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 الَقْصُد ِف الِعَباَدة: 
 مفهومو، ومثراتو، والوسائل املُعينة على ََتِْقيِقو.

 علي مها ما ساموه د.
 احملاضر بكلية الدراسات اإلسالمية

 ّتامعة األمَت سونكال نكرين فرع فطاين )اتيالند(.
 البحث:ملخص 

 القصد يف العبادة: مفهومو، كٙتراتو، كالتطبيقات ادلعينة على ٖتقيقو. عنوان البحث:
حيتوم البحث على مقدمة، كثالثة مباحث: ادلبحث األكؿ: مفهـو القصد يف العبادة، كادلبحث الثاين: 

عبادة، كأخَتا ٙترات القصد يف العبادة، كادلبحث الثالث: التطبيقات ادلعينة على ٖتقيق القصد يف ال
 اخلا٘تة كتشتمل على النتائج كالتوصيات.

 نتائج البحث:
أف القصد يف العبادة يعٍت التوسط عند أداء العبادة بعدـ التقصَت يف ادلأمورات كترؾ ادلنهيات، مع -1 

 ٕتٌنب ٖتميل النفس ما ال تطيقو من نوافل العبادات.
على الوجو ادلطلوب، كمن تلك  ق العبودية هلل للقصد يف العبادة ٙترات تعُت ادلسلم على ٖتقي -2

الثمرات: ادلداكمة على العمل، كحصوؿ األجر الكثَت، كالتوازف كالشمولية، كحصوؿ الطمأنينة عند أداء 
 العبادة، كعدـ ادللل كالسآمة كالبعد عن الغلو.

، كمن تلك السبل: مراعاة  ىناؾ ٙتة كسائل تعُت ادلسلم على ٖتقيق القصد يف عبادتو لربو -3
الًتتيب كتقدمي األكليات يف العبادة، ك األخذ ابلرخص كالتخفيفات الشرعية كالًتكحيات ادلباحة، 

 كمراعاة التدرج يف القلة كالكثرة عند أداء النوافل من العبادات.
 كمن التوصيات:

 لربو .إجراء دراسة متعمقة حوؿ أعماؿ القلوب كأثرىا يف تقومي عبادة ادلسلم  -1
 إجراء دراسة متعمقة حوؿ فقو أكليات العبادة على ضوء السنة النبوية . -2

 الكلمات األساسية يف البحث:
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 القصد، العبادة، الوسطية، الغلو، الًتكيح، التدرج، ادلداكمة على الطاعة، التوازف.
The research aims to explain the moderation (al-wasatiyyah) in 

worshiping Allah S.W.T without negligence in respect to orders 
and avoiding of prohibitions, also without burdening of psyche 
which it could not bear from the recommended worships, with 

some clarification about its benefits to the Muslim and the way in 
which are to be applied for the achievement of moderation. 

Key word: the attention, the worshiping, the moderation, the 
immoderation, the recreation, the gradation, the Persistence of 

obedience, the balancing  

 
 املقدمة

 ، أما بعد :احلمد هلل كحده، كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده
نَس ِإَّلَّ خلق اخلىٍلق لعبادتو، كامتثاؿ أكامره؛ قاؿ تعاذل فإف هللا  :}َوَماَخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

 [.56]سورة الذارايت: لِيَ ْعُبُدوِن{
َوَلَقْد كأرسل إليهم الرسل، كأنزؿ عليهم الكتب؛ ليبيٌنوا ذلم الطريقة الصحيحة للعبودية؛ قاؿ تعاذل : }

[ كقاؿ سبحانو 36] سورة النحل:  َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت{ ِف ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوَّلً َأِن اْعُبُدوْا اللَّ بَ َعثْ َنا 
 [.25]سورة األنبياء:  َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو ََّل ِإََلَِإَّلَّ َأََن فَاْعُبُدوِن{ :}كىمىا 

الطريق الصحيح يف عبادتو، كدل يهتد هبدم الرسل، كٔتا أنزؿ هللا من الكتب، كعىبىد هللا  فمن ضلَّ عن
على ىواه، كما زيٌنتو لو الشياطُت، كابتدع يف الدين، كأحدث يف العبادة؛ فقد توٌعده هللا ابلفتنة 

َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأمْ :-تعاذل -كالعذاب األليم، قاؿ هللا رِِىَأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
 [ .  63]النور : َعَذاٌب أَلِيٌم {
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دل يراعوا يف عباداهتم اذلدم النبوم، كدل يعملوا ٔتا يف الكتب  -إال من رحم هللا –كىناؾ الكثَت من الناس
بدكا هللا على جهل ادلنػزَّلة على الرسل، كحادكا عن الصراط ادلستقيم، كيف مقدمتهم النصارل الذين ع

َراَط املُسَتِقيَم }كضالؿ؛ قاؿ تعاذل :  { ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمتَ َعَليِهْم َغًِن املَغُضوِب 6}اىِدنَ    االصِّ
 [.7-6] سورة الفاٖتة:َعَليِهْمَوَّلَ الضَّالٌَِّن{

ل فقدكا العلم، كذلذا اليهود فقدكا العمل، كالنصار » يف تفسَته ذلذه اآلية :  -رٛتو هللا -قاؿ ابن كثَت
الغضب لليهود، كالضالؿ للنصارل؛ ألف من علم كترؾ استحق الغضب خالؼ من دل يعلم، كالنصارل 
دلا كانوا قاصدين شيئان لكنهم ال يهتدكف إذل طريقو؛ ألهنم دل أيتوا األمر من اببو، كىو اتباع احلق، ضلوا، 

 .(1)«ككل من اليهود كالنصارل ضاؿ مغضوب عليو
وانب اإلحداث يف العبادة: ادلبالغة كعدـ االقتصاد فيها؛ ٔتا يؤدم إذل التقصَت كعدـ االستمرار كمن ج

َناَىا َعَلْيِهْم ِإَّلَّ ابِْتَغاء ِرْضَواِن اللَِّ َفَما }َوَرْىَبانِيَّةً عليها؛ قاؿ تعاذل:  َرَعْوَىا َحقَّ  ابْ َتَدُعوَىا َما َكتَ ب ْ
لىغيوا يف العبادة، كقصركا يف أداء حقها من جهتُت: من جهة ابتداعهم  :[.أم 27]احلديد: رَِعايَِتَها{  ابى

 .(2)يف الدين، كمن جهة عدـ التزامهم ٔتا فرضوه على أنفسهم
 على االقتصاد يف العبادة كالتوسط فيها؛ ٔتا يعُت ادلسلم على ادلداكمة عليها، يقوؿ  كلذا حثت السنة

ُقوَن، فَِإّن هللَا َّلَ مَيَّل َحّّت متَّلوا ايَ أي َُّها النَّاُس َعَلْيُكمْ : ))  .أم ما تطيقوف (3)...((ِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطي ْ
 .(4)الدكاـ عليو بال ضرر كال مشٌقة . كيف احلديث حٌث على االقتصاد يف العبادة، كاجتناب التعٌمق

غلبو، فسددوا  إن ىذا الدين ُيْسر، ولن يشادَّ الدين أحد إَّل: ))  كيف حديث آخر يقوؿ 
أم: استعينوا على الطاعة  (3)(((2)وشيء من الدْلة(1)والروحة(5)وقاربوا وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة

                                                 

 (.1/28( تفسَت القرآف العظيم، البن كثَت )1)

 (.843ادلناف يف تفسَت كالـ الرٛتن ، للسعدم )ص( تيسَت الكرمي 2)

 ( . 782( ركاه مسلم يف صحيحو برقم ) 3)

 ( . 73/  6( ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، للنوكم ) 4)

 (.  650( الغيٍدكة : السَت أكؿ النهار . ينظر : النهاية يف غريب احلديث كاألثر، البن األثَت ) ص5)
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يف كقت نشاطكم، كفراغ قلوبكم، ْتيث تستلذكف العبادة كال تسأموف، كما أف ادلسافر احلاذؽ يسَت يف 
 . (4)ىذه األكقات، كيسًتيح ىو كدابتو يف غَتىا، فػىيىًصل ادلقصود بغَت تعب

 ل ادلعينة على ٖتقيقو.كمن ىنا كقع اختيارم ذلذا ادلوضوع؛لبياف مفهـو القصد يف العبادة، كالسب
 أمهية البحث :

 تتضح أمهية الدراسة فياألمور اآلتية:
 -لو عالقة أبشرؼ غاايت ادلسلم كأمسى أىدافو، أال كىو ٖتقيق العبودية هلل أف البحث -1

-  :نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوِن{على مراد الشرع؛ قاؿ تعاذل ]سورة :}َوَماَخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
 [.56الذارايت: 

إسهاـ الدراسة يف ٖتقيق ماىية التوازف كالشمولية يف حياة ادلسلم مع ربو؛ ٔتا يثمر العبودية  -2
 الكاملة هلل سبحانو كتعاذل.

إبراز جانب من جوانب خصائص الدين اإلسالمي كمساتو ادلميزة ، أال كىو خاصية الوسطية  -3
جعل هللا »[أم: 143] البقرة: َوَسطًا{ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّةً يف اإلسالـ ؛ قاؿ تعاذل :}

ىذه األمة كسطان يف كل أمور الدين ... كسطان يف الشريعة ال تشديدات اليهود كآصارىم، 
 .(5) «كال هتاكف النصارل

 مشكلة البحث وتساؤَّلتو:

                                                                                                                         

 ( .  379 آخر النهار . ينظر: ادلرجع السابق )ص( الركاح : السَت1)

 ( .  311( الدجلة : السَت أكؿ الليل . ينظر: ادلرجع السابق ص2)

 ( . 39( ركاه البخارم يف صحيحو ب برقم )3)
 (.76رايض الصاحلُت، للنوكم )(4)

 ( .70( تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالـ ادلناف، للسعدم )ص5)
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من  تعد مشكلة عدـ تطبيق بعض الناس بفقو االقتصاد يف العبادة؛ جلهلهم ابلوسائل ادلعينة على تطبيقو
ادلشكالت اليت تتطلب من الباحثُت ادلسامهة ابلكتابة فيها لتوضيح معادلو، مع بياف التطبيقات ادلعينة 

 على ٖتقيق ذلك؛ كلذا جاء البحث ليجيب على التساؤالت اآلتية :
 ما مفهـو القصد يف العبادة ؟ كما ٙتراتو؟ كما التطبيقات ادلعينة على ٖتقيق ذلك؟

 أىداف البحث:
 البحث إذل :يهدؼ 

 بياف مفهـو القصد يف العبادة. -1
 توضيح ٙترات القصد يف العبادة كأثرىا يف تقومي عبادة ادلسلم لربو. -2
 بياف التطبيقات اليت تعُت ادلسلم على ٖتقيق القصد يف العبادة. -3

 حدود البحث:
 يًتكز البحث حوؿ مفهـو القصد كٙتراتو كالتطبيقات ادلعينة على ٖتقيقو.

 بقة:الدراسة السا
من خالؿ اطالع الباحث على مراكز البحث العلمي، كشبكة اإلنًتنت؛دل يعثر الباحث على دراسة 
تفصيلية مباشرة تتناكؿ القصد يف العبادة بشيء من التفصيل، إال أف ىناكدراسة ذلا صلة غَت مباشرة 

 «قواعد وتطبيقاتاملفاضلة ِف العبادات »ابدلوضوع، كىي: دراسة سليماف بن دمحم النجراف، بعنواف 
رسالة ماجستَت مقدمة إذل قسم الدراسات ادلسائية بكلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ّتامعة أـ 

 ىػ.1425القرل عاـ 
احتوت الدراسة على ستة فصوؿ، ٖتدث الباحث يف الفصل األكؿ عن مفهـو ادلفاضلة كأسباهبا 

ضلة يف النية، كيف الفصل الثالث بٌُت قواعد كدرجاهتا، أما الفصل الثاين فقد ٖتدث عن قواعد ادلفا
، كيف الفصل الرابع فٌصل عن قواعد ادلفاضلة ادلتعلقة ابحلكم الشرعي، كيف ادلفاضلة يف متابعة النيب 

الفصل اخلامس ٖتدث عن األزمنة كاألماكن الفاضلة كالقواعد ادلتعلقة هبا، كأما الفصل األخَت فهو 
 طهارة كالصالة.دراسة تطبيقية على كتايٍب ال

كقد تطرقت ىذه الدراسة يف ادلبحث الرابع من الفصل الثالث عن قاعدة االقتصاد يف العبادة كبٌُت 
 مفهومو، مع ذكر بعض التطبيقات الفقهية على القاعدة.
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كعليو فإف الدراسة السابقة دل تتطرؽ إذل ٙترات القصد يف العبادة كأثر ذلك يف تقومي عبادة ادلسلم لربو، 
 ذا دل تتطرؽ إذل التطبيقات ادلعينة على ٖتقيق القصد يف العبادة.كك
 

 خطة البحث:
 تشتمل اخلطة على :

 ادلقدمة. -
 ادلبحث األكؿ: مفهـو القصد يف العبادة. -
 ادلبحث الثاين: ٙترات القصد يف العبادة.-
 ادلبحث الثالث: التطبيقات ادلعينة على ٖتقيق القصد يف العبادة.-
 اخلا٘تة.-

 البحث :منهج 
نظران ألف البحث سيعاجل موضوع القصد يف العبادة مع بياف التطبيقات ادلعينة على ٖتقيقو؛ فإنو يتطلب 

 استخداـ ادلناىج التالية :
ادلنهج االستقرائي، كيفيد ىذا ادلنهج يف استقراء ادلصادر كادلراجع ادلتعلقة ابلبحث، كزلاكلة  -1

 .االستفادة منها يف تدعيم موضوعات البحث 
 ادلنهج الوصفي، كيعتمد ىذا ادلنهج يف كصف كتفسَت ما يتعلق ٔتوضوع القصد يف العبادة. -2
ادلنهج االستنباطي، كيستخدـ ىذا ادلنهج يف استنباط األدلة الشرعية كأقواؿ العلماء اليت تعاجل  -3

 ادلوضوع .
النقوالت، كعمل ثبت ابإلضافة إذل لواـز ادلنهج العلمي من: عزك اآلايت، كٗتريج األحاديث، كتوثيق 

 ادلصادر، كفهرس ادلوضوعات .
كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم.
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 املبحث األول : مفهوم القصد ِف العبادة
من ادلناسب قبل اخلوض يف ادلباحث ادلتعلقة ابلقصد يف العبادة احلديثي عن مفهومو يف اللغة 

 اسبان للموضوعات الالحقة .كاالصطالح ليتضح معادلو، كليكوف مدخالن من
 أوَّل : الَقْصد ِف اللغة:

، منها   : (1)أييت القصد يف اللغة يف عدة معافو
 خالؼ اإلفراط.-3االستقامة . -2إتياف الشيء .  -1

، فادلسلم ادلقتصد أييت عبادتو على كجو مستقيم «القصد يف العبادة»كىذه ادلعاين ذلا صلة ٔتصطلح 
 بعيدوعن اإلفراط كالتفريط.

 اثنياً : العبادة ِف اللغة واَّلصطالح.
 :(2)تطلق العبادة يف اللغة على ادلعاين اآلتيةالعبادة ِف اللغة :  -أ
 االنقياد كاخلضوع. -3غاية التذلل.  -2الطاعة .   -1

كىذا يعٍت أف من معاين العبادة: التذلل، كالطاعة، كاالنقياد، كاخلضوع، كىذه ادلعاين ذلا صلة ابجلوانب 
قة بعبادة ادلسلم لربو، فالتذلل كاخلضوع كالطاعة كاالنقياد من األعماؿ التعبدية، كىي ال تصرؼ ادلتعل

 ابلشكل ادلطلق إال هلل عز كجل.
 العبادة ِف اَّلصطالح : -ب

 :  (3)تطلق العبادة يف االصطالح على شيئُت
 بفعل أكامره كاجتناب نواىيو؛ زلبةن كتعظيمان .  --التعبد، أم: التذلل هلل  اْلطالق األول:

 .(1)«ًفٍعل ادلكلف على خالؼ ىول تعظيمان لربو»كنظران ذلذا اإلطالؽ عٌرؼ بعض العلماء العبادة أبهنا:

                                                 

(، كالقاموس احمليط، لفَتكز أابدم 33/379(، كلساف العرب، البن منظور )3/93، البن فارس )اللغة( ينظر : معجم مقاييس 1)
 (.03-9/03(، كاتج العركس ، للزبيدم )3/339-333)

نَت ، (، كادلصباح ادل 099(،كادلفردات يف غريب القرآف، لألصفهاين ) ص9/330للجوىرم )   للجوىرم( ينظر: الصحاح 2)
 ( . 089للفيومي ) ص 

 (.33-3/33على كتاب التوحيد، البن عثيمُت ) ادلفيد( ينظر : القوؿ 3)
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 ادلتعبَّد بو، كالصالة كالزكاة كغَتىا من العبادات . اْلطالق الثاين : 
اسم جامع لكٌل ما حيٌبو هللا كيرضاه من »ة العبادة أبهنا كعٍْب ىذا اإلطالؽ عٌرؼ شيخ اإلسالـ ابن تيمي

 .( 2)«األقواؿ كاألفعاؿ الظٌاىرةكالباطنة
كادلتأمل يف تعريف شيخ اإلسالـ ابن تيمية يٌتضح لو مشولية العبادة كسعة جوانبها؛ إذ العبادةتتناكؿ 

ما زاد على الفرائض من أنواع الواجبات كالٌصالة كالٌصياـ كالزٌكاة كاحلٌج كغَتىا... كما أنو يشمل 
الٌنوافل؛ كتالكة القرآف كالٌدعاء كاالستغفار كالٌصدقات كغَتىا... كأيضا يشمل ادلعامالت كالٌسلوؾ كْبٌ 
الوالدين كصلة األرحاـ كاإلحساف لليتيم... إضافة إذل ذلك كٌلو فإنٌو يتناكؿ ٚتيع األمور ادلباحة؛ كالٌنـو 

ئوف الٌدنيا إذا أتٌسست على نية خالصة هلل، كقصدو مشركع، بل مفهـو كاألكل كالٌشرب كغَتىا من ش
العبادة يشمل حياة اإلنساف كشئونو كٌلها؛ قاؿ تعاذل: }قيٍل ًإفَّ صىالىيت كىنيسيًكي كىزلىٍيىامى كىشلىىايت لًٌلًهرىبًٌ 

 [ .  162اٍلعىالىًمُتى{ ]األنعاـ: 
عائر التعبدية ادلعركفة من صالة كزكاة...كيظٌن أهٌنا رلٌرد كهبذا يتبٌُت خطأ من حيصر العبادات على الش

 إقامة الٌشعائر ادلعركفة دكف غَتىا؛ فالعبادة تتناكؿ ألواف الٌنشاط اإلنساين بضركبو ادلختلفة.
 . (3)كاجلدير ابلذكر أف بعض العلماء عٌرؼ العبادة أبهنا: عبارة عما جيمع كماؿ احملبة كاخلضوع كاخلوؼ

كديكن تعليل ذلك: أف العبادة قائمة على أصلُت عظيمُت، كمها غاية اخلضوع كالذؿ ككماذلما ، كغاية 
 احلب ككمالو، فيكونوا قد عرٌفوا الشيء ببعض أفراده؛ إظهاران ألمهيتها كمكانتها . 

العبادة ٕتمع أصلُت : غاية احلب بغاية الذؿ كاخلضوع.. فمن  »:  -رٛتو هللا -يقوؿ ابن قيم اجلوزية
أحببتو كدل تكن خاضعان لو دل تكن عابدان لو، كمن خضعت لو بال زلبة دل تكن عابدان لو حىت تكوف زلبان 

 . (1)«خاضعان . كمن ىاىنا كاف ادلنكركف زلبة العباد لرهبم منكرين حقيقة العبودية 

                                                                                                                         

 (.151( كتاب التعريفات، للجرجاين )ص1)

 ( . 10/149( رلموع الفتاكل، البن تيمية  ) 2)

ل احلػػػافب ابػػػن رجػػػب( ( ينظػػػر: مقدمػػػة تشػػػتمل علػػػى أف ٚتيػػػع الرسػػػل كػػػاف ديػػػنهم اإلسػػػالـ، البػػػن رجػػػب )ضػػػمن رلمػػػوع رسػػػائ3)

(2/556.) 
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 ة تطلق يف الشرع إطالقُت :كخالصة القوؿ : إف العباد
 اإلطالؽ األكؿ: فعل العبد األكامرى كاجتناب النواىي.

 اإلطالؽ الثاين: ادلتعبَّد بو من الواجبات كالنوافل كادلباحات إذا أيسست على النية الصاحلة.
 اثلثاً : مفهوم القصد ِف العبادة :

يف العبادة يعٍت: توسط العبد عند على ضوء تعريف القصد كالعبادة فيمكن القوؿ:إف مفهـو القصد 
أداء العبادة بعدـ التقصَت فيما أيمر بو كترؾ ما هني عنو، مع ٕتٌنب ٖتمياللنفس ما ال تطيقو من نوافل 

 . (2)الطاعات
كٔتعٌت آخر: عدـ التهاكف كالتكاسل يف أداء الواجبات كالنوافل ادلطلوبة مع البعد عن التعمق كالتشدد 

ف كالشمولية يف العبادةدكف أف يطغى جانب عن آخر، كيعُت ادلسلم على ادلداكمة فيو،ٔتا حيقق التواز 
 على الطاعة مع حصوؿ الطمأنينة كاخلشوع يف عباداتو.

إذل ثالثة أصناؼ؛ منهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -صنف الناس من أمة دمحم -سبحانو كتعاذل -كجيدر التنبيو ىنا أف هللا
نىا السابق ابخلَتات، كمنهم ادلق تصد، كمنهم الظادل لنفسو؛ قاؿ تعاذل : }ُثي أىٍكرىثٍنا الًكتىاب الذٍينى اٍصطىفىيػٍ

ًمٍن ًعبىادان فىمنػٍهيم ظىادله لنػىٍفًسو كىًمنهيم ميقتىًصده كمنػٍهيم سىابقه اًبخلٍَتاًت إبٍذًف هللا ذىلكى ىيو الفىٍضل 
ًبٍَت{]فاطر:  [.32الكى

إذل  –أم القائمُت ابلكتاب من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  –ُث قسمهم ... »يقوؿ ابن كثَت يف تفسَت اآلية : .
ثالثة أنواع ، فقاؿ تعاذل : }فىمنػٍهيم ظىادله لنػىٍفًسو{كىو ادلفرط يف فعل بعض الواجبات ادلرتكب لبعض 
عل احملرمات،}كىًمنهيم ميقتىًصده{كىو ادلؤدم للواجبات التارؾ للمحرمات كقد يًتؾ بعض ادلستحبات كيف

ادلكركىات }كمنػٍهيم سىابقه اًبخلٍَتاًت {كىو الفاعل للواجبات كادلستحبات التارؾ للمحرمات 
 .(3)«كادلكركىات كبعض ادلباحبات

                                                                                                                         

 (.1/85( مدارج السالكُت، البن القيم )1)

 ( . 412( ينظر : احملجة يف سَت الدجلة ، البن رجب ) ص 2)

 (.300-0/309( تفسَت القرآف العظيم، البن كثَت )3)
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ىذا، كال يعٍت السابق ابخلَت انعدـ االقتصاد كالتوسط يف العبادة؛ ألف من اقتصد يف العبادة سيصل إذل 
إن الدين ليها؛ بل قد يسبق اجملتهد ادلنقطع؛كيف احلديث :))درجة السبق ابلدكاـ يف الطاعة كادلالزمة ع

 .(1) (يسر، ولن يشاد الدين أحد إَّل غلبو، فسددوا وقاربوا، وأبشروا(
... يعٍت أف من مشى يف طاعة هللا على التسديد كادلقاربة »:  يقوؿ ابن رجب معلقان على احلديث

ؿ، فإف طريق االقتصاد كادلقاربة أفضل من غَتىا فليبشر؛ فإنو يصل كيسبق الدائب اجملتهد يف األعما
 .(2)«... فمن سلك طريقو كاف أقرب إذل هللا من غَته

 رابعاً: األلفاظ الشرعية ذات الدَّللة على معىن القصد ِف العبادة:
 ىناؾ ألفاظ شرعية يف الكتاب كالسنة تدؿ على معٌت القصد يف العبادة، كمن تلك األلفاظ:

 [.143: } ككذلك جعلناكم أمة كسطان{] البقرة:  - -وؿ هللاكمنو ق الوسطية،-1
 كجيدر التنبيو أف كلمة )الوسط( يف النصوص الشرعية قد أتيت ٔتعاف أخرل غَت القصد، كمنها: 

، كمن ذلك : حديث عبد هللا بن معاكية الغاًضرم -أ قاؿ: قاؿ  - -الوسط بُت اخليار كادلذمـو
 -وذكر منها -ثالث من فعلهّن فقد َطِعَم طَْعَم اْلميانيف خصاؿ اإلدياف: )) - -رسوؿ هللا

رِنة، وَّل املريضة، وَّل  وأعطى زكاة مالو طّيبًة هبا نفسو، رافدًة عليو كل عام، ومل يعط اَلرِمة، وَّل الدَّ
َرطَ   . (3)(ه(اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ هللا مل يسألكم خًنه، ومل أيمركم بشرّ  الشَّ

)كلكن من كسط أموالكم ( فيو دليل على أنو ينبغي أف خيرج الزكاة من » جاء يف عوف ادلعبود : 
 .(4)« أكساط ادلاؿ ال من شراره كال من خياره 

كلوا من حافاهتا أو قال من جوانبها وَّل أتكلوا من )) :- -التوسط يف ادلكاف، كمنو قولو-ب
 .  (1)ا((وسطها فإن الربكة تن زل ِف وسطو

                                                 

 ( تقدـ ٗترجيو قريبان.1)

 (.983( لطائف ادلعارؼ، البن رجب )ص2)

(: "كركاه الطػػْباين، كجػػود إسػػناده، كسػػياقو أ  0/3033(. قػػاؿ احلػػافب يف التلخػػيص )3389احلػػديث ) ( ركاه أبػػو داكد رقػػم 3)
ا كمتننا".  سندن

 (.738( عود ادلعبود، للعظيم فَتكز آابدم )ص4)
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لكل شرة فرتة. فمن كانت فرتتو إىل اقتصاد وسنة فال أمٍّ ما ىو، كمنو حديث: ))اَّلقتصاد، -2
 .(2)((وما كانت فرتتو إىل املعاصي فذلك اَلالك

كالشرة ىي: كقت النشاط كالرغبة يف العبادة، كالفًتة: كقت الفتور كاالنقطاع عنها، فمن كاف كقت 
بادة كالسنة فقد رجع إذل الصواب كالصراط ادلستقيم، كيرجى منو الصالح انقطاعو إذل التوسط يف الع

 .(3)كالدكاـ على الطاعة، كمن كانت فًتتو إذل ادلعاصي فقد ىلك
 كيف ىذا احلديث تنبيو على أمرين مهمُت إذا طرأ على ادلسلم شرة كفتور:

 األكؿ: اتباع السنة يف العمل كقت الفتور كالشرة.
 القصد يف العبادة كالتوسط فيها ْتيث يثمر ادلداكمة على الطاعة.كاألمر األخَت: 
فكل خَت يف اجتهاد ابقتصاد كإخالص مقركف ابالتباع، كما قاؿ بعض : » -رٛتو هللا -يقوؿ ابن القيم

الصحابة مهنع هللا يضر : اقتصاد يف سبيل كسنة خَت من اجتهاد يف خالؼ سبيل كسنة، فاحرصوا أف تكوف 
منهاج األنبياء عليهم السالـ كسنتهم . ككذلك الرايء يف األعماؿ خيرجو عن االستقامة  أعمالكم على

 .(4)«كالفتور كالتواين خيرجو عنها أيضا 
صم يوماً، وأفطر يوماً، قاؿ لو : ))  - -هللا بن عمرك أف رسوؿ هللا ، كمنو حديث عبدالعدل-3

 .(5)(وذلك صيام داود عليو السالم، وىو أعدل الصيام(
ففي ىذا احلديث نٌبو النيب ملسو هيلع هللا ىلص عبدهللا بن عمركأف العدؿ يف الصياـ كالقصد يف عبادتو أف يصـو يومان 
كيفطر يومان حىت يتقول على العبادة كيستمر عليها كيوازف بُت احلقوؽ الواجبة األخرل، يقوؿ النوكم 

 ملسو هيلع هللا ىلص أبمتو كشفقتو عليهم كإرشادىم إذل كحاصل احلديث بياف رفق رسوؿ هللا» معلقا على احلديث : 

                                                                                                                         

 ( كقاؿ: حسن صحيح .3833(، كالًتمذم رقم احلديث )0779( ركاه أبوداكد رقم احلديث )1)

 ، كصحح إسناده الشيخ أٛتد شاكر . 3309( ركاه أٛتد يف ادلسند رقم 2)

 (.9/330( ينظر: فيض القدير، للمناكم )3)

 (.9/303( مدارج السالكُت، )4)

 (، كاللفب لو.9799(، كمسلم ح )3973( ركاه البخارم ح )5)
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مصاحلهم، كحثهم على ما يطيقوف الدكاـ عليو، كهنيهم عن التعمق كاإلكثار من العبادات اليت خياؼ 
 .(1)«عليهم ادللل بسببها أك تركها أك ترؾ بعضها

ف صياـ داكد إمنا كاف الدليل على أ» كيزيد ما سبق توضيحان ما جاء يف فتح البارم البن حجر : 
أعدؿ الصياـ كأحبو إذل هللا؛ ألف فاعلو يؤدم حق نفسو كأىلو كزائره أايـ فطره ٓتالؼ من يتابع 

 .(2)«الصـو
يسألون  - -جاء ثالثة رىط إىل بيوت النيبكمنو حديث أنس بن مالك، )) السنة،  -4

، قد - -النيب، فلما أخربوا كأهنم تقالوىا، فقالوا : أين حنن من - -عن عبادتو
غفر هللا لو ما تقدم من ذنبو وما أتخر، قال أحدىم: أما أَن فإين أصلي الليل أبداً، وقال 

فال أتزوج أبداً، فجاء  آخر: أَن أصوم الدىر وَّل أفطر، وقال آخر: أَن أعتزل النساء
اكم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ... أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتق - -رسو هللا

لو، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس 
 .(3)((مين

أف سنتو تتضمن القصد يف العبادة، ال رىبانية فيها كال غلو؛ فمن  -ملسو هيلع هللا ىلص -ففي ىذا احلديث بٌُت النيب
قد غال يف الدين كابتدع فيو، يقوؿ ترؾ النـو كقاـ الليل كلو، أك صاـ الدىر كدل يفطر، أك ترؾ النكاح ف

يف ىذا احلديث من الفقو أف النكاح من سنن اإلسالـ، كأنو ال رىبانية يف : »-رٛتو هللا -ابن بطاؿ
من ترؾ النكاح رغبة عن سنة دمحم عليو السالـ فهو مذمـو مبتدع، كفيو االقتداء ابألئمة  شريعتنا، كأف 
م يف الليل كالنهار، كأنو ال جيب أف يتعدل طرؽ األئمة الذم كالبحث عن أحواذلم كسَتى يف العبادة، 

                                                 

 (.8/09ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، للنوكم ) (1)

 (.3/930فتح البارم، البن حجر ) (2)

 (..3773ركاه البخارم ح ) (3)
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هبم يف الدين كالعبادة، كأنو من أراد الزايدة على سَتىم فهو مفسد، فإٌف األخذ  كضعهم هللا ليقتدل 
  .(1)«أكذل حىت ال يعجز عن شيء منها، كال ينقطع دكهنا ابلتوسط كالقصد يف العبادة 
إذل  -ملسو هيلع هللا ىلص -العبادة: ادلآكل كادلشارب كادلباحات؛ كذلذا أرشدت سنة النيبكالشك أف من مقومات 

... هللا تعاذل خلق ابن آدـ زلتاجان إذل ما يقـو بو بدنو من مأكل كمشرب كمنكح كملبس، »ذلك؛ ألف
 عز كأابح لو من ذلك كلو من طيب حالؿ تقول بو النفس كيصح بو اجلسد كيتعاكانف على طاعة هللا
كجل... كمن منعها حقها من ادلباح حىت تضررت بذلك فقد ظلمها كمنعها حقها، فإف كاف ذلك 
سببان لضعفها كعجزىا عن أداء شيء من فرائض هللا عليو كحقوؽ هللا عز كجل أك حقوؽ عباده كاف 

انن بذلك عاصيان، كإف كاف ذلك سببان للعجز عن نوافل ىي أفضل شلا فعلو كاف بذاؾ مفرطا مغبو 
 .(2)«خاسران 

إن الدين يسر، ولن يشاد قاؿ : )) - -كمنو حديث عن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيبالسداد. -5
 .(3) ((الدين أحد إَّل غلبو، فسددوا وقاربوا، وأبشروا

فقولو صلى »، يقوؿ ابن رجب رٛتو هللا : (4)فالسداد ىو التوسط يف العمل من غَت إفراط كال تفريط
كسلم : ))سددكا كقاربوا(( ادلراد ابلتسديد العمل ابلسداد، كىو القصد، كالتوسط يف العبادة،  هللا عليو

 .(5)«فال يقصر فيما أمر بو، كال يتحمل منها ما ال يطيقو...
كعليو فالسداد ىو اإلصابة يف العمل بفعل ما أمر هللا بو عز كجل كعدـ التقصَت فيو، كترؾ ما هناه هللا 

دـ ٖتميل النفس من العبادات ادلسنونة فوؽ الطاقة ْتيث يضيع ما ىو كاجب أك ما عنو عز كجل، كع
... إف ادلشركع ادلأمور بو الذم حيبو هللا كرسولو صلى »:  -رٛتو هللا -ها؛ يقوؿ ابن تيميةىو أفضل من

                                                 

 (.7/339( شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ، )1)

 (.983( لطائف ادلعارؼ، البن رجب )ص2)

 ( .09( ركاه البخارم رقم احلديث )3)

 (.3/337( فتح البارم )4)

 (.412( احملجة يف سَت الدجلة )ص5)
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كاجب  هللا عليو كسلم ىو االقتصاد يف العبادة، ... فمىت كانت العبادة توجب لو ضررا دينعو عن فعل
أنفع لو منها كانت زلرمة، مثل أف يصـو صومان يضعفو عن الكسب الواجب أك دينعو عن العقل أك 
الفهم الواجب أك دينعو عن اجلهاد الواجب، ككذلك إذا كانت توقعو يف زلل زلـر ال يقاـك مفسدتو 

 .(1)«مصلحتها، مثل أف خيرج ما لو كلو ُث يستشرؼ إذل أمواؿ الناس، كيسأذلم
 .(2) ((سددوا وقاربوا وأبشرواكمنو احلديث السابق : ))  ملقاربة ،ا -6

... ككذلك ادلقاربة ادلراد هبا التوسط بُت »يقوؿ ابن رجب رٛتو هللا معلقان على احلديث السابق : .
 .(3)«كلمتاف ٔتعٌت كاحد أك متقارب  -أم السداد كادلقاربة –التفريط كاإلفراط، فهما 
يف ادلقاربة أف العبد أيخذ من األعماؿ ْتسب الطاعة ابلعدؿ كالتوسط، فيعمل  ككجو القصد يف العبادة

 .(4)ٔتا يقرب من الكماؿ، فهو كالذم يرمي إذل الغرض، فإف دل يصبو يقاربو
  

                                                 

 ( .273-25/272( رلموع الفتاكل، البن تيمية)1)

 يبان .( تقدـ ٗترجيو قر 2)

 ( .273-25/272( رلموع الفتاكل، البن تيمية)3)

 (2/134( ينظر: مدارج السالكُت، البن القيم )4)
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 املبحث الثاين: مثرات القصد ِف العبادة
الكثَت من جيٍت  - -إف ادلسلم الذم يؤدم عبادتو على كجو االقتصاد متبعان بذلك ىدم النيب

 الثمرات اليت تعينو على ٖتقيق العبودية الشاملة كادلتوازنة، كمن تلك الثمرات:
 ِف العبادات : - -التزام السنة واتباع ىدي النيب-1

كىٍديو:القصد يف العبادة، فقد كاف الرسوؿ يقتصد يف عبادتو كيداـك عليها، قاؿ  - -من سنن النيب
--  (( : وم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن لكين أصيف كصف عبادتو

 .(1)(( سنيت فليس مين
... فاألمر ادلشركع ادلسنوف ٚتيعو مبناه على العدؿ كاالقتصاد كالتوسط »: -رٛتو هللا -يقوؿ ابن تيمية

الذم ىو خَت األمور كأعالىا، كالفردكس فإنو أعلى اجلنة كأكسط اجلنة، فمن كاف كذلك فمصَته إليو 
 .(2)«إف شاء هللا تعاذل 

 -النيبكنت أصلي مع : ))- -كىذا اذلدم معركؼه ككاضحه لدل أصحابو، يقوؿ جابر بن مسرة
- ً(3)((؛ فكانت صالتو قصداً، وخطبتو قصدا. 

عليكم أيمر أصحابو ٔتا يطيقوف من العبادة  حىت يستمركا فيها؛ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ))  -ملسو هيلع هللا ىلص -بل كاف النيب
 .(4) ((من األعمال ما تطيقون

فمنطوقو يقتضي األمر ابالقتصار على ما أم )) اشتغلوا من األعماؿ ٔتا تستطيعوف ادلداكمة عليو، 
 .(5) يطاؽ من العبادة، كمفهومو يقتضي النهي عن تكلف ما ال يطاؽ((

 .(1) (( القصد القصد تبلغواكيف حديث آخر قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص )) 

                                                 

 (.1401(، صحيح مسلم )5063ركاه البخارم )(1)

 ( .25/283( رلموع الفتاكل، البن تيمية)2)
 (.746صحيح مسلم )(3)
 (،43صحيح البخارم )(4)
 (.1/126فتح البارم، البن حجر )(5)
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 .(2)يف العمل أم الزموا الطريق الوسط ادلعتدؿ يف العبادات، فإنكم بذلك تبلغوا كتصلوا الدائب اجملتهد 
عن التشديد يف العبادة كالغلو فيها؛ كراىية االنقطاع عنها؛  -مهنع هللا يضر -كيف ادلقابل هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو

دخل بيتو فإذا حبل شلدكد بُت الساريتُت، فقاؿ: ما ىذا احلبل؟ قالوا:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ففي احلديث أف النيب
َّل. حلوه، ليَصلِّ أحدكم نشاطو، فإذا : )) -ملسو هيلع هللا ىلص -ىذا حبل لزينب، فإذا فًتت تعلقت. فقاؿ النيب

 .(3)((فرت فليقعد
 :املداومة على العمل مبا يثمر حمبة هللا للعبد  -2

إذا عمل عمالن أثبتو؛ جاء  - -دة من ىدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عبادتو؛ فقد كاف النيبإف الدكاـ على العبا
وكان ، )) (4)((إذا عمل عمالً أثبتو - -كانأهنا قالت: )) -اهنع هللا يضر -يف احلديث الشريف عن عائشة

 .(5)(( إذا صلى صالة أثبتها
حيرص على ادلداكمة على العبادة حىت مع عجزه عن  - -كشلا جيلي ىذا اذلدم النبوم أف الرسوؿ

 .(6)القياـ، فكاف إذا غلبو نـو عن قياـ الليل صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة
 .(7)انس من عبد القيس عن الركعتُت بعد الظهر صالمها بعد العصر كدلا شغلو 

صالمها بعد العصر ُث كدلا شغل أيضا عن السجدتُت اللتُت كاف يصليهما قبل العصر أك نسيهما 
 .(8)أثبتهما

                                                                                                                         

 (.6463ركاه البخارم برقم )(1)
 (412ينظر احملجة يف سَت الدجلة )ص(2)
 (.1150ركاه البخارم رقم احلديث )(3)

 (.746(صحيح مسلم، رقم احلديث )4)

 (.835( صحيح مسلم رقم احلديث )5)

 (. 746( صحيح مسلم رقم احلديث )6)

 (. 1377(، كصحيح مسلم رقم احلديث )1233(صحيح البخارم، رقم احلديث )7)

 (. 835( صحيح مسلم )8)
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على ادلداكمة أنو كاف حيث أصحابو على االستمرار على الطاعة، كعاب االنقطاع عنها  كمن حرصو 
َّل تكن مثل فالن كان يقوم من الليل فرتك لعبد هللا بن عمرك بن العاص : ))  بعد القياـ هبا، قاؿ 

 .(1)((قيام الليل
العبادًةيعُت العبدى على مداكمة العمل؛ إذ ادلؤمن إذا اقتصد يف عبادتو كتوسَّط كغَت خاؼ أف القصد يف 

فيها، كعبىد هللاى ٔتا يستطيعو، دل يشق عليو فعلها، كبذلك ينشرح قلبو، كتراتح نفسو، فيستمر على 
لو؛ ادلداكمة، ٓتالؼ ما إذا شق على نفسو ٔتا ال يستطيعو، كتعاطى من األعماؿ كالعبادات بتعٌمق كغ

كيف احلديث  فإنو سرعاف ما يًتكو كلو أك بعضو أك يفعلو بتكلف كمشٌقة، كال يدـك على ذلك.
 .(2)((َسّدُدْوا َوقَارِبُ ْوا َوأَْبِشُروا.فَِإنَُّو َّل يُْد خُل َأَحًدا اْلَنََّةَعَمُلوالصحيح:)) 

}َوَرْىَبانِيًَّةابْ َتَدُعوَىا َما  قومان أكثركا العبادة ُث فرطوا فيها؛ فقاؿ تعاذل: -سبحانو كتعاذل -ذـ هللا»كذلذا 
َناَىا َعَلْيِهْم ِإَّلَّ ابِْتَغاء ِرْضَواِن اللَِّ َفَماَرَعْوَىا َحقَّ رَِعايَِتَها{   [. 27]احلديد: (3)«َكتَ ب ْ

قومان ابتدعوا بدعة دل يكتبها ا هلل ... إف »جاء يف تفسَت الطْبم عن أيب أمامة الباىلي أنو قاؿ : .
 عليهم، ابتغوا هبا رضواف هللا، فلم يركىا حق رعايتها، فعاهبم هللا بًتكها، فقاؿ 

َناَىا َعَلْيِهْم ِإَّلَّ ابِْتَغاء ِرْضَواِن اللَِّ َفَماَرَعْوَىا َحقَّ رَِعايَِتهَ   (4)«ا{ }َوَرْىَبانِيًَّةابْ َتَدُعوَىا َما َكتَ ب ْ

كىذه اآلية دالة على أف كل زلدثة بدعة، فينبغي دلن ابتدع »يب يف تفسَته معلقان على اآلية : قاؿ القرط
 .(5)«، كال يعدؿ عنو إذل ضده فيدخل يف اآليةأن يدوم عليوخَتان 

 هللاِ  إىَل  اأّلْعَمالِ  أَحبَّ  ))...إنكالدكاـ على العبادة يثمر زلبة هللا عز كجل للعبد كإف قٌل، يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ((.(1)َقلّ  َوإنْ  لَْيوِ  ِوَمعَ  َماُدوْ 

                                                 

 (. 1152( صحيح مسلم رقم احلديث )1)

 ( ؛ كاللفب للبخارم .2818( كمسلم يف صحيحو برقم )  6467( ركاه البخارم برقم ) 2)

 ( .8/40( ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، للنوكم )3)

 (.241-27/240( جامع بياف آم القرآف،للطْبم )4)

 (.17/171)( تفسَت القرطيب 5)
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ًإمنَّىا »ادلداًكـ على الطاعة فيقوؿ:  - -كالبن اجلوزم كالـ ٚتيل يوضح فيو العلة اليت هبا أحب هللا
ائًم دلعنيُت:  أحب الدَّ

اًبلعىمىًل ًإذا تىركو من غَت عذر كاف كادلعرض بعد الوىٍصل، فهو  -عز كىجل -أىحدمها أىف ادلقبل على هللا
ََّل تكونن مثل فالن، َكان يقوم اللَّْيل معرض للذـ، ... كذلذا قاؿ عىلىٍيًو السَّالـ لعبد هللا بن عىٍمرك: )) 

 .(2)((فرتك قيام اللَّْيل
 ابب الطَّاعة كل كقت، فال ينسى من الْب كالثَّاين: أىف مداـك اخلَت مالـز للخدمة، فكأىنَّوي يًتدَّد ًإذل

 .(3)«لًتدده، كليس كمىٍن الـز البىاب يػىٍومنا دائما ُثَّ انقطع شهرنا كامال 
 حصول األجر الكثًن:-3

من ادلعلـو أف الشيءى القليل يكثر كيكْب ابالنتظاـ كاالستمرار، كىكذا ادلسلم يف عبادتو لربو يعظم ثوابو 
نو على ادلواصلة كاالستمرار عليها، كلذا فإف االقتصاد يف الطاعة مع ادلداكمة عليها إف اقتصد فيها ٔتا يعي

))...إن أَحبَّ اأّلْعَماِل إىَل هللِا َما ُدْوِوَم :- -، قاؿ رسوؿ هللا- -من األعماؿ احملبَّبة إذل هللا
كيف ىذا احلديث: (((5)تَ َعاىَل َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ :))َأَحبُّ اأَلْعَماَل إىل هللِا كيف ركاية(( (4)َعَلْيِو َوإْن َقلّ 

حث على ادلداكمة على العمل، كأف قليلو الدائم خَت من كثَت ينقطع؛ ألف بدكاـ القليل تدـك الطاعة 
كالذكر ...كاإلقباؿ على اخلالق سبحانو كتعاذل، كيثمر القليل الدائم ْتيث يزيد على الكثَت ادلنقطع 

 .(6)أضعافنا كثَتة

                                                                                                                         

 ( . 782(صحيح مسلم، رقم احلديث ) 1)

 (.1152( صحيح البخارم، رقم احلديث )2)

 (.4/287(كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت، الف اجلوزم )3)

 ( . 782( ركاه مسلم يف صحيحو برقم ) 4)

 ( ؛ كاللفب لو . 783( كمسلم يف صحيحو برقم )  6464( ركاه البخارم يف صحيحو برقم ) 5)

 ( . 74/  6( ينظر: ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، للنوكم ) 6)
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))...إن أَحبَّ اأّلْعَماِل إىَل هللِا َما ُدْوِوَم َعَلْيِو َوإْن معلقا على حديث  -رٛتو هللا -يقوؿ ابن حجر
كاحلكمة يف ذلك أف »كمبينان سبب حصوؿ األجر العظيم دلن اقتصد يف العبادة كداـك عليها:  (((1)َقلّ 

 .(2)«كل كقت ليجازم ابلْب لكثرة ترددهادلدمي للعمل يالـز اخلدمة، فيكثر الًتدد إذل ابب الطاعة  
 َتقيق الشمولية ِف أداء العبادة؛ مبا يثمر العبودية الكاملة هلل سبحانو وتعاىل:-4

ْتيث ال  - -الشموؿ يف حياة ادلكلف، فتثمر عبودية كاملة للخالق» حيقق القصد يف العبادة
كر .. فحسب، بل العبودية شاملة يطغى جانب على آخر؛ فالعبودية ليست الصالة أك الصـو أك الذ 

حلياة اإلنساف كلها؛ فهي تشمل اإلنساف مع أسرتو، كمع رلتمعو، كمع سائر من حييط بو...فإذا أدل 
كادلندكابت (3)«عبادة ابقتصاد كاستمر عليها؛ أمكنو ذلك أف أييت ببقية الواجبات ادلفركضة عليو 

اعة كاالستمرار عليها؛ إذا أسسها على نية صاحلة كقصد كاألمور ادلباحة اليت تعينو على اإلقباؿ على الط
 [ .  162مشركع، قاؿ تعاذل : }قيٍل ًإفَّ صىالىيت كىنيسيًكي كىزلىٍيىامى كىشلىىايت لًِلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى{ ]األنعاـ: 

 التوازن ِف العبادة مبا يعٌن على القيام أبمور الدنيا:-5
حيقق الشمولية؛ فإنو كذلك حيقق التوازف يف عبودية ادلسلم لربو، فادلقتصد بينما أف االقتصاد يف العبادة 

كف الدنيا من  شؤ يؤدم عبادتو يف بػيٍعد عن الغلو كالتعمق ادلرًىق الذم دينع صاحبو من النظر يف
التكسب للمعيشة كتركيح النفس ابحلالؿ كالقياـ أبمور الدينا ادلتعددة، كيف ادلقابل فإنو يف منأل عن 

كركوب الفواحش كادلنكرات، ٔتا يعينو  -عز كجل -تهاكف يف أداء العبادات كاإلعراض عن أكامر هللاال
اَر اْْلِخَرَة َوََّل تَنَسَنِصيَبَك على القياـ أبمور الدنيا؛ قاؿ تعاذل : قاؿ تعاذل:} ُ الدَّ َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اللَّ

نْ َيا{   .[  77]القصص : ِمَن الدُّ
أم افعل اخلَت فيها من أصناؼ الواجب كادلندكب، كتزٌكد من »: -رٛتو هللا -ابن كثَت جاء يف تفسَت

نْ َيا {اآلخرة،  أم شلا أابح هللا فيها من ادلآكل، كادلشارب، كادلالبس، } َوََّل تَنَسَنِصيَبَك ِمَن الدُّ

                                                 

 ( سبق ٗترجيو قريبان .1)

 (.11/305( فتح البارم، البن حجر )2)

 (.384( ادلفاضلة يف العبادات، قواعد كتطبيقات، لسليماف النجراف )ص3)
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 (1)، كلزكرؾكادلساكن، كادلناكح، فإف لربك عليك حقاِّ، كلنفسك عليك حقاِّ، كألىلك عليك حقاِّ 
 .     (2)«عليك حقاِّ ، فآت كل ذم حق حقو

حب العبادة املشروعة وعدم امللل والسآمة منها مبا حيقق الطمأنينة واخلشوع عند أداء العبادة  -6
: 

ال خيفى أف النفس البشرية متعددة الطبائع، متننوعة السلوؾ، سلتلفة السجااي، فيو يف بعض األحايُت 
ك يف فًتات أخرل ٘تيل إذل الدعة كاللطافة، فهي بُت خطُت كسلتلفُت كمزاجُت ٖتب احلـز كاجلد، 

 متضادين.
كمن ىنا فالبد من مراعاة القصدفيالعبادة حىت يكوف فاعال يف النفس حنو االستمرارية يف العبادات، كيف 

ح نفسو بُت كل كسعها ٖتقيقهابعيدة عن السآمة كالفتور؛كلذا جاءت السنة لتبُت أف على ادلسلم أف يركٌ 
فقاؿ:  - -عبادة حىت تعود نفسو منشرحة مقبلة عليها، كيف احلديث أف حنظلة جاء إذل رسوؿ هللا

انفق حنظلة اي رسوؿ هللا . فقاؿ رسوؿ هللا كما ذاؾ؟ قاؿ اي رسوؿ هللا نكوف عندؾ تذكران ابلنار كاجلنة 
الد كالضيعات. نسينا كثَتا فقاؿ رسوؿ حىت كأان رأم عُت فإذا خرجنا من عندؾ عافسنا األزكاج كاألك 

والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وِف الذكر لصافحتكم : ))- -هللا
 . (3)املالئكة على فرشكم وِف طرقكم، ولكن اي حنظلة ساعة وساعة ثالث مرات((

ُقوَن، فَِإّن هللَا َّلَ  ايَ أي َُّها النَّاسُ : )) -ملسو هيلع هللا ىلص -كيف حديث آخر يقوؿ النيب َعَلْيُكْم ِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطي ْ
.أم ما تطيقوف الدكاـ عليو بال ضرر كال مشٌقة . كيف احلديث: حٌث على (4)...((مَيَّل َحّّت متَّلوا

 .(5)االقتصاد يف العبادة، كاجتناب التعٌمق

                                                 

 (.2/318( أم الزائر ينظر: النهاية يف غريب احلديث، البن األثَت )1)

 ( . 3/385( تفسَت القرآف العظيم ، البن كثَت ) 2)

 (.2750( ركاه مسلم رقم )3)

 ( . 782( ركاه مسلم يف صحيحو برقم ) 4)

 ( . 73/  6( ينظر : ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، للنوكم ) 5)
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غلوا ٔتا تستطيعوف ادلداكمة عليو، أم اشت»معلقان على احلديث السابق : -رٛتو هللا -يقوؿ ابن حجر
فمنطوقو يقتضي األمر ابالقتصار على ما يطاؽ من العبادة، كمفهومو يقتضي النهي عن التكلف ما ال 

 (1)«يطاؽ
كال خيفى أف أداء العبادة بنفس منشرحة ٕتلب اخلشوع كالطمأنينة كلذة الطاعة كاإلقباؿ عليها، ككل 

{ الَِّذيَن 1}َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن }مبينان صفة ادلؤمنُت ادلفلحُت: ذلك مطلوب يف العبادة؛ قاؿ تعاذل 
ادلؤمنوف الذين آمنوا »[ جاء يف تفسَت السعدم : 2-1]سورة ادلؤمنوف :  ُىْم ِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن {

{، كاخلشوع يف َخاِشُعونَ  الَِّذيَن ُىْم ِف َصاَلهِتِمْ ابهلل كصدقوا ادلرسلُت الذين من صفاهتم الكاملة أهنم }
الصالة ىو حضور القلب بُت يدم هللا تعاذل، مستحضرا لقربو، فيسكن بذلك قلبو، كتطمئن نفسو، 

 .(2) « ...وىذا روح الصالة، واملقصود منها كتسكن حركاتو ... 
 البعد عن الغلو واملشقة ِف العبادات:-7

ا يشق على النفس كيثقل كاىلها، بل القصد ىو هنت السنة النبوية عن اإلفراط يف اجلانب العبادم ٔت
ادلسجد، فإذا  - -حيث يقوؿ : دخل النيب - -ادلبدأ، ك يشهد لذلك حديث أنس بن مالك

حبل شلدكد بُت الساريتُت، فقاؿ : ما ىذا احلبل؟ فقالوا: ىذا حبل لزينب فإذا فًتت تعلقت بو، فقاؿ 
(( : فلًنقدحّلوه، ليصل أحدكم نشاطو، فإذا فرت))(3). 

 .(4)«ك فيو احلٌث على االقتصاد يف العبادة كالنهي عن التعمق فيها: »-رٛتو هللا-قاؿ ابن حجر
، فقاؿ النيب  :  كيف موقف آخر أف أاب إسرائيل نذر أف يقـو كال يقعد كال يستظل كال يتكلم كيصـو

 . (5)))مره فليتكلم كليستظل كليقعد كليتم صومو(( 

                                                 

 (.384( ادلفاضلة يف العبادات، قواعد كتطبيقات، لسليماف النجراف )ص1)

 (.1/126البارم )( فتح 2)

 (.1150(صحيح البخارم رقم احلديث)3)

 (.1/126(فتح البارم )4)

 (.6704( صحيح البخارم رقم )5)
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رأل  - -يدؿ على هني السنة النبوية عن الرىبنة كادلشقة يف الدين، كىو أف النيبكىناؾ موقف آخر 
إّن هللا عن تعذيب ىذا شيخا يهادل بُت ابنيو قاؿ: ))ما ابؿ ىذا ؟ قالوا: نذر أف ديشي. قاؿ : ))

 . (1)((نفسو لغين، وأمره أن يركب
 ِف الدخول ِف اْلسالم:إبراز حماسن الدين ووسطية أحكامو مبا يرغب غًن املسلمٌن  -8

من ٙترات القصد يف العبادة: إبراز زلاسن الدين كٚتالو، كأنو دين كسط ال إفراط فيو كال كتفريط،كال 
تشدد فيو كال غلو، ٔتا يرغب غَت ادلسلمُت يف الدخوؿ يف اإلسالـ كاعتناقو، يقوؿ سبحانو كتعاذل: 

ًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا{ ]البقر   [. 143ة: }كىكىذى
م كسط؛ لتوسُّطهم يف الدًٌين، فال ىم أىل غلو فيو »جاء يف تفسَت الطْبم:  ا كصفهم أبهنَّ غلوَّ -إمنَّ

ىب، كقيًلهم يف عيسى ما قالوا فيو تقصَت اليهود، -كال ىم أىل تقصَت فيو-النصارل الذين غالوا ابلًتَّ
؛ كلكنهم أىل توسط كاعتداؿ -ككفركا بوالذين بدلوا كتاب هللا كقتلوا أنبياءىم، ككذبوا على رهبم 

 .(2)«فيو
  

                                                 

 (.1642(، كمسلم رقم احلديث )1865( صحيح البخارم رقم احلديث )1)

 (.8/ 2( جامع البياف عن أتكيل آم القرآف، للطْبم )2)
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 املبحث الثالث: الوسائل املعينة على َتقيق القصد ِف العبادة
تبٌُت شلا سبق ٙترات القصد يف العبادة، كأثره يف ٖتقيق التوازف كالشمولية يف عبادة ادلسلم لربو، كمن ىنا 

 ٖتقيق ذلك، كيف ىذا ادلبحث توضيح لذلك :الوسائل اليت تعُت ادلكلف على  بياف فإف من ادلستحسن
مراعاة الًتتيب كتقدمي األكلوايت يف العبادة مع ترتيب الْبانمج اليومي ادلناسب لذلك، كيتجلى ىذا -1

إّنَك َسَتْأِتْ قَ ْوًما ًأْىَل  حُت بعثو إذل اليمن: ))  --دلعاذ بن جبل  --األمر يف كصية النيب 
ا َرُسْوُل هللا . فَِإْن ُىْم ِكَتاٍب ، فَِإَذا  تَ ُهْم فَاْدُعُهْم ِإىَل َأْن َيْشُهُدوا َأْن َّلَ ِإَلو َإَّل هللا ، َوَأّن حُمَّمدِّ ِجئ ْ

َلة . فَِإْن ُىْم  َأطَاُعوا َلَك ِبَذلَك فََأْخرِبُْىْم َأّن هللاَ َقْد فَ َرَض َعَلْيِهم مخس صلوات ِف كّل يَ ْوٍم َولَي ْ
لَك فََأْخرِبُْىْم َأّن هللاَ َقْد فَ َرَض َعَلْيِهم َصَدقة تؤخذ من أغنيائِِهم فَ تُ َرد َعَلى فُ َقَرائِهم . َأطَاُعوا َلَك ِبذَ 

 . (1) فَِإْن ُىْم َأطَاُعوا َلَك بذلك فإايك وكرائم أمواَلم((
وافل فيؤديها كذلذا من فقو العبادة أف يبدأ ادلسلم برانرلو التعبدم ابلفرائض، كإذا انتهى منها ينظر يف الن

 -كيرتبها على حسب األفضلية، ُث أيخذ العبد من نفسو لنفسو كمن دنياه آلخرتو، يقوؿ ابن اجلوزم
كقد لٌبس إبليس على ٚتاعة من ادلتعبدين، فأكثركا من صالة  الليل، كفيهم من يسهره  »: -رٛتو هللا

ض، ُث يقع قبيل الفجر فتفوتو كلو، كيفرح بقياـ الليل، كصالة الضحى؛ أكثر شلا يفرح أبداء الفرائ
 . (2)«الفريضة، أك يقـو فيتهيأ ذلا فتفوتو اجلماعة، أك يصبح كسالف فال يقدر على الكسب لعائلتو 

 . (3)((ما تقرب إيّل عبدي بشيء أحب إيّل مما افرتضتو عليوكيدؿ ذلذا الفقو حديث : )) 
األخذ ابلرخص كالتخفيفات الشرعية كالًتكحيات ادلباحة اليت من مقاصدىا احملافظة على إقامة  -2

؛ (4)(إن هللا حيب أن تؤتى رخصو كما حيب أن تؤتى عزائمو (الدين كاالستمرار عليو؛ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : )) 
عض من اجلىهد كادلشقة، فيحس ابلكراىة ألنو من ادلعلـو أف ادلؤمن إذا مارس العبادة كأداىا قد ينتابو ب

                                                 

 (؛ كاللفب للبخارم. 29يف صحيحو برقم )  ( كمسلم1496ركاه البخارم يف صحيحو برقم ( 1)

 (208( تلبيس إبليس، البن اجلوزم )ص2)

 (.6704( ركاه البخارم يف صحيحو برقم )3)

 .2750( ركاه مسلم يف  صحيحو، رقم احلديث4)
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كادللل، كيشعر ابلضجر كالسآمة، فإذا رٌكح نفسو ابلًتفيو ادلباح، رجع إذل فعل الطاعات بنفسو نشطة، 
نْ َيا{ كصدرو رحب، كعىٍزـو قوم؛ قاؿ تعاذل: اَر اْْلِخَرَة َوََّل تَنَسَنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ }َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اللَّ

 .[ 77القصص : ]
فقاؿ:انفق حنظلة اي رسوؿ هللا، فقاؿ  --جاء يف احلديث الصحيح : أف حنظلة جاء إذل رسوؿ هللا 

كما ذاؾ ؟ قاؿ: اي رسوؿ هللا نكوفي عندؾ تذٌكران ابلنار كاجلنة حىت كأان رأمي عُت،  --رسوؿ هللا 
)) : --كثَتا، فقاؿ رسوؿ هللا   فإذا خرجنا من عندؾ عافسنا األزكاج كاألكالد كالضيعات . نسينا

 َوالِذي نَ ْفِسْي بَِيِدِه إن َلو َتُدْوُمْوَن َعَلى َما َتُكْونُ ْوَن ِعْندي َوِف الذّْكِر َلَصاَفَحْتُكُم املاََلئَكُة َعَلى
على أمهية كذلذا كرد التنبيو  .(1)ثالث مرات((-فُ ُرِشُكم َوِف طُُرِقُكم َوَلِكّن اَي َحْنظََلة َساعًة َوَساعةً 

 : -رضواف هللا عليهم-الًتكيح بعد أداء الطاعات على لساف السلف 
إف ىذه القلوب ٘تىػلُّ كما ٘تىلُّ األبداف، فابتغوا ذلا طرائفى  »أنو قاؿ :  --فعن علي بن أيب طالب 

 .(2)«احلكمة
العبادة متدرجان من مراعاة التدرج يف القلة كالكثرة عند أداء النوافل من العبادات، فيؤدم ادلسلم -3

القليل حىت تتعود نفسو على العبادة، ُث يزيد منها ما ال يشق عليو؛ حىت يؤديها ابطمئناف كارتياح 
 - -مقتصد يف عباداتو، بعيد عن الغلو فيها؛كىذامستفادمن حديث عبدهللا بن عمرك أف رسوؿ هللا

َهار؟ قلُت : بَ َلى . قَاَل : َفالَ تَ ْفَعْل، ُقْم  دخل عليو فقال : أمل أخرب أّنَك تَ ُقْوُم الّليَل وَتُصْومُ  الن َّ
: َحْسَبَك َأْن َتُصوَم ِمْن ُكّل َشْهٍر َثالَثَة َأاّيم، فَِإّن ِبُكّل َحَسَنٍة َعشر  َوًَلْ، ُصْم َوَأْفِطْر،  مث قال 

د علي . فقلت : فَِإين َر َذِلَك ، قَاَل : َأْمثَاَِلَا ، َفذلَك الّدْىر ُكّلو، قَاَل : َفَشددت فُشدِّ  ُأِطْيُق َغي ْ
َر َذِلَك . قَاَل : َفُصْم َصْوَم َنيبّ هللاِ   َفُصْم ِمْن ُكّل ُُجَْعٍة َثالَثَة َأايم . قال : قُ ْلُت : فَِإيّن ُأِطْيُق َغي ْ

                                                 

 .2750( ركاه مسلم يف  صحيحو، رقم احلديث1)

 (.2/203(اآلداب الشرعية كادلنح ادلرعية،البن مفلح )2)
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َتيِن َداود، قُ ْلُت : َوَما َصْوم َنيب هللِا َداود؟ قال: ِنْصف الّدْىر. َكاَن َعْبُد اللَِّ يَ ُقوُل  بَ ْعَد َما َكرِبَ: اَي لَي ْ
 .(1)قَِبْلُت رُْخَصَة النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم((

تدرج مع عبدهللا بن عمرك العاص يف صياـ النافلة، فأرشده  - -ففي ىذا احلديث نرل أف الرسوؿ
إذل القليل من الصياـ كىو صياـ ثالثة أايـ من كل شهر، ُث أرشده إذل صياـ ثالثة أايـ من كل أسبوع 

 . حىت انتهى بو إذل صياـ نيب هللا داكد 
لو صدره، ٔتا يعينو على  ٗتَتُّ األعماؿ كالطاعات الفاضلة اليت ٘تيل إليها نفس ادلسلم، كينشرح-4

على الوجو ادلطلوب. قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا:  - -القصد كالدكاـ عليها، كٖتقيق العبودية هلل
فالعبادة اليت ينتفع فيحضر ذلا قلبو، كيرغب فيها، كحيبها؛ أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة كعدـ »

نفع لو من غذاء ال يشتهيو، أك أيكلو كىو غَت الرغبة؛ كالغذاء الذم يشتهيو اإلنساف كىو جائع؛ ىو أ
إنو يضعفٍت عن قراءة ». كقد كاف ابن مسعود يطبق ىذا األمر، فكاف يقل الصياـ، كيقوؿ: (2)«جائع

 .(3)«القرآف، كقراءة القرآف أحب إرلٌ 
العناية أبعماؿ القلوب، كاالجتهاد يف إقامتها، فإف العمل القليل ادلبٍت على اإلخالص كاجلمع بُت  -5

اخلوؼ كالرجاء كاحملبة مع التوكل على هللا كاالستعانة بو أفضل من العبادات الكثَتة اخلالية من ذلك  
شجرة قطعها من ظهر  أنو رأل رجالن يتقلب يف اجلنة يف كلو، كشلا يدؿ على ذلك ما أخْب بو 

. فقىٍطع الشجرة عمل يسَت لكن أدخل صاحبو اجلنة؛ دلا انطوت عليو (4)الطريق كانت تؤذم الناس
، كحسن النية، كتعظيم أمره، كزلبتو دكف سواه؛ فعظمت ىذه - -سرائره من اإلخالص هلل كحده

 .(5)األعماؿ ككْبت ما فيها من إخالص

                                                 

، رقم احلديث )1975البخارم، رقم احلديث )( ركاه 1)  (.1195(، كمسلم، كتاب الصـو

 (.22/348( رلموع الفتاكل )2)

 (.26( رقم األثر )1/249( أخرجو أبوعبيد القاسم بن سالـ يف كتابو فضائل القرآف )3)
 ( كاللفب لو.1914(، كمسلم )3221ركاه البخارم )(4)
 (.10/735)ينظر: رلموع الفتاكل (5)
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كخواص أصحابو يف  -ملسو هيلع هللا ىلص -ل الناس من سلك طريق النيبفأفض»: -رٛتو هللا -يقوؿ ابن رجب
االقتصاد يف العبادة البدنية كاالجتهاد يف األحواؿ القلبية، فإف سفر اآلخرة يقطع بسَت القلوب ال بسَت 

 .(1)« األبداف
يف العبادة بقراءة سَتتو كتعٌلم أحواؿ سنتو، ُث زلاكلة االقتداء بو؛ عمالن  التعرؼ على ىديو  -6

}َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّ ُأْسَوٌةَحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر :- -بقوؿ هللا
َ َكِثًنًا{ ادلوافق دلرضاة الرب كسنة  فالعمل اليسَت»:  -هللارٛتو  -[.يقوؿ ابن القيم١٢]األحزاب: اللَّ

 .(2)«أحب إذل هللا تعاذل من العمل الكثَت إذا خال عن ذلك أك عن بعضو  - -رسولو
من مضاعفة األجر على احلسنات،  - -كسنة رسولو - -الوقوؼ على ما كرد يف كتاب هللا-7

كاغتناـ فرص ادلواسم كادلناسبات كاألماكن اليت تضاعف فيها األجور، ٔتا يعُت العبد على أف يؤدم 
القليل من العبادة مع الدكاـ عليها، كحيصل بذلك على الكثَت ادلتضاعف؛ كاغتناـ مضاعفة الصالة يف 

 إخل ... (4)ضاف تعدؿ حجة ،كأخذ العمرة يف رم(3)ادلسجد النبوم ألف صالة
التعرؼ على احلكمة الكلية من الشرع، كىي احلمل على القصد كالتوسط، يقوؿ ابن حجر رٛتو  -8

. كىذا اإلدراؾ  (5)«كمن تتبع دين اإلسالـ كجد قواعده أصوالن كفركعان كلها يف جانب الوسط »هللا : 
ألمة ادلشقة كي يتقرب هبا إليو، كيدؿ ذلذا دل يشرع يف حق ىذه ا -عز كجل -يعينو على معرفة أف هللا

: ))  األصل قولو  مره فليتكلم أليب إسرائيل عندما نذر أف يقـو كيقعد كال يستظل كال يتكلم كيصـو
كشلا ينبغي أف يعرؼ أف هللا ليس »:  -رٛتو هللا -. يقوؿ ابن تيمية(6)((وليستظل وليقعد وليتم صومو

                                                 

 (415( احملجة يف سَت الدجلة، البن رجب )1)
 (.30ادلنار ادلنيف يف الصحيح كالضعيف، البن القيم )(2)
 (.1394(، كمسلم يف صحيحو برقم )1190ركاه البخارم يف صحيحو برقم )(3)
 (.1256(، كمسلم يف صحيحو برقم )1782ركاه البخارم يف صحيحو برقم )(4)

 ( .11/304حجر ) ( فتح البارم، البن5)

 (.6704ركاه البخارم برقم )( 6)
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النفس، كٛتلها على ادلشاؽ، حىت يكوف العمل كل ما كاف أشق كاف رضاه أك زلبتو يف رلرد عذاب 
أفضل، كما حيسب كثَت من اجلهاؿ أف األجر على قدر ادلشقة، يف كل شيء، ال! كلكن األجر على 
قدر منفعة العمل، كمصلحتو، كفائدتو، كعلى قدر طاعة أمر هللا كرسولو... فإف األعماؿ ال تتفاضل 

 . (1)«ٔتا حيصل يف القلوب حاؿ العملابلكثرة، كإمنا تتفاضل 
  

                                                 

 (.93/989( رلموع الفتاكل )1)
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 اخلامتة
 أوَّل : نتائج البحث:

 بعد توفيق هللا عز كجل على إ٘تاـ البحث بصورتو احلالية، ظهر رل عدة نتائج منها:
أف القصد يف العبادةيعٍت: التوسطعند أداء العبادة بعدـ التقصَت فيادلأمورات، مع ٕتٌنب ٖتميل -1

 طاعات.النفس ما ال تطيقو من ال
على الوجو ادلطلوب، كمن  - -للقصد يف العبادة ٙترات تعُت ادلسلم على ٖتقيق العبودية هلل -2

تلك الثمرات: ادلداكمة على العمل، كحصوؿ األجر الكثَت، كٖتقيق التوازف كالشمولية، كحصوؿ 
 الطمأنينة كاخلشوع عند أداء العبادة.

، كمن تلك السبل: - -ٖتقيق القصد يف عبادتو لربوىناؾ ٙتة أمور ككسائل تعُت ادلسلم على -3
مراعاة الًتتيب كتقدمي األكلوايت يف العبادة، ك األخذ ابلرخص كالتخفيفات الشرعية كالًتكحيات 

ادلباحة، كمراعاة التدرج يف القلة كالكثرة عند أداء النوافل من العبادات، ك ٗتَتُّ األعماؿ كالطاعات 
 نفس ادلسلم، ك العناية أبعماؿ القلوب، كاالجتهاد يف إقامتها. الفاضلة اليت ٘تيل إليها

 اثنياً: توصيات البحث:
بناء على النتائج اليت توٌصل إليها الباحث؛ فإف ىناؾ جزئيات من مباحث الدراسة ٖتتاج إذل إجراء 

 دراسة عميقة تصلح أف تكوف دراسات علمية، كىي كاآليت:
 لوب كأثرىا يف تقومي عبادة ادلسلم لربو .إجراء دراسة متعمقة حوؿ أعماؿ الق -3
 إجراء دراسة متعمقة حوؿ فقو أكليات العبادة على ضوء السنة النبوية . -4
 إجراء دراسة متعمقة حوؿ الًتكحيوأثره يف تقومي عبادة ادلسلم لربو . -5
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 فهرس املراجع واملصادر
وزيع رائسة إدارات البحوث اآلداب الشرعية كادلنح ادلرعية، دمحم بن مفلح ادلقدسي، الرايض: ت -3

 ىػ.1422العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد
اتج العركس من جواىر القاموس، دمحم مرتضى احلسيٍت الزبيدم، ٖتقيق: عبدالستار أٛتد فراج،  -9

 ـ.1977-ىػ1391الًتاث العريب، كزارة اإلعالـ، الكويت، ط 
 ـ. 1983-ق1403بَتكت، ط األكذل  ب العلمية،التعريفات، علي بن دمحم اجلرجاين، دار الكت -0
تفسَت القرآف العظيم، إمساعيل بن دمحم بن كثَت الدمشقي، مكتبة العلـو كاحلكم، ادلدينة ادلنورة، ط  -3

 ـ.1993-ىػ1413السادسة 
 ،بَتكت.1تلبيس إبليس، عبدالرٛتن ابن اجلوزم، ٖتقيق: زلي الدين بعيوف، دار ابن زيدكف، ط -3
بن حجر العسقالين، نشر يث الرافعي الكبَت، أٛتد بن علي حادالتلخيص احلبَت يف ٗتريج أ -3

 ـ.1964 -ىػ1384كتعليق: عبد هللا ىاشم اليماين، ادلدينة ادلنورة، 
تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالـ ادلناف، عبدالرٛتن السعدم، اعتٌت بو عبدالرٛتن بن معال  -7

 ىػ.1421اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط األكذل 
مع البياف عن آم القرآف، دمحم بن جرير الطْبم، ٖتقيق أٛتد شاكر، شركة مكتبة كمطبعة جا -8

 ـ.1968-ىػ1388، 3مصطفى البايب احلليب كأكالده، مصر، ط 
رايض الصاحلُت، أبوزكراي حيِت بن شرؼ النوكم، ٖتقيق: عبدالعزيز رابح كآخر، مكتبة ادلعارؼ،  -9

 ىػ. 1412الرايض، ط الثالثة، 
 كْبل، أبو بكر أٛتد بن احلسُت البيهقي، دار ادلعرفة، بَتكت لبناف، )د.ت(.السنن ال -33
السنن، أبوعبدهللا دمحم يزيد ابن ماجة القزكيٍت، ٖتقيق دمحم فؤاد عبدالباقي، دار الفكر،   -33

 )د.ت(. 
، 2شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ البكرم القرطيب، الرايض، مكتبة الرشد، ط -39

 ـ.2003ىػ/1423
ج اللغة كصحاح العربية، إمساعيل اجلوىرم، ٖتقيق أٛتد عطار، دار العلم الصحاح ات -30

 .  ى1399للماليُت، بَتكت، ط األكذل 
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 ىػ 1417صحيح البخارم،  دمحم بن إساعيل البخارم، دار السالـ، الرايض، ط األكذل  -33
صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج النيسابورم، خدمة دمحم فؤاد عبدالباقي، دار الفكر،  -33

 ىػ.1398بَتكت، ط
عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد، دمحم أشرؼ العظيم آابدم، تقدمي رائدم صْبم أبوعلفة،  -33

 بيت األفكار الدكلية، الرايض )د.ت(.
فضائل القرآف، أبوعبيد القاسم بن سالـ، ٖتقيق: أٛتد اخلياطي، طبع: كزارة األكقاؼ  -37

 كالشؤكف اإلسالمية، ادلملكة ادلغربية، )د.ت(.
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 ـ.1977-ىػ1417الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط األكذل، 
الدماـ،ط الثالثة –حيد، دمحم بن صاحل العثيمُت، دار ابن اجلوزم القوؿ ادلفيد على كتاب التو  -93

 ىػ .1419رمضاف سنة 
كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت، عبدالرٛتن بن علي ابن اجلوزم، ٖتقيق: علي البواب،  -93

 )الرايض: دار الوطن ، د.ف(.
ناف ، ط لساف العرب، دمحم بن مكـر ابن منظور، دار إحياء الًتاث اإلسالمي، بَتكت، لب -99

 ىػ 1417الثانية 
لطائف ادلعارؼ فيما دلواسم العاـ من الوظائف، عبدالرٛتن بن أٛتد بن رجب، مؤسسة  -90
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 .  ى1424قطب، دار عادل الكتب، ط األكذل 
النهاية يف غريب احلديث كاألثر، رلد الدين أبو السعادات  ادلبارؾ ابن األثَت، ٖتقيق زلمود  -03

ىػ 1383لبناف، ط األكذل -دمحم الطناحي كطاىر أٛتد الزاكم ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت
 ـ.1963 -
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