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ملخص البحث 
 الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ،  وعلى آله وصحبه ومن وااله.

المهمة األساسية التي خلق اهللا البشر من أجلها هي عبادته وحده ال شريك له ، قال وبعد: ف

] . 56 } [ الذاريات : وما خلَقْت اجلِن واإلنس إالَّ ليعبدونِ{ ى:   تعال

وفي تزكية ، لذا فقد فرض اهللا على الناس عبادات لها مقاصدها وآثارها في إصالح الفرد والمجتمع
 واجبة األداء  ،األنفس وٕاصالح القلوب.هذه العبادات وٕان كانت في األصل شعائر تعبدية محضة

إال ؛  التي ربما حصلت له دونما شعور منه ،مقاصدها وآثارها  ألبعاداإلنسانمهما قصر إدراك 
 وأن الفقه بآثارها يضاعف من ثمارها ،أن العلم بهذه المقاصد يزيد القائم بها اطمئنانا لعظم أمرها

في نفس فاعلها. 
  :استجالء تلك المقاصد واآلثار في القرآن الكريم ؛ جاء عنوان البحثزيادة في و

(مقاصد العبادة في القرآن الكريم) واشتمل على تمهيد ومبحثين : 
 .المبحث األول: مقاصد العبادة في القرآن المتعلقة بالفرد

 المطلب األول: المقاصد الكلية للعبادة.
 المطلب الثاني: المقاصد الجزئية للعبادة.

 .المبحث الثاني: مقاصد العبادة في القرآن المتعلقة بالمجتمع
 المطلب األول: أثر الصالة في المجتمع.
المطلب الثاني: أثر الزكاة في المجتمع. 

المطلب الثالث: أثر الصيام في المجتمع. 
 

  علوم القران والتربية اإلسالمية،كلية التربية،جامعة الموصل.(*) مدرس مساعد في قسم
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 المطلب الرابع: أثر الحج في المجتمع.
 . أهم النتائج والتوصيات فيهاثم خاتمة بينتُ 

 
The purposes of worship in the Holy Quran 

 
 

Asst. Le. Nasser Yosef Abdullah 
 

ABSTRACT 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of 

Allah, and upon his family and companions and allies.                           
After: The main task that God created human beings  is for worship Him 

alone with no partner.                                                                               
Therefore God imposed on people worship which  has its purposes and 
effects in the reform of the individual and society,  in recommending 
selves and repair hearts. These acts of worship, although it was originally 
rites devotional purely it should be done  whatever human understanding 
is reduced towards the  dimensions of its purposes and effects, which 
probably got him without feeling it; the knowledge of  these purposes 
make the person who do it feel  safe because of its greatness, and the 
jurisprudence of its effects  increased  the fruit in the  spirit of the 

perpetrator.                                                                                              
As elucidation of these purposes and effects in the Koran; we chose the 

headline of the research:                                                                           
(The purposes of worship in the Holy Quran)  it includes a boot and two 

themes:                                                                                                    
First topic: the purposes of worship in the Qur'an relating to the 

individual.                                                                                                
The second topic: the purposes of worship in the Holy of society. 

Then finale showed the most important findings and recommendations. 
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 متهيد 
لما كانت التصورات سابقة للتصديقات، وكان الحكم على الشيء فرعًا عن تصوره ؛ كان البدء 

 بالتعريفات أولى بالتقديم من غيره .
 ولما كان ذلك كذلك؛ ارتأينا أن نبين المراد من (مقاصد العبادة) لغة واصطالحاً .

 مقاصد العبادة مركب إضافي يتكون من كلمة(مقاصد) وكلمة (العبادة).
مأخوذ من الفعل (َقَصدَ ) يقال: َقَصَد يْقِصد  : جمع مْقَصد، والمْقَصدُ : مصدر ميميالمقاصد لغةً 

Pقْصدًا وَمْقَصداً 

)1(
P.فالقْصُد والمْقَ◌َصُد بمعنى واحد . 

Pإذا علم ذلك فقد ذكر علماء اللغة أن القْصد يأتي في اللغة لمعان

)2(
P: 

  المعنى األول: االعتماد، واألمُّ، وٕاتيان الشيء، والتوّجُه، تقول: قصده، وَقَصَد له، وقَصَد 
 إليه إذ أّمه ومنه أيضا أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكانه.

Pقال ابن فارس:" وكأنه قيل ذلك ألنه لم يحد عنه.."

)3(
P. 

ومن هذا المعنى ما في صحيح مسلم ((فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد الى رجل من 
 .)4(المسلمين قصد له فقتله...))

 ].9[النحل:چ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ المعنى الثاني: استقامة الطريق. ومنه قوله تعالى:
1Tقال ابن جرير:" والقصد من الطريق المستقيم الذي ال اعوجاج فيه.." 

)
1T5 1T

 (
1T. 

 : طريق قاصد: سهل مستقيم، وسفر قاصد،: سهل قريب.ويقال
 المعنى الثالث: العدل، والتوسط وعدم اإلفراط.

1Tفمن مجيئه بمعنى العدل قول الشاعر

)
1T6 1T

(
1T                                                                                : 

 على الحكم المأتي يومًا إذا قضى         قضيته أن ال يجوَر ويْقِصدُ 
وأما مجيئه بمعنى التوسط وعدم اإلفراط ، واالعتدال فكثير في الكتاب والسّنة، من ذلك قوله 

1T((القصد القصد تبلغوا))]، وقوله 19[لقمان: چ جت  يب  ىبچ    تعالى:

)
1T7 1T

(
1T. 
 المعنى الرابع:الكسر في أي وجه كان : تقول: قصدُت العود قصدًا كسرته.
 أصل مادتها فقال: هذه المعاني التي تدور حولها كلمة (الَقْصد) في اللغة، وقد بّين ابن جني
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1T"أصل (ق ص د) ومواقعها في كالم العرب: االعتزام، والتوجه، والنهود

)
1T8 1T

(
1T والنهوض نحو الشيء 

على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة، وٕان كان قد ُيَخصُّ في بعض المواضع 
بقصد االستقامة دون الميل ، أال ترى أنك تقِصُد الَجْوَر كما تقصد العدل، فاالعتزام والتوجه شامل 

1Tلهما.."

)
1T9 1T

(
1T.فيالحظ أن المعنى األول هو األصل عند ابن جني، والثاني والثالث داخالن فيه . 

: عرفها ابن عاشور فقال:"هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع المقاصد اصطالحاً 
1Tأحوال التشريع أو معظمها"

)
1T10 1T

(
1T. 

وعرفها عالل الفاسي فقال:"المراد بمقاصد الشريعة :الغاية منها؛ واألسرار التي وضعها الشارع 
1Tعند كل حكم من أحكامها"

)
1T11 1T

( 
1T. 

1Tوعرفها الريسوني فقال:"هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد "

)
1T12 1T

(
1T. 
والمتأمل في هذه التعاريف االصطالحية للمقاصد يجدها ال تخرج عن كونها المعاني والحكم 

 والغايات واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة .
 : اللغة في العبادة 

 لذله العبد أخذ ومنه عليه، الوطء بكثرة أي معبد طريق قولهم من التذليل: اللغة في العبادة أصل
. لمواله

1Tوفي الصحاح:" أصل العبودية الخضوع والذل. والتعبيد :التذليل"

)
1T13 1T

(
1T. 

 مذلَّالً  َكانَ  ِإذا ُمَعبَّدٌ  طريقٌ  َوُيَقال. الخضوع َمعَ  الطَّاَعة: اللَُّغة ِفي اْلِعَباَدة قال األزهري: "َومعنى
1Tَمْطلي�ا بالَقِطران " َكانَ  ِإذا ُمَعبَّد اْلَوْطء، وبعيرٌ  ِبَكْثَرة

)
1T14 1T

(
1T  .

 أي لفالن، فالن تعبد يقال المعاني في قرائب واالستكانة والتذلل والخضوع والعبادة"قال ابن سيده: 
. له تذلل
 هللا طاعة وكل طاعة غير أو للمعبود كان طاعة عبادة، فهو: خضوع فوقه ليس خضوع وكل
. عبادة فهي والتذلل الخضوع وجه على

 والسمع والفهم كالحياة النعم أجناس بأعلى المنعم إال يستحقه ال الخضوع من نوع: والعبادة
1Tوالبصر"

)
1T15 1T

(
1T .



 
مقاصد العبادة في القران الكريم 

  م.م. ناصر يوسف عبدهللا

  

1Tالطَّاَعةُ ": والِعباَدةُ  والُعبوَدةُ  والُعبوِديَّةُ  وفي القاموس:" والَعْبِديَّةُ 

)
1T16 1T

(
1T. 

: وللمسلمين واألوثان، الّطاغوتِ  َعَبدة: للمشركين ويقال. عبداً  جعله أي فالنًا، فالنٌ  أْعَبدَ : "ويقال
1Tتعالى" اهللا يعبدون ُعّبادٌ 

)
1T17 1T

(
1T .

1Tقال صاحب اللسان:"والتعبد :التنسك.والعبادة :الطاعة"

)
1T18 1T

(
1T. 

والمتأمل في هذه النقول عن فقهاء اللغة يجد أن المعاني التي ذكروها بيانا لهذه الكلمة، ال تتجاوز 
 الخضوع، الطاعة، التذلل، التنسك.

 أن) ع ب د (لمادة اللغوي االستعمال إلى استناًدا العبادة معنى في المودودي األعلى أبو ويرى
1Tالمطلقة والطاعة الكامل، والخضوع الكلي، اإلذعان هو العبادة معنى أصل

)
1T19 1T

(
1T .

ع،ا ع عبا يعبك ابال الخضوع والبة،ة، والخة ة ل تعالى. : الشرع  في العبادة

1T " "اسم جامع لكل ما يحبه اهللا تعالى ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرةفهي

)
1T20 1T

(
1T. 

 .وهي تتضمن غاية الذل والحب . إذ تتضمن غاية الذل هللا تعالى مع المحبة له
1Tلربه" تعظيما نفسه؛ هوى خالف على المكلف فعل "هي: قال الجرجاني

)
1T21 1T

(
1T .

 للمعبود والتذلل الخضوع من عليه يقدر ما نهاية "هي: فقال حدود، السمرقندي عدة لها وذكر
 هللا بكليته العمل إخالص: العبادة:  وقيل.بأمره تعالى، اهللا تعظيم إالّ  به يراد ال فعل:  وقيل.بأمره
(1T" ]5[البينة:چں ں   ڱڱ ڱ ڱ ڳڳچ :تعالى اهللا قال إليه، وتوجيهه تعالى

1T22 1T

(
1T . 

1Tوحب وهي خضوع

)
1T23 1T

(
1T الحب،  ومعنى هللا والخضوع الذل معنى تتضمن العبد بها المأمور والعبادة

 والخوف واإلكرام واإلجالل والعبودية الحب غاية يستحق الذي المعبود هو "واإلله: تيمية  ابن قال
(1T"...والرجاء

1T24 1T

(
1T .

 العبادة: تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول: " أن على القيم ابن ونص
طريق معبد، أي مذلل والتعبد: التذلل والخضوع، فمن أحببته، ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا 

1Tله، ومن خضعت له بال محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا"

 )
1T25 1T

(
1T. 

]: "والعبادة في 5[الفاتحة:چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ        ويقول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى:
اللغة: من الــــــذلة. يـــــقال طــــــريق معــــبد أي: مـــــــذلل، وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة 
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1Tوالخضوع ، والخوف"

)
1T26 1T

(
1T. (مقاصد العبادة في القرآن الكريم) ومن هنا ندرك المراد من مصطلح

 ونعني به :

الواردة في القرآن الكريم ، سواء أكانت  المعاني واألسرار والِحَكم والغايات الملحوظة في العبادات
تلك المعاني والغايات ِحَكمًا جزئية ،أم قضايا كلية ، أم سمات إجمالية تقرر عبودية الخالق 

وتحقق مصلحة المخلوق في الدنيا واآلخرة. 

 املبحث األول  

  مقاصد العبادة يف القرآن املتعلقة بالفرد املسلم
     "األصل في العبادات أنها تؤدى امتثاال ألمر اهللا، وأداء لحقه على عباده، وشكرًا على نعمائه 

التي ال تنكر، وليس من الالزم أن يكون لهذه العبادات ثمرات ومنافع في حياة اإلنسان المادية، 
وليس من الضروري أن يكون لها حكمة يدركها عقله المحدود. األصل فيها أنها ابتالء لعبودية 

1Tاإلنسان لربه، فال معنى ألن يدرك السر في كل تفصيالتها. فالعبد عبد، والرب رب"

)
1T27 1T

(
1T  .

ولكن حكمة اهللا اقتضت أن تبين لنا الكثير من أسرارها ومقاصدها.                                            
 رب بأنه الغامر والشعور وخشيته، وهيبته، تعالى، اهللا حب القلب إشراب هو العبادة روح "إن

 لصدق دائما عمليا مظهرا باعتبارها ونسك، شعائر من شرع بما دائما والتوجه ومليكه، الكون
 في اليقين لجذوة متجدًدا وٕالهابا األعلى، اإلله بسلطان مستمرا وتذكيرا اإليمان، دعوى في اإلنسان

1Tوثوابه" فضله ورجاء اهللا،

)
1T28 1T

(
1T.                                                               

هذه العبادات وٕان كانت في األصل شعائر تعبدية محضة واجبة األداء، مهما قصر إدراك      
المتعبد بها لمقاصدها وآثارها، التي ربما حصلت له دونما شعور منه! إال أن العلم بهذه المقاصد 

 يزيد القائم بها اطمئنانا لعظم أمرها ، وأن الفقه بآثارها يضاعف من ثمارها في  نفس فاعلها .
    والمالحظ أن مقاصد العبادة في حياة  الفرد المسلم تتنوع بين كليات تتعلق بالغايات العظمى 
منها ، وجزئيات تتناول مقصد كل عبادة على حدة؛ وقد أرشدنا الباري عز وجل إلى الكثير منها 

 في كتابه الكريم، وسنحاول في هذا المبحث أن نكشف الستار عنها، بادئين بكلياتها.
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 املطلب األول:املقاصد الكلية للعبادة 
- إن المقصد األعظم والباعث األساسي للعبادة هو استحقاق اهللا تعالى لذلك. فنحن نعبد اهللا 1 

 وعال ألنه مستحق للعبادة؛ تحقيقا للغاية التي من أجلها خلق اإلنس والجن كما قال اهللا جل
إال  واإلنس الجن خلقت وما: " أي]، 56[الذاريات: چ   ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ                  :تعالى
فهو المستحق الوحيد للعبادة، لعموم سلطانه على )29( "إياها إال جميعهم من أرد ولم العبادة، ألجل

الكون، وعظيم فضله على الخلق أجمعين . ومع ذلك يجب أن نعلم أن اهللا تعالى غني عن 
العالمين، فالعبادة ال تزيده وال تنقصه مثقال ذرة؛ ألنه غني بذاته غنى مطلقا فال يحتاج إلى شيء 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    هه  ه  ه   ے           چمما في الوجود؛ بل كل ما في الوجود محتاج إليه قال تعالى: 

 خلقه عند اْلَحِميدُ  عبادتكم عن اْلَغِنيُّ  ُهوَ  َواللَّهُ  ِإليه المحتاجون: أي]، " 15[فاطر:چ  ے    ۓ
 . وعليه فإن ثمرة العبادة إنما ترجع إلى الشخص العابد نفسه؛ إذ هو المحتاج )30 ("ِإليهم بإحسانه

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅچ إلى اهللا تعالى والمفتقر إليه استعانة وتوكًال، قال تعالى: 

 ].15[اإلسراء:چ

المعاصي ، وهي كذلك المحرك  - حصول التقوى التي هي الحاجز عن وقوع اإلنسان في2   
الفعال لهذه النفس حتى تنطلق من قيود األرض، فترفرف في علياء السماء ، وتنطلق في أفعال 

 "أي]، 21 [البقرة:چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  الخير بشتى صــــــــوره .قال تعــــــــــالى :
 كريم من إطماع ولكنه واإلطماع للترجي ولعل العذاب من بسببه فتنجوا تتقوا أن رجاء على اعبدوا
 . فإن كان مردود العبادة من التقوى والخشوع هللا (عز )31 ("وفاؤه المحتوم وعده مجرى فيجري

وجل) ضعيفًا أو ميتًا، فإن الهدف الذي شرعت من أجله العبادة لم يتحقق، وبالتالي: تكون العبادة 
 وكأنها لم تؤدّ .

- تربية الروح وتغذيتها: وذلك ألن اإلنسان مكون من مادة وروح فإذا كان العنصر الجسدي 3  
فيه يجد حاجته في العناصر المادية في الكون من مأكل ومشرب وملبس وتناسل وغير ذلك فإن 

العنصر الروحي ال يجد إشباعا لحاجته إال بالقرب من اهللا تعالى إيمانا به وٕاتباعا حتى يشعر 
بمعيته وذلك ال يتحقق إال بالعبادة سواء في الضراء أو في السراء كما قال اهللا تعالى مخاطبا 



 
مجلة كلية العلوم اإلسالمية 

 م2013هـ -1434)                                 14/2المجلد السابع                                         العدد(

  

-97 [الحجر:چ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ   رسوله
  .)32(] فدل رسول اهللا على التقرب إلى اهللا تعالى وتعبده99

قال العز بن عبد السالم: "مقصود العبادات كلها التقرب الى اهللا عز وجل: القرب من جوده 
وٕاحسانه المختّصين بعباده المؤمنين، وأن يعامل المتقرب إليه معاملة من تقرب إليه بالطاعة 

 . )33(والتعظيم، والخضوع والتفخيم"
- تحقيق حرية اإلنسان: فالعبادة تحرر المؤمن من الخضوع لغير اهللا تعالى، ومن االستسالم 4   

لآللهة المزيفة، فيصبح بذلك حرا طليقا من كل سلطان سوى سلطان اهللا تعالى، وبذلك يصل إلى 
شاطئ األمان، ويحس بالسكينة إلى اهللا تعالى، كما يكتشف من خاللها قيمة كل األشياء، ويتبين 

حقيقتها، ويحس بحريته أمامها جميعا؛ فإن مصدر العزة إنما هو اللجوء إلى اهللا تعالى ال إلى 
 . )34 (]10[فاطر:   چ ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېچ غيره، قال تعالى: 

تمحيص المؤمن بابتالئه بالعبادة إعدادا له للحياة اآلخرة ، قال اهللا تعالى - ومن مقاصدها 5   
]. 39 [غافر:چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې چ على لـــــــــــــسان موســى علـــــــيه الـــــــــــسالم:

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    چ فالدنــــيا دار ابتالء ومادة هذا االبتالء هي عبادة اهللا تعالى تحقيقا ألمره 

. )35 (]2[الملك:  چ   ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ

 املطلب الثاني:املقاصد اجلزئية للعبادة
أما مقاصدها الجزئية المتعلقة بالفرد المسلم فنجدها في كل عبادة على حده، وسنركز الكالم هنا 
 على بيان مقاصد العبادات الكبرى:الصالة، الزكاة، الصيام، الحج ؛ ألن البحث ال يسع الجميع. 

 : مقاصد الصالة:
ً
                                                                                   أوال

،  وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر،  وهي صلٌة وثيقٌة بين العبد الصالة هي عمود اإلسالم
وبين ربِّه، فإذا حافظ اإلنساُن على الصلوات الخمس قويت صلته باهللا عز وجل، لذا فقد حوت 

1Tعلى مقاصد عظيمة وأسرار بليغة ال تشاركها فيها صالة في أي دين آخر

)
1T

36
1T

(
1T. 
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المقصد األول من الصــــــــــالة هو تذكير اإلنسان بربه األعلى،الذي خلق فسوى، والذي قدر -1
 قال الرازي: "ِلِذْكِري ]، ۱٤طه: [ چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  فهدى ، قال تعالى:

 . )37(ِلي" َوُيَصلَّى ُأْعَبدَ  َأنْ  ِذْكِري َفِإنَّ  ِلَتْذُكَرِني َيْعِني
- إنها تسهم في حماية العبد من األمراض التي تفتك به، وتعوقه عن العمل لدنياه وأخراه؛ لما 2

    قال تعالى:،  فيها من الحث على النظافة، فقد جعل اإلسالم مفتاحها طهارة البدن والثوب والمكان

 ]6[المائدة:            چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹچ 
)38(. 
د المؤمن مراقبة اهللا وخشيته، إذ يقف العبد فيها فارغا من الشواغل، موجها قلبه إلى 3 - إنها تعوِّ

مواله، يناجيه ويثني عليه بما هو أهله، خائفا عقابه، طامعًا في رحمته، طالبًا منه العون والهداية 
فيؤثر ذلــــــــــك في نفسه، ويعوده مراقبة اهللا وخشيته، فيجتنب ما يغضب مواله ، ويبتعد عما حرم 

  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئەئ  ائ   ائ  ىىۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ         اهللا

 الصالة وأقام القرآن فتالوة وعليه المراقبة، وازع اآلية في ]، قال الجزائري:"45[العنكبوت:چ   ۆئ
 تنّكبه ومن نجا سلكه من السالم دار إلى السالم سبيل تمّثل األربعة هذه. ومراقبته تعالى اهللا وذكر
 .)39 (الحكيم" العليم باهللا والعياذ هلك،

- الصالة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على مواجهة المشقات والمكاره في الحياة الدنيا، قال 4
]. وكان النبي صلى اهللا 153[البقرة: چ   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئچ تعالى:

. ) 40 (عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة
- إن في الصالة غذاء روحيًا للمؤمن يعينه على مقاومة الجزع عند الشر، والمنع عند الخير، 5

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ    چوالتغلب على جوانب الضعف اإلنساني 

 لإلنسان الوصف وهذا ]، قال السعدي:"23-19 [المعارج:چڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 فيجزع جزوعا الشر مسه إِذَا{: بأنه الهلوع وفسر.هلوع أنه األصلية، طبيعته وصف هو حيث من

 ذلك في يستعمل وال ولد، أو أهل أو مال من له، محبوب ذهاب أو مرض، أو فقر أصابه إن

 نعمه على اهللا يشكر وال اهللا، آتاه مما ينفق فال} منوعا الْخَير مسه وإِذَا.{اهللا قضى بما والرضا الصبر
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 إذا فإنهم األوصاف بتلك الموصوفين} الْمصلِّني إِال{ .السراء في ويمنع الضراء، في فيجزع وبره،

. )41(واحتسبوا" صبروا الشر مسهم وٕاذا اهللا، خولهم مما وأنفقوا اهللا، شكروا الخير مسهم
- إن الصالة بما فيها من الخشوع ترقق قلب المؤمن، وتمأله رحمة وقناعة فيرحم الضعفاء، 6

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ          ويواسي البؤساء، ويرضى عن اهللا في الشدة والرخاء، قال تعالى:

 فكيان لعظمته، راهب اهللا، لجالل خاشع قلب من تفيض صالة إنها  "،]2-1[المؤمنون:چپ  ڀ   
 مستولية الجالل، هذا عليه مشتمل- الصالة محراب في قائم وهو جميعه، ووجدانه كله، المؤمن

 إيقاظ في العظيم، أثرها الضارعة الخاشعة الصالة لتلك كان هذا أجل ومن.الرهبة تلك عليه

 .)42 (السوء" وساوس من أنفسهم تصفية وفى المصلين، في الخير مشاعر
- في صالة الجماعة تظهر عظمة ملك الملوك ورب األرباب، ويعم الخير وتنتشر الرحمة؛ ألن 7

المسلمين إذا اجتمعوا في صعيد واحد، وراء إمام واحد، إلى قبلة واحدة، يعبدون رّبًا واحدا خاشعين 
ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ   ۋ  چ خاضعين خائفين عذابه طامعين في فضله غشيتهم رحمته وعــــــــــمهم إحسانه

43( ]56[األعراف:چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
1T

(
1T.                                                                                            

 : مقاصد الزكاة:                                                                            
ً
ثانيا

الزكاَة آثاُرها عظيمة؛ ومقاصدها جمة،  فهي تَطهِّر النفَس من الشُّح والبخل، وتطهر المال، 
وتكون سببًا في نمائه وكثرته، ويحصل بها التكافل االجتماعي عندما يخرج الغني زكاة ماله 

                                                                                ويعطيها الفقير.
- إنها تغرس في نفس المؤمن فضيلة السخاء، وتطهر نفسه من رذيلة الشح، فيفوز برضا اهللا 1

 على يفضلونهم "إنهم]، قال المراغي:9[الحشر:چ   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئي  چ ويسعد بتوفيقه 
 المردي الشح من عصمهم اهللا ألن إال ذاك وما إليه، الحاجة أشد في هم ما ويعطونهم أنفسهم
. )44 (البر" وعمل الخير اكتساب من ويمنعها النفوس يدسى الذي المهلك، والبخل

- الزكاة فيها سّد لحاجة الفقراء، وتفريج لكربة الغارمين، وتيسير ألبناء السبيل، وعون على 2
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ    چ     المصالح العامة
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. )45 (]60[التوبة: چۆ  
- إنها تخرج اإلضغان من قلوب البائسين، وتذهب حقدهم على األغنياء المترفين، وتمأل قلوبهم 3

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ بمحبتهم، وتمنعهم من اإلساءة إليهم، وبذلك يسود األمن، وتتحقق األلفة واإلخاء،

 .)46 (]۹– ۸اإلنسان:[ چٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  چ - الزكاة تطهير للمال من الشر، وتزكية للنفس 4

 اْلُفَقَراءِ  َعَلى َواْلَقْسَوةِ  َوالدََّناَءةِ  َوالطََّمعِ  اْلُبْخلِ  َدَنسِ  ِمنْ  ِبَها ُتَطهُِّرُهمْ  َأيْ "]،103[التوبة:چ  ہ  ه  ه  ه
َذاِئِل، ِمنَ  ِبَذِلكَ  َيتَِّصلُ  َوَما اْلَباِئِسينَ  يَها:ِبَها َأْنُفَسُهمْ  َوُتَزكِّي الرَّ  َواْلَبَرَكاتِ  ِباْلَخْيَراتِ  َوَتْرَفُعَها َأيْ تَُنمِّ
 ). 47("الدُّْنَيِويَِّة َواْألُْخَرِويَّةِ  ِللسََّعاَدةِ  َأْهًال  ِبَها َتُكونَ  َحتَّى َواْلَعَمِليَّةِ  اْلُخُلِقيَّةِ 

- الزكاة أمضى سالح لمحاربة كنز األموال، وإلخراج النقود من مخابئها، فالمال المخبوء تأكله 5
 اآلية هذه في وتعالى سبحانه  "فالحق]،34[التوبة: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  الزكاة

 العالم حركة تسيير في التعامل أساس هما والفضة الذهب أن إلى يلفتنا أن أراد الكريمة
 به االنتفاع هي المال وظـــــــــــــــيفة للمال؛ ألن الدائمة الحركة يقتضي التعامل هذا وأن االقتصادية،

%) 2.5بنسبة ( عام كل ينقص فإنه وكنت مؤمنًا ، مالك تحرك لم أنك ولو األرض، عمارة في
 ماله؛ على ُيْبقي أن المؤمن أراد فإن. سنة أربعين في المال هذا يفنى ولذلك. الزكاة قيمة وهي

.هذه هي )48 (الزكاة " تأكله ال حتى يكنزه وال وينميه ليستثمره الحياة حركة في يديره أن فيجب
بعض الفضائل التي تشتمل عليها هذه الفريضة، ولو أن الناس أخرجوا زكاة أموالهم كما أمرهم 

ربهم؛ لسدت حاجة الفقراء والمساكين؛ ولعاش الناس إخوة متحابين متآلفين، ولكن بعض األغنياء 
بخلوا بزكاة أموالهم، فمنعوها مستحقيها، فكانوا سببا في انتشار األحقاد والضغائن وحدوث كثير 

 من المفاسد والجرائم.

 : مقاصد الصيام :
ً
 ثالثا

الصــــــــــــيام مـــــــــن العــــــــــبادات ذات األثـــــــــــر الحـــــــــسن في إصـــــــــــالح القلــــــــــــوب، وتهذيب النفوس ، 
فهو يشتمل على كثير من المقاصد واآلثار نذكر بعضها:  

-في الصيام ضبط للنفس وٕاطفاء لشهواتها؛ فإنها إذا شبعت تمردت وسعت وراء شهواتها؛ وٕاذا 1
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.                                                                                                 )49(] 184[البقرة:چ ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ    جاعت خضعت وامتنعت عما تهوى
- الصيام وسيلة إلى إصالح النفوس وتهذيبها، إنه يربي في اإلنسان فضيلة الصدق والوفاء 2

واإلخالص واألمانة، والصبر عند الشدائد؛ ألن النفس إذا انقادت لالمتناع عن الحالل من الغذاء 
الذي ال غنى لها عنه طلبًا لمرضاة اهللا وخوفًا من أليم عذابه؛ فأولى أن تنقاد لالمتناع عن الحرام 
الغني عنه، فال يكذب الصائم، وال يغدر، وال ينقض عهدا، وال يخلف وعدا، وال يكون مرائيا، وال 

خائنا، فكان الصوم سببا في اتقاء المحارم، وقوة العزيمة، والتحلي بالفضائل، والتخلي عن 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ڻ  ڻ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ الرذائل، وٕالى هذا كله أشار جل جالله بقوله:

 .)50 (]184[البقرة:چڦ  ڦ  ڦ  
- الصوم يدعو إلى شكر النعمة، إذ هو كف للنفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، وكل 3

هذا من جالئل نعم اهللا عز وجل على خلقه، واالمتناع عن هذه النعم من أول اليوم إلى آخره 
يعرف اإلنسان قدرها، إذ ال يعرف فضل النعمة إال بعد فقدها، فيعينه ذلك على القيام بشكرها، 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ وشكر النعمة واجـــــــــــــب، وٕالـــــــــــى هذا أشـــــــــــــار جــــــــــــــــل وعـــــــــــــال بقــــــــــوله:

. )51 (]185[البقرة:چ  ىې  
- الصوم في اإلسالم، لم يشرعه اهللا تعذيبًا للبشر وال انتقاما، وٕانما شرعه اهللا إيقاظًا للروح 4

وتصحيحًا للجسد، وتقوية لإلرادة، وتعويدًا على الصبر، وتعريفًا بالنعمة، وتربية لمشاعر الرحمة، 
ۀ  ہ  ہ  ہ   ہه  ه  ه  ه  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  چ وتدريبًا على كمال التسليم هللا رب العالمين 

 .   )52(]۱۸٥البقرة: [ چڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ 

 : مقاصد احلج 
ً
                                                                                  :رابعا

إن في فريضة الحج كثيرا من المعاني واألسرار والمقاصد التي تسهم في تحقيق السعادة في الدنيا 
 واآلخرة، ومن هذه المقاصد ما يأتي:

-الحج فيه امتثال ألوامر اهللا واستجابة لندائه، هذه االستجابة وهذا االمتثال تتجلى فيهما الطاعة 1
الحج:  [ چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  چ الخالصة، واإلسالم الحق 
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 دعوتهم، إذا فإنك وفضيلته ، فرضه وقاصيهم، دانيهم وبلغ إليه، وادعهم به، أعلمهم: أي" ] ٢٧
 .  )53 (وعمارا" حجاجا أتوك

-الحج غذاء روحي كبير تمتلئ فيه جوانح المسلم خشية وتقي هللا رب العالمين، ففي كل منسك 2
من مناسكه غذاء للروح، فما اإلحرام إال تجرد من شهوات النفس والهوى، وحبس للنفس عما سوى 
اهللا عز وجل، وحث على التفكير في عظمة اهللا جل جالله، وحث على تذكر الموت واالستعداد 

له بالعمل الصالح، فالحاج في لباس إحرامه يذّكر بالميت في أكفانه، وما التلبية إال استجابة 
وذكر وطاعة وامتثال، وما الطواف بعد التجرد إال استحضار لعظمة اهللا تعالى حول بيته، وامتثال 

الحج: [ چ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦچ  ]، قال تعالى:29[الحج: چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ألمره
٣٢[) 54(                                   . 
-الحج التماس لمغفرة اهللا ورحمته، فما السعي بين الصفا والمروة والتردد بينهما إال التماس 3

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ    چ لرحمة اهللا تعالى وطلب لمغفرته

]، وما الوقوف بعرفة إال بذًال للمهج في الــــــــــضراعة إلى ۱٥۸[ال،قرع: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
اهللا بقلوب مملوءة بالخشية ، وأيد مرفوعة بالرجاء ، وألسنة الهجة بالدعاء ، وآمال صادقة في 

البقرة: [ چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   چأرحم الراحمين 
وما الرمي بعد ذلك إال رمـــــــــــــــــــز الحتقار عوامـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــشر ونزغات الشـــــــــــــيطان، وما ] ١٩8

الذبـــــــــــح إال إراقـــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــدم الـــــــــــــذي أمــــــــــــر اهللا بـــــــــــــه أن يـــــــــــراق ورمــــــــــــز للتــــــــــضحية 
1T )1T55]162[األنعام:چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  والفــــــــــــــــــــداء، قــــــــــال تعـــــــــــــالى:

1T

(
1T .

- في الحج تدريب على ركوب األخطار، وتحمل المشــــــــــــــــقات، ومفارقـــــــــــــــــة األهـــــــــــــــــل، 4
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ والتضحية بالراحة والدعة في الحـــــــــــــــياة الرتيبة بيـــــــــــــــــــــــن األهــــــــــــــــل واألصــــــــــحاب 

. ) 56 (]۲۷الةج: [ چ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ
- في الحج تدريب للمسلم على المبادئ اإلسالمية العالية، والخلق اإلسالمي الرفيع، فال شقاق 5

 ،]۱۹۷ال،قرع: [چ  ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ وال نفاق، وال مساوئ أخالق 
 وكل نزه، غير اللسان يجعل قول كل عن النهي هو الكريم القول مرمى أن قال أبو زهرة:"وعندي
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 الروحيــــــــــــــــة الرحمن مائدة على اجتمعوا ألنهم الخصام؛ إلى يؤدي والجدال النزاع، إلى يؤدي قول
 إلى يؤدي ما كل اجتناب فيجب اهللا، بعــــــــــــــزة ويعتزوا اتحـــــــــــــــــادهم، وليقـــــــــــــــــوى وليتالقوا، ليتعارفوا،

 .)57 (والخصام" النزاع
- الحج مظهر من مظاهر السالم، " فأرض الحج هي البلد الحرام، والبيت الحرام الذي جعله 6

اهللا مثابة للناس وأمنا، ومن دخله كان آمنا. إنها منطقة أمان شمل الطير في الجو، والصيد في 
البر، والنبات في األرض، فهذه المنطقة ال يصاد صيدها، وال يروع طيرها وال حيوانها، وال يقطع 

. )58 (]"2[المائدة:چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ        شجرها وال حشائشها
هذه هي بعض المقاصد التي تشتمل عليها العبادات، وهي ال تحصل للعابد إال إذا أسس عبادته 

على التوحيد؛ بأن يصرف كل هذه العبادات هللا وحده؛ وأن يحسن أداءها بحيث يأتي بها على 
 الوجه الذي شرعه اهللا تعالى على لسان نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم.

 املبحث الثاني  

  مقاصد العبادة يف القرآن املتعلقة باتمع
     العبادات التي تترك آثارها الطيبة ونتائجها العظيمة في وحدة المسلمين وتضامنهم، ليست 
انطواء أو انزواء، أو عزلة عن الحياة واألحياء، للقيام ببعض الشعائر، كالصالة والذكر، كما 

يتصور بعض الناس، ويظنون أنهم إذا قاموا بذلك منقطعين عن الحياة واألحياء، فهم العباد!! هذا 
مفهوم خاطئ وقاصر؛ فمفهوم العبادة في اإلسالم أرحب وأشمل وأدق وأعمق من هذا التصور 
المحدود. إن العبادة في اإلسالم تشمل كيان اإلنسان كله، كما تشمل الحياة بأسرها. ولذا فان 

العبادات إذا فهمت فهمًا صحيحاً، وطبقت تطبيقًا دقيقاً، أعطت مجتمعًا قويًا متينًا كالبنيان 
المرصوص، يسعى بذمته أدناه، ويكون يدا على من سواه. 

وأثر العبادات في الجماعات، ودعم روابطها وبناء عالقتها على أسس راسخة من العدل واإلخاء  
واإلحسان أثر واضح، يتمثل في صياغتهم صياغة إنسانية كاملة، بتأليف بناء قوي متماسك، قائم 

على العدل، والمساواة، واإلحسان، واإليثار، والبر، والرحمة، والتعاون على جلب الخير، ودفع 
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الضر.إن الجماعة التي ينشدها اإلسالم هي الجماعة المتماسكة المترابطة التي تكونت من اللبنات 
1Tالصالحة التي بدأت باإلخاء، ثم تجاوزته إلى الحب، ثم علت حتى صارت إلى اإليثار

)
1T

59
1T

(
1T. 

  يف اتمعاملطلب األول: أثر الصالة
-  الصالة هي الفريضة األولى بعد اإليمان باهللا ورسوله، وهي عماد الدين، "ال يقتصر دورها 1

الظاهر  على أجـــــــــــــــــر يثاب عليه المؤمن، وعذاب ينجو منه، وٕانما تحفظه وتنفي عنه الشرك
والخفي ، وتعود به إلى صفوف المتواضعين إن كان فيه شيء من الكبر، وترقى به إلى درجة 
األعزاء إن كان فيه شيء من الذلة والخنوع، فالحاكم والمحكوم، والرئيس والمرؤوس، وأصحاب 
الثروة والقوة، والنفوذ والسلطان، والذين ليس لهم من ذلك شيء، كل هؤالء متساوون في الوقوف 
بين يدي اهللا واإلقبال عليه، ال فضل ألحد منهم على أحد، إال بمقدار ما في قلبه من تقوى، وما 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   چ  )60(تثمره هذه التقوى من خيرات وما تحجز عنه من موبقات"

 ].13الحجرات: [چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ           األمر كله هللاعلى أن - إن أعمال الصالة دليل 2 

] يقف المصلون جميعا بين يدي ربهم يأتمون بإمام واحد كأنهم بنيان مرصوص، ۱٦۲األنعام: [
يعلنون اهللا أكبر، وٕانها لنعم الكلمة التي تفتح بها تلك العبادة، إنها إعالن بأن اهللا أكبر من كل 

چ  چ      چ  ڇ   ڇ   چشيء ففي هذه الكلمة نفي للخوف والتردد، وٕابعاد لشبح الهلع والفزع والجبن 

]، لذلك كان المؤمنون هم الذين ۲۲– ۱۹البعا ج: [ چ ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں    ڻ    چيحققون الِحَكم التي يمكن أن تثمرها هذه الصالة 

]. لذا هيأ اهللا تعالى بتشريعه وحكمته للصالة، جوا طيـــــــبا من اإلجـــــــــــــالل ۷۷الةج: [ چ
والتـــــــــــــــــــعظيم، والخــــــــــــشوع والــــــــــــــــسكينة، والتعاون واالجتماع، ثم شــــــــــــــــرع اهللا تعـــــــــــــــالى األذان 

. ) 61 (]٤٥ال،قرع: [ چڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ   ۓ  ۓ چللدعــــــــــــوة إليـــــــــــــها والجـــــــــــــمع علـــــــــــــيها 
- إن"اإلسالم لم يكتف من المسلم أن يؤدي الصالة وحده في عزلة عن المجتمع الذي يحيا فيه، 3

1Tولكنه دعاه دعوة قوية إلى أدائها في جماعة وبخاصة في المسجد"

)
1T62 1T

(
1T  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  چ

  "والمساجد تتجلى فيها عظمة اهللا ].۱۰۸التوبة: [ چڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
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وحده، فال عظمة فيها لمخلوق، وال اختصاص لعظيم أو كبير،   وألفـــــــــــــــــضل لذي حسب أو 
نـــــــــــسب ، وهــــــــــــو مـــــــــــــكان مشـــــــــــــــاع يتــــــــــــــــساوى فيه الناس جميعا، الحر منــــــــــــــــــــهم والعـــــــــــــــــــــبد، 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ      چ :والحـــــــــــــــــاكم والمــــــــــــــــــحكوم، والغــــــــــــني والفـــــــــقــــــــــــــير، قــــــــــــــــــال  تعـــــــــــالى

 .)63(13الحجرات:ِ◌ [چ چچ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
- "المسجد مؤتمر يجمع خالصة الحي في كل صالة، وصفوة البلد في كل جمعة، فهو برلمان 4

، دعا أبناءه إلى الجماعة ]۱۱۲التوبة: [       چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻپپپ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ    دائم ونوابه
1Tليتعارفوا فال يتناكروا، ويتقاربوا فال يتباعدوا، ويتحابوا فال يتباغضوا، ويتصافوا فال يتشاحنوا"

)
1T64 1T

(
1T   .

"وٕاذا حضر المؤمن الجماعة، عرف إخوانه وعرفوه، فلو غاب عنهم سألوا عنه فإن كان غائبا 
دعوا له- ودعوة األخ ألخيه بظهر الغيب مستجابة- وٕان كان مريضا عادوه فأثيبوا وأجروا، 

وجبروا خاطره وأدخلوا السرور عليه، وٕان كان حاضرا زاروه، فتوطدت أواصر األخوة، وتأكدت 
 .)65 (]"۱۰الةعرات: [ چ       ۈ  ٷ  ۋچ  أسباب التضامن والمحبة، قال تعالى:

- إن في الجماعة بجانب ما سبق ِحَكم جليلة، ومصالح جمة، بعضها اجتماعي وخلقي كالوحدة 5
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڳڳ گ گ گ گ کچ :واالجتماع والتعارف والتعاون،قال تعالى

  .)66 (]71التوبة:[  چ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ه  ه  ه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چوبعضها ديني أخروي، كالمحافظة على الصلوات والتنافس في إحسانها وٕاتقانها 

، ومنها أن إخالص المخلصين وخشـــــــــــــــوع الخاشعين يؤثر في ] ۲۳۸ال،قرع: [ چپ  پ   پ  پ  
الجــــــــــــــــماعة كلــــــــــــــــها، ويــــــــــــــــرى نــــــــــــــــوره من خــــــــــــــاللها فيوقـــــــــــظ النفـــــــــــــــــــــوس الخـــــــــــــــــامدة، ويحرك 

پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ الهمم الفاتــــــــــــــــرة وقد يكـــــــــــــــــــون سبـــــــــــــــــــبا في قبول عبـــــــــادة الجــــــــــــميع 

.  )67 (]۲ – ۱البؤمنون: [ چ   ڀ
- إن الجتماع المسلمين، سرا عجيبا، في تدفق الرحمات، ونزول البركات، وهذا هو السر في 6

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     مئ  حئ    جئی  ی   ي  ي       چ صالة االستسقاء وجماعتها، قال تعالى: 

 اهللا إلى تبتم إذا: "أي: كثير ابن  قال. ]12 – ۱۰نوح: [ چپ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
 بركات من لكم وأنبت السماء، بركات من وأسقاكم عليكم، الرزق كثر وأطعتموه، واستغفرتموه
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 واألوالد، األموال أعطاكم: أي وبنين، وأمّدكم بأموال الضرع، لكم وأدرّ  الزرع، لكم وأنبت األرض،
 . )68(بينها" الجارية باألنهار وخّللها الثمار، أنواع فيها جنات لكم وجعل

 شديد االهتمام بتسوية الصفوف، كثير الترغيب في إقامتها ووصلها، وسد  - كان رسول اهللا7
خللها، شديد اإلنكار على اإلخالل بها والتفريط فيها، ذلك ألن فوائد الجماعة ال تتحقق وال تكتمل 

إال بالمحافظة عليَها، وقيام المسلمين فيها كالبنيان المرصوص، وفي ذلك تهيئة لهم لفريضة 
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چالجهاد، وبيان ألهمية رّص الصف المسلم وعدم تشرذمه، قال تعالى: 

. )69( ]٤الصف: [ چڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  
- شرع اهللا صالة الجمعة، واختصها بشروط وآداب تزيد في جاللها، وترفع من شأنها، وتورث 8

مزيدا من االهتمام بها في جمع شمل المسلمين، تحت راية الدين، وهيمنة رب العالمين، قال 
 چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹچ  تعالى:

 صالة وهي.. جماعة إال تصح ال التي الجامعة، الصالة هي الجمعة ، "وصالة]۹العبعة: [
 عبادة وهي. باهللا تذكرهم خطبة إلى ويستمعوا ويلتقوا المسلمون فيها يتجمع أن يتحتم أسبوعية
. )70 (" واآلخرة للدنيا اإلعداد في اإلسالم طريقة على تنظيمية

- لقد كان للجمعة والجماعة، والعيدين، وصالة االستسقاء وصالة الخوف في األمصار 9
واألقطار، فضل كبير في حفظ هذا الدين، وسالمة الشريعة ، وبقائها على ما تركها عليه رسول 

 وأصحابه، وبعدها عن تحريف المنحرفين وعبث العابثين، فلوترك المسلمون الجمعة  اهللا
والجماعة، وانفردوا بعباداتهم وصلواتهم في بيوتهم، وقاموا بها منفردين منعزلين، موزعين مشتتين، 

ہ  ہ  ہ     ه  ه  ه    چلحرفت هذه الصلوات ومسخت مسخا كبيرًا أفقدها أصالتها ووضعها األولى 

 ] ٥ - ٤الباعون: [ چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ ]،  ٥۹مريم: [ چه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
)71(  . 

- لقد كانت هذه الجماعة عامال كبيرا من عوامل وحدة المسلمين في العبادات وعاصما 10
ألحكام الدين من التحريف، كما كانت سببا عظيما في تضامنهم، وجمع كلمتهم، وبلغ من اهتمام 

اإلسالم بالجماعة أنه رغب في إقامتها، والحرص عليها حتى في أوقات المحن والشدائد، حين 
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يلقى المسلمون عدوهم، ويواجهون خصومهم، ألن الصالة في ذاتها سبب المعونة اإللهية، قال 
 ] .۱٥3ال،قرع: [ چ   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئچ تعالى: 

وألن في إقامتها مع الجمـــــــــــــــــــــــــاعة مزيدا من العـــــــــــــون والعطاء، تتضاعف بركاتها، وتكثر 
ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ خيراتها، قال سبـــــــــــــــــــــــــــــــحانه:

ٿ  ٹ      ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     
 . ) 72 (]102 [النساء:چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ

- ولم تجز الشريعة اإلسالمية ترك الصالة، أو تأخيرها عن ميقاتها في أمن أو خوف، شدة أو 11
يتالءم مع تلك  رخاء، صحة أو مرض، سفرًا أو إقامة، إال أنها جعلت لكل حالة وضعا خاصا

ٱ  ٻ  چ  الحالة، ويتحقق به التيسير، ورفع الحرج الذي أكرم اهللا تعالى به هذه األمة، قال تعالى:
 - ۲۳۸ال،قرع: [ چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ   ڤ  

۲۳۹ [) 73(.                            

       املطلب الثاني: أثر الزكاة يف اتمع
    المال مهم غاية األهمية لألفراد والجماعات، فهو قوام الحياة وأساسها، وعليه تقوم النهضات، 
وتتقدم الحضارات، وبه تصان الحريات، وتقوى الشوكة، وترتفع األمة، وتكون العزة والمنعة، فذلك 
أمر واضح، ال يحتاج إلى بيان، ويكفي أن يصفه القرآن الكريم بأنه قيام الحياة، وينصح بالتوسط 

فيه إن ملكه المرء، فال يسرف حتى يقف عاجزا عن التصرف، وال يقتر حتى يتعرض للسخط 
چ   ]، ويـــــــــــــــــــقول جل شأنه:5[النساء: چ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈچ والمالمة قال تعالى: 

]. 29[اإلسراء:  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ
        ېئ  ېئ چ ويثني على فريق من عباده بالتوسط في النفقة بين اإلسراف والتقتير فيقول سبحانه:

- 1                                   ]. ٦۷الفرقان: [  چ   مئ  حئ  جئی  ی  ي  ي    ىئ  ىئ   ىئ
لما كان للمال هذه األهمية في إعداد العدة، وأخذ األهبة، كان الجهاد بالمال مقدما في القرآن 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے     چ  الحكيم على الجهاد بالنفس، قال تعالى:

 " وقدم سبحانه].11- 10[الصف: چ     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ
 الرابحة لمعنى التجارة وتوضيح تفسير مقام المقام باألنفس،ألن الجهاد على باألموال الجهاد هنا
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 األموال وهذه األموال، تبادل على تقوم التجارة أن المعلوم ومن اهللا، سبيل في الجهاد طريق عن
للمجاهدين  ال غنى التي والمعدات األسلحة تشـــــــــــترى طريقــــــها الجــــــــــــــــــــــهاد، فعن عصب هي

وكان للنفقة في سبيل اهللا امتيازها عن اإلنفاق في وجوه الخير األخرى بزيادة أجرها، .)74 ("عنها
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     چ  وكثرة أضعافها قال سبحانه:

 ]. 261[البقرة:  چ  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ
- ولما كان المال أساسًا في دفع الحاجات، وتفريج الكربات بإطعام الجائع، وكسوة العاري، وفك 2

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چضائقة المحتاج، فإن اهللا تعالى أوصى بالبذل في هذه الوجوه، قال تعالى:

وفرض من ذلك نصيبا معروفا في أموال  ]۱۱۰البقرة: [ چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
، وسمى ] ۲٥ - ۲٤المعارج: [ چ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ األغنياء يرد على الفقراء 

ذلك زكاة تارة وصدقة تارة أخرى ، مشيرا بهذه األسماء، إلى أمور اتسم بها البذل واإلنفاق في 
اإلسالم، ألن الزكاة لغة: التطهير والنماء، وهذا الجزء القليل الذي يبذله المؤمن الغني من ماله 

  مئ  حئ  جئي  چ يطهر صاحبه من رذائل الشح والبخل، وقلة المباالة بالناس، وعدم االهتمام بهم
ثم يحليه بطائفة من األخالق الكريمة كالسخاء واإليثار، وحب الخير ]،  9الحشر:[ چجب  يئ  ىئ

 ]. 103 [التوبة: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ للناس، ورعاية المجتمع، قال تعالى: 
وسماه اهللا صدقة ألن بذل المال هللا وابتغاء مرضاته، دليل اإليمان وآية اليقين، وأمارة التصديق، 

1Tقال عليه الصالة والسالم:" ... والصدقة برهان"

)
1T

75
1T

(
1T .

- والصدقات في اإلسالم تقوم بوظائف شتى ، لذلك كان القرآن الحكيم حريصا على بيان 3
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ    چ مصاريفها بيانا قاطعا قال تعالى:

]. 60[التوبة:  چڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ
والمتأمل في هذا النص الكريم يرى ما ينطوي عليه نظام الصدقة من تكافل اجتماعي بين أبناء 

المجتمع اإلسالمي، بمواساة الغني للفقير والمسكين، ومراعاة المجتمع للذين يتفرغون لشئون 
المجَتمع، وٕاعانتهم على القيام بما ندبوا إليه من ذلك خير قيام، ثم إعطاء المؤلفة قلوبهم وهم 
الذين دخلوا في الدين ولم يتمكن من نفوسهم التمكن الكامل، ثم يعطى المكاتبون الستخالص 
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رقابهم، وشراء حريتهم، وفي هذا دليل على أن اإلسالم تّواق إلى الحرية، معين عليها، مرغب في 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   چمنحها، وهذا ملحظ سياسي واجتماعي عظيم

]، ثم من أحاطت به المكاره والديون، جعل اهللا له في ذلك المال نصيبا، يسدد ۳۳النور: [چ  ڇ  ڇ
به َدْينه، ويستأنف به حياته، أما ابن السبيل وهو المسافر الذي نفد ماله أو ضاع فينبغي أن يعان 

1Tمن الزكاة حتى يبلغ أهله، فإنه في هذه الحالة أخو الفقير والمسكين، وٕان كان في بلده غنيا

)
1T

76
1T

(
1T .

- "والزكاة- مع أنها حق الفقير- حق الجماعة أيضًا، فاإلنسان لم يكسب المال بجهده وحده، 4
بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة، بعضها عن قصد، وبعضها عن غير قصد، بعضها 
ساهم من قريب، وبعضها ســــــــــــــاهم من بعيد، وكلها أسباب عاونت في وصول المال إلى ذي 

وقبل ذلك- حق اهللا تعالى؛ فاهللا هو المالك الحقيقي لكل ما في الكون –المال ... والزكاة بعد ذلك 
،ألنه خالقه وواهبه ] ۳۳النور: [چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  أرضه وسمائه، والمال في الحقيقة ماله

وميسر له، ومانح اإلنسان القدرة على اكتسابه... ولهذا يبين القرآن فضل اهللا على عباده، ويرد 
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ه  چ الحق إلى نصابه، فيقول: 

 چ  ه    ه   ه       ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ
- إن 5 .                                                      )77(" ]70 –٦۳الواقعة: [

الصدقات شرعت إذن سدا لحاجات الفقراء والمساكين، وتفريجا لكرب المحتاجين، وتثبيتا لإليمان 
في القلوب، وتحريرا للرقاب من ذل الرق، وٕاعزازا لدين اهللا ، والدفاع عن حرمات اإلسالم. وهذا 

هو أحد جوانب الصدقات، وهو جانب العطاء، أما ما يترتب عليه وهو الذي يطلق عليه الجانب 
االجتماعي، فهو الوجه اآلخر لتشريع الصدقات. 

ولهذه الحكمة البالغة، والتي ال تتأتى إال فيما شرع اهللا سبحانه جاءت الزكاة في القرآن الكريم، 
وفي السنة المطهرة مشفوعة بما يرغب في إخراجــــــــــــــــــــها بطيب نفس، وصدق نية، وكريم 

احتساب، وذلك ببيــــــــــــــــــــان مـــــــــــا يترتـــــــــــــــب على إخراجــــــــــــها من نــــــــــــــــتائج وثــــــــــــمرات في الدنــــــــــــــــيا 
  مئ  حئ    جئی  ي  ي   چ واآلخــــــــــــــــــرة، مـــــــــــــــــــــــن إخالف، وثواب، ونمو، وبركــــــــــــــــــــة، قال تعــــــــــــــــالى:

. ) 78 (]18[الحديد:  چمب  خب  حب  جب  يئ  ىئ
- وينعى القرآن الكريم على أولئك الذين استولى الشح على نفوسهم فصاروا يعيشون في الحياة 6
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وال هم لهم إال الجمع والمنع، يأخذونه من غير حله ، وال يضعونه في محله، فويل لهم حين 
أخذوه، وويل لهم حين بخلوا به، وويل لمـــــــــــــــــــــــن سلـــــــــــــــــــــــــــــــــك في الجـــــــــــــــــــــمع والمنـــــــــــــــــــع مسلكهم، 

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ڦ  ڄ چ    قال تعالى:
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ڻ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  

. )79 (]35- 34التوبة:  [ چ
- ومن هذه المقاصد والمآالت أنها وسيلة لتقويم مؤديها، ورفعة له إلى مقام المراقبة واإلحسان ، 7

مع تحليته بالفضائل والخلق الرفيع، وقد أثنى اهللا عز وجل على المتصدقين من أجله، والباذلين 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       چ   أموالهم ابتغاء مرضاته فقال:

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
]. 13-8[اإلنسان: چکک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

وذكره ألوصافهم ومشاعرهم يدل على ما وصلوا إليه من سمو ال يدانى وال يمكن- بحال من 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ األحوال- أن يحصل فيما يشرع البشر للبشر. يقول سبحانه:

- "إن الزكاة في نظر 8               .)80 (]٦۱ – ٦۰المؤمنون: [ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
اإلسالم ليست إال صرف بعض أموال األمة، ممثلة في أغنيائها، الى األمة نفسها ممثلة في 

1Tفقرائها"

)
1T

81
1T

(
1T:۳۳النور: [چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ، قال تعالى                                                                    .[

فإذا كان المرء بالشهادتين يدخل في اإلسالم، فإنه بالصالة قد أوفى بالجانب المهم في عهده مع 
اهللا، وهو بالزكاة يبدأ عهدا جديدا مع إخوانه في الدين، وشركائه في المجتمع، عهدا ترفرف عليه 

رايات الحب، ويغمره التعاون والتراحم.  
 

                                          

 املطلب الثالث: أثر الصيام يف اتمع
هذا الركن له آثاره البعيدة المدى على النفوس، وله فوائده المحققة على المجتمع في كافة جوانبه 
وأحواله.إن الفضائل النفسية، والفوائد االجتماعية التي يثمرها الصوم أجل من أن تحصى ، وٕاذا 
كان الصوم يثمر التقوى وعفة النفس، واستقامة الجوارح ويقظة الضمير، ورحمة القلب وخشية 
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الرب، فإن هذه الفضائل تنعكس على المجتمع كله، وتنشر بركتها عليه. 
- التقوى التي جعلها اهللا غاية للصيام، يمكن أن يندرج تحتها كل ما أدركنا، وما لم ندِرك من 1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ ڻ  ڻ    ڤ        چحكم الصيام، فليس للتقوى حد تنتهي عنده، أو غاية تنتهي إليها 

]. 183[البقرة:  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
َيامِ  ِمنَ   اْلَمْقُصودُ  يقول ابن القيم:"  اْلَمْأُلوَفاِت، َعنِ  َوِفَطاَمَها الشََّهَواِت، َعنِ  النَّْفسِ  َحْبَس  الصِّ

ِتَها َوَتْعِديلَ   ِممَّا ِبهِ  َتْزُكو َما َوَقُبولِ  َوَنِعيِمَها، َسَعاَدِتَها َغاَيةُ  ِفـــــــــــــيهِ  َما ِلَطَلبِ  ِلَتْسَتِعدَّ  الشَّْهَواِنيَِّة، ُقوَّ
ِتــــــــــــــَها ِمنْ  َوالّظــــــــــــــــــــــــََمأُ  اْلُجــــــــــــــــــــوعُ  َوَيْكســــــــــــــــــــِرُ  اْألََبِديَّـــــــــــــُة، َحَياُتَها ِفيهِ   َوُيَذكُِّرَها َوســـــــــــــــــَْوَرِتَها، ِحدَّ

1T "اْلَمَساِكينِ  اْلَجاِئَعِة  ِمنَ  اْألَْكَبادِ  ِبَحالِ 

)82 (
1T .

- "إن المجتمع الذي يستقيم على شريعة الصوم، يكون مجتمعا قويا في عقيدته، قويا في 2
استجابته ألمر ربه، قويا بتماسكه وتضــــــــــــــــامنه، وتراحمه، قويا بأخالقه الكريمة، وشمائله 

. ]۱۸٤البقرة: [ چ  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳچ                       )83(النبيلة"
- إن السر في اختيار شهــــــــــــــــــر رمضـــــــــــــــــــان دون غيــــــــــــــــــره موســــــــــــــمًا للصيام؛ لكونه الوقت 3

الذي بدأ فيه نزول النعمة الكبرى القرآن هدى لـــــــــــــــــلناس، ففيه ربط بـــــــــــــــــــــين الفــــــــــــــــــــــكرة 
ڳ   ڳ   چ     والتطـــــــــــــــبيق، وتواصـــــــــــــــــــــل بين المنهج والعبادة، لتحــــــــــــــــــقيق الهــــــــــــــــــدى والتــــــــــــــــقى،

. )84 (]۱۸٥البقرة: [ چڻ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ
- "لقد أصبح رمضان بما شرع فيه من صيام، وسن فيه من قيام، وما رغب فيه من عبادة 4

وذكر، وتالوة للقرآن الكريم، وصدقات وتراحم، وبر وٕاحسان، موسما فذا من مواسم العبادة المتعددة 
النواحي المتشعبة الجوانب، تلك العبادات التي تطبع النفوس بطابع الرحمة والخير، وتغمر 

ۅ   ۅ ۋچ )85(المجتمع  كله بموجــــــــــــة من الحــــــــــــــــــــــب والود، والتعــــــــــــــاون والتضـــــــــــــــــــامن والتــــــــــــــــراحم"

]. ۱۸٥البقرة: [ چ  ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
- "وأيضا فان اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيء واحد في زمان واحد، يرى 5

ٌع إياهم، وأيضا فان اجتماعهم هذا  بعضهم بعضا، َمُعونٌة لهم على الفعل، ُمَيسٌِّر عليهم، ومشجِّ
ُمِعدٌّ لنزول البركات الــــــــــــــــــــــــملكية علـــــــــــــــــــــــى خاصـــــــــــــــــتهم وعامــــــــــــــــــــــتهم، وأدنــــــــــــــــــى أن 
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1Tتنـــــــــــــــــــــعكس أنــــــــــــــــــــوار ُكمَِّلهم على من دونهـــــــــــــم، وتحـــــــــــــــــــــيط دعوتــــــــــــــــــهم َمـــــــــــــــــــْن وراءهــــــــــــم"

)
1T

86
1T

(
1T. 

.  ]۹٦األعراف: [  چ  ٿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ چ
 لو فإنهم لألشياء، والتعبد االسترقاق ألسباب وقطعا النفوس، لشهوات كسرا الصوم شرع - "وٕانما6

 لغيره ، التعبد أسباب يقطع والصوم اهللا، عن وقطعتهم األشياء الستعبدتهم أغراضهم على داموا
 خليفة ألنه تملكه؛ وال األشياء يملك أن الحرية من المراد ألن للمشتبهات؛ الرق من الحرية ويورث

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چأسفل واألعلى مفضوال، الفاضل وصير الحكمة، قلب فقد ملكته فإذا ملكه، في اهللا

 التعبد أسباب قطع يورث والصوم معبود إله  والهوى] ۱٤۰األعراف: [ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  
.  وأيــــــــــــضا فان في الصيام آثارا عظيمة في إعداد المسلمين للعبادات وتأهيلهم لجني )87("لغيره

ثمارها وبركاتها ، وبالصيام  تصبح النفوس مستعدة للخير، راغبة في البر، كارهة للشر، نافرة من 
 الفجور.

 املطلب الرابع: أثر احلج يف اتمع
الحج هو الركن الخامس في اإلسالم، وهو الفريضة التي تستوجب مفارقة المألوفات والعادات؛ 

استجابة لرب العالمين،المسلم حين يستعد لتلبية هذه الدعوة باإلحرام يطهر باطنه بالنية الصالحة، 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ والتوبة النصوح، ويطهر ظاهره باالغتسال استجابة ألمر ربه، وشعاره 

 ].۱٦۳ – ۱٦۲األنعام: [ چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  
- "الحج فيه ارتباط بروح الوحي، إذ أن الديار المقدسة هي مهبط الوحي، وكلما ارتبط المسلمون 1

بهذه البقاع الطاهرة كلما كانوا أقرب إلى الرعيل األول، الذين جاهدوا في سبيل اهللا وبلغوا 
1Tشرعه"

)
1T

88
1T

(
1T

 ].۹٦آل عبران: [ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  چ  
- "والحج تدريب عملي للمسلم على المبادئ اإلنسانية العليا التي جاء بها اإلسالم، فقد أراد 2 

اإلسالم أال تكون مبادئه وقيمه االجتماعية مجرد شعارات أو نداءات، بل ربطها بعباداته، وشعائره 
ربطا وثيقًا، حتى تخط مجراها في عقل المسلم وقلبه فهما وشعورا، ثم تخط مجراها في حياته 
سلوكا وتطبيقا.. وهنا في الحج نرى معنى المساواة في أجل صورة وأتمها؛ فالجميع قد أطرحوا 

المالبس واألزياء المزخرفة التي تختلف باختالف األقطار واختالف الطبقات  واختالف القدرات 
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واختالف األذواق، ولبسوا جميعا ذلك اللباس البسيط- الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى- 
يلبسه الملك واألمير، كما يلبسه المسكين والفقير، وٕانهم ليطوفون بالبيت جميعًا فال تُفرِّق بين من 

1Tيملك القناطير المقنطرة، ومن ال يملك قوت يومه"

)
1T89 1T

(
1T   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ              چ

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ  
 ].                                            ۲۹ – ۲۷الةج: [ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

- وهذا التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الناس نجده أيضًا حينما يقف الناس موقفًا واحدًا في 3
1Tصعيد عرفات، ال تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا

)
1T90 1T

(
1Tچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      چ

   ]. ۱۹۸ال،قرع: [ چ  ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک
- "وفي الحج نرى معنى الوحدة جليا كالشمس، وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة 5

في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول ال إقليمية وال عنصرية، وال عصبية للون أو جنس 
أو طبقة، إنما هم جميعا مسلمون، برب واحد يؤمنون، وببيت واحد يطوفون، ولكتاب واحد يقرأون، 

1Tولرسول واحد يتبعون، وألعمال واحدة يؤدون. فأي وحدة أعمق من هذه وأبعد غورا؟"

)
1T91 1T

(
1T  . ک  چ

التوبة: [ چ گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ه  ه
۷۱[ .
- والحج أكبر مؤتمر عالمي يجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم جمعتهم رابطة اإلسالم ، 6

 "في هذا المؤتمر يلتقي رجال ]. ۱۰الةعرات: [ چۈ  ٷ  ۋ       چ ووحدت بينهم كلمة اإليمان 
العلم، ورجال اإلصالح، ورجال السياسة، فما أجدرهم وقد التقوا على هدف واحد أن يتعارفوا، 

ويتفاهموا، ويتعاونوا على تدبير أفـــــــــــــــــضل الخــــــــــــــطط، وأحــــــــــــــــسن الوســــــــــــــــائل، ليبلغوا 
1Tاألهــــــــــــــــــداف ويحققوا اآلمال"

)
1T92 1T

(
1T.  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  چ

. ]۲۸ – ۲۷الةج: [ چ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
- والمسلم يذكر كذلك- في الحج- إكمال الـــــــــــــدين وٕاتمام النعـــــــــــــمة على هـــــــــــــــذه األمة حينما 7

چ  چ  في هذا الموقــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــي يوم الجمعة عـــــــــــشية عرفــــــــــــــة أنزل اهللا علــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــوله 

. )93 (]3[المائدة: چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
- ومن أعظم مقاصد الحج تعويد المسلم على مكارم األخالق، ومقابلة السيئة بالحسنة، ابتغاء 8
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وجه اهللا، واإلحسان إلى الناس طلبا لإلحسان من رب الناس، وبذلك يتكافل المجتمع، وتقوى 
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  چ أواصره. 

 . )94 ( ]197[البقرة:  چڄ    ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ

 اخلامتة  
بعد هذه الرحلة في آفاق العبادة ومقاصدها في القرآن الكريم آن لنا أن نبين أهم النتائج 

 والتوصيات :
-تبين لنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اهللا تعالى ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة 1

 والباطنة ، وهي تتضمن غاية الذل هللا تعالى مع المحبة له.
-أن المراد بمقاصد العبادة هي المعاني واألسرار والحكم والغايات الملحوظة في العبادات الواردة 2

 في القرآن الكريم.
 -األصل في العبادات أنها تؤدى امتثاال ألمر اهللا، وأداء لحقه على عباده، وشكرا على نعمائه. 3
-أن العلم بمقاصد العبادات يزيد القائم بها اطمئنانا لعظم أمرها، وأن الفقه بآثارها يضاعف من 4

 ثمارها في نفس فاعلها.
-أن المقصد األعظم والباعث األساسي للعبادة هو استحقاق اهللا تعالى لذلك، تحقيقا للغاية التي 5

 من أجلها خلق األنس والجن.
 -أن مقصود العبادات كلها التقرب إلى اهللا تعالى.6
-حصول التقوى من أهم مقاصد العبادة المتعلقة بالفرد المسلم ألنها الحاجز الذي يمنع اإلنسان 7

 من الوقوع في المعاصي.
 -من مقاصد العبادة تحقيق حرية اإلنسان، فالعبادة تحرر الفرد من الخضوع لغير اهللا تعالى.8
-من مقاصد الصالة أنها تعود المؤمن مراقبة اهللا وخشيته فيجتنب ما يغضب مواله وينتهي عن 9

 الفحشاء والمنكر.
-من مقاصد الصالة أنها تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على مواجهة المشقات وعلى مقاومة 10

 الجزع عند الشر والمنع عند الخير.



 
مجلة كلية العلوم اإلسالمية 

 م2013هـ -1434)                                 14/2المجلد السابع                                         العدد(

  

-من أهم مقاصد الزكاة تطهير النفس من الشح والبخل، وتطهير المال إذ تكون سببا في نمائه 11
 وكثرته، ويحصل بها التكافل االجتماعي.

 -من أهم مقاصد الصيام إصالح القلوب، وتهذيب النفوس، والشعور بحال الفقير الجائع.12
-من مقاصد الحج تهيئة المسلم لتحمل المشاق، ومفارقة األهل، والتضحية بالراحة والدعة، 13

 استجابة لنداء اهللا.
-من مقاصد الحج إظهار المساواة بين العباد، فال فرق بين رئيس ومرؤوس، وال غني وفقير، 14

 وال سيد وعبد.
-من مقاصد الحج إظهار السالم في األرض، فأرض الحج هي البلد الحرام الذي جعله اهللا 15

 مثابة وأمنا، يأمن فيها الطير في الجو،والصيد في البر، والنبات في األرض.
-من مقاصد الحج تثبيت اإلخوة في اهللا، فهو مؤتمر سنوي يجتمع فيه المؤمنون من كل بقاع 16

 األرض إخوانا متحابين ليشهدوا منافع لهم.

 هذه أهم النتائج التي توصل إليها البحث. أما التوصيات فهي:
 -االهتمام بالعبادات الشرعية فقها ومضمونا، ومعرفة مقاصدها ومآالتها.1
 -تعديل مناهج مادة التربية اإلسالمية لتتضمن أحكام العبادات مع مقاصدها.2
-إعادة صياغة المقررات الدراسية في الجامعات بحيث تحظى اآلثار التربوية للعبادات بالعناية 3

 الالزمة.
-توجيه الخطباء في وزارات األوقاف وهيئاتها إلى بيان دور العبادات في بناء الفرد المسلم 4

 والمجتمع المسلم.
-أن تقوم الهيئات اإلسالمية بتقديم اإلسالم إلى الغرب والشرق بأساليب جديدة تظهر مقاصد 5

وآثار العبادات في اإلسالم. 

هوامش البحث 
 ).2/738)، والمعجم الوسيط(5/95ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس () 1(
)1T2 1T) وتاج 8/274)، وتهذيب اللغة (2/274)، وجمهرة اللغة (5/95) ينظر:كتاب العين، (
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 ). 9/35العروس (
)1T3 1T) 5/95) معجم مقاييس اللغة.( 
)1T4 1T إله إال اهللا.رقم   باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال الاإليمان) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب

)160 (1/97. 
)1T5 1T) 8/83) جامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبري .( 
)1T6 1T3/353الرحمن بن الحكم .ينظر:اللسان ( ) هو اللحام التغلبي، ويروى لعبد   .( 
)1T7 1T) 6463)  أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل ،رقم (

11/294 . 
)1T8 1T) 2/845) النهود في معنى النهوض ، أو المضي على كل حال، مجمل اللغة .( 
)1T9 1T) 6/116) المحكم المحيط، ابن جني.( 
)1T10 1T:51) مقاصد الشريعة ، محمد الطاهر بن عاشور (ص .( 
)1T11 1T 3 ومكارمها، عالل الفاسي (ص:اإلسالمية) مقاصد الشريعة .(
)1T12 1T 7 الشاطبي ، أحمد الريسوني (ص:اإلمام) نظرية المقاصد عند  .( 
)1T13 1T  () 2/503الصحاح ،الجوهري.( 
)1T14 1T  ()2/138تهذيب اللغة ،األزهري.( 
 ). 4/62) المخصص،ابن سيده (15(
 ).1/296القاموس المحيط ،الفيروز آبادي()  61(
). 4/206مقاييس اللغة ،ابن فارس()  71(
 ).3/272لسان العرب ،ابن منظور()  18(
 ).61)  ينظر:المصطلحات األربعة في القرآن، أبو األعلى المودودي (ص:19(
)1T2 1T0:44) العبودية، ابن تيمية (ص.( 
). 146)  التعريفات، الشريف الجرجاني (ص:21(
)1T22 1T) 138-1/136)  ميزان األصول ، السمرقندي  .(
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)1T23 1T 31 ، القرضاوي (ص:اإلسالم) العبادة في .(
)1T24 1T) 28/35) مجموع الفتاوى  .( 
)1T25 1T) 1/95) مدارج السالكين ، ابن القيم.( 
)1T26 1T1/134القرآن العظيم، ابن كثير( )  تفسير .(
)1T21T7 217، القرضاوي (ص:اإلسالم) العبادة في .( 
)1T28 1T:384) الوسطية في القرآن الكريم، الصالبي(ص .(
 ). 4/406 الكشاف، الزمخشري()29(
). 3/509 زاد المسير، ابن الجوزي()30(

 ).1/62مدارك التنزيل وحقائق التأويل،النسفي() 31 (
 ).3/376ينظر:المحرر الوجيز ، ابن عطية() 32(
)1T31T3:19) مقاصد العبادات، العز بن عبد السالم (ص .(
). 14/328) ينظر:الجامع ألحكام القرآن، القرطبي(34(
). 5/375ينظر:التفسير الحديث، دروزة محمد عزت() 35(
). 221) ينظر: العبادة ، القرضاوي (ص:36(
). 22/20) مفاتيح الغيب، الرازي(37(
).  6/111التفسير المنير، وهبة الزحيلي() ينظر:38(
). 4/139) أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري(39(
) عن 1/507)، وأبو داود في سننه (23299) برقم(38/330) رواه أحمد في مسنده(40(

  إذا  حزبه أمر صلى)) قال األلباني: حسن.حذيفة(( كان 
 ). 887(ص:) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن السعدي41(
 .)9/111() التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب42(
 وأثرها في إصالح المجتمع ، محمود السيد شيخون اإلسالم) ينظر : العبادات في 43(

). 92-90(ص:
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 ).28/42) تفسير المراغي(44(
). 86-3/85أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي() ينظر:45(
 ).274 ، القرضاوي(ص:اإلسالم) ينظر: العبادة في 46(

). 11/20تفسير المنار، محمد رشيد رضا((47) 
 ).8/5060) تفسير الشعراوي(48(
). 2/131) ينظر: التفسير المنير،وهبة الزحيلي(49(
 ).6/301(التفسير الحديث، دروزة محمد عزت) ينظر: 50(
).  293) ينظر: العبادة ، القرضاوي(ص:51(
)1T51T2:294) المصدر نفسه (ص .(
). 1/536) تفسير السعدي (53(
 ).302) ينظر: العبادة ،القرضاوي(ص:54(
)1T51T5 :129-128 عقيدة وشريعة، محمود شلتوت(ص:اإلسالم)  ينظر .(
). 303) ينظر: العبادة ،القرضاوي(ص:56(
 ).2/615) زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة(57(
 ).307) العبادة ،القرضاوي(ص:58(
)1T51T9 :ينظر: العبادات في االسالم وأثرها في تضامن المسلمين، علي عبد اللطيف منصور (ص (

117-119 .(
 ).123المصدر نفسه (ص: ) 60(
  ).89-88 عقيدة وشريعة، محمود شلتوت(ص:اإلسالمينظر : ) 61(
)1T61T2:234) العبادة، القرضاوي (ص   .(
 ).124 وأثرها في تضامن المسلمين (ص: اإلسالم) العبادات في 63(
)1T61T4:239-238) العبادة، القرضاوي (ص.( 
). 124(ص: وأثرها في تضامن المسلميناإلسالم) العبادات في 65(
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 ).87 عقيدة وشريعة (ص:اإلسالم) ينظر : 66(
 ).96-9/95(فتُح البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان الِقنَّوجي) ينظر: 67(
 ).8/233) تفسير ابن كثير(68(
). 236)، العبادة، القرضاوي (ص:78 عقيدة وشريعة (ص:اإلسالم) ينظر: 69(
). 6/3569) في ظالل القران، سيد قطب(70(
). 84-83 عقيدة وشريعة (ص:اإلسالم) ينظر: 71(
). 5/2591) ينظر: تفسير الشعراوي (72(
). 2/203) ينظر: تفسير المراغي (73(
). 14/364) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي(74(

) 1T71T5)من حديث 1/203)،(223) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (
 أبي مالك      األشعري. 

)1T71T6) 281-1/273) ينظر: فقه السنة، السيد سابق .(
)1T71T7:270) العبادة ، القرضاوي (ص.( 
 ).3/308( الصابوني،صفوة التفاسير) ينظر: 78(
 ).2/363بكر الجزائري( ) ينظر: أيسر التفاسير، أبو79(
). 18/65) ينظر: التفسير المنير، وهبة الزحيلي(80(
)1T81T1  (ص:اإلسالم) 94 عقيدة وشريعة، محمود شلتوت  .(
). 2/27)  زاد المعاد، ابن القيم (82(
 ).132 وأثرها في تضامن المسلمين(ص:اإلسالم) العبادات في 83(
 ).111 عقيدة وشريعة (ص: اإلسالم) ينظر: 84(
). 133 وأثرها في تضامن المسلمين(ص:اإلسالم) العبادات في 85(
)1T81T6) 2/77) حجة اهللا البالغة، أحمد الدهلوي .( 
)1T81T74/211الرؤوف المناوي ( شرح الجامع الصغير ، عبد ) فيض القدير.( 
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)1T81T8 146، د.عبداهللا بن محمد الطيار(ص:اإلسالم) خالصة الكالم في أركان.( 
)1T891T:305) العبادة، القرضاوي (ص  .( 
)1T91T0:146) ينظر: خالصة الكالم، عبداهللا الطيار(ص  .( 
)1T91T1:306) العبادة، القرضاوي (ص     .(
)1T91T2:308) المصدر نفسه (ص .(
 ). 6/100) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور(93(
                            ).2/208) ينظر: التفسير المنير، وهبة الزحيلي(94(

 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم
 م.2001هـ-1421، 18-اإلسالم عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة ، ط1
، )هـ685:ت(البيضاوي الشيرازي محمد بن عمر بن اهللا عبد ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار-2

 هـ. 1418، 1ط، ، بيروت العربي التراث إحياء دار المرعشلي، الرحمن عبد محمد :تحقيق
 ،الجزائري بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر، الكبير العلي لكالم التفاسير -أيسر3

 .م2003هـ-1424  ،5السعودية، ط العربية المملكة المنورة، المدينة والحكم، العلوم مكتبة
هـ)، 1205تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي(ت:  -4

 هـ.1391تحقيق:عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 
، »المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى  تحرير«والتنوير لتحريرا- 5

 التونسية الدار،)هـ1393: ت (التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد
 .هـ 1984 ، تونس للنشر،

 الكتب ، دار)هـ816: ت (الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي -التعريفات،6
 م.1983 -هـ1403 ، 1لبنان، ط العلمية، بيروت-

 هـ. 1383،القاهرة العربية، الكتب إحياء دار، عزت محمد الحديث، دروزة التفسير-7
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، اليوم أخبار مطابع ،)هـ1418: ت (الشعراوي متولي محمد، الخواطر – الشعراوي تفسير -8
 م.1997القاهرة، 

 بن الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد محمد، )المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير -9

 .م1990، للكتاب العامة المصرية الهيئة، )هـ1354: ت (الحسيني القلموني محمد
: ت (الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو العظيم، القرآن تفسير- 10

 م .1999 - هـ2،1420والتوزيع، ط للنشر طيبة سالمة، دار محمد بن سامي: ، تحقيق)هـ774
 العربي، الفكر دار، ) هـ1390 بعد:ت (الخطيب يونس الكريم عبد، للقرآن القرآني التفسير-11

 .القاهرة
 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،)هـ1371: ت (المراغي مصطفى بن أحمد، المراغي تفسير-12

 .م 1946 - هـ 1365 ،1ط، ، مصر وأوالده الحلبي البابى
 الفكر دار ،الزحيلي مصطفى بن وهبة د.، والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير -13

 .هـ 1418 ،2ط، دمشق المعاصر،
 والنشر للطباعة مصر نهضة دار، طنطاوي سيد محمد، الكريم للقرآن الوسيط التفسير-14

 م.1998، 1ط، القاهرة – الفجالة والتوزيع،
 محمد: ، تحقيق)هـ370: ت (الهروي األزهري بن أحمد بن منصور محمد أبو اللغة، تهذيب-15

 م.1،2001بيروت، ط – العربي التراث إحياء مرعب، دار عوض
 السعدي اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد، المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير -16

 .م 2000 -هـ1420 ،الرسالة،ط مؤسسة، اللويحق معال بن الرحمن عبد :،تحقيق)هـ1376: ت(
هـ)، دار 310-جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(ت: 17

 هـ.1408الفكر، بيروت، 
 األنصاري الخزرجي فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد عبداهللا القرآن، أبو ألحكام الجامع-18

 ، القاهرة المصرية، الكتب دار أطفيش، وٕابراهيم البردوني أحمد :تحقيق، )هـ671: ت (القرطبي
 م.1964 - هـ1384 ،2ط
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هـ)، مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدر 321-جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد(ت: 19
 هـ.1344، 1آباد الدكن، ط

 منصور المعروف بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن البالغة،أحمد اهللا  حجة-20
لبنان ،  – بيروت الجيل، سابق، دار السيد: ، تحقيق)هـ1176: ت (»الدهلوي اهللا ولي الشاه« بـ
 م.2005 - هـ 1426، 1ط

-خالصة الكالم في أركان اإلسالم، د.عبداهللا بن محمد بن أحمد الطيار، وزارة الشؤون 21
 م.2006هـ-1427، 2اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، ط

 :ت(الجوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج التفسير، أبو علم في المـــــــــسير زاد-22
 هـ. 1422، 1بيروت، ط ، العربي الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد  ، تحقيق:)هـ597
 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن العباد، محمد خير هدي في المعاد زاد -23

 ، 27الكويت، ط اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، ، مؤسسة)هـ751: ت (الجوزية
 م.1994- هـ1415

 ، )هـ1394:ت(زهرة  بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد، التفاسير زهرة-24
 العربي، بيروت. الفكر دار
العربي،  الكتاب ، دارهـ)275(ت:السجستاني األشعث بن سليمان داود داود، أبو أبي سنن-25

 بيروت.
الفارابي  الجوهري حماد بن إسماعيل نصر العربية، أبو وصحاح اللغة تاج - الصحاح26

 - هـ  1407، 4بيروت، ط – للماليين العلم عطار، دار الغفور عبد أحمد: ، تحقيق)هـ393:ت(
 م. 1987

هـ)، مطبوع مع فتح 256-صحيح البخاري، االمام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري(ت: 27
 الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، قام باخراجه محب الين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.

هـ)، تحقيق: محمد فؤاد 261-صحيح مسلم،الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري(ت:28
 عبد الباقي، دار إحياء الكتب العلمية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
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القاهرة،  والتوزيع،  والنشر للطباعة الصابوني دار، الصابوني علي محمد، التفاسير صفوة- 29
 .م 1997 - هـ 1417 ،1ط

 م.   1995هـ-24،1416-العبادة في اإلسالم، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط30
 أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين  العبودية، تقي-31

 زهير محمد: ، تحقيق)هـ728: ت (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم
 م.2005 - هـ1426، 7بيروت، ط – اإلسالمي الشاويش، المكتب

 لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب القرآن، أبو مقاصد في البيان - فتحُ 32
 األنَصاري،الَمكتبة إبراهيم بن اهللا َعبد: ، تحقيق)هـ1307: ت (الِقنَّوجي البخاري الحسيني اهللا

 م. 1992 - هـ 1412َبيروت، – َصيَدا والّنْشر، للطَباعة العصريَّة
 م.1999هـ-1420، 21-فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح لالعالم العربي، القاهرة، ط33
 الشروق ، دار، )هـ1385: ت (الشاربي حسين إبراهيم قطب سيد، القرآن ظالل في- 34

 .هـ 1412، 17 ط،القاهرة- بيروت
 العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين الصغير، زين الجامع شرح القدير فيض -35
 – الكبرى التجارية ،المكتبة)هـ1031: ت (القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن

 هـ.1356، 1مصر، ط
، )هـ817: ت (الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين المحيط، مجد - القاموس36

 العرقُسوسي، مؤسسة نعيم محمد: الرسالة بإشراف مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق
 م. 2005 - هـ 1426، 8لبنان، ط – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة

هـ)، تحقيق: د. مهدي 175-كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت:37
 المخزومي و د.ابراهيم السامرائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات.

 جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم التنزيل، أبو غوامض حقائق عن -الكشاف38
 هـ. 1407 ،3بيروت ، ط العربي ، الكتاب ، دار)هـ538: ت (اهللا
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األنصاري  منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن العرب، محمد - لسان39
 هـ. 1414، 3بيروت، ط – صادر ، دار)هـ711: ت (اإلفريقى

هـ)، تحقيق: زهير عبد 395- مجمل اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت: 40
 هـ.1406، 2المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 ، )هـ728:ت (الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين الفتاوى، تقي -مجموع41
 الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: قاسم، الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق
 م.1995هـ-1416السعودية،  العربية المملكة النبوية، المدينة

 الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد العزيز، أبو الكتاب تفسير في الوجيز - المحرر42
محمد ،  الشافي عبد السالم عبد: ، تحقيق)هـ542: ت (المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن
 هـ. 1422، 1بيروت، ط  العلمية، الكتب دار
هـ)، تحقيق: د. 458-المحكم المحيط األعظم في اللغة، علي بن إسماعيل بن سيده (ت: 43

 هـ.1392، 1مراد كامل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط
 خليل: ،تحقيق)هـ458: ت (المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن المخصص، أبو -44

 م.1996 هـ1417، 1بيروت، ط – العربي التراث إحياء جفال، دار إبراهيم
 سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد نستعين، وٕاياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج -45

 الكتاب البغدادي، دار باهللا المعتصم محمد: ،تحقيق)هـ751: ت (الجوزية قيم ابن الدين شمس
 م.1996 - هـ 1416، 3بيروت،ط – العربي

الدين النسفي  حافظ محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات التأويل، أبو وحقائق التنزيل مدارك -46
مستو،  ديب الدين محيي: له وقدم بديوي، راجعه علي يوسف: أحاديثه وخرج ، حققه)هـ710: ت(

 م. 1998 - هـ 1419، 1بيروت، ط الطيب، الكلم دار
 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد حنبل، أبو بن أحمد اإلمام - مسند47

 بن اهللا عبد د: وآخرون، إشراف مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: ، تحقيق)هـ241: ت (الشيباني
 م. 2001 - هـ 1421 ،1الرسالة، ط التركي، مؤسسة المحسن عبد



 
مجلة كلية العلوم اإلسالمية 

 م2013هـ -1434)                                 14/2المجلد السابع                                         العدد(

  

هـ)، تعريب: محمد كاظم، 1399-المصطلحات األربعة في القرآن، أبو األعلى المودودي(ت:48
 هـ.1397، 6دار القلم، الكويت، ط

، مطابع دار 2-المعجم الوسيط، مجمع اللغة، قام بإخراجه د. إبراهيم أنيس وآخرون، ط49
 المعارف، مصر.

 عبد : هـ)، تحقيق395زكريا(ت: بن فارس بن أحمد الحسين اللغة، أبو مقاييس معجم -50
. م1979 - هـ1399الفكر،  هارون، دار محمد السالم

 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو، الكبير التفسير = الغيب  مفاتيح-51
بيروت،  ، العربي التراث إحياء دار، )هـ606: ت (الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي

 هـ. 1420، 3ط
هـ)، تحقيق: عبد الرحيم 660- مقاصد العبادات، سلطان العلماء العز بن عبد السالم (ت: 52

 م.1995، 1أحمد قمحّية، مطبعة اليمامة، حمص، ط
- مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد بن الطاهر بن عاشور، طبع مصنع الكتاب للشركة 53

 م.1978، 1التونسية، ط
- مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي، مطبعة الرسالة، الرباط- المغرب، 54
 م.1979، 2ط

- ميزان األصول، في نتائج العقول في أصول الفقه، عالء الدين شمس النظر أبي بكر محمد 55
هـ)، مطبعة الخلود، دراسة وتحقيق وتعليق د. عبد الملك عبد 539بن أحمد السمرقندي(ت: 

الرحمن السعدي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية- لجنة إحياء التراث العربي واإلسالمي، العراق، 
 م.1987هـ- 1407، 1ط

- نظرية المقاصد عند االمام الشاطبي، أحمد الريسوني، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، من 56
 هـ.1411، 1منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط

، 2- الوسطية في القرآن الكريم، د. علي محمد الصالبي، دار المعرفة، بيروت- لبنان، ط57
م. 2008هـ- 1429
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