


 

 

 (1) العبادة حقيقتها وأركاهنا

 حممد مصطفى الشيخ

msheikh1435@gmail.com 

 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد،

 األنبياء واملرسلني توحيدومن املعلوم أن  .دين املرسلني لوأص العاملنيخلق الغاية من فإن التوحيد هو 

)هو إفراد اهلل وحده بالعبادة
1
؛ فباعتبار إضافته إىل اهلل يسمى توحيد توحيد األلوهية هو توحيد العبادةأن و ،(

تبني: ما هي حقيقة يأن ا إذ  عىل املسلم فيتعني  األلوهية، وباعتبار إضافته إىل اخللق يسمى توحيد العبادة؛

لقنا ألجلها، تلك التي خ  ا إذ   عبادة أي  العبادة؟ وما دالالهتا املختلفة يف كالم اهلل ورسوله؟ بعبارة أخرى: 

 ها؟والتي هي فيصل التفرقة بني التوحيد والرشك، والتي هي معقد النجاة يف الدنيا واآلخرة؟ وما هو حد  

 يف هذه املقاالت. - تعاىلبعون اهلل  –؟ هذا ما سنجيب عنه اوتنتقض بفواهت وهل هلا أركان تقوم عليها

 

 العبادة لغة ورشعا

لغة ورشعا. فامدهتا تدور عىل اخلضوع والذل واالنقياد  ،ن مادة العبادة غري مادة املعرفةأمن املعلوم 

ليس جمرد اعتقاد فكام أن توحيد أهل السنة يفارق توحيد أهل الكالم يف كونه . العملوالطاعة، فهي من باب 

 وإفراد، فكذلك العبادة هي توجه وقصد وعمل، موافقة لشعار أهل السنة أن اإليامن قول وعمل.

ة. وأصل الُعُبودية اخلضوع  :وتقول)قال يف الصحاح: فقد  أما العبادة لغة: َعْبٌد بنين الُعُبوَدة والُعُبوديَّ

ك :الطاعة، والتََّعبُّدُ  :. والِعَباَدةُ .ٌد.التذليل، يقال: طريق ُمَعبَّ  :والتَّْعبِيدُ  .والذل خمتار الصحاح: مادة ] (التنسُّ

 .[467د(، ص ب )ع

ُة والُعبوَدُة والِعباَدةُ )وقال يف القاموس:  ُة والُعبوِديَّ اَعةُ   : والَعْبِديَّ ُل من   : . واملَُعبَُّد كُمَعظَّم  .. الطَّ املَُذلَّ

َك   : . وَتَعبَّدَ .الطَّريِق.  .[323-1/322القاموس املحيط: باب الدال، فصل العني، ] (َتنَسَّ

                                                

  (.كلمة التوحيد يف الكتاب والسنةكام بينا سابقا يف مقالة ) (1)

 



 

 

مدلول العبادة يف نصوص الرشع هو معنى خمصوص ملدلوهلا اللغوي، كام أن فإن  :رشعاأما العبادة 

الصالة دعاء خمصوص والصوم إمساك خمصوص واحلج قصد خمصوص.. إلخ. فهي جتمع معاين اخلضوع 

 خمصوص؛ بحيث ُترصف للخالق عىل وفق ما رشع.والذل واملحبة والتعظيم عىل نحو 

. فاألصل الذي حيقق هلا أصل وكاملهذه األلفاظ الرشيفة،  وسائروشأهنا شأن اإليامن والتقوى والدين 

 صفة اإلسالم، والكامل الذي حيقق صفة اإليامن.

 

 العبادة أصل وكامل

هذه مجيعا أوصاف للدائرة التي  يلتقي مع أصل اإليامن وأصل الدين واإلسالم يف أن وأصل العبادة

متحدة  ذه األسامء مجيعاعد بالنجاة من اخللود يف النار يوم القيامة. فهتشمل أهل القبلة ممن دخل يف امللة ووُ 

معينة،  “زاوية”من هذه احليثية، من حيث إهنا تدل عىل مسمى واحد. إال أن كال منها يدل عليه من جهة أو 

 كام أن املهند والصارم يدالن عىل مدلول واحد لكن بأوصاف خمتلفة.

و معلوم من قواعد اقرتان األلفاظ؛ يقول  العبادة مقرونة بأفرادها فإهنا تدل عىل أصلها كام هوحني تأيت

واحد،  سامء مقصودهاوالعبادة والطاعة واالستقامة ولزوم الرصاط املستقيم ونحو ذلك من األ): ابن تيمية

: الفتاوى]( ع، ال بغري ذلك من البدعمر ورَش أَ عبد بام ن يُ أوالثاين:  ال اهلل.إعبد ال يُ أحدمها: أ صالن:أوهلا 

10/172-173]. 

اسم ): يف تعريفها رمحه اهلل ابن تيميةكام قال وسائر هذه األسامء فهو الدين كله؛  كامل مدلول العبادةأما 

 .[10/149 :الفتاوى] (من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنةجامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه 

ا  ، وبني داللتها عىل واإلسالم العام يتنوع مدلول العبادة بني داللتها عىل التوحيد الذي هو أصل الدينإذ 

 وسنفصل قليال يف هذا املعنى. الدين كله املبني يف حديث جربيل. ويظهر ذلك بحسب السياق.

 

 بادة عىل أصل الدينداللة العأوال: 

تعاىل: ﴿كثريا ما تأيت العبادة مقرونة بالفروع سابقة عليها، كام يف قوله              

       ﴾ [36: النساء] يف بيان معنى ال إله إال اهلل من السنة ذكرناها، وكام يف عامة األحاديث التي ،

 



 

 

 «اإلسالم أن تعبد اهلل ال ترشك به شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة...»هريرة:  رواية أيبمثل حديث جربيل يف 

يف معرض بيان الدين املشرتك بني األنبياء والكلمة السواء التي هبذه الداللة . كام تأيت العبادة ]متفق عليه[

تعاىل: ﴿وكذا يف قوله التقت عليها.           ﴾ [21: البقرة].  ومثله يقال يف قوله

تعاىل: ﴿                        ﴾ [البقرة :

172].  

فعاهلم، وهذا هو اإلسالم العام الذي أففي مجيع ذلك فإهنا تدل عىل حق اهلل عىل العباد يف كل فعل من 

أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، فهو معنى العبادة املجرد الراجع إىل أصل الدين. وهو معنى االعتبار 

 التعبد. جنسالذي هو  ،األول إلطالقها

اهلل  حقَّ  فإن   ،التعبد جهة  عن حق اهلل تعاىل وهو  حكم رشعي ليس بخال   كلُّ ): الشاطيبويف هذا يقول 

املوافقات: ] (أوامره واجتناب نواهيه بإطالق ه امتثال  وعبادت   ،عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا

ظاهٌر يف بيان أصل العبادة  هذا التعريفو .[2/538ك/املقاصد، القسم األول، النوع الرابع، املسألة التاسعة عرشة، 

)وأصل الدين الذي هو االستسالم هلل مطلقا، وهي طاعة القبول واالنقياد
2
التي هي حق هلل يف كل فعل  (

 عادي أو عبادي، وإن وقعْت بعد ذلك املخالفة يف آحاد املأمورات واملنهيات بام ال ينقض هذا األصل.

)عبد الرمحن بن حسن آل الشيخيقول و
3
 تعاىل: ﴿له عند قو (   ﴾ [56: الذاريات] :(هي  وعبادته

ألن معنى اإلسالم: االستسالم هلل تعاىل،  ؛سالموذلك هو حقيقة دين اإل ،طاعته بفعل املأمور وترك املحظور

 .[22ص كتاب التوحيد، ]فتح املجيد: (ن غاية االنقياد والذل واخلضوعاملتضمن 

تعاىل: ﴿يف قوله  القرطيبويقول           ﴾ [21: البقرة] :( :قوله تعاىل

﴿  ٌوأصل العبادة اخلضوع توحيده والتزام رشائع دينهبالعبادة له. والعبادة هنا عبارة عن  ﴾ أمر .

 .[1/225(، 21القرطبي: )البقرة: ] (كانت موطوءة باألقدامإذا  يقال: طريق معبدة ،والتذلل

يف قوله تعاىل: ﴿ وقال بعد أن ساق أقوال املفرسين               ﴾ [56: الذاريات] :

بودة والعبودية، وأصل العبودية اخلضوع والذل. والتعبيد التذليل يقال:  العُ بنين  تقول: عبدٌ  ،واملعنى متقارب)

﴿طريق معبد... والعبادة: الطاعة، والتعبد التنسك. فمعنى    ﴾ القرطبي: ] (ليذلوا وخيضعوا ويعبدوا

                                                

  .(1 - قياد يف رشوط ال إله إال اهللمعنى القبول واالنكام فصلنا يف مقالة )( 2)
   إال أنه غري موجود يف تفسريه. ابن كثرينقال عن ( 3)

 



 

 

 .[17/56(، 56)الذاريات:

ثم قال: ﴿ “األنعام”وقد بني اهلل سبحانه رشك املرشكني يف سورة             

                  ﴾[148: األنعام] فقال: ﴿ “النحل”، ومثله يف      

                                          

                                  ﴾ [النحل :

بمعنى التنسك هلا من دعاء  -عبادة آهلة من دون اهلل األول هم متمثال يف أمرين: رشكَ  َل عَ فجَ  .[35-36

هم الرسل إليه تهلل. ثم بني أن ذلك خمالف ملا دعالتحريم والتحليل من دون اوالثاين  -وطواف وذبح ونحوها 

 من عبادة اهلل وحده دون سواه من الطواغيت وغريها.

﴿فدلت لفظة العبادة األوىل     ﴾دون سائر أصناف  -كالصالة والدعاء  -عىل النسك خاصة

حق  -هبذا املعنى وهو الشائع يف كالم الفقهاء  -التعبدات من العادات واملعامالت؛ من جهة أن العبادات 

هبا وليس للعباد فيها إال  رَ مَ أنشأها الشارع عىل غري معهود الناس وأَ رصف له وحده وفق ما رشع، خالص هلل يُ 

، اهلل هبا رَ مَ التي ال تكون إال بعد العلم بأن هذا الفعل عبادة وقربة أَ  وتفتقر يف صحتها إىل النيةالتلقي والتنفيذ، 

 وهي غري معقولة املعنى عىل اخلصوص، لذا التفريع فيها قليل ألن مبناها عىل التوقيف.

 ﴿جاءت العبادة يف املوضع الثاين ثم    ﴾- ﴿ مقرونة بالنفي      كام يف ﴾

لتشمل األمرين اللذين وقع فيهام الرشك، معربة عن أصل الدين الذي هو حق اهلل عىل العباد  -سائر القرآن 

األمور يف كل فعل من أفعاهلم: إخالص العبادة له وحده )النسك(، وتلقي التحليل والتحريم يف سائر 

هو اإلسالم العام، وهو التوحيد )العميل( الذي بعث  -كام تقدم  -)العادات واملعامالت( منه وحده. وهذا 

 به الرسل.

 

 داللة العبادة عىل الدين كلهثانيا: 

َ بَ حيث  “العبودية” رسالة يف ابن تيميةوقد يراد بالعبادة الدين كله، كام ذهب  إذا كان مجيع ما حيبه : ني 

كقوله: ﴿ هاطف عىل العبادة غريُ عُ  مَ لِ ف ؛داخال يف اسم العبادةاهلل              ﴾  وقول

﴿ :نوح            ﴾[3: نوح]؟ 

 



 

 

  :هذا الباب)فذكر أن 

مطلوبا باملعنى العام  عطف عليه ختصيصا له بالذكر لكونهخر فيُ اآل حدمها بعَض أتارة مع كون  يكون -

 .واملعنى اخلاص

، كاسم صَّ رن بغريه َخ ذا قُ إ، ومَّ فرد عَ أُ ذا إف ؛االسم تتنوع بحال االنفراد واالقرتان داللةُ  وتارة تكونُ  -

قوله: ﴿حدمها يف مثل أفرد ، ملا أالفقري واملسكني         ﴾ [273: البقرة] 

قوله: ﴿و         ﴾ [89: املائدة] قوله: ﴿ وملا قرن بينهام يف ،خردخل فيه اآل     

        ﴾[60: التوبة] صارا نوعني. 

ن اخلاص املعطوف عىل العام ال يدخل يف العام حال االقرتان بل يكون من هذا الباب، إ :وقد قيل

 ﴿ :قال تعاىل ا؛ن هذا ليس الزمأوالتحقيق                       ﴾[98: البقرة] ،

﴿ وقال تعاىل:                        ﴾ [7: األحزاب].  

  :اخلاص مع العام يكون ألسباب متنوعة كرُ وذِ 

 .براهيم وموسى وعيسىإكام يف نوح و ،تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام -

 قوله: ﴿ كام يف ،فهم من العمومطالق قد ال يُ إوتارة لكون العام فيه  -       

                                   ﴾[4-2: البقرة] ؛

فقوله: ﴿     ﴾ ن من أمجال فليس فيه داللة عىل إلكن فيه  ،يامن بهيتناول الغيب الذي جيب اإل

﴿الغيب               .﴾  خبار وباإل ، به وهو الغيبهنم يؤمنون باملخرَب أوقد يكون املقصود

﴿بالغيب وهو                ﴾) [175-10/174 :الفتاوى]. 

أن من هذا الباب قوله ملوسى: ﴿رمحه اهلل  بني  ثم                          ﴾

عبادته، وكذلك قوله: ﴿ ل  وإقامة الصالة لذكره من أَج  ،[14: طه]         ﴾[123: هود] فإن ،

ت بالذكر ليقصدها املتعبد بخصوصيتها، فإهنا العون عىل ص  ُخ التوكل واالستعانة هي من عبادة اهلل، لكن 

 سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه ال يعبد إال بمعونته.

ومما سبق يتبني أن العبادة هي خضوع وانقياد هلل، وأن هلا حقيقة هي أصل العبادة وجوهرها، وهلا أفراد 

 ومتعلقات تنبع من هذا األصل ومتثل معه العبادة بمعناها العام الشامل. 

 



 

 

وإذا فإذا كانت الصالة تشمل أشياء كثرية إال أن هلا أركانا ال تصح بدوهنا كاإلحرام والركوع والسجود، 

كان احلج عرفة، فهل ثمة أركان للعبادة هي األعمدة التي يقوم عليها بناؤها ويزول بزواهلا؟ هذا ما سنبينه يف 

 املقالة التالية إن شاء اهلل تعاىل.

 وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 

 

  

 



 

 

 (2العبادة حقيقتها وأركاهنا )

 حممد مصطفى الشيخ

msheikh1435@gmail.com 

 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. أما بعد،

 فقد تكلمنا يف املقالة السابقة عىل حقيقة العبادة وأصلها، ونتابع اليوم حديثنا عىل أركاهنا.

 

 ما املقصود بأركان العبادة؟

لعبادة وأن العبادة ال تقوم بغريها وتنتقض بانتقاض دخول هذه األركان يف معنى اكالمنا هنا ُيعنى بإن 

أركانا أو مقتضيات أو عنارص فكلها اصطالحات، وقد استعملنا الركن لداللته  أحدها، سواء أسميناها

ويف االصطالح ما  .هعينَ  ه القوي فيكونُ جانبُ  غة  اليشء لُ  ركنُ ): اجلرجانييقول  الصـرحية عىل هذا املعنى.

يء ما يتم به وهو ـركن الش :وقيل... ال من القيام ،يء بركنهـمن التقوم إذ قوام الش ،يءـيقوم به ذلك الش

ابن . وكذا نقل [115، ص911التعريفات للجرجاين: باب الراء، ] (داخل فيه بخالف رشطه وهو خارج عنه

( ثم أورد إشكاال وهو يء منه ومن غريهـتركبت حقيقة الش)ما  بأنه ركنلل تعريفه غزاليالعن  الصالح

العاقد واملعقود عليه من أركان عقد البيع وليسا داخلني  دَّ عَ مثلام فيام ليس جزءا من احلقيقة استعامله له أحيانا 

عبارة عام ال بد لذلك ) يءـالش ركنَ  فقال إن ركن. وأجاب عن ذلك بتعريف أدق للقطعا عقديف حقيقة ال

بخالف  .(به اختصاصوأو لكونه الزما له  ،ا لكونه داخال يف حقيقتهيء منه يف وجود صورته عقال؛ إمـالش

ال يف وجود صورته  ،رشعا ة العقدفإنه ال بد منه يف وجود صح( كون املبيع معلوما ومنتفعا به)مثل رط ـلشا

 العقد ال يتصورالعاقد واملعقود عليه وصيغة العقد فإهنا  أما ،صورة العقد موجودة بدون كل ذلك ألن ،حسا

 .[1/269]أدب املفتي واملستفتي: إال هبا. انظر 

 

 



 

 

 أركان العبادة 

)لقد تناول كثري من أهل العلم العبادة وأركاهنا يف مصنفاهتم
4
تقرير معنى العبادة وباستقراء ما كتب يف  .(

 لنا قواعد هامة يف هذا الباب.وأركاهنا، يتحصل 

  الثاين: املحبة.: الذل واخلضوع واالنقياد، واألول العبادة مدارها عىل أصلني:فأول ذلك أن 

 عثـت بـه الـذي بُ  التوحيـدعبادة اهلل وحده هي أصل دين اإلسالم، بـل هـي معنـى اإلسـالم، وهـي و

بام هو حق خالص له سبحانه ال يرشكه فيه غريه؛ والرشـك هـو  إفراد اهللالرسل. وعليه فإن العبادة هي 

 رصف هذا احلق لغري اهلل.

  عرب عنها العلامء بألفـاظ متقاربـة. والواجـب  أمورا كثريةوحق اهلل الذي ينبغي رصفه له وحده يشمل

رعية واجلمع بني املتامثالت لتحديد أركان العبـادة التـي تلـزم لصـحة إسـالم ـاستقراء النصوص الش

 .رك. وال ريب أن أركان العبادة تدور حول أصليها احلب واخلضوعـالعبد ونجاته من الش

 ا  فسبيلنا رع، أو ـيف نصـوص الشـ  ذلـكنص عـىلرك أن ُيــالشـ وضدها منعبادة ال أفرادإىل معرفة إذ 

النصـوص كـام  هُ ْتـنَ ، أو برجوعه إىل حـد العبـادة الـذي بيَ فيكون ضده عبادة رشكأنه ب فعٌل مايوصف 

تعيينـه بـالنص  قدمنا. وهلذا نظائر كثرية عند أهل العلم، مثلام يتكلم األصوليون عن الواجـب وسـبل

                                                

 انظر لألمهية:( 4)

  ،سـئل عـن قولـه عـز وجـل. حيـث 236-10/149الفتـاوى: قاعدة يف العبودية، البن تيمية: ﴿      

   ﴾فأجـاب هبـذه  ؟وما حقيقة العبوديـة ؟م الأوهل جمموع الدين داخل فيها  ؟وفروعها : ما العبادة

 القاعدة.

 كتابه، وأنزل به كتبـه، وبعـث بـه وأما التوحيد الذي ذكره اهلل يف : )567-6/564ى الكربى، البن تيمية، الفتاو

رسله، واتفق عليه املسلمون من كل ملة، فهو كام قال األئمة: شـهادة أن ال إلـه إال اهلل، وهـو عبـادة اهلل وحـده ال 

 ...(.رشيك له

 (.ثاين وهو التوحيد يف العباداتوأما األصل ال: )128-3/89التدمرية، البن تيمية،  الرسالة... 

 أجنـاس مـا يتـاب منـه، منزلـة التوبـة، فصـل يف؛ 192-2/188منزلـة الرضـا،  ن القيم،، البمدارج السالكني 

1/369-376. 

 4/204ك/األدلة الرشعية، الطـرف الثـاين، املسـألة السـابعة، ؛ 1/73املقدمة السابعة،  ، للشاطبي،املوافقات-

 .547-2/538املسألة التاسعة عرشة، ك/املقاصد، القسم األول، النوع الرابع، ؛ 206

 

 



 

 

أن كثريا مـن املسـائل التـي ذكرهـا العلـامء يف )وقد بني أهل العلم  .. إلخ.عليه أو عىل عقوبة املخالف

يسـتنبطها مسائل الكفر والردة وانعقد عليها اإلمجاع مل يرد فيها نصوص رصحية بتسميتها كفـرا، وإنـام 

باإلمجـاع كـام  فـرٌ هـذا كُ  ا به إىل غري اهلل فإن  املسلم نسكا متقرب بَح ذَ إذا  ؛ كامالعلامء من عموم النصوص

 .[11/21: ك/خمترص الردود، الدرر السنية] (وغريه، وكذلك لو سجد لغري اهلل النووينص عىل ذلك 

  أن أركان العبادة تشمل ما ييل: تقررومن جمموع النصوص وأقوال العلامء 

 

 أوال: إفراد اهلل بالعبادات )النسك(

يستدل عليه؛ إذ التعبد هلل بام افرتضه علينا هو أخص أنواع العبادة، بل هو أحد وهذا أظهر من أن 

 إطالقات لفظ العبادة املعروف عند الفقهاء.

 وهذا الركن مبناه عىل التذلل هلل مع حمبته. فهو مبني عىل أصيل العبادة كام هو ظاهر.

م بام اخرتعوه من عبوداهتلتقرب ملومعلوم أن رشك املرشكني كان أظهر ما يكون يف دعاء غري اهلل وا

 شعائر.

 

 ثانيا: إفراد اهلل باحلكم )الطاعة(

قال تعاىل: ﴿                   ﴾ [114: األنعام] فهذا دليل ،

االستدالل من جنس استدالل العلامء عىل دخول  ا. وهذرصيح عىل أنه من التوحيد أال ُيبتغى َحَكام سواه

 بني وجوَب النصوص التي تبني أهنا حق خالص هلل وتُ من خالل  وذلك يف التوحيد .. إلخالذبح والنذر

 عىل هذه النصوص.، وكذلك بالقياس ها هلل وحدهرصفِ 

قد ُفرست  وهذا الركن راجع إىل أصل االنقياد واخلضوع والذل الذي هو أخص معاين العبادة، بل

 .“القاموس”العبادة بالطاعة كام رأينا يف دالالهتا اللغوية كام يف 

هذا وإن  إفراد اهلل بالطاعة ال يكون عبادة وال يصح به التوحيد واإليامن إال إذا كان مقرونا بمحبة اهلل 

 سبحانه والرضا بُحكمه؛ قال تعاىل: ﴿                    

                 ﴾ [65: النساء] بل قد َجعل سبحانه اتباَع ُحكم اهلل الدليَل عىل حمبته ،

 



 

 

تعاىل: ﴿                                

                ﴾ [32-31: آل عمران] فال يتصور طاعة وانقياد للُحكم مع .

حال غلبة اإلسالم وأهله، وحينئذ يكون مسلام يف الكره والتسخط إال إذا ُأجرِب الرجل عىل الطاعة كام يف 

 الظاهر مع كفره يف الباطن )املنافق(.

وقد جاءت العبادة يف الكتاب بمعنى الطاعة واخلضوع يف غري موضع؛ قال تعاىل: ﴿          

                 ﴾ [60: يس]﴿ :وقال تعاىل ،              

               ﴾ [17: الزمر]﴿ :وقال تعاىل ،                   

﴾ [47: املؤمنون] يقول تعاىل ذكره: ): الطربي. قال﴿  ﴾  فرعون وملؤه فقال﴿      

  ﴾  فنتبعهام﴿ ﴾  من بني إرسائيل﴿   ﴾  يعنون أهنم هلم مطيعون متذللون، يأمترون

اد، ألهنم ب  ن ذلك قيل ألهل احِلرية: العُ عابدا له، ومِ  كلِ ملدان ألمرهم ويدينون هلم. والعرب تسمي كل من 

 .[18/25(، 47الطربي: )املؤمنون:] (لنا يف ذلك قال أهل التأويلوبنحو الذي قُ . كانوا أهل طاعة مللوك العجم

﴿وقال تعاىل يف تقرير رصيح:                         

                         ﴾ [31: التوبة] أرشكوا املرشكني كام. إن 

، األموات واجلامدات فقد أرشكوا مع اهلل أيضا الصاحلني والكهان واألحبار والرجال إذ أطاعوهم بغري برهان

 .[الرتمذي]حديث عدي بن حاتم كام يف 

)وقد أفضنا القول فيام سبق عىل طاعة القبول والنقياد وكوهنا داخلة يف أصل الدين والتوحيد واإليامن
5
). 

وهو أساس اإلسالم وقاعدة  بالقضاء الديني الرشعي واجٌب  رضافال ،رف هذاإذا عُ ): القيم ابنيقول 

تعاىل: قال اهلل  .فيجب عىل العبد أن يكون راضيا به بال حرج وال منازعة وال معارضة وال اعرتاض .اإليامن

﴿                                   

   ﴾ [65: النساء] ن ن نفوسهم مِ وحتى يرتفع احلرج مِ  ،موا رسولهكن أهنم ال يؤمنون حتى حُيَ  فأقسم

وانتفاء احلرج  ،فالتحكيم يف مقام اإلسالم ؛بحكمه رضاوهذا حقيقة ال .موا حلكمه تسليامل  َس وحتى يُ  ،كمهُح 

أن  . وظاهرٌ [2/201 الدرجة الثانية، ،رضالة الزمن :]مدارج السالكني (والتسليم يف مقام اإلحسان ،يف مقام اإليامن

من انتفاء احلرج والتسليم املذكورين ليس معنامها راجعا إىل ما خيرم أصل االنقياد بل يدالن عىل مرتبتني  ُكال

                                                

 (.1 - معنى القبول واالنقياد يف رشوط ال إله إال اهللتراجع مقالة )( 5)

 



 

 

املحبة أصل و رضاال بد من أصل ال. فإنه من املعلوم أنه ابن القيمهذا عىل كالم  -أصل الدين فوق مرتبة 

 .لكن الشيخ يتكلم عىل مقامات عالية ،ملن َس ومل يُ  ن مل يرَض مَ  عُ َس اإلسالم ال يَ  وأصل التسليم إذ

   ﴿: الدليل الرابع عىل ذلك أيضا: قوله سبحانه وتعاىل) :ابن تيميةويقول      

                             ﴾ [65: النساء] . أْقَسَم سبحانه

موه يف اخلصومات التي بينهم، ثم ال جيدوا يف  أنفسهم ضيقا من حكمه، بل بنفسِه أهنم ال يؤمنون حتى حيكن

  ُيسلنموا حلكمه ظاهرا وباطنا.

﴿وقال قبل ذلك:                                

                                                 

                ﴾[61-60: النساء]  فبني  سبحانه أن َمن ُدعي

 .التحاكم إىل كتاب اهلل وإىل رسوله فصدَّ عن رسوله كان منافقاإىل 

 ﴿وقال سبحانه:                               

                                                 

                                           

                           ﴾ [51-47: ورالن] ، َّسبحانه فبني 

بمؤمن، وأن املؤمن هو الذي أن من توىل عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من املنافقني وليس 

 .يقول: سمعنا وأطعنا

ن أبمجرد اإلعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إىل غريه، مع  اإليامن   زول  وي   ت  ثب  ي   فإذا كان النفاق  

أمري ثم استدل الشيخ بأثر  - ؟هذا ترٌك حمض، وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالتنقص والسب ونحوه

املروي يف سبب نزول هذه اآلية وفيه قصة رضب عنق الذي مل يرض بتحكيم  بن اخلطاب عمراملؤمنني 

-2/80 : املسألة األوىل، فصل األدلة من القرآن الدالة عىل كفر الشاتم وقتله، الدليل الرابع،الصارم] (الرسول وال أيب بكر

85].  

بيان القرآن إن و .وتوحيد الطاعة واالنقياد فهذه نبذة يسرية يف بيان هذين الركنني: توحيد العبادة والتأله

وبيان شمول العبادة هلذين  بخصوص هذين الركنني كام تقدم. لرشك املرشكني الذين أرشكوا يف عبادته جيل  

 .أهل العلمالركنني واضح ومنترش يف كالم 

 



 

 

ضع تقرير أصول لكنه مو .موضع تفصيل القول يف بيان الركنني املذكورين وما ينقضهام املقاموليس هذا 

هذه األمور بغري عناء، فإن أساس املسألة إذا تبني مل ختتلف بني يديك تناول التي يسهل بعدها  إليامنوا التوحيد

)األقوال، بل مل يزدك النظر يف مصنفات املتقدمني أو املتأخرين إال رسوخا وإيامنا
6
). 

كام أن هذا ليس مقام بيان األحكام املرتتبة عىل انتقاض أركان التوحيد والعبادة، فلبسط هذه األحكام 

والقواعد الضابطة هلا باب آخر، لعلنا نطرقه إن شاء اهلل تعاىل عقب الفراغ من بيان حقائق التوحيد واإليامن 

ما املوجبتان؟ فقال:  ،فقال: يا رسول اهلل رجٌل   عن جابر قال: أتى النبيَّ فالالزمة للنجاة عند اهلل تعاىل؛ 

  .]مسلم[« ومن مات يرشك باهلل شيئا دخل النار ،باهلل شيئا دخل اجلنة من مات ال يرشكُ »

 ثم تبقى مسألة وهي الوالية ودخوهلا يف العبادة، نأيت عليها يف املقالة التالية إن شاء اهلل. 

 ه، وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم.نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من أهل عبادت

  

                                                

انظر يف النسك مثال: )تيسري العزيز احلميد رشح كتاب التوحيد(؛ ويف احلكـم: رسـالة )يكـيم القـوانني(، ملحمـد بـن ( 6)

 .بن صالح املحمودد. عبد الرمحن (، احلكم بغري ما أنزل اهلل أحواله وأحكامهإبراهيم آل الشيخ؛ و)

 



 

 

 (3العبادة حقيقتها وأركاهنا )

 حممد مصطفى الشيخ

msheikh1435@gmail.com 

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 

 وبعد،

فقد تناولت املقالتني السابقتني معنى العبادة وإطالقاهتا، ثم بني أركان العبادة، حيث ذكرنا ركنني 

وهو الوالية، قد ي ضم إىل هذين الركنني ركن ثالث وأساسني ومها إفراد اهلل بالنسك، وإفراد اهلل بالطاعة. 

 ونبني ذلك يف السطور التالية.

 

 ت اخلفية؟هل الوالية واملواالة من املصطلحا

. إذ كان زمن املتعني أوال بيان أن لفظ املواالة يف ُعرف من شهدوا التن ف أو حيد  يل كان أظهر من أن ُيعر 

يستخدم بكثرة يف األمور املتعلقة بالعبيد واألنساب واألحالف والنرصة يف اخلصومات واحلروب وغري 

كان سواء  – عقد منارصة بني املتواليني ذلك. ومجيع هذه االستعامالت راجعة إىل معنى واحد ظاهر وهو

حتى لقد جاء يف احلديث النهي وال مدخل لألمور الباطنة ههنا.  -أو احِللف أو غرَيها  العتقسبُبه النسَب أو 

)[متفق عليه] هبتهعن بيع الوالء وعن 
7
الئكة والناس من واىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهلل وامل»، و(

ف وال َعْدلال  أمجعني، )[متفق عليه] «ُيقَبل منه رَصْ
8
ل اآليات باألمر بمواالة املؤمنني والنهي ز. لذلك حني تتن(

بيناه،  عن تويل الكفار واحلديث عن أولياء هؤالء وأولئك فإن املتبادر إىل الذهن مبارشة هذا املدلول الذي

الفور نسبة مادية موثقة إىل بلد معني يرتتب فيفهم الذهن عىل  “اجلنسية”متاما مثلام نتكلم اليوم عن مصطلح 

                                                

 - مـوىل أيب حذيفـة -سامل َتثبت بني املعَتق ومعتِقه كام يثبت نسب الولد لوالده، فيقال مثال  الوالء حُلمة وانتامء كالنسب( 7)

القريش أو القريش بالوالء أو القريش موالهم، فال تزول باإلزالة؛ وقد كانت العرب تبيع الوالء وهتبه. والوالء يقتيضـ مـريا  

 عتِق من معَتقه. امل
ُفرس الوالء هنا بوالء العتق ومُحِل القيد باإلذن عىل الغالب. وُفرس بأنه شامل للمعنى األعـم مـن املـواالة وهـي مطلـق ( 8)

 النرصة واإلعانة واإلر . 

 



 

 

 .عليها آثارها وال مدخل فيها لألمور القلبية الباطنة

والنرصة والتأييد واملواالة كل ذلك قد يكون بكلمة يتلفظ هبا املرء فال يمل منه إال عىل هذا الوجه، 

يف مقتىض العقل والفطرة، وال نقول إن هذا يف اصطالح الشارع فحسب بل نقول إن النرصة تكون بكلمة 

)ومقتىض الرشائع الساموية، ومقتىض القوانني الوضعية
9
). 

التي تطلق عىل مسميات خمتلفة من قبيل األلفاظ املشرتكة ت داللة لفظ الوالية عىل النرصة ونقول: ليس

ملوضع الذي عىل اتارة لعضو البارص، وام نقول إن العني تطلق تارة عىل اال تشرتك يف احلد واحلقيقة البتة، ك

 بمعان خمتلفة فتأيت تارة الية تأيت يف القرآن؛ فإن من يظن ذلك يقول: الوَ لشمستارة عىل ايتفجر منه املاء، و

 . .. إلخالرقتارة بمعنى النسب، وتارة بمعنى بمعنى النرصة، و

متفقة باملعنى الذي  لق عىل أشياء متغايرة بالعددطالتي تمن قبيل األلفاظ املتواطئة  لفظ الوالية بل لعل

، الشرتاك هذه األعيان يف معنى مجيعا اسم اجلسم يطلق عىل السامء واألرض واإلنسانكسم عليها، وضع اال

)تتنوع بأسباهبا وصورها ،كام بينا الوالء عالقة نرصة كذلك. فاجلسمية التي وضع االسم بإزائها
10
). 

زلت وكام فهمها األولون قدر جهدنا، وال نستكثر من األلفاظ كام نَ  يف القرآن عظيم، أن نفهمَ  وهذا فقهٌ 

)التقسيامت واألقوال بغري طائل
11
) . 

 

                                                

 يف اجلرائم اجلنائية ال جيرم القانون اجلاين املبارش للفعل فقط بل واملعاون واملحرض أيضا. ( 9)
 يف داللـة األلفـاظ عـىل) الفصـل األول، الفـن األول، مقدمة الكتاب، الدعامة الثانية )الربهـان(، “املستصفى” انظر( 10)

 املعاين(.
ومن األمثلة عىل ذلك قول بعض الناس يف اإليامن إنه قد يأيت بمعنى الصالة ألن السلف فرسوا اإليامن يف قوله تعـاىل:  (11)

﴿         ﴾ [143: البقرة]  وهـو مقصـود كـالم  -بأنه صالهتم إىل بيت املقدس قبل يويل القبلة. والصـحيح

أن اإليامن يف اآلية هو اإليامن الذي خوطبوا به قبل ذلك يف القرآن املكي كله، تصديق اخلرب واالنقيـاد لألمـر. واآليـة  -السلف 

ليعلمنا أهنم إْذ فعلوها يف ذلك الوقت كان ذلـك هـو إيامهنـم يف هـذه احلـال  “إيامنا”تبني أن صالهتم األوىل هذه سامها الشارع 

إن اهلل ) :ابنن تيمينة   الذي لن يضيعه اهلل، وليس املراد العكس بأن نفرس اإليامن بأنه هنا الصالة، بل الصالة هنا هي إيامن. يقـول

﴿سمى الصالة إيامنا بقوله:           ﴾  ُه ه وقوَلـعمَلـ ُق دن َصـيعني صـالتكم إىل بيـت املقـدس ألن الصـالة ت

. واإليامن معلـوم والصـالة إحـدى صـوره، [4/87]رشح العمدة: فصل ويقتل لكفره،  (استقراره إىل احلقوويصل طمأنينة القلب 

 وكذا الوالء معروف ومن صوره الرق واحِللف وغري ذلك.

 



 

 

 إفراد اهلل بالوالية راجع إىل حد التوحيد والعبادة

: إفراد اهلل بالوالية أو تويل اهلل وحده ومواالة حزبه من دون املرشكني ركن يف التوحيد. فنقول عىل ذلكو

لذي ال يكون االنقياد عبادة رشعية إال بانضاممه إليه. واملواالة يف اهلل هي أيضا ا أصل املحبةوهو راجع إىل 

 لرشعه. وأصل االنقيادمقتىض اخلضوع له وحده 

 :ومعلوم أيضا أن املرشكني بعضهم أولياء بعض

 تعاىل معبوداهتم من دونه أولياء. وقد سمى اهلل 

 ن يتحاكمون إليه من دونه أولياء.وسمى م 

  أولياء.  هيستنرصون به من دونوسمى من 

﴿: العبادةقال تعاىل يف                               

                      ﴾ [18-17: الفرقان]، ﴿  

                       ﴾ [3: الزمر] الطاعة واالنقياد؛ وقال تعاىل يف :

﴿                               ﴾ [3: األعراف] املواالة ؛ وقال تعاىل يف

 ﴿: والنرصة                                 ﴾ [النساء :

 فسمى اهلل تعاىل املعبودات واملتبوعني واألنصار كلهم أولياء. وغريها كثري. [139

 اجلامع لذلك كله. بالشيطانيف كالم السلف بكل ذلك، وُفرس  الطاغوتوهلذا ُفرس 

 

 ابن كثري جيمع أركان العبادة الثالثة

التفسري يف تفسري الطاغوت ] بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقول ابن كثري تعليقا عىل كالم عمر

 كان رش كل يشمل فإنه جدا، قوي “الشيطان إنه”[: )ومعنى قوله يف الطاغوت 1/407(، 256)البقرة:

) (واالستنصار هبا( 3، )والتحاكم إليها( 2، )عبادة األوثان( 1) :من اجلاهلية أهل عليه
12
) . 

 الثة يف قول وجيز دونام تكلف.كيف مجع يف تفسريه للطاغوت املعاين الثأخي القارئ فانظر 

                                                

 . الرتقيم مدرج للتوضيح( 12)

 



 

 

: إن هذا من باب االصطالح، وال مشاحة يف االصطالح ما مل خيالف أصال ثابتا. وليس هذا من ونقول

إال هبا. وقد  إسالمٌ  االبتداع يف الدين يف يشء. فإن والية اهلل واملؤمنني من أفرض الفروض، وال يصح لعبد  

نفى اهلل اإليامن يف مواضع عمن اختذ من دونه أولياء. وأخرب يف مواضع أخرى أن من فعل ذلك فقد كفر، 

 ه.سن وهذا من خاصة ركن التوحيد وأُ 

 

 الوالية يف كالم ابن تيمية

 قوله: ﴿وأما ): ابن تيميةيقول                          ﴾(13) 

نسان كان اإلإذا  بحيث من لوازم اإليامن الثابتة فيهفيقال: من أحوال القلب وأعامله ما يكون  ،[2: األنفال]

 .ذا مل يوجد دل عىل أن اإليامن الواجب مل حيصل يف القلبإو ،مؤمنا لزم ذلك بغري قصد منه وال تعمد له

  تعاىل: ﴿وهذا كقوله                              

                                      ﴾ [22: املجادلة] 

ن نفس اإليامن ينايف موادته كام ينفي أحد الضدين إف ؛نك ال جتد مؤمنا يواد املحادين هلل ورسولهأفأخرب 

عداء اهلل بقلبه كان ذلك أعداء اهلل، فاذا كان الرجل يوايل أه وهو مواالة جد اإليامن انتفى ضدُّ ذا وُ إف .اآلخر

 .(14)ن قلبه ليس فيه اإليامن الواجبأدليال عىل 

﴿ :ومثله قوله تعاىل يف اآلية األخرى                          

       ﴾ [81: املائدة] َوجد ]اإليامن[ وجد الرشط إذا  نهأر مجلة رشطية تقتيض كَ ، فذ

فقال: ﴿ ،الرشط انتفاء املرشوطانتفاء تقتيض مع  التي “لو”بحرف ]انتفاء والية الكافرين[ املرشوط   

                     ﴾  فدل عىل أن اإليامن املذكور ينفي اختاذهم

ولياء ما فعل أن من اختذهم أالقلب. ودل ذلك عىل  واختاذهم أولياء يفأولياء ويضاده وال جيتمع اإليامن 

                                                

 جواب عمن استشكل اشرتاط وجل القلب لإليامن رغم كون الوجل عمال قلبيا خارجا عن املقدور فيام يبدو.( 13)

اإليامن الواجب بل والتام بمعنى أصل اإليامن الذي ال يصـح اإلسـالم بغـريه، ويظهـر ذلـك  ابن تيميةكثريا ما يذكر ( 14)

يظهر منه أنه يف مقام بيان اإليامن املأمور به سواء كـان ركنـا أو لـيس بـركن. سياق الكالم هنا يف هذا املوضع وجليا يف السياق. 

أن مواالة أعـداء اهلل ناقضـة ألصـل اإليـامن، بخـالف  -من كالمه يف مواضع أخر فضال عن األدلة الرشعية  -وإن كان املعلوم 

 وجل القلب عند ذكره فإن له أصال وكامال.

 



 

 

 ﴿ :ليه. ومثله قوله تعاىلإمن اإليامن باهلل والنبي وما أنزل  (15)اإليامن الواجب              

                       ﴾ [51: املائدة]تلك اآليات أن متوليهم ال يكون  نه أخرب يفإف ؛

﴿ :مؤمنا، وأخرب هنا أن متوليهم هو منهم. فالقرآن يصدق بعضه بعضا؛ قال اهلل تعاىل        

                   ﴾ [18-7/16 ]الفتاوى: ([23: الزمر] اآلية. 

وقد علمنا أن أصل دين اإلسالم أال يعبد إال اهلل وأال يعبد إال بام رشع؛ شهادة أن ال إله إال اهلل وأن 

حممدا رسول اهلل، وهو مبني يف آية الكلمة السواء. وال ريب أن شهادة أن حممدا رسول اهلل تقتيض بذاهتا حمبة 

 ومواالته ومواالة أتباعه، وبغض مجيع ما خالف ذلك. النبي 

 

 مناط الوالية

وعىل هذا فإن مواالة املؤمنني أمر ال بد منه لصحة التوحيد والإليامن، ونرصة الكافرين بالنفس أو املال 

أو الرأي نقض لإلسالم واإليامن، متى يقق مناط الوالية وهو القصد إىل نرصة الكافرين )عن علم وإرادة(، 

 األغلب دنيوية كابتغاء عزة ومكانة عندهم أو الطمع وال مدخل بعد ذلك للبواعث عىل هذه النرصة فهي يف

يف املال أو اخلوف من أن تصيبهم دائرة. ونادرا ما تكون حبا لدين املرشكني نفسه وتفضيال له عىل دين 

 اإلسالم.

 

 فرق دقيق

أهنا من أن الوالية تفرتق عن الشعائر التعبدية وقبول رشع اهلل وحكمه يف  -واهلل تعاىل أعلم  - لكننا نرى

والعكس مع الكافرين. بخالف التنسك  -حيث املعنى ترصف للمؤمنني يف صورة املودة والقرب والنرصة 

فإن هذه أمور ترصف هلل من جهة املعنى والتزام أمره وهنيه ويليله ويريمه هلل وقبول رشعه والتحاكم إليه 

من لوازم العبادة ومقتضياهتا العملية التي ال ا إذ   دخلت يف أركان العبادة وفرست هبا العبادة. فالواليةلذا أُ 

نسك( حصلت الوالية بينهم: ﴿وهذا ملا عبدوا آهلة من دون اهلل ) املرشكونتنفك عنها. حتى     

                         ﴾ [75-74: يس]  وهذا جيل يف

                                                

 أي أصل اإليامن.( 15)

 



 

 

 ياكم( دخلوا يف واليتهم.وهو نسك(، وكذا ملا قلدوا دينهم الرجال )وهي من المسألة الشفاعة )

 

 اخلالصة

ن عبد الشيخ وحاصل القول أن الوالية ليست شيئا مستقال عن العبادة، بل هي مقتىض ظاهر هلا، فمَ 

نه )كتحكيم رشائعهم( أو يف حرهبم ؤوالكافرين سواء يف خاصة شفقد اختذه وليا من دون اهلل، ومن أطاع 

ى رشعه ممن سواه فوقع يف لق  ن أفرده بالنسك التعبدية ثم تَ ه مَ دَ اهلل ووحَّ  عىل املسلمني فقد واالهم. وما عبدَ 

ال  أوْ واليته، أو زعم قبوله للرشع ثم ظاهر املرشكني عىل املسلمني فوقع يف واليتهم. وسواء جعلناها ركنا 

األصل الثاين  ابن تيميةوتعزيره، حيث جعله  فحكم الوالية واحد؛ مثله مثل ما فرضه اهلل من توقري النبي 

 .وهو ال ريب طاعة وانقياد من جهة، وحمبة ومواالة )نرصة( من جهة أخرىلدين اإلسالم. 

ما ذكره العلامء من املكفرات  .. إلخأن تعظيم القرآن واجب واالستهزاء بآيات اهلل كفرب تسليمناوهذا ك

يف أبواب الردة. فسواء أدخلنا هذه األمور املفروضة يف مسمى العبادة وأركاهنا أو مل ندخلها العتبارات لغوية 

 داللية فاحلقيقة واحدة.

بني أهل السنة يف زمانه عن  اعن مسألة سَببت خالف  آل الشيخعبد اهللسليمان بن ئل الشيخ ولذلك ملََّا ُس 

اجلواب أن يقال: اهلل أعلم، لكن )هل هي من معنى ال إله إال اهلل، أو من لوازمها؟ أجاب:  :واالة واملعاداةامل

بحسب املسلم أْن يعلم أن  اهلل افرتض عليه عداوة املرشكني، وعدم مواالهتم، وأوجب عليه حمبة املؤمنني 

ولو كانوا آباءهم  من يواد من حاد  اهلل ورسولهى اإليامن عف  أخرب أن ذلك من رشوط اإليامن، ون  ، وومواالهتم

ا كون ذلك من معنى ال إله إال اهلل أو لوازمها، فلم يكلفنا اهلل بالبحث أم  أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم. و

عن ذلك، وإنام كلفنا بمعرفة أن  اهلل فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض واحلتم الذي ال 

ف خري، ومن مل يعرفه فلم ُيكل   ن وزيادةَس َح  فمن عرف أن  ذلك من معناها أو من الزمها فهو .شك فيه

رقة بني املؤمنني الذين قاموا كان اجلدل واملنازعة فيه مما يفيض إىل رش واختالف  ووقوع فُ إذا  سيام بمعرفته، ال

. فهذا ما ظهر فالسكوت عن ذلك متعني ،بواجبات اإليامن وجاهدوا يف اهلل وعادوا املرشكني ووالوا املسلمني

الدرر السنية: ك/اجلهاد، فصل يف التنبيه عىل حاصل ] (يل، عىل أن االختالف قريب من جهة املعنى. واهلل تعاىل أعلم

عاين آيات اهلل ملوهذا دأب العلامء يف فقههم  .[167-8/166ما تقدم يف حكم مواالة املرشكني، املسألة السادسة، 

 حممد بن عبد الوهاب، وكام قال “اإلرشاك باهلل يف حكمه كاإلرشاك باهلل يف عبادته”: الشنقيطي قال تعاىل، كام

 



 

 

باب من أطاع العلامء واألمراء يف يريم ما أحل اهلل أو يليل ما حرم اهلل فقد اختذهم ): “التوحيد”يف كتاب 

 (.أربابا من دون اهلل

نفت فيه املصنفات بحمد ، وقد ص  كام أسلفنا يس هذا موضعهوبعد فإن تفصيل القول يف أركان العبادة ل

لتقوى شجرة التوحيد واإليامن يف قلبك، شجرة طيبة جعها أخي القارئ ، فرايف النسك واحلكم والوالية - اهلل

﴿أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن اهلل﴾. 

 كثريا. اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسليام وصىل

 


