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البحث : ملخص
اإلنسان.  لبناء ا منهجً جاء الذي القرآين باخلطاب التعريف إىل البحث هيدف
الدامس.  الضاللة ظالم يف غارقا كان الذي اإلنسان سلوك قومت فالعبادة
منهجا القرآن وجعلها واالدران الرتاكامت من الكثري من العباد أفكار وخلصت

اإلنسان.  لسلوك
تبعد هي ثم ألوامره واالمتثال وتقديسه خالقه ملعرفة اإلنسان ينطلق فبالعبادة
العبودية اسم خصص فقد حياته،  يف وجدها التي والتقاليد العادات عن اخللق
رست املخلوقات. وهكذا صفات أرشف من هي الصفة هذه أن هبا، عىل باملشتغلني

األكرم بنبينا وانتهاء وعيسى بموسى ومرورا آدم ابتداءً من األنبياء حياة يف
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Abstract
The paper aims to iden�fy the Quran speech as a methodology

to build man. Here worshipping adjusts the human’s behavior which
used to be in a complete darkness to righteousness ,  saves man
from all forms of abomina�on and sets the Glorious Quran as a
way from him. Through worship, man guides himself to know his
Creator, sanc�fy Him and obey his orders. Moreover, it shields man
from tradi�ons and customs already established in his life. That
is why it is for the specialized scholars the noblest  feature of the
creatures. As such , it journeys in the life of prophets from Adam
through  Moses and Jesus to our noblest prophet.

.
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مقدمة
الرحيم الرمحن اهللا بسم

املُهداة الرمحة عىل سالمه وأزكى معبودَ سواه، وأتمّ صالته ال الذي هللا احلمد
امليامنيَ اهلُداة.. اهللا، وآله حممدٍ رسول سيّدنا

اخلاتِم، فهو النبيِّ  ي يدَ اً وعىل إهليّاً خامتِ خطاباً  الكريم القرآن جاء ..فقد وبعدُ
منهجاً  أنْ يكون إىل – احلال بطبيعة – أفىض ما البرش، وهذا إىل رسالةُ اهللا  األخرية
أسسَ  اإلنسان جيد ففيه احلياة،  نواحي وسائر الوجود،  جوانب ملختلف شامالً 
مع عالقته والوجود، وأطُر الكون مع عالقته عزّ وجلّ -، وآفاق – ربّه مع عالقته

واملجتمع.  األرسة مستو عىل نوعه أبناء مع وصالته عالقته ، وضوابط هِ نفسِ
وأخالقيةً  وعباديةً  وفكريةً  عقيديةً  – مستوياته بشتى الديني للبناء كان وقد
اإلنسان تنمية يف القرآين املنهج أولويات يف ومكانةٌ عظمى منزلةٌ كرب وسلوكيةً –
سائر تنبثق منه الذي التحتيَّ  البناءَ  يمثلّ  العبادي]  البناء [أي أنه  ذلك وتطويره؛ 
ونمط وسلوكياته وأفعاله بناءاته خمتلف تنبني وعليه اإلنسان،  حياة متظهرات

األشياء.  مع وتعاطيه تفكريه
ال ليا ومنزلةٌ عُ أولويةٌ سابقة – الديني البناء مظاهر بني العبادية - من وللرتبية

صوبَ  اإلنسان ينطلق العبادة بوساطة العقائدي؛ إذ البُعد إال األمهية يف يُضاهيها
ينظّم كيف العبد يعرف خالهلا ومن والقرب، وهبا الوصال آفاق عىل وينفتح خالقه

عبادية.  طقوسٍ وأفعال يف بربوبيته واعتقاده به إيامنه يعكس بربّه، وكيف ارتباطَه
اهللا بني العالقة حدود آثاراً تتجاوز القرآين املنظور يف العبادي بيدَ أنّ للمستو
– وسعادته اإلنسان حياة يف خمتلفة أصعدة عىل أبعادٌ ومتثّالت واإلنسان، فلها تعاىل
بعنوان البحث هذا جاء األمهية ساً هلذه املجتمع -، وتلمّ أم الفرد مستو سواءٌ عىل
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اقتضت وقد  ،(  - أنموذجاً  العبادية الرتبية – اإلنسان تنمية يف القرآين املنهج  )
القرآين )،  املنهج يف العبادة مطالب: األول ( منزلة ثالثة يف يكون أن البحث طبيعة
الثالث:  القرآين )، واملطلب املنهج يف العبادية الرتبية الثاين: ( مقتضيات واملطلب
أهمّ النتائج ترصد خامتة القرآين)، تتلومها املنهج يف اإلنسان تنمية يف العبادة ( أثر

ومراجعه.. البحث بمصادر البحث، وقائمة من املستخلصة
فهامً وبصريةً  فيه يزيدنا العزيز، وأن كتابه تدبّر يرزقنا أن وتعاىل سبحانه اهللا راجني
أوالً وآخراً.  سبحانه له وسلوكياتنا، واحلمد وأفعالنا أقوالنا يف قدوتنا يكون ووعياً، وأن

القرآين:  املنظور يف العبادة األول: منزلة املطلب

قال كام أجلها من اخللق خلق تعاىل، التي هللا واملرضية املحبوبة الغاية هي العبادة
مجيعاً،  الرسل أرسل وهبا  ،(١){ ونِ بُدُ لِيَعْ إِالَّ نْسَ  ِ اإلْ وَ نَّ  اجلِْ تُ  لَقْ خَ ا مَ {وَ تعاىل: 
هُ  ُ ريْ هٍ غَ نْ إِلَ مْ مِ كُ لَ ا اهللاَ مَ وا بُدُ مِ اعْ وْ قَ ا الَ يَ قَ هِ فَ مِ وْ قَ إِىلَ ا نُوحً نَا لْ سَ دْ أَرْ قَ تعاىل: {لَ قال
ةٍ  أُمَّ لِّ  كُ يفِ ثْنَا عَ بَ دْ  قَ لَ {وَ تعاىل:  وقال  ،(٢){ ظِيمٍ عَ مٍ  وْ يَ ابَ  ذَ عَ مْ  يْكُ لَ عَ افُ  أَخَ إِينِّ
يْهِ  لَ تْ عَ قَّ نْ حَ مْ مَ نْهُ مِ اهللاُ وَ  دَ نْ هَ مْ مَ نْهُ وتَ فَمِ الطَّاغُ تَنِبُوا اجْ اهللاَ وَ وا بُدُ أَنِ اُعْ والً سُ رَ
تَّى بَّكَ حَ بُدْ رَ اعْ تعاىل: {وَ قال كام املوت إىل الزماً لرسوله ذلك وجعل ،(٣){ ةُ لَ الَ الضَّ
العبودية بلوازم والقيام والطاعة التسليم منهج بانتهاج أمر فهذا  ،(٤){ نيُ يَقِ الْ أْتِيَكَ  يَ

اليقني(٥)،  عامل عليك وينزل املوت يدركك حتى املعصية وعن الطاعة عىل والصرب
حلظة)(٦).  هبا إخالل غري حياً من دمت ما العبادة عىل دُم اآللويس: (واملعنى ويقول

ضِ  َرْ األْ وَ اتِ  وَ امَ السَّ يفِ نْ  مَ هُ  لَ {وَ تعاىل:  فقال مالئكته،  اهللا  وصف وبالعبادة
من وكل املالئكة }(٧). فهؤالء ونَ ُ رسِ تَحْ يَسْ الَ تِهِ وَ بَادَ نْ عِ ونَ عَ ُ ربِ تَكْ سْ يَ هُ الَ نْدَ نْ عِ مَ وَ
عىص ممن البرش بني بعض بخالف سبحانه عبادته عن يفرتون ال تعاىل اهللا عند
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عصياهنم مقابل يف الطاعة نامذج نموذجاً من املجيد (هلم القرآن تعاىل، فيعرض اهللا
طاعته عىل دائبون فهم هذا اهللا، ومع إىل منهم أقرب هم وإعراضهم، نموذجاً ممن

يقرصون)(٨).  وال يفرتون وعبادته، ال
ىلَ ونَ عَ شُ مْ ينَ يَ ذِ َنِ الَّ محْ بَادُ الرَّ عِ تعاىل: {وَ بالعبودية، فقال خلقه صفوة اهللا نعت وقد

باملشتغلني العبودية اسم خص سبحانه أنّه الرازي: (واعلم نًا}(٩)، يقول وْ ضِ هَ َرْ األْ
املخلوقات)(١٠).  صفات أرشف من الصفة أنّ هذه عىل ذلك بالعبودية، فدل

الَ  قال: {قَ هبا نفسه ف وصَ وَ نطق ن مَ ل أوّ أنّ املسيح العبودية رشف ومن
أمه، ولرباءة لعيسىصار(سبباً لطهارة االنتساب هذا بْدُ اهللاِ}(١١). ولرشف عَ إِينِّ
كان اآلفات، وأيضاً ملا اخلريات، ودافعاً لكل مفتاحاً لكل الطعن، وصار عن وجوده

 ،(١٢){ كَ افِعُ رَ تعاىل: {وَ قال الرفعة، كام عاقبته كانت العبودية ذكر عيسى كالم ل أوّ
سبعني بالعمل يدعيها اجلنة، والذي إىل رفع بالقول العبودية ادعى الذي أن والنكتة

اجلنة)(١٣).  حمروماً عن يبقى كيف سنة
أحواله أكمل يف حممدبالعبودية احلبيب نعت تعاىل اهللا أن العبودية رشف ومن
وهذا ،(١٤){ يْالً هِ لَ بْدِ بِعَ  َ أَرسْ ي انَ الَّذِ بْحَ تعاىل: {سُ املعراج، فقال مقامات أعىل يف
يف العالية والدرجات السمو من إليه يصل ما إنسان، وأرقى إليه ينسب ما أرشف

الرازي:  له، يقول ا وترشيفً ا مدحً الكريمة اآلية هذه األرباب، فكانت رب حرضة
اهللا أوحى املعراج هذا يف الرفيعة واملراتب العالية الدرجات حممدإىل وصل ملا
بالعبودية)  نفسك إىل تنسبني بأن (يارب قال:  أرشفك؟ بم حممد يا إليه:  تعاىل
أرشف أنّ العبودية }(١٥). (ولوال يْالً هِ لَ بْدِ بِعَ  َ أَرسْ ي انَ الَّذِ بْحَ {سُ فيه اهللا فأنزل

املعارج)(١٦).  مقامات أعىل يف الصفة هبذه اهللا وصفه املقامات، وإالّ ملا
تقدم؛  كام اخللق جلميع عامة العبودية أنّ صفة ينصّ عىل القرآين إنّ املنظور بل
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هذا عىل حيافظ الذي هو الصفة، واإلنسان هبذه مترشفني اإلنسان بني مجيع كان لذا
عنه:  تعاىل اهللا حكى فيام الشيطان قال ملا نلحظه ما الً، وهذا أوّ وسمته الترشيف
تعاىل:  }(١٧)، قال َعِنيَ مْ أَمجْ نَّهُ يَ وِ ُغْ ألَ ضِ وَ َرْ األْ ُمْ يفِ نَنَّ هلَ يِّ ُزَ ألَ تَنِي يْ وَ أَغْ بِّ بِامَ الَ رَ {قَ
فسبحانه  .(١٨){ ينَ اوِ غَ الْ نَ  مِ كَ  بَعَ اتَّ نِ  مَ إِالَّ لْطَانٌ  مْ سُ يْهِ لَ عَ لَكَ  يْسَ  لَ بَادِي عِ {إِنَّ 
{ كَ بَعَ نِ اتَّ قوله: {مَ يف اإلنسان، وإنّ االستثناء عامة بلفظ (عبادي نعت وتعاىل
خملصني كانوا سواء تعاىل اهللا عبيد عىل سلطان إلبليس منقطع)(١٩)، فليس ال متصل

متبعاً له.  صار باختياره اتبع من خملصني، بل يكونوا مل أو
اإلنسان به يفخر مما املقدسة ومنسوباً لذاته مضافاً إليه العبودية لفظ فإطالق
ما وهو ورشفه،  االنتساب هلذا بالعزة ومتيزه النعت،  هذا معنى العارف الصالح
أكون فخراً أن يب يقول: (كفى تعاىل، إذ اهللا مع مناجاته علـييف اإلمام يوضحه
فاجعلني أردت إهلاً كام وجدتك إين رباً، اللهم يل تكون رشفاً أن يب عبداً، وكفى لك
ا اإلسالمي، وإهنّ الدين يف العبادة مكانة يوضح االنتساب أردت)(٢٠)، فهذا عبداً كام

ذلك.  تبني كام اإلنسان هبا يترشف

القرآين:  املنهج يف العبادية الرتبية الثاين: مقتضيات املطلب

مقتضيات هلا العبد، إنام أراد كيفام للرب{ واخلضوع التذلل مطلق العبادة ليست
العبادة وجوب أصل أن هبا. فكام التقيد اهللا سبحانه و تعاىل جيب رشعها عملية وتوابع
هذه أهم ولعل كذلك.  رشعاً  منصوصة وصورها تفاصيلها فإن تعاىل،  منه ع مرشّ

هي:  املقتضيات
والتحريم؛  والتحليل والنواهي األوامر ورسولهمن تعاىل اهللا رشع بام ١. االلتزام
تعاىل:  ولرسوله، لقوله له والطاعة سبحانه هللا اخلضوع مقتىض من كلّه ألنّ ذلك
}(٢١). وقوله ونِ بُدُ اعْ فَ ا أَنَ هَ إِالَّ إِلَ يْهِ أَنَّهُ الَ إِلَ ي نُوحِ ولٍ إِالَّ سُ نْ رَ بْلِكَ مِ نْ قَ مِ نَا لْ سَ أَرْ ا مَ {وَ



٨٣

-التربيةُ العباديةُ أُنموذجاً رآنيُّ في تنميةِ اإلنسانِ جُ القُ المنهَ

نْ  تَنْكِفْ عَ سْ نْ يَ مَ بُونَ وَ رَّ ةُ املُْقَ ئِكَ املَْالَ الَ هللاِِ وَ ا بْدً ونَ عَ يحُ أَنْ يَكُ تَنْكِفَ املَْسِ سْ نْ يَ تعاىل: {لَ
خلقه،  إىل ورسله اهللا ا}(٢٢)، واألنبياءعباد ِيعً يْهِ مجَ مْ إِلَ هُ ُ رشُ يَحْ ْ فَسَ ربِ تَكْ سْ يَ تِهِ وَ بَادَ عِ

االمتناع(٢٣).  طريقهموعدم من رشع بام االلتزام الناس وعىل
رِ  َمْ األْ أُويلِ وَ ولَ  سُ الرَّ وا أَطِيعُ وَ اهللاَ  وا أَطِيعُ نُوا آَمَ ينَ  ذِ الَّ َا أَهيُّ ا {يَ تعاىل:  وقال
عنه وهناكم به أمركم فيام طاعته ألزموا (أي اآللويس:  يقول  ،(٢٤){ مْ نْكُ مِ
وينهاكم به يأمركم ما كل يف إليكم أحكامه لتبليغ املبعوث { ولَ سُ الرَّ وا أَطِيعُ {وَ
بطاعة مقرتنة الرسول طاعة كانت وإن – أطيعوا – الفعل وأعاد أيضاً،...،  عنه
وإيذاناً  القرآن يف ليس ما امتثال جيب ال أنّه اعتناءً بشأنهوقطعاً لتوهم تعاىل اهللا
تكون وهبذا لكونهمعصوماً،  لغريه)(٢٥)،  يثبت مل بالطاعة لهاستقالالً  بأنّ 
أنّ الرسول عىل الدليل بقيد، وهو مقيدة برشط، وال مرشوطة غري مطلقة (إطاعته
طاعته فرض الواقعة، وإالّ كان يف اهللا حكم خيالف يشء عن ينهى بيشء، وال يأمر ال
ثمَّ تنسحب فيه)(٢٦)، ومن إالّ بعصمة ذلك يتم وال وتقدس تعاىل تناقضاً منه
ما الرسولعىل حكم الطاعة يف األمر أولو معصوم، وحكم كل إىل الطاعة هذه

فيهم.  العصمة وجود عىل دليل الطاعة هذه يف التقييد اآلية، وعدم عليه تدل
من رجال اآلية يف األمر بأويل الطباطبائي: (إنّ املراد حسني حممد السيد يقول
مع الرسول، وهذا حكم الطاعة وافرتاض العصمة يف منهم الواحد حكم األمة
اللفظ، فإنّ  من اللغة، وإرادته بحسب األمر أويل لفظ مفهوم عموم ينايف ال ذلك
املفهوم عليه ينطق الذي املصداق وإرادة يشء اللفظ من املفاهيم من مفهوم قصد

اآلية،  يف اللفظ من املراد وهو كيل عام معنى الرسول أنّ مفهوم كام وذلك آخر يشء
 .(٢٧)(حممد الرسول هو املقصود املصداق ولكن

{ مْ كُ لَ امَ أَعْ بْطِلُوا تُ الَ ولَ وَ سُ الرَّ وا أَطِيعُ اهللاَ وَ وا أَطِيعُ نُوا ينَ آَمَ ذِ الَّ َا أَهيُّ ا تعاىل: {يَ وقال
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وما الدين أحكام يف فقط متمثلة الرسولهنا أنّ طاعة إىل عاشور ابن وذهب (٢٨)

 ،ملزمة غري فطاعته الترشيع أمر يف يدخل ال مما غريه ا تعاىل، وأمّ اهللا من به يبلغ
الدين،  أحكام من وهنى به أمر ما امتثال هي هبا أمروا الرسولالتي فيقول: (فطاعة
وأدب)(٢٩).  انتصاح طاعة الرسولفيه فطاعة  أمر الترشيع داخالً حتت ليس ما ا وأمّ
فهوما فرق،  بال املوارد كل يف الرسولواجبة طاعة أنّ  الباحث وير

يٌ  حْ وَ وَ إِالَّ  * إِنْ هُ َوَ نِ اهلْ نْطِقُ عَ يَ ا مَ تعاىل: {وَ قال كام إالّ بالوحي ينطق ال دام
سبحانه،  اهللا عند من النبيهو به يتكلم ما أنّ كل عىل إطالق ى}(٣٠). وهذا يُوحَ

داللتها.  يف مطلقة فاآلية
نزل فيام سبحانه اهللا طاعة إجياب عىل اآلية (تدل إن الطباطبائي:  السيد يقول
سبحانه، وفيام اهللا عن بلغ فيام الرسول طاعة احلكم، وإجياب من ورشع الكتاب من
حتذير عىل أو الديني،  املجتمع يف املؤمنني عىل واليته حيث من األمر من يصدر

أعامهلم)(٣١).  حبط يوجب ما بفعل أعامهلم إبطال من املؤمنني
إِنَّ  اهللاَ  وا قُ اتَّ وَ وا تَهُ انْ فَ نْهُ  مْ عَ َاكُ هنَ ا مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ آَتَ ا مَ {وَ تعاىل:  وقال
النضري بني بشأن نزل قد كان وإن اآلية من اجلزء هذا }(٣٢)، إن ابِ قَ عِ يدُ الْ دِ اهللاَ شَ
الرسول سنة حجية عىل واضح املجاالت، ودليل كل يف عام حكم حمتواها أن إال
القانون قطب: (فسلطان سيد اإلسالمي، يقول الدستور يف مهمة قاعدة ، وهذه
سنة، واألمة الرسولقرآناً أو به جاء الذي الترشيع هذا من مستمد اإلسالم يف
خيالفه ما رشعت فإذا الرسول،  به جاء عام ختالف أن متلك ال معها واإلمام كلها

السلطان،  منه يستمد الذي ل األوّ السند فقد السلطان، ألنّه هذا لترشيعها يكن مل
األمة جتعل التي تلك فيها الوضعية، بام البرشية النظريات مجيع ختالف النظرية وهذه
فهو ترشعه ما تشاء، وكل ما لنفسها ع ترشِّ أن لألمة آن السلطان، بمعنى مصدر
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الرسول به جاء الذي اهللا رشع هو اإلسالم يف السلطان سلطان، فمصدر ذو
األمة عن نائب وتنفذها، واإلمام الرشيعة، وحترسها هذه عىل تقوم التي واألمة
يف الرسول أتاها عامّ ختالف أن هلا األمة، فليس حقوق تنحرص هذا هذا، ويف يف
الرسول، فاألمة أوامر خمالفة رام ملن شديد حتذير اآلية ترشيع)(٣٣). وهناية أي
املجاالت مجيع يف تعاىل هللا طاعة بطبيعتها وهي املحمدية التعاليم بإتباع ملزمة

اإلسالمية.  احلكومة مسائل أو العبادية
سبحانه له اخلضوع جانب إىل هللا العبادة ورسوله: تتضمن تعاىل اهللا ٢. حب
ِبُّونَ  نْتُمْ حتُ تعاىل: {قُلْ إِنْ كُ ولرسولهالكرام، قال له احلب لعظمته والذل

 .(٣٤){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ كُ رْ لَ فِ غْ يَ مُ اهللاُ وَ بِبْكُ ْ حيُ وينِ بِعُ اتَّ اهللاَ فَ
الوحيدة الوسيلة احلقيقة بحسب هو الذي احلب  ) الطباطبائي:  السيد يقول
ليجده حمبوبه إىل املحب جيذب بمراده، إنّام مريد وكل بمطلوبه طالب كل الرتباط
أن يبرش أن من أعظم للمحب برش النقص، وال من للمحب ما باملحبوب ويتم

دالالن)(٣٥).  ويتعاكس حبان يتالقى ذلك وعند حيبه حمبوبه
حتى أحدكم يؤمن النبي: ( ال واحلب، قال اإليامن بني الوثيق الربط هذا ويف
اخلليفة أن آخر حديث هذا أمجعني)(٣٦). ويف وماله، والناس أهله من إليه أحب أكون
كل من إيل أحب ألنت اهللا، واهللا رسول للرسول: (يا قال اخلطاب بن عمر الثاين
من إليك أحب أكون بيده، حتى نفيس النبي: ( ال، والذي نفيس)، فقال إالّ من يشء
ورسوله تعاىل اهللا حب العبادة مقتضيات من أن عىل آخر تأكيد نفسك)(٣٧)... ويف
وأهيل نفسه من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن حممد: (ال احلبيب الكرام، يقول

ذريته)(٣٨).  من إليه أحب عرتته، وذريتي من إليه أحب أهله، وعرتيت من إليه أحب
جعفر اإلمام عن النبياملروي حديث يف وآله النبي حب نلحظ وكذلك
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بذنوب جاؤوا ولو أصناف ألربعة القيامة يوم شافع (إين قال:  أنّه  ،الصادق
ذريتي أحب املضيق، ورجل عند لذريتي ماله بذل ذريتي، ورجل نرص الدنيا، رجل

رشدوا)(٣٩).  أو طردوا إذا ذريتي حوائج يف يسعى وبالقلب، ورجل باللسان
الطربي ذكر بَى}(٤٠). وقد رْ قُ الْ ةَ يفِ دَّ املَْوَ إِالَّ ا رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ أَلُ أَسْ تعاىل: {قُلْ الَ وقال
به جيء احلسنيعندما بن عيل اإلمام عن رواه ما منه نختار اآلية هذه وجوهاً لتفسري
قتلكم الذي هللا الشام، فقال: احلمد أهل من رجل دمشق، قام درج عىل (أسرياً، فأقيم
قال:  القرآن؟ أقرأت  :احلسني بن عيل له فقال الفتنة،  قربى وقطع واستأصلكم، 

{قُلْ الَ قرأت ما حم، قال آل أقرأ ومل القرآن قال: قرأت حم؟ آل نعم، قال: أقرأت
قال: نعم)(٤١).  هم؟ ألنتم قال: وأنكم بَى}؟ رْ قُ الْ ةَ يفِ دَّ املَْوَ إِالَّ ا رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ أَلُ أَسْ

القائلني عىل والرد اآلية عن الدفاع معرض يف البغوي(ت٥١٠هـ) وهو ويقول
عنه،  األذ وكف  ،النبي مودة الن مريض،  غري قول وهذا  ) منسوخة:  بأهنا

الدين )(٤٢).  فرائض من الصالح بالطاعة، والعمل اهللا إىل أقاربه، والتقرب ومودة
ال األمة جلميع القول هذا عىل واخلطاب  ) اآلية:  تفسري يف اآللويس ويقول
البيت)(٤٣)،  أهل بمودة مكلفون كلهم م فإهنّ ذلك يوهم ما ورد فقط، وإن لألنصار
العلويني فمودة أشد،  املودة طلب كان أقو القرابة جهة كانت (وكلام ويضيف 
القول عىل وهي القربى،  بعموم القول عىل العباسيني حمبة من ألزم الفاطميني
املودة تلك وآثار واالعتبارات اجلهات تفاوت أيضاً باعتبار تتفاوت قد باخلصوص
بذلك الناس من كثري هتاون القيام، وقد أتم احلقوق بأداء والقيام واالحرتام التعظيم

الشافعي:  قول أقول املسالك، وأنا هاتيك يف السلوك الرفض من عدوا حتى
رافيض(٤٤).  أين الثقالن حممد         فليشهد آل رفضاً حب كان إن

{ ورٌ كُ ورٌ شَ فُ إِنَّ اهللاَ غَ نًا سْ حُ ا هُ فِيهَ دْ لَ نَةً نَزِ سَ فْ حَ ِ رتَ قْ نْ يَ مَ اآلية: {وَ تتمة بيان ويف
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هنا احلسنة يف احلسنات، وتدخل أعظم الرسولمن آل اآللويس: ( وحب يقول
يزاد ا فإهنّ عليها الثواب احلسنة (حسناً) بمضاعفة يف فيها)، أي له دخوالً أولياً، (نزد

احلسنة)(٤٥).  حسن هبا
إيراد آله، وأوردوه حب تأكيده النبييف حديث املفرسين من مجلة أورد وقد
عىل مات ومن شهيداً، أال مات حممد آل حب عىل مات قوله: (من املسلامت، وهو
ومن تائباً، أال مات حممد آل حب عىل مات ومن مغفوراً له، أال مات حممد آل حب
حممد آل حب عىل مات ومن اإليامن، أال مؤمناً مستكمل مات حممد آل حب عىل مات
إىل يُزف حممد آل حب عىل مات ومن ونكري، أال منكر باجلنّة، ثم املوت ملك برشه
يف له فُتح حممد آل حب عىل مات ومن زوجها، أال بيت إىل العروس تزف كام اجلنة
الرمحة،  مالئكة مزار قربه اهللا جعل حممد آل حب عىل مات ومن اجلنّة، أال إىل بابان قربه
آل بغض عىل مات ومن واجلامعة، أال السنة عىل مات حممد آل حب عىل مات ومن أال
بغض عىل مات ومن اهللا، أال رمحة من عينيه: آيس بني مكتوب القيامة يوم جاء حممد

اجلنة)(٤٦).  رائحة يشم مل حممد آل بغض عىل مات ومن كافراً، أال مات حممد آل
النبي رسالة أجر – املودة هذه حممدوهي– آل مودة عىل تشدد إنام فاآلية
ا ألهنّ وذلك تعاىل،  اهللا عبادة إىل موصل املودة هذه فنفع الكريم،  القرآن بأمر
املعصومني وخلفائه اإلهليني القادة بواسطة الكريم النبي رسالة خط (استمرار
أنّ  نر االرتباط هذا أساس هي املودة ألن عائلته، ولكن من مجيعهم كانوا الذين

ذلك)(٤٧).  إىل برصاحة أشارت اآلية
أبغضاه،  أحباه، وفيام والرسولفيام تعاىل اهللا موافقة املحبة هذه تستلزم وهلذا
مْ  كُ نَاؤُ أَبْ وَ مْ  كُ اؤُ آَبَ انَ  كَ إِنْ  {قُلْ  تعاىل:  لقوله بذلك إالّ  العبودية تتحقق وال
ا هَ ادَ سَ كَ نَ  وْ ْشَ ختَ ةٌ  ارَ َ جتِ وَ ا وهَ تُمُ فْ َ اقْرتَ الٌ  وَ أَمْ وَ مْ  تُكُ ريَ شِ عَ وَ مْ  كُ اجُ وَ أَزْ وَ مْ  انُكُ وَ إِخْ وَ
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 َ أْيتِ يَ تَّى حَ وا بَّصُ َ بِيلِهِ فَرتَ سَ ادٍ يفِ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِ وَ مْ مِ يْكُ بَّ إِلَ أَحَ َا هنَ وْ ضَ اكِنُ تَرْ سَ مَ وَ
 .(٤٨){ نيَ قِ اسِ فَ مَ الْ وْ قَ الْ ي ْدِ هيَ اهللاُ الَ هِ وَ رِ اهللاُ بِأَمْ

ال العاملني عن غني تعاىل املكلفني؛ ألنّ اهللا من للعابد فائدهتا ترجع ٣. إنّ العبادة
بذلك، مثل معلّلة العبادات جاءت وقد املعرضني.  إعراض يرضه طاعة، وال تنفعه
نِيٌّ  إِنَّ اهللاَ غَ رَ فَ فَ نْ كَ مَ وَ بِيالً يْهِ سَ تَطَاعَ إِلَ نِ اسْ بَيْتِ مَ جُّ الْ النَّاسِ حِ ىلَ هللاِِ عَ تعاىل: {وَ قوله
العبادة إنّ منفعة إليها، بل الحتياجه بالعبادة يأمرهم مل سبحانه فهو (٤٩){ ِنيَ املَ عَ نِ الْ عَ
أجل من عمل الصدر: (إنّ كل باقر حممد الشهيد السيد اإلنسان(٥٠). يقول إىل عائدة
املطلق احلق له كان عباده، وملّا عن الغني هو اهللا؛ ألنّ اهللا عباد أجل من هو فإنّام اهللا
من دائامً يعادل سبيله جهة، كان إىل له حتيز وال لفئة له قرابة ال حد، وختصيص أي فوق
العمل هو اهللا اجل اهللا، ومن سبيل يف مجعاء، فالعمل اإلنسانية سبيل العملية الوجهة

ذلك)(٥١).  عىل مستمر وروحي نفيس مجيعاً، وتدريب الناس وخلري الناس أجل من
رُ  كُ أَأَشْ ينِ لِيَبْلُوَ يبِّ لِ رَ نْ فَضْ مِ ا ذَ الَ هَ {قَ  :سليامن نبيه لسان عىل تعاىل وقال
النعم }(٥٢)، فهذه يمٌ رِ نِيٌّ كَ غَ يبِّ إِنَّ رَ رَ فَ فَ نْ كَ مَ هِ وَ سِ رُ لِنَفْ كُ يَشْ إِنَّامَ رَ فَ كَ نْ شَ مَ رُ وَ فُ أَمْ أَكْ
شكر تعاىل، فإن اهللا من موقفه حتديد يف ابتالء هي اإلنسان عىل تعاىل اهللا هبا ينعم التي
النعم وجحد عىص اإلنسان، وإن إىل الشكر هذا مردود كان النعم هذه اإلنسان
عن عبارة الشكر أنّ عبادة حيسب من الناس من كان أيضاً، وإن عليه مردود فهذا
عبادة هي ذلك، بل شابه وما { يبِّ لِ رَ نْ فَضْ مِ ا ذَ {هَ عليها خيط لوحة أو لسان لقلقة
من الشريازي: (وبالرغم الشيخ احلياة، يقول هذه يف اإلنسان جوارح جلميع واسعة
بالشكر املتظاهرين قبل من { يبِّ لِ رَ نْ فَضْ مِ ا ذَ {هَ املهمة العبارة هذه كتابة أعتيد أنّه
هذه من أثر أدنى يكون أو بذلك يعتقدوا أن قصورهم (الطاغوتية) دون أبواب عىل
اإلنسان حياة جبني وعىل الباب عىل تكتب أن هو عملهم..إالّ أنّ املهم يف العبارة
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عليه، ال شكره اهللا..وأن فضل من ذلك كل أن عمله يكشف قلبه..أيضاً، وأن ويف
وجوده)(٥٣).  مجيع ويف شكراً مقروناً بالعمل فحسب، بل شكراً باللسان

قوله يف نلحظه ما قبيل من وهي باإلنسان،  أدائها يف متعلقة عموماً  فالعبادة
هذه }(٥٤)، فنفع ونَ دُ هَ مْ مْ يَ هِ سِ َنْفُ فَألِ ًا احلِ لَ صَ مِ نْ عَ مَ هُ وَ رُ فْ يْهِ كُ لَ عَ رَ فَ فَ نْ كَ تعاىل: {مَ
إالّ  يعذب أحداً إالّ بذنبه، وال يعاقب أيضاً. (وال عليه تركها ووبال لإلنسان العبادة

وطرقها.  العبادة أساليب من وضح عليه)(٥٥)، فيام احلجة قيام بعد
الرحب، كل الكون وهذا فيها نعيش التي ونية: الدنيا إرادة عن العبادة تكون ٤. أن
تعاىل هللا مستسلم كل فيها وما والسامء له، فاألرض وخيضع تعاىل اهللا بحمد يُسبح فيه ما

اهللاِ  دِينِ   َ ريْ {أَفَغَ تعاىل:  قال الوجود،  غاية فالعبادة الواحد،  املبدع هو إذ له،  خاضع
فكل ،(٥٦){ ونَ عُ جَ رْ يْهِ يُ إِلَ وَ ا هً رْ كَ وَ ا عً ضِ طَوْ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ السَّ نْ يفِ لَمَ مَ هُ أَسْ لَ ونَ وَ بْغُ يَ
قبضته سلطانه، ويف مجيعاً حتت فهي بغريها أو بمشيئتها } هللا خاضعة املوجودات

وقصد،  بإرادة مقرونة كانت إذا إالّ  عبادته عىل يثاب ال اإلنسان سبحانه، ولكن
كرهاً، فإنّه له مستسلم هللا، والكافر وقالبه بقلبه مستسلم القاسمي: ( فاملؤمن يقول

يامنع)(٥٧).  وال خيالف ال الذي العظيم والسلطان والقهر التسخري حتت
َا أَهيُّ ا تعاىل: {يَ لقوله الدين يف واسع معنى هلا املجيد القرآن يف أنّ العبادة وبام
من بد }(٥٨). فال ونَ تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ مْ لَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ ذِ الَّ مْ وَ كُ لَقَ خَ ي مُ الَّذِ بَّكُ رَ وا بُدُ النَّاسُ اعْ

وقوالً وعمالً.  كامالً نية العبادة هذه مع اإلنسان تفاعل
جيب إالّ للعبادة، وأنّ وقته لق خُ ما أنّه يعلم أن مسلم إنسان كل عىل فالواجب
يف أو املعامالت يف منه كان ما أو التعبدية الشعائر يف كان ما عبادة، سواء يف يكون أن
الفعاليات كل تتحول أن هو الوحيد الصحيح وأفعاله، ألن (السبيل سلوكياته سائر
تذهب ال تكاملية، لكي وجهة عبادة، ومتنح إىل والنية القصد ظل يف املختلفة احلياتية
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تعاىل.  اهللا إىل القرب عن بذلك بعيدة هدراً)(٥٩)، وتكون اإلنسان طاقات من طاقة أي
تُقبل أن يمكن إالّ بالنية)(٦٠)، فال عمل الرضا: (ال موسى بن عيل اإلمام قال
تعاىل، بل اهللا إىل القربة العمل قاصداً هبذا كان إالّ إذا اإلنسان عليها ويثاب األعامل
 :النبي قول يف نلحظه ما العبادي، وهذا العمل ذات من أفضل تكون إنّ النية
ساملة النية كون هو النية يف اخلريية هذه سبب عمله)(٦١)، ولعل من خري العبد (نية
العمل حتقق عدم عند ا العمل، وأمّ حتقق فرض عىل األخر والشوائب الرياء من
الذي العبادي العمل ذلك بمقدار نيته عىل اإلنسان يثيب سبحانه فإنّ اهللا العبادي
ا به، إمّ حتيط لظروف العبادية األعامل بعض ألداء يتوفق ال ربام به، ألنّ املتقي يقم مل
لتقوم الصاحلة النية دور يأيت شاكل، فهنا وما األعامل لتدخل أو اجتامعية أو زمانية

 :عيل اإلمام أدائه، قال من رم حُ ما بثواب املتقي اإلنسان العمل، وليفوز مقام
اجلنة)(٦٢)،  عباده من يشاء من الصاحلة والرسيرة النية بصدق يدخل سبحانه (إنّ اهللا
رسوله ، وحق ربه حق معرفة عىل وهو فراشه عىل منكم مات وقالأيضاً: ( من
عمله،  صالح من نو ما اهللا، واستوجب عىل أجره شهيداً ووقع بيته، مات وأهل

لسيفه)(٦٣).  أصالته مقام النية وقامت
إذن النية جتعل من األعامل املباحة أعامالً عبادية يثاب عليها اإلنسان إذا قصد من 
وراء هذا العمل القرب من اهللا تعاىل وعبادته سبحانه، وجتعل النية العمـل العبادي 
املنصوص عمالً يعاقب عليه اإلنسان من اهللا تعاىل ويبطله، ملا شاب هذا العمل من 

رياء أو نفاق وما شاكل ذلك. 
الذلة  مقام  (يف  تعاىل  هللا  اإلنسان  عبادة  تكون  أن  وشمول:  غاية  العبادة   .٥

والعبودية وتوجيه وجهه إىل مقام ربه)(٦٤)، وطريقاً إىل العبادة بمعناها الشامل. 
وهذا الشمول واخلضوع لعظمة اهللا تعاىل واستشعار إحاطته وقدرته ال يتحقق 
استشعار ناشئ عن  النهاية  بالغ حد  نوع من اخلضوع  (العبادة  العبادة؛ ألن  إالّ يف 
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القلب بعظمة املعبود مع احلب النفيس والفناء يف جالل املعبود ومجاله فناء ال يدانيه 
ا  فناء مع االعتقاد بسلطته له ال يُدرك كنهها وماهيتها، وقصار ما يعرف عنها أهنّ
من  عليه  يقدر  مما  رهبة  للمعبود  خيضع  لذلك  فهو  إدراكه،  فوق  ولكنها  به  حميطة 
العقاب، وطمعاً فيام عنده من اخلري، رغبة يف كشف الرض عنه وحباً فيام أنعم عليه من 
إحسان)(٦٥). لذلك ال بد من شمول العبادة لكل مناحي احلياة املختلفة حتى تتحقق 
العبودية الكاملة هللا تعاىل، يقول فتحي يكن(ت١٤٣١هـ): (العبادة يف اإلسالم هي 
هناية اخلضوع وقمة الشعور بعظمة املعبود وهي مدارج الصلة بني املخلوق واخلالق، 
ا ذات آثار عميقة يف التعامل مع خلق اهللا وتستوي يف ذلك أركان اإلسالم من  كام أهنّ
 صالة وصوم وزكاة وحج وسائر األعامل التي يبتغي هبا اإلنسان وجه اهللا ويتحر

رشعه ومنطق اإلسالم يقتيض أن تكون احلياة كلها عبادة وكلها طاعة)(٦٦). 
فجميع نواحي اإلنسان يف هذه احلياة الغاية منها العبادة، ويف هذه الشمولية للعبادة 
وتنوعها واملقصد من ورائها، يقول السيد الشهيد حممد باقر الصدر: ( هذا الشمول 
يف العبادة  يعرب عن اجتاه عام يف الرتبية اإلسالمية يستهدف أن يربط اإلنسان يف كل 
أعامله ونشاطاته باهللا تعاىل، وحيول كل ما يقوم به من جهد صالح إىل عبادة مهام كان 
الثابتة  العبادات  االجتاه وزعت  الثابت هلذا  إجياد األساس  حقله ونوعه، ومن أجل 
للنشاط اإلنساين، متهيداً إىل مترين اإلنسان عىل أن يسبغ روح  املختلفة  عىل احلقول 
العبادة عىل كل نشاطاته الصاحلة، وروح املسجد عىل مكان عمله يف املزرع أو املصنع 

أو املتجر أو املكتب، ما دام يعمل عمالً صاحلاً من اجل اهللا سبحانه وتعاىل)(٦٧). 
يف  حمصورة  ليست  ا  وإهنّ احلياة،  نواحي  مجيع  يعم  العبادة  يف  الشمول  وهذا 
الشعائر التعبدية املعروفة ، فكل عمل يقوم به اإلنسان اجتاه أخيه اإلنسان هو ضمن 
تُ  لَقْ ا خَ مَ غاية اخللقة والوجود يف هذه احلياة، وهذا ما نلحظه يف قوله تعاىل: {وَ



م.د. كاظم حسن جاسم الفتالوي 

٩٢

}(٦٨). يقول الرازي يف هذه العبادة: (التعظيم ألمر اهللا  ونِ بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ اإلْ نَّ وَ اجلِْ
والشفقة عىل خلق اهللا، فإن هذين النوعني مل خيل رشع منهام)(٦٩). قال ابن عاشور: 

(فهي هبذا التفسري تشمل االمتثال ألحكام الرشيعة كلها)(٧٠). 
فالعبادة ال تنحرص بالشعائر التعبدية فحسب، بل انّ جمال العبادة واسع يشمل 
مجيع حركات اإلنسان وسكناته، فليس االمتثال باملأمور عبادة فقط، بل اجتناب ما 
هنى عنه اهللا تعاىل عبادة أيضاً، فهي - العبادة – هيمنة كرب (عىل الشعور والسلوك 
العبودية  وحقيقة  اإللوهية  حلقيقة  اإلنسان  تصور  يشمل  للحياة،  كامل  منهج  يف 
وحلقيقة الصلة بني اخلالق واملخلوق)(٧١)، وهبذه املقتضيات الالزمة يف بناء العبادة، 
العبادات - مل نورد مما ذُكر من  وهي تبدو للباحث بمنزلة رشوط مشرتكة جلميع 
مقتضيات احلرص واالستقصاء-(٧٢)، فبتحقق هذه املقتضيات تتحقق غاية الوجود 
من اإلنسان اجتاه خالقه من خالل العبادة اخلالصة وعىل أساس حمبة اهللا واستشعار 
فضله ونعمته وإحسانه ورمحته، فاهللا تعاىل خلق اإلنسان ووهبه العقل وعلمه البيان 
وارتضاه خلري دين وسخر له ما يف الساموات واألرض مجيعاً، وكرمه وفضله عىل 
كثري من خلقه، ورزقه من الطيبات واستخلفه يف األرض بعد أن خلقه من طني ثم 

من ماء مهني ثم نفخ فيه من روحه فكرمه وأسجد له مالئكته. 
املطلب الثالث: أثر العبادة يف تنمية اإلنسان يف املنهج القرآين: 

إنّ أجل األعامل التعبدية التي يقوم هبا اإلنسان هو العمل عىل حتكيم رشع اهللا يف 
األرض، بحيث حيكم حياة الفرد واملجتمع والدولة. ومن هذه الرؤية الراشدة والتصور 
الواعي حلقيقة العبادة يف اإلسالم، ال يستطيع املسلم إالّ أن يكون صاحب رسالة يف 

هذه احلياة، وهذه الرسالة تتضمن يف أن يكون احلكم هللا وحده يف مجيع شؤون احلياة. 
إالّ أنّه من الرضوري أن يبتعد الفرد عن التطرف والتعصب، فاإلسالم ال يأخذ 



٩٣

-التربيةُ العباديةُ أُنموذجاً رآنيُّ في تنميةِ اإلنسانِ جُ القُ المنهَ

بأموره عىل نحو التحجر واالنغالق، بل يعطي األمور نسبة تتوازن وظروفه(٧٣). 
الدين متني فأوغلوا  إنّ هذا   :قال رسول اهللا) :الباقر يقول اإلمام حممد 
هوا عبادة اهللا إىل عباد اهللا فتكونوا كالراكب املنبتِّ الذي ال سفراً  فيه برفق وال تُكرِّ
قطع وال ظهراً أبقى)(٧٤). ويفهم من احلديث الرشيف أنّ العبادة ليست مما يأيت هبا 
اإلنسان مجلة واحدة من غري تدرج، وأنّ لكل إنسان قدراً من التفاعل بالعبادة، فال 
يمكن محله عىل االزدياد إالّ بقدر ما يعي ذلك اإلنسان من مفهوم العبادة وأهدافها 

يف الوصول إىل القرب اإلهلي. 
وبطبيعة احلال ليس املراد من السامحة عدم احلرج يف الترشيع اإلسالمي وانتفاء 

أصل املشقة، ألن املشقة نوعان: 
النوع األول: مشقة معتادة ال تعترب يف العرف مشقة، فهذه ليست مقصود الشارع 
يف  وقوعها  من  مانع  ال  إذ  مشقة،  من  خيلو  ال  عمل  أي  ألن  املكلفني؛  عن  رفعها 
التكاليف الرشعية، وال يتحقق التكليف إال بام فيه كلفة، وهي وسيلة ألداء العبادة، 

إذ ليست املشقة مقصودة لذاهتا. 
النوع الثاين: مشقة زائدة تضيق هبا الصدور وحتتاج إىل جهود كبرية قد تؤثر يف 
صحة اإلنسان، وعىل ماله وطريقة حياته، فينقطع عن كثري من األعامل التي تنفع 
الفرد واملجتمع، وهذا النوع هو الذي أراد القرآن املجيد رفعه عن اإلنسان تيسرياً 
 .(٧٥){ َ رسْ عُ الْ مُ  بِكُ يدُ  رِ يُ الَ  وَ  َ يُرسْ الْ مُ  بِكُ اهللاُ  يدُ  رِ {يُ تعاىل:  قال  عليه،  وتسهيالً  له 
العام  الصيام، (لكن أسلوهبا  الكريمة وإن كانت تدور حول موضوع  وهذه اآلية 
جيعلها قاعدة تشمل كل األحكام اإلسالمية، ويصري منها سنداً لقاعدة (ال حرج) 
املعروفة، هذه القاعدة تقول: ال تقوم قوانني عىل املشقة، وإن أد حكم إسالمي إىل 
حرج ومشقة، فإنّه يرفع مؤقتاً، ولذلك أجاز الفقهاء التيمم ملن يشق عليه الوضوء 
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والصالة جلوساً ملن يشق عليه الوقوف)(٧٦). 
يفِ  مْ  يْكُ لَ عَ لَ  عَ جَ ا  مَ وَ مْ  تَبَاكُ اجْ وَ  {هُ تعاىل:  قوله  يف  ا  أيضً احلرج  رفع  ونلحظ 
م  ج}(٧٧)، يقول السيد الطباطبائي: (امتنان منه تعاىل عىل املؤمنني بأهنّ رَ نْ حَ ينِ مِ الدِّ
إذ  عليهم  نَّ  مَ اهللا  أنّ  غري  وبحوهلم  أنفسهم  عند  من  الدين  سعادة  لينالوا  كانوا  ما 
وفقهم فاجتباهم ومجعهم للدين، ورفع عنهم كل حرج يف الدين امتناناً، سواء كان 

حرجاً يف أصل احلكم أو حرجاً طارئاً عليه اتفاقاً، فهي رشيعة سهلة سمحة)(٧٨). 
إىل  دعوة  العبادات  يف  وغريه  احلرج  رفع  من  اإلنسان  عىل  االمتنان  هذا  ويف 
الذي يكون  الظرف  العبادية، مهام كان  الصلة  نفسه وعدم قطع  الوقت  العبادة يف 
فيه اإلنسان، فعليه أداء العبادة بقدر حاله وفهمه إياها (ولـيس للعبد أن ينقطع عن 

مواله يف حـال، وال لإلنسان الضعيف أن ينقطع عن نارصه)(٧٩). 
راعى  إنّام  العباد  طاقة  حدود  عند  بالتكليف  وقف  حينام  اإلسالمي  والترشيع 
صاحلهم فلم يتجاوز هبم إىل العنت، كي ال ترتاكم آثار املشقة عىل النفس فتقعدها 

عن أداء ما كلفت به، ومن ثم تورثها البغض للتكليف. 
ونلمس السامحة يف العبادة يف جمال التدرج فيها، وذلك ملا كانت النفوس البرشية قد 
فطرت عىل معرفة احلق وقبوله غالباً، وملا كان انحرافها عن هذه املعرفة وعن هذا القبول 
النفوس  العوامل اخلارجة عنها تغشاها وتطرأ عليها، كان ال بد من هتيئة هلذه  هو من 
الً، حتى يتسنى هلا دفع الركام والنهوض من بني أنقاض عوامل الفساد ومعاول اهلدم  أوّ
التي تراكمت عليها طويالً، وهذه التهيئة للنفس البرشية رعاها القرآن الكريم، إذ جاء 
اإلسالم والناس يف إباحة واسعة، يكرهون فيه كل ما يقيد حريتهم، وحيد من شهواهتم، 
وكانت قد متكنت من نفوسهم عادات كثرية وغرائز متنوعة، ال يستطيعون التحول عنها 
دفعة واحدة، فاقتضت احلكمة اإلهلية إنزال القرآن منجامً وبحسب الوقائع واحلاجات، 
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هتيئة للنفوس كي تكون مستعدة لقبول األحكام، إذ لو كانت األحكام تأيت مجلة فجاءة 
لثقل عليهم ونفرت نفوسهم؛ لذلك وردت األحكام التكليفية شيئاً فشيئاً ليكون السابق 
من األحكام معداً للنفوس، ومهيئاً لقبول الالحق، وكانت معظم األحكام ينزل لسبب 

يقتضيه، فيكون أوقع يف النفوس وأقرب إىل االنقياد. 
ومن ذلك التدرج هو - كام ير حممد رشيد رضا- حتريم الزنا إذ مل حيرم دفعة 
التدرج يف  املتعة هو من قبيل  بالزواج املؤقت، فـ(ترشيع  واحدة، وإنّام عوض عنه 

حتريم الزنا كالتدرج يف حتريم اخلمر)(٨٠). 
حمل  املفروضة  العبادات  ترشيع  تاريخ  يف  واضحا  نلحظه  العبادات  يف  والتدرج 
ع دفعة واحدة عىل رغم من أمهيتها يف بناء اإلنسان – كام  البحث، فهذه الفرائض مل تُرشَّ
سوف يتضح -، فنجد أن مرشوعية فريضة الصالة كانت ملحوظة منذ أوائل البعثة 
ركعاهتا  عدد  يف  تدرجت  فقد  بعد،  فيام  املعروفة  بصفتها  حينئذٍ  تكن  ومل  النبوية(٨١)، 
(إذ كان الواجب بمكة ركعتني بكرة وركعتني عشياً)(٨٢)، وفريضة الصوم كانت بعد 
هد  ه إىل املدينة بسنة ومخسة أشهر(٨٣)، بل نلحظ أن هذه الفريضة – الصوم – مُ قدمِ مَ
إليها بصيام كان بمنزلة مترين وتدرج قبل فرضها، إذ كان (الصوم يف بداية الترشيع 
واجباً ختيريياً، وكان املسلمون خمريين بني الصوم والفدية، ثم نسخ هذا احلكم بعد أن 
د املسلمون عىل الصوم وأصبح واجباً عينيّاً)(٨٤)، أما فريضة الزكاة فكان فرضها يف  تعوّ

السنة الثانية من اهلجرة(٨٥)، وفريضة احلج كانت يف السنة السادسة للهجرة(٨٦). 
فالتدرج يف الترشيع رضوري يف ترسيخ األحكام التكليفية، وما يستفيده املريب يف 
هذا املجال هو العناية باألطفال يف القيام باملهام العبادية والتدرج هبم؛ إذ إن الطفولة 
ليست مرحلة  تكليف وإنام هي مرحلة إعداد وتدريب للوصول إىل مرحلة التكليف 
بكل  أخذها  من  بد  ال  التي  املهمة  األمور  هي  العبادية  النواحي   ) وأنّ البلوغ،  عند 
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طريق  من  اخلطوة  هذه  وتتم  املسلم  اإلنسان  بناء  تكملة  طريق  عىل  وجدية  اهتامم 
الوالدين واملربيني، بأن يعودوا الطفل عىل ممارسة األمور العبادية من صوم وصالة، 
وما شابه ذلك، والغاية من ذلك تعويد الطفل ومترينه عىل فعل العبادات والطاعات، 
وإن مل يدرك ما الفائدة منها، وما املنفعة املرتتبة عليها، إال أن ممارسته عىل فعلها مع 
تشجيعه عليها بحيث تصبح عادة لديه فال تصعب عليه متى كرب وشبّ أن يؤدي 

صالته، وحتى تصبح الصالة وما فيها من فائدة جزءاً من تفكريه وسلوكه)(٨٧). 
وذلك أَن إمهال سبيل التدرج مما يصعب عىل اإلنسان فيام إذا بلغ من أداء العبادات 
فتدخل يف نفسه من العادات السيئة التي يشق عليه تركها، يقول السيد حممد حسني 
الطباطبائي: ( مل يزل الناس بقرحيتهم احليوانية يميلون إىل لذائذ الشهوة فيشيع فيهم 
تناوهلا  عىل  العادات  وانعقدت  واحلقيقة،  احلق  شيوع  من  أرسع  الشهوانية  األعامل 
اهللا سبحانه رشع  ان  اإلنسانية، ولذلك  السعادة  نواميس  تركها واجلري عىل  وشق 

فيهم ما رشع من األحكام عىل سبيل التدرج، وكلفهم بالرفق واإلمهال)(٨٨). 
واحلث عىل هذا التدرج يف العبادة نلحظه يف سنة املعصوم ويف قول اإلمام جعفر 
الصادق إذ قال: (اجتهدت يف العبادة وأنا شاب فقال يل أيب: يا بني دون ما أراك 
تصنع فإن اهللا  إذا أحب عبداً ريض عنه باليسري)(٨٩)، فهذا الدرس يف التدرج حيثنا 
عليه اإلمام املعصوم إذ(عىل اإلنسان أن يراعي مراتب العبادة فال خيوض اجلاهل 
فيام خيوض فيه العامل، ويتعامل مع نفسه بالرفق واملداراة، وال حيملها فوق طاقتها 
النفسية واجلسدية وخاصة عند الشباب األحداث احلديثي العهد باملهامت، حيث ال 

ينجي فيها إال الراشد املتعلم)(٩٠). 
من  اإلسالمية  الرشيعة  انامزت  إذ  التكليف،  قلة  يف  العبادات  سامحة  ونلحظ 
غريها من الرشائع الساموية بقلة التكاليف حتى يسهل عىل األمة املكلفة االمتثال، 
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يَاءَ إِنْ  نْ أَشْ وا عَ أَلُ نُوا الَ تَسْ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ وحتى ال تقع املشقة والعنت، قال تعاىل: {يَ
ورٌ  فُ اهللاُ غَ ا وَ نْهَ ا اهللاُ عَ فَ مْ عَ كُ بْدَ لَ آَنُ تُ رْ قُ لُ الْ نَزَّ نيَ يُ ا حِ نْهَ وا عَ أَلُ إِنْ تَسْ مْ وَ كُ ؤْ مْ تَسُ كُ بْدَ لَ تُ

 .(٩١){ ينَ افِرِ َا كَ وا هبِ بَحُ مْ ثُمَّ أَصْ بْلِكُ نْ قَ مٌ مِ وْ َا قَ أَهلَ دْ سَ لِيمٌ * قَ حَ
األقوال يف سبب نزول هاتني اآليتني خمتلفة يف مصادر احلديث والتفسري، ولكن 
الذي ينسجم أكثر مع سبب نزول هاتني اآليتني ما جاء عن اإلمام عيل بن أيب طالب
بن  عكاشة  فقام   ،( احلج  عليكم  كتب  اهللا  إن   ) رسولفقال:  خطب  قال:   
حمصن وقيل رساقة بن مالك، فقال: أيف كل عام يا رسول اهللا؟ فأعرض عنه حتى 
عاد مرتني أو ثالثاً، فقال رسول اهللا: (وحيك ما يؤمنك أقول: نعم، واهللا لو قلت 
نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوين كام تركتكم، 
فإنّام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم، فإذا أمرتكم بيشء 

فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه)(٩٢). 
هكذا السامحة يف العبادة بقلة التكليف وعدم املبادرة يف السؤال، وهذا ال يعني 
يبينها  مل  التي  الدين  تكاليف  يف  السؤال  عن  اإلحجام  وإنّام  إطالقاً  السؤال  عدم 
الرسولبعد، وإالّ كان اجلواب فيه مشقة وعناء ومن ثم تتحول العبادة عن أصل 
ترشيعها وهو القرب من اهللا تعاىل إىل وبال عىل اإلنسان وكفر عند التقصري فيها، 
ومعنى اآلية (إن أفتاكم هبا وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا عىل السؤال 

عنها، وذلك نحو ما روي)(٩٣). 
التي  العبادة  منه من تكاليف  بام طلب وأمر  يعبد اهللا سبحانه  العاقل  فاإلنسان 
رشعت له، وأن يلتزم هبا من غري إفراط، وأن يعبد اهللا تعاىل من حيث هو أراد فقط، 
ويف هذا املعنى يقول اإلمام جعفر الصادق: ( أُمر إبليس بالسجود آلدم، فقال: 
يارب وعزتك إن أعفيتني من السجود آلدم ألعبدك عبادة ما عبدك احد قط مثلها، 
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قال اهللا جل جالله: إين أحب أن أطاع من حيث أريد )(٩٤)، وأن عىل اإلنسان أن 
ال يبادر بالسؤال عن العبادة ما مل يوح إىل الرسولهبا أو ينزل هبا القرآن، يقول 
الرازي: ( واعلم أن السؤال عن األشياء وبام يؤدي إىل ظهور أحوال مكتومة يكره 
أن يسكت عام ال  بالعاقل  فأوىل  تكاليف شاقة صعبة،  ترتب عليه  ظهورها، وربام 
ا السائل عن احلج، فقد كاد أن يكون ممن قال النبيفيه  تكليف عليه فيه... ، وأمّ
(إن أعظم املسلمني يف املسلمني جرماً من كان سبباً لتحريم حالل)، إذ مل يؤمن أن 

يقول يف احلج إجياب يف كل عام)(٩٥). 
وقد أشار اإلمام عيل إىل هذا املعنى يف سامحة العبادات وقلة التكاليف يف قوله: 
(إن اهللا افرتض عليكم فرائض فال تضيعوها، وحد لكم حدوداً فال تتعدوها، وهناكم 
عن أشياء فال تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ومل يدعها نسياناً فال تتكلفوها)(٩٦). 
غري  وهو  اإلنسان،  إرادة  عن  خارج  أمر  والغيب  بالغيب،  تتعلق  أمور  فهذه 
مسؤول عنه، وال نفع يعود منه عىل اإلنسان، وأنّ السؤال املطلوب ما كان فيه إهبام 
أو إهيام أراد الكشف عنه املكلف، يقول سيد قطب: (ان املعرفة يف اإلسالم إنام تطلب 
تصان  وراءه  وما  فالغيب  الواقعة...  احلاجة  هذه  حدود  ويف  واقعة  حاجة  ملواجهة 
الطاقة البرشية أن تقف يف استجالئه واستكناهه، ألن معرفته ال تواجه حاجة واقعية 
يف احلياة البرشية، وحسب القلب البرشي أن يؤمن هبذا الغيب كام وصفه العليم به، 
فأما حني يتجاوز اإليامن إىل البحث عن كنهه فإنه ال يصل إىل يشء أبداً، ألنه ليس 
مزوداً باملقدرة عىل استكناهه إال يف احلدود التي كشف اهللا عنها....فوق أنّه رضب 
يف التيه بال دليل، يؤدي إىل الضالل البعيد. وأما األحكام الرشعية فتطلب ويسأل 
عنها عند وقوع األقضية التي تتطلب هذه األحكام..وهذا هو منهج اإلسالم)(٩٧). 

ا سهلة ميرسة قليلة  وهكذا نلتمس بوضوح سامحة العبادة يف املنظور القرآين، وأهنّ
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التكاليف مرفوعة احلرج واإلرهاق مما يرسخ بناءها يف نفس اإلنسان، ويترشب هبا 
بجميع جوارحه قالباً وقلباً. 

وهذا بطبيعة احلال – وكام متت اإلشارة إليه - ال يعني أنّ اإلنسان يأيت بالعبادة 
 :كيف ما اتفق، وإنّام تكون العبادة عن بينة ومعرفة، يقول اإلمام جعفر الصادق
ن ال يعرف اهللا فإنام يعبده هكذا ضالالً)(٩٨)، ولذلك  ا مَ ن يعرف اهللا، أمّ (إنام يعبد اهللا مَ
خيطئون ويلومون املنجرفني من دون هدي وتسلح كاف يف  كان أئمة أهل البيت 
ممارسة العبادات... وهذا ما نلحظه جلياً يف قول اإلمام عيل: (أال ال خري يف عبادة 
: (سكنوا يف أنفسكم  ال فقه فيها، أال ال خري يف نسك ال ورع فيه)(٩٩)، وقال أيضاً

معرفة ما تعبدون حتى ينفعكم ما حتركون من اجلوارح بعبادة من تعرفون)(١٠٠). 
وإنّ املؤسسات املعنية إذا حرصت (عىل فهم النصوص الترشيعية يف إطار التوجيه 
القرآين استطعنا أن نضع ملجتمعاتنا كثرياً من احللول املمكنة ملشاكلها القائمة)(١٠١)، 
ا تفقد مكانتها املتميزة فيام  أما إذا انحرفت عن التثقيف هلذه العبادات املعرفية، فإهنّ
مهدي  حممد  الشيخ  يقول  تعاىل،  اهللا  سبيل  إىل  الدعوة  حتقيق  من  فيها  إليه  يرغب 
اآلصفي: (متى أخذ اخلطاب الديني مساراً غري هذا املسار فقد قيمته، ومل يعد هذا 
اخلطاب يمثل الناس ويعربّ عن طموحات الناس، وبالرضورة مل يعد الناس الذين 

يعود هلم أمر هذا اخلطاب حيرتمونه ويثقون به، ويقفون معه)(١٠٢). 
النتيجة احلتمية هلذا االنحراف عن فهم معنى العبادة الصحيح أن  وهبذا تكون 
يقع اإلنسان يف املحذور الذي نبّه عليه اإلمام عيل يف قوله: (يأيت عىل الناس زمان 
ال يبقى فيهم من القرآن إالّ رسمه، ومن اإلسالم إالّ اسمه، مساجدهم يومئذ عامرة 
من البُنى، خراب من اهلُد، سكاهنا وعامرها رشّ أهل األرض، منهم خترج الفتنة، 
وإليهم تأوي اخلطيئة، يردون من شذّ عنها فيها، ويسوقون من تأخر عنها إليها)(١٠٣). 
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اخلامتة: 
ها اكتشافات بل خالصات  تبلور من البحث املستخلصات اآلتية التي ال أعدّ

معرفية. 
يقترص -  ال  واسع،  أُفُقٍ  ذو  القرآين  املنهج  يف  ومصاديقها  العبادة  مفهوم  إنّ 

القرآن هبا لتشمل سائر أنشطة اإلنسان بحركاته  انفتح  العبادية، بل  الطقوس  عىل 
ووجوده  بكيانه  يتعلق  ما  وسائر  وجدانه،  وخواطر  هِ  نفسِ لَجات  وخَ ناته  كَ وسَ

الظاهري والباطني. 
كنتِه، -  ومُ عِه  سْ ووُ اإلنسان  طاقة  حدود  عند  بالعبادة  الكريم  القرآن  وقف 

يْن – بطبيعة احلال – ج، اللذَ نَت أو احلَرَ فال عبادةَ يف اإلسالم توقع اإلنسانَ يف العَ
ر والتململ والتثاقل والكسل يف أداء الفعل العبادي والنفور  يميالن به صوب التذمّ
منه، وهذا ما قد يوقعه يف الكره لتكاليف السامء والبغض هلا – ولو يف الّال شعور -. 

أو -  آثار ونتائج مجّة ال تنحرص يف األجر األخروي  القرآين  املنهج  للعبادة يف 
هدة التكليف الرشعي، بل إنّ هلا انعكاسات وجتليات كثرية يف تنمية  اخلروج من عُ

اإلنسان وتطويره وتكامل حياته. 
اتّضح أنّ للعبادة يف املنهج القرآين مقتضيات تنضبط هبا وتتّسق من خالهلا، - 

فهي وإن كانت نابعةً من رغبة العبد وشعوره بالعبودية إال أنه ليس له أن يعبد ربه 
كيفام يشاء أو يرشع لنفسه عبادات وطقوساً من لدنه، بل اهللا تعاىل املعبود هو الذي 

ل بترشيعها وتنظيمها عىل أكمل وجه.  تكفّ
سائر -  سلكه  يف  تندرج  كونياً  فعالً  القرآين  املنهج  يف  العبادية  املامرسة  تظهر 

خملوقاته سبحانه سواءٌ أكانوا مالئكةً أم برشاً، – مجاداتٍ أو حيواناتٍ أو نباتات -. 
واحلمد هللا رب العاملني
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اهلوامش:
١) سورة الذاريات: ٥٦.  
٢) سورة األعراف: ٥٩.  

٣) سورة النحل: ٣٦.  
٤) سورة احلجر: ٩٩.  

٥) ظ: حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن: ١٦٦/١٢.  
٦) روح املعاين: ٤٤٢/٤، وقد عالج املفرسان (اآللويس والطباطبائي) ما ذهب إليه بعضهم فيام 
يسمونه بالكشف والشهود واحلاصل عند اليقني والذي يسقط التكليف، وهو غريب يف تفسريهم 

لليقني، يف كونه هناية العبادة، وليس هناية الدنيا!.  
٧) سورة األنبياء: ١٩- ٢٠.  

٨) سيد قطب، يف ظالل القرآن: ٢٣٧٢/٤، ظ: الطربيس، جممع البيان: ٥٤/٧.  
٩) سورة الفرقان: ٦٣.  

١٠) مفاتيح الغيب: ٩٣/٢٤.  
١١) سورة مريم: ٣٠.  

١٢) سورة آل عمران: ٥٥.  
١٣) الرازي ، مفاتيح الغيب: ٢٠٣/١، وظ: اآللويس ، روح املعاين: ٥٤١/١٦.  

١٤) سورة اإلرساء: ١.  
١٥) مفاتيح الغيب: ١١٧/٢٠، وقريب من هذا املعنى: أنّ النبي ملا خري بني أن يكون عبداً نبياً 
أو ملكاً نبياً، قال: (بل أكون عبداً نبياً)، ظ: النسائي(ت٣٠٣هـ)، سنن النسائي، دار الكتب 

العلمية، بريوت: ١٧١/٤، والطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن: ١٨/١٥.  
١٦) مفاتيح الغيب: ٢٠٢/١.  

١٧) سورة احلجر: ٣٩.  
١٨) السورة نفسها: ٤٢.  

١٩) حممد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن: ١٤٣/١٢ ، وظ: الزخمرشي ، الكشاف: 
  .٥٤٢/٢

٢٠) هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد: ٢٥٥/٢٠، وبلفظ (إهلي كفى يب عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى 
يب فخراً أن تكون يل رباً، أنت كام أحب فاجعلني كام حتب). املجليس ، بحار األنوار: ٧٤ / ٤٠٠.

٢١) سورة األنبياء: ٢٥.  
٢٢) سورة النساء: ١٧٢.  
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٢٣) ظ: الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، ٣٨٣/٣.  
٢٤) سورة النساء: ٥٩.  

٢٥) روح املعاين: ٨٦/٥.  
٢٦) حممد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن: ٣٤٠/٤.  

٢٧) املصدر نفسه: ٣٥١/٤.  
٢٨) سورة حممد: ٣٣.  

٢٩) التحرير والتنوير: ١٠٧/٢٦.  
٣٠٢)سورة النجم: ٣ ، ٤.  

٣١) امليزان يف تفسري القرآن: ٣١٥/١٨.  
٣٢) سورة احلرش: ٧.  

٣٣) يف ظالل القرآن: ٣٥٢٥/٦.  
٣٤) سورة آل عمران: ٣١.  

٣٥) امليزان يف تفسري القرآن: ١٣٩/٣.  
٣٦) مسلم. صحيح مسلم: ٦٧/١.  

٣٧) البخاري ، صحيح البخاري: ٢٤٤٥/٦.  
٣٨) املتقي اهلندي (ت٩٧٥هـ) ، كنز العامل: ٤١/١ ، واملجليس ، بحار األنوار: ١٤/١٧.  

٣٩) الكليني ، الكايف: ٦٠/٤.  
  .٢٣ :٤٠) سورة الشور

٤١) الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن: ٣٢/٢٥ ، وعىل ما جر آلل النبي يف كربالء، 
يقول اآللويس: (وهللا تعاىل در السيد عمر اهليتي أحد األقارب املعارصين حيث يقول: 

    بـــــــأية آيـــــة يأتــي يزيـــد         غـــداة صحائف األعامل تتلـى
     وقام رسول رب العرش يتلو      وقد صمت مجيع اخللق (قل ال)، 

روح املعاين: ٤٥/٢٥.  
٤٢) معامل التنزيل يف التفسري والتأويل، دار الفكر، بريوت، ٢٠٠٢م، ٤٩/٥.  

٤٣) روح املعاين: ٤٥/٢٥.  
٤٤) املصدر نفسه: ٢٥ / ٤٧.  

٤٥) روح املعاين: ٤٧/٢٥.  
٤٦) ظ: الزخمرشي ، الكشاف: ٢٢٥/٤، والرازي، مفاتيح الغيب: ١٤٣/٢٧، القرطبي، اجلامع 

ألحكام القرآن، ٤٣٥/٨.  
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٤٧) نارص مكارم الشريازي ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: ٣٧٤/٢٥.  
٤٨) سورة التوبة: ٢٤.  

٤٩) سورة آل عمران: ٩٧.  
٥٠) الطربيس ، جممع البيان: ٢٦٥/٢.  

٥١) نظرة عامة يف العبادات، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط٣، ١٩٨١م: ٣٩.  
٥٢) سورة النمل: ٤٠.  

٥٣) األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: ٥٧/١٢.  
٥٤) سورة الروم: ٤٤.  

٥٥) ابن كثري ، تفسري القرآن الكريم: ١٠٠/٤ ، وظ: اآللويس ، روح املعاين: ٥٢٣/٢٤.  
٥٦) سورة آل عمران: ٨٣.  

٥٧) حماسن التأويل: ٧١٥/٢.  
٥٨) سورة البقرة: ٢١.  

٥٩) حممد تقي مصباح اليزدي، العودة إىل الذات وبناؤها من جديد، ترمجة: حممد عيل تسخريي، 
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ، املعاونية الثقافية، إيران ، ٢٠٠٩م: ص٨٩.  

٦٠)  املجليس: بحار األنوار: ٨١ /٣٧.  
٦١) املصدر نفسه: ٦٧: ٢١٠.  

٦٢) هنج البالغة: ١٢/٤.  
٦٣) املصدر نفسه: ١٣٣/٢.  

٦٤) حممد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن: ٣٣٥/١٨.  
٦٥) عفيف طبارة، روح الصالة يف اإلسالم، دار العلم للماليني، بريوت،١٩٧٩م، ص١٧، ظ: 

سعيد حو، اإلسالم، ص٥٧.  
٦٦) ماذا يعني انتامئي لإلسالم ، مؤسسة الرسالة، القاهرة ، ط٢٤، ٢٠٠٠م ، ص١٧.  

وضحه  د.   ،٢١٥/١ التأويل:  حماسن  القاسمي،  وظ:  ص٥٧،  العبادات،  يف  عامة  نظرة   (٦٧
السويدي، تنمية القيم اخلاصة بامدة الرتبية اإلسالمية لد تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر 

(أصله أطروحة دكتوراه)، دار الثقافة، دولة قطر، ١٩٨٩م، ص٧٨.  
٦٨) سورة الذاريات: ٥٦.  

٦٩) مفاتيح الغيب: ٢٠٠/٢٨.  
٧٠) التحرير والتنوير: ١٨٠/١ ، وظ: سيد قطب ، يف ظالل القرآن: ١٩٤٣/٤.  

، مؤسسة االعلمي، بريوت،  العابدين  القبانجي، رشح رسالة احلقوق لإلمام زين  ٧١) حسن 
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٢٠٠٢م، ١٤/١، ظ: حممد قطب: مفاهيم ينبغي أن تصحح ، دار الرشوق ، القاهرة، ط٨ ، ص١٧٣.  
العبادة كاحلب، وقد ساق يف ذلك  مقتضيات  والرجاء) من  (اخلوف  أنّ  ابن عاشور   ير  (٧٢
أدلة، ظ: التحرير والتنوير: ١٨٠/١، وكذلك نلحظ هذا املعنى يف غريب ما ذهب إليه ابن تيمية 
احلراين(٧٢٨هـ) يف قوله: ( من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، 
ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري )، العبودية، مطبعة املدينة، مرص، ١٩٥٨م، ص٦٢. وال 
(اخلوف والرجاء) من مقتضيات العبادة هللا تعاىل، ولو يف هذا املقام، إذ ال يُعبد  يبدو للباحث أنّ
اهللا تعاىل هبذين األمرين، فهذا خيالف املقتىض األول اخللوص – اإلخالص - يف العبادة لوجهه 
كذا  الفرض  أصيل  يقول  بأن  والرجاء،  اخلوف  بنية  تعاىل  اهللا  إىل  يتقرب  أن  يُعتقد  فال  سبحانه، 
خوفاً من اهللا، بل بالقرب واحلب إليه سبحانه، وإىل هذا املعنى املختار ذهب الرازي، ظ: مفاتيح 
والعالمة احليل(ت٧٢٦هـ)،  القرآن: ٢٦/١،  تفسري  امليزان يف  والطباطبائي:  الغيب: ٢٠٢/١، 

كتاب األلفني، مكتبة األلفني، الكويت، ١٩٨٥م، ص١٣٨.  
٧٣) ظ: حسني عىل املصطفى، فلسفة العبادة، دار اهلادي، بريوت، ٢٠٠٦م، ص١٠٨.  

٧٤) الكليني ، الكايف: ٨٧/٢.  
٧٥) سورة البقرة: ١٨٥.  

٧٦) نارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: ٣٧٢/١.  
٧٧) سورة احلج: ٧٨. وباملعنى نفسه ، تنظر: سورة النساء: ٢٨.  

٧٨) امليزان يف تفسري القرآن: ٣٥٤/١٤.  
٧٩)  نفس املصدر.  

٨٠) تفسري املنار: ١٣/٥، وير الباحث أنّ هذا التدرج ال يصح ألن آيات التحريم القاطع للزنا 
لَّ  وا كُ لِدُ اينِ فَاجْ الزَّ انِيَةُ وَ قد نزلت يف مكة قبل اهلجرة، وهو يف سورة النور ويف قوله تعاىل: {الزَّ
دْ  هَ يَشْ لْ رِ وَ َخِ مِ اآلْ يَوْ الْ نُونَ بِاهللاِ وَ مِ نْتُمْ تُؤْ ةٌ يفِ دِينِ اهللاَِّ إِنْ كُ أْفَ ِامَ رَ مْ هبِ كُ ذْ أْخُ الَ تَ ةٍ وَ لْدَ ئَةَ جَ امَ مِ نْهُ دٍ مِ احِ وَ
قوله  املدنية ويف  النساء  كان يف سـورة  املتعة  فــي زواج  واإلباحة   ،{ نِنيَ مِ املُْؤْ نَ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ ُامَ  اهبَ ذَ عَ
دِ  نْ بَعْ يْتُمْ بِهِ مِ اضَ مْ فِيامَ تَرَ يْكُ لَ نَاحَ عَ الَ جُ ةً وَ يضَ نَّ فَرِ هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ نَّ فَ نْهُ تُمْ بِهِ مِ تَعْ تَمْ امَ اسْ تعاىل: {فَ
}، للتوسعة ظ: املقداد السيوري، كنز العرفان يف فقه القرآن،  كِيامً لِيامً حَ انَ عَ إِنَّ اهللاَ كَ ةِ  يضَ رِ فَ الْ
ص٥٠٦، ورو الطربي عن شعبة عن احلكم قال: سألته عن هذه اآلية أمنسوخة هي؟ قال: 
ال، قال احلكم: قال عيل(٠): لوال أن عمر (٠) هنى عن املتعة ما زنى إال شقي)، جامع البيان عن 

تأويل القرآن، ١٩/٥.  
٨١) ظ: حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ١٩/٢.  

٨٢) البيضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، ٦٢/٤، ظ: حممد اخلرضي بك، تاريخ الترشيع 
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اإلسالمي، دار القلم، بريوت، ١٩٨٣م، ص٣٦. وكذا نستدل عىل هذا التدرج بحديث اإلمام 
جعفر الصادق املستشهد به عىل مرشوعيتها ص١٤٤.  

قم،  الزهراء،  دار  اليعقويب،  تاريخ  وهب،  بن  إسحاق  بن  أمحد  (ت٢٩٢هـ)  اليعقويب  ظ:   (٨٣
١٤٢٩هـ، ٢٨/٢.  

٨٤) نارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل، ٣٦٦/١.  
٨٥) ظ: نفس املصدر، ٣٣١/٤.  

٨٦) ظ: حممد اخلرضي بك، تاريخ الترشيع اإلسالمي، ص٤٢.  
العرصية،  النبوية،املكتبة  الرتبية  ومنهج  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الطفل  جبار،  مهدي  سهام   (٨٧

بريوت١٩٩٧م، ص٢٦٥.  
٨٨) امليزان يف تفسري القرآن: ٢٢٠/٢.  

٨٩) الكليني ، الكايف: ٨٧/٢.  
٩٠) حسن عيل املصطفى ، فلسفة العبادات: ١٠٨.  

٩١) سورة املائدة: ١٠١ ، ١٠٢.  
٩٢) الطربيس ، جممع البيان: ٣٤١/٣.  

٩٣) الزخمرشي ، الكشاف: ١٧٦/١.  
٩٤) املجليس، بحار األنوار، ٢٦٢/٢.  

٩٥) مفاتيح الغيب: ٨٨/١٢.  
٩٦) هنج البالغة ، رشح حممد عبده: ٢٤/٤ ، ظ: املجليس ، بحار األنوار: ٣٦٠/٢.  

٩٧) يف ظالل القرآن: ٩٨٧/٢.  
٩٨) الكليني ، الكايف: ١٨٠/١.  

٩٩) املصدر نفسه: ٣٦/١.  
١٠٠) املجليس ، بحار األنوار: ٦٣/٧٥.  

١٠١) د. حممد فاروق النبهان، املدخل للترشيع اإلسالمي، دار القلم، بريوت، ١٩٧٧م، ص٨٦.  
١٠٢) اخلطاب الديني: ٩.  

١٠٣) هنج البالغة ، رشح حممد عبده: ٨٨/٤. 
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املصادر و املراجع :
خري ما نبدأ به: القرآن الكريم
 شهاب الفضل  (ت١٢٧٠هـ)أبو  اآللويس 

الدين البغدادي، روح املعاين يف تفسري القرآن 
الرتاث  إحياء  دار  املثاين،  والسبع  العظيم 

العريب، بريوت، ٢٠٠٠م. 
 حممد اهللا  عبد  أبو  ٢٥٦هـ)  البخاري(ت 

صحيح  املغرية،  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن 
البخاري، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 

١٩٨١م. 
 البغوي(ت٥١٠هـ) حممد احلسني بن مسعود

التفسري والتأويل، دار  التنزيل يف  الفراء، معامل 
الفكر، بريوت، ٢٠٠٢م
 أيب الدين  نارص  (ت٧٩١هـ)  البيضاوي 

وأرسار  التنزيل  أنوار  الشريازي،  سعيد 
التأويل، مؤسسة االعلمي، بريوت، ١٩٩٠م. 

 ابن تيمية احلراين(٧٢٨هـ)، العبودية، مطبعة
املدينة، مرص، ١٩٥٨م، 
 البالغة، مؤسسة احلديد، رشح هنج  أيب  ابن 

االعلمي، بريوت، ط٢. 
 حسن القبانجي، رشح رسالة احلقوق لإلمام

زين العابدين ، مؤسسة االعلمي، بريوت، 
٢٠٠٢م
 دار العبادة،  فلسفة  املصطفى،  عىل  حسني 

اهلادي، بريوت، ٢٠٠٦م
 ،األلفني كتاب  العالمة(ت٧٢٦هـ)،  احليل 

مكتبة األلفني، الكويت، ١٩٨٥م
 دار الغيب،  مفاتيح  الدين،  فخر  الرازي 

الكتب العلمية، بريوت، ط٣، ٢٠٠٩م. 
 حممود القاسم  أيب  الزخمرشي(ت٥٣٨هـ) 

التنزيل وعيون  الكشاف عن حقائق  بن عمر، 
الرتاث  إحياء  دار  التأويل،  األقاويل يف وجوه 

العريب، بريوت، ط٢، ٢٠٠١م. 
 الرشيعة يف  الطفل  جبار،  مهدي  سهام 

النبوية،املكتبة  الرتبية  ومنهج  اإلسالمية 
العرصية، بريوت١٩٩٧م، 
 ،الرشوق دار  القرآن،  ظالل  يف  قطب،  سيد 

القاهرة، ط٣٤، ٢٠٠٤م. 
 الفضل عيل  أبو  ٥٤٨هـ)  (ت  الطربيس 

املجتبى،  دار  مكتبة  البيان،  جممع  احلسن،  بن 
النجف األرشف، ٢٠٠٩م. 
 بن حممد  جعفر  أيب  الطربي(ت٣١٠هـ) 

دار  القرآن،  تأويل  عن  البيان  جامع  جرير، 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، (دت). 

 بن حممد  جعفر  أبو  (٤٦٠هـ)  الطويس 
دار  باالعتقاد،  يتعلق  فيام  االقتصاد  احلسن، 

األضواء، بريوت، ١٩٨٦م. 
 عفيف طبارة، روح الصالة يف اإلسالم، دار

العلم للماليني، بريوت،١٩٧٩م
 انتامئي فتحي يكن(ت١٤٣١هـ)، ماذا يعني 

، ط٢٤،  القاهرة  الرسالة،  ، مؤسسة  لإلسالم 
٢٠٠٠م 
 ،الدين مجال  حممد  القاسمي(ت١٩١٤م) 

حماسن التأويل، دار الفكر، بريوت، ٢٠٠٥م. 
 الدين عامد  الفداء  أيب  (ت٧٧٤هـ)  كثري  ابن 

صبح،  دار  العظيم،  القرآن  تفسري  الدمشقي، 
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بريوت، ط٤، ٢٠٠٧م. 
 ،(ت٣٢٩هـ)يعقوب بن  حممد  الكليني 

الكايف، حتقيق: عيل اكرب الغفاري، دار الكتب 
اإلسالمية، طهران، ١٣٦٣هـ ش. 

 بحار باقر،  حممد  املجليس(ت١١١١هـ) 
األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار 
حتقيق: حممد تقي اليزدي، حممد باقر البهبودي، 

دار إحياء الرتاث العريب، ط٣، ١٩٨٣م. 
 الترشيع تاريخ  بك،  اخلرضي  حممد 

اإلسالمي، دار القلم، بريوت، ١٩٨٣م
 التحرير تفسري  عاشور،  بن  الطاهر  حممد 

والتنوير، مؤسسة التاريخ، بريوت، (دت). 
 ،العبادات يف  عامة  نظرة  الصدر،  باقر  حممد 

ط٣،  بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار 
١٩٨١م
 حممد تقي مصباح اليزدي، العودة إىل الذات

وبناؤها من جديد، ترمجة: حممد عيل تسخريي، 
املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 

، املعاونية الثقافية، إيران ، ٢٠٠٩م. 
 تفسري يف  امليزان   ، الطباطبائي  حسني  حممد 

القرآن، دار الكتاب العريب، بغداد، ٢٠٠٩م. 
 الوحي رضا(ت١٣٥٤هـ)،  رشيد  حممد 

العريب،  لإلعالم  الزهراء  دار  املحمدي، 
القاهرة، ١٩٨٨م. 
 ،حممد عبده، رشح هنج البالغة، دار الذخائر

قم، ١٤١٢هـ. 
 املدخل (الدكتور)،  النبهان  فاروق  حممد 

بريوت،  القلم،  دار  اإلسالمي،  للترشيع 
١٩٧٧م
 حممد قطب، مفاهيم ينبغي أن تصحح ، دار

الرشوق ، القاهرة، ط٨. 
 تفسري يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املنزل،  اهللا  كتاب 
بريوت، ط٢، ٢٠٠٥م. 
 دار النسائي،  سنن  النسائي(ت٣٠٣هـ)، 

الكتب العلمية، بريوت. 
 القيم تنمية  (الدكتوره)،  السويدي  وضحه 

تلميذات   لد الرتبية اإلسالمية  بامدة  اخلاصة 
أطروحة  (أصله  قطر  بدولة  اإلعدادية  املرحلة 

دكتوراه)، دار الثقافة، دولة قطر، ١٩٨٩م 
 بن إسحاق  بن  أمحد  (ت٢٩٢هـ)  اليعقويب 

قم،  الزهراء،  دار  اليعقويب،  تاريخ  وهب، 
١٤٢٩هـ. 




