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احلمد هللا املبدئ املعيد، الفعال ملا يريد، خلق اخللق بعلمه، وقدر هلـم أقـدارا،               
وضرب هلم آجاال ال يـستأخرون عنـها سـاعة وال يـستقدمون، قـدر مقـادير                 
اخلالئق، قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، وكان عرشه علـى             

ما شاء كان، ومـا مل       ف عنده مبقدار، املاء، علم ما كان وما سيكون، وكل شيء         
يشأ مل يكن، عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام، وما تـدري               
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا                 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وخريتـه             

علـى آلـه وأصـحابه والتـابعني هلـم      من خلقه، صلوات ريب وسالمه عليـه و   
  :   أما بعد.الليل والنهار: بإحسان ما تعاقب اجلديدان

فحديثنا هذه األمسية يتناول موضوعا أحسبه من املوضوعات الـيت حنتـاج            
  :   إليها مجيعا وهو

        ))))العبادة وآثارها السلوكيةالعبادة وآثارها السلوكيةالعبادة وآثارها السلوكيةالعبادة وآثارها السلوكية( ( ( ( 
  :وسيدور احلديث حول احملاور التالية

  .حقائق بني يدي املوضوع . ١
 . تؤثر العبادات على سلوك الناس كيف . ٢

 .العوامل اليت تبعث احلياة على العبادات . ٣

  .توقعات احملاضرة . ٤
        ::::حقائق بني يدي املوضوعحقائق بني يدي املوضوعحقائق بني يدي املوضوعحقائق بني يدي املوضوع

واألقـوال  اسـم جـامع لكـل مـا حيبـه اهللا ويرضـاه مـن األعمـال                  :  العبادة -١
  .الظاهرة والباطنة

 اهللا رسـول  قـال  وقـد  ، والـدنيا  الـدين  أمـور  لكل شاملة اإلسالم يف العبادةف
 إال ال قـول  أعالها شعبة وسبعون بضع اإلميان «  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

 الـصادقة  النيـة  تتطلب اهللا وعبادة )١( » الطريق عن األذى إماطة وأدناها ، اهللا
   .واالستقامة العمل يف واإلخالص

   :يلي فيما العبادات أنواع  وميكن تلخيص-٢
عقدية، عروا الوثقى التأمـل يف اآليـات         وفكرية عقليةقلبية   عبادات -      

 يف والـيقني  وتعميقـه  اإلميـان  تقويـة  إىل يـؤدي الترتيلية واآليات الكونية تأمال     
                                           

  .  أخرجه البخاري ومسلم )١(
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 واخِتالفِ واألَرضِ السمواتِ خلْقِ ِفي إِنَّ � : تعاىل اهللا قال . وقدرته اهللا عظمة
 وعلَـى  وقُعـوداً  ِقيامـاً  اللَّـه  يـذْكُرونَ  الَّذِين  *األَلْبابِ ألُوِلي آلياتٍ والنهاِر اللَّيلِ

وِبهِمنونَ جفَكَّرتيلْـقِ  ِفي واتِ  خومضِ الـساألَرـا  ونبـا  رم  لَقْـتـذَا  خـاِطالً  هب 
كانحبا سفَِقن ذَاباِر ع١٩١-١٩٠ : عمران آل(  �  الن. (   

   .والصوم والطهارة والوضوء كالصالة دهجبس املرء يؤديها عبادات -      
   .والصدقات كالزكاة مباله املرء يؤديها عبادات -      
   .واحلج كاجلهاد ومالية بدنية عبادات -      
 واألعمـال  والتجارة كالزراعة عادية بشرية أعمال عن عبارة هي عبادات -      

   .تعاىل اهللا وجه ا يقصد أن جيب أا إال الوظيفية
 ، لـه  شـريك  ال وحـده  عبادتـه  هي أجلها من البشر اهللا خلق اليت املهمة -٣

  ]٥٦ : الذاريات[  � ِليعبدونِ إالَّ واإلنس اجلِن خلَقْت وما �  : تعاىل اهللا قال
 وتعـاىل  تبـارك  لـه  حاجـة  وال ، كلـهم  اخللـق  عن مستغن وعال جل هللاإن   -٤

 وإنـسكم  وآخـركم  أولكـم  أن لـو : ( يالقدسـ  احلـديث  يف جـاء  كمـا  لعبادم
       )١() شـيئاً  ملكـي  يف ذلـك  زاد مـا  مـنكم  واحد رجل قلب أتقى على كانوا وجنكم

 ينالُـه  ولَِكـن  دِماؤهـا  وال لُحومهـا  اللَّه ينالَ لَن � : وتعاىل تبارك اهللا قال وقد
 وبـشِر  هـداكُم  مـا  علَـى  اللَّـه  اِلتكَبـرو  لَكُـم  سـخرها  كَذَِلك ِمنكُم التقْوى

ِسِنني٣٧ : احلج[   � املُح[  
 مـبىن  إن : العلمـاء  قـال  وهلـذا  ، وأخرياً أوالً للعباد ةحاصل العبادة أن مثرة    -٥

، ودرء املفاسـد عنـهم      واآلخرة الدنيا يف العباد مصاحل حتصيل على الشريعة
  .يف الدنيا واآلخرة

 وسـريه  انتظامه الكون هلذا حيفظ الذي املنهج هي الوع جل اهللا فعبادة      
 ، املـستويات  مـن  مـستوى  أي وعلى ، احلياة نواحي من ناحية أي يف ختبط دومنا

 دهـاليز  يف دخولـه  وبالتـايل  ، الكـون  هـذا  لنظام اختالل العبادة هذه اختاللو
 واالقتـصادية  االجتماعية األصعدة مجيع على ، والفساد طاطواالحن الضالل

  . وغريهاالسياسية و
 :بأكملـها  البـشرية  سـعادة  سـبيل  هـو  ـا  اهللا أمـر  كمـا  العبادة أداءن  إ-٦

أوحـال   يف تسقط أن ، البشرية النفس مجاح يكبح الذي الزمام هي فالعبادة

                                           
  أخرجه البخاري) ١(
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، تعـاىل  اهللا شرع على التمرد عن البشرية حيجز الذي السبيل وهي،  شهواا
 . من هذه الناحيةانتظام احلياة البشرية يف باخللل مؤذن العبادة أداء يف فاخللل

 متارسـها  الـيت  الظـاهرة  احلركـات  جمـرد  العبـادة  مـن  املقـصود  ليسنه   إ -٧
  . الباطن يف تؤثر أن دون اجلوارح

 يـدي  بني واخلضوع والتذلل اإلخبات من ، القلب عمل : ذلك مع املقصود وإمنا 
   .ولبها العبادة روح وذلك ، وجل عز اهللا

 مقـام  ذلـك  أثنـاء  قلبـه  يف يقم ومل كانت عبادة أي العبادة يؤدي ذيال إن      
 صـورة  أدى فقـد  آخر ومبعىن العبادة تلك أدى ما فكأنه ، وجل عز هللا العبودية

   .حقيقتها ال العبادة
 الـزور  قـول  يدع مل من: (صلى اهللا عليه وآله وسلم     الرسول يقولولذلك        

   .)١() وشرابه طعامه يدع أن يف حاجة هللا فليس به والعمل
 العبـادة  تـصبح  العبـادة  مواطن يف القلب وشرود ، الغفلة استمرار ومع      

 هلا ليس : مث ومن ، صاحبها قلب على أثر أي هلا ليس ، ظاهرة حركات جمرد
   .عادة العبادة فتصبح ، تصرفاته على أثر أي

        ؟؟؟؟::::كيف تؤثر العبادات على سلوك الناسكيف تؤثر العبادات على سلوك الناسكيف تؤثر العبادات على سلوك الناسكيف تؤثر العبادات على سلوك الناس
  :لنتساءل

ــرى- ــاذا ن ــوى     مل ــسلط والق ــر والت ــديات القه ــام حت ــامدين أم ــادا هللا ص  عب
كـان جـوم    } إن الناس قد مجعوا لكـم فاخـشوهم       {املضادة،إذا قيل هلم    

بينما نـرى آخـرين يتراجعـون عنـد أول بـاب مـن              } حسبنا اهللا ونعم الوكيل   {
  االبتالء؟

وملاذا نرى من الناس من يتحـدى الـسحرة واملـشعوذين والطواغيـت، ومـن            -
مام مغريات املال واجلاه ويأىب أن متتد يده إىل احلرام مهما اشـتد بـه               يصرب أ 

الفقر، وآخر ميسك لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وغريها مـن آفـات             
اللسان، يف حني نرى آخرين ال يصمدون أمام أقل املغريات وال يـصربون عـن               

  .اخلوض يف ما ال علم هلم به

                                           
)١(

    .البخاريأخرجه  
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 خف واستعد لتلبية النداء، ومـن إذا        وأيكم مل يشاهد من إذا مسع اآلذان       -
تكاسل وعـاد إىل نومـه، أو قـام قومـة           "  الصالة خري من النوم   : "قال املؤذن 

 من يتخبطه الشيطان من املس؟

بل إننا كـثريا مـا نـرى مـن يستـصعب تطبيـق الـسنة وااللتـزام ـا يف                      -
تصرفاته ويف مسته اخلـارجي ويتعلـل باألعـذار اهلزيلـة، وشخـصا آخـر               

ملاذا؟ وملاذا؟  إا أسئلة     :أن نقول   إال  حاله ال يأبه ملا يقال فال منلك        ماض يف   
كثرية واجلواب عنها بكلمة واحدة هي أن العبادة أثـرت يف أولئـك ومل تـؤثر       

 .يف هوالء وأمثاهلم، والتفصيل أن نتأمل يف آثار العبادة على السلوك

لوك العابـد،ميكن  لقد ذكر الشارع بعض اآلثار اليت تتركها العبادات علـى سـ         
من خالهلا سرد كم هائل من اآلثار املتولدة عـن كـثري مـن العبـادات كقولـه                  

 � .. والْمنكَِر الفَحشاءِ عنِ تنهى الصالةَ إنَّ الصالةَ وأَقِمِ� :تعاىل عن الصالة  
  ] .٤٥ : العنكبوت[

 كُِتـب  كَما الصيام علَيكُم كُِتب آمنوا الَذِين أََيها يا �: وكما قال عن الصيام
  ]١٨٣ : البقرة[ � تتقُونَ لعلَّكُم  قَبلِكُم مِن الَذِين علَى
 هللا فليس به والعمل الزور قول يدع مل من(: ويقول عليه الصالة والسالم         

  )١()  .وشرابه طعامه يدع أن يف حاجة
 )٢( )الـصدر  وحـر  يذهنب رشه كل من أيام وثالثة الصيام شهر صوم : (ويقول

  .غله وحقده: أي
وبناء عليه نستطيع أن نضرب بعض األمثلة جلملـة مـن العبـادات مـع ذكـر                 

  :شيء من آثارها
        آثارهاآثارهاآثارهاآثارها        العبادةالعبادةالعبادةالعبادة

  )العقيدة الصحيحة (اإلمياناإلمياناإلمياناإلميان
وإذا خالطـــت بـــشاته القلـــوب رأيـــت  
العجب، وذلك يكون بتحقيـق التوحيـد       

  .وإسالم القلب واجلوارح هللا رب العاملني

قــوة التــضحية يف ســبيل  -١
  .اهللا

تقــدمي حمبــة اهللا ورســوله  -٢
 على سوامها

                                           
  تقدم ختريه )١(
 : والترهيب الترغيب صحيح يف األلباين وصححه ، حبان وابن ،يف املسند  وأمحد البزار أخرجه )٢(

  ٤٢٩ص١ج
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 .الصرب على البالء -٣

ــى اهللا    -٤ ــل عل ــدق التوك ص
 .وعدم اخلوف من غري اهللا

الـــصدق مـــع اهللا ومـــع    -٥
  .نفسه

ــصالة ــصالةال ــصالةال ــصالةال ــها  :ال ــؤدى يف وقت ــأن ت ــك ب وذل
ــدي    ــق اهل ــا طب ــشروطها وأركا ب
النبــوي تامــة غــري منقوصــة،مع مــا 
ــسر مــن النوافــل واألذكــار، مــع      تي

  .احملافظة عليهااستمرار 

االنتـــهاء عـــن الفحـــشاء  -١
واملنكر، وهـو تعـبري شـامل       
جلميـــع املظـــامل الالزمـــة 

  .واملتعدية
ــد   -٢ ــضباط باملواعيـــ االنـــ

 .املضروبة

  .الزمنالقدرة على برجمة  -٣
أعـين صـيام شـهر رمـضان       :الصيامالصيامالصيامالصيام

  .مع ما تيسر من صوم التطوع
ــر   -١ ــة اهللا يف األوامـــ طاعـــ

  .والنواهي
 .التحرر من رق الشهوات -٢

 .قوة اإلرادة -٣

ــسر   -٤ ــة اهللا يف الـــ مراقبـــ
 .والعلن

ــة   -٥ ــاآلخرين وتلبي ــشعور ب ال
 .حاجام

.     التخفيف من تأثري الغرائز -٦
تربيـة الــنفس علـى البــذل    -١        الزكاةالزكاةالزكاةالزكاة

 . من البخلوتطهريها

القــــضاء علــــى احلقــــد  -٢
 .واحلسد

السعي يف سبيل الكـسب      -٣
  .احلالل
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تطهري املال ممـا قـد يدخلـه         -٤
 .من املشتبهات

ضـــــــمان التكافـــــــل   -٥
 .االجتماعي

ــر أو  -٦ القـــضاء علـــى الفقـ
  .التقليل منه

تربية النفس علـى اإلنفـاق       -١        احلجاحلجاحلجاحلج
  .يف سبيل اهللا

ــضحية    -٢ ــى الت ــها عل تربيت
 .باجلسم

 التربية على مشاق السفر  -٣

شعور املسلم باالنتماء إىل      -٤
أمــة عظيمــة هلــا رســالة 

 .عاملية

التـــدريب علـــى هندســـة  -٥
 .التعامل مع اآلخر

  .التدريب على ترك النواهي -٦
        

        ::::العوامل اليت تبعث احلياة يف العباداتالعوامل اليت تبعث احلياة يف العباداتالعوامل اليت تبعث احلياة يف العباداتالعوامل اليت تبعث احلياة يف العبادات
وبعد هذه اجلولة القصرية ينبغي أن نلفت األنظار إىل أن هذه اآلثـار املفتـرض               

ا مـا نراهـا متخلفـة عـن أنـاس يـؤدون هـذه               ترتبها على تلكم العبادات كثري    
 لشرع املخالف الناس بعض سلوك من نراه ما لنا يفسر فما الذي .. العبادات  

 من رمبا بل ، املساجد رواد ومن املصلني من أم مع اخلُلُق ويف املعاملة يف اهللا
يام أن جمرد أداء العبادة دومنا ق     : اجلواباجلواباجلواباجلواب؟            واجراهل صائمي ومن القرآن قارئي

 مـن  بني الكبري الفرق يالحظ لذلك مبا تستلزمه  ال ميكن أن تنتج األثر املأمول،        
 أنـه  استشعر وقف إذا من وبني ، فيها دخل كما صالته من ينصرف مث يصلي
 يف شـروعه  عنـد  وجل عز اهللا إىل التقرب نية فاستحضر ، اهللا يدي بني واقف
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 بـني  باالنكـسار  وشـعر  ، وجـل  عـز  هللا العبودية مقام قلبه ويف وقام ، الصالة
 فإذا ، لسانه قلبه واطأ األذكار ذكر أو تاله أو القرآن قرأ إذا مث ، اجلبار العزيز يدي
 يهديـه  أن اهللا سـأل  قـد  فهـو  ، �ماملـستقي  الـصراط  اهـدنا  � : مـثالً  قـال 

 هـذا  حـال  إىل انظـر  ، صـالته  مـن  ينصرف حىت وهكذا ، املستقيم الصراط
   آخر مكان يف وقلبه صالته يف دخل من وحال الرجل

 أن دون !وعلـى حركـات يـده أو سـبحته         لـسانه  علـى  تتـردد  واألذكـار  فالقرآن
 : قــال صــالته مــن انــصرف إذا مــن إىل وانظــر، فكــره أو عقلــه إىل تتجــاوزه

 مـا  علـى  اهللا مـن  واملغفـرة  العفـو  يطلـب  وقلبـه  مـرات  ثالث) اهللا استغفر(
   .فيها اهللا بغري قلبه ،وانشغال العبادة هذه يف تقصريه من حصل

 إال لـه  كتب وما لينصرف الرجل إن: ( عليه الصالة والسالم  وهلذا يقول          
 ، ثلثهـا  ، ربعهـا  ، مخسها ، سدسها ، سبعها ، مثنها ، تسعها صالته عشر

   .)١()نصفها
ولذا حرص الشارع على التنويع يف األذكار ويف مواضـع القـراءة عنـد الـصالة                

  .عادةإىل عبادة لكي ال تتحول ال
أن هناك ثالثة أمور كلـف اهللا العبـد أن يـسعى يف حتـصيلها                 وميكن أن نقرر  

 -اإلخـالص و -التقـوى / وهـي : وهي حمور االسـتفادة سـلوكيا مـن العبـادات         
  .اإلحسانو

 التقْـوى  ينالُـه  ولَِكـن  دِماؤهـا  وال لُحومهـا  اللَّـه  ينالَ لَن{ :قال تعاىل : التقوىالتقوىالتقوىالتقوى
  ]٣٧ : احلج[�  مِمنكُ

  }وتزودوا فإن خري الزاد التقوى{:وقال تعاىل } وإياي فاتقون{: وقال تعاىل
واتقـوا اهللا الـذي إليـه       {:وقـال تعـاىل   } ولباس التقوى ذلـك خـري     {: وقال تعاىل 

  }حتشرون
وقـال  } وما أمـروا إال ليعبـدوا اهللا خملـصني لـه الـدين            {: قال تعاىل : اإلخالصاإلخالصاإلخالصاإلخالص

فـادعوا اهللا خملـصني لـه       {: وقـال تعـاىل   }  له الدين  وادعوه خملصني {: تعاىل
قـل إين أمـرت     {:وقال تعاىل } فاعبد اهللا خملصا له الدين    {: وقال تعاىل } الدين

  }قل اهللا أعبد خملصا له ديين{: وقال تعاىل} أن أعبد اهللا خملصا له الدين

                                           
)١(

   .١٦٢٢ح ، اجلامع صحيح انظر 
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 الـذين {: وقـال تعـاىل   } وأحسنوا إن اهللا حيـب احملـسنني      {: قال تعاىل : اإلحساناإلحساناإلحساناإلحسان
ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن النـاس واهللا حيـب    

إن اهللا {:وقـال تعـاىل   } إن رمحة اهللا قريب من احملسنني     {: وقال تعاىل } احملسنني
وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك       {:وقال تعاىل } ال يضيع أجر احملسنني   

 اإلحـسان يف كلمـة      وآله وسـلم  صلى اهللا عليه    وعرف النيب   } جنزي احملسنني 
  )١("أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك":جامعة فقال

إن هذه األمور الثالثة مقترنة بعضها ببعض وهي صفات مالزمـة للعبـادات             
ذوات األثر علـى الـسلوك يتـصف ـا العبـد لكـي يتـأثر مبـا يقـوم بـه مـن             

وسيلة إىل اكتساب هذه الـصفات      وليس من العبادات عبادة تكون      . العبادات
ما عدا العبادات البعيدة بذاا عن الرياء ،كالصوم فإنه وسيلة إىل التقـوى ،     

 آمنوا الَذِين أََيها يا{ :قال تعاىل . وهي أصعب الثالثة، يليها اإلحسان فاإلخالص     
كُِتب كُملَيع اميا الصكَم لَى كُِتبع مِن الَذِين ِلكُمقَب  قُونَ لعلَّكُمتوالعبادة  � ت

  :إذا وصلت إىل هذه املرتبة أنتجت أمورا هي غاية ما يتمناه العقالء، مثل
اخلوف من اهللا وهوان الدنيا علـى العبـد، فنـرى مثـل قـصة مـاعز،                  -١

  .واملرأة اجلهنية رضي اهللا عنهما، كما جاء يف الصحيحني
دكانـه ثالثـة أيـام      الورع ، فنرى مثل حال ذلـك التـاجر الـذي أقفـل               -٢

للبحث عن رجل اشترى منه شيئا وترك عنده درمها ونصف درهـم    
 .على سبيل اخلطإ

مراقبة اهللا، فنرى حاال كحال املرأة اليت أصـيبت بالـسنني فلجـأت              -٣
اتـق   : -ملـا أراد ـا سـوء      -إىل ابن عمها الذي كان حيبها، فقالت له       

 .اهللا وال تفض اخلامت إال حبقها

ات املؤمن اليت ذكرها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           اإليثار، فنرى صف   -٤
ال يؤمن أحـدكم حـىت حيـب ألخيـه مـا حيـب              :"وآله وسلم حني قال   

)٢(" لنفسه
 

        

                                           
  . حديث جربيل املشهورمتفق عليه، وهو طرف من )١(
  .متفق عليه )٢(
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        ::::توقعات احملاضرةتوقعات احملاضرةتوقعات احملاضرةتوقعات احملاضرة
 .أن خيرج املرء وهو يشعر بالتقصري يف حق اهللا وحق خلقه عليه -١

أن يكــون ذلــك حــافزا لــه علــى االعتنــاء بنفــسه تربيــة وــذيبا،   -٢
 . على الرب والتقوىوبإخوانه تعاونا

  .أن خيرج وهو أقوى يف مواجهة التحديات والصرب عن املغريات -٣
أن خيرج وقد ازداد يقينا بأن اإلسالم وحده هو الكفيل بإصالح الفرد             -٤

 .واتمع

هيئ لنا من أمرنا رشـدا، اللـهم احفـظ علينـا ديننـا              نسأل أن ي  اهللا  و: هذا
لـهم أصـلح لنـا دنيانـا الـيت          وثبتنا عليه إىل املمات فإنه عصمة أمرنا ال       

فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا اليت إليها معادنا واجعل احلياة زيـادة لنـا       
دينا وجلميـع  لـ يف كل خري واجعل املوت راحة لنا من كل شر، واغفر لنا ولوا         

  .املسلمني
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

  ) الدورة الشرعية/م٣/٨/٢٠٠٥ يف -امباكي باوول(
  
  

  
  


