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 المحاضرة السادسة 

 صالح الفرد والمجتمعوأثرها في إ والحكمة من تشريعها أنواع العبادات

شرع االسالم انواعا متعددة من العبادات من اجل تزكية النفس البشرية وربطها     

 الى :  وتتنوع العبادات في االسالم بخالقها عز وجل في كل احوالها ،

قلبية -1 القلب    عبادات  مستقرها  ورسوله    كاإليمان،  هللا  وحب  وتوحيده  باهلل 

والتوكل على هللا ورجاء رحمته وخشية عذابه والتفكر في قدرة هللا وعظيم  

 صفاته ...الخ .

االسالم  -2 اركان  مثل   ، االخرى  العبادات  كل  تشمل  وهي   ، عملية  عبادات 

وسائر   البيت  وحج  رمضان  وصوم  الزكاة  وايتاء  الصالة  واقامة  كالشهادة 

 ات ، ومثل ذكر هللا باللسان كالتكبير والتسبيح ...الخ . النوافل والتطوع

 :  وهذه العبادات العملية منها

، كالصالة والصيام وصلة االقارب والجار ، سميت   بدنية خالصة  عبادات   -

بالعبادة البدنية الن المسلم يمارسها ويقوم بوظائفها ببدنه قياما وقعودا وركوعا  

إذ انه يمارس هذه العبادة ببدنه ومشاعره وسجودا ، وكذا الحال مع الصيام  

 واحاسيسه ...الخ . 

عبادات مالية خالصة ، مثل فريضة الزكاة واالنفاق في سبيل هللا تطوعا    -

 والنفقات الشرعية االخرى .

عبادات مركبة، مثل الحج النه عبادة تحتاج الى المال من جهة ويمارسها    -

 المسلم ببدنه من جهة اخرى .

جميع هذه االنواع من العبادات بحاجة الى النية ، مما يعني حضور وال شك أن  

 فيها بالخشوع والخضوع . القلب 

 

 الحكمة من تشريع العبادات : 

ان تستقيم الحياة البشرية عندما يرتبط البشر بخالقهم ارتباط   من الطبيعي    

 الطاعة والخضوع وتطبيق شرعه كمنهج للحياة .

، وبناء    ولذلك ال تتحقق السعادة لالنسان اال بمعرفة هللا تعالى وعبادته      

ربط االنسان بخالقه    :  على ذلك فالحكمة من تشريع العبادات في االسالم هي

نفسه  االنسان  سعادة  الى  يؤدي  بما  مستمرة  دائمية  بصورة  وتعالى  تبارك 



اال ر أرسلناك  وما   ( تعالى  قال   ، عام  بوجه  البشر  ( وسعادة  للعالمين  حمة 

واقرار االنسان بأعظم حق في الوجود هلل تعالى وهو حق األلوهية والربوبية 

 المتمثل بااليمان به وعبادته .

نجد ثمرة العبادات في النفوس كما ارادها هللا تعالى ، فتطهرها   ،  بالنتيجة       

العابد  وتسمو بها وتصلها بربها وتجعل صاحبها يعيش حالوة االيمان ، فينعم  

 بحب هللا ويأنس بقربه ويفرح لمناجاته .

شحنة روحية تنير قلبه   – مثال    – فثمرة مناجاة العبد لربه في الصالة         

 وتشرح صدره وتزكي نفسه وتقربه الى هللا تعالى .

 

 

 الفرد  صالح في العبادات أثرأوال : 

 

 االخر  وبعضها  ،  النفسي  الجانب   في  بعضها  الفرد،  صالح  في  آثار  للعبادة      

 مستقلة   فقرة  في  منهما  كل  الجانبين  هذين  هنا  وسنبحث   ،  السلوكي  الجانب   في

: 

 

 : النفسية العبادة آثار من :للعبادة  النفسية  اآلثار: أوالا 

 

 ادران  من  النفس  وصفاء  بالرضا  والشعور  الطمأنينة  الى  العبادة  تؤدي .1

 ،   وقضائه  بقدره  القناعة   جيدا    تعرف  تعالى   باهلل  المرتبطة  فالنفس  ،  القلق

  قادم   على  القلق  او   فات   ماض  على  االسف  من  النفس  راحة  اساس  وهي

يباشر االسباب بأعلى درجاتها جادا مجتهدا واثقا ويدع النتائج على   ،  آت 

ِض   فِي  ُمِصيبَة    ِمن    أََصابَ   َما: )تعالى  قال،    هللا تعالى َر   أَن فُِسُكم    فِي  َوالَ   األ 

ا  ِلَكي اَل (  22)  يَِسير    ّللاَِ   َعلَى  ذَِلكَ   إِنَ   نَب َرأََها  أَن    قَب لِ   ِمن    ِكتَاب    فِي  إاِلَ   تَأ َسو 

تَال    ُكلَ   يُِحب    الَ   َوّللَاُ   آتَاُكم    بَِما  تَف َرُحوا  َوالَ   فَاتَُكم    َما  َعلَى جاء و  ،  (فَُخور    ُمخ 

  خير  له  )) عجبا ألمر المؤمن ان أمره كلهفي الحديث الذي أخرجه مسلم  

، وليس ذلك اال للمؤمن ، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن 

 أصابته ضراء صبر  فكان خيرا له (( .

 

 تزكي   الخيرات،  وفعل  العبادة  ان  إذ  الخيرة،  اإلرادة  وتنمية  القلب   نارةإ .2

 القلب  وتعمي  النفس  تدنس  والشر  المعصية  كما أن  ،   القلب   وتنير   النفس

ِرُجُهم    آَمنُوا  الَِذينَ   َوِلي    ّللَاُ : )تعالى  قال  ،وتفسد االرادة    إِلَى  الظ لَُماتِ   ِمنَ   يُخ 



ِليَاُؤُهمُ   َكفَُروا  َوالَِذينَ   الن ورِ  ِرُجونَُهم    الَطاُغوتُ   أَو   إِلَى   الن ورِ   ِمنَ   يُخ 

 (. الظ لَُماتِ 

 

 

  إذ   تعالى،  هللا  بمعية  حساساال  من  الناشئة  بالنفس   الثقة  الى   العبادة  تؤدي   .3

  الحبل  هذا   وربه  العبد  بين  دام  ما  هللا  توفيق  في  دائما    أمال   بالنفس  الثقة  تكسبه

  (َويُِحب ونَهُ   يُِحب ُهم  : )عن المؤمنين    تعالى  قال  ،الموصول من الرضاء والحب  

يت هللا تعالى لهم ، إذ وثمرة ذلك تثب  وايضا ) رضي هللا عنهم ورضوا عنه (

 .يقول ) يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ( 

  العزيز،  القوي ب  مرتبط  بانه  العابد  المؤمن   إحساس   من  النابعة   الشخصية  قوة  .4

ِمنِينَ   َوِلَرُسوِلهِ   ال ِعَزةُ   َولِِلَِ : )تعالى  قال نفسه قوة وعزة   ، وبذلك تمتليء  (َوِلل ُمؤ 

 . ويزول من نفسه الذل والخنوع 

 

فقد انتبه اليها بعض كبار علماء    ،بوجه خاص    العبد   على   الصالة  آثارأما    .5

 طاقة  اعظم  هي  الصالة  لعل  : )  عنهاإذ قال    كاريل  الكسيس.  د  الطب مثل

فلما رفع الطب يده عجزا وتسليما ، .....  هذا  يومنا  الى  عرفت   للنشاط  مولدة

بالقوة   نصلي  حين  أنفسنا  نربط  ...اننا  عللهم  من  فأبرأتهم  الصالة  تدخلت 

 . (العظمى التي تهيمن على الكون ....

 

 :  للعبادة السلوكية اآلثار:  ثانيا

  يلي   مما  ذلك   ويتضح  السلوكية،  الناحية  على  قويا    تأثيراال شك أن للعبادة        

: 

وتنمية    الشر  وترك   الخير  فعل   على  والقدرة   بالقوة  المؤمن  العبادة  تمد -

  بالمعروف   مروآ  والتقوى  البر  على  متعاون  فهو  ،ارادته في هذا االتجاه  

ل  المنكر،  عن  وناه أحكامه  لغير،ومحب  في    الوالدين   را وب  وعادل 

ومدافع عن وطنه ومنفق للمحتاج وكافل لالرملة واليتيم ومخلص في  

 .عمله ومعطاء لكل خير

-  ، الفاحشة وال   وبالمقابل  يعمل  والشبهات فال  المحارم  بعيد عن  فهو 

يسلك سلوكا اجراميا وال يغش وال يغدر وال يشهد الزور وال يقتل وال  

 يسرق وال يهتك عرضا وال يظلم ...الخ .  

 ، لمجتمع  ل  وعطائه  خيره  كل  إعطاء  الى  صاحبها  تقود  العبادة  انف:  بالنتيجة  

لمجتمعات البشرية اليوم وهي تمر  ، وما أحوج ا  عنه  ضرره و  شره  كل  وكف

 .بأزمة اخالقية وسلوكية تعصف بها الى مثل هذه االثار السلوكية للعبادة 



 

 

 

 

 أثر العبادات في إصالح المجتمعثانيا : 

 

المجتمع     له  إن  العابد  بربه  واالعمار   العارف  البناء  جانب  فيه  ينتعش 

وأموالهم   أرواحهم  على  الناس  فيأمن  الرفيعة  العليا  القيم  و  بالمثل  والتعامل 

واعراضهم ويتحقق مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض 

 والمال . 

وانما        مبعثرين  سائبين  افراده  يكون  فال  متماسكة  وحدة  المجتمع  فيكون 

ط معين متين هو رباط االخوة ، قال تعالى ) إنما المؤمنون أخوة  يرتبطون بربا

( يتناصرون بالحق دون الباطل فال يهلك الضعيف وال يستبد القوي فالعدالة  

ينالها الجميع ، وهم يتسابقون الى البر والخير واالحسان واالعمال الصالحة ،  

عالى ) إن أكرمكم الن ذلك كله من مفردات التقوى التي يتفاضلون بها ، قال ت

ك فيها  عند هللا اتقاكم ( وبذلك يصبح المجتمع بالعبادة وكأنه باقة أزهار ال شو 

. 
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