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ملّخص
العبادة اسٌم جامٌع لكّل ما حيّبه اهلل ويرضاه من األقوال 
واألفعال الباطنة والظّاهرة، وهي يف اإلسالم شاملٌة لكل 
جزئّية من جزئّيات حياتنا، والّضابط يف ذلك: أن تكون 
لص فيها  ممّا يرضى اهللخُ عنه من األقوال واألفعال، وأن يخُ
هلل وح���ده. ل��ذا سعت ه��ذه ال��ّدرس��ة إىل تسليط الّضوء 
على مدلول العبادة الّشامل الكامل، وكيف أّن احلياة ال 
تستقيم إالّ على أساس العبوديّة هلل وحده يف كّل شأن 
من ش��ؤون الّدنيا واآلخ��رة، يقوم الباحث بدراسة بعض 
تتّبعها  اآليات القرآنّية اليت تناولت اجلانب العبادي، مثّ 
تفسرياً وتأّماًل من خالل تفسري سّيد قطب متهيداً لعملّية 
استنباط معامل العبادة الكربى، موظّفاً املنهج االستقرائي 
والّتحليلي. وقد توّصل الباحث يف هذه الّدراسة إىل أّن 
العبادة يف اإلسالم شاملة للحياة كّلها، فكما أّن العبد 
يتوّجه هلل وحده باالعتقاد يف ألوهيته، مّت يدين لّله وحده 
يف الوضوء، والّطهارة، والّصالة، والّصوم، واحلّج، وسائر 
ال��ّش��ع��ائ��ر، ك��ذل��ك جي��ب أن ي��دي��ن هلل وح���ده يف حياته 
االق��ت��ص��ادي��ة، وال��ّس��ي��اس��ي��ة، واالج��ت��م��اع��يّ��ة، واألخ��الق��يّ��ة، 

والتشريعّية.

قطب،  س��يّ��د  ال��ع��ب��ادة،  م��ع��امل،  المفتاحية:  الكلمات 
ظالل، القرآن.

Abstract

Worship is a comprehensive   name of all 
what God loves and is pleased either actions, 
deeds or sayings. Worship according to Islamic 
perspective is includes all the aspects’ life as 
long it is consistent and reliable with the rules of 
Allah and is featured with sincerity. This study 
sheds light on the broad insight of worship, 
and its importance in impacting the lives in a 
positive way by refraining humans from going 
astray. The researcher will be using some koranic 
verses that evolve around the worship and then 
he will broaden the scope to extract the general 
meanings of worship from the perspective of 
Sayyid Qutb. By implementing the analytical 
perspective, the researcher concludes that 
worship comprehends all the aspects of life, 
religious, political, economical, social and 
juridical.
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 مقّدمة
احلمد هلل وحده، والّصالة والّسالم على من ال نيّب بعده، 

أّما بعد! 
يقف يف  مؤّلفه  وإّن  الّتفسري،  ل��ون جديد يف  ف��ال��ظّ��الل 
مقّدمة املفّسرين، ويعترب مهندساً ملدرسة معاصرة وأصيلة 
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الّتبوي احلركي، ولقد  الّتفسري  إّن��ا مدرسة  التفسري،  يف 
رأى سّيد قطب كغريه ممن سبقه من املصلحني واملرّبني، 
أنّه ال صالح هلذه األرض، وال راحة هلذه البشرية، وال 
تناسق مع سنن الكون وفطرة احلياة، إالّ بالعودة باحلياة 
كّلها إىل منهج اهلل وح��ده ال��ذي رمسه للبشريّة يف كتابه 
العظيم وسّنة نبّيه الكرمي، وإالّ فهو الفساد يف األرض، 
الّصلبة يف  وال��ّش��ق��اوة للّناس، فكان م��ا ك��ان م��ن مواقفه 
قضايا عصره املصرييّة، فأصّر على موقفه يف سبيل اهلل 
ال��ق��ي��ود، وطخُ��ل��َب منه أن يسطّر بقلمه  تعاىل وه��و ره��ني 
ك��ل��م��ات اع���ت���ذار، ف��ق��ال كلمته اإلمي��ان��ي��ة امل��ش��ه��ورة ال��يت 
تشهد هلل  ال��يت  ال��ّس��ب��اب��ة  إص��ب��ع  إّن  باستشهاده:  انتهت 
به  تقّر  ح��رف��اً  تكتب  أن  لتفض  ال��ّص��الة  بالوحدانّية يف 

حكم طاغية.
هذا وإّن العبادة هي الغاية اليت خلق اهلل ألجلها اخللق 
أمجعني، بل إن املخلوقني أنفسهم مسوا عباداً؛ ألن الغاية 
ع��ب��ادة خالقهم ومعبودهم كما أوضحها  م��ن وج��وده��م 
نَس  نَّ َواإلإِْ القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َخَلقإْتخُ اجلإِْ

ِإالَّ لِي�َعإْبخُدخُوِن﴾
 )Al-Quran, 51:56).  وأوضحها النيّب صلى اهلل عليه 
وسلم يف أحاديث عّدة منها حديث جربيل يف تعليمنا 
الّدين، أنّه جاء إىل النيّب صلى اهلل عليه وسلم يف صورة 
أع��رايّب وسأله عن اإلس��الم واإلمي��ان واإلحسان والّساعة 
وأماراهتا، فكان جوابه صلى اهلل عليه وسلم: “اإلسالم 
أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حمّمداً رسول اهلل، وتقيم 
الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن 

استطعت إليه سبيال .. وإىل آخر احلديث”
حقيقة  ع��ل��ى  احل��دي��ث  دّل   .(Al- Bukhari, 2002(
اإلسالم ودعائمه وأركانه العظيمة، ومن املعلوم أّن دين 
اإلسالم ال يقتصر على هذه األمور اخلمسة بل يشمل 
أعمااًل وشعباً كثرية، وإمنا جاء االقتصار على ذكر هذه 
األركان اخلمسة ألنا مبنزلة الّدعائم للبنيان، وإالّ فالّدين 
كّله داخل يف العبادة إذا مّت تصحيح النّية هلل رّب العاملني 
ال شريك له، فالفرائض واألركان الّشعائرية وما زاد عليها 
من ألوان التعبد التطوعي عبادة، وحسن املعاملة والوفاء 
حبقوق العباد عبادة، واألخالق والفضائل احلسنة عبادة، 
به  باألسباب عبادة وهكذا فكّل عمل يقصد  واألخ��ذ 

وجه اهلل فهو داخل يف إطار العبادة، قال اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: ﴿قخُل ِإنَّ َصاَليت َونخُسخُِكي َوحَمَياَي َومَمَايت لِلَِّه 

َربِّ ٱلَعاَلِمنَي﴾
احلديث  اب��ت��داء  أّن  ش��ّك  ال   .(Al-Quran, 6:162(  
الّتوحيد  أمه��يّ��ة  إش����ارة واض��ح��ة إىل  ال��ّش��ه��ادت��ني،  بكلمة 
بأمرين مها:  إالّ  يتّم  العبادة ال  العبادة، والتوحيد يف  يف 
توحيد املرِسل، أي: إخالص العبادة هلل وحده، وتوحيد 
امل��رَس��ل، أي اتباع منهج ال��ّرس��ول اخل��امت حممد صلى اهلل 
عليه وسلم وح��ده يف ه��ذه ال��ع��ب��ادة، وع��دم اخل���روج عن 
ذل��ك، وإالّ فال قبول لألعمال عند رّب العاملني، وهذا 
هو املعىن احلقيقي لشهادة أن ال إله إال اهلل، وأنَّ حممداً 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومن هنا فكلمة الّتوحيد 
تعترب الرّكن الرّكني واألص��ل األصيل يف أرك��ان اإلس��الم، 
والّتوحيد مبفهومه الربّاين الكامل الّشامل هو روح الّشريعة 
اإلسالمّية وأساسها وجوهرها، وهو احلقيقة األساسّية يف 
كل األعمال اليت يتقّرب هبا العبد إىل املوىل عز وجّل، 
“ولقد كان الّرسل - عليهم الّصالة والّسالم - من لدن 
للناس هذه احلقيقة، وعّرفوهم  بينوا  نوح إىل عيسى قد 
بإهلهم تعريفاً صحيحاً، وأوضحوا هلم مركز اإلنسان ىف 
ال��ك��ون، وغ��اي��ة وج���وده، ولكن االجن��راف��ات ال��دائ��م��ة عن 
هذه احلقيقة حتت ضغط الظروف السياسية والشهوات 
ال��ب��ش��ري��ة، وال��ّض��ع��ف اإلن��س��اىن، ك��ان��ت ق��د غشت تلك 
احلقيقة، وأضّلت البشرية عنها، وأهالت عليها ركاماً ثقياًل 
يصعب رفعه بغري رسالة جديدة كاملة شاملة، ترفع هذا 
الرّكام، وتبّدد هذا الّظالم، وتنري هذا الّتيه، وتقّر التصّور 
االعتقادى على أساس من احلّق اخلالص، وتقيم احلياة 
اإلنسانية على أساس مستقر من ذلك التصّور الّصحيح، 
وما كان ميكن أن ينصرف أصحاب التصّورات املنحرفة 
ىف األرض ك��لّ��ه��ا، وأن ي��ن��ف��ّك��وا ع��ّم��ا ه��م ف��ي��ه، إال هب��ذه 
الّرسالة، وإالّ هبذا الّرسول، وصدق اهلل تعاىل: ﴿  ملإْ َيكخُِن 
رِِكنَي مخُنَفكِّنَي َحتَّ  ِل الإِْكَتاِب َوالإْمخُشإْ الَِّذيَن َكَفرخُوا ِمنإْ َأهإْ

.(Al-Quran 98:1  (Qutb, 1980(  ﴾ُتَأإْتِي�َهخُمخُ الإْب�َي�َِّنةخ

مفهوم العبادة وأهمّيتها
أ- العبادة يف الّلغة: الطاعة مع اخَلضوع، ومنه طريق مخَُعبٌَّد 
عّظم كأنّه 

خُ
عّبد: املكّرم امل

خُ
إذا كان مذّلاًل بكثرة الوطِء، وامل



GJAT | JUNE 2018 | VOL 8 ISSUE 1 |  143
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482

www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

مخُ��َع��بَّ��داً.  مسكني 
خُ
امل امل��ال عند  أرى  الشاعر:  ق��ال  يخُعبد، 

اخل��ض��وخ  ال��ع��ب��وديّ��ة  وأص���ل   .(Ibnu Manzor, 2002(
والتذّلل، والعابد: املوّحد، ورجل عابد من قوم َعَبدة وعخُبخُد 
وعخُبَّد وعخُبَّاد، قال ابن األنباري: فالن عابد وهو اخلاضع 
نقاد ألمره، وَعَبَد اهلل يعبخُده ِعبادة وَمعبداً 

خُ
لربّه املستسلم امل

وَم��ع��ب��دًة: ت��ألّ��ه ل��ه، وال��ت��ع��بُّ��د: التنسُّك؛ وامل��ت��ع��بّ��د: املنفرد 
بالعبادة، وقال الّزجاج: قوله تعاىل: ﴿َوَعَبَد الطَّاغخُوَت﴾  
فيما سّول  الّشيطان  أط��اع  )Al-Quran 5:60).  أي: 
(Al-(  ﴾ُله وأغ��واه، وقال يف قوله تعاىل: ﴿ِإيَّ��اَك ن�َعإْبخُدخ

َضعخُ معها، وقيل:  Quran 1:5. أي: نطيعخُ الطّاعة اليت يخُ
إيّاك نوّحد، وقول اهلل تعاىل: ﴿َوق�َوإْمخُهخَُما لََنا َعاِبدخُوَن﴾  
)Al-Quran 23:47). أي: دائنون، وكّل من دان مللك 
(Al-( ﴾فهو ع��اب��د ل��ه، وق��ول��ه ت��ع��اىل: ﴿اع���بخُ���دخُوا َربَّ��كخُ��م
 (Ibnu Manzor, رّبكم.  أطيعوا  أي:   .Quran, 2:61
)2002. ويرى األستاذ أبو األعلى املودودي استناداً إىل 
الّشرح الّلغوي ملاّدة  )ع ب د(: »أن مفهومها األساسي 
أن يذعن املرء لعالء أحد وغلبته، مث ينزل له عن حرّيته 
واستقالله، ويتك إزاءه كل املقاومة والعصيان وينقاد له 
انقياداً، وهذه هي حقيقة العبديّة والعبوديّة، ومن ذلك 
أّن أّول ما يتمثل يف ذهن العريب جملرد مساعه كلمة )العبد( 
أّن وظيفة  ومبا  والعبوديّة،  العبديّة  تصّور  و)العبادة( هو 
العبد احلقيقية هي إطاعة سّيده وامتثال أوام��ره، فحتماً 
يتبعه تصّور اإلطاعة، مث إذا كان العبد مل يقف به األمر 
على أن يكون قد أسلم نفسه لسّيده طاعة وتذلاًل، بل 
كان مع ذلك يعتقد بعالئه ويعتف بعلّو شأنه، وكان 
قلبه مفعماً بعواطف الّشكر واالمتنان على نعمه وأياديه، 
إب��داء الّشكر  فإنّه يبالغ يف متجيده وتعظيمه ويتفّنن يف 
على آالئه، ويف أداء شعائر العبديّة له، وكّل ذلك امسه 
التأّله والّتنّسك، وهذا التصّور ال ينضّم إىل معاين العبديّة 
إذا ك��ان العبد ال يضع لسّيده رأس��ه فحسب، بل  إالّ 

  .(Al- Mawdudi, 1971( »يضع معه قلبه أيضًا
أّم���ا شيخ اإلس���الم اب��ن تيمّية، ف��ريى اس��ت��ن��اداً إىل املعىن 
األص���ل���ي ال��لّ��غ��وي ل��ل��ع��ب��ادة -وه����و ال��ط��اع��ة م���ع اخل��ض��وع 
ال��ّذّل  معىن  تتضّمن  هبا  املأمور  “العبادة  أّن:  والتذّلل- 
احملّبة  بغاية  ال���ّذّل هلل  غاية  تتضّمن  فهي  احل���ّب،  ومعىن 
له، ومن خضع إلنسان مع بغضه له اليكون عابداً له، 

ولو أحّب شيئاً ومل يضع له مل يكن عابداً له، كما قد 
حيّب ولده وصديقه، وهلذا اليكفي أحدمها يف عبادة اهلل 
تعاىل، بل جيب أن يكون اهلل أح��ّب إىل العبد من كّل 
ش���يء، وأن ي��ك��ون اهلل أع��ظ��م ع��ن��ده م��ن ك��ّل ش���يء، بل 

اليستحقُّ احملّبة والّذّل الّتاّم إال اهلل”. 
اتيمية  ابن  )Ibnu Taymiyyah, 1987). وهب��ذا يكون 
قد واف��ق من سبقه من املتصّوفة األوائ��ل كرابعة العدوية 
واجل��ن��ي��د ال��ب��غ��دادي وس��ه��ل ال��تّ��س��تي وأيب ح��ام��د ال��غ��زايل 
وغ��ريه��م يف أّن ال��ع��ب��ادة تتضّمن إىل ج��ان��ب معىن ال���ّذّل 

واخلضوع: معىن احلّب.
بينما األستاذ سّيد قطب، فقد استنتج إىل جوار املعىن 
األصلي الّلغوي للعبادة معىن الّدينونة الّشاملة، قال عن 
ذل��ك: “العبادة هي الّدينونة هلل وح��ده يف منهج احلياة 
يف  الّطواغيت  من  ألح��د  والطّاعة  الّدينونة  ونبذ  كّلها، 

  .(Qutb, 1985( ”شؤون احلياة كّلها
ب- العبادة يف االصطالح: هي اسم جامع لكل ماحيّبه 
اهلل وي��رض��اه م��ن األق����وال واألع���م���ال ال��ب��اط��ن��ة وال��ظ��اه��رة: 
والّصيام، واحلّ���ّج، وص��دق احلديث،  وال��زّك��اة،  فالّصالة، 
وأداء األم���ان���ة، وب���ّر ال��وال��دي��ن، وص��ل��ة األرح�����ام، وال��وف��اء 
بالعهود، واألم��ر باملعروف، والنهي عن املنكر، واجلهاد 
للكّفار واملنافقني، واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني 
والّدعاء،  والبهائم،  اآلدميني  واململوك من  السبيل  واب��ن 
والذّكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حّب 
الّدين  إليه، وإخ��الص  اهلل ورسوله، وخشية اهلل واإلنابة 
ل��ه، وال��ّص��رب حلكمه، وال��ّش��ك��ر لنعمه، وال��ّرض��ا بقضائه، 
لعذابه، وأمثال  والتوّكل عليه، وال��ّرج��اء لرمحته، واخل��وف 
  .(Ibnu Taymiyyah, 1987( ذلك، هي من العبادة هلل
الّشرائع  االتّ��ب��اع يف  العبادة هي  إّن  ويقول سّيد قطب: 
 (Qutb, بنّص القرآن وتفسري رسول صلى اهلل عليه وسلم
)1985. ويف توضيح مصطلح “االتّباع” يقول سّيد يف 
ت��ف��س��ريه: “واإلس����الم ال ي��ق��وم إال ب��اتّ��ب��اع ال��لّ��ه وح���ده يف 
الشعائر  بألوهيته وح��ده وتقدمي  االعتقاد  الشريعة -بعد 
التعبدية له وحده- فإذا اتبع الناس شريعة غري شريعة الّله 
صّح فيهم ما صّح يف اليهود والنصارى من أنم مشركون 
ال يؤمنون بالّله -مهما كانت دعواهم يف اإلميان- ألّن 
هذا الوصف يلحقهم مبجّرد اتباعهم لتشريع العباد هلم 
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من دون الّله، بغري إنكار منهم يثبت منه أنم ال يتبعون 
إال ع��ن إك���راه واق��ع هب��م، ال طاقة هل��م بدفعه، وأن��م ال 

  .(Qutb, 1985( ”يقّرون هذا االفتئات على الّله
هذا ويفهم من كّل هذه الّنصوص، أّن أصل معىن العبادة 
ال��ّذّل، يقال طريق معّبٌد إذا كان مذّلاًل قد  مأخوذ من 
وطئته األق����دام، غ��ري أن ال��ع��ب��ادة يف اإلس���الم ال تقتصر 
ال��ّذّل فقط، بل تشمل معىن احل��ّب واالتّباع  على معىن 
والّدينونة أيضاً، فهي تتضّمن غاية الّذّل هلل، وغاية احملّبة 
له، وغاية االتّباع له، وغاية الّدينونة له، فيجب أن يكون 
اهلل أح���بَّ إىل العبد م��ن ك��ّل ش���يء، وأن ت��ك��ون شريعة 
اهلل أحبَّ إىل العبد من كّل الّشرائع، واستناداً إىل املعىن 
ال��لّ��غ��وي األص��ل��ي، اس��تخُ��ن��تِ��َج أّن ال��ع��ب��ادة ه��ي: “ال��ّدي��ن��ون��ة 
الكاملة هلل يف كّل شأن، ورفض الّدينونة لغري اهلل يف كّل 
شأن” )Qutb, 1985). وهبذه الّدينونة الكاملة الّشاملة 
“يتّم إف��راد اهلل سبحانه باأللوهّية، واالع��تاف له وحده 

   .(Qutb, 1985(”بالعبوديّة
نقاط  نلّخصها يف سبع  وال���يت  ال��ع��ب��ادة:   ج-  أهمّية 

أساسّية:
- هي غاية الوجود اإلنساني: تكمن أمهية العبادة يف 
كونا غاية الوجود اإلنساين، قال تعاىل: ﴿َوما َخَلقإْتخُ 

 .(Al-Quran  51:56( ﴾نإَْس ِإالَّ لِي�َعإْبخُدخُوِن نَّ َواإلإِْ اجلإِْ
- ه���ي ن��اي��ة ال���وج���ود اإلن���س���اين: وك���ون���ا ن��اي��ة ال��وج��ود 
َبإْ����راَر  ت��ع��اىل: )ِإنَّ األإْ إّم��ا إىل نعيم مقيم لقوله  اإلن��س��اين 
َربخُ هِبا  َربخُوَن ِمنإْ َكأإٍْس كاَن ِمزاجخُها كافخُوراً، َعيإْناً َيشإْ َيشإْ

 (Al-Quran 76:5-6(. ﴾ِعبادخُ اللَِّه ي�خَُفجِّرخُوَنا ت�َفإِْجريًا
وإّما إىل جحيم مقيت لقوله تعاىل: ﴿َوقاَل َربُّكخُمخُ 
َعنإْ  ربخُوَن  َتكإْ َيسإْ الَّ��ِذي��َن  ِإنَّ  َلكخُمإْ  َتِجبإْ  َأسإْ ادإْعخُ���وين 
 (Al-Quran( داِخرِيَن﴾  َجَهنََّم  خخُلخُوَن  َسَيدإْ ِعباَديت 

.40:60
- هي غاية إنزال الكتب والّرسل: وألجل حتقيق هذه 
الغاية الرّبّانّية والّنهاية املرجّوة يف معاش الناس ومعادهم 
بعث اهللخُ مجيع رسله مبّشرين ومنذرين لئالّ يكون للّناس 
حّجة بعد الّرسل، وأنزل معهم الكتب باحلّق ليحكموا 
بني الّناس فيما اختلفوا فيه، فقال تعاىل: ﴿َوَلَقدإْ ب�ََعثإْنا يف 
َتِنبخُوا الطَّاغخُوَت َفِمن�إْهخُمإْ  كخُلِّ أخُمٍَّة َرسخُواًل َأِن اعإْبخُدخُوا اللََّه َواجإْ
َفِسريخُوا  الضَّالَلةخُ  َعَليإِْه  َمنإْ َحقَّتإْ  َوِمن�إْهخُمإْ  اللَّهخُ  َه��َدى  َمنإْ 

(Al-( ﴾ِبنَي َرإِْض فَانإْظخُرخُوا َكيإَْف كاَن عاِقَبةخُ الإْمخَُكذِّ يف األإْ
ق�َبإِْلَك  أَرإَْسلإْنا ِمنإْ  Quran, 16:36. وقال تعاىل: ﴿َوم��ا 

ِمنإْ َرسخُوٍل ِإالَّ نخُوِحي ِإلَيإِْه أَنَّهخُ ال ِإلَه ِإالَّ أَنَا فَاعإْبخُدخُوِن﴾
(Al-Quran  21:25(

- هي غاية العبد حتى الموت: فقد أمر اهلل نبّيه صلى 
اهلل عليه وسلم وأّمته من بعده بعبادته حت املوت فقال 
ِد َربَِّك وَكخُنإْ ِمَن السَّاِجِديَن، َواعإْبخُدإْ  تعاىل: ﴿َفَسبِّحإْ حِبَمإْ

 .(Al-Quran 15: 99( ﴾َُربََّك َحتَّ يَأإْتَِيَك الإَْيِقنيخ
- هي غاية حّب الخالق -جّل في عاله- لمخلوقه: 
حيث جعل اهلل حّبه لعباده على قدر عبادهتم له، ففي 
صحيح البخاري، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »إن اهلل تعاىل قال: من 
عادى يل ولّياً فقد آذنته باحلرب، وما تقّرب إيّل عبدي 
ب��ش��يء أح���ّب إيّل مم��ا اف��تض��ت عليه، وم��ا ي���زال عبدي 
ف��إذا أحبته كنت مسعه  أح��بَّ��ه،  بالّنوافل حت  إيّل  يتقّرب 
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش 
ال��يت ميشي هب��ا، وإن سألين ألعطيّنه، ولئن  هب��ا، ورج��ل��ه 

استعاذين ألعيذنّه«
 .)Al-Bukhari, 2002 ) كما جعل حّبه لعباده على 
ق��در ابتالئه هل��م، ففي صحيح ال��ّتم��ذي، ع��ن أن��س بن 
مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: “إّن عظم اجل��زاء مع عظم ال��ب��الء، وإن اهلل إذا 
أحّب قوماً ابتالهم، فمن رضي فله الرِّضا، ومن سخط 

فله السَّخط«.
 (A-Tirmizi, 1999(

ا كانت 
ّ
 - هي غاية تربّية النفس اإلنسانية: حيث إنّه مل

العبادة هي غاية الوجود اإلنساين، وعلى أساسها يتحّدد 
املستقبل اإلنساين، جعل اهلل املقصود األول للعبادة يف 
اإلسالم هي إصالح الّنفس اإلنسانّية وتربيتها وتعليمها 
وتزكّيتها، ونورد هنا بعض األمثلة على ذلك: ففي الصيام 
قوله تعاىل: ﴿يَا أَي�َُّها الَِّذيَن آَمنخُواإْ كخُِتَب َعَليإْكخُمخُ الصَِّيامخُ 
 (Al-( ﴾َكَما كخُِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن ق�َبإِْلكخُمإْ َلَعلَّكخُمإْ ت�َت�َّقخُوَن
Quran 2:183.  ويف الّصالة: ﴿َوأَِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة 
 .(Al- Quran 29:45( ﴾َشاء َوالإْمخُنَكِر ت�َن�إَْهى َعِن الإَْفحإْ
َتِعينخُوا بِالصَّربإِْ َوالصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع  )يا أَي�َُّها الَِّذيَن آَمنخُوا اسإْ
الصَّاِبرِيَن﴾ )Al- Quran 2:153). وعن حنر األضاحي 
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يف احلج: ﴿َلن ي�ََناَل اللََّه حلخُخُومخَُها َواَل ِدَماؤخَُها َوَلِكن ي�ََنالخُهخُ 
)Al- Quran 22:37). ويف طلب  ِم��ن��كخُ��مإْ﴾   ��َوى  ال��ت�َّ��قإْ
ت�ََفسَّحخُوا يف  َلكخُمإْ  ِقيَل  ِإَذا  آَمنخُوا  الَِّذيَن  أَي�َُّها  العلم: ﴿يَا 
انإْ��شخُ��زخُوا  ِقيَل  َوِإَذا  َلكخُمإْ  اللَّهخُ  َسِح  ي�َفإْ فَافإَْسحخُوا  الإَْمَجاِلِس 
الإِْعلإَْم  َوالَِّذيَن أخُوتخُ��وا  ِمنإْكخُمإْ  الَِّذيَن آَمنخُوا  اللَّهخُ  ي�َرإَْفِع  فَانإْشخُزخُوا 
 .(Al-Quran 58:11( ﴾َدَرَجاٍت َواللَّهخُ مبَا ت�َعإَْملخُوَن َخِبرٌي
ال��ن��يّب صلى اهلل عليه وس��ل��م: ﴿َكما  إرس���ال  نعمة  ويف 
أَرإَْسلإْنا ِفيكخُمإْ َرسخُواًل ِمنإْكخُمإْ، ي�َت�إْلخُوا َعَليإْكخُمإْ آياتِنا َوي�خُزَكِّيكخُمإْ، 
��َم��َة َوي�خُ��َع��لِّ��مخُ��كخُ��مإْ م��ا ملإْ َتكخُونخُوا  ِ��كإْ َوي�خُ��َع��لِّ��مخُ��كخُ��مخُ الإْ��ِك��ت��اَب َواحلإْ

فخُرخُوِن﴾ ت�َعإَْلمخُوَن.فَاذإْكخُرخُوين أَذإْكخُرإْكخُمإْ َواشإْكخُرخُوا يل َوال َتكإْ
 )Al- Quran  2:151-152). وغري ذلك من آي القرآن 

يف إصالح الّنفوس اإلنسانّية وتربّيتها.
- هي حّق اهلل على عباده: ففي الصحيَحنيإْ عن معاذ 
بن جبل رضي اهلل عنه قال: كنتخُ رديف النيب  صلى اهلل 
عليه وسلم على محار فقال يل: »يا معاذ! أتدري ما حّق 
: اهلل  العباد على اهلل؟« قلتخُ العباد؟ وما حّق  اهلل على 
ورسوله أعلم، قال: »فإنَّ حقَّ اهلل على العباد أن يعبدوه 
وال يخُ��ش��رك��وا ب��ه ش��ي��ئً��ا، وح���ّق ال��ع��ب��اد على اهلل أال يعّذب 
َمن ال يشرك به شيًئا«، قلت: يا رسول اهلل، أفال أَبشِّر 

الناس؟ قال: »ال ت�خَُبشرهم فيتَّكلوا« 
.( Al- Bukhari, 2002(

إذن ف��ح��ال اإلن��س��ان يف ال��ّدن��ي��ا واألخ����رى ي��ت��ح��ّدد على 
حسب قيامه ب��ال��ع��ب��ادات ال��يت أم��ر هب��ا، ووف��ائ��ه حب��ّق اهلل 

الذي دعي إليه  وهو أن يعبده ال يشرك به شيئاً.

من معالم العبادة في ظالل القرآن
القرآن،  بالعبادة يف  التبية  معامل  باستنباط  اآلن سنقوم 
وإيّن إذ أستّلها من كتاب »في ظالل القرآن«، الطبعة 
معامل  شكل  على  وأقّدمها  املنّقحة،  املشروعة  اجل��دي��دة 
حموريّة وقضايا كربى ووقفات فكريّة للّشهيد سّيد قطب 

رمحه اهلل ألضعها بني يدي القرّاء لقراءهتا واالنتفاع هبا:
الّتأكيد أّن العبوديّة هلل أعلى مقام يبلغ إليه اإلنسان

العبوديّة هلل وح��ده أعلى مقام يبلغه اإلن��س��ان، ومن  إّن 
يستنكف أن يكون عبداً هلل وحده يف مجيع أحواله، يقع 
تلقائياً عبداً هلواه وشهوته سواء شعر بذلك أم مل يشعر، 
ٍء فََأنَّ لِلَِّه  تخُمإْ ِمنإْ َشيإْ َا َغِنمإْ يف قوله تعاىل: ﴿َواعإَْلمخُوا أمنَّ

َوابإِْن  َوالإَْمَساِكنِي  َوالإَْيَتاَمى  الإْقخُرإَْب  َوِلِذي  َولِلرَّسخُوِل  خخُخَُسهخُ 
ي�َوإَْم  َعبإِْدنَا  َعَلى  أَن�إَْزلإَْنا  َوَما  بِاللَِّه  آَمنإْتخُمإْ  ِإنإْ كخُنإْتخُمإْ  السَِّبيِل 
ٍء َقِديٌر﴾.  َعاِن َواللَّهخُ َعَلى كخُلِّ َشيإْ مإْ الإْفخُرإْقَاِن ي�َوإَْم الإْت�ََقى اجلإَْ
)Al-Quran 8:41). يقول سّيد قطب: “ إّن العبوديّة 
لّله هي حقيقة اإلمي��ان وهي يف الوقت ذات��ه أعلى مقام 
لإلنسان يبلغ إليه بتكرمي الّله له، إّن العبودية لّله وحده 
هي العاصم من العبودية للهوى، والعاصم من العبودية 
للعباد، وما يرتفع اإلنسان إىل أعلى مقام مقّدر له، إالّ 
حني يعتصم من العبودية هلواه كما يعتصم من العبودية 
لسواه، إّن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لّله وحده، 
العبوديّات األخ��رى،  ف��وره��م ضحايا ألح��ّط  م��ن  يقعون 
ي��ق��ع��ون م���ن ف���وره���م ع��ب��ي��داً هل���واه���م وش��ه��واهت��م ون���زواهت���م 

 .(Qutb, 1985( ”.. ودفعاهتم، وأمثاهلم
التأكيد أّن الحياة ال تستقيم إالّ على أساس العبوديّة 

هلل وحده
أساس  على  إالّ  تستقيم  احلياة ال  أّن  يؤّكد سّيد قطب 
العبوديّة هلل وح��ده، إذ هو العاصم الوحيد من العبوديّة 
ِمنإْ  ب�ََعثإْنا  تعاىل: ﴿مثخَُّ  قوله  للعباد، يف  والعبودية  للهوى 
هِبا،  َفظََلمخُوا  َوَم��اَلئِ��ِه،  فِ��رإَْع��وإَْن  ِإىل  ِبآياتِنا  ب�َعإِْدِهمإْ مخُوسى 

ِسِديَن﴾  فَانإْظخُرإْ َكيإَْف كاَن عاِقَبةخُ الإْمخُفإْ
احلياة  يقول سّيد قطب: “إن   .(Al-Quran  7:103(
ال ت��س��ت��ق��ي��م وال ت��ص��ل��ح إال ع��ل��ى أس����اس اإلمي�����ان ب��ال��لّ��ه 
الواحد، والعبودية إلله واحد، وإّن األرض لتفسد حني 
 (Qutb, ”ال ت��ت��م��ّح��ض ال��ع��ب��ودي��ة ل��لّ��ه يف ح��ي��اة ال���ن���اس
)1985. والعبودية لّله وحده معناها: “أن يكون للّناس 
إليه بالعبادة، وبالعبوديّة كذلك،  سّيد واحد، يتوّجهون 
ويضعون لشريعته وحدها فتخلص حياهتم من اخلضوع 
ألهواء البشر املتقّلبة، وشهوات البشر الصغرية! إّن الفساد 
يصيب تصّورات الّناس كما يصيب حياهتم االجتماعية  
يتحّكمون يف رقاب  أرب��اب متفّرقون  حني يكون هناك 
العباد -م��ن دون ال��لّ��ه- وم��ا صلحت األرض ق��ّط، وال 
لّله  أيّ��ام أن كانت عبوديتهم  الناس إالّ  استقامت حياة 
وح��ده -عقيدة وعبادة وشريعة- وم��ا حت��ّرر »اإلنسان« 

قّط إالّ يف ظالل الرّبوبية الواحدة”.
 (QuÏb, 1985(. 



GJAT | JUNE 2018 | VOL 8 ISSUE 1 | 146
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

الّتأكيد أّن العبادة هي الّدينونة الّشاملة لّله وحده 
في كّل شأن من شؤون الّدنيا واآلخرة، وال يمكن 

البّتة حصرها في الّشعائر التعبديّة فقط
����وداً، ق��اَل  يف س��ي��اق ق��ول��ه ت��ع��اىل: ﴿َوِإىل ع���اٍد َأخ��اهخُ��مإْ هخُ
يا ق�َ���وإِْم اعإْ��بخُ��دخُوا اللََّه ما َلكخُمإْ ِم��نإْ ِإل��ٍه َغ��ي�إْ��رخُهخُ، ِإنإْ أَن�إْ��تخُ��مإْ ِإالَّ 
قطب  سّيد  يقف   .(Al- Quran  11:52( ��ت�َ��رخُوَن﴾  مخُ��فإْ
وقفات قصرية أمام ما تلهمه قّصة هود مع قومه يف سياق 
هذه الّسورة، فيقول: “ولقد كّنا دائماً نفّسر »العبادة« 
لّله وحده بأنا »الّدينونة الّشاملة« لّله وحده يف كّل شأن 
من شؤون الّدنيا واآلخرة، ذلك أّن هذا هو املدلول الذي 
معناها:  ف��إّن »عبد«  اللغوي،  أصلها  الّلفظة يف  تعطيه 
دان وخضع وذّلل، وطريق معّبد طريق مذّلل ممّهد، وعّبده 
م��ذلً��اًل، ومل يكن ال��ع��ريّب ال��ذي  جعله ع��ب��داً أي خاضعاً 
خوطب هب��ذا القرآن أّول م��رّة حيصر مدلول ه��ذا الّلفظ 
وهو يؤمر به يف جمّرد أداء الّشعائر التعبديّة، بل إنّه يوم 
خ��وط��ب ب��ه أّول م���رّة يف م��ّك��ة مل تكن ق��د ف��رض��ت بعد 
به  م��ا ياطب  منه عند  يفهم  إمّن��ا ك��ان  تعبدية!  شعائر 
أن املطلوب منه ه��و ال��ّدي��ن��ون��ة ل��لّ��ه وح���ده يف أم���ره كّله، 
 (Qulb, ”وخلع الّدينونة لغري الّله من عنقه يف كل أمره
)1985. مث يؤّصل سّيد قطب كالمه بقوله: “ولقد فّسر 
رسول الّله صلى اهلل عليه وسلم »العبادة« نّصاً بأّنا هي 
يقول  وه��و  التعبديّة،  الّشعائر  هي  وليست  »االتّ��ب��اع«، 
لعّدي بن حامت عن اليهود والّنصارى واّتاذهم األحبار 
والّرهبان أرباباً: “بلى إّنم أحّلوا هلم احلرام وحّرموا عليهم 
إيّاهم”، إمنا أطلقت  فاتّبعوهم، فذلك عبادهتم  احلالل 
لفظة »العبادة« على »الّشعائر التعبدية« باعتبارها صورة 
م��ن ص��ور الّدينونة لّله يف ش��أن م��ن ال��ّش��ؤون، ص��ورة ال 
تستغرق م��دل��ول »ال��ع��ب��ادة«، ب��ل إن��ا جت��يء بالتبعّية ال 
ب��نّي س��يّ��د مفهوم  ب��األص��ال��ة! “ .)Qutb, 1985) وق��د 
ال��ع��ب��ادة يف م��وض��ع آخ��ر ف��ق��ال: “إّن قضّية »ال��ع��ب��ادة« 
ليست قضّية شعائر، وإمّنا هي قضّية دينونة واتّباع ونظام 

وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع يف واقع احلياة”
)Qutb, 1985) . مثّ ينتقل بنا سّيد ليبنّي لنا مفهوم الّناس 
ومدلول  »ال��ّدي��ن«  مدلول  “فلّما هبت  فيقول:  للعبادة 
»العبادة« يف نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غري 
الّله ال��يت ي��رج هبا ال��نّ��اس من اإلس��الم إىل اجلاهلية هي 

فقط تقدمي الّشعائر التعبدية لغري الّله،كتقدميها لألصنام 
واألوثان مثال! وأنّه مت جتّنب اإلنسان هذه الّصورة فقد 
ال��ّش��رك واجلاهلّية، وأصبح »مسلًما« ال جيوز  ب�َ��عخُ��َد عن 
تكفريه! ومتتع بكّل ما يتمّتع به املسلم يف اجملتمع املسلم 
م��ن صيانة دم��ه وع��رض��ه وم��ال��ه إىل آخ��ر ح��ق��وق املسلم 
ملفهوم  حت��دي��ده  وبعد   . (Qutb, 1985(”!املسلم على 
ل��ل��ع��ب��ادة، ي���رّد س��يّ��د على تلك املغالطة ال��تّ��اري��يّ��ة  ال��نّ��اس 
ملفهوم العبادة اليت أنتجتها رواسب اجلاهلّية موّضحاً يف 
الوقت نفسه املفهوم احلقيقي للعبادة تبعاً لسياق الّسورة، 
يقول: “وهذا وهم باطل، واحنسار وانكماش، بل تبديل 
وتغيري يف مدلول لفظ »العبادة« اليت يدخل هبا املسلم يف 
اإلسالم أو يرج منه - وهذا املدلول هو الّدينونة الكاملة 
لّله يف كل شأن، ورفض الّدينونة لغري الّله يف كل شأن، 
وه��و املدلول ال��ذي تفيده الّلفظة يف أص��ل الّلغة وال��ذي 
ن��ّص عليه رس���ول ال��لّ��ه صلى اهلل عليه وس��ل��م ن��ّص��اً وهو 
َباَرهخُمإْ  يفسر قول الّله صلى اهلل عليه وسلم: ﴿اتََّذخُوا َأحإْ

َبان�َهخُمإْ أَرإْبَابًا ِمنإْ دخُوِن اللَِّه﴾ َورخُهإْ
ال��لّ��ه  رس���ول  تفسري  ب��ع��د  ول��ي��س    .(Al-Quran 9:31(
 ( Qutb,. ”مل��ص��ط��ل��ح م���ن امل��ص��ط��ل��ح��ات ق����ول ل��ق��ائ��ل
)1985 مث ينتقل بنا سّيد قطب يف سياق تفسريه لقّصة 
هود ليبنّي لنا أّن الفعلة اليت من أجلها استحّق قوم هود 
اهلالك والّلعنة يف الّدارين مل تنحصر يف تقدميهم الّشعائر 
بآيات  إىل جحودهم  ام��ت��ّدت  وإمّن���ا  اهلل،  لغري  التعبديّة 
رهّب���م، وعصيانم رس��ل��ه، واتّ��ب��اع��ه��م أم��ر اجل��بّ��اري��ن، قال 
سّيد: “والفعلة اليت من أجلها استحّق قوم هود اهلالك 
والّلعنة يف الّدنيا واآلخرة مل تكن هي جمّرد تقدمي الّشعائر 
التعبديّة لغري الّله، فهذه صورة واح��دة من صور الّشرك 
الكثرية اليت جاء هود ليخرجهم منها إىل عبادة الّله وحده 
-أي الّدينونة له وح��ده- إمّنا كانت الّفعلة الّنكراء اليت 
استحّقوا من أجلها ذلك اجلزاء هي: جحودهم بآيات 
رهبم، وعصيان رسله، واتّباع أمر اجلبارين من عبيده: ﴿

َوات�َّب�َعخُوا  ِ��مإْ، َوَعَصوإْا رخُسخَُلهخُ،  َوتِلإَْك عاٌد َجَحدخُوا ِبآياِت َرهبِّ
 ”(Al-Quran 11:59( ﴾َر كخُلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد أَمإْ

(Qutb, 1985(.



GJAT | JUNE 2018 | VOL 8 ISSUE 1 |  147
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482

www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

الّتأكيد أّن العبادة بمدلوها الّشامل الكامل هي 
دعوة جميع األنبياء والمرسلين صلوات اهلل 

وتسليماته عليهم أجمعين
مبا أّن الّتوحيد هو دعوة مجيع الّرسل من ّلدن نوح عليه 
الّسالم إىل عهد حممد عليه الّصالة والّسالم كما سبق 
أن ذكرنا، فكذلكم العبادة هي دعوة مجيع الّرسل عليهم 
الّصالة والّسالم مصداقاً ملا حيكيه القرآن الكرمي عن كّل 
رسول: ﴿قاَل: يا ق�َوإِْم اعإْبخُدخُوا اللََّه ما َلكخُمإْ ِمنإْ ِإلٍه َغي�إْرخُهخُ﴾ 
)Al-Quran 7:59). يف الّتقدمي لسورة هود، يقول سّيد 
ق��ط��ب: “ فمن ذل��ك اس��ت��ع��راض ال��س��ورة حل��رك��ة العقيدة 
الّتاريخ البشري كّله، من لدن نوح عليه  اإلسالمية، يف 
الّسالم إىل عهد حممد عليه الصالة والسالم، وتقرير أنا 
لّله  ال��ّدي��ن��ون��ة  ق��ام��ت على حقائق أساسية واح���دة: ه��ي 
وحده بال شريك، والعبوديّة له وحده بال منازع، والتلّقي 
الّله وحدهم على  والعبوديّة عن رسل  الّدينونة  يف هذه 
مدار التاريخ، مع االعتقاد بأّن احلياة الّدنيا إمّنا هي دار 
ابتالء  ال دار جزاء، وأّن اجلزاء إمّنا يكون يف اآلخرة، وأّن 
حريّة االختيار اليت أعطاها الّله لإلنسان ليختار اهلدى، 
 .(Qutb, 1985(”االبتالء ه��ذا  مناط  ال��ّض��الل هي  أو 
ويقول أيضاً يف موضع آخر من نفس ال��ّس��ورة: “نقف 
أمام الّدعوة الواحدة اخلالدة على لسان كل رسول، ويف 
 .(Qutb,”كل رسالة، دعوة توحيد العبادة والعبوديّة لّله

1985(

الّتأكيد أّن كّل دين جاء من عند اهلل ليكون منهج 
حياة واقعّية

مبا أّن إقامة دين اهلل يف أرضه هي رسالة الّرسل مجيعاً، فإّن 
من مسات هذا الّدين أنّه جاء ليكون منهج حياة واقعّية 
يف الّزمان كّله واملكان كّله واإلنسان كّله على اختالف 
جنسه ولونه وشكله وطبقته،  »لقد جاء كل دين من 
ليكون منهج حياة، منهج حياة واقعية، جاء  الّله  عند 
الّدين ليتوىل قيادة احلياة البشرية، وتنظيمها، وتوجيهها، 
وصيانتها، ومل جيئ دين من عند الّله ليكون جمّرد عقيدة 
يف الّضمري وال ليكون كذلك جمّرد شعائر تعبديّة تؤّدى يف 
اهليكل واحمل��راب، فهذه وتلك - على ضرورهتما للحياة 
البشرية وأمهيتهما يف تربية الّضمري البشري - ال يكفيان 

وحدمها لقيادة احلياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما مل 
يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطّبق عملّياً يف 
حياة الّناس، ويؤخذ الّناس هبا حبكم القانون والّسلطان، 

ويؤاخذ الّناس على خمالفتها، ويؤخذون بالعقوبات«. 
العقيدة  ت��ل��ّق��ي  م��ص��در  ف��وح��دة  وت��ال��ي��اً   (Qutb, 1985(
على طريق  البشريّة  استقامة  يتضّمن  والّشرائع  والّشعائر 
اجل��اّدة، يقول سّيد: “واحلياة البشرية ال تستقيم إال إذا 
تلّقت العقيدة والّشعائر والشرائع من مصدر واحد ميلك 
الّسلطان  ميلك  والّسرائر،كما  الّضمائر  على  الّسلطان 
على احلركة والّسلوك، وجيزي الّناس وفق شرائعه يف احلياة 
احل��ي��اة اآلخ���رة” .)  الّدنيا،كما جيزيهم وف��ق حسابه يف 
)Qutb, 1985 بينما احلياة البشرية تفسد وتتمّزق حني 
تتوزع الّسلطة فيها بني سلطتني خمتلفتني، وبني منهجني 
الّسلطة  لتصبح  التلّقي،  مصادر  فيها  فتتعّدد  خمتلفني، 
لّله يف الّضمائر والّشعائر بينما الّسلطة لغريه يف األنظمة 
والّشرائع، وحني تكون الّسلطة لّله يف جزاء اآلخرة بينما 

 .( Qutb, 1985(الّسلطة لغريه يف عقوبات الّدنيا
الّتأكيد على أمهّية توحيد العبادة والّدينونة هلل وحده يف 
صيانة اجلهد البشري يؤّكد سّيد قطب أّن توحيد العبادة 
لغريه من  العبادة والّدينونة  لّله وح��ده، ورف��ض  والّدينونة 
البشري -س��واء  خلقه، ذو قيمة كبرية يف صيانة اجلهد 
كان اجلهدخُ نفساً بشريًّة أو ِعرضاً َبشريّاً أو مااًل َبشريًّا- 
من أن يخُنفق يف تأليه األرباب الزّائفة، كي يوّجه جبملته 
إىل ع��م��ارة األرض، وت��رق��يّ��ت��ه��ا، وت��رق��يّ��ة احل��ي��اة ف��ي��ه��ا، يف 
التعقيب اخلتامي األخري لسورة هود عليه الّسالم، يقول 
سّيد قطب: » إن الّدينونة لغري الّله يف االعتقاد والتصّور، 
معناها الوقوع يف براثن األوهام واألساطري واخلرافات اليت 
ص��وراً  املختلفة  الوثنّية  اجلاهلّيات  متّثل  وال��يت  تنتهي،  ال 
منها، ومتّثل أوهام العوام املختلفة صوراً منها، وتخُقدَّمخُ فيها 
النُّذور واألضاحي من األم��وال -وأحياناً من األوالد!- 
حتت وطأة العقيدة الفاسدة، والتصّور املنحرف، ويعيش 
الّناس معها يف رعب من األرباب الومهية املختلفة، ومن 
الّسحرة  األرب���اب! وم��ن  املّتصلني هب��ذه  الّسدنة والكهنة 
والقّديسني  امل��ش��اي��خ  وال��ع��ف��اري��ت! وم��ن  ب��اجل��ّن  املّتصلني 
أصحاب األسرار! ومن األوهام اليت ما يزال الناس منها 
يف رعب ويف خوف ويف تقّرب ويف رج��اء، حت تتقطع 
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أعناقهم وتتوزّع جهودهم، وتتبّدد طاقاهتم يف مثل هذا 
قطب  س��يّ��د  بنا  ينتقل  مثّ   ( Qutb, 1985(.  « اهل����راء! 
ليقوم مبقارنة طفيفة بني الّتكاليف اليت تقتضيها الّدينونة 
إّن  فيقول: “و  اهلل،  لغري  ال��ّدي��ن��ون��ة  تقتضيها  وال���يت  هلل، 
ك���ّل ال��تّ��ض��ح��ي��ات ال���يت يقتضيها اجل��ه��اد يف س��ب��ي��ل ال��لّ��ه 
البشر من عبادة  الّله وح��ده يف األرض، وليتحّرر  ليعبد 
الطواغيت واألصنام، ولتتفع احلياة اإلنسانّية إىل األفق 
الكرمي الذي أراده الّله لإلنسان، إّن كّل هذه الّتضحّيات 
وأكثر  مثلها  لَيبذل  الّله  سبيل  اجلهاد يف  يقتضيها  ال��يت 
ال��ع��ذاب، واألمل،  والذين يشون  الّله!  لغري  يدينون  من 
واالستشهاد، وخسارة األنفس، واألوالد، واألموال، إذا 
هم جاهدوا يف سبيل الّله، عليهم أن يتأّملوا ماذا تكّلفهم 
الّدينونة لغري الّله يف األنفس، واألموال، واألوالد، وفوقها 
األخالق، واألعراض، إّن تكاليف اجلهاد يف سبيل الّله 
يف وجه طواغيت األرض كّلها لن تكّلفهم ما تكّلفهم 
الّدينونة لغري الّله، وفوق ذلك كّله الّذّل والّدنس والعار! 
لّله وح��ده، ورفض  العبادة والّدينونة  ف��إّن توحيد  وأخ��رياً 
العبادة والّدينونة لغريه من خلقه، ذو قيمة كبرية يف صيانة 
اجلهد البشري من أن يخُنفق يف تأليه األرباب الزائفة، كي 
احلياة  يوّجه جبملته إىل عمارة األرض، وترقّيتها، وترقّية 

.( Qutb, 1985( ”فيها

الّتأكيد أن تقسيم الّنشاط اإلنساني إلى عبادات 
ومعامالت أنشأ آثاراً سّيئة في تصّورات الّناس

َرإِْض  َواألإْ يف سياق قوله تعاىل: ﴿َولِلَِّه َغيإْبخُ السَّماواِت 
��لإْ َعَليإِْه،َوما َربُّ��َك  هخُ َوت�َ��وَكَّ ��لُّ��هخُ،فَ��اعإْ��بخُ��دإْ ���رخُ كخُ َمإْ َوِإلَ��يإْ��ِه ي�خُ��رإَْج��عخُ األإْ

ِبغاِفٍل َعمَّا ت�َعإَْملخُوَن﴾ 
)Al-Quran 11:123) يقول سّيد: “إّن تقسيم الّنشاط 
اإلنساين إىل »عبادات«، و»معامالت« مسألة جاءت 
م��ت��أخ��رة ع��ن التأليف يف م���اّدة »ال��ف��ق��ه«، وم��ع أن��ه كان 
املقصود به -يف أّول األمر- جمرد التقسيم »الفيّن« الذي 
ه��و ط��اب��ع ال��ت��أل��ي��ف ال��ع��ل��م��ي، إال أنّ���ه - م��ع األس���ف - 
أنشأ فيما بعد آثاراً سّيئة يف التصّور، تبعها -بعد فتة- 
آثار سيئة يف احلياة اإلسالمية كّلها إذ جعل يتّسب يف 
تصّورات الّناس أن صفة »العبادة« إمنا هي خاصة بالنوع 
األّول من الّنشاط، الذي يتناوله »فقه العبادات«، بينما 

أخذت هذه الّصفة تبهت بالقياس إىل الّنوع الثاين من 
امل��ع��ام��الت«! وه��و احن��راف  ال��ذي يتناوله »فقه  الّنشاط 
بالتصّور اإلسالمي ال شك فيه، فال جرم يتبعه احنراف 
 (Qutb, 1985(.”اإلسالمي اجملتمع  احلياة كّلها يف  يف 
وامل��ع��ام��الت  ال��ع��ب��ادات  أّن قسمي  مم��ا سبق  يتضح  إذن 
الّلذين اصطلح عليهما الفقهاء املتأخرون جاءا مرتبطني 
يف الّسياق ال��ق��رآين، مبعىن أّن ال��ق��رآن مل ي��ف��ّرق ب��ني هذا 
ل��ك��ون م��رادمه��ا وغايتهما ش��يء واح���د، وال ميكن  وذاك 
ألح��دمه��ا أن ينفّك ع��ن اآلخ���ر، ومم��ا يؤسف ل��ه أن��ه مع 
م���رور ال��ّزم��ن ق��د ت��رّك��ب��ت يف ع��ق��ول ال��ن��اس بسبب ذل��ك 
يكونوا »مسلمني«  أن  الفقهي “أن��م ميلكون  التقسيم 
إذا هم أّدوا نشاط »العبادات« -وفق أحكام اإلسالم- 
بينما هم ي��زاول��ون كل نشاط »امل��ع��ام��الت« وف��ق منهج 
آخر، ال يتلّقونه من الّله، ولكن من إله آخر هو الذي 
يشرّع هلم يف شؤون احلياة ما مل يأذن به الّله! وهذا وهم 
كبري، فاإلسالم وحدة ال تنفصم، وكل من يفصمه إىل 
شطرين -على هذا الّنحو- فإمّنا يرج من هذه الوحدة، 
أو بتعبري آخر: يرج من هذا الدين، وهذه هي احلقيقة 
الكبرية اليت جيب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن 
حيّقق إسالمه، ويريد يف الوقت ذاته أن حيّقق غاية وجوده 

.( Qutb, 1985( ”اإلنساين
الّتأكيد أّن عبادة اهلل وحده سبيل الّرشاد إلى تحقيق 

كرامة اإلنسان الحقيقية وحريّته
ي��ؤّك��د س��يّ��د قطب أّن ال��ّدي��ن��ون��ة هلل يف ك��ّل ش���ؤون احلياة 
سبيل إىل احلريّة من الّدينونة لغري اهلل، يقول سّيد قطب 
ال��ّس��الم:  ل��س��ورة ه��ود عليه  يف التعقيب اخلتامي األخ��ري 
لغريه، وترج  الّدينونة  البشر من  لّله حت��ّرر  الّدينونة  »إّن 
ال��نّ��اس م��ن ع��ب��ادة العباد إىل ع��ب��ادة ال��لّ��ه وح���ده، وبذلك 
هذه  احلقيقية،  وح��رّيّ��ت��ه  احلقيقية  لإلنسان كرامته  حت��ّق��ق 
احلرّيّة وتلك الّلتان يستحيل ضمانما يف ظّل أي نظام 
آخر -غري النظام اإلسالمي- يدين فيه الّناس بعضهم 
لبعض بالعبوديّة، يف ص��ورة م��ن ص��وره��ا ال��ك��ث��رية، س��واء 
عبوديّة االعتقاد، أو عبودية الّشعائر، أو عبوديّة الّشرائع، 
فكّلها عبوديّة، وبعضها مثل بعض، تضع الّرقاب لغري 
للتلّقي يف أّي ش��أن من ش��ؤون احلياة  الّله، بإخضاعها 
غ��ري مدينني!  يعيشوا  أن  وال��نّ��اس ال ميلكون  ال��لّ��ه،  لغري 
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لّله وح��ده  للّناس م��ن دينونة، وال��ذي��ن ال يدينون  ب��ّد  ال 
يقعون من فورهم يف شّر ألوان العبوديّة لغري الّله يف كّل 
جانب من جوانب احلياة! إنم يقعون فرائس ألهوائهم، 
وشهواهتم بال حّد وال ضابط، ومن مثّ يفقدون خاّصتهم 
اآلدم��يّ��ة ويندرجون يف ع��امل البهيمة : ﴿َوالَّ��ِذي��َن َك��َف��رخُوا 
َنإْعامخُ،َوالنَّارخُ َمثإْوًى هَلخُمإْ﴾                   ي�ََتَمت�َّعخُوَن َويَأإْكخُلخُوَن َكما تَأإْكخُلخُ األإْ

 .(Al-Quran 47:12( ( Qutb, 1985(

 الخاتمة
ه���ذا وخن��ل��ص أّن جم��م��وع ال���ّدي���ن ك��لّ��ه داخ���ل يف ال��ع��ب��ادة 
-كما سبق يف تعريفها االصطالحي-، اليت هي أشرف 
مقامات العبد يف الّدنيا واآلخرة، واليت هبا جناته وسعادته 
ي��وم القيامة درج���ات،  ال���ّداري���ن، وال���يت هب��ا يرفعه اهلل  يف 
وصالح الّدين قائم على صالح العبادة اليت هي الّدينونة 
الكاملة هلل وحده يف كّل شيء، وصالح العبادة متوّقف 
على توحيد األلوهّية وتوحيد العبوديّة، مبعىن أن ال يخُعبَد 
إال اهلل، وأن ال يخُعبد إالّ مبا شرع يف كتابه وسنة نبيه حممد 
صلى اهلل عليه وس��ل��م، وط��رح ك��ّل م��ا مل يشّرعه اهلل يف 
كتابه، ونبّيه صلى اهلل عليه وسلم يف سّنته، فاحلالل ما 
أحّله اهلل ورسوله، واحل��رام ما حّرمه اهلل ورسوله، والّدين 
ما شرعه اهلل ورسوله، وماذا بعد احلّق إال الّضالل، قال 
تعاىل: ﴿َمنإْ يخُِطِع الرَّسخُوَل ف�ََقدإْ َأطَاَع اللََّه َوَمنإْ ت�ََوىلَّ َفَما 

أَرإَْسلإَْناَك َعَليإِْهمإْ َحِفيظًا﴾
آت��اكخُ��مخُ  ﴿َوم����ا  أي���ض���اً:  وق����ال   .(Al-Quran 4:80(

الرَّسخُولخُ َفخخُذخُوهخُ َوما َناكخُمإْ َعنإْهخُ فَان�إْت�َهخُوا َوات�َّقخُوا اللََّه 
ِإنَّ اللََّه َشِديدخُ الإِْعقاِب﴾ 

)Al-Quran 59:7). وقد ذّم اهلل أهل الكتاب التاذهم 
أح��ب��اره��م وره��ب��ان��م أرب��اب��اً م��ن دون ال��لّ��ه، حي��لّ��ون هل��م ما 
حّرمه اهلل من اخلبائث، فيستحّلونه، وحيّرمون عليهم ما 
َ��ذخُوا  أحّله اهلل من الطّيبات، فيحّرمونه، قال تعاىل: ﴿اتَّ
بان�َهخُمإْ أَرإْباباً ِمنإْ دخُوِن اللَِّه َوالإَْمِسيَح ابإَْن َمرإْمَيَ. باَرهخُمإْ َورخُهإْ َأحإْ

َوما أخُِمرخُوا ِإالَّ لِي�َعإْبخُدخُوا ِإهلاً واِحداً،ال ِإلَه ِإالَّ هخَُو، سخُبإْحانَهخُ 
رِكخُوَن﴾  )Al-Quran 59:7). ومسك الكالم أّن  َعمَّا يخُشإْ
العبادة هلا أثر عظيم يف صالح األفراد واجملتمعات والكون 
كّله، فكّلما كان الناس إىل العبادة أقرب، كان الكون 
إىل الّصالح أقرب، وكلما بعخُدخُوا عن العبادة، كان الكون 

إىل الفساد أقرب؛ والعبادة مبفهومها الكامل الّشامل هلا 
تعّلق مباشر بالعقيدة، وال ميكن أن تنفّك عنها أبداً، لذا 
جند سّيداً يف تفسريه أنّه قد أعطى قسم العقيدة مساحة 
كبرية من االهتمام، وأنّه ما من مسألة أساسية هلا عالقة 
ما باملوضوع إالّ وأبدى فيها رأيه من خالل تفسريه هلذا 
املقطع أو ذاك، وهلذه اآلية وتلك، ومن خالل مقّدماته 
التحليلّية التأملّية لسور القرآن وخباّصة الّسبع الّطوال، بلإْه 
إنّه ربط حديثه حول قسم العبادة وقسم األخالق بقسم 
العقيدة ليجعلها هي األساس يف أّي انطالق أو قرار ويف 
احلسم يف أّي قضّية، ويؤّكد هذه الّرؤية سّيد نفسه عندما 
تتناول  تّتسع وت��تام��ى حت  العقيدة  يقول: “إّن ح��دود 
احل��ي��اة، وقضّية احلاكمّية بكّل  ك��ّل جانب من جوانب 
قضّية  أّن  قضية عقيدة، كما  ه��ي  اإلس���الم  فروعها يف 
األخالق جبملتها هي قضية عقيدة، فمن العقيدة ينبثق 
منهج احلياة الذي يشتمل األخالق والقيم، كما يشتمل 
 (Qutb, 1985(.  ”ب���س���واء األوض����اع وال��ّش��رائ��ع س���واء 
وعليه جند أّن سّيداً نذر بقّية حياته للّدفاع عن اإلسالم 
عن طريق تفسري القرآن بلغة العقيدة، والتكيز فيه على 
توضيح احلقيقة األساسّية يف اإلسالم وهي: حقيقة كلمة 
التوحيد، وتعميقها يف نفوس الّناس، وهذا ما جعله يغرّي 
كثرياً من أفكاره ومواقفه يف الطبعة الثانية من “ الّظالل 
ال��ّدي��ن”، و”املستقبل هلذا  “، ويف كتبه األخ���رية: ه��ذا 
ال��ّدي��ن” و”خ��ص��ائ��ص ال��ت��ص��ّور اإلس��الم��ي ومقّوماته”، 

و”معامل يف الطّريق”. 
وق��د تخُ��وّص��ل خ��الل ه��ذه ال��دراس��ة إىل مثانية م��ع��امل، مع 
التأكيد أن��ه مثّ��ة معامل أخ��رى قد نشبعها دراس��ة وحتلياًل 
يف مناسبة أخ��رى، ألّن املوضوع حيتاج إىل جهد كبري، 
وتفصيل طويل ال حتتمله هذه الّدراسة، واملعامل املتوّصل 

إليها هي كاآليت:
الّتأكيد أّن العبوديّة هلل أعلى مقام يبلغ إليه اإلنسان.	. 
التأكيد أّن احلياة ال تستقيم إالّ على أساس العبوديّة 	. 

هلل وحده.
وحده 	.  لّله  الّشاملة  الّدينونة  هي  العبادة  أّن  الّتأكيد 

يف ك��ّل ش��أن من ش��ؤون الّدنيا واآلخ���رة، وال ميكن البّتة 
حصرها يف الّشعائر التعبديّة فقط.

الّتأكيد أّن العبادة مبدلوها الّشامل الكامل هي دعوة 	. 
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عليهم  وتسليماته  اهلل  ص��ل��وات  واملرسلني  األنبياء  مجيع 
أمجعني.

الّتأكيد أّن كّل دين جاء من عند اهلل ليكون منهج 	. 
حياة واقعّية.

الّتأكيد على أمهّية توحيد العبادة والّدينونة هلل وحده 	. 
يف صيانة اجلهد البشري.

ال��تّ��أك��ي��د أن تقسيم ال��نّ��ش��اط اإلن��س��اين إىل ع��ب��ادات 	. 
ومعامالت أنشأ آثاراً سّيئة يف تصّورات الّناس. 

الّتأكيد أّن عبادة اهلل وحده سبيل الّرشاد إىل حتقيق 	. 
كرامة اإلنسان احلقيقّية وحريّته. 

هكذا إذن فإّن العبادة يف اإلسالم وحدة ال تنفصم، وكل 
من يفصمها إىل شطرين: وهو التوّجه إىل اهلل باالعتقاد 
يف ألوهيته وحده،  وتأدية نشاط العبادات وفق أحكام 
امل��ع��ام��الت االقتصادية،  ن��ش��اط  بينما مم��ارس��ة  اإلس���الم، 
وفق  والتشريعّية  واألخالقّية،  واالجتماعّية،  والّسياسية، 
منهج آخ��ر، ال يستمّد من وحي اهلل، ولكن من وحي 
إله آخر هو الذي يشرّع هلم يف شؤون احلياة ما مل يأذن 
ب��ه ال��لّ��ه! ف��إمّن��ا ي��رج م��ن ه��ذه ال��وح��دة، أو بتعبري آخ��ر: 
يرج من هذا الّدين، وهذا احلكم بطبيعة احلال يسقط 
الّشريعة  أّن  فيه  اعتقاداً جازماً ال ري��ب  على من يعتقد 
أن  بدعوى  احلاضرة  احلياة  اإلسالمية ال تصلح لشؤون 
الّدين هو عالقة بني العبد وربّ��ه يف االعتقاد والّشعائر، 
ال��دول��ة ويف  بالتشريع واألم���ر واحلاكمية يف  ل��ه  وال صلة 
كّل شأن من شؤون احلياة الدنيوية.، وهذه هي احلقيقة 
ال��يت جيب أن يعلمها ك��ّل مسلم يريد أن حيّقق  الكربى 
إس��الم��ه، وي��ري��د يف ال��وق��ت ذات���ه أن حي��ّق��ق غ��اي��ة وج��وده 
ن���َس ِإالَّ لِي�َعإْبخُدخُوِن ﴾   ِ��نَّ َواإلإِْ اإلنساين ﴿ َوَم��ا َخَلقإْتخُ اجلإْ

.(Al-Quran 51:56(
مّتت الّدراسة وهلل احلمد واملّنة، الّلهّم هذا اجلهد، وعليك 
الّتكالن، وصّلى اهلل على سّيدنا حمّمد وعلى آله وصحبه 

وسّلم. واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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