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 منوذج ملخص البحث 

 والدايانت السماوية األخرىالتعبدية اإلسالم شعائر  الرمحة يف : عنوان البحث
 بناًء على النصوص الشرعية( )دراسة مقارنة

من خالل الشعائر التعبدية والتكاليف  ,اإلسالم بيان أوجه الرمحة اإلهلية ابخللق يف - :ثأهداف البح
 .الشرعية

 والتشريعات الكتابية احملرفة أو التشريعات الوضعية ,رمحة التشريع اإلهلياملقارنة بني  -
 ونقد مناهجها.

 ة والقسوة.الرد العلمي والتطبيقي على من يدعي أن اإلسالم دين اإلرهاب والشد -
 ؟ يف اإلسالم أو الشعائر التعبدية ,التكاليف الشرعيةمظاهر الرمحة يف  ماهي - :مشكلة البحث

 أي من اإلسالم أو الدايانت األخرى راعى الضعف البشري يف التكاليف الشرعية؟ -
متوازنة بني  اعاة؟ هل هي متسقة مع قدرة البشر؟ وهل هيما حجم هذه املر  -

 يط؟  اإلفراط والتفر 
 استخدمت يف هذه الدراسة املنهج التكاملي, املتضمن: :منهج البحث

خالل الشعائر  من ,الرمحة ابخللق يف اإلسالماملنهج التحليلي, يف إبراز أوجه  -
 .التعبدية والتكاليف الشرعية

املنهج االستنباطي, يف استنباط معامل الرمحة اإلهلية ابخللق يف العبادات, من خالل  -
 آايت الرمحة يف نصوص الكتاب والسنة. تتبع
والتشريعات الكتابية  ,اإلهلي رمحة التشريعاملنهج النقدي واملقارن, يف املقارنة بني  -

 .احملرفة أو التشريعات الوضعية
 وخامتة وفهارس. نيحثومبيشتمل البحث على مقدمة  :خطة البحث

 مقدمة: وفيها:
 أمهية املوضوع. -
 أهداف املوضوع. -
 منهج البحث. -
 تقسيمات البحث. -

 املبحث األول: أوجه الرمحة يف تشريع العبادات الشرعية, وفيه مطلبان:
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 املطلب األول: الرمحة يف التدرج يف تشريع العبادات.
 املطلب الثاين: الرمحة يف التيسري ورفع احلرج.

يف تطبيق الشعائر التعبدية بال إفراط وال تفريط, املبحث الثاين: الرمحة ابخللق 
 وفيه مطلبان:

 الشرعية. التكاليف يف السماوية األداين مناهج: األول املطلب
 التعبدية. الشعائر تطبيق يف السماوية األداين مناهج بني مقارنة: الثاين املطلب

 ة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.اخلامت
 الفهارس: وتشتمل على:

 س املصادر واملراجع.فهر 
 فهرس املوضوعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وفيها: 

 .أمهية املوضوع 
 .أهداف املوضوع 
  .منهج البحث 
 .تقسيمات البحث 

 
 



6 
 

 
إن احلمد هلل حنمده, ونستعينه, ونستغفره, ونستهديه, ونعوذ ابهلل من شررور أنفسرنا, ومرن سريأات أعمالنرا, مرن      

لرره, وأشررهد أن ًمررداً شررري  يهررده ف فررال مضررل لرره, ومررن يضررلل فررال هررادي لرره, وأشررهد أن ال إلرره إال ف وحررده ال 
 أما بعد:  ,والسالم الرمحة املهداة, والنعمة املسداة عليه أفضل الصالةنيب ه, ده ورسولعب
 ورسررررول الشرررراملة, العامررررة الرمحررررة شررررريعة اإلسررررالم شررررريعةفرررر ن  ,(1)ىت   يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱيتٱ     

 يف فالعبررادة التعبديررة, ائرالشررع يف معاملهررا ابرزة هررافي الرمحررة وصررفة .للعرراملني رمحررة ربرره أرسررله املهررداة, الرمحررة هررو اإلسررالم
 تعنيررت طبيعتهررا مررن يكررن مل ولررذل  سررواه, هبررا ال يعبررد الرري اخلالصررة التعبديررة حلقوقرره وأتديررة هلل, وشرركر طاعررة اإلسررالم
 وإمنرررا هلرررا, غرضرررا اجلسرررد أو الرررنف  إيرررذاء يكرررن ومل يطيقرررون ال مرررا حتمررريلهم أو إيرررذائهم, أو علررريهم, املشرررقة أو البشرررر,
 بسرربب ذلر  عرن وحتملره قدرتره تضررعف ومرن العاديرة, حراالمم يف النراس مقرردور ويف البشررية, ةالطاقر حردود يف جراءت
 ,والصروم كالصرالة, العبرادات أداء يف ورَفع احلرج عنه, ورخر  لره تيسرياً  له ف جعل فقد مماثل عذر أو أو سفر مرض
 لفوز ابآلخرة. ؛ رمحًة إهليًة لكل نف  تواقة لرضا رهبا وكمال دينها واوغريها ,والوضوء
أكرب من أن يضمه حبث صغري  ن موضوع الرمحة يف اإلسالم , وأحيث أن رمحته سبحانه قد وسعت كل شيءو      
بناًء  دراسة مقارنة - والدايانت السماوية األخرىالتعبدية اإلسالم شعائر  الرمحة يف) هذا البحث ؛ كانكهذا

لبعض  بياانً الشرعية؛  التعبدية والتكاليف إلسالم من خالل الشعائرا يف الرمحة معامل برازإل (؛على النصوص الشرعية
منهج و  منهج االعتدال يف الشريعة اإلسالمية ها, ومقارنًة بنيتطبيقع العبادات الشرعية و أوجه الرمحة اإلهلية يف تشري

رتضاها سبحانه وتعاىل وهداان ؛ لتتضح من خالله وسطية اإلسالم الي ااإلفراط والتفريط يف التشريعات الكتابية احملرفة
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي ٹٱٹٱيت, , ورفع عنا اآلصار الي حكم هبا على األمم السابقةإايها وميزان هبا

 .(2) ىتّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 أمهية املوضوع:

لرمحة, بعثه رمحة الدين اإلسالمي دين الرمحة اإلهلية, ونبيه نيب ا, و وتعاىل الرمحة صفة من صفات ف سبحانه .1
 . املنيللع

                                                           
 (.107اء, اآلية )سورة األنبي (1)
 (. 7-6سورة الفاحتة, اآليتان ) (2)
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يف العبادات املفروضة على خلقه, والتخفيف عليهم بتدرجها يف احلكم,  سبحانه وتعاىل,ف  تدبر رمحة .2
 .ويسرها مبا هو حبسب الوسع والطاقة

الرد على مدعي احلرايت واحلقوق ممن يروج على أن اإلسالم دين القسوة والتشدد, ابلكشف عن منهج  .3
اإلفراط والتفريط يف العبادات, وإبراز منهج الرمحة ابخللق املتمثل ابلوسطية التشريعات الكتابية احملرفة بني 

 واالعتدال يف اإلسالم.   

 أهداف املوضوع: 

 .من خالل الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية ,اإلسالم بيان أوجه الرمحة اإلهلية ابخللق يف .1
 ونقد مناهجها. احملرفة أو التشريعات الوضعيةوالتشريعات الكتابية  ,رمحة التشريع اإلهلياملقارنة بني  .2
 الرد العلمي والتطبيقي على من يدعي أن اإلسالم دين اإلرهاب والشدة والقسوة. .3

 منهج البحث: 

 استخدمت يف هذه الدراسة املنهج التكاملي, املتضمن:

 .دية والتكاليف الشرعيةمن خالل الشعائر التعب ,الرمحة ابخللق يف اإلسالميف إبراز أوجه  املنهج التحليلي, .1
ت الرمحة يف من خالل تتبع آاي ,استنباط معامل الرمحة اإلهلية ابخللق يف العبادات يف ,االستنباطياملنهج  .2

 لسنة. نصوص الكتاب وا
والتشريعات الكتابية احملرفة أو التشريعات  ,رمحة التشريع اإلهلياملنهج النقدي واملقارن, يف املقارنة بني  .3

 .الوضعية
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 والدايانت السماوية األخرىالتعبدية اإلسالم شعائر  الرمحة يف
 ()دراسة مقارنة بناًء على النصوص الشرعية

 تقسيمات البحث:

 وخامتة وفهارس. نيحثمل البحث على مقدمة ومبيشت     
 :مقدمة: وفيها 
 أمهية املوضوع. -
 أهداف املوضوع. -
 منهج البحث. -
 تقسيمات البحث. -
 وفيه مطلبان, الرمحة يف تشريع العبادات يف اإلسالم: أوجه ملبحث األولا: 

 الرمحة يف التدرج يف تشريع العبادات.املطلب األول: 
 الرمحة يف التيسري ورفع احلرج.املطلب الثاين: 

 انلبمط بال إفراط وال تفريط, وفيهالرمحة ابخللق يف تطبيق الشعائر التعبدية : املبحث الثاين: 
 .الشرعية التكاليف يف السماوية األداين مناهج: األول لباملط

 .التعبدية الشعائر تطبيق يف السماوية األداين مناهج بني مقارنة: الثاين املطلب
 .اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 
 :الفهارس: وتشتمل على 

 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات.

 

 
  . 
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 املبحث األول

 ميف اإلسالأوجه الرمحة يف تشريع العبادات  
 :مطلبان وفيه

 .املطلب األول: الرمحة يف التدرج يف تشريع العبادات 
 .املطلب الثاين: الرمحة يف التيسري ورفع احلرج 
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 املطلب األول

 العبادات تشريع يف التدرجالرمحة يف 
 الصالةعبادة  فرض يف التدرج: أوال

 :دون مشقة, وهي احىت استقرت على ما فيه اليسر والقدرة على أداءه مراحل ثالث الصالة على فُرضت      

 هنسخ مث الليل قيام فرض: األوىل املرحلة

 فرض تعاىل ف أن املفسرون ذكر, (1) ىت خم حم جم يل ىل مل خل ٱيتٱ: تعاىل قوله القرآن من نزل ما أوائل من إن     
 يي ىي مي خي يتٱٱ: تعاىل قوله يف كامل عام بعد السورة آخر يف التخفيف نزل مث كاماًل, عاًما املسلمني على الليل قيام

 . (3) النيب على فرًضا األمر وظل للمسلمني, الليل قيام فنسخ ,(2)ىت ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ

  ابلعشي وركعتني ابلغداة ركعتني صالة: الثانية املرحلة

 ت  ر  أهق  ف   ,ر  ف  الس  و   ر  ض  احل    يف   ني   ت  ع  ك  ر   ني   ت  ع  ك  ر   اه  ض  ر  ف    ني  ح   ة  ال  الص   للاه  ض  ر  ف   ): قالت رضي ف عنها, عائشةعن      
 ما إال مفروضة صالة اإلسراء قبل يكن مل إنه" :-ف رمحه- حجر ابن قال .(4)(ر  ض  احل   ة  ال   ص   يف   ز يد  و   ,ر  ف  الس   ةه ال   ص  
 ابلغداة ركعتني مفروضة كانت الصالة أن إىل احلريب وذهب حتديد, غري من الليل صالة من به األمر وقع كان

 نسخ مث الليل, بعض قيام الفرض فصار ُنسخت مث مفروضة, كانت الليل صالة أن الشافعي وذكر ابلعشي, وركعتني
  .(5)اخلم  ابلصلوات

  اإلسراء ليلة اخلمس الصلوات فرض :الثالثة املرحلة

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ٱيتٱ:تعاىل قوله يف ذل  ورد كما اإلسراء, ليلة يف اخلم  الصلوات فرض كان     

                                                           
 (. 2, 1سورة املزمل, اآليتان ) (1)
 (. 20سورة املزمل, اآلية ) (2)
 (. 167-164/ 14انظر: تفسري القرآن العظيم, ابن كثري الدمشقي, حتقيق: مصطفى السيد أمحد وآخرون, ) (3)
 (. 346الصالة, ابب كيف فُرضت الصالة يف اإلسراء؟, رقم احلديث )رواه البخاري يف اجلامع الصحيح, أول كتاب  (4)
 (. 1/554فتح الباري, حتقيق: عبدالقادر شيبة احلمد, ) (5)
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 املفسرين من إبمجاع اآلية وهذه": -ف رمحه- القرطيب يقول ,(1) ىت زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ
 .(2)"املفروضة الصلوات إىل إشارة

ورمحًة  من أجل ختفيف عدد الصلوات اشفاقًا على أمته ؛ربه عة النيب جاء يف حديث قصة املعراج بيان مراج     
م  ) : , قَالَ هبا ت  و ى أ ْس  عه ف يه  ص ر يف  األ  ق ال  ْبُن َماِلٍ  قَاَل النَّيبُّ  قَاَل اْبُن َحْزٍم َوأََن ُ  (.مثه  عهر ج  ِب  ح َّت  ظ ه ر ته ل مهس 
 :( ل ك  ح َّت  م ر ر ته ع ل ى مهوس ى ف  ق ال   ع ل ى أهم ت  ف  ف ر ض  اَّلل ه ًة ف  ر ج ع ته ب ذ  ني  ص ال  م ا ف  ر ض  اَّلل ه ل ك  ع ل ى  :َخ  س 

ةً  :ق هل ته  ؟أهم ت ك   ني  ص ال  ع  إ ىل  ر ب  ك   :ق ال   .ف  ر ض  َخ  س  ف  ر اج ع تههه : )إىل قوله ( ف إ ن  أهم ت ك  ال  تهط يقه ذ ل ك   ,ف ار ج 
يف هذه املراجعة يف ختفيف عدد الصلوات من و  .(3)(...ال  ي هب د له ال ق و له ل د ي   ,ه ي  َخ  ٌس و ه ي  َخ  سهون   :ف  ق ال  

شقة على امل , وأنه لي  املقصود منها بيان تفضل ف على هذه األمة ورمحته هبا ,مخسني إىل أن بلغت مخ  صلوات
 .متهأب ورمحته ة النيب بيان شفق , وفيهاهبمالعباد وإحلاق العنت 

 الصيام فرض يف التدرجالرمحة يف : اثنًيا

  :وهي ثالث مراحل متدرجة للصيام,  تفسريه يف -ف رمحه-كثري ابن ذكر     

 عاشوراء وصيام شهر كل من أايم ثالثة صيام: األوىل املرحلة

 أنزل مث عاشوراء. وصام أايٍم, ثالثةَ  شهر لك من يصوم فجعل املدنية قِدم وسلم عليه ف صلى ف رسول ف ن     
  .(4) ىت َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱيتٱ:تعاىل قوله

 التخيري على الصيام فرض: الثانية املرحلة

 مع ,(5) ىت رثزث يت ىت نت  مت زت ٱيتٱٹٱٹ, مسكينًا فأجزأ عنه أطعم شاء ومن صام شاء من فكان 
  . (6) ىت مل يك ىك مك لك اك يق ٹٱٹٱيتٱ ,الصيام أفضلية يف الرتغيب

                                                           
 (.78سورة اإلسراء, اآلية ) (1)
 (.13/178اجلامع ألحكام القرآن واملبنين ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان, القرطيب, حتقيق: د. عبدف الرتكي, ) (2)
 (. 346رواه البخاري يف اجلامع الصحيح, أول كتاب الصالة, ابب كيف فُرضت الصالة يف اإلسراء؟, رقم احلديث ) (3)
 (. 183سورة البقرة, اآلية ) (4)
 (.  184سورة البقرة, اآلية ) (5)
 (. 184سورة البقرة, اآلية ) (6)
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  رمضان شهر د  ه  ن ش  الصيام على م  : الثالثة املرحلة

. (1)ىتحئخئ  جئ يي ىي ني  ٱيتٱ:تعاىل قوله إىل  ىت من زن رن مم ام  يل  يتٱ:ف تعاىل أنزل     
 ال الذي للكبري اإلطعام وثبت واملسافر, للمريض فيه ورخَّ  الصحيح, املقيم على صياَمهعز وجل  ف فأثبت
 (2).الصيام يستطيع

 اجلهاد فرض يف التدرجالرمحة يف : اثلثا

, وهي: جهاد النف , وجهاد الشيطان, وجهاد الكفار, أن للجهاد أربع مراتب -رمحه ف–ذكر ابن القيم      
إمنا جاء فرضه متدرجاً و  واحدة, دفعة فرضيُ  ومل مبكة, فرضيُ  ملأنه  ابلعبادمن رمحته سبحانه و  .(3)وجهاد املنافقني

 ملراحل التالية: وفق ا

  :األوىل املرحلة

 رت يب نبىب مب زب ربيت إىل قوله تعاىل: ىت جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱيتٱ قوله تعاىل:     

 ,(5)"...قتال سيكون أنه علمت: بكر أبو قال اآلية نزلت ملا أنه" :-ف رمحه- كثري ابن ذكر .(4) ىت مت  زت
 .القتال ألمر وميأة للنفوس إعداًدا اآلايت فكانت

  :الثانية املرحلة

 ىت  خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف يتٱ قوله تعاىل:     
رمحه - القيم ابن قال .(6)

 ابلقتال, بدأهم ملن به مأمورًا مث به, مأذوانً  مث ًرًَّما, وكان يقاتلهم, مل َمن دون قاتَلهم َمن قتال عليهم فرض مُثَّ ": -ف
 .واألرض ,والدين ,النف  عن والدفاع العدوان رد مرحلة متثل املرحلة هذه نتفكا, (7)"املشركني جلميع به مأمورًا مث

                                                           
 (.185سورة البقرة, اآلية ) (1)
 (.1/503ظيم, ابن كثري الدمشقي, حتقيق: سامي بن ًمد السالمة, )انظر: تفسري القرآن الع (2)
 (.316-415, حتقيق: الشيخ عبدالرزاق املهدي, ص )انظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد ًمد  (3)
 (.40-39سورة احلج, اآليتان ) (4)
 (. 5/433تفسري القرآن العظيم, ) (5)
 (. 190سورة البقرة, اآلية ) (6)
 (.2/440د املعاد يف هدي خري العباد, ابن قيم اجلوزية, )زا (7)
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 :الثالثة املرحلة

ٱقوله تعاىل:      ٱ ٱ ٱ ٱىت  ختمت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱيتٱٱ
(1) ,

عدوان؛  بدون املشركني بقتال أمر فهو, (2)"مكان وأي وقت, أي يف اإلطالق, على بقتلهم أمر وذل " :الرازي يقول
 .طريقها من العوائق وإزالة ,الناس إىل الدعوة وصول ولضمان وأهله؛ الكفر من األرض تطهريل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.5سورة التوبة, اآلية ) (1)
 (. 16/233مفاتيح الغيب, فخر الدين ًمد الرازي, ) (2)
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 املطلب الثاين

 الرمحة يف التيسري ورفع احلرج
 ,واالستمرار ها قابلة للثباتتعلج متيزت الشريعة اإلسالمية كوهنا آخر الشرائع السماوية خبصائ  ومميزات     

ومن مظاهر  رفع احلرج عن املكلفني والتيسري عليهم,هذه املميزات  ومن يف كل عصر ومكان. نسانياة اإلحومواكبة 
 الرمحة يف التيسري ورفع احلرج عن العباد ما يلي:

 ىت  جتحت هب مب خب حب  جب هئ  ٱيتٱٱٹٱٹوَ  , (1) ىت مخ  جخ مح جح مج حج مث هتٱيتٱٱٹٱٹ أواًل:
(2) ,

  :ذل  ومن
  .منجًما القرآن نزول -
  .أوالً  يدالتوح إىل الدعوة -
 . املنورة ابملدينة ونزوهلا ,املكرمة مبكة التكاليف نزول عدم -
ٱٱاثنياً: ٱ ٱ ٱ   جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱيتٱٱٹٱٹٱ

 عدم, وفيه (3) ىت منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف
, كما حصل مع بين ع يف اجلزع وعدم الصرب والتحمل؛ رمحة هبا من الوقو الطاقة فوق مبا النف  البشرية تكليف

  .إسرائيل من قبل

 ولذل  اإلنساين, الضعف ومراعاة التخفيف, وفيه (4) ىت خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن ٱيتٱٱٹٱٹ اثلثاً:
  :منها عدة؛ صور

 .واملريض للمسافر الفطر إابحة -
 .الضرورة عند التيمم إابحة -
  .الصالة يف واجلمع القصر -
 .كفَّاراتال يف التخيري -

                                                           
 (.185سورة البقرة, اآلية ) (1)
 (. 78سورة احلج, اآلية ) (2)
 (. 286سورة البقرة, اآلية ) (3)
 (. 28سورة النساء, اآلية ) (4)
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 يناملبحث الثا

 الرمحة ابخللق يف تطبيق الشعائر التعبدية بال إفراط 

 طوال تفري
 وفيه مطلبان:

  املطلب األول: مناهج األداين السماوية يف التكاليف
 ة.الشرعي

  املطلب الثاين: مقارنة بني مناهج األداين السماوية يف تطبيق
 الشعائر التعبدية.
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 املطلب األول

  التكاليف الشرعيةيفمناهج األداين السماوية 
 نهج التوسط عند املسلمنيأواًل: م 

فجعل ف سبحانه وتعاىل هذه األمة أمًة  ؛يف تشريع العبادات وأحكامها والتوازنعلى التوسط  املنهج يقوم هذا     
القائم على التفريط واجلفاء, واملنهج  املنهج املعتدل واملتوسط بني املنهج وسطاً, ودينها دين الوسطية العامة, ومنهجها

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ, القائم على الغلو واإلفراط والرهبانية

 لوسط هنا هي خري األمم وأجودها. مة ا, واأل(1) َّ زئمئ رئ

ال تفصيل, فاحلالل ما أحل ف, واحلرام ما حرمه يتورع املسلمون عن التحليل والتحرمي إال ما كان بينًا وصرحيًا ب     
أما ما كان فيه تفصيل فله . (2) َّ ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ سبحانه.

 .وفق الدليل الشرعي أهله من العلماء اجملتهدين يبينوا حاالته من الكراهة أو اإلابحة أو االستحباب

 اليهود  اثنياً: منهج التفريط عند

أن نستعيذ منه يف كل صالة,  سبحانه وتعاىل وهذا املنهج ميثل التفريط يف أسوأ صوره وحاالته, ولذل  أمران ف     
وال تقدي  املادة,  )احملرفة(اة ر التو  غلب على بنود فقد .(3) ىت  ُّ َّ ٍّٱيتٱبقوله تعاىل: هونسأله أن جينبنا إاي
ب هو متعلق ابلدنيا فقط, فال يعمل الشخ  إال لتحقيق كسما ورد فيها من وعد ووعيد ف منا و ذكر لآلخرة, 

بل وحتايلوا على احلرام ليحلوه  ومسوا اخلمر مشروابت روحية,  فسموا الراب فائدة, ؛عاجل, أو خوفًا من عقوبة عاجلة
 خت حت جت  هب مب  يتٱٱ,سبحانه وتعاىل بل بلغوا وطبقوا ماديتهم حىت يف معرفة ف كما فعلوا يف صيد يوم السبت,

  .(5)ىتخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱيتٱ ٹٱٹٱ, و(4) ىت مج حج مث هت مت

                                                           
 (.143سورة البقرة, اآلية ) (1)
 (.36سورة األحزاب, اآلية ) (2)
 (. 7سورة الفاحتة, اآلية ) (3)
 (. 153سورة النساء, اآلية ) (4)
 (. 55سورة البقرة, اآلية ) (5)
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 لثاً: منهج اإلفراط عند النصارىاث

وهذا املنهج ميثل اإلفراط والغلو, وهو الوجه الثاين من وجوه االحنراف عن الصراط املستقيم, ولذل  أُِمْران أبن      
املنهج القائم على الروحانيات؛ وذل  إبعالئها  وهو .(1) ىتّٰ ِّ يتٱيف قوله تعاىل:  نسأل ف أن جينبنا إايه

 . ومتجيدها, واإلغراق يف مفهوم العبادة والرهبنة

, حيث نظام الرهبنةكما يف   تقوم على العنت واملشقة وتكليف النف  اإلنسانية فوق طاقتها يف النصرانيةالعبادة      
الزواج, وكبت الغرائز, ومنع كل أنواع الزينة وطيبات  ميحتر  البشرية مثل: النصارى رهبانية قاسية على النف  عابتد 

ذل  رجًسا من عمل الشيطان, وابلغوا يف العبادة, وأخرجوها عن كيفيتها, وعن املراد منها, وأصبحت  اعتبارالرزق, و 
 ىل مل يتٱٱٱٱٹٱٹ, (2)رهبانية غالية مشوهة, مؤذية لألجساد, ابتدعوها من أنفسهم, بال حجة وال برهان

 مخ جخ مح جح  مج حج ٹٱٹٱُّٱوَ  .(3)ىتريزي ٰى ين ىن نن  من زن رن اممم يل

, (4) َّ   حف جف مغ معجغ جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 , وأحلوا هلم احلرام؛ فاتبعوهم. فحرموا عليهم احلالل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 7سورة الفاحتة, اآلية ) (1)
  جعلناكم أمة وسطاً, عبد العزيز بن (. وانظر: وكذل492-491انظر: الوسطية يف القرآن الكرمي, علي ًمد الصاليب, ص ) (2)

 (.135-133انصر اجلليل, ص )
 (. 27سورة احلديد, اآلية ) (3)

 (.31سورة التوبة, اآلية ) (4)



18 
 

 املطلب الثاين 

 مقارنة بني مناهج األداين السماوية يف تطبيق الشعائر التعبدية

 يف العبادات عامةً أواًل: 
 :يف اإلسالم

ٱٱ/1 ٱ ٱ ٱ  حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱيتٱٱٹٱٹٱ

فمن رمحته عز  ,(1) ىت منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف
  عليهم عهداً يعجزون عن القيام به., ومل حيمل طاقتهم فوقاملسلمني  عباده يكلف ال أنه وجل
 بقدر ألوامره املؤمنون امتثال يكون أن وتعاىل سبحانه ف , وفيها أمر(2)ىتمئ خئ حئ جئ يتٱٱٹٱٹٱ/ 2

ٱ االستطاعة.  عدم حبجة والتقصري اإلمهال عن وبعيداً  تشدد, وال مغاالة دون وجهدهم, استطاعتهم

 عنه ف رضي َماِل ٍ  ْبنَ  أََن َ  . فعنأنه ما خري بني أمرين قط إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا  من أوصافه/ 3
 تَرَقالُّوَها... َجاءَ  َكأَنرَُّهمْ  ُأْخربُوا فَرَلمَّا ,  النَّيبنِ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َيْسأَُلونَ   النَّيبنِ  أَْزَواجِ  بُرُيوتِ  ِإىَل  َرْهطٍ  َثالثَةُ  َجاءَ : لَ قَا

ا ق هل تهم   ال ذ ين   )أ ن  تهم  : فَرَقالَ  ِإلَْيِهْم,  اّللَِّ  َرُسولُ  ا, ك ذ  ش اكهم   إ ين    و اَّلل    أ م ا و ك ذ   أ صهومه  ل ك ن    ل هه, و أ ت  ق اكهم   َّلل     أل خ 
,  ؛فهذا موقف من مواقف الغلو. (3)(م ن    ف  ل ي س   سهن ت   ع ن   ر غ ب   ف م ن   الن  س اء , و أ ت  ز و جه  و أ ر قهده, و أهص ل  ي و أهف ط ره
يف عبادته, فلما علموا, رأوا أن   لسؤال عن أسلوب النيبالرغبة الصادقة يف التزود من اخلري الي دفعتهم ل بسبب 

خشية ف  فبادر بعالجه, وصحح نظرمم لتحصيل ؛مل يقر هذا االجتاه ولكن الرسول  ذل  قليل فقالوا ما قالوا.
سبحانه  ف  أهنا ليست ابلتضلع من أعمال والتفريط يف أخرى, ولكنها حتصل ابملوازنة بني مجيع مطالببنين و وتقواه؛ 
  .(4), وهذا هو عني الوسطية واحلكمة واالستقامة واالعتدال والعدلوتعاىل

 يف اليهودية:
يف تقدي  احملسوسات, واختذوها طريًقا للرقي, وأصبحت القيم  همأغرققد لليهود التصور املادي الدنيوي  إن     

وعبادمم  ,للدنياعلمهم ومعدة مضم, وكائن يلهو.  املادية ًور احلياة, وحتول اإلنسان يف نظر هؤالء إىل آلة تتحرك,
                                                           

 (. 286سورة البقرة, اآلية ) (1)
 (. 16سورة التغابن, اآلية ) (2)
 (4874)رواه البخاري يف صحيحه, كتاب النكاح, ابب الرتغيب يف النكاح, رقم احلديث  (3)
 (.85انظر: الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة, د. عبدالرمحن بن معال اللوحيق, ص ) (4)
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 , وعبَّدوا أنفسهم للمادايت, فهمف ذا انتهت الدنيا فقد فامم كل شيء فهم هبذا أغرقوا يف الشهوات ,ملآرب دنيوية
لذل  فرض ف , (1) ىت مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يتٱٱٱ الذين نزل فيهم قوله تعاىل: كمشركي قريش
وال تصح توبته إال بقتل . داره ابب عتبة على الذنب هذا يكتب كان ذنباً  فمن يذنب, م اإلصر واألغالل تعاىل عليه
, أي كما محله من قبل  على (2) ىت هن خكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ ٱيتٱٱويف قوله تعاىل: نفسه.

 . يقوموا هبا فعوجلوا ابلعقوبة الذين كلفوا أعماال وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام هبا, فلماليهود والنصارى, 
  يف النصرانية: 

ولذل  قيدوا العبادات مبكان ؛ على وساطة رجال الكهنوت بني العباد واإلله العبادةتقوم  ,أما عند النصارى     
مبراسم وطقوس كهنوتية خاصة ال تقبل و  ,ال فيه, وقيدوها بوسيط معني بني ف وعبادهإال جتوز و معني هو الكنيسة 

وقد ابلغ رجال الدين  تدفع لألحبار والكهنة القائمني على شأون الكنيسة. أموال إىلبدوهنا, وكل هذا حيتاج 
, اختذوا من اجلنة مصدرًا للثروةأهنم املسيحى ىف العصور الوسطى ىف فرض هذه الكهنوتية, وكان أعجب ما صنعوه 

يبوح اإلنسان لقسي  مبا فعل من آاثم, مث يظهر له وهو أن  :ا يسمى بعقيدة االعرتافمب ,صكوكًا تباع وتشرتىو 
 .(1) فيقبل القسي  منه ذل  ويدعو له خبري ويصدر له ص  الغفران ؛الندم ويؤكد له عدم العود إليها

 
 اثنياً: الطهارة

 يف اإلسالم:
لضيق وجتعل أداء  اتوقع املسلم يف وعدم التيسري فيها والشدنة من األمور الواجبة قبل أداء العبادات, الطهارة     

حىت مباء البحر, وإذا اتنسخ احلذاء ابلقذارة فيكفي مسحها ابملاء الطهور الوضوء  فأجاز للمسلم العبادات صعباً,
 مالبسه أو اإلنسان بدن أصاب ف ذاابألرض والصالة فيهما, وميكن إزالة النجاسة عن الثوب بسكب املاء عليه, 

شرع اإلسالم التيمم كما  الثوب. أو البدن مجيع ولي  فقط النجاسة موضع بغسل يزيلها أن فعليه النجاسة من بقليل
 . يوجد فيه ماء والصالة يف أي مكان ال ,يف حال عدم وجود املاء, فيستطيع املسلم التيمم ابلرتاب

 

                                                           
 (. 24سورة اجلاثية, اآلية ) (1)
 (. 286سورة البقرة, اآلية ) (2)
  (. 149انظر: العبادة يف اإلسالم, د. يوسف القرضاوي, ص ) (1)
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 يف اليهودية:
يشرتط هلا املاء الطاهر و ع يوميا, وهي تق, يف غريها مادام اإلنسان غري طاهرال جيوز ذكر اسم ف يف الصالة أو      

 تصح به , لذل  فماء البحر الو مرارة ال تصح به الطهارة عندهمفاملاء الذي ال يشرب مللوحة أالصاحل للشرب, 
عند  الطهارة الرتابية الي تعوض الطهارة املائية همفلأما إذا انعدم املاء أو خيف استعماله  .الطهارة ألنه ال يشرب

 الثوب.  قطع من البد بنجاسة ثوبه يصيب من أماا, ام هباستحالة القي

 يف النصرانية: 
مث غريها البشر  ,الصالة وكان السيد املسيح يلزم ابالغتسال من اجلنابة قبل ,الصالة ساسا يفالطهارة أكانت      

الطهارة من . و اتهذكرهم اسم الرب طهارة يف حد ذ وعدوا  ,تطهري القلب من االهواء والشهواتفعربوا عن الطهارة ب
صحيحة اتمة, ويقولون: إن الصالة ابجلنابة,  ةصالالو  النجاسات ابملاء أو االستجمار غري واجبة عند النصارى,

بول, والغائط أفضل من الصالة ابلطهارة, ألهنا حينأذ أبعد من صالة املسلمني, واليهود, وأقرب إىل خمالفة وال
 .ة واجلماليةذوقيالو  ,صحيةالاثر الكثري من اآل ؛ فرتتب على هذااألمتني

 
 الصالة اثلثاً:

 يف اإلسالم:
 :قَالَ  مَسُرَة  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  ,أبجر مخسنيفت إىل مخ  صلوات مثن خفن مخسني صالة  فُرضت الصالة يف البدء     
وعدم اإلطالة  هاع اإلسالم التخفيف فيشرن , ف(1)َقْصداً" َوُخْطبَرُتهُ  َقْصداً  َصالتُهُ  َفَكاَنتْ   اّللَِّ  َرُسولِ  َمعَ  ُأَصلِني "ُكْنتُ 

اجلمع والقصر يف الصالة يف السفر, وأابح  لكبري يف السنن والطفل الصغري,جتمع املريض وا ايف الركوع والسجود؛ ألهنن 
يصحن للمسلم , وجعلت األرض كلها مسجدًا وأابح قصر الصالة يف حاالت احلروب والشعور ابخلوف ,واجلو املاطر

آالم  ملا يعانينه من ؛يهنعل اً أعفى النساء من الصالة يف حالة احليض والنفاس, تيسري كما  .فيهاالصالة يف أي مكان 
 ف رضي َعاِئَشةَ  َعنْ  ودون أن ينق  من أجورهن شيأا, , ومل يفرض عليهن قضاؤهاالصالةمزعجة يصعب معها 

َها َدَخلَ   النَّيبَّ  َأنَّ  عنها  ِب  ا ع ل ي كهم   )م ه ,: قَالَ  َصالِمَا, ِمنْ  َتْذُكرُ  ُفالنَةُ  قَاَلتْ  ,ه ذ ه ؟( )م ن   :قَالَ  اْمَرأٌَة, َوِعْنَدَها َعَليرْ
بههه( م اد ام   إ ل ي ه   الد  ين   أ ح ب   و ك ان   مت  ل وا, ح َّت   اَّلل ه  َي  ل   ال و اَّلل   ف    تهط يقهون , هذا توجيه نبوي كرمي حنو ف ,(2)ع ل ي ه  ص اح 

                                                           
 (. والَقْصد: هو الَوَسط بني الطَّرفني.866ب ختفيف الصالة واخلطبة, رقم احلديث )رواه مسلم يف صحيحه, كتاب اجلمعة, اب (1)
  (.1124رواه البخاري يف اجلامع الصحيح, أبواب التقصري, ابب ما يكره من التشديد يف العبادة, رقم احلديث ) (2)

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=78
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=78
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=78
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=78
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التحذير من الغلو واإلفراط, وأنه قد ينتهي بصاحبه إىل االنقطاع والتوقف, أو الزايدة على ما مل , و االعتدال والتوسط
 وابلتايل يصبح مردوداً على صاحبه. ؛يشرعه ف عز وجل

  يف اليهودية:
اليهودي.  عبدأهم الشعائر الي تقام يف املالذات وإظهار اخلضوع. وهي تعذيب  اإلرهاق أو الصالة ابلعربية تعين     
   قبل التضرع لإلله. واألحجارالضحااي والقرابني وجيب على اليهودي تقدمي  , مجلة صلوات متفرقة وهلم
تتلى ارجتااًل حسب األحوال وصالة نصف النهار, وصالة املساء.  ولليهود ثالث صلوات هي صالة الصبح,     
ث للتغيري حسب التغريات السياسية واألحدا إال أن مضمون الصلوات خاضع الحتياجات الشخصية والعامة,او 

وجيب على اليهودي أن . ياً, أي من غري اليهوداإلله على أنه مل خيلقه أمم التارخيية. ويف صالة الصبح يشكر اليهودي
أما الصلوات حول . (الريملكا)يغطي رأسه بقبعة صالة, مث يلب  شال الصالة, ومتائم الصالة, و سل يديه قبل اليغ

تأخذ شكل عويل ونواح. ولقد الذي يعترب أقدس األماكن الدينية عند اليهود يف الوقت احلاضر؛ فو  ,ملبكىحائط ا
  ب. يذرف الدموع يف التاسع من آ فسهجاء يف األساطري اليهودية أن احلائط ن

 يف النصرانية:
عرفون الصالة؛ ألهنم من بين يصلي مثل صالة بين إسرائيل, وحواريوه كانوا يكان  املسيح عليه السالممع أن     

إال أنه  توجيه اختياري ولي  إجباري.وكذل  الصوم الصالة أن االنتظام يف  النصارى يرونالكثري من  إال أن إسرائيل,
 :شرطان النصارى للصالة عند

 أن تقدم الصالة ابسم املسيح؛ ألنه الواسطة عندهم, وهذا أصرح ما يكون يف عبادمم له. األول: 
  .النصرانية أن يتقدم الصالة اإلميان الكامل ابلتثليث وغريه من العقيدة: والثاين

 
 الصيامرابعاً: 

 يف اإلسالم:
الصيام وإن كان فيه حفظ لصحة البدن, فيه أيضاً إعالء للجانب الروحي على اجلانب املادي, وهو تربية لإلرادة      

رض للمساواة بني البشر بكافة طبقامم ومستوايمم وجهاد للنف , وتعويد على الصرب, وكبح للغرائز. وهو ف
ٱٹٱٹ , ولي  مشقة هلم أو تكليف مبا فوق املستطاع.بينهم , ويرتامحوااالجتماعية؛ ليشعر اجلميع ابجلوع والعطش
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 يف اليسر يريد ف سبحانه أبن الصيام, عن اآلايت سياق فكان ,(1) ىت مخ  جخ مح جح مج حج مث هتٱيت
ُهَما قال:  اّللَُّ  َرِضيَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنُ  اّللَِّ  َعْبدُ  عنو  .ابلصوم عباده تكليف  اَّلل    ع ب د   )اي  :  اّللَِّ  َرُسولُ  يل  "قَالَ َعنرْ

ب  ر   أ ل    , َرُسولَ  ايَ  بَرَلى: فَرُقْلتُ  ,(!الل ي ل ؟ و ت  قهومه  الن  ه ار   ت صهومه  أ ن ك   أهخ  ع ل , )ف ال: قَالَ  اّللَِّ ,و   صهم   ت  ف   و َن  ؛ و قهم   أ ف ط ر 
ك   و إ ن   ح ق اً, ع ل ي ك   ل ع ي ن ك   و إ ن   ح ق اً, ع ل ي ك   جل  س د ك   ف إ ن   ب ك   و إ ن   ح ق اً, ع ل ي ك   ل ز و ر ك   و إ ن   ح ق اً, ع ل ي ك   ل ز و ج   ِب  س 
ر   كهل   ت صهوم   أ ن   م   ث الث ة   ش ه  ر   س ن ة  ح   ب كهل    ل ك   ف إ ن   أ اي  ي امه  ذ ل ك   ف إ ن   أ م ث اِل  ا ع ش  ر   ص   ف شهد  د   ف ش د د ته  كهل  ه , الد ه 

ي ام   )ف صهم  : قَالَ  قُروًَّة, َأِجدُ  ِإيننِ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ : قُرْلتُ  ,ع ل ي (  فِ  َعْبدُ  َفَكانَ  ...ع ل ي ه ( ت ز د   و ال , د اوهد   اَّلل    ن ب     ص 
َتيِن  ايَ : َكربَ  َما بَرْعدَ  يَرُقولُ   ."(2) النَّيبنِ  ُرْخَصةَ  قَِبْلتُ  لَيرْ

 يف اليهودية:
نة ومعظمها مرتبطة أبحزان يهودية, قررها احلاخامات ومل يفرضها عليهم اليهود عدة أايم متفرقة يف الس يصوم     

عن الطعام والشراب والنساء,  موسى عليه السالم, وال اشتملت عليها أسفاره, ف ذا ما صلى أحدهم وانم صام
وب مش  يوم الصيام.  حىت غر  غروب الشم  يف اليوم السابقالعتمة إىل العتمة, أي: من من وكذل  لب  األحذية 

  كل والشرب فقط.وميتنعون عن األ امن شروق الشم  حىت غروهبتبدأ أخرى صوم وهلم أايم 

 :يف النصرانية
الدسم وما فيه شيء من احليوان أو مشتقاته, مقتصرين على أكل عن الطعام  هو االمتناعالصوم عند النصارى      

حىت بعد منتصف النهار, مث تناول طعام خال من فالبعض يصوم  البقول, وختتلف مدته وكيفيته من فرقة إىل أخرى.
يام دوري على وبعضهم يرى أنه ال يوجد ص ,كل والشرب من الصباح إىل املساءعن األ تنعوالبعض منهم مي ,الدسم

وهم يصومون يوم األربعاء؛ ألنه يوم املشاورة على موت املسيح  .ابختياره مىت شاءالنصراين, بل يصوم اإلنسان 
( يومًا تنتهي بعيد امليالد, وأايمًا أخرى 43املسيح, وصوم امليالد وعدد أايمه ) صلبيوم عندهم, ويوم اجلمعة؛ ألنه 

صيام الرسل وعدد أايمه تزيد وتنق  حسب الطوائف و  ,من كنيسة إىل كنيسة ت خاصة ختتلفغريها وضعوها ملناسبا
 .يوماً  (15) صوم العذراء ومدتهو يوما. (49-15) وترتاوح مدته بني

 

                                                           
 (.185سورة البقرة, اآلية ) (1)
(. ومسلم يف صحيحه, كتاب 1925صوم, ابب حق اجلسم يف الصوم, رقم احلديث )رواه البخاري يف اجلامع الصحيح, كتاب ال (2)

الصيام, ابب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقًا أو مل يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم, 
 (. 1159رقم احلديث )
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 الزكاةخامساً: 
 يف اإلسالم:

 ىت  مس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج  مث هت مت خت حت جت هب مب ٱيتٱٱٹٱٹ     
 . وفيه حديث(1)

 عن زايدة احلق أداء يف وال اإلسراف منعاً, احلق أداء يف وعدم اإلسراف الثمار, و الزرع يف الزكاة فريضة أداء عن
ن تصو كانة الفرد يف اجملتمع, و الزكاة فهي رمحة غامرة للمسلمني مجيعاً, أفرادًا ومجاعات؛ إذ أهنا حتفظ مو  .املطلوب

ٱٱٱ .(2)وتقتل روح األاننية عند األغنياء وتنمي مشاعر احلب واإليثار واإلحساس ابلغري,للجماعة وحدما وعزما وقوما, 
: )ت  ع بهد  للا  ال   تهش ر كه فقال: دلين على عمٍل إذا عملته دخلت اجلنة. قال : أن أعرابيًا أتى النيب  عن أيب هريرة

تهوب ة , و ت هؤ د  ي  الز ك اة  امل   . قال: والذي نفسي بيده ال أزيد على ر م ض ان ( ف رهوض ة , و ت صهوم  ب ه  ش ي ئ ًا, و تهق ي م  ال ص ال ة  امل ك 
ا( :هذا. فلما وىل قال النيب  ل  اجل ن ة  ف ل ي  ن ظهر  إىل  ه ذ  )م ن  س ر هه أ ن  ي  ن ظهر  إىل  ر جهل  م ن  أ ه 

(3) . 
 يف اليهودية:

ال الدين. إال أن نشاط يعطى عشر العشر إىل رجواجبة على من بلغ سن العشرين عام, فالزكاة عند اليهود      
اليهود ومحاسهم جلمع أموال الزكاة اختلف قوة وضعفاً, ومبرور الزمن أخذ التهاون يف دفع هذا احلق مأخذه يف 
نفوسهم, مما أزعج رجال الدين فتوعدوا أبناء دينهم بوقوع العذاب, وأن غضب الرب وسخطه سيحالن عليهم, 

مالوا إىل دين؛ مما زاد يف اكتناز األموال فأصبحوا أثرايء بفحش كبري, و ل الولكن العامة منهم مل يستجيبوا لنداء رجا
المتثال هلذه الفريضة, مما ترتب عليه آاثر نفسية واقتصادية واجتماعية على الفرد اعن  التأويل والتعليل ليمتنعوا

 واجملتمع. 

 يف النصرانية:
  ام يل ٱُّٱصرانية, فعن عيسى عليه السالم قال تعاىل: ومنها الن الزكاة مالزمة لسائر الشرائع السماوية      

, لذل  مل يلتزم مبعىن الصدقة إال أنه مل يرد يف األانجيل لفظ الزكاة وإمنا جاءت, (4)ٱٱَّ من زن رن مم
يف األداين السماوية كافة, ضلن عنها اليهود والنصارى, بفعل التحريف والتأويل  الزكاة ركن أساسف النصارى أبدائها.

                                                           
 (. 141سورة األنعام, اآلية ) (1)
 (. 110-109عبادات يف اإلسالم, عبد العزيز سيد األهل, ص )انظر: أسرار ال (2)

 (.1397رواه البخاري يف اجلامع الصحيح, كتاب الزكاة, ابب وجوب الزكاة, رقم احلديث ) (3)
 (. 31سورة مرمي, اآلية ) ((4
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؛ مما ترتب عليه ضعف اجملتمع وحتوله إىل كنزوا املال حبًا يف الدنيا واستعالءً , و , فأخذوا كالم ف هزواً ف لشرائع
 وبني اجلوع القاتل والفقر املستفحل بني الناس.   التخمة الشديدة والثراء الفاحشطبقات متطرفة بني

ْعَطى, وابلتايل حيصل هلما قوٌة بدنية  ولي  من شٍ  أنن الزكاة ُتْدخل نشاطًا فكراًي وعقلًيا     
ُ
عِطي وامل

ُ
على امل

, وهذا ما مادية وُخلقية هبا يزول الفقر واملرض واجلوع يل حصانًة وقوًة للمجتمعوحصانٌة عضليٌة شخصية, وابلتا
 تفتقده معظم اجملتمعات النصرانية يف العامل وعلى مر العصور.

 
 احلجسادساً: 

 يف اإلسالم:
ورمحة كبرية  اإلسالم يف احلج أنه ملن استطاع إليه سبياًل, وأنه مرة واحدة يف العمر, وهذا تيسري عظيممن رمحة      

. واحلج أيضًا هو أحد وسائل الرمحة الي أتيحت للمسلم ذكرًا كان أم أنثى, تطهريًا وتكفرياً ابلعباد ومراعاة ألحواهلم
 هه ت  د  ل  و   م  و  ي   ك    ع  ج  ر   ق  سه ف  ي    ل   و   ثفه ر  ي    م  ل  ف    ج  ح   ن  )م  : وله هلم من الذنوب والسيأات والتربؤ منها, مصداقًا لق

 َعَلى َوُهوَ  اْلَعَقَبةِ  َغَداةَ   اّللَِّ  َرُسولُ  يل  قَالَ  قال: َعبَّاسٍ  اْبنُ  عنوالتوسُط صفٌة يف مجيع شعائر احلج, ف .(1)(هه م  أه 
( ال قهط   )ه ات  : رَاِحَلِتهِ   ه ؤهالء , )ِب  م ث ال  : قَالَ  يَِدِه, يف  َوَضْعتُرُهنَّ  فَرَلمَّا اخْلَْذِف, َحَصى ُهنَّ  َحَصَياتٍ  هُ لَ  فَرَلَقْطتُ  ,ِل 
كهم   ل ك   ف إ من  ا الد  ين , يف   و ال غهلهو   و إ اي  ل كهم   ك ان   م ن   أ ه  وقد قال أهل العلم يف حجم احلصى  .(2)الد  ين ( يف   ال غهلهو   ق  ب  

أنه بني احلم  والبندق, فما زاد على البندق فهذا إفراط, وما نق  عن احلم  فهو تفريط, والعدل الذي يرمى به 
 بني اإلفراط والتفريط.

 يف اليهودية:
دون  مرات يف السنة, ثالث واجب على الذكوروهو أورشليم(, القيام بزايرة بيت املقدس )احلج عند اليهود هو      

ألن الفرد عندهم يَرْعظُم بكمال أعضائه ؛ سنني, واملريض يف العقل واجلسملعرجان واملاإلانث والقاصرين والعميان وا
صعودهم إىل أورشليم؛  اآلالت املوسيقية املختلفة يف ونويستخدم .وكل شخ  عليره أن يقدم صدقرة ,وحسن ثيابه

  حائط الرباق الذي يسميه اليهودف هنم حيجون إىل ؛ومبا أنه مل يعد اهليكل وال املعبد موجوداً . للتخفيف من متاعبهم

                                                           
 (.1488, كتاب احلج, ابب فضل احلج, رقم احلديث )لبخاري يف اجلامع الصحيحرواه ا (1)
 (. 3057لنسائي يف سننه, كتاب: مناس  احلج, ابب: التقاط احلصى, رقم احلديث )رواه ا (2)
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يف كل مرة مرتني يف العام, ويبقون أسبوعًا  املبكى(, كما أهنم مل يتقيدوا بتعاليم التوراة فاليهود ذكورًا وإاناًث حيجون)
  ويبداً األسبوع يوم اجلمعة.

  يف النصرانية:
ه النصارى يف رحلة ااختذت النصارى زايرات كثرية حجاً,       حلج إىل قبوِر الصاحلنَي, مثَّ حتونلوا إىل القدِس, وقد اجتن

م القيامة ويقصدوَن كنيسةَ  ,واجتهوا كذل  يف رحلة احلجن إىل بيِت حلم الذى ُوِلَد فيِه املسيح عليه السالم , كما أهنَّ
حَيُجُّوَن إىل كنيسَيْ بطرس, وبول  يف روما, وكذل  كنيسة لورد يف فرنسا, ومدينة فاطمة يف الربتغال. وتتمن ممارسة 

إال أن املشقة يف رحالت احلج  ؛للذنوب تكفرياً الروحية, أو  احلج عندهم لدوافع خمتلفة, كاحلصول على املساعدة
 ة جعلت الكثري من النصارى يرتكون هذه الشعرية.  املتفرق

 
 الكتب املقدسة قراءة :سابعاً 

 يف اإلسالم:
من أعظم ما يتقرب به العبد إىل ربه, ومن أكثر ما يسهم يف التعرض لرمحات ف سبحانه هو تالوة القرآن وفهم      

رمحة اإلسالم أن جعل بكل حرف حسنة وتدبر معانيه, وهي بركة يف الدنيا واآلخرة ومضاعفة للحسنات, ومن 
ويسر اإلسالم هذه العبادة حبسب استطاعة اإلنسان واحلسنة بعشر أمثاهلا, وجعل من أهل القرآن أهل ف وخاصته. 

 اْلُقْرآَن؟ أَقْررَأُ  َكمْ  يف  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ : "قُرْلتُ : قَالَ  َعْمرٍو  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ وعدم املشقة عليه يف التالوة أو احلفظ, ف
هه : قَالَ  ت م  ر ( يف   )اخ  هه : قَالَ  َذِلَ , ِمنْ  أَْفَضلَ  أُِطيقُ  ِإيننِ : قُرْلتُ  ,ش ه  ت م  ر ين ( يف   )اخ   ِمنْ  أَْفَضلَ  أُِطيقُ  ِإيننِ : قُرْلتُ  ,ع ش 
هه  :قَالَ  َذِلَ , ت م  ( َخ  س ة   يف   )اخ  هه : قَالَ  َ ,َذلِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  أُِطيقُ  ِإيننِ : قُرْلتُ  ,ع ش ر  ت م  ر ( يف   )اخ   أُِطيقُ  ِإيننِ : قُرْلتُ  ,ع ش 
هه يف  : قَالَ  َذِلَ , ِمنْ  أَْفَضلَ  ت م  ( )اخ   .  (1)يل" َرخَّ َ  َفَما: قَالَ  َذِلَ , ِمنْ  أَْفَضلَ  أُِطيقُ  ِإيننِ : قُرْلتُ  ,َخ  س 

 :والنصرانية يف اليهودية
شعر ونثر وحكم وأمثال وقص  اب العهد القدمي مبا فيه من لكت والنصارى اليهود على الرغم من تقدي      

إليه يف  التوراة مرجع يرجعون, بقسميه: التوراة وأسفار األنبياء, وهم يعتربون وأساطري وفلسفة وتشريع وغزل وراثء
 ىف يث ىث ُّٱم: تعاىل عنهكما قال   ,ومل يعملوا أبحكامهاومل ينتفعوا هبا, هنم أخذوها ظاهراً األمور العقائدية, إال إ

                                                           
(, وقال: هذا 3175رواه الرتمذي يف سننه, كتاب القراءات, ابب ما جاء أن القرآن أنرزل على سبعة أحرف, رقم احلديث ) (1)

 حديث حسن صحيح غريب؛ يستغرب من حديث أيب بردة عن عبدف بن عمرو. 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9%22
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َّ   مننن زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف
فعرضوها للتحريف والتأويل . (1)

تقرأ وقوفاً عضًا من النصوص اخلاصة ويتلوا اليهود ب وقالوا أنه من عند ف وما هو من عند ف. ,وبدلوا كالم ف فيها
ولي   .لية, أو العربية ًاولًة منهم يف إحيائهاوالبعض اآلخر يتلى ابللغة احمل ,يف أجزاء معينة من الصالةيف صمت 
 .تالوة األدعية إال يف أجزاء من أدعية معينة مقصورة عليهن النساء إبمكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(5رة اجلمعة, اآلية )سو  ((1
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 اخلامتة

 فطرة دينيوجه أمته دائًما ويبني هلم أن دينهم دين يسر ال دين عسر,   الرسول كان املتزن األسلوب هبذا     
 ,(هه ل  م  ع   م  كه ن  م   اً د  ح  أ   يج  ن  ي ه  ن  ل  ):  ف رسول قالل: قا عنه ف رضي هريرة أيب عن وعناء. شقاء دين ال ورمحة,
ٌء م ن  و اغ دهوا و رهوحهوا و ش ي   ,س د  دهوا و ق ار بهوا ,ة  مح   ر  ب   للاه  ين   د  م  غ  ت   ي    ن  أ   ال  إ   ,ان  أ   ال   و  )ل: قا ؟ ف رسول اي أنت وال ا:قالو 

لهغهو  ومعىن سددوا وقاربوا: اطلبوا السداد واعملوا به, وإن عجزمت عنه فقاربوه: أي  .(1)(االد جل  ة  , و ال ق ص د  ال ق ص د  ت  ب  
 . (2)اقربوا منه, والسداد والصواب وهو بني اإلفراط والتفريط فال تغلوا وال تقصروا

أختم نيب الرمحة,  ة يف العبادات الي امنت سبحانه هبا على أمة ًمد وجه الرمحة اإلهليهذا البيان لبعض أعد وب     
تيسري, وأن ال يكلف الالوسطية و هو  ن املشروع املأمور به الذي حيبه ف ورسوله أبيف العبادات  لرمحةالكالم عن ا

لب رمحته سبحانه وتعاىل,  , وحيتسب أعماله الصاحلة كلها عبادة لرضا ف وطيف العبادة اإلنسان نفسه فوق وسعها
ت ع ينهوا):  كما قال النيب رهوا, و اس  ٌد إ ال  غ ل ب هه, ف س د  دهوا و ق ار بهوا و أ ب ش  ٌر , و ل ن  يهش اد  الد  ين  أ ح  و ة   إ ن  الد  ين  يهس  ل غ د  اب 

ء  م ن  الد جل  ة    . (3) (و الر و ح ة  و ش ى 
الي وسعت كل شيء, ما علمناه منها وما و اإلهلية بنا في جبميع أوجه الرمحة البحث مل ي ن هذاه إىل أبقي التنوي     
, فيما يتعلق جبانب الرمحة ابخللق يف العبادات والتكاليف الشرعية توصياتالنتائج و بعض الب ولكنه خرجنعلم؛  مل

 وأبرزها:  
إىل ربه, حبدود  كل العبادات الي يتقرب هباكل أحوال العبد, و سبحانه وتعاىل, عامة وشاملة   هللصفة رمحة ال .1

طاقته ووسعه.

الرمحة اإلهلية ابلعباد التدرج يف العبادات املفروضة؛ مراعاًة للنف  اإلنسانية وقدرة اإلنسان البدنية. من أوجه .2

.هبمابملسلمني وختفيفاً من ر رمحة  ,العباداتجمال يف  حىت رفع احلرجالرمحة واليسر و الدين اإلسالمي دين  .3
يف النف  واجلسد ما ال , وعدم تكلالي يتقرب هبا العبد إىل ربه الدين اإلسالمي دين الوسطية يف العبادات .4

بني منهج اإلفراط والتفريط.  تطيق, وهو وسط عدل

                                                           
رواه مسلم يف صحيحه, كتاب صفة القيامة واجلنة والنار, ابب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة ف تعاىل, رقم احلديث  (1)
(2816.) 
 (. 162-17/161املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, ) (2)

 (.5034حه األلباين, رقم احلديث )رواه النسائي يف سننه, كتاب اإلميان, ابب الدين يسر, وصح (3)
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رفع ف سبحانه عن عباده املسلمني اآلصار واألغالل الي فرضها على األمم السابقة؛ رمحة أبهل هذا الدين,  .5
 هلم سبل العبادة الي يتقربون هبا إليه سبحانه.ويسر 

 :أهم التوصيات 
وحد املؤمترات الي تالندوات و إلقامة  ؛دعم األقسام العلمية يف الكليات واجلامعات الوطنية ماداًي وتنظيمياً  .1

ن التعريف مبجاالت أخرى مو  املسلمني يف كل مكان قلبًا وقالباً, وجتمعهم حتت راية رمحة الشريعة اإلهلية.
مكارم الشرع اإلهلي لإلنسانية مجعاء, وللمسلمني خاصة؛ مع ًاولة مجع اإلخوة يف اإلسالم يف العامل حتت 

سقف بالد احلرمني مهبط الوحي اإلهلي وقبلة املسلمني. 

 بيان رمحة الدين اإلسالمي للعامل كافة, خاصة يف خضم الظروف الي متر هبا األمة اإلسالمية, والعداء املوجه  .2
.  للعنف واإلرهاب ينٌ دِ اولة إظهاره للدين اإلسالمي ًو

 
 

 
 دين.وصلى ف وسلم على املبعوث رمحة للعاملني, نبينا ًمد وعلى آله وصحبه أمجعني, ومن تبعهم مننا إىل يوم ال
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 املصادر واملراجعفهرس 

 القرآن الكرمي. .1
 م(. 1972أسرار العبادات يف اإلسالم, عبد العزيز سيد األهل, دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة األوىل, ) .2
القرآن العظيم, أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي, حتقيق: سامي بن ًمد السالمة, دار  تفسري .3

 م(.1999-ه1420ايض, الطبعة الثانية, )طيبة, الر 
حتقيق: عبدالقادر شيبة احلمد, الطبعة األوىل, البخاري,  أبو عبد ف ًمد بن إمساعيل ,صحيحاجلامع ال .4

 م(.2008-ه1429)
عبد  -)سنن الرتمذي(, أيب عيسى ًمد بن عيسى بن سورة الرتمذي, حتقيق شعيب األرنؤوط اجلامع الكبري .5

 , بدون طبعة واتريخ. , دار الرسالة العلمية, نسخة إلكرتونيةاللطيف حرز ف
, القرطيب بن أيب بكر لفرقان, أيب عبدف ًمداجلامع ألحكام القرآن واملبنين ملا تضمنه من السنة وآي ا .6

 م(.2006-ه1427الرتكي, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل, ) حتقيق: د. عبدف
, ابن قيم اجلوزية, حتقيق: الشيخ عبدالرزاق املهدي, دار الكتاب العباد ًمد  يف هدي خريزاد املعاد  .7

 م(.2005-ه1425العريب, بريوت, الطبعة األوىل, )
-ه1427أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري, دار طيبة, الرايض, الطبعة األوىل, ), مسلم صحيح .8

  م(.2006
 م(. 1983مؤسسة الرسالة, )ي, يوسف القرضاو . دالعبادة يف اإلسالم,  .9
الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة, د. عبدالرمحن بن معال اللوحيق, مؤسسة الرسالة,  .10

 م(.1992-ه1412بريوت, الطبعة األوىل, )
يبة شرح صحيح البخاري, أمحد بن علي بن حجر العسقالين, حتقيق: عبدالقادر ش فتح الباري .11

  .احلمد, نسخة إلكرتونية
تم  من السنن )سنن النسائي(, أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب ابن علي النسائي, بيت اجمل .12

  .إلكرتونية األفكار, نسخة
 م(.1981-ه1401, دار الفكر, بريوت, الطبعة األوىل, )لرازي, فخر الدين ًمد امفاتيح الغيب .13
طبعة املصرية, الطبعة امل حيىي بن شرف أبو زكراي النووي, املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, .14

 م(. 1929-ه1347األوىل, )
 .ونيةدار البيارق, نسخة إلكرت  -, دار النفائ الصاليبًمد الوسطية يف القرآن الكرمي, علي  .15
وكذل  جعلناكم أمة وسطاً, عبد العزيز بن انصر اجلليل, دار طيبة, الرايض, الطبعة األوىل,  .16
 .م(2004-ه1425)
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