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 المحاضرة الثالثة 

 االسالم في العبادات نظام

 لبيان:    االول  ،جوانب    ةأربع  في  االسالم  في  العبادات   نظام  موضوع  سندرس       

 االسالم  في  العبادات   نظام  خصائص  لبيان:  والثاني  ،  االسالم  في  ومكانتها  العبادة   معنى

 حياة   في  وأثرها  العبادات   تشريع  من  الحكمة:    والرابع  ،  العبادات   انواع:    والثالث   ،

 . والمجتمع الفرد

 االول  الجانب

 االسالم في ومكانتها العبادة مفهوم

 :االسالم  في العبادة معنى: اوالا 

 على   تعالى  هلل  طاعة  فكل  والتذلل،  والخضوع  الطاعة  :اللغة    في  العبادة  معنى      

، والعبادة نوع من الخضوع ال يستحقه اال المتصف    عبادة  فهي  والتذلل  الخضوع  جهة

بااللوهية والربوبية المنعم باعلى انواع النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر وهوهللا 

 تعالى وحده .

 غاية  تتضمن  فهي  الحب   ومعنى   الذل  معنى  :يتضمن    الشرع  في  العبادة  ومعنى       

 يكون  ان  الدقيق  بمعناها  العبادة  لتحصيل  فيجب   له،  المحبة  بغاية  ممزوجا    تعالى  هلل  الذل

 يستحق   ال  بل  شيء،  كل  من  عنده  اعظم  هللا  يكون  وان  شيء،  كل  من  العبد  الى   احب   هللا

َوانُُكم    َوأَب نَاُؤُكم    آبَاُؤُكم    َكانَ   إِن    قُل  : )تعالى  قال   ،  تعالى  هللا  اال  التام   والخضوع  المحبة  َوإِخ 

َواُجُكم   َوال    َوَعِشيَرتُُكم    َوأَز  نَ   َوتَِجاَرة    اق تََرف تُُموَها  َوأَم  َشو  نََها  َوَمَساِكنُ   َكَساَدَها  تَخ  َضو   تَر 

ُ   يَأ تِيَ   َحت ى  فَتََرب ُصوا  َسبِيِلهِ   فِي  َوِجَهاد    َوَرُسوِلهِ   ّللا ِ   ِمنَ   إِلَي ُكم    أََحب   ِرهِ   ّللا  ُ   بِأَم   الَ   َوّللا 

مَ  ِدييَه    (.ال فَاِسِقينَ  ال قَو 

 االمرين   هذين  فان  له  الحب   وغاية  تعالى  هلل  الذل  غاية  تعني  العبادة  كانت   وإذا     

 .والعصيان المقاومة  وعدم الكامل واالنقياد التامة  الطاعة هي واحدة  نتيجة لهما

 وهبها   التي  ورحمته  واحسانه  ونعمته  فضله  استشعار  هو  تعالى  هللا  محبة  واساس      

 خلق   جميع  على  به  فضل  الذي  العقل  له   ووهب   االنسان  خلق  تعالى  فاهلل  لنا،  تعالى  هللا



  خليفة   وجعله  الطيبات،  من  ورزقه  واألرض   السماوات   في  ما   له  وسخر  ،  تعالى  هللا

)تعالى  قال  ،   ارضه  في  تعالى  هللا رَ   ال ِذي   َوُهوَ :  رَ   َسخ  ا  ِمن هُ   ِلتَأ ُكلُوا  ال بَح  م   َطِريًّا   لَح 

ِرُجوا تَخ  ِلهِ   ِمن    َوِلتَب تَغُوا  فِيهِ   َمَواِخرَ   ال فُل كَ   َوتََرى  تَل بَُسونََها  ِحل يَة    ِمن هُ   َوتَس   َولَعَل ُكم    فَض 

ُكُرونَ  )ايضا    وقال  ،(تَش   : ُ ضَ   الس َماَواتِ   َخلَقَ   ال ِذي  ّللا  َر   َماء    الس َماءِ   ِمنَ   َوأَن َزلَ   َواأل 

َرجَ  ق ا الث َمَراتِ   ِمنَ   بِهِ   فَأَخ  رَ   لَُكم    ِرز  ِريَ   ال فُل كَ   لَُكمُ   َوَسخ  رِ   فِي  ِلتَج  ِرهِ   ال بَح  رَ   بِأَم   لَُكمُ   َوَسخ 

َن َهارَ  رَ (  32)  األ  سَ   لَُكمُ   َوَسخ  رَ   َدائِبَي نِ   َوال قََمرَ   الش م    َوآتَاُكم  (  33)  َوالن َهارَ   الل ي لَ   لَُكمُ   َوَسخ 

ُصوَها  الَ   ّللا ِ   نِع َمتَ   تَعُدُّوا  َوإِن    َسأَل تُُموهُ   َما  ُكل ِ   ن  مِ  ن َسانَ   إِن    تُح  ِ  فكل   ،  (َكف ار    لََظلُوم    اْل 

من النعم والتسخير ما في السموات واالرض لالنسان فضال من هللا تعالى ورحمة   ذلك 

  هلل   والعرفان  والثناء  والشكر  والحمد  الحب  السوي  االنسان  من  يستلزم  كثيرة جدا ،

 .  تعالى

 

 

ا   : اإلسالم  في العبادة مكانة : ثانيا

 : يلي  فيما ذلك  ويتبين ، اْلسالم في كبيرة  أهمية مكانة للعبادة ان

 ال ِجن   َخلَق تُ  َوَما: ) تعالى قال ، عمل يعلوها فال االنسان خلق من الغاية هي العبادة -

ن سَ  ِ ق    ِمن    ِمن ُهم    أُِريدُ   َما(  56)  ِليَع بُُدونِ   إاِل    َواْل  ِعُمونِ   أَن    أُِريدُ   َوَما  ِرز   ّللا َ   إِن  (  57)  يُط 

اقُ   ُهوَ  ز  ةِ   ذُو  الر  ( العبادة )  الحق  هذا  تعالى  هلل  االنسان  يؤدي  ما  وبقدر  ،  (ال َمتِينُ   ال قُو 

: تعالى   قال  االنسان،  حياة  في  االمتحان  مادة  فهي  ،  تعالى  هللا  عند  ومنزلته  درجته  تكون

تَن ِكف    َوَمن  ) بِر    ِعبَاَدتِهِ   َعن    يَس  تَك  ُشُرُهم    َويَس   جبل   بن  معاذ  وعن  ،(َجِميع ا  إِلَي هِ   فََسيَح 

 معاذ،  يا: )لي  فقال(  وسلم  عليه  هللا  صلى)  النبي  رديف   كنت : )  قال(  عنه  هللا  رضي)

 العباد   على  هللا  حق: )قال  اعلم،  ورسوله  هللا  :  قلت (  العباد؟  على  هللا  ما  حق  ما  أتدري

 ...(.شيئا   به يشركوا وال  يعبدوه ان

 فِي  بَعَث نَا  َولَقَد  : )تعالى  قال  المته،  رسول  لكل  رسالة  كل  في  األول  النداء  هي  العبادة   -

ة    ُكل ِ  بُُدوا  أَنِ   َرُسوال    أُم  َ   اع  تَنِبُوا  ّللا  َسل نَا  َوَما: )ايضا    وقال  ،(الط اُغوتَ   َواج    قَب ِلكَ   ِمن    أَر 

بُُدونِ  أَنَا إاِل    إِلَهَ  الَ  أَن هُ  إِلَي هِ  نُوِحي إاِل   َرُسول   ِمن    (.فَاع 

َهد    أَلَم  : )تعالى  قال  ،   وربه  االنسان  بينواالساس    األول  العهد  هي  العبادة   -   إِلَي ُكم    أَع 

 (.ُمبِين   َعُدو   لَُكم   إِن هُ  الش ي َطانَ   تَع بُُدوا الَ  أَن   آَدمَ  بَنِي يَا

ُ   أَنَا  إِن نِي: )تعالى  قال  ،  تكليما  يكلمه  نبيا    تعالى  هللا  به  يأمر  امر  اول  هي  العبادة   -  ّللا 

نِي أَنَا  إاِل   إِلَهَ  الَ  بُد  اَلةَ  َوأَقِمِ  فَاع   (. ِلِذك ِري الص 



 قال  شيء،  كلل  والمالك   شيء  لكل  الخالق  للرب   االنسان  يؤديه  الربوبية  حق  العبادة    -

ُ  ذَِلُكمُ : )تعالى ء   ُكل ِ  َخاِلقُ   ُهوَ  إاِل   إِلَهَ  الَ  َربُُّكم   ّللا  بُُدوهُ  َشي   (.فَاع 

والحكم   والتشريع  والنهي  االمر  حق  من  يتضمن  بما   االلوهية  حق  هي  العبادة   -

مُ   إِنِ : )تعالى  قال   ، ورجوع االمر كله اليه   ينُ   ذَِلكَ   إِي اهُ   إاِل    تَع بُُدوا   أاَل    أََمرَ   لِِل ِ   إِال    ال ُحك   الد ِ

ثَرَ  َولَِكن   ال قَي ِمُ   (. يَع لَُمونَ  الَ  الن اِس  أَك 

خلق رفيع ومثل اعلى في االنسان النها تمثل   تمثل  هللا  عبادةف   ذكرناه  ما  كل   وفوق   

، وشكر    االنسان  على  أنعمها  التيوال تحصى و  تعد  ال  التي  نعمه  على  تعالى  هلل  الوفاء

مكارم  من  ونحوه  ذلك  وكل  باالحسان  االحسان  ومقابلة  بالجميل  والعرفان  النعمة 

 . االخالق 
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