱ  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   {ٱ   و�سكناته:  حركاته  كل  يف  خا�سعا 
پ}.)املوؤمنون: 2-1(

باأن يكون على طماأنينة و�سكون وهيبة وحياء،  البدن؛ فيتحقق  اأما كمال 
والتق�سري  الق�سور  م�ست�سعرا  ال�سجود،  مو�سع  اإىل  ناظرا  الراأ�س،  مطاأطاأ 
ذاك��را  الإم��ك��ان،  ق��در  العبودية  حق  لأداء  همته  م�ستجمعا  اهلل،  جنب  يف 
هول املطلع، مقدرا يف نف�سه اأنه حا�سر بني يدي اهلل. ونتيجة لذلك؛ ف�ّسر 
جماهد قوله تعاىل: {  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ})الفتح: 29(، 
اأن اخل�سوع  اإل  اخل�سوع،  من  املعنى  قريب  فاخل�سوع  والتوا�سع،  باخل�سوع 

{ھ   تعاىل:  قال  وال�سوت،  والب�سر  البدن  يف  واخل�سوع  البدن،  يف 
ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ}.)طه:108( 

تخ�سع  اأن  كلها  العبادات  الأ�سل يف  كان  اإذا  اأنه  ذلك  والأم��ر اجلامع يف 
اأعظم  تعد من  ال�سالة  فاإن  وانك�ساره؛  وذلته  القلب  نتيجة خ�سوع  الأب��دان 
العبادات التي يظهر فيها هذا الأمر بو�سوح تام؛ نظرا لأنه يج�سد يف واقع 
اأن يظهر  واأول ما يلزم  العبادات كلها على اختالف �سورها.  الأمر حقيقة 
فيه اأثر اخل�سوع هو النية لأنها تت�سمن ق�سد العبادة: اإما حبا هلل، اأو خوفا 

منه، اأو رياء النا�س .

»جوهر  مبثابة  يعدان  اللذان  والإخال�س  النية  اإذن  العبادة  يف  فالق�سد 
تعاىل:  قول اهلل  يف�سر  لأن  بابن عطاء اهلل  دفع  ما  هو  ولعل ذلك  التقوى«. 
ڦ}                     ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   {ٿ  
اآل عمران: 102( بالقول: »اإن حقيقة التقوى يف الظاهر حمافظة احلدود، 
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 :¤ وباطنها النية والإخال�س«.)1( ومن هنا اأي�سا؛ نفهم حديث ر�سول اهلل 
اإىل اهلل  »اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
ور�سوله، فهجرته اإىل اهلل ور�سوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا ي�سيبها، اأو امراأة 
يتزوجها، فهجرته اإىل ما هاجر اإليه«.)�سن اأبي داود: 1022( اإذ ل ت�سح نية 
َمن اأ�سبح واأكرب همه الدنيا ،فورث قلبه �سغال ل فراغ له منه اأبدا، وهما 

ل ينقطع عنه اأبدا، واأمال ل يبلغ منتهاه اأبدا، وفقرا ل ينال غناه اأبدا. 
اخل�سوع اإذن هو املظهر الأرقى ل�سحة القلب، وارتفاعه يعني خراب قلب 
اأمرا�س خطرية واأحوال �سريرة، فمتى ُغلب  امل�سلم، مع ما يجره ذلك من 
احلال  ذلك  اإىل  و�سل  ومتى  الآخرة،  اإىل  التطلع  َفَقَد  بالأمرا�س  القلب 
التناف�س  يعقبه  الدنيا  قلبه، وحب  الدنيا متكن من  لأن حب  له  �سالح  فال 
عليها، والتناف�س عليها ل يقوم به اأمر الدين ول الدنيا!! وقد روى املنذري 
عن اأبي الدرداء اأن النبي ¤ قال: »اأول �سيء ُيرفع من هذه الأمة اخل�سوع 

حتى ل ترى فيها خا�سعا«.)الرتغيب والرتهيب: 250/1(
واحلال؛ اأن  الوقوف على اآيات الذكر احلكيم يف�سي اإىل نتيجة مفادها 
اأن الأ�سل يف امل�سلم اأن يكون خا�سعا يف ال�سالة وخارجها وهذا وا�سح يف 

قوله تعاىل : {ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ      
ڌ   ڌ   ڍ   ڇ     ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ  

ڎ   ڎ })الإ�سراء: 107-109( »وغريه من الآيات.
اهلل  ر�سي  عامر،  بن  عقبة  عن  داود  اأبو  رواه  ما  فيكفي  الأحاديث؛  اأما 
راعي غنم يف  ربكم من  »َيْعَجُب  يقول:   ،¤ ر�سول اهلل،  �سمعت  قال:  عنه، 
ُن بال�سالة وي�سلي، فيقول اهلل عز وجل: انظروا اإىل  ٍة للجبل ُيوؤَِذّ راأ�س �َسِظيَّ
ُن ويقيم ال�سالة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي واأدخلته  ُي��وؤَِذّ عبدي هذا، 

اجلنة«.)�سن اأبي داود: 1203(    

1-  تف�سري اأبي العبا�س، 43.
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اأن اخل�سوع  اإل  قريبا من اخل�سوع،  معنى  لغة  لفظ اخل�سوع  ويفيد  هذا 
يكون يف البدن ويق�سد به الإقرار بال�ستخذاء، فيما يكون اخل�سوع يف البدن 

ڀ    پ   پ   پ         پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   والب�سر{ٱ   وال�سوت 
ڀ  ڀ}.)القلم: 43( قال ابن دريد: اخلا�سع امل�ستكني والراكع، وقال 
على  يوجد  فيما  اخل�سوع  ُي�ستعمل  ما  واأك��رث  ال�سراعة،  اخل�سوع  الراغب: 
القلب؛  يف  يوجد  فيما  ُت�ستعَمُل  ما  اأكرث  ال�سراعة  اأن  حني  على  اجل��وارح، 

ولذلك قيل فيما روي: اإذا �سرع القلب خ�سعت اجلوارح.

بالذل  وجل  عز  امل��وىل  يدي  بني  القلب  قيام  فهو:  ا�سطالحا  معناه  اأم��ا 
تذلل  اخل�سوع  اجلنيد:  عنه  وقال  للحق،  النقياد  معناه:  وقيل  واخل�سوع، 
القلب لعالم الغيوب. ويف كل الأحوال؛ فاإن اأ�سل اخل�سوع »لني القلب ورقته 
خ�سوع جميع  تبعه  القلب  خ�سع  فاإذا  وحرقته،  وانك�ساره  وخ�سوعه  و�سكونه 
غة  ُم�سْ اإّن يف اجل�سد  »األ   :¤ قال  له، كما  تابعة  لأنها  والأع�ساء  اجلوارح 
اإذا �سلحت �سلح اجل�سد كله واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله، األ وهي القلب«.

اأحوال  اأثر  من  نا�سئة  و�سكناته  الأع�ساء  اأّن جميع حركات  ذلك؛  وتاأويل 
القلب و�سفاته، كما اأّن اأحوال القلب اأي�سا من�سوؤها: اإما ما يوؤثر فيه الظاهر–
من اأعمال اجلوارح، ل�سّيما احلوا�س-، اأو ما يوؤثر فيه من الباطن؛ كاخليال 
وال�سهوة والغ�سب...اإلخ. فاإذا اأدرك بحوا�ّسه �سيئا ح�سل منه اأثر يف القلب، 
ا فظلمة وكدر، وكذا اإذا هاجت ال�سهوة مثال  اإن خريا فنور و�سفاء، واإن �سرًّ
بقوة املزاج وكرثة الأكل، فاإن لها اأثًرا يف القلب. وبهذا ينتقل القلب من حال 
اإىل حال، دائما يف التغرّي والتاأّثر مبا يرد عليه من اآثار الأ�سباب؛ ومن هنا 
نفهم �سر دعاء النبي عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
اأ�سبعني من  قلبي علي دينك«)�سن الرتمذي: 3522(، فقلوب العباد »بني 

اأ�سابع اهلل فمن �ساء اأقام ومن �ساء اأزاغ«.

وجل  عز  اهلل  معرفة  من  فيتاأتى  القلب؛  يف  احلا�سل  اخل�سوع  اأ�سل  اأما 
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ذلك  رغم  تتفاوت  القلوب  اأن  على  اأخ�سع.  له  كان  اأع��رف  باهلل  كان  »فَمن 
م�ساهدة  تفاوت  وبح�سب  خ�سعت،  ملن  معرفتها  تفاوت  بح�سب  اخل�سوع  يف 

القلوب لل�سفات املقت�سية للخ�سوع: 

)1( فمن خا�سع لقوة مطالعته قرب اهلل تعاىل من عبده واإطالعه على �سره 

و�سمريه املقت�سي لال�ستحياء من اهلل ومراقبته يف احلركات وال�سكنات، 
)2( ومن خا�سع ملطالعته جالَل اهلل وعظمته وكربياءه املقت�سي لهيبته، 

حمبته  يف  لال�ستغراق  املقت�سي  وجماله  كماله  ملطالعته  خا�سع  ومن   )3(

وال�سوق اإىل لقائه وروؤيته، 
للخوف  املقت�سي  وعقابه  وانتقامه  بط�سه  �سدة  ملطالعته  ومن خا�سع   )4(

منه. 
وهو �سبحانه جابر القلوب املنك�سرة لأجله؛ يتقرب من القلوب اخلا�سعة 
الرتاب  يف  وجهه  له  يعفر  وممن  ال�سالة  يف  يناجيه  ممن  يتقرب  كما  له 
وال�سجود. ول اأدل على ذلك من اأن مو�سى عليه ال�سالم، حني �ساأل املوىل عز 
وجل: اأي رب اأين اأبغيك؟ قال: ابغني عند املنك�سرة قلوبهم، اإين اأدنو منهم 

كل يوم باعا، ولول ذلك لنهدموا«.)1(

ولأجل هذا ربط ابن القيم نق�سان اخلوف من اهلل بنق�سان معرفة اهلل، 
وحجته يف ذلك: اأن نق�سان اخلوف من اهلل اإمنا هو لنق�سان معرفة العبد 
به، فاأْعَرُف النا�س به اأخ�ساهم له، ومن عرف اهلل ا�ستد حياوؤه منه وخوفه 
له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياًء وخوفا وخ�سية، فاخلوف من اأجّل 
منازل الطريق اإىل اهلل، وخوف اخلا�سة اأعظم من خوف العامة، وهم اإليه 
م�ستقيما،  يكون  اأن  ما  اإ العبد:  فاإن  لزم،  اأ ولهم  ليق،  اأ به  وهم  اأحوج، 
بن  اأحمد  لالإمام  الزهد  كتاب  عن  منقول  واحلديث   47-46 ال�سالة،  يف  اخل�سوع  رجب،  ابن    -1
حنبل. ويف رواية اأخرى: »اأنا عند املنك�سرة قلوبهم من اأجلي، اأنا عند املندر�سة قبورهم لأجلي«. انظر 
مال علي قاري: الأ�سرار املرفوعة يف الأخبار املو�سوعة، حتقيق: حممد لطفي ال�سباغ، الطبعة الثانية، 

)بريوت: املكتب الإ�سالمي، 1406ه�(، �س 137.
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مائال عن ال�ستقامة، فاإن كان مائال عن ال�ستقامة فخوفه من العقوبة  و  اأ
امل�سلمني،  لعامة  »فاخلوف  اخلوف.  بهذا  اإل  الإمي��ان  ي�سح  ول  ميله،  على 
وعلى  للمقربني.  والإج��الل  للمحبني،  والهيبة  العارفني،  للعلماء  واخل�سية 
قدر العلم واملعرفة يكون اخلوف واخل�سية... ف�ساحب »اخلوف« يلتجئ اإىل 

الهرب، والإم�ساك. و�ساحب »اخل�سية« يلتجئ اإىل العت�سام بالعلم«.)1(
ولأن اخل�سوع يف ال�سالة ويف الأعمال جميعها مرتبط بالقلب؛ فقد ورد عن 
ر�سول اهلل ¤ اأنه رّد رجال اإىل �سالته ثالثا مِلا راأه من عدم خ�سوعه، فقال 
الرجل بعد الإعادة الثالثة: والذي بعثك باحلق ما اأُْح�ِسُن غري ذلك، فعلمني. 
فقال عليه ال�سالة وال�سالم: »اإذا قمت اإىل ال�سالم فكرّب، ثم اقراأ ما تي�ّسر 
معك من القراآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، 
ثم ا�سجد حتى تطمئن �ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جال�سا، ثم ا�سجد حتى 
تطمئن �ساجدا، ثم افعل ذلك يف �سالتك كلها«.)�سحيح البخاري: 6251( 
حيث عرّب ¤ عن اخل�سوع بالطمئنان اإىل ال�ستواء يف الركوع اأو ال�سجود، 

وهو – على ما يبدو- اأقل درجات اخل�سوع الظاهري منزلة. 

ارتباط  اإىل  بدوره  اأ�سار  فقد  ال�سالم؛  عبد  بن  العز  العلماء  �سلطان  اأما 
ال�سالك  اأن  »واعلم  قال:  واأثر ذلك يف اخل�سوع هلل، حيث  بالقلب  اجلوارح 
فاإذا  الطاعات.  وا�ستعمال جوارحه يف  توبته لزمته املجاهدة  اإذا �سدق يف 
داوم العبد املجاهدة اأثمرت له حركات ظاهرة وبركات باطنة فاإن حركات 
الظاهر توجب بركات الباطن لأن اهلل �سبحانه جعل بني الأج�ساد والأرواح 
رابطة ربانية وعالقة روحانية فلكل منهما ارتباط ب�ساحبه وتعلق به يتاأثر 
فيخ�سع  قلبه  على  ذلك  اأثر  بالطاعة  اجل��وارح  عملت  ف��اإذا  �ساحبه.  بتاأثر 
اأثر ذلك على  اأخل�س القلب بالطاعة  قلبه وت�سفو روحه وتزكو نف�سه واإذا 

جوارحه فا�ستعملها يف طاعته. 

1-  مدارج ال�سالكني، 417/1.
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األ تراه عليه ال�سالم يقول لذلك الرجل الذي راآه يعبث يف �سالته: »لو 
خ�سع قلب هذا خل�سعت جوارحه«، ويف الأثر: »من اأخل�س هلل اأربعني �سباحا 
اإىل  يو�سل  املجاهدة  فلزوم  ل�سانه«،  على  قلبه  من  احلكمة  ينابيع  تفجرت 

اخل�سوع املطلوب. األ تراه �سبحانه وتعاىل يقول لنبيه وحبيبه: {چ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ})الإ�سراء: 79( 
فاإذا كان مق�سود الوجود ل ي�سل اإىل املقام املحمود اإل بالركوع وال�سجود، 

فكيف يطمع بالو�سول َمن لي�س له حم�سول«؟!)1(

ومعلوم اأن اخل�سوع املق�سود، هنا، مبني ،يف الأ�سا�س، على املجاهدة و�سد 
داعيات النف�س والدنيا.

يقت�سر على وقت  اأنه ل  اإل  لل�سالة؛  الأبرز  ال�سمة  يعد  اأن اخل�سوع  ومع 
ال�سالة فح�سب؛ واإمنا يت�سع لي�سمل جميع اخلطوات التي ت�سبقها وتتبعها يف 
اآن معا. ومن هنا نفهم قول احلارث املحا�سبي لأحد مريديه: »...ثم مت�سي 
اإىل �سالتك باخل�سوع والإجالل ملن تريد اأن تقف بني يديه وتناجيه وت�ساأله 
وتتعر�س لر�سوانه وغفرانه«.)2( وهذا الت�ساع ملعنى اخل�سوع يف كل ما ي�سبق 
ال�سالة ويتخللها ينطبق اأي�سا على ما يعقبها من �سلوكيات احلياة العامة، 
والن�ساطات الإن�سانية املتعددة، فالأ�سل يف ال�سالة اأنها عبادة هلل وهي يف 
اأبلغ  الوقت نف�سه تدريب للم�سلي على منط حياة هي احلياة الإن�سانية يف 

درجاتها رفعة واأعالها �سموا، واإىل هذا املعنى ي�سري قوله تعاىل: {ۀ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ    ۆ})هود: 87(، وقوله كذلك: 

ەئەئ   ائ   ائ    ىى   ې      ې   ې   ې   {ۉ  
وئ  وئ   ۇئ  ۇئ}.)العنكبوت: 45(

1-  زبد خال�سة الت�سوف، 45-44.
2-  امل�سدر ال�سابق، 49.
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اأثرا  اإن اخل�سوع يف العبادات عامة، وال�سالة خا�سة، يعد  وميكن القول 
اآثار املحبة هلل تعاىل، والدليل على ذلك ما ورد يف احلديث القد�سي:  من 
»اإذا كان الغالب على عبدي ال�ستغال بي عن غريي، جعلت لذته يف ذكري، 

وهمته يف حمبتي، والأن�س بي«.)1(
اأن اخل�سوع مرتتٌب يف مبناه ومعناه على حمبة اهلل؛ فاإن ابن تيمية  ومبا 
هلل  العبادة  يف  والإخ��ال���س  واملحبة،  اخل�سوع،  بني:  ما  الربط  على  ي�سدد 
كثالثة اأ�سالع رئي�سية يتمحور حولها مفهومه عن العبادة يف الإ�سالم. وهو 
الدين  اإخال�س  الديني هو  العمل  اأ�سل  كان  واإذا   ...« بالقول:  ما عرب عنه 
لذاته، وهذا  لنف�سه هو املحبوب  املراد  فال�سيء  اإرادة اهلل وحده،  هلل، وهو 

ڄ   تعاىل:{ڄ    كقوله  العبادة  با�سم  املطلوب  جاء  بل  املحبة،  كمال 
ڱ  ڱ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ})الذاريات: 56( وقوله تعاىل: { 
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ})البقرة: 21( 

فاملحبوب  ونهايته،  الذل  وكمال  ونهايته،  احلب  كمال  تت�سمن  فالعبادة 
يكون  ل  ُيَحبُّ  ل  الذي  واملَُعّظُم  يكون معبودا،  له ل  ُي��َذلُّ  ول  ُم  ُيَعظَّ ل  الذي 

معبودا؛ ولهذا قال �سبحانه وتعاىل: { چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ})البقرة: 165(... 
واإن كانت املحبة التي هلل ل ي�ستحقها غريه، فقد جاءت حمبة اهلل مذكورة 
مبا يخت�س به �سبحانه من العبادة والإنابة اإليه والتبتل له ونحو ذلك، فكل 
هذه الأ�سماء تت�سمن حمبة اهلل �سبحانه وتعاىل. ثم اإنه كما بنّي اأن حمبة 
اأن كمال الدين بكمالها، ونق�سه بنق�سها؛ فاإن  اأ�سل الدين، فقد بني  اهلل 
النبي ¤ قال: »راأ�س الأمر الإ�سالم، وعموده ال�سالة، وذروة �سنامه اجلهاد 
الأ�سمى  الق�سد  وهو  للعبادة،  ال�سامل  املفهوم  هو  وهذا  اهلل«.)2(  �سبيل  يف 

لل�سالة.

1-  كتاب الق�سد اإىل اهلل، 54.
2-  التحفة العراقية، 123-122. 
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ولعل ذلك هو ما دفع باحلكيم الرتمذي، يف �سرحه حديَث ر�سول اهلل ¤،: 
والتكبري  والت�سبيح  القراآن يف غري �سالة  قراءة  ثم  ال�سالة  العمل  »اأف�سل 
والتهليل والتحميد ثم ال�سدقة ثم ال�سيام«) الرتغيب والرتهيب، 197/1( 
اإىل القول: »اإن اأعمال الرب كلها مت�سمنة يف العبادة، واإن اختلفت جواهرها 

وتباينت: 
�سلما  باليدين  واإلقاء  وانتباه  م�سكنة  �سورة  ما هو يف  العبودية  فمن   )1(

وخمرجة من الإميان، وذلك ال�سالة، 
)2( ومنها ما هو بنف�سه �سعبة من �سعب الإميان، وذلك: كاإطعام الطعام، 

وهو فعل اهلل الأعظم الذي يعول اخللق يف الرب والبحر ول يعوزه �سيء، 
)3( وحني نظرنا اإىل جوهر كل برٍّ من الأعمال وجدنا ال�سيام الذي هو 

عبارة عن كف النف�س عن ال�سهوات �ساعات من عمرك بيا�س يومك ثم 
تعود اإليها، 

)4( ووجدنا الزكاة هي التخلي عن حمبوب الفتنة )املال( مبوجود املنافع 

منها، 
)5( ووجدنا احلج هو ميل اإىل مو�سع ماأمول هناك رحمته طالبا ملعروفه 

راجيا لغفرانه والنجاة من عقوبته متعوذا بالبقعة التي �سّرفها على �سائر 
البقاع، 

)6( ووجدنا اجلهاد تق�سيا وحمية له ون�سرة على اأعدائه،

)7( ووجدنا ال�سالة مقام اعتذار بني يديه مما جنِت اليدان واكت�سبت؛ 

باإذن  اإل  ي�ستعمل جارحة من جوارحه  ل  والعبد  عبدا  الآدمي خلقه  فاإن 
ال�سماوات  التي عر�ست على  العبد بحفظ هذه الأمانة  موله. فوكل هذا 
ال�سبع والأر�سني واجلبال فاأ�سفقن منها واأبنْيَ اأن يحملنها وحملها الإن�سان 
)اإنه كان ظلوما جهول( ... فال�سالة مقام اعتذار العبد مما ك�سبت يداه، 

منت�سبا لربه يف �سورة العبد تذلال وتخ�سعا ويلقي بيديه �سلما، ويكف عن 



136

نف�سه �سهوة اجلوارح �سمعا وب�سرا ومنطقا واأخذا وعطاءا وطمعا يف �سائر 
ال�سهوات«.)1(    

قيدا،  جلوارحه  ال�سالة  �سارت  »َم��ن  ف��اإن  الرتمذي؛  احلكيم  وبح�سب 
لي�سجَن  بال�سالة  اهلل  اأمر  )الذين(  الآبقني  العبيد  من  فهو  �سجنا،  ولقلبه 
نفو�َسهم ال�سهوانية فتكون تكفريا لهم وتطهريا وتنالهم رحمته ولذلك قال 
على  ثقيلة  اأي  45(؛  )البقرة:   { ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   } �سبحانه: 
النفو�س اإل على نفو�س قد خ�سعت، وقلوب قد ا�ستنارت واأزلفت اإىل اهلل يف 

مقام القربى«.)2(

ال��ذل  مبعنى  اخل�����س��وع  لفظة  فيها  وردت  ال��ت��ي  ال��ق��ران��ي��ة  الآي����ات  وم��ن 
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   {ڈ   ت��ع��اىل:  قوله  والنك�سار 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گگ   گ    گ   ک  
وقوله: {ٹ  ڤ  ڤ}.)الغا�سية: 2(  ڱ})احل�سر:21(، 
�سكون اجلوارح  لفظة اخل�سوع مبعنى  فيها  التي وردت  القراآنية  الآيات  اأما 

پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   بينها:  م��ن  ف��م��ت��ع��ددة 
پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   وقوله:   ،)7 پ})القمر: 

ڀ   ڀ  ڀ}.)القلم: 43(
ومن الآيات القراآنية التي ترد فيها لفظة اخل�سوع مبعنى اخلوف والوجل 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     } تعاىل:  قوله 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  
ٻ   ٻ   {ٱ   وق��ول��ه:  ەئ})احلديد:16(،  ائ   ائ   
ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  

1-  ال�سالة ومقا�سدها، 81-78.
2-  الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 5.
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ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڤ}.)ال�سورى: 45(

اأخريا من الآيات القراآنية التي ترد فيها لفظة خ�سوع مبعنى التوا�سع قوله 
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    {ہ   تعاىل: 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  

ع��م��ران:199(،  ى})اآل  ې   ې    ې   ۉې   ۉ   ۅ  

 ،)109 ڎ})الإ�سراء:  ڎ    ڌ   ڌ   {ڍ   وقوله: 
ۈ   ۆ   ۇ      ۇ     ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   وقوله:{ۓ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ}.) البقرة: 46-45(

ويف �سياق م�سابه؛ يرتبط معنى اخل�سوع كثريا بالتوا�سع يف اأقوال العلماء، 
ومن ذلك ما روي عن عبد اهلل بن م�سعود اأنه قال: »من توا�سع اهلل تخ�سعا، 
رفعه اهلل يوم القيامة، ومن تطاول تعظما، و�سعه اهلل يوم القيامة«.)1( وقد 
روى اأبو نعيم من طريق �سمرة عن ابن �سوذب قال: »اأوحى اهلل تعاىل اإىل 
بر�سالتي  النا�س  على  ا�سطفيتك  �سيء  لأي  اأتدري  ال�سالم،:  عليه  مو�سى، 

وبكالمي؟ قال: ل يارب! قال: لأنه مل يتوا�سع يل اأحد توا�سعك«.)2( 

اإظهار  مبعنى  اخل�سوع  يفهم  مل  عنه،  اهلل  ر�سي  عمر،  الفاروق  اأن  على 
الذلة والنك�سار على الدوام؛ فقد روي عنه اأنه راأى رجال يطاأطُئ رقبته يف 
ال�سالة فقال له: »يا �ساحب الرقبة ارفع رقبتك، لي�س اخل�سوع يف الرقاب 

اإمنا اخل�سوع يف القلب«.)3( 

1-  وكيع بن اجلراح، كتاب الزهد، حققه وقدم له وخرج اأحاديثه واآثاره: عبد الرحمن عبد اجلبار 
والتوزيع، 1415 ه�- 1994م(، حديث  للن�سر  ال�سميعي  دار  الثانية، )الريا�س:  الطبعة  الفريوائي، 

رقم 216، 467/2.
2- اأبو نعيم، حلية الأولياء...، 130/6.

3-  مدارج ال�سالكني، 425/1.
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ولهذا كان النبي، ¤، دائما ما ي�ستعيذ باهلل من قلب ل يخ�سع: »اللهم اإين 
اأعوذ بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل يخ�سع، ومن نف�س ل ت�سبع، ومن دعوة 
بال�ستعاذة من  ياأمرون  ال�سلف  كان  كما  لها«.)م�سلم: 2722(  ي�ستجاب  ل 
اأنه قال: »ا�ستعيذوا باهلل من خ�سوع  خ�سوع النفاق حيث يروى عن بع�سهم 
النفاق. قالوا: وما خ�سوع النفاق؟ قال: اأن ُيرى اجل�سد خا�سعا والقلب لي�س 

بخا�سع«.)1(     

اأن  به  واملق�سود  القبول  �سرط  اخل�سوع  اإن  القول  ميكننا  املح�سلة؛  ويف 
ي�سلي العبد �سالة تليق بحق اهلل عز وجل، وهو على وجهني: 

اأولهما: اأن ي�سلي العبد ويعمل �سائر الطاعات وقلبه معلق باهلل، ذاكر له 
على الدوام، فاأعماله تعر�س على اهلل وتقف قبالته فينظر اإليها، فاإذا نظر 

اإليها قبلها: وهذا عمل املقربني. 
ثانيهما: اأن يعمل العبد الأعمال على �سبيل العادة والغفلة ناويا بها الطاعة 
فاأركانه م�سغولة بالطاعة وقلبه له عن ذكره تعاىل، وكذلك حاله يف ال�سالة 
يقع نظره عليها،  ول  يديه  توقف بني  اإىل اهلل ل  فاإذا رفعت  ال�سفة،  بهذه 
ولكن تو�سع يف اخلزائن لتعر�س عليه يوم القيامة وهنالك يتبني القبول من 

عدمه.)2(  
ومن املعلوم اأن لفظة »اخل�سوع« قد ارتبطت بال�سالة يف كثري من الآيات 
القراآنية التي مدح اهلل فيها املخبتني له، واملنك�سرين لعظمته واخلا�سعني، 
فو�سفهم باخل�سوع له يف اأ�سرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون، فقال 
تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ})املوؤمنون: 2-1( 
كما و�سف الذين اأوتوا العلم باخل�سوع حيث يكون كالمه لهم م�سموعا، فقال 

ڃ       ڃ       ڃ       ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   {ڤ   تعاىل: 

1-  ابن رجب، الذل والنك�سار،  44.
2- الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 34.
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ڌ   ڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ  
ڎ   ڎ}.)الإ�سراء: 109-107(

وعلى ذلك؛ فاإن ال�سادقني يف �سالتهم يكون اإقبالهم مرتكزا - بالدرجة 
وال�سديقون  وت�سابيحهم.  تالوتهم  وعلى  ال�سالة،  اأفعال  »على   : الأوىل- 
)يرتكز( اإقبالهم على معاين الأفعال ومعاين التالوة والت�سابيح والتحاميد. 

اهلل  اإقبال  ثم  خالقهم  على  اإقبالهم  )يرتكز(  ال�سديقني  من  اهلل  وخا�سة 
عليهم من حيث ُيقبل العبد عليه ... فهذه ثمرة الإقبال من خا�سة اهلل على 
واأما ثمرة ال�سادقني: فالوفاء لهم بكل ما و�سع لهم يف  اهلل يف �سالتهم. 
)ال�سالة( عبارة عن:  لأنها  ال�سيئات  وتكفري  الرحمة  والأفعال من  الأقوال 

توبة العبد اإىل اهلل، قال يف تنزيله: {گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 )31 ڱ})الن�ساء:  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       

:اأي بال�سلوات اخلم�س«.)1(
ويرتبط معنى اخل�سوع بال�سالة يف كثري من الأحاديث النبوية ال�سريفة 
و�سوَءها  فيح�سن  مكتوبة،  م�سلم حت�سره �سالة  امرئ  »ما من   :¤ كقوله 
وخ�سوعها وركوعها، اإل كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب، مامل ُيْوِت كبرية 
 – �سبيل اهلل  املجاهدين يف  »مَثُل  وقوله:  ُكلَُّه«)م�سلم: 228(  الدهَر  وذلك 
الراكع  اخلا�سع  القائم  ال�سائم  كمثل  �سبيله-  يف  يجاهد  مبن  اأعلم  واهلل 

ال�ساجد«.)�سحيح �سن الن�سائي: 3127(

ال�سالتني غفلة وجفوة وزلت  وما بني  توبة،  اأن كل �سالة  وتف�سري ذلك 
التي  اأفعال ال�سالة خمتلفة على اختالف الأحوال  وخطايا. ولذلك؛ كانت 
جوارحه  انت�سرت  ملّا  لأنه  الإب��اق:  من  يخرج  »فبالوقوف  العبد؛  من  جاءت 
من  جمعها  فقد  يديه  بني  وقف  ف��اإذا  رب��ه،  من  واأب��ق  العبودة  تلك  نق�ست 
وبالتكبري  والإعرا�س،  التويل  يخرج من  القبلة  اإىل  وبالتوجه   ،... النت�سار 

1-  امل�سدر ال�سابق، 6.
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يخرج من الكرب، وبالثناء يخرج من الغفلة، وبالتالوة يجدد ت�سليما للنف�س 
الذنب،  من  يخرج  وبال�سجود  اجلفاء،  من  يخرج  وبالركوع  للعهد،  وقبول 
اخلطر  من  يخرج  وبال�سالم  اخل�سران،  من  يخرج  للت�سهد  وبالنت�ساب 

العظيم«.)1(

به  اأخربنا  ما   ،¤ اهلل،  ر�سول  �سالة  �سفة  يف  روي  ما  اأجمل  ومن  هذا 
الإمام علي اأنه كان اإذا قام اإىل ال�سالة قال: {ہ  ہ  ہ  ہ  
 )79 ۓ}.)الأنعام:  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ    ھ  

ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   {ڭ  
ۉ  ۉ  ې  ې})الأنعام: 162-163(، اللهم اأنت امَللك ل اإله اإل اأنت، 
اأنت ربي واأنا عبدك، ظلمُت نف�سي واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذنوبي جميعا 
اأنت، واهدين لأح�سن الأخالق ل يهدي لأح�سنها  اإل  اإنه ل يغفر الذنوب 
اإل اأنت، وا�سرف عني �سيئها ل ي�سرف عني �سيئها اإل اأنت، لبيك و�سعديك 
وتعاليت،  تباركت  واإليك،  اأنا بك  اإليك،  لي�س  وال�سر  كله يف يديك،  واخلري 

اأ�ستغفرك واأتوب اإليك«. 
واإذا ركع قال: »اللهم لك ركعت وبك اآمنت ولك اأ�سلمت خ�سع لك �سمعي 
وب�سري وخمي وعظمي وع�سبي« واإذا رفع قال: »اللهم ربنا لك احلمد ملء 
ال�سماوات وملَء الأر�س وملء ما بينهما وملء ما �سئت من �سيء بعد« واإذا 
للذي  �سجد وجهي  اأ�سلمت  ولك  اآمنت  وبك  �سجدت  لك  »اللهم  قال:  �سجد 
خلقه و�سّوره و�سّق �سمعه وب�سره تبارك اهلل اأح�سن اخلالقني« ثم يكون من 
اأخرت  وما  »اللهم اغفر يل ما قدمت  والت�سليم:  الت�سهد  يقول بني  اآخر ما 
وما اأ�سررت وما اأعلنت وما اأ�سرفُت وما اأنت اأعلم به مني اأنت املقدم واأنت 

املوؤخر ل اإله اإل اأنت«.)م�سلم: 771(

اأما اآداب الركوع يف ال�سالة؛ فجّمة من بينها: اأن ي�ستويف الركوع با�ستواء 

1-  امل�سدر نف�سه، �س 12.
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الظهر، واأن ينحط عن همته يف القيام بخدمته، واأن يفّر بالقلب من و�سو�سة 
بقدر  وتعاىل قد رفع عباده  �سبحانه  فاإن اهلل  ال�سيطان وخدائعه ومكائده، 
توا�سعهم له، كما اأنه يهديهم اإىل اأ�سول التوا�سع واخل�سوع واخل�سوع بقدر 

ا�ستح�سارهم لعظمته يف �سرائرهم. 

ومن اأجل ذلك كله كان للركوع منزلة كبرية عند اخلا�سعني، فهذا ربيع بن 
خثيم ي�سهر الليل بطوله اإىل الفجر يف ركوع واحد، فاإذا اأ�سبح اأزفر قائال: 
نيته يف  تكون  اأن  امل�سلي  يتعني على  اإذ  بنا«.  وقطع  املخل�سون،  �سبق  »اأّوه، 
التوا�سع له، والترّبي عن ال�ستعانة  اأعدائه بعد  الركوع الرتفاع باهلل على 
بغريه، واأن يترباأ اأي�سا من حوله وقوته، واأن ينزهه عن ال�سريك يف احلول 

والقّوة، حتى يتم له بذلك اآداب العبودية هلل حقا، وعلما، وعمال.
اأدٌب، ويف ال�سجود قرٌب« ملا فيه من الترّبي عن  ولذلك قيل: »يف الركوع 
اأن املراد بالتربي يف الركوع: تنزيه  احلول والقّوة، والتوكل والت�سليم. على 
بحقيقة  يركع  لذلك مل  مراعيا  يكن  فَمن مل  ال�سريك،  وجّل عن  عّز  الرّب 
الركوع، ومل ينزه املوىل عّز وجّل بالتنزيه الركوعّي، واإْن اطاَل اأمد الركوع 
الذي ل تخرج حقيقته عن: »اأن يكون قلب العبد على �سفة التّوكل، وعمله 
بال�ستقالل-  فاعال  ول  بل   – مدّبًرا  يرى  ل  )بحيث(  املتوّكلني،  عمل 
من  لالأ�سباب  وت�سّبثه  ك�سبه  ويكون  والقّوة،  احلول  عن  ويترّبى  اهلل،  اإل 
جهة الأمر، ول ميكن ملثل هذا اأن يكون يف ك�سبه حري�سا ول اآخذا للحرام 
الإنفاق  يكون  بل  اهلل؛  وباأمر  هلل  اإل  ينفق  ول  مي�سك  ول  بل  ال�سبهات،  ول 

والإم�ساك عنده على ال�سواء«.)1(

اأما ال�سجود؛ فمبلغ الرتقي وحال القرب من اهلل عز وجل بح�سب ما جاء 
�ساجد،  وهو  ربه  من  العبد  يكون  ما  »اأق��رب  ال�سريف:  النبوي  احلديث  يف 
معنى  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعل  حيث   )482 الدعاء«.)م�سلم:  ف��اأك��رثوا 

1- التربيزي، اأ�سرار ال�سالة، 352.
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من  بُعَد  منه  قُرَب  فمن  والروح:  وال�سّر  بالقلب  اإليه  للتقّرب  �سببا  ال�سجود 
غريه، األ ترى يف الظاهر اأّنه ل ي�ستوي حال ال�سجود اإل بالتواري عن جميع 
الأ�سياء، والحتجاب عن كّل ما تراه العيون؟!، كذلك اأمُر الباطن، فَمن كان 
اأ�سد،  ال�سيء  ذلك  من  قربه  كان  اهلل،  دون  ب�سيء  �سالته  يف  متعّلقًا  قلبه 

وبعده عن حقيقة ما اأراد اهلل منه يف �سالته اأوكد. 

�َس للدعاء حيث روى ابن عبا�س قال: ك�سف ر�سول  ولأنه كذلك؛ فقد ُخ�سّ
اهلل ¤ ال�ستارة والنا�س �سفوف خلف اأبي بكر، فقال: »ياأيها النا�س، اإنه مل 
يبق من مب�سرات النبوة اإل الروؤيا ال�ساحلة يراها امل�سلم، اأو ُترى له، األ 
واإين نهيت اأن اأقراأ القراآن راكعا اأو �ساجدا، فاأما الركوع فعّظموا فيه الرب، 

واأما ال�سجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمني اأن ي�ستجاب لكم«.)م�سلم:479(

العبودية  مقام  اإىل  اللتفات  يقت�سي  القيام  يف  القلب  ح�سور  كان  ف��اإذا 
والربوبية، ويف الركوع يقت�سي اللتفات عن الغري، ونفي احلول والقوة عنهم، 
فاإن احل�سور املنا�سب يف ال�سجود يكون بالتوجه ال�سادق املخل�س اإىل اهلل ، 

والنقطاع  عن كل اأ�سباب النف�س والدنيا .

وجل  باهلل عز  قلوبهم  تعلق  بقوم  يبلغ  اأن  واحلال هذه،  اإذا،  لي�س غريبا 
يف ال�سالة حد الن�سراف عما �سواه من  اأحوال الدنيا، �سغال مَبن له املال 
اأنه  ي�سار  بن  م�سلم  ما ذكر عن  ومن ذلك  دون اخللق.  والعزة من  واجلاه 
وقاموا على  منها  النا�س  ففزع  اأ�سطوانة  ف�سقطت  امل�سجد  كان ي�سلي يف 
حني مل يلتفت حتى ق�سى �سالته! ويف مرة اأخرى وقع حريق ببيته وهو قائم 
ي�سلي ففزع النا�س حتى اأطفاأوا النريان من دون اأن ي�سعر ب�سيء من ذلك! 
فل�ست  حتدثوا  بيته:  لأهل  قال  ال�سالة  اإىل  قام  اإذا  كان  اأنه  عنه  ورد  كما 

اأ�سمع حديثكم!! 

على اأن اخل�سوع - كما الإميان- يزيد وينق�س. اإذ يقع على ثالث درجات: 
لنظر  �����س��اع  والتِّ للحكم،  وال���س��ت�����س��الم  م��ر،  ل��الأ ال��ت��ذل��ل  الأوىل: 
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مع  والمتثال  والنقياد  القبول  بذلة  تلقيه  فهو  لالأمر؛  التذلل  م��ا  اأ احل��ق: 
مواطاأة الظاهر الباطن، واإظهار ال�سعف والفتقار للهداية. واأما ال�ست�سالم 
ي�سمل  كما  �سهوة،  اأو  براأي  معار�سته  بعد  ال�سرعي  احلكم  في�سمل  للحكم؛ 
احلكم القدري بعدم تلقيه بالت�سخط والكراهة والعرتا�س. واأما التِّ�ساع 
لنظر احلق؛ فهو ات�ساع القلب واجلوارح، وانك�سارها لنظر املوىل عز وجل 

واطالعه على تفا�سيل ما فيها.
ويتحقق  ف�سل.  كل ذي  ف�سل  وروؤية  والعمل،  النف�س  اآفات  ترقب  الثانية: 
ذلك بانتظار ظهور نقائ�س نف�سك وعملك وعيوبها لك، وذلك يجعل القلب 
خا�سعا ل حمالة ملطالعة عيوب نف�سه واأعماله ونقائ�سها من الكرب والعجب، 

و�سعف ال�سدق، وقلة اليقني، وت�ستت النية. 
واأدائها،  النا�س  روؤية ف�سل كل ذي ف�سل، فيتحقق مبراعاة حقوق  اأما 
ول ترى اأن ما فعلوه من حقوقك عليهم، فال تعاو�سهم عليها، فاإن هذا من 
رعونات النف�س وحماقاتها، ول تطالبهم بحقوق نف�سك. فالعارف، بح�سب 
ابن تيمية، هو َمن ل يرى له على اأحد حقا، ول ي�سهد له على غريه ف�سال، 

ولذلك ل ُيعاتب، ول ُيطالب، ول ُي�سارب.
الثالثة: حفظ احلرمة عند املكا�سفة، وت�سفية القلب من مراءاة اخللق. 
ويعني ذلك �سبط النف�س بالذل والنك�سار عن الب�سط والإذلل الذي تقت�سيه 
املكا�سفة لأنها توجب ب�سطا يخاف منه �سطح اإن مل ي�سحبه خ�سوع يحفظ 

احلرمة، مع اإخفاء اأحواله عن اخللق بجهده.)1(    
من  فمنهم  اأي�سا:  درجات  للخا�سعني  فكذلك  درجات،  اخل�سوع  اأن  وكما 
يبلغ يف خ�سوعه عنان ال�سماء، ومنهم من يخرج من �سالته مل يعقل �سيئا 
منها! لأن النا�س يف العبادات عامة - وال�سالة خا�سة- على مراتب خم�سة:
و�سوئها  من  انتق�س  ال��ذي  وهو  املفرط،  لنف�سه  الظامل  مرتبة  الأوىل: 

ومواقيتها وحدودها واأركانها.

1-  مدارج ال�سالكني، 427/1.
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الظاهرة  واأركانها  وحدودها  مواقيتها  على  يحافظ  َمن  مرتبة  الثانية: 
وو�سوئها، لكنه قد �سيع جماهدة نف�سه يف الو�سو�سة، فذهب مع الو�ساو�س 

والأفكار.
دفع  يف  نف�سه  وجاهد  واأركانها  حدودها  على  حافظ  من  مرتبة  الثالثة: 
الو�ساو�س والأفكار، فهو م�سغول مبجاهدة عدوه لئال ي�سرق �سالته، فهو يف 

�سالة وجهاد.
الرابعة: مرتبة َمن اإذا قام اإىل ال�سالة اأكمل حقوقها واأركانها وحدودها 
وا�ستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئال ي�سيع �سيئا منها، بل همه كله 
م�سروف اإىل اإقامتها كما ينبغي واإكمالها واإمتامها، قد ا�ستغرق قلبه �ساأن 

ال�سالة وعبودية ربه تبارك وتعاىل فيها.
اخلام�سة: مرتبة َمن اإذا قام اإىل ال�سالة قام اإليها كذلك )اأي مبثل ما قام 
اأ�سحاب املرتبة ال�سابقة(، ولكن مع هذا قد اأخذ قلبه وو�سعه بني يدي ربه 
عز وجل، ناظرا بقلبه اإليه، مراقبا له، ممتلئا من حمبته وعظمته، كاأنه يراه 
وي�ساهده، وقد ا�سمحلت تلك الو�ساو�س، واخلطرات، وارتفعت حجبها بينه 
وبني ربه، فهذا بينه وبني غريه يف ال�سالة اأعظم مما بني ال�سماء والأر�س، 

وهذا يف �سالته م�سغول بربه عز وجل قرير العني به.

خ�سوع  فيه  يظهر  م��ا  ال��ع��ب��ادات  اأن���واع  م��ن  لعباده  اهلل  �سرع  وق��د  ه��ذا 
يظهر  ما  اأعظم  ومن  وانك�ساره،  وذل��ه  القلب  خ�سوع  عن  النا�سئ  الأب��دان 
�سبحانه  اأثنى  ولذلك  ال�سالة،  العبادات  تعاىل من  الأبدان هلل  فيه خ�سوع 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   {ٱ   بقوله:  فيها  اخلا�سعني  على 
پ}.)املوؤمنون:1-2( يعني متوا�سعني ل يعرف اأحدهم َمن عن ميينه 
ول َمن عن �سماله، ول يلتفت )اإىل �سيء من اأ�سياء الدنيا مهما علت قيمتها( 

من )فرط( اخل�سوع هلل عز وجل.)1(  

1-  اخل�سوع يف ال�سالة، 61.
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وقد دفع ذلك بع�س املف�سرين لأن ي�ساووا ما بني القنوت واخل�سوع بح�سب 
فقال   )238 پ})البقرة:  پ    {پ   الكرمية:  الآي���ة  يف  ورد  م��ا 
من  اجلناح  وخف�س  الب�سر  وغ�س  واخل�سوع  الركون  هو  القنوت  جماهد: 
ال�سالة هاب  اإىل  اأحدهم  قام  اإذا  العلماء  كان  وجل، حيث  عز  اهلل  رهبة 
الرحمن اأن ي�سذ نظره اأو يلتفت اأو يقلب احل�سى اأو يعبث ب�سيء اأو يحدث 
نف�سه ب�سيء من الدنيا اإل نا�سيا ما دام يف �سالته. ومنهم َمن ف�ّسر قول اهلل 

تعاىل: {ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ})الفتح: 29( باخل�سوع.)1(

اأعمال  به  توزن  الذي  امليزان  مبثابة  اخل�سوع  اإّن  القول:  ي�سح  هنا  ومن 
الدين،  وقواعد  الإمي��ان  اأ�سول  »م��ن  تيمية  اب��ن  بح�سب  تعد  التي  القلوب 
وال�سكر  له،  الدين  واإخال�س  اهلل،  على  والتوكل  ور�سوله،  اهلل  حمبة  مثل 
له، وال�سرب على حكمه، واخلوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك ... هذه 
باتفاق  الأ�سل-  – املاأمورين يف  واجبة على جميع اخللق  الأعمال جميعها 
اأئمة الدين، والنا�س فيها على ثالث درجات، كما هم يف اأعمال الأبدان على 

ثالث درجات؛ ظامل لنف�سه، ومقت�سد، و�سابق باخلريات«.)2( 

وي�ستند ابن تيمية يف تق�سيمه هذا اإىل قول اهلل تعاىل: {ٿ  ٿ  ٿ   
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ    ٹ   ٹ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ}.)فاطر: 32( 
فكل من ق�سد اهلل تعاىل وق�سد موا�سلته، ل يخلو من اإحدى ثالث: اإما اأن 
يكون وا�سال اإىل حمبوبه، فيكون معه اإىل الأبد، من غري اأن يلتفت منه اإىل 
�سواه، واإما اأن يرجع عن الطريق عنه، بالتفاته منه اإىل َمن �سواه، واإما اأن 

1-  وكيع بن اجلراح، كتاب الزهد، 598/2 حيث ف�ّسر الآية باخل�سوع والتوا�سع، واأورد عن جماهد 
قوله: لي�س بهذا الأثر الذي يف الوجه، ولكنها اخل�سوع. وابن املبارك يف »الزهد« )حديث رقم 172(، 
باب ما جاء يف اخل�سوع واخلوف، �س 39. والثوري يف تف�سريه )278/2( والطحاوي يف: �سرح م�سكل 

الآثار، طبعة موؤ�س�سة الر�سالة )282/1(، واأبو نعيم يف حلية الأولياء )282/3(.
2- انظر ابن تيمية، التحفة العراقية، 40-39.
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حتى  ُم�ْسَتْدَرًجا  واحل�ساب  اليقظة(  يف  )غفلة  الغرة  على  الطريق  يف  يبقى 
يبدو له من اهلل مامل يكن يحت�سب.)1(

اآثار اخل�ضوع يف ال�ضالة.

ومما يظهر فيه اأثر اخل�سوع والذل والنك�سار من اأفعال ال�سالة و�سع 
الإم��ام  عن  روي  حيث  القيام،  حال  يف  الأخ��رى  على  اإحداهما  اليدين 
اأحمد بن حنبل اأنه �سئل عن املراد بذلك فقال: هو ذل بني يدي عزيز! .
واحلال؛ اأن تكبرية الإحرام تعني اأن امل�سلي قد حّرم على نف�سه كل كالم 
اآياتها  التي تت�سمن  الكتاب  النا�س كي يتفرغ ملناجاة اهلل بتالوة فاحتة  مع 
وثناء  اْلَعامَلِنَي(،  )َربِّ  بربوبيته  واعرتافا   ،  ) هلّلِ ْمُد  )احْلَ �سكرا هلل  ال�سبع: 
يِن(، ومعاهدته على  الدِّ َيْوِم  )َمِلِك  له  ِحيِم(، ومتجيدا  الرَّ ْحمِن  عليه )الرَّ
َن�ْسَتِعنُي(،  ��اَك  )واإِيَّ به وحده  وا�ستعانة  َنْعُبُد(،  ��اَك  )اإِيَّ له  العبودية  اإخال�س 
َراَط الَِّذيَن  َراَط املُ�سَتِقيَم �سِ والتما�سا لهداية الطريق امل�ستقيم )اهِدَنا ال�سِّ

الِّني(.  وِب َعَليِهْم َوَل ال�سَّ اأَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي امَلغ�سُ
امل�سلني  على  فر�س  وجل  امل��وىل عز  اأن  ال�سياق؛  هذا  دلل��ة يف  له  ومما 
يف كل ركعة ركوعا واحدا لتعظيمه، و�سجدتني لعر�س �سكواهم وحاجاتهم 
عنده! وهو ما عرب عنه امل�سطفى ¤ حني قال: »فاأما الركوع فعّظموا فيه 

الرب، واأما ال�سجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن اأن ي�ستجاب لكم«.

ومن عالمات اخل�سوع اأي�سا اإقبال امل�سلي على اهلل عز وجل وعدم التفاته 
اإىل غريه، والإقبال نوعان: اأحدهما عدم التفات قلبه اإىل غري َمن هو ُمناج 
بالب�سر  اللتفات مطلقا  وثانيهما: عدم  للرب عز وجل.  القلب  وتفريغ  له، 
اخل�سوع  لوازم  من  وهو  ال�سجود،  مو�سع  على  النظر  وق�سر  و�سمال  ميينا 

للقلب وعدم التفاته.)2( 
1-  كتاب الق�سد اإىل اهلل، 41.

2-  اخل�سوع يف ال�سالة، 65.
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يوم  ينفع  ل  ال��ذي  ال�سليم  القلب  هو  اإذن:  اخلا�سع  فالقلب  ذل��ك؛  وعلى 
القيامة عند اهلل غرُيه {ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ})ال�سعراء: 89( و�سالمته 
تتحقق باأن يكون »�سليما عن جميع ما يكرهه اهلل وي�سخطه، ول يكون فيه 
�سوى حمبة اهلل واإرادته، وحمبته )القلب( ما يحبه اهلل واإرادة ذلك، وكراهة 
ما يكرهه اهلل والنفور عنه، والقلب الفا�سد هو القلب الذي فيه امليل على 
يكف  ما  اهلل  خ�سية  من  فيه  ولي�س  املحرمة،  وال�سهوات  امل�سللة  الأه���واء 

اجلوارح عن اتباع هوى النف�س«.)1( 
له،  بالتبعية  اجل��وارح  جميع  و�سلحت  اإرادت��ه  �سلحت  القلب  �سلح  ف��اإذا 
فلم تنبعث اإل اإىل طاعة اهلل واجتناب �سخطه، وهنالك تقنع باحلالل عن 
احلرام. اأما اإذا ف�سد القلب ف�سرعان ما تف�سد اإرادته، وتف�سد اجلوارح كلها 
فاإذا بها تنبعث يف معا�سي اهلل عز وجل وما فيه �سخطه غري قانعة باحلالل، 
القلب وميله عن احلق.)2( ولذلك كان  اإىل احلرام بح�سب هوى  م�سرعة 
اأحدهم  راأي��ت  »لو  العّباد:  و�سف  يف  يقول  اهلل،  رحمه  امل�سري،  النون  ذو 
وقد قام اإىل �سالته فلما وقف يف حمرابه وا�ستفتح كالم �سيده، خطر على 
قلبه اأن ذلك املقام الذي يقوم النا�س فيه لرب العاملني فانخلع قلبه وذهل 

لبه...«.)3(
اإرادة وقدرة:  اأو الطاعات يتطلب  وتف�سري ذلك اأن كل عمل من املعا�سي 
فالإرادة من عمل القلب، وهي العزم على القيام بالفعل طاعة كان اأو مع�سية، 
ت�ستوجب فعل  القدرة  والإرادة مع  اإتيان، اجلوارح.  اأي  والقدرة على عمل، 
املراد، بحيث لو خ�سع قلب امل�سلي خل�سعت تبعا لذلك جوارحه »و�سحت له 
اأثقال العبودية  العبودية ملوله تبارك وتعاىل، و�سارت النف�س منقادة حتت 
)بحيث( يقوم هذا العبد على قدمي الفقر والفاقة على ب�ساط العبادة، فعند 

1-  الع�سقالين، فتح الباري، 118/1.
2-  امل�سدر ال�سابق.

3-  حلية الأولياء، 340-339/9.
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بها  ويكتفي  املوت،  اإىل  عليها  يقف  اأن  قلبه  يكاد  العبادة  مقام  ا�ستحكامه 
وي�سكن اإليها وير�سى من اهلل تعاىل بهذا القدر«.)1( 

على اأن ثمة اآخرين ل ير�سون بذلك مقاما؛ واإمنا يتطلعون اإىل مقامات 
له يخافون عذابه  �سدة خ�سوعهم  بهم من  فاإذا  تعاىل،  اأكرث قربا من اهلل 
ثم  يبكي  الذي  فلي�س اخلائف ذلك  الآخ��رة!  الدنيا ويف  ويخ�سون عقابه يف 
اأن يعذب  اإمنا اخلائف حقا هو ذلك الذي يرتك ما يخاف  مي�سح دموعه، 
عليه. قال اأبو علي الدقاق رحمه اهلل: دخلت على اأبي بكر بن فورك يرحمه 
وي�سفيك«،  يعافيك  »اإن اهلل  له:  راآين دمعت عيناه، فقلت  فلما  اهلل عائدا، 

فقال يل: اأترى اأين اأخاف من املوت، اإمنا اأخاف مما وراء املوت.)2( 

ومن يعلم اهلُل من �سّره �سدَق الإرادة ُيجل�سه »على مركب اخلوف واخل�سية، 
ثم يريه خفيات مكره حتت جميل �سرته، ودقائق ا�ستدراجه يف جزيل نعمه، 
واإظهار ف�سله لأهل عدله واإظهار عدله لأهل ف�سله، فعند ذلك يب�سر هذا 
يفزع  الأوق��ات، فحينئذ  بروؤية �سفات  والغ��رتار  الأعمال  روؤية  اآفات  العبد 
من مكره ويخاف حقائق معلومة يف �سابق علمه، ويطري فوؤاده وي�ستد كمده 
وحزنه حتى كاأنه قامت قيامته و�ساقت �سبله ودام حتريه، وَكّل ل�سانه وده�س 
فاإذا  فريدا.  اخلالئق  جميع  وعن  بعيدا  الراحات  جميع  من  و�سار  عقله، 

ا�ستحكم له مقام اخلوف، يكاد قلبه اأن يقف عليه اإىل املوت«.)3(

ولذلك قال �سبحانه يف و�سف املوؤمنني ال�سادقني: {ې  ې   ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی}.)الزمر: 9( اإذ عر�س يف هذه 

1-  كتاب الق�سد اإىل اهلل، 49.
للطباعة  العربي  الكاتب  دار  )القاهرة:  الثالثة،  الطبعة  القراآن،  لأحكام  اجلامع  القرطبي،    -2

والن�سر، طبعة م�سوردة عن طبعة دار الكتب امل�سرية، 1387ه�-1967م(، اجلزء الرابع، �س250.
3-  كتاب الق�سد اإىل اهلل، 49.
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�سراء  يف  ين�ساه  ول  اهلل  يذكر  الذي  الوجل،  اخلائف  القلب  �سورة  الآية 
ول �سراء، والذي يعي�س حياته على الأر�س يف حذر من الآخرة، ويف تطلع 
اإىل رحمة ربه وف�سله، ويف ات�سال باهلل ين�ساأ عنه العلم ال�سحيح املدرك 
حلقائق الوجود »وهي �سورة م�سرقة مرهفة، فالقنوت والطاعة والتوجه - 
ويرجو  الآخرة  املرهفة - وهو يحذر  – وهذه احل�سا�سية  قائم  �ساجد  وهو 
رحمة ربه- وهذا ال�سفاء وهذه ال�سفافية التي تفتح الب�سرية، ومتنح القلب 
و�سيئة  م�سرقة  �سورة  تر�سم  كلها  هذه   .. والتلقي  واللتقاط  الروؤية  نعمة 
من الب�سر تقابل تلك ال�سورة النكدة املطمو�سة التي ر�سمتها الآية ال�سابقة           

{ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  
َهْل  »ُقْل:  املوازنة:  يعقد هذه  ۅ   ۉ  ۉ   ې})الزمر: 8( فال جرم 
ِذيَن َل َيْعَلُمون«؟ فالعلم احلق هو املعرفة. هو اإدراك  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ َي�ْسَتِوي الَّ
احلق، هو تفتح الب�سرية. هو الت�سال باحلقائق الثابتة يف هذا الوجود«.)1(   
ويف كل الأحوال؛ فمما ل �سك فيه اأن عقبة النف�س بكل ما فيها من اجلهل 
والغفلة والن�سيان والفرتة »هي اأ�سعب العقبات )يف طريق الق�سد اإىل اهلل( 
اأعظم  )من(  كوؤود  عقبة  وهي  م�سافة  واأبعدها  نهاية  واأطولها  واأ�سقها  بلية 
اأ�سا�سها  وتركيب  نف�سه  اإىل  العبد  نظر  فاإذا  واأمّرها...  واأ�سعبها  العقبات 
وتطبيع ب�سريتها واأ�سا�س خلقتها، فاإذا هي مملوءة بكل هوى و�سهوة، م�سوبة 
بكل العيوب وكل عرثة، مائلة اإىل كل بالء واآفة، اأّمارة بكل خطاأ وزلة ُمركبة 
بكل ف�ساد وفتنة، مربوطة بكل ك�سل وفرتة، ثم اإنه يرى نف�سه عند عبادة اهلل 
عز وجل ك�سلى ويف حالة الك�سل والفرتة كاأنها ميتة جيفة ل تتحرك، ويراها 
نار  كاأنها  ويراها عند احل�سد  كاأنها وعاء ل ميالأ،  الدنيا  عند احلر�س يف 
تلتهب، ويراها عند الطمع كاأنها خنزير حترق الأر�س عند جوعها، ويراها 

1-  يف ظالل القراآن، 3042/5.
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تعاىل  باهلل  يعت�سم  ذلك  فعند  الربوبية...  تدعي  كاأنها  والعلو  الفخر  عند 
وي�ستعني به على مقتها وخمالفتها، ومل ي�ستغل بهواها ومرادها ومل يلتفت 

اإليها حرمة لإجالل ربه«.)1(
ومن عالمات اأو اآثار اخل�سوع اأي�سا الركوع؛ لأنه ذل بظاهر البدن، ولهذا 
اأن  على   ¤ النبي  بايع  بع�سهم  اأن  لدرجة  تفعله  ول  تاأنفه  العرب  كانت 

اأن ي�سجد من غري ركوع! {مئ ىئ يئ جب حب  اإل قائما!! يعني  يخر  ل 
خب})املر�سالت: 84( واخل�سوع يف الركوع معناه اأن يخ�سع القلب هلل 
وُيّذُل له فيتم بذلك خ�سوع العبد بباطنه وظاهره، ولهذا كان النبي ¤ يقول 
يف ركوعه: »خ�سع لك �سمعي وب�سري وخمي وعظامي وما ا�ستقل به قدمي«، 
اأعظمها  ومن  بجميع جوارحه  قد ح�سل  ركوعه  اأن خ�سوعه يف  اإىل  اإ�سارة 
القلب الذي هو ملك الأع�ساء واجلوارح والذي اإذا ما خ�سع خ�سعت جميعها 

تبعا له.
وكما اأن الركوع من عالمات اخل�سوع؛ فكذلك ال�سجود يعد من اأعظم اآثار 
وعالمات الذل والنك�سار للعزيز اجلبار �سبحانه وتعاىل، ومل ل؟ وهو اأعظم 
من  ماله  اأ�سرف  العبد  يجعل  حيث  وجل  عز  لربه  العبد  ذل  فيه  يظهر  ما 
الأع�ساء واأعزها عليه واأعالها حقيقة اأو�سع ما ميكنه، في�سعه يف الرتاب 
متعفرا ويتبع ذلك انك�سار القلب وتوا�سعه وخ�سوعه هلل عز وجل، ولهذا كان 
ورد يف احلديث  ما  بح�سب  اإليه  اهلل  يقربه  اأن  ذلك  فعل  اإذا  املوؤمن  جزاء 

النبوي ال�سريف: »اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد«.)2( 
ومما له دللة يف هذا ال�سياق؛ ما رواه ابن ن�سر يف »تعظيم قدر ال�سالة« 
عن احل�سن الب�سري رحمه اهلل اأنه قال: »اإذا قمت اإىل ال�سالة فقم قانتا 
اإىل  وتنظر  اإليك  اهلل  ينظر  اأن  واللتفات،  وال�سهو  واإي��اك  اهلل  اأم��رك  كما 

1-  كتاب الق�سد اإىل اهلل، 45-44.
2-  اخل�سوع يف ال�سالة، 75. واحلديث اأخرجه م�سلم )482(، والن�سائي )226/2(، والإمام اأحمد 

.)421/2(
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تقول  �ساه ول تدري ما  النار وقلبك  به من  وت�ساأل اهلل اجلنة وتعوذ  غريه، 
يتكلم  وهو  الأ�سم  بحامت  يو�سف  بن  عا�سم  مر  اأن  وقد حدث  بل�سانك«.)1( 
يف جمل�سه فقال له: يا حامت، حت�سن ت�سلي؟ قال: نعم! قال: كيف ت�سلي؟ 
بالعظمة،  واأكرب  بالنية،  واأدخل  باخل�سية،  واأم�سي  بالأمر،  اأقوم  قال حامت: 
واأقراأ بالرتتيل والتفكر، واأركع باخل�سوع، واأ�سجد بالتوا�سع، واأجل�س للت�سهد 
وجل،  عز  اهلل  اإىل  بالإخال�س  اأ�سلمها  وال�سنة،  بال�سبيل  واأ�سلم  بالتمام، 
اإىل  باجلهد  واأحفظه  مني،  ُيقبل  ل  اأن  اأخاف  باخلوف،  نف�سي  واأرج��ع عن 

املوت، قال )عا�سم(: تكلم فاأنت حت�سن ت�سلي.)2( 

ثالثا: قيمة ال�ضرب.

ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ      ۓ      {ۓ   ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ول  تف�سريه  يف 
ابن عطاء اهلل  يوؤكد  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ})طه: 132( 

ال�سكندري اأن الآية تدل على اأن يف ال�سالة تكليفا للنفو�س �ساقا عليها نظرا 
فتطالبهم  وان�سغالهم  العباد  مالذ  اأوق��ات  يف  اأداوؤه��ا  يتعني  اأو  حتني  لأنها 
باخلروج من ذلك كله اإىل القيام بني يدي املوىل تعاىل والفراغ عمن �سواه)3( 

وي�ستّدُل على ذلك بقوله تعاىل: {ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۇ    ۇ     ۆ})البقرة: 45( حيث جعل احلق �سبحانه ال�سرب وال�سالة 
مقرتنني اإ�سارة اإىل اأنه ُيحتاج يف ال�سالة اإىل ال�سرب على مالزمة اأوقاتها 
الذي  النوع من ال�سرب  اإىل ذلك  بالإ�سافة  القيام بواجباتها  وال�سرب على 

مينع القلوب من غفالتها.)4( 

1-  حممد بن ن�سر املروزي، تعظيم قدر ال�سالة- ومعه الثمار املحالة يف تخريج اأحاديث تعظيم 
ال�سالة، خرجه وحققه: اأبو مالك كمال بن ال�سيد �سامل، )القاهرة: مكتبة العلم، 1421ه�- 2000م(، 

حديث رقم 140، �س 110.
2-  حلية الأولياء، 75-74/8.

3-  امل�سدر ال�سابق، 210.
4-  امل�سدر نف�سه، 212.
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ويرتبط بذلك اأي�سا اأن اخل�سيم النف�ساين وال�سيطاين ل يت�سلط علينا من 
جهة من اجلهات، كما يت�سلط علينا من جهة اأمر الرزق، ولذلك جاء تاأكيده 

ْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى«. كما قال اأي�سا: {ڱ   تعاىل: »َل َن�ْساأَُلَك ِرْزًقا نَّ
ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        
ھ  ھ  ھ  ے})املنافقون: 9( وقال بعد احلث على �سرعة 

ال�ستجابة لآداء �سالة اجلمعة: {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      
ڃ})اجلمعة:10(  ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
و�سببنا  اأ�سباب،  »للنا�س  املر�سي:  العبا�س  اأب��ي  ق��ول  �سر  نفهم  هنا  وم��ن 

نحن الإميان والتقوى، قال اهلل تعاىل: {ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ})الأعراف: 96( وقال مرة اأخرى: للنا�س اأ�سباب، و�سببنا اهلل«)1(      
ويف ال�سياق ذاته؛ يوؤكد ابن تيمية اأن اهلل ذكر ال�سرب يف كتابه يف اأكرث من 
ت�سعني مو�سعا، وقرنه بال�سالة يف اأكرث من خم�سني مو�سعا)2( كقوله تعاىل: 
{ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ}.)البقرة:45( 

ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وق�������ول�������ه:{ۇئ 
ىئ}.)البقرة: 153( وغريها..

ك��م��ا ج��ع��ل الإم���ام���ة يف ال��دي��ن م���وروث���ة ع��ن ال�����س��رب وال��ي��ق��ني بقوله:                                
ڍ   ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ   {چ  

ڌ})ال�سجدة:24( مما يدل على عمق هذا الرتباط.)3( 
1-  ر�سائل العربي الدرقاوي، 94.

2-  ابن تيمية، ر�سالة يف قوله تعاىل »وا�ستعينوا بال�سرب وال�سالة«، �سمن: جامع الر�سائل، املجموعة 
الأوىل، حتقيق: حممد ر�ساد �سامل، الطبعة الأوىل، )القاهرة: مطبعة املدين، 1389ه�- 1969م(، 
مبختلف  »�سرب«  مادة  اأن  يت�سح  الكرمي  القراآن  لألفاظ  املفهر�س  املعجم  اإىل:  وبالرجوع  �س:81. 

م�ستقاتها ذكرت يف القراآن الكرمي يف 104 مو�سعا. �س 493-492.
3-  التحفة العراقية، 93.
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ومن الآثار النبوية التي تربط ال�سرب بحب اهلل ور�سوله من جهة، وبالعبادة 
من جهة اأخرى ما رواه الرتمذي اأن رجال قال: يا ر�سول اهلل، اإين اأحبك. 
فقال ¤: ا�ستعد للفقر، فقال: اإين اأحب اهلل تعاىل، فقال: ا�ستعد للبالء«)1( 
وكذلك ما روي عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه قال: نظر ر�سول اهلل 
¤ اإىل م�سعب بن عمري ر�سي اهلل عنه مقبال، وعليه اإهاب كب�س قد تنطق 
به، فقال النبي ¤: انظروا اإىل هذا الذي نّور اهلل قلبه، لقد راأيته بني اأبوين 
اإىل  ... فدعاه حب اهلل وحب ر�سوله  وال�سراب،  الطعام  باأطيب  يغذوانه 

ما ترون«.)2( 
فمن املعلوم اأن لل�سالة جمموعة من الآداب الروحية ، ويف مقدمتها: تعلم 
علم ال�سالة، ومعرفة فرائ�سها و�سننها واآدابها وف�سائلها ونوافلها، وكرثة 
م�ساءلة العلماء عنها، والبحث عما يحتاج اإليه يف ذلك مما ل ي�سعه اجلهل 
به؛ لأن ال�سالة عماد الدين، وقرة عني العارفني، وزينة ال�سديقني، وتاج 
املقربني. كما اأن مقام ال�سالة هو مقام الو�سلة، والدنو، والهيبة، واخل�سوع، 
واخل�سية، والتعظيم، والوقار، وامل�ساهدة، واملراقبة، والأ�سرار، واملناجاة مع 

اهلل تعاىل، والوقوف بني يديه، والإقبال عليه، والإعرا�س عما �سواه.)3( 
على اأن فقه ال�سالة ل يتوقف عند حدود العلم ب�سرائط �سحتها ونواق�س 
بطالنها؛ واإمنا يتجاوز هذا املعنى اإىل ما هو اأو�سع من ذلك، اإذ نبه العلماء  
وليقت�سرون   الروحية،  قيمها  وانعكا�سات  الباطنة  دقائقها  مراعاة  على 
على الوقوف عند اأحكام ال�سالة الظاهرة، و�سروطها املقررة، بل تكلموا يف 

خ�سوعها  واآدابه، و�سفة القلب ومراتبه.)4(

1-  رواه عبد اهلل بن مغفل ر�سي اهلل عنه. وعند الطرباين عن كعب بن عجرة »فقال: اإن كنت حتبني 
فاأعد للفقر جتفافا فاإن الفقر اأ�سرع اإىل َمن يحبني من ال�سيل اإىل منتهاه« اأخرجه الرتمذي وقال: 

حديث ح�سن غريب.
2-  رواه اأبو نعيم يف حلية الأولياء، باإ�سناد ح�سن.

3-  الطو�سي، اللمع، 203.
4- الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 18.
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رابعا: قيمة الإخال�ص.

عميقا  معنى  الأخ��رى  هي  لتكت�سب  التطهر  بعد  النية  تاأتي  ال�سالة؛  يف 
للموىل �سبحانه وتعاىل؛ وذلك  املوؤمن يف قلبه تقربا  بحيث ي�ستح�سرها  
باإخراج ما فيه من كل ما �سوى اهلل حتى ل يكون يف قلبه �سواه.)1( خا�سة واأن 
منظومة العبادات ل تعمل عملها، ول ينال العابد ثوابها، ول توؤتي بالأحرى 
اأكلها – على امل�ستويني: الفردي والجتماعي- حتى ت�سدر عن وحي نف�سه، 
العبادات  �سحة  يف  �سرط  ال�ساحلة  فالنية  قلبه؛  اأعماق  اأعمق  من  وتنبع 

وقبولها، واإخال�س الق�سد ركن من اأركان متامها، يقول تعاىل: 

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   {ڳ  
ۀۀ  ہ  ہ   ِہ})البينة: 5( ويخاطب اأكمل خلقه ¤ قائال: 

{چ چ چ      ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ 
ڈ ڈ }.)الزمر: 3-2(

وقد عرب عن ذلك املعنى اجلنيد البغدادي حني قال: اإن لكل �سيء �سفوة، 
يجوز  ل  التي  بالنية  مقرونة  لأنها  وذلك  الأوىل.  التكبرية  ال�سالة  و�سفوة 
اإل بها، وهي مبثابة العقد مع اهلل، فاإذا �سح العقد فما دخل بعد  ال�سالة 
من  ينق�س  بل  ال�سالة،  يف�سد  مل  الباطنة  الآف��ات  من  ال�سالة  يف  ذل��ك 
ف�سلها، ويبقى للم�سلي عقدها ونيتها.)2( وتبعا لذلك؛ �سارت النية مفهوما 

خ�سوعيا لطيفا بحيث يراد بها انعقاد القلب يف ذلك التوجه اإىل اهلل.

نحو اهلل  توجها حقيقيا  بدايتها  ومنذ  ال�سالة يف جمملها  ت�سبح  وبهذا 
تعاىل:              لقوله  حتقيقا  عليها  النية  وع��زم  لها  التطهر  يف  العبد  باإخال�س 
{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں})البينة: 5( لأن الإخال�س للموىل 

1-  ال�سعراين، اأ�سرار اأركان الإ�سالم، 41.
2-  اللمع، 204.
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الأعمال.)1( ناهيك مبا يف �سالة اجلماعة  عز وجل لزم وواجب يف جميع 
من حكم واأ�سرار يف مقدمتها: احّتاد قلوب املوؤمنني يف اأمر اهلل، وما لذلك 
من فوائد �ستى لتعزيز قوة الإ�سالم وامل�سلمني، وتكميل النفو�س وتقويتها يف 
العبادات كلها كونها مثارا  اإىل اهلل وا�ستجالب رحمته، فالعمدة يف  ال�سري 
ل�سفات القلوب وتاأّثراتها وتنويرها، والعبادة اإذا مل توؤثر يف القلب ل تثمر 

اإل �سيئا قليال ملحقا بالعدم. 

خام�ضا: قيمة الت�ضامن.

من اأبرز ما ترتكه العبادة يف القلب التحاب يف اهلل بني جماعة املوؤمنني، 
فقد روي عن ر�سول اهلل ¤ اأنه قال: »اإن هلل خلقا عن ميني العر�س بني يدي 
اهلل وعن ميني اهلل، وجوههم اأبي�س من الثلج واأ�سوء من ال�سم�س ال�ساحية. 

ي�ساأل ال�سائل: ما هوؤلء؟ فيقال: هوؤلء الذين حتاّبوا يف جالل اهلل«.)2( 

لل�سالة اإذن وظيفة اجتماعية تعمل من خاللها على �سبط ال�سلوك الفردي 
واجلماعي ومتا�سك امل�سلمني وت�سامنهم، فهم �سف واحد يف م�سجد واحد 
خلف اإمام واحد، يجتمعون خم�س مرات كل يوم وليلة، يت�ساوون يف الوقوف 
بني يدي اخلالق عز وجل: {   ۇ      ۇ    ۆ})ال�سف: 4(، ل فرق 
بني غنيهم وفقريهم، ول بني قويهم و�سعيفهم. واحلال؛ اأن »يف ان�سراف 
هوؤلء جميعا اإىل �سالة اجلماعة )ما يفيد( معنى ا�ستعالء الروح وا�ستعالء 
املثل العليا على املال واملن�سب واجلاه والقوة، وفيه )ما يفيد( معنى التقاء 

العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  الأوىل،  الطبعة  اهلل،  اإىل  والرجوع  الق�سد  كتاب  املحا�سبي،    -1
1986م(، �س 259.

2-  كما روي ب�سيغ اأخرى قريبة من ذلك حيث يقول ¤ يف اإحداها: قال اهلل تعاىل: املتحابون يف 
جاليل لهم منابر من نور ، يغبطهم النبيون و ال�سهداء« انظر الألباين: �سحيح اجلامع 4312. ويف 
اأخرى: »املتحابون يف اهلل يوم القيامة على اأر�س زبرجدة خ�سراء يف ظّل عر�سه عن ميينه – وكلتا 
يديه ميني- وجوههم اأ�سّد بيا�سا واأ�سوء من ال�سم�س الطالعة، يغبطهم مبنزلتهم كّل َملك مقّرب وكّل 

نبي مر�سل، ويقول النا�س: »من هوؤلء« فيقال: »هوؤلء املتحاّبون يف اهلل«. 
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العبودية هلل  املالية والجتماعية على �سعيد  اأحوالهم  النا�س على اختالف 
وامل�ساواة يف هذه ال�سفة«.)1( 

ي�سع يف ح�سبانه  كان  العبادة،  مفهوم  و�ّسع يف  الإ�سالم حني  اأن  والواقع 
اأمرين رئي�سني: 

بربه  الفردي- مو�سول  امل�ستوى  – بخا�سة على  امل�سلم  يظل  اأن  اأولهما: 
اأينما حل: {گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ})البقرة: 115(.
فَمن  بينها،  اجلامعة  اللحمة  على  املوؤمنة  اجلماعة  حتافظ  اأن  ثانيهما: 
ي�سارك  اأن  مبقدوره  يكون  فردية  ب�سورة  العبادات  من  عبادة  ي��درك  مل 
تفويت  عدم  على  احلر�س  كان  هنا  ومن  جماعية.  لها  م�سابهة  اأخ��رى  يف 
�سبيال،  اإليه  ا�ستطاع  ملن  احلج  و�سعرية  اجلمعة،  و�سالة  اجلماعة،  �سالة 
ناهيك  والأ���س��ح��ى،  الفطر  بعيدي  والح��ت��ف��ال  اجل��ه��اد،  يف  وامل�ساركة 
ك��الأف��راح،  دينية:  �سعرية  م��ن  تخلو  ل  التي  الجتماعية  باملنا�سبات 
الأرملة  على  »ال�ساعي   :  ¤ النبي  قال  ولهذا  واجلنائز...اإلخ.  والعقيقة، 
وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل اهلل، اأو القائم الليل ال�سائم النهار«.)�سحيح 

البخاري:5353( 
فلي�س التعبد يف منهج الإ�سالم قا�سرا ول مق�سورا على ال�سالة والذكر 
فح�سب؛ بل اإن كل عمل �سالح يفعله الإن�سان خمل�سا فيه امتثال لأمر ربه، 
وابتغاء ملر�ساته هو عبادة يثاب عليها ثواب املتعبدين اخلا�سعني هلل، ولو كان 
ذلك العمل من م�ستهياته وحظوظه: كالأكل وال�سرب والنوم والنزهة، و�سائر 
يف  وك��ان  رغبة،  فيها  وله  الإن�سان  طبيعة  تتطلبها  التي  احليوية،  الأعمال 
اإتيانها كمال لبدنه ونف�سه ت�سديقا لقول امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم: 

»املوؤمن القوي خري واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف«.)م�سلم: 2664( 

1- املبارك، نظام الإ�سالم، 180.
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الريا�سات-  �سنوف  �ستى  اكت�ساب  عرب   - بالبدن  العناية  تدخل  ولذلك 
من �سمن مفهوم العبادة، اإذا ما �سحت النية واأخل�س الإن�سان يف الق�سد 
من دون جتاوز ول عدوان على النا�س، واأل ت�سغله تلك الأمور عن ذكر اهلل 

كما قال تعاىل: {ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 )9 ے})املنافقون:  ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ  
واإمنا  فح�سب؛  الدينية  ال�سعائر  على  مق�سورا  لي�س  هنا  اهلل  ذكر  اأن  على 
اإطارها  فيدخل �سمن  الإ�سالم  ال�سامل يف  العبادة مبفهومها  لي�سمل  يت�سع 

الأعمال الدينية والدنيوية على حد �سواء. 

وقد و�سف �سبحانه وتعاىل عباده املوؤمنني باأنهم: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ}.)النور: 37( مع الأخذ يف العتبار اأي�سا ورود هذه الآية �سمن 

�سورة »النور«.

فهم  �سروب  من  خمتلفني  و�سربني  النا�س  من  �سنفني  اإزاء  اإذن  نحن 
العبادة كما هي را�سخة يف اأذهانهم: 

ال�سنف الأول: ت�سغله بع�س الهتمامات عن »ذكر اهلل« ، فيكون يف مقام 
حرج مبقدار ان�سغال قلبه.

التجارة  �سيء عن ذكر اهلل مبا يف ذلك  ي�سغله  الثاين: فال  ال�سنف  اأما 
والبيع، ملاذا؟ لأنه يرى فيهما )التجارة والبيع( ذكرا هلل بحد ذاتهما. ومن 
ثم؛ ي�ستوي عنده جلو�سه يف حمله اأو امل�سجد فكالهما عبادة هلل وطاملا اأنهما 
ي�ستويان بهذا املعنى فلي�س ثمة �سبيل اإىل اأن متنع اإحداهما الأخرى بل ياأتي 
كل واحدة يف موعدها املحدد: فاإذا ح�سر وقت �سالة الفري�سة كان اداوؤها 

اأوىل ويف غري وقتها يكون اأداء العمل اأوىل من �سالة التطوع.  

التي  العملية  الإ�سالم  روح  مع  متاما  مت�سقا  يبدو  كهذا  فهما  اأن  والواقع 
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تنظر اإىل احلياة الدنيا باعتبارها قيمة بحد ذاتها وتدعو املوؤمنني بها اإىل 
اأن يكونوا اأقوياء يف كل �سيء. ومع ذلك كم يعجب املرء لكثري من امل�سلمني 
الذين يتجاهلون مثل هذا الفهم ويجعلون من العبادات الفردية حائال مينع 
دون الو�سول اإىل حال ال�ستطاعة والقوة: فهذا معلم يرتك تالمذته ليطيل 
الركوع وال�سجود مع اأن تعليمه اإياهم اأوىل، وذاك موظف يرتك مكتبه ليوؤدي 
دون  من  ينتظر  اجلمهور  فيما  كاملة  �ساعة  يتاأخر  به  ف��اإذا  ال�سالة 

جدوى...اإلخ.

اأن لكل عبادة مغزاها الجتماعي، ومغزاها العملي،  ومن هنا يت�سح لنا 
طال�سم  لي�ست  اأنها  كما  حمجوبة،  األ��غ��ازا  الإ���س��الم  يف  العبادات  فلي�ست 
جمهولة اأو حمتكرة من قبل الكهنة، ولي�ست األفاظا خالية من املعاين؛ ولكنها 
تعمد  وما  خطرها،  املجتمع  يف  ولها  اأثرها،  النف�س  يف  لها  واأفعال  اأقوال 
ودقائق  حكمها  من  ترى  حتى  النظر  واإنعام  بالتحليل  منها  واحد  اإىل 

اأ�سرارها ما يبهر الفكر ويقنع الأفهام.
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يف  وواجبا  حقا  امل�سلمني  على  الزكاة  وتعاىل-  �سبحانه   – اهلل  فر�س 
وتعليما  لأخالقهم،  وتقوميا  لأعمالهم  وتزكية  لنفو�سهم،  تطهريا  اأموالهم، 
لهم – وتدريبا- كيف يوا�سون فقراءهم وي�ساعدون حمتاجيهم، ويرتفعون 
لول  ذل��ك  ليفعل  ك��ان  وم��ا  والأن��ان��ي��ة.  الأث���رة  و�سيطرة  ال�سح  نزعات  ف��وق 
علمه–�سبحانه- مبا رّكب يف نفو�س الب�سر من حب الدنيا وزينتها، والتطلع 
كتابه:                        يف  القائل  وهو  ل؛  كيف  امل��وت.  كراهية  ومن  وبهجتها،  فتنتها  اإىل 

ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   {ڻ  
ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ  

ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ }.)اآل عمران: 15-14(
الثاين  العام  يف  وج��ل  عز  امل��وىل  �سرعها  الإ���س��الم  يف  ال��زك��اة  ولأهمية 
لهم  واأ�سبح  امل�سلمني،  حياة  اإىل  طريقه  ال�ستقرار  اأخذ  اأن  بعد  للهجرة، 
جمتمع ُيحتاُج فيه اإىل التنظيم والتقنني. كانت الزكاة اإذن الفر�س الثاين 
مبا�سرة بعد ال�سالة، ولهذا تقرن بها يف ثمانية وع�سرين مو�سعا من القراآن 
الكرمي للدللة على اأهمية هذه ال�سعرية التي اإن تعطلت تعطل ركن مهم من 
اأركان الإ�سالم. كما مل حتجب الزكاة بفر�سيتها التطوع بالإنفاق الذي كانت 
�سر  الأوائل  امل�سلمون  فهم  وقد  الإ�سالم،  اإليه منذ فجر  �سبقت  قد  الدعوة 

ذلك فتناف�سوا يف البذل والعطاء.)1(

دراهم  املحتاج  اإعطاء  يف  ينح�سر  ل  للزكاة  البعيد  الهدف  اأن  ول�سك 
معدودة، اأو اأقداحا حمدودة من احلبوب والغالل، تكفيه اأياما اأو اأ�سابيع، ثم 
تعود حاجته كما كانت، وتظل يده ممدودة بقية العام؛ واإمنا تكمن وظيفتها 
ال�سحيحة يف »متكني الفقري من اإغناء نف�سه بنف�سه، بحيث يكون له م�سدر 
دخل ثابت يغنيه عن طلب امل�ساعدة من غريه، ولو كان هذا الغري هو الدولة 

1-  عبد احلفيظ فرغلي علي القرين، الزكاة وحاجة الع�سر، الطبعة الأوىل، �سل�سلة الدين املعاملة، 
)القاهرة: دار ال�سحوة للن�سر، 1409ه�- 1989م(، �س 9-8.



162

نف�سها. فمن كان من اأهل الحرتاف اأو الجتار، اأعطي من �سندوق الزكاة 
ما ميكنه من مزاولة مهنته اأو جتارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل 
يكفيه، بل يتم كفايته وكفاية اأ�سرته بانتظام، وعلى وجه الدوام. اأما العاجز 
الذي ل يقدر على مزاولة مهنة اأو عمل يك�سب منه معي�سته فله حكم اآخر... 
)حيث يعطى( كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله يف بلده؛ لأن الق�سد 

اإغناوؤه، ول يح�سل اإل بذلك. فاإن زاد عمره عليه اأعطي �سنة ب�سنة«.)1(  

تعريف الزكاة

يقال:  ال�سالح  والزيادة يف  والربكة  والنماء،  الطهارة  لغة:  الزكاة  تعني 
فينمو  يرتبى  اأن  يحتاج  القلب  وكذلك  ال�سالح.  يف  منا  اإذا  ال�سيء  زكى 
امل�سلحة  بالأغذية  يربى  اأن  البدن  يحتاج  كما  وي�سلح،  يكمل  ويزيد، حتى 
له.)2( وتعني الزكاة اأي�سا: الطهارة والرباء. ولهذا ي�سري القراآن الكرمي يف 
اأكرث من مو�سع اإىل اأثر الزكاة يف طهارة النفو�س وتقواها، ف�سال عن تزكية 

ڱ  ڱ   الكرمي: {ڱ  ڱ   ر�سوله  تعاىل خماطبا  يقول  الأرواح حيث 
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ }.)التوبة: 105-103(

ففي هذه الآيات قرن �سبحانه وتعاىل دفع ال�سدقات بالطهر والتزكية، ثم 
قرن ثانيا ما بني قبول التوبة وقبول ال�سدقات، ثم اأكد ثالثا اأن كل اأولئك 
يدخل �سمن الأعمال املاأمور بها من قبله والتي �سي�ساهد اجلميع ثمرتها يوم 
املعنى يف فري�سة  لهذا  املوؤمن  وباإدراك  وال�سهادة.  الغيب  القيامة يف عامل 

1-  يو�سف القر�ساوي، دور الزكاة يف عالج امل�سكالت القت�سادية و�سروط جناحها، الطبعة الأوىل، 
)القاهرة: دار ال�سروق، 1422ه�-2001م(، �س 12-11.

2-  ابن تيمية، اأمرا�س القلوب و�سفاوؤها، حققه وعلق عليه: اأحمد العي�سوي، الطبعة الثانية، )طنطا: 
دار ال�سحابة للرتاث، 1411 ه�- 1990م(، �س 13. ومما يفيد الزكاة مبعنى ال�سالح قوله تعاىل:      

ٹ  ٿ  ٿ   {ٿ  وقوله:   )81 }.)الكهف:  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   }
ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ})النور: 21( اأي ي�سلح من ي�ساء. كما اأنها ترد 

مبعنى املدح والثناء، كقوله تعاىل:{ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ }.)النجم: 32( 
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اأنه  يعتقد  الذي  القدر  ماله  اأن يخرج من  عليه  الواجب  ي�سبح من  الزكاة 
غ�ْسٌل لذنوبه، وبراءة لذمته من حقوق النا�س ومظاملهم. فما من �سك »اأن 

َمن يخرج من حقوق النا�س ومظاملهم بالأداء الفعلي باإح�سا�س اخلوف من 

يخرجه  �سوف  اأموالهم،  ويف  اأنف�سهم  النا�س يف  على ظلم  عقابه  ومن  اهلل 
اإح�سا�سه هذا من دائرة العقاب مبقت�سى عفو اهلل عنه وقبوله لهذه التوبة 

العملية«.)1( 

كما تعني الزكاة اأي�سا الرحمة والتزكية، وبهذا املعنى ف�سر ابن الأنباري 
ٺ}.)مرمي:13(  ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   {ڀ   تعاىل:  قوله  يف  الزكاة 

كاأنه يعني بذلك اأن ولدته كانت مناء وامتدادا حلياته. 

خم�سو�س  مال  متليك  عن  عبارة  فهي  ال�سرعي؛  مبفهومها  الزكاة  اأما 
ثمة  فاإن  وبالتايل؛  وتنميته.  تطهريه  بغية  خم�سو�سة،  ب�سرائط  مل�ستحقه 
الدن�س  من  تطهري  الزكاة  ففي  وال�سرعي:  اللغوي  املعنيني  بني  ما  عالقة 
والبخل والطمع والدناءة والق�سوة وغري ذلك من الرذائل، كما اأن فيها اأي�سا 

تزكية للنفو�س وتنمية لها حتى تكون اأهال لل�سعادة الدنيوية والأخروية.)2( 

وعلى ذلك؛ فاملوؤمن يدفع زكاة املال ليحيي بها نفو�سا، وي�سبع بها بطونا، 
رحمته  يف  ويدخل  ثوابا،  بها  وينال  اآلم��ا،  بها  ويزيل  دموعا،  بها  ومي�سح 
تعاىل. ول اأدل على اأهميتها من اأن اهلل �سبحانه وتعاىل جعلها برهانا على 
الإميان حيث قال ¤ يف حديثه اجلامع: »الطهور �سطر الإميان، واحلمد هلل 
والأر�س،  ال�سماوات  و�سبحان اهلل واحلمد هلل متالآن ما بني  امليزان،  متالأ 
وال�سالة نور، وال�سدقة برهان، وال�سرب �سياء، والقراآن حجة لك اأو عليك، 

كل النا�س يغدو، فبائٌع نف�َسُه فُمعتُقها، اأو موبقها«. 

1-  تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادات، 54.
2-  الزكاة وحاجة الع�سر، 15-14.
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العبادات يف  ف�سل  بيان  اإىل  العزيز  عبد  بن  دفع عمر  ما  هو  ولعل ذلك 
التقريب من اهلل بالقول: »ال�سالة تبلغك ن�سف الطريق، وال�سوم يبلغك 
باب امللك، وال�سدقة تدخلك عليه«.)1( وتبعا لذلك؛ يتعني على املت�سدق                        
اأن مينحها ملن ي�ستحق طيًبة بها نف�سه، من�سرحا بها �سدره، من دون َمنٍّ ول اأذى:
{ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ}.)البقرة:263-262(
اإليه. وقيل:  اأح�سن  اأن يعتد املت�سدق باإح�سانه على من  اأما املن فمعناه: 
به:  فاملق�سود  الأذى  واأما  اإح�سانه.  لقاء  اأي  بالعطاء،  ي�ستخدمه  اأن 
اأن يعريه بالفقر؛ خا�سة مع ما ورد من م�ساواة النبي، ¤، بني الغني املانح 
اإذا كان  والفقري املحتاج حني قال: »ما املعطي من �سعة باأف�سل من الآخذ 
حمتاجا«)الرتغيب والرتهيب: 51/2(، وقال كذلك: »اإن ال�سدقة تقع يف يد 

اهلل، قبل اأن تقع يف يد ال�سائل«.)جممع الزوائد: 114/3( 

وقيل: املن اأن يتكرب عليه لأجل عطائه، والأذى اأن ينتهره ويوبخه بامل�ساألة 
الثوري  �سفيان  اأفتى  ذلك  ولأجل   )10 ْں}.)ال�سحى:  ڱ   ڱ   {ڱ  
باأن »َمن منَّ ف�سدت �سدقته« فقيل له: كيف املن؟ فقال: اأن يذكره ويتحدث 
)يفاخر( به. وقد بلغ من حر�س ال�سلف على عدم الوقوع يف ذلك اأن �سرح 

َيْثُقُل  �سالمك  اأن  وظننت  �سيئا،  اأحدا  اأعطيت  »اإذا  بالقول:  اأ�سلم  بن  زيد 
عليه، فُكفَّ �سالمك عنه«!!)2( 

ولهذا و�سف املوىل عز وجل املوؤمنني باأنهم للزكاة فاعلون يف اأول �سورة 
اأذهانهم  وان�سغال  الفري�سة  بهذه  امل�سلمني  انفعال  عن  تعبريا  »املوؤمنون« 
اأرواحهم وا�ستغلت يف الوفاء بها جوارحهم. ذلك  بها، حتى تفاعلت بذلك 

1-  اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، 77.
2-  امل�سدر ال�سابق، 75.
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ڇ   ڇ   چ   چ    } عليه:  م�ستخلفون  اإل  نحن  وما  اهلل،  مال  املال  اأن 
لأغنى  �سبحانه  �ساء  ولو  واإليه  فالف�سل منه  ڇ  ْڇ}.)النور: 33( 
الفقراء، ولكنه فتح اأمام الأغنياء بال�سدقة بابا هو ال�سدق يف الإميان حتى 

تكمل نفو�سهم: {ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
ۋ    ۅ }.)التوبة: 111(  

ففي هذه الآيات خ�س املوىل عز وجل النف�س واملال بالذكر دون غريهما؛ 
فاأراد  ومع�سية،  اإثم  كل  حمل  واملال  وبلية،  �سهوة  كل  مو�سع  النف�س  لأن 
اأن يزيل ملك الإن�سان عما ي�سره، ويعو�سه مبا ينفعه يف العاجل والآجل.)1( 

اأول: الزكاة بو�ضفها �ضكرا هلل.

اأن الزكاة يف الأ�سل هي تعبري عن �سكر العبد هلل؛ فاإنه  على الرغم من 
يتعني على امل�سلم األ ينتظر من وراء اإخراجها اأو دفعها حمدا ول �سكرا من 

النا�س، واإمنا يكفيه: 

اأن يعرب باإخراجها عن �سكر اهلل تعاىل، وبدفعها عن حمده �سبحانه، - 1
قال:  - 2 حني   ¤ امل�سطفى  اأخربنا  كما  املر�س،  من  �سفاء  اأنها  ويكفيه 

»داووا مر�ساكم بال�سدقة«،)�سحيح الرتغيب: 447(
ر�سولنا - 3 اأخربنا  كما  ال�سر«  من  بابا  »�سبعني  املت�سدق  على  ت�سد  واأنها 

الكرمي بذلك،)الكامل يف ال�سعفاء: 71/3(
واأنها »تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار«،)�سن الرتمذي: 6162(- 4
لقوله - 5 القيامة م�سداقا  يوم  النار  وقاية من  له  تكون  اأن  اأي�سا  ويكفيه 

تعاىل: {وئ  وئ  ۇئ     ٱ  ٻ   ٻ     ٻ      پ  پ              پ    ڀ   
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ    ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    
ڤ        ڦ  ڦ}.)الليل: 14-21( ولقول م�سطفاه ¤: »اتقوا النار 

1-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، �س 55.
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ولو ب�سق مترة، فاإن مل جتدوا فبكلمة طيبة«.)م�سلم: 1016( 

دون  من  ال�سدقات  دافعي  بني  الأوىل  الآي���ات  يف  �ساوى  كيف  ت��رى  األ 
واحَلزن:{ٱ   اخلوف  عدم  يف  وتعاىل  �سبحانه  اأوليائه  وبني  اأذى  ول  َمنٍّ 
ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  
وكيف  62-64(؟،  ڦ})يون�س:  ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ  
»ابتغاء  الأر�س  وال�سياحة يف  الرزق  اإىل  وال�سعي  اإخراجها  �ساوى بني غاية 
وجه اهلل« اأي ف�سله �سبحانه وتعاىل؟! كما اأخربنا بذلك يف اأكرث من مو�سع 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   {ٹ   كتابه:  يف 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ})اجلمعة: 10(، {ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ}.)الن�ساء: 32( 
فكاأن اإخراج الزكاة يرادف ال�سعي اإىل الرزق، فكما ينتج عن زيادة ال�سعي 
زيادة الدخل ينتج عن اإخراج الزكاة مناء يف راأ�س املال، وعلى ذلك فكلما زاد 

امل�سلم يف اإخراجها زاد اهلل يف ماله اأ�سعافا م�ساعفة {چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  
اإىل  261(اأ�سف  ڳ}.)البقرة:  گ   گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک  
ذلك اأن احلكمة من اإخراج الزكاة اأنها اأول حقوق اهلل يف املال، فاهلل اأمرنا 
بها اعرتافا بف�سله واأداًء حلق الفقراء. وعليه فاإن املوؤمن حني يخرج زكاة 
ماله اإمنا ينال بذلك منزلتني: اإنفاق املال يف �سبيل اهلل من جهة، واإخراج 

حب املال من قلبه من جهة اأخرى.

يف مقابل ذلك؛ كلما امتنع الإن�سان عن اإخراج زكاته قلت الربكة والنماء، 
اإذا  �سر،  كل  من  له  وقاية  اإخراجها  يتعني  التي  اأمواله  تكون  اأن  من  فبدل 

والآخ��رة: {ۆئ    الدنيا  العك�س من ذلك �سرا م�ستطريا يف  بها ت�سبح على 
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ                 مئىئ  
جث    يت   متىت   خت   حت   جت   ىبيب    مب   خب   حب   جب   يئ  
العاجز  مب�ساعدة  القوي  اهلل  اأمر  180( فلقد  عمران:  ىث}.)اآل  مث  
اأنه ل يطلب منا الزكاة  اأثناء عجزه من ي�ساعده، كما  حتى يجد القوي يف 
من �سيء منلكه نحن ولكنه يب�سرنا اإىل اأن جميع ما منلكه اإمنا هو عطاء 

منه ورزق من ف�سله، واإىل ذلك املعنى ي�سري �سبحانه: {ڑ  ڑ  ک  
ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک     

ں  ڻ  ڻ}.)البقرة: 254(
متم�سكا   يجعله  ما  الكفالة  من  الإ���س��الم  ل��دى  اأن  �سبق؛  ما  على  يرتتب 
عمليات  يناه�س  بذلك  وهو  الزكاة،  بفر�س  وذلك  امل�ساواة،  فكرة  بحقيق 
يناه�س  كما  الأم��وال،  واحتكار  الرثوات  لها وحب�س  ل �سابط  التي  املبادلة 
عمليات الديون الربوية وال�سرائب غري املبا�سرة التي تفر�س على احلاجات 

الأولية ال�سرورية بدون �سند �سرعي اأو اأخالقي.
من ناحية اأخرى؛ فاإن الزكاة كانت يف الإ�سالم اأعظم عالج لأخطر م�سكلة 
األ وهي م�سكلة الفقر، كانت طاعة نف�سية كما كانت خطة اقت�سادية حيث 
علمت امل�سلمني كيف كانوا مبا يف يد اهلل اأوثق مما يف اأيديهم، واأن امل�سارعة 
اآلئه ي�ساعف  بنعمة اهلل وعرفان بف�سله و�سكر على  اإخراجها حتدث  اإىل 
ڄ}.)اإبراهيم:7(  ڦ   {ڦ   من��اء:  ويزيدها  النعمة 
يكون  ل  ال�سلوك يف طريق احلق  اأن  العتبار  بعني  و�سعنا  ما  اإذا  خا�سة 
والروح  وال�سّر  والنف�س  املال  بذل  وهو  البخل:  واجتناب  ال�سخاء  »على  اإل 
والكل. فمن بخل ب�سيء يف طريق احلق، ُحِجَب به وبقي معه، ومن نظر يف 
طريق احلق اإىل الغري، ُحرَم فوائد احلق و�سواطع اأنوار القرب. كما روي عن 

النبي ¤ اأنه قال: ما ُجبل ويل اهلل اإل على ال�سخاء«.)1(
1-   تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، �س 44.
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ومن ثم، فاإن المتناع عن اآداء الزكاة مع ادعاء الإميان يعد اأكرب برهان 
على كذب هذا الدعاء، واآية ذلك قوله �سبحانه: {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  

پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ})اآل عمران: 92(
واإذا كانت الزكاة برهانا، فاإنها اأي�سا امتحان ي�ستبني فيه من اأجاب داعي 
للمال  وتطهري  لها،  وتزكية  للنف�س  تطهري  هي  ثم  عنه.  اأعر�س  ومن  اهلل، 
وتزكية له »واملال الطاهر املزكى: ينمو با�ستمرار، ويجعل اهلل فيه الربكة، 

ويحفظه من التلف، ويبعد عنه الآفات، ثم يخلفه اهلل: { ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
حئمئ   جئ   ی   ی   ی   ی    ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  

ىئ  يئ        جب})�سباأ: 39( ويعو�سه اأ�سعافا م�ساعفة«.)1(
على  و�سيطرته  املال  عبودية  من  لالإن�سان  حتريرا  الزكاة  يف  اأن  ول�سك 
يف  جنح  به  وال�سح  املال  �سلطان  مقاومة  من  الإن�سان  متكن  ف��اإذا  النف�س، 
للعبودية  اأن  علمنا  ما  اإذا  خا�سة  الأخ��رى.  العبودية  �سروب  من  التخل�س 
وحقيقة  واملادية،  والروحية  العقلية  و�سوؤونه  العبد  عوامل  جميع  يف  ظهورا 
العبودية هلل اأن ل يرى العبد لنف�سه فيما خّوله اهلل ملكا، لأن العبيد ل يكون 
بحوزتهم ملك، بل يرون املال مال اهلل، ي�سعونه حيث اأمر اهلل، ول يدبرون 
لأنف�سهم تدبريا، واإمنا يكون جملة ا�ستغالهم مبا اأمرهم به املوىل عز وجل 
عليه  هان  ملكا،  اهلل  خّوله  فيما  لنف�سه  العبد  ير  فاإذا مل  عنه،  نهاهم  وما 
الإنفاق فيما اأمره اهلل تعاىل اأن ينفق فيه، واإذا فّو�س العبد تدبرَي نف�سه اإىل 
مدّبرها، هانت عليه م�سائب الدنيا، واإذا ا�ستغل العبد فيما اأمره اهلل ونهاه، 
ل يتفّرغ منهما اإىل ال�ستغال ب�سنوف املراء واملباهات. فاإذا اأكرم اهلل العبد 
تفاخرا  الدنيا  يطلب  ول  واخللق،  واإبلي�س  الدنيا  عليه  هانت  الثالث،  بهذه 
ا وليدع اأّيامه باطلة، فهذا اأّول  ول تكاثرا، ول يطلب عند النا�س عّزا ول علوًّ

درجة التقى.
1-  عبد احلليم حممود، اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، 70.
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ڳ   ڳ       گ     {گ   الإل�����ه�����ي:  الأم�������ر  ورد  ول����ه����ذا 
 ،)33 ڇ}.)النور:  ڇ   ڇ   ڇ   چ   ڳ})احلديد:7(،{چ  
بحال  عنها  لالإعرا�س  وجه  ول  اخلم�سة  الإ�سالم  فرائ�س  اإح��دى  فالزكاة 
من الأحوال �ساأنها يف ذلك �ساأن كل من ال�سهادتني وال�سالة وال�سيام وحج 

البيت.)1(

ومن اأهم مميزات هذه الفري�سة التي تكفل حتقيق الت�سامن الجتماعي 
من  لثورة  نتيجة  ول  عار�سا،  �سيئا  يكن  مل  ت�سريعها  اإىل  ال��داف��ع  اأن 
الفقراء اأو طلب منهم اأو من غريهم، واإمنا كان الدافع اإليها هو اأمر املوىل 
�سببا  تلك  ومنع  هذه  ترك  وجعل  ال�سالة،  وبني  بينها  قرن  الذي  وجل  عز 

لدخول النار، كما جاء يف القراآن الكرمي يف م�ساءلة املجرمني: {مج  جح    
 )44-42 خض}.)املدثر:  حض   جض   مص   مس     خس    حس     جس      مخ   جخ          مح  
الكفر  ال�سبيل من مظاهر  وابن  وامل�سكني  بالفقري  العناية  اإهمال  كما جعل 

{ٹ    ،)46 حف})املدثر:  جف   مغ   {جغ   ال��دي��ن:  بيوم  والتكذيب 
ڄ   ڦ  ڦڦ  ڤ  ٹڤڤ  ٹ   ٹ  
ڄ  ڄ}.)املاعون: 1-3( ويقول يف �سان �ساحب املال وال�سلطان 

مت  ىت  يت    مث  ىث  يث  حج   لعذاب اجلحيم: {جت   حت         خت   امل�ستحق 
مج}.)احلاقة: 34-33(

اأوجب  امل�سكني، حتى  اإطعام  باإيجاب  الإ�سالم مل يكتف  فاإن  وعلى ذلك؛ 
اإىل  جنبا  يذكر  الدين،  يف  ب��ارزا  فر�سا  ذلك  وجعل  اإطعامه،  على  احل�س 
جنب، مع الإميان باهلل، واإقامة ال�سالة. حيث مل تكن الزكاة يف الإ�سالم 
جمرد اإ�سعاف موؤقت للفقري وامل�سكني، ثم يرتك بعدها لأنياب الفقر والعوز 
وخمالب الفاقة واحلاجة وثعالب احلرمان لتنه�س يف ج�سده الهزيل؛ واإمنا 

1-  ال�سعراين، اأ�سرار اأركان الإ�سالم، �س 47. والهجويري، ك�سف املحجوب، 557/2.
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اخلري  معه  فيهل  اجلديد،  العام  يهل  بحيث  منتظمة،  دورية  »معونة  كانت 
على امل�ستحقني من ح�سيلة زكاة الأموال احلولية كالأنعام والنقود والتجارة 
من  ن�سيبهم  وافاهم  واجلذاذ  احل�ساد  جاء  كلما  ذلك  ومثل  وال�سناعة. 

زكاة الزروع والثمار«.)1(

ثانيا: الآداب الروحية لفري�ضة الزكاة 

تت�سع  اإن الزكاة - مبعناها الذوقي- ل تقت�سر على املال فح�سب؛ واإمنا 
لت�سمل زكاة البدن والقلب معا. اأما اأول ما ينبغي على العبد معرفته يف �ساأن 
ن�سيب  اإخ��راج  هي  حيث  من  اأدائها  من  اأ�سال  احلكمة  يعلم  فاأن  الزكاة؛ 
من ماله للفقراء واملحرومني، لأن اهلل تعاىل قد جعل لهم حقوقا يف اأموال 
فاملال  �سيء،  فيها  الأم��وال  لأ�سحاب  ولي�س  عليهم،  مفرو�سة  هي  الأغنياء 
يف حقيقته هو مال اهلل، ولو كان مال الزكاة ملكا ل�ساحبه ملا وقع الوعيد 

ملانعها كما ورد يف قوله تعاىل: {ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ}.)التوبة: 34(

به  م��ال  حتى  ماله  اأح��ب  قد  يكون  الزكاة  ي��وؤد  مل  من  ف��اإن  لذلك؛  وتبعا 
املقابل  ويف  عبوديته.)2(  ولزمته  اأحبه  ملا  ذليال  ف�سار  حمبته  وا�ستغرقته 
اأمر اهلل به، وباأن  من ذلك؛ حت�سل زكاة البدن باأن ي�سرفه �ساحبه فيما 
يحفظ العبد جوارحه بحيث تكون م�ستغرقة يف خدمة اهلل وطاعته وم�سغولة 
فقد حقق  كذلك  كانت  ف��اإذا  اللعب،  اأو  اللهو  اإىل  ل متيل  وبحيث  بعبادته، 

�ساحبها زكاتها اأو طهارتها.

اأن امل�سلمني لو حر�سوا على تنفيذ نظام الإ�سالم املحكم فيما  واحلال 
يتعلق باإخراج الزكاة ل�ساد بينهم التاآلف والتعاون والرتاحم والتوا�سل مما 
ي�سعد حالهم ويعلي �ساأنهم وينزع من �سدور فقرائهم غل البغ�ساء واأ�سغان 

1-  دور الزكاة يف عالج امل�سكالت القت�سادية، 35.
2-  ال�سعراين، اأ�سرار اأركان الإ�سالم، 50.
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�سبيل  يف  وامل�ساعب  املتاعب  من  يعانون  مما  كثري  عن  ويغنيهم  ال�سرور، 
الذود عن الأنف�س والأموال، ودفع غائلة ما يدب يف قلوب الفقراء من الأثرة 
مبا  وناهيك  فيها،  املحتاجني  حقوق  واغتيال  الأم��وال  واكتناز  الذات  وحب 
ا�ستقرار  تهدد  باتت  جمة  اجتماعية  واأخطار  م�ستطرية  �سرور  من  حتمله 
جمتمعاتنا الإ�سالمية بالفعل بعد اأن كانت يف املا�سي القريب خطرا حتذر 

منه بع�س الكتابات!  

الكرمي  ال��ر���س��ول  اأن  م��ن  ���س��الم  الإ يف  ال��زك��اة  قيمة  على  اأدل  ول 
ليتم بذلك اجلمع بني  بني ال�سدقة املادية ونظريتها املعنوية  ما  مزج  قد 
العمل احل�سي وال�سعور اخللقي/الروحي حني قال: »تب�سمك يف وجه اأخيك 
يف  الرجل  واإر�سادك  �سدقة،  املنكر  عن  ونهيك  باملعروف  واأم��رك  �سدقة، 
اأر�س ال�سالل لك �سدقة واإماطتك الأذى عن الطريق �سدقة واإفراغك من 
دلوك يف دلو اأخيك �سدقة«، وعن جابر بن عبد اهلل قال ر�سول اهلل ¤: »كل 
تفرغ من  واأن  بوجه طلق  اأخ��اك  تلقى  اأن  املعروف  من  واإن  �سدقة  معروف 

دلوك يف اإناء اأخيك«.

كذلك  حت�سل  اخلري،  وزيادة  والربكة  النماء  اأ�سلها  كان  واإن  فالتزكية، 
باإزالة ال�سر: {ڈ    ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  
گ})ف�سلت: 6-7( وهي التوحيد والإميان الذي به يزكو القلب، فاإنه 
يت�سمن نفي اإلهية ما �سوى احلق من القلب، واإثبات اإلهية احلق يف القلب، 
فالتزكية: جعل  القلوب  به  تزكو  اأ�سل ما  اإل اهلل« وهذا  اإله  »ل  وهو حقيقة 
النا�س،  اعتقاد  اأو يف  واإما يف العتقاد واخلرب،  اإما يف ذاته،  ال�سيء زكيا، 
اأي   )32 ۅ})النجم:  ۋ   ۋ        ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ    } تعاىل:  يقول 

تخربوا بزكاتها.)1( 

الطهارة-  معنى  معناها  لأن   – الطهارة  ت�ستلزم  الزكاة  اأن  يبني  ومما 
1-  اأمرا�س القلوب و�سفاوؤها، 15.
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 )103 ڻ})التوبة:  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   {ڱ   تعاىل:  قوله 
ال�سيئات في�سريون  اأي تطهرهم من ال�سر وتزكيهم باخلري فتذهب عنهم 
طاهرين منها، وتزكو اأنف�سهم حينئذ بالعمل ال�سالح مع زوال الذنوب. )1( 
ومما يعزز ذلك )كون عمل احل�سنات يطهر النف�س ويزكيها من ال�سيئات(، 

ورود الآية ال�سابقة بعد قوله تعاىل: {ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ})التوبة: 102(، 

مما يوحي باأن التوبة والعمل ال�سالح يح�سل بهما التطهر والتزكية. 

ولهذا قال يف �سياق الأمر بغ�س الب�سر وحفظ الفرج: { ڇ  ڇ   
ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     کک  
ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ 
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   
ۆ      ۇ    ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے  
ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ    ۈ   ۆ  
ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى      ى   ې    ې  
ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  
جميعا  اأم��ره��م  حيث   )31-30 مئ})النور:  حئ   جئ  
بالتوبة ، لأنه ل ي�سلم اأحد من ذنب هذا اجلن�س كما يف ال�سحيح عن النبي 
اأدرك ذلك ل حمالة،  اآدم حظه من الزنا  ¤ قال: »اإن اهلل كتب على ابن 
والفرج  وت�ستهي،  تتمنى  والنف�س  املنطق،  الل�سان  وزنا  النظر،  العني  فزنا 

ي�سدق ذلك كله اأو يكذبه«.)�سحيح البخاري: 6234(   

1-  ابن تيمية، تزكية النف�س، 49.
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الآداب  جملة  الدين«  علوم  »اإحياء  يف  الغزايل  حامد  اأب��و  ويف�سل  هذا 
الباطنية امل�ساحبة لفري�سة الزكاة يف ثمانية: 

الأوىل، اأن يفهم �ساحب الزكاة وجوبها ومعناها ومل كانت كذلك مع اأنها 
اإىل  به  يف�سي  وه��ذا  الأب��دان.  عبادة  من  ولي�ست  مايل  ت�سرف  الأ�سل  يف 

معرفة ثالثة اأمور: 

اأولها: اأن التلفظ بال�سهادتني اإلزام بالتوحيد و�سهادة باإفراد املعبود وهو 
مما يوجب عليه متام الوفاء والقيام به، واإمنا يح�سل هذا الأمر باأن ل يبقى 
التوحيد  اأن  ال�سراكة كما  تقبل  اأ�سلها ل  الواحد، فاملحبة يف  �سوى  قلبه  يف 
يفيد  الذوقي  املعنى  بهذا  فالتوحيد  ثم؛  ومن  قليل اجلدوى.  بالل�سان فقط 

التطهر وهو حتقيق للزكاة اأي�سا بو�سفها طهارة.

اأما ثانيها: فال يخرج هو الآخر عن معنى التطهر من البخل م�سداقا لقوله 
تعاىل: {ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب}.)احل�سر: 9( 

ثالثها: فهو �سكر النعمة لأن هلل على عبده نعمة يف نف�سه، ونعمة يف ماله 
كذلك.)1(   

املرء  يعجل  اأن  الدين  يف  الأدب  ومن  اأدائها،  وقت  فتتجلى  الثانية،  اأم��ا 
بها عن وقت وجوبها اإظهارا للرغبة يف المتثال باإي�سال ال�سرور اإىل قلوب 

الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان اأن تعوقه عن اخلريات.
والثالثة، تتمثل يف الإ�سرار بها، لأن يف حتقيقها بهذه الكيفية ابتعادا بها 

عن الرياء وال�سمعة والعجب.

اأما الرابعة، فاأْن ُيظهَر دفعَها حيث يعلم اأن يف اإظهارها ترغيبا للنا�س يف 
القتداء به. 

1-  اإحياء علوم الدين، 221-220/1.
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اخل��ام�����س��ة، األ ي��ف�����س��د ���س��اح��ب ال���زك���اة ���س��دق��ت��ه ب��ع��د دف��ع��ه��ا ب��امل��ن 
ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   {ۅ   ت��ع��اىل:  ل��ق��ول��ه  والأذى 

ى}.)البقرة:264( 
ال�ساد�سة، اأن ي�ست�سغر العطية؛ لأنه متى ا�ستعظمها ح�سل له الإعجاب 

بها، والعجب من املهلكات، ف�سال عن اأنه حمبط لالأعمال. 

اأما ال�سابعة، فاأن ينتقي من ماله اأجود ما فيه واأحبه اإليه م�سداقا لقوله 
تعاىل: {گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ  

ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ}.)البقرة: 267(

الثامنة، اأن يطلب ل�سدقته َمْن تزكو به ال�سدقة دون اأن يكتفي اأن يكون 
فلرياع  �سفات  خ�سو�س  عمومهم  يف  لأن  الثمانية؛  الأ�سناف  عموم  من 
خ�سو�س تلك ال�سفات.)1( وبهذا تكون الزكاة تطهرا كامال على م�ستوى كل 

من املال والروح والبدن.

1-  امل�سدر ال�سابق، 225-221/1.
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يدل كون ال�سيام فري�سة م�سرتكة بني جميع النحل وخمتلف الأديان على 
للخالفة  الب�سر  وتاأهيل  والتقوى  التهذيب  حتقيق  يف  ال�سعرية  هذه  اأهمية 
اأجلها: {مب  ىب  يب   جت  ِحت}. من  العباد  اهلل  التي خلق 
الروحية  والقيم  اخللقية  باملعاين  تذكري  ال�سوم  ففي   )165 )الأن��ع��ام: 
ال�سامية؛ ومن هنا نفهم قول ر�سول اهلل، ¤،: »من مل يدع قول الزور والعمل 

به؛ فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه«.)�سحيح البخاري: 1903( 

الطعام  ع��ن  »الإم�����س��اك  معنى  ع��ن  يخرج  ل  ال�سوم  تعريف  ك��ان  واإذا 
وال�سراب ملدة معينة، قد يتخذ فيها �سورا خمتلفة، خمففة اأو م�سددة بح�سب 
النظم الدينية والظروف«؛ فاإن هكذا تعريف يقت�سر على الوجهة املح�سو�سة 
التي  الروحية  الداخلية  املقا�سد  جملة  بذلك  متجاهال  لل�سوم،  الظاهرة 
يتوخاها ال�سائمون يف �سيامهم، والتي ت�سيف لتعبدهم قيمة روحية حتقق 

املعنى الديني العميق لل�سوم. 

وبح�سب البع�س؛ فقد در�س علماء الأديان هذه الظاهرة املهمة من احلياة 
الدينية، فا�ستطاعوا اأن يرجعوها اإىل الأق�سام التالية:

ال�سوم كعمل تق�سفي اأو كو�سيلة للت�سرع اإىل اهلل تكفريا للذنوب اأو طلبا - 1
لنعمة ما.

ال�سوم كمقدمة لع�ساء ديني �سري، اأو كتح�سري لنت�ساب الع�سو اجلديد - 2
اإىل جماعة دينية معينة.

ال�سوم كتعبري حلزن �سديد يريد املرء اأن يعرفه للمالأ.- 3
ال�سوم كو�سيلة لتطهري النف�س وقمع �سهواتها.- 4
ال�سوم كو�سيلة لإحداث الروؤية والأحالم.- 5
ال�سوم كُمعّزز لعمليات �سحرية.- 6

ومن املوؤكد اأن ال�سيام مل ياأخذ معناه احلقيقي ال�سامي اإل يف الديانات 
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الثالث الكربى )اليهودية، وامل�سيحية، والإ�سالم(.)1(

ومبراجعة الآيات القراآنية الكرمية التي ورد فيها فر�س ال�سيام ميكننا 
بتلك  املرتبطة  ال�سامية  والأه����داف  النبيلة  امل��ع��اين  بع�س  على  ال��وق��وف 

ٿ   {ٿ   البقرة:  �سورة  يف  وتعاىل  �سبحانه  يقول  الواجبة.  الفري�سة 
ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
چ   چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   ڄڄ   ڦڄ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     
ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ    ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې    ى  ائ   
ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ})البقرة: 186-183(
فاأول ما يلفت النتباه يف هذه الآيات هو اأن املوىل �سبحانه وتعاىل قد عرب 
بكلمة »لعل« ومل يقطع ويجزم باأن ثمرة ال�سوم هي حتقق التقوى لحمالة؛ 
ليفيد باأن ال�سوم يعد نف�س ال�سائم للتقوى، فاإذا ما تعهد الإن�سان نف�سه، 
التي اأعدت بال�سوم، وانتهى اإىل التقوى، كان جزاوؤه عند اهلل عظيما. ولذلك 
عندما طلب اأبو اأمامة من ر�سول اهلل ¤ اأن ياأمره بعمل ينفعه اهلل تعاىل به، 
قال ¤: »عليك بال�سوم، فاإنه ل ِعْدَل له، فكرر له اأبو اأمامة الطلب، فقال 
¤: عليك بال�سوم، فاإنه ل ِمْثَل له. فلما اأعاد اأبو اأمامة الطلب للمرة الثالثة، 

قال ¤ نف�س ما قاله يف املرة الثانية.)الرتغيب والرتهيب: 901/2( 

1-  جورج �سحاته قنواتي، ال�سوم يف اليهودية وامل�سيحية، �سمن امل�سدر ال�سابق، �س 30-29.
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ُدُق فيه الأحاديث التي تتحدث  وتبعا لذلك؛ فاإن من تعهد نف�سه واتقى َت�سْ
عن م�ساعفة اأجر ال�سوم ملا يزيد عن �سبعمائة �سعف، على حني اأن الذي 
مل يتعهد نف�سه، ومل يتق، ت�سدق فيه الأحاديث الأخرى التي تفيد اأنه: »لي�س 
له من �سومه اإل اجلوع والعط�س« اإل اأن يتوله اهلل برحمته، واأنه »لي�س هلل 
اإذن مبن ي�سوم  ال�سوم مرتبط  و�سرابه« فجزاء  يدع طعامه  اأن  حاجة يف 
ول  ك��اره  غري  والرغبة،  الت�سديق  على  ي�سوم  من  اأي  واحت�سابا:  اإميانا 

م�ستثقل لأيامه، طلبا لوجهه تعاىل.)1(

فر�س  فيه  ورد  ال��ذي  ال�سياق  على  مالحظتها  ميكن  التي  الأم��ور  ث��اين 
ال�سوم، اأن الأمر به جاء بعد اأن ذكر �سبحانه وتعاىل اأن هذا ال�سهر الكرمي 
ِذَي اأُنِزَل  اَن الَّ نزلت فيه الهداية الكاملة ممثلة يف القراآن الكرمي: »�َسْهُر َرَم�سَ
ْهَر  َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن �َسِهَد ِمنُكُم ال�سَّ َناٍت مِّ ا�ِس َوَبيِّ لنَّ ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى لِّ
ُيعد  اأن نحتفل بالهداية ممثلة يف القراآن، مبا  اأراد بذلك  ْمه«. وكاأنه  َفْلَي�سُ
النف�س، وميهدها، ل�ستقبال هذه الهداية على خري ما ينبغي: اأي بال�سوم. 

وكاأننا بال�سوم، اإميانا واحت�سابا، ن�سل اإىل م�ستويات من �سفافية النف�س 
وتطهريها وتزكيتها، فتتن�سم هدي ال�سماء من دون �سوائب، وتت�سربه دون 

مكدرات. 
ومن ير�س بالإ�سالم دينا، يعلم يقينا اأن �سهر رم�سان جامع للح�سنيني: 
القراآن وال�سيام. فَمن اأح�سن تدبر القراآن، واأح�سن �سيام رم�سان »اإميانا 
واحت�سابا« اكتمل اإميانه، ومتت نعمة اهلل عليه، وحقق التقوى، ودخل يف نطاق 
اأوليائه تعاىل الذين {ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ}.)يون�س: 62(  

فر�س  فيه  ورد  ال��ذي  ال�سياق  خالل  من  فهمها  ميكن  التي  الأم��ور  ثالث 
ال�سوم-:  اآي��ات  بع�س  خمتتما   – تعاىل  قوله  من  تلم�سه  ميكن  ال�سوم، 
يكون  هاهنا  اهلل  ف�سكر  َت�ْسُكُرون«.  َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى  اهلّلَ  وْا  ُ »َوِلُتَكربِّ

1-  عبد احلليم حممود، اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، �س 89-87.
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اكتمال  وعلى  ثانيا،  ال�سوم  باإمتام  لنا  توفيقه  وعلى  اأول،  هدايته  على 
نفو�سنا بالتطهر والتزكية ثالثا. وكلما زدناه �سكرا زادنا مغفرة، وكلما زدناه 

توفيقا: {ڦ  ڦ   زادنا  ت�سرعا  زدناه  وكلما  هداية،  زادنا  حمدا 
ڄ}.)اإبراهيم: 7( 

ولعل مما له مغزاه العميق هاهنا، اأنه يف ثنايا هذه الآيات الكرميات التي 
تتحدث عن ال�سوم وتوجهنا اإىل التقوى، واإىل تكبري اهلل، واإىل ال�سكر، اإذا 

باملوىل �سبحانه وتعاىل يخاطب ر�سوله الكرمي، ¤، قائال: { ى  ائ   
ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ })البقرة: 186( وكاأنه اأراد اأن يوؤكد بذلك: 
والتزمت  وتطهرت،  وتزكت،  واحت�سابا،  اإميانا  �سامت  التي  النفو�س  »اأن 
دعته  اإذا  اهلل،  من  قريبة  نفو�س  هي  اإمن��ا  و�سكرته:  اهلل  وك��ربت  التقوى، 

ا�ستجاب، واإذا ا�ستلهمته الر�سد وال�سواب األهم، واإذا ا�ستهدته هدى«.)1(  

اأن��ه  الإ���س��الم  يف  ال�سوم  قيمة  على  للتدليل  يكفي  الأح����وال؛  ك��ل  ويف 
م��ن اأ���س��ب��اب املغفرة كما اأخ���رب ب��ذل��ك امل���وىل ع��ز وج��ل ح��ني ق���ال: { ڻ  
ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ}.)الأحزاب: 35(
ويكفي اأي�سا ما اأخربنا به يف احلديث القد�سي من اأن: »كل عمل ابن اآدم 
اأجزي به«. حيث ورد هذا احلديث ب�سيغ �ستى  اإل ال�سوم فاإنه يل واأنا  له 
اأ�سهرها ما جاء يف ال�سحيحني: »كل عمل ابن اآدم له، احل�سنة بع�سر اأمثالها 

1-  اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، 93-92.
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اإىل �سبعمائة �سعف، قال اهلل تعاىل: اإل ال�سوم فاإنه يل واأنا اأجزي به، اإنه 
ترك �سهوته وطعامه و�سرابه من اأجلي. لل�سائم فرحتان: فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء ربه. وخللوف فم ال�سائم اأطيب عند اهلل من ريح امل�سك«. 
اأجزي  واأنا  وال�سوم يل  كفارة،  »لكل عمل  البخاري:  اأخرى عند  رواية  ويف 
به«)�سحيح البخاري: 7538( و »كل العمل كفارة اإل ال�سوم وال�سوم يل واأنا 

اأجزي به«.)جممع الزوائد: 182/3(

دون  من  بال�سوم  �سبحانه  امل��وىل  اخت�سا�س  يكن  مل  احل��ال؛  وبطبيعة 
�سائر العبادات الأخرى اأمرا عبثيا اأو حم�س م�سادفة؛ واإمنا حلكمة قدرها 
�سبحانه وتعاىل. فهنا ا�ستثنااآن: ال�ستثناء يف الرواية الأوىل من امل�ساعفة، 

وال�ستثناء يف الأخريتني من التكفري، وكل منهما يحتاج اإىل ب�سط: 

امل�ساعفة- ( 1) من  ال�سوم  ا�ستثناء   - الأول  بال�ستثناء  يتعلق  فمما 
فاإنه  ال�سيام،  اإل  �سبعمائة،  اإىل  ت�ساعف  كلها  الأع��م��ال  اأن  منه  فيفهم 
كثرية  اأ�سعافا  تعاىل  اهلل  ي�ساعفه  بل  العدد،  هذا  يف  ت�سعيفه  ينح�سر  ل 
بغري ح�سر عدد. ومما يوؤيد ذلك كون ال�سيام من ال�سرب الذي هو ن�سف 

الإميان. 
على اأن مقا�سد ال�سرب - من ال�سرب على الطاعة، وعن املع�سية، وعلى 
ماق�سى اهلل تعاىل من املوؤمل الذي ل يالئم النف�س من مر�س وموت ...اإلخ- 
و�سربا  تعاىل،  اهلل  طاعة  على  �سربا  فيه  ف��اإن  ال�سوم؛  يف  جمتمعة  كلها 
على ما حرم تعاىل من املفطرات، و�سربا على ما يوؤمل ال�سائم من اجلوع 
ال�سابرين  ثواب  عظيم  على  يدل  ومما  والبدن.  النف�س  و�سعف  والعط�س 

ک   ک     {ک   املجاهدين:  اأمر  يف  تعاىل  قوله  الآلم  تلك  حتمل  على 
ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ}.)التوبة: 120( 



182

فال�سائم ال�سابر هلل تعاىل على اأمل اجلوع والعط�س، ل ي�سّيع اهلل اأجره، 
روى  فقد  وطاعته.  اإح�سانه  مقابلة  يف  �ساحلا  عمال  به  له  يكتب  بل 
يف  عنه  اهلل  ر�سي  الفار�سي  �سلمان  حديث  من  �سحيحه  يف  خزمية  اب��ن 
ف�سل �سهر رم�سان: »وهو �سهر ال�سرب وال�سرب ثوابه اجلنة، من تطوع فيه 

بخ�سلة من خ�سال اخلري كان كمن اأدى فري�سة فيما �سواه«.
التكفري ( 2) اإىل  يعود  اأن��ه  اأعني   - الثاين  بال�ستثناء  يتعلق  ومم��ا 

بالأعمال- ما قاله �سفيان بن عيينة من اأنه: اإذا كان يوم القيامة يحا�سب 
يبقى  ل  حتى  اأعماله،  �سائر  من  املظامل  من  عليه  ما  فيوؤدي  عبده،  اهلل 
اإل ال�سوم، فيتحمل اهلل عز وجل ما بقي عليه من املظامل )يف حقه تعاىل( 
ويدخله بال�سوم اجلنة.)�سحيح الرتغيب: 978( وعلى هذا يكون املعنى اأن 
ال�سيام هلل عز وجل، فال �سبيل لأحد اإىل اأخذ اأجره من ال�سيام، بل اأجره 

مّدخر ل�ساحبه عند اهلل. 
جميع  من  فيه  حتّفَظ  �سوما  �سام  من  هنا:  بال�سيام  املق�سود  اأن  على 
لأن��ه  ت��ع��اىل،  اهلل  اإىل  م�سافا  ه��ذا  �سومه  يكون  ال��ث��واب،  كمال  ينايف  م��ا 
الإ�سالم،  الظاهرة.)1( هذا وقد ف�سل علماء  الإ�سافة  تلك  ا�ستحق  لكماله 
�سائر  بني  من  ال�سوم  تخ�سي�س  اأ�سباب  يف  القول  وغريهم،  الفقهاء  من 

العبادات، ويف مقدمتها:
اإليه  ينظروا  اأن  للخلق  يتهياأ  الفرائ�س حركات جوارح،  اأن جميع  اأول: 
ال�سوم  فاإن  وتبعا لذلك؛  فاإنه عبادة بغري حركة اجل��وارح.)2(  ال�سوم،  اإل 
بهذه اخل�سو�سية هو عبارة عن عبادة �سرية ل تتعلق بالظاهر فقط واإمنا 
بالباطن اأي�سا ولهذا قال تعاىل: اإل ال�سوم فاإنه يل.)3( ومما يوؤيد اأن �سبب 
الإ�سافة ما مر قوله بعدها: اإنه ترك �سهوته وطعامه و�سرابه من اأجلي. وذلك 
اأنه اإذا ا�ستد توقان نف�سه اإىل ما ت�ستهيه ثم تركته مع قدرتها عليه هلل عز 

1-  احتاف اأهل الإ�سالم، 35-33.
2-  اللمع، 216.

3-   ك�سف املحجوب، 564/2.
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وجل يف مو�سع ل يطلع عليه فيه اإل اهلل تعاىل، كان ذلك دليال وا�سحا على 
�سفاته،  باأعظم  تعاىل  اهلل  عرف  قد  واأنه  اإيقانه،  وكمال  اإميانه  �سحة 
له ذلك  �سكر اهلل  َثمَّ  ال�سرائر. فمن  ال�سمائر وتخفيه  تكنه  مبا  علمه  من 

وخ�س عمله من بني �سائر الأعمال باإ�سافته اإليه.
اأن ال�سوم فيه ترك جميع حظوظ النف�س و�سهواتها الأ�سلية التي  ثانيا: 
جبلت على امليل اإليها، لوجه اهلل تعاىل، ول يوجد ذلك كله يف عبادة اأخرى. 
كثريا من ذلك كاجلماع  واإن حّرم  العمرة،  اأو  باحلج  الإح��رام  اأن  ترى  األ 
من  ال�سهوات  اأعظم  يحرم  مل  فهو  مثال،  الطيب  من  ودواعيه  ومقدماته 
الأكل وال�سرب؟! كما اأن انفراده بتحرمي مامل يحرمه ال�سوم ل ُيرّد به على 
ذلك، لأن تلك املحرمات التي انفرد بها من نحو اأخذ ال�سعر والدهن واللب�س 
عليها  تثابر  التي  واأغرا�سها  النف�س  م�ستهيات  اأعاظم  فيها  لي�س  وغريها 

ول ت�سرب عنها، بخالف مفطرات ال�سوم التي تعد اأ�سد حمبة للنف�س. 
ومن هنا؛ كان ال�سرب عنها اأف�سل واأعلى من ال�سرب عما انفرد به الإحرام. 
اأ�سف اإىل ذلك اأي�سا؛ اأن الق�سد من ال�سوم بطريق الذات جترد الباطن 
لخت�سا�س  املقت�سي  ال�سر  هو  وهذا  التجرد،  ذلك  ينايف  عما  بالإم�ساك 

ال�سيام باإ�سافته اإىل اهلل له دون غريه من الأعمال.)1(

1-  احتاف اأهل الإ�سالم، 36-37. هذا ويخل�س ابن حجر اإىل اأن الق�سد من الإحرام جترد الظاهر 
عن العالئق والرتفيهات حتى يكون املحرم اأ�سعث اأغرب. وي�سيف كذلك اأنه اإذا تقرر ذلك فاإن: 

اجلماع  وهو  والباطني(،  )الظاهري  التجردين  من  كل  يف  يوؤثر  ما  النف�س  م�ستهيات  من   )1(
ومقدماته، فحرم على كل من ال�سائم واملحرم. 

)2( ومنها ما ينايف جترد الباطن فقط، فحرم على ال�سائم وحده، وهو الأكل وال�سرب ونحوهما. 
)3( ومنها ما ينايف جترد الظاهر فقط، وهو احللق والقلم واللب�س وغريها فحرم على املحرم فقط. 
ول ينايف ما قررناه من انفراد ال�سوم باأن فيه ترك تلك احلظوظ املقت�سي لخت�سا�سه باإ�سافته اإىل 
اهلل تعاىل، اأن ال�سالة مت�سمنة لرتك جميع ذلك اأي�سا، للفرق الوا�سح بينهما لأن ال�سالة ل تطول 
مدتها فال يجد امل�سلي اأملا لفقد الطعام وال�سراب واجلماع فيها، ويوؤيد ذلك اأنه يكره له اأن ي�سلي 
بح�سرة طعام يتوق اإليه حتى يتناول منه كفايته اإن ات�سع الوقت، واأن طائفة من العلماء اأباحوا �سرب 
املاء يف �سالة التطوع، ونقل عن الزبري اأنه كان يفعله يف �سالته، واأما ال�سائم فاإنه يقا�سي لفقد ذلك 

اأملا عظيما وعناًء ج�سيما، �سيما يف ال�سيف.
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من  كثرية،  فوائد  تعاىل  ال�سهوات هلل  تلك  التقرب برتك  باأن يف  ناهيك 
الباطن  خلو  اأن(  )كما  والذكر،  للفكر  القلب  وتخلي  النف�س،  »ك�سر  بينها: 
من الطعام وال�سراب ينور القلب ويزيل ق�سوته، ومنها اأن الغني يعرف قدر 
نعمة اهلل عليه، باإقداره على ما منعه كثريين من الفقراء، فبال�سوم تنك�سر 
النبي  جعل  ثم  ومن  ال�سيطان،  و�ساو�س  وت�سكن  والغ�سبية،  ال�سهوية  القوة 
النكاح امل�ستلزمة لقطعه عن بقية  اأي قاطعا عن �سهوة  ¤ ال�سيام وجاء، 

ال�سهوات بالأوىل«.)1(   

ثالثا: من اأوجه اإ�سافة جزاء ال�سوم اإىل اهلل تعاىل دون �سائر العبادات 
اأنه مل ُيتقرب اإىل غري اهلل بال�سوم لذاته، فال يرد �سوم اأ�سحاب الهياكل 
ف�سومهم  بنف�سها،  فعالة  اأنها  يعتقدون  ل  لأنهم  للنجوم،  وال�ستخدامات 
�سائر  دون  تعاىل  اإىل �سمديته  اإ�سارة  ال�سوم  اأن يف  اأو  لربها،  يف احلقيقة 
العبادات، اأو لأن ال�ستغناء عن الطعام و�سائر ال�سهوات من �سفاته تعاىل، 

وال�سوم فيه نوع يوافقها، فلذلك اأ�سافه تعاىل اإليه. 

ومن هنا جاء قول القرطبي: اإن اأعمال العباد منا�سبة لأحوالهم اإل ال�سوم؛ 
فاإنه منا�سب ل�سفة من �سفات احلق، فكاأنه تعاىل يقول: اإن ال�سائم يتقرب 
اإيّل باأمر هو من �سفاتي، اأو اأن الإخال�س فيه اأمت واأ�سهل، اأو لكونه ك�سفة من 
�سفات املالئكة، اأو لأنه تعاىل هو املنفرد بعلم مقدار ثوابه، ولذا قال: واأنا 
اأنه يتوىل اجلزاء اقت�سى  اأجزي به. وقد علم باأن الكرمي اإذا اأخرب بنف�سه 

ذلك �سعة العطاء وخروجه عن اإح�ساء العادين وح�ساب احلا�سبني.)2(  

ومما يرجح ذلك ما ورد يف رواية اأخرى اأخرجها ابن حبان عن ابن عمر 
وعمل  باأمثالهما،  وعمالن  موجبان،  عمالن  �سبعة:  اهلل  عند  »الأعمال  اأن: 
تعاىل.  اهلل  اإل  ثوابه  يعلم  ل  وعمل  ب�سبعمائة،  وعمل  اأمثاله،  بُع�ْسر 

1-  احتاف اأهل الإ�سالم، 38.
2-  امل�سدر ال�سابق، �س 7.
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له  وجبت  �سيئا  به  ي�سرك  ل  خمل�سا  يعبده  اهلل  لقي  فَمن  املوجبان  م��ا  ف��اأ
اجلنة، وَمن لقي اهلل قد اأ�سرك به وجبت له النار، ومن عمل �سيئة جوزي 
مبثلها، ومن هّم بح�سنة يجزى مبثلها. ومن عمل ح�سنة جزي ع�سرا، ومن 
َف اهلل نفقة الدرهم ب�سبعمائة درهم والدينار  عَّ اأنفق ماله يف �سبيل اهلل �سَ
اإل اهلل احلكيم«.  ب�سبعمائة دينار، وال�سيام هلل تعاىل ل يعلم ثواَب عامله 
وهو ما دفع جماعة من العلماء اإىل التاأكيد اأن ال�سوم اأف�سل العبادات اأخذا 
من تلك الإ�سافة، التي تدل على اأن ثوابه اأعظم الثواب واأكمله، اإذ الإ�سافة 

اإىل العظيم الكرمي لي�ست اإل كذلك.
ال�سامي،  التاأديب  ذلك  عرب  اهلل  مع  للعهد  جتديدا  ال�سوم  يف  اأن  كما 
وجلب  ال�سراعة  و�سحة  الإمي���ان،  حل��الوة  وا�ستعادة  الرفيع،  والتهذيب 
العزائم، واإيثار العفو، و�سهولة الرب، وتقوية لالإميان الرا�سخ وتثبيت لتف�سيل 
واإيتاء  واإقام ال�سالة،  واأ�سريا،  واإيتاء املال على حبه م�سكينا ويتيما  الآخر 

چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   الزكاة، والوفاء بالعهد، وال�سرب { 
ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ}.)البقرة: 177(  

تعاىل:              قوله  عليه،  اأو  له،  يدل  لل�سوم-  كغائية  التقوى   – الأم��ر  وه��ذا 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   {ٿ  
من  جنة  »ال�سيام   :¤ وقوله   )183 ڦ}.)البقرة:  ڦ   ڦ   
النار كجنة اأحدكم من القتال مامل يخرقها بكذب اأو غيبة«.)1( حيث املراد 

بال�سيام هنا �سيام من �سلم �سيامه من املعا�سي قول وفعال.
يرتتب على ما �سبق؛ اأن لل�سوم اآدابا ظاهرة واأخرى باطنة: اأما الظاهرة 
فمنها املبادرة بالفطر عند حتقق الغروب لقوله ¤: »ل يزال النا�س بخري 
1-  رواه اأحمد والن�سائي وابن ماجة عن عثمان بن اأبي العا�س. ويف روايات م�سابهة: »�سوموا فاإن 
اأمتي:  اأبي مليكة(، و »ح�سنا  النجار عن  ابن  الدهر« )اأخرجه  بوائق  النار، ومن  ال�سيام جنة من 
ال�سيام والقيام« )اأخرجه اأحمد والطرباين عن ابن عمر ر�سي اهلل عنه(، و »ال�سوم جنة من عذاب 

اهلل كِمَجنِّ ال�سالح من ال�سيف« )اأخرجه البغوي(.
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الإفطار من بني  اإيثار  ومنها  البخاري: 1957(  الفطر«.)�سحيح  ما عجلوا 
اأن�س:  عن  روي  ملا  ماء،  ثم  ثم متر  رطب  على  وامل�سروبات  املاأكولت  �سائر 
اأن ي�سلي فاإن مل تكن رطبات  ¤ يفطر على رطبات قبل  »كان ر�سول اهلل 

فعلى مترات فاإن مل تكن ح�سا ح�سوات من ماء ».)�سن اأبي داود: 2356( 

ومنها الأذكار التي تقال عقب الفطر، كقوله ¤: »اللهم لك �سمت وعلى 
اأنت  اإن��ك  مني  تقبل  وبحمدك،  �سبحانك  توكلت  وعليك  اأف��ط��رت،  رزق��ك 
اإن  الأجر  وثبت  العروق  وابتلت  الظماأ  »ذهب  اأخ��رى:  ويف  العليم«،  ال�سميع 
�ساء اهلل تعاىل«.)رواه الطرباين( ومنها تاأخري ال�سحور واحلث عليه، لقوله 
¤: »ت�سحروا فاإن يف ال�سحور بركة« وقوله: »ل يزال النا�س بخري ما عجلوا 

الفطر واأخروا ال�سحور«.)رواه ال�ستة( 

اأ�سبح  »من   :¤ لقوله  الفجر،  قبل  اجلنابة  بالغ�سل من  يبادر  اأن  ومنها 
عن  واجل���وارح  الل�سان  كف  ومنها  البخاري(  ل����ه«.)رواه  �سوم  فال  جنبا 
املحارم، ملا ورد من حديث: »اإذا كان يوم �سوم اأحدكم فال يرفث ول يجهل 
ومنها  الزوائد: 182/3(  اإين �سائم«.)جممع  فليقل  فاإن جهل عليه جاهل 
كان  اأن��ه   ¤ عنه  ورد  ملا  والتهجد،  ومدار�سته  القراآن  ودر���س  اجل��ود  كرثة 
»اأجود النا�س، واأجوُد ما يكون يف رم�سان، حني يلقاه جربيل وكان يلقاه يف 
اأجود باخلري من   ¤ ، فلر�سول اهلل  القراآن  ليلة من رم�سان فيدار�سه  كل 

الريح املر�سلة«.)�سحيح البخاري: 6(

اأن  على  وا�سحا  �سحيحا  دليال  تعد  رم�سان  يف  الت�سدق  كرثة  اأن  ذلك 
ال�سوم وقراءة القراآن قد اأثمرا يف نف�س ال�سائم الثمرة املرجوة، األ وهي 
ويقيم  النهار،  ي�سوم  الذي  هذا  اأما  َتتَُّقون«.  »َلَعلَُّكْم  وجل:  عز  اهلل  تقوى 
الليل، ويقراأ القراآن، من دون اأن ي�سرق قلبه بنور الرحمة، ومن دون اأن تتاألق 
اإذا دل على  »فاإن ذلك،  نف�سه  يوق �سح  الذي مل  الكرم، هذا  نف�سه ب�سياء 
�سيء، فاإمنا يدل على اأن و�سائل النور هذه مل تتغلغل يف نف�سه، فت�سل اإىل 
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اأعماقها خمتلطة بلحمه ودمه، فتقوده اإىل اجلود والإح�سان«.)1( ولذلك ربط 
�سبحانه ما بني اجلود والفالح وال�سح وعدم الفالح حيث قال: { ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب}.)احل�سر: 9( 
التاأ�سي به - كما  الذي ينبغي لأمته  ¤ يف رم�سان  ففي م�ساعفة جوده 
رم�سان  يف  باجلود  الزيادة  للرجل  اأح��بُّ  بقوله:  ال�سافعي  ذلك  اإىل  اأ�سار 
ولت�ساغل  م�ساحلهم،  اإىل  فيه  النا�س  وحلاجة   ،¤ اهلل  بر�سول  اقتداء 
كثريين منهم بال�سوم وال�سالة عن مكا�سبهم- فوائد �ستى من بينها: �سرف 
رم�سان«،)الرتغيب  يف  �سدقة  ال�سدقة  »اأف�سل  اأن:  من  روي  ملا  الزمان  
ابن  رواه  وملا  اأج���ره«.)2(  مثل  فله  �سائما  فّطَر  »من  و  وال��رته��ي��ب:131/2( 
خزمية يف �سحيحه يف ف�سائل رم�سان: »وهو �سهر املوا�ساة و�سهر يزداد فيه 
رزق املوؤمن، ومن فطر فيه �سائما كان مغفرة لذنوبه وعتقًا لرقبته من النار، 
وكان له مثل اأجره من غري اأن ينق�س من اأجره �سيء. قالوا: يا ر�سول اهلل 
لي�س كلنا يجد ما يفطر به ال�سائم. قال: يعطي اهلل هذا الثواب ملن فطر 
�سائما على مذقة لنب اأو مترة اأو �سربة ماء، ومن اأ�سبع فيه )جائعا اأو روى 
عط�سانا( �سقاه اهلل من حو�سي �سربة ل يظماأ بعدها حتى يدخل اجلنة«.

)الرتعيب والرتهيب: 115/2( 
بالرحمة  عباده  على  الكرمي  ال�سهر  هذا  يف  يجود  تعاىل  اهلل  كان  ف��اإذا 
اأن يجودوا على عباد اهلل  الرحماء  لعباده  فُحّق  النار،  والعتق من  واملغفرة 
والراحمون  العميم،  واخلري  اجلزيل  بالعطاء  �سبحانه  عليهم  جاد  مبا  فيه 
يرحمهم الرحمن، وارحموا من يف الأر�س يرحمكم من يف ال�سماء. خا�سة 
واأن اجلمع بني ال�سيام وال�سدقة من موجبات اجلنة تبعا للحديث ال�سريف: 
»اإن يف اجلنة غرفا ُترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: 

1-  اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، 97.
اأعمال  ال�سائم من  »وما عمل  الطرباين:  زاد  وابن ماجه.  والرتمذي  واأحمد  ال�سافعي  2-  رواه 

الرب اإل كان ل�ساحب الطعام مثله مادام قوة الطعام فيه«.
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َب الكالم واأطعم الطعام واأدام ال�سيام و�سلى  ملن يا ر�سول اهلل؟ قال: ملن طيَّ
بالليل والنا�س نيام«.)�سن الرتمذي: 1984(

الذي يكفر اجلمع فيه بني  الأمور كلها تكون يف رم�سان  اأن هذه  ومعلوم 
ال�سيام وال�سدقة اخلطايا والآثام، خا�سة واأن ال�سيام ل ي�سلم غالبا من 
اقرتان خلل اأو نق�س به، وتكفريه للذنوب م�سروط بالتحفظ مما ل ينبغي 
قول وفعال »ولغلبة عدم هذا التحفظ ُنهي الإن�سان اأن يقول: �سمُت رم�سان 
كله اأو قمته كله، فال�سدقة جترب نق�سه وخلله. ولهذا وجبت يف رم�سان زكاة 

الفطر طهرة لل�سائمني من اللغو والرفث«.)1(
ال�سحيحني  يف  روي  ملا  العتكاف،  اأي�سا  لل�سيام  الظاهرة  الآداب  ومن 
عن عائ�سة، ر�سي اهلل عنها، اأن النبي ¤ »كان يعتكف الع�سر الأواخر من 
رم�سان حتى توفاه اهلل«.)�سحيح البخاري: 2026( ومنها قيام ليلة القدر، 
لقوله ¤: »من قام ليلة القدر اإميانا واحت�سابا غفر له ما تقدم من ذنبه«.

)�سحيح البخاري: 1901(

هذا ويرتتب على ذلك؛ اأن جزاء ال�سائمني، كما ال�سابرين، بال نهاية: 
{ ىث   يث   حج  مج  جح  مح}.)الزمر: 10( وبالتايل يخرج ال�سوم 
ماألوفاتها من  للنف�س عن  لأنه �سرب  وثوابها،  املعدودة  من عداد احل�سنات 
ال�سبب  ولهذا  �سهواتها،  جميع  عن  للجوارح  واإم�ساك  وامل�سروب،  املاأكول 
احلديث  عنه  عرب  ما  وهو  ال�سابرون.)2(  هم  اجلهة  هذه  من  فال�سائمون 
ال�سريف: »ال�سيام ن�سف ال�سرب«.)3( ومبا اأنه �سّح عن ر�سول اهلل ¤ اأنه 
قال: »ال�سرب ن�سف الإميان«؛ فاإن ذلك يعني اأن ال�سوم يعدل ربع الإميان. 

ويف حديث اآخر: »لكل �سيء باب، وباب العبادة ال�سيام«.
1-  اإاحتاف اأهل الإ�سالم، 148.

2- اللمع، 216.
3-  اأخرجه الرتمذي وح�ّسنه عن رجل من بني �سليم، وابن ماجة عن اأبي هريرة، ويف رواية البيهقي 

يف ال�سعب: »ال�سيام ن�سف ال�سرب، وعلى كل �سيء زكاة، وزكاة اجل�سد ال�سيام«.
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الكرمي،  كتابه  يف  مدحهم  تعاىل  اهلل  اأن  اأي�سا  ال�سائمني  ف�سائل  ومن 
بال�سائمني  ف�سر  الذي  »ال�سائحون«  قوله  يف  لهم  تعاىل  و�سفه  ذلك  ومن 
لأنهم �ساحوا اإىل اهلل تعاىل، اأي و�سلوا اإليه ب�سبب خروجهم عن ماألوفاتهم 
ومقا�ساتهم عناء اجلوع والعط�س. فال�سابرون هم ال�سائمون، لأن ال�سرب 
ا�سم من اأ�سماء ال�سوم، فحينئذ ُيفرغ لل�سائم من خزائن الف�سل واجلود 

والكرم مال يح�سيه احل�ساب، ول يقدر قدره اإل رب الأرباب. 
ومنها قوله تعاىل: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            
ھ})ال�سجدة: 17( قيل: عملهم الذي جوزوا عليه مبا ل عني راأت ول 
اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر هو ال�سوم، وقال يحيى بن معاذ: اإذا 
ابتلي املريد بكرثة الأكل بكت عليه املالئكة رحمة له، ومن ابتلي باحلر�س 

على الأكل فقد اأُحرق بنار ال�سهوة«.)1( 
واإذا كان �سوم العوام يقت�سر على اجتناب املفطرات الظاهرة وحا�سلها 
كف البطن والفرج عما ينايف الإم�ساك ال�سرعي املاأمور به، و�سوم اخل�سو�س 
عن  اجل��وارح  و�سائر  والل�سان  والب�سر  ال�سمع  كف  �سبق  ما  اإىل  ي�سم  اأن 
الآثام واملحرمات �سغريها وكبريها؛ فاإن �سوم خ�سو�س اخل�سو�س ي�سم 
اإىل ذينك �سوم القلب وطهارة ال�سر عن الهمم الدنيئة واخلواطر الرديئة 
فيما  فّكر  فمن  وراأ���س��ا:  اأ�سال  اهلل  �سوى  عما  بالكف  الدنيوية،  والأف��ك��ار 
با�سر  اأو  للدين،  اإل  تراد  ل  التي  كالدنيا  تعاىل مما يحجب عنه  �سوى اهلل 
الأكمل  ال�سوم  املتقني، فهو مفطر عن هذا  الأعمال مالي�س على �سن  من 

ومنحرف عن ال�سن الأف�سل. 

نهاره  بالت�سرف يف  »َمن حتركت همته  باأن  القلوب  اأرب��اب  ولذلك حكم 
لتدبري ما يفطر عليه )وقت اإفطاره( كتبت عليه خطيئة، فاإن ذلك من قلة 

1-  احتاف اأهل الإ�سالم، 31.
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الوثوق بف�سل اهلل وقلة اليقني برزقه املوعود«.)1( على اأن املراد باخلطيئة يف 
هذا ال�سياق ما ينايف الكمال، وهو عندهم مبنزلة ال�سيئة، ملا هو م�سهور من 

اأن: »ح�سنات الأبرار .. �سيئات املقربني«.

واإذا تقررت هذه املراتب الثالث لل�سوم، فبفوات الأوىل تختل ال�سحة ، 
وبفوات الثانية والثالثة يختل الكمال .

وحا�سل الكالم اأن كمال هذه املرتبة التي هي حفظ الظاهر والباطن عن 
النق�س والإثم، ل يتم اإل باملحافظة على عدة اأمور: منها غ�س الب�سر وكفه 
عن كل نظر حمرم اأو مكروه، ولذلك �سح عن النبي ¤ اأنه قال: »النظرة 
�سهم م�سموم من �سهام اإبلي�س من تركها من خمافتي اأبدلته اإميانا يجد له 
حالوته يف قلبه«.)جممع الزوائد: 66/8( واإمنا وجد هذه احلالوة يف قلبه 

لأنه �سانه عن اأن ي�سل اإليه ذلك ال�سهم امل�سموم. 

ومنها: حفظ الل�سان عن كل لغو وهذيان، وخ�سومة وفح�س، ومراء وكذب، 
وغيبة ومنيمة ...اإلخ. ومنها: كف ال�سمع عن الإ�سغاء اإىل كل ما حرم اهلل، 
لأن �سماعه مبثابة قوله، بل مبثابة اأكل احلرام، كما اأ�سار اإليه �سبحانه حني 
ومنها:   ،)42 ٻ})املائدة:  ٻ   ٻ   ٱ    } قال: 
اإقامة نامو�س اخلوف والرجاء يف قلبه بعد انتهاء �سومه، وذلك لأنه ل يدري 

اأيقبل �سومه فيكون من املقربني، اأو يرد فيكون من املبعدين؟!)2(

وات�ساقا مع املعنى العميق لل�سيام، لي�س املطلوب من ال�سائم اإذن جمرد 
الإم�ساك عن املاأكل وامل�سرب فقط، واإمنا ل بد من �سوم الباطن كذلك، اأي 
اأن يتحقق الوجهان معا بحيث يكون ال�سوم �سبطا للظاهر والباطن وكما 
اأن الأول )الظاهر( يح�سل بكف اجل�سد واإم�ساكه عن الطعام، كذلك يكون 

الثاين )الباطن( بكف اجلوارح عن الآثام.
1-  احتاف اأهل الإ�سالم، 205.
2-  امل�سدر نف�سه، 208-206.
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وقاية من  اأي  »جنة«  ال�سيام  اعتبار  كان  الك�سل؛  تورث  الأكل  ولأن كرثة 
الأمرا�س العديدة التي تنتج عن ال�سبع، ولهذا كرثت الآثار التي حتبب يف 
ال�سالة  عليه  امل�سطفى  حديث  مع  ات�ساقا  الأك��ل  كرثة  عن  وتنهى  اجل��وع 
ن�سبع«)ال�سل�سلة  ل  اأكلنا  واإذا  جن��وع،  حتى  ناأكل  ل  قوم  »نحن  وال�سالم: 
اهلل  عند  مقتا  »كرب  قال:  اأنه  اأي�سا  عنه  روي  وما   ،)1651/7 ال�سحيحة: 

الأكل من غري جوع«.)اجلامع ال�سغري: 6216(

من  الإن�سان  حت�سنان  اللتني  والرحمة  الطماأنينة  م�ستقر  هو  فال�سوم 
يكون مرعى لل�سيطان، ومكمنا خلراطيمه، وجمرى له كما يجري الدم  اأن 

يف العروق، وما اأ�سواأ ذلك املجرى الذي ي�سد عن ذكر اهلل تعاىل: {ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ   ڦ    ڤ    ڤ      ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک}.)الزخرف: 39-36( 

كما  واجلائعون،  ال�سائمون  هم  الذكر  اإىل  النا�س  اأق��رب  فاإن  غرو؛  ول 
اأن اأبعدهم من الذكر هم اأهل البطنة الغافلون الذين مكنوا لل�سيطان من 
�سهلة  فري�سة  بذلك  فوقعوا  غرائزهم،  لإ�سباع  العنان  باإطالقهم  اأنف�سهم 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   {ڌ   الرجيم:  ال�سيطان  لغواية 
ڑ  ڑ}.)احلجر: 39( ولأن ال�سوم يعرب عن جوهر الإخال�س 
على  ي�ستع�سي  ممن  املخل�سني  لقب  ال�سائمون  ا�ستحق  فقد  العبادة؛  يف 

ال�سيطان غوايتهم: { ک    ک  ک  گ    گ  گ  ڳ  ڳ   
ۀ     ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    
جماري  �سيقوا  فالأنهم   )43-40 ہ}.)احلجر:  ہ   ہ   ہ  
وجل،  عز  للموىل  اإخال�سا  ذلك  فعلوا  ولأنهم  والعط�س،  باجلوع  ال�سيطان 
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ا�ستحقوا بذلك اأن يظلوا مباأمن من غواية ال�سيطان اللعني.     

واإذا كان ال�سوم ريا�سة يعّذب بها البدن بع�س التعذيب يف بع�س الزمن، 
تركها  ولو  ج�سده،  من  ال�سوكة  باإخراج  حبيبه،  احلبيب  يعذب  كما  »فهو 
مل  ولو  امل��ر،  ال��دواء  ب�سقيه  ابنه  الأب  يعذب  وكما  فقتلته،  دمه  يف  ل�سرت 
ي�سقه ل�ست�سرى املر�س يف بدنه فق�سى عليه... فهكذا تفعل العلل النف�سية 
ابن  و�سار  النف�س،  وهلكت  القلب،  ملات  بال�سوم  اإخراجها  ولول  بالنفو�س، 
اآدم �سرا من احليوان، وكرثت مفا�سده على وجه الأر�س، بدل اأن يكون )اأمر 
خالفته( للخري والإ�سالح، ومن مات قلبه مل ي�سعر مبا يفعل، ومل يح�س مبا 

يف عمله من �سر«.)1( 

اأما اأقوال العلماء يف حتبيب اجلوع والنهي عن النهم؛ فكثرية جدا منها 
ما روي عن ب�سر بن احلارث، رحمه اهلل، اأنه قال: »اإن اجلوع ي�سفي الفوؤاد 
النون امل�سري:  الدقيق«، وكذلك ما قاله ذو  العلم  الهوى ويورث  ومييت 
هممُت  اأو  اهلل  ع�سيُت  اإل  روي��ت،  حتى  �سربت  ول  �سبعت،  حتى  اأكلت  »ما 
الأ�سوة  وم�ستهياتها  ولذاتها  الدنيا  من  واملتقللني  وللجائعني  مبع�سيته، 
احل�سنة بر�سول اهلل ¤، فاإنه كان من ذلك باملحل الأرفع، واملقام الأ�سنى 
قيم  ابن  الإم��ام  اأورده  ما  بينها  من  م�سهورة   ¤ وماآثره  الأجمع،  الأخ�سع 
اجلوزية يف كتابه »زاد املعاد« حتت عنوان: »ف�سل يف هديه ¤ يف ال�سيام« 

حيث قال: 

وفطامها عن  ال�سهوات  النف�س عن  ال�سيام حب�س  املق�سود من  كان  »ملا 
�سعادتها  غاية  فيه  ما  لطلب  لت�ستعد  ال�سهوانية  قوتها  وتعديل  املاألوفات 
والظماأ  اجلوع  ويك�سر  الأبدية  حياتها  فيه  مما  به  تزكو  ما  وقبول  ونعيمها 
وت�سيق  امل�ساكني  من  اجلائعة  الأكباد  بحال  ويذكرها  و�سورتها  حدتها  من 
جماري ال�سيطان من العبد بت�سييق جماري الطعام وال�سراب، )...( )�سرع 

1-  حممود النواوي، تقدمي كتاب اإحتاف اأهل الإ�سالم، 6-5.
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واملقربني،  الأبرار  وريا�سة  املحاربني،  املتقني، وجنة  فهو جلام  ال�سوم( 
�سيئا  يفعل  ل  ال�سائم  فاإن  الأعمال،  �سائر  بني  من  العاملني  لرب  وهو 
اأجل معبوده، فهو ترك حمبوبات  و�سرابه من  �سهوته وطعامه  يرتك  واإمنا 
النف�س وتلذذاتها اإيثارا ملحبة اهلل ومر�ساته، وهو �سر بني العبد وربه ل يطلع 

عليه �سواه«.)1(
والزهد  ¤ يف اجلوع  النبي  �سنة  ال�سحابة  �ساأن متابعة  ومما روي يف 
ما قالته حف�سة لأبيها عمر، ر�سي اهلل عنهما، وهو خليفة امل�سلمني: اإن اهلل 
قد اأو�سع يف الرزق، فلو اأكلَت طعاما اأكرَث من طعامك، ولب�سَت ثيابا األني من 
¤ كذا،  اأمر ر�سول اهلل  اأمل يكن  اإىل نف�سك،  اأخا�سمك  اأنا  ثيابك؟ فقال: 
ال�سديد  لأ�ساركنه يف عي�سه  واهلل  اأخربتك،  قد  فقال:  يقول مرارا. فبكت، 

لعّلي اأ�ساركه يف عي�سه الرخي، اأي يف اجلنة.)2( 

اأن يكون  اأن الزهد يكون يف الأمر احلالل كما يجب  وُي�ْستّدُل بذلك على 
يف احلرام، خا�سة واأن جوع النبي، ¤، مل يكن حلاجة اأو ب�سبب فقره وهو 
الذي لو اأراد جلعلت له جبال مكة ذهبا لكنه اآثر طريق الفقر مبح�س اإرادته 
حتى يعلم اأمته الو�سطية يف كل اأمر، لذا مل يتغري حال �سحابته الكرام بعد 

اأن فتحت لهم اأبواب الدنيا وحكموا ممالك �سا�سعة من الأر�س.
فقد كان عليه ال�سالة وال�سالم يوؤثر اجلوع على ال�سبع حتى اأنه مل ي�سبع 
املوؤمنني  اأم  تقول  فيما  ل�سبيله  بر حتى م�سى  اأيام من خبز  ثالثة  واآله  هو 
ال�سيدة عائ�سة، ولذلك �سح عنها اأنها دائما ما كانت تقول: اأدميوا قرع باب 
امللكوت ُيفتح لكم. قالوا: كيف ندمي؟ قالت: باجلوع والعط�س والظماأ«. ومن 
وخر�ست  الفكرة،  نامت  املعدة  ملئت  »اإذا  لبنه:  احلكيم  لقمان  قول  ذلك 
مالأ  »ما  ال�سريف:  احلديث  ويف  العبادة«  عن  الأع�ساء  وقعدت  احلكمة، 
1-  ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، )4 اأجزاء(، )القاهرة: دار الريان للرتاث، 

1407ه�- 1987م(، 211/1.
2-  احتاف اأهل الإ�سالم، 32.
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فاإن  �سلبه،  يقمن  لقيمات  اآدم  ابن  بح�ْسب  بطنه،  من  �سرا  وعاء  اآدم  ابن 
كان لبد فاعال فثلث لطعامه وثلث ل�سرابه وثلث لَنَف�سه«)1(.كما قيل اأي�سا: 

»الدنيا بطنك، على قدر زهدك يف بطنك )يكون( زهدك يف الدنيا«. 

وات�ساقا مع و�سطية الإ�سالم، ف�سال عن كونه دين رحمة ببني الإن�سان، 
يفطروا  اأن  �سفر  على  ومن هم  ال�سن  وكبار  للمر�سى  وجل  املوىل عز  اأباح 

حتى ل يت�سبب ال�سوم يف �سعفهم واإعيائهم. يقول تعاىل: { ھ  ھ  
ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ٴۇ   ۋ}.)البقرة:185( بل اإن من الآثار ما يح�س على الأخذ 
بهذه الرخ�س: »اإن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�سه«، ومن ذلك ما رواه اأن�س ر�سي 
اهلل عنه قال: »كنا يف �سفر فمنا ال�سائم ومنا املفطر، قال: فنزلنا منزل 
يف يوم حار، اأكرُثنا ظال �ساحب الك�ساء، فمنا من يتقي ال�سم�س بيده. قال: 
فقال  الركاب،  و�سقوا  الأبنية،  ف�سربوا  املفطرون  وقام  ال�سّوام،  ف�سقط 

الر�سول ¤: ذهب املفطرون اليوم بالأجر كله«.)اأخرجه ال�ستة( 
ينتهي عن كل مع�سية؛ ذلك  املرء حتى  يكتمل �سوم  ل  وبطبيعة احلال؛ 
اأن املق�سود بلفظة »الرفث« الواردة يف حديث امل�سطفى ¤: »كل عمل ابن 
اآدم له اإل ال�سيام فاإنه يل واأنا اأجزي به، وال�سيام جنة، واإذا كان يوم �سوم 
امروؤٌ  اإين  فليقل:  قاتله  اأو  اأحد  �ساّبه  واإن  ي�سخب،  ول  يرفث  فال  اأحدكم 
�سائم، والذي نف�س حممد بيده خللوف فم ال�سائم اأطيب عند اهلل من ريح 
امل�سك، لل�سائم فرحتان يفرحهما: اإذا اأفطر فرح بفطره، واإذا لقي ربه فرح 
ب�سومه«.)رواه البخاري( املق�سود بها مطلق اللغو واملع�سية، واملراد ترك 

املع�سية مطلقا. 
ال�سيام من  »لي�س  �سرط م�سلم:  اآخر على  يدل على ذلك؛ حديث  ومما 
الطعام وال�سراب، اإمنا ال�سيام من اللغو والرفث«. ولذلك قال بع�س ال�سلف: 

1- )مدارج ال�سالكني: 47/2(
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النبي  عن  ذلك  معنى  يف  روي  وقد  والطعام.  ال�سراب  ترك  ال�سيام  اأهون 
وي��دك«)رواه  ول�سانك  وب�سُرك  �سمُعك  فلي�سم  �سمت  »اإذا  ق��ال:  اأن��ه   ¤
البخاري( ويف بع�س الروايات: ودع اأذى اجلار، وليكن عليك وقار و�سكينة 

يوم �سومك، ول جتعل يوم �سومك ويوم فطرك �سواء. 
وخال�سة الأمر، اإن فوائد ال�سوم اأكرث من اأن حت�سى اأو تعد، وهو ما عرب 
عنه احلديث النبوي ال�سريف: »�سمت ال�سائم ت�سبيح، ونومه عبادة، ودعاوؤه 
�سهر  يف  النفقة  »اأب�سطوا  اآخر:  حديث  ويف  م�ساعف«)1(  وعمله  م�ستجاب، 
رم�سان، فاإن النفقة فيه كالنفقة يف �سبيل اهلل«.)رواه ابن اأبي الدنيا( اأي 
الدرهم ب�سبعمائة والدينار ب�سبعمائة. اأ�سف اإىل ذلك اأي�سا اأنه لو مل يكن 
ي�سغله  الذي  الروحي  الغذاء  اإىل  الإن�سان باحلاجة  ي�سعر  اأن  اإل  ال�سوم  يف 
عنه البدن مبطالبه ويجدد �سوقه اإىل قراءة القراآن الذي اأنزله اهلل �سبحانه 
ال�سعور  ف�سال عن  ب�ساحبه،  التقوى  قرن  كما  به  هدايته  وقرن  �سهره،  يف 
معاجلتها  اأعيت  التي  القراآن  اأ�سرار  من  كثري  وفهم  وتدبر  الذكر،  بحالوة 
على غري من �سفت نفو�سهم وطهرت مداركهم، لكان ذلك ح�سبه. فاإن من 

فهم عن اهلل يف كتابه، فقد جنا وفاز مع الفائزين.)2( 

1-  رواه الديلمي عن عبد اهلل بن اأبي اأْوفى، واأخرجه ابن منده يف اأماليه عن ابن عمر ر�سي اهلل 
الديلمي �سليمان  ابن عمرو و�سنده �سعيف، بل يف �سند  ولعله  العراقي:  الزين  عنهما. قال احلافظ 
بن عمر النخعي اأحد الكذابني. انظر احتاف اأهل الإ�سالم بخ�سو�سيات ال�سيام، �س 11. وكذلك 
ونومه  و�سربه  باأكله  نوى  اإذا  اأنه  ذلك  ويوؤيد  عبادة«،  ال�سائم  »نوم  عبا�س:  ابن  عن  نعيم  اأبو  روى 
تقوية بدنه على ال�سيام اأو القيام كان تعاطيه لذلك بهذا الق�سد عبادة اأي عبادة، اإذ للو�سائل حكم 
املقا�سد. والدليل على ذلك ما اأخرجه عبد الرزاق عن حف�سة بنت �سريين، قال اأبو العالية: ال�سائم 
يف عبادة مامل يغتب اأحدا، واإن كان نائما على فرا�سه؛ فكانت حف�سة تقول: ياحبذا عبادة واأنا نائمة 
يف فرا�سي. فمن يوؤدي ذلك مع ال�سوم كان ليله ونهاره يف عبادة، وا�ستجيب دعاوؤه يف �سيامه وعند 
وغريه:  الرتمذي  اأخرجه  حديث  ويف  �ساكر.  طاعم  ليله  ويف  �سابر،  �سائم  نهاره  يف  هو  اإذ  فطره، 
»الطاعم ال�ساكر مبنزلة ال�سائم ال�سابر«. راجع: اإحتاف اأهل الإ�سالم، �س40-41. كما اأخرج اأحمد 
اأخرى:  اأمامة: »عليكم بال�سوم فاإنه ل مثيل له«، ويف رواية  اأبي  والن�سائي وابن حبان واحلاكم عن 

»اأتيُت النبي ¤ فقلت: يا ر�سول اهلل، ُمْرين باأمر اآخذه عنك. قال: »عليك بال�سوم فاإنه ل عدل له«.
2-  احتاف اأهل الإ�سالم، �س 4 من مقدمة املحقق. 
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ولعل ذلك هو مق�سود احلديث النبوي ال�سريف: »ال�سيام والقراآن ي�سفعان 
، منعته الطعام وال�سهوات بالنهار  للعبد يوم القيامة. يقول ال�سيام: اأْي ربِّ
ف�سفعني فيه. ويقول القراآن: رب منعته النوم بالليل ف�سفعني فيه في�سفعان«.
)رواه اأحمد( فمن ترك طعامه و�سرابه و�سهوته من اأجل اهلل رجاء عظيم 
ف�سله وجزيل ثوابه، فقد تاجر مع اهلل، وهو ل ي�سيع اأجر العاملني، �سيما 

ُب َمن عاَمَلُه بل ُيْربُح عليه اأعظم الربح واأكمله.  من اأح�سن عمال، فال ُيَخيِّ

¤ قال لرجل: »اإنك لن تدع �سيئا  اأنه  ومما يوؤيد ذلك ما اأخرجه اأحمد 
اتقاء اهلل اإل اآتاك اهلل خريا منه )يف الدنيا والآخرة(«.)1(

تعاىل:                     لقوله  ت�سديقا  و�سراب  طعام  من  اهلل  �ساء  ما  ُيعطى  فال�سائم 
{ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ}.)احلاقة:24( قال جماهد 
وغريه: نزلت هذه الآية يف ال�سائمني. وقال يعقوب بن يو�سف احلنفي: بلغنا 
اأن اهلل تعاىل يقول لأوليائه يوم القيامة: اأوليائي طاملا نظرت اإليكم يف الدنيا 
اأعينكم وخفقت بطونكم. كونوا  وقد قل�ست �سفاهكم عن الأ�سربة وغارت 

اليوم يف نعيمكم، وكلوا وا�سربوا هنيئا مبا اأ�سلفتم يف الأيام اخلالية.)2( 

وختاما، ميكن القول اإن من ال�سائمني من ي�سوم يف الدنيا عما �سوى اهلل: 
فيحفظ الراأ�س وما حوى، والبطن وما وعى، ويذكر املوت والبلى، فهذا هو 
الذي فطره يوم لقاء ربه وفرحه بروؤيته، اأولئك الذين يرجون لقاء اهلل عز 

وجل: و { ى  ى         ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ       ۆئ  ۈئ          ېئ   
ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئ}.)العنكبوت: 6-5( 

1- الآداب ال�سرعية:279/3.
2-  احتاف اأهل الإ�سالم، �س 43.
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يفيد احلج يف اللغة معنيني رئي�سني: 

اأحدهما: الق�سد، ولهذا �سمي الطريق حمجة؛ لأنه يو�سل اإىل املق�سود.
قبل  امل�سعر احلرام  اإىل  ياأتي  لأن احلاج  اأخرى،  بعد  العود مرة  ثانيهما: 
ثم  ِمنى،  اإىل  ين�سرف  ثم  الإفا�سة،  لطواف  اإليه  يعود  ثم  بعرفة،  الوقوف 

يعود اإليه لطواف ال�سدر، فيتكرر العود اإليه مرة بعد اأخرى. 
واإىل جانب هذين املعنيني الرئي�سني، ثمة معان اأخرى للحج تفيد: الكف، 
والقدوم/الزيارة، وكرثة الختالف والرتدد، وق�سد مكة للن�سك، واحلج اإىل 

البيت احلرام خا�سة.)1( 

فر�سا  امل�سروعة  بالأعمال  البيت  اإىل  التوجه  ق�سد  فيعني  �سرعا؛  اأم��ا 
و�سنة. 

ب�سيغ  م��رة  ع�سرة  اثنتي  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  »احل��ج«  لفظة  وردت  وق��د 
متعددة)2(، مثل قوله تعاىل: { ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
پ   ٻ   ٻٻ   ٻ    {ٱ   وق��ول��ه:   ،)189 ۇ})البقرة: 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ}.)البقرة: 197( .

ومن ف�سائل احلج اأن الأمر به جاء م�ستمال على اأكرث من تاأكيد وذلك يف 
ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ          تعاىل: {  قوله 
ا�ِس« يعني  ِ َعَلى النَّ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ}.)اآل عمران: 97( فقوله: » َوهلِلّ
اأنه ذكر  الإل��زام. ومنها  النا�س، لأن »على« تفيد  حق واجب هلل على رقاب 

النا�س، ثم اأبدل منه َمن ا�ستطاع، وفيه �سرَبا تاأكيد:

1-  الإمام اأبو احل�سن املاوردي، كتاب احلج من احلاوي الكبري، حتقيق: غازي طه �سالح اخل�سيفان، 
الطبعة الأوىل، )الريا�س: مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع،1421ه�- 2000م(، 164/1-165. وانظر: 

ل�سان العرب، 226/2.
2- املعجم املفهر�س، 238-237.
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بعد  الإي�ساح  اأن  والثاين:  له.  وتكرير  للمراد  تنبيه  الإب��دال  اأن  اأحدهما: 
الإبهام، والتف�سيل بعد الإجمال اإيراد له يف �سورتني خمتلفتني. ومنه قوله: 
» َوَمن َكَفَر« مكان َمن مل يحج تغليظا على تارك احلج مع ال�ستطاعة. ومنه: 
اْلَعامَلِني«،  »َعِن  قوله  ومنه:  واخلذلن.  ال�سخط  دليل  وذا  ال�ستغناء  ذكر 
اإذ مل يقل: »عنه«، لأنه اإذا ا�ستغنى عن العاملني تناوله ال�ستغناء لحمالة، 

ولأنه يدل على ال�ستغناء الكامل فكان اأدل على عظم ال�سخط.)1(
وما دامت العبادات ت�ستمل على هذا التوجيه الأخالقي والنزوع الروحاين، 
ف�سال عما لها من فوائد اجتماعية واأخروية، فاإن علماء الأمة قد اهتموا بهذا 
اجلانب اهتماما ملحوظا ، وذّكروا النا�س بفائدتها عرب العديد من و�سائل 
الرتبية . واإذا كان اجلوهر يف الطواف بالكعبة يتمثل يف تذكري العبد ب�سوء 
طوافه ال�سابق يف اأرجاء الدنيا ليتوب من ذلك، فاإن غاية ال�سعي بني ال�سفا 
�سعيا  كان  قبل احلج: هل  �سعيه  ما�سَي  املوؤمن  يتذكر  اأن  تكمن يف  وامل��روة 
للخري ويف اخلري؟ اأم كان �سعيا لل�سر ويف ال�سر؟ فاإن كان الأول حاله اكت�سب 
�سعيه بني ال�سفا واملروة معنى التاأكيد على مداومة ال�سري يف الطريق ذاته، 
واإن كان الثاين جوابه اكت�سب �سعيه بني ال�سفا واملروة معنى »الفر�سة« التي 
وليفتح �سفحة جديدة  املا�سي،  �سعي  ليتوب من  �سبحانه  املوىل  بها  تف�سل 

ل�سعي جديد بق�سد اخلري ويف اخلري.   

اأول: الفري�ضة اجلامعة.
امل�سلمني؛  لتوحيد  �سعارا �سادقا  العام  اأن احلج يجد يف م�سمونه  ل�سك 
ف�سال عما ي�سهده النا�س هناك {ڳ   ڳ  ڳ})احلج:( :اأي يف 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ    } اهلل  ل�سعائر  تعظيما  والآخ��رة،  الدنيا 
ڦ   ڦ}.)احلج: 32( وعلى هاتني الآيتني تدور رحى اأ�سرار احلج 
وِحَكِمِه يف الإ�سالم. فبقدر ما ي�ستم�سك احلاج باأداء منا�سكه، على وجهها 

1-  امل�سدر ال�سابق، 30.
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الأمت والأكمل ...يكون �سموه وفالحه وزهده يف الدنيا واإقباله على الآخرة. 
فما اأن ي�سرع يف التلبية، حتى يدخل يف روعه �سعورا قويا واإح�سا�سا �سادقا 
بالقرب من املوىل عز وجل، ول يزال هذا ال�سعور يتزايد كلما اقرتب بدوره 
وال�ساحات  النورانية  الرحاب  وكلما لم�س عن قرب  املقد�سة،  الأماكن  من 
اإلهي غامر، حتى  ب�سمو روحي وفي�س  املنا�سك  اأداء  وانغم�س يف  الطاهرة، 
ينتهي اإىل ال�سيطرة على اأهواء نف�سه وميتلك زمام اأموره فال يجمح به هواه، 

ول ين�ساق وراء �سهواته.

واإىل جانب �سعور احلاج بال�سعادة الغامرة حلالة القرب هذه، ي�ساحبه 
التغيري  واإرادة  العزمية  تاأتي  وهنا  حياته  اأي��ام  من  ووىل  فات  ما  على  ندم 
على امل�ستوى الفردي، فاإذا بالرتبية الروحية التي يتعر�س لها احلاج اأثناء 
– باعتبارها ثمرة احلج الكربى- تتحول من عامل »الإرادة«  اأداء منا�سكه 
واإذا  »الواقع«،  اإىل  »املثال«  عامل  من  اأي�سا  تتحول  كما  »الفعل«.  عامل  اإىل 
به  وينال  خ��ريا،  بعده  فيزداد  احل��اج  حياة  متالأ  امل��ربور  احلج  بانعكا�سات 

اجلزاء الأوفى: »احلج املربور لي�س له جزاء اإل اجلنة«.

وكما يقول حجة الإ�سالم اأبو حامد الغزايل؛ فاإن ما مييز احلج عن غريه 
من �سروب العبادات اأنه من بني اأركان الإ�سالم ومبانيه هو عبادة العمر، 
اأنزل اهلل عز وجل قوله:  الدين، فيه  الإ�سالم، وكمال  وختام الأمر، ومتام 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   {چ  
ڌ}.)املائدة: 3( وفيه قال ¤: »من مات ومل يحج فليمت اإن �ساء يهوديا، 

واإن �ساء ن�سرانيا«.)1(    

وهكذا كان احلج، ول يزال، دعامة قوية من دعائم الإ�سالم، وفري�سة من 
اأعظم فرائ�س الدين، وقربة من اأح�سن القربات اإىل  اهلل عز وجل ، حيث 
جتلت فيه اأي�سا بقية اأركان الإ�سالم، فاحلاج ل يفرت عن ذكر اهلل عز وجل: 

1-  امل�سدر نف�سه، �س 18.
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ملبيا ومهلال ومكربا، وموؤديا لل�سالة املفرو�سة، ومنفقا من ماله اخلا�س 
يف �سبيل اهلل، وممنوعا يف اإحرامه عن فعل كثري من املباحات، وذلك كله 

م�سداقا لأمر اهلل عز وجل: {ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
العبادات  اأن  العلماء  عند  فامل�سهور   )28 ں}.)احلج:  ڱ   ڱ  
وهي  حم�سة  ومالية  وال�سوم،  ال�سالة  وهي  حم�سة،  بدنية  اأن��واع:  ثالثة 

الزكاة، ومركبة منهما وهي احلج. 

ومما يدل على ا�ستمال فري�سة احلج الفرائ�َس الأخرى، اأن لفظة »احلج« 
العربية تعد من اأدق الألفاظ التي تت�سع لكل معنى يف توجيه الإن�سانية نحو 
مركزها، ومهما قلبنا الألفاظ فلن جند ما ي�سد م�سدها ول ما يغني غناءها 

يف الإ�سارة اإىل التفات الإن�سانية التفاَف الدائرة حول املركز الثابت لها. 

جامعة  عبادة  احلج  يف  البع�س  يرى  اأن  هذه،  واحل��ال  اإذن،  غريبا  لي�س 
للعبادات كافة: فال�سالة، وهي فري�سة تتكرر خم�س مرات يف اليوم الواحد، 
تعد مبثابة حج اأ�سغر بني كل ب�سع �ساعات تنتزع فيه الإن�سانية نف�سها من 
م�ست�سلمة  طاهرة  اهلل  على  ُتقبل  بحيث  و�سهواتها  ومنازعاتها  م�ساكلها 
خا�سعة متوجهة اإىل اهلل، فكاأن ال�سالة خروج من هذا العامل املادي خم�س 
مرات يف اليوم والليلة لتكاد النف�س ترجع اإىل عاملها �ساعات حتى تخرج منه 

يف حلظات روحية �سامية.

الأغنياء  من  الأم��وال  فيه  حتج  م��ربور  مبارك  حج  حقيقتها  يف  والزكاة 
�سبيله  ينفق يف  اأن كل ما  املايل  اأمر هذا احلج  ، ومن عجيب  الفقراء  اإىل 
الفقراء  اإىل  املال  انتقال  لأن  وذلك  اأربابه؛  اإىل  ثانية  يعود  اأم��وال  من 
م�ستوى  ورفع  �سوؤونهم  باإ�سالح  كفيل  ال�سعب-  �سواد  –وهم  واملحتاجني 
معي�ستهم فتتطهر نفو�سهم من اأدران الجتماع ويزول ما يف �سدورهم من 
اأحقاد وعداوات. ومتى اأ�سبحت نفو�سهم را�سية ومتيقنة من عطف الأغنياء 
عليهم �ساروا اأميل اإىل التعاون معهم، فتنتظم احلياة وي�سري دولب الأعمال 
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باطراد فيفيد اأرباب الأموال بقدر ما يفيد من دونهم. 

ويف الإ�سالم ال�سيام �سهرا كامال يعد مبثابة حج النف�س مدة هذا ال�سهر 
ال�سهوات  لك�سر  يوميا  رحيال  الباطل  ع��امل  عن  ورحيلها  روحانيتها  اإىل 
واخلروج من حكم املعدة. ثم ياأتي احلج وهو الفري�سة الكربى املتممة لكل 
هذه العبادات ليكون مبثابة انتزاع الإن�سان نف�سه من اإقليمه وجترده للحركة 

العليا وجماهدته ملا مي�سكه يف اأر�سه وخروجه اإىل اهلل عز وجل.)1(
منتظما مطردا  تو�سعا  كلها  الفرائ�س  هذه  نرى يف  فاإننا  لذلك؛  ونتيجة 
واقع  الإ�سالم بطريق عملي  يفر�سه  العامة  الإن�سانية  النف�سية  يف احلقيقة 
حمقق لبطريقة تعليمية خيالية تقت�سر على كتبها التي تذكر فيها، وهذا 
�سر كون الإ�سالم دين الإن�سانية العام لأنه قائم على اعتبار الإن�سانية كلها 
وحدة متما�سكة ل تتجزاأ ثم على اإيجاد العالقة الثابتة املنتظمة بني اأجزاء 
هذه الوحدة، ومتى وجدت العالقة بني املتفرقني اأمكن وجود الت�سابه بينهم، 

ومتى وجد الت�سابه حتققت الوحدة الإن�سانية فيما بينهم.   
والواقع اأن احلج فري�سة جامعة لأنه ي�سم اأركان الإ�سالم جميعا: ال�سهادة 
باعتباره يقوم على توحيد اهلل واتباع �سنة نبيه يف اأقواله واأفعاله، وال�سالة 
امل�سجد  غري  يف  �سالة  األ��ف  منها  واح��دة  كل  وقيمة  ثوابها  يف  تعدل  التي 
تطوعا       وال�سيام  العام،  مبعناها  الزكاة  اأي�سا  احلج  اأعمال  ومن  احل��رام. 
اأتى  اأو  اأو فاته �سيء منها،  اأداء بع�س �سعائر احلج،  اأو فدية ملن عجز عن 

بع�سا من املحظورات. 
من  فيه  ملا  واإدراك  بوعي  العبد  اأمت��ه  ما  اإذا  الركن  هذا  ف��اإن  وبالتايل، 
اإىل  املنا�سك  هذه  مبقت�سيات  احلج  بعد  والتزاما  وعملية  لفظية  منا�سك 

ديبلوما�سي م�سري رمز ل�سمه  اأن�ساأها  ر�سالة  واأ�سراره، وهي عبارة عن  فل�سفته  ر�سالة احلج،   -1
بحريف ح.ع، وقد �سدر طبعتها الثانية بتقاريظ باأقالم قادة الفكر يف العامل الإ�سالمي ويف مقدمتهم 
الثانية،  الطبعة  وغريهم،  الأثري  بهجة  وحممد  وهبه،  وحافظ  اإقبال،  وحممد  املراغي،  ال�سيخ 

)القاهرة: دار الكوثر، 1941م(، �س 49-48.
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تاأملية  اأن ميوت كان ذلك حجة له مبقت�ساها يدخله ربه اجلنة، »وبنظرة 
ي�ستطيع احلاج اأن يدرك متام الإدراك اأن منا�سك احلج تعترب مواثيق واجبة 

التنفيذ مع اهلل كتعبد ومع النا�س ك�سلوك يف اأحواله معهم«.)1(

يف مقابل ذلك؛ فاإنه متى ُجهلت حكمة العمل العظيم اأ�سبح �سغريا، اإذ 
ُيوؤدى بغري روحه وُيق�سد به غري وجهه، فينزل اإىل درجة الأعمال العادية 
فتقل فائدته اأو تنعدم، وين�سرف عنه اأكرث اخللق، وي�سبح مثله مثل اجلي�س 
عالية.  نف�سية  دوافع  وبغري  باعثة  روح  وبغري  مق�سودة  فكرة  بغري  املجتمع 
حيث   ، امل�سلمني  من  احل��ج  يق�سد  من  لبع�س  ه��ذا  مثل  يقع  اأن  ويخ�سى 
يجتمع جي�س عظيم لي�س كل اأفراده اإل الروح الفردية املجردة، بحيث ل َهمَّ 
للحاج اإل اأن يذهب ليوؤدي املنا�سك ثم يعود. ومن تاأثري هذه الروح الفردية 
اأعظم  اأن احلج  اأ�سبه برواية ل حكمة فيها ول طائل حتتها، مع  عاد احلج 
موؤمتر �سيا�سي واجتماعي يقام كل عام على وجه الأر�س ويراد منه حياطة 
اإليها  الإ�سالم حياطة عملية دقيقة بو�سائل منظمة غاية التنظيم مل ت�سل 
ع�سبة الأمم بعد، ول اهتدت اإليها القوانني، ول جاءت مبثلها فنون الرتبية 

الجتماعية.

ومما له دللة يف هذا ال�سياق، اإتباع اآيات احلج بقوله تعاىل: {ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ})اآل عمران: 101(، حيث مت التاأكيد على 
ال�سراط  هدي  على  وم�سيها  ووحدتها  الأمة  لعت�سام  طريقا  احلج  كون 
اهلل:  ابن عطاء  يقول  الآي��ة  تف�سري هذه  ويف  بعده.  ل هدي  الذي  امل�ستقيم 
»اإن من افتقر اإىل اهلل تعاىل من جميع ما �سوى اهلل، فقد ُفتَح له الطريق 
وال�سراط  والهداية  العت�سام  اإىل  )املو�سلة  الطرق  اأق��وم  وهو  احلج  اإىل 

امل�ستقيم(«.)2(

1-  تاأمالت م�سلم يف جوهر العبادة، 55-54.
2-  تف�سري اأبي العبا�س، 43.
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فاحلج اإذن �سورته و�سريته، روحه وقالبه، ظاهره وباطنه، قوله وعمله، 
تلبيته وطوافه، وقوفه ودعاوؤه، عرباته وزفراته، �سعيه وعدوه، تفله و�سعثه، 
لياليه  �سهر  البدن(،  نحر  والثج  بالتلبية،  ال�سوت  رفع  )العج  وثجه  عجه 
ورمي جماره، كل حركة و�سكون فيه، لي�س اإل مثال �سحيحا و�سورة �سادقة 
وا�سحة ملن اأراد ال�سعادة يف الدنيا والآخرة، م�سداقا لقوله ¤: »من حج 
داود(  اأبو  اإل  ال�ستة  اأمه«.)اأخرجه  ولدته  كيوم  رجع  يف�سق  ومل  يرفث  فلم 
فاحلج نعمة من نعم اهلل �سبحانه وتعاىل على عباده و�سببا دعاهم فيه اإىل 
جتديد العهد معه، وعقد النية والعزم الأكيد من جديد على توحيده واخلوف 
اإليه يف  والرجوع  والتوبة  وابتغاء مر�ساته  فيما عنده  والطمع  والرجاء  منه 

ال�سراء وال�سراء وحني الباأ�س.)1(

اأما بيت اهلل احلرام؛ فريمز اإىل اأنه البيت الإلهي العاملي الذي خطته يد 
النبوة يف بقعة مباركة من الأر�س ليكون قبلة لالإن�سانية جمعاء يف خمتلف 
يف  الإن�ساين  مبحيطها  املرتامية  الدائرة  هذه  ملركز  تعيني  كاأنه  ع�سورها، 
مركز  للدائرة  يعني  ومامل  معا.  اآن  يف  واجلنوب  وال�سمال  والغرب  ال�سرق 
كل مذهب  الفو�سى يف  مع  ذاهبة  تظل  بل  نف�سها  الدائرة  لتتعني  معروف 
ويف غري مذهب. واإذا كان البيت هو نقطة املركز يف الدائرة الإن�سانية فاإنه 
مبثابة القلب يف البدن، وهو مركز العاطفة ودعامة الأخوة الإن�سانية، وهو 
كل ما �سئت من املعاين النبيلة التي يتعني الق�سد اإليها، واحلج هو الق�سد 

نف�سه مبعناه اللغوي.

اأنه يج�سد املالذ الآمن من كل خوف: {پ  ڀ  ڀ  ڀ     كما 
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ})قري�س: 3-4(، {ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ})اآل عمران: 96-97( يقول ابن عطاء اهلل يف 

1-  املاوردي، كتاب احلج، 20/1. 
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تف�سري هذه الآية: »من دخله كان اآمنا من عقابه. فلله تعاىل يف الدنيا ثواب 
اأمرك،  عليك  يتوىّل  اأن  فالعافية  البالء.  وعقابه  العافية،  فثوابه  وعقاب: 

والبالء اأن يكلك اإىل نف�سك )فال تهناأ طرفة عني(«.)1( 

ثانيا: قيمتا التجرد وامل�ضاواة .

احلج فري�سة جماعية ت�ستهدف حتقيق غايتني رئي�ستني: 
اأما الغاية الأوىل؛ فهي جتريد الإن�سان من كافة ما الت�سق به اأو خالطه من 
مواريث فكرية اأو اجتماعية ومن امتيازات طبقية اأو جن�سية تقطع ال�سالت 
الإن�سانية بينه وبني املجتمع. وتبعا لذلك؛ ياأتي احلاج متجردا من كل زينة 
اأو اإ�سارة يف لبا�س متوا�سع يت�ساوى فيه اجلميع، كما يجيئ متجردا كذلك 
من جاهه و�سلطانه، من ع�سبيته وطبقته، نكرة بني املاليني .يف احلج يرتك 
واخلالفات  املنازعات  من  فيها  ما  بكل  احل��دود  على  النا�س  دنيا  احلجاج 
يف  نف�سه  الإن�سان  اإل  الإن�سان  من  املقد�سة  البقعة  تلك  يف  يدخل  ل  بحيث 

اأجلى مظاهر اإن�سانيته واأجملها واأمتها.  
العبودية  اأغ��الل  من  متحررا-  بالأحرى  اأو  اأي�سا-  متجردا  يجيء  وهو 
والفقر؛ فال يرى للغني املدلِّ بغناه، ول للجبار املعتز ب�سطوته، ول لالأبي�س 
فعلى  امل�ساواة!  �سوى  امتيازا  ول  ف�سال  اأولئك  لكل  يرى  ل  بلونه،  امل�ستعلي 
امل�ساواة  ليجعل  الإ�سالم  جاء  الكربى،  الفل�سفية  واملذاهب  الأدي��ان  عك�س 
طريقة عملية قبل كل �سيء ففر�سها يف العبادات لتت�سل بال�سمري الإن�ساين 
وتدخل يف الرتكيب النف�سي ثم تدرج بها يف نظام عجيب من الأ�سيق اإىل 
يتم  ول  بها  اإل  املرء  اإميان  ي�سح  ل  م�ستمرة  ثابتة  جعلها  بحيث  الأو�سع 
اإل بتمامها. فاملوؤمنون مت�ساوون بكلمة الإ�سالم الأوىل وهي �سهادة اأن ل اإله 
اإل اهلل واأن حممدا ر�سول اهلل، وهذه هي النواة الأوىل املغرو�سة يف ال�سمري 

العام.
1-  تف�سري اأبي العبا�س، 42.
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ولذلك؛ كان تعدد اأنواع العبادة يف الإ�سالم غاية تتنا�سب مع تنوع فعالياته 
مدارج  الإن�سان يف  بيد  الأخذ  »متدرجة يف  والفكرية، حيث جاءت  العملية 
العبادات املفرو�سة على  الذي هو  الأدنى  ابتداء من احلد  الروحي  الرتقي 
كل اإن�سان اإىل مال حد له من نوافل العبادات التي يقوم بها الإن�سان تطوعا 
بح�سب قدرته واإمكاناته ب�سرط األ تخل باأعماله وواجباته املختلفة بالن�سبة 
الكرمي  القراآن  جعل  ما  هو  التو�سط  ذلك  ولعل  اأه��ل��ه«.)1(  واإىل  نف�سه  اإىل 
يربط بني الأمر بالق�سط، اأي العدل، و�سرب من �سروب العبادة حيث قال 

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې   {ې    �سبحانه: 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        ۈئ  ېئ}.)الأعراف: 29(

املعنى  اإىل  بالإ�سافة  احلج  يف  وا�سح  اخلال�سة  العبادة  ملعنى  فالتجرد 
يوم  واح��د  �سعيد  على  احلجيج  وق��وف  عنه  يعرب  ال��ذي  الرائع  الجتماعي 
منعزلة عن  لي�ست  اخلال�سة  املتجردة  العبادة  فاإن هذه  ذلك،  ومع  عرفة. 

احلياة بل مت�سلة بها، وهو ما يفهم من قول اهلل تعاىل: {ڳ   ڳ  
ف�سهود   ،)28 ں})احلج:  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
امل�سلمني  م�سالح  جميع  يت�سمن  اأن  ميكن  عاما  معنى  يكت�سب  منافعهم 

كبريها و�سغريها على ال�سواء. 
يتح�سل مما �سبق اأن احلج ي�ستمل يف معناه العام على معنيني عظيمني:

اأولهما: معنى التجرد لعبادة اهلل وحتمل امل�ساق والتخلي عن كثري مما يعز 
على الإن�سان اأو مما األفه واعتاد عليه من اأهل وولد وجاه ومال...اإلخ. ففي 
الإحرام ي�ست�سعر احلاج ما عليه من حرمات هلل عز وجل، ليتاأكد يف قرارة 
اأي�سا  اأنه مدين هلل بحرمات ل ي�سح له اأن يتعداها، ويف الإحرام  نف�سه 
ما ُي�ْسِعُر النف�َس بالطاعة والولء هلل تعاىل وكذلك ما ُي�سعُرها ب�سدة اخلوف 

منه واحلاجة اإليه. 

1-  املبارك، نظام الإ�سالم، 189.
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والواقع اأن قيمة التجرد تعد من اأبرز الدللت الروحية لفري�سة احلج، وهو 
ما عرب عنه الإمام جعفر ال�سادق بالقول: »اإذا اأردت احلج: فجرد قلبك هلل 
تعاىل من قبل عزمك من كل �سيء �ساغل وحجب كل حاجب، وفو�س اأمورك 
و�سكونك،  حركاتك  من  يظهر  ما  جميع  يف  عليه  وتوكل  خالقك،  اإىل  كلها 
من  واخ��رج  واخللق،  والراحة  الدنيا  وودع  وق��دره،  وحكمه  لق�سائه  و�سلم 
حقوق تلزمك من جهة املخلوقني، ول تعتمد على زادك وراحلتك واأ�سحابك 
اأنه  ليعلم  ووبال.  اأع��داًء  لك  ت�سري  اأن  خمافة  ومالك،  و�سبابك  وقوتك 
وا�ستعد  وتوفيقه.  تعاىل  اهلل  بع�سمة  اإل  لأحد  ول  حيلة،  ول  قوة  له  لي�س 
اأوقات فرائ�س اهلل  واأح�سن ال�سحبة، وراع  ا�ستعداد من ل يرجو الرجوع، 
وال�سكر  وال�سرب  الأدب، والحتمال  نبيه، وما يجب عليك من  تعاىل و�سن 

وال�سفقة وال�سخاء واإيثار الزاد على دوام الأوقات. 

ال�سدق  ك�سوة  والب�س  ال��ذن��وب،  من  اخلال�سة  التوبة  مب��اء  اغت�سل  ثم 
وال�سفاء واخل�سوع واخل�سوع، واحرم عن كل �سيء مينعك عن ذكر اهلل تعاىل 
تعاىل  زاكية هلل  �سافية خال�سة  اإجابة  وَلبِّ مبعنى:  ويحجبك عن طاعته. 
يف دعوتك لتم�سكك بالعروة الوثقى. وطف بقلبك مع املالئكة حول العر�س، 
البيت. وهرول هرولة، فًرا من هواك،  كطوافك مع امل�سلمني بنف�سك حول 
وتربوؤا من جميع حولك وقوتك. واخرج من غفلتك وزلتك ببدنك بخروجك 
اإىل منى، ول تتمن ما ل يحل لك ول ت�ستحقه. واعرتف باخلطاأ بالعرفان، 
مبزدلفة.  واتقه   ، اإليه  وتقرب  بوحدانيته.  تعاىل  اهلل  عند  عهدك  وج��دد 
وا�سعد بروحك اإىل املالأ الأعلى، ب�سعودك اإىل اجلبل. واذبح الهوى والطمع 
عند الذبيحة. وارم ال�سهوات واخل�سا�سة والدناءة واأفعال الذميمة عند رمي 
اجلمرات. واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق �سعرك. وادخل يف اأمان 
اهلل تعاىل وكنفه و�سرته وكالئه من متابعة مرادك بدخول احلرم. وزر البيت 
ر�سا  احلجر  وا�ستلم  و�سلطانه.  وجالله  ومعرفته  �ساحبه  لتعظيم  متحققا 
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روحك  و�سف  ال��وداع.  بطواف  �سواه  ما  وودع  لعظمته.  وخ�سوًعا  بق�سمته، 
و�سرك للقاء اهلل تعاىل يوم تلقاه بوقوفك على ال�سفا. وكن ذا مرّوة من اهلل 
بغناء اأو�سافك عند املروة. وا�ستقم على �سروط حجتك ووفاء عهدك الذي 

عاهدت ربك واأوجبته له يوم القيامة. 

واعلم باأن اهلل مل يفرت�س احلج، ومل يخ�سه من جميع الطاعات بالإ�سافة 
اإىل نف�سه بقوله تعاىل: {ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  
يف  نبيه  �سرع  ول   ،)97 عمران:  ٴۇ})اآل  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ          ۇ  
خالل املنا�سك على ترتيب ما �سرعه، اإل لال�ستعداد اإىل املوت والقرب والبعث 
اأهلها  النار  ودخ��ول  اأهلها  اجلنة  دخ��ول  من  ال�سبق  بيان  وف�سل  والقيامة 
مب�ساهدة منا�سك احلج من اأولها اإىل اآخرها، لأويل الألباب واأويل النهى«)1( 

على اأن بع�س النا�س، يف زمننا هذا، يتعذرون بعدم ال�ستطاعة، والواقع 
ارتفاعا  الإمي���ان  »ح���رارة  الأوىل-  بالدرجة   – تتبع  ال�ستطاعة  ه��ذه  اأن 
يف  الأمل  ولكن  ق��ادرون،  م�ستطيعون  الأعم  الأغلب  يف  والنا�س  وانخفا�سا، 
الدنيا:  �سوؤون  وال�ستغراق يف  املادة،  والنغما�س يف غمرات  العمر،  امتداد 

يجعل الإن�سان – وهو ي�ستطيع- ميهل ويهمل حتى تنتهي به احلياة«.)2(

هذه  يف  ممثلة  ال��واح��دة  الإن�سانية  مبعنى  حتققا  احل��ج  يف  اأن  ثانيهما: 
اجلموع الب�سرية الهائلة على اختالف اأجنا�سها وتعدد األوانها من دون متييز 
اأن التفاوت يف الدرجات عند اهلل  اأحد منهم، فهم يعلمون متام العلم  بني 
يف  مبا  العليم  وهو  قلوبهم،  يف  التقوى  قدر  على  اإل  ترتتب  ل  واأنها  تعاىل، 

القلوب.    

ثم تاأتي ال�سالة اليومية لت�ساوي بني اجلميع يف العمل واحلركة والكلمة 

1-  عادل خري الدين، العامل الفكري لالإمام جعفر ال�سادق، الطبعة الأوىل، )بريوت: دار ومكتبة 
الهالل، 1993م(، �س 173–174.

2-  اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، 111.
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الفقراء  ذل��ك  يف  ي�ستوي  البع�س  بع�سها  اإىل  ال��روؤو���س  وو�سع  وامل��ح��اذاة 
وامللوك...اإلخ. ثم ياأتي ال�سيام ليعرب عن امل�ساواة التامة يف احلرمان فيلحق 
امل�ساواة  عن  ليعرب  احلج  ياأتي  واأخريا  ال�سواء.  على  باأغناهم  النا�س  اأفقر 
الكربى ونهاية الطريق وغاية احلكمة بل وغاية الغايات يف هذا الباب بحيث 

ل يوجد له نظري يف جميع الأديان وخمتلف ال�سعائر والآداب والقوانني.

التجريد  يتم  ح��ني  لأن��ه  التوحيد،  فهي  الثانية؛  القيمة  اأو  الغاية  اأم��ا 
ويت�ساوى اجلميع ي�سهل على النفو�س اأن تتقبل معاين التوحيد فتتالقى عليها 
تاأخذ منها بقدر ما تعطي ل ت�ستاأثر ول حتتكر ل حتقد ول حت�سد ل ت�سل                   
ول ت�سقى.)1( ويف ذلك حتقيق ملعنى اجلهاد: جهاد الإن�سان لالإن�سانية على 
اإطالقها واإعداده ليكون حربا على ال�سر: �سر نف�سه و�سر غريه فين�ساأ على 
العارفني  اأن بع�س  ال�سهوات. ولذلك روي  العود، وجماهدة  القوة، و�سالبة 
حج، فلما فرغ من �ساأن احلج اأحرم من النا�س ولبى مرة اأخرى!، فقيل له:     
اإىل  الوطن  من  اأول،  اأحرمُت  فقال:  هذا؟  فما  احلج،  اأي��ام  م�ست  هذا  يا 

البيت، الآن اأحرمت من البيت اإىل �ساحب البيت!)2( 

وانتظموا  يوم عرفة وقد تزيوا جميعا بزي واحد،  فمن يرى احلجيج يف 
انتظاما واحدا، واجتهوا وجهة واحدة، وحتركوا بفكرة واحدة، وتركوا الدنيا 
اأقبلوا جميعا  ثم  وحده،  اإىل اهلل  اأنف�سهم  وحملوا  وراءه��م،  متاعها  بزائف 
رائعا   منظرا  احلقيقة  يف  راأى  طاهرة،  روحانية  �سماوية  بكلمات  يلبون 
ل تظفر مبثله الدنيا اإل يف ذلك املكان، وعاين م�سهدا يكاد يقرتب من �سورة 
ولي�س  اأخريا،  وراأى  اخلال�س«!  »جي�س  بحق  ي�سمى  اأن  ميكن  الذي  اجلي�س 
واأدق  معانيه  اأ�سمى  الو�سوح يف  كل  وا�سحا  الإ�سالمي  مبداأ اجلهاد  اآخرا، 

اعتباراته.             

1-  كامل حته، القيم الدينية واملجتمع، 116-115.
2-  كتاب الق�سد اإىل اهلل، 85.
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وعند هذا احلد تقر يف نف�س احلجيج فكرة الت�سحية حتى بالأهل واملال 
العادية  احلياة  قوانني  من  يتجردون  بحيث  غالية،  اأمنية  حتقيق  �سبيل  يف 
وهذه  والع�سيان،  والف�سوق  الرفث  حترم  اإلهية  بقوانني  اإياها  م�ستبدلني 
اأ�سد حرمة  اأوق��ات احلج  اأنها يف  اإل  ال��دوام  الأم��ور واإن كانت حمرمة على 
واأكرب كبرية عند اهلل. فما اأن يلب�س احلاج مالب�س الإحرام حتى ي�سعر باأن 
الإحرام قد غري اأحواله، واأنه باإحرامه هذا يعي�س اأيام احلج يف حالة تعبدية 
ا�ستجابة لدعوة اهلل، ومن هنا تاأتي التلبية لتكون اإقرارا منه بوحدانية اخلالق 
عز وجل، وليتجدد معها الإميان باأن احلج قد ُفر�َس ليكون فر�سة لتجديد 
العهد مع اهلل �سبحانه وتعاىل، مبا اأن العبودية »جامعة لأربع خ�سال: الوفاء 

بالعهود، واحلفظ للحدود، والر�سا باملوجود، وال�سرب على املفقود«.)1(

الثقافية  املنافع  من  العديد  على  احل��ج  ي�ستمل  �سبق؛  ما  جانب  واإىل 
اأدل  ولي�س  الروحية اخللقية،  اإىل جانب منافعه  والجتماعية  والقت�سادية 
ا�سم اهلل«  »ذكر  املنافع« يف حكمة احلج على  »�سهود  تقدمي  على ذلك من 

بح�سب ما ورد يف الآية الكرمية: {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   
ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ    ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں}.)احلج: 28-27(
ففي هذه الآية اإ�سارة �سريحة على اأن احلج عمل اإن�ساين لالإن�سانية قبل اأن 
يكون عبادة من العبادات اأو ال�سعائر الدينية، فالعبادة اأداء لفري�سة فردية 
اإ�سالح  عليها  يقوم  اجتماعية  لفري�سة  اأداء  املنافع«  »�سهود  اأن  حني  على 
اأن يكون كل �سعي  اأما الطواف ففيه تذكري ب�سرورة  الإن�سانية.  اجلماعات 
مق�سودا لذات اهلل، فمن النا�س من يكون طوافه الدنيوي غري مقيد ب�سريعة 
اهلل، فيحقق من وراء طوافه هذا مع�سية اخلالق، على حني اأن الذي يقيد 
طوافه و�سعيه يف الأر�س مبا يتحقق من ورائهما من منفعة م�سروعة وطاعة 

1-  تف�سري اأبي العبا�س، 45.
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�سبحانه  للموىل  »الطاعة«  و  »العبادة«  باب  يف  هذا  طوافه  يدخل  معلومة؛ 
وتعاىل. 

ثالثا: احلج بو�ضفه جهادا.

اإىل جانب ا�ستمال فري�سة احلج على الأركان الأربعة )النطق بال�سهادة، 
»فري�سة  اأي�سا  جوهره  يف  احلج  يت�سمن  وال�سوم(؛  والزكاة،  وال�سالة، 
الأرا�سي  يف  والتجمع  بالتجرد  الإلهي  للنداء  تلبية  كونه  بحكم  اجلهاد« 
قيمة  احل��ج،  �سعرية  تت�سمنها  التي  الروحية  القيم  اأه��م  فمن  املقد�سة. 
حجه  من  الرجوع  وحتى  اإحرامه  بداية  منذ  احلاج  ي�سري  حيث  الن�سباط 
بح�سب خطة �سري حمكمة يتجلى فيها روح اجلهاد يف احلج يف �سبيل اهلل عز 
وجل، فبعد اأن يعود احلجاج من �سهل عرفات يقيمون اأثناء ذلك يف ثالثة 
اأماكن خمتلفة )هي عرفات، واملزدلفة، ومنى( بحيث يرتكون مع�سكرا نحو 

اآخر ثم ي�سريون من هذا ليقيموا خيامهم يف مكان ثالث وهكذا.

اأما رمي اجلمرات؛ في�ستمل بدوره على قيم روحية �سامية يف مقدمتها اأن 
العامود احلجري امل�ستطيل الذي ُيرمز به لل�سيطان يعد اأ�سا�سا رمزا دقيقا 
وجماهرتها  ونبذه  منه  وبراءتها  ورجمه  لل�سر  عداوتها  النف�س  فيه  تتمثل 
بعداوته اإح�سانا وعمال. كما اأن فيه حكمة اأخرى تتعلق باجلهاد الذي هو �سر 
اأ�سرار احلج، وهذه احلكمة هي اأن تلك اليد املوؤمنة التي تبا�سر عمل الرمي 
على مراأى وم�سمع من اخللق يجب اأن تكون يدا ممرنة على اأ�ساليب اإنكار 

ال�سر وقيم ال�سالل. 

ولعل ذلك هو ما ق�سده الإمام اأحمد بن قدامة املقد�سي حني قال: »اعلم 
اأن ل و�سول اإىل اهلل، �سبحانه وتعاىل، اإل بالتجرد والنفراد خلدمته، وقد 
ينفردون يف اجلبال طلًبا لالأن�س باهلل، فجعل احلج رهبانية  الرهبان  كان 
للمتذكر  تذكرة  احلج  اأفعال  من  واحد  كل  يف  اأن  واعلم   )...( الأم��ة  لهذه 
من  الآخ���رة  زاد  ال���زاد،  بتح�سيل  يتذكّر  اأن  ذل��ك:  فمن  للمعترب.  وع��ربة 
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الأعمال، وليحذر اأن تكون اأعماله فا�سدة من الرياء وال�سمعة فال ت�سحبه 
ول تنفعه، كالطعام الرطب الذي يف�سد يف اأول منازل ال�سفر، فيبقى �ساحبه 
وقت احلاجة متحرًيا، فاإذا فارق وطنه ودخل البادية و�سهد تلك العقبات، 
فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا باملوت اإىل ميقات القيامة وما بينهما من 

الأهوال. 

املُحرُم  لب�َس  اإذا  ثيابه،  من  وجترده  اإحرامه  وقت  يتذكر  اأن  ذلك:  ومن 
الدنيا،  اأه��ل  لزي  خمالف  زي  على  ربه  �سيلقى  واأن��ه  كفنه،  لب�س  الإح��راَم 

ڈ   ڈ   {ڎ   قال:  اإذ  تعاىل  اهلل  اإجابة  بتلبيته  فلي�ستح�سر  لبى  واإذ 
ُج القبول، ولَيْخ�َس عدم الإجابة، وكذلك اإذا و�سل  ژ})احلج: 27(، ولرَيْ
اإىل احلرم ينبغي اأن يرجو الأمن من العقوبة، واأن يخ�سى اأن ل يكون من اأهل 
القرب، غري اأنه ينبغي اأن يكون الرجاء غالًبا، لأن الكرم عميم، وحق الزائر 

مرعي، وذمام امل�ستجري ل ي�سيع. 

ومن ذلك: اإذا راأى البيت احلرام ا�ستح�سر عظمته يف قلبه، و�سكر اهلل 
فاإنه  به،  الطواف  ولي�ست�سعر عظمة  اإليه،  الوافدين  رتبة  تبليغه  تعاىل على 
اإىل  وي�سم  اأنه مبايع هلل على طاعته،  ا�ستالم احلجر  ويعتقد عند  �سالة، 
ذلك عزميته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق باأ�ستار الكعبة واللت�ساق 

بامللتزم جلوء املذنب اإىل �سيده، وقرب املحب.  

ومن ذلك: اإذا �سعى بني ال�سفا واملروة، ينبغي اأن ميثلها بكفتي امليزان، 
وتردده بينهما يف عر�سات القيامة، اأو تردد العبد اإىل باب دار امللك، اإظهاًرا 

خللو�س خدمته، ورجاء املالحظة بعني رحمته، وطمًعا يف ق�ساء حاجته. 

وارتفاع  اخللق،  ازدح��ام  من  فيه  ترى  مبا  فاذكر  بعرفة:  الوقوف  واأم��ا 
اأ�سواتهم واختالف لغاتهم موقف القيامة، واجتماع الأمم يف ذلك املوطن، 
واإظهار  فاإذا رميت اجلمار: فاق�سد بذلك النقياد لالأمر،  وا�ست�سفاعهم. 
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الرق والعبودية، وجمرد المتثال من غري حظ النف�س. 

واأما املدينة: فاإذا لحت لك فتذكر اأنها البلدة التي اختارها اهلل لنبيه ¤ 
و�سرع اإليها هجرته، وجعل فيها بيته، ثم مّثل يف نف�سك موا�سع اأقدام ر�سول 
زيارة  ق�سدت  ف��اإذا  و�سكينته،  خ�سوعه  وت�سور  فيها،  ت��ردده  عند   ¤ اهلل 
القرب، فاأح�سر قلبك لتعظيمه، والهيبة له، ومّثل �سورته الكرمية يف خيالك، 
وا�ستح�سر عظيم مرتبته يف قلبك، ثم �سلم عليه واعلم اأنه عامل بح�سورك 

وت�سليمك«.)1(

كّل �سعيف«.)2(  باأنه: »جهاُد  الإمام علي احلج  ي�سُف  ذاته؛  ال�سياق  ويف 
اأما احلكيم الرتمذي؛ فيقول فيه: »احلج: هو ميل اإىل مو�سع ماأمول هناك، 
رحمته، طالًبا ملعروفه، راجيا لغفرانه والنجاة من عقوبته، متعوًذا بالبقعة 

التي �سرفها على �سائر البقاع«.)3( 

والواقع اأن التلبية حتتل مكانة كربى يف �سعرية احلج بالذات؛ اإذ تعني يف 
جوهرها: ال�ستجابة هلل، بنفي ال�سريك عنه، �سبحانه، وق�سر احلمد عليه، 
لذلك؛  وتبعا  له.  �سريك  ل  وحده  اهلل،  فمن  نعمة  من  بنا  ما  باأن  والإق��رار 
ينبغي على املوؤمن اأن تكون التلبية »�سعاره الدائم، و�سنته امل�ستقرة، )يف حله 
وترحاله(، ينطق بها اإذا �سعد، وينطق بها اإذا هبط، وينطق بها اإذا ركب، 
اإنها ذكره يف كل حلظة، فت�سبح بذلك يقينا تاما«)4(  اإذا نزل:  وينطق بها 
ونورا دائما، وظال م�ساحبا، واأني�سا ذاكرا، وقلبا خا�سعا: فال يخاف اإن�سانا، 

ول ير�سى هوانا، ول ين�سر ظاملا، ول يقهر يتيما، ول ينهر �سائال...اإلخ.   

1-  ابن قدامة املقد�سي، خمت�سر منهاج القا�سدين، قدم له و�سبط ن�سه وعلق عليه وخرج اأحاديثه: 
علي ح�سن علي عبد احلميد، الطبعة الثانية، )عّمان: دار عّمار، الق�سيم: مكتبة الذهبي، 1415ه�- 

1994م(، �س 63 – 64.
2-  نهج البالغة، 34/4.

3-  الرتمذي، ال�سالة ومقا�سدها، 79.
4-  اأ�سرار العبادات يف الإ�سالم، 116.
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ولعل ذلك هو ما دفع حجة الإ�سالم لأن يوؤكد: »اأن اأول احلج الفهم، اأعني 
منه،  املانعة  العالئق  قطع  ثم  عليه،  العزم  ثم  الدين،  يف  احلج  موقع  فهم 
ثم اخلروج،  الراحلة،  ثم اكرتاء  الزاد،  �سراء  ثم  الإح��رام،  ثوب  �سراء  ثم 
البادية، ثم الإحرام من امليقات بالتلبية، ثم دخول مكة، ثم  ثم امل�سري يف 
للمتذكر،  الأمور تذكرة  الأفعال كما �سبق. ويف كل واحد من هذه  ا�ستتمام 

وعربة للمعترب، وتنبيه للمريد ال�سادق، وتعريف واإ�سارة للفطن«.)1( 
ثم يو�سح معنى هذه الأمور بالقول: »اأما الفهم: فاعلم اأنه ل و�سول اإىل 
اهلل �سبحانه وتعاىل اإل بالتن�زه عن ال�سهوات )…( والتجرد هلل �سبحانه 
يف جميع احلركات وال�سكنات )…( واأما ال�سوق: فاإمنا ينبعث بعد الفهم 
والتحقق باأن البيت بيت اهلل عز وجل، واأنه و�سع على مثال ح�سرة امللوك، 
فقا�سده قا�سد اإىل اهلل عز وجل وزائر له )...( فال�سوق اإىل لقاء اهلل عز 

وجل ي�سوقه اإىل اأ�سباب اللقاء ل حمالة.
واأما العزم: فليعلم اأنه بعزمه قا�سد اإىل مفارقة الأهل والوطن )...( واأنه 
عزم على اأمر رفيع �ساأنه خطري اأمره، واأن من طلب عظيًما خاطر بعظيم، 
ا لوجه اهلل �سبحانه بعيدا عن �سوائب الرياء وال�سمعة  وليجعل عزمه خال�سً
والتوبة اخلال�سة هلل تعاىل،  العالئق: فمعناه رد املظامل،  واأما قطع   )...(
قطع  احلج  ل�سفر  العالئق  قطعه  عند  وليتذكر   )...( املعا�سي  جملة  عن 
العالئق ل�سفر الآخرة، فاإن ذلك بني يديه على القرب، وما يقدمه من هذا 

ال�سفر طمع يف تي�سري ذلك ال�سفر.
واأما الزاد: فليطلبه من مو�سع حالل )...( واأما الراحلة: اإذا اأح�سرها 
فلي�سكر اهلل تعاىل بقلبه على ت�سخريها له)...( وليتذكر عنده املركب الذي 
يركبه اإىل دار الآخرة وهي اجلنازة التي ُيحمل عليها )...( فكيف يحتاط 
يف اأ�سباب ال�سفر امل�سكوك فيه وي�ستظهر يف زاده وراحلته ويهمل اأمر ال�سفر 

امل�ستيقن؟ 

1-  اأ�سرار احلج، 138.
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 )...( فيه  ولفه  الكفن  عنده  فليتذكر   : الإحرام  ثوب  �سراء  واأما 
اأنه فارق الأهل والوطن متوجًها اإىل  اخلروج من البلد: فليعلم عنده  م��ا  واأ
اهلل عز وجل يف �سفر ل ي�ساهي اأ�سفار الدنيا )...( واأما الإحرام والتلبية 
من امليقات: فليعلم اأن معناه اإجابة نداء اهلل عز وجل، فارج اأن تكون مقبول، 
واخ�س اأن يقال لك: ل لبيك ول �سعديك. فكن بني الرجاء واخلوف مرتددا، 
وعن حولك وقوتك متربئا، وعلى ف�سل اهلل عز وجل وكرمه متكال، فاإن وقت 

التلبية هو بداية الأمر وهي حمل اخلطر«.)1( 

ويتابع الغزايل كالمه قائال: واأما دخول مكة: فليتذكر عندها اأنه قد انتهى 
اإىل حرم اهلل تعاىل اآمنا، ولريج عنده اأن ياأمن بدخوله من عقاب اهلل عز 
اأن يح�سر عنده عظمة  فينبغي  البيت:  الب�سر على  وقوع  واأما   )...( وجل 

البيت يف القلب، ويقدر كاأنه م�ساهد لرب البيت ل�سدة تعظيمه اإياه. 

واأما الطواف بالبيت: فاعلم اأنه �سالة فاح�سر يف قلبك فيه من التعظيم 
املقربني  باملالئكة  مت�سبه  بالطواف  اأنك  واعلم  واملحبة.  والرجاء  واخلوف 
القلب  هو طواف  ال�سريف  الطواف  اأن  واعلم   )...( العر�س  احلافني حول 
بح�سرة الربوبية، واإن البيت مثال ظاهر يف عامل امللك لتلك احل�سرة التي 
ل ت�ساهد بالب�سر، وهي عامل امللكوت )...( واإىل هذه املوازنة وقعت الإ�سارة 
باأن البيت املعمور يف ال�سماوات باإزاء الكعبة، فاإن طواف املالئكة به كطواف 
الإن�س بهذا البيت )...(...، واأما ال�ستالم: فاعتقد عنده اأنك مبايع هلل عز 

وجل على طاعته.

اللتزام  يف  نيتك  فلتكن  بامللتزم:  واللت�ساق  الكعبة  باأ�ستار  التعلق  واأما 
طلب القرب حبا و�سوقا للبيت ولرب البيت، ورجاء للتح�سن عن النار، يف 
كل جزء من بدنك ل يف  البيت، )...( واأما ال�سعي بني ال�سفا واملروة يف 
فناء البيت: فاإنه ي�ساهي تردد العبد بفناء دار امللك  جائيا وذاهبا مرة بعد 

1-  امل�سدر ال�سابق، 146-138.
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اأخرى، اإظهاًرا للخلو�س يف اخلدمة، ورجاء للمالحظة بعني الرحمة )...( 
وليتذكر عند تردده بني ال�سفا واملروة تردد بني كفتي امليزان يف عر�سات 

القيامة، وليمثل ال�سفا بكفة احل�سنات واملروة بكفة ال�سيئات.

واأما الوقوف بعرفة: فاذكر مبا ترى من ازدحام اخللق وارتفاع الأ�سوات 
)...( عر�سات القيامة، واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة )...( واأما رمي 
اجلمار: فاق�سد به النقياد لالأمر اإظهاًرا للرق والعبودية، وانتها�سا ملجرد 

المتثال من غري حظ للعقل والنف�س فيه )...( 

واأما ذبح الهدي: فاعلم اأنه تقرب اإىل اهلل تعاىل بحكم المتثال، فاأكمل 
ورد  فهكذا  النار،  منه جزءا منك من  بكل جزء  يعتق اهلل  اأن  وارج  الهدي 

الوعد، فكلما كان الهدي اأكرب واأجزاوؤه اأوفر كان فداوؤك من النار اأعم. 

واأما زيارة املدينة: )...( فمثَّل يف نف�سك مواقع اأقدام ر�سول اهلل ¤ عند 
العزيزة،  اأقدامه  اإل هو مو�سع  واأنه ما من موقع قدم تطوؤه  تردداته فيها، 
فال ت�سع قدمك عليه اإل عن �سكينة ووجل، وتذكر م�سيه وتخطيه يف �سككها، 
وت�سور خ�سوعه و�سكينته يف امل�سي، وما ا�ستودع اهلل �سبحانه قلبه من عظيم 
معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعاىل، حتى قرنه بذكر نف�سه، واإحباطه عمل 

من هتك حرمته ولو برفع �سوته فوق �سوته.

واأما زيارة ر�سول اهلل ¤: فينبغي اأن تقف بني يديه )...( واعلم اأنه عامل 
�سورته  فمثِّل  و�سالتك.  �سالمك  يبلغه  واأن��ه  وزيارتك  وقيامك  بح�سورك 
الكرمية يف خيالك مو�سوعا يف اللحد باإزائك واأِح�سر عظيم رتبته يف قلبك 
فقد روي عنه ¤ »اأن اهلل تعاىل وكل بقربه ملكا يبلغه �سالم من �سلم عليه 

من اأمته«.)اأخرجه الن�سائي وابن حبان واحلاكم( 

هذا يف حق من مل يح�سر قربه، فكيف مبن فارق الوطن وقطع البوادي 
�سوقا اإىل لقائه؟ )...( ثم ائت منرب الر�سول ¤ وتوهم �سعوده املنرب، ومثل 
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يف قلبك طلعته البهية كاأنها على املنرب وقد اأحدق به املهاجرون والأن�سار 
ر�سي اهلل عنهم، وهو  ¤ يحثهم عل طاعة اهلل عز وجل بخطبته، و�سل اهلل 
عز وجل اأن ل يفرق يف القيامة بينك وبينه. فهذه وظيفة القلب يف اأعمال 

احلج«.)1(

وختاما؛ ميكن القول اإن ثمة ارتباطا وا�سحا ما بني معنى »الإفا�سة« و »في�س 
بال�ستغفار  تاأتي مقرتنة  ا�س«  النَّ اأََفا�َس  َحْيُث  »ِمْن  فالإفا�سة   ،« رحمة اهلل 
وطلب الرحمة {ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ}.)البقرة:199( 
يخاطب  وجل  عز  املوىل  وك��اأن  املعنى،  بهذا  مرتبطة  اهلل  رحمة  وفيو�سات 
فيه،  الو�سع  وا�ستفرغتم  ب��ذك��ري،  بواطنكم  عمرمت  »اإذا  بالقول:  عباده 
فارجعوا اإىل ما رجع اإليه العامل من القيام بر�سوم العبودية، وا�ستغفروا اهلل 
تعاىل عن ا�ستغالكم بغريه »اإن اهلل غفور« للمطيعنَي تق�سرَيهم يف طاعتهم، 

»رحيم« بالعا�سني، اأي يردهم برحمته اإىل بابه«.)2(  

1-  اإحياء علوم الدين، 279-278/1.
2-  تف�سري اأبي العبا�س بن عطاء، 83-73.



219

خامتة
حاولنا منذ بداية الكتاب اأن نلقي ال�سوء على اأبرز معامل منظومة القيم 
الروحية يف الإ�سالم، كما هي متجلية يف ال�سعائر والعبادات. وقد كان همنا 
الأكرب من�سرفا نحو حماولة اإبراز الآداب العميقة للتكاليف الدينية و�سول 
اإىل فهم اأعمق لغائية ال�سعائر والعبادات يف الإ�سالم. والواقع اأن ا�ستك�سافا 
اأن  نتيجة عامة مفادها:  اإىل  مبا�سرة  يقودنا  الروحية  القيم  ملنظومة  اأوليا 
عماد هذه القيم اإمنا يتج�سد يف حتقق الوازع الديني العميق يف نف�س امل�سلم 
وتاأ�سيله بحيث تقوى �سخ�سيته: ح�سيا ونف�سيا، دينيا ودنيويا، ماديا ومعنويا. 

ذلك اأن املتاأمل يف اآيات الذكر احلكيم يالحظ - ومن دون عناء يذكر- 
تنويها متناميا ب�سعبة من �سعب الإميان، ومهمة من مهمات النبوة الكرمية، 
ُبعث  التي  الأربعة  الأركان  ويذكرها كركن من  »التزكية«،  بلفظ  ُيعرّب عنها 
وتكميلها:  اأجل حتقيقها  من  عليه  وت�سليماته  اهلل  �سلوات  الأعظم  الر�سول 

{ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ}.)اجلمعة: 2(  

وكما هو وا�سح للعيان؛ فاإن هذه املهمة العظيمة تتعلق يف الأ�سا�س بتزكية 
النفو�س وتهذيبها، على النحو الذي جتلت به يف اأخالق النبي ¤ و�سحابته 
الكرام. وهي املعرب عنها اأي�سا يف ل�سان النبوة بدرجة »الإح�سان« التي تفوق 
يجب  وال�ستح�سار،  اليقني  كيفيات  ككيفية من  والإميان،  الإ�سالم  درجتي 
اأن يعمل لها العاملون، ويجد يف طلبها الطالبون، ويتناف�س فيها املتناف�سون، 
وجوهرها احلي الذي ل ميوت: »اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن لن تكن تراه 

فاإنه يراك«.

على  العبادة  مب�ستوى  هذه  »الإح�سان«  مرتبة  ترتبط  اأن  اإذن؛  غرابة  ل 
اأبهى �سوره  اأن يتحقق الإح�سان يف  وجه اخل�سو�س. ففيها بالذات يحدث 
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وم�ساحبتها  القلبية  الكيفيات  وبتفاعل  واملعامالت،  ال�سلوك  يف  بتج�سده 
لالأفعال والهيئات عند الأداء: فاإذا باأفعال القيام والركوع وال�سجود م�سبوقة 
والبتهال،  والتبتل  واخل�سوع  واخل�سوع  بالزهد  وم�سفوعة  ب��الإخ��ال���س، 
ومنتهية باإيثار الآخرة على العاجلة وال�سوق اإىل لقاء اهلل، اإىل غري ذلك من 

كيفيات قلبية واأخالق اإميانية هي من ال�سريعة مبنزلة الروح من اجل�سد.

ومع  اهلل؛  مع  وامليثاق  العهد  جتديد  اإىل  اليوم  حاجة  اأم�س  يف  اأننا  ومبا 
مبادئ  تتج�سد من خالله  الذي  الأرحب  املجال  العبادات هي  فاإن  النا�س، 
على  املطاف  نهاية  يف  الإيجابية  اآثارها  لتنعك�س  الروحية  واآدابها  التزكية 
�سلوك الإن�سان، ولتحكم عالقته مع نف�سه اأول، ومع ربه ثانيا، ومع غريه من 
النا�س ثالثا. فكما اأن الإخال�س واحلب يحييان موات الأعمال؛ فاإن التم�سك 
بالقيم الروحية تعيد الروحانية اإىل العبادات، والنور اإىل العلم، والربكة اإىل 

املال، والقبول اإىل الدعوة، والوحدة اإىل ال�سعوب واجلماعات.         

الرب:  وخ�سال  باخلري  يتم�سك  ما  ع��ادة  الإن�سان  اأن  معلوما  ك��ان  واإذا 
عنه،  دفعه  يريد  ل�سرر  اأو  ينتظره،  اآجل  لثواب  اأو  يرجوها،  عاجلة  لفائدة 
ثواب عاجل  انتظار  دون  ذاته من  بحد  الكرمي  باخللق  واإمي��ان  لإعجاب  اأو 
)مدح الآخرين( اأو اآجل )دخول اجلنة(؛ فاإن الوازع الديني ال�سادق يحقق 

ل�ساحبه كل هذه املعاين جمتمعة. 

يجلب  امل�ستقيم  اخللق  واأن  املعاملة،  الدين  باأن  دائما  يحدثه  الذي  فهو 
ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ    تعاىل:  يقول  والآخ���رة،  الدنيا  �سعادتي  ل�ساحبه 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  
ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ      ڃ     ڃ   ڃ  

ڌ    ڎ     ڎ  ڈ}.)ف�سلت: 33-30(.
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الفكر،1395ه�- 1975م(.

- حممد اأمني الكردي: تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب، خّرج اأحاديثه وحّرر 
بع�س اأحكامه وزاد بع�س اأبواب الفقه وغريه: ال�سيخ جنم الدين الكردي، 
الكردي،  الدين  جنم  حممد  له:  وقدم  عباراته  و�سرح  عليه  وعلق  حققه 

الطبعة الأوىل، )القاهرة: املكتبة الكردية، 2010م(.

تخريج  املحالة يف  الثمار  ومعه  ال�ضالة-  قــدر  تعظيم  امل��روزي:  ن�سر  بن  - حممد 
اأحاديث تعظيم ال�ضالة، خرجه وحققه: اأبو مالك كمال بن ال�سيد �سامل، 

)القاهرة: مكتبة العلم، 1421ه�- 2000م(.

- حممد عبد اهلل اخلطيب: العبادة يف الإ�ضالم، جوهرها واآفاقها، رقم 7 من �سل�سلة 
نحو النور، )القاهرة: دار التوزيع والن�سر الإ�سالمية، 1989م(.

الأعــــمــــال الـــكـــامـــلـــة، حت��ق��ي��ق وت���ق���دمي: حم��م��د ع���م���ارة، الطبعة  - حم��م��د ع��ب��ده: 
الإ�سكندرية،                           مكتبة  الإ�سكندرية:  ال�����س��روق،  دار  )ال��ق��اه��رة:  الثانية، 

1427ه�- 2006م(.

القراآن الكرمي، )القاهرة: دار  املفهر�ص لألفاظ  املعجم  الباقي:  - حممد فوؤاد عبد 
احلديث، ا1422ه�-2001م(.

الثانية،  الطبعة  البهي،  حممد  تقدمي  الإ�ــضــالم،  توجيهات  مــن  �سلتوت:  حممود   -
)القاهرة: الهيئة العامة لق�سور الثقافة، 2010م(.

ابن  فتاوى  ومن  الر�ضول  اأحاديث  الإ�ضالم من  الأخــالق يف  قراعة:  علي  - حممود 
م�سر  دار  )القاهرة:  اجلامعية،  ال��روح  �سل�سلة  من   18 احللقة  تيمية، 

للطباعة، 1964م(.

- املنذري: الرتغيب والرتهيب، حتقيق حممد ال�سيد، الطبعة الأوىل، )القاهرة: دار 
الفجر للرتاث، 1421ه�(.
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- هرني برج�سون: منبعا الأخالق والدين، �سمن: الأعمال الفل�سفية الكاملة، ترجمة: 
العامة  امل�سرية  الهيئة  )القاهرة:  الدائم،  اهلل  وعبد  الدروبي،  �سامي 

للتاأليف والن�سر، 1976م(.

- يو�سف القر�ساوي: العبادة يف الإ�ضالم، الطبعة الرابعة والع�سرون، )بريوت: موؤ�س�سة 
الر�سالة، 1413ه�- 1993م(.







1- ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط يف  ع�سر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�سري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�سياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�سريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�سكالية املنهج يف ا�ستثمار ال�سنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�س�سية( . 

د. �سعاد النا�سر) اأم �سلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�سويل. 

د. م�سطفى قطب �سانو.      

7- من ق�سايا الإ�سالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�سطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�سكالية جتديد الفقه الإ�سالمي. 

د. حممود النجريي.      

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�سالم احل�ساري. 

د. حممد كمال ح�سن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�سالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�سية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �سعر(. 

ال�ساعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�سيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �سـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�سف�ساف )جمموعة ق�س�سية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�سامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�سة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�سرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�سالمي.

د. ثــريــة اأقـ�ســــري      

20- اإ�سكالية تاأ�سيل الروؤية الإ�سالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�سطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�سلي      

22- اأ�سواء على الرواية الإ�سالمية املعا�سرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�سور التوا�سل احل�ساري بني العامل الإ�سالمي واليابان.

اأ.د. �سمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�سا�سية لل�سريعة الإ�سالمية.

د. اأحمد الري�سوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�سو�ش ال�سرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�سيل مفهوم الأدب الإ�سالمي.

د. ح�سن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�سـف  



28- بناء اقت�ساديات الأ�سرة على قيم القت�ساد الإ�سالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�سم ) ديوان �سعر(.

ال�ساعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�سريعة الإ�سالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ¤ ملهم ال�سعراء

                اأ. طالل العامر
32- نحو تربية مالية اأ�سرية را�سدة.

د. اأ�سرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�سوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �سالح      

34- الفكر املقا�سدي وتطبيقاته يف ال�سيا�سة ال�سرعية.

د. عبد الرحمن الع�سراوي      

35- ال�سنابل... )ديوان �سعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�سول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�سرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �سعر اأبي طالب يف ن�سرة النبي ¤.

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�ستنباطات ال�سرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      
41- مرافىء اليقني )ديوان �سعر(.

ال�ساعر ي�ش الفيل      

42- م�سائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�سطفى جعفر      

43- التاأ�سيل ال�سرعي للتعامل مع غري امل�سلمني.

د. م�سطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكمة )ديوان �سعري(.

ال�ساعر وحيد الده�سان      

45- اأحاديث ف�سائل �سور القراآن: درا�سة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      



46- يف ميــــــــزان الإ�ســـالم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�سلحي عند الأ�سوليني.

د. م�سطفى قرطاح      

48- درا�سات يف الأدب الإ�سالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�سالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      




