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 الى   قلبيا    به  التوجه   من  عبادة  العمل  يعتبر  لكي  بد  ال:    العبادة  في  النية  ضرورة  -3 

 تعالى  هللا  يثيب   ما  بين   الفاصل  الحد   هي   النية   انذلك  و  ،  مرضاته  بقصد  تعالى  هللا

وبين ما يعد عبادة وما ال يعد ، فقد يفعل اثنان من الناس نفس   ،  يثيب   ال   وما  عليه

 كل حسب نيته وقصده من الفعل ،   ،  خر وال يعد عبادة لآلالفعل فيعد عبادة الحدهما  

 ما  امرئ لكل  وإنما بالنيات، األعمال إنما(: )وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول قال فقد

 هجرته   كانت   ومن  ورسوله،  هللا  إلى  فهجرته  ورسوله  هللا  إلى  هجرته  كانت   فمن  نوى،

 .رواه البخاري  (إليه هاجر ما إلى فهجرته ينكحها امرأة أو يصيبها  لدنيا

 رسول   قال   فقد  ،   والثواب  لألجر  اومصدر  ذاتها   في  عبادة   تعد  النية  مجرد  ان  بل     

 وال   واديا    قطعنا  ما  اقواما    بالمدينة  ان: )وهو في تبوك    (وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا

 ذلك  في  شركونا  اال  مخمصة  اصبتنا  وال   ،   نفقة  انفقنا  وال  الكفار،  يغيظ   موطئا    وطئنا

 بحسن افشركو العذر حبسهم: قال هللا؟  رسول يا ذلك  كيف : له  فقيل المدينة، في وهم

 (.  النية

والخشوع تعد   الى هللا تعالى وحضور القلب   لذلك فان الصالة مع التوجه باخالص    

 عبادة تفضي الى الفالح ، قال تعالى ) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون

( والصالة نفسها مع نية الرياء مردودة في وجه صاحبها ، قال تعالى ) فويل للمصلين 

، وهكذا تكون الذين هم عن صالتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون (  

النية اساسا في كل عبادة فهي شرط لصحة كل العبادات في االسالم ، بل عدها الفقهاء 

 في كثير من االحيان ركنا في العبادة ال قيام للعبادة بدونها . 

وقد أكد القران الكريم على ضرورة اقتران النية الصالحة المخلصة مع العبادة ،    

 عبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ( .قال تعالى ) وما أمروا اال لي

وال شك ان النية مكانها القلب وهو موضع نظر هللا تعالى الى عباده في اعمالهم     

، قال صلى هللا عليه وسلم : )) ان هللا ال ينظر الى اجسامكم وال الى صوركم ولكن 



لجسد كله ، ينظر الى قلوبكم (( وقال : )) اال ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح ا

 واذا فسدت فسد الجسد كله ، اال وهي القلب (( .

 وهي  الخلق،   من  الغاية  هي  العبادة   جعل  تعالى  هللا  ان:    بالجزاء  العبادة  اقتران   .4

 من  به  يقومون  ما  على  عباده   تعالى  هللا  يجزي  ان   الطبيعي  فمن  للرسل،  نداء  اول

 بِأَْحَسنِ   أَْجَرُهمْ ولنجزينهم    : )  تعالى  قال  فضله،  من  ويزيدهم  اجرهم  فيوفيهم  اعمال،

 والثواب،   باألجر  مقترنة  العبادة   جعل  ان  ورحمته  هللا  فضل  ومن(.  يَْعَملُونَ   َكانُوا  َما

ة   ِمثْقَالَ  يَْعَملْ  فََمنْ : ) تعالى قال ا ذَرَّ ة   ِمثْقَالَ   يَْعَملْ  َوَمنْ (  7) يََرهُ  َخْير  ا ذَرَّ  (. يََرهُ  َشرًّ

 هناك   ان  لنا  تؤكد  كثيرة  ادلة  فهناك   الوحيد  الجزاء  هو  ليس  خروياال  الجزاء  ولكن

 : يلي ما وك  ، الدنيا  حياتنا في عاجال   جزاء

 وينير   النفس  يزكي  الخيرات   وفعل   العبادة   ان  الحق:    العبادة  على  العاجل   الجزاء   -أ

 العبادة   ان   لنا  يتبين  هذا  ومن  القلب،  وتفسد  النفس  تدنس  والشر  المعصية  ان  كما  القلب،

 او   نفسيا ،  او  عقليا ،:  ) جزاء عاجال في الدنيا (    تكون  قد  الدنيا  في  نتيجة  والطاعة 

ئَنَُّهمْ : )تعالى  قال  فقد  الكريم،  القرآن  يؤكده   ما  وهذا   ماديا ، ِ ْنيَا   فِي  لَنُبَو    َوأَلَْجرُ   َحَسنَة    الدُّ

ُ   َوَضَربَ : )ايضا    وقال   ،(يَْعلَُمونَ   َكانُوا  لَوْ   أَْكبَرُ   اْْلِخَرةِ   ُمْطَمئِنَّة    آِمنَة    َكانَتْ   قَْريَة    َمثاَل    ّللاَّ

ُ   فَأَذَاقََها   ّللاَِّ   بِأَْنعُمِ   فََكفََرتْ   َمَكان    ُكل ِ   ِمنْ   َرَغد ا  ِرْزقَُها   يَأْتِيَها   بَِما   َواْلَخْوفِ   اْلُجوعِ   ِلبَاسَ   ّللاَّ

 : الدنيوي الجزاء صور  ومن ،(يَْصنَعُونَ  َكانُوا

  الَِّذينَ   أَيَُّها   يَا: )تعالى  قال  والشر،  الخير  بين  التمييز  هو  العاجل   الجزاء  يكون  قد • 

َ   تَتَّقُوا  إِنْ   آَمنُوا ُ   لَُكمْ   َويَْغِفرْ   َسي ِئَاتُِكمْ   َعْنُكمْ   َويَُكف ِرْ   فُْرقَان ا  لَُكمْ   يَْجعَلْ   ّللاَّ  اْلفَْضلِ   ذُو  َوّللاَّ

 (. اْلعَِظيمِ 

دما يكون التحول من الطاعة الى المعصية ، قال  قد يكون الجزاء العاجل عن -

تعالى ) وضرب هللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة  يأتيها رزقها رغدا من كل  

مكان فكفرت بأنعم هللا فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون (  

. 

 

  ، العابدين    المؤمنين  اعمال  في  النقائص  اصالح  هو  العاجل   الجزاء  يكون  قد • 

 (. أَْعَمالَُكمْ  لَُكمْ  يُْصِلحْ : ) تعالى قال

ُ   يُثَب ِتُ : )تعالى  قال   القول،   تثبيت   يكون  وقد •    فِي   الثَّابِتِ   بِاْلقَْولِ   آَمنُوا   الَِّذينَ   ّللاَّ

ْنيَا  اْلَحيَاةِ   (.اْْلِخَرةِ  َوفِي  الدُّ



  فِينَا   َجاَهُدوا   َوالَِّذينَ : )تعالى  قال   القلب،  هداية   من  مزيد  صورة  في   يكون  قد • 

 (.ُسبُلَنَا لَنَْهِديَنَُّهمْ 

) ان هللا يدافع عن الذين  :  تعالى  قال  هللا،  منومعية    تأييد  صورة  في يكون  وقد • 

ُكمْ  الَ  َوتَتَّقُوا تَْصبُِروا َوإِنْ )امنوا ( وايضا   (.َشْيئ ا َكْيُدُهمْ  يَُضرُّ

 أَْنَزلَ   الَِّذي  ُهوَ : )تعالى  قال  ،وسكينتها    النفس  طمأنينة  صورة  في  يكون  وقد • 

 (.إِيَمانِِهمْ  َمعَ  إِيَمان ا  ِليَْزَداُدوا اْلُمْؤِمنِينَ  قُلُوبِ   فِي السَِّكينَةَ 

 المؤمنين،   تمحيص  من  لمزيد  العاجل  الجزاء  يبطيء  قد  انه  الى  هنا  اإلشارة  وينبغي

ا  اْلَجنَّةَ   تَْدُخلُوا  أَنْ   َحِسْبتُمْ   مْ أ: )تعالى  قال  َمسَّتُْهمُ   قَْبِلُكمْ   ِمنْ   َخلَْوا  الَِّذينَ   َمثَلُ   يَأْتُِكمْ   َولَمَّ

اءُ   اْلبَأَْساءُ  رَّ ُسولُ   يَقُولَ   َحتَّى  َوُزْلِزلُوا  َوالضَّ   إِنَّ   أاَلَ   ّللاَِّ   نَْصرُ   َمتَى  َمعَهُ   آَمنُوا  َوالَِّذينَ   الرَّ

 (.قَِريب   ّللاَِّ  نَْصرَ 

 

العبادة    خروياأل  الجزاء -ب    به  يقوم  صالح  عمال  كل  العبادة  كانت   اذا :  على 

فلننظر ماذا أعد هللا تعالى     تعالى  هللا  مرضاة  ابتغاء  المشروع  الوجه  على  االنسان

للعبادة والطاعة من جزاء بدء من لحظات الوفاة حتى االستقرار في المصير الذي 

 ومن   ،اعده هللا تعالى للعابدين الصالحين المتضمن للسعادة الروحية والسعادة المادية  

 : االخروي لجزاءا صور

  الَِّذينَ : )تعالى  قال  ،جنةويبشرونهم بال  المالئكة  من  التحية  يتلقون  الوفاة   لحظة • 

 (.تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بَِما  اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا َعلَْيُكمُ  َساَلم   يَقُولُونَ  َطي ِبِينَ  اْلَماَلئَِكةُ  تَتََوفَّاُهمُ 

  عليه   هللا  صلى)  هللا   رسول  قال  الجنة،  في  مقاعدهم  برؤية  ينعمون  قبورهم  في • 

 أهل   من  كان   فان  والعشي،  بالغداة  مقعده  عليه  يعرض  فانه   احدكم   مات   إذا (: )وسلم

 (.النار  أهل فمن النار أهل  من كان وان الجنة، أهل فمن الجنة

 (.يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف    فاََل : )تعالى قال يخافون، ال آمنون • 

)تعالى  قال  والفضيحة،  الخزي  من   بعيدون •  ُ   يُْخِزي  الَ   يَْومَ :    َوالَِّذينَ   النَّبِيَّ   ّللاَّ

 (. َوبِأَْيَمانِِهمْ   أَْيِديِهمْ  بَْينَ  يَْسعَى  نُوُرُهمْ  َمعَهُ  آَمنُوا

ا: )تعالى   قال  ،وتغمرهم الرحمة    وجوههم  تبيض •    ُوُجوُهُهمْ   اْبيَضَّتْ   الَِّذينَ   َوأَمَّ

 (. َخاِلُدونَ   فِيَها ُهمْ  ّللاَِّ  َرْحَمةِ  فَِفي

بُونَ  أُولَئِكَ : )تعالى قال تعالى، هللا من قربهم •   (.اْلُمقَرَّ



  قال   ،) الجمال االلهي (  تعالى  هللا  رؤية  هي  السعادات النفسية والروحية  عظمأ • 

 (.نَاِظَرة   َرب َِها إِلَى( 22) نَاِضَرة   يَْوَمئِذ   ُوُجوه  : )تعالى

)القدسي  الحديث   وفي •    أذن   وال  رأت   عين  ال  ما  الصالحون  لعبادي  عددت أ: 

 ( بشر قلب  على خطر وال سمعت 

ال شك ان العبادة في االسالم تتفاعل مع الدنيا   ،  التيسير في العبادة ورفع الحرج  -5

 واهلها وفقا لمنهج هللا تعالى ولذلك رفض االسالم الرهبانية المبتدعة . 

ولذلك عندما أحس رسولنا الكريم من بعض اصحابه هذا النوع من السلوك نبه       

تبتل اليه ، فمنعهم من صيام الدهر وقيامه ومنعهم من العزوف عن الزواج بحجة ال

 واالعتكاف واالنقطاع الى هللا تعالى .

ِ   أْزَواجِ   بُيُوتِ   إلى  َرْهط    ثاََلثَةُ   َجاءَ جاء في الحديث الشريف ))            هللاُ   َصلَّى  النبي 

ِ   ِعبَاَدةِ   عن  يَْسأَلُونَ   وسلََّم،  عليه ا  وسلََّم،  عليه  هللاُ   َصلَّى  النبي   ، تَقَالُّوَها   َكأنَُّهمْ   أُْخبُِروا  فَلَمَّ

ِ   ِمنَ   نَْحنُ   وأَْينَ :  فَقالوا َر،   وما  ذَْنبِهِ   ِمن   تَقَدَّمَ   ما   له  ُغِفرَ   قدْ   وسلََّم؟   عليه  هللاُ   َصلَّى  النبي   تَأَخَّ

ا:  أَحُدُهمْ   قالَ   وقالَ   أُْفِطُر،  والَ   الدَّْهرَ   أُصومُ   أنَا:  آَخرُ   وقالَ   أبَد ا،  اللَّْيلَ   أَُصل ِي  فإن ِي  أنَا  أمَّ

جُ   فال  الن َِساءَ   أْعتَِزلُ   أنَا:  آَخرُ   إليِهم،   وسلَّمَ   عليه  هللاُ   َصلَّى  ّللاَِّ   َرسولُ   فََجاءَ   أبَد ا،  أتََزوَّ

  وأُْفِطُر،  أُصومُ   لَِكن ِي  له،  وأَتْقَاُكمْ   لِِلَِّ   أَلَْخَشاُكمْ   إن ِي  وّللاَِّ   أما   وَكذَا،  َكذَا  قُلتُمْ   الَِّذينَ   أْنتُمُ :  فَقالَ 

جُ  وأَْرقُُد، وأَُصل ِي  .(( رواه البخاري  ِمن ِي فليسَ  ُسنَّتي عن َرِغبَ  فَمن الن َِساَء، وأَتََزوَّ

فالعقيدة االسالمية        السمحة ((  بالحنيفية  بعثت   (( : وقال صلى هللا عليه وسلم 

تمتاز بالسماحة في التكاليف ، وهذا ما تؤكده آيات القران الكريم دائما ، فاليسر ورفع 

في التكاليف اراده هللا عز وجل للناس كافة ‘ قال تعالى ) وما جعل عليكم في   الحرج

الدين من حرج ( وايضا ) يريد هللا ان يخفف عنكم وخلق االنسان ضعيفا ( وايضا ) 

، وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي هللا   يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر (

 بين امرين اال اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ( متفق عنها قالت : ) ما خير رسول هللا

 عليه . 

 لذلك نجد من مظاهر التيسير ورفع الحرج :    

المعلومة   - والزكاة  واحد  شهر  الخمس وصيام  كالصلوات   ، التكاليف  اعتدال 

والحج لمن استطاع اليه سبيال مرة واحدة في العمر ، ثم ترك االسالم الباب  

 ي المزيد من العبادات . مفتوحا امام التطوع ف



تشريع الرخص ، فشرع سبحانه الوانا من االستثناءات واالعفاءات تخفيفا عن   -

المكلفين ودفعا للحرج عنهم ، مثل : السفر والحيض والمرض وغير ذلك من  

 عوارض االهلية ، وجعلها اسبابا للتخفيف .
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